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26/11ના મ ુંબઈ ત્રાસવાદી હ મલાના 13મા વર્ષ નનનમતે્ત ભારત સરકાર અન ેભારતના લોકોએ તે હ મલાનો ભોગ બનેલા 
લોકો અને આપણા રક્ષણ માટે પોતાના પ્રાણોન ું બનલદાન આપનારા બહાદ ર સ રક્ષાકમીઓને યાદ કયાષ હતા. 
રાષ્ટ્રપનત, વડાપ્રધાન અને નવદેશ મુંત્રીએ અલગ અલગ સુંદેશમાું પીડીતોના પરરવારજનો માટે પોતાની દૃઢ પ્રનતબદ્ધતા 

વ્યક્ત કરી હતી. 
મહારાષ્ટ્રની રાજ્ય સરકાર દ્વારા મ ુંબઈમાું પોલીસ મમેોરરયલ ખાતે એક સ્મૃનત કાયષક્રમ યોજાયો હતો. 
 

નવદેશ મુંત્રાલયે આજે ભારતમાું પારકસ્તાનના હાઈ કનમશનના એક વરરષ્ઠ રાજદ્વારીને સમન્સ પાઠવ્ય ું હત ું. મ ુંબઈ 
આતુંકવાદી હ મલાના કેસમાું ઝડપી ટ્રાયલ માટે ભારતની હાકલન ું પ નરાવર્તતત કરતી એક નોંધ મૌનખક રીતે  અને 

પારકસ્તાન સરકારન ેભારત નવરુદ્ધ આતુંકવાદ માટે તેના નનયુંત્રણ હેઠળના પ્રદશેોને મુંજૂરી ન આપવાની તેની 

પ્રનતબદ્ધતાન ું પાલન કરવા હાકલ કરતી એક નોંધ તેમન ેસોંપવામાું આવી હતી. 
 

આ હ મલાઓમાું 14 અન્ય દેશોએ તેમના નાગરરકો ગ માવ્યા હતા. આ દશેોમાું ભારતીય નમશન રાષ્ટ્રીય અને નવદેશી 

પીરડતોની યાદમાું સ્મારક કાયષક્રમોન ું આયોજન કરી રહ્યા છે, જે નવશ્વન ેઆતુંકવાદના સતત વૈનશ્વક ખતરાની યાદ અપાવ ે

છે. યજમાન સરકારોના વરરષ્ઠ સરકારી પ્રનતનનનધઓ, પીરડતોના પરરવારના સભ્યો અને બચી ગયેલા લોકો આ ગૌરવપણૂષ 

કાયષક્રમોમાું ભાગ લેશ.ે 
 

તે અત્યુંત દ ુઃખની વાત છે કે આ ઘૃણાસ્પદ આતુંકવાદી હ મલાના 13 વર્ષ પછી પણ નવશ્વના 15 દેશોમાુંથી 166 
પીરડતોના પરરવારો હજ  પણ ન્યાય મળવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, પારકસ્તાને ગ નેગારોને સજા કરવામાું ઓછી ગુંભીરતા 

દશાષવી છે.  
 

26/11ના આતુંકવાદી હ મલાન ું આયોજન અને તેન ું અમલીકરણ પારકસ્તાની ભૂનમમાુંથી શરૂ કરવામાું આવ્ય ું હત ું. 
પારકસ્તાનના ભૂતપવૂષ વડાપ્રધાન ેસ્વીકાય ું છે કે આતુંકવાદીઓને પારકસ્તાનની ધરતી પરથી મોકલવામાું આવ્યા હતા. અમે 
ફરી એકવાર પારકસ્તાન સરકારન ેતેના બવેડા ધોરણો છોડી દેવા અને ભયાનક હ મલાના ગ નેગારોને ઝડપથી ન્યાયના 

કઠેડામાું લાવવા માટે હાકલ કરીએ છીએ. આ માત્ર આતુંકવાદીઓના હાથે માયાષ ગયેલા નનદોર્ પીરડતોના પરરવારો પ્રત્યે 

પારકસ્તાનની જવાબદારીની બાબત નથી, પણ આુંતરરાષ્ટ્રીય જવાબદારી પણ છે. 
 

ભારત સરકાર પીરડતો અને શહીદોના પરરવારોને ન્યાય અપાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરતી રહેશ.ે 
 

નવી રદલ્હી 
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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. 


