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ನವದೆಹಲಿಯಲಿಿರುವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ುು ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸ್ಚಿವಾಲಯವು 

ಜಾಂಟಿಯಾಗಿ 25 ಮೇ 2022 ರಾಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಹ ೇಟೆಲ್ ತಾಜ್ ಪ್ಾಯಲೇಸ್ ನಲಿಿ ಆಫ್ರಿಕಾ 

ದಿನಾಚರಣೆಯನುು ಆಚರಿಸಿತ್ು. ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ರಾಜಯ ಸ್ಚಿವ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಂಜನ್ ಸಿಾಂಗ್ 

ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಾಂದರ್ಭದಲಿಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣವನುು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ುು ಆಫ್ರಿಕನ್ 

ದೆೇಶಗಳ ಾಂದಿಗೆ ಬಹುಮುಖಿ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಗಳನುು ಒತಿು ಹೇಳಿದರು. 
 

 ಆಫ್ರಿಕಾ ದಿನವು 1963 ರಲಿಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಏಕತೆ ಸ್ಾಂಘಟನೆಯ ಅಡಿಪ್ಾಯ ಮತ್ುು ಸ್ಾಾತ್ಾಂತ್ಿಯದ ಸ್ಾಧನೆಯ 

ವಾರ್ಷಭಕ ಸ್ಮರಣಾರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಾಂದರ್ಭವು ಖ್ಾಂಡದ ವೈವಿಧಯಮಯ ಪರಾಂಪರೆಯನುು ಆಚರಿಸ್ಲು ಮತ್ುು 

ಪಿಶಾಂಸಿಸ್ಲು ಮತ್ುು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖ್ಾಂಡದ ಆಥಿಭಕ ಸ್ಾಮರ್ಯಭವನುು ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲು ಅವಕಾಶವನುು ಒದಗಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

ವಷಭಗಳಲಿಿ, ಭಾರತಿೇಯ ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ನೇತಿಯಲಿಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ಾಿಮುಖ್ಯತೆಯನುು ಪಿತಿಬಾಂಬಸ್ುವ ಈ ವಾರ್ಷಭಕ 

ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸ್ಚಿವಾಲಯವು ಬಾಂಬಲವನುು ನೇಡಿದೆ. 
 

ಆಫ್ರಿಕಾದೆ ಾಂದಿಗಿನ ಭಾರತ್ದ ಸ್ಾಾಂಪಿದಾಯಿಕ ಮತ್ುು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ಾಲುದಾರಿಕ್ಕಯು ತಿೇವಿವಾದ ರಾಜಕೇಯ 

ಒಪಪಾಂದದ ಮ ಲಕ ಮತ್ುಷುು ಬಲಪಡಿಸ್ಲಪಟಿುದೆ, ಇದರಲಿಿ ರಾಜಯ/ಸ್ಕಾಭರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ುು 

ಭಾರತ್ದ ಉಪ್ಾಧಯಕ್ಷರ ಮಟುದಲಿಿ 34 ಭೇಟಿಗಳು ಮತ್ುು ಆಫ್ರಿಕನ್ ನಾಯಕರ ಭಾರತ್ಕ್ಕೆ 100 ಕ ೆ ಹಚುು 

ಭೇಟಿಗಳು ಸೇರಿವ. ಜ ತೆಗೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಿತಿಯಾಂದು ದೆೇಶಕ ೆ ಭಾರತ್ದ ಕ್ಕೇಾಂದಿ ಸ್ಚಿವರು ಭೇಟಿ 

ನೇಡಿದಾಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲಿಿ 18 ಹ ಸ್ ರಾಜತಾಾಂತಿಿಕ ಕಾಯಾಭಚರಣೆಗಳನುು ತೆರೆಯುವ ಮ ಲಕ ಭಾರತ್ವು 

ತ್ನು ರಾಜತಾಾಂತಿಿಕ ಹಜೆಗುರುತ್ನುು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ುರಿಸಿತ್ು, ಖ್ಾಂಡದಲಿಿ ಭಾರತಿೇಯ ಕಾಯಾಭಚರಣೆಗಳ 

ಒಟುು ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಯನುು 47 ಕ್ಕೆ ಹಚಿುಸಿತ್ು. ಪಿಧಾನ ಮಾಂತಿಿ ಮೇದಿ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾದೆ ಾಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ದ 

ಒಪಪಾಂದದ 10 ಮಾಗಭದರ್ಶಭ ತ್ತ್ಾಗಳು ಬದಲಾಗುತಿುರುವ ಜಗತಿುನಲಿಿ ಆಫ್ರಿಕಾದೆ ಾಂದಿಗಿನ ಭಾರತ್ದ ಬಹುಮುಖಿ 

ಸ್ಾಂಬಾಂಧದಲಿಿ ಒಾಂದು ಸ್ಾಧನವಾಗಿ ಕಾಯಭನವಭಹಿಸ್ುತ್ುವ. 
 

ಭಾರತ್ದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸ್ಾಲಗಳು, ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ುು ಸ್ಾಮರ್ಯಭ ವೃದಿಿ ಕಾಯಭಕಿಮವು ಆಫ್ರಿಕಾದ 

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಆಥಿಭಕ ಅಭಿವೃದಿಿಯಲಿಿ ಪಿಮುಖ್ ಪ್ಾತ್ಿ ವಹಿಸಿವ.  ಇಲಿಿಯವರೆಗೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ US$ 

12.26 ಶತ್ಕ್ಕ ೇಟಿಯ ಸ್ಾಲವನುು (ಎಲ್ ಒಸಿ) ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಹಿೇಗಾಗಿ ಇದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸ್ಾಲಗಳ 

ಭಾರತ್ದ ಎರಡನೆೇ ಅತಿ ದೆ ಡಡ ಸಿಾೇಕರಿಸ್ುವವರಾಗಿದಾಾರೆ. ಈ ಎಲ್ ಒಸಿಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ, 193 ಯೇಜನೆಗಳು 

ಪೂಣಭಗೆ ಾಂಡಿವ ಮತ್ುು 66 ಯೇಜನೆಗಳು ಪಿಸ್ುುತ್ ಕಾಯಭಗತ್ಗೆ ಳುುತಿುವ ಮತ್ುು 88 ಯೇಜನೆಗಳಾದ 

ಕುಡಿಯುವ ನೇರು, ಕೃರ್ಷ ಯಾಾಂತಿಿೇಕರಣ ಮತ್ುು ನೇರಾವರಿ, ಸ್ೌರ ವಿದುಯದಿೇಕರಣ, ವಿದುಯತ್ ಸ್ಾಥವರಗಳು, 

ಪಿಸ್ರಣ ಮಾಗಭಗಳು, ಸಿಮಾಂಟ್ ಮತ್ುು ಸ್ಕೆರೆ ಸ್ಾಥವರಗಳು, ಜವಳಿ, ತ್ಾಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಉದಾಯನವನಗಳು ಮತ್ುು 

ರೆೈಲಾ ಮ ಲಸ್ೌಕಯಭ ಇತಾಯದಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ಿಗಳಲಿಿ ಪೂಣಭಗೆ ಳುುವ ಹಾಂತ್ದಲಿಿವ.  

 

 2015 ರಲಿಿ IAFS-III ಸ್ಮಯದಲಿಿ, ಭಾರತ್ವು ಭಾರತಿೇಯ ತಾಾಂತಿಿಕ ಮತ್ುು ಆಥಿಭಕ ಸ್ಹಕಾರ 

(ಐಟಿಇಸಿ) ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿದಾಯಥಿಭವೇತ್ನ ಕಾಯಭಕಿಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ 50,000 ವಿದಾಯಥಿಭವೇತ್ನವನುು 

ನೇಡಿತ್ು, ಅದರಲಿಿ 32,000 ಕ ೆ ಹಚುು ವಿದಾಯಥಿಭವೇತ್ನ ಸ್ಾಿಟ್ ಗಳನುು ಈಗಾಗಲೇ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯುವಕರು 

ಬಳಸಿದಾಾರೆ.  ಸ್ಾವಿರಾರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ವಿದಾಯಥಿಭಗಳು ಪಿಸ್ುುತ್ ಸ್ಾ-ಹಣಕಾಸ್ು ಯೇಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿೇಯ 

ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯಗಳಲಿಿ ತ್ಮಮ ಉನುತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣವನುು ಪಡೆಯುತಿುದಾಾರೆ. 

 



 ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸ್ಚಿವಾಲಯದ ಪಿಮುಖ್ ಯೇಜನೆಗಳಾದ ಟೆಲಿ-ರ್ಶಕ್ಷಣಕಾೆಗಿ ಇ-ವಿದಾಯಭಾರತಿ ಮತ್ುು 

ಟೆಲಿಮಡಿಸಿನ್ ಗಾಗಿ ಇ-ಆರೆ ೇಗಯಭಾರತಿ (e-VBAB)  ಮ ಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿರ್ಜನೆಯನುು ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ಭಾರತ್ 

ಸ್ಕಾಭರವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬಲವನುು ನೇಡುತಿುದುಾ, ಈ ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲಿಿ 15,000 ಆಫ್ರಿಕನ್ 

ವಿದಾಯಥಿಭಗಳಿಗೆ ಪದವಿಪೂವಭ, ಸ್ಾುತ್ಕ್ಕ ೇತ್ುರ ಮತ್ುು ಡಿಪ್ೂಿಮಾ ಕ್ಕ ೇಸ್ಭ ಗಳಲಿಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ರ್ಶಕ್ಷಣವನುು 

ಪಡೆಯಲು ವಿದಾಯಥಿಭವೇತ್ನವನುು ನೇಡುತಿುದೆ. ಇಲಿಿಯವರೆಗೆ 19 ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೆೇಶಗಳು ಈ ಉಪಕಿಮದಲಿಿ 

ಪ್ಾಲುದಾರರಾಗಿದಾಾರೆ. ಇದಲಿದೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯುವಕರಲಿಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಾಕ್ಷರತೆಯನುು ಉತೆುೇಜಿಸ್ಲು ಭಾರತ್ವು 

ಈಜಿಪ್ಟು, ಘಾನಾ, ಲಸ ಥ ೇ, ಮರಾಕ್ಕ , ನಮಿೇಬಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ುು ತಾಾಂಜಾನಯಾದಲಿಿ ಏಳು 

ಐಟಿ ಕ್ಕೇಾಂದಿಗಳನುು ಸ್ಾಥಪಿಸಿದೆ. ಎಾಂಟು ವೃತಿುಪರ ತ್ರಬೇತಿ ಕ್ಕೇಾಂದಿಗಳು (ವಿಟಿಸಿ ಗಳು), ಮಡಗಾಸ್ೆರ್ ಮತ್ುು 

ನೆೈಜರ್ ನಲಿಿ ಗಾಿಮಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿಿಗಾಗಿ ಜಿಯೇ-ಇನಫಮಾಯಭಟಿಕ್ಸಸ ಅಪಿಿಕ್ಕೇಶನ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಕ್ಕೇಾಂದಿಗಳು 

(ಸಿಜಿಎಆರ್ ಡಿ), ಜಿಾಂಬಾಬಾಯಲಿಿನ ತ್ಾಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಕೇಾಂದಿದ ಉನುತಿೇಕರಣವು ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ರ ಪ್ಾಾಂತ್ರ 

ಮತ್ುು ಕೌಶಲಯ ವಧಭನೆಯಲಿಿ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಕ್ಕ ಡುಗೆ ನೇಡುತಿುದೆ 

 

 ವಾಯಪ್ಾರ ಮತ್ುು ಆಥಿಭಕ ರಾಂಗದಲಿಿ, ಭಾರತ್ವು 2018-19ರಲಿಿ US$ 69.7 ಶತ್ಕ್ಕ ೇಟಿ ವಾಯಪ್ಾರವನುು 

ನೆ ೇಾಂದಾಯಿಸ್ುವ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ನಾಲೆನೆೇ ಅತಿ ದೆ ಡಡ ಪ್ಾಲುದಾರರಾಗಿದುಾ, US$ 70.7 ಶತ್ಕ್ಕ ೇಟಿಯ 

ಸ್ಾಂಚಿತ್ ಹ ಡಿಕ್ಕಯಾಂದಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲಿಿ ಐದನೆೇ ಅತಿದೆ ಡಡ ಹ ಡಿಕ್ಕದಾರರಾಗಿದಾಾರೆ. ತೆೈಲ ಮತ್ುು ಅನಲ, 

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ, ಬಾಯಾಂಕಾಂಗ್, ಫಾಮಾಭ, ಜವಳಿ, ವಾಹನ, ಕೃರ್ಷ ಇತಾಯದಿ ಕ್ಷೇತ್ಿಗಳಲಿಿ ಭಾರತ್ದ ಹ ಡಿಕ್ಕಗಳಿವ. 

38 ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷರಗಳು ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಭರದ ಡ ಯಟಿ ಫ್ರಿೇ ಟ್ಾಯರಿಫ್ ಪ್ಾಿಶಸ್ುಯ (DFTP) ಯೇಜನೆಯಿಾಂದ 

ಪಿಯೇಜನ ಪಡೆದಿವ, ಇದು ಭಾರತ್ದ ಒಟುು ಸ್ುಾಂಕದ ಲೈನ್ ಗಳಲಿಿ 98.2 ಪಿತಿಶತ್ದಷುು ಸ್ುಾಂಕ ಮುಕು 

ಪಿವೇಶವನುು ಒದಗಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

 

 ಕ್ಕ ೇವಿಡ್ ಸ್ಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ಸ್ಮಯದಲಿಿ, ಸ್ಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ರೆ ೇಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಿತಿಕಿಯೆಯನುು ಬಾಂಬಲಿಸ್ಲು ಭಾರತ್ 

ಸ್ಕಾಭರವು 25 ಕ ೆ ಹಚುು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ 150 ಟನ್ ವೈದಯಕೇಯ ಸ್ಹಾಯವನುು ಅನುದಾನವಾಗಿ 

ನೇಡಿದೆ. ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಭರದ "ಲಸಿಕ್ಕ ಮೈತಿಿ" ಉಪಕಿಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ, ಭಾರತ್ವು 37.59 ಮಿಲಿಯನ್ 

ಡೆ ೇಸ್ ಗಳನುು (ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲಿಿ 1.05 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೆ ೇಸ್ ಗಳು, ವಾಣಿಜಯ ಅಡಿಯಲಿಿ 10.2 

ಮಿಲಿಯನ್ ಡೆ ೇಸ್ ಮತ್ುು ಜಿಎವಿಐಯ ಕ್ಕ ೇವಾಕ್ಸಸ ಉಪಕಿಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ 26.38) 42 ಆಫ್ರಿಕನ್ 

ದೆೇಶಗಳಿಗೆ 37.59 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೆ ೇಸ್ ಗಳನುು ಮತ್ುು ಯುಎನ್ ಆರೆ ೇಗಯ ಕಾಯಭಕತ್ಭರು ಮತ್ುು ಯುಎನ್ 

ಶಾಾಂತಿಪ್ಾಲಕರಿಗೆ 3, 25,000 ಡೆ ೇಸ್ ಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಿದೆ. ಮಾನವಿೇಯ ನೆರವಿನ ಅಡಿಯಲಿಿ, ಹಸಿವು 

ಮತ್ುು ಬಡತ್ನದ ವಿರುದಿದ ಹ ೇರಾಟವನುು ಬಾಂಬಲಿಸ್ಲು ಭಾರತ್ವು ವಿವಿಧ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ US$ 

15.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲಯದ ಆಹಾರ ಸ್ಹಾಯವನುು ನೇಡಿದೆ. 

 

ಈ ಕಾಯಭಕಿಮದಲಿಿ ಹಚಿುನ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಯ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಿಷನ್ ಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಜತಾಾಂತಿಿಕ 

ದಳದ ಸ್ದಸ್ಯರು, ಚಿಾಂತ್ಕರು ಮತ್ುು ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ಸ್ಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುು ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಭರದ 

ಇತ್ರ ಸ್ಚಿವಾಲಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರು. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಮೇ 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. 


