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"ਗਿਲਗਿਟ- ਬਾਲਗਟਸਤਾਨ" ਗ ਿੱਚ ਚੋਣਾਾਂ ਦ ੇਐਲਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ  ਿੱਲੋਂ  ਗ ਰਧੋ  

29 ਸਤਬੰਰ, 2020 

 

ਅਸੀਂ 15 ਨ ੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਅਖੌਤੀ "ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਗਟਸਤਾਨ" ਗ ਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਾਂ ਤਜ ੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਐਲਾਨੇ 

ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਰਪੋਰਟਾਾਂ  ੇਖੀਆਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਗਕਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਗ ਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਾਂਦੇ ਹੋਏ 

ਇਹ ਿਿੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਗਕ ਅਖੌਤੀ ਗਿਲਗਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲਗਟਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਗਕਆਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਮ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਿੱਦਾਖ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚ ੇ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ 1947 ਗ ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਗਸਿੱਟ ੇ ਜੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਨਿੱਖੜ ਾਾਂ ਅੰਿ ਹਨ। ਪਾਗਕਸਤਾਨ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਦ ੇਦੁਆਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾਏ ਿਏ ਇਲਾਗਕਆਾਂ ਬਾਰ ੇਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ 

ਹੈ। 

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰ ਾਈਆਾਂ ਗਜ ੇਂ ਅਖੌਤੀ “ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਗਟਸਤਾਨ (ਚੋਣਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਚਲਾਉ ਸਰਕਾਰ) ਸੋਧ 

ਆਦੇਸ਼, 2020” ਅਤੇ ਪਾਗਕਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ  ਇਸਦ ੇਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨ ੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾਏ ਿਏ ਖੇਤਰਾਾਂ ਗ ਿੱਚ 

ਬਦਲਾਅ ਗਲਆਉਣ ਦੀਆਾਂ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ੀ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਕਾਰ ਗਦਿੱਤਾ ਹ।ੈ ਅਗਜਹੀਆਾਂ ਕਾਰ ਾਈਆਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਾਂ 

ਜੰਮ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਿੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਹਿੱਗਸਆਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਿਏ ਪਾਗਕਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨ ੰ ਲੁਕੋਇਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਪਛਲੇ ਸਿੱਤ ਦਹਾਗਕਆਾਂ ਤੋਂ ਪਾਗਕਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ ੇ ਾਲੇ ਇਲਾਗਕਆਾਂ ਗ ਿੱਚ ਰਗਹੰਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਮਨੁਿੱਖੀ 

ਅਗਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਿੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ  ਾਾਂਝਾ ਰਿੱਖੇ ਜਾਣ ਨ ੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਬਨਾ ਟੀ 
ਕੰਮਾਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਿੈਰਕਨ ੰਨੀ ਕਬਗਜ਼ਆਾਂ ਨ ੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪਾਗਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ  ਿੈਰਕਾਨ ੰਨੀ ਕਬਜ਼ ੇ ਾਲੇ ਸਾਰ ੇ

ਖੇਤਰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। 
 

ਨ ੀਂ ਗਦਿੱਲੀ 

29 ਸਤੰਬਰ, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


