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പ്രധാനമപ്രി നരേപ്ര രമാദിയ ും മൗറീഷ്യസ് പ്രധാന മപ്രി രേവിര്
ജ ഗനൗദ ും രേർന്ന് മൗറീഷ്യസ് സ പ്രീും ര ാടതി ക ട്ടിടത്തിന്കറ ഉദ്ഘാടനും
നടത്തി.

ജൂലൈ 28, 2020 

മൗറീഷ്യസികൈ ര തിയ സ പ്രീും ര ാടതി ക ട്ടിടത്തിന്കറ ഉദ്ഘാടനും വയാഴാഴ്േ 2020

ജൂലൈ 30 ന് പ്രധാന മപ്രി നരേപ്ര രമാദിയ ും മൗറീഷ്യസ് പ്രധാനമപ്രി രേവിര്
ജ ഗണൗദ ും രേർന്ന് നടത്തി. മൗറീഷ്യസികൈ ഉയർന്ന നിയമ ഉരദയാഗസ്ഥേ കടയ ും േണ്ട 
ോജയങ്ങളികൈയ ും പ്രശസ്തേ കടയ ും  സാനിധയത്തിൽ വിഡിരയാ ര ാൺപ്രൻസിങ്ങിൈൂകട
നടന്ന .ക ട്ടിടത്തിന്കറ നിർമാണും ഇരയയ കട വൈിയ സഹായും മൂൈമാണ് സാധയമായത്
 ൂടാകത ര ാവിഡിന് രശഷ്ും തൈസ്ഥാനമായ രരാർട്ട് ൈൂയിസിൽ വേ ന്ന ആദയ
ക ട്ടിടനിർമാണ കപ്രാജക്റ്റ് ആണിത്.

കമാറീഷ്യനായി ഇരയൻ സർക്കാർ വാഗ്ദാനും കേയ്തിട്ടുള്ള 353 മിൈയൺ യ  എസ
രഡാളറ  ളുകട സാധയത്തിന   ീഴിൽ ആവിഷ് േിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച  രപ്രാജക്റ്ട  ളിൽ
ഒന്നാണ് സ പ്രീും ര ാർട്ട് ക ട്ടിടത്തിന്കറ നിർമാണും. കപ്രാജക്റ്റ് താകഴ രറയ ന്ന
കഷ്ഡയൂളിൽ താകഴയ ള്ള ഏ രദശ േിൈവ  ളിൈാണ് രൂർത്തിയായത്. 4700 േത േപ്ശ
മീററിൽ അധി ും രേന്ന   ിടക്ക ന്ന ക ട്ടിടത്തിന് 10 നിൈ ളുും ഏ രദശും 25,000 േത േപ്ശ
മീറർ നിർമാണ വിസ്തൃതിയ മാണ ള്ളത്. ക ട്ടിടത്തിന് ആധ നി മായ േൂര ൽപ്പനയ ും
േൂട ും ശബ്ദവ ും തടയ ന്ന രേിസ്തിയ്ക്കന രയാജയമായ സവിരശഷ്ത ളുും  ഉയർന്ന ഊർജ
ക്ഷമതയ മാണ ള്ളത്.

2019 ഒക്റ്രടാബറിൽ, പ്രധാനമപ്രി രമാദിയ ും മൗറീഷ്യസ് പ്രധാന മപ്രിയ ും രേർന്ന്
പ്രരതയ  സാമ്പത്തി  രാരക്കജിന്  ീഴിൈ ള്ള  കമരപ്ടാ എക്റ്സ്പ്രസ് രപ്രാജക്റ്ടിന്കറ കരയ്
സ് -1 ഉും ര തിയ ENT ആശ രപ്തിയ കട രപ്രാജക്റ്ട ും ഉദ്ഘാടനും കേയ്യു യ ണ്ടായി.കമരപ്ടാ
എക്റ്സ്പ്രസ് രപ്രാജക്റ്ടിന്കറ കരയ്സ്-1 ന്  ീഴിൽ 12  ിരൈാ മീറർ കമരപ്ടാ ലൈൻ  ഴിഞ്ഞ
കസപ്റ്റുംബറിൽ രൂർത്തിയായി അരതസമയും കരയ്സ് -2 വിന   ീഴികൈ 14  ിരൈാമീറര്
കമരപ്ടാ രാതയ കട രണി നടന്ന  ക ാണ്ടിേിക്ക  യാണ്. ENT ആശ രപ്തി കപ്രാജക്റ്റ്



മ രേകന മൗറീഷ്യസിൽ 100 കബഡ  ൾ ഉള്ള ENT  ആശ രപ്തിയ കട നിർമാണത്തിനാണ്
ഇരയ സഹായും നൽ ിയത്.

ര തിയ സ പ്രീും ര ാർട്ട് ക ട്ടിടും നഗേ മധയത്തിൽ പ്രധാനകപ്പട്ട ഒേ  അടയാളമാണ്, ഇത്
േണ്ട  ോജയങ്ങൾ  തമ്മിൈ ള്ള ശക്തമായ ഉഭയ ക്ഷി ബന്ധത്തിന്കറ സൂേ ും  ൂടിയാണ്

നയൂ ഡൽഹി

28 ജൂലൈ, 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. 


