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ಶ್ರೀ ಕ್ರರಶ್ಿಯನ್ ಜ ೀಮ್ಸ್ ಮೈಕ ಲ್ ಪ್ರಕರಣಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ಅನಿಯಂತ್ರರತ 
ಬಂಧನಕಕೆಗಿ ಕಕಯಯನಿರತ ಗ ಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ಕರಯದ ಕ ರಿತ  ಮಕಧಯಮ 
ಪ್ರಶ್ ೆಗಳಿಗ  ಅಧಿಕೃತ ವಕಕಾರರ ಪ್ರತ್ರಕ್ರರಯೆ 
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ಶ್ರೀ ಕ್ರರಶ್ಿಯನ್ ಜ ೀಮ್ಸ್ ಮೈಕ ಲ್ ಪ್ರಕರಣಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ಕಕಯಯನಿರತ ಗ ಂಪಿನ ಅನಿಯಂತ್ರರತ ಬಂಧನದ 
ಅಭಿಪ್ಕರಯದ ಕ ರಿತ  ಮಕಧಯಮ ಪ್ರಶ್ ೆಗಳಿಗ  ಪ್ರತ್ರಕ್ರರಯೆಯಕಗಿ, ಅಧಿಕೃತ ವಕಕಾರ ಶ್ರೀ ಅನ ರಕಗ್ ಶ್ರೀವಕಸಾವ ಹ ೀಳಿದರ : 

 

ಶ್ರೀ ಕ್ರರಶ್ಿಯನ್ ಜೆೀಮ್ಸ್ ಮೈಕೆಲ್ ರವರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುುಂಚೆಯೀ, ಅನಿಯುಂತ್ರರತ ಬುಂಧನದ ಕುರಿತ 
ಕಾಯಯನಿರತ ಗುುಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ಾರಯದ ಆಯದ ಸೆ ೀರಿಕೆಯನುು ನಾವು ನೆ ೀಡಿದೆದೀವೆ. 

 

ಪ್ಾರರುಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯಯನಿರತ ಗುುಂಪು ನಾಾಯಾುಂಗವಲ್ಿ ಮತುು ಅದರ ಅಭಿಪ್ಾರಯವು ಸದಸಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೀಲೆ 
ಕಾನ ನುಬದಧವಾಗಿ ಬುಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಿ ಎುಂದು ಸಪಷ್ಟ್ಟಪಡಿಸಲ್ು ಬಯಸುತೆುೀವೆ. 

 

ಭಾರತ ಸಕಾಯರವು ಈ ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗೆೆ ಸಮಯೀಚಿತ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು 2020 ರ ಜ ನ್ ನಲ್ಲಿ ವಕ್ರಯುಂಗ್ ಗ ರಪ ಗೆ ಅವರ 
ಕೆ ೀರಿಕೆಯ ಮೀರೆಗೆ ಒದಗಿಸಿತು. 

 

ಕಾಯಯನಿರತ ಗುುಂಪು ರಚಿಸಿದ ತ್ರೀಮಾಯನಗಳು ಸಿೀಮಿತ ಮಾಹಿತ್ರ, ಗುರುತ್ರಸಲಾಗದ ಮ ಲ್ದಿುಂದ ಪಕ್ಷಪ್ಾತದ 
ಆರೆ ೀಪಗಳು ಮತುು ಭಾರತದ ಅಪರಾಧ ನಾಾಯ ವಾವಸೆಯೆ ತಪ್ಪು ತ್ರಳುವಳಿಕೆಯನುು ಆಧರಿಸಿವೆ ಎುಂದು ನಾವು 
ವಿಷಾದಿಸುತೆುೀವೆ. 

 

ಹಸಾುುಂತರವನುು ಎರಡು ಸಾವಯಭೌಮ ರಾಜಾಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಹಸಾುುಂತರ ಒಪಪುಂದದ ನಿಬುಂಧನೆಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬುಂಧನ ಮತುು ನುಂತರದ ಬುಂಧನವನುು ಕಾನ ನಿನ ಕಾನ ನಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ಕಾಯಯವಿಧಾನದ ಪರಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತುು ಯಾವುದೆೀ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಅನಿಯುಂತ್ರರತವಾಗಿರಲ್ು ಸಾಧಾವಿಲ್.ಿ 

 



ಯಾವುದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೆ ೀಪಿಗಳು ಕಾನ ನು ಸಲ್ಹೆಗಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾಾಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತನ್ನ ಹಕುುಗಳನುು 
ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಲಲ್ಿ. ಉನುತ ನಾಾಯಾುಂಗ ಸೆೀರಿದುಂತೆ ಅನೆೀಕ ಸುಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಾಯಾಲ್ಯಗಳನುು ಸುಂಪಕ್ರಯಸಲ್ು 
ಸಮಥಯರಾಗಿದಾದರೆ ಎುಂಬುದು ಇದಕೆು ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನು್ಲ್ರ್ ಪರವೆೀಶಕೆು ಯಾವುದೆೀ ನಿಬಯುಂಧವಿಲ್.ಿ ಅವರನುು 
ಇತರ ಬುಂಧಿತರುಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತದೆ ಮತುು ಜೆೈಲ್ಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಾರ ಎಲಾಿ ಸೌಲ್ಭಾಗಳನುು 
ಒದಗಿಸುತ್ತತರೆ. 

 

ರೆ ೀಮಾುಂಚಕ ಮತುು ಸವತುಂತರ ನಾಾಯಾುಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕುುಗಳ ಉಲ್ಿುಂಘನೆಯ ಆರೆ ೀಪಗಳ ವಿರುದಧ ಭಾರತವು 
ದೃಢವಾದ ಕುುಂದುಕೆ ರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕಾಯಯವಿಧಾನಗಳನುು ಹೆ ುಂದಿದೆ ಮತುು ಪ್ಾಾರಿಸ್ ತತವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 
‘ವಗಯ ಎ’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕುುಗಳ ಆಯೀಗವನುು ಹೆ ುಂದಿದೆ ಎುಂದು ಕಾಯಯನಿರತ ಗುುಂಪು ತ್ರಳಿದಿರಬೆೀಕು. 

 

ಕಾಯಯನಿರತ ಗುುಂಪು ಒದಗಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ಾರಯದ ಆಧಾರದ ಆರೆ ೀಪಗಳು ಸತಾಗಳಿಗೆ ವಿರುದಧವಾಗಿವೆ. ಆದದರಿುಂದ 
ಕಾಯಯನಿರತ ಗುುಂಪು ನಿೀಡಿದ ಅಭಿಪ್ಾರಯವನುು ಭಾರತ ಸಕಾಯರ ತ್ರರಸುರಿಸುತುದೆ. 

 

ಭಾರತ, ಮಾನವ ಹಕುುಗಳ ಮುಂಡಳಿಯ ಜವಾಬಾದರಿಯುತ ಸದಸಾರಾಗಿ, ಕಾಯಯನಿರತ ಗುುಂಪಿನೆ ುಂದಿಗೆ 
ಸಹಕರಿಸುವುದನುು ಮುುಂದುವರೆಸುತುದೆ ಹತಗೂ ಎಲ್ಿರ ಮಾನವ ಹಕುುಗಳನುು ಉತೆುೀಜಿಸಲ್ು ಮತುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಭಾರತ್ರೀಯ 
ಕಾನ ನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತಾವಾದ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ಒದಗಿಸುತುದೆ. 

 

ನವ ದ ಹಲಿ 
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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. 

 


