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ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે િેદીઓની સૂચચની આપલે
01 જાન્યુઆરી, 2021
નવી કદલ્હી અને ઇસ્લામાબાદ ખાતે રાજદ્વારી ચેનલો દ્વારા, ચસચવચલયન િેદીઓ અને માછીમારોની સૂચચ એિ સાથે
એિબીજાની િસ્ટડીમાાં લેવાય છે . 2008 ના આ િરારની જોગવાઈઓને ધ્યાનમાાં રાખીને અને તે મુજબ દર વર્ષે 1 લી
જાન્યુઆરી અને 1 લી જુ લાઈ ના રોજ આવી યાદીઓની આપલે િરવામાાં આવે છે .
ભારતે 263 પાકિસ્તાની નાગકરિ િેદીઓ અને 77 માછીમારો િે.જે ભારતની િસ્ટડીમાાં છે તેની એિ સૂચચ પાકિસ્તાનને સોંપી
હતી. આવી જ રીતે, પાકિસ્તાને તેની િસ્ટડીમાાં રહેલા 49 નાગકરિ િેદીઓ અને 270 માછીમારો િે જે ઓ ભારતીય છે અથવા
ભારતીય છે તેવુાં માનવામાાં આવે છે તેની યાદી ભારત સાથે શેર િરી છે .
સરિારે ચસચવચલયન િેદીઓ, ગુમ થયેલા ભારતીય સાંરક્ષણ િમમચારીઓ અને માછીમારોને તેમની નૌિાઓ સચહત પાકિસ્તાનની
િસ્ટડીમાાંથી વહેલી તિે છૂ ટા િરવામાાં આવે અને ઘરે પાછા મોિલવામાાં આવે તેવુાં િહ્ુાં છે . આ સાંદભમમાાં 03 ભારતીય નાગકરિ
િેદીઓ અને 185 ભારતીય માછીમારો િે જે ની રાષ્ટ્રીયતાની પુચિ િરવામાાં આવી છે અને પાકિસ્તાનને જણાવવામાાં આવી છે ,
તેઓને વહેલામાાં વહેલી તિે મુક્ત િરવામાાં આવે અને તેઓને ભારત પાછા મોિલવામાાં આવે તેવુાં પાકિસ્તાનને િહેવામાાં આવયુાં
હતુ.ાં આ ઉપરાાંત, ભારતીય માછીમારો અને 22 ચસચવચલયન િેદીઓ િે જે ઓ પાકિસ્તાનની િસ્ટડીમાાં છે અને ભારતીય હોવાનુાં
માનવામાાં આવે છે તેમને તાત્િાચલિ િોન્સ્યુલર પ્રવેશ પૂરો પાડવા પાકિસ્તાનને જણાવયુાં છે .
સરિારે પાકિસ્તાનને ચવનાંતી િરી છે િે, તબીબી ચનષ્ણાતોની ટીમના સભ્યોને ચવઝા આપવાની િામગીરી ઝડપથી િરવામાાં આવે
અને પાકિસ્તાનની જુ દી જુ દી જે લમાાં બાંધ અચસ્થર મગજના ભારતીય માનવામાાં આવતા િેદીઓની માનચસિ ચસ્થચત ની
તપાસ િરવા માટે આ ટીમની પાકિસ્તાનની મુલાિાતને સરળ બનાવવામાાં આવે. જોઈન્ટ જ્યુકડચશયલl િચમટી ટુ પાકિસ્તાન
ની મુલાિાત વહેલી યોજવાની પણ દરખાસ્ત િરવામાાં આવી હતી.
એિબીજાના દેશમાાં રહેલા િેદીઓ અને માછીમારોને લગતી તમામ માનવતાવાદી બાબતોને પ્રાધાન્ય આપવા માટે ભારત
પ્રચતબદ્ધ છે . આ સાંદભમમાાં ભારતે પાકિસ્તાનને ચવનાંતી િરી છે િે માછીમારો સચહત 80 પાકિસ્તાની િેદીઓની રાષ્ટ્રીયતાની પુચિ
થાય તે માટે જરૂરી પગલાાં ઝડપથી લેવામાાં આવે જે મની રાષ્ટ્રીયતાની પુચિ પાકિસ્તાન દ્વારા િરવાની બાિી હોવાને લીધે છે
તેમને પરત મોિલવાનુાં હજુ બાિી છે . COVID-19 ની મહામારીને ધ્યાનમાાં રાખીને, તમામ ભારતીય તેમજ ભારતીય
માનવામાાં આવતા ચસચવચલયન િેદીઓ અને માછીમારોની સલામતી, સુરક્ષા અને િલ્યાણ સુચનચચચત િરવા પાકિસ્તાનને ચવનાંતી
િરવામાાં આવી છે .
નવી કદલ્હી
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