
India conveys its strong concern to Pakistan on the terror 

attack planned by JeM in the UT of Jammu and Kashmir 
November 21, 2020 

జమ్మూ, కాశ్మీర్ క ేంద్ర పాలిత ప్రాేంతేంలో జ ఈఎేం ఉగ్రవాద 
దాడుల ప్రణాళికపై పాకిస్థాన్ కు తీవ్ర ఆేందోళనను తెలియజ సిన 
భారత్ 

నవేంబర్ 21, 2020 
 
జమ్మూ, కాశ్మీర్ లోని నగ్రోటాలో 19 నవేంబర్ 2020న భారతీయ భద్రతా 
దళాలు భారీ ఉగ్రవాద దాడిని భగ్నేం చ శాయి. ప్రాథమిక సమాచారేం ప్రకారేం 
దాడికి పాల్పడిన వారు పాకిస్థాన్ ఆధారేంగా పనిచ స్తున్న జైష్-ఎ-
మహమ్మద్ (జ ఈఎేం)కు చెేందిన సభ్యులుగా సేంక తాలు అేందాయి. ఈ ఉగ్రవాద 
సేంస్థను ఐక్యరాజ్య సమితి (యూఎన్) అలాగ  పలు ద శాలు ఇప్పటిక  
నిష ధిేంచాయి. భారత్ లో జ ఈఎేం పద పద  ఉగ్రవాద దాడులకు పాల్పడుతుేండటేం 
పట్ల భారత్ ప్రభుత్వేం పాకిస్థాన్ కు తన తీవ్ర ఆేందోళనను తెలియజ సిేంది. 
 
2019 ఫిబ్రవరిలో పుల్వామాలో దాడితో సహా గతేంలో కూడా భారత్ లో జరిగిన 
అన క దాడులతో జ ఈఎేంకు సేంబేంధాలు ఉన్నాయి. భారీగా పట్టుబడిన 
ఆయుధాలు, మేందుగుేండు సామగ్రి మరియు ప లుడు పదార్థాలను బట్టి చూస్త  
జమ్మూ, కాశ్మీర్ లో శాేంతిభద్రతలను అస్థిరపరిచ  లక్ష్యేంతో, మరీ 
ముఖ్యేంగా స్థానిక జిల్లా అభివృద్ధి మేండలి ఎన్నికల కోసేం 
ప్రజాస్వామ్యబద్ధేంగా జరుగుతున్న సన్నాహాలను దెబ్బతీయడానిక  భారీ 
దాడికి చాలా పకడ్బేందీగా ప్రణాళిక రూప ేందిేంచినట్లు అవగతేం అవుతోేంది. 
 
విద శీ వ్యవహారాల మేంత్రిత్వ శాఖ పాకిస్థాన్ దౌత్య ప్రతినిధి 
(సీడీ’ఏ)ని పిలిపిేంచిేంది అలాగ  ఈ దాడి యత్నాల పట్ల తీవ్రమైన నిరసనను 
వ్యక్తేం చ సిేంది. భారతీయ భద్రతా దళాల అప్రమత్తత వల్ల మాత్రమ  
ఈ దాడి జరగకుేండా అడ్డుకట్టపడిేంది. ఉగ్రవాదులు, అలాగ  తన భూభాగేం నుేంచి 
కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఉగ్రవాద గ్రూపులకు మద్దతిచ్చ  తన 
విధానాన్ని విడనాడాలని,  
  



 
అేంత కాకుేండా ఇతర ద శాల్లో దాడులకు పాల్పడటేం కోసేం ఉగ్రవాద సేంస్థలు 
నిర్వహిస్తున్న ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను విచ్ఛిన్నేం చ యాలని 
పాకిస్థాన్ ను భారత్ డిమాేండ్ చ సిేంది. భారత్ కు వ్యతిర కేంగా ఏ విధమైన 
ఉగ్రవాదేం కోసేం కూడా తన ఆధీనేంలోని ఏ భూభాగాన్నీ ఉపయోగిేంచుకోవడానికి 
అనుమతిేంచకుేండా అేంతర్జాతీయ మరియు ద్వైపాక్షిక ఒప్పేందాలకు 
పాకిస్థాన్ కట్టుబడి ఉేండాలని సుదీర్ఘ కాలేంగా చ స్తున్న డిమాేండ్ ను 
భారత్ పునరుద్ఘాటిేంచిేంది. 
 
ఉగ్రవాదానికి వ్యతిర కేంగా జరిప  పోరాటేంలో తమ జాతీయ భద్రతను 
పరిరక్షిేంచుకోవడేం కోసేం అన్ని రకాలుగా తగిన చర్యలను చ ప్టట ేందుకు 
భారత్ ప్రభుత్వేం దృఢేంగా, నిశ్చయేంగా కట్టుబడి ఉేంది. 
 
న్యూఢిల్లీ 
నవేంబర్ 21, 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. 


