
Humanitarian Assistance to Afghanistan 
February 22, 2022 
...................................................................................................................................................  

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਲਈ ਮਿ ੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ 

22 ਫਰਵਰੀ, 2022 

1. ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦ ਆਰਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਿ ੰ ਮਿ ੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ 

ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 50,000 ਮੀਟਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਭੇਂਟ ਵਜੋਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਫ ਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਿ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਿ ਟਰਾਸਂਪੋਰਟਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ICP 

ਅਟਾਰੀ (ਭਾਰਤ) ਤੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ) ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

2. 22 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਿ ੰ ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਨਵਖੇ ਹਏੋ ਇੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨਵੁੱਚ ਨਵਦੇਸ਼ ਸਕੁੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਿ ਨਸ਼ਰੰਗਲਾ ਿੇ ਅਫ਼ਗਾਿ 

ਰਾਜਦ ਤ ਸ਼ਰੀ ਫਰੀਦ ਮਾਮ ੰਦਜ ੇਅਤੇ ਨਵਸ਼ਵ ਖ ਰਾਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਟੰਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਰੀ ਨਬਸ਼ਾਵ ਪਰਾਜ ਲੀ ਿਾਲ ਮੀਕੇ 2500 

ਮੀਟਨਰਕ ਟਿ ਅਿਾਜ ਵਾਲੇ 50 ਟਰੁੱਕਾਂ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਕਾਨਫ਼ਲੇ ਿ ੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਿਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੁੱਲੋਂ  ਪਾਨਕਸਤਾਿ 

ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਿ ੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਗਈ।  

3. ਇਹ ਖੇਪ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਅਫ਼ਗਾਿੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 50,000 ਮੀਟਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਿ ਦੀ 

ਵਚਿਬੁੱਧਤਾ ਦਾ ਨਹੁੱਸਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਈ ਖੇਪਾਂ ਨਵੁੱਚ ਨਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ) 
ਨਵੁੱਚ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਸ਼ਵ ਖ ਰਾਕ ਪਰੋਗਰਾਮ (WFP) ਿ ੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਨਵੁੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿੇ 

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਅੰਦਰ 50,000 ਮੀਟਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਡਬਲਯ .ਐੱਫ.ਪੀ. ਿਾਲ ਇੁੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

4. ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਿੀ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਆਪਣੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਪਰਤੀ ਵਚਿਬੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਨਹੁੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ 

ਕੋਵੈਕਨਸਿ ਦੀਆਂ 500,000 ਖ ਰਾਕਾ,ਂ 13 ਟਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜੀਵਿ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤ ੇਸਰਦੀਆਂ ਦ ੇਕੁੱਪਨਿਆਂ 

ਦੇ 500 ਯ ਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚ ੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਪਾਂ ਨਵਸ਼ਵ ਨਸਹਤ ਸੰਗਠਿ (WHO) ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ 

(ਕਾਬ ਲ) ਿ ੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿ। 

 

ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਅੰਨਮਰਤਸਰ 

22 ਫਰਵਰੀ, 2022 

 

 

 

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. 

 


