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 ہندوستان اور پاکستان کے مابین قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ
 0102، 10جنوری 

ذرائع سے اپنی تحویل می  موجود عا م قیدیوں سفارتی  ساتھیک ا  م آباد می ہندوستان اور پاکستان نے آج نئی دہلی اور اسال

 یکمکے معاہدے کی دفعات کے تحت ہر سال  0112اور ماہی گیروں کی فہرست کا تبادلہ کیا۔ قونصلر رسائی کے 

 جوالئی کو ایسی فہرستوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ یکمجنوری اور 

 حراست ہی ۔زیر  می  ہندوستان بھیجو ا سونپیماہی گیروں کی فہرستی   39قیدیوں اور عا م پاکستانی  223نے  ہندوستان

، جو ہندوستانی ےہ سونپیماہی گیروں کی فہرستی   496قیدیوں اور عا م  90اپنی تحویل می   بھیپاکستان نے  ویسے ہی

 ہونے کی توقع ہے۔ شہری ہی  یا ہندوستانی

کشتیوں سمیت پاکستان کی تحویل سے  اپنینی دفاعی اہلکاروں اور ماہی گیروں کو قیدیوں، الپتہ ہندوستاعا م حکومت نے 

 420ان کہ وہ درخواست کیا گیا می  پاکستان سے  صورت حالاس  کا مطالبہ کیا ہے۔ یاور وطن واپس ئیرہا فوری

کر لی ہے  مکملقیدیوں کی رہائی اور وطن واپسی کو تیز کرے، جنہوں نے اپنی سزا  عا م 10ہندوستانی ماہی گیروں اور 

درخواست کیا ، پاکستان سے مزید برآں ہے۔کو مطلع کیا جا چکا کی تصدیق ہو چکی ہے اور پاکستان  شہریتن کی ااور 

ور پر قونصلر رسائی فراہم قیدیوں تک فوری ط عا م 00ماہی گیروں اور  21کہ وہ پاکستان کی تحویل می  باقی  گیا

 ہونے کی توقع ہے۔ شہری ہندوستانیکرے، جن کے 

ترجیحی بنیادوں پرحل سمیت کو  قیدیوں اور ماہی گیروں، تما م انسانی معامالت ہندوستان ایک دوسرے کے ملک می 

 10وہ ماہی گیروں سمیت  سے اصرار کیا کہہندوستان نے پاکستان  ،می  صورت حالاس  کرنے کے لیے پرعز م ہے۔

الئے، جن کی وطن واپسی پاکستان سے  عجلتضروری کارروائی می  ی کی تصدیق ک شہریتپاکستانی قیدیوں کی 

 اور پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ تما م ہندوستانی ہے۔کی شکار التوا  بنا پرکی تصدیق نہ ہونے کی  شہریت

 جن کی ماہی گیروں کی حفاظت، سالمتی اور بہبود کو یقینی بنائےاور قیدیوں ا م ہونے کی توقع والے ع شہری ہندوستانی

 ۔التوا می  ہے رہائی اور ہندوستان واپسی

 نئی دہلی

 0102، 10جنوری 
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