
Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of 

Mauritius Pravind Jugnauth to jointly inaugurate the new 

Supreme Court Building of Mauritius 
July 28, 2020 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ମେିଶସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବନି୍ଦ 

ଯଗୁନାଥ ମିଳିତ ଭାରବ ମେିଶସେ ନୂଆ ସପିୁ୍ରମର ାର୍ଟ ଭବନ ୁ 

ଉଦଘାର୍ନ  େିରବ 
ଜଲୁାଇ 28, 2020 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ମେିଶସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବିନ୍ଦ ଯଗୁନାଥ ମିଳିତ ଭାରବ 30 ଜଲୁାଇ 2020, ଗେୁୁବାେ ଦିନ 

ମେିଶସେ ନୂଆ ସପିୁ୍ରମରକାର୍ଟ ଭବନକୁ ଉଦଘାର୍ନ କେିରବ। ଏହ ି ଉଦଘାର୍ନେ ଆରୟାଜନ ମେିଶସେ ନୟାୟ ବିଭାଗେ 

ବେିଷ୍ଠ ସଦସୟ ଏବଂ ଉଭୟ ରଦଶେ ଉଚ୍ଚାଧକିାେୀ ସଦସୟଙ୍କ ଉପସି୍ଥତିରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ରହବ। ଏହ ି

ଭବନେ ନିମଟାଣ ଭାେତୀୟ ଅନୁଦାନ ସହାୟତାରେ କୋଯାଇଛି ଏବଂ ରକାଭିଡ ପରେ ଏହ ି ଭବନ ମେିଶସେ ୋଜଧାନୀ 

ରପାର୍ଟ ଲୁଇସ ମଧ୍ୟରେ ଭାେତ ସହାୟତାରେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ପ୍ରଥମ ଆଧାେଭୂମି ପେିରଯାଜନା ରହବ। 

 

ନୂଆ ସପିୁ୍ରମରକାର୍ଟ ଭବନେ ଏହ ିପେିରଯାଜନା ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ମେିଶସକୁ 2016 ମସିହାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ 353 ମିଲିଅନ୍ 

ଡଲାେେ 'ବିରଶଷ ଅଥଟରନୈତିକ ପୟାରକଜ’୍ ଅନ୍ତଗଟତ କାଯଟୟକାେୀ ରହଉଥବିା ପାଞ୍ଚରି୍ ଆଧାେଭୁତ ପେିରଯାଜନା ମଧ୍ୟେୁ ରଗାରି୍ଏ 

ଅରର୍। ଏହ ିପେିରଯାଜନା ନିର୍ଦ୍ଟାେିତ ସମୟ ଭିତରେ ଏବଂ ଆଶା କୋଯାଉଥବିା ଖଚ୍ଚଟଠାେୁ କମ ୍ଖଚ୍ଚଟରେ ପେୁା ରହାଇସାେିଛି। 

ଭବନରି୍ 4700 ବଗଟ ମିର୍େେୁ ଅଧକି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୟାପିଛି ରଯଉଥଁରିେ 10 େୁ ଅଧକି ମହଲା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 25,000 

ବଗଟମିର୍େ ବିଶଷି୍ଟ ନିମଟାଣ ରେତ୍ର ଅଛି। ଭବନରି୍ ଥମଟାଲ୍ ଏବଂ ଧ୍ଵନି ଇଂସରୁଲସନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ତ ଦେତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଦବା 

ସହତି ଏକ ଆଧନୁିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସବୁଜ ବିରଶଷତ୍ଵ ପ୍ରଦଶଟନ କରେ। 

 

ଅର୍ଟାବେ 2019 ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଏବଂ ମେିଶସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିରଶଷ ଆଥକି ପୟାରକଜ ୍ଅନ୍ତଗଟତ 

ନିମିତ ରମରରା ଏକ୍ସରପ୍ରସ ପେିରଯାଜନାେ ପ୍ରଥମ ପଯଟୟାୟ ଏବଂ ମେିଶସରେ ନୂଆ ENT ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପେିରଯାଜନାେ 

ଉଦଘାର୍ନ କେିଥରିଲ। ରମରରା ଏକ୍ସରପ୍ରସ ପେିରଯାଜନାେ ପ୍ରଥମ ପଯଟୟାୟ ଅନ୍ତଗଟତ ରମରରା ଲାଇନେ 12 କିରଲାମିର୍େେ 

ନିମଟାଣ କାଯଟୟ ଗତ ବଷଟ ରସରଟଟମ୍ବେରେ ରଶଷ ରହାଇଥବିାରବରଳ ଏହାେ ଚେଣ -2ରେ 14 କିରଲାମିର୍େ ରମରରା ଲାଇନେ 

କାଯଟୟ ଚାଲିଛି। ENT ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପେିରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାେତ ମେିଶସରେ 100 ରି୍ ଶଯୟା ବିଶଷି୍ଟ ENT ଚିକିତ୍ସାଳୟେ 

ନିମଟାଣରେ ସହାୟତା କେିଛି। 

 

ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ ଦି୍ଵପେୀୟ ଭାଗିଦାେୀତାକୁ ପ୍ରତୀକ କେୁଥବିା ସହେେ ରକନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ନୂଆ ସପିୁ୍ରମରକାର୍ଟ ଭବନ ଏକ 

ଗେୁୁତ୍ତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହବ ରବାଲି ଆଶା କୋଯାଉଛି। 

 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ 

ଜଲୁାଇ 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. 


