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1. ਨਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂੰਯ ਕਤ ਸਕੱਤਰ (PAI) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਿ ਨਵੱਚ ਸਾਡੀ 

ਮਿ ੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਪ ਰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਬ ਲ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। 

 

2. ਇਸ ਦੌਰ ੇਦੌਰਾਿ ਇਹ ਮਿ ੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੂੰਡ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਿ ਮਾਇੂੰਨਦਆਾਂ ਿ ੂੰ ਨਮਲੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਛ ੱਟ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ,ੈ ਨਜੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੋਗਰਾਮ/ਪਰੋਜੈਕਟ 

ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿ। 

 

3. ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਅਫਗਾਿੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਿ ੱਖੀ ਲੋੜਾਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਿੇ ਅਫਗਾਿੀ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੂੰ ਮਿ ੱਖੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਤਨਹਤ ਅਸੀਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਮਿ ੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਖੇਪਾਾਂ ਭੇਜ ਚ ੱਕੇ 

ਹਾਾਂ, ਨਜਿ੍ਾਾਂ ਨਵੱਚ 20,000 ਮੀਟਰਕ ਟਿ ਕਣਕ, 13 ਟਿ ਦਵਾਈਆਾਂ, ਕੋਨਵਡ ਵੈਕਸੀਿ ਦੀਆਾਂ 500,000 ਖ ਰਾਕਾਾਂ ਅਤੇ 

ਸਰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਇਹ ਖੇਪ ਭਾਰਤ ਗਾਾਂਧੀ ਨਚਲਡਰਿ ਹਸਪਤਾਲ (ਕਾਬ ਲ) ਅਤੇ ਸੂੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਾਂ 

ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ, ਨਜਿ੍ਾਾਂ ਨਵੱਚ WHO  ਅਤੇ WFP ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਿ ੂੰ ਸੌਂਪੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਛ ੱਟ ਭਾਰਤ 

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਿ ਿ ੂੰ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਿਾਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ ਹੈ। 

 

4. ਅਫਗਾਿ ਭਰਾਵਾਾਂ ਿਾਲ ਸਾਡੀ ਨਵਕਾਸ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਿ ੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਈਰਾਿ ਨਵੱਚ ਅਫਗਾਿੀ ਸ਼ਰਿਾਰਥੀਆਾਂ ਿ ੂੰ 

ਨਦੱਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਵੱਚ ਬਣੇ ਕੋਵੈਕਨਸਿ ਦੀਆਾਂ 10 ਲੱਖ ਖ ਰਾਕਾਾਂ ਈਰਾਿ ਿ ੂੰ ਨਦੱਤੀਆਾਂ ਹਿ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਿ 

ਦੀਆਾਂ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਖ ਰਾਕਾਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਟਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ UNICEF ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। 

 

5. ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮਿ ੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮ ੱਚ ੇਅਫਗਾਿੀ ਸਮਾਜ ਨਵੱਚ ਨਵਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

 

6. ਇਸ ਸਬੂੰਧ ਨਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਤਾਨਲਬਾਿ ਦੇ ਸੀਿੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਿਾਲ ਮ ਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਫਗਾਿੀ ਲੋਕਾਾਂ ਲੀ ਭਾਰਤ 

ਦੀ ਮਿ ੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। 

 

7. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਿ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਨਭਅਕ ਸਬੂੰਧ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਪ ਰਾਣੇ ਸਬੂੰਧ ਸਾਡ ੇਿਜ਼ਰੀਏ 

ਿ ੂੰ ਸੇਧ ਨਦੂੰਦੇ ਰਨਹਣਗੇ। 

 

ਿਵੀਂ ਨਦੱਲੀ 
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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. 


