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శీ్ర క్రసీ్టియన్ జేమ్స్ మ ైఖేల్ కే్సుకు సంబంధ ంచి వర్కంగ్ గ్రీ పు 
వెలిబుచిిన ఏకపక్ష నిర్బంధం అభిప్రాయంప ై మీడియా పాశ్నలకు అధ క్రర్ 
పాతినిధ  సపందన 

ఫిబ్రవరి 26, 2021 
 

శీ్ర క్రీస్టియన్ జేమ్స్ మ ైఖేల్ కే్సుకు సంబంధ ంచి వర్కంగ్ గ్రీ ప్ వెలిబుచిిన ఏకపక్ష నిర్బంధ అభిప్రాయంప ై మీడియా 
పాశ్నలకు సపందనగర, అధ క్రర్ పాతినిధ  శీ్ర అనురరగ్ శీ్రవరసతవ ఈ విధంగర పేరకకన్ననర్ు: 
 
శీ్ర క్రీస్ిియన్ జేమ్స్ మేఖేల్ క్ేసు విషయంలో అధిక్ారిక ప్రకటన వెలువడటానిక్ర మ ందే, ఏకప్క్షంగా 
నిర్బంధించార్ంటూ వరికంగ్ గ్రీ ప్ు అభిప్రా యప్డినటలు  క్ొనిి ప్రతే్ేక కుకులు మద ష్టిిిక్ర వచాాయి. 
 
ఈ అభిప్రా యదల నేప్థ్ేంలో మేమ  ఒక విషయదనిి సపషిం చేయషలచుకునాిం, అదేంటంటే వరికంగ్ గ్రీ ప్ 
అనేది నాేయప్ర్మ ైన సంసథ  ఏమీ క్ాషు. అలదగే, అంషువలు  దాని అభిప్రా యదలకు సభ్ే దేశాలు నాేయప్ర్ంగా 
కటలి బ్డి ఉండాల్స్న అవసర్ం లేషు. 
 
ఈ విషయంప ై వరికంగ్ గ్రీ ప్ నకు వారి వినతి మేర్కు 2020 జూన్ లో భార్త ప్రభ్ తవం ఎప్పటికప్ుపడు 
సమదచారానిి అందించంది. 
 
ప్రిమిత సమదచార్ం, గ్ రితంచబ్డని మరలదల నుంచ వచేా ప్క్షప్ాతప్ూరిత ఆరోప్ణలు, అలదగే భార్త దేశ 
క్రీమినల్ నాేయ వేవసథ గ్ రించ తప్ుపడు అవగాహన ఆధార్ంగా వరికంగ్ గ్రీ ప్ు ఈ వినమ ైన ్మరాలనాలు 
చేయడం ప్టు  మేమ  చంతిసుత నాిం. 
 
ఇర్ు సార్వభౌమ దేశాల మనే కుదిరిన అప్పగింత ఒప్పందానిక్ర (ఎక్్ టరా డిషన్ టరరటర) అనుగ్ ణంగానే ఈ 
అప్పగింత అనేది జరిగింది. నాేయప్ర్మ ైన ప్రక్రీయ ప్రక్ార్మే ఈ అరెసి్ట మరయి  తషనంతర్ం కసిడీలోక్ర 



్మసుక్ోవడం అనేది చోటలచేసుకునాియి, అలదగే దనీిి ఏవినంగా కూడా ఏకప్క్షమ ైనదిగా ప్రిగ్ణ ంచడానిక్ర 
వీలేు షు. 
 
ఈ క్ేసు విషయంలో నిషపక్షప్ాతంగా క్ోర్ుి లో వాషనలు లేదా నిందితుడిక్ర తన తర్ఫున లదయర్ును 
నియమించుకున ేహకుకను ఏనిడూ క్ాషనలేషు. ఆయన అతుేనిత నాేయసాథ నం సహా అనేకసార్ుు  క్ోర్ుి లను 
ఆశీయించగ్లగ్డం అనేది ఈ వాసతవానిక్ర నిషర్శనంగా నిలుస్త ంది. అధిక్ార్ యంత్రా ంగ్ం దావరా ఆయన 
లదయర్ును నియమించుక్ోవడంప ై ఎలదంటి అడడంకులూ లేవు. ఇతర్ ఖెైదీలత్ో సమదనంగానే ఆయనను కూడా 
ప్రిగ్ణ ంచడం జర్ుగ్ త్ోంది అలదగే నిబ్ంననల ప్రక్ార్ం జైెలు అధిక్ార్ులు అనిి సషుప్ాయదలనూ కల్సపసుత నాిర్ు. 
 
మదనవ హకుకల ఉలు ంఘణ ఆరోప్ణలప ై భార్త లో చుర్ుక్ెనై మరియ సవతంతర నాేయ వేవసథ దావరా ప్టిషిమ ైన 
ఫిరాేషుల ప్రిష్ాకర్ యంత్రా ంగ్ం అమలోు  ఉని విషయదనిి వరికంగ్ గ్రీ ప్ు కచాతంగా తె్లుసుక్ోవాల్స్ ఉంది. 
అంతే్క్ాకుండా ప్ారిస్ట మదర్గషర్శక సూత్రా లకు అనుగ్ ణంగా ‘క్ేటగిరీ-ఏ’ జా్మయ మదనవ హకుకల కమిషన్ 
కూడా ఇకకడ ఉంషనిది గ్ ర్ుత ంచుక్ోవాల్స. 
 
వరికంగ్ గ్రీ ప్ అభిప్రా యదల ఆధార్ంగా ప్ుటలి క్ొచాన ఈ ఆరోప్ణలన్ని వాసతవ విర్ుషధమ ైనవి. అంషువలు  వరికంగ్ 
గ్రీ ప్ు వెల్సబ్ చాన ఈ అభిప్రా యదలను భార్త ప్రభ్ తవం త్ోస్ిప్ుచుాత్ోంది. 
 
మదనవ హకుకల మండల్సలో బ్ానేత్ాయ తమ ైన సభ్ే దేశంగా ఉని భార్త, వరికంగ్ గ్రీ ప్ నకు తన 
సహక్ారానిి క్ొనసాగిసుత ంది. అలదగే అంషరి మదనవ హకుకలనూ ప్రిర్కి్ంచడం మరియ ప్్ర త్హ ంచేంషుకు, 
భార్్మయ చటాి లకు లోబ్డి సానేమ ైనంత మేర్కు అవసర్మ ైన సమదచారానిి అందిసుత ంది. 
 
నయూఢిలీ్ల 
ఫటబావర్ 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. 

 


