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ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦ ੇਵਿਦਸੇ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦਰਵਿਆਨ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰ ੇਦਾ 11ਿਾਾਂ ਗੜੇ  

2 ਅਗਸਤ, 2022 

 

1. ਭਾਰਤ-ਸਿਵਟਜ਼ਰਲੈਾਂਡ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰੇ (FOC) ਦਾ 11ਿਾਾਂ ਗੇੜ 2 ਅਗਸਤ, 

2022 ਨੰੂ ਨਿੀਾਂ ਦਵੱਲੀ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰ ੇਦੀ ਸਹਵ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਕੱਤਰ (ਪੱਛਿ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ 

ਿਰਿਾ ਅਤੇ ਸਿਵਸ ਫੈਡਰਲ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵਭਾਗ (FDFA) ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਿਤੀ ਲਵਿੀਆ ਲਵਊ ਨੇ 

ਕੀਤੀ।   

 

2. ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਾਂ ਧਵਰਾਾਂ ਨੇ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਸਿੀਖਵਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਲੰਿੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਵਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖਿੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਵਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 

ਦੋਿਾਾਂ ਧਵਰਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਵ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਿੱਲਾ ਿਪਾਰ 30 ਅਰਬ ਅਿਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ 

ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਵਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਿਪਾਰ ਿਵੱਚ ਿੰਨ ਸਿੰਨਤਾ ਲਵਆਉਣ ਦੇ ਿਹੱਤਿ 'ਤੇ 

ਸਹਵਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ । 330 ਤੋਾਂ ਿੱਧ ਸਿਵਸ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਵੰਗ, ਸੇਿਾਿਾਾਂ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯੰਤਰ, 

ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਫਾਰਿਾਸਵਊਟੀਕਲ ਿਰਗੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਿਵੱਚ ਿੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦੋਾਂ ਕਵ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਸਿਵਟਜ਼ਰਲੈਾਂਡ 

ਿਵੱਚ ਆਈਟੀ, ਫਾਰਿਾਸਵਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਿਸ਼ੀਨਰੀ ਿਰਗੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਿਵੱਚ ਿੌਜੂਦ ਹਨ। 

 

3. ਦੋਿਾਾਂ ਧਵਰਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਸਿਵਟਜ਼ਰਲੈਾਂਡ ਦੁਿੱਲੀ ਨਵਿੇਸ਼ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-EFTA ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਵਕ 

ਭਾਈਿਾਲੀ ਸਿਝੌਤਾ (TEPA) ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਤਰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਾਂ ਸਿਝੌਤਵਆਾਂ ਦੇ 

ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਸਹਵਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਨਿੀਨਤਾ, ਡਵਜੀਟਲਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ, 

ਿਵਗਵਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਵਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਸਹਵਯੋਗ ਿਧਾਉਣ 'ਤੇ ਿੀ ਚਰਚਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

4. ਦੋਿਾਾਂ ਧਵਰਾਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵੱਚ ਸਹਵਯੋਗ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ 

ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਵਤੀ ਸਿੇਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਿੁੱਦਵਆਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਿਵਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਿੇਾਂ ਧਵਰਾਾਂ ਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਿੱੁਦਵਆਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਿੀ ਸਹਵਿਤ ਹੋਈਆਾਂ। 

 

5. ਦੋਿੇਾਂ ਧਵਰਾਾਂ ਨੇ ਸੱਭਵਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਧਰੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਵਿਤੀ  ਦਵੱਤੀ ਅਤੇ 

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਿੱਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰ ੇਹੋਣ ਦੇ ਿੌਕ ੇਨੂੰ ਢੁਕਿੇਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਾਉਣ ਦੀ 

ਉਿੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 

 

6. ਦੋਿੇਾਂ ਧਵਰਾਾਂ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਿਵੱਚ ਰਫਤਾਰ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਾਂਝਾ ਆਰਥਵਕ ਕਿਵਸ਼ਨ, ਰੇਲਿੇ ਅਤੇ 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਬਾਰ ੇਸਾਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਿੂਹ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਗੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰਾਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ 

ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਿੀਟਵੰਗਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਹਵਿਤ ਹੋਈਆਾਂ। 



 

7. ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਿਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਹੋਈ। ਦੋਿੇਾਂ ਧਵਰਾਾਂ ਨੇ ਸਿਵਟਜ਼ਰਲੈਾਂਡ ਦੇ ਬਰਨ ਿਵਖੇ ਆਪਸੀ ਸਹੂਲਤ 

ਦੇ ਸਿੇਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਵਿਤੀ ਦਵੱਤੀ। 

 

ਨਿੀਾਂ ਦਵੱਲੀ 

2 ਅਗਸਤ, 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. 

 
 


