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ಶ್ರೀ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಸುಧೀರ್ ಜಾಧವ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಧಕೃತ ವಕ್ಾಾರರ 

ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ 

ಜುಲೈ 08, 2020 

 

ಶ್ರೀ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಸುಧೀರ್ ಜಾಧವ್ ರವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧಯಮಗಳು ಕೀಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತಾರಿಸಿದ ವಿದೀಶಾಾಂಗ 

ಸಚಿವಾಲಯ ವಕ್ಾಾರ ಶ್ರೀ ಅನುರಾಗ್ ಶ್ರೀವಾಸಾವ: 

 

ಶ್ರೀ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ರವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐಸಿಜೆ ತಿೀಪ್ಪನುೆ ಪ್ೂಣಪವಾಗಿ ಮತುಾ ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿ 

ಅನುಷ್ಾಾನಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ರಾಜತಾಾಂತಿರಕ ಮಾಗಪಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಸರಿಸುತಿಾದದೀವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನ ಇಾಂದು 

ಮಾಡಿದ ಮಾಧಯಮ ಹೀಳಿಕಯು ಐಸಿಜೆ ತಿೀಪ್ಪನುೆ ಪ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತುಾ ಉತಾಾಹದಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತನೆ ನಿರಾಂತರ 

ಹಾಂಜರಿಕಯನುೆ ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತಿೆಸುತಾದ. 

 

ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನದ ಬಾಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್, ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಅರ್ಜಪಯನುೆ ಪಾರರಾಂಭಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ಾದರೆ ಎಾಂಬ ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನದ 

ಹೀಳಿಕಯು ಕಳೆದ ನಾಲುು ವಷಪಗಳಿಾಂದ ಕ್ಾಯಪರೂಪ್ಕು ಬಾಂದರುವ ಪ್ರಹಸನದ ಮುಾಂದುವರಿಕಯಾಗಿದ. ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ರವರಿಗೆ 

ವಿಡಾಂಬನಾತಮಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮರಣದಾಂಡನೆ ಶ್ಕ್ಷೆ ವಿಧಸಲಾಗಿದ. ಅವನು ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನದ ಮಿಲ್ಲಟರಿಯ ವಶದಲ್ಲಿದ್ಾದನೆ. 

ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವಾಂತೆ ಅವರನುೆ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಒತಾಾಯಿಸಲಾಗಿದ. ಆದೀಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಅವರ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನುೆ ಚಚಿಪಸಲು ಭಾರತವು ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಿಲಿದ ಪ್ರವೆೀಶವನುೆ ಕೂೀರಿತು. 

ಸುಗಿರೀವಾಜ್ಞೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಪ್ಪಕ ಪ್ರಿಹಾರವನುೆ ಸಹ ತಡೆಯುವ ಒಾಂದು ಲಜೆೆಗೆಟಟ ಪ್ರಯತೆದಲ್ಲಿ, ಐಸಿಜೆ ತಿೀರ್ಪಪನ 

ಅನುಷ್ಾಾನವನುೆ ಪ್ಡೆಯಲು ತನೆ ಹಕುುಗಳನುೆ ತಯರ್ಜಸಲು ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನವು ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ರವರನುೆ ಒತಾಾಯಿಸಿದ. 

 

ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನವು 20 ಮೀ 2020 ರಾಂದು ಹೈಕೂೀರ್ಟಪಗೆ ತಮಮ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ನಾಯಯಾಲಯ ನಿೀಡಿದ ಶ್ಕ್ಷೆಯನುೆ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನಿೀಡುವಾಂತೆ ಸುಗಿರೀವಾಜ್ಞೆಯನುೆ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿದ. ಅವರ ಕ್ಾನೂನುಗಳು ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಾರಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಗೆ ಮತುಾ 

ಮರುಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಗೆ ಅವಕ್ಾಶ ಮಾಡಿಕೂಟ್ಟಟವೆ ಎಾಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಪಸಿಕೂಾಂಡಿದ್ಾದರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನುೆ ಪ್ರತಿಭಟ್ಟಸಿದದೀವೆ. 

ಈಗ, ಸುಮಾರು ಒಾಂದು ವಷಪದ ನಾಂತರ, ಅವರು ಯು-ಟರ್ನಪ ಮಾಡಿದ್ಾದರೆ ಮತುಾ ಕಲವು ರಿೀತಿಯ ವಿಮಶ್ನಪಗಾಗಿ 

ಮೀಲೂೆೀಟಕು ಒದಗಿಸಲು ಆದೀಶ ಹೂರಡಿಸಿದ್ಾದರೆ. ಆದೀಶದ ವಿಷಯ ಮತುಾ ಅದು ಐಸಿಜೆ ತಿೀಪ್ಪನುೆ ಹೀಗೆ 

ಉಲಿಾಂಘಿಸುತಾದ ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಈಗಾಗಲೀ ನಮಮ ಗಾಂಭಿೀರ ಕ್ಾಳರ್ಜಗಳನುೆ ವಯಕಾಪ್ಡಿಸಿದದೀವೆ. ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನವು 

ಪ್ರಿಹಾರದ ಭರಮಯನುೆ ಸೃಷ್ಟಟಸಲು ಮಾತರ ಪ್ರಯತಿೆಸುತಿಾದ. 

 

ನಮಮ ಪ್ುನರಾವತಿಪತ ವಿನಾಂತಿಗಳ ಹೂರತಾಗಿಯೂ, ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನವು ಭಾರತಕು ಮುಕಾ ಮತುಾ ಅಡೆತಡೆಯಿಲಿದ ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ 

ಪ್ರವೆೀಶವನುೆ ನಿರಾಕರಿಸುತಾಲೀ ಇದ. ಯಾವುದೀ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮತುಾ ಮರುಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನದ ಹೂರಗಿನ 

ವಕ್ರೀಲರು ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ ಪ್ರ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕ್ಾಶ ನಿೀಡುವಾಂತೆ ಭಾರತ ಪ್ದೀ ಪ್ದೀ ಕೀಳಿದ. ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನ ಅದನುೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ. 

2017 ರಿಾಂದ, ಮಿಲ್ಲಟರಿ ನಾಯಯಾಲಯವು ವಿಡಾಂಬನಾತಮಕ ವಿಚಾರಣೆಯನುೆ ನಡೆಸಿದ್ಾಗ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್, 



ಸ್ಾಕ್ಷ್ಯಗಳು, ನಾಯಯಾಲಯದ ಆದೀಶ ಸೀರಿದಾಂತೆ ಯಾವುದೀ ಸಾಂಬಾಂಧತ ದ್ಾಖಲಗಳನುೆ ಭಾರತಕು ಹಸ್ಾಾಾಂತರಿಸಲು ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನ 

ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ಸಪಷಟವಾಗಿ, ಐಸಿಜೆ ತಿೀರ್ಪಪನ ಅನುಸರಣೆಯ ಮರಿೀಚಿಕಯನುೆ ಸೃಷ್ಟಟಸಲು ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನ ಪ್ರಯತಿೆಸುತಿಾದ. 

 

ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನವು ಅಾಂತರರಾಷ್ಟರೀಯ ಕ್ಾನೂನನುೆ ಉಲಿಾಂಘಿಸುತಿಾದ ಎಾಂದು ಐಸಿಜೆ ಈಗಾಗಲೀ ಅಭಿಪಾರಯಪ್ಟ್ಟಟದ. ಶ್ರೀ ಜಾಧವ್ 

ರವರನುೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತುಾ ಭಾರತಕು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮರಳುವಿಕಯನುೆ ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೂಳಳಲು ಸಕ್ಾಪರ ತನೆ ಕೈಲಾದಷುಟ ಪ್ರಯತೆ 

ಮಾಡುತಾದ. ಆ ನಿಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಲಾಿ ಸೂಕಾ ಆಯೆುಗಳನುೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತಾದ. 

 

ನವ ದಹಲ್ಲ 

ಜುಲೈ 08, 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. 

 


