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ભારત સરકાર અન ેયનુાઈટડે સ્ટટે્સ ઑફ અમરેરકા વચ્ચ ેરોકાણ પ્રોત્સાહન 

કરાર 

 
ભારત સરકાર અને યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરરકાની સરકારે આજે જાપાનના ટોક્યો ખાતે રોકાણ પ્રોત્સાહન કરાર (IIA) પર હસ્તાક્ષર કયાા 

છે. IIA પર ભારત સરકારના વવદેશ સવચવ શ્રી વવનય ક્વાત્રા અને યુ.એસ. ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોપોરેશન 

(DFC)ના ચીફ એવક્િક્યુરટવ ઓરફસર શ્રી સ્કોટ નાથન દ્વારા સહી કરવામાાં આવી હતી. 

આ IIA વર્ા 1997માાં ભારત સરકાર અને યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરરકાની સરકાર વચ્ચે હસ્તાક્ષર કરાયેલ રોકાણ પ્રોત્સાહન કરારને 

બદલે છે. 

1997માાં અગાઉના IIA પર હસ્તાક્ષર કયાા પછી નોંધપાત્ર ઘટનાઓ-ફેરફારો થયા છે, જેમાાં અમેરરકાના તાજેતરના અવધવનયમ, વબલ્ડ 

એક્ટ 2018 ઘડાયા પછી અગાઉના ઓવરસીિ પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોપોરેશન (OPIC)ની અનુગામી એજન્સી તરીકે, યુએસએ 

સરકારની ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ એજન્સી, ડીએફસી નામની નવી એજન્સીની રચનાનો સમાવેશ થાય છે. DFC દ્વારા ઓફર કરવામાાં 

આવતા વધારાના રોકાણ સપોટા પ્રોગ્રામ્સ જેમ કે ડેટ, ઇવક્વટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગૅરાંટી, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્્યોરન્સ અથવા 

રરઇન્્યોરન્સ, સાંભવવત પ્રોજેક્ટ્સ અને અનુદાન માટે શક્યતા અભ્યાસ સાથે તાલ મેળવવા IIA પર હસ્તાક્ષર કરવામાાં આવ્યા છે. 

આ કરાર ડીએફસી માટે ભારતમાાં રોકાણ સપોટા આપવાનુાં ચાલુ રાખવાની કાનૂની જરૂરરયાત છે. ડીએફસી અથવા તેમની પુરોગામી 

એજન્સીઓ ભારતમાાં 1974થી સરિય છે અને અત્યાર સુધીમાાં 5.8 અબજ અમેરરકી ડૉલરની મૂડીરોકાણ સહાય પૂરી પાડી છે જેમાાંથી 

2.9 અબજ ડૉલર હજુ પણ બાકી છે. ભારતમાાં રોકાણ સહાય પૂરી પાડવા માટે DFC દ્વારા 4 અબજ ડૉલરનાાં મૂલ્યની દરખાસ્તો 

વવચારણા હેઠળ છે. DFC એ કોવવડ-19 રસી ઉત્પાદન, હેલ્થકેર ફાઇનાન્ન્સગ, રરન્યુએબલ એનર્જી, એસએમઈ ફાઇનાન્ન્સગ, નાણાકીય 

સમાવેશ, ઇન્રાસ્રક્ચર વગેરે જેવા વવકાસ માટે મહત્ત્વપૂણા કે્ષત્રોમાાં રોકાણ સહાય પૂરી પાડી છે. 

એવી અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે કે IIA પર હસ્તાક્ષર કરવાથી ભારતમાાં DFC દ્વારા પ્રદાન કરવામાાં આવતી રોકાણ મદદ ઉન્નત થશે, જે 

ભારતના વવકાસમાાં વધુ મદદ કરશે. 

 

નવી રદલ્હી 

23 મ,ે 2022 

 

 
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. 

 
 


