
Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of 

Mauritius Mr. Pravind Jugnauth jointly inaugurate the new 

Supreme Court Building 
July 30, 2020 

ம ொொிஷியஸில் புதிய உச்ச நீதி ன்ற கட்டிடத்தத பிரத ர் நரரந்திர ர ொடி 

 ற்றும் ம ொொிஷியஸ் பிரத   ந்திொி பிரவிந்த் ஜகன்நொத் கூட்டொக 

துவக்கியுள்ளனர். 

ஜூன் 30,2020 

 

பிரத   ந்திொி ஸ்ரீ நரரந்திர ர ொடி  ற்றும் ம ொொிஷியஸ் பிரத   ந்திொி பிரவிந்த் ஜகன்நொத், 

ம ொொிஷியஸில் புதிய உச்ச நீதி ன்ற கட்டிடத்தத கூட்டொக இன்று வீடிரயொ  ொநொடு வொயிலொக 

துவக்கி தவத்தனர். இந்த கட்டிடம் இந்தியொவின் பிர ொண்ட உதவியுடன்  ற்றும் Covid-19 க்கு 

பிறகு இதுரவ இந்தியொ உதவி மபரும் ததலநகர் ரபொர்ட் லூயிஸ் உள்ரளரய அத ந்துள்ள  

முதல் உள்கட்டத ப்பு திட்ட ொகும்.இந்த அதடயொளச் சின்ன ொன திட்டம் USD 28.12 

 ில்லியனில் இந்திய அரசொங்கதின் மபொிய உதவியுடன் பூர்த்தி மசய்யப்பட்டது.  

 

இந்நிகழ்ச்சியில் உதரயொற்றிய பிரத   ந்திொி ர ொடி ,இந்தியொவின் வளர்ச்சி ஒத்துதைப்பின் 

அடிப்பதட தத்துவ ொக  னித த ய அணுகுமுதறயின் முக்கியதுவத்தத குறிப்பிட்டொர்.ர லும் 

இந்தியொவுக்கும், ம ொொிஷியஸுக்கும் இதடயிலொன மநருக்க ொன திட்டங்களின்  பங்தகப் 

பொரொட்டினொர். நவீன வடிவத ப்பு  ற்றும் அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய உச்ச நீதி ன்ற 

கட்டிடம் ம ொொிஷியஸ் நீதித்துதறக்கு மபொருத்த ொன இட ொகவும், ஒத்துதைப்பின் 

அதடயொள ொகவும் , இந்தியொ  ற்றும் ம ொொிஷியஸுன் பகிரப்பட்ட  திப்புகளொகவும் இருக்கும் 

என்று பிரத ர் கூறினொர். அவர் திட்டம் குறிப்பிட்ட கொல அளவில் அளவிடப்பட்ட 

மசலவினங்கதளயும் விட குதறவொக முடிக்கப்பட்டததயும் சுட்டிக்கொட்டினர். 

 

இந்திய ம ொொிஷியஸுடனொன அபிவிருத்தி ஒத்துதைப்பு அபிவிருத்தி கூட்டொண்த க்கொன 

இந்தியொவின் அணுகுமுதறயின் த யத்தில் உள்ளது என்று பிரத ர் ர ொடி கூறினொர். 

இந்தியொவின் அபிவிருத்தி ஒத்துதைப்பு எந்தமவொரு நிபந்ததனயுடனும் வரவில்தல, எந்தமவொரு 

அரசியல் அல்லது வணிகொீதியொன கருத்திலிருந்தும் அது பொதிக்கப்படவில்தல என்றும் அவர் 

வலியுறுத்தினொர்.அபிவிருத்தி ஒத்துதைப்புக்கொன இந்தியொவின் முக்கிய மகொள்தக எங்கள் 

கூட்டொளர்களுக்கொன  ொியொதத  ற்றும் எங்கள் வளர்ச்சி பொடங்கதளப் பகிர்ந்து மகொள்வரத 

த ய உந்துதல். இது, இந்திய வளர்ச்சி ஒத்துதைப்தப ‘  ொியொதத’ , ‘பன்முகத்தன்த ’, 

;எதிர்கொலத்திற்கொன  பரொ ொிப்பு’  ற்றும் ‘ நிதலயொன அபிவிருத்தி’ ஆகியவற்றின் முக்கிய 

 திப்புகளொல் குறிக்கப்பட்டுள்ளதத அவர் வலியுறுத்தினொர்.  

 



ம ொொிஷியஸ்  க்களின் சொததனகளில் இந்தியொ மபரு ிதம் மகொள்கிறது என்பததக் குறிப்பிட்ட 

பிரத ர் ர ொடி, இந்தியொ- ம ொொிஷியஸ் கூட்டொண்த  வரும் ஆண்டுகளில் இன்னும் 

உயரக்கூடும் என்று நம்பினொர்.  

 

இரு நொடுகளுக்கு இதடரயயொன நட்பு  ற்றும் ஒத்துதைப்பின் மநருங்கிய உறவின் 

பிரதிபலிப்பொக இந்த திட்டத்திற்கு  இந்தியொவின் ஆதரவு குறித்து பிரத ர் ஜகன்நொத் தனது 

ஆழ்ந்த பொரொட்டுக்கதளத் மதொிவித்தொர். இந்திய உதவியுடன் உச்சநீதி ன்ற கட்டிடத்தத 

நிர் ொணிப்பது ம ொொிஷியஸில் உள்கட்டத ப்தப நவீன ய ொக்குவதில் ஒரு புதிய த ல்கல் 

என்றும், ம ொொிஷியஸ் நீதிமுதறதய  ிகவும் திறத யொகவும்,அணுகக்கூடியதொகவும், 

அதனத்ததயும் உள்ளடக்கியதொகவும்  ொற்ற உதவும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டொர். 

 

‘சொகர்’ -  பிரொந்தியத்தில் அதனவருக்கும் ‘பொதுகொப்பு  ற்றும் வளர்ச்சி’ என்ற இந்தியொவின் 

பொர்தவக்கு ஏற்ப, புதிய உச்சநீதி ன்றக் கட்டிடம், இந்திய மபருங்கடல் பிரொந்தியத்தில் 

ம ொொிஷியஸின் நம்பக ொன பங்கொளியொக இந்தியொவின் பங்தக நிரூபிக்கிறது, ர லும் எதிர்கொல 

ரநொக்குடன் கூடிய கூட்டொச்சிதய வலுப்படுத்துவதில் இந்தியொவின் உறுதியொன 

அர்பணிப்தபயும் கொட்டுகிறது. இரு நொடுகளுக்கும் இதடயில்.   

 

 

 

 

 

நியூ மடல்லி  

ஜூதல 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. 

 

 
 


