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)
April 08, 2021

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ରେରେଲ୍ସେ ମାନୟବେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ରେରେଲ୍
ୋମକଲ୍ାେନ ମିଳତ
ି ୋରବ ୋେତ-ରେରେଲ୍ସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତେୀୟ େେଚୁଆଲ୍ କାର୍ଯଚୟକ୍ରମରେ
ବିକାଶ େହାୟତା ପ୍ରକଳ୍ପେ ଉଦଘାଟନ କେିଛନ୍ତି (8 ଏପ୍ରି ଲ୍ 2021)
ଏପ୍ରି ଲ୍ 08, 2021
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜି ରେରେଲ୍ସେ ମାନୟବେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ରେରେଲ୍ ୋମକଲ୍ାେନଙ୍କ େହ ଏକ େେଚୁଆଲ୍
କାର୍ଯଚୟକ୍ରମରେ ରର୍ଯାଗ ରଦଇଥିରଲ୍ା ରେରେଲ୍ସରେ ୋେତ ଦ୍ୱାୋ ଆର୍ଥିକ ଅନୁ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅରନକ ବିକାଶ େହାୟତା ପ୍ରକଳ୍ପେ ମିଳତ
ି ଇଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ରେରେଲ୍ସ ରକାଷ୍ଟଗାର୍ଚେ ବୟବହାେ ପାଇଁ ୋେତ ପ୍ରଦାନ କେିଥିବା ଏକ ଦୁ ତଗାମୀ ପାରରାଲ୍ିଂ ଜାହାଜ ହସ୍ତାନ୍ତେ ପାଇଁ
ଏହି େେଚୁଆଲ୍ କାର୍ଯଚୟକ୍ରମ ଆରୟାଜିତ ରହାଇଥିଲ୍ା।
ଏହି େେଚୁଆଲ୍ କାର୍ଯଚୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଏବଂ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ୋମକଲ୍ାୋନ ମିଳତ
ି ୋରବ ରେରେଲ୍ସରେ ନୂ ତନ ମାଜିରଷ୍ଟ୍ରଟସ
ରକାଟଚ େବନକୁ ଉଦଘାଟନ କେିଥିରଲ୍। ଏହି େବନ ରହଉଛି ରେରେଲ୍ସରେ ପ୍ରର୍ଥମ ୋେତୀୟ େହାୟତା େିତ୍ତିେୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ୋେତ
େେକାେଙ୍କ ଠାେୁ 3.5 ମିଲ୍ିୟନ ର୍ଲ୍ାେ ଅନୁ ଦାନରେ ଏହା େମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ରହାଇଛି। ରେରେଲ୍ସେ ୋଜଧାନୀ େିରକଟାେିଆେ ହୃ ଦୟରେ
ଅବସ୍ଥିତ, ଏକ ଆଧୁନକ
ି ର୍ିଜାଇନ େହିତ ଉଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡରେ ନିମିତ ଏହି ମାଜିରଷ୍ଟ୍ରଟସ ରକାଟଚ ରେରେଲ୍ସେ ନୟାୟ ବୟବସ୍ଥାେ ଷମତମତାକୁ
ଆହୁ େି ବୃ ଦ୍ଧି କେିବ ଏବଂ ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାଷମତିକ େହରର୍ଯାଗେ ଏକ ପ୍ରମୁସ ସ୍ଥାନ ରହବ।
ଏହି େେଚୁଆଲ୍ କାର୍ଯଚୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ମଧ୍ୟ ଏକ 48.9 ମିଟେ ଦୁ ତଗାମୀ ପାରରାଲ୍ିଂ ଜାହାଜ (ଏଫପିେି) କୁ
ରେରେଲ୍ସେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କେିଥିରଲ୍। 100 ରକାଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ରକାଲ୍କାତାେ ରମେେଚ ଜିଆେଏେଇ ଦ୍ୱାୋ ନିମିତ ଏହି
ଜାହାଜକୁ ରେରେଲ୍ସେ ୋମୁଦ୍ରିକ ତଦାେସ ଷମତମତାକୁ ତ୍ୱୋନିିତ କେିବା ପାଇଁ ୋେତୀୟ ଅନୁ ଦାନ େହାୟତା ଜେିଆରେ ଉପହାେ
ଦିଆର୍ଯାଇଛି। ଏହି ଅତୟାଧୁନକ
ି ଜାହାଜ ରେରେଲ୍ସେ ବିସ୍ତୃତ ୋମୁଦ୍ରିକ େମ୍ପତ୍ତିେ ପ୍ରୋବଶାଳୀ ୋବରେ ପାରରାଲ୍ିଂ ତର୍ଥା େୁେଷମତା ପ୍ରଦାନ
କେିବାରେ ରେରେଲ୍ସ ରକାଷ୍ଟଗାର୍ଚେ ଦଷମତତାକୁ ର୍ଯରର୍ଥଷ୍ଟ ବୃ ଦ୍ଧି କେିବ ଏବଂ ୋମୁଦ୍ରିକ ର୍କାୟତି, ନିଶାଦ୍ରବୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରୋୋ

ୋଲ୍ାଣ ଏବଂ ରେରେଲ୍ସ ଜଳରେ ରବଆଇନ ମାଛ ଧେିବା େଳି ବିପଦେ ମୁକାବିଲ୍ା କେିବାରେ ୋହାର୍ଯୟ କେିବ। ଜାହାଜ ପ୍ରଦାନ
ୋମୁଦ୍ରିକ େୁେଷମତା ରଷମତତ୍ରରେ ୋେତ ଏବଂ ରେରେଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ େମୟ ପେୀଷମତିତ ଏବଂ ଗେୀେ େହରର୍ଯାଗ ଏବଂ ରେରେଲ୍ସେ ଜରଣ
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତର୍ଥା ପେନ୍ଦିତ େୁେଷମତା େହୋଗୀ ୋବରେ ୋେତେ େୂମିକାକୁ ଦଶଚାଉଛି।
ଏହି କାର୍ଯଚୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରେରେଲ୍ସେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ମିଳତ
ି ୋରବ ରେରେଲ୍ସେ ରୋରମନେିରଲେ ଦ୍ୱୀପରେ ୋେତୀୟ
ଅନୁ ଦାନ େହାୟତାରେ ନିମିତ 1 ରମଗାୋଟ ରେୌେଶକ୍ତି ପଲାଣ୍ଟେ ଇ-ଉଦ୍ଘାଟନ କେିଥିରଲ୍। ରେରେଲ୍ସରେ ନିମିତ ଦଶଟି ୋେତୀୟ ଉଚ୍ଚ
ପ୍ରୋବେମ୍ପନ୍ନ ରଗାଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏେଆଇେିର୍ପ
ି ି) ମଧ୍ୟ ଦୁ ଇ ରନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଇ-ଉଦ୍ଘାଟନ କୋର୍ଯାଇଥିଲ୍ା।
ଏହି ଅବେେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ରେରେଲ୍ସ େହ େହରର୍ଯାଗକୁ ଆହୁ େି ମଜବୁ ତ କେିବା ପାଇଁ ରଲ୍ାକାେିମୁସୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁର୍କ
ି ରେ
ବିକାଶ େହୋଗୀତାେ ଗୁେୁତ୍ୱ ଉପରେ ରଜାେ ରଦଇଥିରଲ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉରଲେସ କେିଥିରଲ୍ରର୍ଯ ଆଧୁନକ
ି ର୍ିଜାଇନ ଏବଂ
ଅତୟାଧୁନକ
ି େୁବଧ
ି ା େହିତ ନିମିତ ନୂ ତନ ମାଜିରଷ୍ଟ୍ରଟସ ରକାଟଚ ରେରେଲ୍ସେ ରଲ୍ାକଙ୍କୁ ନୟାୟି କ ରେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ଆେନ
ୋବରେ କାର୍ଯଚୟ କେିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିରଲ୍ରର୍ଯ ରେରେଲ୍ସକୁ ଦୁ ତଗାମୀ ପାରରାଲ୍ିଂ ଜାହାଜ ଉପହାେ ଏହାେ ୋମୁଦ୍ରିକ େୁେଷମତା
ତର୍ଥା ତଦାେସ କେିବାରେ ରେରେଲ୍ସେ ନିଜେ ଷମତମତାକୁ େୁଦୃଢ କେିବା ପାଇଁ ୋେତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦଶଚାଉଛି।
ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୃ ଢ ତର୍ଥା ଘନିଷ୍ଠ େମ୍ପକଚେ ପ୍ରତିଫଳନ ୋବରେ ରେରେଲ୍ସେ େୁେଷମତା ତର୍ଥା ବିକାଶମୂଳକ ଆବଶୟକତାକୁ ପୂେଣ
କେିବାରେ ୋେତ ନିେନ୍ତେ େମର୍ଥଚନ କେିଥିବାେୁ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ରେରେଲ୍ ୋମକଲ୍ାେନ ଗେୀେ କୃ ତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ନୂ ତନ ମାଜିରଷ୍ଟ୍ରଟସ ରକାଟଚ େବନ, 1 ରମଗାୋଟ ରେୌେଶକ୍ତି ପଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୋବେମ୍ପନ୍ନ ରଗାଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଇ-ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ
ଦୁ ତଗାମୀ ପାରରାଲ୍ିଂ ଜାହାଜ ହସ୍ତାନ୍ତେ ରେରେଲ୍ସେ ଦୀଘଚସ୍ଥାୟୀ ତର୍ଥା ନିେଚେରର୍ଯାଗୟ ଅଂଶୀଦାେ ୋବରେ ୋେତେ ଦୃ ଢ େୂମିକା ଏବଂ
ଦ୍ୱିପାଷମତିକ େମ୍ପକଚକୁ ଗେୀେ କେିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦଶଚାଉଛି।
ଏହି କାର୍ଯଚୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦଶିତ ରହାଇଥିବା େହରର୍ଯାଗ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁର୍କ
ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ ପେିକଳ୍ପନା ‘ୋଗେ – ଏହି ଅଞ୍ଚଳେ
େମସ୍ତଙ୍କ େୁେଷମତା ଏବଂ ଅେିବୃଦ୍ଧି’ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ଅରଟ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ଏପ୍ରି ଲ୍ 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.

