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ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ର ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାରର ଭାରତର ଭାଗୀଦାରୀ
ସେସଟେମ୍ବର 12, 2020
ସ ୈସେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ 12 ସେସଟେମ୍ବର 2020 ସର ସେୋହୋ ସର ଆସ ୋଜିତ ଆନ୍ତରି କ-ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନ
ଅଧ ିସ ଶନସର ଭି ଡ଼ିଓ ସଟଲି କନଫସରନ୍ସ ମୋଧ୍ୟମସର ସ ୈସେଶିକ
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୋଗୀେୋରୀ କତୋର ସର ଉପ-ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ

ୋର୍ତ୍ତୋର ଉେଘୋଟନ

ୟୋପୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିସଲ। ସ ୈସେଶିକ

ସ
ି େଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋନୟ ର ମହମ୍ମେ

ିନ୍ ଅ େୁ ଲସରହମୋନ

ିନ୍ ଜେି ମ ୍ ଅଲ ଥୋନୀ ଦ୍ଵୋରୋ େି ଆଯୋଇଥ ି ୋ ନି ନ୍ତ୍ରଣ ର ପ୍ରତିକ୍ରି ୋସର ଥ ିଲୋ।
ସ ୈସେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର େସମ୍ବୋଧନସର, ଭୋରତ ଏ ଂ ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନ ର

ର୍ତ

ର୍ତ ଧରି ପୁରୁଣୋ େମ୍ପକତ

ିର୍ ସର

ଉସେଖ କରି ଛନ୍ତି, ଯୋହୋକି ତୋଙ୍କ କହି ୋ ଅନୁ େୋସର ସେ େମ ର ପରୀକ୍ଷଣକୁ େହୟ କରି ଥ ି ୋର ସେଖୋଯୋଇଛି।
ସ ୈସେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନର େମସ୍ତ 34 ଟି ପ୍ରୋନ୍ତ ପ୍ରସେଶସର 400 ରୁ ଅଧ ିକ ପରି ସଯୋଜନୋ େହିତ
ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ

ିକୋଶ େହଭୋଗୀ ଭୋ ସର ଭୋରତର ଭୂମିକୋ ଉପସର ଆସଲୋକିତ କରି ଛି ।

ସ ୈସେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣୋଇଛନ୍ତି ସଯ ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନ ଉପସର ଭୋରତର ନୀତି ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଭୋରତ

ିଶ୍ଵୋେ କସର ସଯ

ସକୌଣେି ମଧ୍ୟ ଶୋନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରି ୋ ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନର ସନତୃ ତ୍ୱୋଧୀନ, ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନର ମୋଲି କୋନୋ ଏ ଂ ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନ ଦ୍ଵୋରୋ
ନି ନ୍ତ୍ରିତ ସହ ୋ ଆ ଶୟକ, ତୋହୋକୁ ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନର ରୋଷ୍ଟ୍ରୀ
ସହ

େୋ ସତ ଭୌମତ୍ୱ ତଥୋ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତୋକୁ େମ୍ମୋନ କରି ୋକୁ

ଏ ଂ ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନସର ଏକ ଗଣତୋନ୍ତ୍ରିକ ଇେଲୋମିକ୍ ଗଣରୋଜୟ ପ୍ରତିଷ୍ୋଠ ସକ୍ଷତ୍ରସର ସହୋଇଥ ି ୋ ପ୍ରଗତିକୁ ରକ୍ଷୋ

କରି ୋ ଆ ଶୟକ। େଂଖୟୋଲଘୁ, ମହିଳୋ ଏ ଂ େମୋଜର ଅେୁରକ୍ଷିତ

ଗତର ହିତକୁ ରକ୍ଷୋ କରୋଯି ୋ ଉଚିତ ଏ ଂ ସେଶ

ତଥୋ ତୋହୋର ପସଡ଼ୋଶୀ ସେଶସର ହିଂେୋ ପ୍ରେଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭୋ ଶୋଳୀ ଭୋ ସର େମୋଧୋନ କରୋଯି ୋ ଉଚିତ।
ସ ୈସେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ତରି କ-ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନ

ୋର୍ତ୍ତୋର େଫଳତୋର କୋମନୋ କରି ଥ ିସଲ ଯୋହୋଦ୍ଵୋରୋ ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନର

ନି ୋେୀ ମୋନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଵୋଧୀନ ତଥୋ େୋ ସତ ଭୌମିକ ରୋଷ୍ଟ୍ରସର ଏକ ଶୋନ୍ତିପର୍ଣ୍
ୂ ତ ଏ ଂ େମୃଦ୍ଧ ଭ ିର୍ୟ ମିଳିପୋରି , ଯୋହୋକୁ
ସେମୋସନ ଅସନକ େିନରୁ ଅସପକ୍ଷୋ କରି ଆେୁଥ ିସଲ।
ସ ୈସେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୋଳ ସର େଂଯୁକ୍ତ େଚି

(ପିଏଆଇ) ଶ୍ରୀ ସଜ ପି େି ଂହଙ୍କ ସନତୃ ତ୍ୱସର ଏକ

ପ୍ରତିନିଧ ିମଣ୍ଡଳ

ଉେଘୋଟନ

ସେୋହୋସର

େମୋସରୋହସର

ଭୋଗ

ରି ଷ୍ ଠ ଅଧ ିକୋରି କ
ସନଇଥ ିସଲ।

ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
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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

