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న్యూఢిలీ్లలోని ఆఫ్రికా మిషన ల అధిపతులు అలాగే విదేశీ వ్ూవ్హారాల మంత్రితవ శాఖ కలిసర 2022 మే 
25న్ న్యూఢిలీ్లలోని హో టల్ తాజ్ ప్ాూలెస లో ఆఫ్రికా దినోతసవ్ వేడుకలన్ు జరుపుకునాారు. ఈ 
కారూకరమానికి ముఖూ అత్రథిగా విచ్ేేసరన్ విదేశీ వ్ూవ్హారాల సహాయ మంత్రి డా. రాజ్ కుమార్ రంజన 
సరంగ్ తన్ కీలకోపనాూసానిా అందించ్ారు అలాగే ఆఫ్రికా దేశాలతో భారత కు ఉన్ా బహుముఖ 
సంబంధాలన్ు వివ్ర ంచ్ారు. 
 
1963లో ఆరగనెైజేషన ఆఫ్ ఆఫ్రికా యూనిటీని నెలకొలిిన్ందుకు అలాగే సావతంతాిానిా సాధించిన్ందుకు 
పతి్ర యేటా సమర ంచుకుంటూ ఈ ఆఫ్రికా దినోతసవానిా జరుపుకుంటునాారు. ఆఫ్రికా ఖండం యొకక 
వెైవిధ్ూభర తమ ైన్ వారసతావనిా వేడుకగా జరుపుకోవ్డానికి మర యు అభిన్ందించడానికి ఇంకా దాని 
ఆర ిక సామరాి ానిా గుర తంచడానికి ఈ సందరభం ఒక అవ్కాశానిా అందిస్త ంది. అనేక ఏళ్లీ గా, భారత 
విదేశాంగ విధాన్ంలో ఆఫ్రికా యొకక ప్ాిధాన్ూతకు నిదరశన్ంగా నిలుసుత న్ా ఈ వార ిక వేడుకలకు విదేశీ 
వ్ూవ్హారాల మంత్రితవ శాఖ మదదత్రస్త ంది. 
 
భారత న్ుండి దేశాధి నేతలు / పభిుతావధినేతలు అలాగే ఉప రాష్రపత్ర సాి యలో 34 పరూటన్లు ఇంకా 
ఆఫ్రికా న్ుండి భారత కు 100కు ప ైగా ఆఫ్రికా నాయకుల పరూటన్లతో సహా విసత ృతమ ైన్ రాజకీయ 
కారూకలాప్ాల దావరా ఆఫ్రికాతో భారత కు ఉన్ా సాంపదిాయ మర యు చ్ార తకి భాగసావమూం మర ంత 
బలపడింద.ి వీటికి తోడు, ఆఫ్రికాలోని పతి్ర దేశంలో కూడా భారత పభిుతావనికి చ్ ందిన్ కేంద ిమంతుిలు 
పరూటించ్ారు. ఆఫ్రికాలో కొతతగా 18 దౌతూ మిషన లన్ు ప్ాిరంభించడం దావరా భారత తన్ దౌతూ 
కారూకలాప్ాలన్ు పిపించ వాూపతంగా మర ంత విసతర ంచింది. ద ంతో ఆఫ్రికా ఖండంలో మొతతం భారతీయ 
మిషన లు 47కు చే్రుకునాాయ. ఆఫ్రికాతో భారత సంబంధాల విషయంలో పధిాన్ మంత్రి మోద  యొకక 
10 మారగదరశక సయతాిలు అనేవి, మారుతున్ా పపించంలో ఆఫ్రికాతో భారత కు ఉన్ా బహుముఖ 
సంబంధాలోీ  ఒక సాధ్న్ంగా పని చే్సుత నాాయ. 
 
భారత అందించిన్ రాయతీ రుణాలు, గరా ంటుీ  ఇంకా సామరిా నిరామణ ప్్ ి గరా మ్, ఆఫ్రికా యొకక సామాజిక-
ఆర ిక అభివ్ృదిిలో గణనీయమ ైన్ ప్ాతని్ు ప్్ షరంచ్ాయ. ఇపిటి వ్రకు, ఆఫ్రికా దేశాలకు భారత 12.26 
బిలియన డాలరీ విలువెైన్ రుణాలన్ు (లెైన ఆఫ్ కరరడిట్సస – ఎల్ఓసీలు) అందించింది, తదావరా భారత 



న్ుండి రాయతీ రుణాలన్ు ప్ ందిన్ రరండో  అత్రప దద  గరహీతగా ఆఫ్రికా నిలుస్త ంది. ఈ ఎల్ఓసీల కింద, తాగు 
నీరు, వ్ూవ్సాయ యాంతీికరణ మర యు సాగు నీరు, సౌర విదుూద కరణ, విదుూత ప్ాీ ంటుీ , టాినస మిషన 
లెైన్ుీ , సరమ ంట్స & చకరకర ప్ాీ ంటుీ , టెక్సస టెైల్స, టెకాాలజీ ప్ారుకలు మర యు రరైలెైవ మౌలిక 
సదుప్ాయాలు మొదలెైన్టు వ్ంటి వివిధ్ రంగాలోీ  193 ప్ాిజరకు్ లు పూరతయాయ అలాగే 66 ప్ాిజరకు్ లు 
పసిుత తం అమలోీ  ఉనాాయ, ఇంకా 88 ప్ాిజరకు్ లు అమలుకు ముందసుత  (పీి-ఎగ ికూూషన) దశలో 
ఉనాాయ. 
 
2015లో జర గ న్ ఐఏఎఫ్ఎస-3 సందరభంగా, ఇండియన టెకిాకల్ అండ్ ఎకన్మిక్స కోఆపరేషన 
(ఐటీఈసీ) కింద భారత 50,000 సాకలర్ షరప లన్ు అలాగే ఇతర సాకలర్ షరప పథకాలన్ు అందించింది. 
వీటిలో 32,000కు ప ైగా సాకలర్ షరప సాీ ట్స లన్ు ఆఫ్రికా యువ్త ఇపిటికే ఉపయోగ ంచుకుంది. స ల్్-
ఫ్ ైనానిసంగ్ సీకమ్ ల కింద కూడా వేలాది మంది ఆఫ్రికా విదాూరుి లు వివిధ్ భారతీయ యూనివ్ర సటీలోీ  
పసిుత తం తమ ఉన్ాత విదూన్ు అభిూసరసుత నాారు. 
 
డిజిటల్ అసమాన్తలన్ు తొలగ ంచ్ేందుకు భారత పభిుతవం ఆఫ్రికా దేశాలకు తోడాిటు అందిస్త ంది. 
భారత విదేశీ వ్ూవ్హారాల మంత్రితవ శాఖ (ఎంఈఏ) యొకక ఫ్ాీ గ్ షరప సీకమ్ అయన్ టెల్ల విదూ కోసం ఈ-
విదాూభారత్ర మర యు టెల్ల వెైదూం కోసం ఈ-ఆరోగూభారత్ర (ఈ-వీబీఏబీ) దావరా మదదత్రస్త ంది. 
అండర్ గరా డుూయేట్స, ప్్ స్ గరా డుూయేట్స మర యు డిప్ ీ మా కోరుసలోీ  ఆన లెైన విదూన్ు అభూసరంచ్ేందుకు ఈ 
సీకమ్ కింద 15,000 మంది ఆఫ్రికా విదాూరుి లకు సాకలర్ షరప లన్ు అందిస్త ంది. ఈ కారూకరమంలో 
ఇపిటివ్రకు 19 ఆఫ్రికా దేశాలు భాగసావమూం అయాూయ. అంతేకాకుండా, ఆఫ్రికా యువ్తలో డిజిటల్ 
అక్షరాసూతన్ు ప్్ి తసహ ంచ్ేందుకు ఈజిప్, ఘనా, లెస్ తో, మొరాకో, న్మీబియా, దక్షిణాఫ్రికా మర యు 
టాంజానియాలోీ  భారత ఏడు ఐటీ స ంటరీన్ు ఏరాిటు చే్సరంది. మడగాసకర్ మర యు నెైజర్ లలో ఉన్ా 
ఎనిమిది ఒకేషన్ల్ టెైనైింగ్ స ంటరుీ  (వీసీటీలు), గరా మీణాభివ్ృదిిలో జియో-ఇన్్రేమటిక్సస అపరీ కేషనీ్కు 
సంబధించి రరండు స ంటరుీ  (సీజీఏఆర్ డీ), జింబాబవవలోని టెకాాలజీ స ంటర్ ఆధ్ునీకరణ అనేవి ఆఫ్రికా 
తన్ డిజిటల్ పర వ్రతన్ మర యు నెైపుణాూభివ్ృదిిని ప ంప్ ందించుకోవ్డంలో తోడాిటున్ు అందిసుత నాాయ. 
 
వాణిజూం మర యు ఆర ిక విషయాలకొసతత , ఆఫ్రికాకు భారత నాలుగో అత్రప దద  వాణిజూ భాగసావమిగా 
నిలుస్త ంది. 2018-19 ఆర ిక సంవ్తసరంలో 69.7 బిలియన డాలరీ వాణిజూం న్మోద ైంది. ఇక మొతతం 
70.7 బిలియన డాలరీ ప టు్ బడులతో ఆఫ్రికాలో భారత అయదో అత్రప దద  ఇనెవస్ర్ గా ఉంద.ి  చమురు & 
గాూస, మ ైనింగ్, బాూంకింగ్, ఫారామ, టెక్సస టెైల్స, ఆటోమోటివ్, వ్ూవ్సాయం మొదలెైన్ రంగాలోీ  భారత 
ప టు్ బడులు ఉనాాయ. భారత యొకక డయూటీ ఫ్ీి టార ఫ్ పరిఫరరనస (డీఎఫ్ టీపీ) సీకమ్ దావరా 38 ఆఫ్రికా 



దేశాలు లబిి ప్ ందాయ. భారత యొకక మొతతం టార ఫ్ లెైనీ్లో 98.2 శాతం టార ఫ్ లెైనీ్కు ఉచిత 
యాకరసస న్ు ఈ సీకమ్ అందిస్త ంది. 
 
కోవిడ్ మహమామర  సమయంలో, మహమామర ని ఎదురోకవ్డంలో తోడాిటు అందించడం కోసం 25కు 
ప ైగా ఆఫ్రికా దేశాలకు భారత పభిుతవం 150 టన్ుాల వెైదూ సహయానిా బహుమాన్ంగా అందించింది. 
భారత పభిుతవం యొకక ‘‘వాూకిసన మ ైత్రి’’ కారూకరమం కింద, భారత 42 ఆఫ్రికా దేశాలకు 37.59 
మిలియన డోసులన్ు (1.05 మిలియన డోసులన్ు గరా ంట్స రూపంలో, 10.2 మిలియన డోసులన్ు 
వాూప్ారపరంగా, 26.38 మిలియన డోసులన్ు గావి యొకక కోవాక్సస కారూకరమం కింద) సరఫరా చే్సరంది 
అలాగే ఐకూరాజూసమిత్ర (యూఎన) ఆరోగూ సంరక్షణ వ్రకరుీ  మర యు యూఎన శాంత్ర పర రక్షకులకు 
3,25,000 డోసులన్ు అందించింది. మాన్వ్తా సహాయం కింద, వివిధ్ ఆఫ్రికా దేశాలు ఆకలి ఇంకా 
పతదర కంప ై ప్్ రాడటంలో చ్ేదోడుగా నిలిచ్ేందుకు 15.8 మిలియన డాలరీ విలువెైన్ ఆహార సహయానిా 
భారత అందించింది. 
 
ఈ కారూకరమానికి ప దద  సంఖూలో ఆఫ్రికా మిషన ల అధిపతులు, న్యూఢిలీ్లలోని దౌతూ విభాగాల సభుూలు, 
థింక్స టాూంక్స లు అలాగే భారత పభిుతవంలోని విదేశీ వ్ూవ్హారాల మంత్రితవ శాఖ ఇంకా ఇతర మంత్రితవ 
శాఖల సీనియర్ అధికారులు హాజరయాూరు. 
 
న్యూఢిలీ్ల 
మే 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. 


