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ସଚିବ (ପୂବ)ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କ ୋରିଆର ପ୍ରଥମ ଉପ କବୈକଦଶି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ବିଚୋର ବିମର୍ବ
ଡିକସମବର 23, 2020
କବୈକଦଶି ବୟୋପୋର ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟର ସଚିବ (ପୂବବ) ଶ୍ରୀମତୀ ରିଭୋ ଗୋଙ୍ଗୁ ଲି ଦୋସ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କ ୋରିଆର ପ୍ରଥମ ଉପ କବୈକଦଶି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
କଚୋଇ ଜଙ୍ଗ- ୁ ନ୍ 23 ଡିକସମବର 2020 କର ଡିଜଟ
ି ୋଲ ଭିଡଓ
ି
ନଫକରନସ ଜରିଆକର ବିଚୋର ବିମର୍ବ ରିଥିକଲ। ଦ୍ୱିପୋକ୍ଷି

ସହକ ୋଗ

ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଦ୍ୱିପୋକ୍ଷି ଆଦୋନ ପ୍ରଦୋନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ଓ ସୁରକ୍ଷୋ କକ୍ଷତ୍ରକର ସହକ ୋଗ, କ ୋଭିଡ-19 ର ମୁ ୋବିଲୋ ଏବଂ
ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚକର ସମନବୟ ସକମତ ପୋରସ୍ପରି ସ୍ୱୋଥବର ଆନ୍ତଜବୋତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପକର ବିଚୋର ବିମର୍ବ ରୋ ୋଇଥିଲୋ।
2021 କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଆଦୋନ ପ୍ରଦୋନ ୁ ଆହୁ ରି ମଜବୁ ତ ରିବୋ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ କକ୍ଷତ୍ର ବିକଶର୍ ରି ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ଉକଦୟୋଗ କକ୍ଷତ୍ରକର
ସହକ ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି

ରିବୋ ପୋଇଁ ପରସ୍ପର ହିତକର ସହକ ୋଗ ୁ ଆହୁ ରି ସୁଦୃଢ

ମଧ୍ୟକର ଅତୟୋବଶୟ

ବିମୋନ

ରିଥିକଲ। ଦକ୍ଷିଣ କ ୋରିଆ

ୋତ୍ରୋ ୁ ସୁଗମ
ୋତ୍ରୋ

ରିବୋ ୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ କହୋଇଥିକଲ। ଦୁ ଇ କଦଶ

ରିବୋ ସହିତ କ ୋଭିଡ-19 ପ୍ରସଙ୍ଗକର କସମୋକନ ସହକ ୋଗ ଉପକର ମତ ବିନମ
ି ୟ

ରୁଥିବୋ ଭୋରତୀୟ ନୋଗରି ଙ୍କ ସକମତ ବିକଦଶୀମୋନଙ୍କ ଉପକର ଲଗୋ ୋଇଥିବୋ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ତଥୋ

ଉଡୋଣ ପିଛୋ ସଂଖ୍ୟୋ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଶ୍ରଣୀର ଭିସୋ ଉପକର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ୁ ଆହୁ ରି କ ୋହଳ

ରିବୋ କନଇ ଦକ୍ଷିଣ କ ୋରିଆ ସର ୋରଙ୍କ

ବିଚୋରୋଧିନ ପଦକକ୍ଷପଗୁଡି ବିର୍ୟକର ଉପମନ୍ତ୍ରୀ କଚୋଇ ଉକେଖ୍ ରିଥିକଲ। ଏୟୋର ବବଲ ବୋ ଅସ୍ଥୋୟୀ ବିମୋନ ଚଳୋଚଳ ବୟବସ୍ଥୋ ପୋଇଁ
ଜୋରି ବିଚୋର ବିମର୍ବ ୁ ଚୋଲୁ ରଖିବୋ ୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ କହୋଇଥିକଲ।
ଉପମନ୍ତ୍ରୀ କଚୋଇ ଅନ୍ତଜବୋତୀୟ କସୌର କମଣ୍ଟ (ଆଇଏସଏ) ଏବଂ ବିପ ବୟୟ ପ୍ରଶମନ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି କମଣ୍ଟ (ସିଡଆ
ି ରଆଇ) ଭଳି ପ୍ରୟୋସ
ମୋଧ୍ୟମକର ଜଳବୋୟୁ ପରିବତ୍ତବନ ଏବଂ ବିପ ବୟୟ ପରିଚୋଳନୋ ଭଳି ଅନ୍ତଜବୋତୀୟ ସମସୟୋର ମୁ ୋବିଲୋ
ଭୂମି ୋ ୁ ପ୍ରଶଂସୋ

ରିଥିକଲ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକର ଭୋରତ ସହିତ ମିଶି

ରିବୋକର ଭୋରତୀୟ କନତୃ ତ୍ୱର

ୋ ବୟ ଜୋରି ରଖିବୋ ୁ ଦକ୍ଷିଣ କ ୋରିଆର ଇଚ୍ଛୋ ୁ ଜୋହିର

ରିଥିକଲ।
ନୂ ଆଦିେୀ
ଡିକସମବର 23, 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.

