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మారిషస్ నూతన సుప్ర ీంకోర్టు (అత్యున్నత న్యాయస్థాన) 
భవనాన్ని 2020 జూలై 30, గురువారీం నాడు ప్రధాని నర ీంద్ర మోడి 
మరియు మారిషస్ ప్రధాని ప్రవ ీంద్ జుగ్నాత్ సీంయుక్తీంగా 
ప్రారీంభిస్తారు వ డియో ప్రారీంభోత్సవీం ఈ .సమావ శీం ద్వారా 
మారిషస్ న్యాయవ్యవస్థలోని స నియర్ సభ్యులు  మరియు ఇరు 
ద శాల ఇతర ప్రముఖుల సమక్షీంలో జరగనుీంది భారతద శీం భవనీం ఈ .

 నగరమైన రాజధాని మరియు నిర్మిీంచ డిీంది సతాయీంతో మీంజూరు

 లో లూయిస్ పోర్ట్COVID తరువాత భారతద శీం సతాయీంతో 
నిర్మిీంచ డిన మొదటి మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టు అవుతుీంది. 
 

కొత్త సుప్ర ీంకోర్టు నిర్మాణ ప్రాజెక్టు 2016 లో భారత 
ప్రభుత్వీం మారిషస్ కు అీందిీంచిన 353 మిలియన్ డాలర్ల ‘స్పెషల్ 
ఎకనామిక్ ప్యాక జ ’ కిీంద అమలు చ స్తున్న ఐదు ప్రాజెక్టులలో 
ఒకటిప్రాజెక్ట్ ఈ .  నిర్దిష్టకాలీంలో మరియు అనుకున్నదానికీంట  
తక్కువ ఖర్చుతో పూర్తయిీంది భవనీం ఈ .10 అీంతస్తులకు పైగా 4700 
చదరపు మ టర్ల విస్త ర్ణీంలో మరియు భవన నిర్మాణ పరిధి 25 వ ల 
చదరపు మ టర్ల విస్త ర్ణీంలో విస్తరిీంచి ఉీంది మరియు వ డి భవనీం ఈ .

 దటష్టి ైదాపై వినియోగీం విద్యుత్ ల కుీండా చొర ాటు శ ్దాల

 పర్యావరణ మరియు డిజైన్ ైధునిక సారిీంచిఅనుకూల లక్షణాలను కలిగి 
ఉీంది. 
 



ఈ ప్రత్య క ైర్థిక ప్యాక జ  లో భాగీంగాన  మెట్రో 
ఎక్స్ ప్రెస్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫ జ్-1 మరియు మారిషస్ లో 
నిర్మిీంచిని కొత్త ENT ైసుపత్రి ప్రాజెక్టును 2019 అక్టో ర్ లో 
ప్రధానమీంత్రి మోడ  మరియు మారిషస్ ప్రధాని సీంయుక్తీంగా 
ప్రారీంభిీంచారు. మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్ ప్రాజెక్టు యొక్క ఫ జ్ -1 
కిీంద, గత ఏడాది సెప్టెీం ర్ లో 12 కిలోమ టర్ల మెట్రో లైన్-
పూర్తయిీంది నిర్మాణీం, మరియు  ఫ స్-2 లో భాగమైన 14 కిలోమ టర్ల 
మెట్రో .కొనసాగుతున్నాయి దశగా ైశిీంచిన పనులు లైన్-ENT ైసుపత్రి 
ప్రాజెక్ట్ ద్వారా, మారిషస్ లో 100 పడకల ైధునిక ENT ైసుపత్రి 
నిర్మాణానికి భారతద శీం సతకరిీంచిీంది. 
 

కొత్త సుప్ర ీంకోర్టు భవనీం ఇరు ద శాల మధ్య  లమైన ద్వైపాక్షిక 
భాగస్వామ్యాన్ని సూచిస్తూ నగర క ీంద్రీంలో ఒక ముఖ్యమైన 
భవీంతిగా మారుతుీందని అీంచన. 
 

క్రొత్త ఢిల్ల  
జూలై 28, 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. 


