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ભારત-નોર્વે જોઇન્ટ કમિશનની બેઠકનું છઠઠું સત્ર
ઓક્ટોબર 13, 2020
1. ભારત-નોર્વે જોઇન્ટ કમિશનું છઠઠું સત્ર 13 ઓક્ટોબર, 2020 નાું રોજ ર્વર્ચ્ુઅલ પ્લેટફોિુ પર ્ોજર્વાિાું
આવ્ું હતું. નોર્વેનાું પ્રમતમનમિિુંડળની આગેર્વાની નોર્વેનાું મર્વદેશ િુંત્રી િહાિમહિ શ્રીિમત આઇને એરરકસેન
સોરેઇડે અને ભારતી્ પ્રમતમનમિિુંઢળની આગેર્વાની ભારતનાું મર્વદેશ િુંત્રી િહાિમહિ ડૉ. એસ. જ્શુંકરે કરી
હતી.
2. બન્ને િુંત્રીઓએ મવર્વપક્ષી્ સુંબુંિોની તિાિ બાબતોની સિીક્ષા કરી હતી અને નોંિપાત્ર પ્રગમત પર સુંતોષ
વ્ક્ત ક્ો હતો. તેઓએ નોંિ લીિી હતી કે જોન્્આરી 2019 િાું ર્વડાપ્રિાન એનાુ સોલબગુની નર્વી રદલ્હીની
િલાકાતે ભારત અને નોર્વે ર્વર્ચચે વ્ાપક ભાગીદારી િાટેની બ્લૂમપ્રન્ટનો પા્ો નાુંખ્્ો હતો.
3. કોમર્વડ-19 િહાિારીનાું હિલાએ સિગ્ર મર્વશ્ર્વનાું દેશો સાિે નોંિપાત્ર પડકારો પેદા ક્ાુ હોર્વાની નોંિ લેતા,
િુંત્રીઓએ આ િહાિારીનો સાિનો કરર્વા નજીકનો સહકાર આપર્વાની તેઓની પ્રમતબવિતાનું પનઃઉર્ચચારણ ક્ું
હતું. બન્ને િુંત્રીઓએ કોર્વાક્સ (COVAX) ર્વૈમશ્ર્વક સમર્વિાની સ્થાપના અને રસીઓની ઉમચત ર્વૈમશ્ર્વક સલભતા
સરમક્ષત કરર્વા તરફનાું કા્ુને આર્વકા્ાુ હતા. બન્ને પક્ષોએ િાતા અને બાળકનાું આરોગ્્ પર મવર્વપક્ષી્ સહકાર
તરફની તેઓની પ્રમતબવિતાની પનઃપમિ કરી હતી.
4. િુંત્રીઓ સુંિત થ્ા હતા કે કોમર્વડ-19 કટોકટીિાુંથી રીકર્વરી ર્વિારે ટકાઉ અથુતુંત્રોનાું મનિાુણની તક પ્રદાન કરે
છે .
5. બન્ને પક્ષોએ વ્ાપાર અને રોકાણ (DTI) પર સુંર્વાદ પર સુંતોષ સાથે નોંિ લીિી હતી જે ણે ભારતનાું
ફ્લેગમશપ પ્રોગ્રાિોિાું નોર્વેમજ્ન કુંપનીઓનાું વ્ાપાર સહકાર અને સહભાગીતાને ર્વેગ આપ્્ો હતો. DTI ની
પ્રથિ બેઠક અન્્ ક્ષેત્રો સાથે િેરરટાઇિ, પ્રર્વાસન, કૌશલ્્ મર્વકાસ, િાઇક્રો, સ્િોલ અને િીરડ્િ સાઇઝ
એન્ટરપ્રાઇઝ (MSME) અને રીન્્ૂએબલ એનર્જી સિાર્વતા ઓળખ કરેલા ક્ષેત્રાિાું સહકાર પર નર્વી રદલ્હીિાું
જાન્્આરી 2020 નાું રોજ ્ોજાઇ હતી.
6. બન્ને પક્ષોએ ર્વામણમય્ક અને આર્થથક સુંબુંિિાું અસ્ખમલત સુંભાર્વનાઓ સાકાર કરર્વાિાું મવર્વપક્ષી્ વ્ાપાર
મર્વસ્તૃત કરર્વાની તેઓની પ્રમતબવિતાઓની પનઃપમિ કરી હતી. બન્ને પક્ષોએ ભારત અને EFTA વ્ાપાર
ર્વાટાઘાટોનાું ર્વહેલા સિાપન િાટે આશા વ્ક્ત કરી હતી.
7. બન્ને પક્ષોએ સિદ્ર સુંર્વાદ અને ખાસ કરીને િાછીિારી, એક્ર્વાકલ્ચર, િેરરટાઇિ ર્વપરાશ િાટે ગ્રીન

ટેકનોલોજીઓ, ર્વેસલોનાું મનિાુણ, મશપ રીસાઇકલલગ અને ગ્રીન પોર્ટસુ જે ર્વા ક્ષેત્રોિાું ભારત અને નોર્વે એિ
બન્નેિાું સહકારી સુંભાર્વનાઓનાું ટકાઉ મર્વકાસ િાટે બ્લૂ એનર્જી પરનાું ટાસ્ક ફોસુ વર્વારા હાથ િરર્વાિાું આર્વેલી
પહેલિાું થ્ેલી નોંિપાત્ર પ્રગમત પર સુંતોષ વ્ક્ત ક્ો હતો. બન્ને પક્ષોએ િરરન પ્રદૂષણ, સુંકમલત સિદ્ર
વ્ર્વસ્થાપન અને સુંશોિન અને િરરન મર્વષ્ક આ્ોજનનાું ક્ષેત્રોિાું હાથ િરર્વાિાું આર્વેલા સસુંગત કા્ુ પર
ભાર િૂક્્ો હતો. િુંત્રીઓએ દીઘુકાલીન ર્વૃમવિ અને નોકરીઓનાું મનિાુણ કરર્વા સાથે િહાસાગરોનું રક્ષણ કરર્વા
બ્લૂ ઇકોનોિી પર સહકાર િાટેની સુંભાર્વના પર ભાર િૂક્્ો હતો.
8. બન્ને પક્ષોએ િેરરટાઇિ, િરરન હાઇડ્રોકાબુન, પ્ાુર્વરણ, મર્વજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અને ઉર્ચચ મશક્ષણ પર
જોઇન્ટ ર્વર્કકગ ગ્રપ્સ (JWG) અુંતગુત હાથ િરર્વાિાું આર્વેલી પ્રર્વૃમિઓની નોંિ લીિી હતી. બન્ને િુંત્રીઓએ
ખાસ કરીને ટકાઉ મર્વકાસનાું ધ્્ે્ો હાુંસલ કરર્વા, આબોહર્વાનાું ફેરફારનો સાિનો કરર્વા અને ગ્રીન ઇકોનોિી તરફ
આગળ ર્વિર્વાિાું બન્ને દેશો ર્વર્ચચે સહકાર િાટે ર્વેગ અને રદશા આપર્વા િાટે JWGs ની અગત્્તા પર ભાર
િૂક્્ો હતો.
9. બન્ને િુંત્રીઓએ ર્વૈમશ્ર્વક શાુંમત અને સરક્ષા જાળર્વી રાખર્વાિાું સું્ક્ત રાષ્ટ્રની કેમન્દ્ર્ ભૂમિકા પર ભાર િૂક્્ો
હતો. હર્વે ભારત અને નોિે સું્ક્ત રાષ્ટ્રની સરક્ષા પરરષદનાું આગાિી ચૂુંટા્ેલા સભ્્ો હોર્વાથી, બન્ને પક્ષોએ
2021-22 સભ્્પદ અર્વિી દરમિ્ાન સરક્ષા પરરષદનાું િદ્દાઓ પર સીમન્ અમિકારીઓનાું સ્તર પર મન્મિત
પરાિશોિાું સાિેલ થર્વા સુંિત થ્ા હતા.
10. બન્ને પક્ષોએ પ્રાુંમત્ બહપક્ષી્ અને ર્વૈમશ્ર્વક મહતનાું િદ્દાઓ પર દ્રમિકોણોનું આદાન-પ્રદાન ક્ું હતું.
11. બન્ને પક્ષોએ જોઇન્ટ કમિશનની બેઠકનો આગાિી રાઉન્ડ પરસ્પર સાનકળ તારીખ પર ઓસ્લોિાું ્ોજર્વાનું
નક્કી ક્ું હતું.
નર્વી રદલ્હી
ઓક્ટોબર 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.

