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భారత్ మరియు పాకిస్థాన్ మధ్య ఖైదీల జాబితా
మార్పిడి
జనవరి 01, 2022
భారత్ మరియు పాకిస్థాన్ తమ అదుపులో ఉన్న పౌర ఖైదీలు ఇంకా
మత్స్యకారుల జాబితాలను న్యూఢిల్లీ మరియు ఇస్లామాబాద్లలో
ఏకకాలంలో దౌత్య మార్గాల ద్వారా నేడు ఇచ్చిపుచ్చుకున్నాయి. 2008లో
కుదిరిన ఒప్పందాన్ని అనుసరించి ప్రతి ఏటా జనవరి 1న అలాగే జూలై 1న
ఇటువంటి జాబితాలను ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలన్న నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఈ
ప్రక్రియ చోటుచేసుకుంది.
భారత్ తన అదుపులో ఉన్న 282 మంది పాకిస్థాన్ పౌర ఖైదీలు అలాగే 73
మంది మత్స్యకారుల జాబితాలను పాకిస్థాన్కు అందజేసింది. అదేవిధంగా,
పాకిస్థాన్ కూడా తన అదుపులో ఉన్న భారతీయులు లేదా భారతీయులుగా
భావిస్తున్న 51 మంది పౌర ఖైదీలు అలాగే 577 మంది మత్స్యకారుల
జాబితాలను భారత్తో పంచుకుంది.
పాకిస్థాన్ అదుపు నుంచి పౌర ఖైదీలు, తప్పిపోయిన భారతీయ రక్షణ
సిబ్బంది అలాగే తమ పడవలతో పాటు మత్స్యకారులను త్వరగా విడుదల చేసి,
స్వదేశానికి తిరిగి పంపించాలని భారత్ పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో,
భారతీయ జాతీయతను నిర్ధారించి, పాకిస్థాన్కు తెలియజేసిన ఇద్దరు
భారతీయ పౌర ఖైదీలు ఇంకా 356 మంది భారతీయ మత్స్యకారులను విడుదల
చేసి, స్వదేశానికి పంపించడాన్ని వేగవంతం చేయాల్సిందిగా పాకిస్థాన్ను
కోరింది. దీంతోపాటు, పాకిస్థాన్ అదుపులో ఉన్న అలాగే భారతీయులుగా
భావిస్తున్న 182 మంది మత్స్యకారులు ఇంకా 17 మంది పౌర ఖైదీలకు
తక్షణం దౌత్యపరమైన అనుమతిని కల్పించాల్సిందిగా కూడా పాకిస్థాన్ను
అభ్యర్థించింది.
పాకిస్థాన్లోని వివిధ జైళ్లలో మగ్గుతున్న భారతీయ ఖైదీలుగా
భావించబడుతున్న మతిస్థిమితం లేని వారి మానసిక పరిస్థితిని అంచనా
వేయడం కోసం వైద్య నిపుణుల బ ందంలోని సభ్యులకు వీసాల మంజూరు అలాగే
వారిని పాకిస్థాన్లో పర్యటించే విధంగా సదుపాయాలను కల్పించే
విషయాన్ని పాకిస్థాన్ వేగవంతం చేయాల్సిందిగా కూడా భారత ప్రభుత్వం

కోరింది. ఉమ్మడి న్యాయ కమిటీ పాకిస్థాన్ సందర్శనను సాధ్యమైనంత
త్వరగా ఏర్పాటు చేయాలని కూడా భారత్ ప్రతిపాదించింది.
ఒకరికొకరి దేశాల్లో చిక్కుకుపోయిన ఖైదీలు, మత్స్యకారులకు సంబంధించిన
అంశాలతో సహా మానవతాపరమైన అన్ని విషయాలనూ అత్యంత
ప్రాధాన్యతతో పరిష్కరించుకోవడానికి భారత్ కట్టుబడి ఉంది. ఈ
నేపథ్యంలో, పాకిస్థాన్ ద్వారా జాతీయత నిర్ధారణ జాప్యంతో
స్వదేశానికి తిరిగి పంపడం పెండింగ్లో ఉన్న మత్స్యకారులతో సహా 68
మంది పాకిస్థాన్ ఖైదీల జాతీయత స్థితిని నిర్ధారించడానికి తన వైపు నుంచి
తగిన చర్యలను వేగవంతం చేయాల్సిందిగా పాకిస్థాన్ను భారత్ కోరింది.
కోవిడ్-19 మహమ్మారిని ద ష్టిలో ఉంచుకుని, భారతీయ పౌర ఖైదీలు ఇంకా
మత్స్యకారులు, అదేవిధంగా భారతీయులుగా భావించబడుతున్న వారందరి
రక్షణ, భద్రత మరియు సక్షేమానికి భరోసా కల్పించాల్సిందిగా
పాకిస్థాన్ను అభ్యర్ధించింది.
న్యూఢిల్లీ
జనవరి 01, 2022
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