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புது தில்லியில் உள்ள ஆப்பிரிக்க தூதரகத் தலைவர்கள் ேற்றும் கவளியுறவு அலேச்சகம் கூட்டரக 25 

மே 2022 அன்று புது தில்லியில் உள்ள ம ரட்டல் தரஜ் மபைஸில் ஆப்பிரிக்கர தினத்லதக் 

ககரண்டரடினர். இந்த நிகழ்வில் பிரதே விருந்தினரரக கைந்து ககரண்ட கவளியுறவுத்துலற இலை 

அலேச்சர் டரக்டர் ரரஜ்குேரர் ரஞ்சன் சிங், ஆப்பிரிக்க நரடுகளுடனரன பன்முக உறவுகலள 

எடுத்துலரத்தரர். 

 

 ஆப்பிரிக்கர தினம் என்பது 1963 இல் ஆப்பிரிக்க ஒற்றுலே அலேப்பின் அடித்தளம் ேற்றும் 

சுதந்திரத்லத அலடந்ததன் ஆண்டு நிலனவு நரள் ஆகும். கண்டத்தின் பல்மவறு பரரம்பரியத்லத 

ககரண்டரடவும் பரரரட்டவும் ேற்றும் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் கபரருளரதரர திறலன ஒப்புக் 

ககரள்ளவும் இந்த சந்தர்ப்பம் வரய்ப்பளிக்கிறது. பை ஆண்டுகளரக, இந்திய கவளியுறவுக் 

ககரள்லகயில் ஆப்பிரிக்கரவின் முக்கியத்துவத்லதக் கரட்டும் இந்த வருடரந்திர ககரண்டரட்டத்திற்கு 

கவளியுறவு அலேச்சகம் ஆதரவு அளித்து வருகிறது. 

 

இந்தியரவிலிருந்து ேரநிைத் தலைவர்கள் / அரசரங்கத் தலைவர்கள் ேற்றும் துலைத் தலைவர்கள் 

ேட்டத்தில் 34 வருலககள் ேற்றும் 100 க்கும் மேற்பட்ட ஆப்பிரிக்கத் தலைவர்கள் இந்தியரவிற்கு 

வருலக தருவது உட்பட தீவிர அரசியல் ஈடுபரட்டின் மூைம் ஆப்பிரிக்கரவுடனரன இந்தியரவின் 

பரரம்பரிய ேற்றும் வரைரற்று கூட்டரண்லே மேலும் வலுப்கபற்றுள்ளது. மேலும், ஆப்பிரிக்கரவில் 

உள்ள ஒவ்கவரரு நரட்டிற்கும் இந்தியரவின் ேத்திய அலேச்சர்கள் வருலக 

தந்துள்ளனர்.ஆப்பிரிக்கரவில் 18 புதிய தூதரகத் தூதரகங்கலளத் திறப்பதன் மூைம் இந்தியர தனது 

இரரஜதந்திர தடயங்கலள உைகளவில் விரிவுபடுத்தியுள்ளது. கண்டத்தில் உள்ள கேரத்த இந்தியத் 

தூதரகங்களின் எண்ைிக்லகலய 47 ஆக உயர்த்தியது. ஆப்பிரிக்கரவுடனரன இந்தியரவின் 

ஈடுபரட்டின் பிரதேர் மேரடியின் 10 வழிகரட்டும் மகரட்பரடுகள் ேரறிவரும் உைகில் ,  

ஆப்பிரிக்கரவுடனரன இந்தியரவின் பை பரிேரை உறவில் ஒரு கருவியரகச் கசயல்பட்டு வருகின்றன. 

இந்தியரவின் சலுலகக் கடன்கள், ேரனியங்கள் ேற்றும் திறன் மேம்பரட்டுத் திட்டம் ஆகியலவ 

ஆப்பிரிக்கரவின் சமூக-கபரருளரதரர வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் ககரண்டுள்ளன. 

இதுவலர, 12.26 பில்லியன் அகேரிக்க டரைர்கள் ேதிப்புள்ள கடன் வரிகள் (LoCs) ஆப்பிரிக்க 

நரடுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன, இதனரல் இந்தியரவின் சலுலகக் கடனில் இரண்டரவது கபரிய 

கபறுநரரக உள்ளது. இந்த கட்டுப்பரட்டு விதிகளின் கீழ், குடிநீர், விவசரய இயந்திரேயேரக்கல் ேற்றும் 

நீர்ப்பரசனம், சூரிய ேின்ேயேரக்கல், ேின் உற்பத்தி நிலையங்கள், ஒலிபரப்புக் மகரடுகள், சிகேன்ட் 

ேற்றும் சர்க்கலர ஆலைகள் மபரன்ற பல்மவறு துலறகளில் 193 திட்டங்கள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன 

ேற்றும் 66 திட்டங்கள் தற்மபரது கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஜவுளி, கதரழில்நுட்ப பூங்கரக்கள் 

ேற்றும் ரயில்மவ உள்கட்டலேப்பு மபரன்றலவ. 

 

 2015 இல் IAFS-III இன் மபரது, இந்திய கதரழில்நுட்ப ேற்றும் கபரருளரதரர ஒத்துலழப்பு (ITEC) 

ேற்றும் பிற உதவித்கதரலக திட்டங்களின் கீழ் இந்தியர 50,000 உதவித்கதரலககலள வழங்கியது, 

அவற்றில் 32,000 க்கும் மேற்பட்ட உதவித்கதரலக இடங்கள் ஏற்கனமவ ஆப்பிரிக்க இலளஞர்களரல் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆயிரக்கைக்கரன ஆப்பிரிக்க ேரைவர்கள் தற்மபரது சுயநிதித் திட்டத்தின் 

கீழ் பல்மவறு இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்களில் தங்கள் உயர் படிப்லபத் கதரடர்கின்றனர். 

 

 MEA இன் முதன்லேத் திட்டேரன e-Vidya Bharati for Tele-Education ேற்றும் e-Arogya Bharati for 

Telemedicine (e-VBAB) மூைம் டிஜிட்டல் பிளவுகலள நிவர்த்தி கசய்ய இந்திய அரசு ஆப்பிரிக்க 

நரடுகளுக்கு ஆதரலவ வழங்கி வருகிறது. இளங்கலை, முதுகலை ேற்றும் டிப்ளமேர படிப்புகளில். 

இதுவலர 19 ஆப்பிரிக்க நரடுகள் இந்த முயற்சியில் பங்குதரரர்களரக ேரறியுள்ளன. மேலும், ஆப்ரிக்க 

இலளஞர்களிலடமய டிஜிட்டல் கல்வியறிலவ மேம்படுத்துவதற்கரக எகிப்து, கரனர, கைமசரமதர, 

கேரரரக்மகர, நேீபியர, கதன்னரப்பிரிக்கர ேற்றும் தரன்சரனியர ஆகிய நரடுகளில் இந்தியர ஏழு 



தகவல் கதரழில்நுட்ப லேயங்கலள நிறுவியுள்ளது. எட்டு கதரழிற்பயிற்சி லேயங்கள் (VTCs), 

ேடகரஸ்கர் ேற்றும் லநஜரில் உள்ள கிரரேப்புற மேம்பரட்டுக்கரன புவி-தகவல் பயன்பரடுகளுக்கரன 

இரண்டு லேயங்கள் (CGARD), ஜிம்பரப்மவயில் கதரழில்நுட்ப லேயத்லத மேம்படுத்துதல் ஆகியலவ 

ஆப்பிரிக்கரவின் டிஜிட்டல் ேரற்றம் ேற்றும் திறன் மேம்பரட்டிற்கு பங்களித்து வருகின்றன. 

  

வர்த்தகம் ேற்றும் கபரருளரதரர அடிப்பலடயில், 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 69.7 பில்லியன் அகேரிக்க 

டரைர் வர்த்தகத்லத பதிவு கசய்து ஆப்பிரிக்கரவிற்கரன நரன்கரவது கபரிய கூட்டரளியரக இந்தியர 

உள்ளது, மேலும் 70.7 பில்லியன் அகேரிக்க டரைர்களின் ஒட்டுகேரத்த முதலீடுகளுடன் 

ஆப்பிரிக்கரவில் ஐந்தரவது கபரிய முதலீட்டரளரரக உள்ளது. இந்தியரவின் முதலீடுகள் எண்கைய் 

ேற்றும் எரிவரயு, சுரங்கம், வங்கி, ேருந்து, ஜவுளி, வரகனம், விவசரயம் மபரன்ற துலறகளில் உள்ளன. 

38 ஆப்பிரிக்க நரடுகள் இந்திய அரசின் வரியில்ைர கட்டை முன்னுரிலே (DFTP) திட்டத்தரல் 

பயனலடந்துள்ளன. இந்தியரவின் பங்கு 98.2   

சதவீதம்  ஆகும்.   

 

மகரவிட் கதரற்றுமநரய்களின் மபரது, கதரற்றுமநரய்க்கரன அவர்களின் பதிலை ஆதரிப்பதற்கரக 25 

க்கும் மேற்பட்ட ஆப்பிரிக்க நரடுகளுக்கு இந்திய அரசு 150 டன் ேருத்துவ உதவிகலள வழங்கியுள்ளது. 

இந்திய அரசரங்கத்தின் "தடுப்பூசி லேத்ரி" முன்முயற்சியின் கீழ், இந்தியர 37.59 ேில்லியன் 

மடரஸ்கலள (ேரனியத்தின் கீழ் 1.05 ேில்லியன் மடரஸ்கள், வைிகத்தின் கீழ் 10.2 ேில்லியன் 

மடரஸ்கள் ேற்றும் GAVI இன் COVAX முன்முயற்சியின் கீழ் 26.38 ேில்லியன் ) 42 ஆப்பிரிக்க 

நரடுகளுக்கும் 3, 25,000 மடரஸ்கள் ேற்றும் சுகரதரரப் பைியரளர்களுக்கும் வழங்கியுள்ளது. ஐநர 

அலேதி கரப்பரளர்கள். ேனிதரபிேரன உதவியின் கீழ், பசி ேற்றும் வறுலேக்கு எதிரரன 

மபரரரட்டத்லத ஆதரிப்பதற்கரக பல்மவறு ஆப்பிரிக்க நரடுகளுக்கு 15.8 ேில்லியன் அகேரிக்க டரைர் 

ேதிப்பிைரன உைவு உதவிலய இந்தியர வழங்கியுள்ளது. 

 

இந்த நிகழ்வில் ஏரரளேரன ஆப்பிரிக்க தூதரகத் தலைவர்கள், புது தில்லியில் உள்ள தூதரகப் பலட 

உறுப்பினர்கள், சிந்தலனயரளர்கள் ேற்றும் இந்திய அரசின் கவளியுறவு அலேச்சகம் ேற்றும் பிற 

அலேச்சகங்களின் மூத்த அதிகரரிகள் கைந்து ககரண்டனர். 

 

நியூ கடல்லி  

மே  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. 


