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26/11 ମୁମବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡତିଙ୍କ ପାଇ ଁନ୍ୟାୟ ଦାବ ିକରବିାର ତତର ବର୍ଷ 
ନ୍ତେମବର 26, 2021 
 
26/11 ମୁମବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତ ିଅବସରତର ସରକାର ଏବଂ ୋରତର ତ ାକମାତନ୍ ଏହ ିକାୟରତାପୂର୍ଣ୍ଷ 
ଆକ୍ରମଣତର ଶକିାର ତହାଇଥିବା ପୀଡତିଙୁ୍କ ତଥା ଆମର ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବୀର ସୁରକ୍ଷାକମଷୀମାନ୍ଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରଛିନ୍ତ।ି 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ,ି ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତବୈତଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଥୃକ ପଥୃକ ବାର୍ତ୍ତଷାତର ପୀଡତିଙ୍କ ପରବିାର ସହ ଦୃଢ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଏହ ିଅବସରତର ଆଜ ିମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମମୁବାଇର ତପା ିସ ତମତମାରଆି ଠାତର ଏକ ସ୍ମାରକୀ କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ ଆତୟାଜନ୍ କରଥିିତ । 
ୋରତତର ପାକସି୍ତାନ୍ର ଉଚ୍ଚାତୟାଗର ଜତଣ ବରଷି୍ଠ କୂଟନ୍ୀତଜି୍ଞଙୁ୍କ ଆଜ ିତବୈତଦଶକି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଡକାର୍ଯାଇ ଏକ ତନ୍ାଟ୍ େବଷା  ହସ୍ତାନ୍ତର 
କରାର୍ଯାଇଛ ିତର୍ଯଉଁଥିତର ମମୁବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମ ାତର ତ୍ୱରତି ବଚିାର ପାଇଁ ଦାବକୁି ତଦାହରାର୍ଯାଇଛ ିଏବଂ ୋରତ ବରୁିଦ୍ଧତର 
ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ ନ୍ଜି ଅଧୀନ୍ତର ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁ୍ମତ ିନ୍ତଦବାକୁ ପାକସି୍ତାନ୍ ସରକାର ତଦଇଥିବା ପ୍ରତଶୁିତକୁି ପାଳନ୍ 
କରବିାକୁ କୁହାର୍ଯାଇଛ।ି 
 
ଏହ ିଆକ୍ରମଣତର ଅନ୍ୟ ଚଉଦଟ ିତଦଶ ନ୍ଜି ନ୍ାଗରକିଙୁ୍କ ହରାଇଥିତ । ଏହ ିତଦଶଗୁଡକିତର ୋରତୀୟ ମଶିନ୍ଗୁଡକି ୋରତୀୟ ତଥା 
ବତିଦଶୀ ପୀଡତିମାନ୍ଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର ିସୃ୍ମତଚିାରଣ କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ ଆତୟାଜନ୍ କରୁଛନ୍ତ ିଏବଂ ଜାର ିରହଥିିବା ତବୈଶ୍ୱକି ଆତଙ୍କବାଦ ବପିଦକୁ ବଶି୍ୱକୁ 
ମତନ୍ ପକାଇ ତଦଇଛନ୍ତ।ି ଆତୟାଜକ ସରକାରଙ୍କ ବରଷି୍ଠ ସରକାରୀ ପ୍ରତନି୍ଧିୀ, ପୀଡତିଙ୍କ ପରବିାର ସଦସୟ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚଥିିବା 
ବୟକି୍ତମାତନ୍ ଏହ ିକାର୍ଯଷୟକ୍ରମତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରତିବ। 
 
ଏହା ଅତୟନ୍ତ ଦୁୁଃଖର ବରି୍ୟ ତର୍ଯ ଏହ ିଜଘନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର 13 ବର୍ଷ ପତର ମଧ୍ୟ ପଥୃିବୀର 15 ଟ ିତଦଶରୁ 166 ଜଣ 
ପୀଡତିଙ୍କ ପରବିାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅତପକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତ ିଏବଂ ପାକସି୍ତାନ୍ ତଦାର୍ୀଙୁ୍କ ଦଣତ ତଦବାତର ଗମ୍ଭୀରତା ତଦଖାଇନ୍ାହିଁ। 
 
26/11 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପାକସି୍ତାନ୍ ଅଞ୍ଚଳତର ତର୍ଯାଜନ୍ା, କାର୍ଯଷୟକାରୀ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇଥି ା। ପାକସି୍ତାନ୍ର ପୂବଷତନ୍ 
ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ତରକଡଷତର ସ୍ୱୀକାର କରଛିନ୍ତ ିତର୍ଯ ଆତଙ୍କବାଦୀଙୁ୍କ ପାକସି୍ତାନ୍ ମାଟରୁି ପଠାର୍ଯାଇଥି ା। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ 

ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ୍ କରୁଛୁ ତର୍ଯ ତଦାହରା ମାପଦଣତ ତୟାଗ କର ିଏହ ିଜଘନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ତଦାର୍ୀଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଦଣତ ଦଅିନୁ୍ତ। ଆତଙ୍କବାଦର 
ଶକିାର ତହାଇଥିବା ନ୍ରିୀହ ପୀଡତିଙ୍କ ପରବିାର ପ୍ରତ ିଏହା ତକବଳ ପାକସି୍ତାନ୍ର ଉର୍ତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ବରି୍ୟ ନୁ୍ତହ,ଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନ୍ତଜଷାତକି 
କର୍ତ୍ତଷବୟ। 
 
ପୀଡତି ଓ ଶହୀଦଙ୍କ ପରବିାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ୍ କରବିା ପାଇଁ ୋରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦୟମ ଜାର ିରଖିତବ। 
 
ନୂ୍ଆଦଲି୍ଲୀ 
ନ୍ତେମବର 26, 2021 
 
 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
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