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 دور واں 61 کا مشاورت کے مابین خارجہ دفتر اسرائیل -دوستانہن

 0202 ،دسمبر07 

 

 ویڈیو دور واں 11 کا کے مابین مشاورت خارجہ دفتر اسرائیل - ہندوستان کو 0202 دسمبر 7۔ 1

 اور وی پی سی) سکریٹری بھٹاچاریہ، سنجے جناب سربراہی کی ۔ اسہوا منعقد ذریعے کے کانفرنس

 نے اوشپز ایلون مسٹر جنرل ڈائریکٹر کے خارجہ امور برائے وزارت کی اسرائیل اور( اے آئی او

 ۔کی

 

 توانائی،، اپس اسٹارٹ اور طرازی جدت وٹیکنالوجی، سائنس زراعت، اور پانی نے فریقین دونوں۔ 0

 تعاون کے ساتھ ساتھ میں شعبوں اہم دیگرکے  کاری سرمایہ باہمی اور کی ترقی تجارت تعاون، تعلیمی

 شعبوں اسٹریٹجک کے وغیرہ سیکیورٹی، سائبر گردی، دہشت انسداد سالمتی، اور دفاع پر طور خاص

 ۔لیا جائزہ جامع کا پیشرفت کی تعاون جاری میں

 

 کھنڈبندیل  کامیاب کہانیوں، کی ایکسیلنس ان ایگریکلچر برائے سینٹرز کردہ تیار پر طور مشترکہ ۔3

 اینڈ انٹرپرینیورشپ قائم میں آباد احمد اور پروجیکٹ، پائلٹ متعلق سے تحفظ کے پانی میں خطے

 تعاون قریبی مابین کے( سی این ایس) سنٹرل نیشن اپ اسٹارٹ کے اسرائیل اور( ریٹکی آئی) ٹکنالوجی

کو  کرنے فراہم سپورٹ انکیوبیشن لئے کے ترقی باہمی کےکے ساتھ ساتھ مخصوص ٹیکنالوجیز 

 خاص طور پر سراہا گیا۔

 

 -ہندوستان میں کرنے فراہم سہولت کی کام تحقیقی سائنسی اور تعلیمی مشترکہ نے فریقین دونوں۔ 4

 جی یو) کمیشن گرانٹس یونیورسٹی اور (I4F) فنڈ انوویشن ٹیکنولوجی اور ڈی اینڈ آر صنعتی اسرائیل

 رول کا تذکرہ کیا۔ مددگار کے فنڈ( ایف ایس آئی) فاؤنڈیشن سائنس اسرائیل -( سی

 اثرات کے بیماری وبائی 11 -ڈاور کوو تعاون باہمی جاری میں ریسرچ ٹولز ٹیسٹنگ اور میڈیکل۔ 5

 ۔ہوا خیال تبادلہ پر طریقوں قومی متعلقہکے حوالے سے  کرنے کم کو



 تبادلہ سے گہرائی پر امور االقوامی بین اور عالقائی کے دلچسپی باہمی مابین کے فریقین دونوں ۔1

 ۔ہوا خیال

 کو رفتار بڑھوتری کے کے تعلقات ذریعہ کے تبادلے کے مشاورت اور دوروں باضابطہ نے انہوں۔ 7

 باہمی کو دور اگلے کے مشاورت کے مابین خارجہ دفتر اور کیا، اتفاق پر اہمیت کی رکھنے جاری

 منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ پر کے حساب سے متعینہ تاریخ سہولت

 

 دہلی نئی

 0202 ،دسمبر 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


