Prime Minister to inaugurate ‘Maitri Setu’ between India
and Bangladesh
March 07, 2021

પ્રધાનમંત્રી 9 માર્ચે ભારત અને બાંગ્લાદે શ વચ્ર્ચે ‘મૈત્રી સેત’ુ નું ઉદ્ઘાટન કરશે
માર્ચ 07, 2021
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 9 માર્ચ 2021ના રોજ બપોરે 12 વાગે વીડિયો કોન્દ્ફરડન્દ્સંગના માધ્યમથી ભારત
અને બાંગ્લાદે શ વચ્ર્ે નવડનડમચત ‘મૈત્રી સેતુ’નું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ ઉપરાંત, પ્રધાનંમત્રી આ કાયચક્રમ
દરડમયાન ડત્રપુરામાં બહુ ડવધ માળખાગત સુડવધા પડરયોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન અને ડશલાન્દ્યાસ પણ કરશે.
‘મૈત્રી સેતુ’નું ડનમાચણ ફે ની નદી પર કરવામાં આવયું છે જે ડત્રપુરા રાજ્યમાં ભારત અને બાંગ્લાદે શની સરહદે
વહે છે . ‘મૈત્રી સેતુ’ નામ ભારત અને બાંગ્લાદે શ વચ્ર્ે ડિપક્ષીય સંબંધો અને મૈત્રીનું પ્રડતક દશાચવે છે . આ
પૂલના બાંધકામનું કાયચ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગચ અને માળખાગત સુડવધા ડવકાસ ડનગમ ડલડમટે િ િારા હાથ
ધરવામાં આવયું છે અને કુ લ રૂડપયા 133 કરોિના ખર્ે આ ડનમાચણ કાયચ સંપન્ન થયું છે . 1.9 ડકમી લાંબો આ
પૂલ ભારત બાજુ થી સબરૂમ અને બાંગ્લાદે શ બાજુ થી રામગઢને જોિે છે . આ પૂલે ભારત અને બાંગ્લાદે શ
વચ્ર્ે વેપાર અને લોકોથી લોકોના સંપકચ માટે ના આવનજાવનમાં એક નવા પ્રકરણનો પ્રારં ભ કયો છે . આ
ઉદ્ઘાટન સાથે, ડત્રપુરા ‘પૂવોત્તરનો ગેટવે’ બની જશે અને સબરૂમથી માત્ર 80 ડકમીના અંતરે બાંગ્લાદે શના
ડર્ત્તગોંગ બંદર સુધી પહોંર્વાની સુગમતા પૂરી પાિશે.
પ્રધાનમંત્રી આ પ્રસંગે સબરૂમ ખાતે નવી એકીકૃ ત ર્ેકપોસ્ટ ઉભી કરવા માટે તેનો ડશલાન્દ્યાસ કરશે.
તેનાથી બંને દે શો વચ્ર્ે માલસામાન અને લોકોની આવનજાવનનું કામ વધુ સરળ બનશે, પૂવોત્તરના રાજ્યના
ઉત્પાદનો માટે નવા બજારની તકો ઉપલબ્ધ થશે અને ભારતથી બાંગ્લાદે શ વચ્ર્ે ડવના અવરોધે મુસાફરોની
અવરજવરમાં મદદ મળશે. આ પડરયોજના ભારતીય જમીન બંદર સત્તામંિળ િારા અંદાજે રૂડપયા 232
કરોિના ખર્ે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે .
પ્રધાનમંત્રી કૈ લાશહર ખાતે ઉનાકોટી ડજલ્લા હેિક્વાટચ રને ખોવાઇ ડજલ્લા હેિક્વાટચ ર સાથે
જોિતા NH 208ના ડનમાચણનો ડશલાન્દ્યાસ પણ કરશે. તેનાથી NH 44નો એક વૈકડલ્પક રૂટ મળશે. 80
ડકમી લાંબી NH 208 પડરયોજના રૂડપયા 1078 કરોિના ખર્ે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગચ અને માળખાગત સુડવધા
ડવકાસ ડનગમ િારા હાથ ધરવામાં આવી છે .
પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે રાજ્ય ધોરીમાગો અને અન્દ્ય ડજલ્લા માગોનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે જે રૂડપયા
63.75 કરોિના ખર્ે રાજ્ય સરકાર િારા તૈયાર કરવામાં આવયા છે . તેનાથી તમામ પ્રકારની આબોહવા
દરડમયાન ડત્રપુરાના લોકોને માગચ કનેડટટડવટી ઉપલબ્ધ થઇ શકશે.

પ્રધાનમંત્રી આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી) અંતગચત બાંધવામાં આવેલા 40978 મકાનોનું
પણ ઉદ્ઘાટન કરશે જે રૂડપયા 813 કરોિના આડથચક ખર્ે તૈયાર કરવામાં આવયા છે . તેઓ અગરતલા સ્માટચ
ડસટી ડમશન અંતગચત તૈયાર કરવામાં આવેલા એકીકૃ ત આદે શ અને ડનયંત્રણ કે ન્દ્રનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે.
વધુમાં, પ્રધાનમંત્રી જુ ના મોટર સ્ટે ન્દ્િ ખાતે મલ્ટી લેવલ કાર પાડકિં ગ અને વયાપારી સંકુલના ડનમાચણ માટે
ડશલાન્દ્યાસ કરશે. અંદાજે રૂડપયા 200 કરોિના રોકાણથી તેનું ડનમાચણ કરવામાં આવશે. તેઓ
ડલર્ુબાગનથી હવાઇમથકના હાલના િીમાગી રોિને પહોળો કરીને ર્ાર-માગી બનાવવા માટે ની
પડરયોજનાનો પણ ડશલાન્દ્યાસ કરશે. આ કામ અગરતલા સ્માટચ ડસટી ડમશન અંતગચત લગભગ રૂડપયા 96
કરોિના ખર્ે પૂરં કરવામાં આવશે.
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