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ಸಾಾಂಕ್ಾಿಮಿಕ ರ ೇಗಕ್ಕೆ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರತವು COVID-19 ನಾಂದ ಪೇಡಿತ ಆಫ್ರಿಕ್ಾದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ 

ಮನಾಂದ ಬಾಂದಿದ. ಇದನ ಭಾರತದ ಸಾಾಂಪಿದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಸ್ುೇಹ ಮತನತ ಆಫ್ರಿಕ್ಾದ ಾಂದಿಗೆ ಒಗಗಟ್ಟಿನ ಾಂದಿಗೆ 

ಸಾಂಬಾಂಧ ಹ ಾಂದಿದ, ಇದನ ಕಳೆದ ಕ್ಕಲವು ವಷಷಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಸ ಎತತರಕ್ಕೆ ತಲನಪದ. 

2. ಭಾರತವು ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ಾಾಕ್ಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ರಿಕ್ಾದ 25 ಕ ೆ ಹಚ್ನು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನಸನತಿತದ. ಔಷಧಿಗಳ ಈ ಪ್ಾಾಕ್ಕೇಜ್ 

ಹೈಡ್ಾಿಕ್ರಿಕ್ಕ ಿೇರ ೇಕ್ರಿನ್, ಪ್ಾಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಮತನತ ಇತರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಾಂಡಿದ, ಇದನ ಸಾಾಂಕ್ಾಿಮಿಕ ರ ೇಗದ 

ವಿರನದಧ ಹ ೇರಾಡಲನ ತಕ್ಷಣ ಅಗತಾವಾಗಿರನತತದ. ಸಾಾಂಕ್ಾಿಮಿಕ ರ ೇಗವನ್ನು ಎದನರಿಸಲನ ಆಫ್ರಿಕ್ಾದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪಿಯತುಗಳಿಗೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ ಪೂರಕವಾಗನತತವೆ ಎಾಂದನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ. 

 

3. ಪಿಧಾನ್ ಮಾಂತಿಿ ಮೇದಿ ಯವರನ 17 ಏಪಿಲ್ 2020 ರಾಂದನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ್ಾದ ಅಧಾಕ್ಷ ರಾಮಾಫೂೇಸಾ ರವರ ಾಂದಿಗೆ 

ದ ರವಾಣಿ ಸಾಂಭಾಷಣೆ ನ್ಡೆಸಿದರನ, ಅವರನ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಒಕ ೆಟದ ಪಿಸನತತ ಅಧಾಕ್ಷರ  ಆಗಿದಾಾರ. ಪಿಧಾನ್ ಮಾಂತಿಿ, 

ತಮಮ ಸಾಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ವೆೈರಸ್ ವಿರನದಧದ ಜಾಂಟ್ಟ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪಿಯತುಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸಾಂಪೂಣಷ ಬಾಂಬಲವನ್ನು 

ತಿಳಿಸಿದರನ. ಪಿಧಾನ್ ಮಾಂತಿಿಯವರನ ಉಗಾಾಂಡ್ಾ ಗಣರಾಜಾದ ಅಧಾಕ್ಷರಾದ ಯೇವೆರಿ ಕಗನಟಾ ಮನಸ್ವೆನ ರವರ ಾಂದಿಗೆ 

9 ಏಪಿಲ್ 2020 ರಾಂದನ ದ ರವಾಣಿ ಸಾಂಭಾಷಣೆ ನ್ಡೆಸಿದರನ. ಪಿಧಾನ್ ಮಾಂತಿಿಯವರನ ಇಥಿಯೇಪಯಾದ ಪಿಧಾನ್ 

ಮಾಂತಿಿ ಅಬಿ ಅಹಮದ್ ರವರ ಾಂದಿಗೆ 6 ಮೇ 2020 ರಾಂದನ ಮಾತನಾಡಿದರನ. 

 

4. ಇದಕ ೆ ಮದಲನ 2020 ರ ಏಪಿಲ್ ತಿಾಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರನ ಹಲವಾರನ ಆಫ್ರಿಕನ್ 

ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ್ ತಮಮ ಸಹವತಿಷಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡನತ್ಾತ, COVID-19 ವಿರನದಧದ ಹ ೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ 

ಜನ್ರ ಾಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಗಗಟಿನ್ನು ಪುನ್ರನಚ್ುರಿಸಿದಾಾರ ಮತನತ ಅವರಿಗೆ ಎಲಾಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೇಡಿದರನ. ಅವರ 

ಪಿಸಾತಪವನ್ನು ಈ ದೇಶಗಳನ ಬಹಳ ಪಿಶಾಂಸಿಸಿದವು. 

5. "COVID-19 ಸಾಾಂಕ್ಾಿಮಿಕ ರ ೇಗದ ಬಗೆಗ ಆರ ೇಗಾ ಕ್ಾಯಷಕತಷರಿಗೆ ಮತನತ ಇತರರಿಗೆ ಇ-ಐಟ್ಟಇಸಿ 

ಕ್ಕ ೇಸ್ಷ: ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ು ಪ್ಾಲನದಾರ ಏಮ್ಸ  ರಾಯ್ ಪುರ್ ಜ ತೆಗೆ ಆರ ೇಗಾ ವೃತಿತಪರರಿಗೆ 

ತಡೆಗಟನಿವಿಕ್ಕ ಮತನತ ನವಷಹಣಾ ಮಾಗಷಸ ಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೇಜಿಸನತತದ, ಇದನ್ನು ಈಗ ಆಫ್ರಿಕ್ಾದ 

ಎಲಾಿ ಆರ ೇಗಾ ಕ್ಾಯಷಕತಷರಿಗೆ ವಿಸತರಿಸಲಾಗಿದ. ಸಚಿವಾಲಯದ ಈ ಉಪಕಿಮವನ್ನು ವಾಾಪಕವಾಗಿ 

ಸಾಿಗತಿಸಲಾಗಿದ. ಸಚಿವಾಲಯದ ಈ ಉಪಕಿಮವನ್ನು ವಾಾಪಕವಾಗಿ ಸಾಿಗತಿಸಲಾಗಿದ. ಐಟ್ಟಇಸಿ ಕ್ಾಯಷಕಿಮದಡಿ 

ಎಲಾಿ ತರಬೇತಿ ಮತನತ ಸಾಮರ್ಥಾಷವನ್ನು ಹಚಿುಸನವ ಸಾಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 40% ಕ್ರೆಾಂತ ಹಚ್ನು ಸಾಾಂಪಿದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ 

ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲಾಗಿದ ಎಾಂದನ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಬೇಕ್ಾಗಿದ. 

ನ್ವ ದಹಲ್ಲ 

ಮೇ 08, 2020 

 

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. 


