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ભારત આફ્રિકન દેશોન ેદવાઓ પરૂી પાડ ેછે 

મે 08, 2020 
 

1. મહામારીનાાં પ્રતતભાવમાાં, ભારત કોતવડ-19 દ્વારા અસરગ્રસ્ત તવતવધ આફ્રિકન દેશોની સહાયતામાાં બીજી 
બાબતોની સાથ ેસાથે તત્પર રહ્યાં છે.  આ આફ્રિકા સાથે તમત્રતા અને એકતાનાાં પરાંપરાગત રીતે ભારતનાાં 
મજબૂત બાંધનોને અનયરૂપ છે, જે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાાં નવી ઉંચાઇઓ પર પહોંચ્યા છે. 
 

2. ભારત આફ્રિકામાાં 25 કરતા વધારે દેશોમાાં દવાઓનાાં પેકેજો રવાના કરી રહ્ો છે. આ દવાઓનાાં પેકેજોમાાં 
હાઇડ્રોક્સીક્લોરોતક્વન, પેરાસીટામોલ અન ેઅન્ય દવાઓનો સમાવેશ થાય છે જે મહામારી સામે લડવા માટે 
તાત્કાતલક રીતે આવશ્યક છે. આ દવાઓ મહામારીનો સામનો કરવા માટે આફ્રિકામાાં તવતવધ દેશોનાાં રાતિય 
પ્રયાસોમાાં પૂરક બનવાનયાં અપેતિત છે. 
 

3. વડાપ્રધાન મોદીએ 17 એતપ્રલ, 2020 નાાં રોજ દતિણ આફ્રિકાનાાં રાિપતત રામાફોસા સાથે ટેલીફોન પર 
વાતચીત કરી હતી, જેઓ હાલમાાં આફ્રિકન યયતનયનનાાં અધ્યિ છે. પોતાની વાતચીતમાાં વડાપ્રધાન ે વાઇરસ 
સામેનાાં સાંયયક્ત આફ્રિકન પ્રયાસમાાં ભારતનો સાંપૂણણ સહકાર હોવાનયાં પાઠવયયાં હતયાં. વડાપ્રધાન ે9 એતપ્રલ, 2020 નાાં 
રોજ યયગાન્ડા ગણરાજ્યનાાં રાિપતત મહામતહમ યોવેરી કાગયટા મયસેવેની સાથે ટેલીફોન પર વાતચીત કરી હતી. 
વડાપ્રધાને ઇથોતપયાનાાં વડાપ્રધાન એબીય અહમેદ સાથે પણ 6 મે, 2020 નાાં રોજ વાત કરી હતી. 
 

4. એતપ્રલ 2020 નાાં પ્રારાંભમાાં, તવદેશ માંત્રીએ કોતવડ-19 સામેની લડાઇમાાં આફ્રિકન લોકો સાથે ભારતની 
એકતાનયાં પયનઃઉચ્ચારણ કરવા અને તેઓ બધાને સહાયતા આપવા માટે કેટલાક આફ્રિકન દેશોનાાં સમકિો સાથે 
પણ વાત કરી હતી. તેની ઑફરની આ દેશો દ્વારા અાંતઃકરણપૂવણક પ્રશાંસા કરવામાાં આવી હતી. 
 

5. તવદેશ માંત્રાલય દ્વારા તેનાાં સાથીદાર એઇમ્સ રાઇપયર સાથે યોજવામાાં આવેલ “કોતવડ-19 મહામારી : 
આરોગ્યસાંભાળ વયાવસાતયક માટે તનયાંત્રણ અને વયવસ્થાપન માગણદર્શશકાઓ” પર આરોગ્યસાંભાળ કમણચારીઓ અને 
અન્ય લોકો માટેનો e-ITEC કોસણ હવે આફ્રિકાનાાં તમામ આરોગ્યસાંભાળ કમણચારીઓ માટે બૃહદ કરવામાાં આવયો 
છે. માંત્રાલયની આ પહેલને વયાપક રીતે આવકારવામાાં આવી છે. તે ઉલ્લેખ કરવો યથાથણ છે કે ITEC પ્રોગ્રામ 
અાંતગણત તમામ તાલીમ અને િમતા તનમાણણનાાં સ્લોટ્સનાાં 40% કરતા વધારે પરાંપરાગત રીતે આફ્રિકન દેશો માટે 
તનધાણફ્રરત કરવામાાં આવયા છે. 
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