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ଭାରତ-ସେସେଲ୍ସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଭର୍ଚୁ ଆଲ କାର୍ଯଚୟକ୍ରମ (ଏପି୍ରଲ୍ ୮, ୨୦୨୧) 

ଏପି୍ରଲ 07, 2021 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ କାର୍ଯଚୟକ୍ରମସର ସେସେଲ୍ସର ମହାମହମି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୱାସଭଲ ରାମ

କାଲାୱାନଙ୍କ େହତି ୮ ଏପି୍ରଲ ୨୦୨୧ ସର ସେସେଲ୍ସସର ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିସବ। 

ଏହ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ କାର୍ଯଚୟକ୍ରମସର ନିମ୍ ନଲିଖତି ବିଷୟବସୁ୍ତ ରହବି: 

କ) ସେସେଲ୍ସସର ନୂତନ ମାଜିସଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ସକାଟଚ ସକାଠାର ମିଳିତ ଇ-ଉଦ୍ଘାଟନ; 

ଖ) ସେସେଲ୍ସ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହନିୀକୁ ଏକ ଫାଷ୍ଟ୍ ପାସରାଲିିଂ ସନୌସଭଳା ହସ୍ତାନ୍ତର; 

ଗ) ୧ ସମଗାୱାଟ ସେୌର ଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହସ୍ତାନ୍ତର; 

ଘ) ୧୦ ଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବେମ୍ପନ୍ନ ସଗାଷ୍ ଠୀ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (HICDPs) ର ଉଦ୍ଘାଟନ । 

ରାଜଧାନୀ ଭିସ୍ଟାରିଆସର ଥବିା ନୂତନ ମାଜିସଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ସକାଟଚ ସକାଠା ସହଉଛି ସେସେଲ୍ସସର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମଖୁ ସବୋମରିକ 

ଭିତି୍ତଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ର୍ଯାହାକ ିଅନୁଦାନ େହାୟତାସର ନିମଚାଣ ସହାଇଛି ।  ମାଜିସଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ସକାଟଚ ଏକ ଅତୟାଧନୁିକ ସକାଠା ର୍ଯାହା ସେସେ

ଲ୍ସ ନୟାୟିକ ବୟବସ୍ଥାର କ୍ଷମତାକ ୁବହୁଗଣୁତି କରିବ ଏବିଂ ସେସେଲ୍ସର ସଲାକଙୁ୍କ ନୟାୟିକ ସେବା ପ୍ରଦାନସର େହାୟତା କରିବ । 

ସକାଲକାତାର M/s GRSE, ଦ୍ୱାରା ଭାରତସର ନିମିତ ୫୦-

ଏମ ୍ଫାଷ୍ଟ୍ ପାସରାଲିିଂ ସନୌସଭଳା, ର୍ଯାହା ଏକ ଅତୟାଧନୁିକ ଏବିଂ େମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଚ େେୁଜି୍ଜତ ସନୌସେନା ଜାହାଜ, ୋମଦିୁ୍ରକ ନୀରିକ୍ଷଣ କ୍ଷମ

ତାକ ୁଦୃଢ କରିବା ପାଇ ଁଭାରତୀୟ ଅନୁଦାନ େହାୟତାସର ସେସେଲ୍ସକ ୁଉପହାର ଦିଆର୍ଯାଉଛି । 

ସେସେଲ୍ସର ସରାସମନଭିଲ୍ ଦ୍ୱୀପସର ଥବିା ୧ ସମଗାୱାଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ-

ମାଉସେଡ ସେୌର ଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତ େରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ େହାୟତାସର ସେସେଲ୍ସସର କାର୍ଯଚୟକାରୀ ସହବାକ ୁଥବିା "ପିଭି ସଡ

ସମାକ୍ରାଟାଇସଜେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ'ର ଏକ ଅିଂଶ ଭାବସର େମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଚ ସହାଇଛି । 

 ଭର୍ଚୁ ଆଲ କାର୍ଯଚୟକ୍ରମସର ସ୍ଥାନୀୟ େିଂସ୍ଥା, ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ ଠାନ ଏବିଂ ଧନ୍ଦାମଳୂକ ଅନୁଷ୍ଠାନ େହସର୍ଯାଗସର ଭାରତର ହାଇକମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱା

ରା କାର୍ଯଚୟକାରୀ ସହାଇଥବିା ୧୦ ଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବେମ୍ପନ୍ନ ସଗାଷି୍ ଠ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (HICDPs) ର ହସ୍ତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସଦଖବିାକୁ ମିଳିବ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ୍ସକାଣସର "SAGAR" 

‘େମସ୍ତ ସକ୍ଷତ୍ରର େରୁକ୍ଷା ଏବିଂ ଅଭିବୃଦି୍ଧ' ସର ସେସେଲ୍ସ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ସ୍ଥାନ ଅଧକିାର କରିଛି । ଏହ ିପ୍ରମଖୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁିକର ଉଦଘା

ଟନ ସେସେଲ୍ସର ଭିତି୍ତଭୂମି, ବିକାଶ ତଥା େରୁକ୍ଷା ଆବଶୟକତା ପରୂଣ କରିବା ପାଇ ଁଏକ ନିଭରସର୍ଯାଗୟ ଅିଂଶୀଦାର ଭାବସର ଭା

ରତର ବିସଶଷ ତଥା େମସୟାରି୍ତ ଭୂମିକାକ ୁଦଶଚାଇବା େହତି ଏହା ଭାରତ ଏବିଂ ସେସେଲ୍ସର ସଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଥବିା ଗଭୀର 

ତଥା ବନୁ୍ଧତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଚ େମ୍ପକଚର ଏକ ପ୍ରମାଣ ଅସଟ । 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
ଏପି୍ରଲ 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. 

 


