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વિદશે મતં્રીની આરબ ગણરાજ્ય ઇજીપ્તની મલુાકાત (15-16 
ઓક્ટોબર, 2022) 
13 ઓક્ટોબર, 2022 

 

ઇજીપ્તના ંવિદેશ મંત્રી મહામવહમ શ્રીમાન સામેહ હસન શોકરીના ંઆમંત્રણ પર, વિદશે મતં્રી ડૉ. એસ. જયશકંર 
15-16 ઓક્ટોબર 2022 નાં રોજ આરબ ગણરાજ્ય ઇજીપ્તની અવિકૃત મુલાકાત લશેે. આ તેઓની ઇજીપ્તની 
પ્રથમ વવિપક્ષીય મુલાકાત હશ.ે 
 

2. આ મુલાકાત દરવમયાન, વિદેશ મંત્રી ઇજીપ્તના ંવિદેશ મતં્રી મહામવહમ શ્રીમાન સામેહ શોકરી સાથે 
પારસ્પરરક વહતનાં શ્રણેીબવિ વવિપક્ષીય, પ્રાવંતય અને આંતરરાવિય મુદ્દાઓની ચચાા કરશે. 
 

3. વિદેશ મંત્રી વિદ્યાથીઓ સવહત ઇજીપ્તમા ંવસ્થત ભારતીય સમુદાય સાથે સિંાદ કરશ,ે અને ઇજીપ્તનાં અને 
ભારતીય વ્યાપારી સમુદાયના ંમેળાિડાને સબંોવિત કરશે. 
 

4. ભારત અને ઇજીપ્ત ઐવતહાવસક અને સાંસ્કૃવતક જોડાણો વિારા સદુઢ્ઢ થયેલા ઐવતહાવસક રીતે સ્નેહપણૂા 
અને મૈત્રીપૂણા સંબંિો િરાિે છે. આ િર્ષ ેબન્ન ેદશેો રાજવિારી સંબંિોની સ્થાપનાના ં75 િર્ષાની ઉજિણી કરી 
રહ્યા છે. 2022-23 મા ંG-20 ની ભારતની અધ્યક્ષતા દરવમયાન ઇજીપ્તને ‘મહેમાન દેશ’ તરીકે આમતં્રણ 
આપિામા ંઆવ્યંુ છે. 
 

5. ઇજીપ્ત આરિકામાં ભારતના ંસૌથી મોટા વ્યાપારી ભાગીદારો પૈકી એક છે અને આ મુલાકાત દરવમયાન 
વવિપક્ષીય વ્યાપાર, િાવણજ્ય અને રોકાણોનો પ્રચાર ધ્યાન કવેન્િત કરિાના ંકે્ષત્રો પકૈી હશે. નાણાકીય િર્ષા 
2021-22 દરવમયાન ભારત-ઇજીપ્ત વવિપક્ષીય વ્યાપારે 7.26 વબવલયન યુએસ ડોલરની રેકોડા ઉંચાઇનો સ્પશા 
કયો હતો. ઇજીપ્તમા ંભારતીય રોકાણ 3.15 વબવલયન યુએસ ડોલર કરતા િિારે છે. મેન્યુફેક્ચરરગ, રસાયણો, 
ઊર્જા, ઇન્િાસ્રક્ચર, રીટેઇલ િગેરે જેિાં શ્રણેીબવિ કે્ષત્રોમાં 50 કરતા િિારે ભારતીય કંપનીઓ સરિય રીતે 
ઇજીપ્તમા ંહાજરી િરાિે છે. 
 

6. વિદેશ મંત્રીની ઇજીપ્તની મલુાકાત આપણા વવિપક્ષીય અને બહુપક્ષીય સંબંિોની તમામ બાબતોની સમીક્ષા 
કરિાની અને પારસ્પરરક વહતનાં મુદ્દાઓની સમગ્ર શ્રેણી આિરી લેતા િવિકોણોનું ઇજીપ્તની આગેિાની સાથે 
આદાનપ્રદાન કરિાની તક પ્રદાન કરશે. આ મુલાકાત વવિપક્ષીય ભાગીદારીમાં સહકાર ગહન કરિાની અને નિી 
પહેલની ખોજ કરિાની તક પ્રદાન કરે છે. 
 

નિી રદલ્હી 
13 ઓક્ટોબર, 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. 

 


