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ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਚਾਲੇ ਹਇੋਆ ਿੈਦੀਆ ਂਦੀ ਸਚੂੀ ਦਾ ਿਟਾਦਂਰਾ   
1 ਜਨਿਰੀ, 2021 
 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਿੂਟਨੀਤਿ ਚੈਨਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਨਿੀਂ ਕਦੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਖ ੇਇੱਿੋ ਸਮੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ 

ਿਬਜ਼ ੇ ਕਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆ ਂਅਤੇ ਮਛੇਕਰਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਿਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਸੱਲ 2008 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦ ੇ

ਪਰਾਿਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹ,ੈ ਕਜਸ ਦੇ ਤਕਹਤ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਿਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਅਕਜਹੀਆ ਂਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਿਟਾਂਦਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 
 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਬਜ਼ ੇਕਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 263 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 77 ਮਛੇਕਰਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰੂ ਸੌਂਪੀ।  
ਇਸ ੇਤਰ੍ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਰਾਸਤ ਕਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 49 ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆ ਂਅਤੇ 270 ਮਛੇਕਰਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਿੀਤੀ, ਜੋ 

ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕਜਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਿਬਜ਼ ੇ’ਚ ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਕਰਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆ ਂ

ਸਮੇਤ ਜਲਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਕਰਪੇਖ ਕਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰੂ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ 

ਅਤੇ 185 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਕਰਆ ਂਦੀ ਕਰਹਾਈ ਅਤੇ ਿਤਨ ਿਾਪਸੀ ਕਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਲਆਿ ੇਕਜੰਨਾਂ ਦੀ ਿੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਿਰਿੇ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰੂ ਦੱਸ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰੂ ਇਸਦ ੇਿਬਜ਼ੇ ਕਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਕਰਆਂ ਅਤੇ 22 

ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆ ਂਨੰੂ ਫੌਰਨ ਿੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹ,ੈ ਕਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰੂ ਇਹ ਿੀ ਅਪੀਲ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਹਰਾ ਂਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਿੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ 

ਕਲਆਿ ੇਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਨੰੂ ਸੁਖਾਲਾ ਿਰ,ੇ ਤਾ ਂਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆ ਂਿੱਖ ਿੱਖ ਜੇਲ੍ਾਂ ਕਿੱਚ ਮਾਨਕਸਿ ਰੋਗੀ ਭਾਰਤੀ 

ਿੈਦੀਆ ਂਦੀ ਮਾਨਕਸਿ ਸਕਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਲਆ ਜਾ ਸਿੇ, ਕਜੰਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਕਨਆ ਂਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਆਂਇਿ 

ਿਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਿੀਜ਼ ਿੀ ਕਦੱਤੀ ਗਈ।  
 

ਭਾਰਤ ਪਕਹਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਕਲਆ ਂਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਪਰਤੀ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਚ 

ਿੈਦੀਆ ਂਅਤੇ ਮਛੇਕਰਆ ਂਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਿੀ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਮਛੇਕਰਆ ਂਸਮੇਤ 80 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਿੈਦੀਆ ਂਦੀ ਿੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਿਰ,ੇ ਕਜਨ੍ਾ ਂਦੀ 

ਿਾਪਸ ਿਾਪਸੀ ਕਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਿੱਲੋਂ  ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਿੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰੂ ਸਾਰ ੇਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਕਰਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਯਿੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

ਨਿੀਂ ਕਦੱਲੀ 

1 ਜਨਿਰੀ, 2021 

 

 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 
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