
Pakistan CdA summoned and demarched on the 

abduction and torture of Indian High Commission 

Officials 
June 16, 2020 

 

ପାକିସ୍ତାନ ସିଡ଼ିଏ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ଅଧକିାରୀମାନଙ୍କର ଅପହରଣ ଓ 

ନରି୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରର ସମନ କରି ଡକାଇ ଡିମାର୍ଚ୍ଯ କରିଥଲିା 

ଜନ୍ୁ 16, 2020 

 

ପାକିସ୍ତାନ ହାଇ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀ ହହଦର ସାହ ଆଜି ସମନ କରି ଡହକଇଥହିେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସରୁକ୍ଷା 

ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଇସୋମାବାଦହର ଭାରତର ହାଇ କମିଶନଙ୍କ ଦୁଇ ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ଅପହରଣ ଓ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗହର 

କଡ଼ା ବିହରାଧ ପ୍ରଦଶଯନ କରାର୍ାଇଥେିା। 

 

15 ଜନ୍ୁ 2020 ହର ପାକିସ୍ତାନୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନର ଦୁଇ ଜଣ ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ଜବରଦସ୍ତ 

ଅପହରଣ କରିନିଆଗୋ ଏବଂ 10 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧକି ସମୟ ଧରି ଅହବୈଧ ବହଦାବସ୍ତହର ରଖଥିହିେ। ହସମାନଙୁ୍କ 

ଇସୋମାବାଦହର ଭାରତର ହାଇ କମିଶନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀହର ହବୈହଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଦୃଢ ହସ୍ତହକ୍ଷପ 

ପହର ହସମାନଙୁ୍କ ମକୁ୍ତ କରାର୍ାଇଥେିା। ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ପଚରାପଚରି, ନିର୍ଯାତନା ତଥା ଶାରୀରିକ 

ର୍ାତନା ଦିଆର୍ାଇଥେିା ର୍ାହା ଫଳହର ହସମାହନ ଗରୁୁତର ଭାବହର ଆହତ ହହାଇଥହିେ। କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ମନଗଢା 

ଅଭିହର୍ାଗର ଆହରାପ ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ହସମାନଙ୍କ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ କରାର୍ାଇଥେିା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫୀ ମଧ୍ୟ 

କରାର୍ାଇଥେିା। ହାଇ କମିଶନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ହର୍ଉଥଁହିର ହସମାହନ ର୍ାତ୍ରା କରୁଥହିେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ 

ହହାଇଥେିା। 

 

ଭାରତ ସରକାର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧହର ପାକିସ୍ତାନୀ କର୍ତ୍ଯୃ ପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯୟକୁ ଦୃଢ ଭାବହର ନିଦା ଏବଂ ପରିତାପ କରିଛନି୍ତ। 

ପାକିସ୍ତାନୀ କର୍ତ୍ଯୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପବୂଯ ନିର୍ଦ୍ଯାରିତ, ଗରୁୁତର ତଥା ଉହର୍ତ୍ଜନାମଳୂକ କାର୍ଯୟ, ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟହର 

ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନର କମଯଚାରୀଙୁ୍କ ତୀବ୍ର ନଜର ରଖବିା, ନିର୍ଯୟାତନା ତଥା ଭୟଭୀତ କରିବା 

ଇସୋମାବାଦହର ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚ ଆହୟାଗର ସାଧାରଣ କାର୍ଯୟହର ବାଧା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ପାଇ ଁ ହର୍ାଜନା 

କରାର୍ାଇଥେିା। ପାକିସ୍ତାନୀ କର୍ତ୍ଯୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନଗଢା ଅଭିହର୍ାଗ େଗାଇବା ପାଇ ଁ ହଚଷ୍ଟାକୁ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଯ ରୂହପ 

ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରାର୍ାଇଛି। 

 

ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ଵାରା କରାର୍ାଇଥବିା ଏହି କାର୍ଯୟଗଡ଼ିୁକ ହକବଳ 1961 ମସିହାହର ରାଜହନୈତିକ ସମ୍ପକଯ ଉପହର ଭିଏନା 

କନହଭନସନ୍ ର ଏକ ଅତୟଧକି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହହ ଁ,  ବରଂ 1992 ମସିହାହର ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହହାଇଥବିା ଭାରତ ଏବଂ 

ପାକିସ୍ତାନହର ରାଜହନୈତିକ / କନସେୁାର କମଯଚାରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁଆଚରଣ ସଂହିତା, ର୍ାହାର ମାଚ୍ଚଯ 2018 ହର 

ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପନୁଃ ପ୍ରମାଣତି ହହାଇଛି, ତା ସହିତ ରାଜହନୈତିକ ଆଚରଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷି୍ତି ନିୟମ ଏବଂ 

ପରମ୍ପରା ବିରୁର୍ଦ୍ହର ମଧ୍ୟ ଅହେ। 



 

ଭାରତ ସରକାର ଏହି କଥା ଉପହର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବୟକ୍ତ କରିଛନି୍ତ ହର୍, ପାକିସ୍ତାନୀ ଏହଜନ୍ିମିାହନ ଭାରତୀୟ 

ମିଶନର ଅନୟାନୟ ଅଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ଶାରୀରିକ ଭାବହର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଧମକ ହଦଇଛନି୍ତ। ଏହି କଥା ଉପହର 

ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାର୍ାଇଛି ହର୍, ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚ ଆହୟାଗ, ତାଙ୍କର ଅଧକିାରୀ, କମଯଚାରୀ, ହସମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ 

ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ସରୁକ୍ଷା ତଥା ନିରାପର୍ତ୍ା ପାଇ ଁପାକିସ୍ତାନ ଦାୟୀ ଅହେ। 

 

ଉହର୍ତ୍ଜନାକୁ ବଢାଇବା ଉହେଶୟହର ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାର୍ାଇଥବିା ଏକପାଖଆି କାର୍ଯୟ, ପାକିସ୍ତାନର 

କ୍ରମାଗତ ଶତ୍ରୁତାପରୂ୍ଣ୍ଯ କାର୍ଯୟକଳାପ ତଥା ଭାରତ ବିରୁର୍ଦ୍ହର ସୀମା ପାରି ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରାହୟାଜନର ମଳୂ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ 

ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଯଣ କରିବାହର ସଫଳ ହହହବ ନାହି।ଁ 

 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ  

ଜନ୍ୁ 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. 

 


