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ਕਨੇਡਾ, ਮਨੁਾਈਟਡ ਕਕਿੰਗਡਭ ਅਤ ਆਸਟਰਰੀਆ  ਕ ਿੱ ਚ ਇਭੀਗਰਸ਼ਨ ਧਖਾਧੜੀ ਨਾਰ ਨਕ ਿੱਠਣਾ 
 

ਕਨੇਡਾ, ਮੁਨਾਈਟਡ ਕਕਿੰਗਡਭ(ਮੂਕ) ਅਤ ਆਸਟਰਰੀਆ, ਇਭੀਗਰਸ਼ਨ ਧਖਾਧੜੀ ਨੂਿੰ  ਨਿੱ ਥ ਾਉਣ ਰਈ ਬਾਯਤੀ 
ਅਕਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਕਭਰਕ ਕਿੰ ਭ ਕਯ ਯਹ ਹਨ। ਫਅਸੂਰ ਇਭੀਗਰਸ਼ਨ ਏ ਿੰਟਾਂ ਨੂਿੰ  ਖਤਭ ਕਯਨ ਰਈ ਉਹ 
 ਿੱ ਡੀ ਕਗਣਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਚਰ ਯਹ ਮਤਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਕਭਰ ਹਨ।   
 

ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਹਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਕਨਆਂ ਦਾ ਐਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ   ਕਕ ਕ ਆਹ ਧਖਾਧੜੀ ਨੂਿੰ  
ਯਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਯਿੱ ਖਦ ਹਨ। ਇਿੱ ਕ ਐਸਾ ਭਾਨਾ   ਕਕ ਸਾਂਸਯ ਕੀਤ  ੀ ਨਸਾਥੀ  ਾਂ ਬਾਈ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਕਸ 
ਨ ੇਂ  ੀ ਨਸਾਥੀ  ਾਂ ਬਾਈ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੰ   ਸਾਰਾਂ ਤਿੱਕ ਸਾਂਸਯ ਨਾ ਕਯਨ ਰਈ ਯਕਦਾ ਹ, ਨੂਿੰ  ਭਾਯਚ 2012 
ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਗਆ।  ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਯਤੀਆ ਿੱਕ ਕਨ ਾਸੀ ਦੀ ਕਭਆਦ  ੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਅਧੀਨ, 
ਇਿੱ ਕ  ੀ ਨਸਾਥੀ  ਾਂ ਬਾਈ ਾਰ ਕ ਸਨੂਿੰ  ਕਕਸ ਕਨੇਡੀਅਨ  ਾਂ ਿੱਕ ਨਾਗਕਯਕ  ਿੱਰੋਂ ਸਾਂਸਯ ਕੀਤਾ  ਾਂਦਾ ਹ, 
ਨੂਿੰ  ਕਨੇਡਾ ਕ ਿੱ ਚ ਆਣ ਿੱ ਕ  ਸਨੀਕ ਦਾ ਿੱ ਧਯ ਹਾਸਰ ਕਯਨ ਭਗਯੋਂ ਇਿੱਕ ਉੱਕਚਤ ਕਯਸ਼ਤ ਕ ਿੱ ਚ ਆਣ 
ਸਾਂਸਯ ਨਾਰ ਦ ਸਾਰ ਤਿੱਕ ਯਕਹਣਾ  ਗਾ।    
 

ਮੂਕ ਸਯਕਾਯ ਹਯ  ਧਯ ਕ ਿੰਦਾ ਿੱ ਧਯ ਤਿੱ ਕ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਭਾਈਗਰਸ਼ਨ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਰਈ ਮੂਕ ਕ ਿੱ ਚ ਦਾਖਰ ਹਣ ਦ 
ਸਾਯ ਰਭੁਿੱ ਖ ਯਸਕਤਆ ਂਨੂਿੰ  ਸੁਧਾਯ ਯਹੀ ਹ,  ਦਕਕ ਇਸ  ਚਨਫਿੱਧਤਾ ਨੂਿੰ   ੀ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਕਯ ਯਹੀ ਹ ਕਕ 
ਸਹੀ ਮਾਤਯੀ ਅਤ ਸ਼ਾਨਦਾਯ ਅਤ ਸਯ ਤਭ ਕ ਕਦਆਯਥੀ ਅਤ ਕਾਭ ਦਾਖਰ ਹੁਿੰ ਦ ਯਕਹਣ। ਕਯ ਾਯਕ 
ਭਾਈਗਰਸ਼ਨ ਾਕਰਸੀ ਕ ਿੱਚ ਹਾਰੀਆ ਕਯ ਯਤਨ ਭਗਯੋਂ ਕਿੰ ਭ, ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਅਤ ਕਿੰ ਭ-ਸਿੰਫਿੰ ਧੀ ਫਿੰਦਫਸਤ 
ਯਸਕਤਆਂ, ਅਤ ਸਾਯੀਆਂ ਰਭੁਿੱ ਖ ਇਭੀਗਰਸ਼ਨ ਾਕਰਸੀਆ ਂਦਾ ਸਿੰ ੂਯਨ ਸੁਧਾਯ ਕਯ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹ।   
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2011ਕ ਿੱ ਚ, ਆਸਟਯਰੀਆ ਨੇ ਇਿੱਕ ਪਯਡ ਫਕਰਿੱ ਕ ਇਿੰਟਯਸਟ ਕਯਟੀਯੀਆ (ੀਆਈਸੀ) ਨੂਿੰ  ਸਾਯੀਆ ਂ
 ਨਯਰ ਸਕਕਰਡ ਭਾਈਗਰਸ਼ਨ, ਕਫ ਨਸ ਸਕਕਰ  ਅਤ ਸਟੂਡੈਂਟ  ੀ ਾ ਐਰੀਕਸ਼ਨ  ਰਈ ਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਸੀ।  ਪਯਡ ੀਆਈਸੀ ਇਿੱ ਕ  ੀ ਾ ਐਰੀਕਸ਼ਨ ਨੂਿੰ  ਇਨਕਾਯ ਕਯਨ ਦੀ ਮਗਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯਦੀ ਹ ਕ ਸ 
ਕ ਿੱ ਚ ਝੂਠੀ  ਾਂ ਗੁਿੰ ਭਯਾਹਕੁਨ  ਾਣਕਾਯੀ  ਾਂ ਨਕਰੀ ਦਸਤਾ   ਇਿੱਕ ਐਰੀਕਸ਼ਨ ਦ ਬਾਗ   ੋਂ ਰਦਾਨ 
ਕੀਤ  ਾਂਦ ਹਨ। ਐਰੀਕਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਕਭਰ ਸਾਯ ਕਫਨੈਕਾਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਨਕਾਯ ਕਯ ਕਦਿੱਤਾ  ਾ ਗਾ ਅਤ ਉਹ 
ਕਕਸ ਅਗਰ  ੀ  ਰਈ ਕਤਿੰ ਨ ਸਾਰ ਦੀ ਯਕ ਰਿੱ ਗਣ ਦਾ ਕ ਸ਼ਾ ਹਣਗ   ਕਕ ਪਯਡ ੀਆਈਸੀ ਦਾ ਕ ਸ਼ਾ ਹ।     
 

ਸਾਯੀਆਂ ਕਤਿੰ ਨੇ ਸਯਕਾਯਾਂ ਇਭੀਗਰਸ਼ਨ ਧਖਾਧੜੀ ਨਾਰ ਨਕ ਿੱਠਣ ਰਈ ਇਿੱਕ ੁਿੱ ਟ ਹਨ ਅਤ ਅਕ ਹੀ 
ਗਯਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਗਤੀਕ ਧੀ ਨੂਿੰ  ਖਤਭ ਕੀਤ  ਾਣ ਨੂਿੰ   ਾਯੀ ਯਿੱ ਖਣ ਰਈ  ਚਨਫਿੱਧ ਹਨ।  


