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ಭಾರತ-ಸೆಷಲ್ಸ್ ಉನ್ನ ತ ಮಟ್ಟ ದ ವರ್ಚುವಲ್ಸ ಕಾರ್ುಕ್ರ ಮ (ಏ.8,
2021)
ಏಪ್ರಿಲ್ 07, 2021

ಸೆಷಲ್ಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ ಉದ್ಘಾ ಟಿಸಲು 2021ರ ಏಪ್ರರ ಲ್ಸ
8ರಂದು ನ್ಡೆರ್ಲ್ಲರುವ ಉನ್ನ ತ ಮಟ್ಟ ದ ವರ್ಚುವಲ್ಸ ಕಾರ್ುಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಧಾನ್ಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ೋ
ನ್ರೊಂದರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೆಷಲ್ಸ್ ಗಣರಾಜಯ ದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಗೌರವಾನ್ವಿ ತ ವಾವೆಲ್ಸ ರಾಮ್ ಕ್ಲಾವ
ನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲದ್ಘಾ ರೆ.
ಈ ಉನ್ನ ತ ಮಟ್ಟ ದ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ುಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗಂ
ಡಿವೆ:
ಎ)
ಸೆಷಲ್ಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಹೊಸದ್ಘಗಿ ನ್ವರ್ಮುಸಿರುವ ಮ್ಯಯ ಜಿಸೆಟ ರೋಟ್ ಕೋಟ್ು ಕ್ಟ್ಟ ಡದ ಜಂ
ಟಿ ಇ-ಉದ್ಘಾ ಟ್ನೆ.
ಬಿ)

ಸೆಷಲ್ಸ್ ಕ್ರಾವಳಿ ಪ್ಡೆಗೆ ಮದಲ ಗಸ್ತು ಹಡಗು ಹಸ್ು ೊಂತರ.

ಸಿ)

ಒೊಂದು ಮೆಗಾವಾಯ ಟ್ ಸ್ಮರ್ಥಯ ುದ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟ್ಕ್ ಹಸ್ು ೊಂತರ.

ಡಿ)
ಭಾರೋ ಪ್ರಣಾಮ ಬಿೋರಲ್ಲರುವ 10 ಸಮುದ್ಘರ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಗಳ(ಎಚ್
ಐಸಿಡಿಪ್ರ) ಉದ್ಘಾ ಟ್ನೆ.
ರಾಜಧಾನ್ವ ವಿಕಟ ೋರಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮ್ಯಯ ಜಿಸೆಟ ರೋಟ್ ಕೋಟ್ು ಕ್ಟ್ಟ ಡವನ್ನನ ನ್ವರ್ಮುಸಲಾಗಿ
ದುಾ , ಇದು ಭಾರತ ತನ್ನ ಅನ್ನದ್ಘನ್ದ ನೆರವಿನ್ವೊಂದ ಸೆಷಲ್ಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ವರ್ಮುಸಿರುವ ಮದಲ ಸಿವಿ
ಲ್ಸ ಮೂಲಸೌಕ್ರ್ು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಯ ಜಿಸೆಟ ರೋಟ್ ಕೋಟ್ು ಕ್ಟ್ಟ ಡ ಅತ್ಯಯ ಧುನ್ವಕ್ವಾಗಿ
ದುಾ , ಇದು ಸೆಷಲ್ಸ್ ನ್ ನ್ಯಯ ಯಾೊಂಗ ವಯ ವಸೆೆ ರ್ನ್ನನ ಗಣನ್ವೋರ್ವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಸೆಷಲ್ಸ್
ನ್ ಜನ್ರಗೆ ಉತು ಮ ನ್ಯಯ ಯಾೊಂಗ ಸೇವೆರ್ ದೊರಕಿಸಿಕಡಲು ನೆರವಾಗಲ್ಲದೆ.
50
–
ಎೊಂ ವೇಗದ ಪ್ಹರೆ ವಾಹನ್ ಆಧುನ್ವಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂಣು ಸಜ್ಜಾ ಗಿರುವ ನೌಕಾ ಹಡಗಾಗಿದುಾ ಇ
ದನ್ನನ ಭಾರತದ, ಕೋಲಕ ತ್ಯು ದ ಮೆಸರ್ಸು ಜಿಆರ್ ಎರ್ಸಇ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನನ ಸ್
ಗರ ಸವೇುಕ್ಷಣಾ ಸ್ಮರ್ಥಯ ುವನ್ನನ ಬಲವಧ್ುನೆಗಳಿಸಲು ಭಾರತದ ಅನ್ನದ್ಘನ್ದ ನೆರವಿನ್ಡಿ
ರ್ಲ್ಲಿ ಸೆಷಲ್ಸ್ ಗೆ ಉಡುಗರೆಯಾಗಿ ನ್ವೋಡಲಾಗುವುದು.
ಸೆಷಲ್ಸ್ ನ್ ರಮೈನ್ ವಿಲೆ ದಿಿ ೋಪ್ದಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ಮೆಗಾವಾಯ ಟ್ ಸ್ಮರ್ಥಯ ು ಭೂರ್ಮರ್ ಮೇಲ್ಲನ್
ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟ್ಕ್ವನ್ನನ ‘ಸೌರ ಪ್ರವಿ ಡೆಮಕ್ರ ಟೈಸೇಷನ್’ ಯೋಜನೆರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೂಣು
ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನನ ಭಾರತ ಸಕಾುರ ತನ್ನ ಅನ್ನದ್ಘನ್ದ ನೆರವಿನ್ವೊಂದ ಸೆಷಲ್ಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ನ
ಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಿದೆ.
ವರ್ಚುವಲ್ಸ ಕಾರ್ುಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ರೋರ್ ರಾರ್ಭಾರ ಕ್ಚೇರ, ಸೆ ಳಿೋರ್ ಸಂಸೆೆ ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿ
ಕ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ರು ಪ್ರ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತಿ ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಿರುವ ಭಾರೋ ಪ್ರಣಾಮ ಬಿೋ

ರುವ ಹತ್ತು ಸಮುದ್ಘರ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಗಳ(ಎಚ್ಐಸಿಡಿಪ್ರ)ನ್ನನ ಇದೇ ಸಂದರ್ುದಲ್ಲಿ ಹ
ಸ್ು ೊಂತರಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರ ಧಾನ್ಮಂತ್ರರ ಗಳ ದೂರದೃಷ್ಟಟ ರ್ ‘ಸ್ಗರ್’ ‘ಪ್ರ ದೇಶದ ಎಲಿ ರಾಷಟ ರಗಳ ಸವಾುೊಂಗಿೋಣ ಪ್ರ ಗ
ತ್ರ ಮತ್ತು ರ್ದರ ತೆ ’ರ್ಲ್ಲಿ ಸೆಷಲ್ಸ್ ಅತಯ ೊಂತ ಪ್ರ ಮುಖ ಸ್ೆ ನ್ ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾ ಟ್
ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸೆಷಲ್ಸ್ ಅನ್ನನ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಿ ಸ್ಹು ಮತ್ತು ಸಮರ್ ಪ್ರೋಕಿಿ ತ ಪಾತರ ವೆೊಂದು
ಪ್ರಗಣಿಸಿ, ಅದರ ಮೂಲಸೌಕ್ರ್ು ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ರ್ದರ ತ್ಯ ಅಗತಯ ತೆಗಳನ್ನನ ಪೂರೈಸಲು ನೆ
ರವಾಗಲ್ಲದೆ. ಅಲಿ ದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೆಷಲ್ಸ್ ನ್ ಜನ್ರ ನ್ಡುವೆ ಆಳ ಮತ್ತು ರ್ಮತರ ಬೊಂಧ್ವಯ ವೃ
ದಿಿ ಗೆ ಸಹಕಾರಯಾಗಲ್ಲದೆ.
ನವ ದೆಹಲಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 07, 2021

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.

