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మైనారిటీ అంశాలు అలాగే మతపరమైన స్వేచ్ఛ లేదా విశాేసాలపపై స్పెషల్ రిపో రట ర్స్
విడుదల చేస్ిన పత్రికా పికటనపపై మీడియా పిశ్నలకు అధికార పిత్రనిధి స్ెందన
ఫిబ్వ
ర రి 18, 2021
మైనారిటీ అంశాలు అలాగే మతపరమైన స్వేచ్ఛ లేదా విశాేసాలపపై స్పెషల్ రిపో రటర్స్ విడుదల చేస్న
ి పత్రికా పికటనపపై
మీడియా పిశ్నలకు స్ెందనగా, అధికార పిత్రనిధి శ్రీ అనురాగ్ శ్రీవాస్త వ ఈ విధంగా పవరకొనానరు:
‘‘జమ్ము&కాశ్ముర్ (జే&కే)కు సంబ్ంధంచిన మన
ై ారిటీ అంశాలపపై నేడు స్పెషల్ రిపో ర్టర్ (ఎస్ఆర్) విడుదల చేస్ిన పత్రరకా
పరకటన అలాగే మ్తపర్మన
ై స్వేచ్ఛ లేదా విశాేసాలపపై స్పెషల్ రిపో ర్టర్ వ్ాాఖ్ాలు మ్ా దృష్ిటకి వచాాయి.
ఎస్ఆర్లు ఫిబ్వ
ర రి 10న పంపిన పరశాావళిపపై కనీసం మ్ా సెందన కోసం వ్ేచిచ్ూడకపో వడం ఘోర్మన
ై విషయం.
దీనికిబ్దులుగా, వ్ార్ు తమ్ తపపెడు ఊహాగానాలను మీడియాకు విడుదల చేశార్ు. జుమ్ము అండ్ కాశ్ముర్కు క ంత
మ్ంద రాయబ్ార్ుల బ్ృందం పర్ాటన సమ్యంలో వ్ార్ు ఉదేేశపూర్ేకంగానే ఈ పత్రరకా పరకటనను విడుదల చేయడం
జరిగింద.
జుమ్ము అండ్ కాశ్ముర్ అనేద భార్తదేశం యొకక అంతర్గ త మ్రియమ విడదీయరాని భాగం అనా వ్ాసత వ్ానిా,
అదేవిధంగా భార్త పార్ల మంట్ 05 ఆగస్ట 2019న జమ్ము అండ్ కాశ్ముర్ రాషట ర హో దాను భార్తదేశ కేందర పాలిత
పారంతంగా మ్ార్ుసూ
త తీసుకునా నిర్ణయానిా ఈ పత్రరకా పరకటన విసురించింద.
దశాబ్ాేలుగా ఉనా అసమ్ానతలను తొలగించ్డం, జిలాల అభివృది మ్ండళ్ల కు విజయవంతంగా సాానిక ఎనిాకలను
జర్పడం దాేరా అటట డుగమ సాాయిలో పరజాసాేమ్ాానిా పరిఢవిలేలలా చేయడం, అలాగే బ్ాాక్ టు విలేజ్ కార్ాకరమ్ం
దాేరా సుపరిపాలనకు భరోసానివేడం లక్ష్ాంగా చేపటటటన చ్ర్ాలను గమరితంచ్డంలో ఈ పత్రరకా పరకటన విఫలం అయింద.
భార్తలోని మిగతా పారంతాలనిాంటటకీ వరితంచే చ్టాటలను జమ్ము అండ్ కాశ్ముర్కు కూడా విసత రింపజేయడం వలల
భార్తలోని ఇతర్ పారంతాలోలని పరజలతో సమ్ానంగా జమ్ము అండ్ కాశ్ముర్ పరజలు కూడా హకుకలు ప ందేందుకు
వీలుకలిెసుతనా వీటట సానుకూల పరభావ్ాలను ఈ పత్రరకా పరకటన విసురించింద.
జనాభాపర్మన
ై ఈ మ్ార్ుెల విషయంలో భయాల విషయానిక స్వత , జే&కేలో అధక సంఖ్ాలో జారీచేయబ్డిన నివ్ాస
ధురవీకర్ణ పతారలు అనేవి అపెటలల శాశేత నివ్ాస ధురవీకర్ణ పతారల (పీఆర్స్ీ)ను కలిగిన వ్ారికే ఇచాార్నా వ్ాసత వం,
ఈ భయాలు నిరాధార్మైనవి అలాగే అసంబ్ది మైనవి అనే అంశానిా తేటతెలలం చేసత ో ంద.

మ్ానవ హకుకల కౌనిిల్ నిరేేశంచిన నిష్ాెక్షిత మ్రియమ తటసా త అనే విసత ృత నిబ్ంధనలకు ఎస్ఆర్లు కటుటబ్డి
ఉండాలనా దానిపపై ఈ పత్రరకా పరకటన సందేహాలు లేవ్న
న తతు
త తోంద.
తమ్ పరిశ్మలనలో ఉనా అంశాలపపై తొందర్పాటు నిర్ణ యాలు తీసుకోవడం అలాగే పత్రరకా పరకటనలను జారీ చేయడానికి
మ్మందు ఎస్ఆర్లు మ్రింత మర్ుగన
ై అవగాహనను పపంప ందంచ్ుకుంటార్ని మేమ్మ ఆశసుతనాాం.’’
నయూఢిల్లీ
ఫిబ్ివరి 18, 2021

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.

