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પ્રધાનમંત્રી શ્રી અને UAEના રાષ્ટ્રપતિ િેમજ અબુ ધાબીના શાસક તિઝ િાઇનેસ
શેખ મોિમ્મદ તબન ઝાયેદ અલ નાિયાન વચ્ચે મુલાકાિ
જૂ ન 28, 2022
પ્રધાનમંત્રીએ આજે મ્યુતનકથી પરિ ફરિી વખિે અબુ ધાબી ખાિે ટૂંકું રોકાણ કયુું િિું. પ્રધાનમંત્રીએ UAEના રાષ્ટ્રપતિ અને અબુ
ધાબીના શાસક મિામતિમ શેખ મોિમ્મદ તબન જાયદ અલ નાિયાન સાથે મુલાકાિ કરી. ઓગસ્ટ 2019 પછી પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ
અબુ ધાબીની છે લ્લી મુલાકાિ લીધી ત્યારથી આ બંને નેિાઓ વચ્ચેની પ્રથમ રૂબરૂ મુલાકાિ િિી.
ગયા મતિને શેખ ખલીફા તબન ઝાયેદ અલ નાિયાનના તનધન પર પ્રધાનમંત્રી શ્રીનો િેમનો વ્યતતિગિ શોક વ્યતિ કરવાનો આ
મુલાકાિનો મુખ્ય િેિુ િિો. પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ મિામતિમ શેખ મોિમ્મદ તબન ઝાયેદ અલ નાિયાન િેમજ શેખ િિનોન તબન
ઝાયેદ અલ નાિયાન, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાિકાર, શેખ મન્સૂર તબન ઝાયેદ અલ નાિયાન, નાયબ વડા પ્રધાન, શેખ િેમદ તબન ઝાયેદ
અલ નાિયાન, એમડી, અબુ ધાબી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરરટી, શેખ અબ્દુલ્લા તબન ઝાયેદ અલ નાિયાન, તવદેશ અને આંિરરાષ્ટ્રીય
સિકાર મંત્રી સતિિ પરરવારના સભ્યો પ્રત્યે હૃદયપૂવવક સંવેદના વ્યતિ કરી િિી
પ્રધાનમંત્રીએ શેખ મોિમ્મદ તબન ઝાયેદ અલ નાિયાનને UAEના ત્રીજા રાષ્ટ્રપતિ િરીકે ચૂંટાવા બદલ અને અબુ ધાબીના શાસક
બનવા બદલ પણ અતિનંદન પાઠવ્યા િિા.
બંને નેિાઓએ િારિ-યુએઈ વ્યાપક વ્યૂિાત્મક િાગીદારીના તવતવધ પાસાઓની સમીક્ષા કરી િિી જે ને િેઓએ છે લ્લા કેટલાક
વર્ષોમાં કાળજીપૂવવક પોષ્યા છે . 18 ફેબ્રુઆરીએ િેમની વચ્યુવઅલ સતમટ દરતમયાન, બંને દેશોએ વ્યાપક આર્થથક િાગીદારી કરાર પર
િસ્િાક્ષર કયાવ િિા, જે 01 મેના રોજ અમલમાં આવ્યા િિા. CEPA બંને દેશો વચ્ચે વેપાર અને રોકાણને વધુ વેગ આપશે
િેવી અપેક્ષા છે . નાણાકીય વર્ષવ 2021-22માં તવવપક્ષીય વેપાર લગિગ USD 72 તબતલયન િિો. UAE િારિનું ત્રીજુ ં સૌથી
મોટું વેપાર િાગીદાર અને બીજુ ં સૌથી મોટું તનકાસ સ્થળ છે . છે લ્લા કેટલાક વર્ષોમાં િારિમાં UAE FDI સિિ વધી રહ્ું છે
અને િાલમાં િે 12 તબતલયન ડોલરથી વધુ છે .
વચ્યુવઅલ સતમટ દરતમયાન, બંને નેિાઓએ એક તવઝન સ્ટેટમેન્ટ પણ બિાર પાડયું િિું જે માં વેપાર, રોકાણ, ઊજાવ સતિિ તવતવધ
ક્ષેત્રોમાં
તવવપક્ષીય
સિયોગ
માટે રોડમેપ
િૈયાર
કરવામાં
આવ્યો
છે
જે માં નવીનીકરણીય
ઊજાવ, ખાદ્ય
સુરક્ષા, આરોગ્ય, સંરક્ષણ, કૌશલ્ય, તશક્ષણ, સંસ્કૃતિ અને લોકો-થી-લોકો સંબંધો. બંને નેિાઓએ સંિોર્ષ વ્યતિ કયો કે િારિ
અને UAE િેમના ગાઢ અને મૈત્રીપૂણવ સંબંધો અને ઐતિિાતસક લોકો-થી-લોકોના જોડાણના આધારે આ ક્ષેત્રોમાં ગાઢ િાગીદારીનું
તનમાવણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે . િારિ-UAE વચ્ચે મજબૂિ ઊજાવ િાગીદારી છે જે િવે નવીનીકરણીય ઊજાવ પર નવું ધ્યાન
કેતન્િિ કરી રિી છે .
પ્રધાનમંત્રીએ UAEના પ્રમુખ અને અબુ ધાબીના શાસક શેખ મોિમ્મદ તબન ઝાયેદ અલ નાિયાનનો ખાસ કરીને કોતવડ19 રોગચાળા દરતમયાન UAEમાં 3.5 તમતલયન િારિીય સમુદાયની ખૂબ કાળજી લેવા બદલ આિાર માન્યો િિો. િેમણે શેખ
મોિમ્મદ તબન ઝાયેદ અલ નાિયાનને વિેલી િારીખે િારિ આવવાનું આમંત્રણ આપયું િિું.
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