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કોરીયન યુદ્ધની 70મી વર્ષગ ાંઠ પર વડ પ્રધ ન કોરીય  ગણર જ્યન ાં ર ષ્ટ્રપતિ અન ે
લોકોન ેશભુચે્છ  પ ઠવો છે 

જૂન 25, 2020 

1950 મ ાં કોરીયન યુદ્ધ શરૂ થવ ની 70મી વર્ષગ ાંઠન ાં અવસર પર, ભ રિન ાં વડ પ્રધ ન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 
કોરીયન તદ્વપકલ્પમ ાં શ ાંતિ સ્થ પવ  મ ટે િેઓન ાં જીવનની આહુતિ આપી હિી િેવ  બહ દૂર લોકોને ભવ્ય 
શ્રદ્ધ ાંજલી પ ઠવી હિી.  

કોરીય  ગણર જ્યમ ાં સીઓલમ ાં આ પતવત્ર પ્રસાંગને અાંકકિ કરવ  એક સ્મૃતિ સમ રાંભ દરતમય ન વડ પ્રધ નન ાં 
તવડીયો સાંદેશને પડદ  પર પ્રસ કરિ કરવ મ ાં આવ્યો હિો. આ સમ રાંભ કોરીય  ગણર જ્યની તમતનસ્રી ઑફ 
પેકરઓટ્સ એન્દ્ડ વેટેરન્દ્સ અફેસષ દ્વ ર  યોજવ મ ાં આવ્યો હિો અને કોરીય  ગણર જ્યન ાં ર ષ્ટ્રપતિ શ્રી મૂન 
જાએ-ઇનની અધ્યક્ષિ  હિી. પોિ ન ાં સાંદેશમ ાં વડ પ્રધ ન મોદીએ કોરીય  ગણર જ્યન ાં યુદ્ધન ાં પ્રય સોમ ાં 
ભ રિીય યોગદ નન ેય દ કયુું હિુાં, એક એવુાં યોગદ ન જે 60 પેર  ફીલ્ડ હોતસ્પટલો િૈન િ કરવ ન ાં સ્વરૂપમ ાં 
આવ્યુાં હિુાં. આ હોતસ્પટલોએ યુદ્ધ દરતમય ન સ્વૈતચ્છક ક યષકર સેવ ઓ પ્રદ ન કરી હિી અને સૈતનકો િેમજ 
ન ગકરકો એમ બન્દ્નેન ેમહત્વની િબીબી સહ યિ  પ્રદ ન કરી હિી. વડ પ્રધ ને ર ખમ ાંથી એક મહ ન દેશન ાં 
તનમ ષણમ ાં કોરીયન લોકોની તસ્થતિસ્થ પકિ , કઠોર મહેનિ અને દઢ્ઢ તનશ્ચય બદલ િેઓન ેઅતભનાંદન પ ઠવ્ય  
હિ  અને કોરીયન તદ્વપકલ્પ પર શ ાંતિ અને તસ્થરિ  સુરતક્ષિ કરવ  મ ટે કોરીય  ગણર જ્ય સરક રન ાં પ્રય સોને 
પણ તબરદ વ્ય  હિ . િેણે કોરીયન તદ્વપકલ્પમ ાં ક યમી શ ાંતિ મ ટે ભ રિ સરક ર અને ભ રિન ાં લોકો વિી 
શુભેચ્છ ઓ પ ઠવી હિી. 

આ સમ રાંભમ ાં, ર ષ્ટ્રપતિ મૂન ઉપર ાંિ, કોરીય  ગણર જ્યન ાં ર તષ્ટ્રય રક્ષ  માંત્રી, અન્દ્ય કેતબનેટ માંત્રીઓ, આ યુદ્ધ 
દરતમય ન કોરીય  ગણર જ્યને સહ યિ  પ્રદ ન કરી હિી િેવ  દેશોનુાં પ્રતિતનતધત્વ કરિ  ર જદૂિો, અને કોરીય ન ાં 
પ્રતિતિિ લોકો હ જર રહ્ય  હિ . 

નવી કદલ્હી 

જૂન 25, 2020 
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