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ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕತರಿತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ಾುನ ಸಿಡಿಎ 

ಸಮನ್  ಮತ್ತು ಡಿಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿತ್ತ 

ಜೂನ್ 16, 2020 

 

ಪಾಕಿಸ್ಾುನದ ಹೈಕಮಿಷನ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ಅಫೈರ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಹೈದರ್ ಷಾ ರವರನತು ಇಿಂದತ 

ಕರೆಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ಾುನದ ಭದರತಾ ಸಿಂಸೆೆಗಳತ ಇಸ್ಾಾಮಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಾ ಭಾರತ್ದ 

ಹೈಕಮಿಷನ್ ನ ಇಬ್ಬರತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನತು ಅಪಹರಿಸಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡತವ ಕತರಿತ್ತ ತೀವರ 

ಪರತಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನು ಇಬ್ಬರತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನತು 15 ಜೂನ್ 2020 ರಿಂದತ ಪಾಕಿಸ್ಾುನ 

ಏಜೆನ್ಗಳತ ಬ್ಲವಿಂತ್ವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿ 10 ಗಿಂಟೆಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹಚ್ತು ಕಾಲ ಅಕರಮ 

ಬ್ಿಂಧನದಲ್ಲಾರಿಸಿದದವು. ಇಸ್ಾಾಮಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಾ ಭಾರತ್ದ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲ್ಲಯ 

ವಿದೆೀಶಾಿಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬ್ಲವಾದ ಹಸುಕ್ಷೀಪದ ನಿಂತ್ರವೀ ಅವರನತು ಬಿಡತಗಡೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರತ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನತು ವಿಚಾರಣೆ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ದೆೈಹಕ 

ಹಲ್ಲಾಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೀವರವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವ. ಅವರತ 

ವಿಡಿಯೀ-ಗಾರಫ್ ಮಾಡಲಪಟಟರತ ಮತ್ತು ಕಾಲಪನಕ ಆರೊೀಪಗಳ ಮತ್ತು ನಬ್್ಿಂಧಿತ್ 

ಆರೊೀಪಗಳ ಲ್ಲಟಾನಯನತು ಸಿವೀಕರಿಸಲತ ಒತಾುಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅವರತ ಪರಯಾಣಿಸತತುದದ 

ಹೈಕಮಿಷನ್ ನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಾಾಪಕ ಹಾನಯಾಗಿದೆ. 

 

ಈ ನಟ್ಟಟನಲ್ಲಾ ಪಾಕಿಸ್ಾುನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರಮವನತು ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರ ತೀವರವಾಗಿ ಖಿಂಡಿಸತತ್ುದೆ 

ಮತ್ತು ನರಾಕರಿಸತತ್ುದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಿಂದ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಯ ತೀವರ 

ಕಣ್ಾಾವಲತ, ಕಿರತಕತಳ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕ್ಕಗೆ ಮತಿಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ಾುನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆಯಿಿಂದ ಈ 

ಪೂವ್ನಯೀಜಿತ್, ಗಿಂಭೀರ ಮತ್ತು ಪರಚೂೀದನಕಾರಿ ಕರಮವು ಇಸ್ಾಾಮಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಾನ 

ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್ ನ ಸ್ಾಮಾನಾ ಕಾಯ್ಚ್ಟತವಟ್ಟಕ್ಕಯನತು ತ್ಡೆಯಲತ ಮತ್ತು 

ಅಡಿಿಪಡಿಸಲತ ವಿನ್ಾಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈಕಮಿಷನ್ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೀಲ್ಲ ಸತಳತು 

ಆರೊೀಪಗಳನತು ಮತ್ತು ಸಿಂಯೀಜಿತ್ಗಳನತು ವಿಧಿಸಲತ ಪಾಕಿಸ್ಾುನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ ಮಾಡಿದ 

ಪರಯತ್ುವನತು ಸಿಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ತರಸೆರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಪಾಕಿಸ್ಾುನದ ಈ ಕರಮಗಳತ 1961 ರ ವಿಯೆನ್ಾು ಕನೆವನಷನ್ ನ ರಾಜತಾಿಂತರಕ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಗಳ 

ಉಲಾಿಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 'ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ಾುನದಲ್ಲಾ ರಾಜತಾಿಂತರಕ / ಕಾನತ್ಲರ್ 



ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೀತ ಸಿಂಹತ್ಸ 1992 ರಲ್ಲಾ ಸಹ ಮಾಡಿ 2018 ರ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಾ 

ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರತ ಪುನರತಚ್ುರಿಸಿತ್ತ, ಆದರೆ ರಾಜತಾಿಂತರಕ ನಡವಳಿಕ್ಕಯ ಎಲಾಾ ಸ್ಾೆಪಿತ್ 

ರೂಢಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಾಾಸಗಳಿಗೆ ವಿರತದಧವಾಗಿದೆ. 

 

ಪಾಕಿಸ್ಾುನ ಏಜೆನ್ಗಳತ ಭಾರತೀಯ ಮಿಷನ್ ನ ಹಚಿುನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೆೈಹಕವಾಗಿ ಹಾನ 

ಮಾಡತವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾದರೆ ಎಿಂಬ್ ಅಿಂಶದಲ್ಲಾ ನಮಮ ಗಿಂಭೀರ ಕಳವಳಗಳನತು 

ಹಿಂಚಿಕ್ಕೂಳುಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್, ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ, ಸಿಬ್ಬಿಂದಿ, ಅವರ ಕತಟತಿಂಬ್ಗಳ 

ಮತ್ತು ಆಸಿುಗಳ ಸತರಕ್ಷತ್ಸ ಮತ್ತು ಭದರತ್ಸಯ ಜವಾಬಾದರಿ ಪಾಕಿಸ್ಾುನದಾದಗಿದೆ ಎಿಂದತ ಎತು 

ತ್ಸೂೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಉದಿವಗುತ್ಸಯನತು ಹಚಿುಸತವ ಗತರಿಯನತು ಹೂಿಂದಿರತವ ಪಾಕಿಸ್ಾುನದ ಇಿಂತ್ಹ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ 

ಕರಮಗಳತ, ಪಾಕಿಸ್ಾುನದ ಮತಿಂದತವರಿದ ಪರತಕೂಲ ಚ್ಟತವಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ಪರಮತಖ ವಿಷಯದಿಿಂದ ಮತ್ತು 

ಭಾರತ್ದ ವಿರತದಧ ಗಡಿಯಾಚಗಿನ ಭಯೀತಾಪದನೆಯ ಪಾರಯೀಜಕತ್ವದಿಿಂದ ಗಮನವನತು ಬೆೀರೆಡೆ 

ಸೆಳೆಯತವಲ್ಲಾ ಯಶಸಿವಯಾಗತವುದಿಲಾ. 

 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಜೂನ್ 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. 


