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ਲਾਹੌਰ ਵ ਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵ ਿੰਘ ਦ ੇਬ ਿੱਤ ਦੀ ਭਿੰਨਤੜੋ ਦ ੇ ਬਿੰਧ ਵ ਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦ ੇ  ਾਲਾਾਂ 

ਦਾ  ਰਕਾਰੀ ਬ ਲਾਰ ੇ ਿੱਲੋਂ   ਜ ਾਬ 

17 ਅਗ ਤ, 2021 

 
ਲਾਹੌਰ ਵ ਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵ ਿੰਘ ਦੇ ਬ ਿੱਤ ਦੀ ਭਿੰਨਤੋੜ ਦੇ  ਬਿੰਧ ਵ ਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ   ਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਵਦਿੰਦ ੇਹੋਏ  ਰਕਾਰੀ 

ਬ ਲਾਰ ੇਸ਼੍ਰੀ ਅਵਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵਕਹਾ, 

 

"ਅ ੀਂ ਅਿੱਜ ਲਾਹੌਰ ਵ ਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵ ਿੰਘ ਦੇ ਬ ਿੱਤ ਦੀ ਭਿੰਨ -ਤੋੜ ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਾਨਕ ਨ ਖਬਰਾਾਂ ਪ੍ੜਹੀਆਾਂ ਹਨ। 
2019 'ਚ ਬ ਿੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ ਿੱਤ ਦੀ ਭਿੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। 
 

ਪ੍ਾਵਕ ਤਾਨ ਵ ਿੱਚ ਘਿੱਟਵਗਣਤੀ  ਮ ਦਾਏ ਦੀ  ਵਭਆਚਾਰਕ ਵ ਰਾ ਤ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਪ੍ਾਵਕ ਤਾਨੀ  ਮਾਜ ਅਿੰਦਰ 

 ਧ ਰਹੀ ਅ ਵਹਣਸ਼੍ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਵਗਣਤੀ  ਮ ਦਾਏ ਪ੍ਰਤੀ  ਵਤਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨ ਿੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 

ਘਿੱਟ ਵਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਵ ਰ ਿੱਧ ਵਹਿੰ ਾ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾ ਾਾਂ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ ਜਾ  ਥਾਨਾਾਂ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ  ਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਵ ਰਾ ਤ 

ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਵਨਿੱਜੀ  ਿੰਪ੍ਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ, ਵਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ  ਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵ ਰਫ਼ ਬਾਰਾਾਂ ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਦੀ 

ਗਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਹ ਜ ਮ ਨੇ ਪ੍ਾਵਕ ਤਾਨ ਦੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਹਿੰਦ  ਮਿੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ  ੀ। 
 

ਪ੍ਾਵਕ ਤਾਨੀ  ਰਕਾਰ ਅਵਜਹੇ ਹਮਵਲਆਾਂ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀ ਵਨਭਾਉਣ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇ  ਨਾਲ 

ਘਿੱਟਵਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਅ ੀਂ ਪ੍ਾਵਕ ਤਾਨ  ਰਕਾਰ ਨ ਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਘਿੱਟ ਵਗਣਤੀ  ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਦੀ   ਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰੀਅਤ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ।” 

 

ਨ ੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 
17 ਅਗ ਤ, 2021 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release 


