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ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రట్రి జనరల్ శ్రీ 
ఎంటోనియో గుటెరెస్ కు మరియు ప్రధాన మంత్రి 
శ్రీనర ంద్ర మోదీ కి మధ్య జరిగిన టెలిఫోన్ 
సంభాషణ  
జూలై 29, 2022 

 

ఐక్య రాజ్య సమితి సెక్రట్రి జనరల్ (యుఎన్ ఎస్ జి) శ్రీ 
ఎంటోనియో గుటెరెస్ తో ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నర ంద్ర మోదీ ఈ రోజు 
న టెలిఫోన్ ద్వారా మాట్లాడారు. 
  

కాంగో ప్రజాస్వామిక గణతంత్రం లో యుఎన్ ఆర్గనైజ శన్ 
స్టెబిలైజ శన్ మిశన్ (ఎమ్ఒఎన్ యుఎస్ సిఒ) పై ఇటీవల జరిగిన దాడి ని 
గురించి న త లు ఇరువురు చర్చించారు. భారతీయ శాంతి సైనికులు ఇద్దరు ఆ 
దాడి లో అమరులు అయ్యారు. 
  

దాడి కి తెగబడిన వారి పై చట్టం ప్రకారం చర్య లు తీసుకోవడం కోసం 
దర్యాప్తు వ గం గా జరిగ టట్టు చూడాలంటూ ఐరాస సెక్రట్రి జనరల్ 
ను ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నర ంద్ర మోదీ కోరారు. ఇంత వరకు ఐరాస శాంతి 
స్థాపన కార్యాల లో 2,50,000 మంది కి పైగా భారతద శ శాంతి సైనికులు 
స వల ను అందించారని ఆయన ప్రస్తావిస్తూ ఐరాస శాంతి స్థాపన కోసం 
భారతద శం తన స్థిరమైన వచనబద్ధత ను కొనసాగిస్తుంది అని స్పష్టం 
చ శారు. 177 మంది భారతద శ శాంతి సైనికులు ఐరాస శాంతి స్థాపన 
కార్యాల లో నిమగ్నమై సర్వోచ్చ బలిదానాన్ని ఇచ్చారు; ఇది 
సైనికదళాల ను సమకూర్చిన ఏ ద శం ద్వారా అయినా ఒనగూరినటువంటి అతి 
పెద్ద తోడ్పాటు అని చెప్పాలి. 
  

భారతద శ సరిహద్దు భద్రత దళం సిబ్బంది కి చెందిన అమరులైన ఇద్దరు 
సైనికుల యొక్క కుటుంబాల కు, భారతద శ ప్రజల కు మరియు భారతద శం 
యొక్క ప్రభుత్వానికి యుఎన్ఎస్ జి తన సంతాపాన్ని తెలియజ శారు. 
మోనుస్కో కు వ్యతిర కం గా జరిగిన దాడి ని నిర్ద్వంద్వం గా 



ఖండిస్తున్నట్లు ఆయన పునరుద్ఘాటిస్తూ, శీఘ్ర దర్యాప్తు కై 
చ తనైన కార్యాచరణ ను చ పట్టడం జరుగుతుందని బరోసా ను ఇచ్చారు. 
  

కాంగో ప్రజాస్వామిక గణతంత్రం లో నివసిస్తున్న ప్రజల లో శాంతి ని 
మరియు స్థిరత్వాన్ని పరిరక్షించడం కోసం భారతద శం తన అచంచల 
సమర్థన ను అందిస్తూ ఉంటుందని ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నర ంద్ర మోదీ 
నొక్కిచెప్పారు. అక్కడ ప్రస్తుతం సుమారు 2040 మంది భారతద శ 
సైనికులు విధినిర్వహణ లో ఉన్నారు. 

 

న్యూ ఢిల్లీ 
జూలై 29, 2022 
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