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ਭਾਰਤ–ਸੇਸ਼ਲਸ ਦਾ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ (8 ਅਪਰੈਲ, 2021)
7 ਅਪ੍ਰਲ
ੈ , 2021
ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸੇਸ਼ਲਸ ਸੇਸ਼ਲਸ ’ਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਰਾਜ ਦੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਵੇਵਲ ਰਾਮਕਲਾਵਨ ਨਾਲ 8 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਭਾਗ
ਲੈ ਣਗੇ।
ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਣਗੇ:
ੳ) ਸੇਸ਼ਲਸ ’ਚ ਮੈਹਜਸਟਰੇਟਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ–ਉਦਘਾਟਨ;
ਅ) ਸੇਸ਼ਲਸ ਤਟ ਰੱਹਖਅਕਾਾਂ ਨੰ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਂਪਣਾ;
ੲ) 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੋਲਰ ਹਿਜਲੀ ਪਲਾਾਂਟ ਸੌਂਪਣਾ;
ਸ) ਉੱਚ ਅਸਰ ਵਾਲੇ 10 ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਹਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ (HICDPs) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਹਰ ਹਵਕਟੋਰੀਆ ’ਚ ਮੈਹਜਸਟਰੇਟਸ ਦੀ ਨਵਾਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਭਵਨ, ਸੇਸ਼ਲਸ ਹਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਹਲਾ ਪਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਹਰੀ
ਿੁਹਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਜਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗਰਾਾਂਟ–ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਹਜਸਟਰੇਟਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਅਹਤ–
ਆਧੁਹਨਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਸ਼ਲਸ ਦੀ ਹਨਆਾਂਇਕ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਵੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ਲਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੰ
ਹਿਹਤਰ ਹਨਆਾਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਾਂ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸ
ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ 50–ਮੀਟਰ ਲੰ ਿਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਜੋ ਇੱਕ ਅਹਤ–ਆਧੁਹਨਕ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਿੇੜਾ ਹੈ, ਨੰ ਭਾਰਤ ਹਵੱਚ ਮੈਸ. GRSE, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਾਂ
ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੀਆਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਾਂ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਗਰਾਾਂਟ–ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਸੇਸ਼ਲਸ ਨੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਹਰਹਾ
ਹੈ।
ਸੇਸ਼ਲਸ ਦੇ ਰੋਮੇਨਹਵਲੇ

ਟਾਪ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੋਲਰ ਹਿਜਲੀ

ਪਲਾਾਂਟ ‘ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਡੈ ਮੋਕਰੈਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਰੋਜੈਕਟ’ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਹਜਸ ਨੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਾਂਟ–
ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਸੇਸ਼ਲਸ ’ਚ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਹਮਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਾਂ, ਹਵਹਦਅਕ ਤੇ ਹਕੱਤਾਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾਨਾਾਂ ਦੇ
ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕੀਤੇ 10 ‘ਉੱਚ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਹਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ’ (HICDPs) ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਰਹਦਰਸ਼ਟੀ ‘ਸਾਗਰ’ – ‘ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਭਨਾਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਹਖਆ ਤੇ ਹਵਕਾਸ’ (SAGAR – ਸਹਕਓਹਰਟੀ ਐਾਂਡ ਗਰੋਥ ਆਰ
ਔਲ ਇਨ ਦ ਰੀਜਨ) ਹਵੱਚ ਸੇਸ਼ਲਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਰਮੁੱਖ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ; ਸੇਸ਼ਲਸ ਦੀਆਾਂ ਿੁਹਨਆਦੀ
ਢਾਾਂਚੇ, ਹਵਕਾਸ ਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਹਧਤ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਪਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੇਸ਼ਲਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹਵਚਾਲੇ ਡੰ ਘੇ ਤੇ
ਮਹਰਆਦਾਪਰਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਰਖੀ ਭਹਮਕਾ ਨੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਿੰਧਾਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
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