
                           ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸੀਿਮਤ ਪੜਤਾਲ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵ�  

 

 ਕੀ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�, ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 

ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, ‘ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ� ਉਸ ਵ' ਲ(  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ ੇਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰੀ’
’’

’ ਨੰੂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ� ਦੇ 

ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ(ਧਾਰਾ 8-ਏ)। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ 

ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਇਕ' ਲਾ ਮੁਖੀ ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪ/ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹ� ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ 

ਨ1  ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਜ਼ਲ2ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ� ਨੰੂ ਿਦ' ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ� ਕਰਕ ੇਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਇਹ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪ/ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹ� ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ। ਪਿਹਲੀ ਿਦ' ਕਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਿਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਕਸ ਕੰਮ-ਕਾਜ 

ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ?। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਜ� ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਿਕਸ ਿਵਵਸਥਾ 

ਨੰੂ ਮੰਨਣ? ਦੂਜੀ ਸ' ਮਿਸਆ ਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼' ਦ ਕਰੇ ਤ� ਭਾਸ਼ਾ 

ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨ� ਅਫ਼ਸਰ� ਦੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ' ਪ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ 

ਹਨ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕੇਵਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਹੈ। 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਿਵਰੁ' ਧ ਿਵਭਾਗੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫੇਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ/ਿਕ/ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤ' ਕ ਇਸ 

ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇ' ਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ "ਤਾੜਨਾ" ਤ( ਵ' ਧ ਸਜ਼ਾ ਨਹ� ਹੋਈ। ਜਦ( ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹ� 

ਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿਵਗਾੜਨ ਦੀ ਥ� ਚੁ' ਪ ਰਿਹਣ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਨ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਪੜਤਾਲ 

ਕੇਵਲ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਰਥ� ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹ�। 

 

 

ਸਜ਼ਾਵ� ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 

 ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਡੀ(1) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ 

ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। 

 ਪਿਹਲ� ਤ� ਮ' ਦ ‘ਕਸੂਰਵਾਰ’
’’

’ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪ' ਸ਼ਟ ਅਤ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜ ੇਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵਚ 

‘ਵਾਰ-ਵਾਰ’
’’

’ (persistently) ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ(ਧਾਰਾ 8-ਡੀ(1))। 



ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਬਦ ਅ' ਗੇ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ’
’’

’ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪ' ਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 

ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਿਦ' ਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ/ਚ' ਲਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਿਗਣਤੀ ਘ' ਟ-ੋਘ' ਟ ਿਤੰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 ਦੂਜਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤ( ਪਿਹਲ� ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ/ਿਕ/ਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 

 ਕੁਝ ਮੁ' ਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨ1  ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। (ੳ) ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ;ਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਹੈ। (ਅ) ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ' ਲ(  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। (ੲ) ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤ( ਪਿਹਲ� ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪ' ਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇ। 

(ਸ) ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਿਸਵਲ ਸੇਵਾਵ� (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਿਨਯਮ 1970 ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। 

 

1970 ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ� 

  1970 ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਦੋ ਤਰ2� ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵ� ਿਦ' ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ 

ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ (ਿਨਯਮ 5)। ਸਾਧਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕ ੇਵੀ ਛ' ਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਸਲਾਨਾ ਤਰ' ਕੀਆਂ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ 

ਤਰ' ਕੀਆਂ ਨੰੂ ਪ' ਕ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤ( ਲੈ ਕ ੇਉਸ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤ( ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਤ' ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵ@ ਤਰ2� ਦੀ ਸਜ਼ਾਵ� 

ਦੇਣ ਤ( ਪਿਹਲ� ਪੜਤਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਿਨਯਮ 10)। ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਿਨਯੁਕਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਦੋਹ@ ਿਧਰ� 

ਵ' ਲ(  ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ' ਖ ਿਵਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜ�ਦੇ ਹਨ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਿਸ' ਟਾ ਿਰਪੋਰਟ ਸਮਰ' ਥ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਸਮਰ' ਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜ� ਨਹ� । ਜ ੇਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ 

ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ;ਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ 

ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਿਵਸਿਤ/ਤ ਕਰਨੀ ਪAਦੀ ਹੈ 

(ਿਨਯਮ 8,9)।  

          ਇਸ ਤਰ2�, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ/ਿਕ/ਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਲ� ਦੇ ਸਾਲ ਲ' ਗ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਿਨਯਮ� ਿਵਚ ਦਰਜ ਪ/ਿਕ/ਆ 

ਅਪਣਾ ਕ ੇਜ ੇਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਤੀਜੀ ਗਲਤੀ ‘ਤ ੇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਨਹ� ਿਦ' ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

 

ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ 



1. ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ/ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਸ' ਧਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ� ਨੰੂ ਿਦ' ਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ� ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨ1 , ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅ' ਜ-ਕ' ਲ2 ਵ�ਗ ਸਾਲ ਿਵਚ ਇ' ਕ ਦੋ 

ਵਾਰ ਨਹ�। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ 

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤ' ਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਇਹਨ� ਦੀ ਮੁ' ਢਲੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜ ੇਦਫ਼ਤਰ� ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ 

ਸਬੰਧੀ ਸਮ' ਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ'ਥ ਪ/ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੰੂ ਪ/ਬੰਧਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਿਚ' ਠੀ ਪ' ਤਰ ਦੇ ਨਮੂਨ1 , 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਕੀਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ�ਦੀ ਸਮ' ਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨ� ਦੀ ਹੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ� ਅਤ ੇਵਰਕਸ਼ਾਪ� ਰਾਹ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸ' ਿਖਅਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁ' ਝ ੇਰ' ਿਖਆ 

ਜਾਵੇ। 

2. ਮੁ' ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕ' ਤਰੇਤ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵ' ਖਰਾ ਿਵਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ 

ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਅਿਨੱਖੜਵ� ਅੰਗ ਬਣਨ ਿਵਚ ਇ' ਕ ਹੋਰ ਅਿੜ' ਕਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਲ2ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲ2ੇ  ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ� 

ਿਵਚ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ2 ਸਿਥਤ ਮੁ' ਖ ਦਫ਼ਤਰ� ਜ� ਸਕ' ਤਰੇਤ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ 

ਘੋਖਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਜ਼ਲ2ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਨਹ� ਆDਦੀ। Dਝ ਵੀ ਿਜ਼ਲ2ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੇ 

ਅਹੁਦ,ੇ ਇਹਨ� ਦਫ਼ਤਰ� ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਿਦਆਂ ਤ( ਬਹੁਤ ਛੋਟ ੇਹਨ। ਮੁ' ਖ ਦਫ਼ਤਰ� ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ 

ਇਹਨ� ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹ�। ਇਸ ਸਮ' ਿਸਆ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ2 ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਮੁ' ਖ ਦਫ਼ਤਰ� ਅਤੇ ਸਕ' ਤਰੇਤ ਿਵਚ 

ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇ' ਕ ਵ' ਖਰਾ ਿਵਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਵਧੀਕ ਮੁ' ਖ ਸਕ' ਤਰ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਭਾਗ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

3. ਐਕਟ ਿਵਚ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ: ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, ਰਾਜ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪ/ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ� (ਧਾਰਾ 3-ਬੀ) ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ(ਧਾਰਾ 8-ਏ)। ਇਸ ਤਰ2� ਅਿਸ' ਧ ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ� (ਧਾਰਾ 3-ਏ) ਅਤ ੇਿਵਧਾਨ ਸਭਾ (ਧਾਰਾ 5) ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ 

ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ( ਬਾਹਰ ਰ' ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵ@ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਕDਿਕ ਖੁਦਮਖੁਿਤਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 

ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 

ਿਵਚਕਾਰ, ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (ਨਵੰਬਰ 2010) ਿਵਚ ਹੋਈ ਇ' ਕ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ1  ਇਹ ਮੰਨਸ਼ਾ ਪ/ਗਟ ਵੀ 

ਕਰ ਿਦ' ਤੀ ਸੀ। ਇਹਨ� ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ' ਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨ� ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵਚ 

ਹੀ, ਇਹਨ� ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਿਵਚ ਵ' ਖਰੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਿਵਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ। ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਿਵਭਾਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾDਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ ਮਹ' ਤਵ ਨਹ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  



4. ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਿਨਯਮ ਿਵਚ ਸੋਧ: ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 

ਅਪੀਲ ਿਨਯਮ�’
’’

’ ਿਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ� ਿਨਯਮ� ਿਵਚ, ਇ' ਕ ਵ' ਖਰਾ ਿਨਯਮ ਜੋੜ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਿਨਯਮ� ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵ' ਖਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵ@ ਿਨਯਮ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨੰੂ ਸਾਧਾਰਨ 

ਸਜ਼ਾ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰ' ਕੀਆਂ ਪ' ਕ ੇਤੌਰ ‘ਤ ੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਇਸ ਿਨਯਮ 

ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਿਜਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤ( ਪਿਹਲ� ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ/ਿਕ/ਆ ਸੰਖੇਪ (summary) ਹੋਵੇ। ਪੜਤਾਲੀਆ 

ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚ' ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪ' ਖ ਜਾਨਣ ਤ( ਬਾਅਦ, ਸਮਰ' ਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ 

ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਜ� ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿਸ' ਧਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਫ਼ਸੈਲੇ ਿਵਰੁ' ਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਇ' ਕ ੋਅਿਧਕਾਰ 

ਹੋਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਘੜੀਸਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ/ਿਕ/ਆ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ@ (ਵ' ਧ-ੋਵ' ਧ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨ1 ) ਿਵਚ 

ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਿਹਲੇ ਕਸੂਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਰ' ਕੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਕਸੂਰ ‘ਤੇ ਪ' ਕ ੇਤੌਰ 

‘ਤ।ੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਦੀ ਤਰ' ਕੀ (ਪ/ਮਸ਼ੋਨ) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲ' ਗੇ। 

5. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਵੇ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ, ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਸਿਤ/ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਵਰੋਧੀ ਿਸਆਸੀ 

ਿਧਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ/ਤੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਹ ਿਦਲ(  ਿਨਭਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਿਟ' ਪਣੀ ਕਰੇ। 

  


