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భారతీయల ను యూక్రేన్ నుుంచి ఖాళీ చేయిుంచడుం కోసుం మొదలు 

పెట్టిన ఆపరేశన్ గుంగ లోపాలుపుంచుకొన్న వర్గాల తో వర్చువల్ 

పద్ధతి న భేటీ అయిన ప్రధాన ముంత్రి శ్రీ నరేుంద్రమోదీ 
 

ప్రధాన ముంత్రి శ్రీ నరేుంద్ర మోదీ ‘ఆపరేషన్ గుంగ’ లో పాలుపుంచుకొన్న స్టేక్ 
హోల్డర్స్ తో ఈ రోజు న మాట్లాడారు. యూక్రేన్ నుుంచి దాదాపు గా 23,000 
ముంది భారతీయ పౌరుల ను, మరి అదే విధుం గా 18 దేశాల కు చెుందినటువుంటి 147 ముంది 
విదేశీయుల ను ఆపరేశన్ గుంగ ద్వారా సురక్షితుం గా ఖాళీ చేయిుంచడమ ుంది. 
  

సుంభాషణ సాగిన క్రముం లో, యూక్రేన్, పోలుండ్, స్లొవాకియా, రొమానియా, ఇుంకా 

హుంగరీ లలో భారతీయ సముదాయుం మరియు ప్ర వేటు రుంగుం యొక్క ప్రతినిధులు 

ఆపరేశన్ గుంగ లో పాలుపుంచుకొన్న తాలు తమ అనుభవాల ను గురిుంచి, తమకు ఎదుర నటువుంటి 

సవాళ్ళ ను గురిుంచి వెల్లడిుంచారు. ఈ తరహా ఒక జటిలమ నటువుంటి మానవీయ ఆపరేశన్ 
లో వారి వుంతు తోడ్పాటు ను అుందిుంచినుందుకు సుంతోషుం తో పాటు ఒక గౌరవపూర్వకమ న 

భావన ను కూడా వారు వ్యక్తపరచారు. 
  

ఈ విన్యాసాన్ని ఫలప్రదుం కావడుం లో అవిశ్రాుంతుం గా పాటుపడినుందుకు భారతదేశ 

సముదాయుం నేతల ను, స్వయుంసేవ సమూహాల ను, కుంపెనీల ను, వ్యక్తుల ను మరియు 

ప్రభుత్వ అధికారుల ను ప్రధాన ముంత్రి స్నేహపూర్ణుం గా ప్రశుంసిుంచారు. ఆపరేశన్ 
గుంగ లో పాలుపుంచుకొన్న స్టేక్ హోల్డర్స్ అుందరు చాటిన దేశ భక్తి యుక్త 

ఉత్సాహాన్ని, సామాజిక సేవపూర్వకమ న భావన ను, జట్టు స్ఫూర్తి ని ఆయన 

మెచ్చుకొన్నారు. మరీ ముఖ్యుం గా, వివిధ సాముదాయిక సుంస్థ లను ప్రధాన ముంత్రి 

అభినుందిస్తూ, అవి కనబరచినటువుంటి నిస్వార్థ సేవ అనేది భారతదేశుం యొక్క 
నాగరకత విలువల కు ఉదాహరణ గా నిలచినట్లు, ఈ విలువల ను ఆయా సుంస్థ లు విదేశీ గడ్డ 
మీద కూడాను అనుసరిస్తున్నాయన్నారు. 
  

సుంక్షోభ కాలుం లో, భారతీయ పౌరులు సురక్షితుం గా ఉుండేుందుకు పూచీపడడుం కోసుం 
ప్రభుత్వుం చేసిన ప్రయాసల ను గురిుంచి ప్రధాన ముంత్రి 

వివరిస్తూ, యూక్రేన్, ఇుంకా దాని ఇరుగు పొరుగు దేశాల నేతల తో తాను వ్యక్తిగతుం 

గా జరిపినటువుంటి సుంభాషణ ను గుర్తు కు తెచ్చుకొన్నారు. విదేశీ ప్రభుత్వాలు 
అన్నిటి వద్ద నుుంచి అుందిన సమర్ధన కు గాను ఆయన తన కృతజ్ఞత ను వ్యక్తుం చేశారు. 
  



విదేశాల లో భారతీయుల సురక్షత కు ప్రభుత్వుం పెద్ద పీట ను వేస్తోుందని ప్రధాన 

ముంత్రి పునరుద్ఘాటిస్తూ, భారతదేశుం ఏద నా అుంతర్జాతీయ సుంకటుం తలెత్తిన 

సుందర్భుం లో తన పౌరుల కు సాయపడడాని కి ఎల్లప్పుడు తత్పరత తో వ్యవహరిుంచిుంది 

అని గుర్తు చేశారు. భారతదేశుం యుగ యుగాల నుుంచి వసుధ వ కుటుుంబకమ్ తత్త్వుం 
ద్వారా ప్రేరణ ను పొుందుతూ, అత్యవసర స్థితుల లో అన్య దేశాల పౌరుల కు 

కూడాను మానవీయ సహాయాన్ని అుందిుంచిుంది అని ఆయన అన్నారు. 
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