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ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦ ੇਵਿਦਸ਼ੇ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦਰਵਿਆਨ ਿਸ਼ਿਰ ੇਦਾ 16ਿਾਾਂ ਗੜੇ  

7 ਦਸੰਬਰ, 2020 

 

1. ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦਰਵਿਆਨ ਿਸ਼ਿਰੇ ਦਾ 16ਿਾਾਂ ਗੇੜ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ 7 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ 

ਹੋਇਆ, ਵਿਸ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਸਕੱਤਰ (CPV ਅਤੇ OIA) ਸ਼ਰੀ ਸੰਿੇ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਿੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਨਰਲ ਸ਼ਰੀ ਐਲਨ ਯ ਸ਼ਪੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ।  
 

2. ਦੋਿਾਾਂ ਵਿਰਾਾਂ ਨੇ ਿੌਿ ਦਾ ਸਵਹਯਗੋ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੇਂ ਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਅੱਤਿਾਦ-ਰੋਿ,  

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਆਵਦ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ. ਨਿਾਚਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ, ਊਰਿਾ, 

ਅਕਾਦਵਿਕ ਸਵਹਯੋਗ, ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ ਅੱਗੇ ਿਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਿੀਵਖਆ ਕੀਤੀ।    
 

3. ਸਾਾਂਝ ੇਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤਿਤਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪਾਇਲਟ 

ਪਰਾਿੈਕਟ ਅਤੇ ਅਵਹਿਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਦਿਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਕੇਂਦਰ (iCreate) ਅਤੇ ਸਾਾਂਝ ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵਕਊਬੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਿਦਦ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ 

(SNC) ਦਰਵਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਕਾਿਯਾਬੀ ਦੀ ਉਚੇਚ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। 
 

4. ਦੋਿਾਾਂ ਵਿਰਾਾਂ ਨੇ ਸਾਾਂਝ ੇਅਕਾਦਵਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਗਆਨਕ ਖੋਿ ਕਾਰਿਾਾਂ ਨ ੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਦਯੋਵਗਕ R 

& D ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀਕਲ ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (I4FP) ਅਤੇ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਗਰਾਾਂਟਸ ਕਿੀਸ਼ਨ (UGC) -ਇਸਰਾਇਲ ਸਾਇੰਸ 

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ISFP) ਫੰਡ ਦੀ ਿਦਦਗਾਰ ਭ ਵਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 
 

5. COVID -19 ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਿੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਟੈਸਵਟੰਗ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਖੋਿ ਲਈ  ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਵਹਯੋਗ 

ਦੇ ਿਾਿਲੇ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੌਿੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। 
6. ਦੋਿਾਾਂ ਵਿਰਾਾਂ ਦਰਵਿਆਨ ਆਪਸੀ ਵਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੁੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇਡ ੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। 
 

7. ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਿੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰ ੇਰਾਹੀਂ ਸਬੰਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਾਂਹਿਿ  ਰੁਝਾਨ ਨ ੰ ਕਾਇਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਹੱਤਤਾ 'ਤੇ 

ਸਵਹਿਤੀ ਪਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹ ਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਫਤਰਾਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ ਿਸ਼ਿਰੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਕਰਿਾਉਣ ਉੱਤ ੇ

ਸਵਹਿਤੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। 
 
ਨਿੀਂ ਵਦਲੀ 

7 ਦਸੰਬਰ, 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. 


