Exchange of list of prisoners between India and Pakistan
January 01, 2021
_______________________________________________________________________
ഇന്ത്യയ ും പാകിസ്താന് തമ്മിൽ കകമാറ്റും നടത്ത ന്ന ക റ്റവാളികളുടട പട്ടിക
ജന വരി 01, 2021
നയൂഡല്ഹിയിടെയ ും

ഇസ്ലാമാബാദിടെയ ും

നയതന്ത്ന്ത്

ചാനെ കൾ

വഴി,

തങ്ങളുടട

കസ്റ്റഡിയിെ ള്ള സാധാരണക്കാരായ തടവ കാര ടടയ ും മീന്പിട ത്തക്കാര ടടയ ും പട്ടിക,
ഇന്ന്

,

ഇന്ത്യയ ും

പാകിസ്ഥാന ും

തമ്മിൽ

കകമാറി.2008

ഉടമ്പടിയ ടട

ധാരണകൾ

അന സരിച്ച് എെലാ ജന വരി 1 ന ും ജൂകെ 1 ന ും ഇത്തരും െിസ്റ്റുകൾ കകമാറ ന്നതാണ്.
ഇന്ത്യയ ടട

അധീനതയിൽ

ഉള്ള

പാകിസ്താനിടെ

സാധാരണക്കാരായ

263

തടവ പ ള്ളികളുടടയ ും 77 മീൻ പിട ത്തക്കാര ടടയ ും പട്ടിക ഇന്ത്യ പാകിസ്താന് നൽകി,
കൂടാടത ഇന്ത്യക്കാരരാ അടെലങ്കിൽ ഇന്ത്യകാരടനന്ന
സാധാരണക്കാരായ

തടവ പ ള്ളികളുടടയ ും

270

വിശ്വസിക്ക ന്നവരരാ ആയ 49
മീൻപിട ത്തക്കാര ടടയ ും

പട്ടിക

പാകിസ്ഥാന ും പങ്ക വച്ചു.
പാകിസ്താന്ടറ അധീനതയിൽ നിന്ന ും കാണാതനായ ഇന്ത്യയ ടട കസനിക ഉരദയാഗസ്ഥർ,
മീൻപിട ത്തക്കാടര അവര ടട രബാട്ടുകൾ എന്നിവ രവഗത്തിൽ രമാചിപ്പിക്കണടമന്ന ും
അവടര രാജയടത്തത്തിക്കണടമന്ന ും സർക്കാർ ആവശ്യടപ്പട്ടു. ഈ പശ്ചാത്തെത്തിൽ,
രാജയടത്ത ഭരണകൂടും ഉറപ്പു വര ത്തിയ 03 സാധാരണക്കാരായ ക റ്റവാളികടളയ ും 185
മീൻപിട ത്തക്കാടരയ ും

രമാചിപ്പിക്ക ന്നതിനാണ്

പാകിസ്താരനാട്

ആവശ്യടപ്പട്ടിരിക്ക ന്നത്. ഇതിന പ റടമ പാകിസ്ഥാൻ കസ്റ്റഡിയിെ ള്ള ഇന്ത്യക്കാടരന്ന
വിശ്വസിക്കടപ്പട ന്ന

22

നിയമസഹായും

സാധാരണക്കാരായ

െഭയമാക്ക ന്നതിന്

തടവ കാർക്ക ും

മീൻപിട ത്തക്കാർക്ക ും

സൗകരയടമാര ക്കാന ും

സർക്കാർ

ആവശ്യടപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന .
പാകിസ്താന്ടറ

വിവിധ

ജയിെ കളിൽ

താമസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള,

ഇന്ത്യക്കാരാടണന്ന്

വിശ്വസിക്കടപ്പട ന്ന മാനസിക സ്ഥിരതയിെലാത്ത ആളുകളുടട മസാനിക ആരരാഗയാവസ്ഥ
വിെയിര ത്ത ന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന ള്ള ആരരാഗയവിദഗ്ധര ടട സുംഘത്തിന് വിസ
അന വദിക്കണടമന്ന ും സർക്കാർ അരപക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്താനിരെക്ക് ഒര രജായിന്്
ജ ഡീഷ്യൽ കമ്മിറ്റിയ ടട സന്ദർശ്നും ഏർടപ്പട ത്ത ന്നതിന ും ശ് പാർശ് ടചയ്തിട്ടുണ്ട്.

രണ്ട രാജയങ്ങളിൽ നിന്ന മ ള്ള തടവ പ ള്ളികളുടടയ ും മീൻപിട ത്തക്കാര ടടയ ും എെലാ
തരത്തിെ ള്ള

മന ഷ്യവാകാശ്പരമായ

ന്ത്പശ്നങ്ങളുും

മ ൻഗണനരയാടട

പരിഗണിക്ക ന്നതിനായി ഇന്ത്യ ഇരപ്പാഴ ും ന്ത്ശ്ദ്ധ ടചെ ത്ത ന്ന . ഈ സാഹചരയത്തിൽ,
മീൻപിട ത്തക്കാർ

ഉൾപ്പടടയ ള്ള

ഉറപ്പുവര ത്ത ന്നതിനായ ള്ള
പാകിസ്താരനാട്
നടപടികൾ

നടപടികൾ

ആവശ്യടപ്പട്ടു,
രദശ്ീയത

രനരിട്ടുടകാണ്ടിരിക്ക ന്നതാണ്.
ഇന്ത്യക്കാടരന്ന
ടപാത ജനങ്ങളുടടയ ും

80

ഇവടര
ഉറപ്പു

രകാവിഡ്-19

പാകിസ്ഥാൻ
ടപട്ടന്ന തടന്ന

രാജയരത്തയ്ക്ക്

ടചയ്യുന്നതിന ും

ന്ടറ

സാഹചരയത്തിൽ

രക്ഷമവ ും

രദശ്ീയത
ഇന്ത്യ

തിരിച്ചയക്ക ന്നതിന ള്ള

വര ത്താത്തതിനാൽ

വിശ്വസിക്കടപ്പട ന്നവര മായ
സ രക്ഷിതതവവ ും

തടവ കാര ടട

കാെതാമസും
,

ഇന്ത്യക്കാര ും

മീൻപിട ത്തക്കാര ടടയ ും
ഉറപ്പു

വര ത്ത ന്നതിന്

പാകിസ്താരനാട് അഭയർത്ഥിച്ചിര ന്ന .

നയൂ ഡൽഹി
01 ജന വരി, 2021

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.

