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ஸ்ரீ குல்புஷன் சுதிர் ஜாதவ் வழக்கில் ஊடகங்கள் ககட்ட ககள்விக்கு 

அதிகாரபூர்வ செய்தித் சதாடர்பாளர் பதிலளித்தார்  

ஜூலல 08.2020 

 

ஸ்ரீ குல்புஷன் சுதிர் ஜாதவ் சதாடர்பான ககள்விக்கு பதிலளிக்லகயில் சவளிவிவகார 

அலைச்ெகத்தின் செய்தித் சதாடர்பாளர்  ஸ்ரீ அனுராக் ஸ்ரீவஸ்தவா கூறியதாவது: 

 

ஸ்ரீ குல்புஷன் ஜாதவ் வழக்கில் ஐ.ெி.கஜ. தீர்ப்லப முழுலையாகவும் திறம்படவும் 

நலடமுலறப்படுத்த நாங்கள் இராஜதந்திர கெனல்கள் மூலம் சதாடர்கிகறாம்.இந்த வழக்கில் 

பாகிஸ்தான் சவளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்லக, ஐ.ெி.கஜ தீர்ப்லப கடிதம் ைற்றும் ஆவிக்கு 

அைல்படுத்துவதற்கான அதன் சதாடர்ச்ெியான தயக்கத்லத ைலறக்க முயல்கிறது. 

 

பாகிஸ்தானின் காவலில் லவக்கப்பட்டுள்ள ஸ்ரீ ஜாதவ், ைறுஆய்வு ைனுலவத் சதாடங்க 

ைறுத்துவிட்டார் என்ற பாகிஸ்தானின் கூற்று,   நான்கு ஆண்டுகளாக நாடகத்தில் இருந்து வரும் 

ககலிக்கூத்தின்  சதாடர்ச்ெியாகும். ஸ்ரீ ஜாதவ் ஒரு கைாெைான விொரலை மூலம் ைரைதண்டலன 

விதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பாகிஸ்தானின் இராணுவத்தின் காவலில் இருக்கிறார். அவரது 

வழக்கில் ைறுஆய்வு செய்ய ைறுக்க அவர் சதளிவாக கட்டாயப்படுத்தப்படுத்தப்பட்டார். 

கட்டலளச் ெட்டத்தின் கீழ் அவரது தீர்வுகலளப் பற்றி விவாதிக்க ஸ்ரீ ஜாதவுக்கு இந்தியா 

தலடயின்றி அணுக முயன்றது. கட்டலளச் ெட்டத்தின் கீழ் கபாதிய தீர்லவக் கூடத் தகர்த்சதாியும் 

ஒரு சவட்கக்ககடான முயற்ெியில், ஐ.ெி.கஜ யின் தீர்ப்லப நலடமுலறப்படுத்துவதற்கான தனது 

உாிலைகலளத் துறக்குைாறு பாகிஸ்தான் ஸ்ரீ ஜாதலவ கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது. 

 

பாகிஸ்தான்2020 கை 20 அன்று உயர்நீதிைன்றம் தங்கள் இராணுவத்தால் வழங்கப்பட்ட 

தண்டலனலய ைறுஆய்வு செய்ய அனுைதிக்கும் கட்டலள ஒன்லற நிலறகவற்றியுள்ளது. 

அவர்களின் ெட்டங்கள் திறம்பட ைறுஆய்வு ைற்றும் ைறுபாிெீலலனக்கு அனுைதிக்கப்பட்டன 

என்பலத அவர்கள் அலனவரும் பராைாித்துள்ளனர். இப்கபாது, ஏறக்குலறய ஒரு வருடம் கழித்து, 

அவர்கள் யு-டர்ன் செய்து, ஒரு விதைான ைறுஆய்வுக்கு சவளிப்பலடயாக ஒரு கட்டலள 

பிறப்பித்துள்ளனர். கட்டலளச் ெட்டத்தின் உள்ளடக்கம் ைற்றும் அது ஐ.ெி.கஜ தீர்ப்லப எவ்வாறு 

ைீறுகிறது என்பதில் எங்கள் தீவிரக் கவலலகலள நாங்கள் ஏற்கனகவ சவளிப்படுத்தியுள்களாம். 

தீர்வுக்கான ஒரு ைாலயலய உருவாக்க ைட்டுகை பாகிஸ்தான் முயல்கிறது.  

 

எங்கள் சதாடர்ச்ெியான ககாாிக்லககள் இருந்த கபாதிலும், ஸ்ரீ ஜாதவுக்கு இந்தியா 

இலவெைாகவும் தலடயின்றி அணுகவும் பாகிஸ்தான் சதாடர்ந்து ைறுத்து வருகிறது. எந்தசவாரு 



ைறுஆய்வு ைற்றும் ைறுபாிெீலலன நடவடிக்லககளிலும் பாகிஸ்தானுக்கு சவளியில் இருந்து ஒரு 

வழக்கறிங்ஞலர ஸ்ரீ ஜாதவுக்கு ஆஜராக அனுைதிக்குைாறு இந்தியா பலமுலறக் 

ககட்டுக்சகாண்டுள்ளது. பாகிஸ்தான் அலத ைறுத்துள்ளது. 2017 ஆம் ஆண்டு முதல், இராணுவ 

நீதிைன்றம் ஒரு கைாெைான விொரலைலய நடத்தியகபாது, இந்த வழக்கில் எப்.ஐ.ஆர், ொன்றுகள், 

நீதிைன்ற உத்தரவு உள்ளிட்ட எந்சதாரு ஆவைத்லதயும் இந்தியாவுக்கு ஒப்பலடக்க பாகிஸ்தான் 

ைறுத்துவிட்டது. ஐ.ெி.கஜ தீர்ப்புக்கு இைங்க ஒரு கானல் நீலர உருவாக்க பாகிஸ்தான் 

முயற்ெிக்கிறது என்பது சதளிவாகிறது. 

  

பாகிஸ்தான் ெர்வகதெ ெட்டத்லத ைீறுவதாக ஐ.ெி.கஜ ஏற்கனகவ கூறியுள்ளது. ஸ்ரீ ஜாதலவப் 

பாதுகாப்பதற்கும், அவர் இந்தியாவிற்கு பாதுகாப்பாக திரும்புவலத உறுதி செய்வதற்கும் 

அரொங்கம் தன்னால் முடிந்த அலனத்லதயும் செய்யும். அதற்காக, இது அலனத்து சபாருத்தைான 

விருப்பங்கலளயும் கருத்தில் சகாள்ளும்.   

 

 

நியூ சடல்லி  

ஜூலல  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. 

 

 



 


