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 مابین باہمی کے خارجہ وزیر نائب پہلے کے کوریا جمہوریہ اور( مشرق) کریٹریس

 مشاورت

 0202 دسمبر، 23

 پہلے کے جمہوریہ کوریا اور داس، گنگولی ریوا محترمہ ،(مشرق) سکریٹریبھارتی وزارت میں 

 کے کانفرنس ویڈیو ڈیجیٹل کو 0202 دسمبر، 02 نے کون جونگ چوئی جناب خارجہ وزیر نائب

 باہمی اور امور متعلق سے تعاون دوطرفہ میں اس مشاورت۔ کا انعقاد کیا مشاورت باہمی ذریعے

 دفاع تبادلہ، دوطرفہ سطحی اعلی میں پر بھی بات چیت ہوئی، اور اس امور االقوامی بین کے دلچسپی

 کورڈنیشن کے امور شامل تھے۔ میں فورم الجہتی کثیر ،رسپانس 91 -کووڈ تعاون، سالمتی اور

 تعاون مند فائدہ باہمی اور ،دینے تقویت مزید کو تبادلے کے سطح اعلی میں 0209 نے فریقین دونوں

 کے صنعت دفاعی بالخصوص اور سمیت شعبوں دفاعی میں جس کیا، اتفاق پر کرنے مستحکم مزید کو

 فراہم سہولت کی سفر ہوائی ضروری مابین کے ممالک دونوں نے انہوں۔ ہے شامل بڑھانا کو تعاون

 جمہوریہ نے چوئی وزیر نائب۔ کیا خیال تبادلہ بھی پر تعاون میں تناظر کے 91 -کووڈ سمیت کرنے

 تعداد کی پروازوں مزید پابندیوں، سفری کے ملکیوں غیر سمیت شہریوں ہندوستانی والے جانے کوریا

 سے طرف کی حکومت کے جمہوریہ کوریا لئے کے نرمی مزید میں زمرے کے ویزا اور پابندی پر

 مشاورت جاری لئے کے انتظامات کے ببل ایئر نے فریقیندونوں ۔ ڈالی روشنی پر اقدامات غور زیر

 ۔کیا اتفاق بھی پر رکھنے جاری

 ریزیلیئنٹ ڈیزاسٹر فار کولیشن اور( اے ایس آئی) تحالف شمسی االقوامی بین نے چوئی وزیر نائب

 موسمیاتی جیسے چیلنجز عالمی مشترکہ ذریعہ کے اقدامات جیسے( آئی آر ڈی سی) انفراسٹرکچر

 کی کردار قائدانہ کردہ ادا سے طرف کی ہندوستان سے نمٹنے کے لئے مینجمنٹ ڈیزاسٹر اور تبدیلی

کی چاہت  جمہوریہ کوریا لئے کے رکھنے جاری کامساتھ  کے ہندوستان پر امور ان اور ،کی تعریف

 کا عندیہ دیا۔

 دہلی نئی

 0202 دسمبر، 23

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 


