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வாஷிங்டன் டிசிக்கு தேசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகாின் வருகக 

(ஜனவாி 30-பிப்ரவாி 01, 2023) 

பிப்ரவாி 01, 2023  
 

தேசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகர் அஜித் தோவல் 30 ஜனவாி முேல் பிப்ரவாி 1, 2023 வகர 

வாஷிங்டன் DC க்கு உத்ேிதயாகபூர்வ விஜயம் தேற்ககாண்டுள்ளார். அவருடன் இந்ேிய 

அரசின் மூத்ே அேிகாாிகள் ேற்றும் இந்ேிய கோழில்துகை ேக வர்கள் உடன் கசன்று 

உள்ளனர். 

 

இந்ே விஜயத்ேின் தபாது, NSA, அரசு, காங்கிரஸ், வணிகம், கல்வி ேற்றும் ஆராய்ச்சி 

சமூகங்களில் உள்ள அகோிக்க ககாள்கக வகுப்பாளர்கள் ேற்றும் பங்குோரர்களுடன் பரஸ்பர 

ஆர்வமுள்ள இருேரப்பு, பிராந்ேிய ேற்றும் உ களாவிய பிரச்சிகனகள் குைித்து உகரயாடியது. 

அகோிக்க தேசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகர் தஜக் சல்லிவனுடனான சந்ேிப்கபத் ேவிர, அவர் 

கூட்டுப் பகடகளின் ேக வர் கஜனரல் ோர்க் ேில்லி, பாதுகாப்புச் கசய ர் காத்லீன் ஹிக்ஸ், 

முக்கிய கசனட்டர்கள் ேற்றும் கோழில்துகை ேக வர்ககளயும் சந்ேித்ோர். இந்ே பயணத்ேின் 

தபாது அவர் பின்னர் கவளியுைவுத்துகை கசய ாளர் ஆண்டனி பிளிங்ககன சந்ேிக்க 

உள்ளார். 

 

31 ஜனவாி 2023 அன்று கவள்கள ோளிககயில் கிாிடிகல் அண்ட் எேர்ஜிங் கடக்னா ஜிஸ் 

(ஐசிஇடி) பற்ைிய முன்முயற்சியின் கோடக்கக் கூட்டத்ேிற்கு என்எஸ்ஏ சல்லிவனுடன் 

இகணந்து, என்எஸ்ஏ தடாவல் ேக கே ோங்கினார். சந்ேிப்பின் தபாது, பிரேேர் நதரந்ேிர 

தோடி ேற்றும் ஜனாேிபேி தஜாசப் பிடனின் அைிவிப்கப கசய ாக ோற்ைியது. NSA ஐ 

அகோிக்காவுக்கான இந்ேியத் தூேர், முேன்கே அைிவியல் ஆத ாசகர், கோக த்கோடர்புத் 

துகையின் கசய ர் ஆகிதயார் துவக்கி கவத்ேனர். இஸ்தராவின் ேக வர், ரக்ஷா ேந்ேிாியின் 

அைிவியல் ஆத ாசகர், இயக்குநர் கஜனரல், DRDO ேற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் 

கசய கம் ேற்றும் ேின்னணு ேற்றும் ேகவல் கோழில்நுட்ப அகேச்சகத்ேின் மூத்ே அேிகாாிகள் 

அகோிக்க ேரப்பில், நாசா நிர்வாகி, தேசிய அைிவியல் அைக்கட்டகள (என்எஸ்எஃப்) 

இயக்குனர், துகண தேசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகர் உள்ளிட்தடார் பங்தகற்ைனர். 

 

iCET கோழில்நுட்ப ேேிப்பு சங்கிலிககள உருவாக்குவேன் மூ ம் இரு நாடுககளயும் 

நம்பகோன கோழில்நுட்ப பங்காளிகளாக நிக நிறுத்துவகே தநாக்கோகக் ககாண்டுள்ளது 

ேற்றும் கபாருட்களின் இகண வளர்ச்சி ேற்றும் இகண உற்பத்ேிக்கு ஆேரவளிக்கிைது. இது 

ஒழுங்குமுகை கட்டுப்பாடுகள், ஏற்றுேேி கட்டுப்பாடுகள் ேற்றும் நடோடும் ேகடககள ஒரு 

நிக யான கபாைிமுகையின் மூ ம் நிவர்த்ேி கசய்வகேயும் தநாக்கோகக் ககாண்டுள்ளது. 



சட்ட ோற்ைங்களுக்கான முயற்சிகள் உட்பட சி  முக்கியோன பகுேிகளில் இந்ேியாவுக்கான 

ஏற்றுேேி ேகடககள எளிோக்குவேற்கான ஆேரகவயும் அகோிக்க ேரப்பு உறுேியளித்ேது. 

எக்ஸ்தபாஸ், தஹக்கத்ோன்கள் ேற்றும் பிட்ச்சிங் அேர்வுகள் மூ ம் ஸ்டார்ட்அப் சுற்றுச்சூழல் 

அகேப்புகளுக்கு இகடதயயான கோடர்கப வலுப்படுத்துேல் ேற்றும் இரு நாடுகளுக்கு 

இகடதயயான முக்கிய துகைகளில் புதுகேப் பா ங்ககள உருவாக்குேல் ஆகியவற்றுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. 

 

குவாண்டம் கோழில்நுட்பங்களின் முக்கியத்துவத்கே உணர்ந்து, இரு ேரப்பினரும் 

கோழில்துகை ேற்றும் கல்வியாளர்களின் பங்தகற்புடன் ஒரு குவாண்டம் ஒருங்கிகணப்பு 

கபாைிமுகைகய நிறுவினர்.குகைகடத்ேிகள்  துகையில், இந்ேியாவில் ஃதபப்ாிதகஷன் 

சுற்றுச்சூழல் அகேப்பின் வளர்ச்சிகய அகோிக்கா ஆோித்ேது, தேலும் முேிர்ந்ே கோழில்நுட்ப 

முகனகள் ேற்றும் தேம்பட்ட தபக்தகஜிங்கிற்கான கூட்டு முயற்சிகள் ேற்றும் 

கூட்டாண்கேககள ஊக்குவித்ேது. இந்ேியாவின் கசேிகண்டக்டர் ேிஷன், இந்ேியா 

எ க்ட்ரானிக்ஸ் கசேிகண்டக்டர் அதசாசிதயஷன் (ஐஇஎஸ்ஏ) ேற்றும் யுஎஸ் கசேிகண்டக்டர் 

இண்டஸ்ட்ாி அதசாசிதயஷன் (எஸ்ஐஏ) ஆகியவற்கை உள்ளடக்கிய ஒரு பணிக்குழுகவ 

உருவாக்க ஒப்புக்ககாள்ளப்பட்டது. குறுகிய கா  வாய்ப்புககள அகடயாளம் காணவும், 

குகைக்கடத்ேி சுற்றுச்சூழல் அகேப்புகளின் நீண்ட கா  வளர்ச்சிகய எளிோக்கவும் "ேயார் 

ேேிப்பீட்கட" உருவாக்குேல். 

 

பாதுகாப்பு உற்பத்ேித் துகையில், பரஸ்பர ஆர்வமுள்ள முக்கிய கபாருட்களின் கூட்டு 

உற்பத்ேியில் கவனம் கசலுத்ே இரு ேரப்பினரும் ஒப்புக்ககாண்டனர். உள்நாட்டித தய 

ேயாாிக்கப்பட்ட இ குரக தபார் விோனங்களுக்கான கஜட் என்ஜின்ககள இந்ேியாவில் 

ேயாாிக்க M/s கஜனரல் எ க்ட்ாிக்  சேர்ப்பித்ே உாிே விண்ணப்பத்கே விகரவாக 

ேறுபாிசீ கன கசய்ய அகோிக்கா உறுேிபூண்டுள்ளது. இருபுைமும் உள்ள பாதுகாப்பு 

நிறுவனங்ககள இகணக்க புேிய கண்டுபிடிப்பு பா ம் உருவாக்கப்படும். 

 

விண்கவளித் துகையில், இந்ேியாவின் விண்கவளித் துகைகயத் ேிைப்பேன் மூ ம் 

வழங்கப்படும் வாய்ப்புகள் ேற்றும் அகோிக்காவில் உள்ள இந்ேியாவின் விண்கவளி 

கோழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு ஆகியகவ பாராட்டப்பட்டன. ேனிே விண்கவளி 

விோன வாய்ப்புகள், நாசாவின் வணிக சந்ேிர தபத ாட் தசகவகள் (சிஎல்பிஎஸ்) ேிட்டம் 

ேற்றும் STEM ேிைகே பாிோற்ைங்கள் ஆகியவற்ைில் இஸ்தரா நாசாவுடன் இகணந்து 

கசயல்படும் என்று ஒப்புக்ககாள்ளப்பட்டது. 

 

அடுத்ே ேக முகை கோக த்கோடர்புகளில், இந்ேியாவின் கச வு-தபாட்டித்ேன்கே ேற்றும் 

அளகவக் கருத்ேில் ககாண்டு, நம்பகோன ஆோரங்ககளப் பயன்படுத்ேி 5G/6G ேற்றும் ORAN 

ஆகியவற்கை உள்ளடக்கிய கபாது-ேனியார் உகரயாடக த் கோடங்க இரு ேரப்பும் 

ஒப்புக்ககாண்டன. 

 

iCET கவளியீட்டின் தபாது, இந்ேிய அைிவியல் ேற்றும் கோழில்நுட்பத் துகைக்கும் 

அகோிக்காவின் தேசிய அைிவியல் அைக்கட்டகளக்கும் இகடதய ஒரு புேிய அே ாக்க 



ஏற்பாட்டில் தூேர் ேற்றும் NSF இயக்குநரால் கககயழுத்ேிடப்பட்டது. இது CET இல் கூட்டு 

ஆராய்ச்சிகய விாிவுபடுத்தும். 

 

30 ஜனவாி 2023 அன்று, US தசம்பர் ஆப் காேர்ஸ்  இல் அகோிக்க ேற்றும் இந்ேிய 

கோழில்துகையுடன் iCET வட்டதேகச நகடகபற்ைது. அரசு, கோழில்துகை ேற்றும் 

கல்வியாளர்களுக்கு இகடதய உயர் கோழில்நுட்ப கூட்டாண்கேகய தேம்படுத்துவேற்கான 

தயாசகனககளப் பகிர்ந்து ககாள்வேற்கான வாய்ப்கப இது வழங்கியது. 

 

தூேர் ேரன்ஜித் சந்து இந்ேியா ஹவுஸில் NSA க்கு வரதவற்பு அளித்ோர், இேில் வர்த்ேக 

கசய ாளர் ஜினா கரேண்தடா, NSA தஜக் சல்லிவன், கவளியுைவுத்துகை கசய ர் கவண்டி 

கஷர்ேன், அகோிக்க நிர்வாகத்ேின் ப  உயர் அேிகாாிகள் ேற்றும் தேம்பட்ட கோழில்நுட்ப 

நிறுவனங்கள் ேற்றும் நிேிகளின் ேக வர்கள்,  அகோிக்காவின் முன்னணி 

பல்கக க்கழகங்களின் ேக வர்கள்  க ந்துககாண்டன. 

 

இந்ே விஜயத்ேின் தபாது நடந்ே விவாேங்கள், அேிநவீன துகைகளில் இந்ேியா-அகோிக்கா 

ஒத்துகழப்கப ேீவிரப்படுத்துவேற்கான அடிப்பகடகய உருவாக்குகிைது ேற்றும் இந்ேியா-

அகோிக்க விாிவான, உ களாவிய மூத ாபாய கூட்டாண்கேயின் முேிர்ச்சிகய உண்கேயாக 

பிரேிபலிக்கிைது. இரு நாடுகளும் உறுேியான கா க்ககடுவுக்குள் முடிவு சார்ந்ே 

விநிதயாகங்ககள அகடவேில் கோடர்ந்து கவனம் கசலுத்ே ஒப்புக்ககாண்டன. 

 

 

வாஷிங்டன் டிசி  

ஜனவாி 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. 

 


