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ભારત અન ેપાકિસ્તાન વચ્ચે કેદીઓની યાદીની આપ-લે 
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ભારત અને પાકિસ્તાને આજે રાજદ્વારી માધ્યમો મારફત નવી દિલ્હી અને ઈસ્લામાબાદ ખાતે તેમની કસ્ટડીમાં રહેલા 

નાગરિક કેદીઓ અને માછીમારોની યાદીની આપ-લે કરી હતી. 2008ના કરારની જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને છે 

જેના હેઠળ દર વર્ષે 1લી જાન્યુઆરી અને 1લી જુલાઈના રોજ આવી યાદીઓની આપ-લે કરવામાં આવે છે. 
 

ભારતે પાકિસ્તાનના 282 નાગરિક કેદીઓ અને ભારતની કસ્ટડીમાં રહેલા 73 માછીમારોની યાદી પાકિસ્તાનને સોંપી 

છે. તેવી જ રીતે, પાકિસ્તાને તેની કસ્ટડીમાં રહેલા 51 નાગરિક કેદીઓ અને 577 માછીમારોની યાદી શેર કરી છે, 

જેઓ ભારતીય છે અથવા ભારતીય હોવાનું માનવામાં આવે છે. 
  

સરકારે પાકિસ્તાનની કસ્ટડીમાં રહેલા નાગરિક કેદીઓ, ગુમ થયેલા ભારતીય સંરક્ષણ કર્મચારીઓ અને માછીમારોને 

તેમની બોટ સહિત વહેલા મુક્ત કરવા અને તેમને પરત મોકલવાની હાકલ કરી છે. આ સંદર્ભમા ંપાકિસ્તાનને 02 
ભારતીય નાગરિક કેદીઓ અને 356 ભારતીય માછીમારોની મુક્તિ કરવા અને ભારત પરત મોકલવા માટે કહેવામાં આવ્યંુ 

હતું જેમની રાષ્ટ્રીયતાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે અને પાકિસ્તાનને પહોંચાડવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 
પાકિસ્તાનને 182 ભારતીય માછીમારો અને 17 નાગરિક કેદીઓને તાત્કાલિક કોન્સ્યુલર આપવા માટે કહેવામાં આવ્યંુ 

છે જેઓ પાકિસ્તાનની કસ્ટડીમાં છે અને ભારતીય હોવાનંુ માનવામાં આવે છે. 
 

સરકારે પાકિસ્તાનને તબીબી નિષ્ણાતોની ટીમના સભ્યોને વિઝા આપવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવા અને 

પાકિસ્તાનની વિવિધ જેલોમાં બંધ ભારતીય કેદીઓની માનસિક સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે તેમની પાકિસ્તાનની 

મુલાકાતની સુવિધા આપવા વિનંતી પણ કરી હતી. આ ઉપરરાંત સંયુક્ત ન્યાયિક સમિતિની પાકિસ્તાનની વહેલી 

મુલાકાતનંુ આયોજન કરવાની પણ દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી. 

એકબીજાના દેશમાં કેદીઓ અને માછીમારોને લગતી તમામ માનવતાવાદી બાબતોને પ્રાથમિકતાના આધારે સંબોધવા 

માટે ભારત પ્રતિબદ્ધ છે. આ સંદર્ભમાં ભારતે પાકિસ્તાનને માછીમારો સહિત 68 પાકિસ્તાની કેદીઓની 

રાષ્ટ્રીયતાની પુષ્ટિ કરવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી ઝડપી કરવા વિનંતી કરી છે, જેમની પાકિસ્તાન દ્વારા રાષ્ટ્રીયતાની 

પુષ્ટિ ન થવાના કારણે તેઓ સ્વદેશ પરત ફરી શક્યા નથી. કોવિડ-19 રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને, પાકિસ્તાનને 

તમામ ભારતીય તથા ભારતીય નાગરિક માનવામાં આવતા કેદીઓ અને માછીમારોની સલામતી, સુરક્ષા અને કલ્યાણની 

ખાતરી કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. 
 

નવી દિલ્હી 
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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. 


