ਗ੍ਰਨ
ੈ ਫੈਲ ਟਾਵਰ ਇਨਕਵਾਇਰੀ (Grenfell Tower Inquiry) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਛ
ੁੱ ਗਗ੍ੁੱਛ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਤੇ ਰਾਏ
ਮੰਗ੍ੀ
15 ਜੂਨ 2017 ਨੂ ੰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਕ ਗ੍ਰੈਨਫੈਲ ਟਾਵਰ (Grenfell Tower) ਗਵਖੇ ਫਾਇਰ ਗਵੁੱਚ
ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ (ਪਬਗਲਕ ਇਨਕਵਾਇਰੀ) ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਜੋ ਕੁੱਲਹ ਸ਼ਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ
ਗਕ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਸਰ ਮਾਰਗਟਨ ਮੂਰ-ਗਬਕ (Sir Martin Moore-Bick) ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ।
ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛਾਾਂ ਗਵੁੱਚ ਫੈਸਗਲਆਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗਨਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਗਚੰਤਾਵਾਾਂ
ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਗਸਆਵਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛਾਾਂ ਗਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਇਸਨੂ ੰ ਗਨਯੰਤਗਰਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਗਨਯਮ ਹਨ, ਜੋ ਇਨਕਵਾਇਰੀਜ਼ ਐਕਟ 2005 ਗਵੁੱਚ ਗਦੁੱਤੇ ਗ੍ਏ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛਾਾਂ ਅਪਰਾਗਧਕ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਤੋਂ ਗਕਵੇਂ ਵੁੱਖ ਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਗਵੁੱਚ ਸਮਾਨਾਾਂਤਰ ਅਪਰਾਗਧਕ ਜਾਾਂਚ
ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪਗਲਸ (Metropolitan Police) ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਤੋਂ ਵੁੱਖ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਦੇ ਗਸੁੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਗਧਕ ਮਕੁੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ੍ੇ: ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਅਥਾੁੱਗਰਟੀਜ ਲਈ
ਤੁੱਥ ਅਤੇ ਗਸਫਾਗਰਸ਼ਾਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਜਹਨਾਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਗਕ ਕੋਈ ਮਕੁੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ,
ਇਸਦੀ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਗਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਗਵੁੱਚ ਅਪਰਾਗਧਕ ਗ੍ਤੀਗਵਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਤਰੰਤ
ਸਬੰਗਧਤ ਅਥਾੁੱਗਰਟੀਜ ਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇਗ੍ੀ।
ਗ੍ਰੈਨਫੈਲ ਟਾਵਰ ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਦਖਾਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਗਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ ਗਕ ਸਹੀ ਸਬਕ ਗਸੁੱਖੇ ਗ੍ਏ ਹਨ। ਅਗਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਗਵੁੱਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਬੰਗਧਤ
ਸੰਭਾਗਵਤ ਸਗਥਤੀਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਗ੍ਰੈਨਫੈਲ ਟਾਵਰ ਗਵਖੇ ਫਾਇਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਪੂਰੀ ਗਬਲਗ ੰਗ੍ ਗਵੁੱਚ ਇਸਦੇ
ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਗਨਵਾਸੀਆਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਗਬਲਗ ੰਗ੍ ਦੇ ਗ ਜ਼ਾਈਨ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਗਥਤੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਖਣਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਗਕ
ਸਬੰਗਧਤ ਜਨਤਕ ਅਥਾੁੱਗਰਟੀਜ ਅਤੇ ਠੇ ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂ ਗਮਕਾ ਅਤੇ ਸਬੰਗਧਤ ਗਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂਪਨ ਅਤੇ ਲਾਗ੍ੂਕਰਨ ਲਈ
ਫਾਇਰ ਦੇ ਗਵਆਪਕ ਅਮਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਖਣਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਗਕ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਗਥਤੀਆਾਂ ਨਾਲ
ਗਨਪਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗਨਵਾਸੀਆਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ ਪਰਗ੍ਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਗਨਪਟਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਸਥਾਗਪਤ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਗਵਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਦੀ ਗ੍ੰਜਾਇਸ਼ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਨਾਲ ਗਨਯਤ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਹਾਲੀਂ
ਗਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਹਨ। ਪਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਟੀਮ ਨੂ ੰ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਸਫਾਗਰਸ਼ਾਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗਕਹਾ ਹੈ ਗਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਕਾਰਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਮੰਗ੍ੀ ਹੈ ਗਕ ਗ੍ਰੈਨਫੈਲ ਫਾਇਰ ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਗਵੁੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਣਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ, ਗਜਹਨਾਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਦਾ ਗਸੁੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜਾਾਂ ਗਜਹਨਾਾਂ ਦੀ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਦੇ ਕੰਮ ਗਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਾਂ ਤੁੱਕ ਸੀਗਮਤ ਨਹੀਂ ਰੁੱਗਖਆ ਹੈ।
ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਗਵੁੱਚ ਦੋ ਚਰਨਾਾਂ ਗਵੁੱਚ ਗਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੁੱਕ ਅੰਤਗਰਮ ਗਰਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ
ਪਰਕਾਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਗੜਤਾਾਂ ਦੇ ਪਗਰਵਾਰਾਾਂ, ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਭਾਗਵਤ ਹੋਏ ਹੋਰਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ
ਗਵਚਾਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਗ੍ਲੇ ਦੋ ਹਫਗਤਆਾਂ ਤੁੱਕ ਕਈ ਮੀਗਟੰਗ੍ਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਾਂ। ਮੀਗਟੰਗ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗ੍ੀ। ਗਵਕਲਗਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਏ ਗਲਖਤ ਗਵੁੱਚ Grenfell Tower Inquiry,

Royal Courts of Justice, Strand, London WC2A 2LL (ਗ੍ਰੈਨਫੈਲ ਟਾਵਰ ਇਨਕਵਾਇਰੀ, ਰੋਇਲ
ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਜਸਗਟਸ, ਸਟਰ ੈਂ , ਲੰ ਨ WC2A 2LL) ਪਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗਦੁੱਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ: contact@grenfelltowerinquiry.org.uk, ਤੇ 14 ਜਲਾਈ 2017 ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂ ੰ ਆਸ ਹੈ ਗਕ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਵਅਕਤੀ ਇਸ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣਗ੍ੇ।
ਉਹ ਤਦ ਤੁੱਕ ਸਬੂਤ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਗਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ। ਸਭਾਵਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਉਹ ਅਗਜਹਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ। ਇੁੱਕ-ਇੁੱਕ ਗਲਖਤ ਪਰਸਤਤੀਆਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਗਦੁੱਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁੱਕ ਮਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹਰ ਰਾਏ ਤੇ
ਗਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਕਸੇ ਵੀ ਸਝਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਰਾਏ ਦਾ ਸਆਗ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਾਂ ਗਦੁੱਤੇ ਸਵਾਲ ਗ੍ਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।


ਤਹਾ ੇ ਗਵਚਾਰ ਗਵੁੱਚ ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਗਵੁੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

● ਕੀ ਗਕਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਹਾ ੇ ਗਵਚਾਰ ਗਵੁੱਚ ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਗਵੁੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
● ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਗਵੁੱਚ ਇਸਦੀ ਅੰਤਗਰਮ ਗਰਪੋਰਟ ਗਵੁੱਚ ਗਕਹੜੀ ਗ੍ੁੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ
ਗਰਪੋਰਟ ਲਈ ਕੀ ਛੁੱਗ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਅੰਤਗਰਮ ਗਰਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਪਰਕਾਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ?
● ਕੀ ਤਸੀਂ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਗਕ ਤਹਾਨੂ ੰ ਪਛ
ੁੱ ਗਗ੍ੁੱਛ ਦੇ ਕੰਮ ਸੂਚਨਾ ਗਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਰਹੇ? ਤਹਾਨੂ ੰ ਗਕਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ?
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗਸਫਾਗਰਸ਼ ਤੇ, ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਦੀ ਗਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੁੱਲੋਂ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਗਜਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵ।ੇ
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ਪਰੈਸ ਗਰਲੀਜ
ਗ੍ਰਨ
ੈ ਫੈਲ ਟਾਵਰ ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਮੰਗ੍ੀ
ਗ੍ਰੈਨਫੈਲ ਟਾਵਰ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਗਵਤ ਹੋਏ ਗਨਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗਦਲਚਸਪੀ ਰੁੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅੁੱਜ ਫਾਇਰ
ਗਵੁੱਚ ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਗਵਕਾਸ ਗਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਗਦਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਗਵੁੱਚ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਗਵੁੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਗ੍ੁੱਲਾਾਂ ਗਵੁੱਚ ਗਦੁੱਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਅਕਤੀ ਗਲਖੀ ਹੋਈ ਰਾਏ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗਵੁੱਚ ਪਰਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇੁੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਗਵਤ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ
ਸਮੂਹਾਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਗਟੰਗ੍ਾਾਂ ਆਯੋਗਜਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਾਂ। ਇਹਨਾਾਂ ਮੀਗਟੰਗ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਅਗ੍ਲੇ ਕਝ ਗਦਨਾਾਂ
ਗਵੁੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗ੍ੇ।
ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਰ ਮਾਰਗਟਨ ਮੂਰ-ਗਬਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਗਦੁੱਤੇ ਗ੍ਏ ਸਾਰੇ ਸਝਾਵਾਾਂ ਤੇ ਗਵਚਾਰ ਕਰਨਗ੍ੇ, ਜਦੋਂ
ਉਹ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਦੀ ਗਤਆਰੀ ਕਰਨਗ੍ੇ। ਤਦ ਉਹ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂ ੰ ਗਸਫਾਗਰਸ਼ਾਾਂ ਕਰਨਗ੍ੇ, ਜੋ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਬਾਰੇ
ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਗ੍ੇ।
ਸਰ ਮਾਰਗਟਨ ਮੂਰ-ਗਬਕ ਨੇ ਗਕਹਾ:
“ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਜਹੀ ਦਖਾਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਨੂ ੰ ਗਫਰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਦੇ
ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੁੱਥਾਾਂ ਨੂ ੰ ਗਸੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਦਰ ੜਹ ਹਾਾਂ।”
“ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗਰਪੋਰਟ ਗਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ
ਦਖਾਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਹੀ ਸੰਚਾਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਾਂਗ੍ਾ ਗਕ ਮੈਂ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ
ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਗਵੁੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਵਆਪਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਗਵੁੱਚ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਾਂ,
ਸਬੰਗਧਤ ਜਨਤਕ ਅਥਾੁੱਗਰਟੀਜ ਅਤੇ ਠੇ ਕੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਭੂ ਗਮਕਾ ਸਮੇਤ।”
“ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਗਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗਸੁੱਧੇ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਗਵਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਰਾਾਂ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਗਜਹਨਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂ ੰ ਲੁੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਸਾਰੇ ਸਝਾਅ ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਟੀਮ ਨੂ ੰ 14 ਜਲਾਈ 2017 ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਸਝਾਅ contact@grenfelltowerinquiry.org.uk ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਾਂ Grenfell Inquiry Team,
Royal Courts of Justice, Strand, London WC2A 2LL (ਗ੍ਰੈਨਫੈਲ ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਟੀਮ, ਰੋਇਲ
ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਜਸਗਟਸ, ਸਟਰ ੈਂ , ਲੰ ਨ WC2A 2LL) ਤੇ ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੁੱਤਰਕਾਰ 07736 485970 ਤੇ ਜਾਾਂ media@grenfelltowerinquiry.org.uk ਤੇ ਪੁੱਛਗਗ੍ੁੱਛ ਮੀ ੀਆ
ਟੀਮ ਨੂ ੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

