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અફઘાનિસ્તાિિી હાલિી પરિનસ્િનત અંગે પ્રેસ રિનલઝ
ઓગસ્ટ 17, 2021
કાબુલિી પ્રવતતમાિ પરિનસ્િનતિે ધ્યાિમાં િાખતા એવું િક્કી કિવામાં આવયું હતું કે આપણા દૂતાવાસિા લોકોિે
તાત્કાનલક ભાિત લાવવામાં આવે. આ પ્રરિયા બે તબક્કામાં પૂિી િઈ છે અિે િાજદૂત તિા તમામ મૂળ ભાિતીય
લોકો આજે બપોિ પછી િવી રદલ્હી પહોંચ્યા છે .

અમે અફઘાનિસ્તાિિી કિળતી પરિનસ્િનતિે ધ્યાિમાં િાખીિે ત્યાં િહેલા તમામ ભાિતીયો માટે સમયાંતિે પ્રવાસ અિે
સુિક્ષાિે લગતી સલાહ આપી િહ્યા છીએ. જે લોકો પહેલેિી અફઘાનિસ્તાિમાં છે તેમિે તાત્કાનલક પિત આવવા
જણાવાયું છે જ્યાિે બીજા લોકોિે ત્યાં િ જવા સલાહ અપાઈ છે . આમ છતાં અમે જાણીએ છીએ કે ઘણા

ભાિતીયો તે દેશમાં ફસાયેલા છે . તેમાંિી કેટલાક ત્રીજા દેશિા સંગઠિો સાિે કામ કિી િહ્યા છે . અમાિી તાત્કાનલક
પ્રાિનમકતા હાલમાં અફઘાનિસ્તાિમાં િહેલા તમામ ભાિતીય િાગરિકો માટે સચોટ માનહતી મેળવવાિી છે . તેમિે

અિે/અિવા તેમિા િોકિીદાતાઓિે નવિંતી કિવામાં આવી છે કે તેઓ એમઈએિા સ્પેનશયલ અફઘાનિસ્તાિ સેલિે
જરૂિી માનહતી આપે. તેિા િંબિ છે ેઃ
ફોિ: +91-11-49016783, +91-11-49016784, +91-11-49016785
વોટ્સએપ: +91 80106 11290
Email: SituationRoom@mea.gov.in
અફઘાિ િાગરિકોિા સંદભતમાં અમાિી નવઝા સર્વવસ એક ઇ-ઇમિજન્સી નવઝા ફેનસનલટી માિફત ચાલુ િહેશે જે
સુનવધા અફઘાિ િાગરિકોિે પણ આપવામાં આવી િહી છે . તે અમાિા ઇ-નવઝા પોટતલ

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration દ્વાિા એક્સેસ કિી શકાશે. અમે પહેલેિી અફઘાિ શીખ
અિે હહદુ સમુદાયિા આગેવાિો તિફિી નવિંતી મેળવી છે અિે તેમિી સાિે સંપકતમાં છીએ.
કાબુલ એિપોટતિી કામગીિીિી નસ્િનત એ અફઘાનિસ્તાિ જવા-આવવા માટે મુખ્ય પડકાિ છે . અમાિા પાટતિિો સાિે

ઉચ્ચ સ્તિે તેિી ચચાત કિવામાં આવી છે , જે માં યુએસ નવદેશ મંત્રીિા ઇએએમ પણ સામેલ છે . ભાિત સિકાિ તમામ
ભાિતીય િાગરિકોિી સલામત વાપસી માટે પ્રનતબદ્ધ છે અિે કાબુલ એિપોટત પિ એક વખત કોમર્વશયલ ઉડાિો શરૂ
િાય ત્યાિ પછી ફ્લાઈટિી વયવસ્િા કિવામાં આવશે.
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