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ତଥାକଥିତ କାଶ୍ମୀର ଏକତା ଦବିସ ଉପରର ହୁଣ୍ଡାଇ ପାକସି୍ତାନର ରସାସଆିଲ ମିଡଆି ରପାଷ୍ଟକୁ ରନଇ 
ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରର ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତକିି୍ରୟା 

ରେବୃଆରୀ 08, 2022 

ତଥାକଥିତ କାଶ୍ମୀର ଏକତା ଦବିସ ଉପରର ହୁଣ୍ଡାଇ ପାକସି୍ତାନର ରସାସଆିଲ ମିଡଆି ରପାଷ୍ଟକୁ ରନଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରର 
ସରକାରୀ ମଖୁପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରନି୍ଦମ ବାଗଚ ିକହଛିନ୍ତ:ି 

"ତଥାକଥିତ କାଶ୍ମୀର ଏକତା ଦବିସରର ହୁଣ୍ଡାଇ ପାକସି୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରସାସଆିଲ ମିଡଆି ରପାଷ୍ଟକୁ ଆରମ ରଦଖିଥିଲୁ। 6 ରେବୃଆରୀ 
2022 ରବବିାର ଦନି ଏହ ିରସାସଆିଲ ମିଡଆି ରପାଷ୍ଟ ପରର ସଓିଲରର ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହୁଣ୍ଡାଇ ମୁଖୟାଳୟ ସହତି ର ାଗାର ାଗ କର ି

ଏରନଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିରଲ। ପରବତ୍ତତୀ ସମୟରର ଏହ ିଆପତ୍ତଜିନକ ରପାଷ୍ଟକୁ ହଟାଇ ଦଆି ାଇଥିଲା। ଗତକାଲି 7 ରେବୃଆରୀ 
2022 ରର ଦକି୍ଷଣ ରକାରଆିର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙୁ୍କ ରବୈରଦଶ୍କି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଡକା ାଇ ତାଙୁ୍କ ହୁଣ୍ଡାଇ ପାକସି୍ତାନର ଅଗ୍ରହଣୀୟ 
ରସାସଆିଲ ମିଡଆି ରପାଷ୍ଟ ଉପରର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅସରନ୍ତାଷ ବଷିୟରର ଅବଗତ କରା ାଇଥିଲା। ଏହା ଉରେଖ କରା ାଇଥିଲା ର  
ଏହ ିବଷିୟ ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳକି ଅଖଣ୍ଡତା ସହତି ଜଡତି ର ଉଁଥିରର ରକୌଣସ ିବୁଝାମଣା ରହାଇପାରବି ନାହିଁ। ଏହ ିସମସୟାର ସଠକି୍ 

ସମାଧାନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଉପ ୁକ୍ତ କା ତୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରବି ରବାଲି ଆରମ ଆଶ୍ା କରୁଛୁ। ରକାରଆିର ରବୈରଦଶ୍କି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ 
ଚୁଙ୍ଗ ଇୟୁ-ୟଙ୍ଗ ଆଜ ିସକାରଳ ରବୈରଦଶ୍କି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ରଭଟଛିନ୍ତ।ି ରସମାରନ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ଆରଲାଚନା କରୁଥିବାରବରଳ 
ରକାରଆିର ରବୈରଦଶ୍କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତ ିର  ରସାସଆିଲ ମଡିଆି ରପାଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତବାସୀ ତଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ରହାଇଥିବା ଭୁଲ ର ାଗୁ ରସମାରନ ଦୁୁଃଖିତ। 

ହୁଣ୍ଡାଇ ରମାଟସତ ଦ୍ୱାରା ଭାରତବାସୀଙୁ୍କ ଏହାର ଗଭୀର ଦୁୁଃଖ ଜଣାଇବା ସହ ଏହା ରାଜରନୈତକି କମିବା ଧାମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ରକୌଣସ ିମନ୍ତବୟ 
ରଦଉ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କର ିଏକ ବବୃିତ୍ତ ିଜାର ିକରା ାଇଛ।ି 

ବଭିିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରର ବରିଦଶ୍ୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡକି ଦ୍ୱାରା ନରିବଶ୍କୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରର। ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ା କରା ାଏ ର  ଏହ ିକମ୍ପାନୀମାରନ 
କମିବା ରସମାନଙ୍କର ସହର ାଗୀମାରନ ଭାରତର ସାବତରଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳକି ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରର ମିଥୟା ତଥା ବଭି୍ରାନ୍ତକିର ମନ୍ତବୟରୁ ଦୂରରଇ 
ରହରିବ।" 

ନୂଆଦେିୀ 
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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. 

 


