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ਅਖਤੌੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਿੇ ਮਕੌ ੇਹ ੁੰਡਈ ਪਾਦਕਸਤਾਨ ਿ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸਸੋ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਸੋਟ ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਿੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਿ ੇਸਰਕਾਰੀ ਬ ਲਾਰ ੇਵਲੱੋਂ ਜਵਾਬ 

8 ਫਰਵਰੀ, 2022 

 

ਅਖੌਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਿੇ ਮੌਕੇ ਹ ੁੰਡਈ ਪਾਦਕਸਤਾਨ ਿ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਿੇ 
ਸਵਾਲਾਾਂ ਿਾ ਜਵਾਬ ਦਿੁੰਿੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬ ਲਾਰ ੇਸ਼ਰੀ ਅਦਰੁੰਿਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਦਕਹਾ: 
 

"ਅਸੀਂ ਹ ੁੰਡਈ ਪਾਦਕਸਤਾਨ ਿ ਆਰਾ ਅਖੌਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਿੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 
ਿੇਖੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ, 6 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨ ੁੰ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਿੇ ਜਾਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤ ਰੁੰਤ ਬਾਅਿ ਦਸਓਲ ਦਵਖ ੇਸਾਡੇ 
ਰਾਜਿ ਤ ਨੇ ਹ ੁੰਡਈ ਹੈੈੱਡਕ ਆਰਟਰ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁੰਦਗਆ। ਇਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟ ਨ ੁੰ ਇਸਤੋਂ 
ਬਾਅਿ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਦਗਆ।  ਕੱਲਹ 7 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨ ੁੰ ਦਵਿੇਸ਼ ਮੁੰਤਰਾਲੇ ਿ ਆਰਾ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਿੇ ਰਾਜਿ ਤ ਨ ੁੰ 
ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ। ਹ ੁੰਡਈ ਪਾਦਕਸਤਾਨ ਿ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗੈਰ-ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ 
ਸਰਕਾਰ ਿੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਨਹਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਿੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੁੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਬੁੰਧਤ ਹੈ ਦਜਸ 
'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਿ ਕਰਿ ੇਹਾਾਂ ਦਕ ਕੁੰਪਨੀ ਇਨਹਾਾਂ ਮ ੱਦਿਆਾਂ ਨ ੁੰ ਸਹੀ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਢ ਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਿੇ ਦਵਿਸੇ਼ ਮੁੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਕਹਾ  ਦਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੁੰ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ 
ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਿਲੋੇਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨ ੁੰ ਪ ੱਜੀ ਠੇਸ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ. 
 

ਹ ੁੰਡਈ ਮੋਟਰਜ਼ ਿ ਆਰਾ ਦਬਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਿ ੇਲੋਕਾਾਂ ਪਰਤੀ ਆਪਣਾ ਡ ੁੰਘਾ 
ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਦਕ ਕੁੰਪਨੀ ਦਸਆਸੀ ਜਾਾਂ ਧਾਰਦਮਕ ਮ ੱਦਿਆਾਂ ਬਾਰੇ ਦਟਪੱਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ ਹੈ। 
 

ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦਵੱਚ ਦਵਿੇਸ਼ੀ ਕੁੰਪਨੀਆਾਂ ਿੇ ਦਨਵੇਸ਼ ਿਾ ਸ ਆਗਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਜਹੀਆਾਂ ਕੁੰਪਨੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ 
ਿ ੇਸਦਹਯੋਗੀਆਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਪਰਭ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੁੰਡਤਾ ਿੇ ਮਾਮਦਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ 
ਅਤੇ ਗ ੁੰਮਰਾਹਕ ੁੰਨ ਦਟੱਪਣੀਆਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 
8 ਫਰਵਰੀ, 2022 

 

 

 

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. 

 


