
డసింెబర్ 18 న మనహట్టన్ యూఎస్ అట్ార్నీ  విడుదల చసేని ప్రకట్న పె ైవచ్చిన ప్రశ్ీకు 
సమాధానముగా విదశేీ ప్రవకత సమాధానము : 

 

డిసెంబర్ 19, 2013 

 

 డిసెంబర్ 18 న మనహట్టన్ యూఎస్ అట్ార్నీ విడుదల చసేిన ప్రకట్న పెై వచ్చిన 

ప్రశ్ీకు సమాధానముగా విదశేీ ప్రవకత ఈ క్రింద ిజవాబు ఇచాిరు: 
 

 డిసెంబర్ 18 న మనహట్టన్ యూఎస్ అట్ార్నీ విడుదల చేసని ప్రకట్న మేము 
చూసాము. 
 

 ఈ కే్సు లో మనము ఒక్ ే భాదితుర్ాలు వుందనీ చ్చనీ నిజానిీ మనసులో 
వుంచుక్ోవాలి.  ఆ బాధితుర్ాలు దేవయాని ఖోబరగద ే– యున టై్ెడ్ సటటట్స్ లో ప్ని చేసుత నీ 

భారత దౌత్ాాధిక్ారి్.   

 

 ఆమె మీద తీసుకునీ చరా వియెనాీ కన ెంషన్ ను అనుసర్ించ్చ లేదు.  ఇంగిిష్ భాష 

లో సాధరణంగా ‘మర్ాాద’ గూర్ిి వివర్ించ్చన ఏ రకమెైన మర్ాాదలు ఆ దౌత్ాాధిక్ారి్ ని  
విచారి్ంచ్చన విధానములో పాట్ించలేదు.   
 

 ప్రకట్న లో చట్టము ముందు ధనికులు పటద వారు సమానమ ేననీ మాట్లు వునీవి.  

ఇవి “దోషానిీ” ప్ర్ిషకరి్ంచలేని అలంక్ారి్క శ్బాా లే క్ాక, మనహట్టన్ యూఎస్ అట్ార్నీకు 
ప్రత్ేాకమెనై చట్టము లో అద ిఒక భాగము కూడా క్ాదు.  
 

 పెైన చెపిిన ప్రకట్న భారత్ లో చట్టప్రమైెన విధానము వుందని గురి్తసుత ంది.  అయనా 
అద,ి నమమలేని విధముగా, మిస్ రి్చర్స్ కుట్ుంబానిీ తరలించుట్ ఎందుకు అవసరమో 

మరి్యు వారి్ మీద తీసుక్ొనే చరాల మీద వూహాగానాలు చసేుత ంది.  ఈ యొకక విశేషమెనై 

సవెకరణ లోని భావానిీ భారత చట్ట  విధానము పెై మరి్యు భారతీయ చట్ాట నిీ అమలు చేసట 



అధిక్ారులపెై అద ి నిగూఢంగా చసేుత నీ వాాఖాలత్ో కలిపట క్ాకుండా ఇతర దేశ్ నాగారి్కుల 

బాధాతను విదశేీ ప్రభుత్ాెనిక్ర సంబంధించ్చన లీగల్ అధిక్ారులు వహించుతునీ వ ైనానిీ 

కూడా కలిప ిచాలా జాగితతగా విచార్ించాలి.  భారత చట్ట  విధానము ప్రక్ారము భారత పౌరుల 

మీద కే్సులు నమోదు చేస ివునీప్ుడు వారి్ని “తరలించే” హకుక ఒక విదశేీ ప్రభుత్ాెనిక్ర 
ఎకకడ వుందని అడగాలి్న అవసరం వునీది.   
 

 “కే్సులు పెండింగ్ లో వుండగా, భాధితులు, సాక్షులు మరి్యు వారి్ కుట్ుంబముల 

భదరతను మరి్యు సురక్షతను నిర్ాా రి్ంచుక్ోవాలని” మనహట్టన్ యూఎస్ అట్ార్నీఆఫవసు 
ప్డుతునీ బలవంతప్ు ప్ర్ిసితతి ని ఈ ప్రకట్న త్ెలియప్రుసుత ంద.ి   

 

 ఖచ్చితముగా ఇందు వలేి , భారత్ లో ముందునుంచే వునీ చట్ట  ప్రమైెన ప్రక్రియ 

ఇప్ిట్ిక్ ేనడుసుత నీప్ుడు, మొట్ట  మొదట్ భారత్ లో నాాయానిీ తన మారగము లో వ ళి్ 

నీయట్ము తన బాధాతగా మనహట్టన్ యూఎస్ అట్ార్నీ త్లెుసుక్ోవలసింది.  ఇంక్ొక 

సటీహప్ూరెక మరి్యు ప్రజాసాెమీాక దేశ్ములో జరుగుతునీ చట్ట  ప్రమైెన ప్రక్రయి లో ఈ 

విధముగా జోకాం జర్ిగినప్ుడు, అద ి కే్వలం జోకామ ేక్ాకుండా, జోకాం చేసుకునీ దేశ్ము 
యొకక చట్ట  విధానాల పెై కూడా గంభీరమెైన ఆందోళ్న మరి్యు ప్రశ్ీలను లేవన తుత తుంది.  
 

 ఈ ప్రకట్న కే్వలము అసలు జర్ిగి వుండ కూడని చరా ని తరువాత హేతుబదధాకరణ 

చేసట దిశ్లో మర్ో ప్రయతీమని బాగా విచారి్ంచ్చన తరువాత మేము భావిసుత నీ 

అభిపరా యము.  
 
 


