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ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਸੰਮਲ
ੇ ਨ 2020 ਨ ਚ
ਿੱ ਕੀਤਾ ਿੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੱਧਤਾ ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
24 ਨ ੰਬਰ, 2020
1. ਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 23-24 ਨ ੰਬਰ, 2020 ਨੰ VTC ਜ਼ਰੀਏ ਨਜਨੇ ਾ ਨ ਿੱਚ ਹੋਏ 2020 ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ
ਸੰਮੇਲਨ ਨ ਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਦ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨੀ
ਇਸਲਾਨਮਕ ਗਣਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਫਨਲੈਂ ਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲਾ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 2015- 2024
ਦੇ ਦਜੇ ਅਿੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2. ਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੈਂਸ ਨ ਿੱਚ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਤਤ ਡੈਮ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ
ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਕਾਬੁਲ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ 20 ਲਿੱਖ ਸਨੀਕਾਂ ਨੰ ਪ੍ੀਣ ਾਲਾ ਸਾਫ ਪ੍ਾਣੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਸ
ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 202 ਨਕਲੋ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਫੁ ਿੱਲ-ਏ-ਖੁਮਰੀ ਟਰ ਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਕਾਬੁਲ ਸ਼ਨਹਰ ਨੰ
ਨਬਜਲੀ ਦੀ ਸਹਲਤ ਨਮਲੀ ਸੀ। ਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਨ ਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾ ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਨ ਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-4
ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦਾ ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਜਸ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਨਸਤਾਨ ਨ ਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ
ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। ਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਬਆਨ ਨ ਿੱਚ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਦੇ ਨ ਕਾਸ ਅਤੇ ਨੇ ੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ
ਭਾਈ ਾਲ ਹੋਣ ਜੋਂ ਇਸਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਚਨਬਿੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਦਿੱਤਾ।

3. ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਨ ਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨ ਕਾਸ ਪ੍ੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ
ਨੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਅਿੱਜ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ੀ ਨਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੁ ਆਰਾ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 34 ਸਨਬਆਂ ਨ ਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ
400 ਤੋਂ ਿੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਛਤਾ ਨਹੀਂ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨ ਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਅਫਗਾਨ ਨ ਨਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ੀ ਅਨਧਐਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
4. ਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਂ ਡ-ਲੋ ਕਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਨ ਕਾਸ ਸੀਮਤ ਨਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ
ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਨ ਚਾਲੇ ਸਮਰਨਪ੍ਤ ਏਅਰ ਫਰ ੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਨ ਕਲਨਪ੍ਕ ਸੰਪ੍ਰਕ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ। COVID ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ
ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ 75,000 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮਨੁ ਿੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਹੁੰਚਾਈ
ਗਈ ਹੈ।

5. ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨ ਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਨ ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਕ
ਨਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਨਕਆਂ ਨ ਿੱਚ ਨਮਲੇ ਫਾਇਨਦਆਂ ਨੰ ਸੰਭਾਨਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਨਗਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਗਾਂ
ਦੇ ਨਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਨ ਿੱਚ ਨਹੰਸਾ ਦੇ ਿੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਿੱਧਰ
ਬਾਰੇ ਨਚੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਤੁ ਰੰਤ ਅਤੇ ਨ ਆਪ੍ਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁ ਹਰਾਈ।
6. ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ਰਨ ਨਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪ੍ਰਭਸਿੱਤਾ-ਪ੍ਰਨ, ਲੋ ਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕਜੁਟ
ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਨ ਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ਨਮਲਕੇ ਚਿੱਲਣ ਦੀ ਆਸ
ਹੈ।
ਨ ੀਂ ਨਦਲੀ
24 ਨ ੰਬਰ, 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.

