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వర్చు వల్ మాధ్య మం దా్వ రా భారతదేశాని కి, సెశెల్్  కు మధ్య  

జర్చగనున్న  ఉన్న త స్థ య ి కారయ క్రమం (ఏప్రిల్ 8, 2021) 

ఏప్రిల్ 07, 2021 
 

సెశెల్్  లో భారతదేశాని కి చందిన్ అనేర పథకాల ను ప్రరారంభంచడం కోసం క్పధాన్ మంత్రి స్థర ీ

న్రంక్ర మోదీ సెశెల్్  గణతంక్తం అధ్య క్షుడు మాన్య  స్థర ీవేవెల్ రామ్ రలావన్ తో పాటు ఈ నెల 8న్ 

ఒర ఉన్న త స్థ య ి వర్చు వల్ కారయ క్రమం లో పాలుపంచుకోనున్నన ర్చ. 

 

వర్చు వల్ మాధ్య మం ద్వా రా జిగే ఈ ఉన్న త స్థ య ి కారయ క్రమం లో.. 

ఎ)  సెశెల్్  లో మేజిస్ట్రటే్స్  కోరే్చ తాలూకు కొతత భవన్ననిన  ఎలస్ట్కేానిక్ మాధ్య మం ద్వా రా రలసి 

ప్రరారంభంచడం; 

బి) సెశెల్్  కో తా  తీర రక్షర రళానికి ఒర ఫాస్ట ేపాక్రల్ వెసల్ అపప గంత; 

సి) ఒర మెగా వాట్స సౌర విద్యయ త్తత స్థపాాం ంటు అపప గంత; 

 డి) పది హై ఇమాప క్ ేరమ్యయ నిటీ డివెలప్ర మెంట్స ప్రరాజెక్ ేస్ట (హెచ్ఐసిడిపి స్ట) ను 

ప్రరారంభంచడం.. వంటి కారాయ లు భాగం గా ఉంటాి 

 

సెశెల్్  రాజధాని న్గరంం వికేోియా లో నిరాా ణం జిగన్ మేజిస్ట్రటే్స్  కోరే్చ నూతన్ భవన్ం భారత

దేశం పక్షాన్ మంజూరైన్ ఆి యర సహాయం తో కొలువుదీిన్ ఒరటో క్పధాన్ పౌర మౌలిర సద్యపాయాల 

ప్రరాజెకేు.  మేజిస్ట్రటే్స్  కోరే్చ ఒర అతాయ ధునిర భవన్ం.  ఇది సెశెల్్  న్నయ యవయ వస్థసయ ామస్థరాాయ నిన  గణ

నీయం గా పంపందించడం తో పాటు సెశెల్్  క్పజానీకానికి ఉతతమమైన్ న్నయ య రవలను 

అందించడం లో తోడప డనుంది. 

 

50-ఎమ్ ఫాస్ట ేపాక్రల్ వెసల్ అనేది ఒర ఆధునిరమైన్టువంటి, అనిన  హంగుల తో కూడిన్టువంటి 

నౌకారళ ఓడ. దీనిని భారతదేశం లోని కోల్కాతా లో గల మెస్ ర్్స  జిఆర్సఎస్టఇ నిిా ంచంది.  స

ముక్ర సంబంధిత గస్థతత ామస్థరాాయ ల ను బలోపేతం చేయడం కోసమని భారతదేశం తరఫున్ ఆి యర స

హాయానిన  మంజూర్చ చేసి, ఈ ఓడ ను నిిా ంచ సెశెల్్  కు ఒర బహుమతి గా అందించడం జ

ర్చగుతోంది. 

 

సెశెల్్  అమలు చేయతలపటినే్ ‘సోలర్స పివి డెమోక్రటైజేశన్ ప్రరాజెకేు’లో భాగం గా సెశెల్్  లోని 

రోమన్ విల్లాం దీవి లో ఒర మెగా వాట్స ామస్థర యయ ం రలిగన్ సౌర విద్యయ త్తత స్థపాాం ంటు ను నిిా ంచడం జ

ిగంది.  దీని నిరాా ణాని కి భారత క్పభుతా ం గ్రాంటు రూపం లో సహాయానిన  అందించంది. 

 

వర్చు వల్ మాధ్య మం ద్వా రా 10 హై ఇమాప క్ ేరమ్యయ నిటీ డివెలప్ర మెంట్స ప్రరాజెక్ ేస్ట (హెచ్ఐసిడిపి 



స్ట) ను అపప గంచడం జర్చగుత్తంది.  ఈ ప్రరాజెకేుల ను స్థ య నిర సంసయ లు, విద్వయ  సంసయ లు, వృతిత 

విద్వయ  సంసయ ల సహకారం తో భారతదేశ హై రమిశన్ తీ ుి దిదిదంది. 

 

క్పధాన్ మంత్రి ద్వరశ నిరత లో భాగం అిన్ ‘ాగర్స’ (‘ఎస్టఎజిఎఆర్స’ - సెకూయ ిటీ ఎండ్ గ్రోత్ర 

ఫార్స ఆల్ ఇన్ ర రీజియన్) లో సెశెల్్  ఒర కంద్రరీయ స్థ య న్ననిన  రలిగ ఉంది.  ఈ కీలర ప్రరాజెకేు ల 

ప్రరారంభోత్ వం సెశెల్్  తన్ మౌలిర సద్యపాయాలు, అభవృది,ా భక్రత పరమైన్ అవసరాల ను 

తీర్చు కోవడం లో భారతదేశం సెశెల్్  కు ఒర క్పత్యయ రమైన్, కాల పరీక్ష కు తస్థటేుకొని నిలచన్ విశా స

నీయ భాగాా మయ  దేశం గా ఉంరనే విషయానిన  చాటి చపప డమే కాకుండా భారతదేశం క్పజల కు, 

సెశెల్్  క్పజల కు మధ్య  గాఢమైన్ మైత్రి సంబంధాలు నెలకొన్నన యన్డానికి ఒర నిరరశ న్ం గా 

కూడా నిలుసోతంది. 

న్యూఢిల్లీ 
ఏప్రిల్ 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. 

 


