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પ્રધાનમંત્રી 9 માર્ચ ેભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ર્ચ ે‘મૈત્રી સેત’ુનુ ંઉદ્ઘાટન કરશ ે
માર્ચ 07, 2021 

 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદી 9 માર્ચ 2021ના રોજ બપોર ે12 વાગે વીડિયો કોન્દ્ફરડન્દ્સંગના માધ્યમથી ભારત 

અને બાંગ્લાદેશ વચ્રે્ નવડનડમચત ‘મૈત્રી સેતુ’નંુ ઉદ્ઘાટન કરશ.ે આ ઉપરાંત, પ્રધાનંમત્રી આ કાયચક્રમ 

દરડમયાન ડત્રપુરામા ંબહુડવધ માળખાગત સુડવધા પડરયોજનાઓનંુ ઉદ્ઘાટન અને ડશલાન્દ્યાસ પણ કરશે. 

  

 ‘મૈત્રી સેતુ’નંુ ડનમાચણ ફેની નદી પર કરવામા ંઆવયંુ છે જ ેડત્રપુરા રાજ્યમા ંભારત અને બાગં્લાદેશની સરહદે 

વહે છે. ‘મૈત્રી સેતુ’ નામ ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્રે્ ડિપક્ષીય સંબંધો અને મૈત્રીનંુ પ્રડતક દશાચવ ે છે. આ 

પૂલના બાંધકામનંુ કાયચ રાષ્ટ્ર ીય ધોરીમાગચ અને માળખાગત સુડવધા ડવકાસ ડનગમ ડલડમટેિ િારા હાથ 

ધરવામા ંઆવયંુ છે અને કુલ રૂડપયા 133 કરોિના ખરે્ આ ડનમાચણ કાયચ સંપન્ન થયંુ છે. 1.9 ડકમી લાંબો આ 

પૂલ ભારત બાજુથી સબરૂમ અને બાગં્લાદેશ બાજુથી રામગઢને જોિે છે. આ પૂલ ેભારત અને બાંગ્લાદેશ 

વચ્રે્ વેપાર અને લોકોથી લોકોના સંપકચ  માટેના આવનજાવનમાં એક નવા પ્રકરણનો પ્રારંભ કયો છે. આ 

ઉદ્ઘાટન સાથે, ડત્રપુરા ‘પૂવોત્તરનો ગેટવે’ બની જશે અને સબરૂમથી માત્ર 80 ડકમીના અંતર ેબાંગ્લાદેશના 

ડર્ત્તગોગં બંદર સુધી પહોરં્વાની સુગમતા પૂરી પાિશે. 

 

પ્રધાનમંત્રી આ પ્રસંગે સબરૂમ ખાત ે નવી એકીકૃત રે્કપોસ્ટ ઉભી કરવા માટે તેનો ડશલાન્દ્યાસ કરશ.ે 

તેનાથી બંને દેશો વચ્રે્ માલસામાન અને લોકોની આવનજાવનનંુ કામ વધુ સરળ બનશે, પૂવોત્તરના રાજ્યના 

ઉત્પાદનો માટે નવા બજારની તકો ઉપલબ્ધ થશે અને ભારતથી બાંગ્લાદેશ વચ્રે્ ડવના અવરોધ ેમુસાફરોની 

અવરજવરમા ંમદદ મળશે. આ પડરયોજના ભારતીય જમીન બંદર સત્તામંિળ િારા અંદાજ ેરૂડપયા 232 

કરોિના ખરે્ હાથ ધરવામા ંઆવી રહી છે. 

 

પ્રધાનમંત્રી કૈલાશહર ખાતે ઉનાકોટી ડજલ્લા હેિક્વાટચરન ે ખોવાઇ ડજલ્લા હેિક્વાટચર સાથે 

જોિતા NH 208ના ડનમાચણનો ડશલાન્દ્યાસ પણ કરશે. તેનાથી NH 44નો એક વૈકડલ્પક રૂટ મળશે. 80 

ડકમી લાંબી NH 208 પડરયોજના રૂડપયા 1078 કરોિના ખરે્ રાષ્ટ્ર ીય ધોરીમાગચ અને માળખાગત સુડવધા 

ડવકાસ ડનગમ િારા હાથ ધરવામા ંઆવી છે. 

 

પ્રધાનમંત્રીના હસ્ત ેરાજ્ય ધોરીમાગો અને અન્દ્ય ડજલ્લા માગોનંુ પણ ઉદ્ઘાટન કરવામા ંઆવશે જ ેરૂડપયા 

63.75 કરોિના ખરે્ રાજ્ય સરકાર િારા તૈયાર કરવામા ંઆવયા છે. તેનાથી તમામ પ્રકારની આબોહવા 

દરડમયાન ડત્રપુરાના લોકોને માગચ કનેડટટડવટી ઉપલબ્ધ થઇ શકશ.ે 

 



પ્રધાનમંત્રી આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી) અંતગચત બાંધવામા ંઆવેલા 40978 મકાનોનુ ં

પણ ઉદ્ઘાટન કરશે જ ેરૂડપયા 813 કરોિના આડથચક ખરે્ તૈયાર કરવામા ંઆવયા છે. તેઓ અગરતલા સ્માટચ  

ડસટી ડમશન અંતગચત તૈયાર કરવામા ંઆવેલા એકીકૃત આદેશ અને ડનયંત્રણ કેન્દ્રનંુ પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. 

 

વધુમા,ં પ્રધાનમંત્રી જુના મોટર સ્ટેન્દ્િ ખાત ેમલ્ટી લેવલ કાર પાડકિંગ અને વયાપારી સંકુલના ડનમાચણ માટે 

ડશલાન્દ્યાસ કરશ.ે અંદાજ ે રૂડપયા 200 કરોિના રોકાણથી તેનંુ ડનમાચણ કરવામા ં આવશે. તેઓ 

ડલર્ુબાગનથી હવાઇમથકના હાલના િીમાગી રોિને પહોળો કરીન ે ર્ાર-માગી બનાવવા માટેની 

પડરયોજનાનો પણ ડશલાન્દ્યાસ કરશે. આ કામ અગરતલા સ્માટચ  ડસટી ડમશન અંતગચત લગભગ રૂડપયા 96 

કરોિના ખરે્ પૂરં કરવામા ંઆવશે. 

 

 

નવી દિલ્હી 

માર્ચ 07, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


