Official Spokesperson's response to media queries on
inauguration of road on 8th May in Pithoragarh district,
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ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ ਪ਼ਿਲੇ ਪ ਚ
ਿੱ 8 ਮਈ ਨੰ ਹੋਏ ਸੜਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ
ਦੇ ਸ ਾਲਾਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਿੱਲੋਂ ਜ ਾਬ
9 ਮਈ, 2020
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ ਪ਼ਿਲੇ ਪ ਿੱਚ 8 ਮਈ ਨੰ ਹੋਏ ਸੜਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ ਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਪ ਿੱਚ
ਅਪਿਕਾਪਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਕਹਾ:
ਅਸੀਂ ਨੇ ਿਾਲ ਦੇ ਪ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁ ਆਰਾ ਭਾਰਤ ਪ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਬੰਿੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਿਰੈਸ ਪਬਆਨ
ਿਪੜਿ ਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ ਪ਼ਿਲਿੇ ਪ ਿੱਚ ਪਜਸ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਪ ਿੱਚ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਿਰੀ ਤਰਿਾਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਨਸਾਰੋ ਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਰਿਾਲਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੌਜਦਾ ਿਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਪਹਤ ਇਹ ਸੜਕ ਸ਼ਰਿਾਲਆਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹਲਤ ਲਈ
ਲਚਕੀਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇ ਿਾਲ ਨੇ ਸਰਹਿੱਦਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਪਲਆਾਂ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੰਤਰ ਸਥਾਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇ ਿਾਲ ਨਾਲ ਸਰਹਿੱਦ ਤੈਅ
ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਿੱਲ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਰਹਿੱਦੀ ਮਸਪਲਆਾਂ ਨੰ ਕਟਨੀਤਕ ਗਿੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨੇ ਿਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇ ੜਲੇ
ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੁ ਿੱਲੇ ਸੰਬੰਿਾਾਂ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਪ ਿੱਚ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਿਰਤੀ ਚਨਬਿੱਿ ਹੈ।
ਦੋ ੇਂ ਪਿਰ ਪ ਦੇਸ਼ ਸਕਿੱਤਰ ਿਿੱਿਰ ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ ਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਪਕਪਰਆ ਪ ਿੱਚ ਰੁਿੱਝੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਾਾਂ ਸਮਾਜਾਾਂ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ COVID 19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਿਰ ਕ ਨਪਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਤਾਰੀਖਾਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ੇਗੀ।
ਨ ੀਂ ਪਦਿੱਲੀ
9 ਮਈ, 2020

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.

