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 امداد کی فراہمی انسانی لیے کے افغانستان

 2222 ،فروری 22

 میں جواب کے اپیلوں گئی کی لیے کے امداد انسانی لیے کے افغانستان سے طرف کی متحدہ اقوام

 یہ۔ ہے کیا فیصلہ کا دینے میں تحفے گندم ٹن میٹرک 020222 کو لوگوں کے افغانستان نے ہند حکومت

 کے ٹرانسپورٹرز افغان اور ہوگی انداز اثر ذریعہ کے( آئی سی ایف) انڈیا آف کارپوریشن فوڈ سپالئی

 ۔گا جائے پہنچایا تک( افغانستان) آباد جالل سے( انڈیا) اٹاری پی سی آئی ذریعہ

 وردھن ہرش جناب سکریٹری خارجہ میں، تقریب ایک منعقدہ میں امرتسر کو 2222 فروری، 22۔ 2

 بشا مسٹر ڈائریکٹر کنٹری کے پروگرام فوڈ ورلڈ اور ماموندزے فرید جناب سفیر افغان نے شرنگال

 راستے کے پاکستان کو قافلے پہلے کے ٹرکوں 02 وزنی ٹن میٹرک 2022 ساتھ، کے پراجولی

 ۔ کیا روانہ کر دکھا جھنڈی کو امداد کی گندم سے بھارت کو افغانستان

 کی گندم میٹرک ٹن  020222 لیے کے لوگوں کے افغانستان سے طرف کی ہند حکومت کھیپ یہ۔ 3

 اسے اور گی جائے پہنچائی میں کنسائنمنٹس متعدد امداد کی گندم۔ ہے حصہ کا وعدے کے فراہمی

 اس۔ گا جائے کیا حوالے کے (WFP) پروگرام فوڈ ورلڈ کے متحدہ اقوام میں افغانستان آباد، جالل

 ایف ڈبلیو لیے کے تقسیم کی گندم ٹن میٹرک 020222 اندر کے افغانستان نے ہند حکومت میں، سلسلے

 ۔ہیں کیے دستخط پر معاہدے ایک ساتھ کے پی

 کوشش اس۔ ہے پرعزم لیے کے تعلقات خصوصی اپنے ساتھ کے لوگوں کے افغانستان ہندوستان۔ 4

 ادویات والی بچانے جان ضروری ٹن 33 خوراکیں، 0220222 کی کوویکسین ہی پہلے ہندوستان میں،

 اور (WHO) صحت ادارہ عالمی کھیپیں یہ۔ ہے چکا کر فراہم ملبوسات کے سردیوں یونٹ 022 اور

 ۔گئیں کی حوالے کے ہسپتال گاندھی اندرا کے کابل

 امرتسر بارڈر، اٹاری

 2222 فروری، 22
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