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ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରର କଏଦୀ ମାନଙ୍କର ସଚୂୀର 

ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ  
ଜଲୁାଇ 01, 2020 
 

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦରର ଏକା ସହତି ରାଜରନୈତିକ 

ଚ୍ୟାରନଲ୍ ଗଡ଼ୁକି ମାଧ୍ୟମରର ନିଜର ହାଜତରର ନାଗରିକ କଏଦୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କର 

ସଚୂ୍ୀର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିରଲ। ଏହା 2008ର ଚୁ୍କି୍ତନାମାର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରର ଅରେ, 

ରେଉଥଁରିର ଏହ ିନିେମାବଳୀକୁ ଧ୍ୟାନରର ରଖ ିପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ 1 ଜଲୁାଇରର ଏହପିରି 

ତାଲିକା ଗଡ଼ୁିକର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାୋଏ।  

 

 

ଭାରତ ନିଜର ଗିରଫରର ଥବିା 265 ପାକସି୍ତାନୀ ନାଗରିକ କଏଦୀ ଏବଂ 97 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କର 

ସଚୂ୍ୀକୁ ପାକସି୍ତାନକୁ ରଦଇରଦଲା। ରସହଭିଳି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗିରଫରର ଥବିା 54 ନାଗରିକ 

କଏଦୀ ଏବଂ 270 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ସଚୂ୍ୀକୁ ଅଂଶୀଦାର କରିଲା, ରେଉମଁାରନ ଭାରତୀୟ ଅେନି୍ତ 

କିମ୍ବା ରସମାରନ ଭାରତୀୟ ରବାଲି ବିଚ୍ାର କରାୋଏ। 

 

ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ରବସାମରିକ କଏଦୀ, ହଜି ୋଇଥବିା ଭାରତୀୟ ରସୈନୟ କମଷୀ 

ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ରନୌକା ସହତି ଖବୁ ଶୀଘ୍ର ମକୁ୍ତ କରିବା ପାଇ ଁକହଛିନି୍ତ। ଏହ ି

ସନ୍ଦଭଷରର, ପାକିସ୍ତାନକୁ 7 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କଏଦୀ ଏବଂ 106 ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ 

ମାନଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇ ଁକୁହାୋଇଥଲିା, ୋହାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ସ୍ତରରର ନିଶି୍ଚତ 

ରହାଇସାରିଛି ଏବଂ ପାକସି୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିର୍ୟରର ସଚୂ୍ିତ କରି ଦିଆୋଇଥଲିା। ଏହା ସହତି 

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କଏଦୀ ଭାବରର ବିଚ୍ାର 

କରାୋଉଥବିା 18 ଜଣ ରଲାକ ମାନଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆରେସ ୍ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇ ଁ

ମଧ୍ୟ କୁହାୋଇଥଲିା।  

 

ସରକାର ପାକସି୍ତାନ ଠାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନି୍ତ ରେ, ରସମାରନ ଚ୍ିକିତ୍ସ୍ା ବରିଶର୍ଜ୍ଞଙ୍କର ଦଳର 

ସଦସୟମାନଙୁ୍କ ଭିସା ରଦବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୀଘ୍ର କରାୋଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପାକସି୍ତାନୀ ରଜଲ୍ ଗଡ଼ୁିକରର 

ବନ୍ଦ ଥବିା ଭାରତୀୟ ରହବାର ବିଚ୍ାର କରାୋଉଥବିା କଏଦୀ ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସି୍ଥତି ଆକଳନ 

କରିବା ପାଇ ଁରଦଶକୁ ତାଙ୍କର ୋତ୍ରାର ସବୁିଧା ପ୍ରଦାନ କରାୋଉ। ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ 



ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନି୍ତ ରେ, ରସମାରନ ରଦଶର ସଂେକୁ୍ତ ନୟାୟିକ ସମିତିର ପ୍ରାରମି୍ଭକ ୋତ୍ରାର 

ଆରୟାଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ରନୌକାର ମକୁ୍ତ ରହବା ଏବଂ ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଷନ 

ରହବା ପାଇ ଁ4 ଜଣ ସଦସୟଙ୍କର େିମ ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କରାଚ୍ୀ ପଠାଇବା ପାଇ ଁୋତ୍ରାର ଆରୟାଜନ 

କରାୋଉ। 

 

ଭାରତ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରର ସମସ୍ତ ମାନବିୟ ଘେଣାକୁ ସରମ୍ବାଧତି କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରତିବଦ୍ଧ 

ଅରେ, ୋହାକି ପରସ୍ପର ରଦଶରର କଏଦୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନି୍ଧତ ଅରେ। ଭାରତ 

ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ କରିଲା ରେ, ରସହ ିମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ସହତି 88 ପାକିସ୍ତାନୀ 

କଏଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାର ସି୍ଥତିକୁ ନିଶି୍ଚତ କରିବା ପାଇ ଁଆବଶୟକ କାେଷୟବିଧରିର ଶୀଘ୍ରତା 

ଅଣାୋଉ, ୋହାର ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଷନ ପାକସି୍ତାନ ଦ୍ଵାରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାର ପଷିୁ୍ଟ୍ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି।    

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଜଲୁାଇ 1, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
 


