
Prime Minister to inaugurate ‘Maitri Setu’ between India 

and Bangladesh 
March 07, 2021 

 

ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಮಾ.9ರಂದು 

‘ಮೈತಿ್ರ  ಸೇತ್ತ’ ಉದ್ಘಾ ಟನೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಪಿ್ಧಾನಿ 
ಮಾರ್ಚ್ 07, 2021 

 

ಪ್ರ ಧಾನಿ ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ಮಧಾಾ ಹ್ನ  12 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತಮ

ತ್ತು  ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ನಡುವಿನ 'ಮೈತ್ರರ  ಸೇತ್ತ' ಸೇತ್ತವೆಯನ್ನನ  ವಿಡಿಯೊ ಕಾನಫ ರೆನ್್ಸ

ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾ ಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ಘಾ ರೆ. ಈ ಸಂದ್ರ್್ದ್ಲಿಾ  ತ್ರರ ಪುರಾದ್ಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಮೂಲಸೌಕಯ್ 

ಯೊೀಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾ ಟನೆ ಮತ್ತು  ಶಂಕುಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಯನ್ನನ  ಪ್ರ ಧಾನಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ಘಾ ರೆ. 

 

ತ್ರರ ಪುರಾ ರಾಜಾ ದ್ಲಿಾ ರುವ ಭಾರತದ್ ಗಡಿ ಮತ್ತು  ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ನಡುವೆ ಹ್ರಿಯುವ ಫೆನಿ ನದಿಯ 

ಮೇಲೆ 'ಮೈತ್ರರ  ಸೇತ್ತ' ಎೇಂಬ ಸೇತ್ತವೆ ಯನ್ನನ  ನಿರ್ಮ್ಸಲಾಗಿದೆ. 'ಮೈತ್ರರ  ಸೇತ್ತ' ಎೇಂಬ ಹೆಸರು ಭಾರತ 

ಮತ್ತು  ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ರು ರುವ ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ಬೇಂಧವಾ  ಮತ್ತು  ಸ್ನ ೀಹ್ ಸಂಬಂಧಗ

ಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ʻರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಹೆದ್ಘಾ ರಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ ನಿಯರ್ಮತʼ 

ಸಂಸ್ಾಯು 133 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚ ದ್ಲಿಾ  ಈ ನಿಮಾ್ಣ ಕಾಯ್ವನ್ನನ  ಪೂಣ್ಗೊಳಿಸಿದೆ. 1.9 ಕ್.

ರ್ಮೀ ಉದ್ಾ ದ್ ಈ ಸೇತ್ತವೆಯು ಭಾರತದ್ ಸಬ್ರರ ಮ್ ಅನ್ನನ  ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ರಾಮಗಢದೇಂದಿಗೆ ಬೆ

ಸ್ಯುತು ದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಾ ಪಾರ ಹಾಗೂ ಜನ ಸಂಚಾರಕೆ್ಕ  ಹೊಸ 

ಅಧಾಾ ಯವನ್ನನ  ಇದು ಬರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸೇತ್ತವೆಯ ಉದ್ಘಾ ಟನೆಯೊೇಂದಿಗೆ, ಸಬ್ರರ ಮ್

ನಿೇಂದ್ ಕೇವಲ 80 ಕ್.ರ್ಮೀ. ದೂರದ್ ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ಚಿತು ಗ್ಲೇಂಗ್ ಬಂದ್ರಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪ್ಕ್ ದರೆಯ

ಲಿದುಾ , “ಈಶಾನಾ ದ್ ಮಹಾದಿ್ಘ ರʼʼವಾಗಿ ತ್ರರ ಪುರಾ ಪ್ರಿವತ್ನೆಯಾಗಲಿದೆ.  

 

ಸಬ್ರರ ಮನ  

ಲಿಾ  ಸಂಯೊೀಜಿತ ತಪಾಸಣಾ ಕೇೇಂದ್ರ ದ್ ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಗೂ ಪ್ರ ಧಾನಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ಘಾ ರೆ.  ಇ

ದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸುಗಮ ಸರಕು ಸ್ಥಗಣೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರಕೆ್ಕ , ಈಶಾನಾ  

ರಾಜಾ ಗಳ ಉತಪ ನನ ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಅವಕಾಶಗಳನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. 

ಭೂ ಬಂದ್ರುಗಳ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಸುಮಾರು 232 ಕೀಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ದ್ಲಿಾ  ಈ ಯೊೀಜನೆಯನ್ನನ  ಕೈಗೆ

ತ್ರು ಕಕಳ್ಳು ತ್ರು ದೆ. 

 

ಪ್ರ ಧಾನಿ ಅವರು ಕೈಲಾಷಹ್ರ್ನಲಿಾ ರುವ ಉನಕೀಟಿ ಜಿಲಾಾ  ಕೇೇಂದ್ರ ದಿೇಂದ್ ಖೊವಾಯ್

 ಜಿಲಾಾ  ಕೇೇಂದ್ರ ದೇಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ ಕಲಿಪ ಸುವ ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಹೆದ್ಘಾ ರಿ 208ರ ಶಂಕುಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ ನೆರವೇರಿ

ಸಲಿದ್ಘಾ ರೆ. ಇದು ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಹೆದ್ಘಾ ರಿ 44ಕೆ್ಕ  ಪ್ಯಾ್ಯ ಮಾಗ್ ಕಲಿಪ ಸಲಿದೆ. 80 ಕ್.ರ್ಮೀ. ರಾಷ್್ಟ ರೀ

ಯ ಹೆದ್ಘಾ ರಿ 208 ಯೊೀಜನೆಯನ್ನನ  ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಹೆದ್ಘಾ ರಿ & ಮೂಲಸೌಕಯ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ 

ನಿಯರ್ಮತವು 1,078 ಕೀಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ದ್ಲಿಾ  ಕೈಗೆತ್ರು ಕೇಂಡಿದೆ. 



ಪ್ರ ಧಾನಿ ಅವರು 63.75 ಕೀಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ದ್ಲಿಾ  ರಾಜಾ  ಸರಕಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ಡಿಸಿದ್ ರಾಜಾ  ಹೆದ್ಘಾ ರಿ

ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಇತರ ಜಿಲಾಾ  ರಸ್ು ಗಳನ್ನನ  ಉದ್ಘಾ ಟಿಸಲಿದ್ಘಾ ರೆ. ಇದ್ರೇಂದಿಗೆ ತ್ರರ ಪುರಾದ್ ಜನತೆಗೆ ಎಲಾ  

ಋತ್ತಮಾನಗಳ ಸಂಪ್ಕ್ ಸೌಲರ್ಾ  ಲರ್ಾ ವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಆವಾಸ್ ಯೊೀಜನೆ (ನಗರ) ಅಡಿಯಲಿಾ  813 ಕೀಟಿ ರೂ. ಆರ್ಥ್ಕ ನೆರವಿನೇಂದಿಗೆ 

ನಿರ್ಮ್ಸಲಾದ್ 40,978 ಮನೆಗಳನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಲಾ ಸ್ಥಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ರ್ಮಷನ್ಸ ಅಡಿಯಲಿಾ  ನಿರ್ಮ್

ಸಲಾದ್ ಸಮಗರ  ಕಮಾೇಂಡ್ ಮತ್ತು  ಕಂಟ್ರ ೀಲ್ ಸ್ೇಂಟರ್

 ಉದ್ಘಾ ಟನೆಯನ್ನನ  ಪ್ರ ಧಾನಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ಘಾ ರೆ. 

 

ಇದಿಷ್್ ೀ ಅಲಾ ದೆ, ಹ್ಳೆಯ ಮೀಟಾರ್ ನಿಲಾಾ ಣದ್ಲಿಾ  ಬಹು ಹಂತಗಳ ಕಾರ್ ಪಾಕ್್ೇಂಗ್ ಮತ್ತು  ವಾ

ಣಿಜಾ  ಸಂಕ್ೀಣ್ದ್ ನಿಮಾ್ಣಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ಧಾನಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ಘಾ ರೆ. ಸುಮಾರು 200 ಕೀಟಿ

ರೂ. ವೆಚ್ಚ ದ್ಲಿಾ  ಇದ್ನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಲಿಚುಬಗನ್ಸ

ನಿೇಂದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾ ಣಕೆ್ಕ  ಸಂಪ್ಕ್್ಸುವ ರಸ್ು ಯನ್ನನ  ದಿಿ ಪ್ಥದಿೇಂದ್ ಚ್ತ್ತಷಪ ಥಕೆ್ಕ  ವಿಸು ರಿಸುವ ಕಾ

ಮಗ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ ಮಾಡಲಿದ್ಘಾ ರೆ. ಸುಮಾರು 96 ಕೀಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ದ್ಲಿಾ  ಅಗತ್

ಲಾ ಸ್ಥಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ರ್ಮಷನ್ಸ ಈ ಕಾಮಗ್ಲರಿಯನ್ನನ  ಕೈಗೆತ್ರು ಕೇಂಡಿದೆ. 

 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಮಾರ್ಚ್ 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. 


