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భారతదేశం మరియు పాకిస్తాన్ మధ్య ఖైదీల జాబితా మారిి డి
జనవరి 01, 2021
భారతదేశం మరియు పాకిస్తాన్ నేడు న్యూ ఢిల్ల ీ మరియు ఇస్తీమాబాద్లో
ీ
ఒకే సమయాన దౌతూ
ర్గ
మా ా ల ద్వా ర్గ, తమ అదుపులో ఉనన పౌర ఖైదీలు మరియు మత్ ూ కారుల జాబితాలను మారిి డి
చేసుకున్నన యి. ఇది 2008 ఒప్ి ంద్ం యొక్క నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంది, దీని ప్ప్కారం
ప్ప్తి సంవత్ రం జనవరి 1 మరియు జూలై 1 న ఇటువంటి జాబితాలు మారిి డి చేయబడతాయి.
భారతదేశం అదుపులో ఉనన 263 పాకిస్తాన్ పౌర ఖైదీలు, 77 మంది మత్ ూ కారుల జాబితాలను
పాకిస్తాన్కు భారత్ అంద్జేసంది. అదేవిధంగా, భారతీయులు లేద్వ భారతీయులు అని నమమ బడడ
49 మంది పౌర ఖైదీలు మరియు 270 మంది మత్ ూ కారుల జాబితాలను పాకిస్తాన్ ప్ంచుకుంది.
పాకిస్తాన్ అదుపు లో నునన పౌర ఖైదీలను, తప్పి పోయిన భారత రక్షణ సబబ ంది మరియు
మత్ ూ కారులను, వారి ప్డవలతో పాటు తిరిగి విడుద్ల చేయాలని ప్ప్భుతా ం కోరింది. ఈ
నేప్థ్ూ ంలో, 03 మంది భారతీయ పౌర ఖైదీలను మరియు 185 మంది భారతీయ మత్ ూ కారులను
భారతదేశానికి విడుద్ల చేస, సా దేశానికి రప్పి ంచాలని పాకిస్తాన్ను కోరింది. అదే విధంగా, పాకిస్తాన్
నిరబ ంధంలో ఉనన భారతీయ మత్ ూ కారులకు మరియు 22 మంది పౌర ఖైదీలకు తక్షణ కాను్ లర్
ప్ప్వేశం క్ల్ి ంచాలని పాకిస్తాన్ కోరింది.
వైద్ూ నిపుణుల బ ంద్ంలోని సభుూ లకు వీస్తల మంజూరును వేగవంతం చేయాలని మరియు
పాకిస్తాన్ యొక్క వివిధ జైళ్ ీలో వేయబడడ భారతీయ ఖైదీల మానసక్ సతి
ి ని అంచన్న వేయడానికి
స్త
స్త
పాకి ా న్ ప్రూ టనను సులభతరం చేయాలని ప్ప్భుతా ం పాకి ా న్ను అభూ రి ించంది. పాకిస్తిన్కు
జాయింట్ జ్యూ డీషియల్ క్మిటీ మంద్సుా ప్రూ టనను నిరా హంచాలని కూడా ప్ప్తిపాదించారు.
ఒక్రి దేశంలోని ఖైదీలు మరియు మత్ ూ కారులకు సంబంధంచన అనిన మానవతా విషయాలను
ప్రర్గధానూ తతో ప్రిషక రించడానికి భారతదేశం క్టుుబడి ఉంది. ఈ నేప్థ్ూ ంలో, మత్ ూ కారులతో
సహా 80 మంది పాకిస్తాన్ ఖైదీల జాతీయ సతి
ి ని నిర్గారించడానికి అవసరమైన చరూ లను వేగవంతం
స్త
చేయాలని పాకి ా న్ను భారత్ కోరింది. కోవిడ్ -19 మహమామ రిని ద్ షిలో
ు
ఉంచుకుని, వారి
నిరబ ధంలో ఉనన భారతీయ పౌర ఖైదీలు మరియు మత్ ూ కారులనబడు పౌరుల భప్ద్త, మరియు
వారు సంక్షేమం గా ఉండేలా పాకిస్తాన్ను అభూ రి ించారు.
న్యయ ఢిల్లీ
జనవరి 01, 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.

