
                                              ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ 

 ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਲਈ ਇਹ 

ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਜ ਪ% ਧਰੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ'ਾ ਪ% ਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਅਤੇ 8-ਸੀ)। ਰਾਜ ਪ%ਧਰੀ 

ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇ% ਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਜ਼ਲ'ਾ ਪ% ਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ,ਦੇ ‘ਿਨਰਦੇਸ਼’
’’

’ (ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ� ਪ%ਥ ਪ.ਦਰਸ਼ਨ ਨਹ,) 

ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਬੁ% ਧੀ ਦਾ ਪ.ਯੋਗ ਕਰਕ,ੇ ਜ ੇਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਘੋਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ 

ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਅ% ਖ� ਪੂੰ ਝਣ ਅਤੇ ਚਹੇਿਤਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ% ਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਿਵਚ ਕੁ% ਲ 16 ਮ3ਬਰ ਹਨ। ਇਹਨ� ਿਵਚ4 ਇ% ਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਛੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਿਵਭਾਗ� ਦੇ ਮੁਖੀ 

(ਮੁ% ਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਕੂਲ ਿਸ% ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਸਕ% ਤਰ, 7ਚ ਿਸ% ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦਾ 

ਸਕ% ਤਰ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ) ਹਨ। ਿਤੰਨ ‘ਪ% ਤਰਕਾਰ, ਚਾਰ ‘ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ’
’’

’ ਅਤ ੇਦੋ (ਕੇਵਲ) 

ਮ3ਬਰ ‘ਲੇਖਕ ਸਭਾਵ� ਦੇ ਪ.ਤੀਿਨਧ’
’’

’ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨ8  ਿਵਚ ਇ% ਕ ਮੀਿਟੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ'� ਿਜ਼ਲ'ਾ ਪ% ਧਰੀ 

ਕਮੇਟੀ ਦੇ 13 ਮ3ਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਿਜ਼ਲ'ੇ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਜ� ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੈ। ਿਜ਼ਲ'ਾ ਦਫ਼ਤਰ� ਦੇ 

ਪੰਜ ਮੁਖੀ (ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਿਜ਼ਲ'ਾ ਿਸ% ਿਖਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਜ਼ਲ'ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਜ਼ਲ'ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ'ਾ 

ਅਟਾਰਨੀ), ਿਤੰਨ ਪ% ਤਰਕਾਰ, ਦੋ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਦੋ (ਕੇਵਲ) ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮ3ਬਰ ਹਨ। ਿਜ਼ਲ'ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ 

ਮਹੀਨ8  ਿਵਚ ਇ% ਕ ਮੀਿਟੰਗ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਵਲ ਇ% ਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਵਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਚਲਾ 

ਵਕਫ਼ਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪ.ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹ, ਿਨਭਾ ਸਕਦੀਆਂ।  

 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨ� ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕ,ੇ ਪੰਜ ਜ� ਸ% ਤ ਮ3ਬਰੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇ। ਮ3ਬਰ ਿਸਆਸੀ ਰਸੂਖ ਰ% ਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਿਹਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਪ.ਬੰਧਕੀ 

ਤਜ਼ਰਬਾ ਰ% ਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ (ਿਚੰਤਕ) ਹੋਣ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁ% ਲ-ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਜ� ਲੇਖਕ� ਿਵਚ4 

ਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ� ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ। ਇਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ 

ਪੜਤਾਲ� ਕਰਨ ਜ� ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ‘ਤੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਕ ੇਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸ% ਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਿਵਕਾਸ 

ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਦੀਆਂ ਸਮ% ਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਨ� ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਘ% ਟ-ੋਘ% ਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦ% ਤਾ ਜਾਵੇ। 

 ਵ% ਡਾ ਦੁਖ�ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ� ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋਇਆਂ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨ8 ੜਲੇ ਭਿਵ% ਖ ਿਵਚ ਨਵੀਆਂ ਦੇ 

ਗਿਠਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹ, ਆ=ਦੀ। 


