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ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ 'ਜੰਮ-ੂਿਸ਼ਮੀਰ ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਕ ਿੱਚ ਹਿੱਦਬੰਦੀ' 

'ਤ ੇਪਾਸ ਿੀਤ ੇਮਤ ੇਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸ ਾਲਾਾਂ ਦਾ ਸਰਿਾਰੀ ਬੁਲਾਰ ੇ ਿੱਲੋਂ  ਜ ਾਬ 
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ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ 'ਜੰਮੂ-ਿਸ਼ਮੀਰ ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਕ ਿੱਚ ਹਿੱਦਬੰਦੀ' 'ਤੇ ਪਾਸ ਿੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ 

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ ਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਕਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਿਾਰੀ ਬੁਲਾਰ ੇਸ਼ਰੀ ਅਕਰੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: 

 

“ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮੀਰ ਕ ਿੱਚ ਹਿੱਦਬੰਦੀ ਪਰਕਿਕਰਆ 

ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਮਤੇ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਿਰਦ ੇਹਾਾਂ। 

 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਿਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਿਬਜ਼ ੇਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਕਲਆਾਂ 'ਤੇ 

ਬੋਲਣ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕ ਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੀ ਿੋਈ ਸਕਿਤੀ  ਿੋਈ ਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਜੰਮੂ-ਿਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਿੱਦਾਖ ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਨਿੱਖੜ ਾਾਂ ਅੰਗ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। 

 

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮੀਰ ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਕ ਿੱਚ ਹਿੱਦਬੰਦੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਕ ਆਪਿ ਕਹਿੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਅਤੇ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੋਿਤੰਤਰੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਹੈ। 

 

ਅਫਸੋਸਨਾਿ ਗਿੱਲ ਹ ੈਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ੀ ਿਿੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਕਲਆਾਂ 

ਕ ਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਕਨਆਦ ਅਤੇ ਭੜਿਾਊ ਭਾਰਤ ਕ ਰੋਧੀ ਪਰਚਾਰ ਕ ਿੱਚ ਲਿੱਗ ੇਹੋਏ ਹਨ। 

 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਕ ਰੋਧੀ ਸਰਹਿੱਦ-ਪਾਰ ਅਿੱਤ ਾਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਿਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੱਤ ਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇਨੰੂ ਖਤਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਿਬਜ਼ ੇ ਾਲੇ ਜੰਮੂ, 

ਿਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਿੱਦਾਖ (PoJKL) ਕ ਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਕਧਿਾਰਾਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਰੋਿਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; PoJKL ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕ ਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰਨਾ ਚਾਈਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ  ਿੱਲੋਂ  ਗੈਰ-

ਿਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਿਬਜ਼ਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਾਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 

 

ਨ ੀਂ ਕਦਿੱਲੀ 
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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. 


