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 مشترکہ نے ناتھ جگن پراِوند اعظم وزیر کے ماریشس اور مودی نریندر اعظم وزیر

 میں ماریشس اور کیا افتتاح کا پروجیکٹ یونٹس ہاؤسنگ سوشل میں ماریشس پر طور

 پر طور ورچوئل کا پروجیکٹ فارم وی پی سولر میگاواٹ 8 اور کالج سروس سول

رکھا بنیاد سنگ  
 

کمار جگن ناتھ نے آج ماریشس میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور ماریشس کے وزیر اعظم جناب پروند 

مشترکہ طور پر سوشل ہاؤسنگ یونٹس پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ یہ پروجیکٹ ہندوستان اور ماریشس کے درمیان 

متحرک ترقیاتی شراکت داری کے حصے کے طور پر عمل میں الیا گیا ہے۔ اس موقع پر دونوں وزرائے اعظم نے 

ان میں سے کا تعلق ایک -د رکھنے کی ورچوئل تقریب میں بھی حصہ لیا سنگ بنیا  دو دیگر پروجیکٹوں کے لئے

ان کی تعمیر ہندستان کی ترقیاتی   میگاواٹ کا سولر پی وی فارم ہے۔ 8جدید ترین سول سروس کالج ہے اور دوسرا 

میں یہ  امداد کے حصے کے طور پر کی جا رہی ہے۔ تقریب کا انعقاد ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کیا گیا۔ ماریشس

تقریب ماریشس کے پی ایم او احاطے میں کابینہ کے وزراء اور حکومت ماریشس کے سینئر عہدیداروں سمیت 

 معززین کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔

اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعظم مودی نے ہندستان کی ترقیاتی امداد کو تقویت دینے والے خیاالت پر 

ضروریات اور ترجیحات اور خودمختاری کے احترام سے متشرح ہیں اور ساتھ ہی اس روشنی ڈالی جو دوستوں کی 

کا مقصد لوگوں کی فالح و بہبود اور ملک کی صالحیتوں کو بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم نے قوم کی تعمیر میں سول 

ی۔ وزیر میں شراکت کی پیشکش ک  سروس کالج پروجیکٹ کی اہمیت کا اعتراف کیا اور مشن کرم یوگی کے علم

میں انٹرنیشنل  8108جو انہوں نے اکتوبر   اعظم نے ون سن ون ورلڈ ون گرڈ )او ایس او او او جی( پہل کو یاد کیا

میگاواٹ سولر پی وی فارم پراجیکٹ سے آب و ہوا کے محاذ  8سولر االئنس کی پہلی اسمبلی میں کی تھی اور کہا کہ 

زمائشوں کو کم کرنے میں مدد ملے گی جس کا ماریشس کو کے اخراج سے بچنے کی آ  8ٹن سی او 000111پر

 سامنا ہے۔

اپنی تقریر میں وزیر اعظم پروند جگن ناتھ نے ماریشس کو مالی امداد سمیت وسیع پیمانے پر امداد کے لئے ہندوستان 

ات نے نئی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ہندوستان اور ماریشس کے تعلق

 بلندیوں کو چھوا ہے۔

ملین امریکی  050میں ماریشس کی حکومت کو خصوصی اقتصادی پیکیج کے طور پر  8102حکومت ہند نے مئی 

پانچ ترجیحی   ڈالر کی مدد کی تھی تاکہ دیگر منصوبوں کے عالوہ ماریشس کی حکومت کی طرف سے شناخت کردہ

جیکٹ حسب ذیل تھے: میٹرو ایکسپریس پروجیکٹ، سپریم کورٹ کی پروجیکٹوں کو انجام تک الیا جائے۔ یہ پرو

عمارت، نیو ای این ٹی ہسپتال، پرائمری اسکول کے بچوں کو ڈیجیٹل ٹیبلٹس کی فراہمی اور سوشل ہاؤسنگ 

پروجیکٹ۔ آج سوشل ہاؤسنگ پروجیکٹ کے افتتاح کے ساتھ ہی ایس ای پی کے تحت تمام ہائی پروفائل پروجیکٹ 

 آئے گئے عمل میں لے

میں  .810ملین امریکی ڈالر کے گرانٹ کے ذریعے  47.4ریڈوئٹ میں واقع سول سروس کالج پروجیکٹ کو 

ماریشس کے وزیر اعظم پراِوند جگن ناتھ کے ہندستان کے دورے کے دوران دستخط کردہ ایک مفاہمت نامے کے 

یہ مختلف تربیتی اور ہنرمندی کے فروغ کے  ایک بار تعمیر ہونے کے بعد، تحت مالی اعانت فراہم کی جا رہی ہے۔

پروگرام شروع کرنے کے لئے ماریشس کے سرکاری مالزمین کے لئے مکمل طور پر فعال سہولت فراہم کرے گا۔ 

 اس سے ہندوستان کے ساتھ ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط ہوں گے۔



جی  04تنصیب شامل ہے تاکہ ساالنہ تقریباً پی وی سیلز کی  850111میگاواٹ سولر پی وی فارم پروجیکٹ میں   آٹھ

ً   ڈبلیو ایچ گھرانوں کو بجلی فراہم کرنا ہے۔   ماریشیائی 010111سبز توانائی پیدا کی جا سکے۔ اس کا مقصد تقریبا

کے اخراج سے بچا جا سکے گا اور ماریشس کو آب و ہوا میں منفی  8ٹن سی او 000111  اس سے ہر سال تقریباً 

 ثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔تبدیلی کے ا

آج کی تقریب میں دو کلیدی دو طرفہ معاہدوں کا تبادلہ بھی شامل ہے۔ ایک معاہدہ ہندوستان کی حکومت کی جانب 

میلن ڈالر کے  091سے ماریشش کی حکومت کو میٹرو ایکسپریس اور دیگر بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کیلئے 

 ر دوسرا چھوٹ ترقیاتی منصوبوں پر عمل در آمد کے بارے میں مفاہمت نامہ ہے۔الئن آف کریڈٹ سے متعلق او

سے پیدا آزمائشوں کے باوجود ہندوستان اور ماریشش کے ترقیاتی ساجھیداری کے پروجیکٹوں کی تیزی  09کوویڈ۔

ماریشش  میں وزیر اعظم مودی اور وزیر اعظم جگن ناتھ نے ورچوئل طریقے سے 8109سے پیش رفت ہوئی ہے۔ 

میں  8181میں میاترو ایکسپریس پروجیکٹ اور ایک نئے ای این ٹی اسپتال کا افتتاح کیا تھا۔ اسی طرح جوالئی 

ماریشش کی سپریم کورٹ کی نئی عمارت کا افتتاح بھی دونوں وزرائے اعظم نے مشترکہ طور پر 

 سے کیا تھا۔ طریقے  ورچوئل 

کی جڑیں ہماری تاریخ، نسل و نسب، ثقافت اور زبان کی یکسانیت کے ہندوستان اور ماریشش کے قریبی تعلقات  

سے ہوتی ہے کیونکہ ماریشش   سبب مضبوط ہیں۔ اس کی عکاسی دونوں ملکوں کے درمیان کی ترقیاتی ساجھیداری

بحر ہند خطے میں ہندوستان کا کلیدی ترقیاتی ساجھیدار ہے۔ آج کی تقریب سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا 

 شواس، سب کا پریاس کے جذبے کا مظہر ، اور اس کامیاب قدیم ساجھیداری میں ایک اور سنگ میل ہے۔و

 

 نئی دہلی

 8188جنوری  81

 

 

 

 

 

 

 

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. 


