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మ ైనారిటీ అంశాలు అలాగే మతపరమ ైన స్వేచ్ఛ లేదా విశాేసాలపపై స్పెషల్ రిపో రటర్స్ 
విడుదల చేసి్న పతి్రకా పికటనపపై మీడియా పిశ్నలకు అధికార పిత్రనిధి స్ెందన 

ఫిబ్రవరి 18, 2021 

 

మ ైనారిటీ అంశాలు అలాగే మతపరమ ైన స్వేచ్ఛ లేదా విశాేసాలపపై స్పె షల్ రిపో రటర్స్ విడుదల చేస్ని పత్రకిా పికటనపపై 
మీడియా పిశ్నలకు స్ెందనగా, అధికార పిత్రనిధి శీ్ర అనురాగ్ శీ్రవాస్తవ ఈ విధంగా పవరకొనానరు: 
 
‘‘జమ్ము&కాశ్ముర్ (జ&ేక)ేకు సంబ్ంధ ంచిన మ నైారటిీ అంశాలపపై నడేు స్పె షల్ రిపో ర్టర్ (ఎస్ఆర్) విడుదల చసే్ిన పత్రరకా 
పరకటన అలాగ ేమ్తపర్మ నై స్వేచ్ఛ లేదా విశాేసాలపప ైస్పె షల్ రిపో ర్టర్ వ్ాాఖ్ాలు మ్ా దృష్ిటకి వచాాయి. 
 
ఎస్ఆర్ లు ఫబి్రవర ి10న పంపని పరశాావళిపపై కనీసం మ్ా సెందన కోసం వ్చేిచ్ూడకపో వడం ఘోర్మ నై విషయం. 
దీనికిబ్దులుగా, వ్ార్ు తమ్ తపపెడు ఊహాగానాలను మీడయిాకు విడుదల చశేార్ు. జుమ్ము అండ్ కాశ్ముర్ కు క ంత 
మ్ంద  రాయబ్ార్ుల బ్ృందం పర్ాటన సమ్యంలో వ్ార్ు ఉదేేశపూర్ేకంగానే ఈ పత్రరకా పరకటనను విడుదల చేయడం 
జరగిింద . 
 
జుమ్ము అండ్ కాశ్ముర్ అనదే  భార్తదశేం యొకక అంతర్గత మ్రియమ విడదీయరాని భాగం అనా వ్ాసతవ్ానిా, 
అదవేిధంగా భార్త పార్లమ ంట్ 05 ఆగస్ట 2019న జమ్ము అండ్ కాశ్ముర్ రాషట ర హో దాను భార్తదశే కేందర పాలిత 
పరా ంతంగా మ్ార్ుసూత  తీసుకునా నిర్ణయానిా ఈ పత్రరకా పరకటన విసురించింద . 
 
దశాబ్ాే లుగా ఉనా అసమ్ానతలను తొలగించ్డం, జిలాల  అభివృద ి  మ్ండళ్లకు విజయవంతంగా సాా నిక ఎనిాకలను 
జర్పడం దాేరా అటటడుగమ సాా యిలో పరజాసాేమ్ాానిా పరఢివిలేల లా చయేడం, అలాగే బ్ాాక్ టు విలేజ్ కార్ాకరమ్ం 
దాేరా సుపరిపాలనకు భరోసానివేడం లక్ష్ాంగా చపేటటటన చ్ర్ాలను గమరితంచ్డంలో ఈ పత్రరకా పరకటన విఫలం అయింద . 
భార్త లోని మిగతా పరా ంతాలనిాంటటక ీవరితంచే చ్టాట లను జమ్ము అండ్ కాశ్ముర్ కు కూడా విసతరంిపజయేడం వలల  
భార్త లోని ఇతర్ పరా ంతాలోల ని పరజలతో సమ్ానంగా జమ్ము అండ్ కాశ్ముర్ పరజలు కూడా హకుకలు ప ందేందుకు 
వీలుకలిెసుత నా వీటట సానుకూల పరభావ్ాలను ఈ పత్రరకా పరకటన విసురించింద . 
 
జనాభాపర్మ నై ఈ మ్ార్ుెల విషయంలో భయాల విషయానిక స్వత , జ&ేకేలో అధ క సంఖ్ాలో జారచీేయబ్డని నివ్ాస 
ధుర వీకర్ణ పతరా లు అనేవి అపెటలల  శాశేత నివ్ాస ధుర వీకర్ణ పతరా ల (పఆీర్ స్ీ)ను కలిగని వ్ారిక ేఇచాార్నా వ్ాసతవం, 
ఈ భయాలు నిరాధార్మ ైనవి అలాగ ేఅసంబ్దిమ ైనవి అనే అంశానిా తటేతలెల ం చసేోత ంద . 
 



మ్ానవ హకుకల కౌనిిల్ నిరేేశంచిన నిష్ాెక్షిత మ్రయిమ తటసాత అనే విసత ృత నిబ్ంధనలకు ఎస్ఆర్ లు కటుట బ్డ ి
ఉండాలనా దానిపప ైఈ పత్రరకా పరకటన సందహేాలు లేవ్ననతతుత తోంద . 
 
తమ్ పరిశ్మలనలో ఉనా అంశాలపప ైతొందర్పాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అలాగే పత్రరకా పరకటనలను జార ీచయేడానికి 
మ్మందు ఎస్ఆర్ లు మ్రింత మ ర్ుగ నై అవగాహనను పపంప ంద ంచ్ుకుంటార్ని మేమ్మ ఆశసుత నాాం.’’ 
 
నయూఢిలీ్ల 
ఫిబి్వరి 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. 

 


