
 

                               ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 

                ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਰਾਜ ਸਮ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਵੀਹਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਜਦ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਉਭਾਰ ਿਵਚ 

ਆਈ ਤ ਵ$ ਖ-ਵ$ ਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਿਵਰੁ$ ਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਿਹੰਦੋਸਤਾਨੀ’
’’

’ ਨੰੂ ਸਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 

ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 1918 ਿਵਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਧੀ ਨ-  ‘ਦ$ ਖਣ ਭਾਰਤ ਿਹੰਦੀ ਪ�ਚਾਰ ਸਭਾ’
’’

’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1925 ਿਵਚ 

ਇੰਡੀਅਨ ਨ1 ਸ਼ਨਲ ਕਗਰਸ ਨ-  ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਹੰਦੀ ਤ  ਬਦਲ ਕ ੇਿਹੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕੀਤੀ।  

 ਕਗਰਸ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਹੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਸੀ। 1937 ਿਵਚ, ਿਜ2 ਹੀ ਮਦਰਾਸ ਪ�ੈਜ਼ੀਡ4ਸੀ ਿਵਚ, 

ਸੀ.ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਾਚਾਰਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਕਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤ ਸਰਕਾਰ ਨ-  (14 ਜੁਲਾਈ 1937 ਤ ) ਸਕੂਲ 

ਿਵਚ ਿਹੰਦੀ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ7ਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦ$ ਤ।ੇ ਤਿਮਲਨਾਡ ੂਿਵਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵ$ ਡੇ ਪ$ ਧਰ ‘ਤੇ 

ਿਵਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਿਹੰਦੀ ਿਵਰੋਧੀ ਇਹਨ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਿਵਚ ਬੁ$ ਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤ ਅਤੇ 

ਤਿਮਲ ਬੋਲਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤ$ ਕ ਨ-  ਵਧ-ਚੜ7 ਕ ੇਿਹ$ ਸਾ ਿਲਆ। ਿਗ�ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨ- ਤਾਵ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾਵ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨ-  ਹੋਏ। 

ਕਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਗ$ ਦੀ ਛ$ ਡਣੀ ਪਈ। ਗਵਰਨਰ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਿਪਆ।  

     ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ  ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਇਹੋ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਮਲਨਾਡ ੂਨ-  ਿਫਰ ਝੰਡਾ ਚੁ$ ਿਕਆ ਅਤ ੇਤਿਮਲਨਾਡ ੂਿਵਚ ਿਹੰਦੀ ਦੇ 

ਪ�ਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵ$ ਿਢਆ। 

 ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਿਹੰਦੀ ਨੰੂ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਦ$ ਖਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ 

ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮ4ਬਰ ਸ�ੀ ਿਕ�ਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਨ-  ਸਪ$ ਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਦ$ ਖਣ ਦੇ ਰਾਜ 

ਿਵਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ  ਵ$ ਖ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰ$ ਖਣ ਵਾਲੇ ਤ$ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਵ$ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਿਹੰਦੀ ਠ? ਸਣ ਨਾਲ ਉਹਨ ਦੀ 

ਇਸ ਮੰਗ ਨੰੂ ਬਲ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੰੂ ਖਤਰਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜ ੋਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ 

ਜਾਵੇ। 

 ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ$ ਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇ$ ਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਨੰੂ 'ਮੁਨਸ਼ੀ-

ਆਯੰਗਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ' ('Munshi-Ayyangar Formula') ਆਿਖਆ ਜਦਾ ਹੈ। 

          ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇਨੰੂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਭਾਗ XVII ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ 

ਿਵਵਸਥਾਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  



 ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਚੈਪਟਰ (ਆਰਟੀਕਲ 343 ਅਤੇ 344) ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ 

(ਆਰਟੀਕਲ 345 ਤ  347)ਪ�ਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ(ਖੇਤਰੀ) ਭਾਸ਼ਾਵ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੀਜਾ (ਆਰਟੀਕਲ 348, 349) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੌਥ ੇਚੈਪਟਰ (ਆਰਟੀਕਲ 350, 350-ਏ, 350-ਬੀ ਅਤੇ 351) ਿਵਚ 

ਭਾਸ਼ਾਵ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ$ ਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 343 ਰਾਹ� ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ 

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ  ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਤ$ ਕ, ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜ ੋਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ 

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ  ਪਿਹਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਦੇ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹ� ਪਾਰਲੀਮ4ਟ ਨੰੂ ਇਹ 

ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਿਦ$ ਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾ ਕ,ੇਉਸ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਾਰਜ ਨੰੂ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰ$ ਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

           ਪੰਦਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ  ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ ਆਇਆ ਤ 

ਤਿਮਲਨਾਡ ੂਸਮੇਤ ਦ$ ਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ�ਤ ਨ-  ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ, ਲੋਕ ਨੰੂ 

ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਿਪਆ ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਦ$ ਖਣ ਦੇ ਰਾਜ ਚਾਹੁਣਗੇ ਓਨ7 ਾ ਿਚਰ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ-  ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 

1963 ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹ� ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮ4ਟ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰ$ ਿਖਆ ਿਗਆ। 

         ਲੋਕ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅਿਹਸਾਨ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਤਿਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹ$ ਕ ਿਵਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨ- , 1965 ਿਵਚ, 

ਤਿਮਲਨਾਡ ੂਿਵਚ ਵ$ ਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆਂਦੀਆਂ। 1967 ਿਵਚ ਅਸ4ਬਲੀ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣ ਿਵਚ ਕਗਰਸ 

ਨੰੂ ਵ$ ਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ$ ਤਾ ਤਿਮਲ ਦੇ ਹ$ ਕ ਿਵਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕ.ੇ ਦੇ ਹ$ ਥ ਆਈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ- ਤਾ ਪੀ. 

ਸ�ੀਿਨਵਾਸਨ ਨ-  ਕਗਰਸ ਦੇ ਥੰਮ ਕਹੇ ਜਦੇ ਕਾਮਰਾਜ ਨੰੂ ਹਰਾਇਆ। ਤਿਮਲਨਾਡ ੂਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨ- ਤਾਵ ਸੀ.ਐਨ. ਅੰਨਾਦੋਰਾਈ 

ਅਤੇ ਐਮ.ਕਰੁਨਾਿਨਧੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨ ਤਿਮਲ ਪ$ਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤ  ਹੋਈ। ਇਨ ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਦਬਾਵ ਕਾਰਨ 1967 ਿਵਚ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ-  ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਿਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ 

ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ� ਤ$ ਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰ$ ਖਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਿਦਤੀ। ਇਹਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ‘ਅਸਲ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ 

ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਾਲ ਨੀਤੀ’
’’

’ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। 

          'ਦਫ਼ਤਰੀ ਉਦੇਸ਼' (official purposes) ਸ਼ਬਦ(ਮ$ ਦ) ਦੀ ਵਰਤ  ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 343, 345 ਅਤੇ 348 ਿਵਚ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ ਿਵਵਸਥਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵ$ ਲ  ਕੀਤ ੇਜਦੇ ਹਰ ਤਰ7 ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ (ਪ�ਬੰਧਕੀ, ਿਨਆਂ ਪਾਿਲਕਾ ਅਤੇ 

ਿਵਧਾਨ ਪਾਿਲਕਾ) ਇਸ ਮ$ ਦ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ ਸੰਸਥਾਵ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਕਦ  

ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਵ$ ਖ-ਵ$ ਖ ਿਵਵਸਥਾਵ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ$ ਤ ੇਗਏ 



ਹਨ। ਪੂਰੀ ਿਤਆਰੀ ਹੋਣ ਤ$ ਕ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨੰੂ ਪੜਾਵ ਿਵਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇਕ ਿਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਹੋਣ ਲ$ ਗਣਗੇ ਹੀ।  

            ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ‘ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ’
’’

’ ਤ  ਭਾਵ 'ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਆਪਸੀ ਿਚ$ ਠੀ ਪ$ ਤਰ' ਹੀ 

ਨਹ� ਸਗ  ਸਭ ਤਰ7 ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਪੋਰਟ, ਹ$ ਥ ਿਲਖਤ ਮਾਿਹਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵ, 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਿਟ$ ਪਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵ$ ਲ  ਿਧਰ ਨਾਲ ਕੀਤ ੇਜਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਆਿਦ ।           

          ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਿਚ$ ਠੀ ਪ$ ਤਰ ਕੁ$ ਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਕੇਵਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਚ$ ਠੀ ਪ$ ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ 

ਦਰਜਾ ਬੀ ਤ$ ਕ ਦੇ ਕਰਚਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। Bਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਨ Bਪਰ ਕੇਵਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨੰੂ ਦਫ਼ਤਰ 

ਿਵਚਕਾਰ ਜ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲ  ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੰੁਦੇ ਿਚ$ ਠੀ ਪ$ ਤਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਉਨ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ  ਆਈ 

ਿਚ$ ਠੀ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ  ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ, ਗ$ ਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਨਮ-ਮਰਨ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕਟੇ ਆਿਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਵਸਥਾਵ 

 ਸਝ ੇਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’
’’

’ ਸਾਲ 1960 ਿਵਚ ਬਿਣਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹ� 

ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਿਲ7ਆਂ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ' ਨੰੂ, 02 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤ , ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜ ੇਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਸ ਸਮ� ਪੰਜਾਬੀ 

ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ, ਸੰਭਵ ਨਹ� ਸੀ ਤ ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 

ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਕ 02 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤ  ਿਜ਼ਲ7ਾ ਪ$ ਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 

ਿਗਆ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨ ਤ  ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ 

ਰਾਹ� ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ 02 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤ  ਿਜ਼ਲ7ਾ 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।  

  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 ਇਹ ਿਭਣਕ ਿਮਲ 

ਜਦੀ ਹੈ ਿਕ 1965 ਦੇ ਅਕਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹ� ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਮ ਨੰੂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਨੰੂ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਿਗਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹ� ਇਹ ਿਨਯਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਿਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-



ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ ਕਦ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇ$ ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ? ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ� 

ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਵ$ ਖ-ਵ$ ਖ ਕੰਮ ਨੰੂ ਵ$ ਖ ਵ$ ਖ ਸਮ� ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

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

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

ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨ? ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ� ਿਜ਼ਲ7ਾ ਪ$ ਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ 01 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤ  

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਨ? ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ 09 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨ? ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ 

ਰਾਹ� 'ਰਾਜ ਪ$ ਧਰ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 

ਅਪ�ੈਲ 1968 ਤ  ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨ ਨ? ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ । ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨਹ�।  

 2008 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਰਾਹ� 1967 ਦੇ ਐਕਟ ਿਵਚ ਵ$ ਡੀਆਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਐਕਟ ਿਵਚ ਧਾਰਾ 3-ਏ 

ਜੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵ� ਧਾਰਾ ਨ-  ਸਿਥਤੀ ਸਪ$ ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਿਦ$ ਤੀ। ਨਵ� ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 

ਘੇਰਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ਇਸ ਦੇ ਪਰ ਕ$ ਟਣਾ, ਇਹ ਸਮਝ  ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੋਵ� 

ਪਾਠ ਇਕ ੋਸਮ� ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਪ।ੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਿਵਚ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ$ ਠੀ ਪ$ ਤਰ' (all official 

correspondence) ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਿਵਚ (' ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ$ ਠੀ 

ਪ$ ਤਰ' ਦੀ ਥ) 'ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ' ਦਰਜ ਹੈ। ਦੋਹ ਦੇ ਅਰਥ ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ 

ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 'ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ$ ਠੀ ਪ$ ਤਰ' ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 

ਕੰਮ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਿਵਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ  ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਨਾ ਿਕ ਕੇਵਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ$ ਠੀ ਪ$ ਤਰ)।  

                ਦੋਹ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤਰ ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਇਸ ਸਮ$ ਿਸਆ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਿਵਚ ਇ$ ਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅੜਚਨ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਮੂਲ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਇ$ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਛਪਣ ਵਾਲਾ 

ਐਕਟ, ਮੂਲ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅਨੁਵਾਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ, ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਛਪੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ 

(ਅ$ ਖਰ, ਵਾਕ) ਨੰੂ ਸਹੀ ਮੰਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਛਪੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ (ਅ$ ਖਰ, ਵਾਕ) ਨੰੂ।  ਸੋਧ 

ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਦੋਵ� ਪਾਠ, ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਕ ੋਿਦਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਪ ੇਸਨ। ਗਜਟ ਿਵਚ ਇਹ 

ਦਰਜ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਮੂਲ ਐਕਟ ਿਕਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਤਥੀ ਿਵਚ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸ ਪਾਠ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 

ਸ$ ਮਿਸਆ ਸੁਲਝਾਵੇ? 2ਝ 2008 ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤ  ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਿਕ 



ਘਟਾਉਣਾ। ਸੋਧ ਦੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼, 1960 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਅਤੇ 1967 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਨ? ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ$ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਿਵਚਲੀ ਿਵਵਸਥਾ ਸਹੀ ਹੈ। 

      ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਿਵਚਲੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਅ$ ਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਿਵਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 

             ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਲੋੜ� ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕ ੇਇਹ ਸ$ ਮਿਸਆ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਲਆਦ� ਵੀ ਜਾ ਚੁ$ ਕੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਘਸੇਲ ਵ$ ਟੀ ਬੈਠੀ 

ਹੈ।  

         ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਹ$ ਤ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ$ ਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਭੁ$ ਲ ਸੋਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 'ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ' ਦਾ ਬਣਦਾ ਅਸਲ ਰੁਤਬਾ 

ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 


