
                                        2.    ਪੰਜਾਬ   ਸਰਕਾਰੀ   ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 

                                                    ( 1967 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 5) 

  

(ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪਾਲ ਦੀ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ 29 ਦਦਸਬੰਰ, 1967 ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤ ੇਪਦਹਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ   ਗਜ਼ਟ (ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ) ਦੇ  ਵੇਧਾਦਨਕ 

ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਟ-੧ ਦਵਚ 29 ਦਦਸੰਬਰ, 1967 ਨੰੂ ਛਦਪਆ) 

1 2 3 4 

ਸਾਲ  ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਦਸਰਲੇਖ   ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹੀ ੀਂ ਕੀਤੀਆੀਂ ਸੋਧਾੀਂ 
1967 5 ਪੰਜਾਬ   ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 

1967 
 

  (1)  1969    ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ ੧੧ ਰਾਹੀ ੀਂ ਸੋਦਧਆ ਦਗਆ ; 

   (2) 1970 ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਪਨਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ੀਂ ਸਦੋਧਆ  ਦਗਆ ; 
   (3) 1982 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 12 ਰਾਹੀ ੀਂ ਸੋਦਧਆ ਦਗਆ;  
   (4) 2008  ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 25 ਰਾਹੀ ੀਂ ਸਦੋਧਆ ਦਗਆ 

 

ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਪਜੰਾਬ ਰਾਜ ਦਵਚ   ਸਾਰੇ  ਜਾੀਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਵਾੀਂ ਲਈ ਪਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ  ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ  ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਨਾਣ ਦਾ ਪਰਬਧੰ ਕਰਣ ਲਈ ਇਕ 

ਕਾਨੰੂਨ ! 

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ  18 ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਵਚ ਪਜੰਾਬ ਰਾਜ  ਦੀ ਦਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਆੁਰਾ ਹੇਠ ਦਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣੇ :- 

 1.   ਸੰਖੇਪ ਨਾੀਂ,   ਦਵਸਤਾਰ  ਅਤੇ ਆਰੰਭ- 

      (1) ਇਸ ਐਕਟ ਨੰੂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ  ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 

             ਦਕਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ  

       (2) ਇਸ  ਦਾ ਦਵਸਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਵਚ  ਹਵੋੇਗਾ 

       (3)   ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 

2.      ਪਰਰਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ.-ਇਸ ਐਕਟ ਦਵਚ, ਜੇਕਰ ਪਰਸੰਗ ਹੋਰਵੇਂ ਨਾੀਂ ਲੋੜੇ- 

   (ਏ  ) "ਪੰਜਾਬੀ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਮਖੁੀ ਦਲਪੀ ਦਵਚ ਦਲਖੀ ਪੰਜਾਬੀ 

   (  ਬੀ) "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 

3.   ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਦੀ  ਸਰਕਾਰੀ  ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ- ਪੰਜਾਬੀ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ  ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ! 

***(3- ਏ )ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਅਤ ੇਰਟਿਰਬਊਨਲਾਾਂ ਰਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ.- (1) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਦਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉੀਂਦੀਆੀਂ  

ਸਾਰੀਆੀਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾੀਂ, ਸਾਰੀਆੀਂ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾੀਂ ਅਤੇ ਦਕਰਾਇਆ ਦਟਰਦਬਊਨਲਾੀਂ , ਜਾੀਂ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ    ਗਠਤ 

ਹੋਰ ਦਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਅਦਾਲਤਾੀਂ ਅਤੇ ਦਟਰਦਬਊਨਲਾੀਂ ਦਵਚ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ! 

ਰਵਆਰਿਆ : ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, "ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾੀਂ" ਅਤੇ 'ਫਜੌਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾੀਂ" ਦਾ ਕਰਮਵਾਰ ਅਰਥ  ਉਹ ਹੀ ਦਲਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਦਜਹੜਾ  ਦੀਵਾਨੀ ਪਰਦਕਦਰਆ  ਸੰਦਹਤਾ, 1908  ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਰਦਕਦਰਆ ਸੰਦਹਤਾ, 1973  ਦਵਚ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਹ ੈ

(2) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰੰਧਤ ਪਰਬੰਧਕੀ ਦਵਭਾਗ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਮਲੂ ਢਾੀਂਚਾ ਅਤੇ ਦਸਖਲਾਈ ਦਣੇ ਦਾ ਪਰਬਧੰ ਕਰਣਗੇ ਤਾੀਂ ਜੋ  ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ 

ਉਪ-ਧਾਰਾ (1)  ਦਵਚ ਆਉੀਂਦੀਆੀਂ ਸਾਰੀਆੀਂ ਅਦਾਲਤਾੀਂ ਅਤੇ ਦਟਰਦਬਊਨਲਾੀਂ ਦਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਆਰੰਭ 

ਕਰਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ  ਅਗਲੇ   ਛੇ ਮਹੀਦਨਆੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਜੰਾਬੀ ਦੇ ਪਰਯੋਗ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ .! 

***(3-ਬੀ)- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਾਂ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰੀ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਰਆਾਂ ਰਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਆਰਦ .- 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਦਰਆੀਂ, ਬੋਰਡਾੀਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਨਕਾਵਾੀਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾੀਂ, ਕਾਲਜਾੀਂ, 

ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆੀਂ ਦਵਚ ਅਦਧਕਾਦਰਤ ਪਿੱਤਰ ਦਵਹਾਰ ਪਜੰਾਬੀ ਦਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  

 4.  ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ  ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਨੋਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ.- 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ , ਨੋਟੀਦਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ੀਂ,   ਇਹ ਦਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਕ  ਨੋਟੀਦਫਕੇਸ਼ਨ ਦਵਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਦਕਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾੀਂ ਲਈ 

ਅਤੇ ਦਕਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

5. ਰਬਲਾਾਂ ਰਵਚ ਪਿਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ.- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਿੱਗੋਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ , ਅਦਧਸੂਚਨਾੀਂ ਰਾਹੀ ੀਂ, 

ਮੁਕਰਰ  ਕਰੇਗੀ,  



 (ਏ )  ਰਾਜ ਦੇ ਦਵਧਾਨ -ਮੰਡਲ ਦਵਚ ਹਰ ਤਰਾੀਂ ਦੇ ਦਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ, ਉਹਨਾੀਂ ਦਵਚ ਸੋਧਾੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ, 

(ਬੀ ) ਰਾਜ ਦੇ ਦਵਧਾਨ -ਮਡੰਲ ਵਲੋਂ  ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟ , 

(ਸੀ) ਰਾਜ ਪਾਲ ਜੀ ਵਲੋਂ   ਸੰਦਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213  ਦੇ ਤਦਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ , ਅਤੇ  

 (ਡੀ )  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ   ਸੰਦਵਧਾਨ ਦੇ ਤਦਹਤ , ਜਾੀਂ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ  ਜਾੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਵਧਾਨ -ਮਡੰਲ ਵਲੋਂ   ਬਣਾਏ ਦਕਸੇ  

  ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਦਹਤ,   ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ  ਸਾਰੇ ਹਕੁਮ,ਦਨਯਮ,ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ  ਉਪ-ਦਨਯਮ 

   ਪੰਜਾਬੀ  ਦਵਿੱਚ ਹਣੋਗੇ  ! 

   ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ  ਉਪ -ਧਾਰਾ ( ਏ ) ਤੋਂ (ਡੀ) ਦਵਚ ਦਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਮੰਤਵਾੀਂ ਲਈ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਤਾਰੀਖਾੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ! 

6.  ਰਾਜ ਦੀ ਰਵਧਾਨ ਪਾਲਕਾਾਂ ਰਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਜਾਰੀ ਰਰਹਣ ਬਾਰ.ੇ-ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਅਦਧਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀ ੀਂ ਦਕਸੇ ਹਰੋ ਤਰਾੀਂ ਦਾ ਹਕੁਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਦਵਧਾਨ -ਮੰਡਲ ਦਵਚ ਕਾਰਬੋਾਰ ਲਈ, 

ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਜਾੀਂ ਦਹੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਗਰੇਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਸਕੇਗੀ !! 

*6- ਏ . ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨਾਾਂ ਆਰਦ ਦਾ  ਅਰਧਕਾਰਕ ਅਨੁਵਾਦ.- ਰਾਜ ਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅਖਦਤਆਰ ਅਧੀਨ  ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ 

ਦਵਚ,   ਅਦਜਹੀ ਅਦਧਸੂਚਨਾ ਦਵਚ ਮੁਕਰਰ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਦਪਆ ਕੋਈ  ਅਦਧਕਾਰਕ  ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ :  

*( ਏ)  ਦਕਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੰੂਨ  ਜਾੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ  ਸਦੰਵਧਾਨ ਦੇ  ਸਤਵੇਂ  ਸ਼ਦੈਡਊਲ  ਦੀ   ਸੂਚੀ -III ਦਵਚ ਦਰਜ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਵਸ਼ੇ ਤੇ   ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ  

ਦਕਸੇ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ  

**(ਏ ਏ) ਸਦਵੰਧਾਨ ਦੇ  ਸਤਵੇਂ ਸ਼ਦਡਊਲ ਦੀ ਸੂਚੀ -II ਦਵਚ  ਦਰਜ ਦਕਸੇ  ਵੀ  ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸੰਦਵਧਾਨ ਦੇ  ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾੀਂ  ਬਣਾਏ ਦਕਸੇ 

ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ  

(ਏ ਏ ਏ) ਸੰਦਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ  252  ਦੇ  ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਕਸ ੇਵੀ ਐਕਟ  ਦਾ  

(ਬੀ ) ਰਾਜ ਦੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਜਾੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਦਕਸੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ , ਜਾੀਂ  

(ਸੀ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ   ਸੰਦਵਧਾਨ ਦੇ ਤਦਹਤ  ਜਾੀਂ ਸੰਸਦ ਜਾੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਵਧਾਨ -ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ  ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਦਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ  ਦਕਸ ੇ 

ਹਕੁਮ,ਦਨਯਮ,ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਿੱਪ-ਦਨਯਮ ਦਾ   ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ  ਉਸ ਦਾ ਅਦਧਕਾਰਕ ਪਾਠ  ਮੰਦਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ! 

 

7. ਰਵਅਕਤੀ  ਦਾ ਰਾਜ ਰਵਚ ਪਿਯੋਗ ਹ ੋਰਹੀ  ਰਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵਚ ਪਿਤੀ-ਬੇਨਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ.-ਇਸ ਐਕਟ ਦਵਚਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਕਸੇ 

ਦਵਅਕਤੀ  ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦਕਸੇ ਦਗਲੇ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਦਕਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੰੂ, ਰਾਜ ਦਵਚ ਪਰਯੋਗ ਹ ੋਰਹੀ , ਦਹੰਦੀ  ਸਮਤੇ, ਦਕਸੇ 

ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਦਵਚ  ਪਰਤੀ-ਬੇਨਤੀ ਦਣੇ ਤੋਂ ਵੰਦਚਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰੇਗਾ ! 

 

8. ਰਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿਸਾਰ.-ਇਸ ਐਕਟ ਦਵਚਲੀਆੀਂ ਦਵਵਸਥਾਵਾੀਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵ ਲਏ ਬਗੈਰ ,ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀ ੀਂਦੇ 

ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੇਗੀ ! 

 

*** (8- ਏ) . ਰਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀ.-ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ  ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 3- ਏ ਦੀਆੀਂ ਦਵਵਸਥਾਵਾੀਂ ਦੀ  ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵਭਾਗ ਦਾ ਦਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਾੀਂ ਉਸ ਵਲੋਂ  ਅਦਧਕਾਰਤ ਕੋਈ ਅਦਧਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਦਕਸੇ ਅਦਾਰੇ, 

ਬੋਰਡ ਜਾੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਕਸੇ ਦਫਤਰ , ਜਾੀਂ ਦਕਸੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾੀਂ ਰਾਜ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਕਸੇ ਦਵਸ਼ਵ ਦਵਦਦਆਲੇ ਦਾ ਦਨਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ! 

ਉਸ ਦਫਤਰ  ਦਾ ਉਹ ਅਦਧਕਾਰੀ ਜਾੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦਜਸ ਪਾਸ ਉਕਤ   ਦਫਤਰ ਦਾ ਦਰਕਾਰਡ   ਹੈ, ਦਨਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾੀਂ ਅਦਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ 

ਕਰੇਗਾ ! 

 ***8-ਬੀ (1) ਰਾਜ  ਪਿੱਧਰ ਦੀਆੀਂ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮਟੇੀਆੀਂ - 

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆੀਂ ਦਵਵਸਥਾਵਾੀਂ ਦੀ  ਰਾਜ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਸਮੀਦਖਆ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ . 

(2) ਰਾਜ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮਟੇੀ ਦਵਚ ਹੇਠ ਦਲਖ ੇ  ਦਵਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ,   ਅਰਥਾਤ : 

(i) ਦਸਦਖਆ ਮਤੰਰੀ ,ਪੰਜਾਬ   :  ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ  

(ii) ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮੀਦਡਆ ਸਲਾਹਕਾਰ :  ਮੈਂਬਰ    

  ਜਾੀਂ  ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ  ਵਲੋਂ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਅਕਤੀ  : ਮੈਂਬਰ    



(iii) ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ,ਪੰਜਾਬ, ਜਾੀਂ ਉਸਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ : ਮੈਂਬਰ  

(iv)  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਸਦਖਆ ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ:      ਮੈਂਬਰ 

(v)  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਦਸਦਖਆ  ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ:      ਮੈਂਬਰ 

(vi) ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਰਮਬਰਾੀਂਸਰ ਅਤੇ ਸਕਿੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ:  ਮੈਂਬਰ  

(vii) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਦਹਤ  ਸਭਾਵਾੀਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇ: ਮੈਂਬਰ  

(viii) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ    ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਖਬਾਰਾੀਂ ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ  3 ਪਰਦਸਿੱਧ ਦਵਅਕਤੀ : ਮੈਂਬਰ  

(ix) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ    ਨਾਮਜ਼ਦ  ਜਨਤਾ ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ  4 ਨੁਮਾਇੰਦੇ: ਮੈਂਬਰ  

(x) ਭਾਸ਼ਾ ਦਨਦੇਸ਼ਕ, ਪੰਜਾਬ : ਮੈਂਬਰ 

(3) ਇਸ  ਐਕਟ ਦੀਆੀਂ ਦਵਵਸਥਾਵਾੀਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਜ਼ਲਾ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮਟੇੀ ਨੰੂ  ਅਦਜਹੀਆੀਂ 

ਦਹਦਾਇਤਾੀਂ , ਦਜਹੜੀਆੀਂ ਉਦਚਤ ਪਰਤੀਤ ਹੋਣ, ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ! 

(4) ਰਾਜ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ  6 ਮਹੀਦਨਆੀਂ ਦਵਚ ਘਟੋ  ਘਿੱਟ ਇਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ ! 

***8-ਸੀ (1) ਰਜ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ- 

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆੀਂ ਦਵਵਸਥਾਵਾੀਂ ਦੀ  ਦਜ਼ਲਾ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਸਮੀਦਖਆ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਜ਼ਲਾ  ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ 

ਜਾਵੇਗੀ 

(2) ਦਜ਼ਲਾ  ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮਟੇੀ ਦਵਚ ਹੇਠ ਦਲਖ ੇ  ਦਵਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ,   ਅਰਥਾਤ: 

(i)  ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾੀਂ ਦਜ਼ਲੇ ਦਵਚੋਂ  ਕੋਈ ਦਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ : ਚੇਅਰ ਮੈਨ 

(ii) ਦਡਪਟੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ  :ਉਪ - ਚੇਅਰ ਮੈਨ 

(iii) ਦਜ਼ਲਾ ਦਸਦਖਆ ਅਦਧਕਾਰੀ:  : ਮੈਂਬਰ 

(iv) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਨਾਮਜ਼ਦ, ਦਜ਼ਲੇ ਦੇ  ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ    ਸਦਹਤਕਾਰਾੀਂ  ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ : ਮੈਂਬਰ 

(v)    ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ    ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾੀਂ ਨਾਲ ਸ ਸਬਧੰਤ  3  ਦਵਅਕਤੀ : ਮੈਂਬਰ  

 (vi)  ਦਜ਼ਲਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ :  ਮੈਂਬਰ 

(vii) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ    ਨਾਮਜ਼ਦ  ਜਨਤਾ ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ   4 ਨੁਮਾਇੰਦੇ: ਮੈਂਬਰ 

(viii)  ਦਜ਼ਲਾ ਅਟਾਰਨੀ  : ਮੈਂਬਰ 

(ix)  ਦਜ਼ਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ  ::  ਕਨਵੀਨਰ 

(3 ) ਦਜ਼ਲਾ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮਟੇੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਦਰਆੀਂ, ਬੋਰਡਾੀਂ ਅਤੇ  ਸਥਾਨਕ  ਸੰਸਥਾਵਾੀਂ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾੀਂ, 

ਅਤੇ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ  ਸਕੂਲਾੀਂ, ਕਾਲਜਾੀਂ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆੀਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾੀਂ ਦਵਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆੀਂ ਦਵਵਸਥਾਵਾੀਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਮੀਦਖਆ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਦਰਪਰੋਟ ਭੇਜਗੇੀ ! 

(4)    ਦਜ਼ਲਾ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਕਮਟੇੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆੀਂ ਦਵਵਸਥਾਵਾੀਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ  ਦਦਤੀਆੀਂ ਹਦਾਇਤਾੀਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਜਹੀਆੀਂ ਹਦਾਇਤਾੀਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਬਾਰੇ ਵਾਪਸੀ ਦਰਪੋਰਟ ਭੇਜੇ ਗੀ ! 

(5)     ਦਜ਼ਲਾ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ  2 ਮਹੀਦਨਆੀਂ ਦਵਚ ਘਟੋ  ਘਿੱਟ ਇਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ ! 

***8- ਡੀ (1) ਸਜ਼ਾ - 

ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਦਫਤਰਾੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਧਕਾਰੀ ਜਾੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆੀਂ  ਜਾੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤਦਹਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਦਫਕਸ਼ੇਨ ਦੀਆੀਂ ਦਵਵਸਥਾਵਾੀਂ ਦੀ 

ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਉਹ ਪਜੰਾਬ ਦਸਦਵਲ ਸਵੇਾਵਾੀਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਦਨਯਮਾਵਲੀ, 1970  ਦੇ ਤਦਹਤ  

ਅਨੁਸ਼ਾਸਦਨਕ  ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ  ! 

(2) ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਧਕਾਰੀ ਜਾੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਵਰੁਿੱਧ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦਵਚ ਵਰਦਣਤ ਕਾਰਵਾਈ,  ਸੰਬੰਧਤ ਸਕ੍ਸ਼ਮ  ਅਥਾਰਟੀ  ਵਲੋਂ , ਦਨਦੇਸ਼ਕ  

ਭਾਸ਼ਾਵਾੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ! 

              ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਦਨਕ  ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਧਕਾਰੀ ਜਾੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ! 



9.   1960  ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 28 ਰਨਰਸਤ- 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾੀਂ ਐਕਟ,1960 ਨੰੂ ਦਨਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* ੧  1969  ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ  11  ਰਾਹੀ ੀਂ ਸੰਦਮਲਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ 

** 2  1982   ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 12  ਰਾਹੀ ੀਂ ਸਦੰਮਲਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ 

*** 3   2008   ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ  27  ਰਾਹੀ ੀਂ ਸੰਦਮਲਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ. ! ਇਸ  ਸੋਧ  ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2  ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੋਧਾੀਂ, ਇਸ ਦੀ 

ਧਾਰਾ 3-ਏ ਦੀਆੀਂ ਦਵਵਸਥਾਵਾੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵਾ (ਜੋ ਦਕ 6 ਮਹੀਨੇ  ਦਾ ਸਮਾੀਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਦਵਚ ਆਵੇਗੀ), ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 

ਹੋਣਗੀਆੀਂ !   

 

 


