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HIGHWAY TUNNEL MH PR

Atal Tunnel: अटल बोगद्याचे नाव गिनीज बुकमध्ये नोंद!
फोटो पाहुन म्हणाल एकदा तरी जायलचं हवं
World’s Longest Traffic Tunnel in Guinness Book: 3 ऑक्टोबर 2020 रोजी पंतप्रधान नरें द्र
मोदी यांच्या हस्ते अटल टनेल रोहतांगचे (Atal Tunnel Rohtang) उद् घाटन करण्यात आले .
तेव्हापासून देशभरातील पर्यटकांची अटल बोगदा ही पहिली पसंती राहिली आहे.
| February 10, 2022, 16:08 IST
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ताज्या बातम्या

बातम्या

Hug Day: मिठीही मिळत नाही Free!
‘प्यार की झप्पी’साठी मोजले जातात
हजारो रुपये

बातम्या

हिमाचल प्रदेशातील कु ल् लू येथील मनाली आणि लाहौल स्पितीला जोडणाऱ्या अटल बोगद्याच्या रोहतांगचे (Atal Tunnel
Rohtang) नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल् ड रे कॉर्डमध्ये (Atal Tunnel in Guinness World Records) नोंदवण्यात आले
आहे. समुद्रसपाटीपासून 10,044 फू ट उंचीवरून जाणार्या अटल बोगद्याला गिनीज बुक ऑफ वर्ल् ड रे कॉर्डने जगातील
सर्वात लांब वाहतूक बोगदा म्हणून सन्मानित के ले आहे.
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Badhaai Do: चित्रपटगृहात परतला
उत्साह, बँडबाजासह पोहोचले भूमिराजकु मार

बातम्या

आईचं निधन लागलं जिव्हारी; नांदेडात
मुलीनंही सोडला प्राण, मन हेलावून
टाकणारी घटना

बातम्या

'टीम इंडियाचा बेस्ट खेळाडू ठरला
राजकारणाचा बळी', माजी क्रिके टपटू चा
रो

#
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सुपरहिट बॉक्स

बोगद्याची लांबी 9.02 किमी आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (BRO) चे महासंचालक ले फ्टनंट जनरल राजीव चौधरी
यांना गिनीज बुक ऑफ रे कॉर्डने प्रमाणपत्र
आहे.
हा बोगदा
भारतीय आणि ऑस्ट्रि यन कं पन्यांनी स्ट्रॉबेग आणि
Before youदिले
leave,
try these
recommendations?
एफकॉन यांनी बनवला आहे.

'पुष्पा' मध्ये Allu Arjun कसा झाला पुष्पराज
? मेकओव्हरचा Video Viral
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You Might Also Like

2,3 & 4 BHK with Deck Flats at BKC-Wadala
Growth Corridor
Runwal Timeless

मिळाले ल् या माहितीनुसार, तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 2002 मध्ये लाहौल-स्पितीचे मुख्यालय
के लॉन्ग येथे बोगदा बांधण्याची घोषणा के ली होती. त्यावेळी बोगद्यासाठी 1500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र, या
पूर्णपणे तयार होण्यासाठी 3600 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
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No. 1 Luxury, Lifestyle & Location. Book
your Home with 10%
sunteckoneworld.com
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Your empathy can pave a way for my
daughter's recovery.
Ketto
Recommended by

अटल बोगद्याच्या निर्मितीनंतर मनाली ते ले ह हे अंतर सुमारे 45 किमी कमी झाले आहे आणि आता ले हला जाण्यासाठी
रोहतांग खिंडीत जाण्याची गरज नाही.
आता
हला try
पोहोचायला
पाच तासांपेक्षा कमी वेळ लागतो. यासोबतच लाहौल
Before
you ले
leave,
these recommendations?
स्पिती जिल् हा हिवाळ्यात देश आणि जगाशी जोडला जातो.
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3 ऑक्टोबर 2020 रोजी पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांच्या हस्ते अटल टनेल रोहतांगचे उद् घाटन करण्यात आले . तेव्हापासून
अटल बोगदा देशभरातील पर्यटकांची पहिली पसंती बनला आहे. आता मनालीला जाणारा प्रत्येक पर्यटक तो बघायला
जातो. मनालीपासून अटल बोगद्याची फे रफटका सुमारे 30 किमी आहे. हा जगातील पहिला बोगदा आहे, ज्यात 4G
कनेक्टिव्हिटी आहे. बोगद्यात दर 500 मीटरवर एक आपत्कालीन बोगदा आहे, जो बोगद्याच्या दोन्ही टोकांनी बाहेर येतो.
प्रत्येक 30 मीटरवर सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. दोन्ही टोकांना नियंत्रण कक्ष आहे. अटल बोगदा सुमारे 30 किमी
आहे.
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आधुनिक तंत्रज्ञानाने बनवले ला अटल बोगदा पाहण्यासाठी 15 महिन्यांत सुमारे 17 लाख पर्यटक आले आहेत. 2021 मध्ये
Before you
leave,
tryलाख
theseपर्यटक
recommendations?
डिसेंबरमध्ये वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात
विक्रमी
तीन
मनालीला पोहोचले . ऑक्टोबर 2020 ते डिसेंबर
2021 पर्यंत 18.74 लाखांहून अधिक पर्यटक मनालीला पोहोचले .
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डिसेंबरमध्ये सुमारे तीन लाख पर्यटकांचे आगमन झाले , तर मे 2021 मध्ये सर्वात कमी 15971 पर्यटक मनालीमध्ये
दाखल झाले . त्यामुळे च अटल बोगदा ही पर्यटकांची पहिली पसंती आहे, असे म्हणता येईल.
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Spacious 2&2.5 BHK at
Runwal Sanctuary, LBS
Marg Mulund @₹1.40Cr*

₹12,000 Crore US Lottery
Now Also Available in
India

Runwal Sanctuary | Green

theLotter

Bra and Panty Sets (take
a look)
Bras | Search Ads

1/2 BHK Starts @ ₹34
Lacs* at Sunteck
OneWorld Naigaon.
sunteckoneworld.com
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