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ਕ੍ਰਿਸਕ੍ਿਅਨ ਜੇਮਜ਼ ਕ੍ਮਸੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਿ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਤੇ 

ਰਾਰਜਰਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਾਇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਕ੍ਿਰਾਰਤ 

ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ  ਜਵਾਬ 

26 ਫਰਵਰੀ, 2021 

 
ਕ੍ਰਿਸਕ੍ਿਅਨ ਜੇਮਜ਼ ਕ੍ਮਸੇਲ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 'ਿ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਤ ੇਰਾਰਜਰਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਾਇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸਵਾਲਾਂ 
ਦਾ ਜਵਾਬ ਕ੍ਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸਰਰਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼੍ਿੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਿੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕ੍ਰਹਾ: 
 

ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਕ੍ਿਅਨ ਜੇਮਜ਼ ਕ੍ਮਸੇਲ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 'ਿ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਰਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਾਇ ਦ ੇਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕ੍ਹਲਾਂ 
ਹੀ ਇਸਦ ੇਿੋਣਵੇਂ, ਲੀਰ ਹੋਏ ਅੰਸ਼੍ ਪੜ੍ਹ ੇਹਨ। 
 
ਪਕ੍ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸਟ ਰਰਨਾ ਿਾਹੁੰ ਦ ੇਹਾਂ ਕ੍ਰ ਇਹ ਰਾਰਜ ਸਮੂਹ ਰੋਈ ਕ੍ਨਆਂਇਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ 

ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦ ੇਕ੍ਵਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਰਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਭਾਰਤ ਸਰਰਾਰ ਨੇ ਰਾਰਜ ਸਮਹੂ ਦ ੇਰਕ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਜੂਨ 2020 ਕ੍ਵੱਿ ਇਸ ਮੁੱ ਦ ੇਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਕ੍ਸਰ ਜਾਣਰਾਰੀ ਕ੍ਦੱਤੀ 
ਸੀ। 
 

ਸਾਨੰੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕ੍ਰ ਰਾਰ ਸਮੂਹ ਦ ੇਕ੍ਸੱਟ ੇਸੀਕ੍ਮਤ ਜਾਣਰਾਰੀ, ਕ੍ਰਸ ੇਅਣਪਛਾਤ ੇਸਰਤੋ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਦੋਸਾਂ 
ਅਤ ੇਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਕ੍ਿਰ ਕ੍ਨਆਂ ਪਿਣਾਲੀ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝ 'ਤ ੇਅਿਾਰਤ ਹਨ। 
 

ਇਹ ਹਵਾਲਗੀ ਦ ੋਪਿਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦਰਕ੍ਮਆਨ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਿੀ ਹੋਈ ਸੰਿੀ ਦ ੇਪਿਾਵਿਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਇਹ ਕ੍ਗਿਫਤਾਰੀ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕ੍ਹਰਾਸਤ ਰਾਨੰੂਨ ਦੀ ਕ੍ਨਰਿਾਰਤ ਪਿਕ੍ਰਕ੍ਰਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕ੍ਰਸ ੇਵੀ 
ਅਿਾਰ 'ਤ ੇਮਨਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਹਾ ਜਾ ਸਰਦਾ ਹੈ। 
 



ਦੋਸੀ ਨੰੂ ਰਦ ੇਵੀ ਰਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕ੍ਨਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਸਦ ੇਅਕ੍ਿਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਕ੍ਝਆ ਨਹੀਂ ਰੱਕ੍ਖਆ ਕ੍ਗਆ। ਉਸਦ ੇ

ਵੱਲੋਂ  ਉੱਿ ਕ੍ਨਆਂਪਾਕ੍ਲਰਾ ਸਮੇਤ ਰਈ ਮੌਕ੍ਰਆਂ 'ਤ ੇਅਦਾਲਤਾਂ ਕ੍ਵੱਿ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਕ੍ਿਰਾਰੀਆਂ 

ਦੁਆਰਾ ਰੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰ ਿ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਦੂਸਰ ੇਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਮੰਕ੍ਨਆ ਕ੍ਗਆ ਹ ੈ

ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਜੇਲਹ ਅਕ੍ਿਰਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕ੍ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
 

ਰਾਰਜ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਕ੍ਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਨੱੁਖੀ ਅਕ੍ਿਰਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦ ੇਦੋਸਾਂ ਨਾਲ ਨਕ੍ਜੱਠਣ 

ਲਈ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕ੍ਨਆਂਪਾਕ੍ਲਰਾ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਸਰਾਇਤ ਕ੍ਨਵਾਰਣ ਪਿਬੰਿ ਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਪੈਕ੍ਰਸ ਕ੍ਸਿਾਂਤਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਸਿੇਣੀ A’ ਦਾ ਰੌਮੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਕ੍ਿਰਾਰ ਰਮੀਸਨ ਹੈ। 
 

ਕ੍ਜਨਹ ਾਂ ਦੋਸ਼੍ਾਂ ਦ ੇਅਿਾਰ 'ਤ ੇਰਾਰਜ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕ੍ਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦ ੇਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਰਾਰ 

ਰਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਾਏ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਰਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਮਨੱੁਖੀ ਅਕ੍ਿਰਾਰ ਰੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਰ ਕ੍ਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਰਾਰਜ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਕ੍ਹਯਗੋ ਰਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਇਸਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਦ ੇਮਨੱੁਖੀ ਅਕ੍ਿਰਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਰਰਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਰੱਕ੍ਖਆ ਰਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਨੰੂਨਾਂ ਤਕ੍ਹਤ ਹਰ 

ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਜਾਣਰਾਰੀ ਕ੍ਦੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 
 

ਨਵੀਂ ਕ੍ਦੱਲੀ 
26 ਫਰਵਰੀ, 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. 

 


