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செெல் ஸ் நாட்டில் இந் திய திட்டங் கள் ச ாடக்கம் :
காச
ாலி நிகழ் ெ்சியில் பிர மர் பங் ககற் பு
ஏப்ரல் 07, 2021
செெல் ஸ்
நாட்டில் இந்திய திட்டங் கள் பலவற் றற ச ாடங் கி றவக்கும்
காச
ாலி நிகழ் ெசி
் யில் பிர மர் திரு நரரந்திர ரமாடி, செெல் ஸ் அதிபர் ரம கு
ரவவல் ராம் கலாவன் ஆகிரயார் பங் ரகற் கின்றனர்.
காச
ாலி காட்சி மூலம் நறடசபறும் இந் உயர்நிறலக் கூட்ட ்தில் கீழ் க
திட்டங் கள் ச ாடங் கி றவக்கப் படுகின்றன:

் ட

1) செெல் ஸில் புதிய மாஜிஸ்திரரட் நீ திமன்ற கட்டிடம் மின்னணு முறறயில்
கூட்டாக ச ாடங் கி றவக்கப் படுகிறது.
2) செெல் ஸ் கடரலார பாதுகாப் பு
ஒப் பறடக்கப் படுகிறது.

பறடயிடம்

அதிவிறரவு

ரராந்து

படகு

3) 1 சமகாவாட் சூரிய மின்ெக்தி உற் ப தி
் றமயம் ஒப் பறடக்கப் படுகிறது.
4) 10 ெமு ாய ரமம் பாட்டு திட்டங் கள் ச ாடங் கி றவக்கப் படுகின்றன.
செெல் ஸ்
றலநகரான விக்ரடாரியாவில் கட்டப் பட்டுள் ள புதிய மாஜிஸ்திரரட்
நீ திமன்ற கட்டிடம் , இந்திய நிதியு வியுடன் செெல் ஸ் நாட்டில் கட்டப் பட்ட மிகப்
சபரிய கட்டறமப் பு திட்டம் . நவீன ச ாழில் நுட்ப ்துடன் கட்டப் பட்ட இந்
நீ திமன்றம் , செெல் ஸ் நாட்டின் நீ தி து
் றற திறறன அதிகரிக்கும் . இது செெல் ஸ்
மக்களுக்கு சிறந் நீ தி ்துறற ரெறவகள் கிறடக்க உ வும் .
செெல் ஸ் நாட்டின் கடற் ொர் க ் கா
ிப் றப வலுப் படு து
் ம் இந்திய நிதியு வி
திட்ட ்தின்
கீழ் , சகால் க ் ாவில்
யாரிக்கப் பட்ட 50 மீட்டர்
நீ ளமுள் ள
அதிவிறரவு
ரராந்து
படகு
செெல் ஸ்
நாட்டுக்கு
அன்பளிப் பாக
வழங் கப் படுகிறது. இதில் நவீன வெதிகள் உள் ளன.
சூரிய மின்ெக்தி அறனவருக்கும் கிறடக்க செய் யும் திட்ட ்தின்
ஒரு
பகுதியாக, இந்திய
அரசின்
நிதியு வியுடன், செெல் ஸ்
நாட்டின்
ரராறமன்வில் லி தீவில் 1 சமகா வாட் திறனுள் ள சூரியெக்தி மின்உற் ப ்தி
நிறலயம் அறமக்ப்பட்டுள் ளது.
இந் காச
ாலி நிகழ் ெசி
் யில் , உள் ளூர் கல் வி நிறுவனங் களுடன் இற
ந்து
இந்திய தூ ரகம் அமல் படு ்தும் , 10 உயர்ந்
அளவிலான ெமூக ரமம் பாட்டு
திட்டங் களும் ஒப் பறடக்கப் படுகின்றன.
‘அறன ்து
பகுதிகளிலும்
பாதுகாப் பு
மற் றும்
வளர்ெ்சி’
- என்ற
பிர மரின் ‘ொகர்’ ச ாறலரநாக்கு திட்ட ்தில் செெல் ஸ் முக்கிய இட ்தில்
உள் ளது. இந்
முக்கிய திட்டங் கள் ச ாடங் கி றவக்கப் படுவது, செெல் ஸின்
உள் கட்டறமப் பு, ரமம் பாடு
மற் றும்
பாதுகாப் பு
ர றவகறள
நிவர் ்தி

செய் வதில் , இந்தியா முக்கிய நட்பு நாடாக இருப் பற நிரூபிப் பர ாடு, இந்தியசெெல் ஸ் மக்களிறடரயயான ஆழமான நட்புறவுக்கு ொன்றாகவும் உள் ளது.

நியூ டெல்லி
ஏப்ரல் 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.

