Exchange of list of prisoners between India and
Pakistan
January 01, 2022
____________________________________________________________________

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਚਾਲੇ ਿੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਿਟਾਂਦਰਾ
1 ਜਨਿਰੀ, 2022
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿੀਂ ਕਦੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਖੇ ਇੱਿੋ ਸਮੇਂ ਿੂ ਟਨੀਤਿ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ
ਕਹਰਾਸਤ ਕਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਕਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਿਟਾਂਦਰਾ ਿੀਤਾ। ਅਕਜਹਾ 2008 ਦੇ
ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਜਸ ਦੇ ਤਕਹਤ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਿਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂ ੰ ਅਕਜਹੀਆਂ
ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਿਟਾਂਦਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 282 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 73 ਮਛੇਕਰਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂ ੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਰਾਸਤ ਕਿਚ 51 ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 577 ਮਛੇਕਰਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਦੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਨ
ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਰਾਸਤ ਕਿੱਚੋਂ ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰੱਕਖਆ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਕਰਆਂ ਨੂ ੰ
ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਲਦੀ ਕਰਹਾਅ ਿਰ ਿਤਨ ਿਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਕਿੱਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂ ੰ 2 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 356 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਕਰਆਂ ਦੀ ਕਰਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ
ਤੇਜੀ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਕਜਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਕਰਿਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂ ੰ
ਜਾਣੂ ਿਰਿਾ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ ੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂ ੰ 182 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਕਰਆਂ ਅਤੇ 17 ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ ਨੂ ੰ ਤੁ ਰੰਤ
ਿੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਰਾਸਤ ਕਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂ ੰ ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਕਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂ ੰ ਿੀਜਾ ਦੇਣ ਕਿੱਚ ਤੇਜੀ ਕਲਆਉਣ ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਾਂ ਕਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਿੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਕਸਿ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਨੂ ੰ
ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀ ਿੀਤੀ। ਸਾਂਝਾ ਕਨਆਂਇਿ ਿਮੇਟੀ ਿੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਛੇਤੀ ਦੌਰਾ ਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ
ਤਜਿੀਜ ਿੀ ਿੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿੱਚ ਿੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਕਰਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਮਾਮਕਲਆਂ ਨੂ ੰ ਪਕਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਹੱਲ ਿਰਨ ਪਰਤੀ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂ ੰ ਮਛੇਕਰਆਂ ਸਮੇਤ 68 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਿੈਦੀਆਂ ਦੀ
ਨਾਗਕਰਿਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿੱਲੋਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਿਾਰਿਾਈ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਤੇਜੀ ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਿੀ ਅਪੀਲ ਿੀਤੀ
ਹੈ, ਕਜਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਿਤਨ ਿਾਪਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਨਾਗਕਰਿਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਨਾ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਰਨ ਕਿਚਿਾਰ ਲਟਿੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਿੋਕਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦਨ
ੇ ਜਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂ ੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਮਛੇਕਰਆਂ ਦੀ ਸੁਰਕੱ ਖਆ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1 ਜਨਿਰੀ, 2022
ਨਿੀਂ ਕਦੱਲੀ
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.

