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ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે િેદીઓની સૂચચનું આદાનપ્રદાન
જલાઇ 01, 2022
આજે ભારત અને પાકિસ્તાને નવી કદલ્હીમાું અને ઇસ્લામાબાદમાું અનક્રમે રાજદ્વારી ચેનલો મારફત તેઓનાું
િબ્જામાું રહેલા નાગકરિ િેદીઓ અને માછીમારોની સૂચચઓનું આદાનપ્રદાન િર્ું હત.ું રાજદ્વારી સલભતા પર
2008 ની સમજૂ ચતમી જોગવાઇઓ અુંતગગત, દર વર્ષે 01 ાન્ર્આરી અને 01 જલાઇનાું રોજ આવી
સૂચચઓની આપ-લે િરવામાું આવે છે .

ભારત દ્વારા ભારતનાું િબ્જામાું રહેલા 309 પાકિસ્તાની નાગકરિ િેદીઓ અને 95 માછીમારોની સૂચચ

પાકિસ્તાનને સોંપી હતી. તેવી જ રીતે, પાકિસ્તાને તેનાું િબ્જામાું રહેલા ભારતીર્ો હોર્ અથવા ભારતીર્ો હોવાનું
માનવામાું આવતું હોર્ તેવા 49 નાગકરિ િેદીઓ અને 633 માછીમારોની સૂચચઓ શેર િરી હતી.

સરિારે નાગકરિ િેદીઓ, ગમ થર્ેલા ભારતીર્ સુંરક્ષણ વ્ર્ચતતઓ અને માછીમારોને તેઓની હોડીઓ સાથે
પાકિસ્તાનનાું િબ્જા માુંથી વહેલા મૂતત િરવા અને સ્વદેશ પ્રત્યર્ાવતગન માટે આહ્વાન િર્ું હત.ું આ સુંદભગમાું,

પાકિસ્તાનને જે ઓની રાચિર્તાની પચિ િરવામાું આવી છે અને જે ઓએ તેઓની સા પૂણગ િરી છે તેવા 536
ભારતીર્ માછીમારો અને 03 ભારતીર્ નાગકરિ િેદીઓને ઝડપથી મૂતત િરી ભારત પ્રત્યર્ાવતગન િરવા માટે

િહેવામાું આવ્ર્ું હતું આ ઉપરાુંત, ભારતીર્ હોવાનું માનવામાું આવે છે તેવા પાકિસ્તાનનાું િબ્જામાું રહેલા બાિીનાું
105 માછીમારો અને 20 નાગકરિ િેદીઓને તાત્યિાચલિ રાજદ્વારી સલભતા પ્રદાન િરવા માટે પાકિસ્તાનને
િહેવામાું આવ્ર્ું છે .

ભારત એિબીાનાું દેશોમાું રહેલા િેદીઓ અને માછીમારો સુંબુંચિત બાબતો સચહત તમામ માનવીર્ બાબતો
પ્રાથચમિતાનાું િોરણે સુંબોિવા પ્રચતબદ્િ રહે છે . આ સુંદભગમાું, ભારતે પાકિસ્તાનને પાકિસ્તાન દ્વારા રાચિર્તાની
પચિ િરવાની માુંગ બાબતમાું પડતર પ્રત્યર્ાવતગન િરવાનું હોર્ તેવા માછીમારો સચહત 57 પાકિસ્તાની િેદીઓની

રાચિર્તાની ચસ્થચતની પચિ િરવા માટે તેનાું તરફથી જરૂરી િાર્ગવાહી ઝડપી બનાવવા માટે પણ ચવનુંતી િરી છે .
િોચવડ-19 મહામારીને દ્રચિમાું રાખતા, પાકિસ્તાનને તમામ ભારતીર્ અને ભારતીર્ હોવાનું માનવામાું આવે છે
તેવા નાગકરિ િેદીઓ અને માછીમારોની સરક્ષા, સલામચત અને સખાિારી સચનચચચત િરવા માટે ચવનુંતી િરવામાું
આવી છે .
નવી કદલ્હી
જલાઇ 01, 2022
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