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1 ਭੂਨਮਕਾ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਿਹੀਂ, ਬਲਵਕ ਸਮੁੁੱਚੇ ਭਾਰਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੁੱਵਸਆ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸਲਵਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੁੱਚ 
ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੱਲ ਕਰਿ ਦੀ ਅਸਮਰੁੱਥਾ ਦਾ। ਪੰਜ ਸਦੀਆ ਂਪਵਹਲਾ ਂਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਜੀ ਿੇ ਆਪਣੀ ਮਾਯੂਸੀ ਅਿੇ ਿਲਖ਼ੀ 
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕਹਾ ਸੀ, 

“ਖਿਰੀਆ ਿ ਧਰਮੁ ਛੋਵਡਆ ਮਲੇਛ ਭਾਵਖਆ ਗਹੀ॥ 
ਵਸਰਸਵਿ ਸਭ ਇਕ ਿਰਿ ਹੋਈ ਧਰਮ ਕੀ ਗਵਿ ਰਹੀ ॥੩॥“ 

ਅੁੱਜ ਸਦੀਆ ਂਬਾਅਦ ਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿੁੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਿ ਉਸੇ ਿਰ੍ਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਡੂੰਘੀ ਝਾਿ ਪਾਇਆ ਂ
ਇਹ ਪਰਿੁੱਖ ਸਪਸ਼ਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਿੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁੱਲ ਲੁੱਭਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਹੀਂ ਕੀਿੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਮਆ ਂਵਿੁੱਚ ਿਾਂ 
ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਗਵਿ ਉਿ੍ਾਂ ਿੇਵਲਆ ਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਿੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੁੱਚ ਦੇਵਖਆ ਜਾਿੇ 
ਿਾ ਂਇਸ ਦੇ ਕਸੂਰਿਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਹਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੁੱਚ ਥਾ ਂਥਾ ਂ‘ਿੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਲ਼ੇ ਕਾਿਿੈਂਿ ਸਕੂਲਾ ਂਦੀ 
ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਵਧਅਮ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਵਸੁੱਵਖਆ ਸਮੇਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੁੱਧਰ ‘ਿੇ ਹਾਿੀ ਹੈ। ‘ਧਰਮ ਪਵਰਿਰਿਿ’ 
ਅਿੇ ‘ਮਾਿਵਸਕ ਪਵਰਿਰਿਿ’ ਜ਼ੋਰਾ ਂਸ਼ੋਰਾਂ ‘ਿੇ ਹੈ। ਸਮੁੁੱਚਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਵੈਿਾਸ਼ ਅਿੇ ਸਵੈ-ਅਪਮਾਿ ਵਿੁੱਚ ਬਾਿਲਾ 
ਹੋਇਆ ਗੁਮਾਿ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਿ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਲਗਭਗ ਪੰਝੁੱਿਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੁੱਕੇ ਹਿ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਿੀਆ ਂਿੇ ‘ਸੰਪੂਰਿ’ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਿਾ 
ਵਲਆ ਸੀ ਜੋ ਵਸਰਫ ਵਜਸਮਾਿੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਕ ਹੀ ਸੀਮਿ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਿਵਸਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿੀ ਉਿ੍ਾਂ ਦਾ ਪਵਿੁੱਿਰ ਮਿੋਰਥ 
ਸੀ। ਇੁੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਿਵਸਕ ਗੁਲਾਮੀ ਿੇ ਭਾਰਿੀਆ ਂਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਿਿਾ ਿਾਲ਼ ਭਰ ਰੁੱਵਖਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੌਧਕ 
ਵਿਰਸਾ ਅਿੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਸਾਰ ਚੁੁੱਕੇ ਸਿ, ਆਪਣੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਿੋਂ ਬੇਮੁੁੱਖ ਹੋ ਚੁੁੱਕੇ ਸਿ।  

ਇਹ ਵਸਲਵਸਲਾ ਅੁੱਜ ਿੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੁੱਦ ਖ਼ਿਰਿਾਕ ਅਿੇ ਘਾਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿ ਕਰ ਚੁੁੱਕਾ  ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪੁੱਧਰ ‘ਿੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਆਪੇ ਿੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਿਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਵਕ ਸਵੈਿਾਸ ਵਿੁੱਚ ਰੁਵਚਿ ਅਿੇ ਮਗਿ ਹੋ ਗਏ ਅਿੇ ਅੁੱਜ ਿੀ ਹਿ। ਸਾਡੇ ਵਿੁੱਵਦਅਕ 
ਅਦਾਰੇ ਆਿਮ ਵਘਰਣਾ ਕਰਿੀ ਵਸਖਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਪਰਾਏ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗਰੋਹਾ,ਂ ਵਿੁੱਜੀ ਿਪਾਰੀਆ ਂਅਿੇ ਅਖੌਿੀ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ 
ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂਿੇ ‘ਅਧੁਵਿਕ’ ਵਸੁੱਵਖਆ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਖੋਲ੍ ਕੇ ‘ਵਿਅਕਿੀਿਿ ਪਵਰਿਰਿਿ’ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਭੂਿ ਜੋ ਮੁੁੱਠੀ ਭਰ ਆਂਗਲੋ ਭਾਰਿੀਆ ਂਦੇ ਮਿਾ ਂਿੁੱਕ ਹੀ  ਸੀਮਿ ਸੀ ਅੁੱਜ ਇਹ ਆਮ ਅਿੇ 
ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਮਾਡਰਿ‘ ਵਸੁੱਵਖਆ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਮਾਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿੁੱਡੇ ਪੈਮਾਿੇ ਿੇ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥਾ ਂਅਿੇ ਇਸਦੀ ਪਵਿੁੱਿਰਿਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਰੁਝਾਿ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਦੀ ਸਖਿ ਲੋੜ ਅਿੇ ਇਹ ਹਰ 
ਪਵਿੁੱਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। 

‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਿਵਹਮ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਰਫ ਸੰਚਾਰ ਅਿੇ 
ਸੰਿਾਦ ਦਾ ਸਾਧਿ ਹੀ ਮੰਵਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਵਲਖ ਕੇ ਜਾ ਂਇਸ਼ਾਵਰਆ ਂਿਾਲ ਆਪਸ ਵਿੁੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਸਰਫ ਆਦਮੀ ਵਿੁੱਚ ਹੀ ਿਹੀਂ ਬਲਵਕ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਗਿ ਵਿੁੱਚ ਿੀ ਪਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ 
ਦੀ ਬੜਹਕ, ਵਚੜੀ ਦੀ ਚੀਂ ਚੀਂ ਅਿੇ ਕੁੁੱਿੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਇੁੱਥੋਂ ਿੁੱਕ ਵਕ ਬੀਂਡੇ ਦਾ ਅਲਾਪ ਿੀ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਸੁਿੇਵਹਆ ਂਦੇ ਪਰਿੀਕ ਹਿ। 
ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਇੁੱਕ ਵਕਸਮ ਦਾ ਬੁਵਿਆਦੀ, (ਿਿਮਾਿਰ) ਆਿਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਿ ਦਾ ਸਾਧਿ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ 
ਿਹੀਂ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

“ਭਾਸ਼ਾ” ਕੇਿਲਮਾਿਰ ਇਿਸਾਿ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿ ਉਹ ਵਿਲੁੱਖਣ ਸਾਧਿ ਹੈ ਜੋ ਇੁੱਕ ਸਾਥ ‘ਸੰਚਾਰ’ ਦੇ ਿਾਲ਼ ਿਾਲ਼ ‘ਵਚੰਿਿ’ 
ਦਾ ਸਾਧਿ ਿੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਚੰਿਿ ਮੰਥਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਲੁੱਖਣ ਿੌਰ ‘ਿੇ ਮਿੁੁੱਖ ਦਾ ਆਿੁੱਸ਼ਕ ਗੁਣਧਰਮ ਹੈ। ਮਿੁੁੱਖੀ ਕਲਪਿਾ 
ਸ਼ਕਿੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਿੇ ‘ਸੰਕਲਪ’ ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਭਾਸ਼ਾ ਇਿ੍ਾ ਂ ਸੰਕਲਪਾ ਂਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ 
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ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਿ੍ਾ ਂਵਿੁੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿ ਕਰਕੇ ‘ਵਚੰਿਿ ਪਰਿਾਹ’ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਾਹ, ਸੰਕਲਪਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ 
ਿਰ੍ਾ ਂਗਰਵਹਣ ਕਰਿ ਿਾਲ ਸਮਰੁੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਘੜਿਾ ਅਿੇ ਗਰਵਹਣ ਕਰਿਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਵਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਮਾਿ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹ ‘ਮਾਿ ਭਾਸ਼’ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿੁੁੱਖ ਦੇ ਿਾਲ ਰਵਹੰਦੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਧਿ ਬਣ 
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਚੰਿਕ, ਵਿਦਿਾਿ, ਦਾਰਸ਼ਵਿਕ ਅਿੇ ਵਿਵਗਆਿੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਰ੍ਾ ਂਮਿੁੁੱਖ, ਮਾਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਿਿੀਂ 
ਸੋਚ, ਿਿਾ ਂਵਿਵਗਆਿ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੂਵਜਆ ਂਿਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਝਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੁੱਚ ਮਾਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਅਿੇ ਬਾਅਦ 
ਵਿੁੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੁੱਚ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਿੂ ਮੌਲਕ ਕਲਪਿਾਸ਼ੀਲ ਸੰਕਲਪਿਾਿਮਕ ਸੋਚ 
ਕੇਿਲਮਾਿਰ ਮਾਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਅਿੁੱਲ ਸਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿੀ ਪਿੇਗੀ।  

ਯੂਰਪ ਿੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਵਿੰਿ ਸਦੀਆ ਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪਛਾਵਣਆ ਅਿੇ ਵਿੁੱਵਦਅਕ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂ ਵਿੁੱਚ ‘ਲਿੀਿੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾ ਂਮਾਿ-ਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਨੂੰ ਪਵਹਲ ਵਦੁੱਿੀ ਅਿੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਵਗਆਿ ਅਿੇ ਿਕਿੀਕ ਵਿੁੱਚ ਿਰੁੱਕੀ ਕਰਿ ਲੁੱਗੇ। 
ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿੁੱਵਦਅਕ ਿੰਿਰ ਅਿੇ ਢਾਚਂਾ ਇਸ ਸਚਾਈ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਿ ਿਹੀਂ ਕੀਿਾ ਜਾਦਂਾ ਿਾ ਂਉਹ ਦੇਸ਼ 
ਕਦੇ ਿੀ ਿਰੁੱਕੀ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਿੇਲੇ ਭਾਰਿ ਦੀ ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਹੋ ਮਹਾ ਂਸਦਮਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 
‘ਵਸੁੱਵਖਆ ਦਾ ਮਾਵਧਅਮ’ ਬਣਾਉਣ ਿੋਂ ਅਸਮਰੁੱਥ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਿਰਿਮਾਿ ਵਸੁੱਵਖਆ ਦੇ ਸੰਕਿ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਿ ਲਈ ਇਹ ਕੌੜੀ 
ਸਚਾਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਵਿ ਜ਼ਰੂਰਿ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਨਿਆ ਪਰਣਾਲੀ 

ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਿ ਦੀ ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਚਿਾ 
ਬਰਿਾਿਿੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਿੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਿੀ ਸੀ ਿਾਂ ਜੋ ਇੁੱਕ ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਜਮਾਿ ਪੈਦਾ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ 
ਬਰਿਾਿਿੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਕਲਰਕਾ ਂਅਿੇ ਮੁਿਸ਼ੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੁੱਚ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀਆ ਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਿ ਨੂੰ ਇਸ 
ਵਬਮਾਰੀ ਿੋਂ ਛੁਿਕਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਭਾਰਿੀ ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ’ ਭਾਰਿੀ ਲੋੜਾ ਂ ਮੁਿਾਬਕ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 
ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਅਿੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਮਾਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ “ਵਸੁੱਵਖਆ ਦਾ ਮਾਵਧਅਮ” ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਸਮੁੁੱਚੇ 
ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਅਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੁੱਚ ਸੰਪੂਰਿ ਿੌਰ ਿੇ ਮਾਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਿਾ ਹੈ।  

ਵਕਉਂਵਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਝੁੱਿਰ ਸਾਲਾ ਂਵਿੁੱਚ ਇਿ੍ਾ ਂਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਲਈ ਭਾਰਿ ਦਾ ਰਾਜਿੀਿਕ ਢਾਚਂਾ ਬੁਰੀ ਿਰ੍ਾ ਂਅਸਫ਼ਲ 
ਵਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੁਿਰ ਜਾਗਰਿ ਕਰਿ ਦੀ ਸਖ਼ਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿੀਵਿਧ 
ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁੁੱਖ ਮਿੋਰਥ ਿੀ ਇਹੋ ਹੋਿੇਗਾ। 

2 ਪਰਿੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਦ ੇਲਕਸ਼ ਅਿੇ ਉਦੇਸ਼ 
ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੁੱਧੀਜੀਿੀਆ ਂਦਾ ਇਹ ਪਰਿੀਵਿਧ ਮੰਡਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਾਸੀ (ਯੂਰਪੀ) ਿਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁੁੱਖ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਿੇ ਸਬੰਧਿ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਅਿੇ ਰਾਜਿੀਿਕ ਆਗੂਆ ਂ ਿਾਲ ਇਸ ਮਹੁੱਿਿਪੂਰਿ ਵਿਸ਼ੇ ਿੇ 
ਪਵਰਿਰਿਿਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆ ਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ ਵਿਮਿਵਲਖਿ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂ ਿੁੱਕ ਸੀਮਿ ਿਾ 
ਰਵਹੰਦੀਆ ਂਹੋਈਆਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆ:ਂ  

• ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਅਿੇ ਵਸੁੱਵਖਆ ਖੇਿਰ ਵਿੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਿਮਾਿ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਿੁੱਥ ਇਕੁੱਠੇ ਕਰਿਾ, 

• ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਿ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਚਣੌਿੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਿਾ, 

• ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਵਸਿੀ ਪਵਿਆਲਾ (ਪੰਯੂਪ) ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿੀ “ਵਸੁੱਵਖਆ ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ” 
ਦੀ ਮੁਵਹੰਮ ਅਸਫਲ ਵਕਉਂ ਰਹੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਵਹਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਿਾ, 

• ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਿੇ ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਜਰਬੇ ਿੋਂ ਕੀ ਵਸੁੱਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? – ‘ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ 
ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਿੇ ਸੰਭਾਿਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਲਗਾਉਣਾ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਪਰਮੁੁੱਖ ਮਿੋਰਥ ਹੋਣਗੇ,  
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1. ਪੰਜਾਬ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਨਿਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਅਿੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਦਾ ਸਮਾਧਾਿ, 

2. ਨਸਿੱਨਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨਿਿੱਚ ‘ਮਾਨਧਅਮ ਪਨਰਿਰਿਿ’ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਿਿ। 

ਇਿ੍ਾ ਂਦੋ ਮੁੁੱਵਦਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲੀਅਿ ਜਾਣਿਾ ਅਿੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੁੱਠੇ ਕਰਿਾ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਹੀ ਅੜਚਣਾ ਂਅਿੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਿਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, 

• ਸਮੁੁੱਚੀ ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿੁੱਚ ਮਾਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹੁੱਿਿਾ, 

• “ਵਗਆਿ-ਵਿਵਗਆਿ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ’ ਲਈ ਚਣੌਿੀਆ ਂ ਅਿੇ ਸਮੁੱਵਸਆਿਾ”ਂ 
ਪੰਯੂਪ ਵਿਖੇ ਮੁੁੱਖ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ (ਿਰਕਸ਼ਾਪ) ਆਯੋਵਜਿ ਕਰਿਾ, 

• ‘ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੁੱਗਾ ਂਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹੋ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ 
ਯੂਿੀਿਰਵਸਿੀ, ਅੰਵਮਰਿਸਰ’, ‘ਗੂਰੂ ਿਾਿਕ ਇੰਜੀਿੀਵਰੰਗ ਕਾਲਜ, ਲੁਵਧਆਣਾ’ ਵਿਖੇ ਕਰਿੀ,  

• ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਿੇ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੁੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਦੀਆ ਂ ਸਮੁੱਵਸਆਿਾ ਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਠੀ ਕਰਿੀ, 

• ‘ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਵਿਆਲਾ’ ਿਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਰਚਾਉਣਾ, 

• ਪੰਜਾਬ ਵਸੁੱਵਖਆ ਮੰਿਰੀ ਿਾਲ ਮੁਲਾਕਾਿ (ਭਾਰਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਸੁੱਵਖਆ ਿੀਿੀ ਅਿੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਸੁੱਵਖਆ ਦਾ 
ਮਾਵਧਅਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ) 

• ਮੁੁੱਖ ਮੰਿਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਿਾਲ ਮੁਲਾਕਾਿ (ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੁੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ 
ਅੜਚਣਾ ਂਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਿਾਦਂਰਾ ਕਰਿਾ) 

3 ਪਰਿੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਣਿਰ 
ਇਸ ਪਰਵਿਵਿਧ ਮੰਡਲ ਵਿੁੱਚ ਵਿਵਭੰਿ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਦੇ ਮਾਹਰ ਅਿੇ ਿਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਜਿੇਂ ਹੇਠਾ ਂ ਵਦੁੱਿੀ 
ਸਾਰਣੀ ਵਿੁੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਿਾ ਵਗਆ ਹੈ: 

ਨਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ, ਯੂ ਕੇ ਡਾ. ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਵਸ਼ੰਦਰਪਾਲ ਵਸੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਵਸੰਘ 
ਮਾਰਿਾ, ਮਿਮੋਹਣ ਵਸੰਘ ਮਹੇੜੂ 

ਵਸੁੱਵਖਆ ਦੇ ਮਾਹਰ/ਿਜਰਬੇਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਿਾਰਿੇ; ਡਾ ਉਵਪੰਦਰਜੀਿ ਕੌਰ ਿੁੱਖਰ, ਯੂ.ਕੇ.; ਸਾਧੂ 
ਵਸੰਘ ਵਬਵਿੰਗ, ਕਿੇਡਾ; ਕੁਲਿੰਿ ਕੌਰ ਵਢੁੱਲੋਂ, ਯੂ ਕੇ; ਇਕਬਾਲ ਮਾਹਲ, 
ਕਿੇਡਾ 

ਵਿਵਗਆਿ-ਪਰਉਦਯੋਵਗਕੀ ਡਾ. ਕਰਿੈਲ ਵਸੰਘ ਸ਼ੇਰਵਗੁੱਲ, ਡਾ. ਮਵਹੰਦਰ ਵਸੰਘ ਵਗੁੱਲ 

ਵਸੁੱਵਖਆ ਿੀਿੀ ਡਾ. ਪਰੀਿਮ ਵਸੰਘ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੁਕਸ ਯੂਿੀਿਰਵਸਿੀ 

4 ਪੰਜਾਬ ਨਿਿੱਚ ਨਿਸਨਿਿਿ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ
ਪਰਿੀਵਿਧ ਮੰਡਲ ਦੀਆ ਂਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੁੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ: 

1. ‘ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ ਕਾਰਜਕਰਿੀ ਕਮੇਿੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ, 
2. ਿਰਕਸ਼ਾਪ 1: ‘ਵਸੁੱਵਖਆ ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ ਲਈ ਚੁਣੌਿੀਆ ਂਅਿੇ ਸੰਭਿਿਾਿਾਂ’, 
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3. ਿਰਕਸ਼ਾਪ 2: ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਿ ਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਿਰਾ ਂ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ 
ਸਮੁੱਵਸਆਿਾ ਂਅਿੇ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਹੁੱਲ, 

4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਾਲ ਮੀਵਿੰਗਾ।ਂ 

4.1 ‘ਮਾਧਿਅਮ ਪਧਿਵਿਤਨ ਕਾਿਜਕਿਨੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਵਸਿੀ, ਪਵਿਆਲਾ (ਪੰਯੂਪ) ਦੇ ਿਰਿਮਾਿ ਉਪ ਕੁਲਪਿੀ, ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਥੁੱਲੇ 
‘ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ ਕਾਰਜਕਰਿੀ ਕਮੇਿੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਆਰੰਭ ਵਿੁੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਪੰਯੂਪ’ ਦੇ 
ਵਿੁੱਵਦਅਕ ਵਿਭਾਗਾ ਂਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਅਿੇ ਵਿੁੱਵਦਅਕ ਅਦਾਵਰਆ ਂਵਿੁੱਚੋਂ ਿੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਿੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਿੀ ਦੇ ਮੁੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ:- 

1. “ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ” ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ ਦੀ ਸ਼ਿਾਖਿ ਕਰਕੇ ਉਿ੍ਾ ਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਅਿੇ ਪੈਰਿੀ (ਅਿੁਸਰਣ) 
ਕਰਿਾ, 

2. ਹਰ ਅਵਧਆਪਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆ ਂਿਕਿੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀਆ ਂਦਾ ਡੇਿਾਬੇਸ (ਅੰਕੜਾਵਿਵਧ) ਵਿਆਰ ਕਰਿਾ, 

3. ਇੁੱਕ ਸਰਿਵਿਆਪਕ ‘ਮਹਾਸ਼ਂਬਦਾਿਲੀ’ ਦਾ ਡੇਿਾਬੇਸ ਵਿਆਰ ਕਰਿਾ ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਸਾਰੇ (ਿਕਿੀਕੀ ਅਿੇ ਗੈਰ-
ਿਕਿੀਕੀ) ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਮੁੱਦ (ਇੰਦਰਾਜ) ਦੇ ‘ਦਖਲ ਖੇਿਰ’ ਇਕਸਾਰ (ਸੁਸੰਗਿ) 
ਹੋਣਗੇ। ਿਕਲ-ਚੇਪੀ ਿੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ, 

4. ‘ਵਿਵਗਆਿ ਿੇ ਿਕਿੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਆਯੋਗ’ (‘ਵਿਿਸ਼ਆ’) ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਿਾਲ ਉਿ੍ਾ ਂ ਿੋਂ ਿਕਿੀਕੀ 
ਸ਼ਬਦਾਿਲੀਆ ਂ‘ਿੇ ਹੁਣ ਿੁੱਕ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਡੇਿਾਬੇਸ ਫਾਈਲਾ ਂਹਾਸਲ ਕੀਿੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ,ਂ  

5. ‘ਵਿਿਸ਼ਆ’ ਦੀਆ ਂਸ਼ਬਦਾਿਲੀਆ ਂਨੂੰ ‘ਿਰਕਸ਼ਾਪ’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਅਿੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ,  

6. ਅਵਧਆਪਕਾ ਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਿੇ ਵਕਿਾਬਾ ਂ ਅਿੇ ਲੈਕਚਰ ਿੋਿ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਿਯੁਕਿ (offline) 
ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਡੇਿਾਬੇਸ ਵਿਆਰ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ,  

7. ਸੁਧਾਵਰਆ ‘ਮਹਾਿ ਕੋਸ਼’ ਦਾ ਡੇਿਾਬੇਸ ਵਿਆਰ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ ਿਾ ਂ ਵਕ ‘ਸ਼ਬਦ-ਭਾਲ’ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਕਉਂਵਕ ‘ਮਹਾਿਕੋਸ਼’ ਵਿੁੱਚ ਿਰਿੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ (ਵਜਿੇਂ ‘ਵਗਆਿ’ ਲਈ ‘ਗਯਾਿ’ ਆਵਦ) 
ਅਲਗ ਿਰਿੇ ਗਏ ਹਿ। ਇਸ ਿੋਂ ਿੀ ਉਪਰੰਿ ਕਈ ਅੁੱਖਰ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਿਰਿੇ ਗਏ ਹਿ ਜੋ ਅਜੋਕੀ ਗੁਰਮਖੀ ਦਾ 
ਵਹੁੱਸਾ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਇਸ ਸਮੁੱਵਸਆ ਦਾ ਹੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,  

8. ਅਵਧਆਪਕਾ ਂਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੁੱਚ ‘ਲੈਕਚਰ ਿੋਿ’ ਵਿਆਰ ਕਰਿ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਿਾ ਿਾ ਂਵਕ ਇਿ੍ਾ ਂਦੇ ਆਧਾਰ 
ਿੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਿੇ ਪਾਠ ਪਸੁਿਕ ਵਲਖ ਸਕਣ। ਉਿ੍ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੁੱਸੇ ਡੇਿਾਬੇਸ ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਾਉਣਾ,  

9. ਇੁੱਥੇ ਇਹ ਹਕੀਕਿ ਪਛਾਣਿ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ‘ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ’ ਦੇ ‘ਸੰਕ੍ਰਮਕ ਪੜਾਅ’ ਵਿੁੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਾਿੰਿਰ ਿਰਿੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ ਜਦ ਿੁੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਪੂਰਿ ਿੌਰ ਿੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ 
ਕਾਬਲ ਿਹੀਂ ਬਣ ਜਾਦਂੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਿੇ ਅਵਧਆਪਕਾ ਂਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸੁੱਖਲਾਈ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾ। 

4.2 ਵਿਕਸ਼ਾਪ 1: ‘ਧਸਿੱਧਿਆ ਮਾਧਿਅਮ ਪਧਿਵਿਤਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਅਤੇ ਸੰਭਵਨਾਵਾ’ਂ 

ਸਭ ਿੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਇਹ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ  ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਿਾਲ ਪੰਯੂਪ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਿਰਕਸ਼ਾਪ 
ਵਿੁੱਚ ਵਿਮਿਵਲਖਿ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਿੇ ਚਰਚਾ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

1. ਭਾਰਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੁੱਵਸਆ – ਇਵਿਹਾਸਕ ਪਵਰਪੇਖ 
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2. ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਧਅਮ ਵਿੁੱਚ ਸਮੁੁੱਚੀ ਵਸੁੱਵਖਆ ਦੀ ਲੋੜ, 

3. ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿੁੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਕਉਂ? 

4. ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ ਿਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਸਮੁੱਵਸਆਿਾਂ: 

• ਸਮਾਜ ਿੇ ਹਾਿੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਿਰਗ ਦੀ ਵਗਣੀ ਵਮਥੀ ਸਾਵਜਸ਼, 
• ਰਾਜਿੀਿਕ ਿਰਗ ਨੂੰ ਵਬਆਿਬਾਜ਼ੀ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੁੱਦੇ ਦੀ ਉੱਕੀ ਅਵਗਆਿਿਾ ਅਿੇ ਬੇਸਮਝੀ, 
• ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਿਾਲ ਜੋੜਿ ਦੀ ਸਮੁੱਵਸਆ, 
• ਧਾਰਵਮਕ ਅਦਾਵਰਆ ਂਿਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਵਧਅਮ ਸਕੂਲਾ ਂਦਾ ਧੰਦਾ, 
• ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਵਰੁੱਧ ਿਰਗ ਦਾ ਰਾਜਿੀਿਕ ਗਲਬਾ, 
• ਗੁਣਕਾਰੀ ਪਾਠਪੁਸਿਕਾ ਂਅਿੇ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਸਮੁੱਗਰੀ ਦੀ ਥੁੜ, 
• ਜੋ ਪਾਠਪੁਸਿਕਾ ਂਵਿਆਰ ਕੀਿੀਆ ਂਗਈਆ ਂਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਵਮਆਰ ਿਹੀਂ ਅਿੇ ਿਾ ਹੀ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਵਕਸੇ ਢੰਗ 

ਿਰੀਕੇ ਅਿੁਸਾਰ ਵਿਆਰ ਕੀਿਾ ਵਗਆ ਹੈ,  
• ਵਿਵਗਆਿ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਵਲਖੇ ਲੇਖ ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ ਦਾ ਵਹੁੱਸਾ ਿਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਆਮ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿ ਰਵਹੰਦੇ ਹਿ। 
• ਅਿੁਿਾਦ ਬਾਰੇ ਗਲਿ ਫਵਹਮੀਆ;ਂ ਅਿੁਿਾਦ ਵਸਰਫ ਦੋ ‘ਵਿਵਗਆਿਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ’ ਵਿੁੱਚ ਹੀ ਸੰਭਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵਿਵਗਆਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। 
• ਵਿਵਗਆਿ ਅਿੇ ਿਕਿੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਦਾ ਵਿਰਮਾਣ, 
• ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਕਿੇਂ ਘੜਦੀ ਹੈ? 
• ‘ਿਕਿੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ’ ਮਾਹਰਾ ਂਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਿਹੀਂ, 
• ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਦਾ ਯੋਗਦਾਿ, 
• ਬੇਿਹਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਿ, 
• ਸੰਸਵਕ੍ਰਿ, ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸਿਾਲ, 
• ਵਿਵਗਆਿ ਅਿੇ ਿਕਿੀਕ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਉੱਪਰ ਹੁਣ ਿੁੱਕ ਵਲਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਪੁਸਿਕਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ, 
• ਪੰਯੂਪ ਦੀ ‘ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ’ ਅਸਫਲਿਾ ਦੇ ਕਾਰਿ ਅਿੇ ਹੁੱਲ। 

5. ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਵਿਰਗਮ: ਮਾਨਧਅਮ ਪਨਰਿਰਿਿ ਦੀ ਨਿਸਨਿਿਿ ਯੋਜਿਾ ਅਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਿੇ ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
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4.3 ਵਿਕਸ਼ਾਪ 2: ਿਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿਕਾਿੀ ਦਫ਼ਤਿਾ ਂ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਦੇ ਿਾਹ 
ਧਵਿੱਚ ਸਿਕਾਿ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਸਮਿੱਧਸਆਵਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਹਿੱਲ 

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਿੇ ਪਵਹਲੀ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਵਿਆਲਾ’ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਿਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਿੇਗੀ। ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੁੱਚ ਇਿ੍ਾ ਂ
ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਿੇ ਚਰਚਾ ਹੋਿੇਗੀ: 

1. ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਿ 1967 ਅਿੇ 2008 ਅਿੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ,ਂ 

2. ਕਾਨੂੰਿ ਿਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਿ ਅਿੇ ਅੜਹਚਣਾ,ਂ 

3. ਕਾਨੂੰਿਾ ਂਦੇ ਪਰਮਾਵਣਿ ਅਿੁਿਾਦ ਦੀ ਸਮੁੱਵਸਆ, 

4. ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਿਰ-ਗਠਿ ਅਿੇ ‘ਅਿੁਿਾਦ ਗਰੁੁੱਪ’ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ, 

5. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਿੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਿ ਦੀ ਸਮਰੁੱਥਾ, 

6. ਕਾਨੂੰਿ ਅਿੇ ਪਰਸ਼ਾਸਿਕ ਖੇਿਰ ਵਿੁੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਿਕਾ ਂਦੀ ਲੋੜ (‘ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ’), 

7. ਕਾਨੂੰਿਾ ਂਦ ੇਅਿੁਿਾਦਾ ਂਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਅਿੇ ਹੁੱਲ (ਇਹ ‘ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ’ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੁੱਖਦਾ ਹੈ), 

8. ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਵਿਰਗਮ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਸਬੰਧੀ ਨਸਿਲਾਈ ਕੋਰਸ। ਕੋਰਸਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੁੱਚ ਇਹ 
ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੇ ਜਾਣਗੇ, 

a. ਕਾਨੂੰਿਾ ਂਦੇ ਅਿੁਿਾਦ ਕਰਿ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਅਿੇ ਿਰਿੋਂ, 

b. ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਿਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੁੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਿ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ, 

c. ਸੂਚਿਾ ਅਿੇ ਕੰਵਪਊਿਰ ਿੈਕਿਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ, 

d. ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਿਰਾ ਂ ਵਿੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਕੀਬੋਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਦੀ 
ਵਸਖਲਾਈ, 

e. ਵਚੁੱਠੀ-ਪੁੱਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੁੱਚ ਕਰਿ ਅਿੇ ਈਮੇਲ ਕਰਿ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ, 

f. ਗੁਣਿੁੱਿਾ ਪਰਮਾਣਿ (Quality Assurance) ਅਿੇ ‘ਸੂਚਿਾ ਪਰਬੰਧਿ’ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ, 

g. ਪਵਰਯੋਜਿ ਪਰਬੰਧਿ (Project Management) ਦੀ ਵਸੁੱਖਲਾਈ 
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5 ਮੁਿੱਿ ਮੰਤਿੀ ਅਤੇ ਧਸਿੱਧਿਆ ਮੰਤਿੀ ਪਜੰਾਬ ਨਾਲ ਕਾਿਜਕਾਿੀ ਮੀਧਟੰਗ 
ਮ ੁੱਖ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਾਂ (‘ਵਰਕਸ਼ਾਪ 1’ ਅਤੇ ‘ਵਰਕਸ਼ਾਪ 2’) ਦੇ ਨਤੀਜਜਆਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੁੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਕ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਜਿਅਮ ਪਜਰਵਰਤਨ’ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਜਵੁੱਚ ਜਕਹੜੀਆਾਂ ਜਕਹੜੀਆਾਂ ਮ ਸ਼ਕਲਾਾਂ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ 
ਆ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 
ਜਕਿੰਨਾ ਜਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਕਹੜੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਮ ੁੱਖ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੀ ਅਰਜਵਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਹੇਠ ਸਮ ੁੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਤੀਜਨਿ ਮਿੰਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮ ੁੱਖ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਾਂ ਦੀ ‘ਸਾਾਂਝੀ ਮੀਜਟਿੰਗ’ ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਅਤੇ 
ਜਸੁੱਜਖਆ ਮਿੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੀਜਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ: 

1. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਾਂ ਨੂੰ ਫ ਰਮਾਨ ਭੇਜਣੇ ਅਤੇ ਪੁੱਕੀ 
ਤਰਾਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੇ। ਸ ਿਾਰ ਕਰਨ ਜਹੁੱਤ ਜਮੁੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮ ਹਲਤ ਦੇਣੀ। ਅਵੁੱਜਗਆ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ 
ਅਜਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ। ਫ ਰਮਾਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਵੁੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ, ਯੋਗ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, 

2. ਪਿੰਜਾਬੀ ਆਿਾਰਤ ‘ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿੰਜਪਊਟਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ’ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਜਸੁੱਜਖਆ ਅਦਾਰੇ ਜਵੁੱਚ 
ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬਿੰਿਤ ‘ਜਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ’ ਦਾ ਪਰਬਿੰਿ ਕਰਨਾ। ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ‘ਪਰਭਾਵਪੂਰਵਕ’ 
ਅਤੇ ‘ਦਕਸ਼ਤਾਪੂਰਵਕ’ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਇੁੱਕੋ ਇੁੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹ,ੈ 

3. ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਜਵੁੱਜਦਅਕ ਅਦਾਜਰਆਾਂ ਜਵੁੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਜਪਊਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਜਪਊਟਰ ਜਸਸਟਮਾਾਂ ਨੂੰ 
ਪਿੰਜਾਬੀ ਜਵੁੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰ ਕਿੰਜਪਊਟਰ ਨਾਲ ਪਿੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਵਜਵਆਪਕ ਜਮਆਰੀ ਕੀਬੋਰਡ ਮ ਹੁੱਈਆ 
ਕਰਾਉਣਾ,  

4. ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਾਾਂਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁੱਿਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਕ ਪਿੰਜਾਬ ਭਰ ਜਵੁੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕਿੰਜਪਊਟਰ ਜਾਾਂ ‘ਅਿੰਤਰਜਕਜਰਆਤਮਕ ਵਰਤਣਯੋਗ/ਪਰੋਗਰਾਮਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣ’ (interactively 

usable/programmable device) ਪਿੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਜਚਆ ਜਾਾਂ ਵਰਜਤਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, 

5. ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਤੀ ਜਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁੱਜਭਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਾਂ ਜਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਛਾਣੇ।  ਜਕਸੇ ਇੁੱਕ 
ਅਜਿਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਸਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਹਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜਸਸਟਮ ਦੀਆਾਂ ਘਾਟਾਾਂ ਦੀ 
ਜਾਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਜਸਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੁੱਭਣੇ, 

6. ‘ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ’ ਸੁੱਜਭਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਨਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰ 
ਸਕਣ ‘ਤੇ ਜ ਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਵਚਾਰਿਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਜਹੀ ਿਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਜਕਆ ਕਰਨਾ ਜਕ 
ਦੋਸ਼ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਜਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਸਟਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਸਸਟਮ ਨੂੰ 
ਬਦਲਨਾ, 

7. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਸੁੱਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬਿੰਿ ਕਰਨਾ, 

8. ‘ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਭਾਗ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਜਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਜਨਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, 

9. ‘ਪਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ, ਪਜਟਆਲਾ’ ਜਵਖੇ ‘ਜਸੁੱਜਖਆ ਮਾਜਿਅਮ ਪਜਰਵਰਤਨ ਕੇਂਦਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, 

10. ‘ਪਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ, ਪਜਟਆਲਾ’ ਜਵਖੇ‘ਮਾਜਿਅਮ ਪਜਰਵਰਤਨ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, 

11. ‘ਮਾਜਿਅਮ ਪਜਰਵਰਤਨ’ ਦਾ ਜਨਯਮਬੁੱਿ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾਬੁੱਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, 

12. ਮਾਜਿਅਮ ਪਜਰਵਰਤਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ‘ਅਜਿਆਪਨ ਸਾਜਹਤ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਨਾ। 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਮ ੁੱਜਦਆਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਮ ੁੱਖ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ‘ਪਿੰਜਾਬੀ ਜਵਕਾਸ ਮਿੰਚ ਯੂਕੇ’ ਵਲੋਂ ਇੁੱਕ ਸਜਚੁੱਤਰ ਕਿੰਜਪਊਟਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 
ਪਰਸਤ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਜਸ ਜਵੁੱਚ ਉੱਪਰ ਜਦੁੱਤੇ ਮਸਜਲਆਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਭਵ ਹੁੱਲ ਵੀ ਸ ਝਾਏ ਜਾਣਗੇ 



 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਧੁਵਿਕ ਵਿਕਾਸ 
ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਿਵਿਧ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ 
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ਤਾਾਂ ਜਕ ਜਨਰਣਾਕਾਰੀ ਅਜਿਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਵੁੱਚ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਅਤਾ ਉੱਪਰ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ 
ਜਾ ਸਕਣ। ਇੁੱਥੇ ਇਹ ਅਜਹਸਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਜਜਸ ਦੌਰ ਜਵੁੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗ ਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਇਜਤਹਾਸਕ 
ਮ ੁੱਜਦਆਾਂ ਉੱਪਰ  ਇਜਤਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਬਹ ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਸਦੀਆਾਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਜਵੁੱਖ ਦਾਅ ਤੇ 
ਲੁੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਜਚੜੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਤ ੜਾਉਂਦ’ੇ ਹੋਏ ‘ਸ਼ ੁੱਭ ਕਰਮਨ’ ਤੋਂ ਜਥੜਕਣ ਦਾ ਬਦਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

6 ਫੇਰੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਅਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮ  
ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪਰਸਿਾਿਿ ਅਸਥਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਿਾ ਂਅਿੁਸਾਰ ਬਦਵਲਆ 
ਿੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਨਮਿੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 

ਸ਼ੁਿੱਕਰਿਾਰ 4 ਿਿੰਬਰ 2022 ਿਰਕਸ਼ਾਪ 2, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਵਿਆਲਾ  

“ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਿ ਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਿਰਾ ਂ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਦੇ ਰਾਹ 
ਵਿੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਸਮੁੱਵਸਆਿਾ ਂਅਿੇ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਹੁੱਲ” 

ਮੰਗਲਿਾਰ 8 ਿਿੰਬਰ 2022   ਿਰਕਸ਼ਾਪ 1, ਪੰਯੂਪ, ਪਵਿਆਲਾ 

‘ਵਸੁੱਵਖਆ ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ ਲਈ ਚੁਣੌਿੀਆ ਂਅਿੇ ਸੰਭਿਿਾਿਾਂ’ 

ਸ਼ੁਿੱਕਰਿਾਰ 11 ਿਿੰਬਰ 2022 ਿਰਕਸ਼ਾਪ 1, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਵਸਿੀ (ਗੁਿਾਦੇਯੂ), ਅੰਵਮਰਿਸਰ 

‘ਵਸੁੱਵਖਆ ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ ਲਈ ਚੁਣੌਿੀਆ ਂਅਿੇ ਸੰਭਿਿਾਿਾਂ’ 

ਮੰਗਲਿਾਰ 22 ਿਿੰਬਰ 2022 ਿਰਕਸ਼ਾਪ 1, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਇੰਜੀਿੀਅਵਰੰਗ ਕਾਲਜ, ਲੁਵਧਆਣਾ + 
ਪੰਜਾਬ ਖੰਿੀਬਾੜੀ ਯੂਿੀਿਰਵਸਿੀ, ਲੁਵਧਆਣਾ  
‘ਵਸੁੱਵਖਆ ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ ਲਈ ਚੁਣੌਿੀਆ ਂਅਿੇ ਸੰਭਿਿਾਿਾਂ’ 

23 – 24 ਿਿੰਬਰ 2022 ਮੁੁੱਖ ਮੰਿਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਿੇ ਵਸੁੱਵਖਆ ਮੰਿਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਿਾਲ ਮੀਵਿੰਗ। ‘ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ  ਯੂਕੇ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (‘ਪਾਿਰ ਪੁਆਇੰਿ’) 

24 – 25 ਿਿੰਬਰ 2022 ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਿੀ, ਅੰਵਮਰਿਸਰ ਿਾਲ ਮੀਵਿੰਗ 

25 – 26 ਿਿੰਬਰ 2022 ਿਰਕਸ਼ਾਪ 1, ਪੰਜਾਬ ਯੂਿੀਿਰਵਸਿੀ,  ਚੰਡੀਗੜਹ 
‘ਵਸੁੱਵਖਆ ਮਾਵਧਅਮ ਪਵਰਿਰਿਿ ਲਈ ਚੁਣੌਿੀਆ ਂਅਿੇ ਸੰਭਿਿਾਿਾਂ’ 

26-27 ਿਿੰਬਰ 2022 ਫੇਰੀ ਦੇ ਪਰਭਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਪੰਯੂਪ ਿਾਲ਼ ਸਾਝਂੀ ਪਰੈੱਸ ਕਾਿਫ਼ਰੰਸ ਕਰਿੀ  

 


