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ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਿੀਤੀ ਿੈਦੀਆ ਂਦੀ ਸਚੂੀ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ  

1 ਜੁਲਾਈ, 2020 

 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਦੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਵੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਸਤ ਕਵੱਚ ਰੱਖੇ 
ਰਾਜਨੀਤਿ ਿੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਕਰਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਿੂਟਨੀਤਿ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਿੀਂ ਇਿੋ ਸਮੇਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਿੀਤੀ। ਇਿ 
ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ 2008 ਕਵੱਚ ਿੋਏ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਮੁਤਾਕਬਿ ਿੀਤੀ ਗਈ, ਕਜਸ ਦੇ ਤਕਿਤ ਿਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 
ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ ਅਕਜਿੀਆਂ ਸੂਚੀਆ ਂਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਸਤ ਕਵਚ ਰੱਖੇ ਿੋਏ 265 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 97 ਮਛੇਕਰਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਸਤ ਕਵਚ ਰੱਖੇ ਿੋਏ 54 ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 270 
ਮਛੇਕਰਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਿੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਿਨ ਜਾਂ ਕਜਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ 

 

ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਫੌਜੀ ਿੈਦੀਆ,ਂ ਲਾਪਤਾ ਿੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰੱਕਖਆ ਿਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਛੇਕਰਆਂ ਨੂੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਿਾ ਿਰਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਕਪੱਠਭੂਮੀ ਕਵਚੱ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੂੰ 7 
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਕਰਿ ਿੈਦੀਆਂ ਅਤ ੇ106 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਕਰਆਂ ਨੂੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਕਰਿਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਿਾ ਕਗਆ, ਕਜਨ੍ਾਂ ਦੀ 
ਿੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਿੋ ਚੁੱਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੂੰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੱੁਟ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੂੰ 18 ਮਛੇਕਰਆਂ ਅਤੇ 18 ਭਾਰਤੀ ਿੈਦੀ ਮੂੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ   ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿੌਂਸੁਲਰ 
ਪਿੁੂੰਚ ਮੁਿੱਈਆ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਿਾ ਕਗਆ ਿ।ੈ 

 

ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੂੰਗ ਵੀ ਿੀਤੀ ਿ ੈਕਿ ਮਾਿਰ ਡਾਿਟਰੀ ਟੀਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ 
ਜਲਦੀ ਵੀਜ ੇਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਾਂ ਕਵੱਚ ਬੂੰਦ ਭਾਰਤੀ ਿੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਕਸਿ ਿਾਲਤ ਦਾ 
ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੂੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 



ਇਿ ਵੀ ਮੂੰਗ ਿੀਤੀ ਿ ੈਕਿ ਉਿ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਕਰਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਿਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ 
ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਆਂਇਿ ਿਮੇਟੀ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਿਰਾਚੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਲਦੀ ਿਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

 

ਭਾਰਤ ਦੋਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵਚ ਿੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਕਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮਸਕਲਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਕਲਆਂ ਨੂੂੰ ਪਕਿਲ ਦੇ 
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਿੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੂੰ ਮਛੇਕਰਆਂ ਸਮੇਤ 88 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਿੈਦੀਆਂ ਦੀ 
ਿੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਤੇਜੀ ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਿੀਤੀ ਿ,ੈ ਕਜਨ੍ਾਂ 
ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਿੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਨਾ ਿੋਣ ਿਰਿੇ ਲਟਿੀ ਿੋਈ ਿ।ੈ 

 

ਨਵੀਂ ਕਦੱਲੀ 
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