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 ؤں کی فراہمیدوا کے لئے ممالک افریقی کی  ہندوستان

 0202 ،مئی 08

 

 افریقی مختلف ممالک میں سے متاثرہ سے 91 ڈکوو ہندوستان میں، رسپانس کے ضمر وبائی اس

 اور دوستی ساتھ کے افریقہ پر طور روایتی کے ہندوستان یہ۔ ہے یالئے آگے آ کے مدد کی ممالک

 نئی میں سالوں کچھ پچھلے جو ہے،کیا گیا  ہوئے رکھتے مدنظر کو بندھن مضبوط کے یکجہتی

 ۔ہے پہنچا کو بلندیوں

 

 پیکیج اس کے ادویات۔ ہے رہا بھیج پیکیج کے ادویات میں ممالک زائد سے 02 کے افریقہ بھارت۔ 0

 لڑنے سے مرض وبائیکی  جن ہیں شامل دوائیں دیگر اور پیراسیٹامول ،ہائیڈروکسی کلوروکوئن میں

 مختلف کے افریقہ دوائیں یہ کہ ہے جارہی کی توقع۔ ہے پڑتی ضرورت پر طور فوری لئے کے

 ۔گی کریں تکمیل کی کوششوں ان کی لئے کے نمٹنے سے وبا کی ممالک

 ٹیلیفونک ساتھ کے رامفوسہ صدر کے افریقہ جنوبی کو 0202 اپریل 91 نے مودی اعظم وزیر ۔3

 میں، گفتگو اپنی نے اعظم وزیر۔ ہیں بھی چیئرپرسن موجودہ کے یونین افریقی کہ جو کی، گفتگو

 وزیر۔ کا اعالن کیا حمایت مکمل کی ہندوستان لئے کے کوششوں افریقی مشترکہ خالف کے وائرس

 پر ٹیلیفون ساتھ کے  موسیونی  کاگوٹا یووری صدر کے یوگنڈاجمہوریہ  کو 0202 اپریل 1 نے اعظم

 ۔کی بات بھی سے احمد بییا اعظم وزیر کے ایتھوپیا کو 0202 مئی 6 نے اعظم وزیر ۔کی چیت بات

 

 منصبوں ہم اپنے میں ممالک افریقی متعدد نے خارجہ وزیر دوران، کے آغاز کے 0202 اپریل ماہ۔ 4

 کرنے اعادہ کا یکجہتی کے ہندوستان ساتھ کے عوام افریقی میں جنگ خالف کے 91کووڈ  بھی سے

 پیش اس کی ان نے ممالک ان۔ تھی کی کش پیش کی مدد کی طرح ہر انہیں اور ،تھی کی بات لئے کے

 ۔کو خوب سراہا کش

 صحت: امراض وبائی  91کووڈ " اہتمام زیر کے پور رائے ایمس ساتھ کے اساور  خارجہ وزارت۔ 2

 پر کے موضوع "خطوط رہنما لئے کے مینجمنث اور تھام روک لئے کے افراد ور پیشہ متعلق سے

 افریقہ کے کرکے توسیع اب کو کورس سی ای ٹی آئی ای لئے کے افراد دیگر اور ورکرز کیئر ہیلتھ

 گیا کیا خیرمقدم پر پیمانے وسیع کا اقدام اس کے وزارت۔ ہے گیا دیا بڑھا تک ورکرز کیئر ہیلتھ تمام



 کے سازی صالحیت اور ٹریننگ تمام تحت کے پروگرام سی ای ٹی آئی کہ ہے ذکر قابل بات یہ ۔ہے

 ۔ہیں گئی کی مختص لئے کے ممالک افریقی پر طور روایتی زیادہ سے فیصد 42 سے میں سالٹ

 

 دہلی نئی

 0202 ،مئی 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


