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ਟ ਗਿਣਤੀਆ ਂਨਾਲ ਜੜੁ ੇਮਸਗਲਆ ਂਦ ੇਗਿਸ਼ਸ਼ੇ ਦੂਤ ਅਤ ੇਧਰਮ ਜਾ ਂਅਕੀਦ ੇਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰ ੇਗਿਸ਼ਸ਼ੇ 

ਦੂਤ ਿਲੱੋਂ  ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸੈ ਗਬਆਨ ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸਿਾਲਾ ਂਦਾ ਅਗਧਕਾਗਰਤ ਬਲੁਾਰ ੇਿਲੱੋਂ  ਜਿਾਬ 
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ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਗਲਆਂ ਦੇ ਗਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਿੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗਬਆਨ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 

ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਗਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਰੀ ਅਨੁਰਾਿ ਸਰੀਿਾਸਤਿ ਨੇ ਗਕਹਾ: 

 

“ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਗਲਆਂ ਦੇ ਗਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਿੱਲੋਂ  ਅੱਜ ਜਿੰਮੂ ਅਤ ੇਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਗਬਆਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਗੜਿਆ ਹ।ੈ 
 

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਿੱਲ ਗਕ ਗਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤਾਂ ਨੇ 10 ਫਰਿਰੀ ਨੂਿੰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ 

ਦੀ ਥਾ ਂਉਨਿ ਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿਲਤ ਧਾਰਨਾਿਾਂ ਮੀਡੀਆ ਗਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਗਦੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਗਬਆਨ ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਿੱਲੋਂ  ਜਿੰਮੂ-

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹ।ੈ 
 

ਪ੍ਰੈਸ ਗਬਆਨ ਗਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂਿੰ ਅਣਿੌਗਲਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹ ੈਗਕ ਜਿੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੱੁਟ ਅਤੇ ਅਗਨੱਖੜਿਾਂ ਅਿੰਿ ਹ ੈਅਤ ੇਜਿੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ 

ਦਰਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਨੂਿੰ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ 5 ਅਿਸਤ, 2019 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਸਦ ਨੇ ਗਲਆ ਸੀ।  
 

ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਗਬਆਨ ਦਹਾਗਕਆਂ ਦੇ ਗਿਤਕਰੇ ਨੂਿੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਗਜ਼ਲਿ ਾ ਗਿਕਾਸ ਪ੍ਗਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਸਿੰਚਾਲਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ 

ਲੋਕਤਿੰਤਰ ਨੂਿੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ੇਂਡੂ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਿਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਗਧਆਨ ਗਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਿਏ ਕਦਮਾਂ ਿੱਲ ਗਧਆਨ 

ਦੇਣ ਗਿਚ ਨਾਕਾਮ ਗਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਗਬਆਨ ਗਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਗਿੱਚ ਲਾਿੂ ਕਾਨੂਿੰਨਾਂ ਨੂਿੰ ਜਿੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿੱਚ ਲਾਿੂ ਕਰਨ, ਗਜਸ ਨਾਲ ਜਿੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਹੱਗਸਆਂ ਗਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ ਹਾਸਲ ਅਗਧਕਾਰ ਗਮਲੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰਾਂ ਨੂਿੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰ ੇਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹ।ੈ 
 

ਗਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਨਸਿੰਗਖਆ ਅਿੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗਚਿੰਤਾਿਾਂ ਦੀ ਿੱਲ ਹ,ੈ ਜਿੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿੱਚ ਗਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗਨਿਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ੱਤਰ ਉਨਿ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ, ਜੋ ਪ੍ਗਹਲਾਂ ਸਥਾਈ ਗਨਿਾਸੀ ਸਰਟੀਗਫਕੇਟ (PRC) ਧਾਰਕ ਸਨ, ਦੱਸਦਾ ਹ ੈਗਕ ਇਹ ਡਰ ਬੇਬੁਗਨਆਦ ਅਤੇ ਆਧਾਰਹੀਨ ਹਨ। 
 

ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਗਬਆਨ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖੀ ਅਗਧਕਾਰ ਪ੍ਗਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਗਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤਾਂ ਲਈ ਗਨਰਧਾਰਤ ਗਨਰਪ੍ੱਖਤਾ ਅਤੇ ਿੈਰ- ਪ੍ੱਖਪ੍ਾਤ ਦੇ ਗਸਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਸਿਾਲੀਆ 

ਗਨਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹ ੋਗਿਆ ਹ।ੈ  
 

ਅਸੀਂ ਗਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਗਿਚ ਗਕਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਗਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਗਹਲਾਂ ਉਨਿ ਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਗਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੱੁਗਦਆਂ ਦੀ ਚਿੰਿੇਰੀ 

ਸਮਝ ਗਿਕਗਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" 

 

ਨਿੀਂ ਗਦਲੀ 
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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. 

 


