pRY`s not :
26 ਜਨਵਯੀ ਦੇ ਗਣਤੰ ਤਯ ਦਦਵ ਤੇ ਦਿਾਨਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਦਵਯਧ ਅਤੇ ਭਨੱ ਖੀ ਅਦਧਿਾਯਾਂ ਦੇ ਦਵਗੜਦੇ ਸਾਰਾਤ

ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ ਇੱਿ ਦਵਅਿਤੀ ਦੀ ਭਤ, 200 ਜਣੇ ਦਗਿਪਤਾਯ, ਿਦਯਸ਼ਨਿਾਯੀਆਂ ਦੀ ਫੇਯਦਸਭੀ ਨਾਰ ਿੱ ਟਭਾਯ
ਅਤੇ ਦਿਾਨ ਰੀਡਯਾਂ ਦਖਰਾਪ ਅਯਾਦਧਿ ਿੇ ਦਯਜ

26 ਜਨਵਯੀ 2020 ਗਣਤੰ ਤਯ ਦਦਵ ਤੇ ਦਿਾਨਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਦਵਯਧ ਿਦਯਸ਼ਨ ਦਯਾਨ ਵਾਯੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਾਯੇ ਅੀਂ ਭੂਦਸਿ
ਤਯ ਤੇ ਦ ੰ ਤਾ ਦਾ ਿਗਟਾਵਾ ਿਯਦੇ ਸਾਂ । ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ 200000 ਿਦਯਸ਼ਨਿਾਯੀਆਂ ਨੇ ਇੱਿ ਦਵਸ਼ਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀੂਯਨ ਟਯੈਿਟਯ ਯੈਰੀ
ਦਵੱ

ਦਸੱ ਾ ਦਰਆ ਦਜ ਦਵੱ

ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ ਇੱਿ ਦਵਅਿਤੀ ਦੀ ਭਤ ਸ ਗਈ ਅਤੇ 200 ਿਦਯਸ਼ਨਿਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਯਾਤ ਦਵੱ

ਦਰਆ ਦਗਆ ਸੈ ।ਸ਼ਰ ਭੀਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ੇ ਪਟੇਜ ਾਸਭਣੇ ਆ ਦਜ ਦਵੱ

ਦਰ ਵੱ ਰੋਂ ਰ ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨੇਹ ਵਾਸ ਪਾਇਦਯੰ ਗ

ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਰ ਦਿਰੇ ਉੱਤੇ ਇਿੱ ਠੇ ਸ ਿਦਯਸ਼ਨਿਾਯੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਯਫੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿੱ ਟ-ਭਾਯ ਿਯਦਦਆਂ ਵੇਦਖਆ ਦਗਆ ।ਦਰ
ਦੀ ਗਰੀਫਾਯੀ ਨਾਰ ਿਦਯਸ਼ਨਿਾਯੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਭੀ ਸਣ ਦੀਆਂ ਖਫਯਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ । ਦਦੱ ਰੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਦਵਖੇ ਉਤਯਾਖੰ ਡ
ਦੇ 26 ਾਰਾ ਦਿਾਨ ਨਵਦੀ ਦੰ ਘ ਸੰ ਦਰ ਦੀ ਭਤ ਸ ਗਈ ਸੈ।

ਬਾਯਤ ਦੀ ਯੀਭ ਿਯਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਯੀ ਨੂੰ ਦਦੱ ਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦਵਯਧ ਿਦਯਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ੈਰਾ ਰੈ ਣ ਦੇ
ਦਨਯਦੇਸ਼ ਦਦੱ ਤੇ ਸਣ ਦੇ ਫਾਵਜੂਦ, ਇ ਦਵਯਧ ਿਦਯਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀ ਤਯੀਿੇ ਨਾਰ ੰ ਾਦਰਤ ਿਯਨ ਦਵੱ

ਦਰ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ

ਅਪਰ ਸਈ ਸੈ, ਦਜ ਿਾਯਨ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਈਆਂ ਅਤੇ ਿਾਨ ਵੱ ਰੋਂ ਤਾਿਤ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਅਦਸਜ ੀ।
ਦੂਯੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ ਿਦਯਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਧਿਾਦਯਤ ਪਟੇਜ ਭਜੂਦ ਸੈ ਦਜ ਦਵੱ

ਦਰ ਅਦਧਿਾਯੀ ਿਦਯਸ਼ਨਿਾਯੀਆਂ ਨੂੰ

ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਰ ਿੱ ਟਦੇ ਅਤੇ ਟਯੈਿਟਯਾਂ ਅਤੇ ਸਯ ਵਾਸਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਠੀਆਂ ਨਾਰ ਸਭਰਾ ਿਯਦੇ ਦਦਖਾਈ ਦਦੰ ਦੇ ਸਨ।

ਅੀਂ ਨਜ਼ਯਫੰ ਦ ਿਦਯਸ਼ਨਿਾਯੀਆਂ ਦੀ ਤਯੰ ਤ ਦਯਸਾਈ ਦੀ ਭੰ ਗ ਿਯਦੇ ਸਾਂ, ਦਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਯਾਤ ਦਵ

ਤੀਸੇ ਦਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ

ਦਯਯਟਾਂ ਦਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਿੀ ਸੰ ਦਰ ਦੇ ਦਯਵਾਯ ਨੂੰ ਭਤ ਦੇ ਿਾਯਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਿਯਨ ਰਈ ਆਣੇ ਤਯ ਤੇ ਟ ਭਾਯਟਭ
ਿਯਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਣੀ
ਦਵੱ

ਤਯੰ ਤ ਜਾਂ

ਾਸੀਦੀ ਸੈ ਤਾਂ ਦਿ ਭਤ ਦੇ ਿਾਯਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿੇ । ੀ ਫੀ ਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਸ਼ਯੂ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ

ਾਸੀਦੀ ਸੈ ਤਾਂ ਦਿ ਇਸ ਥਾਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿੇ ਦਿ ਦਰ ਦੀ ਗਰੀਫਾਯੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਵਜੋਂ ਨਜਵਾਨ ਦੀ ਭਤ ਸਈ ੀ ਜਾਂ ਿੀ ਇਸ ਸਾਦਾਗਿਤ ੀ ਦਜਵੇਂ ਦਿ ਦਦੱ ਰੀ ਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਿੀਤਾ ਸੈ।

ਬਾਯਤੀ ਭੀਡੀਆ ਦੇ ਿਝ ਦਸੱ ਦਆਂ ਵੱ ਰੋਂ , ਭਸੀਦਨਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਭਈ ਿਦਯਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਵਯਧ ਦੀ ਦਨਯੰ ਤਯ ਿਦਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਫਾਵਜੂਦ,
ਦਿਾਨਾਂ ਨੇ ਦਯੱ ਿਤਾ ਨੇ ਭਾਣਭੱ ਤੀ ਰੀਡਯਦਸ਼ ਦਾ ਿਗਟਾਵਾ ਿੀਤਾ ਸੈ । ਦਜਵੇਂ ਦਿ ਆਭ ਿਯਿੇ ਸੀ ਵੱ ਡੇ ੱ ਧਯ 'ਤੇ ਿੀਤੇ
ਗ ਦਵਯਧ ਿਦਯਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਦਸੰ ਾ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ-ਭਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਯਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਦੱ ਰੀ ਦਵੱ

ਵਾਯੀਆਂ ਇਸ

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਭਈ ਅਤੇ ਪਰ ਦਵਯਧ ਿਦਯਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਯਾਫ ਨਸੀਂ ਿਯ ਿੀਆਂ । ਇਦੇ ਭਿਾਫਰੇ
ਿਦਯਸ਼ਨਿਾਯੀ ਦਿਾਨਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਦਛਰੇ ਦਤੰ ਨ ਭਸੀਦਨਆਂ ਤੋਂ, ਦਤੰ ਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤ ਦਫੱ ਰਾਂ ਦੇ ਦਵਯੱ ਧ ਿੀਤੇ ਜਾ ਯਸੇ ਸ਼ਾਂਤਭਈ
ਯਦਯਸ਼ਨ ਦਯਾਨ ਦੰ ਘੂ, ਦਟੱ ਿਯੀ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀਯ ਯਸੱ ਦਾਂ 'ਤੇ ਿਈ ਦਸੰ ਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਸੀਂ ਵਾਯੀਆਂ । ਇ ਅੰਦਰਨ ਦੇ

ਿਫੰਧਿਾਂ ਨੂੰ ੰ ਾਯ ਬਯ ਤੋਂ ਇ ਵੱ ਡੀ ਪਰਤਾ ਰਈ ਵਧਾਈ ਦਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੈ ਦਜ ਤਯਹਾਂ ਉਨਹਾਂ ੰ ਗਦਠਤ ਯੂ ਦਵੱ

ਦਵਯਧ

ਿਦਯਸ਼ਨ ਿੀਤਾ ਸੈ।

ਅੀਂ ਬਾਯਤ ਯਿਾਯ ਨੂੰ ੰ ਮਿਤ ਯਾਸ਼ਟਯ ਦੇ ਤਾਿਤ ਅਤੇ ਸਦਥਆਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਫਾਯੇ ਫਦਨਆਦੀ ਦਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਦ
ਦਦਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਜ ਿਾਨੂੰਨ ਦਵਵਥਾ ਦੀ ਫਸਾਰੀ ਰਈ ਸਦਥਆਯਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾ-ਫਾਯੂਦ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਤੇ ਯਿ ਰਗਾਉਂਦਾ ਸੈ ਜ
ਅਣ ਾਸੇ ੱ ਟ ਰੱਗਣ ਦਾ ਿਾਯਨ ਫਣਦਾ ਸੈ ਜਾਂ ਅਣ ਾਦਸਆ ਜਖਭ ਖੜਹਾ ਿਯਦਾ ਸੈ। ਨਾਗਦਯਿ ਅਤੇ ਯਾਜਨੀਦਤਿ ਅਦਧਿਾਯਾਂ
ਫਾਯੇ ਅੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਨੇਭਾਂ ਦਵ

ਦਿਸਾ ਦਗਆ ਸੈ ਦਿ ਇਿੱ ਠਾਂ ਨੂੰ ੰ ਾਦਰਤ ਿਯਨ ਰਈ ਰਈ ਸਦਥਆਯਾਂ ਦਾ ਇਤੇਭਾਰ

ਢਿਵਾਂ ਾਧਨ ਨਸੀਂ ਸੰ ਦਾ ਅਤੇ ਿਦੇ ਵੀ ਇਿੱ ਠਾਂ ਨੂੰ ਦਖੰ ਡਾਉਣ ਰਈ ਿਦਾਦ ਤ ਵੀ ਰਈ ਇਤੇਭਾਰ ਨਸੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਾਸੀਦਾ

।

1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਸਾਦਿਆਂ ਦਯਾਨ ੰ ਜਾਫ ਅਤੇ ਦਦੱ ਰੀ ਦਵੱ
ਫਸਤ ਾਯੇ ਖ਼ੂ ਨ-ਖ਼ਯਾਫੇ ਦੇ ੱ ਿਯਾਂ ਨੇ ਵੇਦਖਆ ਸੈ, ਦਜ ਦਵੱ

ਯਿਾਯੀ ਦਸੰ ਾ ਅਤੇ ਯਿਾਯੀ ਜਫਯ ਦਵਯਧੀ ਦਸੰ ਾ ਦੇ

ਨਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਵਆਿ ੱ ਧਯ ਉੱਤੇ ਗੈਯ ਿਾਨੂੰਨੀ ਸੱ ਦਤਆਵਾਂ

ਸਈਆਂ ਨ । ਇ ਾਰ 4 PrvrI nUM ਾਿਾ ਨਿਦਯ dy ShIdW dI 35vW slwnw idhwVw Aw irhw hY, ਦਜ ਦਵ
aus smyN dI srkwr dI puils ny 4 isMGW nUM golI mwr ky ShId kIqw sI qy auhnW dy pirvwr Ajy q`k inAW
dI aufIk kr rhy hn[ਅਜੇ ਤੱ ਿ ਵੀ ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਿਈ ਸੱ ਰ ਨਸੀਂ ਸਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਂ ੀੜਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਾਪ ਦੀ
ਉਡੀਿ ਦਵੱ
ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਂ

ਸਨ। ਿਈ ਵੀ ਸੀ 

ਵਾਰਾ ਦਵਅਿਤੀ ਦਸੰ ਾ, ਫਦਰਾ ਰਊ ਬਾਵਨਾ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਸਨੇਯੇ ਦਦਨਾਂ ਦਵ

ਵਾੀ ਨੂੰ

ਾਸੇਗਾ ।

ਦਰ ਅਤੇ sur`iKAw bl kwnUMn Aqy pRbMD kwiem r`Kx dy nW hyT ikswn AMdl
o n iv`c Swml lokW nUM mwmUlI
g`l bdly UAPA AYkt, dyS DRoh A`qvwd Aqy v`Kvwd Awid zurmW hyT ikswn lIfrW smyq lokW qy JUTy kys
drz kr rhy hn[
ikswn AMdoln kr rhy AMdolnkwrIAW ਦੀਆਂ ਿਾਯਵਾਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ kwrvweIAW hn Aqy nw ਦੇਸ਼ ਧਿਸ
ਅਤੇ ਨਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਵਯਧੀ kwrvweIAW ਸਨ। ਉਸ qW kyvl ਦਿੇ ਯਿਾਯੀ ਨੀਤੀ ਨਾਰ Aਦਸਭਤ hn[
ਯਿਾਯ ਸਣ v`fI igxqI iv`c puils Aqy sur`iKAw blW nUM qwienwq krky ikswnW dy AMdoln nUM kuclx leI
AsDwrn SkqIAW dI vrqoN kr rhI hY Aqy auhnW dy sMGrS krn dy sMivDwink AiDkwr nUM Koh rhI
hY[srkwr dI ieh kwrvweI v`fI icMqw vwlI g`l hY ikauNik AMdl
o nkwrI id`lI dIAW srh`dW qy v`K v`K QwvW
qy Drny lweI bYTy hn[
ਭਨੱ ਖੀ ਅਦਧਿਾਯ ੰ ਗਠਨ ੱ ਰ ਯਸੇ ਘਟਨਾਿਿਭ ਅਤੇ ਭਨੱ ਖੀ ਅਦਧਿਾਯਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਦੀ ਦਨਗਯਾਨੀ ਿਯਦੇ ਯਦਸਣਗੇ ਅਤੇ
ਬਾਯਤ ਯਿਾਯ ਨੂੰ ੰ ਜਭ ਦਦਖਾਉਣ ਅਤੇ ਦਤੰ ਨ ਖੇਤੀ ਿਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭੱ ਦੇ 'ਤੇ ਿਦਯਸ਼ਨਿਾਯੀ ਦਿਾਨ ਭੂਸਾਂ ਨਾਰ ਗੱ ਰਫਾਤ
ਿਯਦੇ ਯਦਸਣ ਦੀ ਅੀਰ ਿਯਨਗੇ। ਯੀਭ ਿਯਟ ਨੂੰ ਦਦੱ ਰੀ ਦੇ swry QWvW dy ੀੀਟੀਵੀ kYmry sur`iKAq kr lYxy
cwhIdy hn qW jo ieh pqw lwieAw jw sky ik ihMsw ikvyN vwprI hY[
ਸ਼ਰ ਭੀਡੀਆ ਅਿਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰ ਦ ਿਯਨਾ ਅਤੇ ਇੰਟਯਨੈੱਟ ੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਾਫੰ ਦੀ ਰਾਉਣਾ Srkwr v`loN auhnW QWvW dI
ibzlI Aqy pwxI dI splweI bMd krn qoN rokx dw AwdyS id`qw jwvy ij`Qy bzurgW b`icAW Aqy mwqwvW smyq

AMdolnkwrI AMdl
o n kr rhy hn,ਿਦਯਸ਼ਨਿਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਗੱ ਰਫਾਤ ਿਯਨ ਦੀ ਿਦਿਦ ਯਆ ਦੇ ਅਨਿੂਰ ਨਸੀਂ ਸੈ ।
ਦਿਾਨ ਰੀਡਯਦਸ਼ ਦਖ਼ਰਾ ਪ ਆਈ ਆਯ ਯਦਜਟਯ ਿਯਨਾ ਨਾ ਦਯਪ ਯਿਾਯ ਨਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ੱ ਰ ਯਸੀ ਗੱ ਰਫਾਤ
ਦਵੱ

ਇੱਿ ਫਸਤ ਸੀ ਗੰ ਝਰਦਾਯ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਿ ਿਦਿਦ ਯਆ ਨੂੰ ਸਯ ਗੰ ਝਰਦਾਯ ਫਣਾਉਂਦੀ ਸੈ, ਫਰਦਿ ਦਵਯਧ ਿਯਨ ਦੇ ਉਨਹਾਂ

ਦੇ ਫਦਨਆਦੀ ਅਦਧਿਾਯ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਇਨਹਾਂ ਿਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਯਾਜ਼ ਿਯਨ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ੰ ਦਵਧਾਨਿ ਅਦਧਿਾਯ ’ਤੇ ਵੀ ਇਿ
ਗੰ ਬੀਯ ਅਤੇ ਖ਼ਤ ਸਭਰਾ ਸੈ।
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