
PM congratulates His Majesty King Abdullah II and people 

of Hashemite Kingdom of Jordan on the occasion of the 

100th anniversary of the founding of the state of Jordan 
April 13, 2021 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੌਰਡਨ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦੀ 100ਵੀ ੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਦੇ ਅਵਸਰ ’ਤ ੇਮਹਾਮਹਹਮ 

ਸ਼ਾਹ ਅਬਦ ੁੱਲ੍ਹ ਾ II ਅਤ ੇਜੌਰਡਨ ਦੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਲ੍ਤਨਤ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾੀਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਈ ਹਦੁੱਤੀ 

13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੌਰਡਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦੀ 100ਵੀ ੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੱੇ ਮਹਾਮਹਹਮ 

ਰਾਜਾ ਅਬਦ ੱਲ੍ਹ ਾ II ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਹਾਸ਼੍ਮੀ ਸਲ੍ਤਨਤ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾੀਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਈ ਹਦੱਤੀ ਹੈ। 

  

ਆਪ੍ਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼੍ ਹਵੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਹਹਮ ਰਾਜਾ ਅਬਦ ੱਲ੍ਹ ਾ II ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾੀਂ ਲ੍ਈ  ਹਾਰਹਦਕ ਵਧਾਈਆੀਂ ਅਤ ੇ

ਆਪ੍ਣੀਆੀਂ ਹਨੱਘੀਆੀਂ ਸ਼੍ ਭਕਾਮਨਾਵਾੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਮਹਹਮ ਦੀ ਦ ਰ ਹਦਰਸ਼੍ਟੀ ਵਾਲ੍ੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰ਼੍ਸਾ 

ਕੀਤੀ, ਹਜਸ ਦੇ ਤਹਹਤ ਜੌਰਡਨ ਨੇ ਹਟਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਹਸਲ੍ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਹਥਕ ਅਤ ੇਸਮਾਹਜਕ-ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾੀਂ 

ਹਵੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਾਨਦਾਰ ਹਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ੱਛਮੀ ਏਸ਼੍ੀਆ ਹਵੱਚ ਸ਼੍ਾੀਂਤੀ ਵਧਾਉਣ ਹਵੱਚ ਮਹਾਮਹਹਮ ਹਕੰਗ ਅਬਦ ੱਲ੍ਹ ਾ II  ਦੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਭ ਹਮਕਾ 

ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਹਦਆੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਕਹਾ ਹਕ ਜੌਰਡਨ ਅੱਜ ਹਵਸ਼੍ਵ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼੍ਕਤੀਸ਼੍ਾਲ੍ੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤ ੇ

ਸੰਜਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉਭੱਹਰਆ ਹੈ। 

  

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਦਰਹਮਆਨ ਸਬੰਧਾੀਂ ਦੀ ਗਹਹਰਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ੍ ਕਰਹਦਆੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ੍ 2018 ਹਵੱਚ ਮਹਾਮਹਹਮ ਹਕੰਗ 

ਅਬਦ ੱਲ੍ਹ ਾ II  ਦੇ ਇਹਤਹਾਹਸਕ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਜਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਹਹਮ ਨੇ ਸਾਲ੍ 2004  ਦੇ ਸਹਹਣਸ਼੍ੀਲ੍ਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ੱ ਖੀ 

ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅੱਮਾਨ ਸੰਦੇਸ਼੍ ਨ ੰ  ਦ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਕਹਾ ਹਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਇਸ ਆਸਥਾ ਹਵੱਚ ਇਕਜ ੱਟ ਸਨ ਹਕ ਸ਼੍ਾੀਂਤੀ ਅਤ ੇਖ ਸ਼੍ਹਾਲ੍ੀ ਦੇ ਲ੍ਈ, ਸੰਜਮ ਅਤ ੇਸ਼੍ਾੀਂਤਮਈ 

ਸਹਹ-ਹੋਂਦ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਉਨਹਾੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਹਕਹਾ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਹਧਰਾੀਂ ਸਮ ੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਬਹਤਰ ਭਹਵੱਖ ਲ੍ਈ ਸੰਯ ਕਤ ਪ੍ਰਯਤਨਾੀਂ ਹਵੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ੍ 

ਮੋਢਾ ਹਮਲ੍ਾ ਕੇ ਚਲ੍ਦੀਆੀਂ ਰਹਹਣਗੀਆੀਂ। 

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 

13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 

 

 

 

 

 

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. 


