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ભારત અફઘાનિસ્તાિ કોન્ફરન્સ 2020 માાં મોટી પ્રનતબદ્ધતા િી ઘોષણા કરે છે
24 િવેમ્બર 2020
અફઘાનિસ્તાિ કોન્ફરન્સ 2020 કે જે જીનિવામાાં 23 - 24 િવેમ્બર 2020 દરનમયાિ નવ.ટી.સી. પ્લેટફોમમ પર યોજાઈ રહી છે તેમાાં
ભાગ લઇ રહેલા ભારતીય પ્રનતનિનધમાંડળ િાં િેતૃત્વ ભારતિા એક્સટિમલ અફેસમ નમનિસ્ટર ડો. એસ. જયશાંકર કરી રહ્યા છે . આ
કોન્ફરન્સિી યજમાિી યિાઇટેડ િેશન્સ ઈસ્લાનમક અહીં પનલલક ઓફ પાકકસ્તાિ િી સરકાર અિે કફિલેન્ડિી સરકાર દ્વારા સાંયક્ત
રીતે યોજાઈ રહી છે . આ કોન્ફરન્સિો ઉદ્દેશ ૨૦૧૫ થી 2024 િા દશકાિા ઉત્તરાધમ દરનમયાિ આાંતરરાષ્ટ્રીય સમદાય િી અફઘાનિસ્તાિ
પ્રત્યે પ્રનતબધ્ધતા દોહરાવવાિો છે .

2. કોન્ફરન્સમાાં એક્સટિમલ અફેસમ નમનિસ્ટરે એવી જાહેરાત કરી કે ભારતે અફઘાનિસ્તાિ સાથે તેિા સાટટ ડેમ િા બાાંધકામ બાબતે
હમણાાં જ એક સહમતી કરી કે જે કાબલ શહેરિા બે નમનલયિ રહેવાસીઓિે સરનિત પીવાિાં પાણી પરુ પાડશે. અગાઉ ભારતે 202
કકલોમીટર લાાંબી ફૂલ એ ખૂમરી ટ્રાન્સનમશિ લાઈિ બાાંધી કે જે ણે કાબલ શહેરિે વીજળી પૂરી પાડી. એક્સટિમલ અફેસમ નમનિસ્ટરે
અફઘાનિસ્તાિમાાં હાઈ ઇમ્પેક્ટ કોમ્યનિટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોજે ક્ટિા ચોથા તબક્કાિે લોન્ચ કરવાિી પણ જાહેરાત કરી કે જે માાં ભારત
અફઘાનિસ્તાિમાાં 80 નમનલયિ ય.એસ ડોલર થી વધ કકમતિા 100 થી વધ પ્રોજે ક્ટ હાથ ધરશે. એક્સટિમલ અફેસમ નમનિસ્ટરે તેમિા
નિવેદિમાાં અફઘાનિસ્તાિિા નવકાસમાાં અિે તેિા લોકોિા કલ્યાણ માટે એક પાડોશી તરીકે અિે સ્ટ્રેટેનજક પાટમિર તરીકે ભારતિા
લાાંબા ગાળાિી પ્રનતબદ્ધતા ઉપર ખાસ ભાર મૂક્યો.

3. ભારતિાં અફઘાનિસ્તાિમાાં ડેવલપમેન્ટ પોટમફોનલયો અત્યાર સધીમાાં 03 નબલીયિ ય.એસ ડોલર થી વધ કકમતિો થઈ ગયો છે .
એક્સટિમલ અફેસમ નમનિસ્ટરે એ બાબત ઉપર ખાસ મારુનત ઓકે અફઘાનિસ્તાિિા કલ ૩૪ નવસ્તારોમાાં ભારતે હાથ ધરેલ ૪૦૦થી
વધ પ્રોજે ક્ટ દ્વારા આજે અફઘાનિસ્તાિિો કોઈપણ ભાગ બાકી રહ્યો િથી. 64,000 થી વધ અફઘાિ નવદ્યાથીઓએ ભારતમાાં
અભ્યાસ કરેલો છે .

4. એક્સટિમલ અફેસમ નમનિસ્ટરે દશામવયાં કે અફઘાનિસ્તાિિો નવકાસ તેિી લેન્ડ લોકડ ભૂગોળ િે કારણે સીનમત રહ્યો છે અિે આ
બાબતમાાં ચાબહાર બાંદર દ્વારા અિે ભારત અિે અફઘાનિસ્તાિ વચ્ચે સમર્પપત એર ફ્રેટ કોકરડોર દ્વારા વૈકનલ્પક કિેનક્ટનવટી પૂરી
પાડવાિા ભારતિા પ્રયત્િોિે ઉજાગર કયામ હતા. કોરોિાિી મહામારી દરનમયાિ અફઘાનિસ્તાિમાાં ફૂડ નસક્યરીટી િે વધ મજબૂત
બિાવવા માટે ભારત દ્વારા 75,000 ટિ જે ટલા ઘઉંિી માિવીય મદદ ચાબહાર બાંદર દ્વારા પહોંચાડવામાાં આવી હતી.

5. અફઘાનિસ્તાિમાાં શાાંનત અિે નવકાસ માટે ભારતે બહ મોટાં રોકાણ કરેલાં છે અિે ભારત માિે છે કે છે લ્લા બે દાયકામાાં જે
ઉપલલધીઓ થઈ છે તેિી જાળવણી કરવી જ જોઈએ અિે લઘમતીઓ, મનહલાઓ અિે વાંનચત વગમિા લોકો િા નહતો સનિનચચત કરવા
જ જોઈએ. એક્સટિમલ અફેસમ નમનિસ્ટરે અફઘાનિસ્તાિમાાં વધી રહેલા હહસાિા સ્તર બાબતે હચતા વયક્ત કરી હતી અિે સવમગ્રાહી અિે
તાત્કાનલક સીઝ ફાયર માટે ભારતે પિરુચ્ચાર કયો હતો.

6. સમૃદ્ધ, શાાંત, લોકશાહી અિે સાંગકિત અફઘાનિસ્તાિ માટે ભારત એક મહત્વિા સ્ટેકહોલ્ડર તરીકે અફઘાનિસ્તાિિા લોકો સાથે
તેમજ નવચવ સમદાય સાથે હાથ થી હાથ નમલાવીિે ચાલવા માટે તત્પર છે .
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