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ଶ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜେମ୍ସ ମ୍ାଇଜେଲଙ୍କ ମ୍ାମ୍ଲାଜେ ମ୍ନମ୍ତୁାବେ ଅଟେ ଉପଜେ 
ୋର୍ଯ୍ୟଜ ାଷ୍ଠେି ମ୍ତାମ୍ତେୁ ଜନଇ  ଣମ୍ାଧ୍ୟମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଜେ ସେୋେୀ ମ୍ଖୁପାତ୍ରଙ୍କ 
ପ୍ରତକି୍ରିୟା 
ଜେବୃଆେୀ 26, 2021 
 
ଶ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ ଜେମ୍ସ ମ୍ାଇଜେଲଙ୍କ ମ୍ାମ୍ଲାଜେ ମ୍ନମୁ୍ତାବେ ଅଟେ ଉପଜେ ୋର୍ଯ୍ୟଜ ାଷି୍ଠେ ମ୍ତାମ୍ତେୁ ଜନଇ  ଣମ୍ାଧ୍ୟମ୍ ପ୍ରଶ୍ନେ 
ଉତ୍ତେଜେ ସେୋେୀ ମୁ୍ଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅନୁୋ  ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ େହଛିନ୍ତଜିର୍ଯ: 
 
ଶ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ ଜେମ୍ସ ମ୍ାଇଜେଲଙ୍କ ମ୍ାମ୍ଲାଜେ ମ୍ନମୁ୍ତାବେ ଅଟେ ଉପଜେ ୋର୍୍ଯୟଜ ାଷି୍ଠେ ମ୍ତାମ୍ତ ଆଧିୋେେି ଭାଜବ ୋେି 
ଜେବା ପୂବ୍େୁ ଆଜମ୍ ଏୋେ ଚୟାନାତ୍ମେ ଲିକ୍ ଜେଖିଛୁ। 
 
ଆେମ୍ଭେୁ ଆଜମ୍ ଏୋ ସ୍ପଷ୍ଟ େେବିାେୁ ଚାେ ୁ ଛୁ ଜର୍ଯ ୋର୍ଯ୍ୟଜ ାଷି୍ଠ ଏେ ନୟାୟିେ ସଂସ୍ଥା ନୁଜେ  ଜତଣୁ ଏୋେ ମ୍ତାମ୍ତ ସେସୟ 
ୋଷ୍ଟ୍ରମ୍ାନଙ୍କ ପାଇ  ଆଇନ ତ ଭାବଜେ ବାଧ୍ୟତାମୂ୍ଳେ ନୁଜେ । 
 
ୋର୍ଯ୍ୟଜ ାଷି୍ଠେ ଅନୁଜୋଧକ୍ରଜମ୍ େୁନ 2020 ଜେ ଭାେତ ସେୋେ ଜସମ୍ାନଙୁ୍କ ଏେ ି ବଷିୟଜେ ଠେି ସମ୍ୟଜେ ସୂଚନା ପ୍ରୋନ 
େେଥିିଜଲ। 
 
ଆଜମ୍ େୁୁଃଖିତଜର୍ଯ ୋର୍ଯ୍ୟଜ ାଷି୍ଠ ପେଞ୍ଚଥିିବା ସଦି୍ଧାନ୍ତ ସୀମି୍ତ ସୂଚନା, ଅଜ୍ଞାତ ସୂତ୍ରେୁ ପକ୍ଷପାତୀ ଅଭିଜର୍ଯା  ଏବଂ ଭାେତେ ଅପୋଧିେ 
ନୟାୟ ବୟବସ୍ଥାେୁ ଭୁଲ ବୁଝବିା ଉପଜେ ଆଧାେତି। 
 
େୁଇ ସାବ୍ଜଭୌମ୍ ୋଷ୍ଟ୍ର ମ୍ଧ୍ୟଜେ ସ୍ୱାକ୍ଷେତି ପ୍ରତୟପ୍ଣ ଚୁକି୍ତ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଏେ ିପ୍ରତୟପ୍ଣ େୋର୍ଯାଇଥିଲା।  ିେଫ ଏବଂ ପଜେ ଜେପାେତ 
ଆଇନ ପ୍ରକି୍ରୟା ଅନୁର୍ଯାୟୀ େୋର୍ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜେୌଣସ ିୋେଣେୁ ମ୍ନମୁ୍ତାବେ ବଜିବଚନା େୋର୍ଯାଇପାେବି ନାେିଁ। 
 
ଜେୌଣସ ିସମ୍ୟଜେ ଅଭିରୁ୍ଯକ୍ତଙୁ୍କ ଆଇନ ପୋମ୍ର୍୍ୋତା େମି୍ବା ନୟାୟପୂର୍ଣ୍୍ ର୍ୁଣାଣି ଅଧିୋେେୁ ବଞ୍ଚତି େୋର୍ଯାଇନଥିଲା। ଏୋେ ପ୍ରମ୍ାଣ 
ଜେଉଛଜିର୍ଯ ଜସ ଏୋଧିେ ଥେ ଉଚ୍ଚ ନୟାୟପାଳେିା ସଜମ୍ତ ନୟାୟାଳୟଙ୍କ ନେିଟେୁ ର୍ଯାଇପାେଛିନ୍ତ।ି େର୍ତ୍୍ୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ େନସୁଲାେ 
ଜସବା ପ୍ରାପ୍ତ େେବିା ଉପଜେ ମ୍ଧ୍ୟ ଜେୌଣସ ିପ୍ରତବିନ୍ଧେ ନାେିଁ। ତାଙୁ୍କ ଅନୟ ବନ୍ଦୀମ୍ାନଙ୍କ ପେି ବୟବୋେ େୋର୍ଯାଇଛ ିଏବଂ ନୟିମ୍ 
ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଜେଲ େର୍ତ୍୍ୃ ପକ୍ଷ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ସ୍ତ ସୁବଧିା ଜର୍ଯା ାଇ ଜେଇଛନ୍ତ।ି 
 



ୋର୍ଯ୍ୟଜ ାଷି୍ଠ ସଜଚତନ ଜେବା ଉଚତି ଜର୍ଯ ଏେ ସ୍ପନ୍ଦତି ତଥା ସ୍ୱାଧୀନ ନୟାୟପାଳେିାଜେ ମ୍ାନବାଧିୋେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଜର୍ଯା  
ବେୁିଦ୍ଧଜେ ଭାେତେ ଅଭିଜର୍ଯା  ସମ୍ାଧାନେ େୃଢ ପ୍ରଣାଳୀ େେଛି ିଏବଂ ପୟାେସି୍ ନୀତ ିଅନୁର୍ଯାୟୀ ଏେ ‘ଏ ଜଶ୍ରଣୀ’ େ ୋତୀୟ ମ୍ାନବ 
ଅଧିୋେ ଆଜୟା  େେଛି।ି 
 
ଜର୍ଯଉ  ଅଭିଜର୍ଯା  ୁଡେି ଭିର୍ତ୍ିଜେ ୋର୍ଯ୍ୟଜ ାଷି୍ଠ ମ୍ତାମ୍ତ ଜେଇଛ ି ତାୋ ସତୟେ ବପିେୀତ ଅଜଟ। ଜତଣୁ ଭାେତ ସେୋେ 
ୋର୍ଯ୍ୟଜ ାଷି୍ଠ ଦ୍ୱାୋ େଆିର୍ଯାଇଥିବା ମ୍ତେୁ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ େେଛିନ୍ତ।ି 
 
ମ୍ାନବାଧିୋେ ପେଷିେେ େଜଣ ୋୟିତ୍ୱବାନ ସେସୟ ଭାବଜେ ସମ୍ସ୍ତଙ୍କ ମ୍ାନବାଧିୋେେ ସୁେକ୍ଷା ତଥା ଜପ୍ରାତ୍ସାେନ ପାଇ  ଭାେତ 
ୋର୍ଯ୍ୟଜ ାଷି୍ଠ ସେ ସେଜର୍ଯା  ୋେ ିେଖିବ ଏବଂ ଭାେତୀୟ ଆଇନ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ର୍ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆବର୍ୟେ ସୂଚନା ପ୍ରୋନ େେବି। 
 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
ଜେବୃଆେୀ 26, 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. 

 


