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પ્રધાનમંત્ રી મરેન્દ્ર ંોદી અમે રરપબ્લિક ઓફ સેશેલ્સમન રનષ્ટ્રપતિ 
એચ.ઈ.વનવેિ રનંકિનવે ભનરિ-સેશેલ્સ ઉચ્ચ સ્િરીય તવઝ્યઅુિ 
કનયયક્રંંનત અમેક તવકનસિક્ષરી પ્રોજેક્ટોનુત સતયકુ્િ રીિે ઉદઘનટમ 
કયુું (8 એતપ્રિ 2021) 
08 એતપ્રિ, 2021 
 
પ્રધાનમતં્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે સેશલે્સના રાષ્ટ્રપતિ વાવેલ રામકાલાવન સાથે ડિજીટલ માધ્યમથી 
વર્ચ્યઅુલ કાયુક્રમમા ં ભાગ લીધો હિો.સેશલે્સમા ં ભારિની આતથિક મદદથી િૈયાર થયેલા કેટલાક 
તવકાસ પ્રોજેક્ટોનય ં ડિજીટલ માધ્યમથી ઉદઘાટન કરવા િથા સેશેલ્સ કોસ્ટ ગાિુના ઉપયોગ માટે 
ઝિપભેર દેખરેખ રાખી શકાય િેવા જહાજ ભારિ દ્વારા સોંપવા આ વર્ચ્યઅુલ કાયુક્રમનય ંઆયોજન 
કરવામા ંઆવ્ય ંહત ય. 
 

વર્ચ્યઅુલ કાયુક્રમ દરતમયાન પ્રધાનમતં્રી નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ વાવેલ રામકાલાવને સેશેલ્સમા ં
તનમાુણ પામેલી નવી મેજજસ્રેટ કોટુની બિલલ્િિંગનય ંસ ં્ યક્િ રીિે ઉદઘાટન ક્યું હત ય.ં આ બિલલ્િિંગ સેશેલ્સમા ં
ભારિીય મદદથી તનમાુણ પામેલ પ્રથમ ઈન્દ્રાસ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ છે અને ભારિ સરકાર િરફથી 3.5 
તમબલયન િોલરની આતથિક મદદથી િે પણૂુ કરવામા ંઆવેલ છે. સેશલે્સનય ં હૃદય ગણાિા રાજધાની 
તવક્ટોડરયા શહરેમા ં સયદંર અને આધયતનક ડિઝાઈન સાથ ે ઉર્ચચ ગયણવત્તાના ધોરણોને ધ્યાનમા ં રાખી 
િૈયાર કરવામા ંઆવેલી મેજજસ્રેટ્સ કોટુ સેશેલ્સની ન્દ્યાય વયવસ્થાની ક્ષમિાને નોંધપાત્ર પ્રમાણમા ં
વેગ આપશે અને િન્ને દેશ વર્ચચેના દ્વદ્વપક્ષીય સહકાર માટે એક સીમાબચન્દ્હરૂપ િની રહશેે. 
 

પ્રધાનમતં્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ચ્યઅુલ કાયુક્રમ દરતમયાન સેશલે્સના રાષ્ટ્રપતિને 48.9m ફાસ્ટ પેરોલ 



વેસલ (FPV) સોંપ્્ય હત ય.ં The FPV, built by M/s FPVનય ંમેસસ જીઆરએસઈ, કોલકાિા દ્વારા રૂતપયા 
100 કરોિના ખચુથી તનમાુણ કરવામા ં આવ્ય ં છે, જે સેશેલ્સને િેની મેડરટીમ સતવિલન્દ્સ ક્ષમિાન ે
મજબિૂ કરવાની િાત્કાબલક જરૂડરયાિને પરૂી કરવા ભારિની આતથિક મદદ હઠેળ આ સોગાદ 
આપવામા ંઆવી છે.આ અતિઆધયતનક જહાજ સેશલ્સના કોસ્ટ ગાિુને િેની તવશાળ દડરયાઈ તવસ્િારમા ં
વધારે અસરકારક દેખરેખ રાખવા અને સયરક્ષા કરવાની ક્ષમિામા ંનોંધપાત્ર પ્રમાણમા ંવેગ આપશે િેમ 
જ દડરયાઈ ચાબંચયાગીરી, માદક પદાથો િથા હતથયારોની દાણચોરી-હરેાફેરી િેમ જ ગેરકાયદેસર 
માર્ચછીમારી જેવી સેશેલ્સની જળસીમામા ં થિી પ્રવતૃિઓને અટકાવવામા ં મદદરૂપ િનશે. દડરયાઈ 
સયરક્ષાના કે્ષત્રમા ંભારિ અને સેશેલ્સ વર્ચચે મજબિૂ સહકાર િેમ જ ભારિની એક તવશ્વાપાત્ર ભતૂમકા 
િથા સેશલે્સની એક પસદંગીના સયરક્ષા ભાગીદાર િરીકે આ અત્યાધયતનક જહાજ આપવામા ંઆવ્ય ંછે. 
 

આ પ્રસગેં પ્રધાનમતં્રી નરેન્દ્ર મોદી અને સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિએ 1 મેગાવોટના સૌર ઉરુ્જ પ્લાન્દ્ટનય ંપણ 
સં્ યક્િ રીિે ઉદઘાટન ક્યું હત ય,ં આ સૌર ઉરુ્જ પ્લાન્દ્ટ ભારિની આતથિક મદદથી રોમેઈનવેલ 
આઈસલેન્દ્િ પર તનમાુણ કરવામા ંઆવયો છે. િને્ન મહાનયભાવે સેશેલ્સમા ંદસ (10) જેટલા ભારિીય હાઈ 
ઈમ્પેક્ટ કોમ્્યતનટી િેવલપમેન્દ્ટ પ્રોજેક્ટ્સ (HICDPs)નય ંપણ વર્ચ્યઅુલ ઉદઘાટન ક્યું હત ય.ં 
 

આ પ્રસગેં િોલિા પ્રધાનમતં્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સેશેલ્સ સાથે સહકારને વધારે મજબિૂ કરવામા ંલોકલક્ષી 
આંિરમાળખાકીય પ્રોજેક્ટોમા ંતવકાસ ભાગીદારીનય ંશય ંમહત્વ છે િેના પર ભાર મયક્યો હિો. પ્રધાનમતં્રી 
નરેન્દ્ર મોદીએ એ િાિિની પણ નોંધ લીધી હિી કે નવી મેજજસ્રેટ્સ કોટુ ઉત્તમ ડિઝાઈન અન ે
અત્યાધયતનક સયતવધાથી િૈયાર કરવામા ંઆવી છે,જે સેશલે્સની પ્રર્જને ન્દ્યાતયક સેવાઓ વધય સારી રીિે 
ઉપલબ્ધ િનાવશે. પ્રધાનમતં્રીએ જણાવ્ય ં કે ફાસ્ટ પેરોલ વેસલની સેશેલ્સને સોગાદ એ સેશેલ્સ િેના 
દડરયાઈ ક્ષેત્રની સયરક્ષા અને દેખરેખ રાખવામા ં પોિાની ક્ષમિાને વધય મજબિૂ કરે િેવી ભારિની 
વચનિદ્ધિાને દશાુવે છે. 
 

રાષ્ટ્રપતિ વાવેલ રામકાલાવે સેશેલ્સની સયરક્ષા અને તવકાસની જરૂડરયાિને પરૂી કરવામા ં ભારિ 
િરફથી જે સહકાર મળી રહ્યો છે િે િદલ આભાર વયક્િ કયો હિો. િેમણે જણાવ્ય ંહત ય ંકે િને્ન દેશના 
મજબિૂ અને ઘતનષ્ટ્ઠ સિંધંોને આ િાિિ પ્રતિિ કરે છે. 
 

નવી મેજજસ્રેટ કોટુની બિલલ્િિંગ, 1 મેગા વોટનો સૌર ઉરુ્જ પ્લાન્દ્ટ, HICDPનય ં ઉદઘાટન િથા FPV 

સોંપવામા ં આવ્ય ં િે સેશેલ્સ સાથે લાિંા ગાળાના િથા તવશ્વાસપાત્ર ભાગીદાર િરીકેની ભારિની 
ભતૂમકાને દશાુવે છે િેમ જ મજબિૂ દ્વદ્વપક્ષીય સિંધં પ્રત્યેની પોિાની વચનિદ્ધિાને દશાુવે છે. 



 

‘SAGAR-તસક્યયરીટી એન્દ્િ ગ્રોથ ફોર ઓલ ઈન ધ ડરજન’ના પ્રધાન મતં્રી નરેન્દ્ર મોદીના તવઝનને આ 
સહકારપણૂુ પ્રોજેક્ટો આ કાયુક્રમમા ંદશાુવે છે. 
 

મવરી રદલ્હી 
08 એતપ્રિ,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. 


