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ଶ୍ରୀ କୁଳଭୂଷଣ ସଧୁୀର ଯାଦବଙ୍କ ମାମଲାରର ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରର ରବୈରଦଶକି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 

ମଖୁପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହଛିନ୍ତ:ି 

 

କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବ ମାମଲାରେ ଆରମ କୂଟରେୈତିକ ଚ୍ୟାରେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇସି ରଜ ବିଚ୍ାେେ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 

ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାଯଣୟକାେିତା ଅେୁସେଣ କେୁଛୁ । ଏ ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାେ ତେଫେୁ ଦିଆଯାଇଥବିା ବୟାେ 

ଆଇସିରଜ େ େିଷ୍ପତି୍ତକୁ ଲାଗ ୁକେିବାରେ ତାହାେ ମିଛ ଲୁଚ୍ାଇବାେ ମଖୁା ଜଣା ପଡିଛି । 

 

ପାକିସ୍ତାେ ଦାବି କେିଛି ରଯ, ପାକିସ୍ତାେ ରହପାଜତରେ ଥବିା ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ସମୀକ୍ଷା ଆରବଦେ ଦାୟେ କେିବା ପାଇ ଁ

ମୋ କେି ରଦଇଛନି୍ତ, ଯାହା ଗତ ଚ୍ାେି ବଷଣେୁ ଚ୍ାଲୁଥବିା ମିଛେ ଏକ ଅଂଶ । ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙୁ୍କ ପାକିସ୍ତାେରେ ଅରବୈଧ 

ଟ୍ରାୟାଲ୍ ଜେିଆରେ ଫାସୀ ଦଣ୍ଡ ଶଣୁା ଯାଇଛି । ରସ ପାକିସ୍ତାେ ରସୋ କବଳରେ ଅଛନି୍ତ । ତାଙ୍କ ମାମଲାରେ 

ସମୀକ୍ଷା ଆରବଦେ ଦାୟେ କେିବା ପାଇ ଁ ମୋ କେିବାକୁ ତାଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରବ ବାଧ୍ୟ କୋଯାଇଛି । ଅଧ୍ୟାରଦଶ 

ଅେୁଯାୟୀ ଭାେତ େିଜ ଉପାୟ ରେଇ ଚ୍ର୍ଚ୍ଣା କେିବା ପାଇ ଁଯାଦବଙ୍କ ପାଖରେ ଅପ୍ରଭାବିତ ପହଞ୍ଚେ ଦାବି କେିଛି । 

ଏହି ଅଧେିିୟମ ଅେୁଯାୟୀ ଅେୁପଯକୁ୍ତ ପ୍ରତିକାେକୁ ଖଣ୍ଡେ କେିବାକୁ ରଚ୍ଷ୍ଟା କେି ପାକିସ୍ତାେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରବ ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙୁ୍କ 

ଆଇସି ରଜ ବିଚ୍ାେେ କାଯଣୟକାେିତା ପାଇ ଁେିଜ ଅଧକିାେକୁ ରଫୋଇ ରେବା ପାଇ ଁବାଧ୍ୟ କେିଛି । 

 

ପାକିସ୍ତାେରେ 20 ରମ 2020ରେ େିଜ ସାମେିକ ଅଦାଲତ ଦ୍ ବାୋ ଦିଆଯାଇଥବିା ଦଣ୍ଡେ ସମୀକ୍ଷା କେିବା ପାଇ ଁ

ପାକିସ୍ତାେରେ ଉର୍ଚ୍ େୟାୟାଳୟେ ଏକ ଅଧ୍ୟାରଦଶ ରଦଇଛି । ରସମାରେ ସବଣଦା ଏହା କହିଛନି୍ତ ରଯ, ତାଙ୍କ ଆଇେ 

ପ୍ରଭାବୀ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ପେୁଃବିଚ୍ାେେ ଅେୁମତି ରଦଇଛି, ରଯରତରବରଳ କି ଆରମ ଏହାେ ବିରୋଧ କେିଛୁ । ଏରବ 

ପ୍ରାୟ ଏକ ବଷଣ ପରେ, ରସମାରେ ଏକ େୂଆ ରମାଡ଼ ରେଇଛନି୍ତ ଏବଂ ରକୌଣସି ପ୍ରକାେ ସମୀକ୍ଷା ପାଇ ଁଏକ ଅଧ୍ୟାରଦଶ 

ଜାେି କେିଛି । ଆରମ ପବୂଣେୁ ହି ଁଅଧ୍ୟାରଦଶେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରେଇ ଗମ୍ଭୀେ ଚ୍ିନ୍ତା ବୟକି୍ତ କେିଛୁ ରଯ ଏହା ଆଇସି ରଜ େ 

ବିଚ୍ାେେ କିପେି ଉଲଂଘେ କେୁଛି  । ପାକିସ୍ତାେ ରକବଳ ଉପାୟ ରେଇ ଭ୍ରମ ସଷିୃ୍ଟ କେିବାକୁ ଚ୍ାହ ଁୁଛି । 

 

ଆମେ ବାେମ୍ଭାେ ଅେୁରୋଧ ସରତ୍ତେ, ପାକିସ୍ତାେ ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ ବତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅବାଧତି ପହଞ୍ଚେୁ ଭାେତକୁ 

ବଞ୍ଚତି େଖଛିି । ଭାେତ ପାକିସ୍ତାେ ବାହାରେ ରକୌଣସି ଓକିଲଙୁ୍କ ରକୌଣସି ପ୍ରକାେ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ପେୁଃବିଚ୍ାେ 

କାଯଣୟକାେିତାରେ ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କ ପାଇ ଁଉପସି୍ଥତ ରହବାକୁ ଅେୁମତି ରଦବା ପାଇ ଁବାେମ୍ବାେ ଅେୁରୋଧ କେିଛି । କିନ୍ତୁ 

ପାକିସ୍ତାେ ଏହାକୁ ସବୁରବରଳ ମୋ କେିଛି । 2017 ପେଠାେୁ, ରଯରତରବରଳ ସାମେିକ ରକାଟଣ ରଗାଟିଏ ମାମଲାେ 

ଶଣୁାଣ ି କେିଥଲିା, ରସରତରବରଳ ଭାେତକୁ ଏ ମାମଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ, ପ୍ରମାଣ ,ରକାଟଣେ ଆରଦଶ ସହ ରକୌଣସି 

ପ୍ରକାେ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଦସ୍ତାରବଜ ରଦବା ପାଇ ଁମୋ କେିରଦଇଛି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କେୁଛି ରଯ, ପାକିସ୍ତାେ ଆସି ରଜ ବିଚ୍ାେ 

ପାଳେେ ଭ୍ରମ ସଷିୃ୍ଟ କେିବାକୁ ରଚ୍ଷ୍ଟା କେୁଛି । 

 



ଆଇସି ରଜ ପବୂଣେୁ ଏହା ମାେି ରେଇଛି ରଯ ପାକିସ୍ତାେ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟରୀୟ ଆଇେେ ଉଲଂଘେ କେିଛି । ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କ 

ସେୁକ୍ଷା ଏବଂ ଭାେତକୁ ତାଙ୍କେ ସେୁକି୍ଷତ ରଫେିବା ସେିୁଶି୍ଚତ କେିବା ପାଇ ଁସେକାେ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ରଚ୍ଷ୍ଟା କେିବ ଏବଂ 

ରସଥପିାଇ ଁଆରମ ସମସ୍ତ ଉପଯକୁ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚ୍ାେ କେିବୁ । 

 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ 

ଜଲୁାଇ 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. 


