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શ્રીમાન ક્રિસ્ટિયન જેમ્સ મમશેલનાાં કેસ સાંબાંમિત મનટવી અિકાયત પર કાયયકારી જૂથનાાં અભિપ્રાય પર 
મીક્રિયાનાાં પ્રશ્નોનાાં પ્રમતિાવમાાં, અમિકૃત પ્રવક્તા શ્રી અનરુાગ શ્રીવાટતવે કહ્ુાં હત ુાં: 
 

શ્રીમાન ક્રિસ્ટિયન જેમ્સ મમશેલનાાં કેસ સાંબાંમિત મનટવી અિકાયત પર અમિકૃત રીતે રજૂ કરવામાાં 
આવે તે પહલેા જ કાયયકારી જૂથનાાં અભિપ્રાયનાાં પસાંદગીયકુ્ત લીક થવાની બાબત અમે જોઇ છે. 
 

શરૂઆતમાાં, અમે ટપષ્િ કરવા માાંગીએ છીએ કે કાયયકારી જૂથ કોઇ ન્યામયક સત્તા નથી, અને તેથી, તેનાાં 
અભિપ્રાયો સભ્ય રાજ્યો પર કાનનૂી રીતે બાંિનકતાય નથી. 
 

આ મદુ્દા પર કાયયકારી જૂથની મવનાંતી પર િારત સરકાર દ્વારા જૂન 2020 માાં તેઓને સમયસર માક્રહતી 
પ્રદાન કરવામાાં આવી હતી. 
 

અમને એ બાબતનો ખેદ છે કે કાયયકારી જૂથ દ્વારા કરવામાાં આવેલી તારવણીઓ મયાયક્રદત માક્રહતી, 
ઓળખાણ થયા વગરનાાં સ્ત્રોતોનાાં પવૂયગ્રહયકુ્ત આકે્ષપો અને િારતની ગનુાની ન્યાય પ્રણાલીની ખોિી 
સમજ પર આિાક્રરત છે. 
 

કરવામાાં આવેલુાં પ્રત્યાપયણ સાંપણૂય રીતે બે ટવાયત્ત રાજ્યો વચ્ચે હટતાક્ષર કરવામાાં આવેલી 
એક્ટરાક્રિશન રીિીનાાં અનપુાલનમાાં હત ુાં. િરપકિ અને અનગુામી કટિિી કાયદાની પ્રક્રિયા અનસુાર 
કરવામાાં આવ્યા હતા અને કોઇપણ આિાર પર મનટવી ગણી શકાય નહીં. 



 

આરોપીને કદાપી તેનાાં કાનનૂી સલાહકાર રાખવાની કે ઉભચત સનુાવણીની ના પાિવામાાં આવી નથી. 
બહુમવિ પ્રસાંગો પર તેઓ ઉચ્ચ ન્યામયકા સક્રહત અદાલતોમાાં જઇ શક્યા છે તે તથ્ય જ આ વાતનો 
પરુાવો છે. સત્તામિકારીતાઓ દ્વારા રાજદ્વારી સલુિતા પર પણ કોઇ મનયાંત્રણો રાખવામાાં આવ્યા નથી. 
તેઓની સાથે અન્ય અિકાયત કરવામાાં આવતા લોકો જેવુાં જ વતયન કરવામાાં આવ્યુાં છે અને મનયમો 
અનસુાર જેલની સત્તામિકારીતાઓ દ્વારા તમામ સમુવિાઓ પ્રદાન કરવામાાં આવી છે. 
 

કાયયકારી જૂથ એ બાબતથી વાકેફ હોવુાં જોઇએ કે વાઇબ્રન્િ અને ટવતાંત્ર ન્યાયતાંત્રમાાં િારત  માનવ 
અમિકારોનાાં ઉલ્લાંઘનો સામે મજબતૂ ફક્રરયાદ મનવારણ યાંત્રણા િરાવે છે અને પેક્રરસ મસદ્ાાંતોનાાં 
અનપુાલનમાાં ‘કેિેગરી A’ રાસ્ષ્રય માનવ અમિકાર કમમશન િરાવે છે. 
 

કાયયકારી જૂથનાાં અભિપ્રાય આપવા માિે આિાર બનતા આકે્ષપો તથ્યોથી મવરુદ્ છે. તેથી કાયયકારી જૂથ 
દ્વારા આપવામાાં આવેલા અભિપ્રાયને િારત સરકાર નકારી કાઢે છે. 
 

હ્યમુન રાઇટ્સ કાઉન્ન્સલનાાં એક જવાબદાર સભ્ય તરીકે િારત કાયયકારી જૂથ સાથે કામ કરવાનુાં ચાલુાં 
રાખશે અને તમામનાાં માનવ અમિકારોનુાં રક્ષણ કરવા માિે િારતીય કાયદાઓની સાંિમવત સીમાની 
અંદર જરૂરી માક્રહતી તેને પ્રદાન કરશે. 
 

નવી ક્રિલ્હી 
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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. 

 


