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The Correspondence between Govt. of Punjab and 

Punjab & Haryana High Court regarding 

implementation of the provisions of Section 3 of the 

Punjab Official Language Act 1967 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ:1 

 

(Copy of letter no.3286 General 1/X.Z.2 Dt. 5th February, 1991) 

From 

 The Registrar, 

 Punjab and Haryana High Court, 

 Chandigarh. 

To 

1. All the District and Sessions Judges in the State of Punjab. 

2. All the District and Sessions Judges in the State of Haryana. 

Dated: Chandigarh the 5th February, 1991. 

 

Subject: Court Language in Subordinate Courts 

 

Sir, 

 I am directed to refer to this Court's Circular letter No.364-G.X.Z.2, dated 

08.01.1969, regarding introduction of Punjabi/Hindi for official use in subordinate Courts. 

 By virtue of Notification No.69 (243) 4 J-62/42279, and 69 (243) - 4 J-62/42280, 

dated 28.09.1962, issued under section 137 of the code of Civil Procedure, 1908 and Section 

558 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Now Section 272 of the Cr.P.C.), 

respectively, the language of the Courts subordinate to the High Court was declared Punjabi 

in Gurmukhi script in Punjabi Region and Hindi in Devnagri script in Hindi Region w.e.f. 

02.01.1962, but at the same time it was also provided in those notifications that English 

shall continue to be used for those court purposes for which it was being used 

immediately before the aforesaid date. 

2. With the reorganization of Punjab w.e.f. 01.11.1966 the same position continued in 

the States of Punjab and Haryana, respectively, Punjab Official Languages Act, 1967 

Provided that Language in the State of Punjab shall be Punjabi, The Haryana Official 

Languages Act, 1969 contains similar provisions in respect of the State of Haryana. 

 Attention is also invited to the Provisions of Section 272, 274, 277 and 354 of the 

Cr.P.C. and Section 137 and Rule 9 of the Code of Civil Procedure, 1908 in this regard. 

 This is for your guidance please.  

Yours faithfully, 

Registrar 
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ:2 

Copy of letter No.29827 Genl./X.Z.2 dated 11.09.2009 

 

From 

  The Registrar General,  

  Punjab & Haryana High Court, 

  Chandigarh. 

 

To 

  The Principal Secretary, Home to the 

Government of Punjab, Department of Home Affairs & 

Justice (Judicial-I Branch), Civil Secretariat, Punjab, 

Chandigarh. 

 

Subject:- Regarding implementation of Punjab Official  

  Language (Amendment) Act. 2008. 

 

Sir, 

 I am directed to refer to your letter 

No.14/119/2008-5Judl(1)/3699, dated 08.11.2010 on the 

subject cited above and to say that the aforesaid matter 

has been considered by this Court in depth and Hon'ble 

the Chief Justice and Judges have been pleased to order 

that the Punjab Official Language (Amendment) Act, 2008 

cannot be given effect in the Subordinate Courts in the 

State of Punjab, unless at least one Judgment-Writer, 

one Stenographer and one Translator in Gurmukhi language 

are provided to each Judicial Officer, in addition to 

the Ministerial Staff, who too should be well conversant 

in Gurmukhi language. 
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 I am, therefore, to request you to take appropriate 

action in the matter accordingly, under intimation to 

this court. 

 

Yours faithfully, 

 

Sd/- 

Registrar (Admn.) 

For Registrar General 

No.29828 Genl.X.Z.2, Dated 11.09.2009. 

 

 Copy forward to the Legal Remembrancer and 

Secretary to the Government of Punjab, Department of 

Legal and Legislative Affairs, Punjab, Chandigarh with 

reference to her letter no.28, dated 06.01.2009 for 

information and necessary action. 

 

Sd/- 

Registrar (Admn.) 

for Registrar General 
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ: 3 

 

ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਮਤੀ 13.10.2010 ਸ਼ਾਮ 4.15 ਵਜੇ ਪ$ਮੁ& ਖ 

ਸਕ& ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗ$ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਪ$ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਿਰਪੋਰਟ। 

 

 ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਾਿਹਬਾਨ ਵ�ਲ� ਭਾਗ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ:- 

 

1. ਸ਼$ੀ ਵਿਰੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, 

 ਰਿਜਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ,  

 ਚੰਡੀਗੜ,। 

2. ਸ਼$ੀ ਮਨਦੀਪ ਿਸੰਘ ਸੰਧ,ੂ 

 ਪ$ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 

 ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ2। 

3. ਸ਼$ੀਮਤੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, 

 ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

 ਪਿਟਆਲਾ। 

4. ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ, 

 (ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਜਰ ਨਹ9 ਹੋਇਆ) 

 ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

 

1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਸ਼ੀਰ, ਿਵਧਾਨਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ� ਿਮਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ, 2008 

ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨ? ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਜਸ ਮੁਤਾਿਬਕ ਪੰਜਾਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲ@ਗੂਏਜ ਐਕਟ, 2008 ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8-ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠ2 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਿਕਤ ਹੈ:- 

 “The Director, Language, Punjab or any of his officers authorized by him. may 

inspect any office of the State Government public sector undertaking. Board or 

Corporation and office of any school, college or university of the State Government to 

ensure, the implementation of the provisions of Section 3 and 3-B of this Act. The 

officer or official having custody of the record of the aforesaid office, shall make such 

record available, to the said Director or officer for inspection.” 

 ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਨੰੂ ਮੁ� ਖ ਰ� ਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤ2 ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਿਨਰੀਖਣ 

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਨਹ9 ਆeਦਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿਨਰੀਖਣ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਤ� 
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ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ2 ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਿਵਚ ਸਧੋ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਜਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 

ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵ�ਲ� ਦ� ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਧੋ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ ਤ2 ਉਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ� ਖ� ਉਿਚਤ ਨਹ9 ਜਾਪਦੀ ਿਕeਿਕ ਿਜਲ,ਾ ਪ� ਧਰੀ 

ਅਦਾਲਤ2 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਵਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ, 2 ਨh  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਨਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀਆ ਂਦੀ ਬਜਾਏ 

ਇਹ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ2 ਉਹ ਹਾਈ 

ਕੋਰਟ ਤ� ਮੁਹ� ਈਆ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। 

3. ਿਜ� ਥ� ਤ�ਕ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 

ਿਨਯਮ2, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵ�ਲ� ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ, 2 ਵ�ਲ� ਪ� ਤਰ ਿਮਤੀ 

11.09.2009 ਰਾਹ9 ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਨ, 2 ਵ� ਲ� ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ ੂਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ, 2 ਉਕਤ ਪ� ਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਿਦ�ਤੀ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਨ, 2 ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ: 

 ……….. that the aforesaid matter has been considered by this court in depth 

and Hon’ble Chief Justice and Judges have been pleased to order that the Punjab 

Official Language (Amendment) Act, 2008 cannot be given effect in the Subordinate 

Courts in the State of Punjab, unless at least One Judgment Writer, One 

Stenographer, and One Translator in Gurmukhi language are provided to each Judicial 

Officer, in addition to the Ministerial Staff, who should be well conversant in Gurmukhi 

language. 

 

 ਇਸ ਤਜਵੀਜ sਪਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ$ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਿਨਆ ਂਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

 ਮੀਿਟੰਗ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। 

------------------------------------------------------------------- 

  



7 

 

ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ: 4 

ਦਫ਼ਤਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ 

(ਪ$ਚਾਲਣ ਸ਼ਾਖਾ) 

 

ਸੇਵਾ ਿਵਚ 

  ਪ$ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

  ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, 

  (ਿਸ� ਿਖਆ ਸੈਲ) ਚੰਡੀਗੜ,। 

 

  ਨੰ:ਪੰ.ਪ$ਚਾਲਣ(118)-2010/1185 

  ਿਮਤੀ, ਪਿਟਆਲਾ 01.12.2010 

 

ਿਵਸ਼ਾ:  ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਮਤੀ 13.10.10 ਨੰੂ 4.15 ਵਜ ੇ

ਪ$ਮੁ� ਖ   ਸਕ� ਤਰ, ਗ$ਿਹ ਦੀ ਪ$ਧਾਨਗੀ ਹਠੇ ਹੋਈ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਰਪੋਰਟ। 

 

ਸ਼$ੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

  ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਪ$ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ, ਗ$ਿਹ ਜੀ ਦੀ ਪ$ਧਾਨਗੀ 

ਹੇਠ ਿਮਤੀ 13.10.10 ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਿਰਪੋਟ ਇਸ ਪ� ਤਰ ਸਿਹਤ ਿਗਆਤ/ਲੋੜ9ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹਤ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ, 

 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ: 5 

Copy of letter No.13/19/04-5Judl(1)/4040, 

Government of Punjab, 

Department of Home Affairs and Justice, 

(Judicial-1) 

From 

  The Registrar General,  

  Punjab & Haryana High Court, 

  Chandigarh. 

 

Dated:- 21.12.2010. Chandigarh. 

 

Subject:- Regarding implementation of Punjabi in Courts. 

 

Sir, 

 I am directed to refer to your letter 

No.14/119/2008-2Judl(1)/4284, dated 05.12.2008 on the 

subject cited above and to invite you attention to 

provide the strength of Judgment-Writer, Stenographer 

and Translator required for Judicial Officers in 

Subordinates Courts of Punjab and also intimate the 

financial implementations required for the same. 

 In this regard, it is requested to provide 

suggestions regarding the above said requirements. 

 

Yours faithfully, 

 

Sd/- 

Superintendent 
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ: 6 

No.5497 E.II/VII.B.4(Pb.) 
 

From 

  The Registrar General, 

  Punjab & Haryana High Court, 

  Chandigarh. 

To 

  The Secretary to Govt. of Punjab, 

  Department of Home Affairs & Justice, 

  Judicial-1 Branch, 

  Chandigarh. 

 

  Dated, Chandigarh, the 08.02.2012 

 

Sub:  Implementation of Punjabi Language in Subordinate Courts. 

 

Sir, 

  I am directed to refer to your letter No.13/19/04-5 Judl.(1)/4040 dated 

21.12.2010 on the subject noted above and to request you to create following posts:- 

 

For Punjab Superior Judicial Service 

 
Judgement Writer Gr.I   10300-34800+GP 4800  127 

Stenographer Gr.II   10300-34800+GP 4400  127 

Translator    10300-34800+GP 4400  127 

         ------------------- 

          381 

         ------------------- 

 

For Punjab Civil Service (Judicial Branch) 

 
Judgement Writer Gr.I   10300-34800+GP 4800  366 

Translator    10300-34800+GP 4400  366 

Stenographer Gr.III   5910-20200+GP 2800  366 

         ------------------- 

          1098 

         ------------------- 

         ------------------- 

          1479 

         ------------------- 

 

 It is also inform you that total financial implications for the abovesaid posts 

comes to Rs.24,16,76,000/- P.M. approximately. 

 

 

Yours faithfully, 

Sd/- 

 

Assistant Registrar E.II 

for Registrar General 
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ: 7  

Copy of letter No.14/119/08-5Judl(1)/1564, 

Government of Punjab, 

Department of Home Affairs and Justice, 

(Judicial-1) 

To 

  The Registrar General,  

  Punjab & Haryana High Court, 

  Chandigarh. 

 

Dated:- 09.07.2012. Chandigarh. 

 

Subject: -Regarding implementation of Punjab Official  

  Language (Amendment) Act, 2008. 

 

Sir, 

 I am directed to refer to your letter No.5497.E-

II/VII.B(Pb.), dated 08.02.2012 on the subject cited 

above and to inform you the following provisions is 

available in Section 3A(1) sub-para-2 under Punjab 

Official Language (Amendment) Act, 2008. 

  "The concerned Administrative Department of 

the State Government shall make arrangements to provide 

necessary information and training to the concerned 

staff, in order to ensure the use of Punjabi in all 

courts and tribunals referred to in sub section (I) with 

in a period of six months from the date of commencement 

of the Punjab Official Language (Amendment) Act, 2008." 

 In view of the above, to ensure the implementation 

of Punjabi Language in Tribunals, training to concerned 

staff will be provided within six months from the date 

of commencement of the Punjab Official Language 

(Amendment) Act, 2008. The required staff is already 

available in the Subordinate Courts and Tribunals and as 
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such, the matter cannot be sorted out by giving training 

to the staff working in Subordinate Courts as regards 

Court work in Punjabi language. 

 

Yours faithfully, 

 

Sd/- 

Under Secretary, Home 
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ: 8 

ਦਫ਼ਤਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ 

(ਪ$ਚਾਲਣ ਸ਼ਾਖਾ) 

 

ਸੇਵਾ ਿਵਚ 

  ਪ$ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

  ਗ$ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ, 

  (ਅਦਾਲਤੀ-1 ਸ਼ਾਖਾ) 

 

  ਨੰ:ਪੰ.ਪ$ਚਾ.(118)-2013/03 

  ਿਮਤੀ, ਪਿਟਆਲਾ 03.01.2013 

 

ਿਵਸ਼ਾ:  ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ (ਅਮ@ਡਮ@ਟ) ਿਬ�ਲ, 2008 ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ  

  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ$ਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। 

 

ਸ਼$ੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

  ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ ੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ14/119/08-2ਅਦ(1)3458, ਿਮਤੀ 

06.12.2012 ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ� ਤਰ ਨੰਬਰ 3107-1ਭਾਸ਼ਾ-68/21805, 

ਿਮਤੀ 3.6.1968 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵ2 ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ ਂਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਚ ਮੈਿਟ$ਕ ਜ2 ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਟ@ਡਰਡ ਦੀ ਿਵ� ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ$ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।‘ ਇਸ 

ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਜੋ ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਉਹ ਉਕਤ ਯੋਗਤਾ ਪ$ਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਉਨ, 2 ਨੰੂ ਕੋਈ ਕਿਠਨਾਈ ਆeਦੀ ਹੋਵੇ ਤ2 ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਤੈਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਜਲ,ਾ ਪ� ਧਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵ�ਲ� ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦ� ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਬੰਧਤ ਕਲਰਕ2 ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸਟੈਨ? ਟਾਈਿਪਸਟ2/ਸਟੈਨ? ਗ$ਾਫਰ2 ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹ@ਡ ਦੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਭਾਗ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨ? ਗ$ਾਫੀ ਇਨਸਟਰਕਟਰ ਉਪਲ� ਬਧ ਹਨ ਪ$ੰ ਤੂ ਅਿਜਹੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦ�ਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਲੋੜ9ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਭਾਗ 

ਪਾਸ ਿਫਲਹਾਲ ਕੰਿਪਊਟਰ ਉਪਲ� ਬਧ ਨਹ9 ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖਾਪੜ,ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ� 

ਵੀ ਕੰਿਪਊਟਰ2 ਦਾ ਪ$ਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦ� ਅਿਜਹ ੇਅਿਧਕਾਰੀਆ/ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹ@ਡ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਦ�ਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। eਝ ਜੇਕਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ2 ਦੇ 

ਦਫ਼ਤਰ2 ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ$ਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ2 ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ� ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਅਿਧਕਾਰੀ/ਇਨਸਟਰਕਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇ� ਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਭੇਜ ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ,2 ਪੰਜਾਬ 

ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ (ਅਮ@ਡਮ@ਟ) ਿਬ�ਲ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ(1) ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧ2 ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੀਨ 
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ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਤੈਨਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ2 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 

ਟਾਈਪ/ਸ਼ਾਰਟਹ@ਡ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਕ ੇਇਹ ਹ�ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਗਆਤ ਿਹਤ ਇਹ ਿਲਖਣਾ ਵੀ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ2 ਵ�ਲ� 

ਿਦ� ਤੇ ਜ2ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅੜਚਣ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ 

ਮ� ਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਮਸ਼ਨ (ਿਵਧਾਿਨਕ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ� ਧਰ ਤੇ 

ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਉਿਚਤ ਹੈ ਜੀ। 

 

ਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ 

 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

  



14 

 

ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ: 9 

No.14/119/2008-2Judl(1)/1289, 

Government of Punjab, 

Department of Home Affairs and Justice, 

(Judicial-1) 

To 

  The Registrar General,  

  Punjab & Haryana High Court, 

  Chandigarh. 

 

Dated:- 22.06.2015. Chandigarh. 

 

Subject:- Regarding implementation of Punjab Official  

  Language (Amendment) Act, 2008. 

 

Sir, 

 I am directed to refer to your letter 

No.40671E.II/VII.B.4(Pb.) dated 05.12.2008 on the 

subject cited above and to inform that the matter is 

under consideration with the Government of Punjab and 

whatsoever action is taken, the same will be intimated. 

 

Yours faithfully, 

 

Sd/- 

Under Secretary, Home 
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ: 10 

ਦਫ਼ਤਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ 

(ਪ$ਚਾਲਣ ਸ਼ਾਖਾ) 

 

ਵ� ਲ 

  ਪ$ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

  ਗ$ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ, 

  (ਅਦਾਲਤੀ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਚੰਡੀਗੜ,। 

 

  ਨੰ:ਪੰ.ਪ$ਚਾ.(118)-2018/72 

  ਿਮਤੀ, ਪਿਟਆਲਾ/02.02.2018 

 

ਿਵਸ਼ਾ:  ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ (ਅਮ@ਡਮ@ਟ) ਿਬ� ਲ, 2008 ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ  

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ$ਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। 

 

ਸ਼$ੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

  ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪ� ਤਰ ਨੰ:ਪੰ.ਪ$ਚਾ.-2013/03, ਿਮਤੀ 

3.1.2013 (ਕਾਪੀ ਨ� ਥੀ ਹੈ ਜੀ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਵਚ ਆਪ ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਜੇ 

ਤੀਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ$ਾਪਤ ਨਹ9 ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਿਮਤੀ 08.02.2018 ਨੰੂ ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ, 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਪ$ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸਟ�ਡੀ ਸਰਕਲ ਵ�ਲ� 

ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁ� ਿਦਆ ਂਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਿਟੰਗ ਰ� ਖੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਮੁ� ਦਾ ਵੀ 

ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਿਵਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਪ$ਗਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ ਤ2 ਜ ੋਮੀਿਟੰਗ ਸਮ{ ਦ� ਿਸਆ ਜਾ ਸਕ ੇਜੀ। 

 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

ਿਪ� ਠਅੰਕਣ ਨੰ:ਪੰ.ਪ$ਚਾ.(118)-2018/73            ਿਮਤੀ, 

ਪਿਟਆਲਾ/02.02.2018 

 

ਉਤਾਰਾ:- ਵਧੀਕ ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ, ਨੰੂ   ਸੂਚਨਾ ਿਹਤ ਭੇਿਜਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ: 11 

 

ਿਵਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5(ੳ ਤ> ਸ) ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਨ? ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ 

ਕਰਨ  ਸਬੰਧੀ। 

 ਬਨੇਤੀ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 

ਐਲਾਿਨਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵ2 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਹਨ: 

(ੳ) ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਿਵਚ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਿਬਲ2, ਜ2 ਉਨ, 2 ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧ2; 

(ਅ) ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤ ੇਸਭ ਐਕਟ2; 

(ੲ) ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 213 ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਭ ਆਰਡੀਨ� ਸ2 ਅਤੇ  

(ਸ) ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਜ2 ਸੰਸਦ ਜ2 ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਿਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ ਸਭ ਹੁਕਮ2, ਿਨਯਮ2, ਿਵਿਨਯਮ2 ਅਤ ੇ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ2, ਿਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 

ਹੋਵੇਗੀ। 

 ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤ2 ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਉਪ-ਧਾਰਾਵ2 (ੳ ਤ� ਸ) ਿਵਚ ਹਵਾਲਾ 

ਿਦ� ਤੇ ਪ$ਯੋਜਨ2 ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕ2 ਿਨਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਝੰਡੀ’ੳ’)। 

ਇ� ਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗ2ਧੀ ਸਟੇਟ 

ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਐਡਮਿਨਸਟ$ੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵ� ਲ� ਿਨਮਨ-ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਨੰੂ ਉਕਤ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕ2 

ਿਨਯਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ (ਝੰਡੀ ‘ਅ’)। 

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਨੇਤੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵ{ ਪੰਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵ�ਲ� ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 

ਿਬਲ, ਉਨ, 2 ਿਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧ2, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟ, ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 

213 ਅਧੀਨ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਵ�ਲ�  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨ� ਸ2 ਅਤੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਜ2 

ਸੰਸਦ ਜ2 ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ, ਿਨਯਮ, 

ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ ਆਿਦ ਿਵਚ� ਕੁਝ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਲਾਗੂ 

ਨਹ9 ਕੀਤਾ ਜ2ਦਾ। ਇ� ਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ 

ਵ�ਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜ2ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਪਿਹਲ2 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜ2ਦੀਆਂ ਹਨ 

ਅਤੇ ਇਨ, 2 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹ।ੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਿਵਚ 

ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ2 ਿਵਚ ਨਹ9 ਪੁ� ਜਦੀਆਂ। 

 ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਿਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ2 ਨੰੂ ਿਧਆਨ 

ਿਵਚ ਰ� ਖਿਦਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਰਾਹ9 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਉਪ-

ਧਾਰਾਵ2 (ੳ ਤ� ਸ) ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ,2 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਿਦਵਸ (01 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਤ�) ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� 

ਿਮਤੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਵ�ਲ� 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡੀ ‘ੲ’ ਤੇ ਨ� ਥੀ ਹੈ ਜੀ। 

 ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਮਸਲ ਮਾਣਯੋਗ ਿਸ� ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 

ਰਾਹ9 ਮਾਣਯੋਗ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ$ਵਾਨਗੀ ਿਹਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਮਸਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। 
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ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

05.09.2012 

ਪ$ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ 
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ: 12 

ਦਫ਼ਤਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ 

(ਪ$ਚਾਲਣ ਸ਼ਾਖਾ) 

 

ਸੇਵਾ ਿਵਚ 

  ਪ$ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ,  

  ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, 

  ਿਸ� ਿਖਆ ਸੈਲ, ਚੰਡੀਗੜ,। 

 

  ਨੰ:ਪੰ.ਪ$ਚਾ.(118)-2012/1458 

  ਿਮਤੀ, ਪਿਟਆਲਾ/08.11.2012 

 

ਿਵਸ਼ਾ:  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (ੳ ਤ� ਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨ? ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ   ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ। 

 

ਸ਼$ੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

  ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ� ਨ? ਟ ਨੰ:48, ਿਮਤੀ 6.9.2012 

ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। (ਤੁਰੰਤ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਕਾਪੀ ਨ� ਥੀ ਹੈ ਜੀ) ਿਜਸ ਿਵਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਪੰਜਾਬ 

ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਜੋ ਉਪ-ਧਾਰਾਵ2 (ੳ ਤ� ਸ) ਦਰਜ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵ।ੇ ਆਪ ਜੀ ਨੰੂ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ9ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੀਘਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

 

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

 

(ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਿਟ� ਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵ�ਲ� ਹ� ਥ ਨਾਲ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ- ਲੇਖਕ) 

 ਨ� ਥੀ ਪ� ਤਰ ਪ$ਾਪਤ ਨਹ9 ਹੋਏ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਬੰਧਤ 

ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤ2 ਜੋ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

ਿਮਤੀ: 19.11.2012 

    ਸਪੁ.ਿਸ�  ਸੈਲ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ 
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                                    ਅਨੂਲਗ-2  

                    

                                ਿਜਲAਾ ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 

                                                                          - ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

 ਿਜਲ,ਾ ਪ� ਧਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਦੋ ਤਰ,2 ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ2 ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਨਆਂ-ਪ$ਬੰਧ 

ਦੀ ਸਭ ਤ� ਹੇਠਲੀ ਪਰ ਮਹ�ਤਵਪੂਰਣ ਕੜੀ ਸਬ-ਜ� ਜ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਿਜਸਟ$ੇਟ) ਹੈ। ਇਨ, 2 ਅਦਾਲਤ2 

ਿਵਚ ਘ� ਟ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਣ ਮੁਕ� ਦਿਮਆ ਂਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ, 2 ਤ� sਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤ2 ਨੰੂ ਸੈਸ਼ਨ 

(ਿਜਲ,ਾ ਜ� ਜ) ਅਦਾਲਤ2 ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਇਨ, 2 ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਹੇਠਲੀਆ ਂਅਦਾਲਤ2 ਦੇ ਫੈਸਿਲਆ ਂ

ਦੀਆਂ ਅਪੀਲ2 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਲ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕ� ਦਿਮਆ ਂ

(ਿਜਵ{ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡ@ਟ ਪੀੜਤ2 ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ2 ਦੇ ਮੁਕ� ਦਿਮਆ ਂ (ਿਜਵ{ 

ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੀ ਿਸ� ਧੀ ਸਮਾਇਤ (ਟਰਾਇਲ) ਹੰੁਦੀ ਹ।ੈ ਮੁਕ� ਦਮੇਬਾਜੀ ਦੇ ਿਦ$ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ� ਿਜਲ,ਾ 

ਅਦਾਲਤ2 ਬਹੁਤ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਣ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਨ, 2 ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਜ�ਜ ਅਤੇ ਿਧਰ2 ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ 

ਹੰੁਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕ� ਦਿਮਆ ਂ ਿਵਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪ� ਤਰ ਲਾ ਕ ੇ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਜ�ਜ ਦੋਸ਼ੀ ਵ� ਲ� ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ2 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਸ ਨੰੂ ਦ�ਸਦਾ ਹ।ੈ ਫੇਰ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਰੁ� ਧ ਪੀੜਤ ਿਧਰ 

ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁਗਤਦੀਆ ਂਹਨ। ਗਵਾਹੀਆ ਂਜ� ਜ ਿਲਖਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਪ� ਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਧਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹ2 ਿਧਰ2 ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪ� ਖ ਅਦਾਲਤ ਅ�ਗੇ ਰ� ਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ 

ਦੌਰਾਨ ਜ� ਜ ਨੰੂ, ਮੁਕ� ਦਮੇ ਦੇ ਤ� ਥ2 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਧਰ2 ਦੇ ਪਿਹਰਾਵ,ੇ ਬੋਲਚਾਲ, ਿਵਵਹਾਰ, ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ 

ਆਰਥਕ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਸ� ਧਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਜ2ਦਾ ਹ।ੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮ{, ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਉਸ 

ਦੀ ਸ� ਚ ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 ਹਰ ਿਖ� ਤੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹ9 ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਿਕ ਹਰ 20 ਕੋਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਬਦ2 ਦੇ ਅਰਥ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ 

ਵਾਲਾ ਜ� ਜ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਜ�ਜ ਨਹ9। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 

ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਵ�ਲ� ‘ਖੰਘੂਰਾ’ ਅਤੇ 'ਪ� ਟ ਤੇ ਥਾਪੀ’ ਉਸ ਸਮ{ ਮਾਰੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਨh  ਦੂਜੀ ਿਧਰ 

ਨੰੂ ਵੰਗਾਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ, 2 ਸੈਨਤ2 ਦੇ ਅਰਥ2 ਤ� ਅਣਜਾਣ ਜ� ਜ, ਖੰਘੂਰੇ ਨੰੂ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੰਘਣਾ ਸਮਝ 
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ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮਹ� ਤਵ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 

ਿਨਆਂ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਿਜਲ,ਾ ਅਦਾਲਤ2 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਵਲ 'ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ' (ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜ2 ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ) ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 ਿਜਲ,ਾ ਪ� ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 

ਿਕਸ ੇਕਾਨੰੂਨ (ਸੰਿਵਧਾਨ ਜ2 ਕ{ਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ) ਨੰੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ9। ਉਲਟਾ ਕ{ਦਰੀ ਕਾਨੰੂਨ 

ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ‘ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕ�ਦਿਮਆ ਂਦੀ ਮੁ� ਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ2 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 

ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ2 ਵ� ਲ� ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ$ਿਕ$ਆ, ਕਡੋ ਆਫ਼ ਿਸਵਲ ਪ$ੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ 

ਿਕ$ਮੀਨਲ ਪ$ਸੋੀਜ਼ਰ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵ{ ਕੋਡ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿਹਲ2 ਹੀ 

ਹ�ਦ ਿਵਚ ਆ ਚੁ� ਕੇ ਸਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 137(1) ਿਵਚ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਜਲ,ਾ 

ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕ� ਦਿਮਆ ਂਦੀ ਹੰੁਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮ{ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਉਹੋ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ 

ਜੋ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ2 ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ2 ਨੰੂ ਇਨ, 2 ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਚ�ਲਦੇ 

ਮੁਕ� ਦਿਮਆ ਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ 

ਧਾਰਾ 558 ਰਾਹ9 ਅਤੇ 1973 ਿਵਚ ਬਣੇ ਨਵ{ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਰਾਹ9, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕ�ਦਿਮਆ ਂਦੀ 

ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਿਜਲ,ਾ ਅਦਾਲਤ2 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ2 ਨੰੂ 

ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵ�ਲ� ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ) ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸ ੇਰਾਜ 

ਸਰਕਾਰ ਨh  ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਿਬਨ, 2 ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤ2 ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।‘  

 ਿਜਲ,ਾ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵ� ਡੇ ਿਵਰਧੋੀ ਖੁਦ ਜ� ਜ ਹਨ। ਉਨ, 2 ਦਾ ਵ�ਡਾ 

ਬਹਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬਣੇ ਕਾਨੰੂਨ2 ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ2 ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲ� ਬਧ ਨਾ 

ਹੋਣਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਫੈਸਲੇ ਿਲਖਦੇ ਸਮ{ ਉਨ, 2 ਨੰੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵ�ਖ-ਵ�ਖ ਹਾਈ 

ਕੋਰਟ2 ਵ�ਲ� ਕੀਤੇ ਫੈਸਿਲਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਪ@ਦੇ ਹਨ। sਚ ਅਦਾਲਤ2 ਦਾ ਇ� ਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਚ ਨਹ9 ਿਮਲਦਾ। ਦੂਜਾ ਿਵਰੋਧੀ ਵਰਦ ਵਕੀਲ2 ਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ 

ਪੂਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮ�ਗਰੀ ਉਪਲ� ਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਕ� ਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤ� 

ਅਸਮਰ� ਥ ਹਨ।ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ� ਮਰਥਕ2 ਵਲ� ਵ� ਖਰੇ ਵ� ਖਰੇ ਤ�ਰਕ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵ{ ਇਨ2 ਮੰਗ2 ਦਾ ਖੰਡਨ 

ਕੀਤਾ ਜ2ਦਾ ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ2 ਲੋੜ9ਦੀ ਸਮ�ਗਰੀ ਦਾ ਰਾਜ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਉਪਲ� ਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜ� ਜ2 ਅਤੇ ਵਕੀਲ2 ਦੀ ਮੰਗ ਉਿਚਤ ਹੈ।  
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 ਆਪਣੀਆ ਂਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ2 ਨਾਲ ਿਤਓ ਰ� ਖਣ ਵਾਲੇ ਪ$2ਤ2 ਨh  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਮ� ਿਸਆ ਨੰੂ ਪੂਰੀ 

ਤਰ,2 ਸੁਲਝਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ2 ਤਿਮਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ sਤਰ ਪ$ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ2 ਦੀਆ ਂ

ਿਦ�ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

 ਤਿਮਲਨਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨh  ਿਹੰਮਤ ਕਰਕ ੇਸਾਰੇ ਕ{ਦਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ2 ਨੰੂ ਤਿਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ 

ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛਾਪ ਿਦ�ਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ 

ਕੋਰਟ ਵੀ ਿਪ� ਛੇ ਨਹ9 ਿਰਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨh , ਜ� ਜ2 ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣ ੇਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਿਲਆ ਂ

ਨੰੂ, ਤਿਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕ,ੇ ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ� ਿਤ$ਕਾ ਿਵਚ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨh  ਅਿਜਹੇ ਜ� ਜ2 ਦੇ ਵੇਤਨ2 ਿਵਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 50 

ਫੀਸਦੀ ਫੈਸਲੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ ਹਨ । sਤਰ ਪ$ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜ�ਜ2 ਅਤੇ ਵਕੀਲ2 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ, ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਿਹੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕ ੇਇ� ਕ ਜਰਨਲ ਿਵਚ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ 

ਨ2 ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਰਨਲ’ ਹੈ।  

           ਇਨ2 ਸਰਕਾਰ2 ਦੇ ਯਤਨ2 ਦੇ ਚੰਗੇ ਿਸ� ਟੇ ਿਨਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਅਤੇ sਤਰ ਪ$ਦੇਸ 

ਿਵਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤਾਿਮਲ ਅਤੇ ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਮਹ2ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ 

ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋਣ ਲ� ਗ ਿਪਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਿਜਲ,ਾ ਪ� ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

 1960 ਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਰਾਹ9 ਭਾਵ{ ਿਜਲ,ਾ ਅਦਾਲਤ2 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ 

ਨਹ9 ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ$ੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਪ$ਸੋੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਰਾਹ9 

ਪ$ਾਪਤ  ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ2 ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨh  ਦੋ ਨ? ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ (ਿਮਤੀ 

28/09/1962 ਨੰੂ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ, 2 ਨ? ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ2 ਰਾਹ9 ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਿਵ�ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਿਜਲ,ਾ 

ਅਦਾਲਤ2 ਿਵ� ਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵ�ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦ� ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ, 2 ਨ? ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ2 

ਰਾਹ9, ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਪੰਜਾਬੀ (ਅਤੇ ਿਹੰਦੀ) ਿਵਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ 

ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮ�ਗਰੀ ਅਤੇ ਿਸ� ਿਖਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲ� ਬਧ ਨਹ9 ਹ ੋ ਜ2ਦੇ ਉਨ2 ਿਚਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ2 

ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਰ� ਖ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ{ 

(56 ਸਾਲ ਪਿਹਲ2) ਪੰਜਾਬੀ (ਅਤੇ ਿਹੰਦੀ) ਿਵਚ ਲੋੜ9ਦੀ ਸਮ�ਗਰੀ ਅਤੇ ਿਸ� ਿਖਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ 

ਨਹ9 ਸਨ। ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਣ ਜ�ਜ2 ਨੰੂ ਮੋਜ ਲ� ਗ ਗਈ। ਉਨ, 2 ਨh  ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜੀ ਿਵਚ ਕਰਨਾ 

ਜਾਰੀ ਰਿਖਆ।              
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         1967 ਦੇ ਨਵ{ ਐਕਟ ਨh  1960 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਰ� ਦ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ। ਿਜਲ,ਾ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ 

ਲਾਗੂ ਬਾਰੇ 1967 ਦਾ ਐਕਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਿਰਹਾ । ਇਨਾ ਨ? ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ2 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 

ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲ� 05 ਫਰਵਰੀ 1991 ਨੰੂ ਇ� ਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਣ (ਪ� ਤਰ ਨੰ:3286 ਜਨਰਲ 

1/ਐਕਸ.ਜ਼ੈਡ.2) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਪ� ਤਰ ਰਾਹ9 ਿਜਲ,ਾ ਪ� ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ2 ਦੇ ਜ� ਜ2 ਨੰੂ ਦ� ਿਸਆ 

ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਰ� ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਿਜਲ,ਾ ਅਦਾਲਤ2 

ਿਵਚ ਭਾਅਵ{ ਿਧਰ2 ਵ�ਲ� ਕੀਤਾ ਜ2ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਪ$ਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ 

ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ2 ਵ�ਲ� ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ।  

 ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਪਆਿਰਆ,ਂ ਲੇਖਕ2 ਅਤੇ ਬੁ� ਧੀਜੀਵੀਆ ਂਦੇ 

ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨh  ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਿਵਚ ਸਧੋ2 ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਧ2 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008' ਰਾਹ9 ਹੋਈਆ।ਂ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹ9 ਮਲੂ ਐਕਟ ਿਵਚ ਧਾਰਾ 3(ਏ) ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 

ਿਵਚਲੀਆਂ ਿਜਲ,ਾ ਪ� ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ (ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵ�ਲ� ਸੁਣਾਏ ਜ2ਦੇ ਫੈਸਲੇ, 

ਹੁਕਮ, ਿਡਕਰੀਆ ਂਆਿਦ) ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਸੋਧ ਦੇ 6 

ਮਹੀਨh  ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 05 ਨਵੰਬਰ 2008 ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। 

 ਸਧੋ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨh  ਦਾ ਅੰਤਰ, ਇਨ, 2 ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਨੰੂ ਿਸ� ਿਖਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ9ਦੀ ਸਮ� ਗਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰ� ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ (ਧਾਰਾ 3-ਏ(2)। 

                                            ---------- 

                                 ਿਜਲ,ਾ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ-2 

             ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮ{, ਪੰਜਾਬ ਪਬਿਲਕ ਸਰਿਵਸ 

ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ�ਲ� ਜੋ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਲਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇ�ਕ ਪਰਚਾ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ। ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਯੁ� ਗ ਿਵਚ, ਇਮਿਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ2 ਨh , ਪੰਜਾਬੀ 

ਦਾ ਮੁ� ਢਲਾ ਹੀ ਨਹ9 ਸਗ� ਗਿਹਰ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹ9 ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ 

ਜ� ਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਪੁਣਤਾ ਨਾਲ ਨਹ9 ਿਨਭਾ ਸਕਣਗ।ੇ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾਅ ਿਰਹਾ 

ਬਹੁਤਾ ਅਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਅਤੇ ਪ{ਡੂ ਪਛੋਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ2 ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ� ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵ� ਧ 

ਮਹੁਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਨ9 ਿਦਨੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਨਭਾeਦੇ 

ਹਨ। ਿਬਨ2 ਿਕਸ ੇ ਿਵਸੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ, ਉਹ ਜ�ਜ2 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵਚ 

ਮ� ਦਧਗਾਰ ਿਸ� ਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ, 2 ਹਾਲਾਤ2 ਿਵਚ ਅਤੇ 2008 ਦੀ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਸਧੋ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 
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ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇ1991 ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲ@ਦੀ ਅਤੇ ਿਜਲ,ਾ ਪ� ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ2 ਦੇ 

ਜ� ਜ2 ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵ{ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ ੇ

ਇਕ ਦਮ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਨਹ9 ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤ2 ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਿਜਲ,ੇ 

, ਿਜਥੇ ਕੇਵਲ ਿਤੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ2 ਹਨ, ਿਵਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੰਦੀ।ਸਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆ ਂ ਦੀ ਥ2 ਕੇਵਲ 

ਫੋਜਦਾਰੀ ਮੁ� ਕਦਿਮਆ ਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੰਦੀ। ਅਿਜਹਾ  ਕੁਝ ਤ2 ਕਰਦੀ ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਲੋਕ2 ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੰੁਦਾ  ਿਕ ਉਨ2 ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਨਸਾਫ ਿਮਲਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । 

       ਆਪਣ ੇਗਲ� ਗਲਾਮਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ, ਸਾਲ 2009 ਿਵਚ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨh  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 

ਨਵ2 ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰ� ਖ ਿਦ� ਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨh  ਘਸੇਲ ਵ� ਟ ਲਈ। 

        2012 ਿਵਚ ਮੈਿਜਸਟ$ੇਟ2 ਦੀ ਿਗਣਤੀ 366 ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜ�ਜ2 ਦੀ ਿਗਣਤੀ 127 ਸੀ। ਹਰ ਕੋਰਟ 

ਲਈ ਇ�ਕ ਜਜਮ@ਟ ਰਾਈਟਰ, ਇ� ਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਇ� ਕ ਸਟੈਨ? ਗ$ਾਫਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨh  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਇ� ਕ ਪ� ਤਰ (5497E.II/VII.B.4(Pb.) ਿਮਤੀ 08.02.2012) ਿਲਿਖਆ 

ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 1479 ਨਵੀਆ ਂਅਸਾਮੀਆ ਂਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ, 2 ਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂ

ਤਨਖਾਹ2 ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਦ� ਿਸਆ ਜੋ 24,16,76,000/- ਰੁਪਏ ਪ$ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਖਰਚੇ ਤ� 

ਬੌਖਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨh  (ਪ� ਤਰ ਨੰ:14/119/08/02ਅਦ(1) 3458 ਿਮਤੀ 06.12.2012 

ਰਾਹ9) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਤ� ਪੁ� ਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਿਜਲ,ਾ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ2, ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ9ਦੀ ਹੋਰ ਿਸ� ਿਖਆ ਦੇ ਕ,ੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮ� ਿਸਆ ਹ�ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਟਾਲਣਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨh  ਸਮ� ਿਸਆ ਨੰੂ (ਪ� ਤਰ 

ਨੰ:14/119/08/ 02ਅਦ(1)3458 ਿਮਤੀ 06.12.2012 ਰਾਹ9) ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਿਦ�ਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨh  

ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ2 ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਿਵਚ, ਸਰਕਾਰੀ 

ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਮੈਿਟ$ਕ ਪ� ਧਰ ਤ�ਕ ਦੀ ਿਵ� ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ$ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੈ। ‘ਸੰਭਵ ਹੈ’ ਿਕ ਪਿਹਲ2 ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲਾ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਰ� ਖਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਕੰਮ ਪਿਹਲ2 

ਕਰਦੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਕ ੁਿਗਆਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨh  ਕਸ਼ਟ ਨਹ9 

ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰ� ਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ� ਅ�ਗੇ ਦ� ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ 

ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ2 ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਿਸ� ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ (ਇਨਸਟ$ਕਟਰ) ਤ2 ਹਨ 

ਪਰ ਿਸ� ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਕੰਿਪਊਟਰ’ ਨਹ9 ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨh  ਇਹ ਸਮਝਣ 

ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹ9 ਕੀਤਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਫੈਸਲੇ ਿਲਖਣ 

ਲਈ ਲੋੜ9ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ(ਜਜਮ@ਟ ਰਾਈਟਰ, ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਸਧਾਰਨ ਕਲਰਕ2 

ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਨh ਕ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨh  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਿਵਚ ਪਾ 
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ਿਦ�ਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀ। ਉਸ ਨh  ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਨੰੂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹ9 ਿਦਵਾਈ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨh  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨh  ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਨ ਪਨਾਲਾ sਥੇ ਦਾ sਥੇ ਹੈ। 1991 ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ 

ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜ ਉਵ{ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 ਉਕਤ ਤ�ਥ2 ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸ9 ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 

ਦੇ ਆਪਣੀਆ ਂਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ2 ਨੰੂ ਿਜਲ,ਾ ਪ� ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ 

ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲ� ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਵਚ ਅੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 

ਅਿੜ� ਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕ,ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ� ਛੜੇਪਨ ਦੇ ਘ� ਟੋ-ਘ�ਟ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ 

ਸਕਦੇ ਹ2। 

       ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ, ਿਬਨ, 2 ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ਰੁ ੂਹੋਣ ਨਾਲ ਜ� ਜ2 ਤੇ 

ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਿਲਖਣ (ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣ) ਿਵਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗ� ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ9 ਹੈ ਿਕ ਅਦਾਲਤ2 ਵ�ਲ� ਸੁਣਾਏ ਜ2ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜ2 ਫੈਸਲੇ ਜ� ਜ2 ਨੰੂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਲਖਣੇ ਪੈਣਗ।ੇ ਜ� ਜ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ2 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਦੀ ਖੁ� ਲ, ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਜ� ਜ ਫੈਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਲਖੇਗਾ ਤ2 ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ$ਾਪਤ 

ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਜ� ਜ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਖੇਗਾ ਤ2 

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇ� ਕ ਮਾਨਤਾ ਪ$ਾਪਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੋਹ2 

ਭਾਸ਼ਾਵ2 ਿਵਚ ਉਪਲ� ਬਧ ਹੋਣਗ।ੇ ਿਧਰ ਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪ$ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਖੁ� ਲ, ਹੋਵੇਗੀ। 

  ਜ� ਜ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸਮ� ਿਸਆ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ 

ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਿਵਚ, ਹਰ ਿਜਲ,ੇ ਿਵਚ, ਸੈਸ਼ਨ ਜ�ਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇ�ਕ ਵ�ਖਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ 

ਸਥਾਿਪਤ ਹ ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤ ਅਨੁਵਾਦਕ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਿਲਆ ਂ ਦਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਜ2 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ, 2 ਅਨੁਵਾਦ2 ਨੰੂ ਸਧੋਣ ਅਤੇ ਪ$ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਨਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵ�ਲ� ਤਸਦੀਕ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੰੂ 

ਪ$ਮਾਿਣਤ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਲੋੜ9ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ2 ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹ9 ਿਮਲਨ ਲਗੇਗਾ ਸਗ� 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕ ੇਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵ�ਧਣਗ।ੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲ� ਕੀਤੀ ਨਵ{ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ 

ਮੰਗ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 2012 ਿਵਚ ਿਜਲ,ਾ ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜ� ਜ2 ਦੀ ਿਗਣਤੀ 493 ਸੀ। 
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ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਇਨ, 2 ਨੰੂ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮ2 ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ� ਜ2 ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

538 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ, 2 ਨੰੂ 1614 ਮੁਲਾਜ਼ਮ2 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 1614 ਨੌਜਵਾਨ2 

ਨੰੂ ਿਸਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਵਕੀਲ2 ਨੰੂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤ� ਕਈ 

ਗੁਣਾ ਵ� ਧ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨ? ਗ$ਾਫਰ ਲੋੜ9ਦੇ ਹੋਣਗ।ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਜਜਮ@ਟ ਰਾਈਟਰ 

ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਬਣਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ sਚ ਿਡਗਰੀਆਂ ਪ$ਾਪਤ ਕਰਨੀਆ ਂ

ਪੈਣਗੀਆ।ਂ ਿਡਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ9ਦੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸ� ਿਖਆ ਕ{ਦਰ ਖੁ� ਲ,ਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ2 ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਲੇਗਾ। ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆ ਂਪੁਸਤਕ2 ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਛਪਣਗੀਆ।ਂ ਪ$ਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 

ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਲੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕ ੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ2 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ,ਨ ਿਵਚ ਰੁਚੀ 

ਵਧੇਗੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਕਲੂ2, ਕਾਲਜ2 ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂ ਿਵਚ 

ਅਿਧਆਪਕ2 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆ ਂਵਧਣਗੀਆ।ਂ 

ਨ? ਜਵਾਨ2 ਦਾ ਆਤਮ ਿਵਸਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚ ਪੜ,ੇ ਉਨ, 2 ਨੌਜਵਾਨ2 ਨੰੂ, ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ 

ਸਮ{, ਆਪਣੀ ਿਲਆਕਤ ਦੇ ਜੌਹਰ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਮਲਣਗੇ ਜੋ ਆਰਿਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਸਕੂਲ2 ਿਵਚ ਪੜ,ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਵਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹ9 ਕਰ ਸਕ।ੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਵਕੀਲ2 ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਟੁ� ਟਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਸਤਾ ਿਮਲਣ ਲ� ਗੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸੁ� ਖ 

ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਿਸਹਰਾ ਮ2 ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਸਰ ਬ�ਝੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ2 ਿਵਚ 

ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨ? ਜਵਾਨ ਵਕਾਲਤ ਵਰਗੇ ਇ�ਜ਼ਤਦਾਰ ਿਕ� ਤੇ ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗ।ੇ ਉਨ2 ਦਾ 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਨ? ਜਵਾਨ2 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ, 2 ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੰੂ ਵੀ ਮ2 ਬੋਲੀ ਤ ੇਗਰਵ 

ਹੋਣ ਲ� ਗੇਗਾ। ਪਿਰਵਾਰ2 ਿਵਚ� ਅਲੋਪ ਹੰੁਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ 

ਦੀ ਬ� ਲੇ ਬ� ਲੇ ਹੋਣ ਲ� ਗੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ,2 ਇ� ਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਿਨਸ਼ਾਨh  ਫੰੁਡੇ ਜਾ ਸਕਣਗ।ੇ  

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੇ ਰਵੀਏ ਤ� ਤੰਗ ਆ ਕ,ੇ ਆਪਣੀ ਮ2 ਬੋਲੀ ਨੰੂ ਬਣਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਹ� ਕ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ, ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਲੋਕ ਿਹਤ ਜਾਿਚਕਾ ਰਾਹ9, ਦੋ ਵਕੀਲ2 ਨh  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟ ਖਟਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗ�ਲ ਹੈ ਿਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨh  ਇਸ ਜਾਿਚਕਾ ਿਵਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ 

ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਾਬ ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇ� ਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਉਡੀਕ ਬਸ ਨਵ{ ਅਮਲੇ 

ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਗ{ਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਿਵਚ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹ2 ਸਰਕਾਰ ਕਦ� ਕੁੰ ਭਕਰਨੀ ਨ9ਦੋ 

ਜਾਗਦੀ ਹੈ? ਕਦ� ਇਸ ਲੋਕ-ਪ� ਖੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਰੜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇ�ਛਾ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਦ� ਲੋਕ2 ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮ2 ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਇਨਸਾਫ ਿਮਲਨ ਲ� ਗਦਾ ਹੈ! 

------------------------------------ 
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