
இதுவரை இல்லாத வரையில் மிைப்பபைிய அளவிலான 

பிைதிநிதிைள் குழுவுடன் அபெைிை்ைா ஏரைா இந்தியா 2023-ல் 

ைலந்து பைாள்கிறது 

* சுதந்திரமான மற்றும் வெளிப்படையான இந்ததா-

பசிபிக் பகுதிக்கான அரப்்பணிப்டபக் குறிக்கும் ெடகயில் அவமரிக்க

 ராணுெ தளொைங்கள், பணியாளரக்ள், வதாழில்துடறயின் உற்சாகமி

க்க பங்தகற்பு 

வசன்டன, பிப்ரெரி 10: வபங்களுருவில் 2023 பிப்ரெரி 12 முதல் 17 ெடர 

நடைவபறும் ஏதரா இந்தியா நிகழ்சச்ிக்கான மிகப்வபரிய அவமரிக்க 

குழுவுக்கு இந்தியாவுக்கான அவமரிக்க வபாறுப்புத் தூதர ்எலிசவபத் 

த ான்ஸ் தடலடம ெகிக்கிறார.் 

"அவமரிக்க வதாழில்துடற மற்றும் ராணுெம் ெழங்கக்கூடிய உலகத் த

ரம் ொய்ந்த உபகரணங்கள், பயிற்சிகள், திறன் மற்றும் கூைட்ு வசயல்

பாடுகடள வெளிப்படுத்தும் ெடகயில் இதுெடர இல்லாத அளவிலான

 மிகப் வபரிய அவமரிக்கக் குழுடெ ெழிநைத்துெது வபருடமயாக உள்

ளது. இந்தியா தனது பாதுகாப்பு திறன்கடள நவீனப்படுத்துெதால், வி

ரும்பத்தக்க பங்குதாரராக திகழ நாங்கள் விரும்புகிதறாம். பரஸ்பர ந

ன்டம பயக்கும் கூைட்ு உற்பத்தி மற்றும் ெளரச்ச்ியில் நாங்கள் அதிக 

கெனம் வசலுதத்ுகிதறாம். பாதுகாப்பான, ெளமிக்க, வெளிப்படையா

ன மற்றும் சுதந்திரமான இந்ததா-

பசிபிக் பகுதிக்கான தவிரக்்க முடியாத பங்குதாரராக இந்தியாடெ நா

ங்கள் பாரக்்கிதறாம்," என்று தூதர ்த ான்ஸ் கூறினார.் 

ஏதரா இந்தியா 2023-

ல் அவமரிக்க ராணுெ வீரரக்ளுைன் கெனத்டத ஈரக்்கும் ெடகயிலான 

விமானங்களும் இைம்வபறும். 

ஏதரா இந்தியாவுக்கான அவமரிக்க அரசுக் குழுவில் பின்ெரும் அதிகா

ரிகள் இைம்வபறுொரக்ள்: 

* தூதர ்ஏ. எலிசவபத் த ான்ஸ், இந்தியாவுக்கான அவமரிக்க வபாறுப்பு

த ்தூதர;் 

* வ டிடியா பி. ராயல், இந்ததா-

பசிபிக் பாதுகாப்பு விெகாரங்களுக்கான முதன்டம துடண உதவி பா

துகாப்பு வசயலாளர;் 

* ரியர ்அை்மிரல் டமக்தகல் தபக்கர,் மூத்த பாதுகாப்பு அதிகாரி, அவம

ரிக்கத் தூதரகம், புது தில்லி; 



* மிரா தக. வரஸ்னிக், அரசியல்-

ராணுெ விெகாரங்களுக்கான அலுெலகத்தின் பிராந்திய பாதுகாப்பு 

பிரிவின் துடண உதவி வசயலாளர;் 

*  ூடித் தரவின், அவமரிக்க துடணத் தூதர,் வசன்டன; 

*  ஸ்டின் தக. வமக்ஃபாரல்ின், வதாழில்துடற அடிப்படை தமம்பாடு ம

ற்றும் சரெ்ததச ஈடுபாை்டிற்கான பாதுகாப்பு துடண வசயலாளர;் 

* டமக்தகல் எஃப். மில்லர,் துடண இயக்குநர,் ராணுெ பாதுகாப்பு ஒத்து

டழப்பு முகடம; 

* தம ர ்வ னரல்  ூலியன் சி. சீை்ைர,் விமானப்படையின் சரெ்ததச வி

ெகாரங்களுக்கான உதவி துடண வசயலாளர;் 

* பிரிதகடியர ்வ னரல் த ாயல் ைபிள்யூ. சஃப்ராவனக், விமானப்படை 

பாதுகாப்பு உதவி மற்றும் ஒதத்ுடழப்பு இயக்குநரகத்தின் இயக்குநர ்ம

ற்றும் விமானப்படை வமை்டீரியல் கமாண்டின் சரெ்ததச விெகாரங்க

ளுக்கான இயக்குநர;் 

* காரல்ா ஹாரன்், கைற்படை சரெ்ததச திை்ைங்கள் அலுெலகத்தின் நிர்

ொக இயக்குநர;் 

* த . மரிதயா மிராண்ைா, கைற்படை சரெ்ததச திை்ைங்கள் அலுெலகத்

தின் வதாழில்நுை்பம், பாதுகாப்பு மற்றும் கூைட்ுறவு திை்ைங்களின் இய

க்குநர;் 

* தகரி அருண், ெணிக விெகாரங்களுக்கான அதிகாரி, அவமரிக்க து

டணத் தூதரகம், வசன்டன, மற்றும் 

* பீை்ைர ்எென்ஸ், பிராந்திய பாதுகாப்பு மற்றும் ஆயுதப் பரிமாற்றங்க

ளுக்கான துடண இயக்குநர,் அவமரிக்க வெளியுறவுத் துடற 

தமலும், முன்னணி அவமரிக்க பாதுகாப்பு தளொை நிறுெனங்களான 

ஏதரா வமை்ைல்ஸ் அடலயன்ஸ், ஆஸ்ை்தராநாடிக்ஸ் காரப்்தபாதராஷன்

 ஆஃப் அவமரிக்கா, தபாயிங், ஜிஈ ஏதராஸ்தபஸ், வ னரல் அதைாமிக்ஸ் 

ஏதராநாடிக்கல் ஸிஸ்ைம்ஸ் இன்க், டஹ -

வைக்  இம்தபாரை்் எக்ஸ்தபாரை்் காரப்்வபாதரஷன், த ானல் தலபரை்ைரீ

ஸ் இன்க், கால்தமன் தெரல்்டுடெடு இன்க், லாக்ஹீை் மாரை்்டின், பிராை் 

& டெைன்ி, மற்றும் டிைபுள்யூ வமை்ைல்ஸ் எல்எல்சி உள்ளிை்ைடெயும் ஏ

தரா இந்தியாவில் பங்தகற்கின்றன. எலஹங்கா விமானப்படை தளத்தி

ல் உள்ள 'ஏ' கூைத்தில் அடமந்துள்ள, கால்தமன் தெரல்்டுடெடு ஏற்பா

டு வசய்துள்ள அவமரிக்க பாரை்ன்ரஷ்ிப் அரங்கில் இைம்வபறும் அவமரி



க்க கண்காை்சியாளரக்ள் பற்றிய தகெலுக்கான இடணப்பு: https://kallm

an.com/shows/aero-india-2023 

இந்தியாவின் மிகப்வபரிய விமான கண்காை்சிக்கான இருதரப்பு ஆதர

டெ வெளிப்படுத்தும் விதமாக, அவமரிக்க விமானப்படை இடசக்குழு

ொன ஏழு நபரக்ள் வகாண்ை பசிபிக்கின் ஃடபனல் அப்தராச,் பிப்ரெரி 

16 அன்று ஏதரா இந்தியாவிலும், ஒரு ொரம் முழுக்க வபங்களூருவில் ப

ல இைங்களிலும் வபாதுமக்களுக்காக நிகழ்சச்ிகடள நைத்துகிறது. 

ஏதரா இந்தியாவில் ெலுொன அவமரிக்க ஈடுபாடு, அவமரிக்க-

இந்திய பாதுகாப்பு கூை்ைாண்டமடய பலப்படுத்துெததாடு, இந்ததா-

பசிபிக் பாதுகாப்பிற்கான அவமரிக்காவின் உறுதிப்பாைட்ை நிரூபித்து

, கூைட்ு வசயல்பாடுகடள ஊக்குவிதத்ு, அவமரிக்க ராணுெத்தின் திற

ன்கடளக் வெளிப்படுத்துகிறது. 

"நமது ததசங்களின் எதிரக்ாலமும் - உண்டமயில் உலகத்தின் எதிரக்ா

லமும் - சுதந்திரமான மற்றும் வெளிப்படையான இந்ததா-

பசிபிக் ெரும் தசாப்தங்களில் நிடலத்தன்டமதயாடு வசழிதத்ு விளங்

குெடத சாரந்்துள்ளது," என்று அவமரிக்க அதிபர ்த ா டபைன் கூறியி

ருப்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

ஊைக தகள்விகள் மற்றும் தநரக்ாணல் தகாரிக்டககளுக்கு, ChennaiPDPr

ess@State.gov என்ற மின்னஞ்சல் முகெரிடய வதாைரப்ு வகாள்ளவும். அ

வமரிக்க விமானப்படை இடசக்குழு நிகழ்சச்ிகள் பற்றிய புதுப்பிக்கப்

பை்ை தகெல்களுக்கு @USAndChennai-ஐப் பின்வதாைரவும். 
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