Official Spokesperson's response to media query on
Pakistani law enacted to bring into effect the
judgement of the International Court of Justice (ICJ)
in the Kulbhushan Jadhav case
November 18, 2021

કુલભુષણ જાદવ કેસમ ાં આાંતરર ષ્ટ્રીય ન્ય ય કોર્ટ (આઈસીજે )નો ચુક દો
લ ગુ કરવ મ ર્ે પ કકસ્ત ને ઘડેલ ક યદ અાંગે મીકડય ન પ્રશ્નો પર
સત્ત વ ર પ્રવક્ત નો પ્રતતભ વ
નવેમ્બર 18, 2021
કુલભુષણ જાદવ કેસમ ાં ઇન્ર્રનેશનલ કોર્ટ ઓફ જતસ્ર્સ (આઇસીજે )નો ચુક દો લ ગુ કરવ મ ર્ે પ કકસ્ત ને
ઘડેલ ક યદ અાંગે મીકડય ન પ્રશ્નો પર પ્રતતભ વ આપત સત્ત વ ર પ્રવક્ત શ્રી અરરદમ બ ગચીએ જણ વયુાં :
"અમે એવ અહેવ લો જોય છે કે પ કકસ્ત ને અગ ઉન વર્હુ કમન અનુસાંધ ને ક યદો ઘડ્યો છે જે દેખીતી રીતે
કુલભૂષણ જાધવ કેસમ ાં ઇન્ર્રનેશનલ કોર્ટ ઓફ જતસ્ર્સ (ICJ) ન ચુક દ ને અમલમ ાં લ વવ મ ર્ે ઘડવ મ ાં
આવયો હતો.
આ વ ત તબલકુલ અસત્ય છે . અગ ઉ કહ્ુાં તેમ આ વર્હુ કમએ આઇસીજે ન ચુક દ દ્વ ર ફરતજય ત રીતે શ્રી
જાધવન કેસની અસરક રક સમીક્ષ અને પુનર્વવચ રણ મ ર્ે વયવસ્થ બન વી નથી.
આ ક યદો ફક્ત અગ ઉન વર્હુ કમની ખ મીઓને કોડમ ાં રૂપ ાંતકરત કરે છે .
પ કકસ્ત ન શ્રી જાધવને અવરોધ વગર કોન્સ્યુલર સુતવધ નો ઇનક ર કરવ નુાં ચ લુ ર ખે છે અને એવુાં વ ત વરણ
ઊભુાં કરવ મ ાં તનષ્ફળ રહ્ુાં છે કે જે મ ાં ન્ય યી ટ્ર યલ થઈ શકે.
ભ રતે પ કકસ્ત નને આઇસીજે ન ચુક દ નુાં અક્ષરશઃ પ લન કરવ વ રાંવ ર આહ્વ ન કયુું છે ."
નવી કદલ્હી
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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.

