Thirteen years of seeking justice for the victims of
26/11 Mumbai terror attacks
November 26, 2021

26/11 ମୁମାବ ଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିବାର ତତର ବର୍ଷ
ନ୍ତେମବର 26, 2021
26/11 ମୁମାବ ଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରତର ସରକାର ଏବଂ ୋରତର ତ ାକମାତନ୍ ଏହି କାୟରତାପୂର୍ଣ୍ଷ

ଆକ୍ରମଣତର ଶିକାର ତହାଇଥିବା ପୀଡିତଙ୍କୁ ତଥା ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବୀର ସୁରକ୍ଷାକମଷୀମାନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତବୈତଦଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥକ ପୃଥକ ବାର୍ତ୍ତଷାତର ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଦୃ ଢ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରତର ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମୁମବାଇର ତପା ିସ ତମତମାରିଆ ଠାତର ଏକ ସ୍ମାରକୀ କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ ଆତୟାଜନ୍ କରିଥିତ ।
ୋରତତର ପାକିସ୍ତାନ୍ର ଉଚ୍ଚାତୟାଗର ଜତଣ ବରିଷ୍ଠ କୂ ଟନ୍ୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆଜି ତବୈତଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଡକାର୍ଯାଇ ଏକ ତନ୍ାଟ୍ େବଷା ହସ୍ତାନ୍ତର
କରାର୍ଯାଇଛି ତର୍ଯଉଁଥିତର ମୁମବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମ ାତର ତ୍ୱରିତ ବିଚାର ପାଇଁ ଦାବିକୁ ତଦାହରାର୍ଯାଇଛି ଏବଂ ୋରତ ବିରୁଦ୍ଧତର
ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ ନ୍ିଜ ଅଧୀନ୍ତର ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୟବହାର ପାଇଁ ଅନ୍ୁ ମତି ନ୍ତଦବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ୍ ସରକାର ତଦଇଥିବା ପ୍ରତିଶୁତକ
ି ୁ ପାଳନ୍
କରିବାକୁ କୁ ହାର୍ଯାଇଛି।

ଏହି ଆକ୍ରମଣତର ଅନ୍ୟ ଚଉଦଟି ତଦଶ ନ୍ିଜ ନ୍ାଗରିକଙ୍କୁ ହରାଇଥିତ । ଏହି ତଦଶଗୁଡକ
ି ତର ୋରତୀୟ ମିଶନ୍ଗୁଡକ
ି ୋରତୀୟ ତଥା
ବିତଦଶୀ ପୀଡିତମାନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସ୍ମୃତଚ
ି ାରଣ କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ ଆତୟାଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାରି ରହିଥିବା ତବୈଶ୍ୱକ
ି ଆତଙ୍କବାଦ ବିପଦକୁ ବିଶ୍ୱକୁ
ମତନ୍ ପକାଇ ତଦଇଛନ୍ତି। ଆତୟାଜକ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନ୍ଧ
ି ୀ, ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସୟ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା
ବୟକ୍ତିମାତନ୍ ଏହି କାର୍ଯଷୟକ୍ରମତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିତବ।
ଏହା ଅତୟନ୍ତ ଦୁ ୁଃଖର ବିର୍ୟ ତର୍ଯ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର 13 ବର୍ଷ ପତର ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର 15 ଟି ତଦଶରୁ 166 ଜଣ
ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅତପକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ୍ ତଦାର୍ୀଙ୍କୁ ଦଣତ ତଦବାତର ଗମ୍ଭୀରତା ତଦଖାଇନ୍ାହିଁ।

26/11 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପାକିସ୍ତାନ୍ ଅଞ୍ଚଳତର ତର୍ଯାଜନ୍ା, କାର୍ଯଷୟକାରୀ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇଥି ା। ପାକିସ୍ତାନ୍ର ପୂବଷତନ୍
ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ତରକଡଷତର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତର୍ଯ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ୍ ମାଟିରୁ ପଠାର୍ଯାଇଥି ା। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ
ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ୍ କରୁଛୁ ତର୍ଯ ତଦାହରା ମାପଦଣତ ତୟାଗ କରି ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ତଦାର୍ୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦଣତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆତଙ୍କବାଦର
ଶିକାର ତହାଇଥିବା ନ୍ିରୀହ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଏହା ତକବଳ ପାକିସ୍ତାନ୍ର ଉର୍ତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ବିର୍ୟ ନ୍ୁ ତହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନ୍ତଜଷାତିକ
କର୍ତ୍ତଷବୟ।
ପୀଡିତ ଓ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ୋରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦୟମ ଜାରି ରଖିତବ।
ନ୍ୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ନ୍ତେମବର 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.

