
ਸਾਈ ਂਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭਵਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ  

‘ਭਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ� ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜਾਵ?ੇ’  

ਮੁ� ਦੇ ਤੇ ਰਾਏ 

 

5. ਭਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 

ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਉਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥ� ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗਤੀ-ਿਵਧੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰ 

ਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਿਜਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ� ਵਲ� ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ� ਹੋ ਸਕੇ। 

(ੳ) ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਰੈਫ਼ਰ5ਸ ਲਾਇਬ6ੇਰੀ, ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਬ6ੇਰੀ ਦੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਪੈ 

ਚੁ� ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਬ6ੇਰੀ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵਚ ਵ� ਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਇਬ6ੇਰੀ ਿਵਚ ਨਵ: ਤਕਨੀਕ ਰਾਹ: 

ਲਾਇਬ6ੇਰੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਆਧੁਿਨਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ�� ਕਰ ਨ ਨਾਲ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਲ� ਿਮਲੀ ਗ6�ਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ� ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 

(ਅ) ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਪ6ਕਾਸ਼ਕ� ਦੀ ਮਾਲੀ ਲੁ� ਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਵਨ ਿਵਚ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ 

ਪ6ਕਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਜਵ= ਿਕ ਟਾਈਿਪੰਗ, ਪਰੂਫ਼ ਰੀਿਡੰਗ, ਿਪ6ੰ ਿਟੰਗ, ਿਜਲਦਸਾਜ਼ੀ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ 

ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਸਹੀ ਮੁ� ਲ ਉਪਰ ਇਹ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਉਪਰ ਉਪਲ� ਭਧ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਇਕਾਈ ਦੀ ਰਿਹਨੁਮਾਈ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦ ੇ

ਕੰਿਪਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ, ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ� ਜੋ 

ਲੋੜਵੰਦ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਹੂਲਤ ਪ6ਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। 

(ੲ) ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲ� ਭਧ ਨਹ: ਹੰੁਦੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਇਕ�ਤ 

ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ ਿਸਰਜਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਿਜਹੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲ� ਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ 

ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਕਮਿਰਆਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਿਕ ਸਾEਡ ਪਰੂਫ਼ ਹੋਣ ਤ� ਜੋ ਲੇਖਕ ਇਕਾਗਰ ਮਨ 

ਨਾਲ ਿਸਰਜਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। 

(ਸ) ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਇਕ ਹਾਲ ਰਾਖਵ� ਰ� ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਿਜਥੇ ਿਕ ਵਖ ਵਖ ਪ6ਕਾਸ਼ਕ� ਵਲ� ਕੁਝ ਸਮ= ਲਈ ਪੁਸਤਕ 

ਪ6ਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ� � ਪ6ਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਿਵਚ ਪੁਸਤਕ� ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਪਲ� ਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਪ6ਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾਵੇ। 

(ਹ) ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ6ਫੁ� ਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵਚ ਇਕ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹ�ਥ 

ਿਲਖਤ�, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਿਦ ਦੀ ਪ6ਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

(ਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ�, ਕਲਾਕਾਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਦਗਾਰ�, ਗੀਤਕਾਰ�/ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼� 

ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਰਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵਚ ਰ� ਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਉਨ� � ਿਕਰਤ� ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲ� ਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 


