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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ମେିଶସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବନି୍ଦ 

ଯଗୁନାଥ ସଂଯକୁ୍ତ େୂପରେ ମେିଶସେ ନୂଆ ସପିୁ୍ରମର ାର୍ଟ ଭବନେ 

ଉଦଘାର୍ନ  େିଛନ୍ତ ି

ଜଲୁାଇ 30, 2020 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ମେିଶସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବିନ୍ଦ ଯଗୁନାଥ ଆଜି ସଂଯକୁ୍ତ େୂପରେ ଭିଡିଓ 

କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମେିଶସରେ ନୂଆ ସପିୁ୍ରମରକାର୍ଟେ ଭବନକୁ ଉଦଘାର୍ନ କେିଛନି୍ତ। ଏହି ଭବନ ରପାର୍ଟ 

ଲୁଇସେ ୋଜଧାନୀ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଭାେତ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଭିତି୍ତଭୂମି ପେିରଯାଜନା ଅରର୍ ଯାହାେ ଉଦଘାର୍ନ 

Covid ମହାମାେୀ ପରେ କେଯାଇଥଲିା। ଏହାେ ନିମଟାଣ ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ମେିଶସକୁ ଦିଆଯାଇଥବିା 

28.12 ମିଲିଅନ୍ ଆରମେିକୀୟ ଡଲାେେ ବିରଶଷ ଆଥକି ଅନୁଦାନ ସହାୟତାରେ ପେୁା କୋଯାଇଛି। 

 

ଏହି ଅବସେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଭାେତେ ବିକାଶ ସହରଯାଗେ ଅନ୍ତନିହିତ ଦଶଟନ ଭାବରେ ମାନବ-ରକନି୍ଦ୍ରତ 

ଦୃଷି୍ଟରକାଣେ ଗେୁୁତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ପକାଇଛନି୍ତ ଏବଂ ଭାେତ ଏବଂ ମେିଶସ ୍ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପକଟକୁ ଆହୁେି ଦୃଢ 

କେିବାରେ ରଲାକ ମାନଙ୍କ ଆଧାେିତ ଭିତି୍ତଭୂମିଗତ ପେିରଯାଜନାେ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କେିଛନି୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

କହିଛନି୍ତ ରଯ ଆଧନିୁକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅତୟାଧନିୁକ ସବୁିଧା ସହିତ ସସୁଜି୍ଜତ ନୂଆ ସପିୁ୍ରମରକାର୍ଟ ଭବନ ମେିଶସ ୍େ 

ନୟାୟପାଳିକା ପାଇ ଁଏକ ଉପଯକୁ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହବ ଏବଂ ସହରଯାଗ ସହିତ ଭାେତ ଏବଂ ମେିଶସ ୍େ ମଲୂୟରବାଧେ େ 

ପ୍ରତୀକ ରହବ। ରସ ଆହୁେି ମଧ୍ୟ ସଚୂାଇ ରଦଇଛନି୍ତ ରଯ ଏହି ପେିରଯାଜନା କାଯଟୟସଚୂୀ ରେ ଦିଆଯାଇଥବିା 

ସମୟରେ ପ୍ରାେମି୍ଭକ ଅନୁମାନେୁ କମ ୍ମଲୂୟରେ ରଶଷ ରହାଇଛି। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ କହିଛନି୍ତ ରଯ ମେିଶସ ୍ସହିତ ବିକାଶ ସହରଯାଗ ଭାେତେ ବିକାଶ ସହଭାଗୀତାେ ଦୃଷି୍ଟରକାଣେ 

ରକନ୍ଦ୍ରରେ ରହଉଛି। ରସ ଏହି କଥା ଦୃଢତାେ ସହିତ କହିଛନି୍ତ ରଯ ଭାେତେ ବିକାଶ ସହରଯାଗ ରକୌଣସି ମଧ୍ୟ ସତ୍ତଟ 

ସହିତ ଆରସ ନାହି ଁ କିମ୍ବା ଏହା ରକୌଣସି ୋଜରନୈତିକ କିମ୍ବା ବୟବସାୟିକ ବିଚାେ ଦ୍ଵାୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହି।ଁ 

ବକିାଶ ସହରଯାଗ ପାଇ ଁ ଭାେତେ ମଳୂ ନୀତି ରହଉଛି ଆମେ ଅଂଶୀଦାେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିକାଶେ 

ଅଧ୍ୟାୟ ଗଡ଼ିୁକରେ ଏହି ସହଭାଗିତା ଆମେ ଏକମାତ୍ର ରପ୍ରେଣା ଅରର୍। ରସ ଆହୁେି ମଧ୍ୟ ଦୃଢତାେ ସହିତ କହିଛନି୍ତ 

ରଯ, ଭାେତୀୟ ବିକାଶ ସହରଯାଗକୁ ‘ସମ୍ମାନ’, ‘ବିବିଧତା’, ‘ଭବିଷୟତ ପାଇ ଁଚିନ୍ତା’ ଏବଂ ‘ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ’ େ ମଳୂ 

ମଲୂୟ େୂପରେ ବିଶଷି୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥାଏ। 

 

ଭାେତ ମେିଶସ ୍ ରଲାକମାନଙ୍କେ ସଫଳତା ପାଇ ଁ ଗବିତ ତଥା ଆଗାମୀ ବଷଟ ଗଡ଼ିୁକରେ ଉଭୟ ରଦଶ ଭିତରେ 

ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁେି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ। 



ମେିଶସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଗୁନାଥ ଏହି ପେିରଯାଜନା ପାଇ ଁ ଭାେତେୁ ମିଳିଥବିା ସହାୟତାକୁ ପ୍ରସଂଶା କେିରଲ, 

କାେଣ ଏହା ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ଏବଂ ସହରଯାଗେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପକଟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କେିଛନି୍ତ। ରସ ଆହୁେି ମଧ୍ୟ 

ଦଶଟାଇଛନି୍ତ ରଯ ଭାେତୀୟ ସହାୟତାରେ ନିମଟାଣ କୋଯାଇଥବିା ନୂଆ ସପିୁ୍ରମରକାର୍ଟ ଭବନ ମେିଶସରେ ଭିତି୍ତଭୂମି 

ଢାଞ୍ଚାେ ଆଧନିୁକୀକେଣରେ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲ ପଥେ ଅରର୍ ଏବଂ ଏହା ପାଇ ଁମେିଶସ ୍ନୟାୟ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁେି 

ଅଧକି ପ୍ରଭାବକାେୀ, ସଲୁଭ ତଥା ସମରବଶୀ କେିବାରେ ସାହାଯୟ ମିଳିବ। 

 

ଭାେତ େ 'ସାଗେ (ରେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ସେୁୋ ଏବଂ ବିକାଶ)' ଦୃଷି୍ଟରକାଣେ ଅନୁେୂପ ନୂଆ ଭବନ ହିନ୍ଦ 

ମହାସାଗେ ରେତ୍ରରେ ମେିଶସ ପାଇ ଁଏକ ବିଶ୍ଵାସନୀୟ ଭାଗୀଦାେ େୂପରେ ଭାେତେ ଭୂମିକାକୁ ଦଶଟାଇଥାଏ ଏବଂ 

ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷୟତ-ସହଭାଗୀତାକୁ ଦୃଢ କେିବା ପାଇ ଁଭାେତେ ଦୃଢ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ 

ଦଶଟାଇଥାଏ। 

 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ  

ଜଲୁାଇ 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. 
 


