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 میں موریشس پروند جگنوتھ اعظم وزیر کے ریشسمو اور مودی نریندر اعظم وزیر

 گے کریں افتتاح مشترکہ کا عمارت نئی کی کورٹ سپریم

 0202 جوالئی،28 

 جمعرات کو 0202 جوالئی، 02 پروند جگنوتھ اعظم وزیر کے سموریش اور مودی نریندر اعظم وزیر

 اس عمارت کا افتتاح۔ گے کریں افتتاح مشترکہ کا عمارت نئی کی کورٹ سپریم کی ماریشیس کو

 کی معززین دیگر کے ممالک دونوں اور ممبران سینئر کے عدلیہ والے رکھنے تعلق سے ریشیسمو

 ۔ہے گئی کی تعمیر سے بھارت امداد عمارت یہ۔ منعقد ہو گا ذریعہ کے کانفرنس ویڈیو میں موجودگی

میں بھارت کی مدد سے بننے واال پورٹ لوئس   دار الحکومتکے بعد موریشس کے اور یہ کورونا 

 بنیادی ڈھانچے کا پہال پروجیکٹ ہوگا۔

ہند کی  میں سے ایک ہے، جو حکومت سپریم کورٹ کی نئی عمارت کا پروجیکٹ اُن پانچ پروجیکٹوں

پیکج کے تحت  ملین ڈالر کے خصوصی اقتصادی 050میں موریشس کو دئے گئے  0202طرف سے 

دس ۔ ہے گیا کیا لکمممیں  کم سے اخراجات متوقع اور مدت متعینہ منصوبہ یہ کیا جا رہا ہے۔نافذ 

 اور ،ہے ہوئی پھیلی میں رقبے کے زیادہ سے میٹر مربع 0022 عمارت منزل سے زیادہ پر مشتمل یہ

 اور ساؤنڈ انسولیشن اور تھرمل عمارت یہ۔ ہے میٹر مربع 05222 تقریبا جبکہ اس کا بلٹ اپ رقبہ

 ۔ہے کرتی نمائش کی گرین فیچرس اور ڈیزائن جدیدساتھ  ساتھ کے ترکیز پربچت  توانائی اعلی

 میٹرو پر طور مشترکہ نے اعظم وزیر کے ریشیسمو اور مودی اعظم وزیر میں، 0202 اکتوبر

، جسے تھا کیا افتتاح کا منصوبے اسپتال ENT نئے میں موریشس اور 0-فیز کے پروجیکٹ ایکسپریس

 کے 0 فیز کے پروجیکٹ ایکسپریس میٹرو۔ گیا ہے کیا تعمیر تحت کے پیکیج اقتصادی خصوصی بھی

 فیز کے اس جبکہ ،کی گئی تھی مکمل تعمیر کی الئن میٹرو کلومیٹر 00 میں ستمبر سال گذشتہ تحت،

 ذریعہ، کے پروجیکٹ ہاسپٹل ٹی این ای۔ ہے جاری کام پر منصوبے کے الئن میٹرو کلومیٹر 00 میں 0

 ۔کی مدد میں تعمیر کی ہسپتال ماڈرن مشتمل پر بستروں 022 میں ریشیسمو نے بھارت

 



 گی جائے بن مقام اہم ایک میں وسط کے شہر عمارت نئی یہ کی کورٹ سپریم کہ جاتی ہے کی توقع

 ت بنے گی۔عالم کی شراکت باہمی مضبوط مابین کے ممالک دونوں جو

 

 دہلی نئی

 2020 جوالئی، 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


