Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of
Mauritius Mr. Pravind Jugnauth jointly inaugurate the
new Supreme Court Building
July 30, 2020
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ನರ ಂದ್ರ ಮ ದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ಪ್ರವ ಂದ್ ಜತಗ್ಾಾಥ್
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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ನರ ಂದ್ರ ಮ ದಿ ಹಾಗೊ ಮಾರಿಷಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ಪ್ರವ ಂದ್
ಜತಗ್ಾಾಥ್ ರವರತ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾರಿಷಸ್ನ ಹೊಸ ಸತಪರ ಂ ಕೊ ರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡವನತಾ ವಡಿಯ
ಕಾನಫರನ್ಸ್ ಮೊಲಕ ಇಂದ್ತ ಉದ್ಾಾಟಿಸಿದ್ರತ. ಕೊ ವಡ್ ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರೊ ಗದ್ ನಂತ್ರ ಉದ್ಾಾಟಿಸಿದ್
ರಾಜಧಾನಿ ಪ ರ್ಟ್ ಲೊಯಿಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಮದ್ಲ ಭಾರತ್ ನೆರವನ ಮೊಲಸೌಕರ್್
ಯ ಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಗತರತತ್ತ ಯ ಜನೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರದಿಂದ್ 28.12 ಮಿಲಿರ್ನ್ಸ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ್
ಅನತದ್ಾನದ್ ಸಹಾರ್ದಿಂದ್ ಪ್ ರ್್ಗೆೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಸಂದ್ರ್್ದ್ಲಿಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಮ ದಿ, ಭಾರತ್ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಹಕಾರದ್
ಆಧಾರವಾಗಿರತವ ತ್ತ್ುವಶಾಸರವಾಗಿ ಮಾನವ ಕ ಂದಿರತ್ ವಧಾನದ್ ಮಹತ್ವವನತಾ ಗಮನಿಸಿದ್ರತ ಹಾಗೊ
ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ನಡತವನ ನಿಕಟ್ ಸಂಬಂಧವನತಾ ಮತ್ುಷತಟ ರ್ದ್ರಗೆೊಳಿಸತವಲಿಿ ಜನರತ
ಆಧಾರಿತ್ ಮೊಲಸೌಕರ್್ ಯ ಜನೆಗಳ ಪಾತ್ರವನತಾ ತ್ರಳಿಸಿದ್ರತ. ಆಧತನಿಕ ವನಾಾಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಾಾಧತನಿಕ
ಸೌಲರ್ಾಗಳನತಾ ಹೊಂದಿರತವ ಹೊಸ ಸತಪರ ಂ ಕೊ ರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡವು ಮಾರಿಷಸ್ ನಾಾಯಾಂಗಕೆ
ಸೊಕುವಾದ್ ಆಸನವಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೊ ಸಹಕಾರದ್ಂತೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ನ ಹಂಚಿಕರ್ ಮೌಲಾಗಳ
ಸಂಕ ತ್ವಾಗಲಿದೆ ಎಂದ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಹ ಳಿದ್ರತ. ಯ ಜನೆರ್ತ ನಿಗದಿತ್ ಸಮರ್ದ್ಲಿಿ ಮತ್ತು
ಆರಂಭಿಕ ಅಂದ್ಾಜತಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ್ಲಿಿ ಪ್ ರ್್ಗೆೊಂಡಿದೆ ಎಂದ್ತ ಅವರತ ಗಮನಸೆಳೆದ್ರತ.
ಮಾರಿಷಸ್ನೆೊಂದಿಗಿನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಹಕಾರವು ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕೆ ಭಾರತ್ದ್ ವಧಾನದ್
ಹೃದ್ರ್ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ ದಿ ಹ ಳಿದ್ರತ. ಭಾರತ್ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಹಕಾರವು ಯಾವುದೆ
ಷರತ್ತುಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಬರತವುದಿಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆ ರಾಜಕ ರ್ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜಾ ಪ್ರಿಗರ್ನೆಗಳಿಂದ್
ಪ್ರಭಾವತ್ವಾಗತವುದಿಲಿ ಎಂದ್ತ ಅವರತ ಒತ್ರು ಹ ಳಿದ್ರತ. ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಹಕಾರಕಾೆಗಿ ಭಾರತ್ದ್ ಪ್ರಮತಖ
ತ್ತ್ವವೆಂದ್ರ ನಮಮ ಪಾಲತದ್ಾರರಿಗೆ ಗ್ೌರವ ಮತ್ತು ನಮಮ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾಠಗಳನತಾ ಹಂಚಿಕೊಳತುವುದ್ತ
ಕ ಂದ್ರ ಪರ ರಣೆ. ಇದ್ತ ಭಾರತ್ರ ರ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಹಕಾರವನತಾ ‘ಗ್ೌರವ’, ‘ವೆೈವಧಾತೆ’, ‘ರ್ವಷಾದ್
ಆರೈಕ’, ಮತ್ತು ‘ಸತಸಿಿರ ಅಭಿವೃದಿಿ’ ಎಂಬ ಪ್ರಮತಖ ಮೌಲಾಗಳಿಂದ್ ಗತರತತ್ರಸಲಪಟಿಟದೆ ಎಂದ್ತ ಅವರತ
ಒತ್ರು
ಹ ಳಿದ್ರತ.
ಮಾರಿಷಸ್ನ ಜನರ ಸಾಧನೆಗಳಲಿಿ ಭಾರತ್ ಹಮೆಮ ಪ್ಡತತ್ರುರತವುದ್ನತಾ ಗಮನಿಸಿದ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ

ಮ ದಿ, ಮತಂಬರತವ ವಷ್ಗಳಲಿಿ ಭಾರತ್-ಮಾರಿಷಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಇನೊಾ ಹಚಿಚನದ್ನತಾ
ಹಚಿಚಸಲತ ಉದೆದ ಶ್ಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ತ ವಶಾವಸ ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿದ್ರತ.
ಎರಡತ ದೆ ಶಗಳ ನಡತವನ ಸೆಾ ಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ್ ನಿಕಟ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರತ್ರಬಂಬವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ
ಜತಗ್ಾಾಥ್ ರವರತ ಈ ಯ ಜನೆಗೆ ಭಾರತ್ದ್ ಬಂಬಲವನತಾ ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿದ್ಾದರ. ಭಾರತ್ರ ರ್
ನೆರವನೆೊಂದಿಗೆ ಸತಪರ ಂ ಕೊ ರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡದ್ ನಿಮಾ್ರ್ವು ಮಾರಿಷಸ್ನಲಿಿ ಮೊಲಸೌಕರ್್ಗಳ
ಆಧತನಿ ಕರರ್ದ್ ಹೊಸ ಮೆೈಲಿಗಲತಿ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ನಾಾರ್ ವಾವಸೆಿರ್ನತಾ ಹಚ್ತಚ
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಪ್ರವೆ ಶ್ಸಬಹತದ್ಾದ್ ಮತ್ತು ಎಲಿರನೊಾ ಒಳಗೆೊಳತುವಂತೆ ಮಾಡಲತ ಇದ್ತ ಸಹಾರ್
ಮಾಡತತ್ುದೆ ಎಂದ್ತ ಅವರತ ಗಮನಿಸಿದ್ರತ.
'ಸಾಗರ್ - ರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೆ ಶದ್ಲಿಿನ ಎಲಿರಿಗೊ ಬಳವಣಿಗೆ' ಎಂಬ ಭಾರತ್ದ್ ದ್ೃಷ್ಟಟಕೊ ನಕೆ
ಅನತಗತರ್ವಾಗಿ, ಹೊಸ ಸತಪರ ಂ ಕೊ ರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡವು ಹಂದ್ೊ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೆ ಶದ್ಲಿಿ ಮಾರಿಷಸ್ನ
ವಶಾವಸಾಹ್ ಪಾಲತದ್ಾರನಾಗಿ ಭಾರತ್ದ್ ಪಾತ್ರವನತಾ ತೆೊ ರಿಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ರ್ವಷಾದ್ ಆಧಾರಿತ್ ಎರಡತ
ದೆ ಶಗಳ ನಡತವೆ ಪಾಲತದ್ಾರಿಕರ್ನತಾ ಬಲಪ್ಡಿಸತವ ಭಾರತ್ದ್ ದ್ೃಢವಾದ್ ಬದ್ಿತೆರ್ನೊಾ ಸಹ
ತೆೊ ರಿಸತತ್ುದೆ.
ನವ ದೆಹಲಿ
ಜತಲೈ 30, 2020

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.

