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 پر تقریب کا انعقاد ڈے کے موقع افریقہ

 2222 ،مئی 25

 

 کو 2222 مئی 22 پر طور مشترکہ نے خارجہ وزارت اور سربراہان کے مشن افریقی میں دہلی نئی

 رنجن کمار راج ڈاکٹر برائے امور خارجہ مملکت وزیر۔ منایا ڈے افریقہ میں دہلی نئی پیلس، تاج ہوٹل

 کے ممالک افریقی اور ،کیا خطاب کلیدی اپنا سے حیثیت کی خصوصی مہمان پر موقع اس نے سنگھ

 ۔ڈالی روشنی پر تعلقات جہتی کثیر ساتھ

 

 تقریب یادگاری ساالنہ کی حصول کے آزادی اور بنیاد کی تنظیم کی اتحاد افریقی میں 3691 ڈے افریقہ

 اقتصادی کی براعظم افریقی اور کو سراہنے اس اور منانے کو ورثے متنوع کے براعظم موقع یہ۔ ہے

 اس نے خارجہ وزارت دوران، کے سالوں کئی۔ ہے کرتا فراہم موقع کا کرنے تسلیم کو صالحیت

 کو اہمیت کی افریقہ میں پالیسی خارجہ ہندوستانی میں جس ہے بڑھایا تعاون لیے کے جشن ساالنہ

 ۔ہے گیا کیا ظاہر

 

 کے کرنے تیز کو تعلقات سیاسی داری شراکت تاریخی اور روایتی کی ہندوستان ساتھ کے افریقہ

 نائب اور حکومت سربراہان/ مملکت سربراہان سے ہندوستان میں جس ہے ہوئی مضبوط مزید ذریعے

 دورے والے آنے زیادہ سے 322 کے ہندوستان کے لیڈروں افریقی اور دوروں 13 پر سطح کی صدر

۔ ہے کیا دورہ نے وزراء مرکزی کے ہندوستان کا ملک ہر کے افریقہ عالوہ کے اس۔ ہیں شامل

 بڑھایا کو نقوش سفارتی اپنے پر سطح عالمی کر کھول مشن سفارتی نئے 31 میں افریقہ نے ہندوستان

 کی ہندوستان ساتھ کے افریقہ۔ ہے ہوگئی 34 تعداد کل کی مشنوں ہندوستانی میں براعظم سے جس

 کے ہندوستان میں دنیا بدلتی ساتھ کے افریقہ اصول رہنما 32 کے مودی اعظم وزیر کے مصروفیت

 ۔ہیں رہے کر کام پر طور کے آلہ ایک میں تعلقات جہتی کثیر

 

 سماجی کی افریقہ نے پروگرام کے سازی صالحیت اور گرانٹس قرضوں، رعایتی کے ہندوستان

 آف الئن کی مالیت ڈالر امریکی بلین 32.29 تک، اب۔ ہے کیا ادا کردار اہم میں ترقی واقتصادی

 قرض رعایتی کے ہندوستان یہ طرح اس ہے، گیا بڑھایا تک ممالک افریقی کو( سی او ایل) کریڈٹس

 ہو مکمل منصوبے 361 تحت، کے سیز او ایل ان۔ ہے گیا بن کنندہ وصول بڑا سے سب دوسرا کا



 شعبوں مختلف منصوبے 11 اور ہیں میں مراحل کے تکمیل وقت اس منصوبے 99 اور ہیں چکے

 ٹرانسمیشن پالنٹس، پاور بجلی، شمسی آبپاشی، اور میکانائزیشن کی زراعت پانی، کے پینے کہ جیسے

تکمیل  وغیرہ انفراسٹرکچر ریلوے اور پارکس ٹیکنالوجی ٹیکسٹائل، پالنٹس، شوگر اور سیمنٹ الئنز،

 کے پہلے کے مراحل میں ہیں۔

 

 کوآپریشن اکنامک اینڈ ٹیکنیکل انڈین نے ہندوستان دوران، کے 333انڈیا افریقہ فورم سمٹ  میں  2015

(ITEC)  میں جن کی، پیشکش کی اسکالرشپس 220222 تحت کے پروگراموں اسکالرشپ دیگر اور 

 ہزاروں۔ ہے اٹھایا فائدہ ہی پہلے نے نوجوانوں افریقی کو سالٹس اسکالرشپ زیادہ سے 120222 سے

 اعلی   اپنی میں یونیورسٹیوں ہندوستانی مختلف تحت کے اسکیم فنانسنگ سیلف وقت اس طلباء افریقی

 ۔ہیں رہے کر حاصل تعلیم

 

 ای اور تعلیم ٹیلی برائے بھرتی ودیا ای اسکیم شپ فلیگ کی اے ای ایم کو ممالک افریقی ہند حکومت

 کے کرنے دور کو تقسیم ڈیجیٹل ذریعے کے( بی اے بی وی-ای) میڈیسن ٹیلی برائے بھارتی آروگیہ

 پوسٹ انڈرگریجویٹ، کو طلباء افریقی 320222 تحت کے اسکیم اس اور ہے رہی کر فراہم مدد لیے

 رہی کر پیشکش کی اسکالرشپ لیے کے کرنے حاصل تعلیم الئن آن میں کورسز ڈپلومہ اور گریجویٹ

 نے ہندوستان برآں، مزید۔ ہیں چکے بن دار شراکت میں اقدام اس ممالک افریقی 36 تک اب۔ ہے

 نمیبیا، مراکش، لیسوتھو، گھانا، مصر، لیے کے دینے فروغ کو خواندگی ڈیجیٹل میں نوجوانوں افریقی

 مڈغاسکر ،مراکز تربیتی ورانہ پیشہ آٹھ۔ ہیں کیے قائم مراکز ٹی آئی سات میں تنزانیہ اور افریقہ جنوبی

 مراکز، دو کے( ڈی آر اے جی سی) ڈویلپمنٹ رورل ان کیشنز ایپلی انفارمیٹکس جیو میں نائجر اور

 اپنا میں بڑھانے مہارت اور تبدیلی ڈیجیٹل کو افریقہ گریڈیشن اپ کی سینٹر ٹیکنالوجی میں زمبابوے

 کردار ادا کر رہے ہیں۔

 

 36-2231 نے جس ہے پارٹنر بڑا سے سب چوتھا کا افریقہ ہندوستان پر، محاذ اقتصادی اور تجارتی

 سرمایہ مجموعی کی ڈالر امریکی بلین 42.4 اور ،ہے کیا اندراج کا تجارت بلین US$69.7 دوران کے

 اور تیل کاری سرمایہ کی ہندوستان۔ ہے کار سرمایہ بڑا سے سب پانچواں میں افریقہ ساتھ کے کاری

 افریقی 11۔ ہے میں شعبوں کے وغیرہ زراعت آٹوموٹیو، ٹیکسٹائل، فارما، بینکنگ، کنی، کان گیس،

 کل کی ہندوستانکہ  جو ہے اٹھایا فائدہ سے سکیما ترجیح ٹیرف فری ڈیوٹی کی ہند حکومت نے ممالک

 ۔ہے کرتی فراہم رسائی فری ڈیوٹیفیصد  61.2 کا الئنوں ٹیرف

 



 تحفے امداد طبی ٹن 322 کو ممالک افریقی زیادہ سے 22 نے ہند حکومت دوران کے وبا کی کووڈ

 ویکسین" کے ہند حکومت۔ سکے جا کی حمایت کی ردعمل کے ان خالف کے وبا اس تاکہ ہے دی میں

 خوراکیں ملین 3.22) خوراکیں ملین 14.26 کو ممالک افریقی 32 نے ہندوستان تحت، کے پہل" میتری

 کے اقدام کووکس کے ملین گاوی 29.11 اور طور پر تجارتی خوراک ملین 32.2 تحت، کے گرانٹ

 کے امن کے متحدہ اقواماور  کارکنوں کے صحت کے متحدہ اقوام خوراکیں 10220222 اور( تحت

 اور بھوک کو ممالک افریقی مختلف نے ہندوستان ۔ہیں کی فراہم تحت کے امداد انسانی کو محافظ

 ۔ہے کی فراہم امداد کی خوراک کی ڈالر امریکی ملین 32.1 لیے کے مدد میں جنگ خالف کے غربت

 

 تھنک ارکان، کے کور سفارتی مشن اور سربراہان   افریقی میں دہلی نئی میں تعداد بڑی میں تقریب اس 

 ۔کی شرکت نے عہدیداروں سینئر کے وزارتوں دیگر کی ہند حکومت اور خارجہ وزارت اور ٹینکس

 

 دہلی نئی

 2222 ،مئی 25

 

 

 

 

 

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. 


