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

ఆఫ్ఘానిస్థాన్ సదస్సు 2020లో కీలకమైన హామీలను
ప్రకటిించిన భారత్
నవింబర్ 24, 2020
1. జెనీవాలో 2020 నవింబర్ 23-24 తేదీల్లో వీడియో టెలీకాన్ఫరెన్సిింగ్
(వీటీసీ)

ద్వారా

నిర్వహిించిన

ఆఫ్ఘానిస్థాన్

సదస్సుకు

విదేశీ

వ్యవహారాల మింత్రి (ఈఏఎిం) డా. ఎస్. జైశింకర్ నేతృత్వింలోని భారతీయ
ప్రతినిధి బృిందిం హాజరైింది. ఈ సదస్సును ఐక్యరాజ్య సమితి (యూఎన్),
ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘానిస్థాన్ ప్రభుత్విం, మరియు ఫిన్లాిండ్
ప్రభుత్విం

సింయుక్తింగా

ద్వితీయార్ధిం

2015-24

నిర్వహిించాయి.

సమయింలో

ఆఫ్ఘానిస్థాన్కు

పరివర్తన

దశాబ్దిం

అింతర్జాతీయ

సమాజిం

అిందిించే సహాయానికి సింబింధిించిన హామీలను పునరుద్ఘాటిించడమే ఈ సదస్సు
లక్ష్యిం.
2. షాతూట్ డ్యామ్ నిర్మాణానికి సింబింధిించి ఆఫ్ఘానిస్థాన్తో తాజాగా
భారత్ ఒక ఒప్పిందాన్ని కుదుర్చుకుిందని సదస్సులో ఈఏఎిం ప్రకటిించారు.
దీనివల్ల

2

లక్షల

మింది

కాబూల్

నగరవాసులకు

సురక్షితమైన

తాగునీరు

అిందిించడానికి వీలవుతుింది. కాబూల్కు విద్యుత్ను అిందిించే 202 కిలోమీటర్ల
ఫూల్-ఎ-కుమ్రీ

ట్రాన్స్మిషన్

లైన్ను

భారత్

ఇదివరకే

నిర్మిించిింది.

ఆఫ్ఘానిస్థాన్లో అధిక ప్రభావిం కలిగిన సామాజిక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల
4వ దశను కూడా ప్రారింభిస్తున్నట్లు ఈఏఎిం ప్రకటిించారు. దీనిలో భాగింగా
ఆఫ్ఘానిస్థాన్లో

80

మిలియన్

డాలర్ల

విలువైన

100కు

పైగా

ప్రాజెక్టులను భారత్ చేపట్టనుింది. ఆఫ్ఘానిస్థాన్ అభివృద్ధి కోసిం
భారత్ దీర్ఘాకాలిక నిబద్ధతను అలాగే పక్కనే ఉన్న పొరుగు దేశింగా మరియు
వ్యూహాత్మక
భాగస్వామిగా
ఆఫ్ఘాన్
ప్రజలకు
దీనివల్ల
లభిించే
ప్రయోజనాలను ఈఏఎిం తన ప్రకటనలో నొక్కిచెప్పారు.
3.

ఆఫ్ఘానిస్థాన్లో

మొత్తిం

విలువ

ఆఫ్ఘానిస్థాన్లోని

ఇప్పటివరకూ

3
ఏ

భారత్

బిలియన్
ప్రాింతాన్ని

చేపట్టిన

డాలర్లకు
కూడా

తాము

అబివృద్ధి

పైగానే

పనుల

ఉింటుింది.

విడిచిపెట్టలేదని,

అక్కడున్న

34

ప్రావిన్సులలోనూ

భారత్

400

పైచిలుకు

ప్రాజెక్టులను

చేపట్టిన విషయాన్ని ఈఏఎిం ప్రధానింగా తెలియజేశారు. భారత్లో 65 వేల
మిందికి పైగా ఆఫ్ఘాన్ విద్యార్థులు విద్యను కూడా అభ్యసిించారు.
4.

భౌగోళికింగా

నలువైపులా

భూభాగింతో

బింధిించబడి

ఉిండటిం

వల్ల

ఆఫ్ఘానిస్థాన్
వృద్ధికి
ఆటింకాలు
కలుగుతున్నాయని
ఈఏఎిం
ప్రస్తావిించారు
అలాగే
చాబహార్
పోర్టు
ఇింకా
భారత్
మరియు
ఆఫ్ఘానిస్థాన్ మధ్య ప్రత్యేక విమాన రవాణా కారిడార్ల ద్వారా
ప్రత్యామ్నాయ
అనుసింధానాన్ని
ప్రయత్నాలను
తెలియజేశారు.

కల్పిించేిందుకు
భారత్
కోవిడ్
మహమ్మారి

చేస్తున్న
సమయింలో

ఆప్ఘానిస్థాన్ ఆహార భద్రతను పటిష్టిం చేయడానికి భారత్ మానవతా
సాయింతో అిందిించిన 75,000 టన్నుల గోధుమలను చాబహార్ పోర్టు ద్వారానే
రవాణా చేయడిం జరిగిింది.
5. ఆప్ఘానిస్థాన్ శాింతి మరియు అభివృద్ధిలో భారత్ పెద్దయెత్తున
పాలుపించుకుింటోింది అలాగే గడిచిన రెిండు దశాబ్దాలుగా అిందుతున్న ఫలాలు
కచ్చితింగా పరిరక్షిించబడతాయని మరియు మైనారిటీలు, మహిళలు ఇింకా బలహీన
వర్గాల

ప్రయోజనాలకు

ఆప్ఘానిస్థాన్లో

భరోసా

లభిస్తుిందని

చెలరేగుతున్న

హిింసకు

భారత్

సింబింధిించి

విశ్వసిస్తోింది.
ఈఏఎిం

ఆిందోళన

వ్యక్తిం చేశారు అలాగే తక్షణ మరియు సమగ్రమైన కాల్పుల విరమణను
భారత్ కోరుకుింటోిందని ఆయన పునరుద్ఘాటిించారు.
6.

ప్రధానమైన

ముిందుకు

భాగస్వామిగా,

సాగేిందుకు

సుసింపన్నమైన,

భారత్

సార్వభౌమ,

ఆఫ్ఘానిస్థాన్
ఎదురుచూస్తోింది
ప్రజాస్వామ్య

ప్రజలతో
అలాగే

కలిసిమెలిసి

శాింతియుతమైన,

మరియు

సమైక్య

ఆఫ్ఘానిస్థాన్ నిర్మాణిం దిశగా ప్రపించ దేశాలు కృషి చేస్తున్నాయి.
న్యూఢిల్లీ
నవింబర్ 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.

