
India announces major commitments at Afghanistan 

Conference 2020 
November 24, 2020  

2020 ଆଫଗାନସି୍ତାନ ସମି୍ମଳନୀରେ ଭାେତ ବରିେଷ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ର ାଷଣା କେଛି ି

ନରଭମ୍ବେ 24, 2020 

23-24 ନରଭମ୍ବେ 2020 ରେ ଭିଡଓି କନଫରେନସଙି୍ଗ ଜେଆିରେ ରଜନଭିାରେ ଆର ାଜତି ର ାଇଥିବା 2020 ଆଫଗାନସି୍ତାନ 
ସମି୍ମଳନୀରେ ରବୈରେେକି ବୟାପାେ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟେ ଏସ ଜ େଙ୍କେ ଭାେତୀ  ପ୍ରତନିଧିୀ େଳେ ରନତୃତ୍ୱ କେଥିିରେ। ମ୍ିଳତି ଜାତସିଂ , 
ଆଫଗାନସି୍ତାନ ସେକାେ ଏବଂ ଫିନେୟାଣ୍ଡ ସେକାେ ଏ  ି ସମି୍ମଳନୀକୁ ମ୍ଳିତି ଭାରବ ଆର ାଜନ କେଥିିରେ। 2015-2024 େ 

ପେବିର୍ତ୍ତନେୀଳ େେନ୍ଧେି ଦ୍ୱତିୀ ାଦ୍ଧତରେ ଆଫଗାନସି୍ତାନ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱ ସମ୍ୁୋ େ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ନଶିି୍ଚତ କେବିା ଏ  ିସମି୍ମଳନୀେ େକ୍ଷ୍ୟ। 

2. ଏ  ିସମି୍ମଳନୀରେ ରବୈରେେକି ବୟାପାେ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ର ାଷଣା କେଛିନ୍ତରିେ ୋଟୁଟ୍ ଡୟାମ୍ ନମି୍ତାଣ ପାଇଁ ଆଫଗାନସି୍ତାନ ସ  ଭାେତ ଏକ 
ଚୁକି୍ତନାମ୍ା କେଛି ିୋ ାଦ୍ୱାୋ କାବୁେ ସ େେ 2 ମ୍େିି ନ ବାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ସେୁକି୍ଷ୍ତ ପାନୀ  ଜଳ ରୋଗାଇେଆିେିବ। ଭାେତ ପବୂତେୁ 202 

କରିୋମ୍ିଟେ ଫୁେ-ଇ-ଖମିୁ୍ର ଟ୍ରାନସମ୍ସିନ ୋଇନ ନମି୍ତାଣ କେଥିିୋ ୋ ା କାବୁେ ସ େକୁ ବେୁିୟତ ରୋଗାଉଛ।ି ଆଫଗାନସି୍ତାନରେ ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରଭାବୋଳୀ ରଗାଷ୍ଠୀ ବକିାେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଚତୁର୍ତ ପେତୟା  ଆେମ୍ଭ କେବିାକୁ ରବୈରେେକି ବୟାପାେ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ର ାଷଣା କେଛିନ୍ତ ିରେଉଁଥିରେ ଭାେତ 

ଆଫଗାନସି୍ତାନରେ 80 ମ୍ିେି ନ ଆରମ୍େକିୀ  ଡୋେ ମ୍େୂୟେ 100 େୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ  ାତକୁ ରନବ। ଆଫଗାନସି୍ତାନେ ବକିାେ ପାଇଁ 
ଭାେତେ େୀ ତମ୍ିଆେୀ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ଏବଂ ଏକ ପରଡାେୀ ତର୍ା େଣନୀତକି ଭାଗିୋେ ଭାବରେ ଏ ାେ ରୋକଙ୍କ  ତି ପାଇଁ ରବୈରେେକି 

ବୟାପାେ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ନଜି ବବୃିର୍ତ୍ରିେ ଗୁେୁତ୍ୱାରୋପ କେଛିନ୍ତ।ି 

3. ଆଫଗାନସି୍ତାନରେ ଭାେତେ ବକିାେ ସୂଚୀ ଆଜ ିପେତୟନ୍ତ 3 ବେିି ନ ଆରମ୍େକିୀ  ଡୋେେୁ ଅଧିକ ର ବ। ରବୈରେେକି ବୟାପାେ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ 
ରେଖାଙି୍କତ କେଛିନ୍ତରିେ ଆଫଗାନସି୍ତାନେ ସମ୍ସ୍ତ 34ଟ ି ପ୍ରରେେରେ ଭାେତ କାେତୟକାେୀ କେଥିିବା 400େୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାୋ ଆଜ ି

ଆଫଗାନସି୍ତାନେ ରକୌଣସ ିଅଂେ ଅଛୁଆଁ ନା ିଁ। 65,000 େୁ ଅଧିକ ଆଫଗାନସି୍ତାନୀ ଛାତ୍ର ମ୍ଧ୍ୟ ଭାେତରେ ଅଧ୍ୟ ନ କେଛିନ୍ତ।ି 

4. ରବୈରେେକି ବୟାପାେ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ସଚୂାଇ ରେଇଛନ୍ତରିେ ଆଫଗାନସି୍ତାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ଏ ାେ ଭୂମ୍ି ଅବରୋଧିତ ଭୂରଗାଳ ଦ୍ୱାୋ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ 

ର ାଇଛ।ି ଚାବା େ ବନ୍ଦେ ଏବଂ ଭାେତ ଓ ଆଫଗାନସି୍ତାନ ମ୍ଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସଗତୀକୃତ ଆକାେ ମ୍ାଗତ ମ୍ାେ ପେବି ନ କେଡିେ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ରେ 
ବକିଳ୍ପ ସଂରୋଗୀକେଣ ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭାେତେ ଉେୟମ୍କୁ ରସ ଉରେଖ କେଛିନ୍ତ।ି ରକାଭିଡ ମ୍ ାମ୍ାେୀ ସମ୍ ରେ ଆଫଗାନସି୍ତାନେ ଖାେୟ 
ସୁେକ୍ଷ୍ାକୁ ସୁେୃଢ କେବିା ପାଇଁ ଭାେତ ଦ୍ୱାୋ 75,000 ଟନ୍ ଗ ମ୍ ମ୍ାନବକି ସ ା ତା ଚାବା େ ବନ୍ଦେ ରେଇ ପେବି ନ କୋୋଇଛ।ି 

  



 

5. ଆଫଗାନସି୍ତାନରେ ୋନ୍ତ ିଏବଂ ବକିାେ କାେତୟରେ ଭାେତ ବପିଳୁ ପେମି୍ାଣେ ନରିବେ କେଛି ିଏବଂ ଏ ା ବଶି୍ୱାସ କରେ ରେ ଗତ େୁଇ 
େେନ୍ଧେି ୋଭ ସଂେକି୍ଷ୍ତ େଖିବା ସ ତି ସଂଖୟାେ ,ୁ ମ୍ ଳିା ଏବଂ ଅସେୁକି୍ଷ୍ତ ସମ୍ପ୍ରୋ େ ସ୍ୱାର୍ତେକ୍ଷ୍ା ସନୁଶିି୍ଚତ ର ବା ଆବେୟକ। 
ଆଫଗାନସି୍ତାନରେ ବଢୁଥିବା  ଂିସାକୁ ରନଇ ରବୈରେେକି ବୟାପାେ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଉେରବଗ ପ୍ରକାେ କେଛିନ୍ତ ିତର୍ା ତୁେନ୍ତ ଏବଂ ବୟାପକ ଅସ୍ତ୍ରବେିତ ି

ପାଇଁ ଭାେତେ ଆ ବାନକୁ ରୋ ୋଇଛନ୍ତ।ି 

6. ଏକ ପ୍ରମ୍ଖୁ  ତିାଧିକାେୀ ଭାବରେ ଭାେତ ଏକ ୋନ୍ତପିୂର୍ଣ୍ତ, ସମ୍ୃଦ୍ଧ, ସବତରଭୌମ୍, ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ତର୍ା ଏକୀକୃତ ଆଫଗାନସି୍ତାନ ପାଇଁ କାେତୟ 
କେବିାକୁ ଆଫଗାନସି୍ତାନ ଏବଂ ବଶି୍ୱ ସମ୍େୁା  ସ   ାତ ମ୍ିଳାଇବାକୁ ଅରପକ୍ଷ୍ାେତ ଅଛ।ି 

 

ନୂଆେେିୀ 

ନରଭମ୍ବେ 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. 


