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ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਕਕਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਕਿਸ਼ਨ ਦ ੇਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸਕੰਿਆ 50% ਘਟਾਉਣ ਦੀ 

ਿੰਗ  

23 ਜੂਨ, 2020 

 
ਅੱਜ ਕਿਦੇਸ਼ ਿੰਤਰਾਲੇ ਿੱਲੋਂ  ਪਾਕਕਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੰੂ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਕਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਕਸਤਾਨ ਹਾਈ 

ਕਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਗਤੀਕਿਿੀਆ ਂਬਾਰ ੇਿਾਰ-ਿਾਰ ਕਚੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਸਸੂੀ ਦੀਆ ਂਗਤੀਕਿਿੀਆ ਂਕਿੱਚ 

ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਹਨ। 31 ਿਈ, 2020 ਨੰੂ ਦੋ ਅਕਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ੇਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਕੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਂਇਸ ਸੰਬੰਿ ਕਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਲ ਹੈ। 
 

ਕਜੱਥੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰੀ ਅਕਜਹੇ ਕੰਿਾਂ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਰਹ ੇਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਕਕਿਸ਼ਨ ਕਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰਤ ਰੁਤਬ ੇਦੇ ਿੁਤਾਕਬਕ 

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਕਸਤਾਨ ਇਸਲਾਿਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰੀਆ ਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਜਾਇਜ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਿਲੇ 'ਚ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਿੁਕਹੰਿ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਕਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਭਾਰਤੀ 

ਅਕਿਕਾਰੀਆ ਂ ਨੰੂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਅਗਿਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਬਹੁਤ ਿਾੜਾ ਿਤੀਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਕਕ 

ਪਾਕਕਸਤਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਕਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 22 ਜੂਨ, 2020 ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਇੰਨਾਂ ਅਕਿਕਾਕਰਆ ਂ ਨੇ ਪਾਕਕਸਤਾਨੀ 

ਏਜੰਸੀਆ ਂਿੱਲੋਂ  ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਹਸ਼ੀਆਨਾ ਿਤੀਰੇ ਦੇ ਸਜੀਿ ਿੇਰਿ ੇਕਦੱਤ ੇਹਨ। 

 

ਪਾਕਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਅਕਿਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਿਤੀਰਾ ਕਿਆਨਾ ਸੰਿੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਕਤਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਿਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿਤੀਰ ੇ

ਸੰਬੰਿੀ ਦੁਿੱਲੇ ਸਿਝੌਕਤਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਿਤੀਰਾ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਕਹੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਾਦ ਨੰੂ ਸਿਰਥਨ ਦੇਣ 

ਦੀ ਕਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਕਨੱਿੜਿਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੀਂ ਕਦੱਲੀ ਕਿਿ ੇਸਕਥਤ ਪਾਕਕਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਕਿਸ਼ਨ ਕਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੰਕਿਆ 50% ਘਟਾਉਣ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ ਕਲਆ ਹੈ। ਇਸਦ ੇ ਕਸੱਟ ੇਿਜੋਂ ਭਾਰਤ ਿੀ ਇਸਲਾਿਾਬਾਦ ਕਿਿੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੰਕਿਆ ਨੰੂ ਉਸ ੇਅਨੁਪਾਤ ਕਿੱਚ ਘਟਾ 

ਦੇਿੇਗਾ। ਸੱਤ ਕਦਨਾਂ ਕਿੱਚ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਕਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤੱਕ ਪੱੁਜਦਾ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।  
 

ਨਿੀਂ ਕਦੱਲੀ 

23 ਜੂਨ, 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. 
 


