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_________________________________________________________________________________ 

"ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਿ 'ਤ ੇਨ ਿੱਲੀ ਖਤੇਰੀ ਸਰੁਿੱਨਖਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ" ਨਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਣੋ ਵਾਲੇ 
ਰਾਸਟਰੀ ਸਰੁਿੱਨਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ / ਸਰੁਿੱਨਖਆ ਕੌਂਸਲਾਾਂ   ੇਸਕਿੱਤਰਾਾਂ  ੀ ਪਰਧਾਿ ਮਤੰਰੀ 
ਿਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਮਲੁਾਕਾਤ 

10 ਿਵਬੰਰ, 2021 
 

ਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ  ੀ ਮੇਜ਼ਬਾਿੀ ਨਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਿ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ 
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਵੀਂ ਨ ਿੱਲੀ ਪੁਿੱਜ ੇਸਿੱਤ  ੇਸਾਾਂ  ੀਆਾਂ ਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਨਰਸ ਾਾਂ  ੇ ਮੁਖੀਆਾਂ ਿੇ ਸੰਵਾ  
 ੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅ  ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਿਨਰੰ ਰ ਮੋ ੀ ਿਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਿੰੂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਨਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਨਵਿੱਚ, ਈਰਾਿ, ਕਜ਼ਾਨਕਸਤਾਿ, ਨਕਰਨਗਸਤਾਿ, ਰੂਸ, ਤਜ਼ਾਨਕਸਤਾਿ, 

ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਿ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਨਕਸਤਾਿ  ੀ ਿੁਮਾਇੰ ਗੀ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਸੀਿੀਅਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਿੇ ਗਿੱਲਬਾਤ 
ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂ ਰੇ  ੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ  ੀ ਪਨਹਲਕ ਮੀ  ੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੇ ਸਰੀ ਮੋ ੀ 
ਿੰੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਿ  ੀ ਸਨਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ  ੇਸਾਾਂ  ੇ ਿਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। 
 

ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਿੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਪੀੜਾ ਹੋਇਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ  ੇ ਬਾਵਜੂ  ਨ ਿੱਲੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਸੰਵਾ  ਨਵਿੱਚ ਸੀਿੀਅਰ 
ਪਤਵੰਨਤਆਾਂ  ੇ ਭਾਗ ਲੈਣ  ੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
 

ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਿ  ੇ ਸ ੰਰਭ ਨਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਨਹਲੂਆਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨ ਿੱਤਾ, ਨਜਿ੍ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ  ੇ  ੇਸਾਾਂ ਿੰੂ 
ਨਧਆਿ  ੇਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਸਮਾਵੇਸੀ ਸਰਕਾਰ  ੀ ਲੋੜ, ਅਿੱਤਵਾ ੀ ਸਮੂਹਾਾਂ  ੁਆਰਾ ਵਰਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਅਫਗਾਿ ਖੇਤਰ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਨਹਣਸੀਲਤਾ ਿਹੀਂ ਵਰਤ ੇਜਾਣ  ਾ ਿਜ਼ਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਿ ਤੋਂ ਿਸੀਲੇ ਪ ਾਰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਹਨਿਆਰਾਾਂ  ੀ 
ਤਸਕਰੀ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਿੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਿ ਨਵਿੱਚ ਵਿੱਧ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਿਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਿਾਲ ਿਨਜਿੱਠਣਾ। 
 

ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਿੇ ਇਹ ਉਮੀ  ਵੀ ਪਰਗਟਾਈ ਨਕ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਸੰਵਾ  ਮਿੱਧ ਏਸੀਆ  ੀਆਾਂ ਸੰਜਮ ਅਤੇ 
ਤਰਿੱਕੀਪਸੰ  ਸਿੱਨਭਆਚਾਰ  ੀਆਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਾਂ ਿੰੂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਕਿੱਟੜਪੰਿੀ ਰੁਝਾਿਾਾਂ  ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿ ਵਿੱਲ 
ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਿਵੀਂ ਨ ਿੱਲੀ 
10 ਿਵੰਬਰ, 2021  

 

 

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. 

 
 


