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ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਿਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਲਆ ਨਗਆ ਸੀ ਨਕ ਸਾਡੇ ਦੂ ਤਘਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂ ੂੰ ਤੁ ਰੂੰਤ ਭਾਰਤ
ਨਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੂੰਮ ਦੋ ਪ੍ੜਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਪ੍ੂਰਾ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਦੂ ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਆਧਾਨਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਅੱਜ ਦੁ ਪ੍ਨਹਰ ਿਵੀਂ ਨਦੱਲੀ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਗਏ ਹਿ।
ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਅੂੰਦਰਲੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਦੀ ਨਵਗੜਦੀ ਸਨਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਿਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਿਾਗਨਰਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ
ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਿਆ ਸਬੂੰਧੀ ਨਦਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੋ ਕ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਨਵੱਚ ਸਿ, ਉਿ੍ ਾਂ ਿੂ ੂੰ ਤੁ ਰੂੰਤ
ਵਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਕ ਹੋਰਾਂ ਿੂ ੂੰ ਸਲਾਹ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਕ ਉਹ ਉਿੇ ਿਾ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ
ਭਾਰਤੀ ਲੋ ਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਅੂੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਿ, ਨਜਿ੍ ਾਂ ਨਵੱਚ ਕਈ ਲੋ ਕ ਦੂ ਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਨਹਲੀ
ਤਰਜੀਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਨਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਿਾਗਨਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਉਿ੍ ਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਿ੍ ਾਂ ਦੇ
ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਿੂ ੂੰ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਇਹ ਸਬੂੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਤੁ ਰੂੰਤ ਨਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਸੈੈੱਲ
ਿਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿ:
ਫ਼ੋਿ: +91-11-49016783, +91-11-49016784, +91-11-49016785
ਵਟਸਐਪ੍: +91 80106 11290
ਈਮੇਲ: SituationRoom@mea.gov.in
ਅਫ਼ਗਾਿ ਿਾਗਨਰਕਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਨਵੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ E -ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਨਹਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਿ
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ਵੀ
ਨਮਲਣਗੀਆਂ।
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https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration 'ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰਨਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਿੂ ੂੰ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ
ਅੂੰਦਰਲੇ ਨਸੱਿ ਅਤੇ ਨਹੂੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬੇਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਉਿ੍ ਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਨਵੱਚ ਹਾਂ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਹ ਨਵੱਚ ਮੁੱਿ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਿ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ
ਸਨਹਭਾਗੀਆਂ ਿਾਲ ਉੈੱਚ ਪ੍ੱਧਰੀ ਨਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ ਿਾਲ ਨਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ ਦੀ
ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਿਾਗਨਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਵਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਿਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ
ਅੱਡਾ ਦੇ ਵਪ੍ਾਰਕ ਸੂੰਚਾਲਿ ਲਈ ਿੁੱਲ੍ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਿਵੀਂ ਨਦੱਲੀ
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DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on
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