Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of
Mauritius Mr. Pravind Jugnauth jointly inaugurate the
new Supreme Court Building
July 30, 2020

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ମେି ଶସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବିନ୍ଦ
ଯୁଗନାଥ ସଂଯୁକ୍ତ େୂପରେ ମେି ଶସେ ନୂ ଆ ସୁପ୍ରିମର ାର୍ଟ ଭବନେ
ଉଦଘାର୍ନ େି ଛନ୍ତି
ଜୁଲାଇ 30, 2020
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ମେି ଶସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବିନ୍ଦ ଯୁଗନାଥ ଆଜି ସଂଯୁକ୍ତ େୂପରେ ଭି ଡିଓ
କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମେି ଶସରେ ନୂ ଆ ସୁପ୍ରିମରକାର୍ଟେ ଭବନକୁ ଉଦଘାର୍ନ କେି ଛନ୍ତି। ଏହି ଭବନ ରପାର୍ଟ
ଲୁ ଇସେ ୋଜଧାନୀ ଭି ତରେ ପ୍ରଥମ ଭାେତ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ପେି ରଯାଜନା ଅରର୍ ଯାହାେ ଉଦଘାର୍ନ
Covid ମହାମାେୀ ପରେ କେଯାଇଥ ିଲା। ଏହାେ ନିମାଟ ଣ ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ମେି ଶସକୁ ଦିଆଯାଇଥ ିବା
28.12 ମି ଲିଅନ୍ ଆରମେି କୀୟ ଡଲାେେ ବିରଶଷ ଆଥିକ ଅନୁ ଦାନ ସହାୟତାରେ ପୁୋ କୋଯାଇଛି।
ଏହି ଅବସେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଭାେତେ ବିକାଶ ସହରଯାଗେ ଅନ୍ତନିହିତ ଦଶଟନ ଭାବରେ ମାନବ-ରକନ୍ଦ୍ରିତ
ଦୃ ଷ୍ଟିରକାଣେ ଗୁେୁତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାେତ ଏବଂ ମେି ଶସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ ଠ ସମ୍ପକଟକୁ ଆହୁ େି ଦୃ ଢ
କେି ବାରେ ରଲାକ ମାନଙ୍କ ଆଧାେି ତ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଗତ ପେି ରଯାଜନାେ ଭୂମି କାକୁ ପ୍ରଶଂସା କେି ଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କହିଛନ୍ତି ରଯ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅତୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ନୂ ଆ ସୁପ୍ରି ମରକାର୍ଟ ଭବନ ମେି ଶସ୍ େ
ନୟାୟପାଳିକା ପାଇ ଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହବ ଏବଂ ସହରଯାଗ ସହିତ ଭାେତ ଏବଂ ମେି ଶସ୍ େ ମୂଲୟରବାଧେ େ
ପ୍ରତୀକ ରହବ। ରସ ଆହୁ େି ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ରଦଇଛନ୍ତି ରଯ ଏହି ପେି ରଯାଜନା କାଯଟୟସୂଚୀ ରେ ଦିଆଯାଇଥ ିବା
ସମୟରେ ପ୍ରାେମ୍ଭି କ ଅନୁ ମାନେୁ କମ୍ ମୂଲୟରେ ରଶଷ ରହାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ କହିଛନ୍ତି ରଯ ମେି ଶସ୍ ସହିତ ବିକାଶ ସହରଯାଗ ଭାେତେ ବିକାଶ ସହଭାଗୀତାେ ଦୃ ଷ୍ଟିରକାଣେ
ରକନ୍ଦ୍ରରେ ରହଉଛି। ରସ ଏହି କଥା ଦୃ ଢତାେ ସହିତ କହିଛନ୍ତି ରଯ ଭାେତେ ବିକାଶ ସହରଯାଗ ରକୌଣସି ମଧ୍ୟ ସତ୍ତଟ
ସହିତ ଆରସ ନାହି ଁ କିମ୍ବା ଏହା ରକୌଣସି ୋଜରନୈତିକ କିମ୍ବା ବୟବସାୟି କ ବିଚାେ ଦ୍ଵାୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁ ଏ ନାହି।ଁ
ବିକାଶ ସହରଯାଗ ପାଇ ଁ ଭାେତେ ମୂଳ ନୀତି ରହଉଛି ଆମେ ଅଂଶୀଦାେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିକାଶେ
ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସହଭାଗିତା ଆମେ ଏକମାତ୍ର ରପ୍ରେଣା ଅରର୍। ରସ ଆହୁ େି ମଧ୍ୟ ଦୃ ଢତାେ ସହିତ କହିଛନ୍ତି
ରଯ, ଭାେତୀୟ ବିକାଶ ସହରଯାଗକୁ ‘ସମ୍ମାନ’, ‘ବିବିଧତା’, ‘ଭବିଷୟତ ପାଇ ଁ ଚିନ୍ତା’ ଏବଂ ‘ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ’ େ ମୂଳ
ମୂଲୟ େୂପରେ ବିଶଷ୍ଟ
ି ତା ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥାଏ।
ଭାେତ ମେି ଶସ୍ ରଲାକମାନଙ୍କେ ସଫଳତା ପାଇ ଁ ଗବିତ ତଥା ଆଗାମୀ ବଷଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ରଦଶ ଭି ତରେ
ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁ େି ମଧ୍ୟ ନୂ ଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ।

ମେି ଶସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗନାଥ ଏହି ପେି ରଯାଜନା ପାଇ ଁ ଭାେତେୁ ମି ଳିଥ ିବା ସହାୟତାକୁ ପ୍ରସଂଶା କେି ରଲ,
କାେଣ ଏହା ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ମି ତ୍ରତା ଏବଂ ସହରଯାଗେ ଘନିଷ୍ ଠ ସମ୍ପକଟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କେି ଛନ୍ତି। ରସ ଆହୁ େି ମଧ୍ୟ
ଦଶଟାଇଛନ୍ତି ରଯ ଭାେତୀୟ ସହାୟତାରେ ନିମାଟ ଣ କୋଯାଇଥ ିବା ନୂ ଆ ସୁପ୍ରିମରକାର୍ଟ ଭବନ ମେି ଶସରେ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ଢାଞ୍ଚାେ ଆଧୁନିକୀକେଣରେ ଏକ ନୂ ତନ ମାଇଲ ପଥେ ଅରର୍ ଏବଂ ଏହା ପାଇ ଁ ମେି ଶସ୍ ନୟାୟ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁ େି
ଅଧ ିକ ପ୍ରଭାବକାେୀ, ସୁଲଭ ତଥା ସମରବଶୀ କେି ବାରେ ସାହାଯୟ ମି ଳିବ।
ଭାେତ େ 'ସାଗେ (ରେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ସୁେୋ ଏବଂ ବିକାଶ)' ଦୃ ଷ୍ଟିରକାଣେ ଅନୁ େୂପ ନୂ ଆ ଭବନ ହିନ୍ଦ
ମହାସାଗେ ରେତ୍ରରେ ମେି ଶସ ପାଇ ଁ ଏକ ବିଶ୍ଵାସନୀୟ ଭାଗୀଦାେ େୂପରେ ଭାେତେ ଭୂମି କାକୁ ଦଶଟାଇଥାଏ ଏବଂ
ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷୟତ-ସହଭାଗୀତାକୁ ଦୃ ଢ କେି ବା ପାଇ ଁ ଭାେତେ ଦୃ ଢ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ
ଦଶଟାଇଥାଏ।
ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ଜୁଲାଇ 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.

