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ആഫ്രിക്ക ദിനാഘ ാഷം 

മെയ് 25, 2022 

 

നയൂഡൽഹിയിമെ ആഫ്രിക്കൻ െിഷൻ ഘെധാവികള ം വിഘദശകാര്യ െഫ്രാെയവ ം 
സംയ ക്തൊയി 2022 മെയ് 25 ന് നയൂ ഡൽഹിയിമെ ഘഹാട്ടൽ താജ് പാെസിൽ 
ആഫ്രിക്ക ദിനം ആഘ ാഷിച്ച . വിഘദശകാര്യ സഹെഫ്രി ഘഡാ. ര്ാജ്ക ൊർ 
ര്ഞ്ജൻ സിംഗ് ഈ അവസര്ത്തിൽ െ ഖ്യാതിഥിയായി ഫ്പഭാഷണം നടത്ത കയ ം 
ആഫ്രിക്കൻ ര്ാജയങ്ങളള ൊയ ്ള  ന്ധതത്തിന്മെ  ഫ്പാധാനയം  യയർത്തിക്കാട്ട കയ ം 
മെയ്ത . 

 

1963-ൽ ഓർഗനനഘസഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിറ്റി സ്ഥാപിച്ചതിന്മെ യ ം 
സവാതഫ്രയം ഘനടിയതിന്മെ യ ം വാർഷിക സ്െര്ണയാണ് ആഫ്രിക്ക ദിനം. 
ഭൂഖ്ണ്ഡത്തിന്മെ  നവവിധയൊർന്ന നപതൃകത്തിൽ  ആഘ ാഷിക്കാന ം 
ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖ്ണ്ഡത്തിന്മെ  സാമ്പത്തിക സാധയതകൾ അംഗീകര്ിക്കാന ം ഈ  
അവസര്ം യപഘയാഗിക്കമെട്ട . ഇരയൻ വിഘദശനയത്തിൽ ആഫ്രിക്കയ മട 
ഫ്പാധാനയം കാണിക്ക ന്ന ഈ വാർഷിക ആഘ ാഷത്തിന്  വർഷങ്ങളളായി 
വിഘദശകാര്യ െഫ്രാെയം പിര ണ നൽകി വര് ന്ന . 

 

ഇരയയിൽ നിന്ന ്ള  ര്ാഫ്രത്തെവന്മാർ / ഗവൺമെന്് തെവൻൊർ, നവസ് 
ഫ്പസിഡന്് എന്നിവര് മട ഭാഗത്ത  നിന്ന ം 34 സന്ദർശനങ്ങളള ം ആഫ്രിക്കൻ 
ഘനതാക്കള മട  ഇരയയിഘെക്ക ്ള  100-െധികം  സന്ദർശനങ്ങളള ം യൾമെട ന്ന 
തീഫ്വൊയ ര്ാഫ്രീയ ഇടമപടെ കളിെൂമട ആഫ്രിക്കയ ൊയ ്ള  ഇരയയ മട 
പര്മ്പര്ാഗതവ ം െര്ിഫ്തപര്വ ൊയ പങ്കാളിത്തം കൂട തൽ ശക്തൊക്കമെട്ട  . 
കൂടാമത, ആഫ്രിക്കയിമെ എെലാ ര്ാജയങ്ങളള ം ഇരയയ മട ഘകഫ്ന്ദെഫ്രിൊർ 
സന്ദർശിച്ചിട്ട ണ്ട്.ആഫ്രിക്കയിൽ 18 പ തിയ നയതഫ്ര ദൗതയങ്ങളൾ ആര്ംഭിച്ച് 
ഭൂഖ്ണ്ഡത്തിമെ മൊത്തം ഇരയൻ ദൗതയങ്ങളള മട എണ്ണം 47 ആയി 
യയർത്തിമക്കാണ്ട് ഇരയ ആഘഗാളതെത്തിൽ അതിന്മെ  നയതഫ്ര ഫ്പവർത്തനങ്ങളൾ 
വിപ െീകര്ിച്ച . ൊെ  ന്ന ഘൊകത്ത് ആഫ്രിക്കയ ൊയ ്ള  ഇരയയ മട നഹ െ ഖ് 
ന്ധതത്തിമെ സ്ഥിര്ത വർദ്ധിെിക്ക ന്നതിനായി ഫ്പധാനെഫ്രി ഘൊദിയ മട 10 
ൊർഗ്ഗനിർഘേശ തതവങ്ങളൾ യപഘയാഗഫ്പദൊയി  ഫ്പവർത്തിക്ക ന്ന . 

 

ആഫ്രിക്കയ മട സാെൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ ഇരയയ മട ഇളവ ്ള  
വായ്പകൾ, ഫ്ഗാന്െ  കൾ, ഘശഷി വർദ്ധിെിക്കൽ പദ്ധതി എന്നിവ ഫ്പധാന പങ്ക് 
വഹിച്ചിട്ട ണ്ട്. ഇത വമര്, 12.26 നിെയൺ യ എസ് ഘഡാളെ ിന്മെ  നെൻസ് ഓഫ് 
മഫ്കഡിറ്റ് (LoCs) പദ്ധതികൾ ആഫ്രിക്കൻ ര്ാജയങ്ങളളിഘെക്ക് വയാപിെിച്ച , അങ്ങളമന 
ഇരയയ മട ഇളവ ്ള  വായ്പകള മട ഏറ്റവ ം വെിയ ര്ണ്ടാെമത്ത 



സവീകർത്താവായി ആഫ്രിക്ക ൊെ ി.ഈ നിയഫ്രണഘര്ഖ്കൾക്ക് കീഴിൽ, 

ക ടിമവ്ള ം, കാർഷിക യഫ്രവൽക്കര്ണം, ജെഘസെനം, ഘസാളാർ നവദയ തീകര്ണം, 

നവദയ ത നിെയങ്ങളൾ, ഫ്ടാൻസ്െിഷൻ നെന കൾ, സിെന്്  കൂടാമത പഞ്ചസാര് 
നിർമ്മാണ പ്ലാന്െ  കൾ, മടക്സ്നറ്റൽസ്, മടക്ഘനാളജി പാർക്ക കൾ, മെ യിൽഘവ 
ഇൻഫ്രാസ്ഫ്ടക്െർ  ത ടങ്ങളി വിവിധ ഘെഖ്െകളിൊയി 193 പദ്ധതികൾ 
പൂർത്തീകര്ിച്ച , 66 പദ്ധതികൾ നിെവിൽ നിർവ്വഹണത്തിൊണ്.  

 

2015 മെ IAFS-III സെയത്ത്, ഇരയൻ മടക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കഘണാെിക് ഘകാ-
ഓെഘെ ഷന ം (ITEC) െറ്റ് സ്ഘകാളർഷിെ് ഘഫ്പാഫ്ഗാെ കൾക്ക ം കീഴിൽ ഇരയ 50,000 
സ്ഘകാളർഷിെ കൾ വാഗ്ദാനം മെയ്ത , അതിൽ 32,000-െധികം സ്ഘകാളർഷിെ് 
ഘലാട്ട കൾ ഇതിനകം ആഫ്രിക്കൻ യ വാക്കളാണ്  യപഘയാഗിച്ചത്. 
ആയിര്ക്കണക്കിന് ആഫ്രിക്കൻ വിദയാർത്ഥികൾ ഇഘൊൾ വിവിധ ഇരയൻ 
സർവ്വകൊശാെകളിൽ സവാഫ്ശയ സ്കീെിന് കീഴിൽ യപര്ിപഠനം നടത്ത ന്ന . 

 

ഓൺനെൻ വിദയാഭയാസം ഘനട ന്നതിനായി 15,000 ആഫ്രിക്കൻ വിദയാർത്ഥികൾക്ക് 
സ്ഘകാളർഷിെ് വാഗ്ദാനം മെയ്യ ന്ന വിഘദശകാര്യ െഫ്രാെയത്തിന്മെ  െ ൻനിര് 
പദ്ധതിയായ ഇ-വിദയാഭാര്തി മടെി-എഡയൂഘക്കഷനിെൂമടയ ം ഇ-ആഘര്ാഗയഭാര്തി 
മടെിമെഡിസിനിെൂമടയ ം (ഇ-വിനിഎനി) ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം പര്ിഹര്ിക്കാൻ 
ആഫ്രിക്കൻ ര്ാജയങ്ങളൾക്ക് ഇരയാ ഗവൺമെന്് പിര ണ നൽക ന്ന . നിര് ദ, 

നിര് ദാനരര്, ഡിഘപ്ലാെ ഘകാഴ്സ കളിൽ. ഇത വമര് 19 ആഫ്രിക്കൻ ര്ാജയങ്ങളൾ 
ഈ സംര്ംഭത്തിൽ പങ്കാളികളായി.കൂടാമത, ആഫ്രിക്കൻ യ വാക്കൾക്കിടയിൽ 
ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷര്ത ഘഫ്പാത്സാഹിെിക്ക ന്നതിനായി ഇരയ ഈജിപ്തത്,  ാന, 

മെഘസാഘത്താ, മൊഘെ ാഘക്കാ, നെീനിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ടാൻസാനിയ 
എന്നിവിടങ്ങളളിൽ ഏഴ് ഐടി മസന്െ െ  കൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട ണ്ട്. എട്ട് 
മതാഴിെധിഷ്ഠിത പര്ിശീെന ഘകഫ്ന്ദങ്ങളൾ (വിടിസി), െഡഗാസ്കെ ിെ ം നനജെ ിെ ം 
െ ൂെ ൽ മഡവെപ്തമെന്െ ിമെ ജിഘയാ ഇൻഘരാർൊറ്റിക്സ് 
ആപ്ലിഘക്കഷന കൾക്കായ ്ള  ര്ണ്ട് ഘകഫ്ന്ദങ്ങളൾ (സിജിആർഡി), സിംനാബ്മവയിമെ 
മടക്ഘനാളജി മസന്െ െ ിന്മെ  നവീകര്ണം ആഫ്രിക്കമയ അതിന്മെ  ഡിജിറ്റൽ 
പര്ിവർത്തനത്തിെ ം നനപ ണയ വർദ്ധനവിെ ം സംഭാവന മെയ്യ ന്നതാണ്. 

 

വയാപാര്, സാമ്പത്തിക ര്ംഗത്ത്, 2018-19 കാെയളവിൽ 69.7 നിെയൺ യ എസ് 
ഘഡാളെ ിന്മെ  വയാപാര്ം ര്ജിസ്റ്റർ മെയ്ത ആഫ്രിക്കയ മട നാൊെമത്ത വെിയ 
പങ്കാളിയാണ് ഇരയ, കൂടാമത 70.7 നിെയൺ യ എസ് ഘഡാളെ ിന്മെ  
നിഘക്ഷപെ ്ള  ആഫ്രിക്കയിമെ അഞ്ചാെമത്ത വെിയ നിഘക്ഷപകര് ൊണ്. എണ്ണ , 

വാതകം, ഖ്നനം, നാങ്കിംഗ്, രാർെ, മടക്നസ്റ്റൽസ്, ഓഘട്ടാഘൊട്ടീവ്, കൃഷി ത ടങ്ങളിയ 
ഘെഖ്െകളിൊണ് ഇരയയ മട നിഘക്ഷപം. മൊത്തത്തിെ ്ള   താര്ിഫ് നെന കളില്   
98.2 എന്ന നിര്ക്കിൽ ഡയൂട്ടി ഫ്രീ ആക്സസ് നൽക ന്ന ഇരയാ ഗവൺമെന്െ ിന്മെ  
ഡയൂട്ടി ഫ്രീ താര്ിഫ് ഫ്പിരെ ൻസ് (DFTP) പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് 38 ആഫ്രിക്കൻ 
ര്ാജയങ്ങളൾ ഫ്പഘയാജനം ഘനടിയിട്ട ണ്ട്. 

 



ഘകാവിഡ് െഹാൊര്ിയ മട സെയത്ത്, പകർച്ചവയാധിഘയാട ്ള  അവര് മട 
ഘപാര്ാട്ടമത്ത  പിര ണയ്ക്ക ന്നതിനായി 25-െധികം ആഫ്രിക്കൻ ര്ാജയങ്ങളൾക്ക് 150 
ടൺ നവദയസഹായം ഇരയാ ഗവൺമെന്് സമ്മാനിച്ച . ഇരയാ 
ഗവൺമെന്െ ിന്മെ  "വാക്സിൻ നെഫ്തി" സംര്ംഭത്തിന് കീഴിൽ, ഇരയ 42 
ആഫ്രിക്കൻ ര്ാജയങ്ങളൾക്കായി 37.59 ദശെക്ഷം ഘഡാസ കൾ (1.05 ദശെക്ഷം 
ഘഡാസ കൾ ഫ്ഗാന്്, 10.2 ദശെക്ഷം ഘഡാസ് വാണിജയം, 26.38 GAVI യ മട COVAX 

സംര്ംഭത്തിന് കീഴിൽ) ആയ ം ഐകയര്ാഫ്ര സഭ സൊധാനപാെകര്കക്ക ം യ എൻ 
ആഘര്ാഗയ ഫ്പവർത്തകർക്ക ൊയി 3, 25,000  ഘഡാസ കള ം വിതര്ണം 
മെയ്ത .ൊന ഷിക സഹായത്തിന് കീഴിൽ, പട്ടിണിയ്ക്ക ം ദാര്ിഫ്ദയത്തിന മെതിര്ായ 
ഘപാര്ാട്ടമത്ത പിര ണയ്ക്ക ന്നതിനായി വിവിധ ആഫ്രിക്കൻ ര്ാജയങ്ങളൾക്ക് ഇരയ 
15.8 ദശെക്ഷം യ എസ് ഘഡാളെ ിന്മെ  ഭക്ഷയസഹായം നൽകിയിട്ട ണ്ട്. 

 

െടങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ െിഷൻ ഘെധാവികൾ, നയൂഡൽഹിയിമെ നയതഫ്ര 
ഘസനാംഗങ്ങളൾ, െിരകർ, വിഘദശകാര്യ െഫ്രാെയത്തിമെയ ം ഇരയാ 
ഗവൺമെന്െ ിമെ െറ്റ് െഫ്രാെയങ്ങളളിമെയ ം െ തിർന്ന യഘദയാഗസ്ഥർ എന്നിവർ 
പമങ്കട ത്ത . 

 

നയൂ മഡൽഹി 
മെയ് 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. 


