
Government strongly condemns vandalisation of Mahatma 

Gandhi's statue in Davis, California, USA 
January 30, 2021 

_________________________________________________________________________________ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵ ਿੱਚ ਡਵੇ ਸ (ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ) ਵ ਖ ੇਮਹਾਤਮਾ ਗਾਾਂਧੀ ਦ ੇਬ ਿੱਤ ਦੀ 

ਭੰਨਤੜੋ ਦੀ ਸਖਤ ਵਨਖਧੇੀ 
30 ਜਨ ਰੀ, 2021 

 

28 ਜਨ ਰੀ, 2021 ਨ ੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੇਵ ਸ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਵ ਖੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਾਂਧੀ ਦ ੇ

ਬ ਿੱਤ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬ ਿੱਤ ਸਾਲ 2016 ਵ ਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਡੇਵ ਸ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਤੋਹਫਾ ਸੀ। 
 

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਨਆਾਂ ਦੇ ਪਰ ਾਨਤ ਨਾਇਕ ਵਖਲਾਫ ਇਸ ਵਰਰਣਾਯੋਗ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਕੰਮ ਦੀ 

ਸਖਤ ਵਨਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

 ਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵ ਖੇ ਭਾਰਤੀ ਦ ਤਰਰ ਨੇ ਇਸ ਰਟਨਾ ਦੀ ਪ ਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵ ੰਮੇ ਾਰ 

ਲੋਕਾਾਂ ਵਖਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮ ਦਾ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵ ਦੇਸ਼ ਵ ਭਾਗ ਨਾਲ ਚ ਿੱਵਕਆ ਹੈ। ਸੈਨ 

ਫਰਾਾਂਵਸਸਕ ੋ ਵ ਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡੇਵ ਸ ਵਸਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨ ੰਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ  ਾਲੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਇਹ 

ਮਾਮਲਾ  ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚ ਿੱਵਕਆ ਹ,ੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਵ ਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਰਟਨਾ ਉੱਤ ੇ

ਡ ੰਰਾ ਅਫਸੋਸ ਪਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਜਾਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 

ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋੜਫੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ 
 

ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵ ਦੇਸ਼ ਵ ਭਾਗ ਨੇ ਵਕਹਾ ਹ ੈਵਕ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਾਈ ਪਰ ਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ 

 ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਦੋਸ਼ੀਆਾਂ ਨ ੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ ਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਗੇੀ। 
 

ਨ ੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 

30 ਜਨ ਰੀ, 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. 

 


