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ਨਵੀਂ ਦਿਿੱਲੀ ਦਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਦਮਸ਼ਨਾਾਂ ਿ ੇਮਖੁੀਆਾਂ ਅਤ ੇਦਵਿਸੇ਼ ਮਤੰਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਮਈ, 2022 ਨ ੰ ਹਟੋਲ ਤਾਜ ਪਲੇੈਸ 

(ਨਵੀਂ ਦਿਿੱਲੀ) ਦਵਖ ੇਸਾਾਂਝ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਿਹਾੜਾ  ਮਨਾਇਆ। ਦਵਿਸੇ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੰਜਨ ਦਸਘੰ ਨੇ 

ਇਸ ਮਕੌ ੇਮੁਿੱਖ ਮਦਹਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੁਿੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਿੱਤਾ ਅਤ ੇਅਫ਼ਰੀਕੀ ਿਸੇ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਬਹਪੁਿੱਖੀ ਸਬਧੰਾਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। 
 

ਅਫਰੀਕਾ ਦਿਹਾੜਾ 1963 ਦਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਏਕਤਾ ਸਗੰਠਨ ਿੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱਖ ੇਜਾਣ ਅਤ ੇਆਜਾਿੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿੀ 

ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਿਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਹਾਾਂਿੀਪ ਿੀ ਵਨ ਸਵੁਨੰੀ  ਦਵਰਾਸਤ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੰ ਸਮਝਣ ਅਤ ੇ

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਾਂਿੀਪ ਿੀ ਆਰਦਿਕ ਸਮਰਿੱਿਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਾ ਮਕੌਾ ਹੈ। ਬੀਤ ੇਸਾਲਾਾਂ ਿਰੌਾਨ ਦਵਿਸੇ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 

ਭਾਰਤੀ ਦਵਿਸੇ਼ ਨੀਤੀ ਦਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਿੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਿ ਏਪਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਵਿੱਚ 

ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਿੀ ਦਵਰਾਸਤੀ ਅਤ ੇਇਦਤਹਾਸਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਟ ੇ ਪਿੱਖ ਵਿੱਲੋਂ  ਰਾਜ ਮਖੁੀ/ਸਰਕਾਰ ਿ ੇਮੁਖੀ ਅਤ ੇ

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਿ ੇਪਿੱਧਰ 'ਤ ੇ34 ਿਦੌਰਆਾਂ ਅਤ ੇਅਫ਼ਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤ ੇਗਏ ਭਾਰਤ ਿ ੇ100 ਤੋਂ ਿਦੌਰਆਾਂ ਸਣੇ 

ਰਾਜਨੀਦਤਕ ਜੁੜਾਅ ਰਾਹੀਂ ਹਰੋ ਮਜਬ ਤ ਹਈੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਿ ੇਕੇਂਿਰੀ ਮਤੰਰੀਆਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਿ ੇਹਰ 

ਿਸੇ਼ ਿਾ ਿਰੌਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਵਿੱਚ 18 ਨਵੇਂ ਕ ਟਨੀਤਕ ਦਮਸ਼ਨ ਖੋਲਹ  ਕ ੇਆਲਮੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤ ੇਆਪਣੇ 

ਕ ਟਨੀਤਕ ਵਜ ਿ ਨ  ੰਦਵਸਿਾਰ ਦਿਿੱਤਾ ਹ,ੈ ਦਜਸ ਨਾਲ ਮਹਾਾਂਿੀਪ ਦਵਿੱਚ ਕੁਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਦਮਸ਼ਨਾਾਂ ਿੀ ਦਗਣਤੀ 47 ਹ ੋਗਈ ਹੈ। 
ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਿੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਬਾਰ ੇਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਮਿੋੀ ਿ ੇ10 ਮਾਰਗਿਰਸ਼ਕ ਦਸਧਾਾਂਤ ਬਿਲਿੀ ਿੁਨੀਆ 

ਅਿੰਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਿ ੇਬਹ-ੁਆਯਾਮੀ ਸਬਧੰਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਮੁਿੱਖ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਮੰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ।  
 

ਭਾਰਤ ਿ ੇਦਰਆਇਤੀ ਕਰਜ,ੇ ਗਰਾਾਂਟਾਾਂ ਅਤ ੇਸਮਰਿੱਿਾ ਦਨਰਮਾਣ ਪਰਗੋਰਾਮ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਿ ੇਸਮਾਦਜਕ-ਆਰਦਿਕ ਦਵਕਾਸ 

ਦਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਭ ਦਮਕਾ ਦਨਭਾਈ ਹੈ। ਹਣੁ ਤਿੱਕ 12.26 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਿਾ ਕਰਜਾ ਅਫਰੀਕੀ ਿਸੇ਼ਾਾਂ ਨ ੰ 

ਦਿਿੱਤਾ ਦਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਿ ੇਦਰਆਇਤੀ ਕਰਜ ੇਿਾ ਿ ਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਣ ਦਗਆ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਾਂ ਕਰਦਜਆਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦਜਵੇਂ ਪੀਣ ਯਗੋ ਪਾਣੀ, ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਿਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤ ੇਦਸੰਜਾਈ, ਸ ਰਜੀ 

ਊਰਜਾ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਟਰਾਾਂਸਦਮਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਾਂ, ਸੀਦਮਟੰ ਅਤ ੇਸ਼ ਗਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਟਕੈਸਟਾਈਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਅਤ ੇ

ਰੇਲਵ ੇਬਦੁਨਆਿੀ ਢਾਾਂਚਾ ਆਦਿ ਦਵਿੱਚ 193 ਪਰੋਜਕੈਟ ਪ ਰ ੇਕੀਤ ੇਜਾ ਚੁਿੱਕ ੇਹਨ, 66 ਪਰਜੋਕੈਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੱਲ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤ ੇ

88 ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿ ੇਪੜਾਅ ਦਵਿੱਚ  ਹਨ.  

 

2015 ਦਵਿੱਚ IAFS-III ਿਰੌਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ ੇਆਰਦਿਕ ਸਦਹਯਗੋ (ITEC) ਅਤ ੇਹਰੋ ਵਜੀਫਾ 

ਪਰਗੋਰਾਮਾਾਂ ਤਦਹਤ 50,000 ਸਕਾਲਰਦਸ਼ਪਾਾਂ ਦਿਿੱਤੀਆਾਂ ਸਨ, ਦਜਨਹਾਾਂ ਦਵਿੱਚੋਂ 32,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਕਾਲਰਦਸ਼ਪ ਸਲਾਟ ਪਦਹਲਾਾਂ 

ਹੀ ਅਫਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਈਆਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਜਾਰਾਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦਵਦਿਆਰਿੀ ਸਵ-ੈਦਵਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਤਦਹਤ 

ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਯ ਨੀਵਰਦਸਟੀਆਾਂ ਦਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹ ੇਹਨ। 
 



ਦਡਜੀਟਲ ਪਾੜ ੇਨ ੰ ਪ ਰਨ ਿ ੇਇਰਾਿ ੇਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ MEA ਿੀ ਮੁਿੱਖ ਸਕੀਮ ਈ-ਦਵਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰ ਟਲੈੀ-

ਐਜ ਕਸੇ਼ਨ ਅਤ ੇਈ-ਆਰਗੋਯ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰ ਟਲੈੀਮਡੈੀਸਨ (ਈ-ਵੀ.ਬੀ.ਏ.ਬੀ.) ਰਾਹੀਂ ਅਫਰੀਕੀ ਿਸੇ਼ਾਾਂ ਨ  ੰਮਿਿ ਿ ੇਰਹੀ 

ਹ,ੈ ਦਜਸ ਤਦਹਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਿੱਦਖਆ ਨ ੰ ਹਿੱਲਾ ਸ਼ਰੇੀ ਿਣੇ ਲਈ 15,000 ਅਫਰੀਕੀ ਦਵਦਿਆਰਿੀਆਾਂ ਨ ੰ 

ਅਡੰਰਗਰਜੈ ਏਟ, ਪਸੋਟ ਗਰਜੈ ਏਟ ਅਤ ੇਦਡਪਲੋਮਾ ਕਰੋਸਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਦਸ਼ਪ ਦਿਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਣੁ ਤਿੱਕ 19 ਅਫਰੀਕੀ 

ਿਸੇ਼ ਇਸ ਪਦਹਲ ਿ ੇਦਹਿੱਸਿੇਾਰ ਬਣ ਚੁਿੱਕ ੇਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਿਰਦਮਆਨ ਦਡਜੀਟਲ 

ਸਾਖਰਤਾ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਮਸਰ, ਘਾਨਾ, ਲੇਸਿੋ,ੋ ਮੋਰਕੋ,ੋ ਨਾਮੀਬੀਆ, ਿਿੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤ ੇਤਨਜਾਨੀਆ 

ਦਵਿੱਚ ਸਿੱਤ ਆਈਟੀ ਕੇਂਿਰ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤ ੇਹਨ। ਅਿੱਠ ਵਕੋਸੇ਼ਨਲ ਟਰਦੇਨਗੰ ਸੈਂਟਰ (VTCs), ਮਡੈਾਗਾਸਕਰ ਅਤ ੇਨਾਈਜਰ 

ਦਵਿੱਚ ਜੀਓ-ਇਨਫਰੋਮਦੈਟਕਸ ਐਪਲੀਕਸੇ਼ਨ ਇਨ ਰ ਰਲ ਦਡਵਲੈਪਮੈਂਟ (ਸੀਜੀਏਆਰਡੀ) ਲਈ ਿ ੋਕੇਂਿਰ, ਦਜੰਬਾਬਵ ੇਦਵਿੱਚ 

ਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਿਰ ਿਾ ਅਪਗਰਡੇੀਕਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਿ ੇਦਡਜੀਟਲ ਪਦਰਵਰਤਨ ਅਤ ੇਹੁਨਰ ਨ  ੰਵਧਾਉਣ ਦਵਿੱਚ ਯਗੋਿਾਨ ਿ ੇ

ਰਹ ੇਹਨ। 
 

ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਆਰਦਿਕ ਮਰੋਚ ੇ'ਤ ੇਭਾਰਤ 2018-19 ਿਰੌਾਨ 69.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਿਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਅਫਰੀਕਾ ਿਾ ਚਿੌਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹ,ੈ ਅਤ ੇ70.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਿ ੇਕੁਲ ਦਨਵਸੇ਼ ਵਾਲਾ ਅਫਰੀਕਾ 

ਦਵਿੱਚ ਪਜੰਵਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਦਨਵਸੇ਼ਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਾ ਦਨਵਸੇ਼ ਤੇਲ ਅਤ ੇਗਸੈ, ਮਾਈਦਨਗੰ, ਬੈਂਦਕਗੰ, ਫਾਰਮਾ, ਟਕੈਸਟਾਈਲ, 

ਆਟਮੋਦੋਟਵ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 38 ਅਫਰੀਕੀ ਿਸੇ਼ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿੀ ਦਡਊਟੀ ਫਰੀ 

ਟਦੈਰਫ ਪਰਫੈਰੈਂਸ (DFTP) ਸਕੀਮ ਿਾ ਲਾਹਾ ਦਲਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਿੀਆਾਂ ਕੁਿੱਲ ਟਦੈਰਫ ਲਾਈਨਾਾਂ ਿ ੇ98.2 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੱਕ 

ਦਡਊਟੀ ਮਕੁਤ ਪਹੁਚੰ ਦਿਿੰੀ ਹੈ। 
 

ਕਦੋਵਡ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਿਰੌਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਅਫਰੀਕੀ ਿਸੇ਼ਾਾਂ ਨ  ੰਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਦਜਿੱਠਣ ਦਵਿੱਚ ਮਿਿ ਿਣੇ 

ਲਈ 150 ਟਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਹਫ ੇਵਜੋਂ ਦਿਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿੀ "ਟੀਕਾ ਮੈਤਰੀ" ਪਦਹਲ ਤਦਹਤ ਭਾਰਤ 

ਨੇ 42 ਅਫਰੀਕੀ ਿਸੇ਼ਾਾਂ ਨ  ੰ3. 759 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਾਂ (.105 ਕਰੜੋ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਗਰਾਾਂਟ ਅਧੀਨ, 1. 02 ਕਰੜੋ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਵਪਾਰਕ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤ ੇ2.638 ਕਰੋੜ GAVI ਿੀ COVAX ਪਦਹਲ ਅਧੀਨ) ਅਤ ੇ3,25,000 ਖਰੁਾਕਾਾਂ ਸਯੰਕੁਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 

ਿ ੇਦਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇਸੰਯਕੁਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਰਿੱਦਖਅਕਾਾਂ ਨ  ੰਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਮਨੁਿੱਖੀ ਮਿਿ ਤਦਹਤ 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੁਿੱਖਮਰੀ ਅਤ ੇਗਰੀਬੀ ਦਵਰੁਿੱਧ ਲੜਾਈ ਦਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਣੇ ਲਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਅਫਰੀਕੀ ਿਸੇ਼ਾਾਂ ਨ ੰ 1. 58 ਕਰੋੜ 

ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਿੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਵਿੱਚ ਵਿੱਡੀ ਦਗਣਤੀ ਦਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਦਮਸ਼ਨਾਾਂ ਿ ੇਮਖੁੀ, ਨਵੀਂ ਦਿਿੱਲੀ ਦਵਿੱਚ ਕ ਟਨੀਤਕ ਅਮਲੇ, ਦਵਚਾਰਕ 

ਮਚੰ ਅਤ ੇਦਵਿਸੇ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿ ੇਹੋਰ ਮਤੰਰਾਦਲਆਾਂ ਿ ੇਸੀਨੀਅਰ ਅਦਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 
 

ਨਵੀਂ ਦਿਿੱਲੀ 

25 ਮਈ, 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. 


