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பிரதமர் ஸ்ரீ நரரந்திர ரமோடி மற்றும் சீஷெல்ஸ் 
குடியரசின் தலைவர் எச்.இ. ரவரவல் 
ரோம்கைவன் இந்தியோ - சீஷெல்ஸ் உயர்மட்ட 
ஷமய்நிகர் நிகழ்வில் ( ஏப்ரல் 8, 2021)  கூட்டோக 
பை ரமம்போட்டு உதவி திட்டங்கலை திறந்து 
லவத்தனர்.  
ஏப்ரல் 08, 2021  

 

பிரதமர் ஸ்ரீ நரரந்திர ரமோடி ஷமய்நிகர் நிகழ்வில் சீஷெல்ஸ் தலைவர் 
எச்.இ. ரவரவல் ரோம்கைவன் இன்று. சீஷெல்ஸில் இந்தியோ நிதியுதவி 
ஷசய்த பை ரமம்போட்டு உதவி திட்டங்கைின் கூட்டு மின்- 
துவக்கத்துக்கோகவும், சீஷெல்ஸ் கடரைோர கோவல்பலடயின் 
பயன்போட்டிற்கோக இந்தியோ வழங்கிய ஒரு விலரவோன ரரோந்து கப்பலை 
ஒப்பலடப்பதற்கோகவும் இந்த ஷமய்நிகர் நிகழ்வு ஏற்போடு ஷசய்யப்பட்டது.     

 

ஷமய்நிகர் நிகழ்வின் ரபோது, பிரதமர் ரமோடி மற்றும் ஜனோதிபதி 
ரோம்கைவன் ஆகிரயோர் சீஷெல்ஸில் புதிய மோஜிஸ்திரரட் நீதிமன்ற 
கட்டிடத்லத திறந்து லவத்தனர். இந்தக் கட்டிடம் சீஷெல்ஸில் உள்ை 
முதல் இந்திய உதவி உள்கட்டலமப்பு திட்டமோகும், இது இந்திய 
அரசிடமிருந்து 3.5 மில்ைியன் அஷமரிக்க டோைர் மோனிய உதவியுடன் 
முடிக்கப்பட்டுள்ைது. சீஷெல்ஸின் தலைநகரோன விக்ரடோரியோவின் 
லமயத்தில் அலமந்திருக்கும், ஒரு நவனீ வடிவலமப்லபக் கோட்டி,உயர்தர 



தரத்திற்கு கட்டப்பட்ட, மோஜிஸ்திரரட் நீதிமன்றம் சீஷெல்ஸின் நீதி 
அலமப்பின் திறலன கணிசமோக உயர்த்தும் மற்றும் இரு நோடுகளுக்கும் 
இலடயிைோன இரு தரப்பு ஒத்துலழப்பின் அலடயோைமோக மோறும்.  

 

ஷமய்நிகர் நிகழ்வின் ரபோது பிரதமர் ஸ்ரீ நரரந்திர ரமோடி 48.9 மீட்டர் 
ரரோந்து கப்பலை ( எப்.பி.வி.) சீஷெல்ஸ் ஜனோதிபதியிடம் வழங்கினோர். 100 

ரகோடி ரூபோய் ஷசைவில் ஷகோல்கத்தோவின் ஷமர்சஸ் ஜி.ஆர்.எஸ்.இ யோல் 
கட்டப்பட்ட எப்.பி.வி., அதன் கடல்சோர் கண்கோணிப்பு திறன்கலை 
வலுப்படுத்துவதற்கோன அவசர ரதலவலயப் பூர்த்தி ஷசய்வதற்கோக இந்திய 
மோனிய உதவியின் கீழ் சீஷெல்ஸுக்கு பரிசோக வழங்கப்பட்டுள்ைது. நவனீ 
கப்பல் சீஷெல்ஸ் கடரைோர கோவல்பலடயின் திறலனக் கணிசமோக 
உயர்த்துவரதோடு,அதன் பரந்த கடல் ரதோட்டத்லத திறம்பட ரரோந்து 
ஷசய்வதிலும் போதுகோப்பதிலும் கடல்சோர் திருட்டு, ரபோலதப்ஷபோருள் 
மற்றும் ஆயுதக் கடத்தல் மற்றும் சீஷெல்ஸ் கடைில் சட்டவிரரோத மீன் 
பிடித்தல் ரபோன்ற அச்சுறுத்தல்கலை எதிர்த்துப் ரபோரோட உதவும். கடல்சோர் 
போதுகோப்பு துலறயில் இந்தியோவுக்கும் சீஷெல்ஸுக்கும் இலடயிைோன 
ரநர ரசோதலன மற்றும் ஆழ்ந்த ஒத்துலழப்பு மற்றும் சீஷெல்ஸுன் 
நம்பகமோன மற்றும் விருப்பமோன போதுகோப்பு பங்கோைரோக இந்தியோவின் 
பங்கு ஆகியவற்றுடன் இந்தக் கப்பல் வழங்கல் உள்ைது. 
 

இந்த நிகழ்வின் ரபோது பிரதமரும் சீஷெல்ஸ் ஜனோதிபதியும் கூட்டோக 1 

ஷமகோவோட் தலர ஏற்றப்பட்ட சூரிய மின் நிலையத்லத சீஷெல்ஸுன் 
ரரோஷமய்ன்வில் தீவில் இந்திய மோனிய உதவியுடன் கட்டி எழுப்பினர். 
சீஷெல்ஸ்ெீல் உள்ை பத்து(10) இந்திய உயர் தோக்க சமூக ரமம்போட்டுத் 
திட்டங்களும் (எச்.ஐ.டி.பி.) இரு பிரமுகர்கைோல் மின்-திறந்து 
லவக்கப்பட்டன.  
  . 

இந்நிகழ்ச்சியில் ரபசிய பிரதமர் ரமோடி, சீஷெல்ஸுடனோன ஒத்துலழப்லப 
ரமலும் வலுப்படுத்துவத்தில்  மக்கள் சோர்ந்த உள்கட்டலமப்பு 
திட்டங்கைில் வைர்ச்சி கூட்டோண்லம முக்கியத்துவத்லத வைியுறுத்தினோர். 
நவனீ வடிவலமப்பு மற்றும் அதி நவனீ வசதிகளுடன் கட்டப்பட்ட புதிய 
மோஜிஸ்திரரட் நீதிமன்றம் சீஷெல்ஸ் மக்களுக்கு நீதித்துலற ரசலவகலை 
வழங்குவதற்கோன சரியோன இடமோக அலமயும் என்று பிரதமர் 
குறிப்பிட்டோர். சீஷெல்ஸுக்கு ஒரு விலரவோன ரரோந்து கப்பல் பரிசு, 



அதன் கடல் இடத்லதப் போதுகோப்பதிலும், கண்கோணிப்பதிலும் 
சீஷெல்ஸ்ஸின் ஷசோந்த திறன்கலை வலுப்படுத்துவதற்கோன இந்தியோவின் 
உறுதிபோட்லட நிரூபிக்கிறது என்று பிரதமர் கூறினோர்  

 

இரு நோடுகளுக்கும் இலடயிைோன வலுவோன மற்றும் ஷநருக்கமோன 
உறவுகலைப் பிரதிபைிக்கும் விதமோக சீஷெல்ஸின் போதுகோப்பு மற்றும் 
ரமம்போட்டு ரதலவகலைப் பூர்த்தி ஷசய்வதில் இந்தியோவின் 
ஷதோடர்ச்சியோன ஆதரவிற்கு ஜனோதிபதி ரவஷவல் ரோம்கைவன் தனது   
நன்றிலயத் ஷதரிவித்தோர். 
 

புதிய மோஜிஸ்திரரட் நீதிமன்ற கட்டிடம், 1 ஷமகோவோட் சூரிய மின் 
நிலையம், எச்.ஐ.சி.டி.பி. மற்றும் FPV மின்-வழங்கல் இந்தியோவின் 
நீண்டக்கோை அலசக்கமுடியோத மற்றும் சீஷெல்ஸின் 
நம்பகத்தன்லமயுள்ை கூட்டோைி மற்றும் இருதரப்பு உறவுகலை ரமலும் 
ஆழப்படுத்த அதன் ஈடுபோட்லடயும் குறிக்கிறது.      

 

இந்த நிகழ்ச்சியில் கோட்சிப்படுத்தப்பட்ட ஒத்துலழப்பு திட்டங்கள் பிரதமர் 
நரரந்திர ரமோடியின் ‘ சோகர்- பிரோந்தியத்தில் அலனவருக்கும் போதுகோப்பு 
மற்றும் வைர்ச்சி’ பற்றிய போர்லவக்கு ஏற்ப உள்ைன.   

 

நியூ ஷடல்ைி 
ஏப்ரல்  08, 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. 


