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இந்தியா- நார்வே கூட்டு ஆணையக் கூட்டத்தின் ஆறாேது அமர்வு
அக்வடாபர் 13, 2020
1. இந்தியா- நார்வே கூட்டு ஆணையக் கூட்டத்தின் ஆறாேது அமர்வு மமய்நிகர் தளத்தில்
அக்வடாபர் 13, 2020 அன்று நணடமபற்றது. நார்வே தூதுக் குழு சார்பாக எச்.இ வநார்வே
மேளியுறவு அணமச்சரும், இந்திய தூதுக்குழு சார்பாக டாக்டர் எஸ். மெய்சங்கர் இந்திய
மேளியுறவுத் துணற அணமச்சர் கலந்து மகாண்டனர்.
2. இரு அணமச்சர்களும் இருதரப்பு உறவுகளின் முழு அளணேயும் மறு ஆய்வு மசய்தவதாடு
குறிப்பிடத்தக்க முன்வனற்றம் குறித்து திருப்தி மதாிேித்தனர். 2019 ெனோியில் பிரதமர்
எர்னா வசால்மபர்கின் புது மடல்லி ேருணக இந்தியாேிற்கும் வநார்வேவுக்கும்
இணடயிலான ஒரு ேிாிோன கூட்டாண்ணமக்கான ஒரு ேணரபடத்ணத ேகுத்தது என்று
அேர்கள் குறிப்பிட்டனர்.
3 Covid-19 மதாற்றுவநாயின் ஆரம்பம் உலமகங்கிலும் உள்ள நாடுகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க
சோல்கணள ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பணதக் குறிப்பிட்டு, அணமச்சர்கள் மதாற்றுவநாணய
எதிர்ப்பதில் மநருக்கமான ஒத்துணைப்புக்கான தங்கள் உறுதிப்பாட்ணட மீண்டும்
ேலியுறுத்தினர். இரு அணமச்சர்களும் உலகளாேிய ேசதி வகாேக்ஸ்ணச நிறுவுேணதயும்
தடுப்பூசிகளுக்கு நியாயமான உலகளாேிய அணுகணலப் மபறுேதக்கான பைிகணளயும்
ேரவேற்றனர். தாய்ேைி மற்றும் குைந்ணதகளின் ஆவராக்கியம் குறித்த இருதரப்பு
ஒத்துணைப்புக்கான உறுதிப்பாட்ணட மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினர்.
4. Covid-19 மநருக்கடியில் இருந்து மீள்ேது வமலும் நிணலயான மபாருளாதாரங்கணள
உருோக்குேதற்கான ோய்ப்ணப ேைங்குகிறது என்று அணமச்சர்கள் ஒப்புக்மகாண்டனர்.
5. ேர்த்தக மற்றும் முதலீடு மதாடர்பான உணரயாடல் ( டி.டி.ஐ ) இரு தரப்பினரும்
திருப்தியுடன் குறிப்பிட்டன, இது ேைிக ஒத்துணைப்பு மற்றும் வநார்வே நிறுேனங்களின்
இந்தியாேின் முதன்ணம திட்டங்களில் பங்வகற்பதற்கு ஊக்கமளித்தது. புது மடல்லியில்
2020 ெனோியில் நணடமபற்ற டி.டி.ஐ யின் முதல் கூட்டத்தில் கடல்சார், மீன்ேளம்,
சுற்றுலா, திறன்வமம்பாடு, ணமக்வரா, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுேனங்கள் ( எம்.எஸ்.எம்.இ)
மற்றும் புதுபிக்கத்தக்க எாிசக்தி ஆகியணே அடங்கும்.
6.
ேர்த்தக
மற்றும்
மபாருளாதார
உறேில்
பயன்படுத்தப்படாத
திறணன
உைர்ந்துமகாள்ேதற்காக இருதரப்பு ேர்த்தகத்ணத ேிாிவுபடுத்துேதற்கான தங்கள்
உறுதிப்பாட்ணட இரு தரப்பினரும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினர். இந்தியா மற்றும் EFTA
ேர்த்தக வபச்சுோர்த்ணதகளின் ஆரம்ப முடிவுகளுக்கு இரு அணமச்சர்களும் நம்பிக்ணக
மதாிேித்தனர்.
7 மபருங்கடல் உணரயாடல்களில் ஏற்பட்டுள்ள குறிப்பிடத்தக்க முன்வனற்றம் மற்றும்

இந்தியா மற்றும் வநார்வே ஆகிய நாடுகளில், குறிப்பாக மீன்ேளம், மீன்ேளர்ப்பு கடல்சார்
பயன்பாட்டிற்கான பசுணம மதாைில்நுட்பங்கள் வபான்றேற்றில் ஒருங்கிணைப்பதற்காக
நிணலயான அபிேிருத்திக்கான நீல மபாருளாதாரம் குறித்த பைிக்குழு வமற்மகாண்ட
முயற்சிகள்
இரு
தரப்பினரால்
திருப்தியுடன்
குறிப்பிடப்பட்டன.
கப்பல்கள்
கட்டுமானம்,கப்பல் மறுசுைற்சி மற்றும் பச்ணச துணறமுகங்கள். கடல் மாசுபாடு,
ஒருங்கிணைந்த கடல் வமலாண்ணம மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் கடல் சார்ந்த இடஞ்சார்ந்த
திட்டமிடல் அகிய துணறகளில் வமற்மகாள்ளப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த நடேடிக்ணகணய இரு
தரப்பினரும் ேலியுறுத்தினர். நிணலயான ேளர்ச்சிகணளயும் வேணலகணளயும் உருோக்கும்
அவத வேணளயில், மபருங்கடல்கணளப் பாதுகாக்க உதவும் நீல மபாருளாதாரத்தில்
ஒத்துணைப்புக்கான சாத்தியத்ணத அணமச்சர்கள் அடிக்வகாடிட்டு காட்டினர்.
8 கடல்சார், கடல், ணைட்வராகார்பன்கள், சுற்றுசூைல், அறிேியல் மற்றும் மதாைில்நுட்பம்
மற்றும் உயர்கல்ேி மதாடர்பான கூட்டு பைிக்குழுக்களின் (மெ.டபுள்யூ.ெி) கீழ்
வமற்மகாள்ளப்பட்ட நடேடிக்ணககள் குறித்து இரு தரப்பினரும் குறிப்பிட்டனர். இரு
நாடுகளுக்கு இணடவயயான ஒத்துணைப்புக்கு, குறிப்பாக நிணலயான அபிேிருத்தி
இலக்குகணள அணடேதற்கும், கால நிணல மாற்றத்ணத எதிர்த்து வபாராடுேதற்கும்,
பசுணமயான மபாருளாதாரத்ணத வநாக்கி நகர்ேதற்கும் JWG க்களின் முக்கியத்துேத்ணத
இரு அணமச்சர்களும் அடிக்வகாடிட்டு காட்டினர்.
9. உலகளாேிய அணமதி மற்றும் பாதுகாப்ணப வபணுேதில் ஐ.நா. ேின் முக்கிய பங்ணக
இரு அணமச்சர்களும் ேலியுறுத்தினர். இப்வபாது இந்தியாவும் வநார்வேவும் ஐக்கிய
நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் வதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களாக இருப்பதால்,
2021-22 உறுப்பினர் காலத்தில் பாதுகாப்பு கவுன்சில் பிரச்சிணனகள் குறித்து மூத்த
அதிகாாிகள் மட்டத்தில் ேைக்கமான ஆவலாசணனகளில் ஈடுபட இரு தரப்பினரும்
ஒப்புக்மகாண்டனர்.
10. இரு தரப்பினரும் பிராந்திய, பலதரப்பு மற்றும் உலகளாேிய
பிரச்சிணனகள் குறித்த கருத்துக்கணளப் பாிமாறிக் மகாண்டனர்.

கேனிக்கதக்க

11. அடுத்தக் கட்ட கூட்டு ஆணையக் கூட்டத்ணத ஒஸ்வலாேில் பரஸ்பர ேசதியான
வததியில் நடத்த இரு தரப்பினரும் முடிவு மசய்தனர்.
நியூ மடல்லி
அக்வடாபர் 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.

