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1. இந்தியா- அரபு எாிசக்தி (AIEF) மன்றத்தின் முதல் பதிப்பு 2021 ஜூன் 8-9 அன்று இந்தியா 

மற்றும் மமாரராக்ர ா இராச்சியத்தின் இணைத் தணைணமயின்  ீழ் மமய்நி ர் வடிவத்தில் 

நணைப்மபற்றது.இந்த நி ழ்வு அரபு-இந்தியா ஒத்துணைப்பு மன்றத்தின் (ஏ.ஐ.சி.எப்) 

நிணறரவற்று திட்ைத்ணத மசயல்படுத்துவரதாடு, இந்திய மூத்த அதி ாாி ள் மற்றும் 

அரபுநாடு ளின் லீக் (எல்.ஏ.எஸ்) மூன்றாவது கூட்ைத்தின் முடிவும் 20 ஜனவாி 2021 அன்று 

நணைமபற்றது.. 

 

2. மன்றத்தின் மதாைக்  அமர்வில் இந்தியாவின் மின்சாரம், புதிய மற்றும் புதிப்பிக் த்தக்  

எாிசக்தி துணற அணமச்சர் ( சுயாதீன மபாறுப்பு)எச்.இ. ஸ்ரீ. ஆர்.ர .எச்.திரு அஜிஸ் ரப்பா, 

மமாரராக்ர ாவின் எாிசக்தி சுரங் ங் ள் மற்றும் சுற்றுசூைல் அணமச்சர்; மற்றும் எச்.இ. 

ைாக்ைர்  மல் ஹசன் அலி, ைாஸ் மபாருளாதார விவ ாரங் ளுக் ான உதவி மபாதுச் 

மசயைாளர். அடுத்தடுத்த முழுணமயான அமர்வு ள் ஆற்றல் மாற்றம் , உள்- பிராந்திய மின் 

வர்த்த ம், ணஹட்ரரா ார்பன் ள் மற்றும் அணு மின் உற்பத்தி ஆ ிய துணற ளில் 

ஒத்துணைப்பின் சாத்தியங் ள் மற்றும் சவால் ணள ஆராய்ந்தன. இந்திய மற்றும் ைாஸ் 

உறுப்பு நாடு ளிலிருந்து பரவைான மபாது மற்றும் தனியார் துணற 

நிறுவனங் ளிலிருந்தும், அரபு மபட்ரராலிய ஏற்றுமதி நாடு ளின் அணமப்பு ( OAPEC) 

மற்றும் அரபு அணு சக்தி நிறுவனம் ( AAEA) ரபான்ற முக் ிய பிராந்திய 

அணமப்பு ளிலிருந்தும் ரபனலிஸ்டு ள் வணரயப்பட்ைனர். 

  

3. பல்ரவறு மபாருளாதார துணற ளுக் ான ஏாிசக்தி திறன் திட்ைங் ள், புதிய மற்றும் 

புதுப்பிக் த்தக்  எாிசக்தி ரமம்பாடு, பிராந்திய மின் ப ிர்வு ஏற்பாடு ணள ரமம்படுத்துதல், 

ரமம்பட்ை எண்மைய் மீட்பு, இறுக் மான வாயு பிாித்மதடுத்தல் மற்றும் பாது ாப்பான 

அணு மின் உற்பத்தி ஆ ிய துணற ளில் அறிவு, நிபுைத்துவம் மற்றும் சிறந்த 

நணைமுணற ள் பாிமாற்றம் இன்ன பிறவற்ணறயும் இந்த மன்றம்  ண்ைது. இந்த 

துணற ணள நிர்வ ிக்கும் அந்தந்த ரதசிய ஒழுங்குமுணற ம ாள்ண  ள், முதலீட்டு 

வாய்ப்பு ள் மற்றும் ஆர் அன்ட் டி மற்றும் பயிற்சி ஒத்துணைப்பு சாத்தியங் ள் குறித்தும் 

விவாதம் நணைமபற்றது 

 

 

4. இந்தியாவும் பை ைாஸ் உறுப்பு நாடு ளும் தூய்ணமயான மற்றும் பசுணம எாிசக்தி 



மபாருளாதாரங் ணள ரநாக் ி மாறுவதற்கு பாடுபட்ைாலும், ணஹட்ரரா ார்பன் ணள 

நம்பியிருப்பது எதிர் ாைத்தில் மதாைரும் என்று நிபுைர் ள் குறிப்பிட்ைனர். 

 

5. முடிவில், பங்ர ற்பாளர் ள் மன்றத்தின் இணைத்தணைவர் மற்றும்  ருணைமிக்  

ஆதரவிற் ா  இரு அணமச்சர் ளுக்கும் தங் ள் மனமார்ந்த பாராட்டு ணள மதாிவித்தனர், 

ரமலும் ஒர் முக் ியமான திட்ைத்ணத ஒன்றிணைப்பதில் அவர் ள் மசய்த சிறந்த 

ஒருங் ிணைப்புக் ா  ைாஸின் மபாதுச் மசயை த்திற்கும் நன்றி மதாிவித்தனர்.     

 

6. 2023 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் AIEF இன் இரண்ைாவது பதிப்ணப கூட்ை அவர் ள் 

ஒப்புக்ம ாண்ைனர்.  

 

நியூமைல்லி  

ஜூன் 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. 

 

 


