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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC ಗೆ ರಾಷರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ಭೀಟಿ (ಜನವರಿ 30-ಫೆಬ್ರವರಿ 
01, 2023) 
ಫೆಬ್ರವರಿ 01, 2023 

 

ರಾಷರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದ ೀವಲ್ ಅವರು 30 ಜನವರಿಯಿಂದ್ 1 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರವರೆಗೆ 

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೀಟಿಯಲ್ಲಿದ್ಾಾರೆ. ಅವರೆ ಿಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿರ್ಾರಿಗ್ಳು ಮತುು 

ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮದ್ ನಾಯಕರು ಜ ತೆಯಲ್ಲಿದ್ಾಾರೆ. 

 

ಭೀಟಿಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ, NSA ಯು.ಎಸ್ ನೀತ ನರ ಪಕರು ಮತುು ಸರ್ಾಾರ, ರ್ಾಿಂಗೆರಸ್, ವಾಯಪಾರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತುು 

ಸಿಂಶ ೀಧನಾ ಸಮುದ್ಾಯಗ್ಳ ಮಧಯಸಥಗಾರರೆ ಿಂದಿಗೆ ಪರಸಪರ ಆಸಕ್ತುಯ ದಿಿಪಕ್ಷೀಯ, ಪಾರದೀಶಿಕ ಮತುು ಜಾಗ್ತಕ 

ವಿಷಯಗ್ಳ ಕುರಿತು ಸಿಂವಾದ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಯುಎಸ್ ರಾಷರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಜೀಕ್ ಸುಲ್ಲಿವಾನ್ 

ಅವರೆ ಿಂದಿಗಿನ ಭೀಟಿಯ ಹೆ ರತಾಗಿ, ಅವರು ಜಿಂಟಿ ಮುಖ್ಯಸಥರ ಮುಖ್ಯಸಥ ಜನರಲ್ ಮಾಕ್ಾ ಮಿಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ 

ರ್ಾಯಾದ್ಶಿಾ ರ್ಾಯಥ್ಿೀನ್ ಹಿಕ್ , ಪರಮುಖ್ ಸೆನೆಟರ್ಗ್ಳು ಮತುು ಉದ್ಯಮದ್ ಮುಖ್ಿಂಡರನುು ಭೀಟಿಯಾದ್ರು. ಭೀಟಿಯ 

ನಿಂತರ ಅವರು ವಿದೀಶಾಿಂಗ್ ರ್ಾಯಾದ್ಶಿಾ ಆಿಂಟ ೀನ ಬ್ಿಿಂಕನ್ ಅವರನುು ಭೀಟಿಯಾಗ್ಲ್ಲದ್ಾಾರೆ. 

 

ಎನ್ಎಸ್ಎ ಸುಲ್ಲಿವಾನ್ನೆ ಿಂದಿಗೆ, ಎನ್ಎಸ್ಎ ದ ೀವಲ್ ಅವರು 31 ಜನವರಿ 2023 ರಿಂದ್ು ಶಿೀತಭವನದ್ಲ್ಲಿ 

ಕ್ತರಟಿಕಲ್ ಮತುು ಎಮಜಿಾಿಂಗ್ ಟರ್ಾುಲಜಿೀಸ್ (ಐಸಿಇಟಿ) ಉಪಕರಮದ್ ಉದ್ಾಾಟನಾ ಸಭಯ ಸಹ-ಅಧಯಕ್ಷತೆ 

ವಹಿಸಿದ್ಾರು, ಇದ್ನುು ರ್ಾಯಾರ ಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಯತು, ಮೀ 2022 ರಲ್ಲಿ ಟ ೀಕ್ತಯೊದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಭಯ 

ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಪರಧಾನ ನರೆೀಿಂದ್ರ ಮೀದಿ ಮತುು ಅಧಯಕ್ಷ ಜ ೀಸೆಫ್ ಬ್ಡೆನ್ ಘ ೀಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯುನೆೈಟಡ್ 

ಸೆಟೀಟ್ಸ ನಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ್ ರಾಯಭಾರಿ, ಪರಧಾನ ವೈಜ್ಞಾನಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ದ್ ರಸಿಂಪಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ರ್ಾಯಾದ್ಶಿಾ, 

ಇಸೆ ರೀ ಅಧಯಕ್ಷರು, ರಕ್ಷಾ ಮಿಂತರಯ ವೈಜ್ಞಾನಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಡೆೈರೆಕಟರ್ ಜನರಲ್, DRDO, ಮತುು ರಾಷರೀಯ 

ಭದ್ರತಾ ಮಿಂಡಳಿಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತುು ಎಲೆರ್ಾರನಕ್  ಮತುು ಮಾಹಿತ ತಿಂತರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಇತರ ಹಿರಿಯ 

ಅಧಿರ್ಾರಿಗ್ಳು. US ಭಾಗ್ದ್ಲ್ಲಿ, NASA ನವಾಾಹಕರು, ನದೀಾಶಕರು, ರಾಷರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರತಷ್ಾಾನ (NSF), ಉಪ 

ರಾಷರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಇತರರು ಭಾಗ್ವಹಿಸಿದ್ರು. 

 

ತಿಂತರಜ್ಞಾನ ಮೌಲಯ ಸರಪಳಿಗ್ಳನುು ನಮಿಾಸುವ ಮ ಲಕ ಮತುು ವಸುುಗ್ಳ ಸಹ-ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಾಗ್  ಸಹ-

ಉತಾಪದ್ನೆಯನುು ಬಿಂಬ್ಲ್ಲಸುವ ಮ ಲಕ ಎರಡು ದೀಶಗ್ಳನುು ವಿಶಾಿಸಾಹಾ ತಿಂತರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದ್ಾರರನಾುಗಿ ಇರಿಸಲು 

iCET ಗ್ುರಿ ಹೆ ಿಂದಿದ. ಇದ್ು ನಯಿಂತರಕ ನಬ್ಾಿಂಧಗ್ಳು, ರಫ್ತು ನಯಿಂತರಣಗ್ಳು ಮತುು ಚಲನಶಿೀಲತೆಯ ಅಡೆತಡೆಗ್ಳನುು 

ಹೆ ಿಂದಿರುವ ರ್ಾಯಾವಿಧಾನದ್ ಮ ಲಕ ಪರಿಹರಿಸುವ ಗ್ುರಿಯನುು ಹೆ ಿಂದಿದ. ಶಾಸನಾತಮಕ ಬ್ದ್ಲಾವಣೆಗ್ಳ 

ಪರಯತುಗ್ಳು ಸೆೀರಿದ್ಿಂತೆ ಕ್ಕಲವತ ನಣಾಾಯಕ ಕ್ಷೀತರಗ್ಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಅಡೆತಡೆಗ್ಳನುು ಸರಾಗ್ಗೆ ಳಿಸುವ 

ಬಿಂಬ್ಲವನುು ಯುಎಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಎಕ್ ಪ ೀಸ್, ಹಾಯಕಥಾನ್ಗ್ಳು ಮತುು ಪಿಚಿಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗ್ಳ 

ಮ ಲಕ ಸಾಟಟಾಪ್ ಪರಿಸರ ವಯವಸೆಥಗ್ಳ ನಡುವಿನ ಸಿಂಪಕಾವನುು ಬ್ಲಪಡಿಸಲು ಮತುು ಉಭಯ ದೀಶಗ್ಳ ನಡುವಿನ 

ಪರಮುಖ್ ವಲಯಗ್ಳಲ್ಲಿ ನಾವಿೀನಯತೆ ಸೆೀತುವಗ್ಳನುು ನಮಿಾಸಲು ಒತುು ನೀಡಲಾಯತು. 

 



ರ್ಾಿಿಂಟಮ್ ತಿಂತರಜ್ಞಾನಗ್ಳ ಪಾರಮುಖ್ಯತೆಯನುು ಗ್ುರುತಸಿ, ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಉದ್ಯಮ ಮತುು ಅರ್ಾಡೆಮಿಯ 

ಭಾಗ್ವಹಿಸುವಿಕ್ಕಯೊಿಂದಿಗೆ ರ್ಾಿಿಂಟಮ್ ಸಮನಿಯ ರ್ಾಯಾವಿಧಾನವನುು ಸಾಥಪಿಸಿದ್ರು. ಸೆಮಿಕಿಂಡಕಟರ್ಗ್ಳ 

ಕ್ಷೀತರದ್ಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ ಫ್ಾಯಬ್ರಕ್ಕೀಶನ್ ಪರಿಸರ ವಯವಸೆಥಯ ಅಭಿವೃದಿಿಯನುು ಬಿಂಬ್ಲ್ಲಸಿತು ಮತುು ಪ ರೌಢ 

ತಿಂತರಜ್ಞಾನದ್ ನೆ ೀಡ್ಗ್ಳು ಮತುು ಸುಧಾರಿತ ಪಾಯಕ್ಕೀಜಿಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಜಿಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗ್ಳನುು ಮತುು ಪಾಲುದ್ಾರಿಕ್ಕಗ್ಳನುು 

ಪ ರೀತಾ್ಹಿಸಿತು. ಭಾರತದ್ ಸೆಮಿಕಿಂಡಕಟರ್ ಮಿಷನ್, ಇಿಂಡಿಯಾ ಎಲೆರ್ಾರನಕ್  ಸೆಮಿಕಿಂಡಕಟರ್ ಅಸೆ ೀಸಿಯೀಷನ್ 

(ಐಇಎಸ್ಎ) ಮತುು ಯುಎಸ್ ಸೆಮಿಕಿಂಡಕಟರ್ ಇಿಂಡಸಿರ ಅಸೆ ೀಸಿಯೀಷನ್ (ಎಸ್ಐಎ) ಗ್ಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುವ 

ರ್ಾಯಾಪಡೆಯನುು ರಚಿಸಲು ಸಮಮತಸಲಾಯತು 

 

ರಕ್ಷಣಾ ಉತಾಪದ್ನಾ ಕ್ಷೀತರದ್ಲ್ಲಿ, ಪರಸಪರ ಆಸಕ್ತುಯ ಪರಮುಖ್ ವಸುುಗ್ಳ ಜಿಂಟಿ ಉತಾಪದ್ನೆಯ ಮೀಲೆ ಕ್ಕೀಿಂದಿರೀಕರಿಸಲು 

ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಒಪಿಪಕ್ಕ ಿಂಡರು. ಸಥಳಿೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ್ ಲಘು ಯುದ್ಿ ವಿಮಾನರ್ಾೆಗಿ ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ 

ಜಟ್ಸ ಎಿಂಜಿನ್ಗ್ಳನುು ಉತಾಪದಿಸಲು M/s ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ತರಕ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ ಪರವಾನಗಿ ಅಜಿಾಯ ತಿರಿತ ಪರಿಶಿೀಲನೆಗೆ 

ಯುಎಸ್ ಬ್ದ್ಿವಾಗಿದ. ಎರಡ  ಕಡೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಟಟ್ಸಾಅಪ್ಗ್ಳನುು ಸಿಂಪಕ್ತಾಸಲು ಹೆ ಸ ಇನೆ ುೀವೀಶನ್ 

ಸೆೀತುವಯನುು ರಚಿಸಲಾಗ್ುವತದ್ು. 

 

ಬಾಹಾಯರ್ಾಶ ಕ್ಷೀತರದ್ಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ್ ಬಾಹಾಯರ್ಾಶ ಕ್ಷೀತರವನುು ತೆರೆಯುವ ಅವರ್ಾಶಗ್ಳು ಮತುು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ 

ಬಾಹಾಯರ್ಾಶ ತಿಂತರಜ್ಞಾನ ಕಿಂಪನಗ್ಳ ಕ್ಕ ಡುಗೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಮಚುುಗೆ ವಯಕುವಾಗಿದ. ಮಾನವ ಬಾಹಾಯರ್ಾಶ ಹಾರಾಟದ್ 

ಅವರ್ಾಶಗ್ಳು, ನಾಸಾದ್ ವಾಣಿಜಯ ಚಿಂದ್ರನ ಪೀಲೆ ೀಡ್ ಸೆೀವಗ್ಳು (CLPS) ಯೊೀಜನೆ ಮತುು STEM ಪರತಭಾ 

ವಿನಮಯಗ್ಳ ಕುರಿತು ISRO NASA ನೆ ಿಂದಿಗೆ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತುದ ಎಿಂದ್ು ಒಪಿಪಕ್ಕ ಳಳಲಾಯತು. 

 

ಮುಿಂದಿನ ಪಿೀಳಿಗೆಯ ದ್ ರಸಿಂಪಕಾದ್ಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ್ ವಚು-ಸಪಧಾಾತಮಕತೆ ಮತುು ಪರಮಾಣವನುು 

ಗ್ಮನದ್ಲ್ಲಿಟುಟಕ್ಕ ಿಂಡು, ವಿಶಾಿಸಾಹಾ ಮ ಲಗ್ಳನುು ಬ್ಳಸಿಕ್ಕ ಿಂಡು 5G/6G ಮತುು ORAN ಅನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡ 

ಸಾವಾಜನಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಿಂವಾದ್ವನುು ಪಾರರಿಂಭಿಸಲು ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಒಪಿಪಕ್ಕ ಿಂಡರು. 

 

iCET ಉಡಾವಣೆಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಿಂತರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಮತುು ಯುಎಸು ರಾಷರೀಯ 

ವಿಜ್ಞಾನ ಪರತಷ್ಾಾನದ್ ನಡುವಿನ ಹೆ ಸ ಅನುಷ್ಾಾನದ್ ವಯವಸೆಥಗೆ ರಾಯಭಾರಿ ಮತುು NSF ನದೀಾಶಕರು ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ್ರು. 

ಇದ್ು ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಟಿ ಸಿಂಶ ೀಧನೆಯನುು ವಿಸುರಿಸುತುದ. 

 

30 ಜನವರಿ 2023 ರಿಂದ್ು, ಯುಎಸ್ ಚೀಿಂಬ್ರ್ ಆಫ್ ರ್ಾಮಸ್ಾನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಮತುು ಭಾರತೀಯ 

ಉದ್ಯಮದ ಿಂದಿಗೆ iCET ದ್ುಿಂಡುಮೀಜಿನ ಸಭ ನಡೆಯತು. ಸರ್ಾಾರ, ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಮತುು ಅರ್ಾಡೆಮಿಗ್ಳ ನಡುವ ಉನುತ 

ತಿಂತರಜ್ಞಾನದ್ ಪಾಲುದ್ಾರಿಕ್ಕಯನುು ಉತೆುೀಜಿಸಲು ವಿಚಾರಗ್ಳನುು ಹಿಂಚಿಕ್ಕ ಳಳಲು ಇದ್ು ಅವರ್ಾಶವನುು ಒದ್ಗಿಸಿದ. 

 

ರಾಯಭಾರಿ ತರಿಂಜಿತ್ ಸಿಂಧು ಅವರು ಇಿಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಗೆ ಸಾಿಗ್ತವನುು ಆಯೊೀಜಿಸಿದ್ರು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 

ವಾಣಿಜಯ ರ್ಾಯಾದ್ಶಿಾ ಜಿನಾ ರೆೈಮಿಂಡೆ , ಎನ್ಎಸ್ಎ ಜೀಕ್ ಸುಲ್ಲಿವಾನ್, ವಿದೀಶಾಿಂಗ್ ರ್ಾಯಾದ್ಶಿಾ ವಿಂಡಿ ಶಮಾನ್, 

ಯುಎಸ್ ಆಡಳಿತದ್ ಹಲವಾರು ಉನುತ ಅಧಿರ್ಾರಿಗ್ಳು ಮತುು ಸುಧಾರಿತ ತಿಂತರಜ್ಞಾನ ಕಿಂಪನಗ್ಳು ಮತುು ನಧಿಗ್ಳ 

ಮುಖ್ಯಸಥರು, ಮುಖ್ಯಸಥರು ಪರಮುಖ್ ಯುಎಸ್ ವಿಶಿವಿದ್ಾಯಲಯಗ್ಳು ಉಪಸಿಥತರಿದ್ಾರು. 

 

 

  



ಈ ಭೀಟಿಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ ಚಚಾಗ್ಳು ಅತಾಯಧುನಕ ವಲಯಗ್ಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಸಹರ್ಾರವನುು 

ತೀವರಗೆ ಳಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿದ ಮತುು ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಸಮಗ್ರ, ಜಾಗ್ತಕ ರ್ಾಯಾತಿಂತರದ್ ಪಾಲುದ್ಾರಿಕ್ಕಯ 

ಪರಿಪಕಿತೆಯನುು ನಜವಾಗಿಯ  ಪರತಬ್ಿಂಬ್ಸುತುದ. ನಣಾಾಯಕ ಸಮಯದ ಳಗೆ ಫ್ಲ್ಲತಾಿಂಶ ಆಧಾರಿತ 

ವಿತರಣೆಗ್ಳನುು ಸಾಧಿಸಲು ನರಿಂತರ ಗ್ಮನವನುು ರ್ಾಪಾಡಿಕ್ಕ ಳಳಲು ಎರಡ  ದೀಶಗ್ಳು ಒಪಿಪಕ್ಕ ಿಂಡಿವ. 

 

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ 

ಜನವರಿ 31, 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. 

 


