
Exchange of list of prisoners between India and 

Pakistan 
 January 01, 2023 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ  

1 ਜਨਵਰੀ, 2023 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ 

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ 2008 ਦੇ 

ਸਮਝੌਤ ੇਦ ੇਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂ ੰਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 339 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 95 ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਂੌਪੀ 

ਹੈ। ਇਸ ੇਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 51 ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 654 ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ 

ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ੰਬਾਹਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ 

ਦੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂ ੰ

631 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹ ੋਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਂ

ਛੁੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂ ੰਇਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬਾਕੀ ਬਚ ੇ30 ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ 22 ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ੰਭਾਰਤੀ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂ ੰਤੁਰੰਤ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਛੇਰਿਆਂ ਸਮੇਤ 71 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲਂੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ 

ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 

ਨੂ ੰਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ 

ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੈਰੀਅਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂ ੰਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। 

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 
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