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ജാണ് 19, 2017 

 

കഺബാള഻ല്ന഻ന്നുംഽഡ്ല്ഹ഻യ഻കലകുളഽള ആ്ദ  ചരകുള് വ഻മഺന ഇടനഺഴ഻ 
സ്ഥഺപ഻ച്ചത഻ന്റെഭഺാമഺയ഻്ത഻യ ്ദ വ഻മഺനന്റത ജാണ്19, 

2017നഽ സ഻വ഻ല്ഏവ഻കയഷന്മന്ത്ര഻ന്ത്ശ഼ാണപത഻രഺജഽ, കകന്ത്ര
വ഻കദശകഺര സഹമന്ത്ര഻ ന്ത്ശ഼്ഡ.ന്റജഅക്ബര്, ഇര യ഻ന്റല
ഇസ്ലഺമ഻ക്റ഻പ്പബ്ല഻ക്ഒഫ് അഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന്സ്ഥഺനപത഻ഹ഻സ്
്ക്സലന്സ഻ക്ഺ.ന്റഷയ഻ദഅദാലഺല഻യഽന്റടയഽഡ സഺന്നും഻ധ ത഻ല്കകന്ത്ര
വ഻കദശകഺര മന്ത്ര഻ന്ത്ശ഼മത഻സഽഷമസവരഺ് സവ഼കര഻ച്ചു  
 

അഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന഻ല് ന഻ന്നുംഽഡ60ടണ്ചരകുള്(ന്ത്പധഺനമഺയഽഡകഺയഡ)
ന്റകഺണ്ടഽവന്നുംവ഻മഺനന്റതന഻രവധ഻ അഫ്ഘഺന്ക ഺബ഻നറ്റ്മന്ത്ര഻മഺര്, 
അഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന഻ന്റലഇര ന്സ്ഥഺനപത഻ ന്ത്ശ഼മന്ന്ത്പ഼ത്ന്റവഺഹ്റ
്ന്നും഻വരഽന്റടസഺന്നും഻ധ ത഻ല്കഺബാള഻ല്വച്ച് ഫ്ലഺഗ്ഒഫ്ന്റചയ്തത്
അഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന്ന്ത്പസ഻്ണ്ട്ഹ഻സ്്ക്സലന്സ഻ന്ത്ശ഼ അഷ്റഫ്
ഘഺന഻്യ഻രഽന്നുംഽ  
 

അകത കപഺന്റല ്ല്ഹ഻യ഻ല്ന഻ന്നുംഽഡകഺബാള഻കലകുള്100ടണ്ചരകുള്
(ന്ത്പധഺനമഺയഽഡ ഫഺര്മസ ാ്഻കുളല്സ്, വഺ്ര്പ ാര഻ഫയറഽക , 
ന്റമ്഻കുളല് ്കവ഻പ്ന്റമന്റഽക )്ന്നും഻വജാണ്18 , 2017നഽ
്ല്ഹ഻യ഻ല്ന഻ന്നുംഽഡ കഺബാള഻കലകുള്കപഺയ഻രഽന്നുംഽ  
  
കഺബാള഻ല് ന഻ന്നുംഽഡ്ല്ഹ഻യ഻കലകുളഽള ആകഺര്കാഺവ഻മഺനത഻ന്റെ
വരവ഻ലാന്റട ചരകുള്വ഻മഺന ഇടനഺഴ഻യഽന്റട
ഉദ്ഘഺടനന്റതയഺണ് സാച഻പ്പ഻കുളഽന്നുംത്.അഫ്ാഺന്
ന്ത്പസ഻്ണ്ട്  ഘഺന഻ന്റസപ്തഡബര്2016നഽഇര സരര്ശ഻ച്ചകപ്പഺ 
ന്ത്പധഺനമന്ത്ര഻ന്ത്ശ഼ നകരന്ത്രകമഺദ഻യഽമഺയ഻നടത഻യകാട഻കുളഺഴ്ചയ഻ല്
വച്ചഺണ്അഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന഻ല് ന഻ന്നുംഽഡഇര യ഻കലകുളഽള ആ ചരകുള്
വ഻മഺനഇടനഺഴ഻സ്ഥഺപ഻കുളഽവഺനഽള ആ ത഼രഽമഺനന്റമടഽതത്  

 

 

 ചരകുള് വ഻മഺനഇടനഺഴ഻വഴ഻യഽള ആബന്ധഡസ്ഥഺപ഻ച്ചത഻ലാന്റട
അഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന്കപഺന്റലകടല് ഇലലഺന്റതചഽറ്റുഡസ്ഥലങ്ങളഺല്വലയഡ
ന്റചയ്യന്റപ്പ്രഺജ ത഻ന്ഇര യ഻ന്റല വ഻പണ഻കള഻കലകുള്ന്ത്പകവശനഡ



്കഽഡ, അന്റതകപഺന്റലഇര യഽന്റടസഺമ്പത഻ക വളര്ച്ചയ഻ലഽഡ
വ ഺപഺരകന്ത്ശണ഻കളുന്റടയഽഡ ന്ത്പകയഺജനത഻ന്അഫ്ാഺന് 
വ ഺപഺര഻ക കുളഽശ ഻പകരഺനഽഡസഺധ഻കുളഽഡ.
അഫ്ാഺന് കര്ഷകര്കുള് തങ്ങളുന്റടന്റപന്റ്ന്നുംഽഡകകടഽവരഺവഽന്നും
ഉത്പന്നുംങ്ങ ഇര ന്വ഻പണ഻കള഻ല്  കനര഻്ുഡന്റപന്റ്ന്നുംഽഡന്റകഺണ്ട്
വരഺനഽഡഇത്സഹഺയകമഺകഽഡ  

 

ന്റസപ്തഡബര് 2016നഽഇര യ഻കലകുള്നടത഻യസരര്ശനസമയത്
ഇര യ഻ന്റലയഽഡ അഫ്ന്ാഺന്ബ഻സ഻നസഽകഺകരഺട്അടഽതഅഞ്ചഽ
വര്ഷങ്ങള഻ല്10ബ഻ല ണ്യഽ്സ് ക്ഺളര്ലക്ഷ ഡകനടഽവഺന്
ന്ത്പസ഻്ണ്ട് ഘഺന഻ ്വശ ന്റപ്പടഽകയഽണ്ടഺയ഻രഽന്നുംഽ. ഈ ലക്ഷ ഡ
സാക്ഷ഻ച്ചുന്റകഺണ്ട്അഫ്ന്ാഺന്ബ഻സ഻നസ്രഡാതഽള ആവര്കുള് കവണ്ട഻
നമ്മ നമ്മഽന്റടവ഻സവ വസ്ഥയ഻ല്ഇളവഽക വരഽതഽകയഽണ്ടഺയ഻
.അന്റത കപഺന്റലഅഫ്ന്ാഺന്വ഻കനഺദസഞ്ചഺര഻ക കുളഽഡകരഺാ഻ക കുളഽഡ
തഺമസ഻കുളഽവഺനഽള ആ കഺലയളവ്ഈവര്ഷഡന്റഫന്ത്ബഽവര഻മഽതല്
വര്ധ഻പ്പ഻ച്ച഻രഽന്നുംഽ.ഇകപ്പഺ  അഫ്സ്ഥഺാഺന഻സ്ന഻ഥഺന഻നഽഡഇര കുളഽഡ
ഇടയ഻ല്ദ഻നഡകതഺറഽഡനഺലഞ്ച് വ഻മഺനങ്ങ സര്വ഼സ്നടതഽന്നുംഽണ്ട്, 
അവഏകകദശഡ1,൦൦൦അഫ്ന്ാഺന്കഺന്റര ന്റകഺണ്ട്വരഺറഽണ്ട്, 
അവര഻ല്അധ഻കഡകപരഽഡഇര യ഻ന്റല്ശഽപന്ത്ത഻കള഻ല് ന്റമ്഻കുളല്
ച഻ക഻ത്സകുള്വരഽന്നുംവരഺണ്  

 
കടല് ഇലലഺന്റതചഽറ്റുഡസ്ഥലങ്ങളഺല്വലയഡന്റചയ്യന്റപ്പ്
രഺജ മഺയത഻നഺല്അത഻ന്റനഺരഽ വ഻ശവഺസകയഺാ മഺയ ഇതരമഺര്ഗഡ
കന്റണ്ടതഺന്ഇര അഫ്ാഺന഻സ്ഥഺനഽമഺയ഻ വളന്റരഅടഽതഽ
ന്ത്പവര്ത഻കുളഽകയഺയ഻രഽന്നുംഽ.ഈപശ്ചഺതലത഻ല് 
അഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന഻ല്ന഻ന്നുംഽഡഅഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന഻കലകുളഽഡചരകുളഽക 
ന്റകഺണ്ട്കപഺകഺനഽഡ ന്റകഺണ്ടഽവരഺനഽഡജനഽവര഻2015ല്അടഺര഻കര
ന്റചക്കപഺസ്റ്റ്വഴ഻അഫ്ന്ാഺന്  ന്ത്ടകുളഽകന്റളഇര ന്ന്ത്പവ഻ശ യ഻കലകുള്
ന്ത്പകവശ഻കുളഽന്നുംത്  അനഽവദ഻കുളഽവഺനഽള ആത഼രഽമഺനഡഇര 
ന്ത്പഖ് ഺപ഻ച്ച഻രഽന്നുംഽ.ചഹ്ബഹഺര് തഽറമഽഖ്വ഻കസനത഻ന്കവണ്ട഻
ഇര അഫ്ാഺന഻സ്ഥഺനഽഡഇറഺനഽന്റമഺപ്പഡ സഹകര഻കുളഽന്നുംഽണ്ട്.ഈ
പശ്ചഺതലത഻ല്ചഹ്ബഹഺര്വഴ഻കടല്ന്ത്പകവശനന്റത 

അട഻സ്ഥഺനമഺകുള഻രഽന്ത്ത഻തലാതഺാത-മഺര്ഗ കരഺര്
ന്റടഹറഺന഻ല് വച്ച്കമയ് 2016ല്മാന്നുംഽരഺജ ങ്ങള഻ന്റലയഽഡ
കനതഺകുളളുന്റടസഺന്നും഻ധ ത഻ല്പ്പ് വച്ച഻രഽന്നുംഽ  
 



ഇര കുളഽഡ അഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന഻നഽഡഇടയ഻ലഽള ആചരകുളഽവ഻മഺനങ്ങ മറ്റു
നാരങ്ങള഻കലകുള്കാട഻ വ ഺപ഻പ്പ഻കുളഽവഺന്ഞങ്ങ ന്ത്പത഼ക്ഷ഻കുളഽന്നുംഽ  
  
ന്റസൌത് ഏഷ കുളഽഡഅത഻നഽഅപ്പുറവഽമഽള ആ്കാഺള
വ഻പണ഻കള഻ലഽഡകമഖ്ലഺവ഻പണ഻കള഻ലഽഡ അഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന്കടല്,
കര, വഺയഽമഺര്ഗങ്ങ സഺധ മഺകുളഽക്ന്നുംതഺണ് ഈ 

റാ്ുകളുന്റടയഽഡ ഇടനഺഴ഻കളുന്റടയഽഡലക്ഷ ഡ.  
 

മനഽഷ  ന഻ര്മ഻തഫ഻ലന്റമന്റഽക , തഽണ഻തരങ്ങ , വസ്ന്ത്തങ്ങളുമഺയ഻ 
ബന്ധന്റപ്പ്ുള ആഘടകവസ്തഽകുള , ഫഺര്മസ ാ്഻കുളല്ഉത്പന്നുംങ്ങ , 
ധഺന ങ്ങ ,മനഽഷ ന഻ര്മ഻തകസ്റ്റപ്പ഻ ഫഫബര്, പഽകയ഻ല 

ഉത്പന്നുംങ്ങ ,പഺല്, വളര്തഽപക്ഷ഻കളുന്റടഉത്പന്നുംങ്ങ , 
കഺപ്പ഻/ചഺയ/മഺഡസഡ/സഽാന്ധന്ത്ദവ ങ്ങ ്ന്നും഻വയഺണ്ഇകപ്പഺ 
ഇര യ഻ല്ന഻ന്നുംഽഡഅഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന഻കലകുള്കയറ്റുമത഻ന്റചയ്യുന്നും
ന്ത്പധഺനചരകുളഽക   
 

അകപ്പഺ  തന്റന്നുംപറ഻ന്റച്ചടഽകുളഽന്നുംപഴങ്ങ ,
ഉണകുള഻യ പഴങ്ങ /കഺയ്ക , ഉണകുള മഽര഻ര഻ങ്ങ, പച്ചകുളറ഻, 
്ണ്ണകുളഽരഽകുള /ന്റന്ത്പഷ സ്/ന്റസമ഻ന്റന്ത്പഷ സ്  കലലുക 
തഽടങ്ങ഻യവയഺണ് അഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന഻ല്ന഻ന്നുംഽഡഇര യ഻കലകുള് 
ഇറകുളഽമത഻ന്റചയ്യുന്നുംന്ത്പധഺനവസ്തഽകുള   

പരമഺധ഻കഺരമഽള ആ , ഐക തയഽള ആ, ജനഺധ഻പത മഺയ, അകനകതവമഽള ആ, 
സ്ഥ഻രതയഽള ആ, സമഺധഺനപരമഺയ പഽകരഺാത഻യഽള ആരഽ
അഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന്ഉദയഡന്റകഺള ആുന്നുംത്ഉറപ്പഺകുളഽവഺന്കവണ്ട഻ 
അത഻ന്റെരഺട഼യ, സഽരക്ഷ഻ത, സഺമ്പത഻കവ ത഻യഺനങ്ങ 
തഽടങ്ങ഻യ  സഺധ മഺയ്ലലഺവഴ഻കള഻ല്കാട഻യഽഡഅഫ്ാഺന഻സ്ഥഺന്റന
സഹഺയ഻കുളഽവഺനഽള ആ  ഇര യഽന്റടന്ത്പത഻ബദ്ധത തഽടരഽഡ  
 

ന ാന്റ്ല്ഹ഻  
ജാണ് 19, 2017 
 


