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ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
8 ਮਈ, 2020
ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁ ੁੱਟ COVID-19 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸਾ਼ਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬਤ ਬੂੰਧਨਾ਼ਾਂ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਪਛਲੇ ਸਾਲਾ਼ਾਂ ਪਵੁੱਚ ਨਵੀਂਆ਼ਾਂ ਉਚਾਈਆ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਗਏ ਹਨ।
2. ਭਾਰਤ 25 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਪਵੁੱਚ
ਹਾਈਡ੍ਰ ੋਕਸੀਕਲੋ ਰੋਕੁਇਨ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆ਼ਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਪਖਲਾਫ ਜੂੰਗ ਪਵੁੱਚ ਤੁ ਰੂੰਤ
ਲੋ ੜੀਂਦੀਆ਼ਾਂ ਹਨ. ਇਨ੍ ਾ਼ਾਂ ਦਵਾਈਆ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਪਖਲਾਫ ਜੂੰਗ ਪਵੁੱਚ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸਾ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾ਼ਾਂ ਪਵੁੱਚ ਮਦਦ ਪਮਲਣ
ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
3. ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 17 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਦੁੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਰਾਮਾਫੋਸਾ, ਜੋ ਅਫਰੀਕੀ ਯਨੀਅਨ ਦੇ ਮੌਜਦਾ
ਪਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਗੁੱਲਬਾਤ ਪਵੁੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਪਵਰੁੁੱਧ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾ਼ਾਂਝੇ
ਯਤਨਾ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੁੱਲ ਕਹੀ। ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਯਗਾ਼ਾਂਡ੍ਾ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ
ਮਹਾਮਪਹਮ ਯੋਵੇਰੀ ਕਾਗੁਟਾ ਮਸੇਬੇਨੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਅਬੀ
ਅਪਹਮਦ ਨਾਲ ਵੀ 6 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
4. ਇਸ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾ਼ਾਂ ਅਪਰੈਲ, 2020 ਪਵੁੱਚ ਪਵਦੇਸ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸਾ਼ਾਂ ਪਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਲੋ ਕਾ਼ਾਂ ਨਾਲ COVID
-19 ਪਵਰੁੁੱਧ ਜੂੰਗ ਪਵੁੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਲੋ ਕਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੁੱਕਜੁਟਤਾ ਦੁ ਹਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਉਨ੍ ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸਕਸ ਦੀ ਇਨ੍ ਾ਼ਾਂ ਦੇਸਾ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
5. ਪਵਦੇਸ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੁ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ AIIMS ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸਪਹਯੋਗ ਨਾਲ "COVID -19 ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ: ਪਸਹਤ
ਸੂੰਭਾਲ ਪੇਸੇਵਰਾ਼ਾਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਪਦਸਾ ਪਨਰਦੇਸਾ਼ਾਂ" ਪਵਸੇ 'ਤੇ ਪਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ e-ITEC ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕੀ ਪਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ
ਪਪਹਲ ਦਾ ਪਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਲ ਪਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪਕ e-ITEC ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪਸਖਲਾਈ ਅਤੇ
ਸਮਰੁੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ 40% ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਸਲੌ ਟ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸਾ਼ਾਂ ਲਈ ਰੁੱਖੇ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
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