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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ ାରଆି ଯୁଦ୍ଧର 70ତମ ବାର୍ଷି କିର କ ାରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଏବଂ 
କ ା ମାନଙୁ୍କ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ  କ  
ଜୁ୍ନ୍ 25, 2020 
 
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦ ି1950 କର କ ାରିଆ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭର 70ତମ ବାରି୍ଷ  ିଅବସରକର କସହ ିସାହସୀ 
ମାନଙୁ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ିଅପଣଣ  ରିଛନ୍ତ ିକଯଉଁମାକନ କ ାରିଆ ଉପଦପୀପକର ଶାନ୍ତରି ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ନଜି୍ର ପ୍ରାଣର ଆହୁତ ି
କଦଇଥିକ ।  
 
କ ାରିଆ ଗଣରଜ୍ୟର ସିକ ା କର ଏହ ି ଗୁରୁତବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ୁ ସ୍ମରଣୀ   ରିବା ପାଇଁ ଆକ ାଜ୍ତି ଏ  ସ୍ମାର  ସମାକରାହ 
ସମ କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଏ  ଭିଡଓି ସକେଶ କଦଖା ଯାଇଥି ା। ଏହ ି ସମାକରାହର ଆକ ାଜ୍ନ କ ାରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର 
କଦଶଭକ୍ତ କସୈନ ିଙ୍କ  ାଯଣୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ଦବାରା  ରାଯାଇଥି ା ଏବଂ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କ ାରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଶ୍ରୀ ମୁନ୍ 
କଜ୍-ଇନ୍  ରିଥିକ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କମାଦ ିନଜି୍ର ସକେଶକର କ ାରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ର ାସକର ଭାରତୀ  କଯାଗଦାନ ୁ 
ମକନ ପ ାଇଥିକ  ଯାହା ୁ 60 ପାରା ଫିଲ ଡ ହସ ପିଟା ର ନକି ାଜ୍ନ ଭାବକର  ରାଯାଇଥି ା। ହସପିଟା ଟ ି ଯୁଦ୍ଧ 
ସମ କର ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କସବା ପ୍ରଦାନ  ରିଥିକ  ଏବଂ କସୈନ ି ତଥା ନାଗରି  ଉଭ ଙୁ୍କ ଆବଶୟ  ଚ ିତି୍ସା ସହା ତା ପ୍ରଦାନ 
 ରିଥିକ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ ାରିଆବାସୀଙୁ୍କ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ପରସିି୍ଥତ ି ସକତ୍ତ୍ବ ଏ  ମହାନ କଦଶର ନମିଣାଣକର ତାଙ୍କର ଅଟଳତା, 
 ଠନି ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଙ୍କଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଭିନନେନ ଜ୍ଣାଇଥିକ  ଏବଂ କ ାରିଆ ଉପଦବୀପକର ଶାନ୍ତ ିଓ ସି୍ଥରତା ୁ ସୁରକି୍ଷତ ରଖିବା 
ପାଇଁ କ ାରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ସର ାରଙ୍କ ପ୍ରକଚଷ୍ଟାର ପ୍ରଶଂସା  ରିଥିକ । କସ କ ାରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟକର ସ୍ଥା ୀ ଶାନ୍ତ ି ପାଇଁ 
ସର ାର ଏବଂ ଭାରତର ଜ୍ନତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ  ାମନା ପ୍ରଦାନ  କ ।  
 
ଏହ ିଅବସରକର ଆକ ାଜ୍ତି ସମାକରାହକର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମୁନ ଙ୍କ ବୟତୀତ କ ାରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରୀ  ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନୟ 
 ୟାବକିନଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, କସହ ିକଦଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କଯଉଁମାକନ ଯୁଦ୍ଧ ସମ କର କ ାରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ୁ ସହା ତା ପ୍ରଦାନ  ରିଥିକ  
ଏବଂ କ ାରିଆର ମାନୟଗଣୟ ବୟକି୍ତମାକନ ଉପସି୍ଥତ ଥିକ ।  
 
ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ  
ଜୁ୍ନ୍ 25, 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. 


