Sixth Session of the India-Norway Joint Commission
Meeting
October 13, 2020
ഇന്ത്യ -ന ോർനേ ന ോയിന്റ് കമ്മീഷൻ സനമ്മള ത്തിന്ററെ ആെോമത് റസഷൻ
ഒകനടോബർ 13, 2020
1. ഇന്ത്യ-ന ോർനേ സംയുക്ത കമ്മീഷന്ററെ മീറ്റിങ് േിർച്വൽ പ്ലോറ്റ് ന
ഒകനടോബർ

ു

13

ടന്നു.

ന ോർേീ ിയൻ

േിനേശകോര്യമന്ത്ന്ത്ിയോയ മിസ് ഇറ

േിഭോഗറത്ത

ോമിൽ 2020

ന ോർറേയുറട

എെികസൺ റസോറെഡും ഇന്ത്യൻ

േിഭോഗറത്ത ഇന്ത്യൻ േിനേശകോര്യമന്ത്ന്ത്ിയോയ നഡോ.എസ്. യശങ്കെും

യിച്ചു.

2. ഇര്ു മന്ത്ന്ത്ിമോര്ും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങറള സമന്ത്ഗമോയി േിലയിര്ുത്തുകയും
ഗണ്യമോയ പുനര്ോഗതിയിൽ സംതൃപ്തി ന്ത്പകടിപ്പിക്കുകയും റച്യ്തു.2019
ുേര്ിയിൽ ന്ത്പധോ മന്ത്ന്ത്ിയോയ എർ ോ നസോൽറബർഗ്
സന്ദർശ ം

ഇന്ത്യയും

ന ോർറേയും

തമ്മിലുള്ള

പങ്കോളിത്തത്തിന്റഅടിത്തെപോകിറയന്നും അേർ
3.

നകോേിഡ്-19

പകർച്ചേയോധി

നലോകത്തുട ീളമോയുള്ള

പല

ടത്തിയ ഇന്ത്യൻ
സമന്ത്ഗമോയ

ിര്ീക്ഷിച്ചു.

റപോട്ടിപുെറപ്പട്ടതിറ ത്തുടർന്ന്

ര്ോ യങ്ങളിലും

ന്ത്പതിസന്ധികളും ന ര്ിനടണ്ടി േന്നതോയും ഇേർ

ന്ത്പധോ മോയ

പല

ിര്ീക്ഷിച്ചു. ഇത്തര്റമോര്ു

സോഹച്ര്യത്തിൽ, പകർച്ചേയോധിറയ എതിര്ിടോ ോയി അടുത്ത ര്ീതിയിൽ
സഹകര്ിക്കുന്നതിന്റ

മോന്ത്തിമോർ

അെിയിച്ചു.ആനഗോളതോര്ത്തിലുള്ള
സ്ഥോപ ത്തി ും

േോകസി ുകൾ

ന്ത്പേർത്ത ങ്ങറളയും

ഇര്ു

തങ്ങളുറട
സൗകര്യമോയ

നലോകത്തുട ീളം

മന്ത്ന്ത്ിമോര്ും

സവോഗതം

ന്ത്പതിബദ്ധത
ന്ററെ

COVAX

ലഭയമോക്കുന്നതി ുള്ള
റച്യ്തു.മോതൃ

ശിശു

സംര്ക്ഷണ്ത്തി ോയുള്ള ന്ത്പേർത്ത ങ്ങളിറല ഉഭയകക്ഷി സഹകര്ണ്ത്തി ും
ഇര്ു ര്ോ യങ്ങളും തങ്ങളുറട ന്ത്പതിബദ്ധത ഉെപ്പു േര്ുത്തി.
4.

നകോേിഡ്-19

സ്ഥിര്തയുള്ള

ന്ത്പതിസന്ധിയിൽ

സോമ്പത്തികോേസ്ഥ

ിന്നും

പുെത്തു

േര്ുന്നത്

ര്ുപീകര്ിക്കുന്നതി ുള്ള

കൂടുതൽ

അേസര്ങ്ങൾ

ന്ത്പേോ ം റച്യ്യുന്നതോറണ്ന്ന് മന്ത്ന്ത്ിമോർ അ ുകൂലിച്ചു.
5.

ഇന്ത്യയിറല

േയേസോയ
േയേസോയ

ന്ത്പധോ

പദ്ധതികളിൽ

സഹകര്ണ്ത്തി ും
ിനക്ഷപ

ച്ർച്ച

ന ോർേീ ിയൻ

പങ്കോളിത്തത്തി ും
(DTI)

കമ്പ ികളുറട

ന്ത്പനച്ോേ ം

ൽകുന്ന

തൃപ്തികര്മോയിര്ുന്നുറേന്നി

ഇര്ു

േിഭോഗങ്ങളും അെിയിച്ചു. 2020
യുറട

ആേയ

ുേര്ിയിൽ

മീറ്റിംഗിൽ

യൂഡൽഹിയിൽ േച്ച്

ോേികഗതോഗതം,

ടന്ന DTI

മൽസയേയേസോയം,

േിന ോേസഞ്ചോര്ം, േിഭേനശഷി േികസ ം, റമനന്ത്കോ , സ്മോൾ ആൻഡ്
മീഡിയം

റസസ്ഡ്

ഊർ ം

എന്റെർറന്ത്പസസ്

എന്നീ

നമഖലകൾ

(MSME)

കൂടോറത

സഹകര്ണ്

പു ര്ുപനയോഗ

ന്ത്പേർത്ത ങ്ങൾക്കോയി

തിര്റെടുത്തിര്ുന്നു.
6.

േയേസോയികേും

സോമ്പത്തികേുമോയ

ര്ംഗങ്ങളിറല

അെിയറപ്പടോത്ത

സോധയതകൾ കറണ്ടത്തുന്നതി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ േികസിപ്പിക്കുന്നതി ുള്ള
തങ്ങളുറട

ന്ത്പതിബദ്ധത

ഇര്ു

ഭോഗങ്ങളും

ഉെപ്പു

േര്ുത്തുകയുണ്ടോയി.ഇന്ത്യയും EFTA യും തമ്മിലുള്ള േയേസോയ ച്ർച്ചകൾ
എന്ത്തയും റപട്ടന്ന് തീര്ുമോ ത്തിറലത്തിക്കുന്നതിന്റ ഇര്ു മന്ത്ന്ത്ിമോര്ും ന്ത്പതീക്ഷ
പുലർത്തി.
7. ഓഷയൻ ഡയനലോഗ്, ഇന്ത്യയും ന ോർറേയും തമ്മിൽ മൽസയബന്ധ ം,
കോർഷിക നമഖല,

ോേിക നമഖലയ്ക്കോയുള്ള ന്ത്ഗീൻ റടകന ോള ി, കപ്പൽ

ിർമോണ്ം, കപ്പലുകളുറട പു ര്ുപനയോഗം കൂടോറത ന്ത്ഗീൻ നപോർട്ടുകൾ എന്നീ
നമഖലകളിറല

സുസ്ഥിര്മോയ

എനക്കോണ്മിയുറട

ടോസ്ക

ന

േികസ ം
ോഴ്സസ്

ലക്ഷയമിട്ടുറകോണ്ട്

ഏററ്റടുത്ത

േിേിധ

ബ്ലൂ

സംര്ംഭങ്ങൾ

എന്നിേയിറല പുനര്ോഗതിയും ഇര്ു േിഭോഗങ്ങളും സംതൃപ്തിനയോറടയോണ്
ിര്ീക്ഷിച്ചത്.സമുന്ത്േ

മലി ീകര്ണ്ം,

ഓഷയൻ

മോന ജ്റമന്ററ്റ്

,ഗനേഷണ്ം

എന്നിേയുറട ഏനകോപ ം, കൂടോറത മറെൻ സ്നപഷയൽ പ്ലോ ിങ് എന്നി
നമഖലകളിൽ സംയുക്തമോയി സവീകര്ിച്ച

ടപടികളും ഇര്ു േിഭോഗങ്ങളും

ച്ൂണ്ടികോണ്ിച്ചു. സമുന്ത്േങ്ങൾ പര്ിര്ക്ഷിക്കുന്നതി ും അറത സമയം തറന്ന
സുസ്ഥിര്മോയ

േളര്ച്ച്ചയും

റതോഴിൽ

സോധയതയും

ഉെപ്പോക്കുന്നതിന്റ

ബ്ലൂ

എനക്കോണ്മിയ്ക്ക് സോധയമോയ സഹകര്ണ്ം മന്ത്ന്ത്ിമോർ അടിേര്യിട്ടു പെെു.
8.

ോേികനമഖല,

ോേിക സുര്ക്ഷോ, റഹനന്ത്ഡോകോർബണ്ുകൾ, പര്ിസ്ഥിതി,

ശോസ്ന്ത്തേും ശക്തികതയും കൂടോറത ഉന്നത േിേയോഭയോസം എന്ന നമഖലകളിൽ
ന ോയിന്റ് േർക്കിങ് ന്ത്ഗുപ്പുകൾ (JWG) ഏററ്റടുത്ത ന്ത്പേർത്തങ്ങൾ ഇര്ു
ഭോഗങ്ങളും ന്ത്ശദ്ധിച്ചു.
ഇര്ു ര്ോ യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകര്ണ്ത്തിന്റ, ന്ത്പനതയകിച്ചും സുസ്ഥിര്മോയ
േികസ

ലക്ഷയങ്ങൾ,

പര്ിസ്ഥിഅ ുകൂലമോയ
എന്നിേയിൽ

സമന്ത്ഗമോയ

കോലോേസ്ഥ

േയതിയോ ം,

സമ്പദ്േയേസ്ഥയിനലക്കുള്ള

പുനര്ോഗതി

ന്ത്പനച്ോേ േും

ിർനേശങ്ങളും

ൽകുന്നതിൽ JWG കളുറട

ന്ത്പോധോ യം ഇര്ു മന്ത്ന്ത്ിമോര്ും അടിേര്യിട്ടു പെെു.

9. ആനഗോള തലത്തിൽ സമോധോ േും സുര്ക്ഷയും കോത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ
ഐകയര്ോന്ത്ര സഭയ്ക്കുള്ള ന്ത്പധോ
എനപ്പോൾ

ഇന്ത്യയും

കൗൺസിലിറല

പങ്ക് ഇര്ു മന്ത്ന്ത്ിമോര്ും എടുത്തു പെെു.

ന ോർറേയും

തിര്റെടുക്കറപ്പട്ട

ഐകയര്ോന്ത്ര
അംഗങ്ങൾ

സഭയയുറട

സുര്ക്ഷോ

ആയതി ോൽ,

അംഗതവ

കോലോേധിയോയ 2021 -22 ൽ ,സുര്ക്ഷ കൗൺസിൽ ന്ത്പശ് ങ്ങളിൽ ഉന്നത
ഉനേയോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള സ്ഥിര്മോയ പര്യോനലോച് കൾ

ടത്തുന്നതിന ോട്

ഇര്ു േിഭോഗേും അ ുകൂലിച്ചു.
10.

തോല്പര്യമുള്ള

ന്ത്പോനേശികം

,

ബഹുര്ോന്ത്രേും

അന്ത്ന്ത്നേശീയേുമോയ

േിഷയങ്ങളിലുള്ള കോഴ്സച്പ്പോടുകൾ ഇര്ു േിഭോഗങ്ങളും പങ്കു േച്ചു.
11. പര്സ്പര്ം സൗകര്യന്ത്പേമോകുന്ന ഒര്ു തീയതിയിൽ അടുത്ത ഘട്ട ന ോയിന്ററ്റ്
കമ്മിഷൻ സനമ്മള ം

ടത്തുന്നതും ഇര്ു േിഭോഗങ്ങളും തീര്ുമോ ിച്ചു.

യൂ ഡൽഹി
13 ഒകനടോബർ, 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.

