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 کے میڈیا پر موقع کے افتتاح کے روڈ کو مئی 8 میں ضلع گڑھ پتھورا کے اتھارکھنڈ

 جواب کا ترجمان سرکاری پر سواالت
 0909 ،90 مئی

 
 میں، جواب کے سواالت متعلق سے افتتاح کے روڈ کو مئی 8 میں ضلع گڑھپتھورا  کے اتراکھنڈ

 ان دیا:بی ذیل مندرجہ نے ترجمان سرکاری

 

 سے افتتاح کے روڈ ایک میں ہندوستان سے طرف کی امور خارجہبرائے  وزارت کی نیپال نے ہم

 ۔ہے دیکھا کو ریلیز پریس کردہ جاری کو 0909 مئی 0 متعلق

 ہندوستان پر طور مکمل حصہ کا روڈ افتتاح شدہ میں ہی حال میں گڑھ پتھورا ضلع صوبہ کے اتراکھنڈ

 یاترا مانسرور کیالش جوجگہ پر ہے  کی راستے موجود سے پہلے روڈ یہ۔ ہے واقع میں عالقے کے

 اور لوگوں مقامی ،یاتریوں تحت کے منصوبے موجودہ۔ تھا ہوتا استعمال ذریعہ کے لئے یاتریوں کے

 سفر کے قابل بنایا گیا ہے۔ روڈ کو اسی لئے کے سہولت اور آسانی کی تاجروں

 نیپال۔ ہے کیا قائم میکانزم لئے کے نمٹنے سے معامالتتمام  متعلق سے سرحد نے نیپال اور ہندوستان

 کے نیپال اور ذریعے کے ڈائیالگ سفارتی بھارت۔ ہے جاری عمل قائم کرنے کا باؤنڈری ساتھ کے

 کرنے حل کو معامالت باؤنڈری باقی کی روشنی میں تعلقات دوطرفہ دوستانہ اور قریبی ہمارے ساتھ

 ۔ہے پابند کا

 رکھے جاری عمل کے لئے شیڈول پر کرنے چیت بات پر سطح کی سکریٹری خارجہ ینفریق دونوں

 کامیابی سے چیلنج کے ایمرجنسی 90 ڈکوو کے ذریعہ حکومتوں اور معاشروں دونوں جو ہیں ہوئے

 کی مالقات بعد کے دینے شکل حتمی کو تاریخوں مابین کے فریقین دونوں بعد کے نپٹنے ساتھ کے

 ۔گی جائے

 
 دہلی نئی
 0909 ،90 مئی
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