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ഇന്ത്യ -സീഷെൽസ് ഉന്നത തല വിർച്വൽ 

ഇവന്റിൽ ഷെവലപ്ഷെന്് അസിസ്റ്റൻസ് 

പ്രോജക്ടുകൾ ്രധോനെ്ന്ത്ി നപേ്രപെോദിയുും 

സീഷെൽസ് റിപ്പബ്ലിക് ്രസിെണ്ട് പവവൽ 

േുംകോലവോൻ എന്നിവർ പച്ർന്ന് സുംയുക്തെോയി 
ഉദ്ഘോടനും നിർവഹിച്ചു. (ഏ്രിൽ 8, 2021) 
ഏ്രിൽ 08, 2021 

 
ഇന്ന് പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാഡി ോാംകലാവാരനാട ാപ്പമുള്ള വിർച്വൽ 

ഇവന്റിൽ രടെ ുത്തു. സീടെൽസിൽ ഇരയ ധനസഹായാം നൽകുന്ന 

ടഡവലപ്ടമന്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് രപ്രാജക് ുകൾ ഉദ്ഘാ നാം ടച്യ്യുന്നതിനുാം 

സീടെൽസ് തീോ സാംേക്ഷണത്തിനായി ഉരരയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഫാസ്റ്റ് 
ടരരപ് ാൾ കപ്പൽ കകമാറുന്നതിനുമാണ് വിർച്വൽ ഇവന്് സാംഘ ിപ്പിച്ചത്. 

 

ടവർച്വൽ രേിരാ ിയിൽ പ്രധാനമപ്രി രമാദിയുാം പ്രസിഡന്് ോാംകലവാനുാം 

സാംയുക്തമായി സീടെൽസിടല രുതിയ മജിസ്രപ് റ്റ് രകാ തി ടകട്ടി ാം 

ഉദ്ഘാ നാം ടച്യ്തു. സീടെൽസിടല ആദയടത്ത ഇരയൻ സഹായരത്താട യുള്ള 

നിർമാണ രപ്രാജക്റ്റാണ് ഈ ടകട്ടി ാം. ഇത് 3.5 മിലയൺ യുഎസ് രഡാളർ പ്ഗാന്് 

സഹായരത്താട യാണ് രൂർത്തീകേിച്ചു. സീടെൽസിന്ടറ തലസ്ഥാന 

നഗേമായ വിക്ര ാറിയയുട  ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതിടച്യ്യുന്ന ആധുനിക 

േൂരകൽപ്പനയിലുാം ഉയർന്ന നിലവാേത്തിലുാം നിർമ്മിച്ചതുമായ മജിസ്രപ് റ്റ് 
രകാ തി സീടെൽസിടല നീതിനയായ വയവസ്ഥയുട  രരെിടയ ഗണയമായി 
വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുാം ഇേു ോജയങ്ങളുാം തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി 
സഹകേണത്തിന്ടറ പ്രതീകമായി മാറുകയുാം ടച്യ്യുന്നതാണ്. 

 



ടവർച്വൽ രേിരാ ിയിൽ പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്രരമാദിയുാം 48.9 മീറ്റർ ഫാസ്റ്റ് 
രരപ് ാൾ കപ്പലുാം (എഫ് രി വി) സീടെൽസ് പ്രസിഡന്റിന് കകമാറി. 100 രകാ ി 
േൂര മു ക്കി ടകാൽക്കത്തയിടല ജിആർഎസ്ഇ നിർമ്മിച്ച എഫ്രിവി, 
സമുപ്ദനിേീക്ഷണ രരെി രക്തിടപ്പ ുത്തുന്നതിനുള്ള അ ിയരിേ ആവരയങ്ങൾ 

നിറരവറ്റുന്നതിനായി ഇരയൻ പ്ഗാന്് സഹായപ്രകാോം സീടെൽസിന് 

സമ്മാനമായാണ് നൽകിയത്.ആധുനിക കപ്പലിന്ടറ േൂരകൽരന  

വിരാലമായ സമുപ്ദ തീേത്ത് ഫലപ്രദമായി രരപ് ാളിാംഗ് ടച്യ്യുന്നതിലുാം 

വിരാലമായ സമുപ്ദതീേങ്ങടള  സാംേക്ഷിക്കുന്നതിലുാം ഉള്ള രരെിടയ  

ഗണയമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുാം ക ൽടക്കാള്ള, മയക്കുമേുന്ന് ക ത്ത്, 
ആയുധക്ക ത്ത്, സീടെൽസ് തീേങ്ങളിടല  അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനാം 

തു ങ്ങിയ ഭീെണികടള രനേി ാൻ സഹായിക്കുകയുാം ടച്യ്യുാം. സമുപ്ദസുേക്ഷാ 

ോംഗത്ത് ഇരയയുാം സീടെൽസുാം തമ്മിലുള്ള സമയരേിരരാധനയുാം 

ആഴത്തിലുള്ള സഹകേണവുാം, സീടെൽസിന്ടറ വിരവസ്തവുാം 

ഇഷ്ടടപ്പട്ടതുമായ സുേക്ഷാ രൊളിടയന്ന നിലയിൽ ഇരയയുട  രെിടന 

തു ർന്നാണ്   കപ്പലിന്ടറ വിതേണാം. 

 

ച് ങ്ങിൽ വച്ച്, സീടെൽസിടല ടറാടമയ്ൻവിരലേ ദവീരിൽ ഇരയൻ പ്ഗാന്് 

സഹായരത്താട  നിർമിച്ച തറയിൽ വയ്ക്കാവുന്ന 1 MW രസാളാർ രവർ 

പ്ലാന്റ്റ് പ്രധാനമപ്രിയുാം സീടെൽസ് പ്രസിഡന്റുാം സാംയുക്തമായി ഇ-ഉദ്
ഘാ നാം ടച്യ്തു. സീടെൽസിടല രത്ത് (10) ഇരയൻ കഹ ഇമ്പാക്് 

കമ്മയൂണിറ്റി ടഡവലപ്ടമന്് ടപ്രാടജക് ുകളുാം (HICDPs) ഇേുവേുാം രച്ർന്ന് 
സാംയുക്തമായി ഓണകലനായി ഉദ്ഘാ നാം ടച്യ്തു.  
 

ച് ങ്ങിൽ സാംസാേിക്കരവ, സീടെൽസുമായുള്ള സഹകേണാം കൂ ുതൽ 

രക്തിടപ്പ ുത്തുന്നതിനായി ജനങ്ങടള അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അ ിസ്ഥാന 

സൗകേയ രദ്ധതികളിടല വികസന രൊളിത്തത്തിന്ടറ പ്രാധാനയാം 

പ്രധാനമപ്രി രമാദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ആധുനിക േൂരകൽപ്പനയുാം അതയാധുനിക 

സൗകേയങ്ങളുാം ഉൾടപ്പ ുത്തി നിർമ്മിച്ച രുതിയ മജിസ്രപ് റ്റ് രകാ തി 
സീടെൽസിടല ജനങ്ങൾക്ക് ജുഡീെയൽ രസവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള 

മികച്ച ഉറവി മായി പ്രവർത്തിക്കുടമന്ന് പ്രധാനമപ്രി 
അഭിപ്രായടപ്പട്ടു.സീടെൽസിന്ടറ സമുപ്ദാതിർത്തി സാംേക്ഷിക്കുന്നതിനുാം 

നിേീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സീടെൽസിന്ടറ സവരാം കഴിവുകൾ 

രക്തിടപ്പ ുത്താനുള്ള ഇരയയുട  പ്രതിബദ്ധത വയക്തമാക്കുന്നതാണ് ഒേു 
ഫാസ്റ്റ് രരപ് ാളിാംഗ് കപ്പൽ സമ്മാനിക്കുന്നതിലൂട  പ്രക ിക്കടപ്പ ുന്നടതന്നു 
പ്രധാനമപ്രി രറഞ്ഞു. 
 



ഇേുോജയങ്ങളുാം തമ്മിലുള്ള രക്തമായ അ ുത്ത ബന്ധത്തിന്ടറ 

പ്രതിഫലനമായി സീടെൽസിന്ടറ സുേക്ഷയുാം വികസന ആവരയങ്ങളുാം 

നിറരവറ്റുന്നതിൽ ഇരയ നൽകിവേുന്ന തു ർച്ചയായ രിരുണയ്ക്ക് 
പ്രസിഡന്് രവവൽ ോാംകലവൻ നരി പ്രക ിപ്പിച്ചു. 

 

രുതിയ മജിസ്രപ് റ്റ് രകാ തി ടകട്ടി ാം, 1 ടമഗാവാട്ട് രസാളാർ രവർ പ്ലാന്്, 

എച്ച്ഐസിഡിരികൾ എന്നിവയുട  ഇ-ഉദ്ഘാ നാം, എഫ് രി വി യുട   

കകമാറ്റാം , എന്നിവ  സീടെൽസിന്ടറ ദീർഘകാലവുാം വിരവസനീയവുമായ 

രൊളിടയന്ന നിലയിൽ ഇരയയുട  അച്ഞ്ചലമായ രെുാം ഉഭയകക്ഷി 
ബന്ധത്തിരലക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുാം പ്രക മാക്കുന്നതാണ്. 

 

രേിരാ ിയിൽ പ്രദർരിപ്പിച്ച സഹകേണ രദ്ധതികൾ എലോാം തടന്ന 

പ്രധാനമപ്രി നരേപ്രരമാദിയുട  ‘സാഗർ - പ്രവിരയയിടല എലോവർക്കുാം 

സുേക്ഷയുാം വളർച്ചയുാം’ എന്ന ദർരനത്തിനു അനുസൃതമായുള്ളവയാണ്.  

 
നയൂ െൽഹി  
08 ഏ്രിൽ, 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. 


