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 دورے کے کابل وقت اس ٹیم ایک میں قیادت کی )پی آئی اے( سکریٹری جوائنٹ کے خارجہ وزارت

 ۔کرے نگرانی کی کاموں کے ترسیل کی امداد انسانی ہماری میں افغانستان تاکہ ہے پر

 

 سے نمائندوں کے تنظیموں االقوامی بین شامل میں تقسیم کی امداد انسانی ٹیم دوران، کے دورے۔ 2

 ہندوستانی جہاں ہے توقع کی کرنے دورہ کا مقامات مختلف کے ٹیم عالوہ، کے اس۔ گی کرے مالقات

 ۔ہے رہا جا کیا درآمد عمل پر پروجیکٹس/ پروگرام

 

 انسانی کو عوام افغان نے ہندوستان نظر، پیش کے ضروریات انسانی کی عوام افغان کہ رہے یاد۔ 3

 ادویات، ٹن 33 گندم، ٹن میٹرک 220222 ہی پہلے ہم میں، کوشش اس۔ کیا فیصلہ کا کرنے فراہم امداد

 کئی کی امداد انسانی مشتمل پر کپڑوں کے سرما موسم اور خوراکیں 0220222 کی ویکسین کووڈ

 خصوصی کی متحدہ اقوام اور کابل ہسپتال، چلڈرن گاندھی اندرا کھیپیں یہ۔ ہیں چکے کر روانہ کھیپیں

 کو افغانستان ہندوستان برآں، مزید۔ گئیں کی حوالے کے پی ایف ڈبلیو اور او ایچ ڈبلیو بشمول ایجنسیوں

 ۔ہے میں عمل کے بھیجنے اجناس غذائی اور امداد طبی مزید

 

 پناہ افغان میں ایران نے ہم میں، تسلسل کے داری شراکت ترقیاتی اپنی ساتھ کے بھائیوں افغان۔ 4

 تحفے کو ایران خوراکیں الکھ 32 کی کوویکسین کردہ تیار میں ہندوستان لیے کے انتظام کے گزینوں

 کر فراہم ادویات ضروری ٹن دو اور خوراکیں ملین 02 تقریبا   کی ویکسین پولیو نے ہم۔ ہیں دی میں

 ۔ہے کی مدد بھی کی یونیسیف کے

 

 پذیرائی پر پیمانے وسیع میں شعبوں تمام کے معاشرے افغان کو امداد انسانی اور ترقی کی ہندوستان۔ 0

 ۔ہے ملی

 



 کے افغانستان اور گی، کرے مالقات سے اراکین سینئر کے طالبان ٹیم ہندوستانی میں، سلسلے اس۔ 0

 ۔گی کرے چیت بات پر امداد انسانی کی ہندوستان لیے کے لوگوں

 

 نقطہ ہمارے روابط دیرینہ یہ اور ہیں تعلقات تہذیبی اور تاریخی ساتھ کے عوام افغان کے ہندوستان۔ 7

 ۔گے رہیں کرتے رہنمائی کی نظر
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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. 


