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રાષ્ટ્રીય સરુક્ષા સલાહકારની વોશિંગ્ટન ડીસી મુલાકાત (        30-

ફેબ્રઆુરી 01, 2023) 

 ફેબ્રુઆરી 01, 2023 

 

રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત ડોભાલ 30           1 ફેબ્રુઆરી 2023                               

           . તેમની સાથે ભારત સરકારના વરરષ્ઠ અધિકારીઓ તેમજ ભારતીય ઉદ્યોગના નેતાઓ પણ છે.  

 

               , રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકારે પરસ્પર ધહતના ધવવપક્ષીય,                                 પ  

     , સંસદ, ધિઝનેસ,                                                                   

       પ    . અમેરરકી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર જેક સુધલવાન સાથેની તેમની મુલાકાત ઉપરાંત તેઓ જોઈન્ટ ચીફ 

ઑફ સ્ટાફના અધ્યક્ષ જનરલ માકક  ધમલી,                                , મુખ્ય સેનેટરો અને ઉદ્યોગના 

નેતાઓને પણ મળ્યા હતા.                                    ઑફ સ્ટેટ એન્ટની શલલકનને મળવાના છે. 

રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર સુધલવાન સાથે મળીને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર ડોભાલે 31         2023ના રોજ 

વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે રિરટકલ ઍન્ડ ઇમર્જજગ ટેક્નોલોજી (iCET ) પ  પ                      -અધ્યક્ષતા 

કરી અને તેમણે મે 2022             વડાપ્રિાન નરેન્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપધત જોસેફ િાયડનની મુલાકાત દરધમયાન 

કરવામા ંઆવેલી જાહેરાતને કાયક માં ફેરવી નાખી હતી.. એનએસએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ભારતના રાજદૂત વવારા 

iCETના લોન્ચ પ્રસંગે મુખ્ય વૈજ્ઞાધનક સલાહકાર,        , ટેધલકોમ્યુધનકેિંન ધવભાગ, ઇસરોના અધ્યક્ષ,           

               , ડીઆરડીઓના મહાધનદેિંક,     રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરરષદ સધચવાલય અને ઈલેક્રોધનક્સ અને 

ઈન્ફોમેિંન ટેકનોલોજી મંત્રાલયના અન્ય વરરષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે એનએસએ જોડાયા હતા.   .એસ.   ફથી નાસા 

એડધમધનસ્રેટર,             ફ        (NSF)ના ડાયરેક્ટર, ડેપ્યુટી નેિંનલ ધસક્યુરરટી એડવાઈઝર સધહત 

અન્ય લોકોએ ભાગ લીિો હતો.  

 

iCET      શ્ય િંને દેિંોને ટેક્નોલોજી વેલ્યુ ચેઈન િનાવીને ધવશ્વસનીય ટેક્નોલોજી ભાગીદારો તરીકે સ્થાન 

આપવાનો અને વસ્તુઓના સહ-            -ઉત્પાદનને ટેકો આપવાનો છે.   નો હેતંુ સ્ટેશન્ડગ ધમકેધનઝમ વવારા 

ધનયમનકારી ધનયંત્રણો,                                                પ    . આ પ્રસંગે યુએસ તરફથી 

કાયદાકીય ફેરફારો તરફના પ્રયાસો વવારા એક્સ્પોઝ,              પ                                    

        સધહત કેટલાક ધનણાક યક ક્ષેત્રોમાં ભારતના ધનકાસ અવરોિોને હળવા કરવા માટે સમથક નની ખાતરી આપી 



હતી.       પ                                               ની સંધિ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો 

હતો.  

 

ક્વોન્ટમ ટેક્નોલોજીના મહત્વને ઓળખીને િંને પક્ષોએ ઉદ્યોગ અને ધિંક્ષણધવદ્દોની ભાગીદારી સાથે ક્વોન્ટમ 

કોઓર્ડડનેિંન ધમકેધનઝમ િનાવી હતી. સેધમકન્ડક્ટસક ના ક્ષેત્રમાં યુ.  . વવારા ભારતમાં ફેધબ્રકેિંન ઇકોધસસ્ટમના 

ધવકાસને ટેકો આપ્યો અને પરરપક્વ તકનીકી ગાંઠો અને અદ્યતન પેકેશજગ માટે સંયુક્ત સાહસો અને ભાગીદારીને 

પ્રોત્સાહન આપ્યુ.ં                ્ ટર ધમિંન,                                       

(આઈઈએસએ)                                     (એસઆઈએ)   સાંકળતા એક ટાસ્ક ફોસક ની રચના 

કરવા માટે સંમત થયા હતા જે નજીકના ગાળાની તકોને ઓળખવા અને સેધમકન્ડક્ટર ઇકોધસસ્ટમના લાંિા ગાળાના 

ધવકાસને સરળ િનાવવા માટે "  પ            " ધવકસાવે છે.  

 

        પ                  પ   પ  પ                              પ    પ                   

            . યુ.  . મેસસક  જનરલ ઈલેક્રીક વવારા ભારતમાં લાઇટ કોમ્િેટ એરિાફ્ટના સ્વદેિંી રીતે જેટ 

એધન્જનોનું ઉત્પાદન કરવા માટે દાખલ કરાયેલ લાઇસન્સ અરજીની ઝડપી સમીક્ષા કરવા માટે પ્રધતિવિતા 

દિંાક વવામાં આવી છે.                                                        .  

 

અવકાિં ક્ષેત્રે ભારતના અવકાિં ક્ષેતે્ર ઓફર કરવામાં આવેલી તકોની પ્રિંંસા કરવામાં આવી હતી અને તેમાં ભારતની 

સ્પેસ ટેક કંપનીઓના યોગદાનની પ્રિંંસા કરવામાં આવી હતી.   .એસ. સંમત થયંુ હતંુ કે ઈસરો માનવ અવકાિં 

ઉડાન તકો પર નાસાનું કોમર્શિંયલ લુનાર પેલોડ સર્શવધસઝ (CLPS) પ્રોજેક્ટ અને સ્ટેમ ટેલેન્ટ એક્સચેન્જમા ંનાસા 

સાથે કામ કરિં,ે.  

 

                     ્ુધનકેિંન્સમાં ભારતની ખચક - પ                               પ            

         પ          5G/6G અને ORAN                 -ખાનગી સંવાદ િંરૂ કરવા સંમત થયા હતા.  

 

iCET              , ભારતના ધવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધવભાગ અને યુએસના નેિંનલ સાયન્સ ફાઉન ડેિંન 

વચ્ચે નવી અમલીકરણ વ્યવસ્થા પર એમ્િેસેડર અને NSF                                      . આનાથી 

CET                              .  

 

30 જાન્યુઆરી 2023                   ફ                                          iCET 

રાઉન્ડ ટેિલનું આયોજન કરવામાં આવ્યંુ હતંુ.           , ઉદ્યોગ અને ધિંક્ષણધવદો વચ્ચે ઉચ્ચ તકનીકી ભાગીદારીને 

પ્રોત્સાહન આપવા માટે ધવચારોની આપ-             પ    પ    હતી.  

 

રાજદૂત તરનધજત સંિુએ ઈધન્ડયા હાઉસ ખાતે એનએસએ માટે એક રરસેપ્િંનનંુ પણ આયોજન કયુું હતંુ જેમાં 

વાધણજ્ય સધચવ જીના રાઈમોન્ડો, એનએસએ જેક સુધલવાન,               ઑફ                  , યુએસ 



એડધમધનસ્રેિંનના ઘણા ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને અદ્યતન ટેકનોલોજી કંપનીઓના સીઈઓ અને ફંડ, યુએસની 

અગ્રણી યુધનવર્શસટીઓના વડાઓ હાજર રહ્યા હતા.   

 

આ મુલાકાત દરધમયાન થયેલી ચચાક ઓ અત્યાિુધનક ક્ષેત્રોમાં ભારત-                                   

                    -યુએસ વ્યાપક,                            પ  પ                     પ      . િંને 

દેિંો ધનધશ્ચત સમયમયાક દામાં પરરણામલક્ષી રડધલવરેિલ હાંસલ કરવા માટે સતત ધ્યાન જાળવવા સંમત થયા હતા.  

 

વોશિંગ્ટન ડીસી  

31 જાન્યુઆરી, 2023 

 

 

 

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. 

 


