
                   ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ� ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ 

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅ� ਠ ਤ� ਦਸ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨ%  ਿਚੰਿਤਤ ਕੀਤਾ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹ�ਦ ਨੰੂ ਬਚਾਈ ਰ� ਖਣ ਲਈ ਦੋਹ� ਪੰਜਾਬ� ਵ� ਲ�  ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ� ਧਰ ‘ਤੇ ਿਸਰ ਤੋੜ 

ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਪੰਜਾਬੀ' ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹ�ਦ ਿਵਚ ਆਏ ਚੜ.ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖ�ਤ ਹੈ ਿਕ ਅ� ਧੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ 

ਵੀ ਅ� ਜ ਤ� ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨ%  ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹ0 ਕੀਤਾ। ਉਸ ਿਸਆਸੀ ਿਧਰ ਨ%  

ਵੀ ਨਹ0 ਿਜਸ ਦੇ ਨ% ਤਾਵ� ਅਤ ੇਪਰੋੈਕਾਰ� ਨ%  ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤ,ੇ ਜੇਲ.� ਕ� ਟੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ� 

ਕੁਰਕ ਕਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨ� ਤ� ਕ ਵਾਰੀਆਂ।  

    ਪਿਹਲੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1960, ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ 1967 ਦੇ ਐਕਟ ਿਵਚ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਹੋਈਆਂ 

ਸੋਧ� ਨ%  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਰੁਤਬਾ ਿਦ� ਤਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਹ�ਦ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੀ 

ਪ6ਿਕ6ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� (ਮਦ�) ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 

ਐਕਟ ਦੇ ਨ� ਰ� ਖਣ ਦੀ ਪ6ਿਕ6ਆ 

ਜਦ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਕੋਡ ਜ� ਐਕਟ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ ਿਲਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ8 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 

(ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ) ਐਕਟ 1967 (ਇਹ ਸਾਲ ਹੈ) ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਪਿਹਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨਵ8 ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹ0 ਰ� ਦ 

ਨਹ0 ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਉਨਾ ਿਚਰ ਉਸ ਐਕਟ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨ� ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦ� ਹੈ। ਿਜਵ8 1960 

ਿਵਚ ਬਣੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੰੂ ਸਾਲ 1967 ਿਵਚ ਬਣੇ ਨਵ8 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨ%  ਰ� ਦ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 

1967 ਦੇ ਨਵ8 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੰੂ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਦੇ ਨ� ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਮ8-ਸਮ8, ਲੋੜ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਸੋਧ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧ� ਵ� ਖਰੇ ਐਕਟ ਰਾਹ0 ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧ ਵਾਲੇ 

ਐਕਟ ਦੇ ਿਪ� ਛੇ ਵੀ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਜੋੜ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 1967 ਐਕਟ ਿਵਚ, 1969 ਅਤੇ 1982 ਿਵਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ 2008 

ਿਵਚ ਮੁ� ਖ ਸੋਧ� ਹੋਈਆਂ। 2008 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨ%  1967 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਿਵਚ 3-A, 3-B, 8-A, 8-B, 8-C, 8-D ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵ� 

ਜੋੜੀਆਂ। ਸਮ8-ਸਮ8 ਹੋਈਆਂ ਸੋਧ� ਨੰੂ ਮੁ� ਖ ਐਕਟ ਿਵਚ ਜੋੜ ਜ� ਘਟਾ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮੁ� ਖ ਐਕਟ ਿਵਚ ਸੋਧ� ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੋਧ� 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ‘ਸੋਧ ਐਕਟ’
’’

’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਮੁ� ਖ ਐਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਨਹ0। ਇਸ ਤਰ.�, 2008 

ਦੀਆਂ ਸੋਧ� ਨੰੂ 1967 ਦੇ ਐਕਟ ਿਵਚ ਜੋੜਨ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦਾ ਨ� ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਹੀ 

ਿਰਹਾ। ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨ� ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਨਹ0 ਬਣਇਆ। 



 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੁਖ�ਤ ਹੈ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ� ਦੇ :ਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਬੁ� ਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤ� ਕ ਨੰੂ 

ਐਕਟ� ਦੇ ਨ� ਰ� ਖਣ ਦੀ ਇਸ ਪ6ਿਕ6ਆ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹ0 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 2008 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰੂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 

ਐਕਟ ਮੰਨੀ ਬੈਠ%  ਹਨ। 1967 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਦਰਜ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਭੁ� ਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਕਤਾਈ ਦਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੂਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 

1967 ਨੰੂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2008 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧ� ਨੰੂ ਮੂਲ ਐਕਟ ਿਵਚ 

ਜੋੜ ਕੇ ‘ਸੋਿਧਆ ਐਕਟ’
’’

’ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ’
’’

’ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

ਲੋਕ� ਪ6ਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼� ਨੰੂ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਮੁ� ਖ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਿਵਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ 

ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਨਭਾ<ਦੀ ਹੈ। ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਦੋ ਤਰ.� ਦੇ ਕੰਮ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮੁ� ਖ ਕਾਰਜ ਕਾਨੰੂਨ, ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ ਆਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਜ ਲੋਕ� ਦੇ ਮਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਬਾਕੀ (ਪ6ਸ਼ਨ-:ਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਸ� ਆਿਦ) ਦੀ ਪ6ਿਕ6ਆ ਹੈ। ਬਣੇ ਕਾਨੰੂਨ� 

ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪ6ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ (ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ� ਆਿਦ) ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਆਂ ਪ6ਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬ-ਜ� ਜ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ 

ਕੋਰਟ ਤ� ਕ ਦੀ ਸਭ ਤ� :ਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪ6ਣਾਲੀ ਦਾ ਿਹ� ਸਾ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਵੀ ਮੁ� ਖ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਿਹ� ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਿਹ� ਸੇ ਿਵਚ ਉਹ ਕੰਮ ਆ<ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਿਧਰ� ਵ� ਲ�  ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ8 

ਦਾਅਵੇ, ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ, ਪੁਿਲਸ ਚਲਾਨ, ਿਧਰ� ਵ� ਲ�  ਿਦ� ਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ� ਆਿਦ। ਦੂਜ ੇਿਹ� ਸੇ ਿਵਚ ਉਹ ਕੰਮ ਆ<ਦਾ 

ਹੈ ਜ ੋਅਦਾਲਤ� (ਜ� ਜ�) ਵ� ਲ�  ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ8 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕ� ਦਮ ੇਿਵਚ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਿਬਆਨ ਿਲਖਣਾ, 

ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਲਖਣਾ।  

 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ‘ਦਫ਼ਤਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ’
’’

’ ਤ� ਭਾਵ, ਅਫ਼ਸਰ� ਵ� ਲ�  ਆਪਸ ਿਵਚ ਜ� ਲੋਕ� ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਕੇਵਲ ਿਚ� ਠੀ ਪ� ਤਰ ਨਹ0, ਸਗ� ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਿਤੰਨ� ਿਵਵਸਥਾਵ� ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ‘ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ’
’’

’ ਹੈ। 

ਪ6ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨ> ਿਟੰਗ�, ਰਾਵ� ਆਿਦ, ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਬਣਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ 

ਅਦਾਲਤ� ਵ� ਲ�  ਸੁਣਾਏ ਜ�ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਜ� ਦ ਿਵਚ ਆ<ਦੇ ਹਨ।  



ਇਸ ਤਰ.� ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ 'ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ' ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ 

ਹੋਣ ਤ� ਹੈ।  

 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ� ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ 

 ਸ�ਝ ੇਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’
’’

’ ਸਾਲ 1960 ਿਵਚ ਬਿਣਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਦੇਿਸ਼ਕਾ 

(preamble) ਅਨੁਸਾਰ 'ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ' ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ 

ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹ0 ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਿਲ.ਆਂ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ�' ਨੰੂ, 02 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤ�, 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜ ੇਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, 

ਉਸ ਸਮ8 ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ, ਸੰਭਵ ਨਹ0 ਸੀ ਤ� ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਬਾਅਦ ਿਵਚ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਕ 02 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤ� ਿਜ਼ਲ.ਾ ਪ�ਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ 

ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਤ� ਛੋਟ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਜ� ਨਹ0, ਪਤਾ ਨਹ0। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਰਾਹ0 

ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ 02 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤ� ਿਜ਼ਲ.ਾ ਪ�ਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ� ਵ� ਲ�  ਜ ੋਿਚ� ਠੀ ਪ� ਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ� ਮੁ� ਖ 

ਦਫ਼ਤਰ� ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

 ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਿਜ਼ਲ.ਾ ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥ� 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਰ� ਖਣ ਲਈ (ਧਾਰਾ 4(ਸੀ) ਰਾਹ0) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਪਾਸ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ ਤ� ਕ ਨਹ0 ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

 ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਬਾਅਦ, 29 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੰੂ, 1960 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰੂ ਰ� ਦ ਕਰਕ ੇਨਵ� ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 

ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਦੇਿਸ਼ਕਾ ਿਵਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ� ਕੁਝ 

ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ'ੇ ਜਾਣਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਉਦੇਿਸ਼ਕਾ ਤ� ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਮਜ਼ਰੋ ਹੋਣ 

ਦੀ ਿਭਣਕ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹ0 ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ� ਦੀ ਥ� ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਮ� ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 

ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਿਗਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹ0 ਇਹ ਿਨਯਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਿਜਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ 

ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇ� ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕਸ਼ੇਨ ਰਾਹ0 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵ� ਖ-

ਵ� ਖ ਕੰਮ� ਲਈ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  



 1967 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹ0 ਿਮਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ�  ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ 

ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਹਲੀ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ 30 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੰੂ ਜਾਰੀ 

ਹੋਈ। ਇਸ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ0 01 ਜਨਵਰੀ, 1968 ਤ� ਿਜ਼ਲ.ਾ ਪ�ਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤ ੇਗਏ। ਦੂਜੀ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ 09 ਫਰਵਰੀ, 1968 ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ0 'ਰਾਜ 

ਪ� ਧਰ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਪ6ੈਲ, 

1968 ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨ� ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ� ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ6ਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਨਹ0।  

 ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰਾਹ0 ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਬਣਦੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਆਿਦ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ 

ਿਵਵਸਥਾ ਤ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਿਜਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ 

ਐਲਾਨ ਵ� ਖਰੇ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ0 ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ (ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ 

ਵੀ), ਅ� ਜ ਤ� ਕ ਜਾਰੀ ਨਹ0 ਹੋਇਆ। ਧਾਰਾ 6 ਰਾਹ0 ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰ� ਖਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਇ� ਕ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਿਜ਼ਲ.ਾ ਪ�ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ� ਜ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ 

ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹ0 ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 2008 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਰਾਹ0 1967 ਦੇ ਐਕਟ ਿਵਚ ਵ� ਡੀਆਂ ਸੋਧ� ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ 

ਐਕਟ ਦੀ ਪ6ਮੁ� ਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਮੂਲ ਐਕਟ ਿਵਚ ਧਾਰਾ 3(ਏ) ਜੋੜ ਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਿਜ਼ਲ.ਾ 

ਪ� ਧਰੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਿਟ6ਿਬਊਨਲ�, ਅਦਾਲਤ� 

ਆਿਦ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ 05 ਨਵੰਬਰ 2008 ਤ� ਲਾਗੂ 

ਹੋ ਵੀ ਗਈ। ਕਾਨੰੂਨ ਭਾਵ8 ਬਣ ਿਗਆ ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ (ਜ� ਬੇਰੁਖ਼ੀ) ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ 

ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅ� ਜ ਤ� ਕ ਲਾਗੂ ਨਹ0 ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  

 ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਇ� ਕ ਵ� ਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਿਕ ਪ6ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮਕਾਜ� ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥ� ਪੂਰੀ ਤਰ.� ਘਟਾ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਿਵਚ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ� ਠੀ ਪ� ਤਰ�' (all 

official correspondence) ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਜੋ ਿਚ� ਠੀ 

ਪ� ਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਪੰਜ-ਸ� ਤ ਪ6ਤੀਸ਼ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਚ� ਠੀ ਪ� ਤਰ ਦਾ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਵੀ 

ਸਬੰਧ ਨਹ0 ਹੰੁਦਾ। ਲੋਕ� ਨੰੂ ਤ� ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ, ਗ� ਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਨਮ-ਮਰਨ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਆਿਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਲੋੜ0ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 



 ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਿਵਚ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ� ਠੀ ਪ�ਤਰ' ਦੀ ਥ� 'ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ' ਦਰਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਿਵਚ ਦਰਜ ਇਹਨ� ਸ਼ਬਦ� ਤ� ਸਪ� ਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਪ6ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ (ਨਾ ਿਕ ਕੇਵਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ� ਠੀ ਪ� ਤਰ)। ਇ� ਕ ੋ

ਸਮ8 ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਪ ੇਦੋਹ� ਪਾਠ� ਿਵਚ� ਿਕਹੜਾ ਪਾਠ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹ0 ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸ0 ਦਾਅਵਾ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ<ਿਕ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਿਕ ਘਟਾਉਣਾ। 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ%  ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ 'ਕੇਵਲ ਿਚ� ਠੀ ਪ� ਤਰ' ਤ� ਕ ਜਾਣ-ਬੁ� ਝ ਕੇ ਸੀਿਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� 

ਇੰਝ ਅਨੁਵਾਦਕ� ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ। ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ 

ਭੁ� ਲ ਸੋਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਕੁਝ ਦੂਜ ੇਰਾਜ� ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 

 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਜ ੇਦੂਜ ੇਕੁਝ ਰਾਜ� ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ� ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤ� ਪਤਾ ਲ� ਗੇਗਾ ਿਕ  

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1964, ਤਿਮਲਨਾਡ ੂਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1956 ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1961 ਦੀਆਂ 

ਉਦੇਿਸ਼ਕਾਵ� (preambles) ਿਵਚ ਇਹਨ� ਐਕਟ� ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (ਕ6ਮ ਅਨੁਸਾਰ) ਮਰਾਠੀ, ਤਿਮਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ-

ਆਪਣੇ ਰਾਜ� ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਿਵਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨ� ਉਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ 'ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ' ਤ� ਬਾਅਦ 'ਜ� 

ਕੋਈ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ0 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਕ ਇਹਨ� ਪ6�ਤ� ਨ%  ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ� ਿਵਚ ‘ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-

ਕਾਜ�’
’’

’ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬੰਗਾਲ 

ਐਕਟ’
’’

’ ਿਵਚ, ਿਵਧਾਨ ਪਾਿਲਕਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਦੇਿਸ਼ਕਾ ਿਵਚ 'ਸਾਰੇ ਜ� ਕੋਈ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ‘ਜ� ਕੋਈ’
’’

’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ� ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਿਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ� ਨ%  ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ 

ਵੀ ਐਕਟ� ਿਵਚ ਹੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਿਦ� ਤੀ ਸੀ। ਤਿਮਲਨਾਡ ੂਐਕਟ 1956 ਨ%  (ਧਾਰਾ 2 ਰਾਹ0) ਤਿਮਲ ਨੰੂ ਿਸ� ਧ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਿਦ� ਤਾ। ਿਕਸੇ ਵ� ਖਰੇ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜ� ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹ0 ਕੀਤੀ। ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 1961 ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮ� ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਉਡੀਕ ਦਾ ਵ� ਧ-ੋਵ� ਧ ਸਮ� ਚਾਰ ਸਾਲ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ (ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹ0) ਿਵਚ ਇਹ ਸਪ� ਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਿਜਹਨ� ਕੰਮ� ਨੰੂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ 

ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦ� ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵ� ਖਰਾ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 



ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹ0 ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਹਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ0 ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ 

ਿਜਸ-ਿਜਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮ8-ਸਮ8 ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ 

ਰਿਹਣਗੇ। ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹ0 ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 

ਕਾਰਨ ਕਈ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਅ� ਜ ਤ� ਕ ਜਾਰੀ ਨਹ0 ਹੋਏ। 

  


