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కాశ్మీర్ సంఘీభావ దినంగా పిలవబడుతునన దానిప ై ‘హ్యందాయ్ పాకిస్ాా న్’ 
స్ో షల్ మీడియా పో స్్ట ప ై మీడియా ప్రశ్నలకు అధికార ప్రతినిధి సపందన 

ఫిబ్రవరి 08, 2022 

 

కాశ్మీర్ సంఘీభావ దినంగా పిలవబడుతునన దానిప ై ‘హ్యందాయ్ పాకిస్ాా న్’ సో్ షల్ మీడియా పో స్్ట ప ై 
మీడియా ప్రశ్నలకు సపందనగా, అధికార ప్రతినిధి శ్మ ీఅరచందమ్ బాగచి ఈ విధంగా పరేకొన్ానరు: 
 
‘‘కాశ్మీర్ సంఘీభావ దినంగా పిలవబ్డుతునన దానిప ై ‘హ్యందాయ్ పాకిస్ాా న్’ చసేిన స్ో షల్ మీడయిా పో స్్ట మా 
దృష్ి్క ి వచ్చంది. 2022 ఫిబ్రవర ి 6న, ఆదివారం ఈ స్ో షల్ మీడయిా పో స్్ట చసేని వ ంటనే, సియోల్ లోని మా 
రాయబ్ారి హ్యందాయ్ ప్రధాన కారాయలయానిన సంప్రదించ్, వివరణ అడగిారు. ఈ ఆక్షపే్ణయీమ నై పో స్్ట  ఆ 
తరాాత తీసవిేయబ్డింది. 2022 ఫబి్రవర ి7న, అంట ేనినన రిప్బి్లక్ ఆఫ్ కొరియా రాయబ్ారిని విదేశ్మ వయవహారాల 
మంత్రరతా శాఖ పిలిపించ్ంది. హ్యందాయ్ పాకిస్ాా న్ చసేని ఆమోదనీయం కాని స్ో షల్ మీడియా పో స్్ట ప ై ప్రభుతాం 
యొక్క తీవరమ నై అసంతృపిిని ఆయనక్ు తెలియజయేడం జరగిింది. ఇది రాజీలేని భారతదేశ పరా దశేిక్ సమగ్రతక్ు 
సంబ్ంధించ్న అంశమని ప్రధానంగా పరేకకనడం జరిగింది. ఈ అంశాలను సరిగాా  ప్రషికరంిచే విషయంలో క్ంప నీ 
తగని చరయలను చపే్డుతుందని మమేు భావిసుి నానం. రిప్బి్లక్ ఆఫ్ కొరయిా (ఆర్ఓకే) విదశేాంగ్ మంత్రర 
గౌరవనీయ శ్మర ఛుంగ్ యూ-యాంగ్ ఈ రోజు ఉదయం భారత విదేశ్మ వయవహారాల మంత్రరకి ఫో న్ చేశారు. ప్లు 
అంశాలప ై వారు చరచించ్న సందరభంగా, స్ో షల్ మీడయిా పో స్్ట వలి భారతదశే ప్రజలు ఇంకా ప్రభుతాానిక ి
క్లిగించ్న నేరానిక ితాము క్ూడా విచారం వయకి్ం చేసుి నానమని ఆర్ఓకే విదశేాంగ్ మంత్రర తలెియజేశారు. 
 
హ్యందాయ్ మోటార్్ భారత ప్రజలక్ు తన ప్రగాఢ విచారానిన తెలియజేసతి  ఒక్ ప్రక్టనను క్ూడా విడుదల 
చేసింది, అలాగే క్ంప నీ రాజకయీ లేదా మతప్రమ నై అంశాలప  ైవాయఖాయనించదని సపష్ం చేసింది. 
 
వివిధ రంగాలోి  విదేశ్మ క్ంప నీల ప టట్ బ్డులను భారత్ స్ాాగ్త్రసుి ంది. అయితే, ఆయా క్ంప నీలు మరియు వాట ి
అనుబ్ంధ సంసాలు స్ారాభౌమాధికారం మరయిు పరా దశేిక్ సమగ్రతక్ు సంబ్ంధించ్న విషయాలోి  తప్పపడు అలాగ ే
తప్పపదోవప్టి్ంచే వాయఖయలు చయేక్ుండా దతరం పాటిస్ాి యని క్ూడా ఆశిస్ోి ంది.’’ 
 
నయయఢిలీ్ల 
ఫిబరవరచ 08, 2022 
 
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. 


