
 

 

Sikhs won the Turban case 

ਯuਨਾeIਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਟਿਚ ਟ ਿੱ ਖ ਟ ਿੱ ਤ ਗਏ ਫਰਾਂ  ਦੇ ਟਖਾਫ ਦ ਤਾਰ dw ਕੇ  

 

 ਮੁਨਾeIਟਿਡ ਟਿੱ ਖ ਦੀ ਇੰਗਰੈਂਡ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਾਸਕਾਯ ਫੀਫੀ ਭਟਜੰਦਯਾਰ ਕਯ ਜੀ 
ਵਰੋਂ ਯ ਦ ਨਾਭ ਜਾਯੀ ੰਦਸ਼ ਟਵਚ ਟਕਸਾ ਸ ਟਕ ਪਯਾਂ ਟਵਚ ਟਿੱ ਖਾਂ ਦ ਦਤਾਯ ਭਾਭਰ ਟਵਚ ਰਭੁਖ 
76 ਾਰਾ : ਯਨਜੀਤ ਟੰਘ ਦ ਕ ਫੰਧੀ ਮੂ ਨ ਦ ਟਸਊਭਨ ਯਾਈਿ ਕਟਭਸ਼ਨ ਨੇ ਪਯਾਂ ਨੰੂ 15 
ਭਾਯਚ ਦਾ ਭਾਂ ਟਦਿੱ ਤਾ ਸ ਟਕ ਯਕਾਯ ਨੇ ਧਾਯiਭਕ ਅਜਾਦੀ ਦ ਭਨੁਿੱ ਖੀ ਅਟਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾਂ 
ਕਯਟਦਆਂ : ਯਨਜੀਤ ਟੰਘ ਨੰੂ ਆਣੀ ਆਈ ਡੀ (Identity Card) ਦੀ ਪਿ ਰਈ ਦਤਾਯ ਉਤਾਯਨ 
ਰਈ ਭਜਫੂਯ ਟਕਓਂ ਕੀਤਾ। 
 

 

ਫਫੀਨੀ ਪਯਾਂ 12 ਜਨਵਯੀ 2012- ਪਯਾਂ ਟਵਚ ਟਿੱ ਖਾਂ ਦ ਦਤਾਯ ਭੁਿੱ ਦ ਫੰਧੀ ਮੂ ਨ ਦੀ ਧਾਯiਭਕ 
ਅਟਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਕਭਿੀ ਇ ਪਰ ਤ ਸੁੰ ਚੀ ਸ ਟਕ ਪਯਾਂ ਯਕਾਯ ਨੇ 76 ਾਰਾ ਬਾਈ ਯਨਜੀਤ ਟੰਘ 
ਦੀ ਧਾਯiਭਕ ਅਜਾਦੀ ਦ ਅਟਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾਂ ਕੀਤੀ ਸ ਜਦ ਟਕ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਯਨਜੀਤ ਟੰਘ ਨੰੂ 
ਆਈ ਡੀ ਦੀ ਪਿ ਰਈ ਦਤਾਯ ਉਤਾਯਨ ਰਈ ਭਜਫੂਯ ਕਯ ਟਦਿੱ ਤਾ। ਮ uਨਾeIਟਿਡ ਟਿੱ ਖ ਜ ਟਕ 
ਦੰਫਯ 2008 ਤੋਂ ਮੂ ਨ ਟਵਚ ਬਾਈ ਯਨਜੀਤ ਟੰਘ ਦ ਕ ਦੀ ਯਵੀ ਕਯ ਯਸੀ ਸ ny 

ਇਸ ਖੁਰਾਾ ਅਿੱ ਜ ਟਯ ਦ ਨੇੜ ਫਫੀਨੀ ਟਵਖ ਇਕ ਭੀਡੀਆ ਕਾਨਪਯੰ iv~c ਕੀਤਾ,  
 

ਭੀਡੀਆ ਕਾਨਪਯੰ ਟਵਚ ਦਿੱ ਟਆ ਟਗਆ ਟਕ ਮੂ ਨ ਦ ਭਨੁਿੱ ਖੀ ਅਟਧਕਾਯ ਟਵੰਗ ਭੁਤਾਟਫਕ ਬਾਵੇਂ ਟਕ 
ਇਿੱ ਕ ਟਿੱ ਖ ਕਰੋਂ ਛਾਣ ਪਿ ਰਈ ਦਤਾਯ ਉਤਾਯਨ ਦੀ ਭੰਗ ਟਯਪ ਇਿੱ ਕ ਵਾਯ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱ ੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸ ਯ ਇਸ ਭੰਗ ਇਿੱ ਕ ਟਿੱ ਖ ਦੀ ਧਾਯਭਕ ਅਜਾਦੀ ਟਵਚ ਰਗਾਤਾਯ ਟਵਘਨ ਫਣਦੀ ਸ ਟਕਓਂਟਕ 
ਸਯ ਭੇਂ ਸੀ ਛਾਣ ਪਿ ਦ ਫੰਧ ਟਵਚ ਉ ਨੰੂ ਦਤਾਯ ਉਤਾਯਨੀ ਵਗੀ ਅਤ ਇ ਟਫਨਾ ਤ ਟਿੱ ਖ 
ਨੰੂ ਟਕਟਯਿੀ ਚਕ ਰਈ ਵੀ ਦਤਾਯ ਉਤਾਯਨ ਰਈ ਭਜਫੂਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 
 

XunweIitf nySn (United Nations) ਕਭਿੀ ਨੇ ਟਕਸਾ ਸ ਟਕ ਪਯਾਂ ਇਸ ਗਿੱਰ ਿੱਸ਼ਿ ਕਯਨੋਂ  
ਅਪਰ ਸਇਆ ਸ ਟਕ ਟਿੱ ਖ ਦ ਟਚਸਯ ਦੀ ਛਾਣ ਟਵ~ਚ ਉ ਦੀ ਦਤਾਯ ਟਕਵੇਂ  ਅਟੜਿੱ ਕਾ ਫਣਦੀ ਸ 
ਜਦ ਟਕ ਦਤਾਯ ਟਸਨਣ ਨਾਰ ਉਦਾ ਟਚਸਯਾ ਟਦਦਾ ਯਟਸੰਦਾ ਸ ਅਤ ਟਿੱ ਖ ਨੇ ਸਯ ਭੇਂ ਸੀ 
ਦਤਾਯ ਟਸਨਣੀ ਸ, ਇ ਕਯਕ ਪਯਾਂ ਯਕਾਯ ਟਵਰ ਅਤ ਟਆੀ ਅਟਧਕਾਯਾਂ ਦ ਕਭਾਂਤਯੀ 
ਦਤਾਵਜ  ਦ ਆਯਿੀਕਰ 18 ਦੀ ਉਰੰਘਣਾਂ ਕਯ ਯਸੀ ਸ, ਜ ਟਕ 4 ਪਯਵਯੀ 1981 ਤੋਂ ਪਯਾਂ ਟਵਚ 
ਰਾਗੂ ਸ। ਤੁੀਂ ਕਭਿੀ ਦ ਪਰ ਨੰੂ ਇੰਿਯਨੈਿ ਦ ਜਯੀ ਵੀ ਜਾਣ ਕਦ ਸ ਜ ਟਕ ਕਭਿੀ ਦੀ  102 ਵੀਂ 
ਫਠਕ ਟਵਚ ਟਰਆ ਟਗਆ ਸ। 
 



: ਯਨਜੀਤ ਟੰਘ ਨੇ ਇ ਪਰ ਫੰਧੀ ਟਕਸਾ ਸ ਟਕ ‘ ਭਨੰੂ ਮਕੀਨ ੀ ਟਕ ਿੱਚਾਈ ਅਤ ਜਟਿ ਦਾ 
ਟਨਤਾਯਾ ਇਿੱ ਕ ਟਦਨ ਜਯੂਯ ਸਣਾਂ ਸ ਅਤ ਇ ਰਈ ਭੈਂ ਸੁਣ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਸ। ਭਯੀ ਫਨਤੀ ਸ ਟਕ 
ਪਯਾਂ ਯਕਾਯ ਸੁਣ ਇ ਕਭਾਂਤਯੀ ਪਰ ਨੰੂ ਭੰਨਦੀ ਸਈ ਭਨੰੂ ਦਤਾਯ ਉਤਾਯਨ ਰਈ ਭਜਫੂਯ ਕੀਤ 
ਵਗਯ ਯਜੀਡੈਂ ਕਾਯਡ ਤ ਪਿ ਰਈ ਟਸਭਤ ਸਵਗੀ।‘ ਯਨਜੀਤ ਟੰਘ ਜੀ ਟਫਭਾਯੀ ਦੀ ਸਾਰਤ ਟਵਚ 
ਵੀ ਪਯਾਂ ਦ ਫਟਰਕ ਸਰਥ ਕਅਯ ਟਿਭ ਜਾਂ ਸ਼ਰ ਫਟਨਟਪਿ ਟਿਭ ਤੋਂ ੰਨ 2005 ਤ ਕਈ ਵੀ 
ਸੂਰਤ ਰਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ਯਸ ਸਨ ਟਕਓਂਟਕ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਯYਜੀਡੈਂ ਕਾਯਡ ਰਈ ਦਤਾਯ ਉਤਾਯਨ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਯ ਕਯ ਟਦਿੱ ਤਾ ੀ। 
 

‘ਮuਨਾeIਟਿਡ ਟਿੱ ਖ ਨੇ XunweIitf nySn (U.N.) ਕਭਿੀ ਦ ਪਰ ਫੰਧੀ ਟਕਸਾ ਟਕ ਪਯਾਂ ਯਕਾਯ 
nUM ਸੁਣ : ਯਨਜੀਤ ਟੰਘ ਨੰੂ ਬ ਸੂਰਤਾਂ ਦਣੀਆਂ cwhIdIAW hn ਟਜਸਨਾਂ ਟਵਚ ਉ ਦ ਯਜੀਡੈਂ 
ਯਟਭਿ ਨੰੂ ਨਵਾਂ ਕਯਨ ਅਤ ਸਯ ਬ ਸੂਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭੀਡੀ ਨੰੂ ੰਫਧਨ kridAW 

ਮuਨਾeIਟਿਡ ਟਿੱ ਖ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਾਸਕਾਯ ਫੀਫੀ ਭਟਜੰਦਯਾਰ ਕਯ ਨੇ ਟਕਸਾ ਟਕ XunweIitf nySn 
ਦ ਪਰ ਤਟਸਤ ਪਯਾਂ ਯਕਾਯ ਸੁਣ ਬਟਵਿੱ ਖ ਟਵਚ ਟਕ ਵੀ  ਟਕ ਕ ਤੋਂ ਯਸਜ ਕਯਗੀ ਟਜ 
ਨਾਰ ਟਕ ਟਿੱ ਖ ਦੀ ਧਾਯiਭਕ ਅਜਾਦੀ ਟਵਚ ਟਵਘਨ ੈਂਦਾ ਸਵਗਾ। 
 

ਫੀਫੀ ਭਟਜੰਦਯਾਰ ਕਯ ਨੇ ਇ ਫੰਧੀ ਫਰਟਦਆਂ ਸਯ ਟਕਸਾ ਟਕ ਅੀਂ ਸੁਣ ਪਯਾਂ ਯਕਾਯ ਤੋਂ 
ਉਭੀਦ ਯਿੱ ਖਦ ਸਾਂ ਟਕ ਉਸ ਆਣ ਸ਼ਟਸਯੀਆਂ ਦ ਭਨੁਿੱ ਖੀ ਅਟਧਕਾਯਾਂ ਅਤ ਧਾਯiਭਕ ਟਵਸ਼ਵਾ ਫੰਧੀ 
ਕਭਾਂਤਯੀ ਘਸ਼ਣਾਂ ਿੱ ਤਯ ਅਤ ਰਾnਨਾਭ ਦੀ ਾਰਣਾਂ ਕਯਗੀ। 
 

ਟਨਊਮਾਯਕ ਟਵਚ ਮੂਨਾਇਟਿਡ ਟਿੱ ਖ ਦ ਕ ਦੀ ਯਵੀ ਕਯ ਯਸੀ ਪਯਭ (O’Melveny & Myers) 

ਦ ਅਿਾਯਨੀ ਨੇ ਿਰੀਪਨ ਇੰਿਯਟਵਊ ਦਯਾਨ ਟਕਸਾ ਸ ਟਕ ‘ਅੀਂ XunweIitf nySn ਕਭਿੀ ਦ ਪਰ ਤ 
ਫਸੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਅਤ ਅੀਂ ਇ ਦ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਤ ਪਯਾਂ ਯਕਾਯ ਨੰੂ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਕਸਾਂਗ। ਅੀਂ 
ਕਭਿੀ ਤੋਂ ਇ ਤਯਾਂ ਦ ਨਤੀਜ ਦੀ ਉਡੀਕ : ਟਸ਼ੰਗਾਯਾ ਟੰਘ ਦ ਟਵਚਾਯ ਅਧੀਨ ਕ ਰਈ ਵੀ ਕਯਦ 
ਸਾਂ’ : ਟਸ਼ੰਗਾਯਾ ਟੰਘ ਜੀ ਟਜਸਨਾਂ ਨੇ ਟਕ ਾਯਿ ਪਿ ਰਈ ਆਣੀ ਦਤਾਯ ਉਤਾਯਨ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਯ ਕਯ ਟਦਿੱ ਤਾ ੀ, ਉਸਨਾਂ ਦ ਕ ਦ ਪਰ ਦੀ ਅਜ ਉਡੀਕ ਸ। 
ਤੁੀਂ ਇ ਫੰਧੀ ਇ ਟਰੰਕ ਤ ਵੀ ੜਹ ਕਦ ਸ 
http://www.unitedsikhs.org/PressReleases/PRSRLS-10-09-2011-02.html 
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