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ഇന്ത്യയ ും സ്വിറ്റ സ്ർലൻഡ ും തമ്മില ള്ള 11-ാോാും റൗണ്ടറ ഫഫോറിൻ ഓഫീസ് 
കൺസ്ൾഫേഷന കൾ 

ഓഗസ്റ്ററ 02, 2022 

ഇന്ത്യ-സ്വിറ്റ സ്ർലൻഡ് ഫഫോറിൻ ഓഫീസ് കൺസ്ൾഫേഷന്ററ (എഫ്ഒസ്ി) 11-ാോാും 
ഘേും 2022 ഓഗസ്റ്ററ 02 ന് നയൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന . റസ്ക്കേറി (റെസ്റ്ററ) ക്രീ 
സ്ഞ്ജയ് െർമ, സ്വിസ് റഫഡറൽ ഡിപ്പോർേറ റമന്് ഓഫ് ഫഫോറിൻ അഫഫയഴ്സ് 
(എഫ്ഡിഎഫ്എ) ഫസ്റ്ററ്റ റസ്ക്കേറി ലിെിയ റലയ  എന്നിെർ 
കൺസ്ൾഫേഷന കൾക്കറ ഫനതൃതവും നൽകി. 

 

2. കൂടിയോഫലോചനകളിൽ ഇര പക്ഷെ ും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുറട സ്മക്ഗമോയ 
അെഫലോകനും നടത്തി. തങ്ങളുറട ദീർഘകോല ക്കിയോത്മക പങ്കോളിത്തറത്തക്ക റിച്ചറ 
അെർ പരോമർരിക്ക കയ ും ഭോെിയിഫലക്ക ും  അത് ലക്ഷയമോക്കി 
ക്പെർത്തിക്കോൻ സ്മ്മതിക്ക കയ ും റചയ്ത . െോർഷിക ഉഭയകക്ഷി െയോപോരും 30 
ബിലയൺ യ എസ് ഫഡോളർ കെിഞ്ഞതോയി ഇര പക്ഷെ ും അഭിനന്ദിക്ക കയ ും 
തങ്ങളുറട െയോപോരും വെെിധ്യെത്കരിഫക്കണ്ടതിന്ററ ക്പോധ്ോനയും 
അുംഗീകരിക്ക കയ ും റചയ്ത .എൻജിനീയറിങ്, സ്ർെീസ്, ക്പിസ്ിഷൻ 
ഇൻസ്ക്ട റമന്്സ്, റകമിക്കൽസ്, ഫോർമസ്യൂേിക്കൽസ് ത ടങ്ങിയ ഫമഖലകളിൽ 330-

ലധ്ികും സ്വിസ് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയില ണ്ടറ, ഐടി, ഫോർമസ്യൂേിക്കൽസ്, റമഷിനറി 
ത ടങ്ങിയ ഫമഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്കറ  സ്വിറ്റസ്ർലൻഡില ും 
സ്ോന്നിധ്യമ ണ്ടറ. 

 

3. ഇന്ത്യ-സ്വിറ്റ സ്ർലൻഡ് ഉഭയകക്ഷി നിഫക്ഷപ ഉടമ്പടി, ഇന്ത്യ-ഇഎഫ്ടിഎ ഫക്ടഡ് 
ആൻഡ് ഇക്കഫണോമിക് പോർട്ണർഷിപ്പറ ഉടമ്പടി (ടിഇപിഎ) എന്നിെയിറല 
ചർച്ചകളിറല പ ഫരോഗതി ഇര പക്ഷെ ും ക്രദ്ധിക്ക കയ ും അെര റട 
ഫനരറത്തയ ള്ള നിഗമനത്തിന്ററ ആെരയകത അുംഗീകരിക്ക കയ ും റചയ്ത . 
നെീകരണും, ഡിജിറ്വലഫസ്ഷൻ, ടൂറിസ്ും, വനപ ണയ െികസ്നും, രോസ്ക്തും 
എന്നിെയിൽ സ്ഹകരണും െർധ്ിപ്പിക്ക ന്നതിറനക്ക റിച്ചുും ചർച്ചകൾ നടന്ന . 

 

4. ഐകയരോക്ര സ്ഭയിറല സ്ഹകരണും, െരോനിരിക്ക ന്ന ജി20 യിൽ ഇന്ത്യയ റട 
അധ്യക്ഷ സ്ഥോനും , ഉറക്കയ്നിറല സ്ോഹചരയും എന്നിെയ ൾറപ്പറടയ ള്ള 
ബഹ രോക്ര, ക്പോഫദരിക െിഷയങ്ങളിൽ ഇര പക്ഷെ ും കോഴ്ചപ്പോട കൾ വകമോറി. 
ഐകയരോക്രസ്ഭക്ക റിച്ചുും മറ്റ ബഹ മ ഖ െിഷയങ്ങറളക്ക റിച്ചുും പതിെോയി 
കൂടിയോഫലോചനകൾ നടത്തോന ും ഇര പക്ഷെ ും സ്മ്മതിച്ചു. 

 



5. ഇര പക്ഷെ ും കൂട തൽ സ്ോുംസ്കോരികെ ും െയക്തിഗതെ മോയ ള്ള 
ബന്ധങ്ങഫളോട് അന കൂലിച്ചു, ഉഭയകക്ഷി നയതക്ന്ത് ബന്ധത്തിന്ററ 75 െർഷറത്ത 
ഉചിതമോയ രീതിയില ള്ള  അന സ്മരണും   അട ത്ത െർഷും ക്പതീക്ഷിക്ക കോയ ും 
റചയ്യുന്ന . 

 

6. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിൽ ഊർജും നിലനിർത്ത ന്നതിന് സ്ുംയ ക്ത സ്ോമ്പത്തിക 
കമ്മീഷൻ, ററയിൽഫെയിറല സ്ുംയ ക്ത െർക്കിുംഗ് ക്ഗൂപ്പുകൾ, പരിസ്ഥിതി, 

സ്ോമ്പത്തിക സ്ുംഭോഷണും ത ടങ്ങിയ സ്ഥോപന സ്ുംെിധ്ോനങ്ങളുറട ഉയർന്ന 
തലത്തില ള്ള എക്സ്ഫചഞ്ച കളുും പതിവ് മീറ്ിുംഗ കളുും ത ടരോൻ ഇര പക്ഷെ ും 
സ്മ്മതിച്ചു. 

 

7. സ്ൗഹൃദപരമോയ അന്ത്രീക്ഷത്തിലോണ് ചർച്ചകൾ നടന്നത്. സ്വിറ്റ സ്ർലൻഡിറല 
ഫബണിൽ പരസ്പരും സ്ൗകരയക്പദമോയ തീയതിയിൽ അട ത്ത റൗണ്ടറ 
കൂടിയോഫലോചനകൾ നടത്തോൻ ഇര പക്ഷെ ും സ്മ്മതിച്ചു. 

 

നയൂ റഡൽഹി 

ഓഗസ്റ്ററ 02, 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. 

 
 


