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જમ્મુ અને કાશ્મીરની ચોક્કસ ઘટનાઓ પર માનવાધિકાર માટેના હાઈ કધમશનર
(ઓએચસીએચઆર) ના કાર્ાાલર્ના પ્રવક્તા દ્વારા કરવામાાં આવેલા ધનવેદન અાંગે
મીડિર્ાના પ્રશ્નોના સત્તાવાર પ્રવક્તાનો જવાબ
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જમ્મુ અને કાશ્મીરમાાં બનેલી ચોક્કસ ઘટનાઓ પર માનવાધિકાર માટેના હાઈ કધમશનર (ઓએચસીએચઆર)ના
કાર્ાાલર્ના પ્રવક્તા દ્વારા કરવામાાં આવેલા ધનવેદન અાંગે મીડિર્ાના પ્રશ્નોના જવાબમાાં, સત્તાવાર પ્રવક્તા શ્રી અરરદમ
બાગચીએ જણાવર્ુાં હતુાં કે:
"અમે જમ્મુ અને કાશ્મીરની ચોક્કસ ઘટનાઓ પર માનવ અધિકાર માટેના હાઈ કધમશનર (ઓએચસીએચઆર)ના
કાર્ાાલર્ના પ્રવક્તાએ આપેલુાં ધનવેદન જોર્ુાં છે .
આ ધનવેદન ભારતમાાં કાર્દાનો અમલ કરતા અધિકારીઓ અને સુરક્ષા દળો સામે પાર્ાધવહોણા અને પાર્ાધવહોણા આક્ષેપો
કરે છે .
તે સરહદ પારના આતાંકવાદથી ભારત માટે પેદા થર્ેલા સુરક્ષાના પિકારો અને જમ્મુ અને કાશ્મીર સધહત આપણા
નાગડરકોના સૌથી મૂળભૂત માનવ અધિકાર 'જીવનના અધિકાર' પર તેની અસર ધવશે ઓએચસીએચઆરની સમજણનો
સાંપૂણા અભાવ દશાાવે છે .
પ્રધતબાંધિત આતાંકવાદી સાંગઠનો 'સશસ્ત્ર જૂ થો' તરીકે ઉલ્લેખ કરવો એ દશાાવે છે કે ઓએચસીએચઆર સ્ત્પષ્ટ પૂવાગ્રહ
િરાવે છે .
એક લોકશાહી દેશ તરીકે પોતાના નાગડરકોના માનવાધિકારોને પ્રોત્સાહન આપવા અને તેનુાં રક્ષણ કરવાની પ્રધતબદ્િતા
સાથે, ભારત સરહદ પારના આતાંકવાદનો સામનો કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાાં લે છે .

ભારતના સાવાભૌમત્વનુાં રક્ષણ કરવા અને તેના નાગડરકોની સુરક્ષા સુધનધશ્ચત કરવા માટે સાંસદ દ્વારા ગેરકાનૂની પ્રવૃધત્તઓ
(ધનવારણ) અધિધનર્મ, 1967 (ર્ુએપીએ) જે વા રાષ્ટ્રીર્ સુરક્ષા કાર્દાઓ ઘિવામાાં આવર્ા હતા.
ધનવેદનમાાં જે નો ઉલ્લેખ છે તે વર્ધક્તની િરપકિ અને ત્ર્ારબાદ અટકાર્ત સાંપૂણાપણે કાર્દાની જોગવાઈઓ અનુસાર
કરવામાાં આવી હતી.

ભારતમાાં સત્તાધિકારીઓ કાર્દાનુાં ઉલ્લાંઘન કરનારાઓ ધવરુદ્િ કામ કરે છે , અધિકારોના કાર્દેસરના ઉપર્ોગ સામે નહીં.
સત્તાવાળાઓની આવી તમામ કામગીરી કિક કાર્દાને આધિન છે .
અમે ઓએચસીએચઆરને માનવાધિકારો પર આતાંકવાદની નકારાત્મક અસરો ધવશે વિુ સારી સમજ ધવકસાવવા માટે
ધવનાંતી કરીએ છીએ."
નવી ડદલ્હી
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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.

