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1. ವಿದೇಶಘಾಂಗ ಕಘರ್ಯದರ್ಶಯ ರ್ಶರೇ ಹರ್ಷಯ ವರ್ಯನ್ ರ್ಶಾಂಗ್ಘಾ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 28-29ರಾಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ 

ನಿೇಡಿದರು. ಒಾಂದು ತಾಂಗಳ ಹಾಂದ ಭಘರತದ ವಿದೇಶಘಾಂಗ ಕಘರ್ಯದರ್ಶಯಯಘಗಿ ಅಧಿಕಘರ ವಹಸಿಕ್ಕ ಾಂಡ ನಾಂತರ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ 

ವಿದೇಶ ಪ್ರವಘಸವಘಗಿದ ಮತುಾ ಉಭರ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಕಘರ್ಯತಾಂತರದ ಸಹಭಘಗಿತವವನುು ಎತಾ ತ ೇರಿಸುತಾದ. 

2. ವಿದೇಶಘಾಂಗ ಕಘರ್ಯದರ್ಶಯ ಅರ್ಯಕ್ಷ ಡಘ.ಅಶರಫ್ ಘನಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಘರ್ಯನಿವಘಯಹಕ ಡಘ.ಅಬ್ುುಲ್ಘಾ ಮತುಾ ಮಘಜಿ ಅರ್ಯಕ್ಷ 

ರ್ಶರೇ ಹಮೇದ್ ಕರ್ಜಯ ಅವರನುು ಭೇಟಿ ಮಘಡಿದರು. ಪ್ರಥಮ ಉಪಘರ್ಯಕ್ಷರಘಗಿ ಚುನಘಯಿತರಘದ ರ್ಶರೇ ಅಮರುಲ್ಘಾ 

ಸಲೇಹ್, ಎನ್ಎಸ್ಎ ಡಘ.ಹಮದುಲ್ಘಾ ಮೊಹಬ್, ವಿದೇಶಘಾಂಗ ಸಚಿವ ರ್ಶರೇ ಮೊಹಮಮದ್ ಹರ ನ್ ಚಖ್ನ ೂರಿ ಮತುಾ 

ಕಘರ್ಯಕಘರಿ ಹಣಕಘಸು ಸಚಿವ ರ್ಶರೇ ಅಬ್ುುಲ್ ಖಘದ್ಘರನ್ ಅವರನುು ಭೇಟಿ ಮಘಡಿದರು. ರಘಜಕೇರ್, ಮಘರ್ಯಮ, ನಘಗರಿಕ 

ಸಮಘಜ ಮತುಾ ಅಕಘಡೆಮಗಳಾಂದ ಅಫಘಘನ್ ನಘರ್ಕರ ವಘಯಪ್ಕ ಅಡಡ-ವಿಭಘಗದ ಾಂದಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಯೇಕವಘಗಿ ಸಾಂವಹನ 

ನಡೆಸಿದರು. 

3. ಅಫಘಘನ್ ನಘರ್ಕತವದ ಾಂದಿಗಿನ ಸಭಗಳಲ್ಲಾ, ವಿದೇಶಘಾಂಗ ಕಘರ್ಯದರ್ಶಯ ಇಬ್ಬರು ನೆರೆಹ ರೆರ್ವರು ಮತುಾ 

ಕಘರ್ಯತಾಂತರದ ಪಘಲುದ್ಘರರ ನಡುವಿನ ರಘಜಕೇರ್, ಆರ್ಥಯಕ ಮತುಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಹಭಘಗಿತವವನುು ಹಚಿಿಸುವ ಭಘರತದ 

ಬ್ದಿತರ್ನುು ಪ್ುನರುಚಿರಿಸಿದರು. ಸವತಾಂತರ, ಸ್ಘವಯಭೌಮ, ಪ್ರಜಘಪ್ರಭುತವ, ಬ್ಹುತವ ಮತುಾ ಅಾಂತಗಯತ 

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನಕ್ಕೆ ಭಘರತದ ಸಿಿರ ಬಾಂಬ್ಲವನುು ಅವರು ಪ್ುನರುಚಿರಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಾ ಅಫಘಘನ್ ಸಮಘಜದ ಎಲ್ಘಾ 

ವಗಯಗಳ ಹತಘಸಕಾಗಳನುು ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಘಗಿದ. ಅಫಘಘನ್ ನೆೇತೃತವದ, ಅಫಘಘನ್ ಒಡೆತನದ ಮತುಾ ಅಫಘಘನ್ 

ನಿರ್ಾಂತರತವಘದ ನಿರಾಂತರ ಮತುಾ ಸಮಗರ ಶಘಾಂತ ಮತುಾ ಸ್ಘಮರಸಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಘರತದ ಬಾಂಬ್ಲವನುು ತಳಸಿದರು. 

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದಲ್ಲಾ ಸುಸಿಿರ ಶಘಾಂತಗೆ ಬಘಹಯವಘಗಿ ಪಘರಯೇಜಿತ ಭಯೇತಘಾದನೆರ್ನುು ಕ್ಕ ನೆಗೆ ಳಸುವ ಅಗತಯವಿದ 

ಎಾಂದು ಅವರು ಒತಾಹೇಳದ್ಘುರೆ. 

4. ನಘಲೆನೆೇ ಅರ್ಯಕ್ಷಿೇರ್ ಚುನಘವಣೆಗಳ ಮತುಾ ಅಾಂತಮ ಫಲ್ಲತಘಾಂಶಗಳ ಘ ೇಷಣೆಗ್ಘಗಿ ವಿದೇಶಘಾಂಗ ಕಘರ್ಯದರ್ಶಯ ಜನರನುು 

ಮತುಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನ ಸಕಘಯರವನುು ಅಭಿನಾಂದಿಸಿದರು. ಇತಾೇಚಿನ ಬಳವಣಿಗೆಗಳಾಂದ ಉಾಂಟಘದ ಇತಾೇಚಿನ ಬಳವಣಿಗೆಗಳು 

ಮತುಾ ಶಘಾಂತರ್ ಭರವಸೆರ್ನುು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸುಸಿಿರ ಶಘಾಂತ ಮತುಾ ಸುರಕ್ಷತರ್ 

ಅನೆವೇಷಣೆರ್ಲ್ಲಾ ರಘಜಕೇರ್ ನಘರ್ಕತವದ ಎಲ್ಘಾ ವಗಯಗಳು ಒಟಘಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಘಡುವ ಅಗತಯವನುು 

ಪ್ುನರುಚಿರಿಸಿದರು. 

5. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ ನಘರ್ಕತವವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ ಶಘಾಂತ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುಾ ಸಮೃದಿಿಗೆ ಭಘರತದ ಬಾಂಬ್ಲವನುು 

ಬ್ಹಳವಘಗಿ ಶಘಾಘಿಸಿದ, ಪಘರದೇರ್ಶಕ ಸಾಂಪ್ಕಯಕಘೆಗಿ ಚಹಬ್ಹಘರ್ ಬ್ಾಂದರಿನ ಕಘಯಘಯಚರಣೆ ಮತುಾ ಭಘರತದ ವಿವಿರ್ 

ನಗರಗಳ ಮತುಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನಗಳ ನಡುವೆ ವಘರ್ು ಸರಕು ಕಘರಿಡಘರ್ಗಳನುು ಸ್ಘಿಪಿಸುವುದು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಘಾನದ 

ಬ್ಮಯಘನ್ ಮತುಾ ಮಜಘರ್-ಎ-ಷರಿೇಫ್ ಪಘರಾಂತಯಗಳಲ್ಲಾ ಭಘರತೇರ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ನೆರವಿನೆ ಾಂದಿಗೆ ರಸೆಾ ಯೇಜನೆಗಳಗೆ 

ಒಪ್ಾಾಂದಕ್ಕೆ ಸಹ ಹಘಕಲ್ಘಯಿತು. ಹ ಸ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಹಭಘಗಿತವದ ಅನುಷ್ಘಾನಕಘೆಗಿ ಒಟಘಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಘಡಲು ಮತುಾ 

ಕಘರ್ಯತಾಂತರದ ಸಹಭಘಗಿತವ ಒಪ್ಾಾಂದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಘಗಿ ಸಹಕಘರವನುು ಮತಾಷುಾ ವಿಸಾರಿಸಲು ಒಪ್ಾಲ್ಘಯಿತು. 

 

ಕಘಬ್ ಲ್ 
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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. 
 

 


