
Pakistan CdA summoned and demarched on the abduction 

and torture of Indian High Commission Officials 
June 16, 2020 

પાકિસ્તાનનાાં CdA ન ે સમન્સ પાઠવવામાાં આવ્યા હતા અને ભારતીય હાઇ 
િમમશનનાાં અમિિારીઓનાાં અપહરણ િરી અને યાતનાાં આપવા પર આપમિપત્ર 
પાઠવ્યો હતો 
જૂન 16, 2020 
આજે પાકિસ્તાનનાાં હાઇ િમમશનનાાં ચાજજ ડી’ અફેસજ શ્રી હૈદર શાહન ેસમન્સ પાઠવવામાાં આવ્યા હતા અન ે
પાકિસ્તાનની સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા ઇસ્લામાબાદમાાં આવેલા ભારતીય હાઇ િમમશનનાાં બે અમિિારીઓનુાં 
અપહરણ િરી અન ેયાતનાઓ આપવાનાાં મુદ્દા પર સખત મવરોિ નોંિાવવામાાં આવ્યો હતો. 
 

પાકિસ્તાની એજન્સીઓ દ્વારા 15 જૂન 2020 નાાં રોજ ભારતીય હાઇ િમમશનનાાં બે અમિિારીઓનુાં 
બળજબરીપૂવજિ અપહરણ િરવામાાં આવ્યુાં હતુાં અને 10 થી વિારે િલાિ સુિી ગેરિાયદેસરનાાં િબ્જામાાં રાખવામાાં 
આવ્યા હતા. ઇસ્લામાબાદમાાં આવેલા ભારતીય હાઇ િમમશન અને કદલ્હી મસ્થત મવદેશ માંત્રાલય દ્વારા પ્રબળ 
દરમમયાનગીરી િરવામાાં આવ્યા બાદ જ મૂક્ત િરવામાાં આવ્યા હતા. બન્ને ભારતીય અમિિારીઓ પૂછપરછ, 
યાતના અને શાકરરીિ હુમલાનો ભોગ બન્યા હતા જેનાાંથી તેઓન ેગાંમભર ઇાઓ પહોંચી છે. તેઓનો મવડીયો 
ઉતારવામાાં આવ્યો હતો અન ે િાલ્પમનિ આરોપો અન ેમનઘડત ગુનાઓની માાંગણીઓ મસ્વિારવા માટ ે દબાણ 
િરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. જેમાાં તેઓ યાત્રા િરી રહ્યા હતા તે હાઇ િમમશનનાાં વાહનને ભારે નુિશાન પહોંચાડવામાાં 
આવ્યુાં હતુાં. 
 

આ સાંદભજમાાં ભારત સરિાર પાકિસ્તાની સિામિિારીતાઓનાાં િૃત્યની સખત નનદા િરે છે અને ઉંડો શોિ વ્યક્ત િરે 
છે. પાકિસ્તાની સિામિિારીતાઓ દ્વારા િરવામાાં આવેલા આ પૂવજમનિાજકરત, ગાંમભર અને ઉશ્િેરણીજનિ િૃત્ય અને 
બાદમાાં પાછલા િેટલાિ કદવસોમાાં હાઇ િમમશનનાાં િમજચારીઓને સઘન સવેલન્સ, યાતના અને િમિીઓ 
આપવાનુાં િૃત્ય ઇસ્લામાબાદમાાં ભારતીય હાઇ િમમશનનાાં સામાન્ય િાયજમાાં મવધ્ન નાાંખવા અને ખોરવી નાાંખવા 
રચવામાાં આવ્યુાં હતુાં. પાકિસ્તાની સિામિિારીતાઓ દ્વારા હાઇ િમમશનનાાં અમિિારીઓ પર ખોટા આક્ષેપો અને 
મનઘડત ગુનાઓ આરોમપત િરવાની બાબતનો સાંપૂણજ રીતે અમસ્વિાર િરવામાાં આવે છે. 
 

પાકિસ્તાનનાાં આ િૃત્યો 1961 નાાં રાજદ્વારી સાંબાંિોનાાં મવયેના િન્વેન્શન તથા 1992 માાં હસ્તાક્ષર િરેલા અને 
2018 માાં બન્ન ે પક્ષો દ્વારા પુનઃપુમિ થયેલ ભારત અને પાકિસ્તાનમાાં રાજદ્વારી / િોન્સ્યુલર િમજચારીઓ 
સાથેનાાં વ્યવહાર માટેની આચાર સાંમહતાનુાં પ્રચાંડ ઉલ્લાંઘન છે એટલુાં જ નહીં, પરાંતુ રાજદ્વારી વતજણૂિની તમામ 
સ્થામપત શરતો અન ેપ્રથાઓનાાં મવરાિમાાં પણ છે. 
 

પાકિસ્તાની એજન્સીઓએ ભારતીય મમશનનાાં વિારે અકદિારીઓને શારીકરિ રીતે હામન પહોંચાડવાની િમિીઓ 
આપવાનાાં તથ્ય પર અમારી ગાંમભર નચતાઓ જણાવવામાાં આવી છે. તે બાબત પર પ્રિાશ પાડવામાાં આવ્યો છે 



િે ભારતીય હાઇ િમમશન, તેનાાં અમિિારીઓ, સ્ટાફનાાં સભ્યો, તેઓનાાં પકરવારો અન ેસાંપમિઓની સલામમત 
અને સુરક્ષા માટે પાકિસ્તાન જવાબદાર છે. 
 

પાકિસ્તાન દ્વારા તણાવો વિારવાનાાં ધ્યેય સાથેનાાં આવા સતત એિપક્ષીય િૃત્યો ભારત મવરુદ્િ પાકિસ્તાનની 
સતત શત્રુતાપૂણજ પ્રવૃમિઓ અને સીમા-પારનાાં આતાંિવાદને પ્રાયોજીત િરવાનાાં મુખ્ય મુદ્દાથી ધ્યાન દૂર િરવામાાં 
સફળ નહીં થાય. 
 

નવી કદલ્હી 
જૂન 16, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


