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జూన్ 09, 2021 
 

1. భారత్, క ింగ డమ్ ఆఫ్ మొరాకో సహ అధ్యక్షతన 2021 జూన్ 8-9 తేదీల్లో  తొలి అరబ్-భారత్ ఇింధ్న 
ఫో రిం (ఏఐఈఎఫ్) సదససు వరచువల గా జరిగిింది. అరబ్-భారత్ కోఆపరేషన్ ఫో రిం (ఏఐసీఎఫ్)ల్ల భాగమ ైన 
ఎగిిక్యయటివ్ ప్ో ో గాామ్ అమల్లో  భాగింగా మరియు భారత సీనియర్ అధికారచల్ు, లీగ ఆఫ్ అరబ్ సటేట్సు 
(ఎలఏఎస్) మధ్య 2021 జనవరి 12న వరచువల గా జరిగిన మూడో  సమావేశింల్ల తీససక్ునన నిరణయిం 
మేరక్ు ఈ సమావేశిం జరిగిింది. 
 

2. ఫో రిం ప్ాోరింభ సెషన్ ల్ల భారత విదసయత్, నూతన మరియు పునరచతపాదక్ ఇింధ్న శాఖ (సవతింత ోహో దప) 
సహాయ మింత్రో గౌరవనీయ శ్ర ాఆర్ కే స ింగ, మొరాకో ఇింధ్న, గనసల్ు మరియు పరాయవరణ శాఖ మింత్రో 
గౌరవనీయ శ్ర ాఅజీజ్ రబ్ాా, ఎలఏఎస్ ఆరిిక్ వయవహారాల్ అస సెేింట్స సెక్టారీ జనరల గౌరవనీయ డప. క్మల 
హసన్ అలీ పసోింగిించపరచ. తదసపరి జరిగిన ప్ీో నరీ సమావేశాల్లో  ఇింధ్న పరివరతన, అింతర్-ప్ాోింతీయ విదసయత్ 
టరడో ింగ, హ ైడోోకారాన్ు, అణు విదసయదసతాత్రత  రింగాల్లో  పరసార సహకారిం మరియు సవాళో్ప్ెై చరిుించపరచ. 
భారత్, ఎలఏఎస్ సభయదేశాల్లో ని పభోుతవ, ప్ెైవైేట్స రింగాల్తో ప్ాటు ఆరగన ైజేషన్ ఆఫ్ అరబ్ ప్ెటరో లియిం 
ఎక్సు పో్ రిేింగ క్ింటరసో్ (ఓఏప్ీఈసీ), అరబ్ అటామిక్స ఎనరీి ఏజెనీు (ఏఏఈఏ) వింటి కీల్క్మ ైన ప్ాోింతీయ 
సింసిల్క్ు చ ిందిన నిపుణుల్ు వీటిల్ల ప్ాల్గగ నపనరచ. 
 

3. వివిధ్ ఆరిిక్ రింగాల్క్ు ఊతమిచేుటువింటి ఇింధ్న ఆదప కారయక్ామాల్ు, నూతన మరియు పునరచతపాదక్ 
ఇింధ్నపల్నస వేగవింతింగా అభివృదిి  చేయడిం, ప్ాోింతీయింగా విదసయత్ భాగస్ావమయ ఒపాిందపల్ు 
క్ుదసరచుకోవడిం, చమురచ రిక్వరీని పె్ించసకోవడిం, గాయస్ వ లిక తీతనస పటిషేిం చేససకోవడిం, ససరక్ష తమ ైన 
అణు విదసయత్ ఉతాత్రత  చేయడిం తదితర అింశాల్లో  స్ాింకేత్రక్ పరిజఞా నిం, న ైపుణపయల్ు, అతయయతతమ విధపనపల్నస 
పరసారిం పించసక్ునేిందసక్ు ఫో రిం వేదిక్య్యింది. ఆయా దేశాల్లో  ఈ రింగాల్నస పరయవేక్ష ించే జఞతీయ 
నియింతణో విధపనపల్ు, పె్టుే బ్డ  అవకాశాల్తో ప్ాటు పరిశోధ్న మరియు అభివృదిి కారయక్ల్ాప్ాల్ు, శిక్షణల్ల 
పరసారిం సహక్రిించసక్ునే అవకాశాల్ప్ెై క్యడప చరిుించపరచ. 
 



4. భారత్, ఎలఏఎస్ ల్ల భాగమ ైన పల్ు దేశాల్ు పరిశుభోమ ైన, పరాయవరణ అనసక్యల్మ ైన ఆరిిక్ వయవసిల్ుగా 
రూప్ాింతరిం చ ిందేిందసక్ు క్ృష  చేససత ననపాటికీ, సమీప భవిషయతయత ల్ల అవి హ ైడోోకారానోప్ెై ఆధపరపడక్ 
తపాదని నిపుణుల్ు అభిప్ాోయపడపా రచ. 
 

5. ఫో రింనక్ు తోడపాటు అిందిించడింతో ప్ాటు సమావేశానిక  సహ అధ్యక్షత వహ ించినిందసక్ు గానస ఇరచవురచ 
మింతయోల్క్ు సదససుల్ల ప్ాల్గగ నన వారచ మనసూూరితగా పశోింసల్ు త లియజేశారచ. కీల్క్మ ైన ఈ కారయక్మాానిన 
ఏరాాటు చేయడింల్ల చక్కని సమనవయింతో పనిచేస న ఎలఏఎస్ జనరల సెక్టారరియట్స క్ు ధ్నయవాదపల్ు 
త లిప్ారచ.  
 

6. 2023ల్ల భారత్ ల్ల ఏఐఈఎఫ్ రెిండో  ఎడ షన్ నస నిరవహ ించేిందసక్ు అిందరూ అింగీకారిం త లిప్ారచ. 
 

నయూఢిలీ్ల 

జూన్ 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. 

 


