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ਸਕਤੱਰ (ਪੂਰਬ) ਅਤ ੇਕਰੋੀਆਈ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਫਰਸਟ ਵਿਦਸੇ਼ ਉਪ -ਮੰਤਰੀ ਦਰਵਮਆਨ ਵਿਚਾਰ-

ਿਟਾਾਂਦਰ ੇ

23 ਦਸੰਬਰ, 2020 
 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਵਰਿਾ ਗਾਾਂਗੁਲੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਫਰਸਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਪ -ਮੰਤਰੀ 

ਦਰਵਮਆਨ ਸ਼ਰੀ ਚੋਈ ਜੋਂਗ-ਕਨ ਦਰਵਮਆਨ 23 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਵਿਜੀਟਲ ਿੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। 
ਇੰਨਾਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਵਰਆਾਂ ਵਿਚੱ ਦੁਿੱਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਿਟਾਾਂਦਵਰਆਾਂ, ਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਭਾਈਿਾਲੀ, 

COVID -19 ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ, ਬਹੁ-ਪੱਿੀ ਮੰਚਾਾਂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਣੇ ਆਪਸੀ ਵਹਤ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। 

ਦੋਨਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲਾਹੇਿੰਦ ਸਵਹਯੋਗ ਨੰੂ 

ਹੋਰ ਿੂੰਘਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ, ਵਜੰਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਵਿਆ, ਖਾਸਕਰ ਰੱਵਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅੰਦਰ ਸਵਹਯੋਗ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ COVID -19 ਦੇ ਪਵਰਪੇਿ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹਿਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਸੁਿਾਲਾ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਚੋਈ ਨੇ ਕੋਵਰਆਈ ਗਣਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੀਆਈ ਗਣਰਾਜ 

ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਉਿਾਣ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੂਆਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ 

ਅਤੇ ਿੀਜ਼ਾ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਵ ੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹ ੇਕਦਮਾਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਦੋਿਾਾਂ 
ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਬੱਬਲ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰ ੇਜਾਰੀ ਰੱਿਣ 'ਤੇ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ। 

ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਚੋਈ ਨੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ISA) ਅਤੇ ਕੋਇਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੇਜ਼ੀਵਲਐਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 

(CDRI) ਵਜਹੀਆਾਂ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਬਪਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਿਰਗੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ 

ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਨਭਾਈ ਲੀਿਰਵਸ਼ਪ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਗਣਰਾਜ ਿੱਲੋਂ  ਇੰਨਾਾਂ 

ਮਸਵਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਮਲਕ ੇਕੰਮ ਕਰਦ ੇਰਵਹਣ ਬਾਰੇ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ।  

ਨਿੀਂ ਵਦਲੀ 
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