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മൗറീഷ്യസിലെ സാമൂഹ്യഭവനപദ്ധതി പ്പധാനമപ്രി നരേപ്ര 
രമാദിയ ും മൗറീഷ്യസ് പ്പധാനമപ്രി പ്പവിര് ജ ഗ്രനാത് ും 
സുംയ ക്തമായി ഉദ്ഘാടനും ലെയ്ത  
 
മൗറീഷ്യസിലെ സിവില് സര്വീസ് ര ാരിജിന ും 8 ലമഗാവാട്ട് രസാിാര് 
പിവി ഫാും പദ്ധതിക് ും ഇേ വേ ും തറക്െലിട്ടു 

പ്പധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദിയ ും മൗറീഷ്യസ് പ്പധാനമപ്രി പ്രീ പ്പവിര് 
  മാര്  ജ ഗ്രനാത് ും സുംയ ക്തമായി മൗറീഷ്യസിലെ സാമൂഹ്യഭവനപദ്ധതി 
ഉദ്ഘാടനും ലെയ്ത . ഇരയയ ും മൗറീഷ്യസ ും വി സന രമഖെ ിിലെ 
സഹ് േണത്ിന്ലറ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പില്  വേ ത്ിയത്. 
ഓണ്ലെനായി നടന ച െടങിില്  ഇേ  പ്പധാനമപ്രിമാേ ും ്തയാധ നി  
സിവില്  സര്വീസ് ര ാരി്, 8 ലമഗാവാട്ട് രസാിാര്  പിവി ഫാും 
പദ്ധതി ള്കക് ും തറക്െലിട്ടു. വീകിരയാ ര ാണ്ഫറ്സ് മ രഖനയാണ് 
െടങി  ള്ക  നടന ചത്. മൗറീഷ്യസിലെ പ്പധാനമപ്രിയ ലട ഓഫീസിന് സമീപും 
നടന ച െടങിില്   ാബിനറ്റ് മപ്രിമാേ ും മ തിര്ന ച ഉരദയാഗരുംേ ും പലടുതട ത് . 

ഉദ്ഘാടനച്ചടങിില്  സുംസാേിക്രവ പ്പധാനമപ്രി രമാദി, ഇരയയ ലട 
സ ഹ്ൃത് ും പേമാധി ാേലത് മാനിക് ന ച ോജയവ മായ മൗറീഷ്യസിലെ 
ജനങിിുലട രേമത്ിന ത  ന ചത ും ോജയത്ിന്ലറ രരഷ്ിലയ 
പേിരപാഷ്ിപ്പിക് ന ചത മായ വി സനത്ിന് ഇരയ സഹ്ായും നല്  ന ചതായി 
വയക്തമാക്ി. ോപ്രനിര്മാണത്ില്  സിവില്  സര്വീസ് ര ാരി് പദ്ധതി 
രവണ്ടതിന്ലറ പ്പാധാനയലത്ക് റിച്ച് പറഞ്ഞ പ്പധാനമപ്രി മിഷ്്  
 ര്മരയാഗി പാ്യപദ്ധതി നിര്ദ്ദിര ര ാരിജ മായി പടുതിടാലമന ച് വാഗ്ദാനും 
ലെയ്ത . 2018 ഒകരടാബറില്  നടന ച ്രാോപ്ര സൗേ സഖയത്ിന്ലറ 
(ഐഎസ്എ) ആദയ രയാഗത്ില്  ഒേ  സൂേയ് , ഒേ  രൊ ും, ഒേ  
ഊര്ജരൃുംഖെ എന ച ആരയും ഉന ചയിച്ച  ാേയും നരേപ്ര രമാദി ഓര്മിച്ചു. 8 
ലമഗാവാട്ട് സൗരോര്ജ പിവി ഫാും രപ്പാജകനട നടപ്പിൊക്   വ ി 13,000 
ടണ്   ാര്ബണ്  ലകഓകലസഡ് പ റരള്ളുന ചതിെൂലട മൗറീഷ്യസ് രനേിട ന ച 
പാേിരുംിതി  ലവെലുവിിി ലി ഫെപ്പദമായി രനേിടാനാ  ലമന ച് ്രദ്ദഹ്ും 
വയക്തമാക്ി. 

സാമ്പത്ി  സഹ്ായും ഉള്കലപ്പലട ഇരയ ലെന്നുന ച സഹ്ായങിള്കക്് 
മറ പടിപ്പസുംഗത്ില്  മൗറീഷ്യസ് പ്പധാനമപ്രി പ്പവിര് ജ ഗ്രനാത്് നരി 
പറഞ്ഞ . പ്പധാനമപ്രി രമാദിയ ലട രനതൃതവത്ില്  ഇരയയ ും മൗറീഷ്യസ ും 
തമ്മിെ ള്ള ബന്ധും പ തിയ തെങിിിരെക്് വിര്ന ചതായി ്രദ്ദഹ്ും പറഞ്ഞ . 

മൗറീഷ്യസ് ഗവണ്ലമന്റിന്ലറ മ ്ഗണനാ പട്ടി യിെ ള്ള ്്് 
പദ്ധതി ള്കക്ായി 2016 ലമയ് മാസത്ില്  പ്പരതയ  സാമ്പത്ി  പാരക്ജായി 
(എസ്ഇപി) ഇരയ 353 മിെയണ്  യ എസ് രകാിറിന്ലറ സാമ്പത്ി  
സഹ്ായും നല് ിയിേ ന ച . ലമരപ്ടാ എകസ്പ്പസ് പദ്ധതി, സ പ്പീും ര ാടതി 
ല ട്ടിടും, പ തിയ ഇഎ്ടി ആര പപ്തി, പ്പാഥമി  വിദയാെയങിിില്  പ്ിക് ന ച 



  ട്ടി ള്കക്ായ ള്ള ടാല്റ്റ് വിതേണും, സാമൂഹ്യ ഭവന പദ്ധതി 
എന ചിവയ്ക്ാണ് ഇരയ സാമ്പത്ി  സഹ്ായും നല് ിയത്. എസ്ഇപിക്് 
 ീ ിെ ള്ള ഈ ്്് പദ്ധതി ിുും നടപ്പിൊക്ി. 

2017ല്  മൗറീഷ്യസ് പ്പധാനമപ്രി പ്പവിര് ജ ഗ്രനാത്് ഇരയയില്  സരര്രനും 
നടത്ിയ രവിയിൊണ് ലറകയൂയിറ്റില്  നിര്മിക്ാന രദ്ദരിക് ന ച സിവില്  
സര്വീസ് ര ാരിജിനായ ള്ള 4.74 മിെയണ്  യ എസ് രകാിര്  സഹ്ായത്ിന്ലറ 
ധാേണാപപ്തും ഒപ്പിട്ടത്. പദ്ധതി പൂര്ത്ിയായാല്  സിവില്  സര്വീസ് 
ര ാരി് മൗറീഷ്യസിലെ ഗവണ്ലമന്ജ ജീവനക്ാര്ക്് വിവിധ പേിരീെന-
ലനപ ണയവി സന പേിപാടി ള്കക് ും മറ്റുമ ള്ള രവദിയായി മാറ ും. ഇത് 
ഭാവിയില്  ഇരയയ മായ ള്ള വയവരുംാപിത സഹ് േണും വര്ധിപ്പിക് ും. 

8 ലമഗാവാട്ട് സൗരോര്ജ പിവി ഫാും പദ്ധതിയില്  25,000 പിവി ലസല്  
രുംാപിക്ല്  ഉള്കലപ്പട ന ച . ഇത് മൗറീഷ്യസിലെ 10,000 വീട  ലി 
ലവദയ തീ േിക്ാനായി പ്പതിവര്ഷ്ും 14 ജിഗാവാട്ട് മണിക്ൂര്  
ഹ്േിരതാര്ജും ഉല്പ്പാദിപ്പിക് ലമന ച്  ണക്ാക് ന ച . ഇരതാലടാപ്പും 
പ്പതിവര്ഷ്ും 13,000 ടണ്   ാര്ബണ്  ലകഓകലസഡ് ബഹ്ിര്ഗമനും 
  റയ്ക്  യ ും ലെന്നുന ച . 

ഇന ച് നടന ച െടങിില്  മൗറീഷ്യസില്  ലമരപ്ടാ എകസ്പ്പസ ും മറ്റ് െിെ 
്ടിരുംാന സൗ േയ പദ്ധതി ിുും നടപ്പില്  വേ ത്ാനായി 190 മിെയണ്  
യ എസ് രകാിര്  സഹ്ായും ദീര്ഘിപ്പിക് ന ചതിന ും, ലെറ  ിട വി സന 
പദ്ധതി ള്കക്ായ മ ള്ള ധാേണാപപ്തങിിില്  ഒപ്പിട  യ ും ലെയ്ത . 

ര ാവിഡ് 19 ഉയര്ത്ിയ ലവെലുവിിി ള്കക്ിടയിെ ും ഇരയയ ും മൗറീഷ്യസ ും 
തമ്മിെ ള്ള സഹ് േണും വ ി വി സന പദ്ധതി ള്ക  ്തിരവഗും 
പൂര്ത്ിയാ   യ ണ്ടായി. 2019ല്  പ്പധാനമപ്രി രമാദിയ ും മൗറീഷ്യസ് 
പ്പധാനമപ്രി ജ ഗ്രനാത് ും സുംയ ക്തമായി ലമരപ്ടാ എകസ്പ്പസ് പദ്ധതിയ ും 
ഇ എ്  ടി ആര പപ്തിയ ും ഓണ്ലെനായി ഉദ്ഘാടനും ലെയ്തിേ ന ച . 
സമാന േീതിയില്  2020 ജ ലെയില്  സ പ്പീും ര ാടതി ല ട്ടിടവ ും ഇേ വേ ും 
രെര്ന ച് ഉദ്ഘാടനും ലെയ്തിേ ന ച . 

ലപാത വായ െേിപ്തും, പാേമ്പേയും, സുംസ് ാേും, ഭാഷ് രപാെ ള്ളവയില്  
ഇരയക് ും മൗറീഷ്യസിന ും സാമയമ ണ്ട്. ഇത് ഇരയ്  
മഹ്ാസമ പ്ദരമഖെയിലെ ഇരയയ ലട പ്പധാന വി സന 
പടുതാിി ിിലൊോിായ മൗറീഷ്യസിരനാട ള്ള ബന്ധത്ില്  പ്പ ടമാണ്. 
'ഏവര്ക് ലമാപ്പും, ഏവേ ലടയ ും വി സനും, ഏവേ ലടയ ും വിരവാസും,  ൂട്ടായ 
പേിപ്രമും' എന ച മ പ്ദാവാ യമ യര്ത്ിയ ള്ള സഹ് േണത്ിന്ലറയ ും,  ാെും 
ലതിിയിച്ച പടുതാിിത്ത്ിന്ലറയ ും മലറ്റാേ  നാ ി ക്െലായാണ് ഇന ചലത് 
െടങി് രേഖലപ്പട ത്ലപ്പട്ടത്. 

 
നയൂകല് ഹ്ി 

ജന വേി 20, 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. 


