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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਰ ਦ
ੰ ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨ ੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ
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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਰ ੰਦ ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਅੱਜ ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ
ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਰ ੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨ ੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਰਹਰ ਪ੍ੋਰਟ
ਲੁ ਈ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਰਜਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੋਰ ਡ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂ ੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ੱਲੋਂ ਰਦੱਤੀ ਗਈ 2।812 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾਾਂਟ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨੁ ੱਖ-ਕੇਂਦਰਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂ ੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰ ਕਾਸ ਭਾਈ ਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ
ਫਲਸਫਾ ਰਕਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਿ ਰ ੱਚ ਲੋ ਕ-ਮੁਖੀ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਾਂ
ਦੀ ਭੂ ਰਮਕਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਆਧੁਰਨਕ ਰਡਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁ ਸਾਰ ਬਿੀ ਅਤੇ ਅਰਤ-ਆਧੁਰਨਕ ਸਹੂਲਤਾਾਂ
ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨ ੀਂ ਇਮਾਰਤ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਰਨਆਾਂਪ੍ਾਰਲਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁ ਕ ੀਂ ਜਗਹਾ ਹੋਿ ਤੋਂ ਛੁ ੱਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ
ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਸਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਦੋਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ੇਗੀ। ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ੀ ਰਕਹਾ ਰਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁ ਮਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਪ੍ੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰ ਕਾਸ ਭਾਈ ਾਲੀ ਰ ਕਾਸ ਭਾਈ ਾਲੀਆਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰ ੱਚ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਦੱਤਾ ਰਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰ ਕਾਸ ਭਾਈ ਾਲੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉੱਪ੍ਰ ਰਕਸੇ ਰਸਆਸੀ ਜਾਾਂ ਪ੍ਾਰਕ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਰ ਕਾਸ ਭਾਈ ਾਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ
ਰਸਧਾਾਂਤ ਹੈ - ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਾਲਾਾਂ ਦਾ ਸਰਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਿਾ ਹੈ ਆਪ੍ਿੇ ਰ ਕਾਸ ਦੇ ਸਬਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ
ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਰਕਹਾ ਇਨਹ ਾਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 'ਰ ਕਾਸ', ' ਨ
ੰ ਸੁ ੰਨਤਾ', 'ਭਰ ੱਖ ਦਾ ਰਧਆਨ', ਅਤੇ 'ਰਟਕਾਊ ਰ ਕਾਸ' ਦੀਆਾਂ ਮੂਲ
ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰ ਕਾਸ ਭਾਈ ਾਲੀ ਨੂ ੰ ੱਖਰਾ ਬਿਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਰਹੰਦੇ ਹੋਏ ਰਕ ਭਾਰਤ ਨੂ ੰ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਮਾਿ ਮਰਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰਕ ਆਉਿ ਾਲੇ ਸਾਲਾਾਂ ਰ ਚ ਭਾਰਤ-ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਭਾਈ ਾਲੀ ਹੋਰ ੀ ਅੱਗੇ ੱਧੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂ ੰ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਰ ਚਾਲ਼ੇ ਦੀ ਗੂੜਹੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਹੰਦੇ ਹੋਏ
ਇਸ ਰ ੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਮਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸਦੀ ਡੂ ਘ
ੰ ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਾਂ ਰਕਹਾ ਰਕ ਭਾਰਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਿੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਦੀ ਨ ੀਂ ਇਮਾਰਤ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅੰਦਰ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਰਨਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨ ਾਾਂ ਮੀਲ ਪ੍ੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਰਨਆਾਂ ਪ੍ਰਿਾਲੀ ਨੂ ੰ ਧੇਰੇ ਕੁ ਸ਼ਲ, ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾ ੇਸ਼ੀ ਬਿਾਉਿ ਰ ਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇ ਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 'SAGAR - 'ਇਸ ਖੇਤਰ ਰ ੱਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰ ਕਾਸ' ਦੇ ਰਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਿ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ
ਨ ੀਂ ਇਮਾਰਤ ਰਹੰਦ ਮਹਾਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਰ ਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮਦ
ੰ ਭਾਈ ਾਲ ਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂ ਰਮਕਾ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨਾਾਂ ਮੁਲਕਾਾਂ ਰ ਚਾਲੇ ਦੀ ਭਰ ੱਖ-ਮੁਖੀ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਦਰ ੜ ਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ
ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਨ ੀਂ ਰਦੱਲੀ
30 ਜੁਲਾਈ, 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.

