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ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮੋਨੂਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪਰੈੀਮੈਂਟਲ ਰਰਐਕਟਰ (ITER) ਰਿਖ ੇITER 

ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸ਼਼ੁਰੂਆਤ ਦ ੇਮੌਕ ੇ'ਤ ੇਭਾਰਤ ਦ ੇਮਾਨਯੋਗ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦਾ ਸਦੰੇਸ਼ 

29 ਜ਼ੁਲਾਈ, 2020 

 

ITER ਸੰਗਠਨ ਅੱਜ 28 ਜ਼ੁਲਾਈ 2020 ਨੰੂ ITER ਟੋਕਾਮਕ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸ਼਼ੁਰਆੂਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਰਾਾਂਸ ਦੇ ਸੇਂਟ-
ਪੌਲ-ਲੇਜ਼-ਡਯੂਰੇਨਜ਼ ਰਿਖੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਸਾਰੇ ITER ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸੱਦ ੇ ਗਏ ਰਾਜ ਪਰਮ਼ੁੱਖ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ 
ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਰਮੋਟ ਮਾਰਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹ਼ੁੰਚਾ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਮਜੇ਼ਬਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਿਲੱੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
 

ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿੱਚ ITER ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ 
ਸਖਤ ਰਮਹਨਤ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਿਧਾਈ ਰਦੱਤੀ। ਰਿਰਗਆਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਿਰਿਆਪੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਦਾ ਰਜ਼ਕਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ITER ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ਼ੁਰਾਤਨ ਰਿਚਾਰ - ਿਾਸ਼ੁਧੈਿ ਕ਼ੁਟੰਬਕਮ - ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਤੀਕ 
ਦੱਰਸਆ - ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਦ਼ੁਨੀਆ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰਮਲਜ਼ੁਲ ਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਭਾਰਤ ਨੰੂ 
ਸਾਮਾਨ ਿਜੋਂ ਆਪਣੇ ਿੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਰਹਸੂਸ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ - ਯਾਨੀ ਸਮ਼ੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ੀਲਡਾਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਯੋਸਸਟੈਟ, ਕੂਰਲਗੰ ਿਾਟਰ, ਕਰਾਯੋਜਰਨਕ ਅਤੇ ਕਰਾਯ ੋਿੰਡ ਪਰਣਾਲੀ, RF ਅਤੇ ਬੀਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਹਾਇਕ ਹੀਰਟੰਗ ਉਪਕਰਣ, ਕਈ ਮੈਗਾ ਿਾਟ ਦੀ ਰਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ITER ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ 
ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਡਾਯਗਨੋਸਰਟਕ੍ਸ। 
 

ਇਸ ਮੌਕ ੇ'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਨੇਹਾ ਫਰਾਾਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨਾਕੋ ਰਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਰੀ 
ਜਾਿੇਦ ਅਸ਼ਰਫ ਿੱਲੋਂ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ। 
 

ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਨੇਹਾ ਪੜ੍੍ਨ ਲਈ ਇਸ ਰਲੰਕ 'ਤੇ ਪੜੋ੍੍ 

http://dae।gov।in/writreaddata/iter2020_message_pm_india_shri_narendra_modi।pdf 

 

ਨਿੀਂ ਰਦੱਲੀ 
29 ਜ਼ੁਲਾਈ, 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. 


