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1. భారత్-నార్వే జాయ ింట్ కమ షన్ 6వ సెషన్ వర్చువల్ వ ధానింలో 13 
అక్టోబర్ 2020న జర గ ింద . నార్వే ప్రత న ధ  బ ిందాన క  నార్వే వ దేశాింగ 
మింత్ర  గౌరవనీయ Ms. ఇనే ఎర క్సెన్ సొరీడ్ నేత త్విం వహ ించగా, భారతీయ 
ప్రత న ధ  బ ిందాన క  గౌరవనీయ డా. ఎస్. జైశింకర్ సారథ్యిం వహ ించారు. 
 

2. ద్వైపాక్ష క సింబింధాల మొత్తిం పర స్థ త న  ఇరు మింత్రులు 
సమీక్ష ించారు అలాగే గణనీయమైన పురోగత  పట్ల వారు సింత ప్త న  వ్యక్తిం 
చేశారు. 2019 జనవర లో నార్వే ప్రధాన మింత్ర  ఎర్నా సోల్బెర్గ్ 
న్యూఢ ల్లీ పర్యటన భారత్-నార్వేల మధ్య సమగ్ర భాగస్వామ్యిం 
కోసిం కార్యాచరణకు బాటలు వేస ిందన  వారు ప్రస్తావ ించారు. 
 

3. కోవ డ్-19 మహమ్మార  వ్యాప్త  కారణింగా ప్రపించవ్యాప్తింగా అన్న  
దేశాలూ తీవ్రమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొింటున్నాయన , దీన పై పోరాడటింలో 
సన్న హ త సహకారాన క  కట్టుబడ  ఉన్నట్లు మింత్రులు పునరుద్ఘాట ించారు. 
ప్రపించస్థాయ లో కోవాక్స్ సదుపాయాన్న  నెలకొల్పడిం అలాగే 
వ్యాక్స న్ లను ప్రపించవ్యాప్తింగా అిందర కీ సమానింగా అింద ించేిందుకు 
జరుగుతున్న క ష న  ఇరు మింత్రులు స్వాగత ించారు. మాతా, శ శు ఆరోగ్యింపై 
ద్వైపాక్ష క సహకారిం వ షయింలో తమ న బద్ధతను ఇరు పక్షాలు 
పునరుద్ఘాట ించాయ . 
 

4. కోవ డ్-19 నుించ  ర కవరీ అనేద  మర ింత సుస్థ రమైన ఆర్థ క వ్యవస్థల 
న ర్మాణాన క  అవకాశాలను కల్ప స్తుిందన  మింత్రులు అింగీకర ించారు. 
 

5. భారత్ లోన  ఫ్లాగ్ ష ప్ పథకాల్లో నార్వే కింపెనీల భాగస్వామ్యిం 
మర యు వ్యాపార సహకారాన క  చేయూతనింద ించే వాణ జ్య మర యు 
పెట్టుబడ  (డీటీఐ) చర్చల పట్ల ఇరు పక్షాలు సింత ప్త న  వ్యక్తిం 



చేశాయ . 2020 జనవర లో న్యూఢ ల్లీలో జర గ న తొల  డీటీఐ సమావేశింలో 
మార టైమ్, ఫ షరీస్, పర్యాటకిం, నైపుణ్యాల అభ వ ద్ధ , సూక్ష్మ, చ న్న 
మర యు మధ్య తరహా సింస్థలు (ఎింఎస్ఎింఈ) అలాగే పునరుత్పాదక ఇింధనిం 
తద తర రింగాలు సహా సహకారాన క  అవకాశిం ఉన్న రింగాలను గుర్త ించడిం జర గ ింద . 
 

6. వాణ జ్య మర యు ఆర్థ క బింధింలో ఇింకా అింద పుచ్చుకోదగ న అవకాశాలను 
సాకారిం చేయడిం కోసిం ద్వైపాక్ష క వాణ జ్యాన్న  వ స్తర ించడాన క  తమ 
న బద్ధతను ఇరు పక్షాలు పునరుద్ఘాట ించాయ . భారత్ మర యు ఈఎఫ్ టీఏ 
చర్చలు సాధ్యమైనింత త్వరగా ఒక కొల క్క  వస్తాయన్న ఆశాభావాన్న  ఇరు 
మింత్రులు వ్యక్తిం చేశారు. 
 

7. ఓషన్ చర్చలు అలాగే భారత్ మర యు నార్వేల్లో అవకాశాలను 
అింద పుచ్చుకోవడాన క  సుస్థ ర అభ వ ద్ధ  కోసిం బ్లూ ఎకానమీపై, 
ముఖ్యింగా ఫ షరీస్, ఆక్వాకల్చర్, మార టైమ్ వ న యోగాన క  
పర్యావరణహ త సాింకేత కతలు, వెసల్స్ న ర్మాణిం, నౌకల రీసైక్ల ింగ్ 
మర యు పర్యావరణహ తమైన పోర్టులకు సింబింధ ించ  ఏర్పాటైన టాస్క్ 
ఫోర్స్ చేపట్ట న చర్యల్లో గణనీయమైన పురోగత  పట్ల ఇరు పక్షాలు 
సింత ప్త  వ్యక్తిం చేశాయ . సముద్ర కాలుష్యిం, సమగ్ర ఓషన్ 
మేనేజ్ మెింట్ మర యు పర శోధన, అలాగే మెరైన్ స్పేస యల్ ప్లాన ింగ్ 
రింగాల్లో సమన్వయ చర్యలను ఇరు పక్షాలు ప్రధానింగా ప్రస్తావ ించాయ . 
మహా సముద్రాల రక్షణకు దోహదిం చేసే బ్లూ ఎకానమీపై సహకారాన క , 
అదేవ ధింగా సుస్థ రమైన వ ద్ధ  మర యు ఉద్యోగకల్పనకు గల అవకాశాలను 
మింత్రులు నొక్క చెప్పారు. 
 

8. మార టైమ్, మెరైన్, హైడ్రోకార్బన్స్, పర్యావరణిం, సైన్స్ అిండ్ 
టెక్నాలజీ, అలాగే ఉన్నత వ ద్యలపై జాయ ింట్ వర్క ింగ్ 
గ్రూపు(జేడబ్ల్యూజీ)ల క ింద చేపడుతున్న కర్యకలాపాలను ఇరు పక్షాలు 
పర శీల ించాయ . ఇరు దేశాల మధ్య సహకారిం ద శగా తగ న చోదక శక్త న  
అింద ించడింలో, మరీ ముఖ్యింగా సుస్థ ర అభ వ ద్ధ  లక్ష్యాలు, వాతావరణ 
మార్పులపై పోరాటిం మర యు పర్యావరణహ తమైన ఆర్థ క వ్యవస్థల ద శగా 
అడుగులు వేసే వ షయింలో జేడబ్ల్యూజీల ప్రాముఖ్యతను ఉభయ మింత్రులు 
నొక్క చెప్పారు. 
 



9. ప్రపించ శాింత  మర యు భద్రతల పర రక్షణలో ఐక్యరాజ్యసమ త (యూఎన్) 
పోష స్తున్న ప్రధాన పాత్రను ఇరు మింత్రులు పునరుద్ఘాట ించారు. ఇప్పుడు 
ఐక్యరాజ్యసమ త  భద్రతా మిండల లో సభ్యులుగా భారత్ మర యు నార్వే 
ఎన్నుకోబడ న నేపథ్యింలో, సభ్యత్వ వ్యవధ  అయ న 2021-22 కాలింలో 
భద్రతా మిండల క  సింబింధ ించ న అింశాల్లో తరచూ సీన యర్ అధ కారుల స్థాయ  
సింప్రద ింపులు న ర్వహ ించాలన  ఇరు పక్షాలు అింగీకర ించాయ . 
 

10. ప్రాింతీయ, బహుళపక్ష మర యు ప్రపించ స్థాయ లో ప్రయోజనిం కల గ న 
అింశాలపై ఇరు పక్షాలు అభ ప్రాయాలను పించుకున్నాయ . 
 

11. పరస్పరిం ఆమోదయోగ్యమైన తేదీలో తదుపర  వ డత జాయ ింట్ కమ షన్ 
సమావేశాన్న  ఓస్లోలో న ర్వహ ించాలన  ఇరు పక్షాలు అింగీకర ించాయ . 
 

న్యూఢ ల్లీ 

అక్టోబర్ 13, 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. 


