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 میں آغاز کے االقوامی تھرمونیوکلیئر تجرباتی ری ایکٹر )آئی ٹی ای آر( کی اسمبلیبین 

 پیغام کا اعظم وزیر معزز کے ہندوستان

  0202 جوالئی، 29

 ٹی آئی ساتھ کےمنعقد ایک تقریب  میں، ڈیورنس لیز پال سینٹ کے فرانس کو 0202 جوالئی 02 آج

 ذاتی تو یا سربراہان کے ممالک ممبر سبھی کے آر ای ٹی آئی۔ آغاز ہوا کا اسمبلی کی ٹوکامیک آر ای

 تقریب اس۔ ہیں رہےبھیج  پیغام اپنا یا ،ورچوول طریقے سے اس میں شامل ہو رہے ہیں یا پر، طور

 ۔نے ورچوول طریقے سے کی میکرون صدر میزبانی کی

 کی تک اب کی ان کو تنظیم آر ای ٹی آئی میں پیغام اپنے نے مودی نریندر جناب اعظم وزیر معزز

ذکر کرتے  کا شرکت عالمی کی انجینئروں اور سائنسدانوں۔ کی پیش مبارکباد پر کامیابی اور محنت

 مثال بہترین ایک کی - کماتمبوک واسودھو – فلسفے ہندوستانی قدیم کو آر ای ٹی آئی نے انہوں ہوئے

کو اپنی شراکت  ہندوستان اور ہے رہی کر کام کر مل لئے کے بہتری کی انسانیت دنیا پوری -قرار دیا

 سسٹم ڈسٹریبیوشن یواکر اور یوجنکاکر ،شیلڈان ویسل  ٹ،یکروسٹبھارت کی طرف سے ۔ ہے فخرپر 

پاور  واٹ میگا ملٹی آالت، حرارتی معاونٹکنالوجیز کے ذریعہ  بیم اور آریف ،شراکت خواہ خاطر میں

میں مدد فراہم  کرنے حاصل مقاصد اپنے کو آر ای ٹی آئیآالت کی فراہمی  تشخیص متعدد اور سپالئی

 کرے گی۔

 ہندوستان میں موناکو اور فرانس پیغام کا مودی ندرنری جناب اعظم وزیر کے ہندوستان پر، موقع اس

 ڑھ کر سنایا۔پ نے اشرف جاوید جناب سفیر کے

 پڑھیں متن پورا کا پیغام پر لنکنیچے دیئے ہوئے 

http://dae.gov.in/writereaddata/iter2020_message_pm_india_shri_nareender_m

odi.pdf 

 دہلی نئی

 0202 جوالئی، 29

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. 

 


