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ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ

ਸੰਨ 1898 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵ ਰ੍ਿ ਵਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ਹੀਆ ਦਹੀਆਂ ਸ਼਼ਾਨਦ਼ਾਰ ਅਤੇ 
ਇਵਤਹ਼ਾਸਕ ਪ਼ਾਰਲਹੀਮਂੈਿ ਇਮ਼ਾਰਤ਼ਂਾ  ੍ਹੀ.ਸਹੀ. ਦਹੀ ਰ਼ਾਜਧ਼ਾਨਹੀ ਵਿਕਿੋਰਹੀਆ ਦੇ ਕਂੇਦਰ 
ਵਿੱਚ ਸਵਿਤ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਭਿਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪ਼ਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲੈਕਿੰਗਨ (ਵਜਸ ਨੰੂ ਲੈ-ਕਿੰਗ-ਅਨ 
ਉਚ਼ਾਵਰਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ) ਦੇ ਰਿ਼ਾਇਤਹੀ ਖੇਤਰ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਸਵਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ਼੍ਂਾ ਨੰੂ 
ਸੌਗਂਹੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਕੁਆਮ਼ਾਲਿ ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਵਣਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ, 
ਇਨ਼੍ਂਾ ਕੋਸਿ ਸੇਵਲਸ਼ ਲੋਕ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਇੱਕ ਅਮਹੀਰ ਸੱਵਭਆਚ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਵਤਹ਼ਾਸ ਹਜ਼਼ਾਰ਼ਂਾ 
ਸ਼ਾਲ ਪਵਹਲ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਹੈ।

ਇਨ਼੍ਂਾ ਇਮ਼ਾਰਤ਼ਂਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਰਿ ਤਹੀਵਨਧਹੀ – ਵਜਨ਼੍ਂਾ ਨੰੂ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦੇ 
ਮਂੈ੍ਰ ਜ਼ਂਾ ਵਿਧ਼ਾਇਕ (ਐਮੱ.ਐਲੱ.ਏ.) ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ – ਵ ਰ੍ਿ ਵਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ਹੀਆ ਦੇ 
ਲੋਕ਼ਂਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਕ਼ਾਨੰੂਨ਼ਂਾ ਼੍ਾਰੇ ੍ਵਹਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੰੂ ਪ਼ਾਸ 
ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਡੇ ਸੂ੍ੇ ਦ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਸਰਜਣ ਲਈ ਵਮਲਦੇ ਹਨ।
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  ਵਜਸ ਵਸਆਸਹੀ ਪ਼ਾਰਿਹੀ ਨੰੂ ੍ਹੁਮਤ ਵਿਧ਼ਾਇਕ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਸਮਰਿਨ ਵਮਲਦ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤ਼ਾਧ਼ਾਰਹੀ 
ਪ਼ਾਰਿਹੀ ੍ਣ ਜ਼ਂਾਦਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ਼ਾ ਨੇਤ਼ਾ ਸੂ਼੍ਾਈ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਮੁਖਹੀ ੍ਣ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਪਰਿ ਹੀਮਹੀਅਰ ਿਜਂੋ ਜ਼ਾਵਣਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ।

  ਪਰਿ ਹੀਮਹੀਅਰ ਿੱਲਂੋ ਆਪਣਹੀ ਪ਼ਾਰਿਹੀ ਵਿੱਚਂੋ ਵਿਧ਼ਾਇਕ਼ਂਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਿੇ ਵਜਹੇ ਗਰੱੁਪ ਨੰੂ ਕਰ਼ਾਊਨ ਦੇ 
ਮੰਤਰਹੀਆਂ ਿਜਂੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਵਣਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰਹੀ ਸਰਕ਼ਾਰਹੀ ਮੰਤਰ਼ਾਵਲਆਂ 
(ਵਜਿਂੇ ਵਕ ਵਸਹਤ ਮੰਤਰ਼ਾਲ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰ਼ਾਲ਼ਾ) ਦਹੀਆਂ ਰੋਜ਼਼ਾਨ਼ਾ ਗਤਹੀਵਿਧਹੀਆਂ ਦੇ 
ਇੰਚ਼ਾਰਜ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਂੇ ਕ਼ਾਨੰੂਨ ਤਜਿਹੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

  ਪਰਿ ਹੀਮਹੀਅਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕ਼ਾਰਜਕ਼ਾਰਹੀ ਪਵਰਸ਼ਦ ਜ਼ਂਾ ਕੈ੍ਵਨਿ ਦ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਕੈ੍ਵਨਿ ਮੰਤਰਹੀ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਨੰੂ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿ਼ਾ੍ਦੇਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ਼੍ਂਾ ਿ਼ਾਸਤੇ 
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਂੈ੍ਰ਼ਂਾ ਵਿੱਚਂੋ ੍ਹੁ-ਵਗਣਤਹੀ ਮਂੈ੍ਰ਼ਂਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿ਼ਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਿਨ ਦੇ ਪ਼ਾਤਰ ਹੋਣ਼ਾ 
ਲ਼ਾਜ਼ਮਹੀ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ। 

■   ਵਿਰੋਧੀ ਵਧਰ

  ਵਿਰੋਧਹੀ ਵਧਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਂੈ੍ਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤ਼ਾਧ਼ਾਰਹੀ ਪ਼ਾਰਿਹੀ ਨ਼ਾਲ ਸ੍ੰਧ ਨਹਹਂੀ 
ਰੱਖਦੇ। ਵਿਰੋਧਹੀ ਪ਼ਾਰਿਹੀ ਜੋ ਵਕਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਿੱਧ ਸਹੀਿ਼ਂਾ ਵਜੱਤਦਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਧਕ਼ਾਰਤ 
ਵਿਰੋਧਹੀ ਵਧਰ ੍ਣ ਜ਼ਂਾਦਹੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਮਹ਼ਾਰ਼ਾਣਹੀ ਦਹੀ ਿਫ਼਼ਾਦ਼ਾਰ ਵਿਰੋਧਹੀ ਵਧਰ ਿਹੀ ਵਕਹ਼ਾ 
ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਰ ਨੰੂ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਅਵਧਕ਼ਾਰ ਪਰਿ ਼ਾਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ 
ਸਿ਼ਾਪਤ ਪਰੰਪਰ਼ਾ ਤਵਹਤ ਆਪਣਹੀਆਂ ਵਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰਹੀਆਂ ਨੰੂ ਵਨਭ਼ਾਉਦਂਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ 
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਅਹੁਦ਼ਾ ਰੱਖਦਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈ੍ਵਨਿ ਦਹੀ ਵਨਗਰ਼ਾਨਹੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ 
ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੰੂ ਿਧਹੀਆ ਯੋਜਨ਼ਾ੍ੱਧ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼਼ਾਵਹਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ 
ਦਹੀ ਸਮੱੁਚਹੀ ਪਰਿ ਭ਼ਾਿਸ਼ਹੀਲਤ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਦਂਹੀ ਹੈ।

  ਸਰਕ਼ਾਰਹੀ ਵਿਰੋਧਹੀ ਵਧਰ ਦਹੀ ਮੱੁਖ ਭੂਵਮਕ਼ਾ, ਅਤੇ ਨ਼ਾਲ ਹਹੀ ਹੋਰ ਛੋਿਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧਹੀ ਪ਼ਾਰਿਹੀਆਂ 
ਅਤੇ ਆਜ਼਼ਾਦ ਵਿਧ਼ਾਇਕ਼ਂਾ ਦਹੀ ਭੂਵਮਕ਼ਾ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦਹੀਆਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਿ਼ਾਲ ਕਰਨ਼ਾ 
ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ਼ਾ ਸਰਕ਼ਾਰਹੀ ਨਹੀਤਹੀਆਂ ਦੇ ੍ਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ।

ਸੈ਼ਡੋ ਕੈ੍ਵਨਟ

ਵਿਰੋਧਹੀ ਵਧਰ ਦੇ ਨੇਤ਼ਾ ਿੱਲਂੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਸੈ਼ਡੋ ਕੈ੍ਵਨਿ” ਦ਼ਾ ਗਠਨ ਕਹੀਤ਼ਾ 
ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ – ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਹੀ ਵਧਰ ਦੇ ਮਂੈ੍ਰ ਵਨਯੁਕਤ ਕਹੀਤੇ ਜ਼ਂਾਦੇ ਹਨ ਤ਼ਂਾ ਵਕ 
ਉਹ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਮੰਤਰ਼ਾਵਲਆਂ ਦਹੀ ੍ਹੁਤ ਨੇਵਿਉ ਂਵਨਗਰ਼ਾਨਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰ਼ਾਵਲਆਂ 
ਦਹੀਆਂ ਯੋਜਨ਼ਾਿ਼ਂਾ ਅਤੇ ਗਤਹੀਵਿਧਹੀਆਂ ਸੰ੍ੰਧਹੀ ੍ਵਹਸ਼ਂਾ ਦੌਰ਼ਾਨ ਵਿਰੋਧਹੀ ਵਧਰ ਦ਼ਾ 
ਨਜ਼ਰਹੀਆ ਉਭ਼ਾਰਨ।

ਸਾਡੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ

■   ਵਦ ਕਰਾਊਨ

  ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਸੰਸਦਹੀ ਪਰਿ ੍ੰਧਨ ਿ਼ਾਲਹੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧ਼ਾਨਕ ਰ਼ਾਜਸ਼਼ਾਹਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਹੀ ਸਰਕ਼ਾਰਹੀ ਪਰਿ ਣ਼ਾਲਹੀ 
੍ਰਤ਼ਾਨਹੀਆ ਦਹੀ ਲਗਭਗ 800 ਸ਼ਾਲ ਪੁਰ਼ਾਣੇ ਅਤੇ ਸਵਤਕ਼ਾਰਯੋਗ ਇਵਤਹ਼ਾਸ ਿ਼ਾਲਹੀ 
ਸਰਕ਼ਾਰਹੀ ਪਰਿ ਣ਼ਾਲਹੀ ‘ਤੇ ਅਧ਼ਾਰਤ ਹੈ। ਮਹ਼ਾਰ਼ਾਣਹੀ ਐਵਲਜ਼਼ਾ੍ੈਿੱ ਦੂਜਹੀ ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਦਹੀ ਮੁਖਹੀ ਹੈ। 
੍ਹੀ.ਸਹੀ. ਵਿੱਚ ਮ਼ਾਹਰ਼ਾਣਹੀ ਦਹੀ ਪਰਿ ਤਹੀਵਨਧਤ਼ਾ ਲੈਫਿਹੀਨਂੈਿ ਗਿਰਨਰ ਦੁਆਰ਼ਾ ਕਹੀਤਹੀ ਜ਼ਂਾਦਹੀ 
ਹੈ। ਲੈਫਿਹੀਨਂੈਿ ਗਿਰਨਰ ਿੱਲਂੋ ਨਿਂੇ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਹੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਸੰਘ਼ਾਸਨ ਤਂੋ 
ਭ਼ਾਸ਼ਣ ਪਵਿ੍ਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ, ਵ੍ੱਲ਼ਂਾ ਨੰੂ ਸ਼਼ਾਹਹੀ ਪਰਿ ਿ਼ਾਨਗਹੀ ਵਦੱਤਹੀ ਜ਼ਂਾਦਹੀ ਹੈ (ਮਤਲ੍ ਵਕ ਉਹ 
ਵ੍ੱਲ ਵਫ਼ਰ ਕ਼ਾਨੰੂਨ ੍ਣ ਸਕਦੇ ਹਨ), ਅਤੇ ਚੋਣ਼ਂਾ ਤਂੋ ਪਵਹਲ਼ਂਾ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਨੰੂ ਭੰਗ ਕਹੀਤ਼ਾ 
ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ।

■   ਸਰਕਾਰ

  ੍ ਹੀ.ਸਹੀ. ਨੰੂ 87 ਚੋਣ ਖੇਤਰ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਰ਼ਾਈਵਡੰਗ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ  
ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਤਰਫਂੋ਼ ੍ੋਲਣ ਲਈ ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚਂੋ ਇੱਕ ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਨੰੂ ਚੁਵਣਆ 
ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ।

ਵ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਦੀ ਿੰਡ

ਕੈਨੇਡਹੀਅਨ ਸੰਵਿਧ਼ਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਦਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕ਼ਾਰ ਅਤੇ 
ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਦੇ ਸੂਵ੍ਆਂ ਅਤੇ ਿੈਰਹੀਿੋਰਹੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਸਰਕ਼ਾਰ਼ਂਾ ਵਿਚਕ਼ਾਰ ਵਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰਹੀਆਂ 
ਵਕਿਂੇ ਿੰਡਹੀਆਂ ਜ਼ਂਾਦਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕ਼ਾਰ ਕ਼ਾਨੰੂਨ ਪ਼ਾਸ ਕਰਦਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਤਹੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਰਗਰਮਹੀਆਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਿੱਡਹੀ ਵਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰਹੀ ਲਂੈਦਹੀ ਹੈ – ਵਜਿਂੇ ਵਕ ਕੌਮਹੀ ਰੱਵਖਆ ਅਤੇ 
ਨ਼ਾਗਵਰਕਤ਼ਾ – ਜੋ ਸ਼ਾਰੇ ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਨੰੂ ਪਰਿ ਭ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂ਼੍ਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰਹੀ 
ਸਰਕ਼ਾਰ਼ਂਾ ਅਵਜਹਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮਹੀਆਂ ਦਹੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕਰਦਹੀਆਂ ਹਨ ਵਜਿਂੇ ਵਕ 
ਵਸੱਵਖਆ, ਵਸਹਤ ਸੰਭ਼ਾਲ ਅਤੇ  ਰ਼ਾਜਮ਼ਾਰਗ, ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਕ਼ਾਨੰੂਨ ਪ਼ਾਸ ਕਰਦਹੀਆਂ 
ਹਨ ਜੋ ਕੇਿਲ ਉਨ਼੍ਂਾ ਦੇ ਸੂ੍ੇ ਜ਼ਂਾ ਿੈਰਹੀਿੋਰਹੀ ਦੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਨੰੂ ਹਹੀ ਪਰਿ ਭ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਕ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਤਹੀਜ਼ਾ ਪੱਧਰ – ਵਮਊਵਨਸਪਲ – ਪੁਵਲਸ, ਅੱਗ ੍ੁਝ਼ਾਊ ਮਵਹਕਮੇ, 
੍ਰਫ਼ ਹਿ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹੀਸ਼ਾਇਕਵਲੰਗ ਪਰਿੋਗਰ਼ਾਮ਼ਂਾ ਵਜਹੇ ਕੰਮ਼ਂਾ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਕ਼ਾਨੰੂਨ਼ਂਾ 
(ਵਜਨ਼੍ਂਾ ਨੰੂ ਼੍ਾਇਲ਼ਾਅ ਭ਼ਾਿ ਉਪ-ਕ਼ਾਨੰੂਨ ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ) ਨੰੂ ਪ਼ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਵਹਰ਼ਂਾ ਅਤੇ ਸਿ਼ਾਨਕ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਪਰਿ ਭ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਵ ੍੍ਰ ਵਟਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

■   ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

  ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈਫ਼ਿਹੀਨਂੈਿ ਗਿਰਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਹੀ ਵਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ 
ਵਿਧ਼ਾਇਕ਼ਂਾ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ੍ਹੀ.ਸਹੀ. ਦਹੀ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦ਼ਾ ਪਰਿ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਕ਼ਾਨੰੂਨ  
੍ਣ਼ਾਉਣ਼ਾ ਹੈ।

  ਜਦਂੋ ਸਦਨ ਦ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਵਰਹ਼ਾ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਉਨ਼੍ਂਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੇ 
ਹਰ ਮਤੇ ਦ਼ਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ਼੍ਂਾ ਼੍ਾਰੇ ੍ਵਹਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਹਰੇਕ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲਹੀਲ਼ਂਾ ਦਹੀ ਪਿਚੋਲ ਕਰਨ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਰਿਨ 
ਦੇਣ ਜ਼ਂਾ ਅਸਿਹੀਕ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲ਼ਂਾ ਵ ਰ੍ਿ ਵਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ਹੀਆ ਦੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਦੇ 
ਵਿਚ਼ਾਰ਼ਂਾ ਅਤੇ ਸੰ਼ਵਕਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚ਼ਾਰ ਕਰਨ਼ਾ ਉਨ਼੍ਂਾ ਦ਼ਾ ਕੰਮ ਹੈ।

  ਜੇ ਵਜ਼ਆਦ਼ਾਤਰ ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਵਕਸੇ ਮਤੇ ਦ਼ਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ਼ਂਾ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 
ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦ਼ਾ ਐਕਿ ੍ਣ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕ਼ਾਨੰੂਨ ਿਜਂੋ ਜ਼ਾਵਣਆ 
ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ। 

  ਕੈ੍ਵਨਿ ਮੰਤਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ਼੍ਂਾ ਦੇ ਮੰਤਰ਼ਾਵਲਆਂ ਦਹੀਆਂ ਗਤਹੀਵਿਧਹੀਆਂ ਦਹੀ ਪਿਚੋਲ ਕਰਨਹੀ 
ਿਹੀ ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਦ਼ਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਿੈਕਸ਼ਂਾ ਨੰੂ ਮਨਜੂ਼ਰਹੀ ਦੇਣ ਅਤੇ “ਅੰਦ਼ਾਵਜ਼ਆਂ” - ਹਰ ੍ਸੰਤ 
ਰੱੁਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕ਼ਾਰਹੀ ਮੰਤਰ਼ਾਵਲਆਂ ਿੱਲਂੋ ਪਰਿੋਗਰ਼ਾਮ਼ਂਾ ਿ਼ਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸ਼ਾਲ 
ਿ਼ਾਸਤੇ ਸਿ਼ਾਫ਼ ਨੰੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ੍ੇਨਤਹੀ ਕਹੀਤਹੀ ਰਕਮ - ‘ਤੇ ੍ਵਹਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੋਿ 
ਪ਼ਾਉਣ ਲਈ ਿਹੀ ਵਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਪਲ਼ਾਈ ਦੇਣ਼ਾ ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ।

■   ਸਦਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ

  –  ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਂੈ੍ਰ ੍ਵਹਸ਼ਂਾ ਦਹੀ 
ਵਨਗਰ਼ਾਨਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕਹੀਨਹੀ ੍ਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤ਼ਂਾ ਵਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 
ਵਿਿਹ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦਹੀ ਪਰਿ ਵਕਵਰਆ ਦੇ ਸਿ਼ਾਵਪਤ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦਹੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਹੋਿੇ। ਸਪਹੀਕਰ 
ਵਨਰਪੱਖ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਿਲ ਉਦਂੋ ਿੋਿ ਪ਼ਾਉਦਂ਼ਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਵਕਸੇ ਮੱੁਦੇ ’ਤੇ ਹ਼ਂਾ-ਪੱਖਹੀ ਅਤੇ 
ਨ਼ਂਾਹ-ਪੱਖਹੀ ਿੋਿ਼ਂਾ ਦਹੀ ਵਗਣਤਹੀ ੍ਰ਼ਾ੍ਰ ਹੋਿੇ (ਿ਼ਾਈ ਤੋਿਨ ਲਈ)।

ਕ਼ਾਨੰੂਨ ੍ਣ਼ਾਉਣੇ

ਸਿ਼ਾਲ ਪੱੁਛਣੇ ਵਿੱਤਹੀ ਮਨਜੂ਼ਰਹੀ ਦੇਣਹੀ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ
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  –  ਸਦਨ ਦਾ ਕਲਰਕ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦ਼ਾ ਸਹੀਨਹੀਅਰ ਸਿ਼ਾਈ ਅਵਧਕ਼ਾਰਹੀ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ। ਕਲਰਕ, 
ਵਜਸ ਨੰੂ ਕਈ ਸਹ਼ਾਇਕ ਕਲਰਕ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਪਰਿਦ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਰੇ ਸਰਕ਼ਾਰਹੀ ਸਦਨ 
ਦੇ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼਼ਂਾ ਨੰੂ ਸ਼ਂਾਭ ਕੇ ਰੱਖਦ਼ਾ ਹੈ, ਸਪਹੀਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰੇ ਵਿਧ਼ਾਇਕ਼ਂਾ ਨੰੂ ਸੰਸਦਹੀ 
ਪਰਿ ਵਕਵਰਆ ਼੍ਾਰੇ ਸਲ਼ਾਹ ਵਦੰਦ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪਹੀਕਰ ਦਹੀ ਤਰਫਂੋ਼ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ 
ਵਿਭ਼ਾਗ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਪਰਿ ੍ੰਧ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦ਼ਾ ਕਲਰਕ ਪੱਖਪ਼ਾਤਹੀ ਨਹਹਂੀ ਹੰੁਦ਼ਾ, ਵਜਸ ਦ਼ਾ 
ਵਕਸੇ ਿਹੀ ਵਸਆਸਹੀ ਵਧਰ ਪਰਿ ਤਹੀ ਜ਼ਂਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੁਕ਼ਾਅ ਨਹਹਂੀ ਹੰੁਦ਼ਾ। 

  –  ਸਾਰਜਂੈਟ-ਐਟ-ਆਰਮ਼ ਸਪਹੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ਼ਂਾ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦੇ ਚਂੈ੍ਰ 
ਅਤੇ ਆਸ-ਪ਼ਾਸ ਦਹੀਆਂ ਇਮ਼ਾਰਤ਼ਂਾ ਦਹੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰੂ ਯਕਹੀਨਹੀ ੍ਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ 
ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਜਂੈਿ-ਐਿ-ਆਰਮਜ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਹੀਕਰ ਦਹੀ ਅਿ਼ਾਰਿਹੀ ਦੇ ਪਰਿ ਤਹੀਕ 
ਿਜਂੋ ਇੱਕ ਰਸਮਹੀ ਛਿਹੀ ਦਹੀ ਸੰਭ਼ਾਲ ਅਤੇ ਹਿ਼ਾਲਗਹੀ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਕ 
‘ਮੇਸ’ ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ – ਇਹ ਛਿਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪਹੀਕਰ ਦੇ ਦ੍ਦ੍ੇ ਦ਼ਾ ਪਰਿ ਤਹੀਕ  
ਹੰੁਦਹੀ ਹੈ।

  –  ਸਪਹੀਕਰ ਸ਼ਾਰੇ ਰਸਮਹੀ ਮੌਵਕਆਂ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦਹੀ ਪਰਿ ਤਹੀਵਨਧਤ਼ਾ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ 
ਦਹੀਆਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸ਼਼ਾਖ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੇ ਰੋਜ਼਼ਾਨ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮ਼ਂਾ ਦਹੀ ਵਨਗਰ਼ਾਨਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ 
ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਦਨ

■   ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ

  ਹਰ ਵਦਨ ਦਹੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸਪਹੀਕਰ, ਵਜਸ ਨੇ ਕ਼ਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮਹੀ ਕੱਪਿੇ ਅਤੇ ਿਰਿ ਼ਾਈਕੌਰਨ ਨ਼ਂਾ 
ਨ਼ਾਲ ਜ਼ਾਣਹੀ ਜ਼ਂਾਦਹੀ ਵਤੰਨ-ਖੰੂਵਜਆਂ ਿ਼ਾਲਹੀ ਿੋਪਹੀ ਪਵਹਨਹੀ ਹੰੁਦਹੀ ਹੈ, ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦੇ ਚਂੈ੍ਰ 
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਜਂੈਿ-ਐਿ-ਆਰਮਜ਼ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਦ਼ਾਖਲ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ‘ਮੇਸ’ ਹੰੁਦਹੀ ਹੈ।  
ਸਪਹੀਕਰ ਦੇ ਼੍ਾਅਦ ਸਦਨ ਦ਼ਾ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਸਹ਼ਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦ਼ਾਖ਼ਲ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

  ਜਦਂੋ ਸ਼ਾਰਜਂੈਿ-ਐਿ-ਆਰਮਜ਼ ਸਪਹੀਕਰ ਦਹੀ ਕੁਰਸਹੀ ਦੇ ਹੇਠ਼ਂਾ, ਚਂੈ੍ਰ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਵਿੱਚ ਸਵਿਤ  
ਕਲਰਕ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ‘ਮੇਸ’ ਨੰੂ ਰੱਖ ਵਦੰਦ਼ਾ ਹੈ, ਉਦਂੋ ਸਦਨ ਦਹੀ ੍ੈਠਕ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਸਕਦਹੀ ਹੈ।

■   ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ-ਕਾਜ 

  ਸਦਨ ਦੇ ਆਮ ਵਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ “ਰੁਿਹੀਨ ਕੰਮ-ਕ਼ਾਜ” ਕਹੀਤੇ ਜ਼ਂਾਦੇ ਹਨ। ਇਨ਼੍ਂਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ 
ਵਲਖੇ ਕੰਮ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ:

 – ਮਵਤਆਂ ੍ਾਰੇ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ 
    ਮਤੇ ਪਰਿਸਤ਼ਾਵਿਤ ਨਿਂੇ ਕ਼ਾਨੰੂਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਵਧਐਨ ਅਤੇ ੍ਵਹਸ 

ਲਈ ਮਵਤਆਂ ਼੍ਾਰੇ ਮੱੁਢਲਹੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰਹੀ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਖੇਪ ਇਵਤਹਾਸ

ਸਪਹੀਕਰ ਸੰਨ 1377 ਤਂੋ ੍ਰਤ਼ਾਨਿਹੀ ਸੰਸਦਹੀ ਪਰਿ ਣ਼ਾਲਹੀ ਦ਼ਾ ਹਹੱਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸੁ਼ਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਪਹੀਕਰ ਸੰਸਦ ਤਂੋ ਸੁਨੇਹੇ - ਅਕਸਰ ਵਸ਼ਕ਼ਾਇਤ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਵਸ਼ਕਿੇ - 
਼੍ਾਦਸ਼਼ਾਹ ਜ਼ਂਾ ਰ਼ਾਣਹੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ ਹੰੁਦ਼ਾ ਸਹੀ। ਕਈ ਿ਼ਾਰ 
਼੍ਾਦਸ਼਼ਾਹ ਸੁਨੇਹੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨ਼ਾਖੁਸ਼ ਹੰੁਦ਼ਾ ਵਜਸ ਕ਼ਾਰਣ ਨੌ ਂਸਪਹੀਕਰ਼ਂਾ ਨੰੂ ਵਹੰਸਕ ਢੰਗ 
ਨ਼ਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘ਼ਾਿ ਉਤ਼ਾਰ ਵਦੱਤ਼ਾ ਵਗਆ।

ਇਹ ਖੂ਼ਨਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨ਼ਾਕ ਅਤਹੀਤ ਇਹ ਿਰਣਨ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਅੱਜ ਚੁਣੇ ਗਏ 
ਸਪਹੀਕਰ ਅੱਜ ਿਹੀ ਸਪਹੀਕਰ ਦਹੀ ਕੁਰਸਹੀ ਲੈਣ ਤਂੋ ਵਝਜਕਣ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਿਕ ਵਕਉ ਂਕਰਦੇ 
ਹਨ ਵਜਸ ਕ਼ਾਰਣ ਉਨ਼੍ਂਾ ਦੇ ਸ਼ਾਿਹੀ ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੰੂ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਚਂੈ੍ਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ 
ਜ਼੍ਰਦਸਤਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਂਾਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ…

‘ਮੇਸ’ ਦਹੀ ਕ਼ਾਢ ਮੱਧ ਯੱੁਗ ਵਿੱਚ ਕੱਢਹੀ ਗਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਸਮਂੇ ਇਹ ਇੱਕ 
ਵਭਆਨਕ ਅਤੇ ੍ੇਹੱਦ ਪਰਿ ਭ਼ਾਿਸ਼਼ਾਲਹੀ ਹਵਿਆਰ ਹੰੁਦਹੀ ਸਹੀ। ਕਈ ਸਦਹੀਆਂ ਪਵਹਲ਼ਂਾ 
ਵ ਰ੍ਿ ਿੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਜਂੈਿ-ਐਿ-ਆਰਮਜ਼ ਿੱਲਂੋ ਸਪਹੀਕਰ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਉਤੇਵਜਤ 
ਮਂੈ੍ਰ਼ਂਾ ਤਂੋ ੍ਚ਼ਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੇਸ’ ਦਹੀ ਿਰਤਂੋ ਕਹੀਤਹੀ ਜ਼ਂਾਦਹੀ ਸਹੀ।

ਪਰ ਅੱਜ, ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼਼ਂਾਤਮਈ ਅਤੇ ਵਨਰੋਲ ਪਰਿ ਤਹੀਕ਼ਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼਼ਂਾ ਲਈ ਿਰਵਤਆ 
ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ - ਸਦਨ ਉਦਂੋ ਤਕ ਨਹਹਂੀ ਵਮਲ ਸਕਦ਼ਾ ਜਦਂੋ ਤਕ ਵਕ ‘ਮੇਸ’ ਕਲਰਕ ਦਹੀ 
ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਨਹਹਂੀ ਆ ਜ਼ਂਾਦਹੀ।

ਮੌਜੂਦ਼ਾ ਸਮਂੇ ਿਰਤਹੀ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲਹੀ ‘ਮੇਸ’ 1871 ਵਿੱਚ ੍ਹੀ.ਸਹੀ. ਦੇ ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਦ਼ਾ 
ਸੂ਼੍ਾ ੍ਣਨ ਤਂੋ ਼੍ਾਅਦ ਿਰਤਹੀ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲਹੀ ਤਹੀਜਹੀ ‘ਮੇਸ’ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਹੀ ਤਰ਼੍ਂਾ 
ਵਿਕਿੋਰਹੀਆ ਦੇ ਚ਼ਂਾਦਹੀਘ਼ਾਵਿਆਂ ਜੈਫਰਹੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨਹੀ ਦੁਆਰ਼ਾ ੍ਹੀ.ਸਹੀ. ਵਿੱਚਂੋ 
੍ਰ਼ਾਮਦ ਕਹੀਤਹੀ ਚ਼ਂਾਦਹੀ ਤਂੋ ੍ਣ਼ਾਈ ਗਈ ਸਹੀ। ਇਸ ਮੇਸ ਉੱਪਰ 24 ਕੈਰਿ ਸੋਨੇ ਦਹੀ 
ਪਰਤ ਚਿ਼੍ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ਼ਾ ਿਜ਼ਨ 11 ਪੌਡਂ ਹੈ।
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 – ਮਂੈ੍ਰਾਂ ਿੱਲਂੋ ਵ੍ਆਨ
    ਇਹ ਉਹ ਸਮ਼ਂਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਛੇ ਵਨੱਜਹੀ ਮਂੈ੍ਰ (ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਜੋ ਕੈ੍ਵਨਿ ਵਿੱਚ ਨਹਹਂੀ ਹੰੁਦੇ) 

ਆਪਣਹੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਮੰਿ ਦ਼ਾ ਵ੍ਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 – ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ ਕਾਲ
    ਹਰ ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਤਂੋ ਿਹੀਰਿ਼ਾਰ ਤਕ 30 ਵਮੰਿ ਦਹੀ ਵਮਆਦ ਜਦਂੋ ਵਿਧ਼ਾਇਕ - ਖ਼਼ਾਸ ਕਰਕੇ 

ਵਿਰੋਧਹੀ ਵਧਰ ਦੇ ਮਂੈ੍ਰ - ਪਰਿ ਹੀਮਹੀਅਰ ਅਤੇ ਕੈ੍ਵਨਿ ਮੰਤਰਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਕ਼ਾਰਹੀ ਯੋਜਨ਼ਾਿ਼ਂਾ 
ਅਤੇ ਗਤਹੀਵਿਧਹੀਆਂ ਼੍ਾਰੇ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਗਰਮਜੋਸ਼ਹੀ ਅਤੇ 
ਸੋ਼ਰ-ਸ਼ਰ਼ਾ੍ੇ ਭਰਪੂਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿ ਸ਼ਨ ਕ਼ਾਲ ਦੌਰ਼ਾਨ ਜ਼਼ਾ੍ਤ਼ਾ ੍ਣ਼ਾਈ ਰੱਖਣ਼ਾ ਸਪਹੀਕਰ ‘ਤੇ 
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ।

 – ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
    ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ਼ਂਾ (ਵਜਹਿੇ ਲੋਕ ਉਨ਼੍ਂਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ) 

ਿੱਲਂੋ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਮੱੁਦੇ ‘ਤੇ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਹੀ ਮੰਗ ਸੰ੍ੰਧਹੀ ਪਿਹੀਸ਼ਨ਼ਂਾ ਪੇਸ਼ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 – ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ
    ਚੋਣਿਹੀਆਂ ਸਿਂੈਡਵਡੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਕਮੇਿਹੀਆਂ ਨੰੂ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦੁਆਰ਼ਾ ਸਰਕ਼ਾਰਹੀ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਮੱੁਦੇ ਦੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਪਵਹਲੂ ਦਹੀ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਿ 
ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਧਕ਼ਾਰ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿ਼ਾਰ ਜਦਂੋ ਕਮੇਿਹੀ ਦੇ ਮਂੈ੍ਰ ਉਨ਼੍ਂਾ ਿੱਲਂੋ 
ਇਕੱਤਰ ਕਹੀਤੇ ਸ੍ੂਤ਼ਂਾ ‘ਤੇ ਵਿਚ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤ਼ਂਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਪੋਰਿ ਵਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਨ ਤਕ ਪਹੰੁਚ਼ਾਉਦੇਂ ਹਨ।  

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ…

ਸਦਹੀਆਂ ਪੁਰ਼ਾਣਹੀ ੍ਰਤ਼ਾਨਿਹੀ ਪਰੰਪਰ਼ਾ ਤਵਹਤ - ਜਦਂੋ ਸੰਸਦ ਮਂੈ੍ਰ ਆਪਣਹੀ 
ਰੋਜ਼਼ਾਨ਼ਾ ਦਹੀ ਪੁਸ਼਼ਾਕ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਿਜਂੋ ਤਲਿ਼ਾਰ ਪਵਹਨਦੇ ਸਨ - ਸਦਨ ਦਹੀ ਸਰਕ਼ਾਰਹੀ 
ਵਧਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਹੀ ਵਧਰ ਵਿਚਕ਼ਾਰ ਦੋ ਤਲਿ਼ਾਰ਼ਂਾ ਦਹੀ ਦੂਰਹੀ ਵਜੰਨਹੀ ਵਿੱਿ ਰੱਖਹੀ  
ਜ਼ਂਾਦਹੀ ਹੈ। 

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ਼ਾ ਮਕਸਦ ਸਹੀ ਵਕ ੍ਵਹਸ ਵਜ਼ਆਦ਼ਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜ਼ਾਣ ’ਤੇ ਜੇ 
ਲਿ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਤਲਿ਼ਾਰ਼ਂਾ ਵਨਕਲ ਆਉਣ ਤ਼ਂਾ ਵਿਧ਼ਾਇਕ਼ਂਾ ਦਹੀ ਸਲ਼ਾਮਤਹੀ ਨੰੂ ਯਕਹੀਨਹੀ 
੍ਣ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਰਹੀ ਪੂਰਹੀ ਤਰ਼੍ਂਾ ਪਰਿ ਤਹੀਕ਼ਾਤਮਕ ਹੈ।
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 – ਵਦਨ ਦੇ ਆਰਡਰ
    ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਼੍ਾਕਹੀ ੍ਚੇ ਵਦਨ ਵਿੱਚ “ਵਦਨ ਦੇ ਆਰਡਰ” ਵਿਚ਼ਾਰ ਅਧਹੀਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸਤ਼ਾਵਿਤ ਨਿਂੇ ਕ਼ਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧ਼ਾਇਕ਼ਂਾ ਿੱਲਂੋ ਸੁਝ਼ਾਏ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਕ਼ਾਜ 
(ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚ਼ਾਰ-ਿਿ਼ਂਾਦਰੇ ਲਈ ਪਰਿਸਤ਼ਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ਼ਾ) ਸੰ੍ੰਧਹੀ ੍ਵਹਸ਼ਂਾ ਅਤੇ ਿੋਿ਼ਂਾ 
ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਵ੍ੱਲ ਕਾਨੰੂਨ ਵਕਿਂੇ ੍ਣਦਾ ਹੈ

■   ਵ੍ੱਲ

  ਵਜ਼ਆਦ਼ਾਤਰ ਵ੍ੱਲ ਕੈ੍ਵਨਿ ਮੰਤਰਹੀਆਂ ਦੁਆਰ਼ਾ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਹੀਤੇ ਜ਼ਂਾਦੇ ਹਨ। 
ਸ਼ਾਰੇ ਸੂ੍ੇ ‘ਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਹੋਣ ਿ਼ਾਲੇ ਵ੍ੱਲ਼ਂਾ ਨੰੂ ਲੋਕ ਵ੍ੱਲ ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ। ਵਜਹਿ਼ਾ ਵਿਧ਼ਾਇਕ 
ਕੈ੍ਵਨਿ ਮੰਤਰਹੀ ਨਹਹਂੀ ਹੰੁਦ਼ਾ, ਉਸ ਿੱਲਂੋ ਪੇਸ਼ ਕਹੀਤੇ ਵ੍ੱਲ ਨੰੂ ਵਨੱਜਹੀ ਮਂੈ੍ਰ ਦੇ ਹੱਿ਼ਂਾ ਵਿੱਚ 
ਜਨਤਕ ਵ੍ੱਲ ਿਜਂੋ ਜ਼ਾਵਣਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਿਲਂੋ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਤਂੋ ਼੍ਾਹਰਲੇ ਵਕਸੇ 
ਵਿਅਕਤਹੀ ਜ਼ਂਾ ਸਮੂਹ ਦਹੀ ਿ਼ਂਾ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਹੀਤੇ ਗਏ ਵ੍ੱਲ ਨੰੂ ਵਨੱਜਹੀ ਵ੍ੱਲ ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ।

  ਕ਼ਾਨੰੂਨ ੍ਣਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲ਼ਂਾ ਸ਼ਾਰੇ ਵ੍ੱਲ਼ਂਾ ਦਹੀਆਂ ਵਤੰਨ “ਪਿ੍ਤ਼ਂਾ” (ਰਹੀਵਡੰਗ) ਹੋਣਹੀਆਂ ਅਤੇ 
ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦਹੀ ਕਮੇਿਹੀ ਦੁਆਰ਼ਾ ਡੰੂਘ਼ਾਈ ਨ਼ਾਲ ਅਵਧਐਨ ਕਹੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਲ਼ਾਜ਼ਮਹੀ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ। 
ਜ਼ਰੂਰਹੀ ਮ਼ਾਮਵਲਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਪਿ਼ਾਅ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਦਨ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤ਼ਂਾ ਜੋ ਇਹ 
ਯਕਹੀਨਹੀ ੍ਣ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕੇ ਵਕ ਵਿਧ਼ਾਇਕ਼ਂਾ ਅਤੇ ਜਨਤ਼ਾ ਦੇ ਮਂੈ੍ਰ਼ਂਾ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਵ੍ੱਲ ਦਹੀ 
ਜ਼ਂਾਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤ੍ਦਹੀਲਹੀਆਂ ਜ਼ਂਾ ਸੁਧ਼ਾਰ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਸੁਝ਼ਾਅ ਦੇਣ ਦ਼ਾ ਸਮ਼ਂਾ ਅਤੇ ਮੌਕ਼ਾ ਹੋਿੇ।

■  ਪਵਹਲੀ ਰੀਵਡੰਗ

  ਪਵਹਲਹੀ ਰਹੀਵਡੰਗ ਵਿੱਚ, ਵ੍ੱਲ ਦੇ ਸਰਪਰਿਸਤ ਿੱਲਂੋ ਪਰਿ ਸਤ਼ਾਵਿਤ ਵ੍ੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਹੀਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦ਼ਾ ਿਰਣਨ ਕਹੀਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਇਸ ਸਮਂੇ ਵ੍ੱਲ ਦੇ ਗੁਣ਼ਂਾ 
਼੍ਾਰੇ ਚਰਚ਼ਾ ਨਹਹਂੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਼੍ਾਰੇ ਿੋਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਭਵਿੱਖ ਦਹੀ ੍ਵਹਸ 
ਲਈ ਕਹੀ ਇਸ ਵ੍ੱਲ ਨੰੂ ਸਿਹੀਕ਼ਾਰ ਿਹੀ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਨਹਹਂੀ। ਜੇ ਉਹ ਹ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਿੋਿ ਪ਼ਾਉਦੇਂ 
ਹਨ, ਤ਼ਂਾ ਵ੍ੱਲ ਨੰੂ ਦੂਜਹੀ ਰਹੀਵਡੰਗ ਿ਼ਾਸਤੇ ਤੈਅ ਕਹੀਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ – ਤ਼ਂਾ ਜੋ ਵਿਧ਼ਾਇਕ਼ਂਾ ਨੰੂ ਇਸ 
ਦ਼ਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ਼ਂਾ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕੇ।

■  ਦੂਜੀ ਰੀਵਡੰਗਗ

  ਦੂਜਹੀ ਰਹੀਵਡੰਗ ਦੌਰ਼ਾਨ, ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਵ੍ੱਲ ਦੇ ਆਮ ਵਸਧ਼ਂਾਤ਼ਂਾ ਅਤੇ ਿਹੀਵਚਆਂ ‘ਤੇ ੍ਵਹਸ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ੍ਵਹਸ ਤਂੋ ਼੍ਾਅਦ, ਉਹ ਇਸ ਼੍ਾਰੇ ਿੋਿ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕਹੀ ਵ੍ੱਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਿੱਲ 
ਿਧੇਗ਼ਾ: ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦਹੀ ਕਮੇਿਹੀ ਿੱਲਂੋ ਅਵਧਐਨ।

■  ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ

  ਸ਼ਾਰੇ ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦਹੀ ਕਮੇਿਹੀ ਦੇ ਮਂੈ੍ਰ ਹਨ, ਜੋ ਵ੍ੱਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਹੀ 
ਜ਼ਂਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ ਹਨ। ਕਮੇਿਹੀ ਮਂੈ੍ਰ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਿ ਅਤੇ ਮਕਸਦ 
਼੍ਾਰੇ ਵ੍ੱਲ ਦੇ ਸਰਪਰਿਸਤ ਨੰੂ ਵਿਸਿ਼ਾਰਤ ਸਿ਼ਾਲ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਿਹੀ ਵ੍ੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ 
ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਿਹੀ ਕਰ ਸਕਦਹੀ ਹੈ। ਵ੍ੱਲ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਰ, ਕਮੇਿਹੀ ਦ਼ਾ 
ਪਿ਼ਾਅ ਕੁਝ ਵਦਨ਼ਂਾ ਤਂੋ ਕਈ ਹਫਵਤਆਂ ਤਕ ਦ਼ਾ ਸਮ਼ਂਾ ਲੈ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ ਸਤਾਿ (ਮੋਸ਼ਨ)

ਮੋਸ਼ਨ ਵਕਸੇ ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਦੁਆਰ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਹੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਇੱਕ ਰਸਮਹੀ ਪਰਿਸਤ਼ਾਿ ਹੰੁਦ਼ਾ 
ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ੍ੇਨਤਹੀ ਕਹੀਤਹੀ ਜ਼ਂਾਦਹੀ ਹੈ ਵਕ ਸਦਨ ਕੋਈ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਕਰੇ, 
ਕੁਝ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਿੇ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਵਿਸੇ਼ ’ਤੇ ਰ਼ਾਇ ਪਰਿਗਿ ਕਰੇ। ਵਕਸੇ 
ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਨੰੂ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿਹੀ ੍ਵਹਸ ਜ਼ਂਾ ੍ਵਹਸ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ 
ਪਵਹਲ਼ਂਾ ਪਰਿਸਤ਼ਾਿ ਰੱਖਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹਹੀਦ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿ਼ਾਰ ੍ਵਹਸ ਪੂਰਹੀ ਹੋ ਜ਼ਾਣ ਤਂੋ ਼੍ਾਅਦ, 
ਸਦਨ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਿੋਿ ਪ਼ਾਿੇਗ਼ਾ।
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  ਜਦਂੋ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦਹੀ ਕਮੇਿਹੀ ਆਪਣਹੀ ੍ਵਹਸ ਪੂਰਹੀ ਕਰ ਲਂੈਦਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਹੀ ਸੋਧ਼ਂਾ ਪ਼ਾਸ 
ਕਰ ਵਦੱਤਹੀਆਂ ਜ਼ਂਾਦਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਂੋ ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਵ੍ੱਲ ਨੰੂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਿ਼ਾਪਸ “ਵਰਪੋਰਿ” 
ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਿ ਪ਼ਾਉਦੇਂ ਹਨ। 

  ਇੱਕ ਿ਼ਾਰਹੀ ਅਵਜਹ਼ਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਼੍ਾਅਦ, ਵ੍ੱਲ ਵਿੱਚ ਉਦਂੋ ਤਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤ੍ਦਹੀਲਹੀਆਂ ਨਹਹਂੀ 
ਕਹੀਤਹੀਆਂ ਜ਼ਾ ਸਕਦਹੀਆਂ ਜਦਂੋ ਤਕ ਸਦਨ ਵ੍ੱਲ ਨੰੂ ਦੂਜਹੀ ਸਮਹੀਵਖਆ ਿ਼ਾਸਤੇ ਕਮੇਿਹੀ ਨੰੂ 
ਿ਼ਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿੋਿ ਨਹਹਂੀ ਵਦੰਦ਼ਾ, ਪਰ ਅਵਜਹ਼ਾ ੍ਹੁਤ ਘੱਿ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ।

■  ਤੀਜੀ ਰੀਵਡੰਗ

  ਤਹੀਜਹੀ ਪਿ੍ਤ ਦੌਰ਼ਾਨ, ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਅੰਵਤਮ ਿੋਵਿੰਗ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲ਼ਂਾ ਇੱਕ ਿ਼ਾਰਹੀ ਵਫਰ ਵ੍ੱਲ 
‘ਤੇ ੍ਵਹਸ ਕਰਨ ਦਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵ੍ੱਲ ਤਹੀਜਹੀ ਰਹੀਵਡੰਗ ਵਿੱਚਂੋ ਪ਼ਾਸ ਹੋ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ 
ਤ਼ਂਾ ਸਪਹੀਕਰ ਿੱਲਂੋ ਇਸ ਨੰੂ ਐਕਿ ਿਜਂੋ ਐਲ਼ਾਨ ਕਰ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ।

■  ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰ ਿਾਨਗੀ

  ਨਿਂੇ ਐਕਿ ਨੰੂ ਸ਼਼ਾਹਹੀ ਪਰਿ ਿ਼ਾਨਗਹੀ (ਮਹ਼ਾਰ਼ਾਣਹੀ ਦਹੀ ਅਵਧਕ਼ਾਰਤ ਮਨਜੂ਼ਰਹੀ) ਦੇਣ ਲਈ 
ਲੈਫਿਹੀਨਂੈਿ ਗਿਰਨਰ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਚਂੈ੍ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਵ੍ੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 
ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵ ਰ੍ਿ ਵਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ਹੀਆ ਸੂ੍ੇ ਦ਼ਾ ਕ਼ਾਨੰੂਨ ੍ਣ ਜ਼ਂਾਦਹੀ ਹੈ।

■  ਘੋਸ਼ਣਾ

  ਵਜ਼ਆਦ਼ਾਤਰ ਐਕਿ ਸ਼਼ਾਹਹੀ ਪਰਿ ਿ਼ਾਨਗਹੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਼੍ਾਅਦ ਲ਼ਾਗੂ ਹੋ ਜ਼ਂਾਦੇ ਹਨ। ਪਰ, 
ਹੋਰਨ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣ਼ਾ ਸੰ੍ੰਧਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਿ ਦੇ ਲ਼ਾਗੂ ਹੋਣ ਦਹੀ 
ਇੱਕ ਿੱਖਰਹੀ ਵਮਤਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ਼ਾਲ ਕ਼ਾਨੰੂਨ ਤਂੋ ਪਰਿ ਭ਼ਾਵਿਤ ਹੋਣ ਿ਼ਾਲੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਨੰੂ 
ਤ੍ਦਹੀਲਹੀ ਲਈ ਵਤਆਰਹੀ ਕਰਨ ਿ਼ਾਸਤੇ ਿਧੇਰੇ ਸਮ਼ਂਾ ਵਮਲਦ਼ਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ

ਅਸੀ ਂਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਵ ਰ੍ਿ ਵਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ਹੀਆ ਦਹੀਆਂ ਪ਼ਾਰਲਹੀਮਂੈਿ ਇਮ਼ਾਰਤ਼ਂਾ ਦਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾਿ਼ਂਾ ਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ਾਲ  
ਵਿੱਚ ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਤਂੋ ਸੱੁ਼ਕਰਿ਼ਾਰ ਤਕ, ਅਤੇ ਗਰਮਹੀਆਂ ਦੇ ਮਹਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ  

ਸੱਡਤੇ ਵਦਨ ਉਪਲ੍ਧ ਹਨ।

ਜਦਂੋ ਸਦਨ ਦਹੀ ਸਭ਼ਾ ਚਲਦਹੀ ਹੋਿੇ, ਉਦਂੋ ਵਿਧ਼ਾਇਕ਼ਂਾ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਿ਼ਾਸਤੇ  
ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਵਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਗੈਲਰਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਹੰੁਦ਼ਾ 

ਹੈ। ਵਕਰਪ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ ਵਕ ਪਰਿਸ਼ਨ ਕ਼ਾਲ – ਹਰ ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਤਂੋ ਿਹੀਰਿ਼ਾਰ ਤੱਕ 30 ਵਮੰਿ਼ਂਾ 
ਦਹੀ ਵਮਆਦ ਜਦਂੋ ਵਿਧ਼ਾਇਕ ਸਰਕ਼ਾਰਹੀ ਗਤਹੀਵਿਧਹੀਆਂ ਼੍ਾਰੇ ਸਿ਼ਾਲ ਪੱੁਛਦੇ ਹਨ – ਦੌਰ਼ਾਨ 

ਗੈਲਰਹੀਆਂ ਅਕਸਰ ਭਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੰੁਦਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ www.leg.bc.ca ਦੇਖੋ ਜ਼ਂਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

Parliamentary Education Office 

Parliament Buildings 

Victoria BC  V8V 1X4  

250.387.8669 

PEO@leg.bc.ca

ਸੰਸਦ ਭਿਨ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਦੌਰ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਾਓ

To visit the Parliament Buildings, go to 
www.leg.bc.ca/tours or contact: 

Parliamentary Tour Program 
Parliament Buildings 
Victoria BC  V8V 1X4 

250.387.3046 
Tours@leg.bc.ca

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ…

ਸੰਨ 1898 ਵਿੱਚ, ਵਜਸ ਸ਼ਾਲ ਮੌਜੂਦ਼ਾ ਸੰਸਦ ਭਿਨ ਖੋਲੇ੍ ਗਏ, 80 ਵ੍ੱਲ ਪੇਸ਼ 
ਕਹੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 65 ਪ਼ਾਸ ਹੋਏ।

ਵ੍ੱਲ 52, ਫਰਿੈ ਂਚ਼ਾਇਜ਼ ਐਕਸਿਂੈਸ਼ਨ ਐਕਿ, 1898 - ਵਜਸ ਨੇ ਔਰਤ਼ਂਾ ਨੰੂ ਸੂ਼੍ਾਈ 
ਚੋਣ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਿੋਿ ਪ਼ਾਉਣ ਦ਼ਾ ਅਵਧਕ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦ਼ਾ ਪਰਿਸਤ਼ਾਿ ਰੱਵਖਆ ਸਹੀ - ਉਨ਼੍ਂਾ 15 
ਵ੍ਲ਼ਂਾ ਵਿੱਚਂੋ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜੋ ਕ਼ਾਨੰੂਨ ਨਹਹਂੀ ੍ਣੇ ਸਨ।
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