Prime Minister Shri Narendra Modi and President of
the Republic of Seychelles H.E. Wavel Ramkalawan
jointly inaugurate a range of Development Assistance
Projects at India-Seychelles High Level Virtual Event
(April 8, 2021)
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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೆೀೇಂದ್ರ ಮೀದಿ ಮತ್ತು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಶ್ಿೇಷ್ಠ ವೆೀವೆಲ್ಸ ರಾಮಕಲವಾನ್ ಭಾರತ್-ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಹೆೈ ಲೆವೆಲ್ಸ ವರ್ತುಯಲ್ಸ
ಈವೆೇಂಟನಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರರಲ್ಸ 8, 2021) ಜ್ೇಂಟಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರತ ಅಭಿವೃದಿಿ ನೆರವು
ಯೀಜ್ನೆಗಳನತು ಉದ್ಾಾಟಿಸದ್ರತ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 08, 2021
ಪ್ಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ಿೀ ನರ ೀೇಂದ್ಿ ಮೀದಿಯವರು ವರ್ುುಯಲ್ ಕಾರ್ುಕ್ಿಮದ್ಲ್ಲಿ ಸ ಶ ಲ್್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ಿೇಷ್ಠ ವ ೀವ ಲ್
ರಾಮಕ್ಲವನ್ ಇೇಂದ್ು. ಸೀಶ ಲ್್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿೇಂದ್ ಧ್ನಸಹಾರ್ ಪ್ಡ ದ್ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದಿಿ ನ ರವು ಯೀಜನ ಗಳ
ಜೇಂಟಿ ಇ-ಉದ್ಾಾಟನ ಮತುು ಸೀಶ ಲ್್ ಕ ೀಸ್ಟ್ ಗಾರ್ುನ ಬಳಕ ಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ ಟ ಿೀಲ್
ಹಡಗು ಹಸಾುೇಂತರಿಸಲು ವರ್ುುಯಲ್ ಈವ ೇಂಟ್ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದ್ .
ವರ್ುುಯಲ್ ಕಾರ್ುಕ್ಿಮದ್ ಸೇಂದ್ರ್ುದ್ಲ್ಲಿ, ಪ್ಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೀದಿ ಮತುು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕ್ಲವಾನ್ ಜೇಂಟಿಯಾಗಿ
ಸೀಶ ಲ್್ನಲ್ಲಿರುವ ಹ ಸ ಮಾಯಜಿಸ ರೀಟ್ ನಾಯಯಾಲರ್ದ್ ಕ್ಟ್ಡವನುು ಉದ್ಾಾಟಿಸದ್ರು. ಈ ಕ್ಟ್ಡವು ಸೀಶ ಲ್್ನ
ಮದ್ಲ ಭಾರತೀರ್ ನ ರವಿನ ಮ ಲಸೌಕ್ರ್ು ಯೀಜನ ಯಾಗಿದ್ುು, ಭಾರತ ಸಕಾುರದಿೇಂದ್ 3.5 ಮಿಲ್ಲರ್ನ್ ಡಾಲರ್
ಅನುದ್ಾನದ್ ಸಹಾರ್ದಿೇಂದ್ ಪ್ೂರ್ುಗ ೇಂಡಿದ್ . ಸೀಶ ಲ್್ನ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಕ ್ೀರಿಯಾದ್ ಹೃದ್ರ್ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿದ್ , ಆಧ್ುನಿಕ್
ವಿನಾಯಸವನುು ಪ್ಿದ್ಶ್ುಸುತುದ್ ಮತುು ಉತುಮ ಗುರ್ಮಟ್ದ್ ಮಾನದ್ೇಂಡಗಳಿಗ ನಿಮಿುಸಲಾಗಿದ್ , ಮಾಯಜಿಸ ರೀಟ್
ನಾಯಯಾಲರ್ವು ಸೀಶ ಲ್್ನ ನಾಯರ್ ವಯವಸ ೆರ್ ಸಾಮರ್ಥಯುವನುು ಗಮನಾಹುವಾಗಿ ಹ ್ಚಿಸಸುತುದ್ ಮತುು ಎರಡು ದ್ ೀಶಗಳ
ನಡುವಿನ ದಿಿಪ್ಕ್ಷೀರ್ ಸಹಕಾರದ್ ಹ ಗುುರುತಾಗಿದ್ .
ವರ್ುುಯಲ್ ಕಾರ್ುಕ್ಿಮದ್ ಸೇಂದ್ರ್ುದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ಿೀ ನರ ೀೇಂದ್ಿ ಮೀದಿಯವರು 48.9 ಮಿೀಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್

ಪ ಟ ಿೀಲ್ ಹಡಗು (ಎಫಪ್ರವಿ) ಅನುು ಸೀಶ ಲ್್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ಹಸಾುೇಂತರಿಸದ್ರು. 100 ಕ ೀಟಿ ರ ಪಾಯಿಗಳ ವ ರ್ಚಿಸದ್ಲ್ಲಿ
ಕ ೀಲಕತಾುದ್ ಮೆಸಸ್ಟು ಜಿಆರ್ಎಸ್ಟಇ ನಿಮಿುಸದ್ ಎಫಪ್ರವಿ ರ್ನುು ತನು ಕ್ಡಲ ಕ್ಣ್ಾುವಲು ಸಾಮರ್ಥಯುಗಳನುು
ಬಲಪ್ಡಿಸುವ

ತುತುು

ಅಗತಯವನುು

ಪ್ೂರ ೈಸಲು

ಭಾರತೀರ್

ಅನುದ್ಾನದ್

ನ ರವಿನಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಸೀಶ ಲ್್ಗ

ಉಡುಗ ರ ಯಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದ್ . ಆಧ್ುನಿಕ್ ಮತುು ಅತಾಯಧ್ುನಿಕ್ ಹಡಗು ಸೀಶ ಲ್್ ಕ ೀಸ್ಟ್ ಗಾರ್ು ತನು ವಿಶಾಲವಾದ್
ಸಾಗರ ಎಸ ್ೀಟ್ ಅನುು ಪ್ರಿಣ್ಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗಸುು ತರುಗಿಸಲು ಮತುು ರಕ್ಷಸಲು ಸಾಮರ್ಥಯುವನುು ಹ ್ಚಿಸಸುತುದ್ ಮತುು
ಕ್ಡಲ ಕ್ಡಲುಳಳತನ, ಮಾದ್ಕ್ ದ್ಿವಯ ಮತುು ಶಸಾಾಸಾ ಕ್ಳಳಸಾಗಣ್ ಮತುು ಸೀಶ ಲ್್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಿಮ ಮಿೀನುಗಾರಿಕ
ಮುೇಂತಾದ್ ಬ ದ್ರಿಕ ಗಳನುು ಎದ್ುರಿಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತುದ್ . ಕ್ಡಲ ಸುರಕ್ಷತ ರ್ ಕ್ ೀತಿದ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತುು ಸೀಶ ಲ್್
ನಡುವಿನ ಸಮರ್-ಪ್ರಿೀಕ್ಷತ ಮತುು ಆಳವಾದ್ ಸಹಕಾರಕ ಕ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಹಡಗಿನ ಪ್ೂರ ೈಕ ಮತುು ಸೀಶ ಲ್್ನ
ವಿಶಾಿಸಾಹು ಮತುು ಆದ್ಯತ ರ್ ರ್ದ್ಿತಾ ಪಾಲುದ್ಾರನಾಗಿ ಭಾರತ ಪಾತಿವಹಿಸಿದ್.
ಈ ಸೇಂದ್ರ್ುದ್ಲ್ಲಿ, ಸೀಶ ಲ್್ನ ರ ಮೆೈನಿಿಲ ಿ ದಿಿೀಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತೀರ್ ಅನುದ್ಾನದ್ ಸಹಾರ್ದಿೇಂದ್ ನಿಮಿುಸಲಾದ್ 1
ಮೆಗಾವಾಯಟ್ ನ ಲದ್ ಆರ ೀಹಿತವಾದ್ ಸೌರ ವಿದ್ುಯತ್ ಸಾೆವರವನುು ಪ್ಿಧಾನಿ ಮತುು ಸೀಶ ಲ್್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೇಂಟಿಯಾಗಿ ಇಉದ್ಾಾಟಿಸದ್ರು. ಸೀಶ ಲ್್ನಲ್ಲಿನ ಹತುು (10) ಭಾರತೀರ್ ಹ ೈ ಇೇಂಪಾಯಕ್ಟ್ ಸಮುದ್ಾರ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೀಜನ ಗಳನುು
(ಎಚಐಸಡಿಪ್ರ) ಸಹ ಇಬಬರು ಗರ್ಯರು ಇ-ಉದ್ಾಾಟಿಸದ್ರು.
ಈ ಸೇಂದ್ರ್ುದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ ಪ್ಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೀದಿಯವರು, ಸೀಶ ಲ್್ನ ಸಹಕಾರವನುು ಮತುಷ್ು್ ಬಲಪ್ಡಿಸುವಲ್ಲಿ
ಜನರು ಆಧಾರಿತ ಮ ಲಸೌಕ್ರ್ು ಯೀಜನ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಹಭಾಗಿತಿದ್ ಮಹತಿವನುು ತಳಿಸದ್ರು. ಆಧ್ುನಿಕ್
ವಿನಾಯಸ ಮತುು ಅತಾಯಧ್ುನಿಕ್ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ೇಂದಿಗ ನಿಮಿುಸಲಾದ್ ಹ ಸ ಮಾಯಜಿಸ ರೀಟ್ ನಾಯಯಾಲರ್ವು ಸೀಶ ಲ್್
ಜನರಿಗ ನಾಯಯಾೇಂಗ ಸ ೀವ ಗಳನುು ತಲುಪ್ರಸಲು ಸ ಕ್ುವಾದ್ ಆಸನವಾಗಿ ಕಾರ್ುನಿವುಹಿಸುತುದ್ ಎೇಂದ್ು ಪ್ಿಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಯವರು ಗಮನಿಸದ್ರು. ಸೀಶ ಲ್್ಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ ಟ ಿೀಲ್ ಹಡಗಿನ ಉಡುಗ ರ ರ್ು ತನು ಕ್ಡಲ ಜಾಗವನುು
ಕಾಪಾಡುವ ಮತುು ಸಮಿೀಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸೀಶ ಲ್್ನ ಸಿೇಂತ ಸಾಮರ್ಥಯುವನುು ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಭಾರತದ್ ಬದ್ಿತ ರ್ನುು
ತ ೀರಿಸುತುದ್ ಎೇಂದ್ು ಪ್ಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಹ ೀಳಿದ್ರು.
ಎರಡು ದ್ ೀಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ್ ಮತುು ನಿಕ್ಟ ಸೇಂಬೇಂಧ್ಗಳ ಪ್ಿತಬೇಂಬವಾಗಿ ಸೀಶ ಲ್್ನ ರ್ದ್ಿತ ಮತುು ಅಭಿವೃದಿಿ
ಅಗತಯಗಳನುು ಪ್ೂರ ೈಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ ನಿರೇಂತರ ಬ ೇಂಬಲಕ ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ ೀವ ಲ್ ರಾಮಕ್ಲವಾನ್ ತಮಮ ಆಳವಾದ್
ಕ್ೃತಜ್ಞತ ರ್ನುು ವಯಕ್ುಪ್ಡಿಸದ್ರು.
ಹ ಸ ಮಾಯಜಿಸ ರೀಟ್ ಕ ೀಟ್ು ಕ್ಟ್ಡ, 1 ಮೆಗಾವಾಯಟ್ ಸೌರ ವಿದ್ುಯತ್ ಸಾೆವರ, ಎಚಐಸಡಿಪ್ರಗಳು ಮತುು ಎಫಪ್ರವಿ

ಹಸಾುೇಂತರಿಸುವಿಕ ರ್ ಇ-ಉದ್ಾಾಟನ ರ್ು ಸೀಶ ಲ್್ನ ದಿೀರ್ುಕಾಲದ್ ಮತುು ವಿಶಾಿಸಾಹು ಪಾಲುದ್ಾರನಾಗಿ ಭಾರತದ್
ಅರ್ಲ ಪಾತಿವನುು ಮತುು ಆಳವಾದ್ ದಿಿಪ್ಕ್ಷೀರ್ ಸೇಂಬೇಂಧ್ದ್ ಬಗ್್ೆ ಬದ್ಿತ ರ್ನುು ತ ೀರಿಸುತುದ್ .
ಸಮಾರೇಂರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಿದ್ಶ್ುಸಲಾದ್ ಸಹಕಾರ ಯೀಜನ ಗಳು ಪ್ಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ ೀೇಂದ್ಿ ಮೀದಿರ್ವರ ‘ಸಾಗರ್ - ರ್ದ್ಿತ
ಮತುು ಪ್ಿದ್ ೀಶದ್ ಎಲಿರಿಗ ಬ ಳವಣಿಗ ’ ಎೇಂಬ ದ್ ರದ್ೃಷ್ಟ್ಗ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿರುತುವ .
ನವ ದ್ೆಹಲ್ಲ
ಏಪ್ರರಲ್ಸ 08, 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.

