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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮਦੋੀ ਅਤ ੇਸਯੰਕੁਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਦ ੇਸਕਤੱਰ ਜਨਰਲ 
ਮਹਾਮਹਹਮ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗਟੁੇਰਸੇ ਨਾਲ ਫਨੋ ’ਤ ੇਗੱਲਬਾਤ 

ਜਲੁਾਈ 29, 2022 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ, ਮਹਾਮਹਹਮ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨਾਲ 
ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

ਦੋਹਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਕਾਾਂਗੋ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ (ਮੋਨਸਕ)ੋ ਹਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਸਹਿਰਤਾ ਹਮਸ਼੍ਨ 'ਤੇ 
ਹਾਲ ਹੀ ਹਵੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਹਜੱਿੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਰਹੱਿਅਕ ਸ਼੍ਹੀਦ ਹਏੋ ਸਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਸੁਰੱਹਿਆ ਜਨਰਲ ਨ ੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦ ੇਦੋਸ਼੍ੀਆਾਂ ਨ ੰ ਹਨਆਾਂ ਦ ੇ
ਕਟਹਹਰੇ 'ਚ ਹਲਆਉਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ 
ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਰੱਹਿਅਕਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨ ੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਹਣੁ ਤੱਕ 2,50,000 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਰਹੱਿਅਕਾਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਰਹੱਿਅਕ ਹਮਸ਼੍ਨ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 177 ਭਾਰਤੀ 
ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਰੱਹਿਅਕਾਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਦੇ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਰੱਹਿਅਕ ਹਮਸ਼੍ਨਾਾਂ ਹਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸਰਬਉੱਚ ਬਲੀਦਾਨ 
ਹਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਕ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਹੈਨਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼੍ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੋ ਸ਼੍ਹੀਦ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਹਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਾਂ ਦ ੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮੌਨਸਕ ੋ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 
ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਪ੍ਸ਼੍ਟ ਹਨਿੇਧੀ ਨ ੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ 
ਭਰੋਸਾ ਹਦੱਤਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਾਂਗੋ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋਕਾਾਂ ਹਵੱਚ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਰਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟੱੁਟ 
ਸਮਰਿਨ ਨ ੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਹਜੱਿੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 2040 ਭਾਰਤੀ ਸੈਹਨਕ ਮੋਨ ਸਕੋ ਹਵੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 

 

ਨਵੀਂ ਹਦਲੱੀ 
ਜਲੁਾਈ 29, 2022 
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