India announces major commitments at Afghanistan
Conference 2020
November 24, 2020

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ 2020 ರಲ್ಲಿ ಭಘರತ ಪ್ರಮುಖ ಬದ್ಧತೆಗಳನುು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ
ನವೆಂಬರ್ 24, 2020
2020 ರ ನವೆಂಬರ್ 23-24ರೆಂದ್ು ವಿಡಿಯೇ ಟೆಲ್ಲ ಕಘನಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜಿನಿೇವಘದ್ಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲರುವ
'ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ 2020' ಗೆ ಭಘರತೇಯ ನಿಯೇಗವನುು ವಿದೆೇಶಘೆಂಗ ಸಚಿವ ಡಘ.ಎಸ್.ಜೈಶೆಂಕರ್ ನೇತೃತವ
ವಹಿಸಿದ್ರು. ಸಮ್ಮೇಳನವನುು ವಿಶವಸೆಂಸ್ಥೆ (ಯುಎನ್ಸ), ಇಸ್ಘಿಮಿಕ್ ರಿಪ್ಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನ ಸಕಘಾರ
ಮತುಾ ಫಿನ್ಘಿಯೆಂಡ್ ಸಕಘಾರವು ಸಹ-ಆಯೇಜಿಸಿವ ಮತುಾ 2015-2024ರ ಪ್ರಿವತಾನಯ ದ್ಶಕದ್ ಎರಡನೇ
ಭಘಗದ್ಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನಕ್ಕೆ ಅೆಂತರರಘಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಮುದಘಯದ್ ಬದ್ಧತೆಯನುು ಪ್ುನರುಚ್ಚರಿಸುವ ಗುರಿಯನುು
ಹೂೆಂದಿದೆ.
2. ಕಘಬೂಲ್ ನಗರದ್ 2 ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ ನಿವಘಸಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರನುು ಒದ್ಗಿಸುವ ಷಘಟೂತ್ ಅಣೆಕಟುು
ನಿರ್ಘಾಣಕ್ಕೆ ಭಘರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದೊೆಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪೆಂದ್ಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಘಕಿದೆ ಎೆಂದ್ು ವಿದೆೇಶಘೆಂಗ ಸಚಿವರು ಸಮ್ಮೇಳನದ್ಲ್ಲಿ
ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದ್ರು. ಈ ಹಿೆಂದೆ ಭಘರತವು ಕಘಬೂಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿದ್ುಯತ್ ಒದ್ಗಿಸುವ 202 ಕಿ.ಮಿೇ 'ಫುಲ್-ಇ-ಖುಮಿರ'
ಪ್ರಸರಣ ರ್ಘಗಾದ್ ನಿರ್ಘಾಣವನೂು ಪ್ೂಣಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನದ್ಲ್ಲಿ, ವಿದೆೇಶಘೆಂಗ ಸಚಿವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ್ಲ್ಲಿ
ನ್ಘಲೆನೇ ಹೆಂತದ್ ಹಚಿಚನ ಪ್ರಭಘವದ್ ಸಮುದಘಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೇಜನಗಳನುು ಪ್ಘರರೆಂಭಿಸುವುದಘಗಿ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದ್ರು,
ಇದ್ು 80 ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ ಅಮ್ರಿಕಘ ಡಘಲರ್ ರ್ೌಲಯದ್ 100 ಕೂೆ ಹಚ್ುಚ ಯೇಜನಗಳನುು ರೂಪಿಸುತಾದೆ, ಇದ್ನುು
ಭಘರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಘರರೆಂಭಿಸಲ್ಲದೆ. ವಿದೆೇಶಘೆಂಗ ಸಚಿವರು ತಮಮ ಭಘಷಣದ್ಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ್
ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಭಘರತದ್ ದಿೇರ್ಾಕಘಲ್ಲೇನ ಬದ್ಧತೆ ಮತುಾ ಭಘರತದ್ ತಕ್ಷಣದ್ ನರೆಯ ಮತುಾ ಕಘಯಾತೆಂತರದ್
ಪ್ಘಲುದಘರರಘಗಿ ಅದ್ರ ಜನರ ಹಿತಘಸಕಿಾಗೆ ಒತುಾ ನಿೇಡಿದ್ರು.
3. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ್ಲ್ಲಿ ಭಘರತದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬೆಂಡವಘಳವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3 ಬ್ಲಲ್ಲಯನ್ಸ ಅಮ್ರಿಕಘ ಡಘಲರ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ್ ಎಲ್ಘಿ 34 ಪ್ಘರೆಂತಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಘರತವು ನರವು ನಿೇಡಿರುವ 400 ಕೂೆ ಹಚ್ುಚ ಯೇಜನಗಳಿೆಂದ್
ಇೆಂದ್ು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ್ ಯಘವುದೆೇ ಭಘಗವು ಅಸಪೃಶಯವಘಗಿಲಿ ಎೆಂದ್ು ವಿದೆೇಶಘೆಂಗ ಸಚಿವರು ಎತಾ ತೊೇರಿಸಿದ್ರು.
ಇದ್ರೊೆಂದಿಗೆ ಭಘರತದ್ಲ್ಲಿ 65,000 ಕೂೆ ಹಚ್ುಚ ಅಫಘಘನ್ಸ ವಿದಘಯರ್ಥಾಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ರ್ಘಡಿದಘಾರೆ.
4. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ್ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಅದ್ರ ಭೂಕುಸಿತ ಭೌಗೊೇಳಿಕತೆಯೆಂದ್ ಅಡಿಿಯಘಗಿದೆ ಎೆಂದ್ು ವಿದೆೇಶಘೆಂಗ ಸಚಿವರು
ಹೇಳಿದಘಾರೆ ಮತುಾ ಚ್ಬಹಘರ್ ಬೆಂದ್ರು ಹಘಗೂ ಭಘರತ ಮತುಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ್ ನಡುವ ಮಿೇಸಲ್ಘದ್ ವಘಯು
ಸರಕು ಕಘರಿಡಘರ್ ನಡುವ ಪ್ಯಘಾಯ ಸೆಂಪ್ಕಾವನುು ಒದ್ಗಿಸುವ ಭಘರತದ್ ಪ್ರಯತುಗಳನುು ಎತಾ ತೊೇರಿಸಿದ್ರು.
Covid ಸ್ಘೆಂಕಘರಮಿಕ ರೊೇಗದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ್ ಆಹಘರ ಭದ್ರತೆಯನುು ಬಲಪ್ಡಿಸಲು, ಭಘರತವು
ಚ್ಬಹಘರ್
ಬೆಂದ್ರಿನ
ಮೂಲಕ
75,000
ಟನ್ಸ
ಗೊೇಧಿ
ರ್ಘನವಿೇಯ
ನರವು
ನಿೇಡಿದೆ.
5. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ್ಲ್ಲಿ ಶಘೆಂತ ಮತುಾ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಕ್ಷೇತರದ್ಲ್ಲಿ ಭಘರತ ಹಚ್ುಚ ಹೂಡಿಕ್ಕ ರ್ಘಡಿದೆ ಹಘಗೂ ಕಳೆದ್
ಎರಡು ದ್ಶಕಗಳ ಲ್ಘಭಗಳನುು ಕಘಪ್ಘಡಬೇಕು ಮತುಾ ಅಲಪಸೆಂಖ್ಘಯತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಘಗೂ ದ್ುಬಾಲ ವಗಾದ್ವರ
ಹಿತಘಸಕಿಾಗಳನುು ಖ್ಘತರಪ್ಡಿಸಿಕ್ಕೂಳಳಬೇಕು ಎೆಂದ್ು ಡಘ.ಎಸ್. ಜೈಶೆಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ್ಲ್ಲಿ
ಹಚ್ುಚತಾರುವ ಹಿೆಂಸ್ಘಚಘರದ್ ಬಗೆೆ ವಿದೆೇಶಘೆಂಗ ಸಚಿವರು ಕಳವಳ ವಯಕಾಪ್ಡಿಸಿದ್ರು ಹಘಗೂ ತಕ್ಷಣದ್ ಮತುಾ ಸಮಗರ
ಕದ್ನ ವಿರಘಮಕಘೆಗಿ ಭಘರತದ್ ಕರೆಯನುು ಪ್ುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು.

6. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಘಲುದಘರರಘಗಿ, ಶಘೆಂತಯುತ, ಸಮೃದ್ಧ, ಸ್ಘವಾಭೌಮ, ಪ್ರಜಘಪ್ರಭುತವ ಹಘಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ್ ನಿರ್ಘಾಣವನುು ತಳಿದ್ುಕ್ಕೂಳಳಲು ಭಘರತವು
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ್ ಜನರು ಮತುಾ ವಿಶವ
ಸಮುದಘಯದೊೆಂದಿಗೆ ಕ್ಕೈಜೂೇಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಘಗಿದೆ.
ನವ ದೆಹಲ್ಲ
ನವೆಂಬರ್ 24, 2020

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.

