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ସଚବି (ପୂବବ) ଏବଂ ଦକି୍ଷଣ କ ୋରଆିର ପ୍ରଥମ ଉପ କବୈକଦଶ ି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ବଚିୋର ବମିର୍ବ 

ଡକିସମବର 23, 2020 

କବୈକଦଶ ି ବୟୋପୋର ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟର ସଚବି (ପୂବବ) ଶ୍ରୀମତୀ ରଭିୋ ଗୋଙୁ୍ଗଲି ଦୋସ ଏବଂ ଦକି୍ଷଣ କ ୋରଆିର ପ୍ରଥମ ଉପ କବୈକଦଶ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 

କଚୋଇ ଜଙ୍ଗ- ୁନ୍ 23 ଡକିସମବର 2020 କର ଡଜିଟିୋଲ ଭିଡଓି  ନଫକରନସ ଜରଆିକର ବଚିୋର ବମିର୍ବ  ରଥିିକଲ। ଦ୍ୱପିୋକି୍ଷ  ସହକ ୋଗ 
ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଦ୍ୱପିୋକି୍ଷ  ଆଦୋନ ପ୍ରଦୋନ, ପ୍ରତରିକ୍ଷୋ ଓ ସୁରକ୍ଷୋ କକ୍ଷତ୍ରକର ସହକ ୋଗ, କ ୋଭିଡ-19 ର ମୁ ୋବଲିୋ ଏବଂ 

ବହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚକର ସମନବୟ ସକମତ ପୋରସ୍ପର ି ସ୍ୱୋଥବର ଆନ୍ତଜବୋତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପକର ବଚିୋର ବମିର୍ବ  ରୋ ୋଇଥିଲୋ। 

2021 କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଆଦୋନ ପ୍ରଦୋନ ୁ ଆହୁର ିମଜବୁତ  ରବିୋ ଏବଂ ପ୍ରତରିକ୍ଷୋ କକ୍ଷତ୍ର ବକିଶର୍  ର ିପ୍ରତରିକ୍ଷୋ ଉକଦୟୋଗ କକ୍ଷତ୍ରକର 
ସହକ ୋଗ ବୃଦ୍ଧ ି ରବିୋ ପୋଇଁ ପରସ୍ପର ହତିକର ସହକ ୋଗ ୁ ଆହୁର ିସୁଦୃଢ  ରବିୋ ୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ କହୋଇଥିକଲ। ଦୁଇ କଦଶ 
ମଧ୍ୟକର ଅତୟୋବଶୟ  ବମିୋନ  ୋତ୍ରୋ ୁ ସଗୁମ  ରବିୋ ସହତି କ ୋଭିଡ-19 ପ୍ରସଙ୍ଗକର କସମୋକନ ସହକ ୋଗ ଉପକର ମତ ବନିମିୟ 

 ରଥିିକଲ। ଦକି୍ଷଣ କ ୋରଆି  ୋତ୍ରୋ  ରୁଥିବୋ ଭୋରତୀୟ ନୋଗର ିଙ୍କ ସକମତ ବକିଦଶୀମୋନଙ୍କ ଉପକର ଲଗୋ ୋଇଥିବୋ ପ୍ରତବିନ୍ଧ ତଥୋ 
ଉଡୋଣ ପିଛୋ ସଂଖ୍ୟୋ ଏବଂ ବଭିିନ୍ନ କଶ୍ରଣୀର ଭିସୋ ଉପକର ପ୍ରତବିନ୍ଧ ୁ ଆହୁର ି କ ୋହଳ  ରବିୋ କନଇ ଦକି୍ଷଣ କ ୋରଆି ସର ୋରଙ୍କ 

ବଚିୋରୋଧିନ ପଦକକ୍ଷପଗୁଡ ି ବରି୍ୟକର ଉପମନ୍ତ୍ରୀ କଚୋଇ ଉକେଖ୍  ରଥିିକଲ। ଏୟୋର ବବଲ ବୋ ଅସ୍ଥୋୟୀ ବମିୋନ ଚଳୋଚଳ ବୟବସ୍ଥୋ ପୋଇଁ 
ଜୋର ିବଚିୋର ବମିର୍ବ ୁ ଚୋଲୁ ରଖିବୋ ୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ କହୋଇଥିକଲ। 

ଉପମନ୍ତ୍ରୀ କଚୋଇ ଅନ୍ତଜବୋତୀୟ କସୌର କମଣ୍ଟ (ଆଇଏସଏ) ଏବଂ ବପି ବୟୟ ପ୍ରଶମନ ଭିତ୍ତଭୂିମି କମଣ୍ଟ (ସଡିଆିରଆଇ) ଭଳ ି ପ୍ରୟୋସ 
ମୋଧ୍ୟମକର ଜଳବୋୟୁ ପରବିତ୍ତବନ ଏବଂ ବପି ବୟୟ ପରଚିୋଳନୋ ଭଳ ି ଅନ୍ତଜବୋତୀୟ ସମସୟୋର ମ ୁୋବଲିୋ  ରବିୋକର ଭୋରତୀୟ କନତୃତ୍ୱର 
ଭୂମ ିୋ ୁ ପ୍ରଶଂସୋ  ରଥିିକଲ ଏବଂ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗକର ଭୋରତ ସହତି ମିଶ ି  ୋ ବୟ ଜୋର ି ରଖିବୋ ୁ ଦକି୍ଷଣ କ ୋରଆିର ଇଚ୍ଛୋ ୁ ଜୋହରି 

 ରଥିିକଲ। 

ନୂଆଦେିୀ 
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