India conveys its strong concern to Pakistan on the terror
attack planned by JeM in the UT of Jammu and Kashmir
November 21, 2020

ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର କକନ୍ଦ୍ରଶ୍ାସିତ ଅଞ୍ଚଳକର JeM ଦ୍ୱାରା କ ାଜନାବଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଦୃ ଢ଼
ବିକରାଧ
21 ନକଭମବର, 2020
19 ନକଭମବର 2020କର ନାକରାଟା, ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରକର ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ
କରା ାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିକପାଟଟକର ଦଶ୍ଟା ାଇଛି କ , ଏହି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାକନ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅକନକ କଦଶ୍ ଦ୍ୱାରା ନିକେଧ କରା ାଇଥିବା
ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପାକିସ୍ତାନର କଜୈଶ୍-ଇ-ମହମ୍ମ (JeM) ର ସଦସୟ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତ ବିକରାଧକର JeM ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାଗତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକର
ଭାରତ ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
କଫବୃ ଆରୀ 2019କର ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ସକମତ JeM ଅତୀତକର ଭାରତକର କହାଇଥିବା ଅକନକ ଆକ୍ରମଣର ଅଂଶ୍ବିକଶ୍େ ଅଛି। ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାକର
ଅସ୍ତ୍ରଶ୍ସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିକଫାରକ ସାମରୀ ମିଳବ
ି ା,ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର କକନ୍ଦ୍ରଶ୍ାସିତ ଅଞ୍ଚଳକର ଶ୍ାନ୍ତି ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାକର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର
ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ କ ାଜନାକୁ ସୂଚତ
ି କରୁଛି,ବିକଶ୍େ ଭାବକର ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ୍ ପରିେଦ ନିବଟାଚନର ଚାଲିଥିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଫଳ
କରିବା।
କବୈକଦଶ୍ିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର Cd’Aଡ କା ାଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଉଦୟମର ଏକ ଦୃ ଢ଼ ବିକରାଧ କରି ଏତଲା ଦିଆ ାଇଛି,

ାହା

କକବଳ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସତକଟତା କ ାଗଁୁ ପ୍ରତିକରାଧ କରା ାଇପାରିଛ।ି ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ କା ଟୟ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ
ଆତଙ୍କବାଦୀ କଗାଷ୍ଠୀକୁ ସମର୍ଟନ କଦବାରୁ ବିରତ ରହୁ ଏବଂ ଅନୟ କଦଶ୍ମାନଙ୍କ ଉପକର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

ପରିଚାଳିତ ଆତଙ୍କବାଦ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିକୁ ଅକାମୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରା ାଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ଦୀଘଟ ଦିନର ଦାବିକୁ କଦାହରାଇଛି କ , ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର
ଅନ୍ତଜଟାତୀୟ କତ୍ତଟବୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଶ୍ୁତ ି ଅନୁ ାୟୀ, ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର ଥିବା କ କକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ କକୌଣସି ଉପାୟକର ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧକର
ଆତଙ୍କବାଦ ଉକେଶ୍ୟକର ବୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ନକଦବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଭାରତ ସରକାର, ଆତଙ୍କବାଦ ବିକରାଧ ଲକଢ଼ଇକର ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକକ୍ଷପ କନବାକୁ ଦୃ ଢ଼ ଓ
ବଦ୍ଧପରିକର ।
ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
21 ନକଭମବର, 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.

