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26/11 മ ുംബൈ തീവ്രരാദ ആവ്രമണത്തിലെ രക്തസാക്ഷിരള്ക്ക്  ി മ 
പപാരാട്ടത്തിന്ലെ പതിമൂന്്   രര്ഷങ്ങളള്ക്  

 രുംൈര്   26, 2021 

26/11 മ ുംബൈ ഭീരരാവ്രമണത്തിന്ലെ 13 മത് രാര്ഷിരത്തിൽ, ഈ വ്രൂരമാ  
ആവ്രമണത്തിന് ഇര ാ രലര  ും  മ്മ ലെ സ രക്ഷയ്ക്കാ ി ജീരൻ 
ൈെി ര്പ്പിച്ച ധീരരാ  സ രക്ഷാ ഉപദയാഗസ്ഥലര  ും ഇന്ത്യൻ സര്കാര ും 
ജ ങ്ങളള ും ദ ഖപത്താലെ ഓര്ക ന് . 

 

രാവ്രപതി, വ്പധാ മവ്ന്ത്ി, രിപദശരാരയ മവ്ന്ത്ി എന്ിരര് ലരപേലെ സപേശങ്ങളളിൽ 
രക്തസാക്ഷിരള ലെ ര െ ുംൈങ്ങളപളാട് തങ്ങളള ലെ ഐരയദാര്ഢ്യും വ്പരെിപ്പിച്ച . 

 

മ ുംബൈ ിലെ പപാെീസ് ലമപമ്മാെി െിൽ മഹാരാവ്ര സുംസ്ഥാ  
ഗരൺലമന്െിന്ലെ ആഭിമ ഖയത്തിൽ ഇന്് പ െര്ലച്ച ഒര  അ  സ്മരണ 
പരിപാെി സുംഘെിപ്പിച്ചിര ന് . 

 

ഇന്ത്യ ിലെ പാരിസ്ഥാൻ ബഹകമ്മീഷ ിലെ ഉന്തതെ   തവ്ന്ത്ജ്ഞല  
രിപദശരാരയ മവ്ന്ത്ാെ ും ഇന്് രിളിച്ച രര ത്തി ിര ന് . മ ുംബൈ ഭീരരാവ്രമണ 
പരസിൽ അതിപരഗ രിചാരണ പരണലമന് ഇന്ത്യ  ലെ ആരശയര ും 
ഇന്ത്യയ്ക്ലകതിരാ  ഭീരരരാദത്തിന് തങ്ങളള ലെ  ി വ്ന്ത്ണത്തിെ ള്ള 
വ്പപദശങ്ങളളിൽ   അ  രദികിലെെന് വ്പതിജ്ഞാൈദ്ധതത ും  പാെികാൻ 
പാരിസ്ഥാൻ ഭരണരൂെപത്താലെ ആഹവാ ും ലചയ്യ ന് ഒര  ര െിപ്പ് അപേഹത്തിന് 
ബരമാെ ര  ും ലചയ്ക്ത . 

 

ഈ ആവ്രമണങ്ങളളിൽ മറ്റ് പതി ാല് രാജയങ്ങളളിലെ പൗരന്മാലര  ും  രലപ്പട്ട . 
ഈ രാജയങ്ങളളിലെ ഇന്ത്യൻ മിഷ  രള്ക് പദശീ ര മാ  രിപദശി ര മാ  ഇരരലള 
അ  സ്മരിച്ച ലരാണ്ട് ,തീവ്രരാദത്തിന്ലെ ആപഗാള ഭീഷണില  പൊരലത്ത 
ഓര്മ്മിക ന്തി  ള്ള പരിപാെിരള്ക് സുംഘെിപ്പിക ര  ും ലചയ്യ ും. ആതിപേ  
സര്കാര രളിൽ  ിന് ള്ള മ തിര്ന് സര്കാര് വ്പതി ിധിരള്ക്, രക്തസാക്ഷിരള ലെ 
ര െ ുംൈാുംഗങ്ങളള്ക്, അതിജീരിച്ചരര് എന്ിരര് ഈ ആപഘാഷ പരിപാെിരളിൽ 
പലെെ ക ും. 

 

ഈ ഹീ മാ  ഭീരരാവ്രമണും  െന്് 13 രര്ഷും പിന്ിട്ടിട്ട ും, പൊരലമമ്പാെ മ ള്ള 
15 രാജയങ്ങളളിൽ  ിന് ള്ള 166 രക്തസാക്ഷിരള ലെ ര െ ുംൈങ്ങളള്ക് ഇപപ്പാഴ ും ഒര  



അരസാ ത്തി ാ ി  രാത്തിരിക ന് , ര റ്റരാളിരലള  ി മത്തിന് മ ന്ിൽ 
ലരാണ്ട രര ന്തിൽ പാരിസ്ഥാൻ ആത്മാര്ത്ഥത രാണിക ന്ിെെ എന്ത് രളലര 
പരദ ാജ രമാണ്. 

 

26/11 ഭീരരാവ്രമണും ആസൂവ്തണും ലചയ്ക്തത ും  െപ്പിൊകി ത ും ആരുംഭിച്ചത ും 
പാരിസ്ഥാൻ വ്പപദശത്ത്  ിന്ാണ്. പാരിസ്ഥാൻലെ മണ്ണിൽ  ിന്ാണ് ഭീരരലര 
അ ച്ചലതന്് മ ൻ പാരിസ്ഥാൻ വ്പധാ മവ്ന്ത്ി സമ്മതിച്ചിര ന് . ഇരട്ടത്താപ്പ് 
ഉപപക്ഷികാ  ും ഭീരരാവ്രമണും  െത്തി രലര പരഗത്തിൽ  ി മത്തിന് മ ന്ിൽ 
ലരാണ്ട രരാ  ും ഞങ്ങളള്ക് പാരിസ്ഥാൻ സര്കാരിപ ാട് ഒരികൽ രൂെി 
ആരശയലപ്പെ ന് .ഇത് ഭീരരര ലെ ബരരളിൽ അരലപ്പട്ട  ിരപരാധിരളാ  
രക്തസാക്ഷിരള ലെ ര െ ുംൈങ്ങളപളാെ ള്ള പാകിസ്ഥാന്ലെ ഉത്തരരാദിത്തും 
മാവ്തമെെ, ഒര  അന്ത്ാരാവ്ര ൈാധയത രൂെി ാണ്. 

 

ലരാെെലപ്പട്ടരര ലെ ര െ ുംൈങ്ങളള്ക്ക ും രക്തസാക്ഷിരള്ക്ക ും  ീതി 
െഭയമാക ന്തി  ള്ള എെൊ വ്ശമങ്ങളള ും ഇന്ത്യൻ സര്കാര് ത െര ും. 

 

 യൂ ലെൽഹി 

 രുംൈര് 26, 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. 

 


