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ଭାରତ-ସେସେଲ୍ସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଭର୍ଚୁଆଲ କାର୍ଯଚୟକ୍ରମ (ଏପ୍ରିଲ୍ ୮, ୨୦୨୧)
ଏପ୍ରି ଲ 07, 2021
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କାର୍ଯଚୟକ୍ରମସର ସେସେଲ୍ସର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୱାସଭଲ ରାମ
କାଲାୱାନଙ୍କ େହିତ ୮ ଏପ୍ରି ଲ ୨୦୨୧ ସର ସେସେଲ୍ସସର ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରି ସବ।
ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କାର୍ଯଚୟକ୍ରମସର ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ:
କ) ସେସେଲ୍ସସର ନୂ ତନ ମାଜିସଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ସକାଟଚ ସକାଠାର ମି ଳିତ ଇ-ଉଦ୍ ଘାଟନ;
ଖ) ସେସେଲ୍ସ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ଏକ ଫାଷ୍ଟ୍ ପାସରାଲି ିଂ ସନୌସଭଳା ହସ୍ତାନ୍ତର;
ଗ) ୧ ସମଗାୱାଟ ସେୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ହସ୍ତାନ୍ତର;
ଘ) ୧୦ ଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବେମ୍ପନ୍ନ ସଗାଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (HICDPs) ର ଉଦ୍ ଘାଟନ ।
ରାଜଧାନୀ ଭି ସ୍ଟାରି ଆସର ଥ ିବା ନୂ ତନ ମାଜିସଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ସକାଟଚ ସକାଠା ସହଉଛି ସେସେଲ୍ସସର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ସବୋମରି କ
ଭି ତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ର୍ଯାହାକି ଅନୁ ଦାନ େହାୟତାସର ନିମାଚ ଣ ସହାଇଛି । ମାଜିସଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ସକାଟଚ ଏକ ଅତୟାଧୁନିକ ସକାଠା ର୍ଯାହା ସେସେ
ଲ୍ସ ନୟାୟି କ ବୟବସ୍ଥାର କ୍ଷମତାକୁ ବହୁ ଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ବ ଏବିଂ ସେସେଲ୍ସର ସଲାକଙ୍କୁ ନୟାୟି କ ସେବା ପ୍ରଦାନସର େହାୟତା କରି ବ ।
ସକାଲକାତାର M/s GRSE, ଦ୍ୱାରା ଭାରତସର ନିମିତ ୫୦ଏମ୍ ଫାଷ୍ଟ୍ ପାସରାଲି ିଂ ସନୌସଭଳା, ର୍ଯାହା ଏକ ଅତୟାଧୁନିକ ଏବିଂ େମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ େୁେଜ୍ଜିତ ସନୌସେନା ଜାହାଜ, ୋମୁଦ୍ରିକ ନୀରି କ୍ଷଣ କ୍ଷମ
ତାକୁ ଦୃ ଢ କରି ବା ପାଇ ଁଭାରତୀୟ ଅନୁ ଦାନ େହାୟତାସର ସେସେଲ୍ସକୁ ଉପହାର ଦିଆର୍ଯାଉଛି ।
ସେସେଲ୍ସର ସରାସମନଭି ଲ୍ ଦ୍ୱୀପସର ଥ ିବା ୧ ସମଗାୱାଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡମାଉସେଡ ସେୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତ େରକାରଙ୍କ ଅନୁ ଦାନ େହାୟତାସର ସେସେଲ୍ସସର କାର୍ଯଚୟକାରୀ ସହବାକୁ ଥ ିବା "ପି ଭି ସଡ
ସମାକ୍ରାଟାଇସଜେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ'ର ଏକ ଅିଂଶ ଭାବସର େମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ସହାଇଛି ।
ଭର୍ଚୁଆଲ କାର୍ଯଚୟକ୍ରମସର ସ୍ଥାନୀୟ େିଂସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ାଠ ନ ଏବିଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନ େହସର୍ଯାଗସର ଭାରତର ହାଇକମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱା
ରା କାର୍ଯଚୟକାରୀ ସହାଇଥ ିବା ୧୦ ଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବେମ୍ପନ୍ନ ସଗାଷ୍ି ଠ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (HICDPs) ର ହସ୍ତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସଦଖ ିବାକୁ ମି ଳିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟ୍ିସକାଣସର "SAGAR"
‘େମସ୍ତ ସକ୍ଷତ୍ରର େୁରକ୍ଷା ଏବିଂ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି' ସର ସେସେଲ୍ସ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧ ିକାର କରି ଛି । ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକର ଉଦଘା
ଟନ ସେସେଲ୍ସର ଭି ତ୍ତିଭୂମି, ବିକାଶ ତଥା େୁରକ୍ଷା ଆବଶୟକତା ପୂରଣ କରି ବା ପାଇ ଁଏକ ନିଭରସର୍ଯାଗୟ ଅିଂଶୀଦାର ଭାବସର ଭା
ରତର ବିସଶଷ ତଥା େମସୟାର୍ିତ ଭୂମି କାକୁ ଦଶଚାଇବା େହିତ ଏହା ଭାରତ ଏବିଂ ସେସେଲ୍ସର ସଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଥ ିବା ଗଭୀର
ତଥା ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ େମ୍ପକଚର ଏକ ପ୍ରମାଣ ଅସଟ ।

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
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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.

