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പ്രധാനമപ്രി നരേപ്ര രമാദിയ ും മൗറീഷ്യസ് പ്രധാനമപ്രി രേവിര് ജ ഗ്
നൗദ ും രേർന്ന് ര തിയ സ പ്രീും ര ാടതി ക ട്ടിടത്തിന്കറ ഉദ്ഘാടനും 

നിർവഹിച്ചു. 

ജൂലൈ 30, 2020 

 
പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദിയ ും മൗറീഷ്യസ് പ്രധാനമപ്രി രേവിര് ജ ഗ്നൗദ ും രേർന്ന് 
വിഡിരയാ ര ാൺഫറൻസ് വഴി ര തിയ സ പ്രീും ര ാടതി ക ട്ടിടത്തിന്കറ ഉദ്ഘാടനും 

നിർവഹിച്ചു. ഇരയയ കട സഹായരത്താകടയ ള്ള ആദയകത്ത നിർമാണ രപ്രാജക്ടായ ഇത് 

തൈസ്ഥാന നഗേമായ രരാർട്ട് ൈൂയിസിൽ ര ാവിഡ് ര ർച്ച വയാധിയ്ക്ക  രരഷ്ും ഉദ്
ഘാടനും തീേ മാനിച്ചതായിേ ന്ന . ഈ പ്രധാന കപ്രാജക്റ് ഇരയയ കട 28.12 മിൈയൺ USD 

സാമ്പത്തി  സഹായരത്താകടയാണ് രൂർത്തിയാകിയിട്ടുള്ളത്. 

 

ഈ അവസേത്തിൽ സുംസാേികരവ ഇരയൻ വി സന രങ്കാളിത്തത്തിന്കറ സിദ്ധാരും 

എന്ന നിൈയിൽ മാനവി  ര പ്രീ ൃതമായ സമീരനത്തിന ള്ള പ്രാധാനയവ ും ജനങ്ങൾക് 
പ്രാധാനയും നൽ ികകാണ്ട ള്ള നിർമാണ രപ്രാജക്ട  ളുും ഇരയയ ും മൗറീഷ്യസ ും തമ്മ ള്ള 

ബന്ധും രക്തികെട ത്ത ന്ന കവന്ന  പ്രധാനമപ്രി രമാഡി നിേീക്ഷിച്ചു. ആധ നി  

േൂര ൽെനയ ും  ൈാരാനി ത നിറഞ്ഞ സൗ േയങ്ങളുും ഉള്ള സ പ്രീ ര ാടതി ക ട്ടിടും 

മൗറിഷ്യസ് നിയമവയവസ്ഥയ്ക്ക് ഉേിതമായ ഇേിെിടവ ും ഇരയയ ും മൗറീഷ്യസ ും 

തമ്മിൈ ള്ള സഹ േണത്തിന്കറയ ും രങ്ക വയ്ക്ക ന്ന മൂൈയങ്ങളുകടയ ും അടയാളമാകണന്ന്  
പ്രധാനമപ്രി രറഞ്ഞ .കപ്രാജക്റ് സമയബന്ധിതമായി മ ൻ ൂട്ടി തീേ മാനിച്ച ഏ രദര 

കേൈവ  ളിൽ നിന്ന ും   റഞ്ഞ േിൈവിൽ രൂർത്തിയാകിയിേിക ന്ന കവന്ന ും അരേഹും  

േൂണ്ടികാണിച്ചു. 

 

മൗറീഷ്യസ മായ ള്ള വി സനരങ്കാളിത്തും , ഇരയ ഉരേരിക ന്ന വി സന രങ്കാളിത്ത 

സമീരനങ്ങളിൽ പ്രധാനമാകണന്ന  പ്രധാനമപ്രി രമാഡി രറഞ്ഞ . ഇരയയ കട വി സന 

രങ്കാളിത്തും യാകതാേ  തേത്തിൈ ള്ള ഉരാധി രളാകടരയാ അകൈെങ്കിൽ ോപ്ഷ്ീയ 

വയാസായി  രപ്രേണ മൂൈമ ള്ളരതാ ആൈെ.  വി സന രങ്കാളിത്തത്തിൽ ഇരയയ കട പ്രധാന 

തതവും രങ്കാളി രളാട ള്ള ബഹ മാനവ ും പ്രരോദനും  ഇരയയ കട വി സന രാഠങ്ങൾ 

രങ്ക വയ്ക്ക   എന്നത മാണ്. ഇരയയ കട വി സന രങ്കാളിത്തും 'ബഹ മാനും ', 

'ലവവിധയും', 'ഭാവിയിരൈക ള്ള  േ തൽ' 'സ സ്ഥിേമായ വി സനും' എന്നിവ പ്രധാന 

മൂൈയങ്ങളി അടയാളകെട ത്ത ന്നതാണ്.        



 

ഇരയ മൗറീഷ്യസികൈ ജനങ്ങളുകട രനട്ടങ്ങളിൽ അഭിമാനിക ന്ന കവന്ന ും പ്രധാനമപ്രി 

രമാഡി രറഞ്ഞ ,  ൂടാകത  ഇരയ -മൗറീഷ്യസ് രങ്കാളിത്തും വേ ും വർഷ്ങ്ങളിൽ ഉയർന്ന 

നിൈയികൈത്ത കമന്ന ും അരേഹും ആത്മവിരവാസും പ്ര ടിെിച്ചു. 

 

േണ്ട  ോജയങ്ങളിൈ ും തമ്മിൈ ള്ള സൗഹൃദത്തിന്കറയ ും സഹ േണത്തിന്കറയ ും 

പ്രതിഫൈനമായ ള്ള രപ്രാകജക്റിൽ  ഇരയ നൽ ിയ രിര ണയ്ക്ക്  പ്രധാനമപ്രി ജ ഗനൗദ്  

അഭിനരഹങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇരയയ കട സഹ േണരത്താകടയ ള്ള സ പ്രീും ര ാടതി 

ക ട്ടിടത്തിന്കറ നിർമാണും മൗറീഷ്യസികന ക ട്ടിട നിർമാണത്തികൈ 

ആധ നി വൽകേണത്തിൽ ഒേ  ര തിയ നാഴി  ൈൊകണന്ന  അരേഹും സൂേിെിച്ചു 

 ൂടാകത ഇത് മൗറിഷ്യ നയായവയവസ്ഥകയ  ൂട തൽ  ാേയക്ഷമവ ും, ൈഭയവ ും 

സമപ്ഗവ മാകി മാറുകമന്ന ും അരേഹും അഭിപ്രായകെട്ടു.  

 

ഇരയൻ  ാഴ്േൊട് 'സാഗർ - പ്രരദരത്ത ള്ള എൈൊവേ കടയ ും വളർച്ചയ ും 

സ േക്ഷിതതവവ ും' എന്നതികന അടിസ്ഥാനമാകി ര തിയ സ പ്രീുംര ാടതി ക ട്ടിടും 

മൗറിഷ്യന്കറ ഇരയൻ സമ പ്ദ പ്രവിരയയിൽ നിന്ന ള്ള വിരവസനീയമായ രങ്കാളി എന്ന 

നിൈയിൽ ഉള്ള ഇരയയ കട േ മതൈ പ്രദർരിെിക ന്നത ും ഇേ  ോജയങ്ങൾകിടയിൽ ഭാവി 

ര പ്രീ േിച്ചുള്ള രങ്കാളിത്തും രക്തികെട ത്ത ന്നതിന ും പ്രതിബദ്ധതകയ 

സൂേിെിക ന്നത മാണ്.  

 

നയൂ  ഡൽഹി  

30 ജൂലൈ, 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. 

 

 



 


