
1 | ਪੰ ਨਾ  

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਹ ੁੰਦਾ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 
  

ਮਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 
+91-98556-31777 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਦ ੋਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਕੁੰਮ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਨਆਾਂ-ਪਰਬੁੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲ੍ੀ 
ਪਰ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਕੜੀ ਸਬ-ਜਜੱ (ਜ ਡੀਸ਼ੀਅਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ) ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਘੱਟ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਮ ਕੱਦਜ਼ਮਆਾਂ ਦੀ 
ਸ ਣਿਾਈ ਹ ੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲ੍ੀਆਾਂ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ) ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਆਜ਼ਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ 
ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਹੇਠਲ੍ੀਆਾਂ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਜ਼ਲ੍ਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਪੀਲ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸ ਣਿਾਈ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ੍ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਮਾਮਜ਼ਲ੍ਆਾਂ 
ਨਾਲ੍ ਸਬੁੰਧਤ ਦੀਿਾਨੀ ਮ ਕੱਦਜ਼ਮਆਾਂ (ਜ਼ਜਿੇਂ ਤਲ੍ਾਕ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੀੜਤਾਾਂ ਲ੍ਈ ਮ ਆਿਿਾ) ਅਤੇ ਸੁੰਗੀਨ ਿ ਰਮਾਾਂ ਦੇ 
ਮ ਕੱਦਜ਼ਮਆਾਂ (ਜ਼ਜਿੇਂ ਕਤਲ੍, ਬਲ੍ਾਤਕਾਰ) ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਸਮਾਇਤ (ਟਰਾਇਲ੍) ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਮ ਕੱਦਮੇਬਾਿੀ ਦੇ ਜ਼ਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 
ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਬਹ ਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹ ੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਧਰਾਾਂ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹ ੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮ ਕੱਦਜ਼ਮਆਾਂ ਜ਼ਿਚ ਸ ਣਿਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਲ੍ਾ ਕੇ ਸ਼ ਰ ੂਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਿਾਈ ਜ਼ਿਚ ਜੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤ ੇ
ਿ ਰਮਾਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੱਦਾ ਹ।ੈ ਫੇਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਰ ੱਧ ਪੀੜਤ ਜ਼ਧਰ ਦੀਆਾਂ ਗਿਾਹੀਆਾਂ ਭ ਗਤਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਗਿਾਹੀਆਾਂ ਜੱਜ 
ਜ਼ਲ੍ਿਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਫਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਪੱਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਧਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਾਾਂ ਜ਼ਧਰਾਾਂ ਦੇ ਿਕੀਲ੍ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਿ ਅਦਾਲ੍ਤ 
ਅੱਗ ੇਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਸ ਣਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਮ ਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੱਥਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਜ਼ਧਰਾਾਂ ਦੇ ਪਜ਼ਹਰਾਿੇ, ਬੋਲ੍-ਚਾਲ੍, ਜ਼ਿਿਹਾਰ, ਹਾਿ-
ਭਾਿ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ਥਕ ਸਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਜ਼ਸੱਧਾ ਅਨ ਭਿ ਿੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲ੍ਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਇਹ ਅਨ ਭਿ ਸੱਚ ‘ਤੇ 
ਪਹ ੁੰਚਣ ਜ਼ਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 ਹਰ ਜ਼ਿੱਤ ੇਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਿਰਗ ਦੀ ਿੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲ੍ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਿਲ੍ੀ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਿਤ ਹੈ ਜ਼ਕ ਹਰ 
12 ਕੋਹ ‘ਤੇ ਬੋਲ੍ੀ ਬਦਲ੍ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਿੇਤਰੀ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਿੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਿਾਲ੍ਾ ਜੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਸ ੇ
ਜ਼ਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਜ਼ਹਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ। ਪੁੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ੍ਿਾ ਿੇਤਰ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਧਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ‘ਿੁੰਘੂਰਾ’ ਅਤੇ 'ਪੱਟ ‘ਤੇ ਥਾਪੀ’ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਮਾਰੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਧਰ ਨੂੰ ਿੁੰਗਾਰਨਾ ਹੋਿੇ। ਇਹਨਾਾਂ ਸੈਨਤਾਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੱਜ, ਿੁੰਘੂਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਿੁੰਘਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ੍ ਦਾ ਰ ਖ਼ ਬਦਲ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਇਸੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ਜਹੇ ਮਹੱਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 
ਜ਼ਨਆਾਂ ਜ਼ਿਜ਼ਗਆਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਿਲ੍ 'ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ' (ਜੋ ਲੋ੍ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ) ਹੋਣ ਦੀ 
ਿਕਾਲ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ੍ ਅਦਾਲ੍ਤੀ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 
(ਸੁੰਜ਼ਿਧਾਨ ਜਾਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਿ ਨਹੀਂ। ਉਲ੍ਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ‘ਦੀਿਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮ ਕੱਦਜ਼ਮਆਾਂ ਦੀ ਮ ੱਢਲ੍ੀ ਸ ਣਿਾਈ, ਫ਼ਸੈਲੇ੍ ਅਤੇ ਅਪੀਲ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸ ਣਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ 
ਿੱਲ੍ੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲ੍ੀ ਪਰਜ਼ਿਆ, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਪਰੋਸੀਿਰ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਜ਼ਿਮੀਨਲ੍ ਪਰੋਸੀਿਰ ਜ਼ਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਿੇਂ 
ਕੋਡ ਸੁੰਜ਼ਿਧਾਨ ਦੇ ਲ੍ਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਿਚ ਆ ਚ ੱਕੇ ਸਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 137(1) ਜ਼ਿਚ ਇਹ 
ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਦੀਿਾਨੀ ਮ ਕੱਦਜ਼ਮਆਾਂ ਦੀ ਹ ੁੰਦੀ ਸ ਣਿਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲ੍ਤੀ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ 
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ਉਹ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਸੁੰਜ਼ਿਧਾਨ ਦ ੇਲ੍ਾਗ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਾਂ ਸੀ। ਨਾਲ੍ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਾਂ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਚੱਲ੍ਦੇ 
ਮ ਕੱਦਜ਼ਮਆਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲ੍ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਿੀ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਪ ਰਾਣ ੇਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 558 ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 
1973 ਜ਼ਿਚ ਬਣੇ ਨਿੇਂ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਰਾਹੀਂ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮ ਕੱਦਜ਼ਮਆਾਂ ਦੀ ਸ ਣਿਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲ੍ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਿੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਅਨ ਸਾਰ 
ਅਦਾਲ੍ਤ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸ ਣਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ੍ ਫ਼ੈਸਲੇ੍ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਦਾਲ੍ਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕਰੇਗੀ) ਹੋਿੇਗੀ। ਭਾਿ 
ਇਹ ਜ਼ਕ ਜੇ ਜ਼ਕਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲ੍ਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਹਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚ ਣੀ ਹਈੋ ਹ ੈਤਾਾਂ ਅਦਾਲ੍ਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 
ਜ਼ਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲ੍ਾ ਜ਼ਲ੍ਿਣਾ ਪਿੇਗਾ।‘  

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲ੍ਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਿੱਡੇ ਜ਼ਿਰੋਧੀ ਿ ਦ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਿੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਅੁੰਗਰੇਿੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਾਂ ਦਾ ਿੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਹੋਇਆ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲ੍ਬਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਿੀ ਕਜ਼ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਕ 
ਫ਼ੈਸਲੇ੍ ਜ਼ਲ੍ਿਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤ ੇਫ਼ੈਸਜ਼ਲ੍ਆਾਂ ਦੇ ਹਿਾਲੇ੍ ਦੇਣ ੇਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ 
ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿੀ ਫ਼ੈਸਲ੍ਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਲ੍ਦਾ। ਦਜੂਾ ਜ਼ਿਰੋਧੀ ਿਰਦ ਿਕੀਲ੍ਾਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿੀ ਇਹ ੋਕਜ਼ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਜ਼ਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲ੍ਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਿੀ ਆਪਣ ੇਜ਼ਕੱਤ ੇਨਾਲ੍ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਸੱਮਰਥਕਾਾਂ ਿਲ੍ੋਂ ਿੱਿਰੇ ਿੱਿਰੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਭਾਿੇਂ ਇਨਾਾਂ ਮੁੰਗਾਾਂ ਦਾ ਿੁੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਪਰ ਯਥਾਰਥ 
ਜ਼ਿਚ ਇਸ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਦੇ ਲ੍ਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਾਂ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜੱਜਾਾਂ ਅਤੇ ਿਕੀਲ੍ਾਾਂ 
ਦੀ ਮੁੰਗ ਉਜ਼ਚਤ ਹ।ੈ  

 ਆਪਣੀਆਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਤਓ ਰੱਿਣ ਿਾਲੇ੍ ਪਰਾਾਂਤਾਾਂ ਨੇ ਹੌਲ੍ੀ ਹੌਲ੍ੀ ਇਸ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸ ਲ੍ਝਾ ਜ਼ਲ੍ਆ 
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਤਜ਼ਮਲ੍ਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 ਤਜ਼ਮਲ੍ਨਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਹੁੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟਾਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਮਲ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਅਨ ਿਾਦ ਕਰਿਾ ਕੇ 
ਛਾਪ ਜ਼ਦੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਾਸ ਜ਼ਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿੀ ਜ਼ਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਹਾ। ਹਾਈ 
ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜਾਾਂ ਦੇ ਕੁੰਮ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਆਪਣ ੇਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਜ਼ਲ੍ਆਾਂ ਨੂੰ, ਤਜ਼ਮਲ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਅਨ ਿਾਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਪੱਜ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਿਚ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜ਼ਜਹੇ ਜੱਜਾਾਂ ਦੇ ਿੇਤਨਾਾਂ ਜ਼ਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹ ੈਜੋ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ੍ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲ੍ਿਦੇ ਹਨ । ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਾਂ ਅਤੇ ਿਕੀਲ੍ਾਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲ੍ਈ, ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ੇਫ਼ੈਸਜ਼ਲ੍ਆਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹੁੰਦੀ ਅਨ ਿਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ੍ ਜ਼ਿਚ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਦਾ ਨਾਾਂ 
‘ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਰਨਲ੍’ ਹੈ।  

           ਇਨਾਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗੇ ਜ਼ਸੱਟੇ ਜ਼ਨਕਲ੍ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਮਲ੍ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ ਜ਼ਿਚ ਲ੍ਗਭਗ ਸਾਰਾ 
ਅਦਾਲ੍ਤੀ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਤਾਜ਼ਮਲ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਚ, ਅਤੇ ਮਹਾਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਜ਼ਿਚ ਬਹ ਤਾ ਕੁੰਮ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਹੋਣ ਲੱ੍ਗ ਜ਼ਪਆ ਹੈ। 

ਪੁੰਜਾਬ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਹ ੁੰਦੇ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ 
 1960 ਦੇ ਮੂਲ੍ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਿੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲ੍ਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ 
ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ੍ ਬਾਅਦ, ਕਰੀਮੀਨਲ੍ ਪਰੋਸੀਿਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਪਰੋਸੀਿਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ  ਆਪਣ ੇਅਜ਼ਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ 
ਕੇ, ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨੋਟੀਜ਼ਫ਼ਕੇਸ਼ਨ (ਜ਼ਮਤੀ 28/09/1962 ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤ।ੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੋਟੀਜ਼ਫ਼ਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੰਜਾਬੀ 
ਿੇਤਰ ਜ਼ਿਚ ਕੁੰਮ ਕਰਦੀਆਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਹ ੁੰਦੇ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜ਼ਦੱਤ।ੇ ਨਾਲ੍ ਹੀ, 
ਇਹਨਾਾਂ ਨੋਟੀਜ਼ਫ਼ਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜੁੰਨਾ ਜ਼ਚਰ ਪੁੰਜਾਬੀ (ਅਤੇ ਜ਼ਹੁੰਦੀ) ਜ਼ਿਚ ਅਦਾਲ੍ਤੀ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ 
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ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲ੍ਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਉਨਾਾਂ ਜ਼ਚਰ ਇਹ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ 
ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਜ਼ਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ (56 ਸਾਲ੍ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਾਂ) ਪੁੰਜਾਬੀ (ਅਤੇ 
ਜ਼ਹੁੰਦੀ) ਜ਼ਿਚ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜਦੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱ੍ਗ ਗਈ। 
ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਜ਼ਿਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਜ਼ਿਆ।              

         1967 ਦੇ ਨਿੇਂ ਐਕਟ ਨੇ 1960 ਿਾਲ੍ਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਪੁੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲ੍ਾਗ ੂਬਾਰ ੇ1967 
ਦਾ ਐਕਟ ਿਾਮੋਸ਼ ਜ਼ਰਹਾ । ਇਨਾ ਨੋਟੀਜ਼ਫ਼ਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ੍ ਕੇ ਪੁੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਲ੍ੋਂ 05 ਫਰਿਰੀ, 
1991 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ (ਪੱਤਰ ਨੁੰ :3286 ਜਨਰਲ੍ 1/ਐਕਸ.ਿੈਡ.2) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 
ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਾਂ ਨੂੰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਜ਼ਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁੰਜਾਬ 
ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਭਾਿੇਂ ਜ਼ਧਰਾਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੰਮ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਿੀ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹ ਕਮ 
ਕਾਰਨ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਜ਼ਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

 ਪੁੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 42 ਸਾਲ੍ ਬਾਅਦ, ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਪਆਜ਼ਰਆਾਂ, ਲੇ੍ਿਕਾਾਂ ਅਤੇ ਬ ੱਧੀਜੀਿੀਆਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੁੰਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਜ਼ਿਚ ਸੋਧਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ। ਇਹ ਸੋਧਾਾਂ 'ਪੁੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008' ਰਾਹੀਂ 
ਹੋਈਆਾਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ੍ ਐਕਟ ਜ਼ਿਚ ਧਾਰਾ 3(ਏ) ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੰਜਾਬ ਜ਼ਿਚਲ੍ੀਆਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਹ ੁੰਦਾ ਸਾਰਾ 
ਕੁੰਮ-ਕਾਜ (ਭਾਿ ਅਦਾਲ੍ਤ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸ ਣਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ੍, ਹ ਕਮ, ਜ਼ਡਕਰੀਆਾਂ ਆਜ਼ਦ) ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਸੋਧ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਿ 05 ਨਿੁੰਬਰ, 2008 ਤੋਂ ਲ੍ਾਗ ੂਹੋ ਗਈ। ਹ ਣ ਿੀ ਲ੍ਾਗ ੂਹੈ। 

 ਸੋਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲ੍ਾਗੂ ਹੋਣ ਜ਼ਿਚਕਾਰਲੇ੍ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੁੰਤਰ, ਇਹਨਾਾਂ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕੁੰਮ ਕਰਦੇ 
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਸੀ (ਧਾਰਾ 
3-ਏ(2)। 

             ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜ ਡੀਸ਼ੀਅਲ੍) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲ੍ਈ ਹ ੁੰਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ, ਪੁੰਜਾਬ ਪਬਜ਼ਲ੍ਕ ਸਰਜ਼ਿਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜੋ 
ਇਮਜ਼ਤਹਾਨ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਉਸ ਜ਼ਿਚ ਪੁੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ੍ ਸਬੁੰਧਤ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮ ਕਾਬਲੇ੍ ਦੇ ਇਸ ਯ ੱਗ ਜ਼ਿਚ, 
ਇਮਜ਼ਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ ਉਮੀਦਿਾਰਾਾਂ ਨੇ, ਪੁੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮ ੱਢਲ੍ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੂੁੰਘਾ ਅਜ਼ਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹ ੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ 
ਲ੍ਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ਕ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੁੰਮੇਿਾਰੀ ਜ਼ਨਪ ੁੰਨਤਾ ਨਾਲ੍ ਨਹੀਂ ਜ਼ਨਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ 
ਸੇਿਾ ਜ਼ਨਭਾਅ ਜ਼ਰਹਾ ਬਹ ਤਾ ਅਮਲ੍ਾ ਪੁੰਜਾਬ ਦਾ ਜੁੰਮਪਲ੍ ਅਤ ੇਪੇਂਡੂ ਜ਼ਪਛੋਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਾਂ ਨੂੰ ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਨਾਲ੍ੋਂ ਪੁੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ ਿੱਧ 
ਮ ਹਾਰਤ ਹਾਸਲ੍ ਹ।ੈ ਇਨੀਂ ਜ਼ਦਨੀਂ ਿੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹ ਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੁੰਮੇਿਾਰੀ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਨਹਾਾਂ ਜ਼ਕਸੇ 
ਜ਼ਿਸੇਸ਼ ਜ਼ਸਿਲ੍ਾਈ ਦੇ, ਉਹ ਜੱਜਾਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਜ਼ਸੱਧ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਹਾਲ੍ਾਤਾਾਂ 
ਜ਼ਿਚ ਅਤੇ 2008 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਧੋ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇ1991 ਿਾਲੇ੍ ਇਸ ਹ ਕਮ ਨੂੰ ਿਾਪਸ 
ਲ੍ੈਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਕਰਨ ਦ ੇਨਿੇਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਅਮਲੇ੍ ਦੀ 
ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੇ ਇਕ ਦਮ ਇਹ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਸਾਰੇ ਪੁੰਜਾਬ ਜ਼ਿਚ ਲ੍ਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਾਂ ਬਰਨਾਲੇ੍ ਿਰਗੇ ਜ਼ਕਸੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ , 
ਜ਼ਜਥੇ ਕੇਿਲ੍ ਜ਼ਤੁੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਾਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਚ ਹੀ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰ ਜ਼ਦੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਜ਼ਲ੍ਆਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਕੇਿਲ੍ ਫ਼ਜੌਦਾਰੀ ਮ ੱਕਦਜ਼ਮਆਾਂ ਦੇ 
ਫ਼ੈਸਲੇ੍ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲ੍ਿਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਦੇ ਜ਼ਦੁੰਦੀ। ਅਜ਼ਜਹਾ  ਕ ਝ ਤਾਾਂ ਕਰਦੀ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ੍ ਲੋ੍ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਸ਼ਿਾਸ ਹ ੁੰਦਾ  ਜ਼ਕ ਉਨਾਾਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਮਲ੍ਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਹੋ ਜ਼ਗਆ ਹੈ । 

       ਆਪਣ ੇਗਲ੍ੋਂ ਲ੍ਾਹ ਣ ਲ੍ਈ, ਸਾਲ੍ 2009 ਜ਼ਿਚ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ੍ ਨਿਾਾਂ ਅਮਲ੍ਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮੁੰਗ ਰੱਿ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਸੇਲ੍ ਿੱਟ ਲ੍ਈ। 
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        2012 ਜ਼ਿਚ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 366 ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 127 ਸੀ। ਹਰ ਕੋਰਟ ਲ੍ਈ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ 
ਰਾਈਟਰ, ਇੱਕ ਅਨ ਿਾਦਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਨੋਗਰਾਫ਼ਰ ਹਰੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 
(5497E.II/VII.B.4(Pb.) ਜ਼ਮਤੀ 08.02.2012) ਜ਼ਲ੍ਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1479 ਨਿੀਆਾਂ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਮਨਿ ਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਾਂ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਨਿਾਹਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਿੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜੋ 24,16,76,000/- ਰ ਪਏ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 
ਬਣਦਾ ਸੀ। ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬੌਿਲ੍ਾਈ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਪੱਤਰ ਨੁੰ :14/119/08/02ਅਦ(1) 3458 ਜ਼ਮਤੀ 06.12.2012 
ਰਾਹੀਂ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ ੱਜ਼ਛਆ ਜ਼ਕ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਮ ਲ੍ਾਿਮਾਾਂ, ਨੂੰ ਪੁੰਜਾਬੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਹੱਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ੍ ਮਤਲ੍ਬ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਦੀ 
ਮੁੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲ੍ਣਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਨੂੰ (ਪੱਤਰ ਨੁੰ :14/119/08/ 02ਅਦ(1)3458 ਜ਼ਮਤੀ 06.12.2012 
ਰਾਹੀਂ) ਹੋਰ ਉਲ੍ਝਾ ਜ਼ਦੱਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ, ਪੁੰਜਾਬ ਰਾਜ 
ਜ਼ਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਰ ਉਮੀਦਿਾਰ ਲ੍ਈ ਮੈਜ਼ਟਰਕ ਪਧੱਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੱਜ਼ਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 
‘ਸੁੰਭਿ ਹ’ੈ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲ੍ਾ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਰੱਿਦਾ ਹਿੋੇ। ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕੁੰਮ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਾਂ ਕਰਦੇ ਅਮਲੇ੍ ਨੂੰ ਪੁੰਜਾਬੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਕੁੰਨਾ ਕ  ਜ਼ਗਆਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਭਾਗ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਟਾਲ੍-ਮਟੋਲ੍ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ 
ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਭਾਗ 
ਕੋਲ੍ ਉਸਤਾਦ (ਇਨਸਟਰਕਟਰ) ਤਾਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ‘ਕੁੰਜ਼ਪਊਟਰ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਪੁੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੰਗ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਫ਼ਸੈਲੇ੍ ਜ਼ਲ੍ਿਣ ਲ੍ਈ 
ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ (ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ, ਅਨ ਿਾਦਕ) ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲ੍ਰਕਾਾਂ ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੀ ਨੇਕ 
ਸਲ੍ਾਹ ‘ਤੇ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੰਗ ਨੂੰ ਠੁੰ ਡੇ ਬਸਤ ੇਜ਼ਿਚ ਪਾ ਜ਼ਦੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹੜਾ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਕੁੰਮ 
ਸ਼ ਰ ੂਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ੍ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿੀ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ ੜ ਆਪਣੀ ਮੁੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦਿਾਈ। ਨਾ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੰਗ ਮੁੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਨ ਪਰਨਾਲ੍ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। 
1991 ਿਾਲ੍ਾ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਉਿੇਂ ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਜ਼ਿਚ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 

 ਉਕਤ ਤੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਿਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਹ ਣ ਅਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੁੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ ੇਆਪਣੀਆਾਂ ਰਾਜ 
ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲ੍ਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ੍  ਪੁੰਜਾਬ ਅਤ ੇਹਜ਼ਰਆਣਾ 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਲ੍ੋਂ ਪੁੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲ੍ਾਗੂ ਹੋਣ ਜ਼ਿਚ ਅੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜ਼ੜੱਕੇ ਦੀ ਤ ਲ੍ਨਾ ਕਰਕੇ, ਪੁੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ 
ਘੱਟੋ-ਘਟੱ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ੍ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 

       ਇਸ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਿਰੋਧੀ, ਜ਼ਬਨਹਾਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਸ਼ ਰ ੂਹੋਣ ਨਾਲ੍ ਜੱਜਾਾਂ ‘ਤੇ ਿਾਧ ੂਬੋਝ ਪੈਣ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ੍ ਜ਼ਲ੍ਿਣ (ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣ) ਜ਼ਿਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲ੍ਤੀ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ 
ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲ੍ਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜ਼ਕ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸ ਣਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ੍ ਜੱਜਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲ੍ਿਣੇ ਪੈਣਗੇ। 
ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਫ਼ੈਸਲੇ੍ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜਾਾਂ ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲ੍ਿਣ ਦੀ ਿ ਲੱ੍ਹ ਹੋਿੇਗੀ। ਜੇ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲ੍ਾ ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲ੍ਿੇਗਾ ਤਾਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ੍ 
ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅਨ ਿਾਦ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਿੀ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲ੍ਟ ਜੇ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲ੍ਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲ੍ਿੇਗਾ ਤਾਾਂ 
ਫ਼ੈਸਲੇ੍ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਅਨ ਿਾਦ ਿੀ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਿੇਗਾ। ਮਤਲ੍ਬ ਇਹ ਜ਼ਕ ਫ਼ਸੈਲੇ੍ ਦੋਹਾਾਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਜ਼ਿਚ 
ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੋਣਗ।ੇ ਜ਼ਧਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ੍ ਦੀ ਨਕਲ੍ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿ ੱਲ੍ਹ ਹੋਿੇਗੀ। 

  ਜੱਜ ‘ਤੇ ਿਾਧ ੂਬੋਝ ਪੈਣ ਿਾਲ੍ੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ੍ ਸ ਲ੍ਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿੇ-ਰੇਿ 
ਜ਼ਿਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਚ, ਸੈਸ਼ਨ ਜਜੱ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਿੱਿਰਾ ਅਨ ਿਾਦ ਜ਼ਿਭਾਗ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਨ ਿਾਦ ਜ਼ਿਭਾਗ ਜ਼ਿਚ 
ਜ਼ਨਯ ਕਤ ਅਨ ਿਾਦਕ, ਲੋ੍ੜ ਅਨ ਸਾਰ ਫ਼ੈਸਜ਼ਲ੍ਆਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜਾਾਂ ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਜ਼ਿਚ ਅਨ ਿਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਅਨ ਿਾਦਾਾਂ 
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ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਜ਼ਣਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਤਿਰਬੇਕਾਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਜ਼ਨਯ ਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਜਹੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਤਸਦੀਕ 
ਫ਼ੈਸਜ਼ਲ੍ਆਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਜ਼ਣਤ ਫ਼ੈਸਲੇ੍ ਮੁੰਨਣ ਲ੍ਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਚ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਲ੍ਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ੍ ਲੋ੍ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਲ੍ਣ ਲੱ੍ਗੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰ ਿਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 
ਿੀ ‘ਤੇਿੀ ਨਾਲ੍ ਿੱਧਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿੇਂ ਅਮਲੇ੍ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੁੰਗ ਦੀ ਲ੍ਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2012 ਜ਼ਿਚ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕੁੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 493 ਸੀ। ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਨ ਲ੍ਈ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ 1479 
ਮ ਲ੍ਾਿਮਾਾਂ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਸੀ। ਹ ਣ ਜੱਜਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 538 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ 1614 ਮ ਲ੍ਾਿਮਾਾਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਗ ਪੂਰੀ ਹ ੋ
ਜਾਣ ਨਾਲ੍ 1614 ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਸੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਮਲੇ੍ਗੀ। ਿਕੀਲ੍ਾਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਕਰਨ ਲ੍ਈ 
ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗ ਣਾ ਿੱਧ ਅਨ ਿਾਦਕ ਅਤੇ ਪੁੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗਰਾਫ਼ਰ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗ।ੇ ਪੁੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਜ਼ਹਰ ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ 
ਅਨ ਿਾਦਕ ਬਣਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਉੱਚ ਜ਼ਡਗਰੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਾਂ ਪੈਣਗੀਆਾਂ। ਜ਼ਡਗਰੀਆਾਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਜ਼ਸਜ਼ੱਿਆ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਕੇਂਦਰ ਿ ੱਲ੍ਹਣਗ।ੇ ਪੁੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ ਅਤੇ ਕੁੰਜ਼ਪਊਟਰਾਾਂ ਦੀ ਮੁੰਗ ਿਧੇਗੀ। 
ਕੁੰਜ਼ਪਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਿਾਜ਼ਲ੍ਆਾਂ ਨੂੰ ਰ ਿਗਾਰ ਜ਼ਮਲੇ੍ਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਾਂ ਪ ਸਤਕਾਾਂ ਪੁੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਚ ਛਪਣਗੀਆਾਂ। 
ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ੍ ਜ ੜ ੇਜ਼ਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਰ ਿਗਾਰ ਜ਼ਮਲੇ੍ਗਾ। ਰ ਿਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਧਣ ਨਾਲ੍ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਦੀ ਪੁੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਹਨ 
ਜ਼ਿਚ ਰ ਚੀ ਿਧੇਗੀ। ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਿਧਣ ਨਾਲ੍ ਸਕੂਲ੍ਾਾਂ, ਕਾਲ੍ਜਾਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਜ਼ਸਟੀਆਾਂ ਜ਼ਿਚ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਾਂ 
ਦੀਆਾਂ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਿਧਣਗੀਆਾਂ। 

ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਜ਼ਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਿਧੇਗਾ। ਪੁੰਜਾਬੀ ਮਾਜ਼ਧਅਮ ਜ਼ਿਚ ਪੜਹ ੇਉਹਨਾਾਂ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਨੂੰ, ਿਕਾਲ੍ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ 
ਜ਼ਲ੍ਆਕਤ ਦ ੇਜੌਹਰ ਜ਼ਦਿਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮਲ੍ਣਗ ੇਜੋ ਆਰਜ਼ਥਕ ਮੁੰਦਹਾਲ੍ੀ ਕਾਰਨ, ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਸਕੂਲ੍ਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਪੜਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਬੋਲ੍ਣ ਜ਼ਿਚ ਮ ਹਾਰਤ ਹਾਸਲ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਜ਼ਹਰ ਿਕੀਲ੍ਾਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਟ ੱਟਣ ਨਾਲ੍ 
ਇਨਸਾਫ਼ ਸਸਤਾ ਜ਼ਮਲ੍ਣ ਲੱ੍ਗੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ ੱਿ ਦਾ ਸਾਹ ਆਿੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਲ੍ਾਈ ਦਾ ਜ਼ਸਹਰਾ ਮਾਾਂ ਬੋਲ੍ੀ 
ਪੁੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਸਰ ਬੱਝੇਗਾ। ਅਦਾਲ੍ਤਾਾਂ ਜ਼ਿਚ ਪੁੰਜਾਬੀ ਲ੍ਾਗ ੂਹੋਣ ਨਾਲ੍, ਨੌਜਿਾਨ ਿਕਾਲ੍ਤ ਿਰਗੇ ਇੱਿਤਦਾਰ ਜ਼ਕੱਤ ੇਜ਼ਿਚ ਸਥਾਪਤ 
ਹੋਣਗ।ੇ ਉਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿਚ ਰ ਤਬਾ ਬ ਲ੍ੁੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਮਾਜ਼ਪਆਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਮਾਾਂ ਬੋਲ੍ੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ 
ਮਜ਼ਹਸਸੂ ਹੋਣ ਲੱ੍ਗੇਗਾ। ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਅਲੋ੍ਪ ਹ ੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੰਜਾਬੀ ਿਾਪਸ ਮ ੜ ਆਿੇਗੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮ ੜ ਪੁੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੱਲੇ੍ 
ਬੱਲੇ੍ ਹੋਣ ਲੱ੍ਗੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਇਕੱ ਤੀਰ ਨਾਲ੍ ਕਈ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨੇ ਫ ੁੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।  

 ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਾਲ੍-ਮਟੋਲ੍ ਦੇ ਰਿੱਈਏ ਤੋਂ ਤੁੰਗ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਾਂ ਬੋਲ੍ੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ 
ਜ਼ਦਿਾਉਣ ਲ੍ਈ, ਜ਼ਪਛਲੇ੍ ਸਾਲ੍ ਇਕ ਲੋ੍ਕ-ਜ਼ਹੱਤ ਜਾਜ਼ਚਕਾ ਰਾਹੀਂ, ਦੋ ਿਕੀਲ੍ਾਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਿਾਿਾ ਿਟ ਿਟਾਇਆ ਸੀ। 
ਰਾਹਤ ਿਾਲ੍ੀ ਗੱਲ੍ ਹੈ ਜ਼ਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਜ਼ਚਕਾ ਜ਼ਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤ ੇਆਪਣ ੇਜਿਾਬ ਜ਼ਿਚ ਇਸ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਨੂੰ ਲ੍ਾਗੂ 
ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹ।ੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਬਸ ਨਿੇਂ ਅਮਲੇ੍ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਹ ਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ੍ ਜ਼ਿਚ ਹੈ। 
ਦੇਿਦੇ ਹਾਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕ ੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦੋ ਜਾਗਦੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਇਸ ਲੋ੍ਕ-ਪੱਿੀ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਨੂੰ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਦਰੜ 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈਕਦੋਂ ਲੋ੍ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਾਂ ਬੋਲ੍ੀ ਜ਼ਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਮਲ੍ਣ ਲੱ੍ਗਦਾ ਹੈ। 

  

 


