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પાકિસ્તાનનાાં હાઇ િમિશનની સાંખ્યાિાાં 50% ઘટાડો ઇચ્છે છે 

જૂન 23, 2020 

આજે પાકિસ્તાનનાાં ચાજજ ડી’ અફેસજને મિદેશ િાંત્રાલય પર તેડ ાં િોિલિાિાાં આવય ાં હત ાં અને િામહતી આપિાિાાં 
આિી હતી િે ભારતે િારાંિાર હાઇ િમિશનનાાં અમિિારીઓની પ્રિૃમિઓ મિશે ચચતાઓ વયક્ત િરી હતી. તેઓ 
જાસૂસીનાાં િાયોિાાં જોડાયેલા રહ્યા છે અને આતાંિિાદી સાંસ્થાઓ સાથ ેવયિહાર િરિાન ાં જાળિી રાખ્ય ાં છે. 31 િે 
2020 નાાં રોજ રાંગે હાથ પિડાયેલા અન ેદેશમનિાલ િરિાિાાં આિેલા બે અમિિારીઓની પ્રિૃમિઓ આ સાંદભજિાાં 
એિ ઉદાહરણ હત ાં. 

જ્યારે તેઓનાાં અમિિારીઓ  હાઇ િમિશનિાાં તેઓનાાં મિશેષામિિારપ્રાપ્ત હોદ્દા સાથે સ સાંગત ન હોય તેિા 
િાયોિાાં સાિેલ થયા હતા, ત્યારે સિાાંતર રીત પાકિસ્તાન ઇસ્લાિાબાદિાાં મસ્થત ભારતીય હાઇ િમિશનનાાં 
અમિિારીઓન ે તેઓનાાં િાયદેસરનાાં રાજદ્િારી િાયો િરિાથી રોિિા િાટે િિિી આપિા િાટેનાાં સતત 
અમભયાનિાાં જોડાયેલ ાં રહ્ય ાં છે. તાજેતરિાાં બાંદૂિની અણી પર બે ભારતીય અમિિારીઓન ાં અપહરણ અને તેઓ 
સાથે અત્યાંત ખરાબ વયિહાર િરિો તે કદશાિાાં પાકિસ્તાન િઇ હદ સ િી ગય ાં છે તે રેખાાંકિત િર ેછે. 22 જૂન 
2020 નાાં રોજ ભારત પરત ફરેલા આ અમિિારીઓએ પાકિસ્તાનની એજન્સીઓનાાં હાથે તેઓન ેઅન ભિ થયો 
હતો તેિા બબજરતાપૂણજ વયિહારની મિચમલત િરી નાાંખે તેિી મિગતો પ્રદાન િરી છે. 

પાકિસ્તાન અન ે તેનાાં અમિિારીઓની િતજણૂિ રાજદ્િારી અને િોન્સ્ય લર અમિિારીઓ સાથેનાાં વયિહાર પરનાાં 
મિયેના િન્િેન્શન મદ્િપક્ષીય સિજૂમતઓ સાથ ેસ સાંગતતાિાાં નથી. તેનાાંથી મિપરીત, તે સીિા-પાર ચહસા અને 
આતાંિિાદન ેસિથજન આપિાની બૃહદ નીમતનો સ્િાભામિિ ઘટિ છે. 

તેથી, ભારત સરિાર દ્િારા નિી કદલ્હીિાાં પાકિસ્તાનનાાં હાઇ િમિશનનાાં સ્ટાફની સાંખ્યાિાાં 50% ઘટાડો 
િરિાનો મનણજય લેિાિાાં આવયો છે. તે પારસ્પકરિ રીતે એિસિાન ગ ણોિર િાત્રાિાાં પાકિસ્તાનિાાં તેની પોતાની 
હાજરીની સાંખ્યાિાાં ઘટાડો િરશે. સાત કદિસોિાાં અિલિાાં િૂિિો આિશ્યિ એિો આ મનણજય પાકિસ્તાનનાાં ચાજજ 
ડી’ અફેસજને પાઠિિાિાાં આવયો હતો. 
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