
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੱਤਰ 

ਬੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨ ੂੰ  ਸਰੀ ਕਵਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 
ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ।ੋ 
ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਯਜੋਨਾ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਜਸ ਨਾਲ ਸਰੀ ਅਤੇ 
ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤ ੇਕਵੱਤੀ ਭਕਵੱਖ ਖਤਰੇ ਕਵਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਰੀ ਦੇ ਬਹੁਕਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕ  ਇਸ ਿੈਰ ਲੋਕਕਪਿਯ, ਅਸਰੁੱÎਕ ਖਅਤ ਤੇ ਮਕਹੂੰਿੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਿਏ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਕ 77 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨ ੂੰ  
ਸਰੀ ਕਵਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਪਿਸਤਾਕਵਤ ਸਰੀ ਪੁਕਲਸ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ 

ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦ ੇਹੱਕ ਕਵਚ ਹਨ। 
ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ, ਕਬਜਨੈਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਖਤਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਣਕਕਆਸੇ ਸੂੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਸਾਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਕਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਧਆਨ ਦੇਵ ੇਜ ੋਅਕਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਭਾਕਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਕਖਆਲ ਕਰ,ੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਵਚ ਕਮੀ ਕਲਆਵੇ ਅਤ ੇਸ਼ਕਹਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਧਆਨ ਦਵੇੇ ਕਜਹਨਾਂ ਉਪਰ 

ਉਹ ਕਨਰਭਰ ਹਨ। ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚ ਕਕਸੇ ਅਣਜਾਣ, ਅਣਪਰਖੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ 

ਨ ੂੰ  ਸਕਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਕਹ ਿਏ ਸਮੇਂ ਕਵਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀ ਪੁਕਲਸ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਅਕਧਕਾਰੀ 
ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਕਆ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸਯੋਿ ਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਕੇਵਲ 14 ਪਿਤੀਸ਼ਤ ਸਰੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ 
ਦੇ ਅਕਧਕਾਰੀ ਹੀ ਅਣਪਰਖੀ ਸਰੀ ਪੁਕਲਸ ਸੇਵਾ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਕਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਮੇਅਰ ਡੱਿ ਮੈਕੱਲਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਕਹਤ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋ 
ਵੈਨਕ ਵਰ ਦੇ ਿਵਾਂਢੀ ਪੁਕਲਸ ਕਵਭਾਿਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਿਾ। ਕਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਿਾ ਕਕ ਪ ਰੇ ਖੇਤਰ ਕਵਚ 

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨ ੂੰ  ਖਤਰੇ ਕਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਉਤਪੂੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਿੀ। 
ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਹੂੰਿੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵਚ ਕਈ ਤਰ• ਾ ਂ ਤੇ ਲੁਕਵੇ ਤ ੇਅਣਜਾਣੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ। 
ਕਜਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਸੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਿਾ। ਸਰੀ ਦੀ ਪੁਕਲਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪ ਰ ੇਸ ਬੇ ਕਵਚ ਪੁਕਲਸ ਕਵਭਾਿਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਮੱਕਸਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਿੀ। 
ਇਹ ਿਲਤ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਕਲਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿਲਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੁਕਲਸ ਸਰਕਵਸ ਨਾਲ ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਨ ੂੰ  ਕਵੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰਕਖਆ ਸੂੰਕਟ ਕਵਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਕਕਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ।ੋ ਮੇਰੀ ਮੂੰਿ ਹੈ ਕਕ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨ ੂੰ  ਸਰੀ ਕਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਦਓ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੂੰ ਿਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਵਚ। 


