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అరబ్ రిపబి్లక్ ఆఫ్ ఈజిపటు లో విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి పరయటన 
(అక్టు బర్ 15-16, 2022) 
అక్టో బర్ 13, 2022 
 
1. ఈజిపో్ట విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి గౌరవ్నీయ శీ ీసమేహ్ హసన్ షౌక్రీ ఆహాానం మేరకు భారత విదేశీ 
వ్యవ్హారాల మంత్రి (ఈఏఎం) డా. ఎస్. జ ైశంకర్ 2022 అక్టో బర్ 15-16 తేదీలలో  అరబ్ రిపబో్లక్ ఆఫ్ 
ఈజిపటో లల అధిక్ారికంగా పరయట ంచనున్ాారు. ఆయన ఈజిపటో లల ద్ైాపాక్షిక పరయటన జరపడం ఇదే 
తొలిసారి. 
 
2. ఈ పరయటన సందరభంగా, ఇరు దేశాల పయిోజన్ాలు ఇమిడి ఉనా ద్ైాపాక్షిక, పాింతీయ, 
అంతరాా తీయ అంశాలప ై ఈజిపటో  విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి గౌరవ్నీయ శీ ీసమేహ్ షౌక్రతీో ఈఏఎం 
చరిచంచనున్ాారు. 
 
3. ఈజిపటో లల ఉంటునావిదాయరుు లతో పాటు మిగతా భారతీయులతో ఈఏఎం సమావేశమవ్టతారు. 
ఈజిపటో , భారత వాయపార వ్రాా లతో సమావేశంలల పసింగిసాా రు. 
 
4. చారితకి, సాంసకృత్రక వారసతాాల న్ేపథ్యంలల భారత్, ఈజిపటో  మధ్య సుహృదాభవ్ మరియు 
స్నాహపూరాక సంబంధాలు న్ెలక్ొన్ాాయి. ఇరు దేశాల మధ్య దౌతయ సంబంధాలు ఏరపడి ఈ ఏడాదితో 
75 ఏళ్లో  అవ్టతున్ాాయి. 2022-23లల జీ-20కి్ భారత్ అధ్యక్షత వ్హిసుా నా సందరభంగా ఈజిపటో  
‘అత్రథి దేశం’గా ఆహాానంచబడింది. 
 
5. ఆఫ్రిక్ాలల భారత్ కు అత్ర ప దద  వాణిజయ భాగసాామయ దేశాలలో  ఈజిపటో  కూడా ఒకట . ఈ పరయటన 
సందరభంగా దై్ాపాక్షిక వాణిజయం, వాయపారం, ప టుో బడులప ై కూడా పధిానంగా చరిచంచనున్ాారు. 2021-
22 ఆరిుక సంవ్తసరంలల భారత్-ఈజిపటో  మధ్య ద్ైాపాక్షిక వాణిజయం అతయధికంగా 7.26 బ్లలియన్ డాలరోకు 
చేరుకుంది. ఈజిపటో లల భారత్ 3.15 బ్లలియన్ డాలరో ప ైగా ప టుో బడులు ప ట ోంది. 50 ప ైగా భారతీయ 
కంప నీలు ఈజిపటో లల తయారీ, రసాయన్ాలు, ఇంధ్నం, మౌలిక సదుపాయాలు, రిట ైల్ తదితర రంగాలలో  
క్ారయకలాపాలు నరాహిసుా న్ాాయి.  



 
6. ద్ైాపాక్షిక మరియు బహుళ్పక్ష సంబంధాలను సమీక్షించుకున్ేందుకు ఇంక్ా పరసపర పయిోజన్ాలు 
ఇమిడి ఉనా అన్ేక అంశాల గురించి ఈజిపటో  న్ేతలతో అభిపాియాలను పంచుకున్ేందుకు ఈఏఎం ఈజిపటో  
పరయటన దోహదం చేయనుంది. పరసపర సహక్ారానా మరింతగా ప ంచుకున్ేందుకు అలాగే ద్ైాపాక్షిక 
భాగసాామయంలల మరినా క్ొతా అంశాలను చేపటోగలిగే అవ్క్ాశాలను పరిశీలించేందుకు ఈ పరయటన ఒక 
అవ్క్ాశానా అందించనుంది. 
 
నయయఢిలి్ల 
అక్టు బర్13, 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. 


