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પ્રથમ આરબ- ઇન્ડિયા એનર્જી ફોરમ (જૂન 8-9, 2021) 

જૂન 09, 2021 

 

1. આરબ-ઇન્ડિયા એનર્જી ફોરમ (એઆઈઈએફ)ની પ્રથમ આવૃન્િ ભારત અને કિંગ્િમ ઓફ મોરક્િંોના સહઅધ્યક્ષપદ ે
8-9 જૂન 2021ના રોજ વર્ચયયુઅલ સ્વરૂપ ે યોજાઈ હતી. આ િંાયુક્રમ આરબ-ઇન્ડિયા િંોઓપરેશન ફોરમ 
(એઆઈસીએફ)ના એન્ક્િક્યયટિવ પ્રોગ્રામના અમલીિંરણ તરીિં ેહતો, જેનો ન્નણુય 12 જાડયયઆરી 2021ના રોજ 
ભારતના વટરષ્ઠ અન્િિંારીઓ અને લીગ ઓફ આરબ સ્િેટ્સ (એલએએસ)ના અન્િિંારીઓ વર્ચચેની વર્ચયયુઅલ 
બેઠિંમાાં લેવાયો હતો. 

 

2. ફોરમના ઉદ્ઘાિન સત્રન ે મહામન્હમ શ્રી આર. િં.ે સસઘ, રાજ્ય િંક્ષાના (સ્વતાંત્ર હવાલો) ઉજા,ુ ડયય એડિ 
ટરડયયએબલ એનર્જી માંત્રી, મહામન્હમ અન્િિ રબ્બાહ, મોરક્િંોના ઉજા,ુ ખાણ અને પયાુવરણ માંત્રી, અને મહામન્હમ 
િો. િંમાલ હસન અલી, એલએએસના આર્થથિં બાબતોના આન્સસ્િડિ સેકે્રિરી જનરલે સાંબોિન િંયયું હતયાં. ત્યાર 
પછીના સત્રોમાાં એનર્જી ટ્રાન્ડિશન, ઇડટ્રા-ટરજનલ પાવર ટે્રકિગ, હાઈડ્રોિંાબુન અન ે અણુ ઉજાુ ઉત્પાદન અાંગ ે
સહિંારની સાંભાવના અને પિિંારો અાંગ ેચચાુ િંરવામાાં આવી હતી. તેના માિે પેનન્લસ્િોને ભારત અને એલએએસ 
સભ્ય દેશોની જાહેર અને ખાનગી કે્ષત્રની સાંસ્થાઓમાાંથી તથા મહત્ત્વના પ્રાદેન્શિં સાંગઠનો, જેવા િંે ઓગેનાઇિેશન 
ઓફ આરબ પેટ્રોન્લયમ એક્સપોર્ટિગ િંડટ્રીિ (ઓએપીએસી) અને આરબ એિોન્મિં એનર્જી એજડસી (એએઈએ) 
વગેરેમાાંથી પસાંદ િંરવામાાં આવ્યા હતા. 
 

3. ફોરમમાાં ન્વન્વિ આર્થથિં સેક્િર માિે ઉજા ુ િંાયુક્ષમતા િંાયુક્રમોના કે્ષત્ર, નવી અને ટરડયયએબલ એનર્જીના કે્ષત્રમાાં 
િિપી ન્વિંાસ, પ્રાદેન્શિં સિાની ન્હસ્સેદારીની ગોઠવણ, ઓઇલ ટરિંવરીમાાં વિારો, ગસેના ઉત્પાદનમાાં વિારો તથા 
સયરન્ક્ષત અણુ ઉજા ુઉત્પાદન વગેરે કે્ષત્રમાાં જ્ઞાન, િંયશળતા અને શ્રેષ્ઠ પદ્િન્તઓનયાં આદાનપ્રદાન થયયાં હતયાં. આ ઉપરાાંત 
આ સેક્િરમાાં લાગય પિતી ન્વન્વિ દશેોની નેશનલ રેગ્યયલેિરી નીન્તઓ, રોિંાણની તિં તથા આર એડિ િી અન ેતાલીમ 
સહયોગની સાંભાવનાઓ ન્વશે પણ ચચા ુિંરવામાાં આવી હતી. 
 

4. ન્નષ્ણાતોએ એ બાબતની નોંિ લીિી હતી િંે ભારત અને એલએએસના િંેિલાિં સભ્ય દેશો સ્વર્ચછ અને ગ્રીન 
એનર્જી અથુતાંત્ર તરફ જવા માાંગે છે છતાાં, નજીિંના ભન્વષ્યમાાં હાઇડ્રોિંાબુન પર તેઓ ન્નભુર રહેવાનયાં ચાલય રાખશ.ે 
 

5. અાંતમાાં સહભાગીઓએ આ ફોરમનયાં સહઅધ્યક્ષપદ સાંભાળવા બદલ બાંને માંત્રીઓન ેન્બરદાવ્યા હતા. તેમણ ેઆિલો 
મહત્ત્વનો િંાયુક્રમ યોજવા માિે ઉિમ સાંિંલન િંરવા બદલ એલએએસના જનરલ સેકે્રિટરયેિનો આભાર પણ માડયો 
હતો. 



 

6.તેઓ વર્ ુ2003માાં ભારતમાાં એઆઈઇએફની બીજી આવૃન્િ યોજવા માિે સહમત થયા હતા. 
 

 

નવી ટદલ્હી 
જૂન 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. 

 
 


