Official Spokesperson's response to media queries on press
release by Special Rapporteur on minority issues and the
Special Rapporteur on freedom of religion or belief
February 18, 2021

சிறுபான்மை பிரச்சிமைகள் குறித்த சிறப்பு அறிக்மகயாளர் ைற்றும் ைத
சுதந்திரம் அல்லது நம்பிக்மக சுதந்திரம் குறித்த சிறப்பு அறிக்மகயாளர்
சசய்திகுறிப்பு குறித்த ஊடகக் ககள்விகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ சசய்தித்
சதாடர்பாளர் அளித்த பதில்
பிப்ரவாி 18, 2021
ஊடகக் ககள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதைாக சிறுபான்மை பிரச்சிமைகள் குறித்த சிறப்பு
அறிக்மகயாளர் ைற்றும் ைத சுதந்திரம் அல்லது நம்பிக்மக சுதந்திரம் குறித்த சிறப்பு
அறிக்மகயாளர் சசய்திகுறிப்பு பற்றி அதிகாரப்பூர்வ சசய்தித் சதாடர்பாளர் ஸ்ரீ. அனுராக்
ஸ்ரீவத்சவா கூறியதாவது:
" சிறுபான்மை பிரச்சிமைகள் குறித்து சிறப்பு அறிக்மகயாளரால் இன்று சவளியிடப்பட்ட செ&
கக குறித்த சசய்திக்குறிப்மபயும், ைத சுதந்திரம் அல்லது நம்பிக்மக சுதந்திரம் குறித்த
அறிக்மகயாளாின் அறிக்மகமயயும் பார்த்கதாம்.
எஸ்.ஆர். கள் பிப்ரவாி 10 அன்று தங்கள் ககள்வித்தாள்கமளப் பகிர்ந்து சகாண்ட பின், எங்கள்
பதிலுக்காக கூட காத்திருக்கவில்மல என்பது வருந்தத்தக்கது. ைாறாக, அவர்கள் தங்களது
தவறாை அனுைாைங்கமள ஊடகங்களுக்கு சவளியிட கதர்வு சசய்தைர். ெம்மு காஷ்ைீருக்காை
தூதர்கள் குழுவிைாின் வருமகயுடன் ஒத்துகபாவதற்கு சசய்திக்குறிப்பிற்கு கவண்டுசைன்கற
கநரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
ெம்மு காஷ்ைீர் இந்தியாவின் ஒருங்கிமைந்த ைற்றும் தவிர்க்கமுடியாத பகுதியாகும் என்பமதயும்,
ெம்மு காஷ்ைீர் ைாநிலத்தின் நிமலமய இந்திய யூைியன் பிரகதசைாக ைாற்றுவது சதாடர்பாக
2019 ஆகஸ்ட் 05 ஆம் கததி இந்திய நாடளுைன்றத்தால் எடுக்கப்பட்ட முடிமவ பத்திாிமக
சவளியீடு புறக்கைிக்கிறது.
பல தசாப்தங்களாக பாகுபாட்மட முடிவுக்கு சகாண்டு வருவமதயும், ைாவட்ட கைம்பாட்டு
கவுன்சில்களுக்காை உள்ளாட்சி கதர்தல்கமள சவற்றிகரைாக நடத்துவதின் மூலமும், கிராைத்
திட்டத்திற்கு திரும்புவதன் மூலம் நல்லாட்சிமய உறுதி சசய்வதன் மூலமும் ெைநாயகத்மத
அடிைட்ட அளவில் நிமலநிறுத்துவமத கநாக்கைாக சகாண்ட நடவடிக்மககமள பத்திாிமக
சவளியீடு கைக்கில் எடுக்கவில்மல. ெம்மு காஷ்ைீர் வமர இந்தியாவின் பிற பகுதிகளுக்கு
சபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கமள விாிவுபடுத்துவதன் கநர்ைமறயாை தாக்கத்மத பத்திாிமக
சவளியீடு புறக்கைித்து, ெம்மு காஷ்ைீர் ைக்களுக்கு இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் உள்ள
ைக்களுக்கு
கிமடக்கும்
அகத
உாிமைகமள
அனுபவிக்க
உதவுகிறது.

ைக்கள் சதாமக ைாற்றத்தின் அம்சங்கமளப் சபாறுத்தவமர,கெ&கக-ல் வழங்கப்பட்ட
சபரும்பான்மையாை வீட்டுச் சான்றிதழ்கள் முந்மதய நிரந்தர வதிவிட சான்றிதழ் (பி.ஆர்.சி.)
மவத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த அச்சங்கள் ஆதாரைற்றமவ என்பமதக் காட்டுகிறது.
இந்த
சசய்திகுறிப்பு
ைைித
உாிமைகள்
கபரமவயால்
கமடபிடிக்க
எஸ்.ஆர்.கள்
கட்டாயப்படுதப்பட்டுள்ள
புறநிமல
ைற்றும்
நடுநிமலயின்
சபாிய
சகாள்மககமள
ககள்விக்குள்ளாக்குகிறது.
சிறப்பு அறிக்மகயாளர்கள் அவசர முடிவுக்கு சசன்று பத்திாிமக அறிக்மககமள சவளியிடுவதற்கு
முன், அவர்களின் பாிசீலமையில் உள்ள சிக்கல்கமளப் பற்றி நன்கு புாிந்துசகாள்வார்கள் என்று
நாங்கள் எதிர்பார்க்கிகறாம்.

நியூ சடல்லி
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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.

