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26/11 ਦੇ ਮ ੁੰਬਈ ਅਤੱਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆ ਂਦ ੇਪੀੜਤਾ ਂਿਈ ਲਿਆ ਂਦੀ ਮੁੰਗ ਦੇ  13 ਸਾਿ 

26 ਿਵੁੰਬਰ, 2021 

 

26/11 ਦੇ ਮ ੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆ ਂਦੀ 13ਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿੋਕ ਇਸ ਲਿਿਾਉਣੇ ਹਮਿੇ ਦੇ 

ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ ਰੱਲਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿ ੁੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਲਿਿ੍ਾਂ ਿੇ ਸਾਡੀ ਰੱਲਿਆ ਿਈ ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਿਾਂ 

ਕ ਰਬਾਿ ਕੀਤੀਆਂ। 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪਰਧਾਿ ਮੁੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੁੰਤਰੀ ਿੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸ ਿੇਲਹਆਂ ਲਵੱਚ ਪੀੜਤ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਿਾਿ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬ ਤ 

ਇਕਿ ੱਟਤਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਿੋਂ  ਅੱਿ ਮ ੁੰਬਈ ਦੇ ਪ ਲਿਸ ਮੈਮੋਰੀਅਿ ਲਵਿੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਲਗਆ। 

 

ਭਾਰਤ ਲਵੱਚ ਪਾਲਕਸਤਾਿੀ ਹਾਈ ਕਲਮਸ਼ਿ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਿੀਅਰ ਲਡਪਿੋਮੈਟ ਿ ੁੰ ਅੱਿ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੁੰਤਰਾਿੇ ਿੇ ਤਿਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਿ੍ਾਂ 

ਿ ੁੰ ਮ ੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆ ਂਦ ੇਮਾਮਿੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਿ ਮ ਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਕਰਿ ਅਤੇ ਪਾਲਕਸਤਾਿ ਸਰਕਾਰ ਿ ੁੰ ਭਾਰਤ 

ਦੇ ਲਵਰ ੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਿਈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਿ ਿੇਤਰਾਂ ਿ ੁੰ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਿਾ ਦੇਣ ਸਬੁੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਿਬੱਧਤਾ ਦੀ 

ਪਾਿਣਾ ਕਰਿ ਸਬੁੰਧੀ ਇੱਕ ਲਿਿਤ ਿੋਟ ਸੌਂਲਪਆ ਲਗਆ। 

 

ਇਿ੍ਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਵੱਚ 14 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਾਗਲਰਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲਮਸ਼ਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 

ਲਵਦੇਸ਼ੀ, ਦੋਿੋਂ  ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਲਵੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ, ਿੋ ਦ ਿੀਆ ਿ ੁੰ ਅਤੱਵਾਦ ਦੇ ਿਗਾਤਾਰ 

ਮੌਿ ਦ ਆਿਮੀ ਿਤਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਲਦਵਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਮੇਜ਼ਬਾਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਿੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿ ਮਾਇੁੰਦੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 

ਪਲਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਿੋਕ ਇਿ੍ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਵੱਚ ਲਹੱਸਾ ਿੈਣਗੇ। 

 

ਇਹ ਡ ੁੰਿੇ ਦ ੱਿ ਦੀ ਗੱਿ ਹੈ ਲਕ ਇਸ ਲਿਿਾਉਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਿੇ ਦ ੇ13 ਸਾਿਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦ ਿੀਆ ਭਰ ਦੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 

166 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰ ਅਿੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਿੇ ਦੇ  ਬੁੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹਿ, ਪਾਲਕਸਤਾਿ ਿੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਿ ੁੰ ਲਿਆਂ 

ਦੇ ਕਟਲਹਰੇ ਲਵੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਵੱਚ ਿਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁੰਿੀਦਗੀ ਲਵਿਾਈ ਹੈ। 

 

26/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਿੇ ਦੀ ਲਵਉਂਤਬੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਿ ੁੰ ਅੁੰਿਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੁੰਮ ਪਾਲਕਸਤਾਿੀ ਿੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ ਲਗਆ 

ਸੀ। ਪਾਲਕਸਤਾਿ ਦ ੇਸਾਬਕਾ ਪਰਧਾਿ ਮੁੰਤਰੀ ਿੇ ਆਪਣਾ ਲਬਆਿ ਦਰਿ ਕਰਾਕੇ ਮੁੰਲਿਆ ਸੀ ਲਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਲਕਸਤਾਿ ਦੀ 

ਸਰਜ਼ਮੀਿ ਤੋਂ ਭੇਿੇ ਗਏ ਸਿ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਰ ਪਾਲਕਸਤਾਿ ਸਰਕਾਰ ਿ ੁੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੁੰਡ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਭਆਿਕ 

ਹਮਿੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਿ ੁੰ ਿਿਦੀ ਲਿਆਂ ਦੇ ਕਟਲਹਰੇ ਲਵੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਸਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਿੋਂ  ਮਾਰੇ 

ਗਏ ਲਿਰਦੋਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦ ੇਪਲਰਵਾਰਾਂ ਪਰਤੀ ਪਾਲਕਸਤਾਿ ਦੀ ਿਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਿਾ ਹੀ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੁੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਲਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਿ ੁੰ ਇਿਸਾਫ਼ ਲਦਵਾਉਣ ਿਈ ਹਰ ਮ ਮਲਕਿ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

 

ਿਵੀਂ ਲਦੱਿੀ 
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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. 

 


