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ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ବ ୈବେଶକି କାର୍ଯୟ୍ାଳୟର ବ ାଡଶ ପର୍ଯୟ୍ାୟ  ଚିାର  ମି  ୍

ଡବିେମବର 07, 2020 
1. ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ବ ୈବେଶକି କାର୍୍ଯୟାଳୟର ବ ାଡଶ ପର୍୍ଯୟାୟ  ଚିାର  ମି ୍ ଭିଡଓି େମି୍ମଳନୀ ମାଧ୍ୟମବର 7 ଡବିେମବର 2020 ବର 
ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର େଚ ି ଶ୍ରୀ େଞ୍ଜୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍୍ଯୟ (େପିିଭି ଏ ଂ ଓଆଇଏ  ା େୂତା ାେ, ପାେବପାର୍ ୍ଓ ଭିୋ ଏ ଂ 
ପ୍ର ାେୀ ଭାରତୀୟ  ୟାପାର  ଭିାଗ) ଏ ଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମିାନବିଦ୍େଶକଶକ ଶ୍ରୀ ଆଲନ୍ ଉେପିଜଙ୍କ 
ବନତୃତ୍ୱବର ଅନୁଷ୍ଠତି ବିାଇର୍ଯାଇଛ।ି 
 
2. ଉଭୟ ପକ୍ଷ େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ଜାର ିରିଥିି ା େିବର୍ଯାଗ  ବିଶ କର ିପ୍ରତରିକ୍ଷା ଏ ଂ େୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କ ାେର ମୁକା ାଲା, ୋଇ ର 
େୁରକ୍ଷା ଆେ ିବକ୍ଷତ୍ର ତଥା ଜଳ ଓ କୃ ,ି  ଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ େିୟା, ନ େୃଜନ ଓ ଷ୍ଟାର୍୍ ଅପ୍, ଶକି୍ତ ଏ ଂ ଶକି୍ଷା ବକ୍ଷତ୍ରବର ଅଗ୍ରଗତରି  ସୃି୍ତତ 
େମୀକ୍ଷା କର ିା େିତି  ାଣିଜୟ ଓ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ପୁଞି୍ଜ  ନିବିର୍ଯାଗକୁ ଆଗକୁ  ଢାଇ ା ପାଇଁ ଆବଲାଚନା କରଥିିବଲ। 
 
3. କୃ  ିବକ୍ଷତ୍ରବର ମଳିତି ଭା ବର  କିଶତି ଉତୃ୍କଷ୍ଟତା ବକନ୍ଦ୍ରର େଫଳତାର କାିାଣୀ,  ୁବେଲଖଣ୍ଡ ଅ୍ଚଳଳବର ଜଳ େଂରକ୍ଷଣ ଉପବର 
ପାଇଲର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏ ଂ ଉତ୍ତମ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ େିୟା େି- କିାଶ ପାଇଁ ଇନକୁୟବ େନ େିାୟତା ପ୍ରୋନ କର ିା ନମିବେ ଅିମୋ ାେର 
ଆଇକ୍ରିଏର୍  ା ଆେଜ୍ାତୀୟ ଉବେୟାଗୀ ଓ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ େିୟା ବକନ୍ଦ୍ର ଏ ଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଏେଏନେ ି ା ଷ୍ଟାର୍୍ ଅପ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ବକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟବର ଘନଷି୍ଠ 
େିବର୍ଯାଗକୁ  ବିଶ  ପ୍ରଶଂୋ କରାର୍ଯାଇଥିଲା। 
 
4. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମିଳତି ଶକି୍ଷା ଏ ଂ ବ ୈଜ୍ଞାନକି ଅନୁେନ୍ଧାନ କାର୍୍ଯୟକୁ େୁଗମ କର ିାବର ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲର ଔବେୟାଗିକ ଅନୁେନ୍ଧାନ ଓ 
 କିାଶ ଏ ଂ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ େିୟା ନ େୃଜନ ପାଣ୍ଠ ି(I4ଏଫ) ଏ ଂ  ଶି୍ୱ େିୟାଳୟ ଅନୁୋନ ଆବୟାଗ (ୟୁଜେି)ି-ଇସ୍ରାଏଲ  ଜି୍ଞାନ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ 
(ଆଇଏେଏଫ) ପାଣ୍ଠରି ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଉବେଖ କରଥିିବଲ। 
 
5. ବକାଭିଡ-19 ମିାମାରୀର ପ୍ରଭା କୁ ହ୍ରାେ କର ିା ପାଇଁ ଉଭୟ ବେଶର ପ୍ରୟାେ ଏ ଂ ଡାକ୍ତରୀ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଅନୁେନ୍ଧାନ 
ବକ୍ଷତ୍ରବର େିବର୍ଯାଗ ଉପବର ଆବଲାଚନା ବିାଇଥିଲା। 
 
6. ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥର୍ ଆ୍ଚଳଳକି ତଥା ଆେଜ୍ାତୀୟ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପବର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଗଭୀର ଭା ବର ଭା   ନିମିୟ କରଥିିବଲ। 
 
7. ନୟିମିତ ଗସ୍ତ ଏ ଂ  ଚିାର  ମି ୍ ମାଧ୍ୟମବର େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର େମ୍ପକ୍କୁ ଗତଶିୀଳ କର ିାର ମିତ୍ୱ ଉପବର ବେମାବନ େିମତ 
ବି ା େିତି ପାରସ୍ପରକି େ ୁଧିାଜନକ େନିବର ପର ତ୍ତ୍ୀ ପର୍୍ଯୟାୟ  ଚିାର  ମି ୍ କର ିାକୁ ରାଜ ିବିାଇଥିବଲ। 
 
ନୂଆେେିୀ 
ଡବିେମବର 07, 2020 
 
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. 


