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ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 

 

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੰਮ-ੂਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

 ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਗਿਸ਼ਨ ਚ ਗਸੱਖ ਨ ੂੰ  ਚੇਅਰਿਨੈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ : ਡਾ. ਕੂੰ ਵਲਜੀਤ ਕੌਰ 

 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਗਖੱਗਤਆਂ ਚ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿੂੰਿ  
 

ਚੂੰਡੀਿੜ੍ਹ 8 ਸਤੂੰਬਰ : ਜੂੰ ਿ -ਕਸ਼ਿੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵੱਚੋਂ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਖਤਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਿਗਹਰੀ ਗਚੂੰਤਾ 
ਦਾ ਪ੍ਰਿਟਾਵਾ ਕਰਗਦਆਂ ਿਲੋਬਲ ਗਸੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਿੂੰਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਿ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਝਗਦਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗਖੱਤੇ ਗਵੱਚ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਗਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੂੰ ਤ ਜੂੰ ਿ -
ਕਸ਼ਿੀਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਗਬੱਲ ਗਵੱਚ ਤਰਿੀਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 
ਦਰਜਾ ਗਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
 ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਗਬਆਨ ਗਵੱਚ ਿਲੋਬਲ ਗਸੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਡੀ ਗਸੂੰਘ, ਡਾ. ਕੂੰ ਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 
ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਿੈਨ ਹਰਜੀਤ ਗਸੂੰਘ ਿਰੇਵਾਲ ਨੇ ਗਕਹਾ ਗਕ ਜੂੰ ਿ -ਕਸ਼ਿੀਰ ਇਲਾਕੇ ਗਵੱਚ ਿਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ 
ਗਸੂੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਹੇਠ 50 ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਿ ਗਰਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ 
ਗਵਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜ੍ਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਗਖਆ ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਵਡਿੁੱ ਲਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ ਗਜਸ ਕਰਕੇ ਜੂੰ ਿ -ਕਸ਼ਿੀਰ ਦੀ ਗਰਆਸਤ 
ਗਵੱਚ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਸੀ ਪ੍ਰ ਿੌਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ 
ਕਰਗਦਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਗਬੱਲ 2020 ਗਵੱਚ ਤਰਿੀਿ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਗਦੱਤਾ ਜਦ ਗਕ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ੍-ਬੋਲੀ 
ਡੋਿਰੀ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰ ਗਲਆ ਜੋ ਗਕ ਿ ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਖੁੱ ਲਹਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਕੁਚਲਣ ਸਿਾਨ ਹੈ ਗਜਸ ਨ ੂੰ  ਜੂੰ ਿ -ਕਸ਼ਿੀਰ ਖੇਤਰ ਸਿੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਗਵਦੇਸ਼ਾਂ ਗਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਗਹਣ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਿੇ। 
 ਿਲੋਬਲ ਗਸੱਖ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਿ ਹ ਸੂੰਸਦ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਗਕ ਉਹ ਪ੍ਾਰਟੀ ਪੱ੍ਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਉੱਠ ਕੇ ਿਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਿਾਨਸ ਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਵਰਧੋੀ ਗਬੱਲ ਪ੍ਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰੋਧ ਕਰਨ। 
 ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਿਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਤਰੇਈ ਿਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਿੁਜੱਿਤ ਕਰਗਦਆਂ 
ਿਲੋਬਲ ਗਸੱਖ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਿ ਆਂ ਨੇ ਗਕਹਾ ਗਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪ੍ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂੰ ਿ -ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਦੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਗਸੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦ ਜਾ ਧਰੋਹ ਕਿਾਇਆ ਹੈ ਗਕਉਂਗਕ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ੍ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਗਠਤ ਕੀਤੇ ਜੂੰ ਿ -
ਕਸ਼ਿੀਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਗਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਕਸੇ ਵੀ ਗਸੱਖ ਨ ੂੰ  ਚੇਅਰਿੈਨ ਜਾਂ ਿੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਗਕ ਗਰਆਸਤ ਗਵੱਚ 
ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਗਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਿਨੈ ਜਾ ਿੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਗਸੱਖ ਜਰ ਰ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਗਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ 
ਗਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਆਸਤ ਦੀ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਿ ਵਜੋਂ ਗਸੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਸੱਧਾ ਧੱਕਾ ਤੇ ਗਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
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 ਉਨਾਂ ਗਕਹਾ ਗਕ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ, ਪ੍ੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗਵਗਦਅਕ ਖੇਤਰ ਗਵੱਚ ਦੇਸ਼ 
ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਣਿੁੱ ਲੇ ਯੋਿਦਾਨ ਗਦੱਤੇ ਹਨ ਗਜਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪ੍ਾ ਸਰਕਾਰ ਗਸੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਗਵਤਕਰੇ ਭਰਪ੍ ਰ ਨੀਤੀ ਨ ੂੰ  
ਗਤਆਿ ਕੇ  ਸੂੰ ਗਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 29 ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੂੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਗਸੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕ ਕਾਂ ਦੀ ਗਹਫਾਜਤ ਲਈ 
ਕੂੰ ਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਸੱਖਾਂ ਅੂੰਦਰ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਿਾਨਿੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪ੍ਨਪ੍ੇ। ਿਲੋਬਲ ਗਸੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ 
ਵੀ ਿੂੰਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਕ ਵਡਿੁੱ ਲੇ ਇਗਤਹਾਸ ਅਤੇ ਅਸੀਿ ਸਾਗਹਤ ਨਾਲ ਓਤਪ੍ੋਤ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਗਖੱਗਤਆਂ ਅੂੰ ਦਰ ਅਸਲ ਿਾਅਗਨਆਂ ਗਵੱਚ ਦ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਿ  ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
 
 

ਲੇਡੀ ਸਸੰਘ, ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ       ਹਰਜੀਤ ਸਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ  
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਿਲੋਬਲ ਗਸੱਖ ਕੌਂਸਲ       ਚੇਅਰਿੈਨ, ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ 
ਕੌਂਸਲ 
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