India conveys its strong concern to Pakistan on the terror attack
planned by JeM in the UT of Jammu and Kashmir
November 21, 2020
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ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦਸ਼
ੇ ਵ ਚ
ਿੱ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਲ
ਿੱ ੋਂ ਵ ਉਂਤਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿੱਤ ਾਦੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨ ਨੂ ੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਡੂ ਘ
ੰ ੀਆਂ ਵਚੰਤਾ ਾਂ
21 ਨ ੰਬਰ, 2020
19 ਨ ਬ
ੰ ਰ 2020 ਨੂ ੰ ਜੰਮ-ੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਗਰੋਟਾ ਵ ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਡ
ਿੱ ਾ ਅਿੱਤ ਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਾਕਾਮ ਕਰ
ਵਦਿੱਤਾ। ਮੁਢ
ਿੱ ਲੀਆਂ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਵਮਵਲਆ ਹੈ ਵਕ ਹਮਲਾ ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ
ਅਿੱਤ ਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (JeM) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਿੱਤ ਾਦੀ ਹਮਵਲਆਂ
ਬਾਰੇ ਡੂ ੰਘੀਆਂ ਵਚੰਤਾ ਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ।
ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਕਈ ਹਮਵਲਆਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਜਨ੍ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਫਰ ਰੀ, 2019 ਵ ਿੱਚ
ਹੋਇਆ ਪ੍ੁਲ ਾਮਾ ਹਮਲਾ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਵਿਆਰਾਂ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਵ ਸਫੋਟਕ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੱਡੇ ਭੰਡਾਰ
ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੂ ੰ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਿੇ ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਾਨਕ ਵਜ਼ਲ੍ ਾ
ਵ ਕਾਸ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਜ ਵ ਿੱਚ ਭੰਗ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ, ਲਈ ਿੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵ ਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਵ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜਦੂ ਤ ਨੂ ੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵ ਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ
ਵਗਆ, ਜੋ ਵਸਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਚੌਕੰਨੇ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਸਵਕਆ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕ
ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨ ਆਪ੍ਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਿੱਤ ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿੱਤ ਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਰਿਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੱਤ ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਅਿੱਤ ਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂ ੰ ਿਤਮ
ਕੀਤਾ ਜਾ ।ੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪ੍ਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁ ਹਰਾਈ ਵਕ ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਵਕਸੇ ੀ
ਿੇਤਰ ਨੂ ੰ ਭਾਰਤ ਵ ਰੁਿੱਧ ਅਿੱਤ ਾਦ ਲਈ ਵਕਸੇ ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੁ ਿੱਲੀਆਂ ਵਜੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰੇ।
ਅਿੱਤ ਾਦ ਵ ਰੁਿੱਧ ਜੰਗ ਵ ਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਕਰਨ
ਾਸਤੇ ਵਦਰ ੜ ਸੰਕਲਪ੍ ਹੈ।
ਨ ੀਂ ਵਦਲੀ
21 ਨ ੰਬਰ, 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.

