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1. അറബ് -ഇന്ത്യ എനർജി ഫ ോറമിന്ററ (AIEF) ആദ്യ പതിപ്പ് ഇന്ത്യയുഫേയും റമോഫറോഫകോ 

കിങ്ഡമിന്ററയും അധ്യക്ഷതയിൽ 2021 ജൂൺ 8 -9 തിയ്യതികളിലോയി വിർച്വൽ രീതിയിൽ 

നേന്നു. അറബ് ഇന്ത്യ ഫകോർപഫറഷന്ററ (AICF) എക്സ്കകയൂറ്റീവ് ഫ്പോ്്ോം , 2021 ജനുവരി 12 

നു നേന്ന ഇന്ത്യയിറല ഉന്നതതല ഉഫദ്യോ്സ്ഥർ, ലീഗ് ഓഫ് അറബ് ഫേയ്റ്ററ്റ്ക (LAS) 

എന്നിവരുറേ മൂന്നോം ഘട്ട സഫേളനത്തിറല തീരുമോനം എന്നിവയുറേ ്പോഫയോ്ിക 

രൂപമോയിരുന്നു ഇവന്്. 

 

2. ഫ ോറമിന്ററ ഉദ്ഘേന സഫേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയിറല പവർ, പുതിയ &പുനരുപഫയോ് 

ഊർജ വകുപ്പ് സഹമ്ന്ത്ി (സവത്ന്ത് ച്ുമതല) ്രീ ആർ.റക സിംഗ്; റമോഫറോഫകോയുറേ ഊർജ, 

കോണോൻ, പരിസ്ഥി വകുപ്പ് മ്ന്ത്ി ്രീ അസീക റബ്ബ, LAS സോമ്പത്തിക കോരയ വകുപ്പ് 
അസിേന്് റസ്കട്ടറി ജനറൽ ഫഡോ കമൽ ഹസൻ അലി എന്നിവർ സംസോരിച്ചു. തുേർന്ന് 
അനുബന്ധ റസഷനുകളിൽ ഊർജകകമോറ്റം, ്പോഫദ്രിക വിഭോ്ങ്ങളിറല ഊർജ 

വയോപോരം, കഹഫ്ഡോകോര്ബണുകൾ  , ആണഫവോർജ ഉത്പോദ്നം എന്നീ ഫമഖലകളിറല 

സോധ്യതകളും റവലലുവിളികളും ച്ർച്ച റച്യ്റ്റതു. ഇന്ത്യയിറലയും LAS  

അം്രോജയങ്ങളിറലയും  സവകോരയോ റപോതു ഫമഖകളിറല വിവിധ് സ്ഥോപനങ്ങൾ , മറ്റു 
്പധ്ോന സ്ഥോപനങ്ങളോയ അറബ് റപഫ്േോളിയം എക്സ്കഫപോർട്ടിങ് രോജയങ്ങൾ (OAPEC) , 

അറബ് അഫറ്റോമിക്സ് എനർജി ഏജൻസി (AAEA) എന്നിവയിൽ നിന്നും പോനലിേുകൾ 

ആകർഷികറപ്പട്ടു. 

 

3. 3. വിവിധ് ഫമഖകളിഫലകുള്ള ഊർജ കോരയക്ഷമത പരിപോേികൾ, പുതിയതും 

പുനരുപഫയോ്ികോവുന്നതുമോയ ഊർജത്തിന്ററ ്ദ്ുത വികസനം, ്പോഫദ്രിക ഊർജ 

പങ്കുവയ്റ്റകൽ ്കമീകരണങ്ങൾ റമച്ചറപ്പേുത്തുന്നത്, റമച്ചറപ്പട്ട എന്ന ഫരഖരണം, 

സുരക്ഷിതമോയ വോതകം ഫവർതിരിറച്ചേുകോൻ കൂേോറത സുരക്ഷിതമോയ ആണഫവോർജ 

ഉത്പോദ്നം എന്നീ ഫമഖലകളിറല മികച്ച രീതികൾ, കവദ്ഗ്ധ്യം, അറിവ് എന്നിവയുറേ 

കകമോറ്റത്തിന് ഫയോ്ം സോക്ഷയം വഹിച്ചു. ഈ ഫമഖലകറള നിയ്ന്ത്ികുന്ന ബന്ധറപ്പട്ട 

ഫദ്രീയ നിയ്ന്ത്ണ നയങ്ങൾ, നിഫക്ഷപ അവസരങ്ങൾ, അതുഫപോറല തറന്ന ്ഫവഷണ 

്പവർത്തങ്ങൾ , ഫപരീലന സഹകരണ സോധ്യതകൾ എന്നിവറയകുറിച്ച്എം ച്ർച്ചകൾ 

നേന്നു 



 

4. ഈ ഫമഖലകറള നിയ്ന്ത്ികുന്ന ബന്ധറപ്പട്ട ഫദ്രീയ നിയ്ന്ത്ണ നയങ്ങൾ, നിഫക്ഷപ 

അവസരങ്ങൾ, അതുഫപോറല തറന്ന ്ഫവഷണ ്പവർത്തനങ്ങൾ , പരിരീലന സഹകരണ 

സോധ്യതകൾ എന്നിവറയകുറിച്ച്എം ച്ർച്ചകൾ നേന്നു 

 

5. ഉപസംഹോര ്പഭോഷണത്തിൽ, പറങ്കേുത്തവർ സഹ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചതിനും 

ഫ ോറത്തിന്ററ രക്ഷോകർതൃതവം നൽകിയതിനും  ഇരു മ്ന്ത്ിമോർകും, ആത്മോർത്ഥമോയ 

അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു, കൂേോറത ഇത്തരത്തിൽ സു്പധ്ോനമോയ ഒരു പരിപോേി 
സംഘേിപ്പികുന്നതിൽ മികച്ച ഏഫകോപനത്തിന് LAS ജനറൽ റസ്കഫട്ടറിയറ്റിന് നന്ദി 
അറിയിച്ചു. 

.  

6. 2023 വർഷത്തിറല AIEF ന്ററ രണ്ടോമറത്ത പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നേത്തുന്നതിന് അവർ 

അനുകൂലിച്ചു. 

 

നയൂ ഡൽഹി  
ജൂൺ 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. 

 

 

 


