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ਵਲ
ਨਿਟਸੀਜ਼
1.

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਪਮੁਖ ਸਕਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ,
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰ ਡੀਗੜ'। pshe@punjab.gov.in

2.

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਸਕੂਲ ਿਸਿਖਆ ਸਕਤਰ,
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ। psse@punjab.gov.in

3.

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਕੂਲ ਿਸਿਖਆ,
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ। dgse@punjabeducation.gov.in

4.

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ
ਪੰ ਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ। pblanguages@hotmail.com

5.

ਿਜ਼ਲ'ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਵਨ,
ਲੁਿਧਆਣਾ।

6.

ਿਜ਼ਲ'ਾ ਿਸਿਖਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਮਨੀ ਸਕਤਰੇਤ,
ਲੁਿਧਆਣਾ। deoseldh@gmail.com
piodeoseldh99@gmail.com

ਿਵਸ਼ਾ:

ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਟਸ।

ਸ਼ੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਮੈਨੰ ੂ ਐਡਵੋਕਟ
ੇ ਿਮਤਰ ਸੈਨ ਗੋਇਲ @ ਿਮਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ:297, ਉਪਕਾਰ ਨਗਰ, ਿਸਵਲ
ਲਾਈਨਜ਼, ਲੁਿਧਆਣਾ ਵਲ< ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਿਟਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਉਨ'> ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ'> ਵਲ< ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮ@ ਆਪ ਸਭ
ਨਿਟਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਟਸ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ>:
1.

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ< ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ 1967 ਤ< ਹੀ ਅਮਲ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵਚ ਸਾਲ 2008 ਿਵਚ ਪਮੁਖ ਸੋਧ>
ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(ਅ) ਰਾਹ ‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਸਾਲ 2008 ਦੀ
ਇਸੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(ੳ) ਰਾਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ> ਿਵਚ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਈ
ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਸਬੰ ਧਤ ਸਮਰਥ
ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ। ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਇਸੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(ਸ) ਰਾਹ ਉਨ'>
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ'> ਿਵਵਸਥਾਵ> ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਨਹ ਕਰਨਗੇ।

2.

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ'> ਿਵਵਸਥਾਵ> ਨੂੰ ਇੰ ਨ-ਿਬੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ< ਸਮL-ਸਮL ਤੇ ਨਵL
ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ>ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਇਕ ਹੁਕਮ ਿਮਤੀ 05.09.2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ‘ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ>
ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ’। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ< ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਿਕ ‘ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ’। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ< ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਿਮਤੀ 01.02.2019 ਅਤੇ 25.11.2019 ਰਾਹ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Nਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ'> ਿਵਵਸਥਾਵ> ਨੂੰ ਇੰ ਨ-ਿਬੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤ> ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
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3.

ਮੇਰੇ ਸਾਇਲ ਅਤੇ ਸ.ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਿਖੰ ਦਰਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਿਸਧੂ ਅਤੇ ਉਨ'> ਦੇ ਕਈ ਿਮਤਰ> ਨP ਪੰ ਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ'> ਵਲ< ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ
ਸੰ ਸਥਾ ਿਜਸ ਦਾ ਨ> ‘ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ’ ਹੈ, ਵਲ< ਲਗਾਤਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇਨ'>
ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਵਸਥਾਵ> ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਚਠੀ-ਪਤਰ ਕਰਕੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਉਲੰਘਣਾਵ> ਉਨ'> ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਲਆ ਕੇ, ਉਨ'> ਨੂੰ ਉਨ'> ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ> ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ< ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ>ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ> ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕ ਮੇਰਾ ਸਾਇਲ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ< ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

4.

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਇਲ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ:

(ੳ)

ਸਕਤਰ, ਸਕੂਲ ਿਸਿਖਆ ਨਿਟਸੀ ਨੰ:2 ਵਲ< ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰ> ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ>
ਿਵਚ ਪੜ'ਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਅਿਧਆਪਕ> ਨੂੰ, ਉਨ'> ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਸ਼ੰ ਸਾ
ਪਤਰ ਿਦਤੇ ਜ>ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Nਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸਕਤਰ
ਸਾਿਹਬ ਵਲ< ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ> ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ< ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ>
ਿਮਤੀ 05.09.2018, 01.02.2019 ਅਤੇ 25.11.2019 ਨੂੰ ਨਜਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੰ ਸਾ ਪਤਰ ਕੇਵਲ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ>ਦੇ ਹਨ। ਦਸੰ ਬਰ 2020 ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਕਰੀਬ 400 ਪਸ਼ੰ ਸਾ ਪਤਰ ਿਜ਼ਲ'ਾ
ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਤਹਗੜ' ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ> ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ'> ਪਸ਼ੰ ਸਾ ਪਤਰ> ਦੀਆਂ
ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਫਾਈਲ>, ਈ.ਮੇਲ ਰਾਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਿਟਸ ਨਾਲ ਨਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ
ਨਕਲ>, ਡਾਕ ਰਾਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਟਸ ਨਾਲ, ਹਵਾਲੇ ਵਜ< ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰ ਝ ਤੁਸ ਨਿਟਸੀ ਨੰ:2
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ> ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਵਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾਵ> ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ
ਿਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਟਸ ਿਦਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

(ਅ)

ਪੰ ਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੈਨੂਜ਼, ‘ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਪੋਸਟਜ਼’ ਦੇ ਨ> ਕੇਵਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਿਵਚ ਹਨ। ਇਨ'> ਮੈਨੂਜ਼ ਆਿਦ Nਪਰ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ'> ਨਿਟਸੀ ਨੰ:3 ਵਲ< , ਪੰ ਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਹੁਤੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਟਸੀ ਨੰ:3 ਵਲ< ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ
1967 ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ> ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ> ਿਮਤੀ 05.09.2018, 01.02.2019 ਅਤੇ
25.11.2019 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਵਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾਵ> ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ।

(ੲ)

ਿਜ਼ਲ'ਾ ਿਸਿਖਆ ਅਫ਼ਸਰ> ਵਲ< ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲ'ੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ'>
ਵੈਬਸਾਈਟ> Nਪਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਹੁਤੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਨਿਟਸੀ ਨੰ:6 ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ Nਪਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਹੁਤੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰ'> ਤੁਸ ਨਿਟਸੀ ਨੰ:6 ਨP ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ> ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਹੁਕਮ> ਿਮਤੀ 05.09.2018, 01.02.2019 ਅਤੇ 25.11.2019 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਿਵਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾਵ> ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ।
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(ੳ) ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਟਸੀ ਨੰ:4 ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ> ਅਤੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ
ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਿਵਰੁਧ, ਸਮਰਥ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਿਵਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਤ> ਜੋ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵ> ਿਦਤੀਆਂ
ਜਾਣ ਤ> ਜੋ ਿਮਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵ> ਤ< ਸਬਕ ਿਸਖ ਕੇ ਅਗੇ ਤ< ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ
1967 ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ> ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ> ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਦਫ਼ਤਰ> ਅਤੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ< ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਟਸੀ ਨੰ:3 ਵਲ< ਆਪਣੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼> ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ< ਉਕਤ ਪੈਰ'ਾ ਨੰ:4 ਿਵਚ ਦਰਜ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵਲ< ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ> ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ> ਦੀ
ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਸਟੇ ਵਜ< ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ> ਅਤੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ

3

ਵਰਤ< ਯਕੀਨੀ ਨਹ ਬਣ ਰਹੀ। ਇੰ ਝ ਤੁਸ ਨਿਟਸੀ ਨੰ:3 ਨP ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਵਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾਵ> ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਬਣ>ਇਆ ਹੈ।
(ਅ) ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਟਸੀ ਨੰ:6 ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸ ਨਿਟਸੀ ਨੰ:5 ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦੇ।
ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸ ਨਿਟਸੀ ਨੰ:5 ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ Nਪਰ ਕੇਵਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾTਦੇ। ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਿਨਭਾਅ
ਕੇ ਤੁਸ ਨਿਟਸੀ ਨੰ:6 ਨP ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਵਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾਵ> ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
6.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਟਸੀ ਨੰ:1 ਨੂੰ, ਨਿਟਸੀ ਨੰ:4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਪਸ਼ਾਸਿਨਕ Nਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵਜ< ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਟਸੀ ਨੰ:2 ਨੂੰ
ਨਿਟਸੀ ਨੰ:3 ਅਤੇ 6 ਦੇ Nਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵਜ<, ਅਤੇ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਹੋਣ ਵਜ< ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤ> ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਟਸ ਿਦਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

7.

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਟਸ ਰਾਹ ਆਪ ਜੀ ਤ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:
(ੳ)

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ> ਅਤੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਿਚਠੀ-ਪਤਰ

ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ (ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵੀ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(ਅ)

ਸਕੂਲ ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ'ਾ ਿਸਿਖਆ ਅਫ਼ਸਰ> ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ> ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
(ੲ)

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਸਮL-ਸਮL

ਿਸਰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ> ਅਤੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ। ਜੋ
ਅਿਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ> ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ>
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ'> ਿਵਰੁਧ ਿਵਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾਵ> ਲਈ ਸਮਰਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ।
(ਸ)

ਨਿਟਸੀ ਨੰ:2 ਤ< 4 ਵਲ< ਉਕਤ ਪੈਿUਹਆਂ ਿਵਚ ਦਰਜ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ

ਿਵਵਸਥਾਵ> ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ> ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ, ਉਨ'> ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਿਵਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾਵ> ਿਦਤੀਆਂ
ਜਾਣ।
(ਹ)
8.

ਨਿਟਸੀ ਨੰ:2 ਵਲ< ਅਗ< ਤ< ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਕੇਵਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ> ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਟਸ ਰਾਹ ਆਪ
ਨਿਟਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਜ>ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲ< ਿਨਰਧਾਰਤ 60 ਿਦਨ> ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਆਪ ਨਿਟਸੀਜ਼ ਉਕਤ
ਪੈਰ'ਾ ਨੰ:7 ਿਵਚ ਮੰ ਗੀ ਰਾਹਤ ਮੇਰੇ ਸਾਇਲ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓ।

9.

ਪੈਰ'ਾ ਨੰ:7 ਿਵਚ ਮੰ ਗੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਿਮਲਣ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮL ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਾਇਲ
ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਿਟਸੀਜ਼ ਿਵਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰ ਧਤ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ ਰਖੀ ਜ>ਦੀ ਹੈ।
(ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢ>ਡਾ)
ਐਡਵੋਕਟ
ੇ

