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ಮೊದಲ ಅರಬ್-ಭಾರತ ನರ್ಜಿ ಫ ೋರಂ (ಜೂನ್ 8-9, 2021) 

ಜೂನ್ 09, 2021 

 

1. ಅರಬ್-ಭಾರತ ಎನರ್ಜಿ ಫ ೋರಂ (ಎಐಇಎಫ್) ನ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯನನು ವರ್ನಿಯಲ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 8-9 

ಜೂನ್ 2021 ರಂದನ ಭಾರತ ಮತನಿ ಮೊರಾಕೂ ಸಾಮ್ಾಾಜಯದ ಸ್ಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಲಾಯಿತನ. ಈ 

ಕಾಯಿಕ್ಾಮವು ಅರಬ್-ಭಾರತ ಕೂೋಆಪರೋಷನ್ ಫ ೋರಂ (ಎಐಸಿಎಫ್) ಕಾಯಿನಿರ್ಾಿಹಕ್ ಕಾಯಿಕ್ಾಮದ 

ಅನನಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿತನಿ ಮತನಿ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತನಿ 12 ಜನವರಿ 2021 ರಂದನ ನಡೆದ ಲ್ಲೋಗ್ ಆಫ್ 

ಅರಬ್ ಸ್ಟೋಟ್ಸ  (ಎಲ್ಎಎಸ್) ಮೂರನೋ ಸ್ಭೆಯ ತ್ತೋಮ್ಾಿನ ರ್ಾಸ್ಿವಿಕ್ರ್ಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. 

 

2. ಫ ೋರಂನ ಉದ್ಾಾಟನಾ ಅಧಿವೋಶನವನನು ಭಾರತದ ವಿದನಯತ್, ಹೂಸ್ ಮತನಿ ನವಿೋಕ್ರಿಸ್ಬಹನದ್ಾದ ಇಂಧ್ನ ರಾಜಯ 

ಸ್ಚಿವ (ಸ್ವತಂತಾ ಉಸ್ನಿರ್ಾರಿ) ಶ್ಾೋಷಾ ಶ್ಾೋ ಆರ್. ಕ.ಸಿಂಗ್, ಮೊರಾಕೂದ ಇಂಧ್ನ, ಗಣಿ ಮತನಿ ಪರಿಸ್ರ ಸ್ಚಿವ 

ಶ್ಾೋಷಾ ಶ್ಾೋ ಅರ್ಜೋಜ್ ರಬ್ಾಾ; ಮತನಿ ಎಲ್ ಎಎಸ್ ನ ಆರ್ಥಿಕ್ ವಯವಹಾರಗಳ ಸ್ಹಾಯಕ್ ಪಾಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಶ್ಾೋಷಾ 

ಡಾ. ಕ್ಮಲ್ ಹಸ್ನ್ ಅಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಲ್ಲದ್ಾಾರ. ನಂತರದ ಸ್ಮಗಾ ಅಧಿವೋಶನಗಳನ ಇಂಧ್ನ ಪರಿವತಿನ, ಅಂತರ-ಪ್ಾಾದೆೋಶ್ಕ್ 

ವಿದನಯತ್ ರ್ಾಯಪ್ಾರ, ಹೈಡೊಾೋಕಾಬಿನ್ ಗಳನ ಮತನಿ ಪರಮ್ಾಣನ ವಿದನಯತ್ ಉತ್ಾಾದನ ಕ್ಷೋತಾಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಹಕಾರದ 

ಸಾಮರ್ಥಯಿ ಮತನಿ ಸ್ರ್ಾಲನಗಳನನು ಪರಿಶ್ೂೋಧಿಸಿದವು. ಹಾಗೂ ಪಾಮನಖ ಪ್ಾಾದೆೋಶ್ಕ್ ಸ್ಂಸ್ೆಗಳಾದ ಆಗಿನೈಸ್ೋಶನ್ 

ಆಫ್ ಅರಬ್ ಪೆಟೂಾೋಲ್ಲಯಂ ರಫ್ುು ದೆೋಶಗಳ (ಒಎಪಿಇಸಿ) ಮತನಿ ಅರಬ್ ಪರಮ್ಾಣನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಂಸ್ೆ (ಎಎಇಎ), 

ಭಾರತ ಮತನಿ ಎಲ್ ಎಎಸ್ ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಷರಗಳ ರ್ಾಯಪಕ್ ಶ್ಾೋಣಿಯ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಮತನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ವಲಯದ 

ಸ್ಂಸ್ೆಗಳಂದ ಪ್ಾಯನಲ್ಲಸ್ಟ ಗಳನನು ತಯಾರಿಸ್ಲಾಯಿತನ. 

 

3. ವಿವಿಧ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕ್ಷೋತಾಗಳಗೆ ಇಂಧ್ನ ದಕ್ಷತೆ ಕಾಯಿಕ್ಾಮಗಳ ಕ್ಷೋತಾಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಣತ್ತ ಮತನಿ ಉತಿಮ 

ಅಭಾಯಸ್ಗಳ ವಿನಿಮಯ, ಹೂಸ್ ಮತನಿ ನವಿೋಕ್ರಿಸ್ಬಹನದ್ಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನನು ವೋಗಗೊಳಸ್ನವುದನ, ಪ್ಾಾದೆೋಶ್ಕ್ 

ವಿದನಯತ್ ಹಂಚಿಕ ವಯವಸ್ೆಗಳನನು ಉತೆಿೋರ್ಜಸ್ನವುದನ, ಅಧಿಕ್ ತೆೈಲ ಪಡೆಯನವುದನ, ಬಿಗಿಯಾದ ಅನಿಲ ಹೂರತೆಗೆಯನವಿಕ 

ಮತನಿ ಸ್ನರಕ್ಷಿತ ಪರಮ್ಾಣನ ವಿದನಯತ್ ಉತ್ಾಾದನ ಇತ್ಾಯದ್ಧ. ಈ ಕ್ಷೋತಾಗಳನನು ನಿಯಂತ್ತಾಸ್ನವ ಆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ನಿಯಂತಾಕ್ ನಿೋತ್ತಗಳನ, ಹೂಡಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ ಮತನಿ ಆರ್ & ಡಿ ಮತನಿ ತರಬೋತ್ತ ಸ್ಹಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗೆೆ 

ಸ್ಹ ರ್ರ್ಚಿ ನಡೆಯಿತನ. 

 

4. ಭಾರತ ಮತನಿ ಹಲರ್ಾರನ ಎಲ್ ಎಎಸ್ ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಷರಗಳನ ಶನದಿ ಮತನಿ ಹಸಿರನ ಇಂಧ್ನ ಆರ್ಥಿಕ್ತೆಗಳತಿ 

ಪರಿವತಿನಗೊಳಳಲನ ಶಾಮಿಸ್ನತ್ತಿದಾರೂ, ಹೈಡೊಾೋಕಾಬಿನ್ ಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಅವಲಂಬನಯನ ಮನಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 

ಮನಂದನವರಿಯನತಿದೆ ಎಂದನ ತಜ್ಞರನ ಗಮನಿಸಿದರನ. 

 

5. ಕೂನಯಲ್ಲಿ, ಭಾಗವಹಿಸ್ನವವರನ ಫ ೋರಂ ಸ್ಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮತನಿ ಮನೂೋಹರ ಪೆ ಾೋತ್ಾ್ಹಕಾಾಗಿ ಇಬಾರನ 

ಮಂತ್ತಾಗಳಗೆ ತಮಮ ಪ್ಾಾಮ್ಾಣಿಕ್ ಮರ್ನುಗೆಯನನು ತ್ತಳಸಿದರನ, ಮತನಿ ಒಂದನ ಮಹತವದ ಕಾಯಿಕ್ಾಮವನನು 

ಒಟನಟಗೂಡಿಸ್ನವಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತನಯತಿಮ ಸ್ಮನವಯಕಾಾಗಿ LAS ನ ಪಾಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿಗೆ ಧ್ನಯರ್ಾದಗಳನನು 

ಅಪಿಿಸಿದರನ. 



 

6. ಎಐಇಎಫ್ ನ ಎರಡನೋ ಆವೃತ್ತಿಯನನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಯಲನ ಅವರನ ಒಪಿಾಕೂಂಡರನ. 

 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಜೂನ್ 09, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


