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પ્રધાનમતં્રી નરને્દ્ર મોદી અન ેમોરશેિયસના પ્રધાનમતં્રી પ્રવિંદ જુગનાથ ેસયંકુ્ત રીત ેમોરશેિયસમા ં

સામાશજક આિંાસ એકમ પરરયોજનાનુ ંઉદ્ઘાટન કયુું અન ેિંર્ચયુઅુલ માધ્યમથી મોરશેિયસમા ં

નાગરરક સિેંા કોલજે તમેજ 8 MW સોલર PV ફામ ુપરરયોજનાનો શિલાન્દ્યાસ કયો 

 
પ્રધાનમંત્રી િ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને મોરેિશયસના પ્રધાનમંત્રી િ્રી પ્રિંશંદકુમાર જુગનાથે આજે સંયુક્ત રીતે 

મોરેિશયસમાં સામાજશક આિંાસ એકમ પરશયોજનાનું ઉદ્ઘાટન કર્યંુ હતંુ. આ પરશયોજના ભારત અને મોરેિશયસ 

િંચ્ચે િંાઇબ્રન્ટ િંશકાસ ભાગીદારીના ભાગરૂપે અમલમાં મૂકિંામાં આિંી છે. આ પ્રસંગે, બંને દેિોના 

પ્રધાનમંત્રીએ મોરેિશયસમાં ભારતના િંશકાસ સહકારના ભાગરૂપે નશર્માણ કરિંામાં આિંનારી અદ્યતન નાગરશક 

સેિંા કોલેજ અને 8 MW સોલર PV ફાર્મ પરશયોજનાના િંર્ચ્યુઅલ િશલાન્યાસ કાર્યક્રમમાં પણ ભાગ લીધો 

હતો. આ કાર્યક્રમ િંીડશયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી યોજિંામાં આિં્યો હતો. મોરશિશયસની PMO ખાતે 

યોજિંામાં આિંેલા આ કાર્યક્રમમાં મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ અને મોરેિશયસ સરકારના િંરશષ્ઠ અધશકારીઓ સહશત 

િંશિંશધ મહાનુભાિંો ઉપસ્થશત રહ્યા હતા. 

આ પ્રસંગે સંબોધન આપતા, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ લોકોની સુખાકારીમાં િંૃદ્ધશ અને દેિની ક્ષમતાઓને પ્રિંેગ 

આપિંા પર ધ્યાન આપિંાની સાથે સાથે આપણા મશત્રો અને સાર્િંભૌમત્િંના આદરણીયોની જરૂરશયાતો અને 

પ્રાથમશકતાઓ દ્િંારા નશર્ધારશત કરિંામાં આિંેલી ભારતના િંશકાસ સહાયને પ્રબળ કરતી દૂરંદેિી પર પ્રકાિ પાડ્યો 

હતો. પ્રધાનમંત્રીએ સ્િંીકાર્યંુ હતંુ કે, રાષ્ટ્રના નશર્માણમાં નાગરશક સેિંા કોલેજ પરશયોજના મહત્િંપૂર્ણ છે 

અને શમિન કમુયોગીના બોધપાઠ િેર કરિંાની પણ રજૂઆત કરી હતી. પ્રધાનમંત્રીએ એક સૂર્ય, એક િંશિ્િં, 
એક ગ્રીડ (OSOWOG) પહેલને પણ યાદ કરી હતી જેને ઓક્ટોબર 2018માં આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર સંગઠન 

(ISA)ની પ્રથમ સભા દરમશયાન લાિંિંામાં આિંી હતી અને કહ્યંુ હતંુ કે, મોરેિશયસમાં તૈયાર થઇ હેલા 8 MW 
સોલર PV ફાર્મથી 13,000 ટન કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઉત્સર્જન ટાળી િકાિે જેથી મોરેિશયસ આબોહિંા 

પરશિંર્તનની જે સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યંુ છે તેનું િમન કરિંામાં મદદ મળિે. 

મોરેિશયસના પ્રધાનમંત્રી િ્રી પ્રિંશંદ જુગનાથે પોતાની ટશપ્પણી દરમશયાન ભારતે મોરેિશયસને આર્થશક સહાય 

ઉપરાંત િંશિંશધ પ્રકારે િં્યાપક પ્રમાણમાં કરેલી મદદ બદલ ભારતનો આભાર માન્યો હતો. તેમણે નોંધ્યંુ હતંુ કે, 
પ્રધાનમંત્રી મોદીના નેતૃત્િં હેઠળ ભારત અને મોરેિશયસ િંચ્ચેના સંબંધો નિંી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચી િક્યા છે. 

ભારત સરકારે મે 2016માં મોરેિશયસ સરકાર દ્િંારા પાંચ પ્રાથમશકતાની પરશયોજનાઓ સહશત અન્ય યોજનાઓ 

અમલમાં મૂકિંામા માટે મોરેિશયસ સરકારને િંશિેષ આર્થશક પેકેજ રૂપે 353 મશલશયન અમેરશકી ડૉલરની સહાય 

આપી હતી. આ મુખ્ય પાંચ યોજનાઓમાં મેટ્રો એક્સપ્રેસ પ્રોજેક્ટ, સર્િંોચ્ચ અદાલતની ઈમારત, 
નિંી ENT હોસ્પશટલ, પ્રાથમશક િાળાના િંશદ્યાર્થીઓને ડશજશટલ ટેબ્લેટ્સનો પૂરિંઠો અને સામાજશક આિંાસ 



પરશયોજના છે. આજે સામાજશક આિંાસ પરશયોજનાના ઉદ્ઘાટન સાથે, SEP હેઠળ તમામ ઉચ્ચ પ્રોફાઇલ 

પરશયોજનાઓને અમલમાં મૂકિંામાં આિંી છે. 

નાગરશક સેિંા કોલેજ પરશયોજના રેડુઇટમાં આિંેલી છે જેના માટે 2017માં મોરેિશયસના પ્રધાનમંત્રી પ્રિંશંદ 

જુગનાથે ભારતની મુલાકાત લીધી ત્યારે બંને દેિો િંચ્ચે કરિંામાં આિંેલા MoU હેઠળ 4.74 મશલશયન અમેરશકી 

ડૉલરની અનુદાન સહાય દ્િંારા નાણાં આપિંામાં આિંી રહ્યાં છે. એકિંાર આ કોલેજનંુ નશર્માણ થઇ જાય તે પછી, 
તે મોરશિયસના નાગરશક સેિંકો માટે સંપૂર્ણ સાધન સંપન્ન અને કાર્યરત સુિંશધા પ્રદાન કરિે જેથી અહીં િંશિંશધ 

તાલીમ અને કૌિલ્ય િંશકાસ કાર્યક્રમો હાથ ધરી િકાિે. આનાથી ભારત સાથે તેમના સંસ્થાગત જોડાણમાં પણ 

િંધારે મજબૂતી આિંિે. 

8 MW સોલર PV ફાર્મમાં 25,000 PV સેલનું ઇન્સ્ટોલેિન સામેલ છે જેનાથી દર િંર્ષે અંદાજે 14 
GWh ગ્રીન ઉર્જાનંુ ઉત્પાદન થિે જે મોરેિશયસમાં લગભગ 10,000 પરશિંારોને િંીજળી પૂરી પાડિે તેમજ 

દર િંર્ષે 13,000 ટન કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઉત્સર્જન ટાળી િકાિે. આના કારણે મોરેિશયસને આબોહિંા 

પરશિંર્તનના કારણે થતી અસરોનું િમન કરિંામાં પણ મદદ મળી રહેિે. 

આજના કાર્યક્રમમાં બે મુખ્ય દ્િંશપક્ષીય કરારોનું આદાનપ્રદાન પણ સામેલ હતંુ જેમાં મેટ્રો એક્સપ્રેસ અને 

અન્ય માળખાકીય સુિંશધાઓની પરશયોજનાઓ માટે ભારત સરકાર દ્િંારા મોરેિશયસ સરકારને 190 મશલશયન 

અમેરશકી ડૉલરની લાઇન ઓફ ક્રેડશટ લંબાિંિંા માટેનો કરાર અને નાના િંશકાસના પ્રોજેક્ટ્સના અમલીકરણ 

માટે MoU સામેલ છ.ે 

કોિંશડ-19ના કારણે ઉભા થયેલા પડકારો િંચ્ચે પણ ભારત – મોરેિશયસ િંશકાસ ભાગીદારી પરશયોજનાઓ ઝડપથી 

આગળ િંધી છે. િંર્ષ 2019માં, પ્રધાનમંત્રી મોદી અને પ્રધાનમંત્રી જુગનાથે સંયુક્ત રીતે મોરેિશયસમાં મેટ્રો 

એક્સપ્રેસ પરશયોજના અને નિંી ENT હોસ્પશટલ માટે િંર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી ઉદ્ઘાટન કર્યંુ હતંુ. એિંી જ રીતે, 
જુલાઇ 2020માં મોરેિશયસમાં નિંી સર્િંોચ્ચ અદાલતની ઈમારતનું બંને દેિના પ્રધાનમંત્રી દ્િંારા િંર્ચ્યુઅલ 

માધ્યમથી ઉદ્ઘાટન કરિંામાં આિં્યું હતંુ. 

ભારત અને મોરેિશયસ આપણા સામાન્ય ઇતશહાસ, િંંિ, સંસ્કૃતશ અને ભાષામાં ઘનશષ્ઠ સંબંધો ધરાિંે છે. આ 

આપણા બંને દેિો િંચ્ચેની િંશિેષાધશકૃત િંશકાસ ભાગીદારીમાં આ બાબત પ્રતશબશંબશત થાય છે, જેમાં હશન્દ 

મહાસાગર ક્ષેત્રમાં મોરેિશયસ ભારત માટે મુખ્ય િંશકાસ ભાગીદાર છે. ‘સબકા સાથ, સબકા શિંકાસ, સબકા 

શિંશ્િંાસ, સબકા પ્રયાસ’ની ભાિંનાને અનુરૂપ આજની ઘટના, આ સફળ અને સમયની કસોટીએ પરખાયેલી 

ભાગીદારીમાં િંધુ એક સીમાચશહ્નરૂપ મુકામ છે. 

 

નિંી રદલ્હી,  

20 જાન્દ્યુઆરી, 2022 

 

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. 


