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 ویں 07 کیئی جنگ چھڑنے کوریا کو عوام اور صدر کوریا کے جمہوریہ نے اعظم وزیر

 کی پیش مبارکباد پر موقع کے سالگرہ

 0202 جون، 25

 

 اعظم وزیر کے ہندوستان پر، موقع کے سالگرہ ویں 02 کے آغاز کے جنگ کورین میں 0592 سن

 کرنے پیش نذرانہ کا جانوں اپنی میں حصول کے امن پر کوریا نما جزیرہ نے مودی نریندر جناب

 ۔کیا پیش تحسین خراج زبردست کو بہادروں والے

 اعظم وزیر دوران کے تقریب یادگاری ایک پر موقع پُرجوش اس میں سیئول شہر کے کوریا جمہوریہ

 اور وطن محب برائے وزارت کی جمہوریہ کوریا اہتمام کا تقریب اس۔ گیا دکھایا پیغام ویڈیو ایک کا

۔ کیا نے جے مون جناب صدر کے جمہوریہ کوریا صدارت کی جس اور تھا کیا نے امور فوجی سابق

 کی ہندوستان میں کوششوں کی جنگ کے جمہوریہ کوریا میں، پیغام اپنے نے مودی اعظم وزیر

۔ ہے آیا سامنے میں صورت کی تعیناتی کی اسپتال فیلڈ اے آر اے پی 02 شراکت یہ ۔کیا یاد کو شراکت

 طبی ضروری کو دونوں شہریوں عام اور فوجیوں اور کیخدمات پیش  دوران کے جنگ نے اسپتال

 اور محنت لچک، میں تعمیر کی ملک عظیم ایک سے راکھ کی جنگ نے اعظم وزیر۔ کی فراہم امداد

 لئے کے واستحکام امن میں کوریا نما جزیرہ اور کی پیش مبارکباد کو عوام کوریائی لئے کے عزم

 امن مستقل میں کوریا نما جزیرہ نے انہوں۔ سراہا بھی کو کوششوں کی حکومت جمہوریہ کوریا کی

 کیا اظہار کا خواہشات نیک کے عوام کی طرف سے  ہندوستان اور ہند حکومت لئے کے

 دیگر کے کابینہ دفاع، قومی برائے وزیر کے میں جمہوریہ کوریا تقریب، اس عالوہ کے مون صدر

 مدد کو جمہوریہ کوریا دوران کے جنگ نے جنہوں سفیر کرنے والے نمائندگی کی ممالکان  وزراء،

 ۔تھے موجود افراد معزز کے کوریا اور ،تھی کی فراہم

 

 دہلی نئی

 0707 جون،25 

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. 


