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

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મોરેશિયસનાાં વડાપ્રધાન શ્રી પ્રવવદ જુ ગનાથ સાંયક્ુ ત રીતે
સુશપ્રમ કોર્ટનાાં નવા શિવડડગનુાં ઉદ્ધાર્ન કરે છે
જુ લાઇ 30, 2020
આજે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને મોરેશિયસનાાં વડાપ્રધાન શ્રી પ્રવવદ જુ ગનાથે સાંયુક્ત રીતે શવડીયો
કોન્દ્ફરન્દ્સ મારફત મોરેશિયસમાાં સુશપ્રમ કોર્ટનાાં નવા શિવડડગનુાં ઉદ્ધાર્ન કયુું હતુાં. આ શિવડડગ કોશવડ મહામારી
િાદ રાજધાની િહેર પોર્ટ લુઇસમાાં ઉદ્ઘાર્ન થનાર પ્રથમ ભારતની સહાયતાવાળો ઇન્દ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજે ક્ર્ છે . આ
સીમાશચહ્ન પ્રોજે ક્ર્ ભારત સરકાર તરફથી આપવામાાં આવેલી 28.12 યુએસ ડોલરની અનુદાન સહાયતાથી પૂર્ટ
કરવામાાં આવ્યો છે .
આ અવસર પર િોલતા, વડાપ્રધાન શ્રી મોદીએ ભારતનાાં શવકાસ સહકારનાાં આાંતરરક તત્વજ્ઞાન તરીકે માનવકેશન્દ્રય અશભગમની અગત્યતાની નોંધ લીધી હતી અને ભારત અને મોરેશિયસ વચ્ચે વધુ ગાઢ જોડાર્ો મજિૂત
કરવામાાં લોકોલક્ષી ઇન્દ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજે ક્્સની ભૂશમકાની પ્રિાંસા કરી હતી. વડાપ્રધાને કહ્ુાં હતુાં કે આધુશનક
ડીઝાઇન અને સ્ટ્ર્ેર્ ઑફ આર્ટ સુશવધાઓ ધરાવતુાં સુશપ્રમ કોર્ટનુાં નવુાં શિવડડગ મોરેશિયસનાાં ન્દ્યાયતાંત્રની સુયોગ્ય
િેઠક હિે અને ભારત અને મોરેશિયસનાાં સહકાર અને પારસ્ટ્પરરક મૂડયોનુાં પ્રશતક હિે. તેઓએ એ િાિત તરફ
પર્ ધ્યાન દોયુું હતુાં કે આ પ્રોજે ક્ર્ શનધાટરરત સમયમાાં પૂર્ટ થયો છે અને પ્રારાંશભક અનુમાનો કરતા ઓછા
ખચટમાાં પૂર્ટ થયો છે .
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્ુાં હતુાં કે મોરેશિયસ સાથે શવકાસ સહકાર શવકાસ ભાગીદારીઓ તરફનાાં ભારતનાાં
અશભગમનાાં કેન્દ્ર સ્ટ્થાન પર છે . તેર્ે ભારપૂવટક કહ્ુાં હતુાં કે ભારતનો શવકાસ સહકાર કોઇપર્ િરતો સાથે
આવતો નથી, અને તે કોઇ રાજકીય કે વાશર્જ્યીક શવચારર્ાઓ દ્વારા પ્રભાશવત હોતો નથી. શવકાસ સહકાર
માર્ે ભારતનો મુખ્ય શસદ્ધાાંત અમારા સાથીદારોનો આદર કરવાનો છે અને કેશન્દ્રય પ્રેરર્ા અમારા શવકાસનાાં
પાઠોનુાં આદાન-પ્રદાન કરવાની છે . તેઓએ ભારપૂવટક જર્ાવ્યુાં હતુાં કે ‘આદર’, ‘વૈશવધ્યતા’, ‘ભશવષ્યની કાળજી’,
અને ‘સ્ટ્થાયી શવકાસ’ નાાં મુખ્ય મૂડયો તરીકેનો ભારતનો આ શવકાસ સહકાર શનરાળો છે .
મોરેશિયસનાાં લોકોની શસશદ્ધઓમાાં ભારત ગવટ અનુભવે છે તેવી નોંધ લેવા સાથે, વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાનો
આત્મશવશ્વાસ વ્યક્ત કયો હતો કે ભારત-મોરેશિયસ ભાગીદારી આવનારા વર્ષોમાાં વધારે ઉંચાઇઓ હાાંસલ કરવાનુાં
સૌભાગ્ય ધરાવે છે .
વડાપ્રધાન જુ ગનાથે આ પ્રોજે ક્ર્ માર્ે ભારતની સહાયતા િદલ અાંતઃકરર્પૂવટક પ્રિાંસા કરી હતી અને તેને િે
દેિો વચ્ચેની શમત્રતા અને સહકારનાાં ગાઢ જોડાર્ોનાાં પ્રશતવિિ તરીકે અશભવ્યક્ત કયો હતો. તેર્ે નોંધ લીધી

હતી કે ભારતની સહાયતાથી સુશપ્રમ કોર્ટનાાં શિવડડગનુાં શનમાટર્ મારેશિયસમાાં ઇન્દ્રાસ્ટ્રક્ચરનાાં આધુશનકરર્નુાં નુાં
સીમાશચહ્ન છે અને મોરેશિયસનાાં ન્દ્યાયતાંત્રને વધારે કાયટક્ષમ, સુલભ અને સમાવેિક િનાવવામાાં મદદ કરિે.
ભારતનાાં શવઝન ‘સાગર – પ્રાાંતમાાં તમામ માર્ે સુરક્ષા અને વૃશદ્ધ’ અનુસાર, સુશપ્રમ કોર્ટનુાં નવુાં શિવડડગ વહદ
મહાસાગર ક્ષેત્રમાાં મોરેશિયસનાાં શવશ્વસશનય ભાગીદાર તરીકે ભારતની ભૂશમકાનુાં શનરૂપર્ કરે છે અને સાથે િે
દેિો વચ્ચે ભશવષ્ય-લક્ષી ભાગીદારી મજિૂત કરવાની ભારતની અડગ પ્રશતિદ્ધતાનુાં પર્ શનરૂપર્ કરે છે .
નવી રદડહી
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