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યએુસએમ ાં કલેિફોર્નિય મ ાં ડલેિસમ ાં મહ ત્મ  ગ ાંધીિી પ્રલિમ િી િોડફોડ કરિ િો સરક ર સખિ 
લિરોધ કર ેછે 

જાન્યુઆરી 30, 2021 
 

28 જાન્યુઆરી 2021 િ ાં રોજ, કોલિફોર્નિય મ ાં ડેલિસ શહેરમ ાં સેન્રિ પ કક ખ િે આિેિી મહ ત્મ  ગ ાંધીિી 
પ્રલિમ િી અજાણ્ય  િોકો દ્િ ર  િોડફોડ કરિ મ ાં આિી હિી. આ પ્રલિમ  ભ રિ સરક ર દ્િ ર  2016 મ ાં 
ડેલિસ શહેરિ ેભેંટ િરીકે આપિ મ ાં આિી હિી. 
 

ભ રિ સરક ર શ ાંલિ અિે ન્ય યિ ાં િૈલવિક રીિે સન્મ િ ધર િિ  વ્યલતિત્િ સ મે કરેિ  આ મલિિ અિે 
ધૃણ સ્પદ કૃત્યિો પ્રબળ લિરોધ કરે છે. 
 

િોશશગ્ટિ ડી.સી. લસ્િિ ભ રિિ ાં દૂિ િ સે આ ઘટિ મ ાં ઠોસ િપ સણી કરિ  અિે આ ધૃણ સ્પદ કૃત્ય મ ટે 
જિ બદ ર િોકો સ મે યોગ્ય પગિ ઓ િેિ  મ ટે આ બ બિિ ેયુ.એસ. ડીપ ટકમેન્ટ ઑફ સ્ટટે સમક્ષ ઉઠ િી છે. 
સ િ ફ્ર લન્સસ્કોમ ાં ભ રિિ ાં કોન્સ્યુિેટ જિરિે અિગિી આ બ બિિ ે ડેલિસ શહેર અિે સ્િ લિક ક યદ  
અમલિકરણ સત્ત લધક રો સમક્ષ ઉઠ િી ચે, જેઓએ િપ સણીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ડેલિસિ ાં મેયર ેઆ ઘટિ  
બદિ ગહિ દદિગીરી વ્યતિ કરી છે અિે મ લહિી આપી છે કે િેઓએ િપ સણી શરૂ કરી દીધી છે. સ્િ લિક 
ભ રિીય સમુદ યિી સાંસ્િ ઓએ આ ભ ાંગફોડિ ાં કૃત્યિી શિદ  કરી છે. 
 

યુએસ ડીપ ટકમેન્ટ ઑફ સ્ટેટ દ્િ ર  પ ઠિિ મ ાં આવ્યુાં છે કે ભ ાંગફોડિુાં આ કૃત્ય અલસ્િક યક છે અિે આશ  
વ્યતિ કરી છે કે દોલિિોિે બિ ેિેટિ  ઝડપિી ન્ય ય હેઠળ િ િિ મ ાં આિશે. 
 

િિી દદલ્હી 

જાન્યુઆરી 30, 2021 

 

 

 

 

 

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. 

 


