
ਸਾਈ ਂਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭਵਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 

ਜਨਰਲ ਸਕ�ਤਰ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ, 

ਲੁਿਧਆਣਾ। 

 

ਿਵਸ਼ਾ: ਸਾਈ ਂਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭਵਨ ਿਵਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨ$ ਦੇ ਪ%ਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਿਰਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ। 

 

ਸ%ੀਮਾਨ ਜੀ, 

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ� ਤਰ ਨੰਬਰ ਪਸਅ /763/ਿਮਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ, 012 ਵ�ਲ ਦਵਾਇਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੀ ਿਮਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਾਈ ਂਮੀਆਂ ਮੀਰ 

ਭਵਨ ਿਵਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨ$ ਦੇ ਪ%ਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਿਵਚ ਿਨਮਨ 

ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨੰੂ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ. ਪ. ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਸ%ੀ ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੈਲੇ ਨੰੂ ਮ0ਬਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਜੋ ਕੰਮ ਸ2ਪੇ 

ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ : 

 

1. ਕੀ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ$ ਿਕਰਾਏ ਉਤੇ ਿਦ� ਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 

2. ਜੇ ਹ$, ਤ$ ਿਕੰਨ$ ਸ਼ਰਤ$ ਉਪਰ? 

3. ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰ6$ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ? 

4. ਭਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ7 ਿਕਸ ਤਰ6$ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? 

ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ7 ਪ�ਤਰ ਨੰਬਰ ਪਸਅ/732/ਿਮਤੀ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2012 

ਰਾਹ9 ਉਪਲ� ਭਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਨ ਤ7  ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਿਜਸ ਿਸ�ਟੇ ਉਪਰ ਪੁ� ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ : 

 

ਮੁ� ਦ ੇ

ਉਕਤ ਪ%ਸ਼ਨ$ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮੁ� ਿਦਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ6$ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1. ਕੀ ਸਰਕਾਰ/ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਵਪਾਰਕ/ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ$ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ7 ਆਪਣੇ ਪ�ਤਰ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2012 ਰਾਹ9 ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲ� ਭਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 

31 ਮਾਰਚ 2011 ਤ�ਕ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ7 ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਪਰ 2183642/-ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁ� ਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਿਵਚ7 

1700000/-ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ$ ਵਲ7 ਿਮਲੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 483642/-ਰੁਪਏ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ7  

ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ7 ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਤਾਰ$ ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਪ%ਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲ� ਭਬ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ : 

(ੳ) ਪੰਜ ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਲ7 ਆਪਣੇ ਪ�ਤਰ ਿਮਤੀ 11.06.07 ਰਾਹ9 ਰੈਫ਼ਰੈਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਾਇਬ%ੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ$ ਦੀ 

ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਿਦ� ਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

(ਅ) ਡਾ. ਉਿਪੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ7 ਆਪਣੇ ਪ�ਤਰ ਿਮਤੀ 20.01.09 ਰਾਹ9 ਦੋ   ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ 

ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਿਦ� ਤੇ ਗਏ  ਹਨ। 

(ੲ) ਡਾ. ਉਿਪੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ7  ਆਪਣੇ ਪ�ਤਰ ਿਮਤੀ 22.02.09 ਰਾਹ9 ਦੋ ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ 

ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ%ਫੁ� ਲਤਾ ਲਈ ਿਦ� ਤੇ ਗਏ ਹਨ। 



(ਸ) ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ7  ਪ�ਤਰ ਿਮਤੀ 22.02.10 ਰਾਹ9 ਦਸ ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਸਮੁ� ਚੇ 

ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਦ� ਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਉਕਤ ਤ� ਥ$ ਤ7 ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ7 ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਸਤਾਰ$ ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ6 $ ਿਵਚ7 ਘ� ਟੋ 

ਘ� ਟ ਸੋਲ$ ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਲ7 ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਦ� ਤੇ 

ਗਏ ਹਨ। ਸਮੁ� ਚੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਭਾਵC ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜ$ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 

ਨਵ9 ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ9 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ6$ ਉਕਤ ਸਤਾਰ$ ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤ7 

ਕੇਵਲ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ9 ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਸ�ਲੀਬਖਸ਼ 

ਨਹ9 ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ$ ਿਵਚ7 483642/ - ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਅਿਜਹੇ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨ$ ਨੰੂ 

ਿਕਰਾਏ ਉਪਰ ਿਦ� ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ$ ਅਤੇ ਪਾਠਕ$ ਦੇ ਿਹ�ਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹ9 ਹੈ। 

 

ਰਾਏ : 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਏ ਹੈ ਿਕ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤੀ ਰਕਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਸਮੁ� ਚੇ 

ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਦੁਕਾਨ$ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਨੰੂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 

ਲੇਖਕ$ ਦੇ ਿਹ�ਤ ਿਵਚ ਹੈ। 

 

2. ਕੀ ਦੁਕਾਨ$ ਨੰੂ ਕਾਰਏ ਉਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਿਹਤ, ਲੇਖਕ$ ਅਤੇ ਪਾਠਕ$ ਨੰੂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪੁ� ਜੇਗਾ ! 

ਇਸ ਪ%ਸ਼ਨ ਦਾ Eਤਰ ਲ� ਭਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਰਵ�ਈਏ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ�ਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

(ੳ) ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ ਕਰੀਬ ਨ� ਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੇਖਕ$ ਤ7 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਸਤਕ$ ਪ%ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ 

ਦੀ ਕੁ� ਲ ਕੀਮਤ ਤ7 ਵ� ਧ ਲਏ ਜ$ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ6$ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਵਲ7 ਲੇਖਕ$ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ। 

(ਅ) ਪ%ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕ$ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਤ7 ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਗੁਣ$ ਤ� ਕ ਰ� ਖੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ। ਅ� ਧੇ ਮੁ� ਲ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ 

ਪਾਠਕ$ ਦੀ ਮਾਲੀ ਲੁ� ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਠਕ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਦੇ ਇਸ ਰਵ�ਈਏ ਤ7 ਦੁਖੀ ਹੈ। 

(ੲ) ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵ� ਡੇ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਦੀ ਲੇਖਕ$ ਨਾਲ ਤਲਖ਼ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਥ7 ਤ� ਕ ਿਕ ਿਗਆਨਪੀਠ ਵਰਗੇ ਪ%ਿਤਸ਼ਠਤ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ$ ਨੰੂ ਵੀ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਿਵਰੁ� ਧ ਆਪਣੇ ਹ�ਕ ਪ%ਾਪਤ ਕਰ ਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ$ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ 

ਪ0ਦਾ ਹੈ। 

 

ਰਾਏ  

ਇਸ ਮੁ� ਦੇ ਉਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਿਕ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ$ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਪ%ਫੁ� ਲਤਾ ਹੋਣੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਖਕ$/ਪਾਠਕ$ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਜਨ6 $ ਨF  ਲੁ� ਟ ਕਰਨ ਿਵਚ ਹੋਰ ਧ$ਦਲੀ ਮਚਾਉਣੀ ਹੈ। 

 

3. ਕੀ ਦੁਕਾਨ$ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵਚ ਸਚਮੁ� ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ! 

ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮ0ਬਰ$ ਦਾ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਕ ਦੁਕਾਨ$ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਬ� ਝਵ9 ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਲ� ਗ 

ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਇ� ਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪ%ਬੰਧਕ$ ਵਲ7 ਅਕਸਰ ਅਕਾਡਮੀ 

ਦੀ ਥ$, ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਦੇ ਿਹ�ਤ$ ਦਾ ਵ� ਧ ਿਧਆਨ ਰਿਖਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਥ ਨੰੂ ਸਪ� ਸ਼ਟ  ਕਰ ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ$ ਹੇਠ$ ਿਦ� ਤੀਆਂ ਜਾ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ : 



(ੳ) ਿਮਤੀ 01.01.1999 ਨੰੂ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ7 ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਚੇਤਨਾ ਪ%ਕਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਾ 

ਿਕਰਾਇਆ ਕੇਵਲ ਪੰਦਰ$ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ%ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭਾਵੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ 

ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜ$ਦਾ ਿਰਹਾ। ਇੰਨF  ਘ� ਟ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਿਹ�ਤ$ ਿਵਚ 

ਨਹ9 ਸੀ। 

(ਅ) 01 ਜਨਵਰੀ, 2008 ਨੰੂ ਚੇਤਨਾ ਪ%ਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਦਰ ਕੇਵਲ 

3525/-ਰੁਪਏ ਰ� ਖੀ ਗਈ।  

ਇਨ6 $ ਇਕਰਾਨਾਿਮਆਂ ਿਵਚ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਿਕਰਾਇਆ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਕੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹ�ਕ ਦੇ 

ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕਰਕੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਿਮਆਦ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹ9 ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹ�ਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਹ ਮ�ਦ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ 

ਿਹ�ਤ$ ਦੇ ਿਵਰੁ� ਧ ਅਤੇ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਿਹ�ਤ ਲਈ ਪਾਈ ਜ$ਦੀ ਰਹੀ। 

(ੳ) ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੁਿਮਤ ਪ%ਕਾਸ਼ਨ ਇਕੋ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਰਮ$ ਦੇ ਦੋ ਵ� ਖਰੇ ਵ� ਖਰੇ ਨ$ ਹਨ ਜੋ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਅੜਚਨ$ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰ� ਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਕ ਦੋਹ$ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਵਲ7 ਇਕੋ ਦੁਕਾਨ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 

ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਿਮਤੀ 15 ਜੂਨ, 2007 ਨੰੂ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਕੇਵਲ 3025/-ਰੁਪਏ ਪ%ਤੀ 

ਮਹੀਨF  ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਉਪਰ ਦੇ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਿਵਚ ਆHਦੇ ਜ$ਦੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦੋਵC ਪ%ਕਾਸ਼ਕ 

ਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ6 $ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ$ਝਾ ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨ$ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਦੇਣਾ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹ�ਤ ਿਵਚ 

ਨਹ9 ਹੈ। 

(ਅ) ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ7 01 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੰੂ ਯੂਨੀਸਟਾਰ ਬੁਕਸ ਪ%ਾਈਵੇਟ ਿਲਮ. ਚੰਡੀਗੜ• ਨੰੂ ਕੇਵਲ 2000/- ਰੁਪਏ ਪ%ਤੀ 

ਮਹੀਨਾ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਕਸ ਛ� ਡੇ ਗਏ ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲੇ 

ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਿਵਚ ਸਨ। 

(ੲ) ਚੇਤਨਾ ਪ%ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਿਮਤ ਪ%ਕਾਸ਼ਨ ਵਲ7 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ$ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਰਾਇਆ ਸਮC ਿਸਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ 

ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਿਮਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤ�ਕ ਇਨ6 $ ਦੋਹ$ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਵ� ਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਕੁ� ਲ 71000/-ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। 

ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪ%ਬੰਧਕ$ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਤ$ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਿਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ, 

ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਿਹ�ਤ$ ਨੰੂ ਸਰੁ� ਿਖਅਤ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ7 ਉਕਤ ਦੋਹ$ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਦਾ 35000/-ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ 

ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਿਹ�ਤ$ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁ� ਜਾ। 

(ਸ) ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪੈਰ$ 'ਹ' ਿਵਚ ਦਰਜ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਇਕ ਇਹ ਮ�ਦ ਵੀ ਪਾ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਿਕ ਇਨ$ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਨੰੂ ਨਵੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨ$ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਸਮC ਪਿਹਲ ਿਦ� ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮ�ਦ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹ�ਤ$ ਿਵਚ ਨਹ9 ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ9 

ਇਨ$ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਿਕ ਸ%ੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਿਢ� ਲ7, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਸੰਵਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।  ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ$ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਕਰਕੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਨੰੂ ਵਪਾਰਕ ਿਹ�ਤ$ ਲਈ ਸ2ਪਣਾ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹ�ਤ ਿਵਚ ਘ� ਟ ਅਤੇ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਦੇ ਿਹ�ਤ ਿਵਚ ਵ� ਧ ਹੈ। 

(ਹ) ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੁਿਮਤ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਵ� ਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕ%ਮ ਅਨੁਸਾਰ 37000/-ਰੁਪਏ ਅਤੇ 

31750/-ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ6$ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ 6900/- ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸ� ਿਖਆ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ 

54682/-ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਠF ਕੇਦਾਰ ਵ� ਲ 130722/-ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਬਕਾਏ 31.01.2012 ਤ�ਕ ਦ ੇ

ਹਨ। ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਨ6 $ ਰਕਮ$ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵਾਧ$ ਹੋ ਚੁ� ਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

(ਕ) ਇਕ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨ$ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਿਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਿਵਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹ9 ਆHਦੀ ਸਗ7 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ$ 

ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਕਾਨ$ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲ7 

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁ� ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਠF ਕੇਦਾਰ ਕੋਲ7 ਅਕਾਡਮੀ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁ� ਕੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਿਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤ7 ਸਪ�ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਵ� ਡੇ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ ਚਾਹੁਣ ਤ$ 



ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਿਬਨ$ ਿਕਰਾਇਆ ਿਦ� ਤੇ ਸਾਲ$ ਬ� ਧੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

(ਖ) ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਨਯਮ$ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਕ0ਪਸ ਿਵਚ ਨਹ9 ਰ� ਖ 

ਸਕਦਾ। ਇਨ6 $ ਿਨਯਮ$ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਕ0ਪਸ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦ� ਤੇ ਜਾ ਚੁ� ਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ6 $ ਉਪਰ ਅਕਾਡਮੀ ਅਮਲ ਨਹ9 ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ 

ਸਪ� ਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ$ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਕੰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਰਾਏ 

ਇਸ ਮੁ� ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ ਿਕ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ$ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਉਪਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵਚ ਕੋਈ 

ਵਾਧਾ ਨਹ9 ਹੋਣ ਲ� ਗਾ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤ$ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਮੁਕ� ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ 

ਵਧੇਗੀ। 

 

4. ਸ�ਤ ਦੁਕਾਨ$ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਿਵ� ਖ ਿਵਚ ਵਾਪਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵ$ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 

(ੳ) ਜਦ7 ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨ$ ਿਕਰਾਏ ਉਪਰ ਚੜ6 ਗਈਆਂ ਤ$ ਘ� ਟੋ ਘ� ਟ ਪੰਦਰ$, ਵੀਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ6 $ ਦੁਕਾਨ$ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 

ਪੰਜਾਹ ਤ7 ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਹਕ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਲਈ ਇਨ6 $ ਦੁਕਾਨ$ ਉਪਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਥਰੀਵੀਲਰ 

ਤ7 ਲੈ ਕੇ ਵ� ਡੇ ਟਰ� ਕ$ ਤ� ਕ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਹਰੇ ਲਾਅਨ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਿਵਚ ਬਦਲ 

ਜਾਣਗੇ। ਇਥ7 ਦੀ ਸ਼$ਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭੀੜ-ਭੜ� ਕੇ ਵਾਲੀ ਥ$ ਿਵਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ6$ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 

ਭਵਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ$ ਅਤੇ ਪਾਠਕ$ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

(ਅ) ਇਹ ਗ�ਲ ਿਕਸੇ ਤ7 ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹ9 ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਦਾ ਲੇਖਕ$ ਉਪਰ ਪ%ਭਾਵ ਹੈ। ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁ� ਟ ਹਨ। 

ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਦੀ ਆਪਸ ਿਵਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਵ�ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਿਵਚ ਆ 

ਜਾਣ ਨਾਲ, ਪਵੇਗਾ। ਪ%ਕਾਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਿਵਚ ਹੰੁਦੀਆਂ ਗਤੀ-ਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪ%ਭਾਿਵਤ  ਕਰ ਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ$ ਿਵਚ 

ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਿਦਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ6$ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ$ ਿਵਚ ਗੁ� ਟਬੰਦੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ, ਸਿਭਆਚਾਰ 

ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਣ ਪੁ� ਜੇਗਾ। 

(ੲ) ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੰਡ ਸਾਈ ਂਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭਵਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ 

ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਾਟੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕ$ ਉਪਰ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ 

ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀ-ਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ। (ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ7 ਪਿਹਲ$ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਖਕ$ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ$ 

ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) 

 

5. ਭਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ7 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$ ਵਲ7 ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ7 ਹੋ ਸਕੇ। 

(ੳ) ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਰੈਫ਼ਰ0ਸ ਲਾਇਬ%ੇਰੀ, ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਬ%ੇਰੀ ਦੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਪੈ 

ਚੁ� ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਬ%ੇਰੀ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵਚ ਵ� ਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਇਬ%ੇਰੀ ਿਵਚ ਨਵ9 ਤਕਨੀਕ ਰਾਹ9 

ਲਾਇਬ%ੇਰੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਆਧੁਿਨਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ6$ ਕਰ ਨ ਨਾਲ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਲ7 ਿਮਲੀ ਗ%$ਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ7 ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 

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

ਪ%ਕਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵ$ ਿਜਵC ਿਕ ਟਾਈਿਪੰਗ, ਪਰੂਫ਼ ਰੀਿਡੰਗ, ਿਪ%ੰ ਿ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 ਪ%ਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। 

(ੲ) ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੇਖਕ$ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ$ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲ� ਭਧ ਨਹ9 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 ਸਾNਡ 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 ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਵਲ7 ਕੁਝ ਸਮC ਲਈ ਪੁਸਤਕ 

ਪ%ਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ6 $ ਪ%ਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਿਵਚ ਪੁਸਤਕ$ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਪਲ� ਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਪ%ਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾਵੇ। 

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

ਿਲਖਤ$, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਿਦ ਦੀ ਪ%ਦਰਸ਼ਨੀ 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 ਉਨ6 $ ਿਕਰਤ$ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣਾ 

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

 

ਨO ਟ:  ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਡਮੁ� ਲੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ%ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ%ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। 

6. ਇਸ ਇਮਰਾਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਬੰਿਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ7 ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹ9 ਹੰੁਦੀ। 

ਓਨਾ ਿਚਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਿਕHਿਕ ਅਿਜਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

7. ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਇਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਨੰੂ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ%ੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ7 (ਸਾਬਕਾ ਮ0ਬਰ ਪਾਰਲੀਮ0ਟ) ਵਲ7 ਆਪਣੇ ਪ�ਤਰ 

ਨੰਬਰ ਐਮ.ਪੀ.ਲੈਡ 2005/5901, ਿਮਤੀ 30.10.2006 ਰਾਹ9 ਇ� ਕ ਲ� ਖ ਪ�ਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ%$ਟ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਲੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ$ ਅਧੀਨ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਪ�ਤਰ ਿਵਚ ਇਹ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ 

ਵੇਚਣ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਜ$ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹ9 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ•◌ਾ◌ਂ ਇਸ ਪ�ਤਰ ਤ7 ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਆਰਟ 

ਗੈਲਰੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਉਪਰ ਨਹ9 ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਿਵਚ ਹੁਣ ਚੇਤਨਾ ਪ%ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਿਮਤ 

ਪ%ਕਾਸ਼ਨ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥ7 ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਹ ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਕਰਾਇਆ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਿਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ9 ਇਨ•◌ਾ◌ਂ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਨੰੂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ7 

ਬਚਣ ਲਈ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ$ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ। 

 

ਅੰਤਮ ਿਸ�ਟਾ: ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ ਿਕ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ$ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਉਪਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਲੇਖਕ$ ਦੇ ਿਹ�ਤ ਿਵਚ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ%ਕਾਸ਼ਕ$ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਲੇਖਕ$ ਿਵਚ ਗੁ� ਟਬੰਦੀ ਵਧੇਗੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਪੁ� ਜੇਗਾ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ$ ਤ7 ਗਲਬਾਤ ਰਾਹ9 ਜ$ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਿਕਰਾਇਆ ਵਸੂਿਲਆ ਜਾਵੇ ਤ$ ਜੋ ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ 

ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਿਹਣਾ ਪਵੇ। 

 



ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੈਲੇ          ਿਮ�ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਮ0ਬਰ           ਕਨਵੀਨਰ 

 

 

 

 


