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ఫ బ్రవరి 01, 2023) 
ఫిబ్రవరి 01, 2023 
 
జాతీయ భద్రతా సలహాదారు (ఎన్ఎస్ఏ) శ్ర ీఅజిత్ దోవల్ 2023 జనవరి 30 న ుంచి ఫిబ్రవరి 1 మధ్య 
వాషిుంగ్టన్ డీసీలో అధికారికుంగా పరయటిస ు న్ాారు. ఆయనతో పాటు భారత పరభుతవ సీనియర్ 
అధికారులు, అలాగే భారతీయ పరిశ్మీ దిగ్గజాలు కూడా ఉన్ాారు. 
 
పరయటన సుంద్రభుంగా అమెరికా పరభుతవుం, కాుంగరసీ్ లోని విధాన నిరేేతలు, సుంబ్ుంధితవరాగ లతో పాటు 
వాయపార, విద్య, పరిశోధ్న వరాగ లతో ఎన్ఎస్ఏ సమావేశ్మయాయరు. ఇరు దేశాల పరయోజన్ాలు ఇమిడి 
ఉనా పలు ద్వవపాక్షిక, పరా ుంతీయ, అుంతరాా తీయ అుంశాల గ్ురిుంచి చరిచుంచారు. అమెరికా జాతీయ భద్రతా 
సలహాదారు జేక్ సలివాన్ తో భేటీతో పాటు ఆయన జాయుంట్ చీఫ్స్ ఆఫ్స స్ాట ఫ్స చ్వరమన్ జనరల్ మార్్ 
మిలీ, తాతా్లిక రక్షణ శాఖ ముంత్రర కాథలీన్ హిక్్, కీలక సెన్ేటరుు , పరిశ్మీ దిగ్గజాలతో కూడా 
సమావేశ్మయాయరు. పరయటనలో భాగ్ుంగా విదేశాుంగ్ ముంత్రర ఆుంటోనీ బ్ు ుంకరన్ తో కూడా 
సమావేశ్మవుతారు.  
 
ఎన్ఎస్ఏ సలివాన్ తో కలిసి ఎన్ఎస్ఏ దోవల్ 2023 జనవరి 31న వ వట్ హౌస్ లో కరటీికల్ అుండ్ ఎమరిాుంగ్ 
టెకాాలజీస్ (ఐసీఈటీ)పెవ పరా రుంభ సమావేశానికర సహాధ్యక్షత వహిుంచారు. తదావరా 2022 మే న్ లలో 
టోకయయలో జరిగిన సమావేశ్ుంలో పరధాని నరేుంద్ర మోదీ మరియు అమెరికా అధ్యక్షుడు జోసెఫ్స బ్ వడ్న్ చేసిన 
పరకటనకు కారయరూపమిచాచరు. ఐసీఐటీ ఆవిష్్రణ కారయకమీుంలో అమెరికాలో భారత రాయబ్ారి, 
పిరని్పల్ సెవుంటిఫిక్ అడ్వవజర్, టెలికుం శాఖ కారయద్రిి, ఇస్ర ర  చ్వరమన్, రక్షణ ముంత్రరకర శాసీుయీ సలహాదారు, 
డీఆర్ డీవో డ్వరరకటర్ జనరల్ మరియు న్ేష్నల్ సెకూయరిటీ కౌని్ల్ సెకటీేరియట్ అలాగే కేుంద్ర ఎలకాటా నిక్్, 
ఇనఫరేమష్న్ టెకాాలజీ శాఖకు సుంబ్ుంధిుంచిన పలువురు సీనియర్ అధికారులు కూడా ఎన్ఎస్ ఏతో కలిసి 
పాలగగ న్ాారు. అమెరికా తరఫున పాలగగ నా వారిలో న్ాస్ా అడిమనిస్ట టేర్, నే్ష్నల్ సెవన్్ ఫ ుండేష్న్ 
(ఎన్ఎస్ఎఫ్స) డ్వరరకటర్, డిపుయటీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు తదితరులు ఉన్ాారు.  



 
స్ాుంకేత్రక వేలూయ చ్యన్్ న్ లకొలపడుం మరియు ఉతాపద్నల సహ-అభివృదిి , సహ-ఉతపత్రులో 
సహకరిుంచ కయవడుం దావరా ఇరు దేశాలు విశ్వసనీయ స్ాుంకేత్రక భాగ్స్ావములుగా ఎదిగేుంద్ కు ఐసీఈటీ 
తోడాపటు అుందిుంచన ుంది. స్ాట ుండిుంగ్ మెకానిజుం దావరా నియుంతరణలపరమైెన ఆుంక్షలు, ఎగ్ుమతులపెవ 
నియుంతరణలు మరియు మొబ్లిటీలో అడడుంకులన  పరిష్్రిుంచాలని ఇది లక్షయుంగా నిరేేశుంచ కుుంది. 
చటాట లోు  మారుపలు చేస్ దిశ్గా పరయత్రాుంచడుంతో సహా కొనిా కీలక విభాగాలోు  భారత్ కు 
ఎగ్ుమతులపరుంగా ఉనా అడడుంకులన  సడలిుంచేుంద్ కు కృషి చేస్ాు మని అమెరికా హామీ ఇచిచుంది. స్ాట రటప్ 
వయవసథల మధ్య సుంబ్ుంధాలన  పటిష్టపరచడుం మరియు ఎక్్ పర లు, హాయకథాన్ లు, పిచిుంగ్ సెష్న్్ దావరా 
ఇరు దేశాలోు ని కీలక రుంగాలోు  నవకలపనలకు సుంబ్ుంధిుంచిన వారధ్ లన  నిరిముంచడుం వుంటి అుంశాలపెవ ఈ 
సుంద్రభుంగా పరతేయకుంగా ద్ృషిట  పెటాట రు.  
 
కావుంటమ్ టెకాాలజీస్ పరా ధానయతన  గ్ురిుసతు  పరిశ్మీ మరియు విదాయవేతుల భాగ్స్ావమయుంతో ఇరు 
దేశాలు ఒక కావుంటమ్ కయఆరిడన్ేష్న్ యుంతరా ుంగానిా ఏరాపటు చేశాయ. సెమీకుండకటరు విభాగ్ుంలో భారత్ లో 
ఫాయబ్రకేష్న్ వయవసథ అభివృదిికర అమెరికా తోడపడిుంది. అలాగే అధ్ న్ాతన స్ాుంకేత్రక న్ోడ్్  మరియు 
అధ్ న్ాతన పాయకేజిుంగ్ అుంశాలోు  జాయుంట్ వ ుంచరుు  మరియు భాగ్స్ావమాయలన  ఏరాపటు చేస కున్ేలా 
పర ర త్హిుంచిుంది. సమీప భవిష్యతుు లోని అవకాశాలన  గ్ురిుుంచేుంద్ కు అలాగే దీరఘకాలిక సెమీకుండకటర్ 
వయవసథలన  అభివృదిి  చేస్ విష్యాలోు  ”సనాది్తన  మదిుంపు చేయడుం” కయసుం భారత్ కు చ్ుందిన 
సెమీకుండకటర్ మిష్న్, ఇుండియా ఎలకాటా నిక్్ సెమీకుండకటర్ అస్ర సియేష్న్ (ఐఈఎస్ఏ) మరియు అమెరికా 
సెమీకుండకటర్ ఇుండసీట  ేఅస్ర సియేష్న్ (ఎస్ఐఏ)లతో ఒక టాస్్ ఫర ర్్ ఏరాపటు చేయాలని ఇరు దేశాలు ఒక 
నిరేయానికర వచాచయ. 
 
రక్షణ రుంగ్ ఉతపతుు ల తయారీకర సుంబ్ుంధిుంచి పరసపర పరయోజన్ాలు ఇమిడి ఉనా కీలక ఉతాపద్నలన  
సుంయుకుుంగా తయారు చేయడుంపెవ ద్ృషిట  పెటాట లని ఇరు పక్షాలు నిరేయుంచాయ. దేశ్రయుంగా తయారయేయ 
తేలికపాటి యుది్ విమానుం కయసుం భారత్ లో జరట్ ఇుంజినున  ఉతపత్రు  చేస్ుంద్ కు M/s జనరల్ ఎలకరటాక్ 
చేస కునా ల వసెన ్ ద్రఖాస ు  సమీక్షన  వేగ్వుంతుం చేస్ాు మని అమెరికా హామీ ఇచిచుంది. ఇరు దేశాలోు ని 
రక్షణ రుంగ్ స్ాట రటప్ లన  అన సుంధానిుంచేుంద్ కు కొతుగా నవకలపనల వారధిని ఏరాపటు చేయన న్ాారు.  
 
అుంతరిక్ష రుంగానికర సుంబ్ుంధిుంచి భారతీయ అుంతరిక్ష రుంగ్ సరళీకరణతో అవకాశాలు అుంద్ బ్ాటులోకర 
రావడానిా మరియు అమెరికాకు భారత స్పస్ టెకాాలజీ కుంపెనీల తోడాపటున  ఈ సుంద్రభుంగా 
పరశ్ుంసిుంచారు. మానవ సహిత విమాన్ాలన  అుంతరిక్షుంలోకర పుంప్ అవకాశాలు, న్ాస్ాకు చ్ుందిన 



కమరిియల్ లూన్ార్ ప్లోడ్ సరీవసెస్ (సీఎల్ పీఎస్) పరా జరక్ట, సెటమ్ (STEM) పరత్రభావుంతుల మారిపడి 
వుంటి అుంశాలోు  న్ాస్ాతో ఇస్ర ర  కలిసి పని చేయాలని నిరేయుంచారు.  
 
తద్ పరి తరుం టెలికమయయనికేష్న్్ విష్యుంలో వయయాలు, విసు ృత్రపరుంగా పర టీపడటుంలో భారత్ కు ఉనా 
స్ామరాథ ాలన  ద్ృషిటలో ఉుంచ కుని విశ్వసనీయ వనరులన  వినియోగిుంచ కుని 5జీ/6జీ మరియు ఓరాన్ 
(ORAN)పెవ పరభుతవ-పెవవీేట్ రుంగ్ సమాలోచనలు పరా రుంభిుంచడానికర ఇరు పక్షాలు అుంగీకరిుంచాయ. 
 
ఐసీఈటీ ఆవిష్్రణ సుంద్రభుంగా భారత శాసు ,ీ స్ాుంకేత్రక విభాగ్ుం మరియు అమెరికా న్ేష్నల్ సెవన్్ 
ఫ ుండేష్న్ మధ్య కొతుగా అమలు ఒడుంబ్డికపెవ రాయబ్ారి మరియు ఎన్ఎస్ఎఫ్స డ్వరరకటర్ సుంతకాలు 
చేశారు. సీఈటీలో సుంయుకు పరిశోధ్నకు కూడా ఇది వరిుుంచన ుంది.  
 
2023 జనవరి 30న అమెరికా మరియు భారతీయ పరిశ్మీ వరాగ లతో యయఎస్ చాుంబ్ర్ ఆఫ్స కామర్్ లో 
ఐసీఈటీ రౌుండ్ టేబ్ుల్ నిరవహిుంచారు. పరభుతవుం, పరిశ్మీ, మరియు విదాయవేతుల మధ్య అధ్ న్ాతన 
స్ాుంకేత్రక భాగ్స్ావమాయనిా పటిష్టుం చేస కున్ేుంద్ కు ఉపయోగ్పడే ఆలోచనలన  పుంచ కున్ేుంద్ కు 
ఇదొక చక్ని అవకాశ్ుం కలిపుంచిుంది.  
 
ఇుండియా హౌస్ లో ఎన్ఎస్ఏ గౌరవారథుం రాయబ్ారి తరణ జిత్ సుంధ్  విుంద్  ఏరాపటు చేశారు. ఇుంద్ లో 
వాణిజయ ముంత్రర జిన్ా రరైమొుండో , ఎన్ఎస్ఏ జేక్ సలివాన్, విదేశాుంగ్ శాఖ తాతా్లిక ముంత్రర వ ుండీ షెరమన్ తో 
పాటు అమెరికా పరభుతవుంలోని పలువురు ఉనాతాధికారులు, అధ్ న్ాతన టెకాాలజీ కుంపెనీలు మరియు 
ఫుండ్్ కర చ్ుందిన సీఈవోలు, పరసిది్ అమెరికా యయనివరి్టీల అధిపతులు పాలగగ న్ాారు.  
 
అధ్ న్ాతన రుంగాలోు  భారత్-అమెరికా సహకారానిా బ్లోప్తుం చేస కయవడానికర పరా త్రపదికగా మరియు 
భారత్-అమెరికా మధ్య సమగ్,ీ అుంతరాా తీయ వయయహాతమక భాగ్స్ావమయ పరిపకవతన  పరత్రబ్ుంబ్ుంచేలా ఈ 
చరచలు నిలిచాయ. నిరిేష్ట  కాలవయవధ్ లోు  ఫలితాలు రాబ్టేట  విధ్ుంగా పరయతాాలపెవ ద్ృషిట  పెటటడుం 
కొనస్ాగిుంచాలని ఇరు దేశాలు నిరేయుంచాయ.  
 
వాష ింగ్టన్ డీస ీ  
జనవరి 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. 


