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ଆରବ-ଭାରତ ଶକି୍ତ ଫ ାରମର ପ୍ରଥମ ଫବୈଠକ (8-9 ଜୁନ 2021) 

ଜୁନ 09, 2021 

1. ଆରବ-ଭାରତ ଶକି୍ତ ଫ ାରମ (ଏଆଇଇଏ ) ର ପ୍ରଥମ ଫବୈଠକ ଭାରତ ଏବଂ ଫମାଫରାଫକାର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଫର 8-9 ଜୁନ 
2021ଫର ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ଉପାୟଫର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫହାଇଯାଇଛ।ି ଆରବ-ଭାରତ ସହଫଯାଗ ଫ ାରମ (ଏଆଇସଏି ) ର ଏଫକେକୁୁଟଭି କାଯଚୁକ୍ରମ 
ଏବଂ 12 ଜାନୁଆରୀ 2021ଫର ଭାରତର ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଲିଗ (ଏଲଏଏସ) ମଧ୍ୟଫର ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ଉପାୟଫର 
ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ଫବୈଠକର ନଷି୍ପତ୍ତକୁି କାଯଚୁକାରୀ କରବିା ପାଇଁ ଏହ ିଫବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫହାଇଥିଲା। 
2. ଫ ାରମର ଉଦ ଘାଟନୀ ଅଧିଫବଶନକୁ ଭାରତର ଶକି୍ତ, ନୂତନ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ) ମାନୁବର ଶ୍ରୀ ଆର ଫକ ସଂିହ, 
ଫମାଫରାଫକାର ଶକି୍ତ, ଖଣ ି ଓ ପରଫିବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୁବର ଶ୍ରୀ ଅଜଜି୍ ରବାହ ଏବଂ ଏଲଏଏସର ଅଥଚଫନୈତକି ବୁାପାର ପାଇଁ ଉପ 
ମହାସର୍ବି ମାନୁବର ଡକଟର କମଲ ହାସନ ଅଲି ସଫମବାଧିତ କରଥିିଫଲ। ପରବତ୍ତଚୀ ଅଧିଫବଶନମାନଙ୍କଫର ଶକି୍ତ ପରବିତ୍ତଚନ, ଆନ୍ତଃ-
ଆଞ୍ଚଳକି ଶକି୍ତ ବାଣିଜୁ, ହାଇଫରାକାବଚନ ଏବଂ ଆଣବକି ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ସହଫଯାଗର ସମ୍ଭାବନା ତଥା ସମସୁାଗୁଡକି ଉପଫର 
ଆଫଲାର୍ନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁାଫନଲିଷ୍ଟମାଫନ ଭାରତ ଏବଂ ଏଲଏଏସ ସଦସୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡକିର ବଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ଫବସରକାରୀ 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ତଥା ଆରବ ଫପଫରୋାଲିୟମ ର୍ାନକିାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠନ (ଓଏପିଇସ)ି ଏବଂ ଆରବ ପରମାଣୁ ଶକି୍ତ ସଂସ୍ଥା (ଏଏଇଏ) ଭଳ ି
ପ୍ରମଖୁ ଆଞ୍ଚଳକି ସଂଗଠନଗୁଡକିରୁ ଫଯାଗ ଫଦଇଥିଫଲ। 
3. ବଭିିନ୍ନ ଅଥଚଫନୈତକି ଫକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଶକି୍ତ ଦକ୍ଷତା କାଯଚୁକ୍ରମ, ନୂତନ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତର ତ୍ୱରାନିବତ ବକିାଶ, ଆଞ୍ଚଳକି ଶକି୍ତ ବଣ୍ଟନ ବୁବସ୍ଥା, 
ଫତୈଳ ଉଫତ୍ତାଳନ ବୃଦ୍ଧ,ି କଡା ଗୁାସ ନଷି୍କାସନ ଏବଂ ନରିାପଦ ଆଣବକି ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଆଦ ି ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ଏହ ି ଫ ାରମଫର ଜ୍ଞାନ, 
ପାରଦଶଚୀତା ଏବଂ ସଫବଚାତ୍ତମ କାଯଚୁଧାରାକୁ ଫନଇ ମତ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିଫକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକୁି ପରରି୍ାଳନା କରୁଥିବା ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୟିାମକ ନୀତ,ି ପୁଞି୍ଜ ବନିଫିଯାଗ ସୁଫଯାଗ ତଥା ଗଫବଷଣା ଓ ବକିାଶ ଏବଂ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ସହଫଯାଗ ସମ୍ଭାବନା ଉପଫର ମଧ୍ୟ 
ଆଫଲାର୍ନା ଫହାଇଥିଲା। 
4. ବଫିଶଷଜ୍ଞମାଫନ ଉଫେଖ କରଛିନ୍ତଫିଯ ଫଯଫହତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଏଲଏଏସ ସଦସୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାଫନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁଜ ଶକି୍ତ ଅଥଚନୀତକୁି ସ୍ଥାନାନ୍ତର 
କରବିାକୁ ଫର୍ଷି୍ଟତ ନକିଟ ଭବଷିୁତଫର ହାଇଫରାକାବଚନ ଉପଫର ଫସମାନଙ୍କର ନଭିଚରଶୀଳତା ଜାର ିରହବି। 
5. ପରଫିଶଷଫର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାଫନ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଫ ାରମର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଏବଂ ପଷୃ୍ଠଫପାଷକତା ପାଇଁ ଆନ୍ତରକି କୃତଜ୍ଞତା 
ଜଣାଇଥିଫଲ ଏବଂ ଏକ ମହତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଚ କାଯଚୁକ୍ରମ ଏକାଠ ିଆଫୟାଜନ କରବିାଫର ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ସମନବୟ ପାଇଁ ଏଲଏଏସର ମହାସର୍ବିଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ଧନୁବାଦ ଜଣାଇଥିଫଲ। 
6. 2023 ମସହିାଫର ଭାରତଫର ଏଆଇଇଏ ର ଦ୍ୱତିୀୟ ଫବୈଠକ ଆଫୟାଜନ କରବିାକୁ ଫସମାଫନ ରାଜ ିଫହାଇଥିଫଲ। 
 
ନୂଆଦେିୀ 
ଜୁନ 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. 


