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ಭಾರತ-ನಾರ್ವೆ ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯ ಆರನೋ ಅಧಿರ್ವೋಶನ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2020
1. ಭಾರತ-ನಾರ್ವೆ ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ ಆರನೇ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು 13 ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 2020 ರಂದು
ವರ್ಚೆಯಲ್ ಪ್ಲಾ ಟ್ ಫಾರ್ಮೆ ನಲ್ಲಾ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಾವೇೆಜಿಯನ್ ನಿಯೋಗವನ್ನು
ನಾರ್ವೆಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಶ್ರ ೋಷ್ಠ
ಮಿಸ್ ಇನೆ ಎರಿಕ್ಸೆ ನ್ ಸೊರೈಡ್ ಹಾಗೂ
ಭಾರತೋಯ ನಿಯೋಗದ ಶ್ರ ೋಷ್ಠ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು
ನೇತೃತವ ವಹಿಸಿದರು.
2. ಇಬಬ ರು ಸಚಿವರು ದ್ವವ ಪಕ್ಷ ೋಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಪೂರ್ೆ ಹಾದ್ವಯನ್ನು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿದರು
ಹಾಗೂ ಗಮನಾರ್ೆ ಪರ ಗತಯ ಬಗ್ಗೆ
ತೃಪ್ತಿ ಯನ್ನು
ವಯ ಕಿ ಪಡಿಸಿದರು. 2019 ರ
ಜನವರಿಯಲ್ಲಾ ಪರ ಧಾನ ಮಂತರ ಎನಾೆ ಸೊೋಲ್ಬ ರ್ಗೆ ನವದೆರ್ಲ್ಲಗ್ಗ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿರುವುದು
ಭಾರತ ಮತುಿ
ನಾರ್ವೆ ನಡುವಿನ ಸಮಗರ
ಸರ್ಭಾಗಿತವ ದ ಮೂಲ್ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ರೂಪ್ತಸಿದೆ ಎಾಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
3. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗವು ಪರ ಪಂಚದಾದಯ ಾಂತದ ರಾಷ್ಟ ರಗಳಿಗ್ಗ ಗಮನಾರ್ೆ
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು
ಒಡಿಿ ದೆ ಎಾಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಸಚಿವರು ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು
ಎದುರಿಸಲು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸರ್ಕರಿಸುವ ಬದಧ ತೆಯನ್ನು
ಪುನರುಚಚ ರಿಸಿದರು. ಜಾಗತಕ
ಸೌಲ್ಭ್ಯ COVAX ಸಾ ಪನೆ ಮತುಿ
ಲ್ಸಿಕ್ಸಗಳಿಗ್ಗ ನಾಯ ಯಯುತ ಜಾಗತಕ ಪರ ವೇಶವನ್ನು
ಪಡೆಯುವ ಕ್ಸಲ್ಸವನ್ನು
ಇಬಬ ರು ಸಚಿವರು ಸವ ಗತಸಿದರು. ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಕಕ ಳ
ಆರೋಗಯ ದ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವವ ಪಕ್ಷ ೋಯ ಸರ್ಕ್ರರಕ್ಸಕ ತಮಮ ಬದಧ ತೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು
ಪುನರುಚಚ ರಿಸಿದಾಾ ರೆ.
4. COVID-19 ಬಿಕಕ ಟಿಟ ನಿಾಂದ ಚೇತರಿಸಿಕ್ಳ್ಳು ವುದು ಹೆರ್ಚಚ
ನಿಮಿೆಸುವ
ಅವಕ್ರಶವನ್ನು
ಒದಗಿಸುತಿ ದೆ
ಎಾಂದು

ಸುಸಿಾ ರ ಆರ್ಥೆಕತೆಗಳನ್ನು
ಸಚಿವರು
ಒಪ್ತಿ ದರು.

5. ವಾಯ ಪ್ಲರ ಮತುಿ
ಸರ್ಕ್ರರದ ಸಂಭಾಷ್ಣೆ (ಡಿಟಿಐ) ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ಗಮನ
ಸೆಳೆದ್ವದುಾ , ಇದು ವಾಯ ಪ್ಲರ ಸರ್ಕ್ರರ ಮತುಿ
ನಾವೇೆಜಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಭಾರತದ
ಪರ ಮುಖ ಕ್ರಯೆಕರ ಮಗಳಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉತೆಿ ೋಜನ ನಿೋಡಿತು. ನವದೆರ್ಲ್ಲಯಲ್ಲಾ 2020
ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಾ
ನಡೆದ ಡಿಟಿಐನ ಮೊದಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಾ
ಕಡಲ್, ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕ್ಸ,
ಪರ ವಾಸೊೋದಯ ಮ, ಕೌಶಲ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ವಧ , ಸೂಕ್ಷ್ಮ , ಸರ್ಣ
ಮತುಿ
ಮಧಯ ಮ ಗಾತರ ದ
ಉದಯ ಮಗಳ್ಳ (ಎಾಂಎಸ್
ಎಾಂಇ) ಮತುಿ ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಾಂಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ
ಕ್ಸಷ ೋತರ ಗಳಲ್ಲಾ ಸರ್ಕ್ರರ ಕ್ಸಷ ೋತರ ಗಳನ್ನು ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ.
6. ವಾಣಿಜಯ
ಮತುಿ
ಆರ್ಥೆಕ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾ
ಗುರುತಸಲಾಗದ
ಸಮರ್ಥಯ ೆವನ್ನು
ಅರಿತುಕ್ಳು ಲು ದ್ವವ ಪಕ್ಷ ೋಯ ವಾಯ ಪ್ಲರವನ್ನು
ವಿಸಿ ರಿಸುವ ಬದಧ ತೆಯನ್ನು
ಎರಡೂ
ಕಡೆಯವರು ಪುನರುಚಚ ರಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಭಾರತ ಮತುಿ ಇಎಫ್
ಟಿಎ ವಾಯ ಪ್ಲರ ಮಾತುಕತೆಗಳ
ಆರಂಭಿಕ
ತೋಮಾೆನಕ್ಸಕ
ಇಬಬ ರು
ಸಚಿವರು
ಭ್ರವಸೆ
ವಯ ಕಿ ಪಡಿಸಿದರು.

7. ಸಗರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಾ
ಮಾಡಿದ ಮರ್ತವ ದ ಪರ ಗತ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮತುಿ
ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಾ , ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕ್ಸ, ಜಲ್ಚರ ಸಕಣೆ, ರ್ಸಿರು ತಂತರ ಜಾಾ ನಗಳಂತರ್
ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾ
ಸಂಭಾವಯ ತೆಯನ್ನು
ಸರ್ಕರಿಸಲು
ಸುಸಿಾ ರ
ಅಭಿವೃದ್ವಧ ಗಾಗಿ
ಬ್ಲಾ
ಆರ್ಥೆಕತೆಯ ಕ್ರಯೆಪಡೆ ಕೈಗಾಂಡ ಉಪಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕಡಲ್ ಬಳಕ್ಸ, ರ್ಡಗು, ರ್ಡಗು
ಮರುಬಳಕ್ಸ ಮತುಿ
ರ್ಸಿರು ಬಂದರುಗಳ ನಿಮಾೆರ್ವನ್ನು
ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು
ತೃಪ್ತಿ ಯಿಾಂದ ಗಮನಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಸಮುದರ ಮಾಲ್ಲನಯ , ಸಮಗರ ಸಗರ ನಿವೆರ್ಣೆ ಹಾಗೂ
ಸಂಶೋಧನೆ ಮತುಿ ಸಮುದರ ಪ್ಲರ ದೇಶಕ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸಷ ೋತರ ಗಳಲ್ಲಾ ಕೈಗಾಂಡ ಒಗೂೆ ಡಿಸುವ
ಕರ ಮವನ್ನು
ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒತಿ
ಹೇಳಿದರು. ಸುಸಿಾ ರ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗ ಹಾಗೂ
ಉದ್ಯ ೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಟ ಸುವಾಗ, ಸಗರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷ ಸಲು ಬ್ಲಾ ಆರ್ಥೆಕತೆಯ ಸರ್ಕ್ರರದ
ಸಮರ್ಥಯ ೆವನ್ನು ಸಚಿವರು ಒತಿ ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.
8. ಕಡಲ್, ಸಗರ, ಹೈಡ್ರ ೋಕ್ರಬೆನ್, ಪರಿಸರ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತುಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ ಉನು ತ
ಶಕ್ಷ್ರ್ದ
ಜಂಟಿ
ಕ್ರಯೆ
ಗುಾಂಪುಗಳ
(ಜೆಡಬ್ಲ್ಾ ಯ ಜಿ)
ಅಡಿಯಲ್ಲಾ
ಕೈಗಾಂಡ
ಚಟುವಟಿಕ್ಸಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ
ಸರ್ಕ್ರರಕ್ಸಕ , ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಸುಸಿಾ ರ ಅಭಿವೃದ್ವಧ
ಗುರಿಗಳನ್ನು
ಸಧಿಸಲು, ರ್ವಾಮಾನ
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಾಗೂ ರ್ಸಿರು ಆರ್ಥೆಕತೆಯತಿ ಸಗಲು ಜೆಡಬ್ಲ್ಾ ಯ ಜಿಗಳ
ಮರ್ತವ ವನ್ನು ಇಬಬ ರು ಸಚಿವರು ಒತಿ ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.
9. ಜಾಗತಕ ಶಾಂತ ಮತುಿ
ಸುರಕ್ಷ್ತೆಯನ್ನು
ಕ್ರಪ್ಲಡುವಲ್ಲಾ
ಯುಎನ್
ನ ಕಾಂದರ
ಪ್ಲತರ ವನ್ನು
ಇಬಬ ರು ಸಚಿವರು ಒತಿ
ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಭಾರತ ಮತುಿ
ನಾರ್ವೆ
ವಿಶವ ಸಂಸೆಾ ಯ ಭ್ದರ ತಾ ಮಂಡಳಿಗ್ಗ ಬರುವ ರ್ಚನಾಯಿತ ಸದಸಯ ರಾಗಿದುಾ , 2021-22ರ
ಸದಸಯ ತವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಭ್ದರ ತಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ರರಿಗಳ
ಮಟಟ ದಲ್ಲಾ
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ
ಸಮಾಲೋಚನೆ
ನಡೆಸಲು
ಎರಡೂ
ಕಡೆಯವರು
ಒಪ್ತಿ ಕ್ಾಂಡರು.
10. ಪ್ಲರ ದೇಶಕ, ಬಹುಪಕ್ಷ ೋಯ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಕ ಆಸಕ್ಿ ಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಕಡೆಯವರು ಅಭಿಪ್ಲರ ಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ್ಾಂಡರು.

ಎರಡೂ

11. ಮುಾಂದ್ವನ ಸುತಿ ನ ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯನ್ನು
ಓಸೊಾ ೋದಲ್ಲಾ
ಪರಸಿ ರ
ಅನ್ನಕೂಲ್ಕರ ದ್ವನಾಾಂಕದಂದು ನಡೆಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ನಿಧೆರಿಸಿದರು.
ನವ ದೆಹಲಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 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.

