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ಶ್ರೀ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ಾಾರರ ಹೀಳಿಕೆ 

ಜುಲೈ 16, 2020 

 

ಕಳೆದ ವಷಷದಲ್ಲಿ, 2016 ರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ ಬಿಂಧನದಲ್ಲಿದದ ಶ್ರೀ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಗೆ 

ಅಡಚಣೆಯಿಲಿದ, ಅಡೆತಡೆಯಿಲಿದ ಮತುಾ ಬೀಷರತ್ಾಾದ ಕ್ಾನುುಲರ್ ಪ್ರವೀಶವನುು ಒದಗಿಸುವಿಂತೆ ಭಾರತವು 

ಹನ್ನುರಡು ಬಾರ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನವನುು ಕೊೀರದೆ. 

 

ಈ ಕ್ಾನುುಲರ್ ಪ್ರವೀಶವು ಅತಯಿಂತ ಮಹತವದ್ಾದಗಿದೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ ಮಿಲ್ಲಟರ ನ್ಾಯಯಮಿಂಡಳಿಯು ಶ್ರೀ 

ಜಾಧವ್ ಅವರ ಅಪ್ರಾದ ಮತುಾ ಶ್ಕ್ಷೆಯ ಬಗೆೆ 2019 ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಾಯಯಾಲಯ (ಐಸಿಜೆ) 

ಆದೆೀಶ್ಸಿದ ಪ್ರಣಾಮಕ್ಾರ ಪ್ರಶ್ೀಲನ್ನ ಮತುಾ ಮರುಪ್ರಶ್ೀಲನ್ನಯ ಪ್ರಕಿರಯೆಗೆ ಇದು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. 

 

ಮೀ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ಾಾನವು ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಾಯಯಾಲಯದ ಆದೆೀಶವನುು ಅನುಸರಸಲು ಒಿಂದು 

ಸುಗಿರೀವಾಜ್ಞೆಯನುು ಜಾರಗೆ ತಿಂದಿತು. ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ೀಲನ್ನ ಮತುಾ ಮರುಪ್ರಶ್ೀಲನ್ನಗಾಗಿ ಹೈಕೊೀರ್ಟಷನ ಮುಿಂದೆ 

ಅರ್ಜಷಯನುು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದು ಭಾರತದ ಹೈಕಮಿಷನ್ನ ಕ್ಾನುುಲರ್ ಅಧಿಕ್ಾರಯನುು ಉದೆದೀಶ್ಸಿದೆ. ಆ 

ಸನ್ನುವೀಶದಲ್ಲಿ, ಕ್ಾನುುಲರ್ ಅಧಿಕ್ಾರ ಮತುಾ ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ನಡುವಿನ ಸಿಂಪ್ಕಷಗಳು ಮತುಾ ಸಿಂಭಾಷಣೆಗಳು 

ಹಚ್ಚಿನ ಪಾರಮುಖ್ಯತೆಯನುು ಪ್ಡೆದುಕೊಳುುತಾವ. ಅವರ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೆೀ ಸಿಂಭಾಷಣೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತುಾ 

ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ ಯಾವುದೆೀ ಅಧಿಕ್ಾರ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ ಧವನ್ನಮುದರಣವಿಲಿದೆ ನಡೆಯಬೀಕು. ಆಗ ಮಾತರ ಸಭೆಯ 

ನಿಂತರ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ ವಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕ್ಾರಣ ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ಯಾವುದೆೀ ಪ್ರತೀಕ್ಾರದ ಕ್ಾಳರ್ಜಯಿಲಿದೆ 

ಮುಕಾವಾಗಿ ಮಾತನ್ಾಡಬಲಿರು. ಪ್ರಶ್ೀಲನ್ನಗಾಗಿ ತನು ಅಸಮಾಧಾನವನುು ವಯಕಾಪ್ಡಿಸಲು ಒಳಗೊಿಂಡಿಂತೆ, ಶ್ರೀ 

ಜಾಧವ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ದೆೀ ಪ್ದೆೀ ಬದರಸಲಪಟ್ಟಿದ್ಾದನ್ನ ಎಿಂಬುದು ಈಗಾಗಲೀ ಸಪಷಿವಾಗಿದೆ. 

 

2020 ರ ಜುಲೈ 13 ರಿಂದು ಅಡಚಣೆಯಿಲಿದ, ಅಡೆತಡೆಯಿಲಿದ ಮತುಾ ಬೀಷರತ್ಾಾದ ಕ್ಾನುುಲರ್ ಪ್ರವೀಶವನುು 

ಒದಗಿಸಬೀಕೆಿಂದು ಭಾರತ ಇತಾೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ ಕಡೆಯಿಿಂದ ವಿನಿಂತಸಿದೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಾರದ ಭಯದಿಿಂದ ಮತುಾ 

ಯಾವುದೆೀ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ್ನ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳಿಲಿದೆಯೆೀ ಈ ಸಭೆಯನುು ಮುಕಾ ವಾತ್ಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಿಂತೆ 

ಪಾಕಿಸ್ಾಾನವನುು ಕೆೀಳಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ಮತುಾ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಾನುುಲರ್ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳ ಸುತಾಮುತಾಲ್ಲನ 

ಪ್ರದೆೀಶಗಳು. ಸಭೆಯನುು ರೆಕ್ಾರ್ಡಷ ಮಾಡದಿಂತೆ (ವಿಡಿಯೀ ಮತುಾ ಆಡಿಯೀ) ಪಾಕಿಸ್ಾಾನಕೂೂ ಮನವಿ 

ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

 

ವಾಯಪ್ಕ ಚಚೆಷಗಳ ನಿಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ ಕಡೆಯವರು ಜುಲೈ 16, 2020 ರಿಂದು ಕ್ಾನುುಲರ್ ಪ್ರವೀಶವನುು 

ಸಿಂಘಟ್ಟಸಲು ಸಿದಧರಾಗಿದ್ಾದರೆಿಂದು ತಳಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ಾನುುಲರ್ ಪ್ರವೀಶವು ಅಡಚಣೆಯಿಲಿದ, ಅಡೆತಡೆಯಿಲಿದ 

ಮತುಾ ಬೀಷರತ್ಾಾಗಿರುತಾದೆ ಎಿಂದು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನ್ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ ವಿದೆೀಶಾಿಂಗ ಸಚ್ಚವಾಲಯದ ಈ 

ಭರವಸೆಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲ, ಹೈಕಮಿಷನ್ನ ಇಬಬರು ಕ್ಾನುುಲರ್ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳು ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ಅವರೊಿಂದಿಗೆ ಸಭೆ 



ನಡೆಸಿದರು. ವಿಷಾದನ್ನೀಯ ಸಿಂಗತಯೆಿಂದರೆ, ಪ್ರಸರ ಅಥವಾ ಸಭೆಯ ವಯವಸೆೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ ಆಶಾವಸನ್ನಗಳಿಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

 

ಕ್ಾನುುಲರ್ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ಗೆ ಯಾವುದೆೀ ಅಡಚಣೆಯಿಲಿದ, ಅಡೆತಡೆಯಿಲಿದ ಮತುಾ ಬೀಷರತ್ಾಾದ 

ಪ್ರವೀಶವನುು ನ್ನೀಡಲಾಗಿಲಿ. ಇದಕೊ ತದಿವರುದಧವಾಗಿ, ಭಯೀತ್ಾಪದಕ ವತಷನ್ನಯಿಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ 

ಅಧಿಕ್ಾರಗಳು ಭಾರತದ ಕಡೆಯ ಪ್ರತಭಟನ್ನಯ ಹೂರತ್ಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ಮತುಾ ಕ್ಾನುುಲರ್ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳ 

ಸಮಿೀಪ್ದಲ್ಲಿದದರು. ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ಅವರೊಿಂದಿಗಿನ ಸಿಂಭಾಷಣೆಯನುು ರೆಕ್ಾರ್ಡಷ ಮಾಡಲಾಗುತಾದೆ ಎಿಂದು 

ಗೊೀಚರಸಿದ ಕ್ಾಯಮರಾದಿಿಂದಲೂ ಇದು ಸಪಷಿವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ಸವತಃ ಒತಾಡದಲ್ಲಿದದರು ಮತುಾ ಅದನುು 

ಕ್ಾನುುಲರ್ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳಿಗೆ ಸಪಷಿವಾಗಿ ಸೂಚ್ಚಸಿದರು. ವಯವಸೆೆಗಳು ಅವರ ನಡುವ ಉಚ್ಚತ ಸಿಂಭಾಷಣೆಯನುು 

ಅನುಮತಸಲ್ಲಲಿ. ಕ್ಾನುುಲರ್ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಕ್ಾನೂನು ಹಕುೂಗಳ ಬಗೆೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಲು 

ಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ ಮತುಾ ಅವರ ಕ್ಾನೂನು ಪಾರತನ್ನಧಯವನುು ವಯವಸೆೆಗೊಳಿಸಲು ಅವರ ಲ್ಲಖಿತ ಒಪ್ಪಪಗೆಯನುು 

ಪ್ಡೆಯದಿಂತೆ ತಡೆಯಲಾಯಿತು. 

 

ಈ ಸನ್ನುವೀಶಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ಾನುುಲರ್ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳು ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ ನ್ನೀಡುವ ಕ್ಾನುುಲರ್ 

ಪ್ರವೀಶವನುು ಅಥಷಪ್ೂಣಷ ಅಥವಾ ವಿಶಾವಸ್ಾಹಷವಲಿ ಎಿಂಬ ತೀಮಾಷನಕೊ ಬಿಂದರು. ಪ್ರತಭಟನ್ನ ನಡೆಸಿದ ನಿಂತರ 

ಅವರು ಸೆಳದಿಿಂದ ಹೂರಬಿಂದರು. 

 

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ ವಿಧಾನವು ಪ್ರತರೊೀಧಕ ಮತುಾ ನ್ನಷೂಪ್ಟವಾಗಿ ಮುಿಂದುವರೆದಿದೆ ಎಿಂಬುದು 

ಸಪಷಿವಾಗಿದೆ. ಇದು 2019 ರ ತೀಪ್ಷನುು ಸಿಂಪ್ೂಣಷವಾಗಿ ಅನುಷಾಾನಗೊಳಿಸುವ ಐಸಿಜೆಗೆ ನ್ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನುು 

ಉಲಿಿಂಘಿಸಿರುವುದಲಿದೆ, ತನುದೆೀ ಆದ ಸುಗಿರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ಾಯಷನ್ನವಷಹಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. 

 

ಈ ಬಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆೆ ವಿದೆೀಶಾಿಂಗ ಸಚ್ಚವರು ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಕುಟುಿಂಬಕೊ ತಳಿಸಿದ್ಾದರೆ. 

 

ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಭಾರತಕೊ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಲು ನಮಮ ಬದಧತೆಯನುು ನ್ಾವು ಪ್ುನರುಚಿರಸುತೆಾೀವ 

ಮತುಾ ಇಿಂದಿನ ಘಟನ್ನಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರ ಭವಿಷಯದ ಕರಮವನುು ನ್ನಧಷರಸುತೆಾೀವ. 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಜುಲೈ 16, 2020 

 

 

 

 

 
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. 

 
 


