India conveys its strong concern to Pakistan on the terror
attack planned by JeM in the UT of Jammu and Kashmir
November 21, 2020
__________________________________________________
જમ્મુ અને કાશ્મીર કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાાં જૈ શ એ મોહમ્મદ દ્વારા િુસનયોસજત આતાંકવાદી હુ મલા
િાંદર્ભમાાં ર્ારત દ્વારા પાકકસ્તાન િમક્ષ પોતાની ચિંતા રજુ કરી.
21 નવેમ્બર 2020
19 નવેમ્બર 2020 ના રોજ જમ્મુ અને કાશ્મીર ના નાગ્રોટા સવસ્તારમાાં ર્ારતીય િુરક્ષાદળોએ એક બહુ મોટા આતાંકી
હુ મલા ને પકડી પાડ્યો હતો. શરૂઆતના અહેવાલો એવુાં દશાભવે છે કે આ હુ મલાખોરો પાકકસ્તાનના

જૈ શ એ મોહમ્મદ

આતાંકવાદી િાંગઠનના િભ્યો છે કે જે એક એવુાં આતાંકવાદી િાંગઠન છે જે ના ઉપર યુનાઇટેડ નેશન્દ્િ અને બીજા ઘણા દેશોએ
પ્રસતબાંધ લાગેલો છે . ર્ારત િરકારે જે િે મોહમ્મદ દ્વારા ર્ારત સવરુદ્ધ થઈ રહેલા િતત આતાંકવાદી હુ મલાઓ બાબતે
પોતાની ગાંર્ીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે .

ર્ૂતકાળમાાં પણ ફેબ્રુઆરી 2019 માાં થયેલ પુલવામાાં ના હુ મલા િસહત ર્ારતમાાં થયેલા અનેક હુ મલાઓમાાં જૈ શ એ
મોહમ્મદનો હાથ રહેલ છે . મોટી માત્રામાાં મળી આવેલ શસ્ત્રો, દારૂગોળો અને સવસ્ફોટક વસ્તુઓ એવુાં દશાભવે છે કે જમ્મુ અને

કાશ્મીર કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાાં શાાંસત અને િુરક્ષા ને ડહોળવા માટે અને ખાિ કરીને સ્થાસનક સજલ્લા સવકાિ પકરષદની િંૂાંટણી
માટે ની િંાલી રહેલી લોકશાહી પ્રકિયા ને પણ પાટા પરથી ઉતારી દેવા માટે આ એક બહુ જ મોટા હુ મલા માટેનુાં સવગતવાર
આયોજન હતુાં.
સમસનસ્રી ઓફ એક્િટનભલ અફેિભ દ્વારા પાકકસ્તાન અસધકારીઓને બોલાવવામાાં આવ્યા હતા અને આવા હુ મલાના પ્રયત્નને
િખત રીતે સવરોધ નોંધાવ્યો હતો. આ હુ મલાને ર્ારતીય િુરક્ષા દળોની િરળતાને કારણે બનતા અટકાવી શકાયો હતો.
એવી માાંગણી કરવામાાં આવી હતી કે પાકકસ્તાન પોતાની આતાંકવાદીઓને અને આતાંકવાદી િાંગઠનો કે જે તેમના સવસ્તારમાાં
ઓપરેટ થાય છે અને અન્દ્ય દેશો પર આવા આતાંકવાદી વ્યસક્તઓ આિમણ કરે છે તેમને િહકાર આપવાની નીસત ને હવે રોકે
અને આવા આતાંકવાદી માળખાઓનો નાશ કરે. ર્ારતે પોતાની બહુ જૂ ની માાંગ દોહરાવી છે કે જે માાં પાકકસ્તાન પોતાની
આાંતરરાષ્ટ્રીય જવાબદારીઓનુાં તેમજ સદ્વપક્ષીય પ્રસતબદ્ધતાનુાં વહન કરે જે માાં ર્ારત સવરુદ્ધના આતાંકવાદને પોતાના
અાંકુશમાાં રહેલ સવસ્તાર માાંથી કોઈપણ રીતે ઓપરેટ થવા નહીં દે.
ર્ારત િરકાર આતાંકવાદ િામેની લડતમાાં પોતાની રાષ્ટ્રીય િુરક્ષાનુાં રક્ષણ કરવા માટે જરૂરી એવા તમામ પગલાઓ લેવા માટે
કકટબદ્ધ છે .
નવી કદલ્હી.
નવેમ્બર 21, 2020
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.

