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 عزت جنرل، سکریٹری کے متحدہ اقوام اور مودی نریندر جناب اعظم وزیر
چیت بات پر فون ٹیلی درمیان کے گٹیرس انتونیو ای ایچ مآب  

 جوالئی 2222 29

 
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل )یو این ایس جی( عزت مآب انتونیو گٹریس 

 کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔

حملے ( میں اقوام متحدہ کے تنظیم استحکام مشن پر حالیہ MONUSCOدونوں رہنماؤں نے رپبلک جمہوریہ کانگو )

 پر تبادلہ خیال کیا، جہاں دو ہندوستانی امن فوجی شہید ہوئے تھے۔

وزیر اعظم نریندر مودی نے اقوام متحدہ کے سیکورٹی جنرل پر زور دیا کہ وہ اس حملے کے قصورواروں کو 

یے انصاف کے کٹہرے میں النے کے لیے جلد تحقیقات کو یقینی بنائے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے امن مشن کے ل

سے زیادہ ہندوستانی امن دستے اقوام متحدہ  00020222ہندوستان کی مستقل وابستگی پر زور دیا، جس میں اب تک 

ہندوستانی امن فوجیوں نے اقوام متحدہ کے امن مشن میں  711کے امن مشن کے تحت خدمات انجام دے چکے ہیں۔ 

فوجی تعاون کرنے والے ملک کی طرف سے  خدمات انجام دیتے ہوئے سب سے بڑی قربانی دی ہے، جو کسی بھی

 سب سے بڑا تعاون ہے۔

یو این ایس جی نے بھارتی بارڈر سکیورٹی فورس کے دو شہید اہلکاروں کے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ حکومت اور 

بھارت کے عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مونسکو کے خالف ہونے والے حملے کی اپنی واضح مذمت کا 

 کیا اور جلد تحقیقات کرنے کے لیے ہر ممکن کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ اعادہ

وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگو کے جمہوری لوگوں میں امن اور استحکام کے لیے ہندوستان کی غیر متزلزل 

 میں تعینات ہیں۔ MONUSCO ہندوستانی فوجی 0202حمایت پر بھی زور دیا، جہاں اس وقت تقریباً 

 

 

 نئی دہلی
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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. 

 
 


