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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సీషెల్్ అధ్యక్షుడు గౌరవనీయ వావెల్ రామకలావనతో నేడు ప్ిధాన మంత్రి శ్రీ నరంద్ి మోదీ వరచువల్
కారయకీమంలో పాలగొనాారచ. సీషెల్్కు భారత్ నిధ్ుల సాయం దాారా చేప్ట్టిన ప్లు అభివృదధి సహాయ పాిజెకిుల
ఉమమడి ఇ-పాిరంభోత్్వం అలాగ సీషెల్్ కోస్టి గార్డ్ వినియోగం కోసం భారత్ సరఫరా చేసరన వేగవంత్మైన గసీీ
నౌకను అంద్జయడం కోసం ఈ వరచువల్ కారయకీమానిా నిరాహంచారచ.
ఈ వరచువల్ కారయకీమం సంద్రభంగా, ప్ిధాన మంత్రి మోదీ మరియు అధ్యక్షుడు రామకలావన సీషెల్్లోని కొత్ీ
మజిస్ిట్స
ే ్ కోరచి భవనానిా ఉమమడిగా పాిరంభించారచ. ఈ భవనం సీషెల్్లో భారత్ సహాయంతో నిరిమంచిన
మొట్ి మొద్ట్ట ఇనఫ్ాిసి క
ే ుర్డ పాిజెకిు అలాగ భారత్ ప్ిభుత్ాం నుంచి 3.5 మిలియన డాలరల గాీంట్స సహాయంతో
దీనిా ప్ూరిీ చేశారచ. సీషెల్్ రాజధాని నగరం వికోిరియా నడిబొ డు్న ఉనా ఈ భవనం, ఆధ్ునిక డిజెైనతో అలాగ
అత్యయత్ీ మ నాణ్యతా ప్ిమాణ్ాలతో నిరిమత్మైందధ. ఈ మజిస్ిట్స
ే ్ కోరచి సీషెల్్ నాయయ వయవసథ లో సామరాథానిా
ఇతోధధకంగా ప్ెంచనుందధ అలాగ ఇరచ దేశాల మధ్య ద్ైాపాక్షిక సహకారానికి చిరసమరణ్ీయమైన గురచీగా
మారనుందధ.
ఈ వరచువల్ కారయకీమం సంద్రభంగా ప్ిధాన మంత్రి నరంద్ి మోదీ 48.9 మీట్రల కు ప్ెైగా పొ డవెైన వేగవంత్మైన
గసీీ నౌక (ఎఫప్ీవీ)ని కూడా సీషెల్్ అధ్యక్షుడికి అంద్జశారచ. కోల్కతాకు చ్ందధన మస్ర్డ్ జీఆర్డఎస్టఈ రూ.100

కోట్ల వయయంతో త్యారచచేసరన ఈ ఎఫప్ీవీని, సీషెల్్ త్న సముద్ి గసీీ సామరాథాలను బలోప్్త్ం చేసుకోవడానికి
త్క్షణ్ అవసరాలను తీరచుకోవడం కోసం భారత్ గాీంట్స సహాయం కింద్ సీషెల్్కు బహుమత్రగా అందధంచారచ. ఈ
అధ్ునాత్న మరియు అతాయధ్ునిక నౌక సీషెల్్ త్న విశాలమైన సముద్ి పాింతానిా ప్రిరక్షించుకోవడానికి
సమరథ వంత్గా గసీీ నిరాహంచడంలో సీషెల్్ కోస్టి గార్డ్ సామరాథానిా గణ్నీయంగా ప్ెంచనుందధ అలాగ సముద్ి
ద ంగలు, డిగ్స్ మరియు ఆయుధాల సమగిలంగ్స మరియు సీషెల్్ జలాలోల అకీమ చేప్ల వేట్ వంట్ట ముప్పులను
ఎద్ురకోవడంలో తోడాుట్ు అందధంచనుందధ. భారత్ మరియు సీషెల్్ మధ్య మారిట్ైమ భద్ిత్లో కాలప్రీక్షను
త్ట్ుికొని నిలబడిన మరియు విసీ ృత్ సాథయి సహకారానికి అలాగ సీషెల్్కు ఒక నమమమైన మరియు పాిధానయ
భద్ిత్ భాగసాామిగా భారత్ పో షరసీ ునా పాత్ికు అనుగుణ్ంగానే ఈ వెసల్ను సరఫరా చేయడం జరిగిందధ.
ఈ కారయకీమం సంద్రభంగా, ప్ిధాన మంత్రి మరియు సీషెల్్ అధ్యక్షుడు సీషెల్్ రకమైనవిలే దీవపలోల భారతీయ
గాీంట్స సహాయంతో నిరిమంచిన 1 మగావాట్స సామరథాం గల నేలప్ెై నిరిమంచిన సౌర విద్ుయత్ పాలంట్సను కూడా
ఉమమడిగా ఇ-పాిరంభోత్్వం చేశారచ. సీషెల్్లో ప్దధ (10) భారతీయ అత్యంత్ ప్ిభావిత్ సామాజిక అభివృదధి
పాిజెకిుల (హెచ్ఐసీడీప్ీలు)ను కూడా ఇరచవపరచ ప్ిముఖులు ఇ-పాిరంభోత్్వం చేశారచ.
ఈ సంద్రభంగా ప్ిధాన మంత్రి మోదీ మాట్ాలడుత్ూ, సీషెల్్తో సహకారానిా మరింత్ బలోప్్త్ం చేసుకోవడానికి
ప్ిజా సంబంధ్ మౌలిక సద్ుపాయాల పాిజెకిలల ో అభివృదధి భాగసాామయం యొకో పాిధానయత్ను ఉదాాట్టంచారచ.
అధ్ునిక డిజెైన మరియు అధ్ునాత్న సద్ుపాయాలతో నిరిమంచిన కొత్ీ మజిస్ిట్స
ే ్ కోరచి సీషెల్్ ప్ిజలకు నాయయ
స్వలను సరెైన విధ్ంగా అందధంచడంలో త్గిన వేదధకగా నిలుసుీంద్ని ప్్రకోనాారచ. వేగవంత్మైన గసీీ నౌకను
సీషెల్్కు బహుమత్రగా ఇవాడం అనేదధ సీషెల్్ త్న మారిట్ైమ పాింతానిా ప్రిరక్షించుకోవడం అలాగ గసీీ
కాయడంలో సొ ంత్ సామరాథాలను బలోప్్త్ం చేసుకోవడానికి భారత్ చూప్పత్యనా నిబద్ి త్ను చాట్టచ్బుతోంద్ని
ప్ిధాని చ్పాురచ.
ఇరచ దేశాల మధ్య బలమైన మరియు సనిాహత్ సంబంధాలకు ప్ితీకగా సీషెల్్ భద్ిత్ మరియు అభివృదధి
అవసరాలను తీరుడంలో భారత్ అందధసీ ునా నిరంత్ర తోడాుట్ుకు అధ్యక్షుడు వావెల్ రామకలావన
మనసూూరిీగా కృత్జఞ త్ను త్లియజశారచ.
కొత్ీ మజిస్ిట్స
ే ్ కోరచి భవనం ఇ-పాిరంభోత్్వం, 1 మగావాట్స సౌర విద్ుయత్ పాలంట్స, హెచ్ఐసీడీప్ీలు మరియు
ఎఫప్ీవీని అంద్జయడం అనేవి సీషెల్్కు దీరాకాల మరియు నమమకమైన భాగసాామిగా భారత్ పో షరసీ ునా
సరథరమైన పాత్ిను అలాగ ద్ైాపాక్షిక సంబంధానిా విసీ ృత్ం చేసుకునే దధశగా త్న నిబద్ి త్కు తారాోణ్ంగా
నిలుసోీ ందధ.

ఈ కారయకీమంలో ప్ిద్రిశంచిన సహకార పాిజెకిులు ప్ిధాన మంత్రి నరంద్ి మోదీ యొకో విజన అయిన ‘సాగర్డ –
ఈ పాింత్ంలో అంద్రికీ భద్ిత్ మరియు అభివృదధి’కి అనుగుణ్ంగా ఉనాాయి.
న్యయఢిల్లి
ఏప్రాల్స 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.

