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 کو اہلکاروں کے خانے سفارت ہمارے کہ گیا کیا فیصلہ یہ نظر پیش کے صورتحال موجودہ کی کابل

 سفیر بھارتی اور ہے ہوچکا مکمل میں مرحلوں دو عمل یہ۔ گا جائے کیا منتقل بھارت پر طور فوری

 ۔ہیں گئے پہنچ دہلی نئی دوپہر آج اہلکار تمام دیگر سے تعلق رکھنے والے ہندوستان اور

 

 ہندوستانی تمام مقیم وہاں ہوئے دیکھتے کو حال صورت ہوئی بگڑتی کی سکیورٹی کے افغانستان ہم

 ہی سے پہلے جو۔ ہیں رہے کرتے جاری ایڈوائزری سیکورٹی اور سفر فوقتا وقتا لیے کے شہریوں

 دیا مشورہ کو دوسروں جبکہ ہے گئی کی تاکید کی آنے واپس پر طور فوری سے ان ہیں میں افغانستان

 میں ملک اس ہندوستانی سے بہت کہ ہیں سمجھتے ہم حال، بہر۔ کریں نہ سفر وہاں وہ کہہے  گیا

 ترجیح فوری ہماری۔ ہیں مالزم کے تنظیموں کی ممالک تیسرے کچھ سے میں جن ہیں، ہوئے پھنسے

 سے ان۔ ہے کرنا حاصل معلومات درست میں بارے کے شہریوں ہندوستانی تمام موجود میں افغانستان

بھارتی  پر طور فوری تفصیالت متعلقہ وہ کہ ہے جاتی کی درخواست سے مالکوں کے ان یا/  اور

 :کریں شیئر ساتھ کے سیل افغانستان خصوصی کے وزارت خارجہ

 

 49016785-11-91+ ,49016784-11-91+ ,49016783-11-91+: فون

 11290 80106 91+: ایپ واٹس

 SituationRoom@mea.gov.inای میل: 

 

 طور پر کے سہولت ویزا ایمرجنسی ایک سروسز ویزا ہماری ہے، تعلق کا شہریوں افغان تک جہاں

 ذریعے کے پورٹل ویزا ای ہمارے اسے۔ ہے گیا دیا کو بھی شہریوں افغان جسے گی، رہیں جاری

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration  ہی پہلے ہمیں۔ ہے سکتا جا کیا حاصل 

 سے ان ہم اور ہیں ہوئی موصول درخواستیں سے جانب کی رہنماؤں کے برادری ہندو اور سکھ افغان

 ۔ہیں میں رابطے

mailto:SituationRoom@mea.gov.in


 ہمارے پر اس۔ ہے حیثیت آپریشنل کی ایئرپورٹ کابل چیلنج اہم لیے کے جانے اور آنے افغانستان

 کے خارجہ وزیر امریکی جس میں ہے، گیا کیا خیال تبادلہ پر سطح اعلی ساتھ کے داروں شراکت

 بحفاظت کی شہریوں ہندوستانی تمام ہند حکومت۔ بھارتی وزیر خارجہ کی بات چیت شامل ہے ساتھ

 پروازوں تو کھال لیے کے کاموں تجارتی پورٹ ایئر کابل جب بار ایک اور ہے پرعزم لیے کے واپسی

 گا۔ کرے شروع انتظامات کے
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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. 

 


