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భారత్ మరియు పాకిస్ాా న్ మధ్య ఖ ైదలీ జాబితా మారిిడి 
జూల ై 01, 2022 
 

భారత్ మరియు పాకిస్ాా న్ తమ అదుపులో ఉన్న పౌర ఖ ైదీలు ఇంకా మత్యకారుల జాబితాలన్ు 
న్యూఢిలీ్ల మరియు ఇస్ాీ మాబాద లలో ఏకకాలంలో దౌతూ మారాా ల దాారా నేడు ఇచ్చిపుచ్ుికునానయి. 
2008లో కుదిరిన్ ఒపపందాన్నన అన్ుసరించ్చ పరతి ఏటా జన్వరి 1న్ మరియు జూల ై 1న్ ఇటువంటి 
జాబితాలన్ు ఇచ్చిపుచ్ుికోవాలన్న న్నబంధన్లకు అన్ుగుణంగా ఈ పరకియి చోటుచేసుకుంది. 
 
భారత్ తన్ అదుపులో ఉన్న 309 మంది పాకిస్ాా నీ పౌర ఖ ైదీలు అలాగే 95 మంది మత్యకారుల 
జాబితాలన్ు పాకిస్ాా న్ కు అందజేస ంది. అదేవిధంగా, పాకిస్ాా న్ కూడా తన్ అదుపులో ఉన్న 
భారతీయులు లేదా భారతీయులుగా భావిసుు న్న 49 మంది పౌర ఖ ైదీలు అలాగే 633 మంది 
మత్యకారుల జాబితాలన్ు భారత్ తో పంచ్ుకుంది. 
 
పాకిస్ాా న్ అదుపు న్ుంచ్చ పౌర ఖ ైదీలు, తప్ పపో యిన్ భారతీయ రక్షణ స బబంది అలాగే తమ పడవలతో 
పాటు మత్యకారులన్ు తారగా విడుదల చేస , సాదేశాన్నకి తిరిగి పంప్ ంచాలన్న భారత్ కోరింది. 
ఈ నేపథ్ూంలో, తమ శిక్షన్ు పూరిు చేసుకున్న అలాగే భారతీయ జాతీయతన్ు న్నరాా రించ్చ, పాకిస్ాా న్ కు 
తెలియజేస న్ 536 మంది భారతీయ మత్యకారులన్ు ఇంకా ముగుా రు భారతీయ పౌర ఖ ైదీలన్ు 
విడుదల చేస , సాదేశాన్నకి పంప్ ంచ్డాన్నన వేగవంతం చేయాలి్ందిగా పాకిస్ాా న్ న్ు కోరింది. దీంతోపాటు, 
పాకిస్ాా న్ అదుపులో ఉన్న అలాగే భారతీయులుగా భావిసుు న్న మిగతా 105 మంది మత్యకారులు 
ఇంకా 20 మంది పౌర ఖ ైదీలకు తక్షణం దౌతూపరమ ైన్ అన్ుమతిన్న కలిపంచాలి్ందిగా కూడా పాకిస్ాా న్ న్ు 
అభ్ూరిాంచ్చంది. 
 
ఒకరికొకరి దేశాలోీ  చ్చకుుకుపోయిన్ ఖ ైదీలు, మత్యకారులకు సంబంధించ్చన్ అంశాలతో సహా 
మాన్వతాపరమ ైన్ అన్నన విషయాలన్య అతూంత పరా ధాన్ూతతో పరిషురించ్ుకోవడాన్నకి భారత్ కటుు బడి 
ఉంది. ఈ నేపథ్ూంలో, పాకిస్ాా న్ దాారా జాతీయత న్నరాా రణ జాపూంతో సాదేశాన్నకి తిరిగి పంపడం 
ప్ ండింగ లో ఉన్న మత్యకారులతో సహా 57 మంది పాకిస్ాా నీ ఖ ైదీల జాతీయత స ాతిన్న న్నరాా రించ్డాన్నకి 
తన్ వ ైపు న్ుంచ్చ తగిన్ చ్రూలన్ు వేగవంతం చేయాలి్ందిగా పాకిస్ాా న్ న్ు భారత్ కోరింది. కోవిడ్-19 



మహమాారిన్న దృష్ ులో ఉంచ్ుకున్న, భారతీయ పౌర ఖ ైదీలు ఇంకా మత్యకారులు, అదేవిధంగా 
భారతీయులుగా భావించ్బడుతున్న వారందరి రక్షణ, భ్దరత మరియు సంక్షేమాన్నకి భ్రోస్ా 
కలిపంచాలి్ందిగా పాకిస్ాా న్ న్ు అభ్ూరిాంచ్చంది. 
 
న్యయఢిలీ్ల 
జూల ై 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. 
 


