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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੁਖੱਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਵਾਖਸ਼਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਫਰੇੀ (30 ਜਨਵਰੀ-1 ਫਰਵਰੀ, 2023) 

1 ਫਰਵਰੀ, 2023 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਵਾਖਸ਼਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅਖਿਕਾਰਤ 

ਦੌਰ ੇ'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਖਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ। 

ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਖਹੱਤਾਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੁਵੱਲੇ, ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਖਦਆਾਂ 'ਤੇ 

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਾਂਗਰਸ, ਵਪਾਰਕ, ਅਕਾਦਖਮਕ ਅਤੇ ਿੋਜ ਭਾਈਚਾਖਰਆਾਂ ਦੇ ਖਹੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇ ਨੀਤੀ ਖਨਰਮਾਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਉਹ ਜੁਆਇ਼ਿੰਟ 

ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਖਮਲੀ, ਰੱਖਿਆ ਮ਼ਿੰਤਰੀ ਕੈਥਲੀਨ ਖਹਕਸ, ਮੁੱਿ ਸੈਨੇਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ 

ਆਗੂਆਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਵੀ ਖਮਲੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਖਵੱਚ ਖਵਦੇਸ਼ ਮ਼ਿੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਖਲ਼ਿੰਕਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਮਈ, 2022 ਖਵੱਚ ਟੋਕੀਓ ਖਵੱਚ ਹੋਈ ਪਰਿਾਨ ਮ਼ਿੰਤਰੀ ਨਖਰ਼ਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸੇਫ ਖਬਡੇਨ ਦੀ ਮੀਖਟ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂ਼ਿੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਖਦ਼ਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨਾਲ ਖਮਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੋਵਾਲ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂ਼ਿੰ ਵ੍ਾਈਟ ਹਾਊਸ ਖਵਿੇ ਖਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਐਮਰਖਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (iCET) ਬਾਰ ੇ

ਪਖਹਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਖਟ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸਖਹ-ਪਰਿਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।  ਦੁਪਖਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਖਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਪਰਮੁੱਿ ਖਵਖਗਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਦੂਰਸ਼ਿੰਚਾਰ ਖਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਇਸਰ ੋਦੇ 

ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰੱਖਿਆ ਮ਼ਿੰਤਰੀ ਦੇ ਖਵਖਗਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, DRDO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਖਰਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਖਨਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮ਼ਿੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ 

ਸੀਨੀਅਰ ਅਖਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਿੋਂ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇ਼ਿੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਪ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨੇ ਖਹੱਸਾ ਖਲਆ। 

iCET ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੈਖਲਊ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਈਟਮਾਾਂ ਦੇ ਸਖਹ-ਖਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਖਹ-ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ 

ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਖਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਈ ਖਵਿੀ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 

ਪਾਬ਼ਿੰਦੀਆਾਂ, ਖਨਰਯਾਤ ਖਨਯ਼ਿੰਤਰਣ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬ਼ਿੰਿੀ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਿ ਨੇ ਕੁਝ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿੇਤਰਾਾਂ ਖਵੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂ਼ਿੰ ਖਨਰਯਾਤ ਦੀਆਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖਦੱਤਾ, ਖਜ਼ਿੰਨਾਾਂ ਖਵੱਚ 

ਕਾਨੂ਼ਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕਰਨ ਸਬ਼ਿੰਿੀ ਯਤਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਕਸਪੋਜ਼, ਹੈਕਾਥੌਨ ਅਤੇ ਖਪਖਚ਼ਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਮਾਖਿਅਮ ਨਾਲ 

ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਖਸਸਟਮ ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਸਬ਼ਿੰਿਾਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਖਮਆਨ ਪਰਮੁੱਿ ਿੇਤਰਾਾਂ ਖਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ 

ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ। 

 



ਕੁਆਾਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂ਼ਿੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਾਂ ਖਿਰਾਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਖਮਕਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ 

ਕੁਆਾਂਟਮ ਤਾਲਮਲੇ ਖਵਿੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੈਮੀਕ਼ਿੰਡਕਟਰਾਾਂ ਦੇ ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਈਕੋਖਸਸਟਮ 

ਦੇ ਖਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਖਰਪੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੋਡਾਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਪੈਕੇਖਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਸਾਾਂਝ ੇਉੱਦਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ 

ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕ਼ਿੰਡਕਟਰ ਖਮਸ਼ਨ, ਇ਼ਿੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟਰਾਖਨਕਸ ਸੈਮੀਕ਼ਿੰਡਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IESA) ਅਤੇ US 

ਸੈਮੀਕ਼ਿੰਡਕਟਰ ਇ਼ਿੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SIA) ਨੂ਼ਿੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਮਆਦ ਦੇ ਮੌਖਕਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕ਼ਿੰਡਕਟਰ ਈਕੋਖਸਸਟਮ ਦੇ ਲ਼ਿੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਖਵਕਾਸ ਸੁਿਾਲਾ ਬਣਾਉਣ  

ਲਈ "ਖਤਆਰੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ" ਖਵਕਖਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਰੱਖਿਆ ਖਨਰਮਾਣ ਦੇ ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਦੋਵੇਂ ਖਿਰਾਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਖਹੱਤ ਦੀਆਾਂ ਮੁੱਿ ਵਸਤਾਾਂ ਦੇ ਸਾਾਂਝ ੇਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਖਿਆਨ ਕੇਂਦਖਰਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਨਰਖਮਤ ਲਾਈਟ ਕ਼ਿੰਬੈਟ ਏਅਰਿਾਫਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਜੈੱਟ 

ਇ਼ਿੰਜਣਾਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਖਟਰਕ ਦੁਆਰਾ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਪਰਗਟਾਈ। ਦੋਵਾਾਂ ਪਾਖਸਆਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂ਼ਿੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵਾਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਖਬਰਜ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੁਲਾੜ ਦ ੇਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਿੇਤਰ ਨੂ਼ਿੰ ਿੋਲ੍ਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨੀਕੀ ਕ਼ਿੰਪਨੀਆਾਂ ਦੇ 

ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਖਕਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖਹਮਤੀ ਬਣੀ ਖਕ ਇਸਰ ੋਮਨੁੱਿੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਦੇ 

ਮੌਖਕਆਾਂ, ਨਾਸਾ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੂਨਰ ਪੇਲੋਡ ਸਰਖਵਖਸਜ਼ (CLPS) ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ STEM ਪਰਖਤਭਾ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਨਾਸਾ ਨਾਲ 

ਖਮਲਕ ੇਕ਼ਿੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਉੱਨਤ ਦੂਰਸ਼ਿੰਚਾਰ ਖਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਖਿਰਾਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇ

ਹੋਏ 5G/6G ਅਤੇ ORAN ਨੂ਼ਿੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ-ਖਨੱਜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤ ੇਸਖਹਮਤ ਹੋਈਆਾਂ। 

iCET ਦੀ ਲਾਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖਵਖਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਵਭਾਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇ਼ਿੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਖਵਚਕਾਰ 

ਨਵੀਂ ਲਾਗ ੂਖਵਵਸਥਾ 'ਤੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ NSF ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ CET ਖਵੱਚ ਸਾਾਂਝੀ ਿੋਜ ਦਾ 

ਖਵਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

30 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂ਼ਿੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਰਸ ਚੈਂਬਰ ਖਵਿੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਦਾ iCET ਗੋਲਮੇਜ ਸ਼ਿੰਮੇਲਨ 

ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਖਮਕਤਾ ਖਵਚਕਾਰ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂ਼ਿੰ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਖਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖਮਖਲਆ। 

ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸ਼ਿੰਿ ੂਨੇ ਇ਼ਿੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਖਵਿ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਖਵੱਚ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 

ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਜੀਨਾ ਰੇਮੋਂਡ,ੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 

ਸਕੱਤਰ ਵੈਂਡੀ ਸ਼ੇਰਮਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਖਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕ਼ਿੰਪਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿੰਡਾਾਂ ਦੇ ਮੁਿੀ 

ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਾਂ ਪਰਮੁੱਿ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀਆਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਅਖਤ-ਆਿੁਖਨਕ ਿੇਤਰਾਾਂ ਖਵਚੱ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਖਹਯੋਗ ਨੂ਼ਿੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਆਿਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਖਵਆਪਕ ਆਲਮੀ  ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪਖਰਪੱਕਤਾ ਨੂ਼ਿੰ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਨ। 

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੇ ਖਮਥੀਆਾਂ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਅ਼ਿੰਦਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਆਨ ਖਦ਼ਿੰਦ ੇਰਖਹਣ 'ਤੇ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦੱਤੀ। 

 



ਵਾਖਸ਼਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 

31 ਜਨਵਰੀ, 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. 

 


