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નવી ફ્રિલ્હીમાાં આફ્રિકન મમશનના વડાઓ અન ેમવિેશ માંત્રાલયે સાંયુક્ત રીતે 25 મે 2022ના રોજ હોટલે તાજ પેલેસ, નવી 
ફ્રિલ્હી ખાત ેઆફ્રિકા ફ્રિવસની ઉજવણી કરી હતી. મવિેશ રાજ્ય માંત્રી, ડૉ. રાજકુમાર રાંજન સસહે આ પ્રસાંગે મુખ્ય અમતમિ તરીકે 
પોતાનુાં મુખ્ય વક્તવ્ય આપયુાં હતુાં અને આફ્રિકન િેશો સાિેના બહુપક્ષીય સાંબાંધો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. 

  

આફ્રિકા ફ્રિવસ, ઓગેનાઇઝેશન ઓફ આફ્રિકન યુમનટીની 1963 માાં િયેલી સ્િાપના ફ્રિવસ અન ેસ્વતાંત્રતા પ્રામપતની વાર્ષિક સ્મૃમત 
છે. આ પ્રસાંગ,  ખાંડના વૈમવધ્યસભર વારસાની ઉજવણી અન ેકિર કરવાની તિા  આફ્રિકન ખાંડની આર્ષિક મવકાસના શક્યતાપૂણણ 
સાંભાવનાઓ સ્વીકારવાની તક પૂરી પાડે છે. વિોિી, મવિેશ માંત્રાલયે ભારતીય મવિેશ નીમતમાાં આફ્રિકાનુાં મહત્વ િશાણવતા આ વાર્ષિક 
ઉજવણી માટે સમિણન આપયુાં છે. 

 

આફ્રિકા સાિે ભારતની પરાંપરાગત અને ઐમતહામસક ભાગીિારી વધુ મજબૂત રાજકીય જોડાણ દ્વારા વધુ મજબૂત બનાવવામાાં 
આવી છે જેમાાં િેશના વડાઓ/સરકારના વડાઓ અન ેઉપરાષ્ટ્રપમતના સ્તરે 34 મુલાકાતો અન ેઆફ્રિકન નેતાઓની ભારત ખાત ે
100 િી વધુ અગામી મુલાકાતોનો સમાવેશ િાય છે. આ ઉપરાાંત, ભારતના કેન્દ્રીય પ્રધાનો દ્વારા આફ્રિકાના િરેક િેશની મુલાકાત 
લેવામાાં આવી છે. ભારતે આફ્રિકામાાં 18 નવા રાજદ્વારી મમશન ખોલીને વૈમવવક સ્તરે તેના રાજદ્વારી પગલાાંનો 18 નવા 
મમશનો ખોલીને ખાંડમાાં કુલ ભારતીય મમશનની સાંખ્યા 47 કરીને મવસ્તાર કયો છે.  બિલાતી િુમનયામાાં  વડાપ્રધાન મોિીના 
આફ્રિકા સાિે ભારતના જોડાણના 10 માગણિશણક મસદ્ધાાંતો આફ્રિકા સાિે ભારતના બહુપફ્રરમાણીય સાંબાંધોમાાં એક સાધન તરીકે 
કામ આપી રહ્યા છે.. 
 

ભારતની રાહતિરની લોન, અનુિાન અન ેસવણ ફ્રિશામાાં ક્ષમતા મનમાણણ કાયણક્રમે આફ્રિકાના સામામજક-આર્ષિક મવકાસમાાં નોંધપાત્ર 
ભૂમમકા ભજવી છે. અત્યાર સુધીમાાં, 12.26 મબમલયન યુએસ ડોલરના મૂલ્યની લાઇન્દ્સ ઑફ ક્રેફ્રડટ્સ   આફ્રિકન િેશોને 
આપવામાાં આવી છે, આમ તે ભારતની રાહત લોનનો બીજો સૌિી મોટો પ્રાપતકતાણ બન્દ્યો છે. આ લાઇન ઓફ ક્રેફ્રડટ હેઠળ, 

193 પ્રોજેક્ટ પૂણણ કરવામાાં આવ્યા છે અન ે66 પ્રોજેક્ટ હાલમાાં અમલીકરણ હેઠળ છે અન ેમવમવધ મવભાગોમાાં 88 પ્રોજેક્ટ્સ 
પ્રી-એમક્ઝક્યુશન તબક્કામાાં છે જેમ કે પીવાનુાં પાણી, કૃમિ યાાંત્રીકરણ અન ેસસચાઈ, સૌર મવદ્યુતીકરણ, પાવર પલાન્દ્ટ્સ, ટ્રાન્દ્સમમશન 
લાઈનો, મસમેન્દ્ટ અન ેખાાંડના પલાન્દ્ટ્સ, કાપડ, ટેક્નોલોજી પાકણ અન ેરેલવે ઈન્દ્િાસ્ટ્રક્ચર વગેર ે
 

2015 માાં IAFS-III િરમમયાન, ભારતે ભારતીય ટેકમનકલ અન ેઆર્ષિક સહકાર   અન ેઅન્દ્ય મશષ્યવૃમિ કાયણક્રમો હેઠળ 50,000 
મશષ્યવૃમિઓ ઓફર કરી હતી, જેમાાંિી 32,000 િી વધુ મશષ્યવમૃિ સ્લોટનો ઉપયોગ આફ્રિકન યુવાનો દ્વારા કરવામાાં આવી 
ચુક્યો છે. સાિે સાિે હજારો આફ્રિકન મવદ્યાિીઓ હાલમાાં સેલ્ફ ફાઇનાસન્દ્સગ યોજના હેઠળ મવમવધ ભારતીય યુમનવર્ષસટીઓમાાં 
તેમનો ઉચ્ચ અભ્યાસ કરી જ રહ્યા છે. 

 

ભારત સરકાર આફ્રિકન િેશોને MEA ની ફ્લેગમશપ સ્કીમ, ઈ-મવદ્યાભારતી ફોર ટેલી-એજ્યુકેશન અને ઈ-આરોગ્યભારતી ફોર 
ટેલીમેફ્રડમસન દ્વારા ફ્રડમજટલ ગેપને ઠીક કરવા માટે ટેકો પૂરો પાડી રહી છે, જે આ યોજના હેઠળ 15,000 આફ્રિકન 
મવદ્યાિીઓને અાંડરગે્રજ્યુએટ, અનુસ્નાતક અન ેફ્રડપલોમા અભ્યાસક્રમોમાાં ઑનલાઇન મશક્ષણ મેળવવા માટે મશષ્યવૃમિ આપે છે. 



અત્યાર સુધીમાાં 19 આફ્રિકન િેશો આ પહેલમાાં ભાગીિાર બન્દ્યા છે. વધુમાાં, ભારતે આફ્રિકન યુવાનોમાાં ફ્રડમજટલ સાક્ષરતાને 
પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઇમજપત, ઘાના, લેસોિો, મોરોક્કો, નામીમબયા, િમક્ષણ આફ્રિકા અન ેતાાંઝામનયામાાં સાત IT કેન્દ્રોની સ્િાપના 
કરી છે. આઠ વ્યાવસામયક તાલીમ કેન્દ્રો, માડાગાસ્કર અન ેનાઇજરમાાં ગ્રામીણ મવકાસમાાં જીઓ-ઇન્દ્ફોમેફ્રટક્સ એમપલકેશન્દ્સ   માટેના 
બે કેન્દ્રો, મઝમ્બાબ્વેમાાં ટેકનોલોજી કેન્દ્રનુાં અપગે્રડેશન આફ્રિકાને તેના ફ્રડમજટલ પફ્રરવતણન અન ેકૌશલ્ય વૃમદ્ધમાાં યોગિાન આપી રહ્યુાં 
છે 

. 

વેપાર અન ેઆર્ષિક મોરચે, ભારત 2018-19 િરમમયાન US$69.7 મબમલયનનો વ્યાપાર નોંધાવનાર,  આફ્રિકા માટે ચોિો સૌિી 
મોટો ભાગીિાર છે અન ેUS$70.7 મબમલયનના કમ્યુલેફ્રટવ (સાંચાઈત) રોકાણ સાિે આફ્રિકામાાં પાાંચમો સૌિી મોટો રોકાણકાર છે. 
ભારતનુાં રોકાણ તેલ અન ેગેસ, ખાણકામ, બેંકકગ, ફામાણ, કાપડ, ઓટોમોફ્રટવ, કૃમિ વગેરે જેવા કે્ષત્રોમાાં છે. ભારત સરકારની ડ્યુટી િી 
ટેફ્રરફ પે્રફરન્દ્સ યોજનાિી 38 આફ્રિકન િેશોએ લાભ મેળવ્યો છે જે ભારતની કુલ ટેફ્રરફ લાઇન્દ્સના 98.2 ટકા ડ્યુટી િી એક્સેસ 
પ્રિાન કર ેછે.  

  

કોમવડ મહામારી િરમમયાન, ભારત સરકારે 25 િી વધુ આફ્રિકન િેશોને રોગચાળા સામેના તેમની પ્રમતફ્રક્રયાને સમિણન આપવા માટે 
150 ટન તબીબી સહાય ભેટમાાં આપી છે. ભારત સરકારની "રસી મૈત્રી" પહેલ હેઠળ, ભારતે 42 આફ્રિકન િેશો અન ે
3,25,000 ડોઝ UN આરોગ્ય કમણચારીઓ તિા UN શાાંમત રક્ષકોને 37.59 મમમલયન ડોઝ (1.05 મમમલયન ડોઝ ગ્રાન્દ્ટ હેઠળ, 

10.2 મમમલયન ડોઝ કોમર્ષશયલ હેઠળ અન ે26.38 GAVI ની COVAX  હેઠળ) સપલાય કયાણ છે. માનવતાવાિી સહાય હેઠળ, 

ભારતે મવમવધ આફ્રિકન િેશોને ભૂખમરો અન ેગરીબી સામેની તેમની લડાઈમાાં સમિણન આપવા માટે US$ 15.8 મમમલયનની 
ખાદ્ય સહાય પૂરી પાડી છે. 

  

આ કાયણક્રમમાાં મોટી સાંખ્યામાાં આફ્રિકન મમશનના વડાઓ, નવી ફ્રિલ્હીમાાં રાજદ્વારી પાાંખના સભ્યો, સિક ટેન્દ્ક્સ અન ેમવિેશ 
માંત્રાલય અન ેભારત સરકારના અન્દ્ય માંત્રાલયોના વફ્રરષ્ઠ અમધકારીઓએ હાજરી આપી હતી. 

 

નવી ફ્રિલ્હી 
મ ે25, 2022 

 

 

 

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. 


