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ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କିର୍ମାବ ବିଶ୍ୱାସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂ ତଙ୍କ ରପ୍ରସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ସମ୍ପକକରେ ଗଣର୍ମାଧ୍ୟର୍ମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରନଇ ସେକାେୀ ର୍ମୁଖ୍ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
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ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କିର୍ମାବ ବିଶ୍ୱାସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂ ତଙ୍କ ରପ୍ରସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସମ୍ପକକରେ ଗଣର୍ମାଧ୍ୟର୍ମ ପ୍ରଶ୍ନେ ଉତ୍ତେରେ
ସେକାେୀ ର୍ମୁଖ୍ପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅନୁ ୋଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତିରେ:
"ଆଜି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀେ ଉପରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧାର୍ମିକ କିର୍ମବା ବିଶ୍ୱାସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂ ତଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଜାେି କୋୋଇଥିବା ରପ୍ରସ
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆରର୍ମ ରଦଖିଛୁ ।
ଏହା ଅତୟନ୍ତ ଦୁ ୁଃଖ୍ଦାୟକ ରେ 10 ରେବୃ ଆେୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂ ତର୍ମାରନ ରସର୍ମାନଙ୍କେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କେିବା ପରେ ଆର୍ମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅରପକ୍ଷା
କେିନଥିରଲ। ଏହା ପେିବରତ୍ତକ ରସର୍ମାରନ ରସର୍ମାନଙ୍କେ ଭୁଲ କଳ୍ପନା ଗଣର୍ମାଧ୍ୟର୍ମକୁ ପ୍ରକାଶ୍ କେିବାକୁ ପସନ୍ଦ କେିଥିରଲ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀେକୁ ୋଷ୍ଟ୍ରଦୂ ତଙ୍କ
ଗସ୍ତ ସର୍ମୟରେ ରପ୍ରସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସୁଚନ୍ତ
ି ତ
ି ଭାବରେ ଜାେି କୋୋଇଛି।
ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀେ ରହଉଛି ଭାେତେ ଏକ ଅବିରେଦୟ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀେ ୋଜୟେ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଭାେତେ ରକନ୍ଦ୍ରଶ୍ାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ପେିବତ୍ତକନକୁ ରନଇ 05 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ରେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାୋ ନିଆୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରପ୍ରସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରେ ଅସମ୍ମାନ କୋୋଇଛି।
ବର୍କ ବର୍କେ ରଭଦଭାବକୁ ଦୂ େ କେିବା, ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ୍ ପେିର୍ଦ ପାଇଁ ସେଳତା ସହ ନିବକାଚନ କେି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ତୃ ଣର୍ମୂଳ ସ୍ତେରେ ସୁଦୃଢ କେିବା ଏବଂ
ଗ୍ରାର୍ମକୁ ରେେିବା କାେକୟକ୍ରର୍ମ ଦ୍ୱାୋ ଉତ୍ତର୍ମ ଶ୍ାସନ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କେିବା ଆଦି ପଦରକ୍ଷପକୁ ବିଚାେକୁ ରନବାରେ ରପ୍ରସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିେଳ ରହାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ ଓ
କାଶ୍ମୀେରେ ଅବଶ୍ିଷ୍ଟ ଭାେତରେ ପ୍ରେୁଜୟ ଆଇନ ଲାଗୁ କେିବାେ ସକୋତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ରପ୍ରସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଅଣରଦଖ୍ା କୋୋଇଛି। ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ
ରହବା ଦ୍ୱାୋ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀେେ ରଲାକର୍ମାରନ ଭାେତେ ଅନୟାନୟ ଅଞ୍ଚଳେ ରଲାକଙ୍କ ସହ ସର୍ମାନ ଅଧିକାେ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷର୍ମ ରହାଇଛନ୍ତି।
ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀେରେ ଅଧିକାଂଶ୍ ଆବାସିକ ସାର୍ଟିେିରକଟ୍ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସୀ ସାର୍ଟିେିରକଟ୍ (ପିଆେସି) ଧାେକର୍ମାନଙ୍କୁ ଜାେି ରହାଇଥବାେୁ ଜନସଂଖ୍ୟା
ପେିବତ୍ତକନେ ଆଶ୍ଙ୍କା ଭିତ୍ତହ
ି ୀନ ଏବଂ ନିୋଧାେ ରବାଲି ଜଣାପରେ।
ଏହି ରପ୍ରସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ନିଷ୍ପକ୍ଷତା ଏବଂ ନିେରପକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛ ି ୋହା ର୍ମାନବାଧିକାେ ପେିର୍ଦ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂ ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାର୍ମୂଳକ ଭାବରେ
ପାଳନ କେିବାପାଇଁ କୁ ହାୋଇଥାଏ।
ଆରର୍ମ ଆଶ୍ା କେୁଛୁ ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂ ତର୍ମାରନ ଶ୍ୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ରପ୍ରସ୍ ବିବୃତ୍ତି ରଦବା ପୂବକେୁ ରସର୍ମାନଙ୍କ ବିଚାେରେ ଥିବା ବିର୍ୟଗୁେକ
ି
ଉପରେ ଏକ ଉତ୍ତର୍ମ ବୁ ଝାର୍ମଣା ବିକାଶ୍ କେିରବ।”
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
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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.

