
ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਿਵ� ਚ ਖੁ� ਿਲ�ਆ ‘ਢਾਬਾ’ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਿਹਤ 

(ਦੀ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਪ%ਸੰਗ ਿਵ� ਚ) 

ਨ' ਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦ ੇਸੀਨੀਅਰ ਮ(ਬਰ ਡਾ.ਐੱਸ.ਤਰਸੇਮ ਅਤ ੇਪ%ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇ�ਕ ਮ(ਬਰ ਵ� ਲ+ ਆਪਣ ੇਿਲਖਤੀ 

ਪ�ਤਰ ਿਮਤੀ 31.07.2014 ਰਾਹ- ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ%ਬੰਧਕ. ਕੋਲ+ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਿਵ� ਚ ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨ. 'ਤੇ ਖੋਲ�ੇ  ਜਾ ਰਹੇ ਢਾਬ ੇਸਬੰਧੀ 

ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ�ਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹ- ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਮ(ਬਰ. ਨੰੂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ 

ਸੀ।32 ਿਦਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵ� ਲ+ ਇਸ ਪ�ਤਰ ਦਾ 6ਤਰ ਪ%ਾਪਤ ਨਹ- ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਿਵ� ਚ 

ਿਦ� ਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਤ� ਥ, ਮੰੂਹ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਪ%ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ ਜੋ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਤ� ਥ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤ. 

ਇਸਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਥ. ਸੂਚਨਾ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ%ਬੰਧਕ. ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

 ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ 

ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ., ਪ%ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ(ਬਰ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਮ(ਬਰ. ਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੀਆ ਂਮੀਰ ਭਵਨ ਦੀ 

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤ� ਕ ਸਮਰ�ਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ+ ਪਾਸ ਨਹ- ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਸਭ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਭਵਨ 

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਵਪਾਰਕ 

ਕੰਮ. ਲਈ ਨਹ- ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਪਛਲੇ ਪ%ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਸੁਚ� ਜੀ ਵਰਤ+ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇ�ਕ 

ਿਤੰਨ ਮ(ਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪ%ਾਈਵੇਟ 

ਿਵਅਕਤੀ ਜ. ਅਦਾਰੇ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਨਾ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੰੂ ਪਿਹਲ. ਪਿਹਲੇ ਪ%ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦ ੇ

ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵ� ਲ+ ਪ%ਵਾਨਗੀ ਦ ੇਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਨਵ< ਪ%ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਭਵਨ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ.ਭ-ਸੰਭਾਲ’ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਮਤੀ 

04.06.2014 ਨੰੂ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਐਸ.ਐਸ.ਜੌਹਲ ਦੀ ਪ%ਧਾਨਗੀ ਿਵ� ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵ� ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤ� ਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ 'ਤ ੇਕੋਈ 

ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇ�ਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵ� ਚ ਨਵ- ਕੰਟੀਨ ਤ. ਬਣਾਈ ਜਾਵ ੇ

ਪਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ. 'ਤ।ੇ ਉਸ ਕੰਟੀਨ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤ ੇਦੇਣ ਦੀ ਥ. ‘ਲਾਇਸੰਸ’ 'ਤੇ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇ ਤ. ਜੋ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠ> ਕੇਦਾਰ 

ਦੁਕਾਨ 6ਪਰ ਪ� ਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਕੰਟੀਨ ਠ> ਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ%ਿਕ%ਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵ।ੇ  

 ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਇ�ਕ ਦੁਕਾਨ ਚੇਤਨਾ ਪ%ਕਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਿਕਰਾਏ 6ਪਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਸਾਢ ੇਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 

ਪ%ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦ ੇਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ�. ਇ�ਕ ਦੁਕਾਨ ਲੋਕਗੀਤ ਪ%ਕਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਪ�ਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ%ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਿਪ� ਛ ੇਿਜਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ+  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਨ 



ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ+ , ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਾਲੇ ਕਮਿਰਆ ਂਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ 

ਰੁਪਏ ਪ%ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਮੀਆ ਂਮੀਰ ਭਵਨ ਦੀਆ ਂਨਵੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਦੁਕਾਨ. ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮਹ�ਤਤਾ ਅਤ ੇਸਟਰਕਚਰ 

ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਦੁਕਾਨ. ਅਤੇ ਕਮਿਰਆ ਂਨਾਲ+ ਬਹੁਤ ਵ� ਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆ ਂਦੁਕਾਨ. ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਵੀ ਵ� ਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਿਵਧਾਿਨਕ ਸਿਥਤੀ 

ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹ�ਕ-ਤਬਦੀਲੀ (alienation) ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪ%ਧਾਨ ਜ. ਦਫਤਰ ਦ ੇਮੁ� ਖ ਪ%ਬੰਧਕ, ਜਨਰਲ 

ਸਕ� ਤਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ%ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਤ ੇਰਾਹ- ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ(ਬਰ ਨੰੂ ਵੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ. ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤ+ ਿਬਨ. ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ(ਬਰ/ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੰੂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹ�ਕ 

ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹ�ਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 6ਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ। 

ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨ. 'ਤ ੇਢਾਬਾ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ%ਿਕ%ਆ 

ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਠਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆ ਂ(ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ, ਪ%ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭਵਨ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ.ਭ-

ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ) ਦ ੇਫੈਸਿਲਆ ਂਨੰੂ ਦਰਿਕਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਦ ੇਇ�ਕ ਅਣਅਿਧਕਾਿਰਤ ਮ(ਬਰ ਵ� ਲ+, ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਦ ੋ

ਦੁਕਾਨ. ਿਕਰਾਏ 'ਤ ੇਿਦ� ਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। 

ਪ%ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨ. ਦੁਕਾਨ. ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਪ(ਤੀ ਸੌ ਤ+ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ%ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪ%ਕਾਸ਼ਨ 

ਅਤੇ ਲੋਕਗੀਤ ਪ%ਕਾਸ਼ਨ ਵ� ਲ+ ਿਦ� ਤ ੇਜ.ਦ ੇਿਕਰਾਏ ਤ+ ਅ� ਧੇ ਨਾਲ+ ਵੀ ਘ�ਟ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 6ਪਰ ਕਰੀਬ ਇ�ਕ ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਮਾਮੂਲੀ ਿਕਰਾਏ 'ਤ ੇਦੇ ਕੇ ਅਤ ੇਸਜਾਵਟ 'ਤ ੇਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਤ+ ਵ� ਧ ਖਰਚ ਕੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਦ ੇ

ਪ%ਬੰਧਕ. ਨ>  ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਅਤ ੇਅਕੈਡਮੀ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ 

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ�. ਿਬਨ. ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਾਲੀ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।  

ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨ. ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਥ. ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਦ� ਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਦੁਕਾਨ. ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ 

ਿਕਰਾਏਦਾਰ. ਦਾ ਦੁਕਾਨ. 6ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਪ�ਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਮਤੀ ਦੁਕਾਨ. ਨੰੂ ਘ�ਟ ਿਕਰਾਏ 'ਤ ੇਦੇਣਾ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤ ੇ

ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।  

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 6ਪਰ ਪ%ਧਾਨ ਜ. ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹ- ਹਨ। ਿਜਹਨ. ਅਹੁਦੇਦਾਰ. ਵ� ਲ+ 

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਦ� ਸੇ ਜ.ਦ ੇਹਨ, ਉਹਨ. ਨੰੂ ਅਕੈਡਮੀ ਵ� ਲ+ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 6ਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ- ਹੈ। 

ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵ� ਚ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ‘ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵ� ਚ ਆਏਗਾ। ਇ�ਕ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦ ੇ



ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਿਵ� ਖ ਿਵ� ਚ ਅਕੈਡਮੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੜ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵ� ਡੀਆ ਂਕਾਨੰੂਨੀ ਔਕੜ. ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 

ਸੁਣਨ ਿਵ� ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਦੁਕਾਨ ਿਵ� ਚ ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਥ. ਢਾਬਾ ਖੁ� ਲ�ੇਗਾ। ਕਚਿਹਰੀ ਮੁਕ� ਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਸਾਇਲ – ਗਵਾਹ, 

ਿਮੰਨੀ ਸਕ� ਤਰੇਤ ਦੇ ਦਫਤਰ. ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਿਸ਼ਕੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਿਵ� ਚ ਆਏ ਜੋਿੜਆ ਨੰੂ ਇ�ਥ ੇ‘ਸਸਤਾ ਤ ੇ6ਤਮ ਭੋਜਨ

’ ਿਮਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ�. ਇਸ ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ/ਢਾਬ ੇਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੇਖਕ. ਨੰੂ ਘ�ਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਿਵ� ਚ ‘ਗੇੜੀ’ ਮਾਰਨ ਆਏ ਲੋਕ. 

ਨੰੂ ਵ� ਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਰਿਹੰਦੀ-ਖੰੂਹਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਭੀੜ-ਭੜ� ਕਾ ਿਨਗਲ ਲਵੇਗਾ। 

ਪ%ਬੰਧਕ. ਦੀਆ ਂਦ-ੋਦੋ ਵ� ਡੀਆ ਂਗਲਤੀਆ ਂ

ਪ%ਬੰਧਕ. ਨ>  ਮੀਆ ਂਮੀਰ ਭਵਨ ਦੀ ਵਪਾਿਰਕ ਕੰਮ. ਲਈ ਵਰਤ+ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ+  ਪਿਹਲ. ਿਮਲੀ ਿਵ� ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹ- ਸਗ+ 

ਅ�ਗ+ ਤ+ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਿਵ� ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ. ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ‘ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੁ� ਲ’ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਤ. ਵੀ 

ਸਮਿਝਆ ਜ.ਦਾ ਿਕ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪ%ਬੰਧਕ. ਨ>  ਘ�ਟੋ-ਘ�ਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਿਹਤ. ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤ. ਨਹ- ਪਹੰੁਚਾਇਆ। ਜਾਣ-

ਬੁ� ਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆ ਂਗਲਤੀਆ ਂਨਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਿਹਤ. ਨੰੂ ਪੁ� ਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਸਨਮੁ� ਖ ਪ%ਬੰਧਕ. ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਜਾਵ?ੇ   

ਅਹੁ� ਦੇਦਾਰ. ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 6ਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤ+ ਿਕਨਾਰਾ 

ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹ- ਜਾਣਦ ੇਿਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਜਾਵਟ 6ਪਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਿਬਲ. ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 

ਦੁਕਾਨ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 6ਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿਸ� ਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪ%ਗਟਾ ਚੁ� ਕੇ ਹਨ। ਅ� ਖ. ਮੀਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਿਬ� ਲੀ 

ਦੀ ਝਪਟ ਤ+ ਨਹ- ਬਚ ਸਕਦਾ।  

ਅਹੁਦੇਦਾਰ. ਦ ੇਿਧਆਨਯੋਗ 

 ਚੰਗਾ ਹੋਵ ੇਜੇ, ਧ�ਕੜਸ਼ਾਹੀਆ ਂਛ� ਡ ਕੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣ ੇਅਿਧਕਾਰ. ਦੀ ਵਰਤ+, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਿਹਤ. 

ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਥ., ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ� ਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਮਿਹਲ. 

ਵਰਗੀ ਸੰੁਦਰ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਭੀੜ-ਭੜ� ਕੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਿਵ� ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥ. ਪਿਹਲ. ਵ.ਗ ਸਾਿਹਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਦਾ ਕ<ਦਰ 

ਬਣਾਉਣ। ਪ%ਬੰਧਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤ+ ਪਿਹਲ. ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦ ੇਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਣ।  

- ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ  

ਿਮਤੀ: 03.09.2014 


