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ସଂଖ୍ୟାଲଘଙୁ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କରି୍ମବା ବଶି୍ୱାସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତଙ୍କ ରପ୍ରସ ବଜି୍ଞପି୍ତ 
ସମ୍ପକକରେ ଗଣର୍ମାଧ୍ୟର୍ମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରନଇ ସେକାେୀ ର୍ମୁଖ୍ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତକିି୍ରୟା 

ରେବୃଆେୀ 18, 2021 

ସଂଖ୍ୟାଲଘଙୁ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କରି୍ମବା ବଶି୍ୱାସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତଙ୍କ ରପ୍ରସ ବଜି୍ଞପି୍ତ ସମ୍ପକକରେ ଗଣର୍ମାଧ୍ୟର୍ମ ପ୍ରଶ୍ନେ ଉତ୍ତେରେ 
ସେକାେୀ ର୍ମୁଖ୍ପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅନୁୋଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହଛିନ୍ତରିେ: 
 
"ଆଜ ିଜାମ୍ମ ୁଓ କାଶ୍ମୀେ ଉପରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧାର୍ମିକ କରି୍ମବା ବଶି୍ୱାସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଜାେ ିକୋୋଇଥିବା ରପ୍ରସ 
ବଜି୍ଞପି୍ତ ଆରର୍ମ ରଦଖିଛୁ। 
 
ଏହା ଅତୟନ୍ତ ଦୁୁଃଖ୍ଦାୟକ ରେ 10 ରେବୃଆେୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତର୍ମାରନ ରସର୍ମାନଙ୍କେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କେବିା ପରେ ଆର୍ମେ ପ୍ରତକିି୍ରୟାକୁ ଅରପକ୍ଷା 
କେନିଥିରଲ। ଏହା ପେବିରତ୍ତକ ରସର୍ମାରନ ରସର୍ମାନଙ୍କେ ଭୁଲ କଳ୍ପନା ଗଣର୍ମାଧ୍ୟର୍ମକୁ ପ୍ରକାଶ୍ କେବିାକୁ ପସନ୍ଦ କେଥିିରଲ। ଜାମ୍ମ ୁଓ କାଶ୍ମୀେକୁ ୋଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ 
ଗସ୍ତ ସର୍ମୟରେ ରପ୍ରସ ବଜି୍ଞପି୍ତ ସୁଚନି୍ତତି ଭାବରେ ଜାେ ିକୋୋଇଛ।ି 
 
ଜାମ୍ମ ୁ ଓ କାଶ୍ମୀେ ରହଉଛ ି ଭାେତେ ଏକ ଅବରିେଦୟ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଜାମ୍ମ ୁ ଓ କାଶ୍ମୀେ ୋଜୟେ ସ୍ଥିତକୁି ଭାେତେ ରକନ୍ଦ୍ରଶ୍ାସତି ଅଞ୍ଚଳରେ 
ପେବିତ୍ତକନକୁ ରନଇ 05 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ରେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାୋ ନଆିୋଇଥିବା ନଷି୍ପତ୍ତକୁି ରପ୍ରସ ବଜି୍ଞପି୍ତରେ ଅସମ୍ମାନ କୋୋଇଛ।ି 
 
ବର୍କ ବର୍କେ ରଭଦଭାବକୁ ଦୂେ କେବିା, ଜଲି୍ଲା ବକିାଶ୍ ପେରି୍ଦ ପାଇଁ ସେଳତା ସହ ନବିକାଚନ କେ ିଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ତୃଣର୍ମୂଳ ସ୍ତେରେ ସୁଦୃଢ କେବିା ଏବଂ 
ଗ୍ରାର୍ମକୁ ରେେବିା କାେକୟକ୍ରର୍ମ ଦ୍ୱାୋ ଉତ୍ତର୍ମ ଶ୍ାସନ ସୁନଶିି୍ଚତ କେବିା ଆଦ ି ପଦରକ୍ଷପକୁ ବଚିାେକୁ ରନବାରେ ରପ୍ରସ ବଜି୍ଞପି୍ତ ବେିଳ ରହାଇଛ।ି ଜାମ୍ମ ୁ ଓ 
କାଶ୍ମୀେରେ ଅବଶ୍ଷି୍ଟ ଭାେତରେ ପ୍ରେୁଜୟ ଆଇନ ଲାଗୁ କେବିାେ ସକୋତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ରପ୍ରସ ବଜି୍ଞପି୍ତରେ ଅଣରଦଖ୍ା କୋୋଇଛ।ି ଏହ ିଆଇନ ଲାଗୁ 
ରହବା ଦ୍ୱାୋ ଜାମ୍ମ ୁଓ କାଶ୍ମୀେେ ରଲାକର୍ମାରନ ଭାେତେ ଅନୟାନୟ ଅଞ୍ଚଳେ ରଲାକଙ୍କ ସହ ସର୍ମାନ ଅଧିକାେ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷର୍ମ ରହାଇଛନ୍ତ।ି 
 
ଜାମ୍ମ ୁ ଓ କାଶ୍ମୀେରେ ଅଧିକାଂଶ୍ ଆବାସକି ସାର୍ଟେିିରକଟ୍ ସ୍ଥାୟୀ ନବିାସୀ ସାର୍ଟେିିରକଟ୍ (ପିଆେସି) ଧାେକର୍ମାନଙୁ୍କ ଜାେ ି ରହାଇଥବାେୁ ଜନସଂଖ୍ୟା 
ପେବିତ୍ତକନେ ଆଶ୍ଙ୍କା ଭିତ୍ତହିୀନ ଏବଂ ନେିାଧାେ ରବାଲି ଜଣାପରେ। 
 
ଏହ ିରପ୍ରସ ବଜି୍ଞପି୍ତରେ ନଷି୍ପକ୍ଷତା ଏବଂ ନେିରପକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଛି ିୋହା ର୍ମାନବାଧିକାେ ପେରି୍ଦ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟତାର୍ମୂଳକ ଭାବରେ 
ପାଳନ କେବିାପାଇଁ କୁହାୋଇଥାଏ। 
 
ଆରର୍ମ ଆଶ୍ା କେୁଛୁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତର୍ମାରନ ଶ୍ୀଘ୍ର ସଦି୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚବିା ଏବଂ ରପ୍ରସ୍ ବବୃିତ୍ତ ି ରଦବା ପୂବକେୁ ରସର୍ମାନଙ୍କ ବଚିାେରେ ଥିବା ବରି୍ୟଗୁେକି 
ଉପରେ ଏକ ଉତ୍ତର୍ମ ବୁଝାର୍ମଣା ବକିାଶ୍ କେରିବ।” 
 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
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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. 
 


