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మారిషస్ లో కొత్త అత్యున్నత న్యాయస్థానీం  )సుప్ర ీంకోర్టు(
మోడ  నర ీంద్ర ీ్ర  ప్రధాని ద్వారా సమావ ీీం వ డియో భవనాన్ని, 

మారిషస్ ప్రధాని ప్రవ ీంద్ జుగ్నాథ్ ఈ రోజు సీంయుక్తీంగా 
ప్రారీంభిీంచారు భవనీం ఈ .COVID మహమ్మారి తరువాత రాజధాని పోర్ట్ 
లూయిస్ లో  ప్రారీంభిీంచబడిన తొలి భారతద ీ సహాయక మౌలిక సదుపాయాల 
ప్రాజెక్టు నుీండి ప్రభుత్వీం భారత .28.12 మిలియన్ డాలర్ల గ్రాీంట్ 
సహాయీంతో ఈ మైలురాయి ప్రాజెక్ట్ పూర్తయిీంది. 
 

ఈ సీందర్భీంగా ప్రధాని మోడి మాట్లాడుతూ భారతద ీ అభివృద్ధి సహకారీం 
యొక్క అీంతర్ల న తత్వీంగా మానవక -ీంద్ర కృత విధానీం యొక్క 
ప్రాముఖ్యతను గుర్తిీంచారు మరియు భారతద ీీం, మారిషస్ల మధ్య సన్నిహిత 
సీంబీంధాలను మరిీంత మెరుగుపర్చడీంలో ప్రజల ఆధారిత మౌలిక సదుపాయాల 
ప్రాజెక్టుల పాత్రను ప్రీీంసిీంచారు అత్యాధునిక మరియు డిజైన్ ఆధునిక .
మారి భవనీం సుప్ర ీంకోర్టు కొత్త కూడిన సౌకర్యాలతోషస్ 
న్యాయవ్యవస్థకు  ద టుగా ఉీంటుీందని, సహకారానికి చిహ్నీంగా, భారత్, 

మారిషస్ విలువలను పీంచుకుీంటుీందని ప్రధాని అన్నారు కాలీంలో నిర్దిష్ట .
 పూర్తయిీందని ప్రాజెక్ట్ ఈ ఖర్చుతో తక్కువ కీంట  అీంచనాల మరియు

.సూచిీంచారు ఆయన 
 

మారిషస్ తో అభివృద్ధి సహకారీం భారతద ీీం యొక్క భాగస్వామ్యా 
అభివృద్ధి విధానీం యొక్క హృదయస్పీందనగా ఉీందని ప్రధాని మోడి అన్నారు .
 రాజక య ల దా షరతులతో ిటువీంటి సహకారీం అభివృద్ధి యొక్క భారతద ీీం
 నొక్కి ఆయన కాదని ప్రభావితీం ద్వారా పరిీ లనల వామిజ్యపరమైన ల దా
 మా సూత్రీం ప్రధాన యొక్క భారతద ీీం కోసీం సహకారీం అభివృద్ధి .చెప్పారు



భాగస్వాములకు గౌరవమనియు మరియు అభివృద్ధి పాఠాలను  పీంచుకోవాలన  
క ీంద్రప్ర రమ అని అన్నారుిది ., ‘గౌరవీం’, ‘వైవిధ్యీం’, ‘భవిష్యత్తు కోసీం 
సీంరక్షమ’, మరియు ‘సుస్థిర అభివృద్ధి’ వీంటి ప్రధాన విలువలతో వ రుగా 
గుర్తిీంచబడిన భారత య అభివృద్ధి సహకారాన్ని కనబరుస్తున్నారని ఆయన 
నొక్కి చెప్పారు. 
 

మారిషస్ ప్రజల విజయాలకు భారతద ీీం   గర్విస్తుీందిని ప ర్కొన్న ప్రధాని 
మోడి, రాబోయ  సీంవత్సరాల్లో భారతద ీీం మరిీంత భాగస్వామ్యీం మారిషస్-
ిత్తుకు  పెరుగుతుీందని నిబ్బరీం వ్యక్తపరిచారు. 
 

ిరు ద ీాల మధ్య స్న హీం మరియు సహకారీం యొక్క సన్నిహిత సీంబీంధాలను 
ప్రతిబిీంబిీంచ లా ఈ ప్రాజెక్టుకు భారతద ీీం మద్దతు ివ్వడీం పట్ల 
ప్రధాని జుగ్నౌత్ తన ప్రీీంసలను వ్యక్తీం చ ీారు సహాయీంతో భారత .
 సదుపాయాల మౌలిక లో మారిషస్ నిర్మామీం భవనీం సుప్ర ీంకోర్టు

అని మైలురాయి కొత్త కక ఆధున కరమలో, మారిషస్ న్యాయవ్యవస్థను 
మరిీంత సమర్థవీంతీంగా, లభ్యీంగా మరియు అీందరిక  అీందుబాటుగా చ యడీంలో 
ిది సహాయపడుతుీందని ఆయన గుర్తిీంచారు. 
 

'SAGAR - సెక్యూరిట  అీండ్ గ్రోత్ ఫర్ ర జియన్' అన  భారత 
దృష్టికోమానికి అనుగుమీంగా, కొత్త సుప్ర ీంకోర్టు భవనీం హిీందూ మహాసాగర 
ప్రాీంతీంలో మారిషస్ యొక్క విీ్వసన య భాగస్వామిగా భారతద ీీం యొక్క 
పాత్రను, అద విధీంగా రెీండు ద ీాల మధ్య భవిష్యత్ ఆధారిత-
 స్థిరమైన యొక్క భారతద ీీం చ యడానికి బలోప తీం భాగస్వామ్యాన్ని

.ప్రదర్ీిస్తుీంది నిబద్ధతను 
 

క్రొత్త ఢిల్ల  
జూలై 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. 

 


