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ಮಾರ್ಚ್ 24, 2021 

 

1. ಇಸ್ಾಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಫ್ಾಾನಿಸ್ಾಾನದ ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿದದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನಿೇಫ್ ಅಟ್ಾಮರ್ 
ರವರು 22–23 ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಿಾಂದ ನವದ್ಹಲಿಗ್ ಅಧಿಕೃತ ಭ್ೇಟಿಯನುು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 
ಮ್ುಕ್ಾಾಯಗ್ೊಳಿಸ್ವದರು. ಅವರ್ೊಾಂದಿಗ್ ಅಫ್ಾಾನಿಸ್ಾಾನದ ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ನಿಯೇಗವೂ 
ಇತುಾ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹನಿೇಫ್ ಅಟ್ಾಮರ್ ರವರ ಪರಸುಾತ ನಿಯೇಜನ್ಯ ನಾಂತರ ಭಾರತಕ್್ೆ ಇದು ಮೊದಲ 
ಭ್ೇಟಿಯಾಗಿತ್ುು. 

 

2. ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್. ಜ್ೈಶಾಂಕರ್ ಮ್ತುಾ ಅತುುನುತ ಹನಿೇಫ್ ಆತಮ ರವರು ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಾಂದು 
ನಿಯೇಗ ಮ್ಟ್ಟದ ಮಾತುಕತ್ ನಡ್ಸ್ವದರು. ಮಾತುಕತ್ ಒಳ್್ೆಯ ಮ್ತುಾ ಸ್್ುೇಹಪರ ವಾತಾವರಣದಲಿಾ ನಡ್ಯಿತು, 
ವಾುಪಕವಾದ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನುು ವಿನಿಮ್ಯ ಮಾಡಿಕ್್ೊಳಳಲಾಯಿತು. ಭಾರತ-ಅಫ್ಾಾನಿಸ್ಾಾನ ಕ್ಾಯ್ತಾಂತರದ 
ಸಹಭಾಗಿತಿವನುು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ೆ ಚರ್್್ಯು ಕ್್ೇಾಂದಿರೇಕರಿಸ್ವದ್, ವಿಶ್ೇಷ್ವಾಗಿ ರಾಜಕೇಯ, ಭದರತ್, ವಾುಪ್ಾರ, 

ಆರ್ಥ್ಕ, ಸ್ಾಮ್ರ್ಥು್ ಅಭಿವೃದಿ,ಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮ್ತುಾ ಸ್ಾಾಂಸೃತಿಕ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಸಹಕ್ಾರ. ಭಾರತ-
ಅಫ್ಾಾನಿಸ್ಾಾನ ಕ್ಾಯ್ತಾಂತರದ ಸಹಭಾಗಿತಿ ಪಪಪಂಾಂದದ ಅಡಿಯಲಿಾ ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಮ್ತುಾ 
ಅಫ್ಾಾನಿಸ್ಾಾನದ ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಕ್ಾಯ್ತಾಂತರದ ಸಹಭಾಗಿತಿ ಮ್ಾಂಡಳಿಯ (ಎಸ್ ಪಿಸ್ವ) ಅಧುಕ್ಷತ್ 
ವಹಿಸುತಾಾರ್. 

 

3. ವಿಶಿದ ಶಾಾಂತಿ, ಸುರಕ್ಷತ್ ಮ್ತುಾ ಸಮ್ೃದಿಿಗ್ ಅಫ್ಾಾನಿಸ್ಾಾನದಲಿಾ ಶಾಶಿತ ಶಾಾಂತಿ ವಲಯ ಮ್ುಖ್ುವಾಗಿದ್ ಎಾಂದು 
ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಎತಿಾ ತ್ೊೇರಿಸ್ವದರು. ಯಶಸ್ವಿ ಅಫಘಾನ್ ಶಾಾಂತಿ ಪರಕರಯೆಗಾಗಿ ಸಮ್ಗರ ಮ್ತುಾ ಶಾಶಿತ 
ಕದನ ವಿರಾಮ್ದ ಮ್ಹತಿವನುು ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಪತಿಾಹ್ೇಳಿದಾದರ್. ಅಫ್ಾಾನಿಸ್ಾಾನದ್ೊಾಂದಿಗ್ ಭಾರತದ 
ಸಮ್ಗರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಹಭಾಗಿತಿ, ಪರದ್ೇಶ ಮ್ತುಾ ಪರಪಾಂಚದಲಿಾ ಪರಸಪಂರ ಆಸಕಾಯ ವಿಷ್ಯಗಳು ಮ್ತುಾ ಅಫಘಾನ್ 
ಶಾಾಂತಿ ಪರಯತುಗಳು ಸ್್ೇರಿದಾಂತ್ ಹಲವಾರು ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಸಭ್ಯಲಿಾ ಚಚಿ್ಸಲಾಯಿತು. ಶಾಾಂತಿಯುತ, 

ಸ್ಾವ್ಭೌಮ್, ಸ್ವಿರ ಮ್ತುಾ ಅಾಂತಗ್ತ ಅಫ್ಾಾನಿಸ್ಾಾನಕ್್ೆ ಭಾರತದ ದಿೇರ್್ಕ್ಾಲಿೇನ ಬದಿತ್ಯನುು ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ 
ಸಚಿವರು ಭರವಸ್್ ನಿೇಡಿದರು, ಅಲಿಾ ಸಮಾಜದ ಎಲಾಾ ವಗ್ಗಳ ಹಕುೆಗಳನುು ಪರಜಾಪರಭುತಿ ಸ್ಾಾಂವಿಧಾನಿಕ 
ರ್ೌಕಟಿಟನ್ೊಳಗ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್. 

 



4. ಇತಿಾೇರ್್ಗ್, ಫ್್ಬರವರಿ 9 ರಾಂದು ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಮ್ತುಾ ಅಧುಕ್ಷ ರ್ನಿ ಅವರ ಸಮ್ುಮಖ್ದಲಿಾ ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು 
ಕ್ಾಬೊಲ್ ನಗರಕ್್ೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಪದಗಿಸಲು ಶತೊತ್ ಅಣ್ಕಟ್ುಟ ನಿಮಾ್ಣಕ್್ೆ ಡಾ.ಎಸ್.ಜ್ೈಶಾಂಕರ್ ಮ್ತುಾ 
ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ಆತಮ ರವರು ತಿಳುವಳಿಕ್್ ಪತರಕ್್ೆ ಸಹಿ ಹಾಕದದರು. 3 ಬ್ಲಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ್ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಹಕ್ಾರ ಮ್ತುಾ ಅಫ್ಾಾನಿಸ್ಾಾನದ ಎಲಾಾ 34 ಪ್ಾರಾಂತುಗಳಿಗ್ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಯೇಜನ್ಗಳ 
ಅನುಷ್ಾಠನಕಾಾಗಿ ಭಾರತಕ್್ೆ ಹನಿೇಫ್ ಅಟ್ಾಮರ್ ಧನುವಾದಗಳು ತ್ರಳಿಸಿದರು. 

 

5. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹನಿೇಫ್ ಅಟ್ಾಮರ್ ರವರು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಭದರತಾ ಸಲಹ್ಗಾರರಾದ ಶಿರೇ ಅಜಿತ್ ದ್ೊೇವಲ್ ರವರನುು 
ಭ್ೇಟಿಯ ಸಮ್ಯದಲಿಾ ಭ್ೇಟಿಯಾದರು. 

 
ನವ ದ ಹಲಿ 

ಮಲರ್ಚ್ 24, 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. 


