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ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରର କଏଦୀମାନଙ୍କ ତାଲିକାର ବିନମ
ି ୟ
ଜୁ ଲାଇ 01, 2022
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ଏକା ସାଙ୍ଗରର ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦରର କୂ ଟରନୈତକ
ି ଚ୍ୟାରନଲ ମାଧ୍ୟମରର ନିଜ ରେପାଜତରର
ଥିବା ସାଧାରଣ କଏଦୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା ବିନମ
ି ୟ କରିଛନ୍ତି। କନସୁଲାର ଆରେସ୍ ଉପରର 2008 ଚ୍ୁକ୍ତିନାମା ଅନୁ ଯାୟୀ ଦୁ ଇ
ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରତିବର୍ଷ 01 ଜାନୁ ଆରୀ ଏବଂ 01 ଜୁ ଲାଇରର ଏେିପରି ତାଲିକା ବିନମ
ି ୟ େୁ ଏ।

ଭାରତ ନିଜ ରେପାଜତରର ଥିବା 309 ଜଣ ସାଧାରଣ ପାକିସ୍ତାନୀ କଏଦୀ ଏବଂ 95 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ତାଲିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ େସ୍ତାନ୍ତର
କରିଛ।ି ରସେିଭଳି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ରେପାଜତରର ଥିବା 49 ଜଣ ସାଧାରଣ କଏଦୀ ଏବଂ 633 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ତାଲିକା ଭାରତକୁ ପ୍ରଦାନ
କରିଛ,ି ରଯଉଁମାରନ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି କିମବା ଭାରତୀୟ ରବାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

ସାଧାରଣ କଏଦୀ, ନିର ାଜ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିର୍ା କମଷଚ୍ାରୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ରସମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ସେିତ ପାକିସ୍ତାନ ରେପାଜତରୁ ଶୀଘ୍ର
ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ରେରାଇ ରଦବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଆେବାନ କରିଛନ୍ତି। ଏେି ପରିରପ୍ର୍ୀରର ପାକିସ୍ତାନକୁ 536 ଜଣ ଭାରତୀୟ
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ 03 ଜଣ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ କଏଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ରଦଶକୁ ରେରାଇ ରଦବାକୁ କୁ ୋଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କର
ଦଣ୍ଡାରଦଶ ସମାପ୍ତ ରୋଇଛି ଏବଂ ନାଗରିକତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ରୋଇଛି ଏବଂ ଏରନଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସୂଚ୍ତ
ି କରାଯାଇଛି। ଏତଦବୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ
ରେପାଜତରର ଥିବା ତଥା ଭାରତୀୟ ରବାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବା ଆଉ 105 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ 20 ଜଣ ସାଧାରଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ତୁ ରନ୍ତ
କନସୁଲାର ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କୁ ୋଯାଇଛି।

ନିଜ ରଦଶରର ଥିବା କଏଦୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସମସୟା ସରମତ ସମସ୍ତ ମାନବିକ ସମସୟାର ପ୍ରାଥମିକତା ସେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ
ଭାରତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏେି ପରିରପ୍ର୍ୀରର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସରମତ 57 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ କଏଦୀଙ୍କ ଜାତୀୟତାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରି ରସମାନଙ୍କୁ
ରେରାଇ ରନବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶୟକ ପଦର୍ପ ତ୍ୱରାନିବତ କରିବାକୁ ଅନୁ ରରାଧ କରିଛ।ି ରକାଭିଡ-19 ମୋମାରୀକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରର ରଖି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ତଥା ଭାରତୀୟ ରବାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ କଏଦୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା, ସୁର୍ା ଏବଂ
କଲୟାଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନୁ ରରାଧ କରାଯାଇଛି।

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ଜୁ ଲାଇ 01, 2022

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.

