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ଭାରତ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦ ାଗାଉଛି
ମଇ 08, 2020
ମହାମାରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୂପଦର ଭାରତ ଖୁବ ତତ୍ପରତାର ସହିତ COVID-19 ପାଇ ଁ ପ୍ରଭାବିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଫ୍ରିକୀୟ
ଦେଶକୁ ଖୁବ ସହଜଦର ସାହା ୟ କରି ବାକୁ ଆଦଗଇଆସି ଛି। ଗତ କିଛି ବଷଷ ମଧ୍ୟଦର ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱ ଏବଂ
ଏକତା ପାଇ ଁ ଭାରତର ପାରମ୍ପାରି କ େୃ ଢ ବନ୍ଧନକୁ େୃ ଷ୍ଟିଦର ରଖ ି ଏହା ନୂ ଆ ଉଚ୍ଚତାଦର ପହଞ୍ଚିଛି।
2. ଭାରତ ଆଫ୍ରିକାର 25 ରୁ ଅଧକ
ି ଦେଶକୁ ଔଷଧର ପୟାଦକଜ୍ ପଠାଉଛି | ଔଷଧର ଏହି ପୟାଦକଜଦର
ହାଇଦରାକ୍ସିଦଳାଦରାକାଇନ୍ , ପାରାସି ଟାମଲ୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଔଷଧ ସାମି ଲ ଅଦଟ ାହାକି ତୁ ରନ୍ତ ମହାମାରୀ ସହିତ
ଲଢିବା ପାଇ ଁ ଆବଶୟକ ଦହାଇଥାଏ। ଏହି ଔଷଧ ବୟବହାର କରି ମହାମାରୀ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରି ବା ପାଇ ଁ
ଆଫ୍ରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟରୀୟ ଉେୟମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଷ କରି ବ ଦବାଲି ଆଶା କରା ାଉଛି।
3. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦମାେୀ 17 ଏପ୍ରିଲ 2020 ଦର େକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟରପତି ରାମାଦ ାସାଙ୍କ ସହିତ ଦଟଲି ଦ ାନଦର
କଥାବାର୍ତ୍ଷା କରି ଥ ିଦଲ, ିଏକି ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘର ବର୍ତ୍ଷମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ଷାଦର
ଏହି ଭାଇରସ ବିଦରାଧଦର ସଂ କ୍ତ
ୁ ଭାବଦର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଉେୟମ ପାଇ ଁ ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ସମଥଷନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 9 ଏପ୍ରିଲ, 2020 ଦର ଉଗାଣ୍ଡା ଗଣରାଜୟର ମାନୟବର ରାଷ୍ଟରପତି ଦୟାଦଭରୀ କଗୁଟା ମୁଦସଦଭନିଙ୍କ
ସହିତ ଦଟଲି ଦ ାନଦର କଥାବାର୍ତ୍ଷା କରି ଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଇ 6, 2020 ଦର ଇଥ ିଓପିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବି
ଅହମ୍ମେଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ଦହାଇଥ ିଦଲ।
4. ଏହାପୂବର
ଷ ୁ ଏପ୍ରି ଲ୍ 2020 ସମୟଦର, ଦବୈଦେଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କଦର ଥ ିବା
ସହକମଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ଦହାଇ COVID-19 ବିଦରାଧଦର ଲଦଢଇଦର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଲାକଙ୍କ ସହ ଭାରତର
ଏକତାକୁ ଦୋହରାଇଥ ିଦଲ ଏବଂ ନିଜର ସମକକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ କଥା ଦହାଇ ଦସମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ
କରି ଥ ିଦଲ।
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5. "Covid19 ମହାମାରୀ" ଉପଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମଷଚାରୀ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଦଲାକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ eITEC ପାଠୟକ୍ରମ :
ଦବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ଵାରା ନିଜର ସହଦ ାଗୀ AIIMS ରାୟପୁର ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦସବା କମଷଚାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିବାରଣ
ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧନ ନିଦଦଷଶାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆଦୟାଜନ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମଷଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସ୍ପ୍ରସସାରି ତ
କରି େିଆ ାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏହି ପେଦକ୍ଷପକୁ ବୟାପକ ଭାବଦର ସ୍ୱାଗତ କରା ାଇଛି। ଏଠାଦର ଉଦେଖଦ ାଗୟ
ଦ ITEC କା ୟଷ କ୍ରମ ଅନ୍ତଗଷତ ଥ ିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିମାଷ ଣ ସ୍ଲଟଗୁଡିକର 40% ରୁ ଅଧକ
ି ପାରମ୍ପାରି କ
ଭାବଦର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ଁ ରଖା ାଇଛି।
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