
ਮਤੇ

੧) ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕਠ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਰਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਿਹਦ ਮਾਿਲਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਰਆਵ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨ� � ਅਤੇ

ਦਿਰਆਈ ਜਲ ਪ�ਬੰਧ� ਤੇਪਣ ਿਬਜਲੀ ਪ�ਬੰਧ� (ਭਾਵ ਡੈਮ�, ਹੈਡਵਰਕਸ ਅਤੇ

ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ�ੋਜੈਟਸ) ਦਾ ਪ�ਬੰਧ (ਕੰਟਰੋਲ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਵਦੇ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ

ਲਵੇ।

੨) ਇੰਿਦਰਾ ਗ�ਧੀ ਨਿਹਰ ਰਾਹ� ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੰੂ ਜ�ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ� ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਅਤੇ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ

ਖਾਦ ਸੁਰੱਿਖਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਰਆਈ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿਰਆਈ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਿਸਨ ਤ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਹਰ ਿਵਚ� ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੱੁਲ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।

੩) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਰਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱੁਟ ਕਰਕੇ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਪੱਖ� ਅਤੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਸੇਿਹਤ ਪੱਖ� ਨੁਕਸਾਨ

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਿਪਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ

ਬਨੰਦਾ ਮਾਲੀ ਹਰਜਾਨ� ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ

ਜਾਵੇ।

੪) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ, ਘਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਨਿਹਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।



੫) ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮੋਮੀ ਪਰਤ (ਪਲਾਸਿਟਕ �ੀਟ) ਨਹ� ਪਾਉਣ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਲੈਕੇ ਜ�ਦੀਆਂ ਨਿਹਰ� ਨੰੂ ਸੀਮੰਟ-ਬਜਰ

(ਕੰਕਰੀਟ) ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਿਸਰੇ ਚਾੜ�ਨ ਤ� ਬਾਜ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕ�ਦਰ ਦੀ ਹੱਥ ਠ� ਕਾ ਨਾ

ਬਣੇ।

੬) ਿਮਸਲ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕ�ਦਰ ਿਸੰਜਾਈ

ਮਾਹਰ� ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਿਸੰਚਾਈ ਢ�ਚੇ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਪੇ�

ਕਰਨਗੇ।

੭) ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ “ਜ਼ੀਰਾ ਸ�ਝਾ ਮੋਰਚਾ” ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ

ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਿ�ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਲਬਰੋਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਇਥੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ� ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ‘ਹਰੀ ��ੇਣੀ’

ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ

ਘਾਤਕ ‘ਲਾਲ ��ੇਣੀ’ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

੮) ਇਹਨ� ਮਿਤਆਂ ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਿਮਸਲ ਸਤਲੁਜ ਪੰਜਾਬ ਪ�ਸਤ

ਿਧਰ� ਅਤੇ ਸਖ�ੀਅਤ� ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਿਵਚ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਿਹੰਮ �ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰ� ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ।

ਿਮਤੀ: ੨ ਮਾਘ ੫੫੪ (15 ਜਨਵਰੀ 2023)

ਸਥਾਨ: ਜੌੜੀਆਂ ਨਿਹਰ�, ਨ� ੜੇ ਐਗਂਲੋ ਿਸੱਖ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਿਫਰੋਜ�ਾਹ,

ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੋਗਾ ਸੜਕ।


