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ભારત અને સ્વિત્ઝર્લને્ડ િચ્ચે સ્િદશે કચરેીનાાં પરામશોનો 11મો રાઉન્ડ 
02 ઓગવટ, 2022 

 

ભારત-સ્વિત્ઝર્લેન્ડ સ્િદશે કચેરીનાાં પરામશોનો 11મો રાઉન્ડ 02 ઓગવટ 2022 નાાં રોજ નિી દદલ્હીમાાં 
યોજાયો હતો. આ પરામશોની સહ-અધ્યક્ષતા સસ્ચિ (પસ્ચચમ) શ્રી સાંજય િમાા અને સ્વિસ ફેડરર્લ ડીપાટામેન્ટ 
ઑફ ફોરેન અફસેા (FDFA) નાાં રાજ્યનાાં સસ્ચિ શ્રીમસ્ત સ્ર્લસ્િયા લ્યુ દ્િારા કરિામાાં આિી હતી. 
 

2. આ પરામશો દરસ્મયાન, બન્ને પક્ષોએ સ્દ્િપક્ષીય સાંબાંધોની વ્યાપક સમીક્ષા હાથ ધરી હતી. તેઓએ તેઓની 
દીર્ાકાર્લીન ગસ્તસ્શર્લ ભાગીદારીનો સાંદભા ર્લીધો હતો અને તનેે ભસ્િષ્યર્લક્ષી બનાિિા સાંમત થયા હતા. બન્ન ે
પક્ષોએ પ્રશાંસા કરી હતી કે  િાર્ષિક સ્દ્િપક્ષીય વ્યાપાર 30 અબજ યુએસ ડોર્લર કરતા િધ્યો છે અને તેઓનાાં 
વ્યાપારને િૈસ્િધ્યતાપૂર્ા બનાિિાની અગત્યતા પર સાંમત થયા હતા. ભારતમાાં ઇજનેરી, સિેાઓ, ચોક્કસાઇ 
સાધનો, રસાયર્ો અને ફામાાવયુદટકલ્સ જેિા કે્ષત્રોમાાં 330 કરતા િધાર ેસ્વિસ કાંપનીઓ હાજર છે જ્યારે 
સ્વિત્ઝર્લેન્ડમાાં આઇટી, ફામાાવયુદટકલ્સ અને મસ્શનરી જેિા કે્ષત્રોમાાં ભારતીય કાંપનીઓ હાજર છે. 
 

3. બન્ન ેપક્ષોએ ભારત-સ્વિત્ઝર્લેન્ડ સ્દ્િપક્ષીય રોકાર્ સાંધી અને આર્ષથક ભાગીદારી સમજૂસ્ત (TEPA) પરની 
િાટાર્ાટોમાાં થયેર્લી પ્રગસ્તની નોંધ ર્લીધી હતી અને તેઓને િહેર્લાસર પરૂ્ા કરિા માટેની જરૂરીયાત પર સાંમત 
થયા હતા. નિીનીકરર્, દડસ્જટર્લાઇઝેશન, પ્રિાસન, કૌશલ્ય સ્િકાસ, સ્િજ્ઞાન અને ટેકનોર્લોજી તેમજ કર્લા અને 
સાંવકૃસ્તમાાં સહકાર િધારિા પર પર્ ચચાાઓ યોજિામાાં આિી હતી. 
 

4. બન્ન ેપક્ષોએ સાંયુક્ત રાષ્ટ્રમાાં સહકાર, ભારતની આગામી જી20 ની અધ્યક્ષતા અને યુકે્રનમાાં પદરસ્વથસ્ત સસ્હત 
બહુપસ્ક્ષય અને પ્રાાંસ્તય મુદ્દાઓ પર દ્રસ્કકોર્ોની પર્ આપર્લ ેકરી હતી. બન્ન ેપક્ષો સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને અન્ય 
બહુપક્ષીય મુદ્દાઓ પર સ્નયસ્મત પરામશો કરિા માટે પર્ સાંમત થયા હતા. 
 

5. બન્ન ેપક્ષો સાાંવકૃસ્તક અને ર્લોકો િચ્ચનેાાં સાંબાંધો િધારિા માટે સાંમત થયા છે અને આગામી િિે યોગ્ય રીતે 
સ્દ્િપક્ષીય રાજદ્િારી સાંબાંધોન ેયાદગાર બનાિિા રાહ જોઇ રહ્યા છે. 
 

6. બન્ન ેપક્ષો સ્દ્િપક્ષીય સાંબાંધોમાાં િેગ જાળિી રાખિા માટે ઉચ્ચ-વતરીય આદાનપ્રદાનો અને જોઇન્ટ 
ઇકોનોસ્મક કસ્મશન, રેલ્િ ેઅન ેપયાાિરર્ અને આર્ષથક સાંિાદ પર સાંયુક્ત જૂથો જેિી સાંવથાકીય યાંત્રર્ાઓની 
સ્નયસ્મત મીટટગો ચાર્લુાં રાખિા સાંમત થયા હતા. 
 

 



7. આ િાતાાર્લાપો મૈત્રીપૂર્ા િાતાિરર્માાં યોજિામાાં આવ્યા હતા. બન્ન ેપક્ષો બના, સ્વિત્ઝર્લેન્ડમાાં પરવપર 
સાનુકૂળ તારીખ પર પરામશોનો આગામી રાઉન્ડ યોજિા સાંમત થયા હતા. 
 

નિી દદલ્હી 
02 ઓગવટ, 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. 

 
 


