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ਕਰੋੀਆ ਦ ੇਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਰੀਆਈ ਜੂੰਗ ਸ਼ਰੁ  ਹੋਣ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰਗੇੂੰਢ' ਤ ੇਪਰਧਾਨ 

ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਦਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ 

25 ਜ ਨ, 2020 

 

1950 ਦਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਏ ਕੋਰੀਆਈ ਯੁਿੱਧ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰੇਗੂੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਦਰੂੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੀਆਈ 

ਪਰਾਇਦਵ ੀਪ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦੀ ਤਾਾਂਘ ਦਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਾਂ ਜਾਨਾਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਗੂੰਭੀਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਦਸਓਲ ਅੂੰਦਰ ਹੋਏ ਇਿੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ 

ਸੁਨੇਹਾ ਦਵਖਾਇਆ ਦਗਆ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਕੋਦਰਆਈ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਲੋਂ  

ਕਰਵਾਇਆ ਦਗਆ, ਦਜਸਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕੋਦਰਆਈ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਰੀ ਮ ਨ ਜੈ-ਇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦਵਿੱਚ ਕੋਦਰਆਈ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਜੂੰਗੀ ਯਤਨਾਾਂ ਦਵਿੱਚ 60 ਪੈਰਾ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਵਿੱਚ ਦਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ 

ਯੋਗਦਾਨ ਨ ੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਯੁਿੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਦਨਕਾਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਦਰਕਾਾਂ, ਦੋਵਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੀਆਈ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਸਰੜ, ਸਖਤ ਦਮਹਨਤ ਅਤੇ ਜੂੰਗ ਦੀ 

ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਸਰਜਣ ਪਰਤੀ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਦਦਰੜਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਪਰਾਇਦਵ ੀਪ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ 

ਸਦਿਰਤਾ ਦਲਆਉਣ ਲਈ ਕੋਦਰਆਈ ਗਣਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਆਈ ਪਰਾਇਦਵ ੀਪ ਅੂੰਦਰ 

ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ੁਿੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਾਂ।  

ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮ ਨ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟ ਕੋਦਰਆਈ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿੱਦਖਆ ਮੂੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਕੈਬਦਨਟ ਮੂੰਤਰੀ, ਜੂੰਗ 

ਦੌਰਾਨ ਕੋਦਰਆਈ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦ ਤ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪਤਵੂੰਤ ੇਸਿੱਜਣ ਮੌਜ ਦ ਸਨ। 

ਨਵੀਂ ਦਦਲੀ 

25 ਜ ਨ, 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. 
 


