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

இந் தியா

–

பங் களாதேஷ்

இடைதய

‘டைே்ரி

தேது’

பாலே்டே பிரேைர் ைார்ே ் 9ை் தேதி தோைங் கி டைக்கிறார்
மார்ச் 04, 2021
இந்தியா – பங் களாதேஷ் இடைதய ‘டைே்ரி தேது’ பாலே்டே பிரேைர் திரு
நதரந்திர தைாடி 2021 ைார்ே் 9ை் தேதி ைதியை் 12 ைணிக்கு காணணாலி காை்சி
மூலை் ணோைங் கி டைக்கிறார்.
இந்நிகழ் ேசி
் யில் , திரிபுராவில் பல் தைறு உள் கை்ைடைப் பு திை்ைங் கடளயுை்
பிரேைர் ணோைங் கி டைே்து அடிக்கல் நாை்டுகிறார். இந்திய எல் டலயில்
திரிபுரா ைாநிலை் ைற் றுை் பங் களாதேஷ் இடைதய ஃணபன்னி ஆற் றின்
குறுக்தக டைே்ரி தேது பாலை் கை்ைப் பை்டுள் ளது.
இந்தியா ைற் றுை் பங் களாதேஷ்
இடைதய இருேரப் பு ைற் றுை் நை்பு
றடை ‘டைே்ரி தேது’ ணபயர் குறிக்கிறது. இந்ே பால கை்டுைானே்டே, தேசிய
ணநடுஞ் ோடல ைற் றுை் உள் கை்ைடைப்பு தைை் பாை்டு கார்பதரஷன் நிறுைனை்
ரூ.133 தகாடி ணேலவில் தைற் ணகாண்ைது. 1.9 கி.மீ நீ ளமுள் ள இந்ே பாலை்
இந்தியாவின்
ேப்ரூை்
ைற் றுை்
பங் களாதேஷின்
ராை் கர்
ஆகிய
பகுதிகடள இடணக்கிறது. இந்தியா – பங் களாதேஷ் இடைதய ைர்ே்ேகை்
ைற் றுை் ைக்கள் தபாக்குைரே்தில் புதிய அே்தியாயே்டே அறிவிக்க இது
ேயாராக உள் ளது.
இந்ே
ணோைக்கே்துைன், ைைகிழக்கின்
நுடழவு
ைாயிலாக
திரிபுரா
ைாறவுள் ளது.
ேப்ரூை்
பகுதியிலிருந்து 80 கி.மீ
ணோடலவில்
உள் ள
பங் களாதேஷின் சிே்ோகாங் துடறமுகே்துக்கு எளிோக ணேல் ல முடியுை் .
ேப் ரூை் பகுதியில் , ஒருங் கிடணந்ே தோேடனே் ோைடி அடைப் பேற் குை்
பிரேைர் அடிக்கல் நாை்டுகிறார்.
இரு நாடுகளுக்குை் இடைதய ைக்கள் தபாக்குைரே்து, ேரக்கு தபாக்குைரே்து
எளிோக நடைணபற இது உேவுை் . ைை கிழக்கு ைாநிலங் களுக்கு புதிய ேந்டே
ைாய் ப் புகள் ஏற் படுை் . இந்தியா – பங் களாதேஷ் இடைதய ேடையற் ற
தபாக்குைரே்துக்கு இது உேவுை் . இே்திை்ைே்டே இந்திய ேடரைழி முடனயை்
ஆடணயை் ரூ.232 தகாடி ணேலவில் அடைக்கிறது.

டகலாோகரில் உள் ள யுனதகாை்டி ைாைை்ை ேடலடையகே்டே, தகாைாய்
ைாைை்ை ேடலடையகே்துைன் இடணக்குை் தேசிய ணநடுஞ் ோடல 208-க்குை்
பிரேைர் அடிக்கல் நாை்டுகிறார். இது தேசிய ணநடுஞ் ோடல 44-க்கு ைாற் று
ைழியாகவுை் இருக்குை் . 80 கி.மீ நீ ள தேசிய ணநடுஞ் ோடல 208 திை்ைே்டே
தேசிய ணநடுஞ் ோடல ைற் றுை் உள் கை்ைடைப் பு தைை் பாை்டு கார்பதரஷன்
நிறுைனை் ரூ.1078 தகாடி ணேலவில் தைற் ணகாள் கிறது.
திரிபுரா
அரசு
ரூ.63.75 தகாடி
ணேலவில்
உருைாக்கிய
ைாநில
ணநடுஞ் ோடலகள் ைற் றுை் இேர ைாைை்ை ோடலகடளயுை் பிரேைர் ணோைங் கி
டைக்கிறார். இடை திரிபுரா ைக்களுக்கு, அடனே்து காலநிடலக்குை் ஏற் ற
தபாக்குைரே்து இடணப் டப ைழங் குை் .
பிரேைரின் நகர்ப்புற வீை்டு ைேதி திை்ைே்தின் கீழ் ரூ.813 தகாடி ணேலவில்
கை்ைப் பை்ை 40,978 வீடுகடளயுை் பிரேைர் ணோைங் கி டைக்கிறார். அகர்ேலா
ஸ்ைார்ை் நகர திை்ைே்தின் கீழ் கை்ைப் பை்ை ஒருங் கிடணந்ே கை்டுப் பாை்டு
டையே்டேயுை் அைர் ணோைங் கி டைக்கிறார்.
தைலுை் , படழய
தைாை்ைார் ஸ்ைாண்ை்
பகுதியில்
பல
அடுக்கு
கார்
நிறுே்துமிைை் , ைர்ே்ேக
ைளாகை்
கை்டுைேற் குை்
பிரேைர்
அடிக்கல்
நாை்டுகிறார். இது ரூ.200 தகாடி ணேலவில் அடைக்கப் பைவுள் ளது.
லிே்சுபகன் என்ற இைே்திலிருந்து விைானை் நிடலயை் ைடரயுள் ள இருைழி
ோடல, 4 ைழி ோடலயாக அகலப் படுே்துை் திை்ைே்துக்குை் அைர் அடிக்கல்
நாை்டுகிறார். இந்ேப் பணி, அகர்ேலா ஸ்ைார்ை் நகர திை்ைே்தின் கீழ்
ரூ.96 தகாடி ணேலவில் அைல் படுே்ேப் படுகிறது.
நியூ டெல்லி
மார்ச் 04, 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.

