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ക്രിസ്റ്റീൻ ജെയിിംസ് മൈക്കിലിന്ജെ കരസിജെ 

സിംബന്ധിച്ചുള്ള ഏരപക്ഷീയൈായി തടങ്കലിൽ 

വയ്ക്ക്കുന്നുജവന്ന വർക്കിിംഗ് ക്രൂപ്പിന്ജെ 

അഭിക്പായജെക്കുെിച്ചുള്ള ൈാധ്യൈ 

ക ാദ്യങ്ങൾക്ക് ഔകദ്യാരിര വക്താവിന്ജെ 

ക്പതിരരണിം 
ജെക്ബുവരി 26, 2021 

 

ക്രിസ്റ്റീൻ ജെയിിംസ് മൈക്കിലിന്ജെ കരസിജെ സിംബന്ധിച്ചുള്ള 

ഏരപക്ഷീയൈായി തടങ്കലിൽ വയ്ക്ക്കുന്നുജവന്ന വർക്കിിംഗ് ക്രൂപ്പിന്ജെ 

അഭിക്പായജെക്കുെിച്ചുള്ള ൈാധ്യൈ ക ാദ്യങ്ങൾക്ക് ഔകദ്യാരിര വക്താവ് ക്രീ 
അെുരാഗ് ക്രീവാസ്തവയുജട ക്പതിരരണിം ഇക്പരാരൈായിരുന്നു" 

 

ക്രിസ്റ്റീൻ ജെയിിംസ് മൈക്കിലിന്ജെ കരസിജെ സിംബന്ധിച്ചുള്ള  

ഏരപക്ഷീയൈായി തടങ്കലിൽ വയ്ക്ക്കുന്നതിന് വർക്കിിംഗ് ക്രൂപ്പിന്ജെ 

അഭിക്പായജെക്കുെിച്ചുള്ള തീരുൈാെെിൽ, അത് ഔകദ്യാരീരൈായി 
ക്പഖ്യാപിക്കുന്നതിന് ൈുൻപ് തജന്ന ഞങ്ങൾ  ില കപാരായ്ക്ൈരൾ  

രജെെിയിരുന്നു. 
 

തുടക്കെിൽ തജന്ന, വർക്കിിംഗ് ക്രൂപ്പ് ഒരു െിയൈാധ്ിരാരൈുള്ള 

രൂട്ടായ്ക്ൈയജലെന്നുിം അതിൊൽ തജന്ന അതിന്ജെ അഭിക്പായങ്ങൾ 

അിംരരാെയങ്ങജെ  െിയൈപരൈായി വികധ്യൈാക്കുന്നിജലെന്നുിം വയക്തൈാക്കാൻ 

ഞങ്ങൾ ആക്രഹിക്കുന്നു. 
 



അവരുജട അഭയര്ഥെയ്ക്ക്കെുസരിച്ച് 2020 െൂണിൽ തജന്ന വർക്കിങ് 

ക്രൂപ്പുൈായുള്ള ക്പരെെിൽ ഇന്ത്യാെ ഭരണരൂടിം സൈകയാ ിതൈായ 

വിവരങ്ങൾ െൽരിയിരുന്നു. 
 

വർക്കിിംഗ് ക്രൂപ്പ് എെികച്ചർന്നിട്ടുള്ള െിരൈെങ്ങൾ പരിൈിതൈായ 

വിവരങ്ങൾ, അജ്ഞാതൈായ ഉെവിടെിൽ െിന്നുള്ള പക്ഷപാതപരൈായ 

ആകരാപണങ്ങൾ രൂടാജത ഇന്ത്യയുജട ക്രിൈിെൽ െീതിെയായ 

വയവസ്ഥജയക്കുെിച്ചുള്ള വയക്തൈലൊെ ധ്ാരണ എന്നിവ 

അടിസ്ഥാെൈാക്കിയുള്ളതാണ് എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കഖ്ദ്ൈുെ് . 
 

രെ് പരൈാധ്ിരാര രാെയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒപ്പുവച്ച രുറ്റവാെിരജെ 

മരൈാെുന്നതിെുള്ള ഉടമ്പടിയിജല വയവസ്ഥരൾക്കെുസൃതൈായാണ് മരൈാറ്റിം 
െടെിയത്. അെസ്റ്റുിം തുടർന്നുള്ള രസ്റ്റഡിയുിം െിയൈക്പരാരൈുള്ള 

െടപടിക്രൈങ്ങൾക്കെുസൃതൈായാണ് െടെിയത്, ഒരു രാരണവരാലുിം ഇത് 

ഏരപക്ഷീയൈാജണന്ന് പരിരണിക്കാൻ രഴിയിലെ. 
 

ഒരു സൈയെുിം രുറ്റവാെിയ്ക്ക്ക് െിയൈപരപരൈായ രൗൺസിലിെുള്ള 

അധ്ിരാരങ്ങകൊ െയായൈായ വി ാരണകയാ െികേധ്ിച്ചിട്ടിലെ എന്നതാണ് 

യഥാർത്ഥ വസ്തുത.  ഉന്നത െുഡീേയെി ഉൾജപ്പജട െിരവധ്ി തവണ 

കരാടതിരജെ സൈീപിക്കാൻ അകേഹെിന് രഴിഞ്ഞുജവന്നത് ഇതിന്ജെ 

ജതെിവാണ്. െിയൈപരൈായ അവരാരങ്ങെുജട ലഭയതയ്ക്ക്ക് അധ്ിരൃതർ 

െിയക്ന്ത്ണങ്ങജൊന്നുിം ഏർജപ്പടുെിയിട്ടിലെ. അകേഹജെ ൈറ്റ് തടവുരാർക്ക് 
തുലയൈായി പരിരണിക്കുരയുിം െിയൈക്പരാരിം െയിൽ അധ്ിരൃതർ എലൊ 
സൗരരയങ്ങെുിം െൽരുരയുിം ജ യ്ക്തിട്ടുെ്.  
 

ൈെുേയാവരാര ലിംഘെ ആകരാപണങ്ങൾജക്കതിജര ക്പവർെിക്കുന്നതിന് 

ഊർജ്ജസവലവുിം സവതക്ന്ത്വുൈായ ഒരു െുഡീേയെിയുിം പാരിസ് തതവങ്ങൾക്ക് 
അെുസൃതൈായ, ‘രാറ്റരെി എ’ യിൽ ജപ്പടുന്നതുൈായ   കദ്രീയ ൈെുേയാവരാര 

രമ്മീേെുിം ഉൾപ്പജടയുള്ള  രക്തൈായ പരാതി പരിഹാര സിംവിധ്ാെങ്ങൾ 

ഇന്ത്യയിലുജെന്ന് വർക്കിിംഗ് ക്രൂപ്പിന് അവകബാധ്ൈുൊയിരിക്കണിം.   
. 



വർക്കിിംഗ് ക്രൂപ്പ് ക്പസ്താവിച്ച അഭിക്പായെിെു അടിസ്ഥാെൈായ 

ആകരാപണങ്ങൾ വാസ്തവവിരുദ്ധൈാണ്. അതിൊൽ, വർക്കിിംഗ് ക്രൂപ്പ് 
െൽരിയ അഭിക്പായിം ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ െികേധ്ിക്കുരയാണ്. 

 

ൈെുേയാവരാര സൈിതിയിജല ഉെരവാദ്ിെൈുള്ള അിംരജൈന്ന െിലയിൽ 

ഇന്ത്യ വർക്കിിംഗ് ക്രൂപ്പുൈായി ഇെിയുിം സഹരരിക്കുന്നതുിം എലൊവരുജടയുിം 
ൈാെുേിരൈായ അവരാരങ്ങൾ കക്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിെുിം 
പരിരക്ഷിക്കുന്നതിെുൈായി ഇന്ത്യൻ െിയൈക്പരാരിം സാധ്യൈായ പരിധ്ി വജര 

ആവരയൈായ വിവരങ്ങൾ െൽരുന്നതുൈായിരിക്കുിം. 
 

െയൂ  ഡൽഹി  
26 ജെക്ബുവരി, 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


