
 

  

ʻಏರ  ೋ ಇಂಡಿಯಾ 2023ʼ ದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿ ದ  ಡ್ಡ ನಿಯೋಗ 

ಸ್ವತಂತರ ಹಾಗ  ಮುಕತ ಇಂಡ  ೋ ಪ ಸಿಫಿಕ  ಭಾಗಕ್ಾಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬದಧತ    
 

ಬೆೆಂಗಳೂರು (ಫೆಬ್ುುವರಿ 10) :  ಫೆಬ್ುುವರಿ 12ರಿೆಂದ 17ರವರೆಗೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ʻಏರೆ ೋ ಇೆಂಡಿಯಾ-
2023ʼ ಪ್ುದರ್ಶನದಲ್ಲ ಿಭಾರತದಲ್ಲನಿ ಯು.ಎಸ . ಮಿಷನ ನ ಚಾರ್ೆಶ ಡಿ ಅಫೆೋಸ ಶ ಅೆಂಬಾಸಡರ  ಎಲ್ಲಜಬೆತ  ರ್ೆ ೋನಸ  
ಅವರು ಈವರೆಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿ ದೆ ಡಡ ನಿಯೋಗವನುು ಮುನುಡೆಸಿ ಪಾಲೆ ೊಳಳಲ್ಲದಾಾರೆ. 
ʻಅಮೆರಿಕ ವೆೈಮಾನಿಕ ಉದಯಮ ಹಾಗ  ಸೆೋನಾಪ್ಡೆಯ ವಿರ್ವ ದರ್ೆಶಯ ಉಪ್ಕರಣಗಳು, ತರಬೆೋತಿ, ತಾಕತುು ಹಾಗ  
ಜೆಂಟಿ ಅಭಾಯಸದ ಸಾಮರ್ಥಯಶಗಳನುು ಪ್ುದರ್ಶಶಸುವ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿ ದೆ ಡಡ ನಿಯೋಗವನುು ಮುನುಡೆಸಲು ನನಗೆ 
ಹೆಮೆೆಯೆನಿಸುತಿುದೆ. ಭಾರತ ತನು ಸೆೋನಾ ಸಾಮರ್ಥಯಶವನುು ಆಧುನಿೋಕರಣಗೆ ಳಿಸುತಿುರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಚ್ಛಕಿ 
ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಬ್ಯಸುತೆುೋವೆ. ಉಭಯ ದೆೋರ್ಗಳಿಗ  ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಜೆಂಟಿ ಉತಾಾದನೆ ಹಾಗ  ಜೆಂಟಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯತು ನಾವು ಹೆಚ್ಛಿನ ಗಮನ ನಿೋಡುತಿುದೆಾೋವೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ, ಅತಯೆಂತ 
ಮುಕುವಾದ ಹಾಗ  ಸವತೆಂತು ʻಇೆಂಡೆ ೋ -ಪೆಸಿಫಿಕ ̓ ಪಾುೆಂತಯಕಾಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತವನುು ಅತಯೆಂತ ಪ್ುಮುಖ ಪಾಲುದಾರ 
ದೆೋರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತೆುೋವೆʼ ಎೆಂದು ಅೆಂಬಾಸಡರ  ರ್ೆ ೋನಸ  ತಿಳಿಸಿದಾಾರೆ. 

ಅಮೆರಿಕದ ಸೆೋನಾ ಪ್ಡೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಿಬ್ಬೆಂದ್ಧ ಹಾಗ  ಅತಾಯಧುನಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ʻಏರೆ ೋ ಇೆಂಡಿಯಾ-2023ʼ 

ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲವೆ. 
 

ಏರ  ೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಕ್ಾಾರದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ:  
• ಅೆಂಬಾಸಡರ  ಎ. ಎಲ್ಲರ್ೆಬೆತ  ರ್ೆ ೋನಸ , ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯು.ಎಸ . ಮಿಷನ ನ ಚಾರ್ೆಶ ಡಿ ಅಫೆೋಸ ಶ; 
• ರ್ೆಡಿಡಿಯಾ ಪಿ. ರಾಯಲ , ಪಿುನಿಸಪ್ಲ  ಡೆಪ್ುಯಟಿ ಅಸಿಸೆಿೆಂಟ  ಸೆಕೆುಟರಿ ಆಫ  ಡಿಫೆನಸ  ಫಾರ  ಇೆಂಡೆ ೋ=ಪೆಸಿಫಿಕ  

ಸೆಕುಯರಿಟಿ ಅಫೆೋಸ ಶ; 
• ರಿಯರ  ಅಡಿೆರಲ  ಮೆೈಕಲ  ಬೆಕರ , ಸಿೋನಿಯರ  ಡಿಫೆನಸ  ಅಫಿರ್ಶಯಲ, ಯು.ಎಸ . ರಾಯಭಾರ ಕಚೆೋರಿ 

ಹೆ ಸದ್ಧಲ್ಲಿ; 
• ಮಿೋರಾ ಕೆ. ರೆಸಿುಕ , ಡೆಪ್ುಯಟಿ ಅಸಿಸೆಿೆಂಟ  ಸೆಕೆುಟರಿ ಆಫ  ಸೆಿೋಟ  ಫಾರ  ರಿೋಜನಲ  ಸೆಕುಯರಿಟಿ, ಬ್ ಯರೆ ೋ ಆಫ  

ಪೊಲ್ಲಟಿಕಲ -ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಅಫೆೋಸ ಶ; 
• ಜುಡಿತ  ರೆೋವಿನ, ಕಾನಸಲ  ಜನರಲ , ಯು.ಎಸ . ಕಾನುಸಲೆೋಟ  ಜನರಲ  ಚೆನೆುೈ; 



• ಜಸಿಿನ  ಕೆ. ಮಾಯಕ ಫಲ್ಲಶನ, ಡೆಪ್ುಯಟಿ ಅಸಿಸೆಿೆಂಟ  ಸೆಕೆುಟರಿ ಆಫ  ಡಿಫೆನಸ  ಫಾರ  ಇೆಂಡಸಿಿಯಲ  ಬೆೋಸ  
ಡೆವಲಪ ಮೆೆಂಟ  ಅೆಂಡ  ಇೆಂಟರ ನಾಯಷನಲ  ಎೆಂಗೆೋಜ ಮೆೆಂಟ ; 

• ಮೆೈಕಲ  ಎಫ . ಮಿಲಿರ , ಡೆಪ್ುಯಟಿ ಡೆೈರೆಕಿರ , ಡಿಫೆನಸ ಸೆಕುಯರಿಟಿ ಕೆ ಆಪ್ರೆೋಷನ  ಏರ್ೆನಿಸ; 
• ಮೆೋಜರ  ಜನರಲ  ಜುಲ್ಲಯನ  ಸಿ. ಚ್ಛೋಟರ , ಅಸಿಸೆಿೆಂಟ  ಡೆಪ್ುಯಟಿ ಅೆಂಡರ  ಸೆಕೆುಟರಿ ಆಫ  ದ್ಧ ಏರ ಫೋಸ ಶ, 

ಇೆಂಟರ ನಾಯಷನಲ ಅಫೆೋಸ ಶ; 
• ಬ್ರುಗೆೋಡಿಯರ  ಜನರಲ  ರ್ೆ ಯಲ  ಡಬ್ುಿು ಸಫಾುನೆಕ , ಡೆೈರೆಕಿರ  ಆಫ  ದ್ಧ ಏರ ಫೋಸ ಶ ಸೆಕುಯರಿಟಿ 

ಅಸಿಸೆಿೆಂನಸ  ಅೆಂಡ  ಕೆ ಆಪ್ರೆೋಷನ  ಡೆೈರೆಕೆ ಿರೆೋಟ  ಅೆಂಡ  ಡೆೈರೆಕಿರ  ಆಫ  ಇೆಂಟರ ನಾಯಷನಲ  ಅಫೆೋಸ ಶ, 
ಏರ ಫೋಸಶ ಮಾಷಶಲ  ಕಮಾೆಂಡ ; 

• ಕಾಲಾಶ ಹಾನ ಶ, ಎಕ್ಸಸಕುಯಟಿವ  ಡೆೈರೆಕಿರ  ಆಫ  ದ್ಧ ನೆೋವಿ ಇೆಂಟರ ನಾಯಷನಲ  ಪೊುಗಾುಮ್ಸ  ಆಫಿೋಸ ; 
• ರ್ೆ. ಮಾರಿಯ ಮಿರಾನಾಾ, ಡೆೈರೆಕಿರ  ಆಫ  ಟೆಕಾುಲಜಿ, ಸೆಕುಯರಿಟಿ, ಅೆಂಡ  ಕೆ ಆಪ್ರಟಿವ  ಪೊುಗುಮ್ಸ ಅಟ  

ದ್ಧ ನೆೋವಿ ಇೆಂಟರ ನಾಯಷನಲ  ಪೊುಗಾುಮ್ಸ  ಆಫಿೋಸ ;  
• ಕೆೋರಿ ಅರುಣ , ಕೌನಸಲರ  ಫಾರ  ಕಮರ್ಷಶಯಲ  ಅಫೆೋರಸ ಶ, ಯು.ಎಸ . ಕಾನುಸಲೆೋಟ  ಜನರಲ  ಚೆನೆುೈ ಮತುು 
• ಪಿೋಟರ  ಇವಾನಸ , ಡೆಪ್ುಯಟಿ ಡೆೈರೆಕಿರ  ಫಾರ  ರಿೋಜನಲ  ಸೆಕುಯರಿಟಿ ಅೆಂಡ  ಆಮ್ಸ ಶ ಟಾುನಸ ಫಸ ಶ, 

ಯು.ಎಸ . ಡಿಪಾಟ ಶಮೆೆಂಟ  ಆಫ  ಸೆಿೋಟ   
 

 

ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ುಮುಖ ಸೆೋನಾ ಕೆಂಪ್ನಿಗಳಾದ, ʻಏರೆ ೋ ಮೆಟಲಸ  ಅಲಯನಸ ̓ , ʻಆಸೆ ಿೋನಾಟಿಕಸ  ಕಾಪೊೋಶರೆೋಷನ  ಆಫ  
ಅಮೆರಿಕʼ, ಬೆ ೋಯೆಂಗ , ಜಿಇ ಏರೆ ೋಸೆಾೋಸ , ಜನರಲ  ಅಟಾಮಿಕಸ  ಏರೆ ೋನಾಟಿಕಲ  ಸಿಸಿಮ್ಸ  ಇೆಂಕ ̓, ಹೆೈ ಟೆಕ  
ಇೆಂಪೊೋಟ ಶ ಎಕಸ ಪೊೋಟ ಶ ಕಾಪೊೋಶರೆೋಷನ , ರ್ೆ ೋನಲ  ಲಾಯಬೆ ೋರೆಟರಿೋಸ , ಲಾಕ ಹೋಡ  ಮಾಟಿಶನ , ಪಾುಟ  ಅೆಂಡ  
ವೆೈಟೆು ಮತುು ಟಿಡಬ್ುಿ ಮೆಟಲಸ  ಇವುಗಳ ವಿಮಾನಗಳು ಏರೆ ೋ ಇೆಂಡಿಯಾ 2023ರ ʻಯುಎಸ ಎ ಪಾಟಶನರ ರ್ಶಪ  
ಪೆವಿಲ್ಲಯನ ̓ನ ಪ್ುದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲವೆ.  
ಯಲಹೆಂಕದ ವೆೈಮಾನಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ʻ ಕಾಲ ಮಾಯನ  ವಡ ಶವೆೈಲಡ ̓ ಈ ಪ್ುದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಿದುಾ ಲ್ಲೆಂಕ ನುು ಇಲ್ಲಿ 
ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ: https://kallman.com/shows/aero-india-2023 

ಭಾರತದ ಅತಿದೆ ಡಡ ವೆೈಮಾನಿಕ ಪ್ುದರ್ಶನಕೆಾ ದ್ಧವಪ್ಕ್ಷಿೋಯ ಬೆೆಂಬ್ಲ ನಿೋಡುವ ದ್ಧಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಪ್ಡೆಯ ಏಳು 
ಸದಸಯರ ಬಾಯೆಂಡ  ʻಫೆೈನಲ  ಅಪೊುೋಚ ̓ ಫೆಬ್ುುವರಿ 16ರೆಂದು ಏರೆ ೋ ಇೆಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಶಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಹಾಗ  ಇಡಿೋ 
ವಾರ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಗಿೋತ ಕಾಯಶಕುಮ ನಿೋಡಲ್ಲದೆ. 
 

ʻಏರೆ ೋ ಇೆಂಡಿಯಾದʼ ದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ತೆ ಡಗಿಕೆ ಳುಳವಿಕೆ ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ಸೆೋನಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನುು 
ಬ್ಲಪ್ಡಿಸುವುದಲಿದೆೋ ಇೆಂಡೆ ೋ ಪೆಸಿಫಿಕ  ಭಾಗದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕೆೈರ್ೆ ೋಡಿಸಿರುವ ಉಭಯ ದೆೋರ್ಗಳ ಬ್ದಿತೆಯನುು 
ಮತುಷುಿ ಪ್ುಚುರಪ್ಡಿಸುತುದೆ. ಈ ಪ್ುದರ್ಶನ ಅಮೆರಿಕ ಸೆೋನೆಯ ಯುದಿ ಸಾಮರ್ಥಯಶಕೆಾ ಕನುಡಿ ಹಡಿದು, ಜೆಂಟಿ 
ಸಮರಾಭಾಯಸದ ಸಾಧಯತೆಗಳಿಗೆ ಉತೆುೋಜನ ನಿೋಡುತುದೆ. ಅಧಯಕ್ಷ ರ್ೆ  ಬೆೈಡನ  ಅವರು ಹೆೋಳಿರುವೆಂತೆ, ʻಮುೆಂಬ್ರುವ 
ದರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಸವತೆಂತು ಹಾಗ  ಮುಕು ಇೆಂಡೆ ೋ ಪೆಸಿಫಿಕ  ಭಾಗದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನುು ಅವಲೆಂಬ್ರಸಿ ನಮೆ ಉಭಯ ದೆೋರ್ಗಳ 
ಭವಿಷಯ, ಅಷೆಿೋ ಅಲಿ ಇಡಿೋ ಜಗತಿುನ ಭವಿಷಯ ನಿೆಂತಿರುತುದೆʼ 

ಮಾಧಯಮದ ಕುರಿತ ಪ್ುಶ್ೆುಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಸೆಂದರ್ಶನದ ಮನವಿಗಳಿದಾರೆ, ದಯವಿಟುಿ 
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