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ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ വാഷിിംഗ്ടൺ 
ഡിസിയിദേക്കുള്ള സന്ദർശനിം (ജനുവരി 30-റെബ്രുവരി 01, 2023) 

 റെബ്രുവരി 01, 2023 

 
ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ദഡാവൽ 2023 ജനുവരി 30 മുതൽ 
റെബ്രുവരി 1 വറരയുള്ള തിയ്യതികളിൽ  വാഷിിംഗ്ടൺ ഡിസിയിറേ 
ഔദേയാഗിക സന്ദർശനിം നടത്ുിം. അദേഹദത്ാറടാപ്പിം ഇന്ത്യൻ 
ഗവൺറമന്െിന്റെ മുതിർന്ന ഉദേയാഗസ്ഥരുിം ഇന്ത്യൻ വയവസായ 
ബ്പമുഖരുിം പങ്കുദേരുിം. 

 

സന്ദർശന ദവളയിൽ, ഗവൺറമന്്, ദകാൺബ്ഗസ്, രിസിനസ്സ്, അക്കാേമിക്, 

െിസർച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിേുടനീളമുള്ള യു.എസ് നയരൂപീകരണ 
വക്താക്കളുമായുിം പങ്കാളികളുമായുിം പരസ്പര താൽപ്പരയമുള്ള 
ഉഭയകക്ഷി, ബ്പാദേശിക, ആദഗാള വിഷയങ്ങളിൽ എൻ എസ് എ 
സിംവേിച്ചു. യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ദജക്ക് 
സള്ളിവനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്േയ്ക്ക്ക് പുെറമ, ദജായിന്് േീഫ് ഓഫ് 
സ്റ്റാഫ് റേയർമാൻ ജനെൽ മാർക്ക് മിേലി, ബ്പതിദരാധ റസബ്കട്ടെി കാത്േീൻ 
ഹിക്സ്, ബ്പധാന റസനറ്റർമാർ, വയവസായ ബ്പമുഖർ എന്നിവരുമായുിം 
അദേഹിം കൂടിക്കാഴ്േ നടത്ി. സന്ദർശനത്ിനിറട അദേഹിം പിന്നീട് 
ദസ്റ്ററ്റ് റസബ്കട്ടെി ആന്െണി ബ്ലിങ്കനുമായുിം കൂടിക്കാഴ്േ നടത്ുിം. 

 

2023 ജനുവരി 31 ന് വവറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന ബ്കിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് 
എമർജിിംഗ് റടക്ദനാളജീസ് (ഐസിഇടി) സിംരിംഭത്ിന്റെ ഉദ്ഘാടന 
ദയാഗത്ിൽ എൻ എസ് എ സള്ളിവറനാപ്പിം എൻഎസ്എ ദഡാവൽ 
സഹ അധയക്ഷനായിരുന്നു. 2022 റമയ്ക് മാസത്ിൽ ദടാക്കിദയായിൽ വച്ചു 
ബ്പധാനമബ്ന്ത്ി ബ്ശീ നദരബ്ന്ദ ദമാേിയുിം ബ്പസിഡണ്ട് ദജാസഫ് റരയ്ക്ഡനുിം 
തമ്മ്ിൽ നടത്ിയ മീറ്റിങ്ങിറേ ബ്പസ് താവന അനുസരിച്ചാ ഇ ഇത്. എൻ 
എസ് എയ്ക്റക്കാപ്പിം യുഎസിറേ ഇന്ത്യൻ അിംരാസഡർ, ബ്പിൻസിപ്പൽ 
സയന്െിെിക് അവഡൈസർ, റടേികമ്മ്യൂണിദക്കഷൻസ് വകുപ്പ് റസബ്കട്ടെി, 
ഐഎസ്ആർഒ റേയർമാൻ, രക്ഷാ മബ്ന്ത്ിയുറട ശാസ്ബ്ത ഉപദേഷ്ടാവ്, 

ഡയെക്ടർ ജനെൽ, ഡിആർഡിഒ എന്നിവരുിം ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ 
റസബ്കദട്ടെിയറ്റിറേയുിം ഇേക്ദബ്ടാണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻെർദമഷൻ 



റടക്ദനാളജി മബ്ന്ത്ാേയത്ിദേയുിം മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദേയാഗസ്ഥരുിം  
ഉദ്ഘാടന േടങ്ങിൽ പറങ്കടുത്ു. യുഎസ് ഭാഗത്്, നാസ 
അഡ്മിനിസ്ദബ്ടറ്റർ, നാഷണൽ സയൻസ് ൌദണ്ടഷൻ (എൻഎസ്എഫ്), 
റഡപയൂട്ടി നാഷണൽ റസകയൂരിറ്റി അവഡ്വസർ തുടങ്ങിയവർ 
പറങ്കടുത്ു.     

 

സാദങ്കതിക മൂേയ ശ ിംഖേകൾ റകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിേൂറടയുിം ഇനങ്ങളുറട 
ഒരുമിച്ചുള്ള  വികസനത്ിനുിം നിർമ്മ്ാണത്ിനുിം പിന്ത്ുണ 
നൽകിറക്കാണ്ട് ഇരു രാജയങ്ങറളയുിം വിശൈസനീയമായ സാദങ്കതിക 
പങ്കാളികളാക്കി മാറ്റാൻ ഐ സി ഇ ടി േക്ഷയമിടുന്നു. ഒരു സ്റ്റാൻഡിിംഗ് 
റമക്കാനിസത്ിേൂറട റെഗുദേറ്റെി നിയബ്ന്ത്ണങ്ങൾ, കയറ്റുമതി 
നിയബ്ന്ത്ണങ്ങൾ, ഗതാഗത  തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കാനുിം ഇത് 
േക്ഷയമിടുന്നു.േിേ നിർണായക ദമഖേകളിൽ ഇന്ത്യയിദേക്കുള്ള 
കയറ്റുമതി തടസ്സങ്ങൾ േഘൂകരിക്കുന്നതിനായി  നിയമനിർമ്മ്ാണത്ിേുള്ള  
മാറ്റങ്ങൾക്ക് ബ്ശമിക്കുന്നതുൾപ്പറട   പിന്ത്ുണയുിം യുഎസ് പക്ഷിം 
ഉെപ്പുനൽകി. എക്സ്ദപാസ്, ഹാക്കദത്ാണുകൾ, പിച്ചിിംഗ് റസഷനുകൾ 
എന്നിവയിേൂറട സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇദക്കാസിസ്റ്റങ്ങൾ തമ്മ്ിേുള്ള രന്ധിം 
ശക്തിറപ്പടുത്ുന്നതിനുിം ഇരു രാജയങ്ങൾക്കുമിടയിറേ ബ്പധാന 
ദമഖേകളിൽ നവീകരണ രന്ധങ്ങൾ നിർമ്മ്ിക്കുന്നതിനുിം ഊന്നൽ നൽകി. 

 

കൈാണ്ടിം സാദങ്കതികവിേയകളുറട ബ്പാധാനയിം തിരിച്ചെിഞ്ഞ്, വയവസായ-
അക്കാേമിയയുറട പങ്കാളിത്ദത്ാറട ഇരുപക്ഷവുിം ഒരു കൈാണ്ടിം 
ദകാർഡിദനഷൻ സിംവിധാനിം സ്ഥാപിച്ചു. അർദ്ധോേകങ്ങളുറട 
ദമഖേയിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ൊബ്രിദക്കഷൻ ഇദക്കാസിസ്റ്റിം 
വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് യുഎസ് പിന്ത്ുണ നൽകി, കൂടാറത മുതിർന്ന 
റടക്ദനാളജി ദനാഡുകൾക്കുിം നൂതന പാദക്കജിിംഗിനുിം സിംയുക്ത 
സിംരിംഭങ്ങറളയുിം പങ്കാളിത്റത്യുിം ദബ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുിം 
റേയ്ക്തു.റസമികണ്ടക്റ്റർ ദമഖേയുറട  

സമീപകാേ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചെിയുന്നതിനുിം േീർഘകാേ വികസനിം 
സുഗമമാക്കുന്നതിനുിം ഒരു "സന്നദ്ധത വിേയിരുത്ൽ" 
വികസിപ്പിറച്ചടുക്കുന്നതിനുിം ഇന്ത്യയുറട അർദ്ധോേക േൗതയിം, ഇന്ത്യ 
ഇേക്ദബ്ടാണിക്സ് റസമി കണ്ടക്റ്റർ അദസാസിദയഷൻ (IESA), യുഎസ് 
അർദ്ധോേക വയവസായ അദസാസിദയഷൻ (SIA) എന്നിവ ഉൾറപ്പടുന്ന 
ഒരു ടാസ് ക് ദൊഴ്സ് രൂപീകരിക്കാൻ ധാരണയായി.  

 

ബ്പതിദരാധ ഉൽപ്പാേന ദമഖേയിൽ, പരസ്പര താൽപ്പരയമുള്ള ബ്പധാന 
ഇനങ്ങളുറട സിംയുക്ത ഉൽപ്പാേനത്ിൽ ബ്ശദ്ധ ദകബ്ന്ദീകരിക്കാൻ 
ഇരുരാജയങ്ങളുിം സമ്മ്തിച്ചു. തദേശീയമായി നിർമ്മ്ിച്ച വേറ്റ് ദകാിംരാറ്റ് 
എയർബ്കാഫ്റ്റിന് ദവണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ റജറ്റ് എഞ്ചിനുകൾ 
നിർമ്മ്ിക്കുന്നതിന്  ജനെൽ ഇേക്ബ്ടിക് എന്ന കമ്പനി സമർപ്പിച്ച 



വേസൻസ് അദപക്ഷ ദവഗത്ിൽ  അവദോകനിം റേയ്യാൻ യുഎസ് 
ബ്പതിജ്ഞാരദ്ധമാറണന്ന് അനുകൂേിച്ചു. ഇരുവശത്ുമുള്ള ബ്പതിദരാധ 
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകറള രന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പുതിയ ഇറന്നാദവഷൻ ബ്രിഡ്് 
സ ഷ്ടിക്കുിം. 

 

രഹിരാകാശ ദമഖേ സിംരന്ധിച്ച്, ഇന്ത്യയുറട രഹിരാകാശ ദമഖേ 
തുെന്ന് നൽകിയ അവസരങ്ങറളയുിം യുഎസിറേ ഇന്ത്യയുറട 
രഹിരാകാശ സാദങ്കതിക കമ്പനികളുറട സിംഭാവനകറളയുിം അവർ 
അഭിനന്ദിച്ചു. മനുഷയ രഹിരാകാശ യാബ്താ അവസരങ്ങൾ, നാസയുറട 
റകാദമഴ്സയൽ േൂണാർ ദപദോഡ് സർവീസസ് (CLPS) പദ്ധതി, സ്റ്റിം ടാേന്് 
എക്സ്ദേഞ്ചുകൾ എന്നിവയിൽ ഇദബ്സാ നാസയുമായി ദേർന്ന് 
ബ്പവർത്ിക്കുറമന്ന് ധാരണയായി. 

 

അടുത് തേമുെയുറട  റടേികമ്മ്യൂണിദക്കഷനിൽ, ഇന്ത്യയുറട േിേവ്-
മത്സരക്ഷമതയുിം അളവുിം കണക്കിറേടുത്്, വിശൈസനീയമായ ഉെവിടങ്ങൾ 
ഉപദയാഗിച്ച് 5ജി /6ജി , ഒൊൻ   എന്നിവ ഉൾറക്കാള്ളുന്ന ഒരു റപാതു-
സൈകാരയ സിംഭാഷണിം ആരിംഭിക്കാൻ ഇരുപക്ഷവുിം സമ്മ്തിച്ചു. 

 

ഐസിഇടി ദോഞ്ച് ദവളയിൽ, ഡിപ്പാർട്ട് റമന്് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് 
റടക്ദനാളജിയുിം യുഎസിറേ നാഷണൽ സയൻസ് ൌദണ്ടഷനുിം 
തമ്മ്ിേുള്ള ഒരു പുതിയ ബ്കമീകരണിം നടപ്പാക്കുന്നതിനായി അിംരാസഡെുിം 
എൻഎസ്എഫ് ഡയെക്ടെുിം ഒപ്പുവച്ചു. ഇത് സി ഇ ടിയിറേ സിംയുക്ത 
ഗദവഷണിം വിപുേീകരിക്കുന്നതാ ഇ. 

 

2023 ജനുവരി 30-ന്, യു.എസ് ദേിംരർ ഓഫ് റകാദമഴ്സിൽ യു.എസുിം 
ഇന്ത്യൻ വയവസായവുമായി ഒരു ഐ സി ഇ ടി ൌണ്ട് ദടരിൾ 
സദമ്മ്ളനിം  നടന്നു. ഗവൺറമന്്, വയവസായിം, അക്കാേമിക് 
എന്നിവയ്ക്ക്കിടയിൽ ഉയർന്ന സാദങ്കതിക പങ്കാളിത്ിം 
ശക്തിറപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിന് ഇത് 
അവസരറമാരുക്കി. 

 

ഇന്ത്യൻ ഹൗസിൽ അിംരാസഡർ തരൺജിത് സന്ധുവുിം എൻഎസ്എയ്ക്ക്ക് 
സൈീകരണിം നൽകി. വാണിജയ റസബ്കട്ടെി ജിന വെദമാദണ്ടാ, എൻഎസ്എ 
റജയ്ക്ക് സള്ളിവൻ, ആക്ടിിംഗ് റസബ്കട്ടെി ഓഫ് ദസ്റ്ററ്റ് റവൻഡി റഷർമാൻ, 

യുഎസ് അഡ്മിനിസ്ദബ്ടഷനിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഉന്നത ഉദേയാഗസ്ഥർ, 

അഡൈാൻസ്ഡ് റടക്ദനാളജി കമ്പനികളുറടയുിം െണ്ടുകളുറടയുിം 
ദമധാവികൾ, അദമരിക്കയിറേ ബ്പമുഖ സർവകോശാേ ദമധാവികൾ.  
എന്നിവർ  സന്നിഹിതരായിരുന്നു. 

 



ഈ സന്ദർശനദവളയിറേ േർച്ചകൾ അതയാധുനിക ദമഖേകളിൽ ഇന്ത്യ-
യുഎസ് സഹകരണിം തീബ്വമാക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി മാെുകയുിം 
ഇന്ത്യ-യുഎസ് സമബ്ഗവുിം ആദഗാള തബ്ന്ത്പരമായ പങ്കാളിത്ത്ിന്റെ 
പകൈതയുറട ബ്പതിെേനവുമായി മാെുകയുിം റേയ്ക്തു. നിശ്ചിത 
സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ െേറത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വസ്തുതകളിൽ  
സുസ്ഥിരമായ ബ്ശദ്ധ നിേനിർത്ാൻ ഇരു രാജയങ്ങളുിം സമ്മ്തിച്ചു. 

 
വാഷിിംഗ്ടൺ ഡിസി 
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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. 

 


