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1 ਮਾਰਚ 2021 ਨ ੂੰ  ਨਨਊ ਵ ੈੱਸਟਨਮਨਸਟਰ ਨਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨ ੂੰ  1914 ਨਵਚ ਕੌਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰ  ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨਿਰ ਵੱਲੋਂ 
ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਨਵਆਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਨਮਲੀ ਿ । ਇਿ ਕੂੰਮ ਕੌਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰ  ਦੇ ਵੂੰ ਸ਼ਜਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਾਜ 
ਨਸੂੰਘ ਤ ੜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਗਆ। ਨਰਪੋਰਟ ਨਵਚ ਖੁਲਾਸਾ ਿੋਇਆ ਨਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੀ।  ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਿ ਪਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਨਕ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਨਊ 
ਵ ੈੱਸਟਨਮਨਸਟਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਨਵਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਉੱਤਰਾਨਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨਖਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰੇ। 
ਨਨਊ ਵ ੈੱਸਟਨਮਨਸਟਰ ਦੀ ਨਸਟੀ 1912 ਤੋਂ 1916 ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਇਿ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਿ  ਨਕ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮ ਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਨਗਆ। 
ਨਨਊ ਵ ੈੱਸਟਨਮਨਸਟਰ ਨਸਟੀ ਇਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਿ  ਨਕ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ 
ਰਸਮੀ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਕੌਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰ  ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕ ਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਵਚ ਅਤੇ ਨਿੂੰ ਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ 
ਤੇ ਿੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 
 

ਨਸਟੀ ਆਫ਼ ਨਨਊ ਵ ੈੱਸਟਨਮਨਸਟਰ ਇਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਿ  ਨਕ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਨਊ 
ਵ ੈੱਸਟਨਮਨਸਟਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਿੱਸਾ ਨਰਿਾ ਿ । ਨਸਟੀ ਦੀਆਂ ਉਸ ਨਦਨ 
ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵਚ ਅਣਚਾਿੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ ਮਨਿਸ ਸ 
ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 5790 ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮ ਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਨਊ ਵ ੈੱਸਟਨਮਨਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਘਰ 
ਕਨਿੂੰਦੇ ਿਨ। 
ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਨਪਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜ ਦਾ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸੁਲਹਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ 
ਇਕਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਨਿੀਂ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵਰੱੁਿ  ਕੀਤੀਆਂ ਨਪਛਲੀਆਂ 
ਿਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਨਤਿਾਸ ਲਈ ਸਨਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  
ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ  ਮੂੰ ਤਵ ਲਈ Q ਤੋਂ Q ਫ਼ ਰੀ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜਬਰੋ ਨਰਵਰ ਵਾਕ ਦੇ ਦੋਿਾਂ ਡੌਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ 
ਕੌਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰ  ਦੀ ਯਾਦ ਨਵਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿ । 
ਨਨਊ ਵ ੈੱਸਟਨਮਨਸਟਰ ਦੀ ਨਸਟੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰ  ਦੇ ਬਚੇ ਿੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਉੱਤਰਾਨਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਪਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਖਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੀ ਿ  ਨਜਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨ 
ਨਵਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਲਨਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ ਦਾ ਿੋਈ। ਸਿਟੀ ਿਮੂਹਕ ਰੂਪ ਸਿਚ ਦੋਿਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਨਿਯੋਗ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਜਬ ਤ ਬੂੰ ਿਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਿ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਿ । 


