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ନୂଆଦଲି୍ଲୀରେ ଥିବା ଆଫି୍ରକୀୟ ମିଶନଗୁଡକିେ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ରବୈରଦଶକି ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମିଳତି ଭାରବ 25 ମଇ 2022 ରେ 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀେ ର ାରେଲ ତାଜ ପୟାରଲସରେ ଆଫି୍ରକା ଦବିସ ପାଳନ କେଥିିରଲ। ରବୈରଦଶକି ବୟାପାେ ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟେ ୋଜକୁମାେ େଞ୍ଜନ 
ସଂି  ଏ  ିଅବସେରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତଥିି ଭାବରେ ର ାଗରଦଇ ମଖୁ୍ୟ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କେଥିିରଲ ଏବଂ ଆଫି୍ରକୀୟ ରଦଶମାନଙ୍କ ସ  ବ ୁମଖୁ୍ୀ 
ସମ୍ପକକ ଉପରେ କ ଥିିରଲ। 

1963 ରେ ଆଫି୍ରକୀୟ ଏକତା ସଂଗଠନେ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପି୍ତେ ବାଷକିକୁି ଆଫି୍ରକା ଦବିସ ଭାବରେ ପାଳନ କୋ ାଏ। ଏ  ି
କା କୟକ୍ରମ ଆଫି୍ରକା ମ ାରଦଶେ ବବିଧି ଐତ ିୟକୁ ପାଳନ କେବିା ଓ ପ୍ରଶଂସା କେବିା ଏବଂ ଏ ାେ ଅର୍କରନୈତକି ସାମର୍କୟକୁ ସ୍ୱୀକାେ କେବିା 

ପାଇଁ ଏକ ସରୁ ାଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବଷକ ବଷକ ଧେ ିରବୈରଦଶକି ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାେତୀୟ ରବୈରଦଶକି ନୀତରିେ ଆଫି୍ରକାେ ଗୁେୁତ୍ୱକୁ 
ଦଶକାଇ ଏ  ିବାଷକି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସ ାୟତା କେୁଛ।ି 

ଆଫି୍ରକା ସ ତି ଭାେତେ ପାେମ୍ପାେକି ଓ ଐତ ିାସକି ଭାଗିଦାେୀ ୋଜରନୈତକି ବନିମିୟ ଜେଆିରେ ଆ ୁେ ିସୁଦୃଢ ର ାଇଛ ିର ଉଥଁିରେ 
ଭାେତେ ଉପୋଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ସରମତ ୋଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ/ସେକାେଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତେରେ 34 େ ିଗସ୍ତ ଏବଂ ଆଫି୍ରକୀୟ ରନତାଙ୍କ ଭାେତକୁ 100 େୁ 
ଅଧିକ ଗସ୍ତ େ ଛି।ି ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ଆଫି୍ରକାେ ପ୍ରରତୟକ ରଦଶକୁ ଭାେତେ ରକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାରନ ଗସ୍ତ କେଛିନ୍ତ।ି ଆଫି୍ରକାରେ 18 େ ିନୂତନ 
କୂେରନୈତକି ମିଶନ ରଖ୍ାଲିବା ଦ୍ୱାୋ ଏ  ିମ ାରଦଶରେ ରମାେ ଭାେତୀୟ ମିଶନ ସଂଖ୍ୟା 47 କୁ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ ିଏବଂ ଭାେତ ବଶି୍ୱରେ ନଜିେ 

କୂେରନୈତକି ପ୍ରଭାବ ବସି୍ତାେ କେଛି।ି ଆଫି୍ରକା ସ ତି ଭାେତେ ଭାଗିଦାେୀ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀଙ୍କ 10 େ ିମାଗକଦଶକକ ନୀତ ିଏ  ି
ପେବିର୍ତ୍କନଶୀଳ ଦୁନଆିରେ ଆଫି୍ରକା ସ ତି ଭାେତେ ବ ୁମୁଖ୍ୀ ସମ୍ପକକରେ ଏକ ଉପକେଣ ଭାବରେ କା କୟ କେୁଛ।ି 

ଭାେତେ େ ିାତ ିଦେରେ ଋଣ, ଅନୁଦାନ ଏବଂ କ୍ଷମତା ବକିାଶ କା କୟକ୍ରମ ଆଫି୍ରକାେ ସାମାଜକି-ଅର୍କରନୈତକି ବକିାଶରେ ଗେୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ଭୂମକିା 

ଗ୍ର ଣ କେଛି।ି ଏପ କୟନ୍ତ 12.26 ବଲିିୟନ ଆରମେକିୀୟ ଡଲାେ ମଲୂୟେ ଋଣ ସ ାୟତା ଆଫି୍ରକୀୟ ରଦଶଗୁଡକୁି ପ୍ରଦାନ କୋ ାଇଛ,ି 
 ା ା ଦ୍ୱାୋ ଏ ା ଭାେତଠାେୁ େ ିାତ ିଋଣ ପ୍ରାପ୍ତ କେଥିିବା ଦ୍ୱତିୀୟ ବୃ ର୍ତ୍ମ ମ ାରଦଶ ର ାଇପାେଛି।ି ଏ  ିଋଣ ସ ାୟତା ଜେଆିରେ 
193 େ ିପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ର ାଇଛ ିଏବଂ 66 େ ିପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପ୍ରତ ିକା କୟକାେୀ ର ଉଛ ିଏବଂ ବଭିିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ  ର୍ା ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷ ି
 ାନ୍ତ୍ରକିେଣ ଓ ଜଳରସଚନ, ରସୌେ ବଦୁିୟତକିେଣ, ବଦୁିୟତ ଉତ୍ପାଦନ ରକନ୍ଦ୍ର, ଟ୍ରାନସମସିନ ଲାଇନ୍, ସରିମଣ୍ଟ ଓ ଚନି ିକାେଖ୍ାନା, କପଡା, 

ରେରକନାରଲାଜ ିପାକକ ଏବଂ ରେଳ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମ ିନମିକାଣ ଆଦ ି88 େ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାକ-କା କୟକାେୀ ସ୍ତେରେ ଅଛ।ି 

2015 ରେ ଆଇଏଏଫଏସ-III ସମୟରେ, ଭାେତୀୟ ରବୈଷୟିକ ଓ ଅର୍କରନୈତକି ସ ର ାଗ (ଆଇେଇିସ)ି ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବୃର୍ତ୍ ିକା କୟକ୍ରମ 

ଅଧୀନରେ ଭାେତ 50,000 େ ିଛାତ୍ରବୃର୍ତ୍ ିପ୍ରଦାନ କେଥିିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟେୁ 32,000 େୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରବୃର୍ତ୍ ିସଲଟ୍ ଆଫି୍ରକୀୟ  ୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 
ବୟବ ୃତ ର ାଇସାେଛି।ି ସମ୍ପ୍ରତ ି ଜାେ  ଜାେ ଆଫି୍ରକୀୟ ଛାତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଆର୍କି ର ାଜନା ଅଧୀନରେ ବଭିିନ୍ନ ଭାେତୀୟ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟରେ 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ଲାଭ କେୁଛନ୍ତ।ି 



 

ରବୈରଦଶକି ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଫଲାଗସପି ର ାଜନା ଜେଆିରେ ରେଲି ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ଇ-ବଦିୟା ଭାେତୀ ଏବଂ ରେଲି ରମଡସିନି ପାଇଁ ଇ-
ଆରୋଗୟ ଭାେତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଡଜିେିାଲ ବୟବଧାନେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାେତ ସେକାେ ଆଫି୍ରକୀୟ ରଦଶମାନଙୁ୍କ ସ ାୟତା ର ାଗାଇ 
ଆସୁଛନ୍ତ ିଏବଂ ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତରକାର୍ତ୍େ ଏବଂ ଡରିପଲାମା ପାଠୟକ୍ରମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶକି୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କେବିା ପାଇଁ 15,000 ଆଫି୍ରକୀୟ 

ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଛାତ୍ରବୃର୍ତ୍ ିପ୍ରଦାନ କୋ ାଉଛ।ି ଏପ କୟନ୍ତ 19 େ ିଆଫି୍ରକୀୟ ରଦଶ ଏ  ିପ୍ରୟାସରେ ଅଂଶୀଦାେ ର ାଇଛନ୍ତ।ି ଅଧିକନୁ୍ତ, 
ଆଫି୍ରକୀୟ  ୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡଜିେିାଲ ସାକ୍ଷେତାକୁ ରପ୍ରାତ୍ସା ତି କେବିା ପାଇଁ ଭାେତ ଇଜପିଟ, ଘାନା, ରଲରସାରର୍ା, ରମାରୋରକା, 
ନାମିବଆି, ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକା ଏବଂ ତାଞ୍ଜାନଆିରେ ସାରତାେ ିସୂଚନା ଓ ପ୍ର ୁକି୍ତବଦିୟା ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା କେଛି।ି ଆଠେ ିଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ ରକନ୍ଦ୍ର 
(ଭିେସି)ି, ମାଡାଗାସ୍କାେ ଏବଂ ନାଇଜେରେ ଜଓି-ଇନଫେରମେକି୍ସ ଆପିଲରକସନ ପାଇଁ ଦୁଇେ ିରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜମିବାରେରେ ରେରକନାରଲାଜ ି
ରକନ୍ଦ୍ରେ ନବୀକେଣ ଆଫି୍ରକାକୁ ଡଜିେିାଲ ପେବିର୍ତ୍କନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧରିେ ସ ାୟକ ର ଉଛ।ି 

ବାଣିଜୟ ଓ ଅର୍କରନୈତକି ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଭାେତ 2018-19 ରେ ଆଫି୍ରକା ସ ତି 69.7 ବଲିିୟନ ଆରମେକିୀୟ ଡଲାେେ ବାଣିଜୟ କେ ି
ଆଫି୍ରକାେ ଚତୁର୍କ ବୃ ର୍ତ୍ମ ଅଂଶୀଦାେ ଅରେ ଏବଂ 70.7 ବଲିିୟନ ଡଲାେ ପୁଞି୍ଜ ବନିରି ାଗ କେ ିଆଫି୍ରକାେ ପଞ୍ଚମ ବୃ ର୍ତ୍ମ ନରିବଶକ 

ଅରେ। ରତୈଳ ଓ ଗୟାସ, ଖ୍ଣ,ି ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ, ଔଷଧ, କପଡା,  ାନବା ାନ, କୃଷ ିଆଦ ିରକ୍ଷତ୍ରରେ ଭାେତ ପୁଞି୍ଜ ବନିରି ାଗ କେଛି।ି 38 େ ି
ଆଫି୍ରକୀୟ ରଦଶ ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ ଡୁୟେ ିଫି୍ର ୋେଫି ପି୍ରଫରେନସ (ଡୁଏଫେପିି) ର ାଜନାରେ ଉପକୃତ ର ାଇଛନ୍ତ ି ା ାକ ିଭାେତେ ରମାେ 
ଶୁଳ୍କ ରେଖ୍ାେ 98.2 ପ୍ରତଶିତ ନଶୁିଳ୍କ ସବୁଧିା ର ାଗାଉଛ।ି 

ରକାଭିଡ ମ ାମାେୀ ସମୟରେ ଭାେତ ସେକାେ 25 େୁ ଅଧିକ ଆଫି୍ରକୀୟ ରଦଶକୁ ମ ାମାେୀେ ମୁକାବଲିା କେବିା ପାଇଁ 150 େନ୍ 
ଚକିତି୍ସା ସ ାୟତା ପ୍ରଦାନ କେଛିନ୍ତ।ି ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ "ଭୟାକ୍ସନି ରମୈତ୍ରୀ" ପଦରକ୍ଷପ ଅନ୍ତଗକତ ଭାେତ 42 ଆଫି୍ରକୀୟ ରଦଶକୁ 37.59 
ମିଲିୟନ ରଡାଜ (ଅନୁଦାନ ବାବଦରେ 1.05 ମଲିିୟନ ରଡାଜ, ବାଣିଜୟ ବାବଦରେ 10.2 ମିଲିୟନ ରଡାଜ ଏବଂ ଗାଭିେ ରକାଭାକ୍ସ 
ପଦରକ୍ଷପ ଅନ୍ତଗକତ 26.38 ମିଲିୟନ ରଡାଜ) ଏବଂ ମିଳତି ଜାତସିଂଘେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମକୀ ତର୍ା ଶାନ୍ତ ିେକ୍ଷାକାେୀଙୁ୍କ 3,25,000 ରଡାଜ  

ର ାଗାଇ ରଦଇଛ।ି ମାନବକି ସ ାୟତା ଅନ୍ତଗକତ ଭାେତ ବଭିିନ୍ନ ଆଫି୍ରକୀୟ ରଦଶକୁ କ୍ଷୁଧା ଓ ଦାେଦି୍ର୍ୟ ବେୁିଦ୍ଧରେ ଲରଢଇରେ ସା ା ୟ 
କେବିା ପାଇଁ 15.8 ମିଲିୟନ ଆରମେକିୀୟ ଡଲାେ ମୂଲୟେ ଖ୍ାଦୟ ସ ାୟତା ର ାଗାଇ ରଦଇଛ।ି 

ଏ  ିଆଫି୍ରକା ଦବିସ କା କୟକ୍ରମରେ ବ ୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଫି୍ରକୀୟ ମିଶନ ମୁଖ୍ୟ, ନୂଆଦଲି୍ଲୀରେ ଥିବା କୂେରନୈତକି କପକସେ ସଦସୟ, ଥିଙ୍କେୟାଙ୍କ 
ଏବଂ ରବୈରଦଶକି ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତର୍ା ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ ଅନୟାନୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ବେଷି୍ଠ ଅଧିକାେୀମାରନ ର ାଗ ରଦଇଥିରଲ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ମଇ 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. 


