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تانم دریافغانس  ناللن
’’ ہتوت دھک‘‘ش بان می تخطکئےجانےکیتع رکےمفاہمتنامےپردس
ری  بیتق
 
 

 پر نامے مفاہمت کے تعمير کی باندھ )شہتوت( اللندر ميں افغانستان ،2021، فروری 9، دہلی نئی
 وزير پر نامے ہوئی۔مفاہمت منعقد پر سی ٹی وی کو 2021 فروری 9 تقريب کی جانے کئے دستحظ
 نريندر جناب اعظم وزير نے ٓاتمار حنيف خارجہ وزير کے افغانستان اور شنکر جے ڈاکٹر خارجہ
  کئے۔ دستخط يںم موجودگی کی غنی اشرف محمد ڈاکٹر ايکسيلنسی ہز کےصدر افغانستان اور مودی

 
 اللندر ہے۔ حصہ ايک کا داری شراکت ترقياتی نئی درميان کے افغانستان اور بھارت پروجيکٹ يہ
 کے پاس ٓاس گا، کرے پورا کو ضرورت کی پانی صاف کے پينے کی شہر کابل باندھ )شہتوت(

 ورک نيٹ کے نکاسی کی پانی اور سينچائی موجوده گا، کرے فراہم پانی ليے کے ٓابپاشی کی عالقوں
 اور گا دے تقويت کو کوششوں کی بندوبست اور تحفظ سے سيالب عالقےميں گا، بنائے بہتر کو

  گا۔ کرائے دستياب بھی بجلی کو عالقے
  

 جون نے صدر اور اعظم وزير افتتاح کا جس بعد کے )ڈيم سلمی(ڈيم شپ پرينڈ افغانستان اور بھارت
 کی باندھ اللندر ہے۔ رہا کر تعمير ميں افغانستان بھارت، جو ےہ باندھ بڑا دوسرا يہ تھا۔ کيا ميں 2016
 ملکوں دونوں اور ترقی اقتصادی ، سماجی کی افغانستان جانا، کيا دستخط پر نامے مفاہمت کے تعمير
 عکاسی کی بندی عہد مدتی طويل اور مضبوط کی بھارت تئيں کے داری شراکت ديرپا درميان کے
 سے 400 نے بھارت پر طور کے حصے ايک کے تعاون ترقياتی ہمارے ھسات کے افغانستان ہے۔ کرتا
  ہيں۔ کرتے احاطہ کا صوبوں 34 سبھی کے افغانستان جو ہے کيا مکمل کو پروجيکٹوں زياده

  
 کيا اجاگر کو رشتوں تہذيبی درميان کے افغانستان اور بھارت ميں خيال اظہارِ  اپنے نے اعظم وزير
 مسلسل کی بھارت ليے کے افغانستان والے شموليت اور خوشحال ط،مضبو متحد، ُپرامن، ايک اور

  داليا۔ يقين کا حمايت

 


