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પ્રધાનમંત્રીએ જોર્ડનની સ્થાપનાની 100મી વર્ડગાંઠના પ્રસંગ ે મહામહહમ હ ંગ 

અબ્દુલ્લા II અન ેહેશમાઇટ હ ંગર્મ ઓફ જોર્ડનના લો ોન ેઅહિનંદન પાઠવ્યા 

એપ્રિલ  13, 2021 

 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદીએ જોર્ડન દેશની સ્થાપનાની 100મી વર્ડગાંઠના પ્રસંગ નનનમતે્ત મહામનહમ ન ંગ 
અબ્દુલ્લા II અને હેશમાઇટ ન ંગર્મ ઓફ જોર્ડનના લો ોન ેવીનર્યો  ોન્દ્ફરન્દ્સના માધ્યમથી અનિનંદન પાઠવ્યા હતા. 

પોતાના વીનર્યો સંદેશમાં, પ્રધાનમંત્રીએ મહામનહમ ન ંગ અબ્દુલ્લા II અને જોર્ડનના લો ોન ે અંતઃ રણપૂવડ  
અનિનંદન અને ઉષ્માપૂણડ શુિેચ્છાઓ પાઠવી હતી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ મહામનહમના દીર્ડદૃનિપૂણડ નેતૃત્ત્વની પ્રસંશા 
 રતા  હંુ્ હતંુ  ે, તેમના નેતૃત્ત્વમા ં જોર્ડને દીર્ડ ાનલન અને સનહયારો નવ ાસ  યો છે અને આનથડ  તેમજ 
સામાનજ -સાંસ્ ૃનત  ક્ષેત્રોમાં નોધંનીય નવ ાસ  યો છે. પનિમ એનશયામાં શાંનતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 
મહામનહમ ન ંગ અબ્દુલ્લા- IIએ નનિાવેલી નોધંનીય િૂનમ ા પર પ્ર ાશ પાર્તા પ્રધાનમતં્રીએ ટાંક્ું હતંુ  ે, જોર્ડન 
આજ ેસમગ્ર દુનનયામા ંમહત્વપૂણડ પ્રદેશમા ંઆધુનન ી રણના વૈનિ  પ્રનત  અને શનિશાળી અવાજ તરી ે ઉિરી 
આવ્યું છે. 

િારત અને જોર્ડન વચ્ચેના ર્નનષ્ઠ સંબંધોની નોધં લેતા પ્રધાનમંત્રીએ 2018મા ંમહામનહમ ન ંગ અબ્દુલ્લા-II એ 
લીધેલી ઐનતહાનસ  મુલા ાતને ઉત્સાહિેર યાદ  રી હતી જમેા ંમહામનહમ ેસનહષ્ણુતા, એ તા અને માનવજાતના 
સન્દ્માન પ્રત્યે આદરના 2004ના અમ્માન સંદેશનો પુનરુચ્ચાર  યો હતો. 

પ્રધાનમંત્રીએ નોધં્યુ ં હતંુ  ે, િારત અને જોર્ડન એ માન્દ્યતા પર એ જૂથ છે  ે, શાંનત અને સમૃનિ માટે 
આધુનન ી રણ અને શાંનતપૂણડ સહઅનસ્તત્વ જરૂરી છે. તેમણે િારપૂવડ   હંુ્ હતુ  ે, બંને પક્ષો સમગ્ર માનવજાતના 
ઉજ્જવળ િનવષ્ય માટે તેમના સંયુિ પ્રયાસોમા ંહંમેશા ખિાથી ખિો નમલાવીન ેઆગળ વધવાનું ચાલુ રાખશે. 

 

 

નવી દિલ્હી 
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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. 


