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ભારત- સેશેલ્સ વચ્ચે ઉચ્ચ સ્તરીય વચ્યયુઅલ કાયુક્રમનયું (8 એપ્રિલ 2021) આયોજન
એપ્રિલ 07, 2021
િધાનમુંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 8 એપ્રિલ 2021ના રોજ સેશેલ્સ િજાસત્તાકના રાષ્ટ્રિમયખ મહામપ્રહમ વેવેલ રામકલાવાન
સાથે યોજાનારા ઉચ્ચ સ્તરીય વચ્યયુઅલ કાયુક્રમમાું ભાગ લેશે જેમાું સેશેલ્સમાું સુંખ્ યાબુંધ ભારતીય પપ્રરયોજનાઓનયું
ઉદ્ધાટન કરવામાું આવશે.
આ ઉચ્ચ સ્તરીય વચ્યયુઅલ કાયુક્રમની મયખ્ ય બાબતો નીચે ઉલ્લેખ કયાુ અનયસાર છે :
A.

સેશેલ્સમાું મેપ્રજસ્ટર ે ટ્સ અદાલતની નવી ઇમારતનયું ઇ-ઉદ્ઘાટન;

સેશેલ્સ તટરક્ષક દળને ઝડપી પેટરોપ્રલુંગ વહાણની સોુંપણી;
C. 1 MWના સૌર ઉજાુ પ્લાન્દ્ટની સોુંપણી;
D. 10 ઉચ્ચ િભાવશાળી સામયદાપ્રયક પ્રવકાસ પપ્રરયોજનાઓ (HICDPs)નયું ઉદ્ઘાટન
B.

રાજધાની પ્રવક્ટોપ્રરયા શહેરમાું પ્રનમાુણ પામેલી મેપ્રજસ્ટર ે ટ્સની અદાલતની નવી ઇમારત એ સેશેલ્સમાું ભારતની િથમ
મયખ્ ય નાગપ્રરક માળખાકીય સયપ્રવધાની પપ્રરયોજના છે જે અનયદાન સહાયથી તૈયાર કરવામાું આવી છે . મેપ્રજસ્ટર ે ટ્સની
અદાલત પોતાના ક્ષેત્રમાું શ્રેષ્ઠ કક્ષાની ઇમારત છે જેના કારણે સેશેલ્સના ન્દ્યાયતુંત્રની ક્ષમતામાું વધારો થશે અને
સેશેલ્સના લોકોને બહેતર ન્દ્યાપ્રયક સેવાઓ આપી શકાશે.
50 મીટર લાુંબય ઝડપી પેટરોપ્રલુંગ જહાજ એક અદ્યતન અને સુંપૂણુ ઉપકરણોથી સજ્જ નૌકાદળ જહાજ છે જે
ભારતમાું કોલકાતા ખાતે મેસસુ GRSE દ્વારા તૈયાર કરવામાું આવયયું છે અને સમયરી દે ખરેખની ક્ષમતાઓ વધય
મજબૂત કરવા માટે ભારતીય અનયદાન સહાય અુંતગુત સેશેલ્સને તે ભેટમાું આપવામાું આવી રહ્યું છે .
સેશેલ્સના રોમાઇનપ્રવલે ટાપય પર તૈયાર કરવામાું આવેલો 1 MW નો સૌર ઉજાુ પ્લાન્દ્ટ જમીન પર સ્થાપ્રપત કરવામાું
આવયો છે અને અનયદાન સહાય અુંતગુત ભારત સરકાર દ્વારા સેશેલ્સમાું અમલમાું
રહેલી ‘સૌર PV લોકશાહીકરણ પપ્રરયોજના’ના ભાગરૂપે તેનયું પ્રનમાુણ કરવામાું આવયયું છે .

મયકવામાું

આવી

આ વચ્યયુઅલ કાયુક્રમ દરપ્રમયાન 10 ઉચ્ચ િભાવ ધરાવતી સામયદાપ્રયક પ્રવકાસ પપ્રરયોજનાઓ (HICDPs)ની પણ
સોુંપણી કરવામાું આવશે જે ભારતીય હાઇકપ્રમશન દ્વારા સ્થાપ્રનક સુંગઠનો, શૈક્ષપ્રણક અને વયાવસાપ્રયક સુંસ્થાઓના
સહયોગથી અમલમાું મયકવામાું આવી રહી છે .
િધાનમુંત્રીની ‘SAGAR’- ‘તમામ િદે શો માટે સયરક્ષા અને પ્રવકાસ’- દૂ રુંદેશીમાું સેશેલ્સ કે ન્દ્ર સ્થાને છે . આ મયખ્ ય
પપ્રરયોજનાઓનયું ઉદ્ઘાટન સેશેલ્સના ભરોસાપાત્ર ભાગીદાર તરીકે ભારતની પ્રવશેષાપ્રધકૃ ત અને સમયની કસોટીમાું
પરખાયેલી ભૂપ્રમકા દશાુવે છે . સેશેલ્સમાું માળખાકીય સયપ્રવધાઓ, પ્રવકાસ અને સયરક્ષાની જરૂપ્રરયાતોને પહોુંચી
વળવા માટે આ પપ્રરયોજનાઓ હાથ ધરવામાું આવી છે અને ભારત તેમજ સેશેલ્સના લોકો વચ્ચે ઘપ્રનષ્ઠ અને
મૈત્રીપૂણુ જોડાણનો આ પૂરાવો છે .
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