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భారత్ మరియు స్విట్జర్లాాండ్ మధ్య 11వ విడత 

విదేశాాంగ కార్యాలయ సాంప్రదిాంపులు 
ఆగస్ట్ 02, 2022 
 

1. భారత్-స్విట్జర్లాాండ్ 11 విడత విదేశాాంగ కార్యాలయ సాంప్రదిాంపులు 

(ఎఫ్ఓసీ), 2022 ఆగస్ట్ 02న న్యూఢిల్లీలో జరిగాయి. ఈ సాంప్రదిాంపులకు 

సెక్రటరీ (వెస్ట్) శ్రీ సాంజయ్ వర్మ అలాగే స్విస్ విదేశీ వ్యవహారాల 

ఫెడరల్ విభాగాం (ఎఫ్ డీఎఫ్ఏ) స్టేట్ సెక్రటరీ Ms. లివియా ల్యూ 
సహాధ్యక్షత వహిాంచారు. 
 
2. ఈ సాంప్రదిాంపుల సాందర్భాంగా, ద్వైపాక్షిక సాంబాంధాలన్నిాంటినీ ఇరు 

పక్షాలు సమగ్రాంగా సమీక్షిాంచాయి. చిరకాలాంగా నెలకొన్న తమ డైనమిక్ 

భాగస్వామ్యాన్ని వారు ప్రస్తావిస్తూ, వీటిని భవిష్యత్తుకు 

అనుగుణాంగా పెాంపొాందిాంచుకోవడానికి అాంగీకరిాంచారు. వార్షిక ద్వైపాక్షిక 

వాణిజ్యాం 30 బిలియన్ డాలర్లను అధిగమిాంచడాన్ని ఇరు పక్షాలు 

కొనియాడాయి అలాగే తమ వాణిజ్యాన్ని మరిన్ని రాంగాల్లోకి 

విస్తరిాంచాల్సిన ప్రాముఖ్యతను అాంగీకరిాంచారు. భారత్ లో ఇాంజినీరిాంగ్, 
సర్వీసులు, ప్రెసిషన్ ఇనుస్ట్రుమెాంట్స్, కెమికల్స్ అాండ్ 

ఫార్మాసూటికల్స్ వాంటి రాంగాల్లో 330కి పైగా స్విస్ కాంపెనీలు 

కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. అలాగే ఐటీ, ఫార్మాసూటికల్స్, ఇాంకా 

మెషినరీ వాంటి రాంగాల్లో భారతీయ కాంపెనీలు స్విట్జర్లాాండ్ లో 

కార్యకలాపాలను సాగిస్తున్నాయి. 
 
3. భారత్-స్విట్జర్లాాండ్ ద్వైపాక్షిక పెట్టుబడుల ఒప్పాందాం అలాగే 

భారత్-ఈఎఫ్ టీఏ వాణిజ్య మరియు ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పాందాం 

(టీఈపీఏ)పై చర్చల్లో నెలకొన్న పురోగతిని ఇరు పక్షాలు గమనిాంచాయి 

అలాగే వాటిని వీలైనాంత త్వరగా ఖరారు చేసుకోవాల్సిన అవసరాం ఉాందని 

అాంగీకరిాంచారు. నవకల్పన, డిజిటలైజేషన్, పర్యాటకాం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, 



సైన్స్ అాండ్ టెక్నాలజీతో పాటు కళలు మరియు సాాంస్కృతిక రాంగాల్లో 

సహకారాన్ని పెాంపొాందిాంచుకోవడాం గురిాంచి కూడా చర్చలు జరిగాయి. 
 
4. ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్)లో సహకారాం, భారత్ యొక్క రాబోయే జీ20 
అధ్యక్షత, ఉక్రెయిన్ లో పరిస్థితులతో సహా బహుళపక్ష మరియు 

ప్రాాంతీయ అాంశాలపై కూడా ఇరు పక్షాలు తమ అభిప్రాయాలను పాంచుకున్నాయి. 
యూఎన్ మరియు ఇతర బహుళపక్ష అాంశాల్లో క్రమాం తప్పకుాండా సాంప్రదిాంపులు 

జరపాలని కూడా ఇరు పక్షాలు అాంగీకరిాంచాయి. 
 
5. సాాంస్కృతిక మరియు ప్రజా సాంబాంధాలను మరిాంత పెాంచుకోవడానికి ఇరు పక్షాలు 

సమ్మతిాంచాయి, అలాగే వచ్చే ఏడాది తమ దౌత్య సాంబాంధాలకు 75వ 

వార్షికోత్సవాన్ని ఘనాంగా జరుపుకోవడాం కోసాం ఎదురుచూస్తున్నాయి. 
 
6. ఉన్నత స్థాయి పర్యటనలను కొనసాగిాంచడాం అలాగే జాయిాంట్ ఎకనమిక్ 

కమిషన్, రైల్వేలు మరియు పర్యావరణాంపై జాయిాంట్ వర్కిాంగ్ గ్రూపులకు 

సాంబాంధిాంచి క్రమాం తప్పకుాండా సమావేశాలను నిర్వహిాంచేాందుకు అలాగే 

ద్వైపాక్షిక సాంబాంధాల్లో జోరును కొనసాగిాంచేాందుకు ఆర్థికపరమైన 

చర్చలను నిర్వహిాంచడానికి ఇరు పక్షాలు అాంగీకరిాంచాయి. 
 
7. ఈ చర్చలు స్నేహపూర్వక మరియు సుహృద్భావ వాతావరణాంలో జరిగాయి. 
తదుపరి విడత సాంప్రదిాంపులను స్విట్జర్లాాండ్ లోని బెర్న్ లో పరస్పరాం 

అనుకూలమైన తేదీలో నిర్వహాంచేాందుకు ఇరు పక్షాలు అాంగీకరిాంచాయి. 
 
న్యూఢిల్లీ 
ఆగస్ట్ 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. 


