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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರವಿಂದ್ ಜುಗ್ನೌತ್ 

ಅವರು ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು 

ಜನವರಿ 20, 2022 

ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಿಷಸ ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಲೇಜು ಮತುು 8 ಮೆಗಾವಾಾಟ್ ಸೌರ ಪಿವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯೇಜನೆಗೆ 

ವರ್ಚುಾ್ವಲ್  ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸಾಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು  

ಪರಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರೇ ನರೇಂದರ ಮೇದಿ ಮತುು ಮಾರಿಷಸ ಪರಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರೇ ಪರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಜುಗೌೌ ತ್ ಅವರು 

ಇಂದು ಮಾರಿಷಸ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಸತ್ರ ಘಟಕಗಳ ಯೇಜನೆಯನುೌ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಾಾಟಿಸಿದರು. ಭಾರತ 

ಮತುು ಮಾರಿಷಸ ನಡುವಿನ ಸದೃಢ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾಲುದ್ಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಯೇಜನೆಯನುೌ ಜಾರಿಗೆ 

ತರಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಸಂದರ್್ದಲ್ಲಿ,  ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಬಂಬಲದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತರ ಎರಡು ಯೇಜನೆಗಳಾದ - 

ಅತ್ಾಾಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಲೇಜು ಸಾಾಪನೆ ಮತುು 8 ಮೆಗಾವಾಾಟ್ ಸೌರ ಪಿವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಾಪನೆ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸಾಾಪನೆ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಸಮಾರಂರ್ದಲ್ಲಿ ಇಬಬರೊ ಪರಧಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. ಈ 

ಕಾಯ್ಕರಮವನುೌ ವಿೇಡಿಯ ಕಾನಫರನ್ಸ  ಮೊಲಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.  ಮಾರಿಷಸ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪಿಎಂಒ 

ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ ಕಾಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಮತುು ಮಾರಿಷಸ ಸರಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮುುಖದಲ್ಲಿ 

ಈ ಕಾಯ್ಕರಮವು ನಡೆಯಿತು. 

ಈ ಸಂದರ್್ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಧಾನಿ ಮೇದಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಸೌೇಹಿತರ ಅಗತಾಗಳು, ಆದಾತೆಗಳು ಮತುು 

ಸಾವ್ಭೌಮತವದ ಬಗೆಗೆ  ಗೌರವದೆೊಂದಿಗೆ ವಾಾ್ಾಾನಿಸಲಾದ ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಿ ನೆರವಿನ ದೊರದೃ್ಟಿಯಯ ಬಗೆಗೆ  ಒತ್ರು 

ಹೇಳಿದರು. ಇದೆೇ ವೇಳೆ, ಜನರ ಯೇಗಕ್ಷೇಮವನುೌ ಹಚಿಿಸುವುದು ಮತುು ದೆೇಶದ ಸಾಮರ್ಥಾ್ವನುೌ ಹಚಿಿಸುವುದು 

ಸಹ ಭಾರತದ ಇಂತಹ ನೆರವಿನ ದೃ್ಟಿಯಕೆೊೇನದ ಭಾಗವಂದು ಪರಧಾನಿ ತ್ರಳಿಸಿದರು. ರಾಷರ ನಿಮಾ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ 

ಸೇವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೇಜನೆಯ ಮಹತವವನುೌ ಒತ್ರು ಹೇಳಿದ ಪರಧಾನಿಯವರು, ʻಮಿಷನ್ಸ ಕಮ್ಯೇಗಿʼ ಯ 

ಕಲ್ಲಕೆಗಳನುೌ ಹಂಚಿಕೆೊಳುುವುದ್ಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿದರು. 2018ರ ಅಕೆೊಟಿಯೇಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಾರಾ್ರೇಯ ಸೌರ ಮೆೈತ್ರರಕೊಟದ 

(ಐಎಸಎ) ಮದಲ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ʻಒಬಬ ಸೊಯ್, ಒಂದು ಜಗತುು, ಒಂದು ಗಿರಡ್ʼ (ಒಎಸ 

ಒಡಬುಿಾಒಜಿ) ಉಪಕರಮವನುೌ ಪರಧಾನಿ ಸುರಿಸಿದರು. 8 ಮೆಗಾವಾಾಟ್ ಸೌರ ಪಿವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯೇಜನೆಯು 

13,000 ಟನ್ಸ ಸಿಒ2 ಹೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನುೌ ತಪಿಿಸುವ ಮೊಲಕ ಮಾರಿಷಸ ಎದುರಿಸುತ್ರುರುವ ಹವಾಮಾನ 

ಸವಾಲುಗಳನುೌ ತಗಿಗೆ ಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಮಾರಿಷಸ  ಪರಧಾನಮಂತ್ರರ ಪರವಿಂದ್ ಜುಗೌೌ ತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರಿಷಸ ಗೆ ಆರ್ಥ್ಕ ನೆರವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಾಪಕ 

ನೆರವು ನಿೇಡಿದ ಭಾರತಕೆೆ ಧನಾವಾದ ಅಪಿ್ಸಿದರು. ಪರಧಾನಿ ಮೇದಿ ಅವರ ನಾಯಕತವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತುು 

ಮಾರಿಷಸ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊಸ ಎತುರವನುೌ ಸಾಧಿಸಿವ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನ ಸಳೆದರು. 

ಮಾರಿಷಸ ಸರಕಾರ ಗುರುತ್ರಸಿರುವ ಐದು ಆದಾತೆಯ ಯೇಜನೆಗಳನುೌ ಕಾಯ್ಗತಗೆೊಳಿಸಲು ಭಾರತ ಸಕಾ್ರವು 

2016ರ ಮೆೇ ತ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ ಸರಕಾರಕೆೆ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥ್ಕ ಪಾಾಕೆೇಜ್ (ಎಸ ಇಪಿ) ಭಾಗವಾಗಿ 353 ಅಮೆರಿಕನ್ಸ 

ಡಾಲರ್ ಅನುದ್ಾನವನುೌ ವಿಸುರಿಸಿತುು.  ಅಂತಹ ಆದಾತೆ ಯೇಜನೆಗಳೆಂದರ: ಮೆಟೊರೇ ಎಕ್ಸ  ಪ್ರರಸ ಯೇಜನೆ, 

ಸುಪಿರೇಂ ಕೆೊೇಟ್್ ಕಟಟಿಯಡ, ಹೊಸ ಇಎನ್ಸ ಟಿ ಆಸಿತೆರ, ಪಾರರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕೆಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ಾಾಬಿಟ್ ಗಳ ಪೂರೈಕೆ 



ಮತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಸತ್ರ ಯೇಜನೆ.  ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಸತ್ರ ಯೇಜನೆಯ ಉದ್ಾಾಟನೆಯಂದಿಗೆ, ʻಎಸ ಇಪಿʼ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಉನೌತ ಮಟಟಿಯದ ಯೇಜನೆಗಳನುೌ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಿದಂತ್ಾಗಿದೆ. 

ʻರಡುಯಿಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೇಜನೆಗೆ 4.74 ದಶಲಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ ಡಾಲರ್ ಅನುದ್ಾನದ 

ಮೊಲಕ ಭಾರತ ಹಣಕಾಸು ಬಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ರುದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ ಪರಧಾನಿ ಪರವಿಂದ್ ಜುಗೌೌ ತ್ ಅವರು 

ಭಾರತಕೆೆ ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿದ ಸಂದರ್್ದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಒಪಿಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ರುದೆ. 

ಒಮೆು ಇದು ನಿಮಾ್ಣಗೆೊಂಡ ನಂತರ, ಮಾರಿಷಸ ನ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಗತಾವಾದ ತರಬೇತ್ರ ಮತುು ಕೌಶಲಾ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯ್ಕರಮವನುೌ ಕೆೈಗೆೊಳುಲು ಸಂಪೂಣ್ ಸುಸಜಿಿತ ಹಾಗೊ ಕ್ರರಯಾತುಕ ಸೌಲರ್ಾವನುೌ ಇದು 

ಒದಗಿಸುತುದೆ.  ಇದರಿಂದ ಭಾರತದೆೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸಿಾಕ ಸಂಪಕ್ ಮತುಷುಟಿಯ ಬಲಗೆೊಳುಲ್ಲದೆ. 

ವಾ್್ಕ ಸುಮಾರು 14 GWh ಹಸಿರು ಶಕ್ರುಯನುೌ ಉತ್ಾಿದಿಸುವ ನಿಟಿಟಿಯನಲ್ಲಿ 25,000 ಪಿವಿ 

ಕೆೊೇಶಗಳ  ಸಾಾಪನೆಯನುೌ 8 ಮೆಗಾವಾಾಟ್ ಸೌರ ಪಿವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯೇಜನೆಯು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಇದರಡಿ ಪರತ್ರ ವಷ್ 

ಸುಮಾರು 10,000 ಮಾರಿಷಸ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದುಾತ್  ಸೌಲರ್ಾ ವಿಸುರಣೆಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಜೊತಗೆ ಪರತ್ರವಷ್ 

13,000 ಟನ್ಸ  ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಯಾಕೆ್ೈಡ್  ಹೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನುೌ ತಗಿಗೆ ಸುವ ಮೊಲಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುೌ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಮಾರಿಷಸ ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದೆ. 

ಇಂದಿನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರಮುಖ ದಿವಪಕ್ಷೇಯ ಒಪಿಂದಗಳ ವಿನಿಮಯವೂ ಸೇರಿತುು, ಅವುಗಳೆಂದರ: 

ಮೆಟೊರೇ ಎಕ್ಸ  ಪ್ರರಸ ಮತುು ಇತರ ಮೊಲಸೌಕಯ್ ಯೇಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರಕಾರದಿಂದ ಮಾರಿಷಸ ಸರಕಾರಕೆೆ 

190 ದಶಲಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ವಿಸುರಣೆ ಹಾಗೊ ಸಣಣ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ ಕುರಿತ 

ಒಪಿಂದ. 

ಕೆೊೇವಿಡ್-19 ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತ್ಾಗಿಯೊ, ಭಾರತ-ಮಾರಿಷಸ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾಲುದ್ಾರಿಕೆ ಯೇಜನೆಗಳು 

ತವರಿತವಾಗಿ ಪರಗತ್ರ ಸಾಧಿಸಿವ. 2019ರಲ್ಲಿ, ಪರಧಾನಿ ಮೇದಿ ಮತುು ಪರಧಾನಿ ಜುಗೌೌ ತ್ ಅವರು ಮೆಟೊರೇ 

ಎಕ್ಸ  ಪ್ರರಸ ಯೇಜನೆ ಮತುು ಮಾರಿಷಸ ನ ನೊಾ ಇಎನ್ಸ ಟಿ ಆಸಿತೆರಯನುೌ ವರ್ಚುಾ್ವಲ್  ಮೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 

ಉದ್ಾಾಟಿಸಿದದರು. ಅದೆೇ ರಿೇತ್ರ, ಜುಲೈ 2020ರಲ್ಲಿ, ಮಾರಿಷಸ ನ ಹೊಸ ಸುಪಿರೇಂ ಕೆೊೇಟ್್ ಕಟಟಿಯಡವನುೌ ಸಹ 

ಇಬಬರು ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರಗಳು ವರ್ಚುಾ್ವಲ್  ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಾಾಟಿಸಿದದರು. 

ಭಾರತ ಮತುು ಮಾರಿಷಸ ಸಾಮಾನಾ ಇತ್ರಹಾಸ, ವಂಶಾವಳಿ, ಸಂಸೆೃತ್ರ ಮತುು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳನುೌ 

ಹಂಚಿಕೆೊಂಡಿವ. ನಮು ಎರಡೊ ದೆೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾಲುದ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 

ಪರತ್ರಫಲ್ಲಸುತುದೆ. ಮಾರಿಷಸ ಹಿಂದೊ ಮಹಾಸಾಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಪಾಲುದ್ಾರನಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾಯ್ಕರಮವು ʻಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶಾವಸ, ಸಬ್ ಕಾ 

ಪರಯಾಸ ̓  ಆಶಯಕೆೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉರ್ಯ ದೆೇಶಗಳ ಯಶಸಿವ, ದಿೇಘ್ಕಾಲ್ಲೇನ ಪಾಲುದ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತೆೊುಂದು 

ಮೆೈಲುಗಲಿನುೌ ಗುರುತ್ರಸುತುದೆ. 

 

ನವದೆಹಲಿ 
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