మాననీయ భారత రాష్ట
్ రపతి మహోదయులకు
( ___________________________ జిల్లా ముఖ్యాధికారి ద్వారా )

భారత దేశం హందూ జనాదిక్ాత క్లిగిన దేశం , ప్రజాస్వామ్ా భారత దేశ రాజాాంగం ద్వార భారత
పౌరులు తమ్కు నచ్చిన మ్తాన్ని స్వాక్రించ్చ అనుసరించే హకుును క్లిగియునాిరు , తమ్ ధారిిక్ మ్నోభావాలకు
విఘాతం క్గినప్పుడు లేద్వ తమ్ సమ్సాల పై తమ్ వాణిన్న విభిని ఆందోళనలు , న్నరసన కారాక్రమాల
మాధ్ామ్ంగా ప్రభుతాాన్నకి న్నవేదించే హకుును కూడా భారత రాజాాంగం క్లిుస్తంది , 1528 లో విదేశీ
దురాక్రమ్ణ ద్వరుడైన బాబరు అయోధ్ా లో శ్రీ రామ్ జనిభూమి మ్ందిరాన్ని ద్ాంసం చేసి ద్వన్నపై ఒక్ క్ట్టడాన్ని
న్నరాిణం చేస్వరు , అప్ుటి నుండి అక్ుడ శ్రీరామ్ జని భూమి మ్ందిర న్నరాినరథమై 76 స్వరుా జరిగిన సంఘరషణ
లో లక్షల మ్ంది హందువులు బలిద్వనమ్య్యారు . స్ధీరఘ నాాయ ప్రక్రియ అనంతరం తేది 30 సెప్టంబర్ 2010
నాడు అలహాబాద్ ఉనిత నాాయస్వథనం ఇచ్చిన తీరుు తో వివాద్వసుద్ సథలం శ్రీ రామ్ జని భూమి అన్న సుష్టం
అయంది ప్రస్తతం అక్ుడ శ్రీ రాం ల్లల పూజలు అందుకుంటునాిరు , ఈ విష్యం తమ్రికి విదితమే, ఒక్ వేళ
వివాద్వసుద్ క్ట్టడం ఏదైనా హందు ధారిిక్ / ఆరాధ్న కంద్రాన్ని ధ్ాంసం చేసి న్నరిించబడినటుా న్నరుపితమ్యతే
, ప్రభుతాం తరుప్పన జరిగే తదుప్రి కారాాచరణ హందువుల ప్క్షం లోనే ఉంటుంద్నే విష్య్యన్ని 1994 లో ఉనిత
నాాయస్వథనం లో మాననీయ రాష్రప్తికి అడిగిన ప్రశి కు జవాబుగా భారత కంద్ర ప్రభుతాం రాసిన లేఖలో
సుష్టంగా పేర్ుంది ( సంద్రబం : 1994-6-SSC , పేజి సంఖా : 383 ఇస్వియల్ ఫారూఖి vs భారత ప్రభుతాం ) .
వివాద్వసుద్ క్ట్టడం హందు ధారిిక్ / ఆరధ్న కంద్రం పై న్నరిిచ్చనట్ాయతే తమ్ ద్వవాను
ఉప్సంహరించుకుంటామ్న్న అనేక్ సంద్రాాలలో ఇస్వాం సమాజం కూడా ప్రక్టించ్చంది ( vide paras 2.1, 2.2 &
2.3 of the White paper of Government of India ) . ఇక్ పై అయోధ్ా శ్రీ రామ్ జని భూమి లో భవ్ా రామ్
మ్ందిర న్నరాిణం లో ఆలసాం జరగట్ం పూజా స్వదు సంతులు , ధ్రాిచారుాల తో పాటు అశేష్ హందూ
సమాజాన్నకి ఇష్టం లేదు అంతే కాకుండా స్వధ్ామ్యనంత తారగా భారత ప్రభుతాం పారామంట్ లో బిలుా
ఆమోద్ం పంద్ట్ం ద్వార ఎల్లంటి వాద్నలకు తావులేకుండా భవ్ా రామ్ మ్ందిర న్నరాిణం కావాలన్న
కోరుతునాిరు

, ఈ విష్యంలో ఫిబ్రప్రి , 2013 ప్రయ్యగ కుంభమేళ లో జనజాగరణ కారాక్రమాలు

న్నరాహంచడం పై స్వధు సంతులు న్నరణయం తీస్కునాిరు , అందులో భాగంగా తేది 30 మే 2013 నాడు తమ్రిన్న
క్లిసి అయోధ్ా శ్రీ రామ్ జనిభూమి లో భవ్ా రామ్ మ్ందిర న్నరాినారథమై పారామంట్ లో బిలుా ప్టిట చట్టం చేసే
విధ్ంగా ప్రభుతాం పై ఒతితడి తేవాలన్న తమ్రికి వినివించడం జరిగింది .

తేది 11-12 జూన్ లలో హరిద్వార్ జరిగిన పూజా స్వధు సంతుల , ధ్రాిచారుాల కంద్రీయ మారాాద్రషన్
మ్ండలి సమావేశాలలో రాజాాంగ బద్దంగా శ్రీ రామ్ జని భూమి లో భవ్ా రామ్మ్ందిర న్నరాినరథం చట్టం
చేయడాన్నకై కంద్ర ప్రభుతాం పై ఒతితడి ప్ంచే ఉదేాశం తో శ్రీ అయోధ్ాజి కి 84 కోసి ప్రిక్రమ్ య్యత్ర
న్నరాహంచాలన్న న్నరణయంచడం జరిగింది . ద్వన్నలో భాగంగా 25 ఆగస్ట 2013 నుండి 13 సెప్టంబర్ 2013 వ్రకు
ప్పణాక్షేత్రమ్యన అయోధ్ా నలుమూలల 84 కోస్ల ప్రిక్రమ్ య్యత్ర దేశం లోన్న ప్రముఖ ధ్రాిచారుాలు , స్వదు
సంతుల ద్వార శాంతిప్పరాక్ంగా న్నరాహంచాబడాలిసంది . పూజా స్వదుసంతులు ఉతతర ప్రదేశ్ ముఖామ్ంత్రి
వ్రుాలు మానా శ్రీ అఖిలేష్ య్యద్వ్ గారిన్న క్లసి సహజప్పరాక్ంగా ఈ ఆధాాతిిక్ య్యత్ర విజయవ్ంతం
అవ్డాన్నకి అనుమ్తి ఇవాాలిసందిగా కోరడం జరిగింది , కాన్న తేది 18 ఆగస్ట 2013 నాడు ఉతతర ప్రదేశ్ హం శాఖ
మ్ంత్రివ్రుాలు , పలిస్ ఉనితాధికారి ద్వార ఈ ప్రిక్రమ్ య్యత్ర పై న్నషేధ్ం విదిస్తత ప్రక్టించడం జరిగింది , ఇది
కవ్లం దేశం లోన్న అశేష్ హందువుల భారత సర్వానిత రాజాాంగం క్లిుంచ్చన మౌలిక్ హకుులు , అధికారాలను
ద్ాంసం చేయడమే అవుతుంది .
అయోధ్ా హందువుల ప్రమ్ ప్విత్ర ప్పణా క్షేత్రము ఈ క్షేత్ర ప్రిక్రమ్ హందూ సమాజం యొక్ు మౌళిక్
అధికారం , భారత దేశ పౌరులకు పూర్తత భారతదేశ భౌగోళిక్ ప్రిధిలో ఎక్ుడైనా , ఎప్పుడైనా య్యత్ర లేద్వ పాద్
య్యత్ర చేసే హకుు భారత రాజాాంగం క్లిుంచ్చంది , దీన్న పై ఏ ప్రభుతాము ప్రతిబంధ్క్ం క్లిపించలేదు , ఈ
య్యత్రను ఆప్డం దేశం లోన్న ప్రజాస్వామాాన్ని ఖున్నచేయడం మ్రియు అశేష్ హందూ సమాజన్ని
అవ్మానప్రచడం వారి రాజాాంగప్ర హకుులను కాలరాయడమే అవుతుంది .
తమ్రి ప్రజాస్వామిక్ విశిష్ట అధికారాలను విన్నయోగించ్చ ఉతతర ప్రదేశ్ ప్రభుతాం హందువుల రాజాాంగ
ప్రమైన హకుులను కాలరాయకుండా తగిన చరాలు తీస్కోవాలన్న మ్నవి చేస్తనాిము

భవదీయ

