
India-UAE Virtual Summit 
February 18, 2022 

ભારત-યએુઇ વર્ચયુઅુલ સમિટ 
 

આદરણીય પ્રધાનિંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર િોદી અન ેઅબુ ધાબીના ક્રાઉન મપ્રન્દ્સ મિઝ િાઇનેસ  શેખ િોિમ્િદ મબન ઝાયેદ અલ નાહ્યાને આ

જે વર્ચયુુઅલ સમિટ યોજી િતી. બંને નેતાઓએ તિાિ કે્ષત્રોિા ંમવવપક્ષીય સંબંધોિા ંસતત વૃમવધ પર ઊંડો સંતોષ વ્યક્ત કયો િતો. 

આદરણીય પ્રધાનિંત્રી અન ેિિાિમિિ ક્રાઉન મપ્રન્દ્સે "ભારત અન ેયુએઈ  વ્યાપક વ્યૂિાત્િક ભાગીદારીન ેઆગળ વધારતા: નવા િુકા

િો, નવા સીિામિહ્નો" સંયુક્ત મવઝન મનવેદન બિાર પાડયંુ િતું. આ મનવેદન ભારત અન ેયુએઈ વર્ચિે ભામવ-
લક્ષી ભાગીદારી િાટે રોડિેપ સ્થામપત કર ેછે અન ેફોકસ મવસ્તારો અન ેપરરણાિોન ેઓળખ ેછે. અથતુંત્ર, ઉરુ્જ, આબોિવા પગલા,ં ઉ

ભરતી ટેકનોલોજી, કૌશલ્ય અન ેમશક્ષણ, ખાદ્ય સુરક્ષા, આરોગ્યસંભાળ અન ેસંરક્ષણ અન ેસુરક્ષા સમિતના મવમવધ કે્ષત્રોિાં નવા વેપાર,

 રોકાણ અન ેનવીનતાને ગમતશીલ રીતે પ્રોત્સાિન આપવાનો સમિયારો ઉદ્દેશ્ય છે. 

વામણજ્ય અન ેઉદ્યોગ િંત્રી શ્રી પીયુષ ગોયલ અન ેયુએઈ ના અથુતંત્ર િંત્રી િિાિમિિ અબ્દુલ્લા મબન તૌક અલ િરી વવારા ભારત-
યુએઈ વ્યાપક આર્થથક ભાગીદારી કરાર (CEPA) પર િસ્તાક્ષર અન ેઆદાનપ્રદાન એ વર્ચયુુઅલ સમિટની િુખ્ય મવશેષતા િતી. બંન ે

નેતાઓની વર્ચયુુઅલ િાજરીિા ંઆ કરાર ભારતીય અન ેયુએઈ  વેપારોન ેઉન્દ્નત બર્જર પ્રવેશ અન ેઘટાડેલા ટેરરફ સમિત નોંધપાત્ર લા

ભ પ્રદાન કરશ.ે એવી અપેક્ષા રાખવાિાં આવ ેછે કે CEPA મવવપક્ષીય વેપારિા ંવતુિાન 60 અબજ અિેરરકી ડૉલસુથી વધીન ેઆ

ગાિી 5 વષુિા ં100 અબજ અિેરરકી ડૉલસુનો કરશ.ે 

બંન ેનેતાઓએ ભારતની આઝાદીની 75િી વષુગાઠં અન ેયુએઈની સ્થાપનાનાં 50િા વષુ મનમિતે્ત સંયુક્ત સ્િારક રટરકટ પણ બિાર 

પાડી િતી. સમિટ દરમિયાન ભારતીય અન ેયુએઈની સંસ્થાઓ વર્ચિ ેિસ્તાક્ષર કરાયેલા બે સિજૂતી પત્રો(એિઓય)ુની પણ ર્જિેરાત 

કરવાિા ંઆવી િતી. 

આ છે,  APEDA અન ેDP World Al 

Dahra વર્ચિ ેખાદ્ય સલાિતી કૉરરડોર પિેલ અંગેનો એિઓય ુઅન ેનાણાકીય પરરયોજનાઓ અન ેસેવાઓ અંગે ભારતના મગફ્ટ મસ

ટી અન ેઅબુધાબી ગ્લોબલ િાકેટ વર્ચિેનો એિઓય.ુ બે અન્દ્ય એિઓય-ુ
એક આબોિવા પગલાંિા ંસિકાર અંગેનો અન ેબીજો મશક્ષણ અંગે પર પણ બેઉ દેશો વર્ચિે સિજૂતી થઈ િતી. 

પ્રધાનિંત્રીએ કોમવડ િિાિારી દરમિયાન ભારતીય સિુદાયની કાળજી લવેા બદલ અબુ ધાબીના િિાિમિિ ક્રાઉન મપ્રન્દ્સનો આભાર 

િાન્દ્યો િતો. તેિણ ેતેિન ેભારતની વિેલી િુલાકાત લેવા આિંત્રણ પણ આપયંુ િતુ.ં 

નવી રદલ્િી 
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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. 

 


