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ಅರಬ್ ರಿಪಬಿ್ಲಕ್ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್್ಟಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ (ಅಕ್್ ೋಬರ್ 15-16, 

2022) 

ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 13, 2022 

 

ಈಜಿಪ್ಟ ್ನ್ವಿದೇಶಾಂಗ್ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ್ಸಚಿವ್ರಾದ್ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ್ಶ್ರ ೋ್ಸಮೇಹ್್ಹಸನ್್ಶೌಕ್ರರ ್ಅವ್ರ್

ಆಹಿಾ ನದ್ಮೇರೆಗೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ್ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ್ಸಚಿವ್್ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್್ಅವ್ರು್15-16 

ಅಕ್ಟ ೋಬರ್್2022 ರವ್ರೆಗೆ್ಅರಬ್್ರಿಪಬಿ್ಲಕ್್ಆಫ್್ಈಜಿಪ್ಟ ್ಗೆ್ಅಧಿಕೃತ್ಭೇಟಿ್ನ್ವೋಡಲಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದು್

ಈಜಿಪ್ಟ ್ಗೆ್ಅವ್ರ್ಮೊದಲ್ದಿ್ವ ಪಕ್ರಷ ೋಯ್ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. 
 

2. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲಿಿ , ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ್ ಶ್ರ ೋ ಸಮೇಹ್ ಶೌಕ್ರರ  ಅವ್ರಾಂದ್ವಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ್

ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ್ಸಚಿವ್ರು್ಪರಸಪ ರ ಹಿತಾಸಕಿ್ರಯ ದಿ್ವ ಪಕ್ರಷ ೋಯ, ಪ್ರರ ದೇಶ್ಕ ಮತಿ್ತ  ಅಾಂತರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ 

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಚಚಿಿಸುತಿಾರೆ. 

 

3. ವಿದೇಶಾಂಗ್ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ್ಸಚಿವ್ರು ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈಜಿಪ್ಟ  ಮೂಲದ ಭಾರತೋಯ 

ಸಮುದ್ದಯದಾಂದ್ವಗೆ ಸಂವ್ಹನ ನಡೆಸುತಿಾರೆ್ಹಾಗೂ ಈಜಿಪ್ಟ  ಮತಿ್ತ  ಭಾರತೋಯ ವಾಯ ಪ್ರರ 

ಸಮುದ್ದಯದ ಸಭೆಯನ್ನು  ಉದೆಾ ೋಶ್ಸಿ ಮಾತನಾಡುವ್ರು. 

 

4. ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಈಜಿಪ್ಟ  ಸಾಂಪರ ದ್ದಯಿಕವಾಗಿ ಐತಹಾಸಿಕ ಮತಿ್ತ  ಸಾಂಸಕ ೃತಕ ಸಂಬಂಧಗಳಾಂದ 

ಆಧಾರವಾಗಿರುವ್ ಹಾದ್ವಿಕ ಮತಿ್ತ  ಸೌಹಾದಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಆನಂದ್ವಸುತಿವೆ. ಎರಡೂ 

ದೇಶಗಳು ಈ ವ್ರ್ಿ ರಾಜತಾಾಂತರ ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾ ಪನೆಯ 75ನೇ ವ್ರ್ಿವ್ನ್ನು  ಆಚರಿಸುತಿವೆ. 

2022-23ರಲಿಿ  ಭಾರತದ G-20 ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಅವ್ಧಿಯಲಿಿ  ಈಜಿಪ್ಟ  ಅನ್ನು  'ಅತರ್ಥ ದೇಶ' ಎಾಂದು 

ಆಹಿಾ ನ್ವಸಲಾಗಿದೆ. 

 

5. ಈಜಿಪ್ಟ  ಆಫ್ರರ ಕಾದಲಿಿ  ಭಾರತದ ಅತದಡಡ  ವಾಯ ಪ್ರರ ಪ್ರಲುದ್ದರರಲಿಿ  ಒಾಂದ್ದಗಿದೆ ಮತಿ್ತ  

ದಿ್ವ ಪಕ್ರಷ ೋಯ ವಾಯ ಪ್ರರ, ವಾಣಿಜಯ  ಮತಿ್ತ  ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪರ ಚಾರವು ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲಿಿ  

ಕಾಂದ್ವರ ೋಕೃತ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳಲಿಿ  ಒಾಂದ್ದಗಿದೆ. ಭಾರತ - ಈಜಿಪ್ಟ  ದಿ್ವ ಪಕ್ರಷ ೋಯ ವಾಯ ಪ್ರರವು FY 2021-22 ರ 

ಅವ್ಧಿಯಲಿಿ  US$ 7.26 ಶತಕ್ೋಟಿಯಲಿಿ  ದ್ದಖಲೆಯ ಎತಿರವ್ನ್ನು  ಮುಟಿಟ ತ್ತ. ಈಜಿಪ್ಟ ನಲಿಿ  

ಭಾರತೋಯ ಹೂಡಿಕೆ US$ 3.15 ಬ್ಲಲಿಯನ್ ಮೋರಿದೆ. ಉತಾಪ ದನೆ, ರಾಸಯನ್ವಕಗಳು, ಶಕಿ್ರ , 

ಮೂಲಸೌಕಯಿ, ಚಿಲಿರೆ ವಾಯ ಪ್ರರ ಮುಾಂತಾದ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳ ವಾಯ ಪಿ್ತಯಲಿಿ  50 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಭಾರತೋಯ 

ಕಂಪನ್ವಗಳು ಈಜಿಪ್ಟ ನಲಿಿ  ಸಕ್ರರ ಯವಾಗಿ ಪರ ಸಿುತವಾಗಿವೆ. 

 

6. ಈಜಿಪ್ಟ ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ್ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ್ಸಚಿವ್ರ ಭೇಟಿಯು ನಮಮ  ದಿ್ವ ಪಕ್ರಷ ೋಯ ಮತಿ್ತ  

ಬಹುಪಕ್ರಷ ೋಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಪೂರ್ಿ ವಿಸಿರವ್ನ್ನು  ಪರಿಶ್ೋಲಿಸಲು ಮತಿ್ತ  ಈಜಿಪ್ಟ  

ನಾಯಕತಿದಾಂದ್ವಗೆ ಪರಸಪ ರ ಆಸಕಿ್ರಯ ವಿರ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಿ ವಾಯ ಪಿ್ತಯನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡ 

ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನು  ವಿನ್ವಮಯ ಮಾಡಿಕ್ಳಳ ಲು ಅವ್ಕಾಶವ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು 

ಸಹಕಾರವ್ನ್ನು  ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಮತಿ್ತ  ದಿ್ವ ಪಕ್ರಷ ೋಯ ಪ್ರಲುದ್ದರಿಕೆಯಲಿಿ  ಹೊಸ ಉಪಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ಅನಿೆ ೋಷ್ಟಸಲು ಅವ್ಕಾಶವ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿದೆ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಅಕ್್ ೋಬರ್ 13, 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. 

 


