
Sixth Session of the India-Norway Joint Commission 

Meeting 
October 13, 2020 

 
ਭਾਰਤ-ਨਾਰਵ ੇਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਛੇਵਾਾਂ ਸਤਰ  

 

13 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 

 

1.   ਭਾਰਤ-ਨਾਰਵ ੇਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਛੇਵਾਾਂ ਸਤਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੂੰਚ 'ਤੇ ਹੋਇਆ।   ਨਾਰਵ ੇਦੇ 

ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਇਨੇ ਏਵਰਕਸਨ ਸੋਰੇਇਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਡਾ.  ਐਸ.  ਜੈਸ਼ੂੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।   
 

2.   ਦੋਵਾਾਂ ਮੂੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸਮੁੁੱਚੇ ਦੁਵੁੱਲੇ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਵਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਹੋਈ ਵੁੱਡੀ ਤਰੁੱਕੀ 'ਤੇ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਏਰਨਾ ਸੋਲਬਰਗ ਦੀ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਵਵੁੱਚ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਵਦੁੱਲੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ 

ਦਰਵਮਆਨ ਵਵਆਪ੍ਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪ੍ਰੇਖਾ ਵਤਆਰ ਹੋਈ ਸੀ।    
 

3.   ਇਹ ਆਖਦ ੇਹੋਏ ਵਕ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਾਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਾਂ ਲਈ ਵੁੱਡੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ, 

ਮੂੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੇੜਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਚਨਬੁੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਦੋਨਾਾਂ 

ਮੂੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਸੁਵਵਧਾ COVAX ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਾਂ ਭਰ ਵਵੁੱਚ ਸਭਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਰਪ੍ੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਮੁਹਈਆ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਕੂੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਜੁੱਚਾ-ਬੁੱਚਾ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਵੁੱਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ 

ਆਪ੍ਣੀ ਵਚਨਬੁੱਧਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। 
 

4.   ਮੂੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਕ COVID -19 ਸੂੰਕਟ ਚੋਂ ਵਨਕਲਣਾ ਹੋਰ ਸਤਤਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਵਰਆਾਂ ਦੇ 

ਵਨਰਮਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।   
 

5.   ਦੋਨਾਾਂ ਪ੍ੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਵਨਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਗੁੱਲਬਾਤ (DTI) ਬਾਰ ੇਤਸੁੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ 

ਵਵੁੱਚ ਨਾਰਵ ੇਦੀਆਾਂ ਕੂੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਪ੍ਾਰਕ ਸਾਾਂਝ ਨੂੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਮਵਲਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਦੁੱਲੀ ਵਵਖੇ ਜਨਵਰੀ, 2020 

ਵਵੁੱਚ ਹੋਈ DTI ਦੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਬੈਠਕ ਵਵੁੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਛੁੁੱਟ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਖੇਤਰ, ਮੁੱਛੀ ਪ੍ਾਲਣ, ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ, 

ਹੁਨਰ ਵਵਕਾਸ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਵਮਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSME) ਅਤੇ ਨਵਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।   
 

6.   ਦੋਨਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਵਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਵੁੱਲੇ ਵਪ੍ਾਰ ਨੂੂੰ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ 

ਆਪ੍ਣੀ ਵਚਨਬੁੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਦੋਵਾਾਂ ਮੂੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ EFTA ਵਪ੍ਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 
 



7.   ਦੋਨਾਾਂ ਪ੍ੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਾਂਸਾਗਰ ਸੂੰਵਾਦ ਵਵੁੱਚ ਮਹੁੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਤਰੁੱਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਅੂੰਦਰ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਛੀ ਪ੍ਾਲਣ, 

ਐਕਵਾਕਲਚਰ, ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਜਹਾਜ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਵਲੂੰਗ 

ਅਤੇ ਹਰੀ ਬੂੰਦਰਗਾਹਾਾਂ ਵਜਹੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਸਮਰੁੱਥਾਵਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਵਵੁੱਚ ਸਤਤਸ਼ੀਲ ਵਵਕਾਸ ਉੱਤ ੇ

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਏ ਉਪ੍ਰਾਵਲਆਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਮਹੁੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਤਰੁੱਕੀ 'ਤੇ ਤਸੁੱਲੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਸਮੁੂੰਦਰੀ 

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਏਕੀਵਿਤ ਸਮੁੂੰਦਰ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਸਥਾਵਨਕ ਵਵਉਂਤਬੂੰਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕਜੁੁੱਟ 

ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤ ੇਜੋਰ ਵਦੁੱਤਾ। ਮੂੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸਤਤਸ਼ੀਲ ਆਰਵਥਕ ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੂੰਦਰਾਾਂ ਦੀ 

ਰੁੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਲੀ ਆਰਵਥਕਤਾ 'ਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੁੱਤਾ। 
 

8.   ਦੋਵਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਮੈਰੀਟਾਇਮ, ਸਮੁੂੰਦਰੀ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਵਵਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਸੁੱਵਖਆ 'ਤੇ 

ਸਾਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਾਂ (JWG) ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਾਂ। ਦੋਨਾਾਂ ਮੂੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਵਚਾਲੇ ਖਾਸ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਤਸ਼ੀਲ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਟੀਵਚਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ, ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੁੱਲ ਵਧਣ 

ਲਈ ਸਾਾਂਝ ੇਸਮੂਹਾਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਵਦੁੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋਰ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੀ ਮਹੁੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ। 
 

9.   ਦੋਵਾਾਂ ਮੂੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੁੱਵਖਆ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣ ਵਵੁੱਚ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਵਮਕਾ ਉੱਤ ੇਜੋਰ 

ਵਦੁੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੁੱਵਖਆ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਾਂ  ਦੋਵਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ 

ਸਦੁੱਸਤਾ ਦੀ ਵਮਆਦ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੁੱਵਖਆ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮੁੁੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ੁੱਧਰ 'ਤੇ 

ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।   

 

10.   ਦੋਨਾਾਂ ਪ੍ੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ, ਬਹੁਪ੍ੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਮੁੁੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 
 

11.   ਦੋਨਾਾਂ ਪ੍ੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਸੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਓਸਲੋ ਵਵੁੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕੀਤਾ।   
 

ਨਵੀਂ ਵਦਲੀ 

13 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 

 


