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ధన్య వాదాలు రాజా మీ ఉదాాత్తమైన్ పరిచయం కొరకు. మీకు కార్నీ గై ఇండియా
లోని మీ సహోద్యయ గులుకు మరియు అమెరికా దౌత్య కారాయ లయం లోని నా
సహద్యయ గులు సమిష్టగా
ి శ్రమ వెచ్చ ంచ్ ఈ కారాయ శ్రమానిీ
న్డిపంచ్న్ందుకు ధన్య వాదాలు. ఈ మధ్యయ హన్ సమయం లో ఇరక డికి
విచ్చచ సిన్ శ్పతీ ఒరక రికి ధ్యయ న్వాదాలు. భారత్ కు అమెరికా రాయబారిగా నా
తొలి శ్పసంగం మీ మందు చెయయ డం నాకు గౌరవంగా భావిస్తతనాీ ను.
2001 నుంచ్ భారత్ అమెరికా దేశాల శ్పభుత్య మరియు ప్రైవేట్ రంగాల
విషయాలోో పూరిగత నిమగీ మైన్ందుకు అదృషం
ి గా భావిస్తతనాీ ను.
ఇప్పు డు, అంత్కు మందు భారత్ దేర శ్ాచీన్ చరిశ్త్ మరియు దాని గొపు
సంసక ృతి గురించ్ తెలిసి చాలా అబ్బు ర పడ్డాను .5000 సంవత్స రాల శ్కిత్ం
సింధు నాగరిరత్ వృద్ధా చెంధన్తీరు ఆ కాలంలో శ్పపంచం లోనే మొదటి
శ్పణాళిరబదమై
ద న్ న్గరాలు ఉండేవి .
ఈ సింధు నాగరిరత్ తోనే ఈ ఉపఖండం లో శ్ాచీన్ భాషలు , మతాలూ ,
విజాాన్ శాప్రసతం అభివృధా చెందాయి .ఇప్పు డు అమెరికా రాయబారిగా నా
శ్పస్థాన్ం ఆరంభిస్తతనాీ ను , మీతో సంభాష్టంచాలనుకుంటునాీ ను, నా
భారతీయ మిశ్ులారా - 21 వ రతాబం
ద ై మన్ సంబంధంయొరక శ్పభావం
. నేను మాట్లోడేధ మీరు ఇచ్చచ సు ందన్ మరియు సమాచారాలతోనే
పరిపూర ణమవుతాయి, అందుకే మీ శ్పతి సు ందన్ల కొరకు ఎదురు
చూస్తతంట్లను.

భారత్ కు మిశ్ుడు:
మందుగా ఒప్పు కోవాలి అమెరికా రాయబారిగా నియమించబడడం వల ో చాలా
ఉపయోగాలునాీ యి. మఖయ ంగా నా జీవిత్ శ్పయాణం లో వివిధ
రంగాలనుంచ్ నాకు తారస పడిన్ వయ కుత లు మరియు నేను ఎప్పు డు రలవని
వారు నా గురించ్ మంచ్ విషయాలు పంచుకోవడ్డనికి వచాచ రు . అంత్ నిజం
కారపోవచుచ , కానీ రచ్చ త్ంగా సంతోషంగా అయితే అనిపస్తతంధ!
నాకు వచ్చ న్ శ్పరంసలోో ఒరటి మాశ్త్ం న్నుీ బాగా మగుదనిీ చ్చసింధ అధ
నేను భారత్ రాప్రషప
ి తి గారిని రలిసి నా అర హత్లు సమరిు చ్న్ప్పడు ఆయన్
"మీరు భారత్ కు మిశ్ులు" అని సంబోధంచ్న్ప్పడు .ఇదే వాయ ఖయ
చాలామంధ అనాీ రు. అధ నేను గౌరవంగా భావిస్తతనాీ ను. నేను భారత్ కి
మిశ్ుడు అవవ డం అంటే అర ాం మరియు దాని శ్ామఖయ త్ గురించ్
ఆలోచ్ంచాను.
నేను వాణిజయ శాఖ అండర్ సెశ్రటర్న గా భారత్ తో రలిసి పని చ్చస్తతన్ీ ప్పడు
స్తనిీ త్మైన్ అమెరికా స్థంకేతిర పరిజాాన్ం - సైనిర మరియు
సంశ్ాదాయ ఉపయోగాలు రలిసి – “దవ ందవ ఉపయోగ అంశాలు” అన్బడిన్
విషయాలై మన్ ఇరుదేశాలు చాలా సంకిష
ో ి సవాళ్ళ ను ఎదుర్కక నాీ యి .
భారత్ ఆ స్థంకేతిర పరిజాాన్ం యొరక మరింత్ అందుబాటుని కోరితే, అమెరికా
ఖచ్చ త్ంగా నియమిత్ శ్గహీత్లకు మందుగా ఒప్పు కునాీ అవసరాలకు
మాశ్త్మే ఎలాంటి బధలీలైన్ అవావ లని కోరుకుంధ. నిజం చెాు లంటే దీని
కోసం అవసరమైన్ అధునాత్న్ ఎగుమతి నియంశ్త్ణ వయ వస ా ఆ సమయం
లో భారత్ దగ గర లేదు.
మన్ శ్ాధమిర చరచ లు ఈ అంరం ైన్ అధకారిరంగా మరియు కొంచెం
ఒతితడితో కూడిన్విగా ఉండేవి , దానికి కారణం మన్ ద్స్థానాల మధయ ఉన్ీ
విసతృత్ అంత్రం . కానీ మన్ం త్వ రగానే వరుస పరసు ర
అడుగులతో విశావ సం పంధ మందుకు న్డిచాం . ఎంత్ దూరం
వచాచ మ! ఇప్పు డున్ీ నాలుగు బహుాక్షిర నియంశ్త్ణ పదు
ా లోో,
రండింటిలో భారుక సభ్య త్వ ం ఉంధ - ఒరటి దవ ంద ఉపయోగ అంశాల
ైన్ ధ వస్సస న్ర్ అమరిర, రండోధ భారత్ ఈ మాధయ నే చ్చరిన్ క్షిపణి
నియంశ్త్ణా స్థంకేతిర పరిాలన్ . త్వ రలో భారత్ జీవ రస్థయన్
ఆయుధ్యలకు సంబంధంచ్ ఆప్రస్సలి
ి యా శ్ూప్పలో చ్చరాలని మేమ

ఆశిస్తతనాీ ం . భారత్ కు అణు సరఫర సమూహం లో సభ్య త్వ ం కొరకు భారత్
మరియు అంత్రాాతీయ భాగస్థవ మలతో చాలా దగ గరగా పనిచ్చస్తతనాీ ం . అదే
సమయం లో అమెరికా భారతిక సంబంధంచ్న్ “దవ ందవ ఉపయోగ అంశాలు”
ఎగుమతి విధ్యన్ం లో ఉన్ీ నియంశ్త్ణ ధోరణి నుంచ్ ఉదార విధ్యనానికి
మారింధ .
అమెరికా మరియు భారత్ అధకారులు ఈ మారుు ను సమీపంచ్న్ విధ్యన్మే
చాలామంధ న్నుీ భారత్ యొరక స్సీ హిుడి గా
పలవడ్డనికి కారణమయియ ంధ అని అనుకుంటునాీ ను. ఆ మార గమ గురించ్
ద్కుోపతంగా వివరిస్థతను. అధ మొదలయియ ంధ - ఎప్పు డుకూడ్డ - గౌరవం తోనే .
అయితే అమెరికా మరియు భారత్ దౌత్య వేత్తలు ఖచ్చ త్ం గా వారి వారి
సంబంధత్ జాతీయ శ్పయోజనాలను అనుసరిస్తతనే, ఒరరినొరరు జాశ్గత్ గా
వినాీ రు , అవత్లి వారి కోణం అర ాం చ్చస్తకోవడ్డనికి శ్పయతిీ ంచారు
,ఉమమ డి అంశాలు మరియు పరసు ర లాభ్దాయర పరిష్కక రాల కోసం
అనేవ ష్టంచారు.
మన్ం ఒరరినొరరు ఏ దాపరిరం లేకుండ్డ విరవ సించుకునాీ ం. ఏధ చెప్పతారో
అధ చెయయ ండి మరియు ఏధ చ్చస్థతరు అధ చెపు ండి ఇధ చాలా ాత్ నానుడి
కావొచుచ , కానీ చాలా మఖయ ం న్మమ రం బలపడడ్డనికి .
అవొవ చుచ , మన్ం చాలా స్థరుో ఒరరితో ఒరరు విభేధంచ్ వచుచ కానీ
స్సీ హిులు గా అంగీరరించుకునాీ ం . ఎందురంటే మన్ మధయ ఉమమ డి
శ్ాథమిరమైన్ కొనిీ శ్పయిజనాలు ఉనాీ యి. అంగీకారం దావ రా
మన్మెలాంటి రశ్ుత్వ ం లేకుండ్డ విభేదాలు పరిషక రించుకుంటూ మన్
సంబంధ్యలకు ఏ మాశ్త్ం ఇబు ంధ లేకుండ్డ మందుకు స్థగాం. మర్కర
కీలరమైన్ అంరం మన్ పదతి
ద ైన్ విశావ సం ఎందురంటే ఒరరి
సదుదదేశాయ లను ఒరరు విరవ సిస్థతరు . ఆ విశావ సం తోనే అప్పు డప్పు డు
స్థహస్థలు - పెదద స్థహస్థలు కూడ్డ చ్చస్థం - అవి చ్వరకు మన్ గమయ ం
చెందడ్డనికి ద్యహదపడతాయి.
చ్వరిగా మన్ నిరచ లత్వ ం మరియు నిలరడను శ్పదరిశ ంచాం. మన్ం అనిీ
కోణాలను దృష్ట ి లో పెటుికొని దారిలో ఎదురయ్యయ
అనివారయ మైన్ నిరారలనుంచ్ మరియు ఆటంకాలనుంచ్ వెంటనే

కోలుకునాీ ం . మన్ బంధ్యనిీ ఎుతకు ైఎుత సంబంధం శ్కింద కించ
పరచుకోలేదు . మరియు కొంచెం హాసయ స్తూ రి త కూడ్డ సహాయ పడింధ .
ఈ లక్షణాలు - గౌరవం, న్మమ రం, అంగీకారం, విశావ సం మరియు నిరచ లత్వ ం
- మన్ం స్థధంచ్న్ విజయాలకు కీలరమయాయ యి. అవి మన్ శ్పజల మధయ
సంభ్ంధ్యలలోను అంత్ర్న ోన్ భాగాలు. దీనికి అుయ త్మ ఉదాహరణ అమెరికా
లో నివసిస్తతన్ీ శ్పవాస భారతీయ సమూహం. అమెరికా జీవన్యానాం లో
త మమేరమై కూడ్డ భారత్ తో దగ గర సంబంధ్యలు కొన్స్థగిస్తతనాీ రు .
పూరిగా
భారతీయ వాయ ారవేత్తలు, మఖయ ంగా , ఈ విజయంతో మన్ ఇరు
సంసక ృులను దగ గర చ్చశారు . మరియు మఖయ మైన్ అమెరికా స్థంకేతిర
పటం ై మశ్ద వేసి భారత్ కు కూడ్డ లాభ్ం చ్చకూరాచ రు . ఇప్పు డు అమెరికా
లో ఉన్ీ వలసదారులు శ్ారంభించ్న్ ద్స్థిరుి్ లు మైు మూడు శాత్ం
భారతీయ వయ వస్థాపకులే. ఆ అంకె మిగతా అనీీ శ్పవాస్తలరనాీ చాలా
అధగమించ్ంధ . ఖచ్చ త్ం గా అమెరికా భారతీయుల మధయ మాన్వీయ
దృరు ధం లో స్థగిన్ సంభాషణలు ఈ గణాంర స్థధన్కు తోడు డ్డాయి .
ఇదే స్తూ రి త ఉత్స హం తో, శ్పెసిడంట్ శ్టం్, శ్పధ్యని మోడీ భ్ందానిీ
కూడ్డ శ్పతిభింబంచ్ంధ . ఇధ మన్ ఇరు దేశాల శ్పభుత్వ అధకారుల మధయ
జరిగే నిరంత్ర చరచ లోో కూడ్డ చొచుచ కు పోవాలి. మన్ వ్యయ హాత్మ ర
భాగస్థవ మాయ నికి పరిపూర ణత్ చ్చకూరా లి అంటే మన్ ఇరు దేశాల శ్పభుత్వ
అధకారుల మధయ నితాయ సంభాషణలోో చ్చరాలి.

మ్న విలువలు మ్రియు ప్రయోజనాలు:

విభిన్ీ శ్కియాశీలర, బహుళ్ మత్, బహుళ్ జాతి శ్పజాస్థవ మాయ ల సభుయ లు గా
భారతీయులు మరియు అమెరిరనులు ఉమమ డి శ్ాధమిర విలువలైన్ వయ కి త
సవ చాచ రషప
ి డే త్త్వ ం, పరిశ్రమ, స్సవ చాచ సమాజాలు, మాన్వ హకుక లు
మరియు రూల్ అఫ్ లా జీవిస్తతనాీ రు .
అవకారవాదంతో కాకుండ్డ ఈ విలువలు మరియు దృఢమైన్ న్మమ రం తో మన్
స్సీ హం బలపడింధ. మన్ విలువల ఆధ్యరం గా మన్కు ఉమమ డి
శ్పయోజనాలు ఉనాీ యి. అవి నియమాలు ాటించడం లో గాని వరరత వాణిజయ

స్సవ చఛ అనుభ్వించడం లో కానీ అంత్రాాతీయ చట్లినిీ అనుసరించ్
వివాదాలను స్థమరసయ ం గా పరిసక హరించడం లో కానీ .
ఇండో రసిఫిక్ ప్రంతం:

మన్ ఉమమ డి విలువలు మరియు శ్పయోజనాలు ఈ శ్ాంతానికి
సంబంధంచ్న్ విషన్ ను చూచ్స్తతంధ. ఈ శ్ాంత్ం శ్పపంచం లోనే అత్య ంత్
పెదధ
ద మరియు వేగంగా ఎధగే ఆరి ార వయ వస ా మరియు అత్య ధర జనాభా గల
త
దేశాలు ఉనాీ య్. ఈ శ్ాంత్ప్ప సమశ్దాలు అంత్రాాతీయ వరకాని
కి
అవసరమైన్ రేవులునాీ యి. ఈ భౌగోళిర శ్ాంత్ం లో అత్య ధర సహజ
వన్రులు మరియు వేగంగా అభివృధా చెందుున్ీ అంత్రాాతీయ వయ వస ా కు
గురుతావ రర షణ కేంశ్దం గా అభివృధా చెడుుంధ .
టుో ఇండో ైసఫిక్
త
 అమెరికా జాతీయ భ్శ్దతా వ్యయ హం గురించున్
శ్ాంత్ం దాని ఆవల కూడ్డ భారత్ ఒర “శ్పమఖ రకీ”త . భారత్ మరియు
అమెరికా వారి శ్పజలు మరియు ఇత్రులయొరక భ్శ్దతా మరియు
శ్ేయస్తస కొరకు ఇండో పసిఫిక్ శ్ాంత్ం చాలా కీలరం .
 ఈ శ్ాంత్ప్పయొరక సవ ఛ్చ ను పరిరక్షించ్ - రూల్ అఫ్ లా మరియు
శ్పజాస్థవ మయ స్తశ్తాలు నియమబదా ాలన్ లో శ్పతిబంబంచాలి .
 మేమ స్థరవ భౌమతావ నికి మరియు శ్ాదేశిర సమశ్గత్కు గౌరవం
పెంపంధచాలనుకుంటునాీ ం .
 ఓడల యొరక గమనాగమన్మ విమాన్ శ్పయాణానిీ కి వాణిజయ మరియు
ఇత్ర చటబ
ి దమై
ా న్ సమశ్ద జల శ్పయోజనాలకు మేమ హామి
ఇవావ లనుకుంటునాీ ం.
 శ్ాదేశిర మరియు సమశ్దప్ప వివాదాలను స్థమరసయ ం గా
అంత్రాాతీయ చట్లినికి అనుగుణంగా పరిషక రించు కుంట్లం అని హామీ
ఇవావ లనుకుంటునాీ ం.

 ప్రైవేట్ రంగం యొరక ఎదుగుదల దావ రా సవ చఛ వాణిజయ ం
దావ రా రుణ ఫైనానిస ంగ్ పదు
ా లదావ రా మరియు మౌలిర వసుల
యొరక ారధరి షర అభివృధా దావ రా మేమ ఆరి ార అనుసంధ్యన్ం వృధా
చెయాయ లనుకుంటునాీ ం
మరియు
 మేమ పరిరక్షించుకోవాలనుకుంటునాీ ం శ్ాంతీయ సి
ద్ ర
ా త్వ ం
మరియు భ్శ్దతా , స్థమూహిర వినారన్ ఆయుధ్యలను నిరోధంచడం
మరియు తీశ్వ వాదానిీ నిరూమ లించడం.

అమెరికా -భారత్ వ్యయ హాతమ క భాగస్వా మ్య ం :
అమెరికా భారత్ వ్యయ హాత్మ ర భాగస్థవ మయ ం రూపరలు న్ మన్లిీ మన్ం
దృఢపరచుకోవడ్డని కి మరియు ఈ శ్ాంతానికి ఉపయోగరరంగా ఉండడ్డనికి
రూపంధంచబడింధ . ఈ చెపు బడిన్ స్తశ్తాలు అందరిని సమిష్టగా
ి
రలుప్పకోవడ్డనికే గాని ఎవరిని వేరు చెయయ డ్డనికి కానీ ఇబు ంధ పెటడ్డ
ి నికి
కాదు.
గత్ 17 సంవత్స రాలు గా అమెరికా భారత్ లు రలిసి అారమైన్ శ్పగతిని
స్థధంచారు ... అందులో కొనిీ మైలురాళ్ళళ .. రక్షణ సహకారం లో విసతరణ
మరియు ఉమమ డి సైనిర రసరుత లు, హై టెకాీ లజీ కోపెరేషన్ శ్ూ్
మరియు నెక్స ్ సె
ద్ ్
ి స వ్యయ హాత్మ ర భాగస్థవ మయ ంలో చారిశ్తాతిమ ర అణు
ఒపు ందం, అమెరికా భారత్ వాణిజయ ం లో ఆరు రేటుో పెరుగుదల , రక్షణ
పరిజాాన్ం లో , వాణిజయ ం లో ఇంధన్ రంగం లో పరాయ వరణం లో మరియు
స్థంకేతిర పరిజాాన్ం లో , ఆరోగయ ంలో మరియు ఇత్ర రంగాలలో . మఖయ ంగా
ఇరక డ చాలా బలమైన్ మరియు నీరంతా మదు
ద
ఈ భాగయ స్థవ మాయ ని కి
ఇరుదేశాలోో ఉన్ీ అనిీ శ్పధ్యన్ ార్న ిలు, అనేర శ్పభుత్య మారుు ల నుంచ్
కూడ్డ వచాచ యి .
ఇనిీ జరిగిన్ త్రువాత్ కూడ్డ మమమ లిీ అడుగుతారు. అమెరికా న్మమ రమైన్
భాగస్థవ మయ మేనాని? లేర ఈ సంబంధం మందుకు వెళ్ళ డ్డనికి త్రువాత్

అడుగు ఏధ కాబోుంధ ? నేను ఇవనీీ అపోహలనే న్మమ ునాీ ను . కానీ
అవి స్తచ్ంచ్చ ఆంద్యళ్న్ను మన్ం రచ్చ త్ం గా నివృతితచ్చయాయ లి ఎప్పు డైతే
మన్ం మన్ పరసు ర భాగస్థవ మయ ం యొరక నిబదత్
ా ను
సందేహించమో మరియు వేరే మార గం చూస్స శ్పయత్ీ ం మానేస్సత అప్పు డు
మన్కు తెలుస్తతంధ అనీీ సరిగాగనే ప్పరోగమిస్తతనాీ యని .
గత్ 17 సంవత్స రాలు సమీక్షలో మన్ం ఒర బలమైన్ ప్పనాధ మన్ వ్యయ హాత్మ ర
భాగస్థవ మాయ నికి వేశామని నేను న్మమ తాను దీని ఆశాజన్ర మైన్ శ్పభావం ఈ
21 వ రతాబం
ద ైన్ ఆ త్రువాత్ కూడ్డ ఉంటుంధ,ఏ ప్పనాధ ైన్ ఒర
అనువైన్ మరియు ఉపయోగరరమైన్ పదతి
ద లో నిరామ ణం జరగడ్డనికి ఇదే
త్గిన్ సమయం . ఈ శ్ాంత్ం కొరకు మన్ ఇరువరం
మన్ శ్పగతి శ్రమంగా వచ్చచ ఇబు ందులను అధగమించడ్డనికి
అవసరమయ్యయ నిరామ ణం ఈ ప్పనాదులై నిరిమ ంచట్లనికి ఇదే త్గిన్
సమయం . మన్ వ్యయ హాత్మ ర భాగస్థవ మయ యం దీర ఘ కాలం నిలబడడ్డని కి ఇదే
త్గిన్ సమయం .
అమెరికా యొరక దీర ఘకాలిర నిబదత్
ద వల ో ఇండో పెసిఫిక్ శ్ాంత్ం లో
స్సవ చఛ రక్షణ మరియు గణనీయమైన్ వాణిజయ ం పెరగడ్డనికి ద్యహదపడింధ
. ఇధ అందరికి ఉపయోగపడింధ . ఈ శ్ాంతానికి మేమ రటుిబడి ఉనాీ ం ఎలాగైతే మేమ నియమానుదారిత్ అంత్రాహతీయ ఏరాు టుకు ఉనాీ మ
. ఎందురంటే మా భ్విషయ ుత దీని అనివారయ ం గా మడిపడివుంధ. ఈ
కారయ శ్రమానికి మేమ మాతో ాటు భారత్ దేరప్ప నాయ యరతావ నిీ
స్థవ గతిస్తతనాీ మ . భాగస్థవ మలు గా న్మమ రంతో బలపడి మాతో
ఏకాభిశ్ాయం రలిగిన్ దేశాలతో శ్ాంతీయ నిరామ ణం ఇండో పసిఫిక్
శ్ాంత్ం మరియు ప్రాంతీయ వాస్తుశిల్పి లాంటి మనస్తు గల దేశాలతో కల్పసి
పని చేస్తుము. ఇాండో పసిఫిక్ రాష్ట్ ర కార్య దరిి పదవిలో ఉనన మాటలు- శాాంతి,
స్థసిర్
ర ్వ ాం , విస్ఫో టనాం, వివాదాం, మరియు దోపిడీ ఆరి రక విధానాం కాకాండా,
సాంపనన ్ పెరుగుతాంది.

రక్షణ మ్రియు తీప్వవాద వయ తిరేకత

రక్షణ మరియు తీశ్వవాద వయ తిరేరత్ అంశాలలో మన్ సహకారమే మఖయ
ద్సతంభ్ం. ఈ శ్ాంత్ప్ప దీర ఘకాలిర భ్శ్దత్ మరియు స్తసిర
ా త్ పెంపందుంచుట.
దానికి సంబంధంచ్ అతి మఖయ లక్షయ ం భ్రత్ కు మదు
ద ఇవవ టం, తాను ఈ
శ్ాంతానికి భ్శ్దత్ ఇచ్చచ లా పూరి త స్థమర ాయ ంతో అభివృధ చ్చస్సలా, మరియు
శాంతికి విఘాత్ం రలిగే ఎలాంటి చరయ లైన్, మఖయ ంగా హిందూ
మహాసమశ్దం, పరిసర శ్ాంతాలలో తిపు కొటేలా
ి సిదాాంగుండ్డలి. పలు
దారులలో ఈ లక్ష్యయ లను మందుకు తీస్తకుని వెళ్ ోగలం, అధ ఈ వసంత్
ఋువు లో జరగోబోయ్య కొత్త 2+2 మంశ్ుల సంభాషణ లో
చరిచ ంచుకుందాం మరియు రోడ్డమ య ్ దావ రా ఇరు పక్ష్యల చరయ లను
పందుపరుచుకుందాం.
ఒర విధంగా సహకారం మన్ సైనిర రసరుతలు దావ రా పెంచుకోవచుచ . భారత్
మరియు అమెరికా ఇపు టికే బలమైన్ వరుస ద్వవ ాక్షిర రసరుతలు చ్చస్థయి.
అయితే అవి అత్య ధరంగా వాసతవిర ఒకే రరం సందరాా లు కాగా, ఇధ సమయం
బహుళ్ సర్నవ స్ రసరుతను, బహుశా మాన్వతా సహాయం మరియు విపతి
ఉపరమన్ం దృష్ట ి ఉంచవచుచ . ఈ సైనిర శిక్షణ రసరుత లో ఓ మోసతరు
విసతరణ మన్ రండు దేశాలు ఒరరి నుంచ్ ఒరరు నేరుచ కునేవిధంగా మరియు
మన్ సౌలబాయ ం, విశావ సం, రలసి పనిచ్చయడ్డనికి పెంపంధచుకునే విధంగా
ఉంట్లయి.
మరో మఖయ రంగం సైనిర హారే ావ ర్ మరియు పరిజన్
ా ం. ఒర దశాబం
ద ై చ్లుర
లోనే భారత్ లో అమెరికా రక్షణ వాణిజయ ం స్తన్య ం నుంచ్ $15 బలియన్ ో
డ్డలర ోకు ైగా చ్చరింధ, ఇందులో అమెరికా యొరక ఆధునిర సైనిర పరిరరం
అమమ కాలు. ఈ ధోరణి ఇలాగె కొన్స్థగాలనీకుంటునాీ ను. ఎందురంటే భారత్
యొరక రక్షణ అవసరాలు చాల విసతృత్ం మరియు ఈ పరిరర త్యార్న లో
అమెరికా అందరిరంటే మందు వుంధ. ఈ నిభాధత్కు ఉదాహరణ శ్టం్
పరిాల నిర ణయం గత్ జూన్ లో ధ సి గారి ాయన్ ఉన్మ నెీ డ్ ఏరియల్ సిసం
ి

యొరక అమమ కానిీ అనుమతివవ టం. దీని పందటం దావ రా భారత్ మొదటి
ణొన్ నాటో భాగస్థవ మి లేర ఒడంబర మైశ్తిగా నిలిచ్ంధ.
భారత్ యొరక కోరిర నిమిత్తం త్న్ సంత్ పరిరర త్యార్నకి అనుగుణంగా ఈ
విధ్యన్ం వుంధ. నేను నొరక యించ్ చెపు దలచుకునాీ ను అమెరికా కేవలం
సరఫరాదారుడు మాశ్త్మే కాదని. భార్న అమెరికా రక్షణ సంసలు
ా
భారత్ లో
ఇపు టికే సంకిష
ో ి రక్షణ వయ సల
ా , పరిరరాల త్యార్న చ్చస్తతనాీ యి. అంతేకార
రక్షణ పరిజన్
ా ం మరియు శ్టేడ్ ఇనిష్టయ్యటివ్ మరియు అమెరికా భారత్ కు
మఖయ రక్షణ భాగస్థవ మి హోదా రలిు ంచ్ంధ. ఈ రూపరలు న్ మన్ రక్షణ
సహకారం బలపరచడ్డనికి మరియు అవకాశాలు పెంపంధచడ్డనికి సహా
అభిశ్విధద మరియు సహా త్యార్నకి. మేమ భారత్ యొరక రృష్ట కి
సహరరించాలి అనుకుంటునాీ మ. త్న్ దేశీయ రక్షణ ప్పనాధ మరియు
స్థమరాాయ లు పెంపంధంచుకోవడ్డనికి. అలాగే ఇండో పసిఫిక్ శ్ాంత్ప్ప
శ్పమఖ రక్షణ బాగస్థవ మయ లుగా పరసు ర ఉపయోగరరమైన్ స్థమరాాయ నిీ
పెంపంధంచుకోవాలి.
శ్పయోజనాల రలయిర ఈ కారయ శ్రమాల భ్విషయ త్ విజయానికి ద్యహదం
చ్చస్థతయి - మన్ పరసు ర శ్పయోజన్ం మన్ రకుత లు యొరక పరసు ర స్థమర ాయ ం
పెంచడ్డనికి - భారత్ శ్పభుత్వ ం టెకాీ లజీ ైన్ ఆసకి త మరియు సైనిర
పరిరరాల యొరక సహా అభివృధా మరియు త్యార్న లో ాలుపంచుకోవాలని;
అలాగే అమెరికా శ్పభుత్వ ం యొరక సమాచార మరియు స్థంకేతిర
త రలవవు, ైగా ఈ భారం
పరిజన్
ా ంభ్శ్దత్ ై ఆసకి.త ఈ శ్పయోజనాలు పూరిగా
ఒరరి ైనే పడకూడదు. దీని బదులుగా దవ ందవ ఉపయోగ స్థంకేతిర
పరిజన్
ా ం తో మందు చ్చసిన్టుి, అనిీ కూటమలు సృజన్ తో సమయ లు
మరియు పరసు ర శ్పయోజన్ పరిష్కక రాలు రనుగొనాలి, దాని దావ రా
కారయ శ్రమం నుంచ్ శ్పయోజన్ం పందుతాం.
రక్షణ వయ వహారాల ై మన్ం ఒపు గా అడుగుకు అడుగు వేస్తకుని నిదాన్ంగా
వెళ్ళళ లి, ఒకేస్థరి అనిీ సమసయ లు కు పరిష్కక రం రనుగొన్లేమ. అధ గురుత
పెటుికొని, బహుశా వచ్చచ సంవత్స రం ఇంటలిజెన్స , సరేవ ఇలాోన్స ,
రకాన్నీ సస న్స ద్ాోటుర్మర్మ స , యుదా విమాన్ త్యార్న మరియు ఫ్యయ చర్ వరి ిరల్

లిఫ్ ి ద్ాోట్లూ రం లేర అడ్డవ న్స ్ టెకాీ లజీ శ్గౌండ్ రంబాట్ వాహనాలు వంటి
నెక్స ్ జన్రేషన్ సిసమ్స
ి స మొదలైన్ రంగాలలో లో మన్ సహకారం
పెంపంధంచ్చలా శ్పమఖ ఒపు ందాలను వెలడి
ో ంచ వచుచ .
మూడవ దరి, సైనిర ఎరస చంగ్స దావ రా మన్ రక్షణ సహకారం
పెంపందుకోవచుచ . మన్ అనుభ్వంలో చూస్థం, నాణయ మైన్ మారిు డి దావ రా
పరిచయానిీ మరియు సంభ్ందాలు ై ఆధ్యరిత్ న్మమ ర నిరామ ణానిీ
చ్చయిపెటవ
ి చుచ . దీనిని రక్షగదులు లో గని లేర ఇత్ర శ్పదేరలలో గని
అభిశ్విద్ధద చెయయ వచు. రల శ్రమేణా, మన్ యుదా రళ్ళశాలలో మరియు
శిక్షణాలయాలో అధకారుల బధలీలను శ్పోత్స హించాలి, ఆవే కాకా మన్
సంబంధత్ రంబషత్ రమాండ్స లో సైనిర సంబంధత్ అధకారులను
పంాలి.

ఆరి ిక మ్రియు వాణిజయ సంబంధాలు -

నేను మన్ వ్యయ హాత్మ ర భాగస్థవ మయ ం నిరామ ణం లోని రండో సత
ద్ ంభ్ం గురించ్
మాట్లోడుునాీ ను- మన్ ఆరి ార మరియు వాణిజయ సంబంధ్యలు. తాను
శ్పపంచ ఆరి ార వయ వస ా తో అనుసంధ్యన్ం అవవ డం దావ రా భారత్ ఆరి ారంగా
ఉపు ంగే సి
ద్ తి
ా న్డుమన్ వుంధ. అదే శ్రమం లో, భారత్ అమెరికా తో వరరత
మరియు పెటుిబడుల సంబంధ్యలు పెరుగుదల కొన్స్థగుునాీ యి.
త స్తమారుగా 2001 లో 20 బలియన్ ో డ్డలరుో నుంచ్ 2016 లో
ద్వవ ాక్షిర వరరం
త
115 బలియన్ ో డ్డలరుో కు పెరిగింధ. అయితే, మన్ వయ కిగత్
మారక టుో యొరక
విసశ్త్ దృష్కియ , ఇంకా వస్తతవులు మరియు స్సవలు ఇరు వైప్పలా నుంచ్
శ్పవాహ పెరుగుదలకు ఇంకా చాల అవకారం వుంధ ; ఆ శ్పశ్కియ లో మన్
త మరింత్ పరసు రం కావాలి.
వరరం
అమెరికా న్మమ ుంధ మా భాగస్థవ మయ లునిష్కు క్షిరమైన్ మరియు
త
సములయ మైన్ వరకాని
కొరకు మాతో పనిచ్చస్థతరు అని. భారత్ తో సహా,
నిరంత్రం వుండే వరరత లోటు గురించ్ ఆంద్యళ్న్ చెందుునాీ మ. భారత్

సంసక రణల కారయ శ్రమ కొన్స్థగించ్చందుకు తీస్తకుంటున్ీ అడుగులను,
మారక ట్ శ్పవేర విసతరణ మరియు మేధో సంపతిత రక్షణ లో మరినిీ చరయ లను
మేమ స్థవ గతిస్తతనాీ ం. మేమ తో భారత్ రలిసి పనిచ్చసి వరరత మరియు
పెటుిబడులు వివాదాలు త్వ రగా పరిషక రించుకోలేవని అనుకుంటునాీ మ.
మా దృష్ట ి లో, శ్పధ్యన్ మంశ్తి మోడీ యొరక రృష్ట భారత్ దీర ఘకాల పెరుగుదల
త
రేట్ ను స్తసిర
ా ంగా ఉంచ్చందుకు, పూరి త స్సవ చఛ మరియు నిష్కు క్షిర వరరం
ద్యహదపడి మరి వేగవంత్ం చ్చస్థతయి అని. ఈ విషయం లో, శ్పపంచ బాయ ంకు
ఈస్ అఫ్ డూయింగ్ బజినెస్ స్తచ్ర లో భారత్ ను మందు ఉంచ్చందుకు
త
శ్పధ్యన్ మంశ్తి మోడీ సంరలు ం స్తూ రిదాయరం.
"మొదట అమెరికా" మరియు " భారత్ లో త్యార్న" అనాన్కులం కాదు.
అయితే, ఒరరి మారక ట్ లో మరి ఒరరు పెటుిబడులు చ్చయడ్డనికి పరసు ర
త యొరక పరిమాణమ వృధా
లాభ్దాయరం - వాణిజయ బంధ్యలు మరియు వరరం
చ్చస్తతంధ, ఉదా విస్తతన్ీ పరిజన్
ా ం సహరరించడ్డనికి దరి చూప్పుంధ
మరియు ఇరు దేశాలలో ఉద్యయ గ సృష్ట ి చ్చస్తతంధ.
నేను ఒర అడుగు మందు వేసి స్తచ్స్తతనాీ ను మన్ ఆరి ార సంబంధ్యలు ై
వ్యయ హాత్మ ర అదం
ద లో చూడడ్డనికి ఇధ సమయం - ఎలాగైతే మన్ం రక్షణ
సంబంధ్యనికి చ్చస్థమో. చాల అమెరికా రంపెనీలు తెలిాయి ఆ శ్ాంత్ం లోని
అతి పెదద వాయ ార మారక ట్ - చైనా లో వాయ ారం చెయయ డ్డనికి పెరుగుున్ీ
ఇబు ందులు. దానికి అనుగుణంగా కొనిీ రంపెనీలు అరక డ వారి కారయ శ్రమాలు
త్గి గంచుకుంటునాీ రు, మరి కొందరు అయితే అత్య ంత్ ఆసకి త తో
శ్పతాయ మాీ య మారక టుో ను చూస్తతనాీ రు.
త మరియు
వ్యయ హాతిమ ర అవకాశానిీ భారత్ చ్చజింగోరలదు - వరరం
పెటుిబడులు దావ రా - అమెరికా వాయ ారానికి ఇండో-పసిఫిక్ శ్ాంత్ం లో
శ్పతాయ మాీ య కేంశ్దంగా మారవచుచ . శ్పధ్యన్ మంశ్తి మోడీ ఇధ వారికే
మొదలు పెటిన్
ి ఆరి ార మరియు నియంశ్త్ణ సంసక రణల శ్పశ్కియ
వేగవంత్ం చెయయ డం దావ రా, భారత్ మరింత్ సమర ావంత్మైన్,
ారదరస రత్వ ం మరియు సరైన్ నియంశ్త్ణలు వునాీ మారక ట్ లాగా
రనిపస్తతంధ. ఇధ పెరుగుదల మరియు అభిశ్విధద ని మరింత్

పెంపంధస్తతంధ. సంసక రణల కొన్స్థగింప్ప మరియు వరరత సరళీరృత్
విధ్యన్ం దావ రా భారతీయ వస్తతవులు గో
ద్ బ
ో ల్ సపెల ో చైన్ లో భాగం కావడ్డనికి
త్క్షణమే తాయారుగ వునాీ యి, త్దావ రా ఉద్యయ గ సృష్ట ి వేగవంత్ం
అవువ ుంధ.
ద్వవ ాక్షిర ఆరి ార సంబంధ్యలు పెరుగుదల మరియు అమెరికా వాయ ారానికి
శ్ాంతీయ కేంశ్దంగా భారత్ ను తాయారు చ్చయడ్డనికి చాల లాభాలు
వునాీ యి. ఈ మధయ జరిగిన్ ద్గోబ
ో ల్ ఎంశ్టెశ్రంయూరి ష్ సమిమ ట్, హైదరాబాద్
లో చూస్థం శ్పోతాస హరర వాతావరణం ఆవిషక రణల కోసం ఎంత్ కీలర
మరియు ఆశావాద శ్పభావం చూప్పుంద్య దేర ఆరి ార వయ స ాైనా.
అమెరికా ారిశ్శామిరత్వ ం మరియు ఆవిషక రణలతో మందు వుంధ. మరియు
ఇపు టికే భ్రత్ స్థంకేతిర రంగం తో విసతృత్ సంబంధ్యలు వునాీ యి. భారత్
త
ఆరి ార వయ వసను
ా తెరవటం దావ రా, అమెరికా పెటుిబడులు మరియు వరకానికి
ఎమరి ాంగ్ టెకాీ లజీస్ లో సహకారం పెరుగుదల కు అవకారం వుంధ;
అధునాత్న్ త్యార్న మరియు సైబర్ భ్శ్దత్ చ్చరి, అధ మన్ ఆరి ార వయ వసలి
ా ీ
మందుకు న్డపడ్డనికి మరియు సంరక్షించడ్డనికి ద్యహద పడతాయి.
త
ఒర రకివంత్మైన్
వాతావరణం మేధో సంపతిత ని రక్షించటం తో పటు అత్య ధర
అమెరికా వరరత మరియు పెటుిబడులు రలిస్సత, అధ అత్య ధర మూల ధన్
శ్పవాహానికి మరియు మేధో న్నప్పణయ ం పంచుకోవడ్డనికి ద్యహద పడుుంధ.
త నిరంత్ర న్వీరరణ అవసరపడుుంధ, ఇధ ఎప్పు డు
స్థంకేతిర పరివరన్
జరుగుుంధ అంటే భాగస్థవ మయ దేశాలు ఏ శ్పతిబంధరం లేకుండ్డ
అంత్రాాతీయ మరియు సమాచార శ్పవాహం స్థగుుంద్య.
మెరుగైన్ మౌలిర వసులు మరియు మొత్తం రనెకివిటీ
ి
రంగాలలో ప్రైవేట్
సెకాిర్ ను ఉతేజపరచడ్డనికి , అమెరికా వస్తతవు, సర్నవ స్తలు మరియు అమెరికా
యొరక విసతరించ్న్ ఉనికి ద్యహదపడతాయి. దీనికి ఉదాహరణ, భారత్ యొరక
ఔతాస హిర లక్షయ ం దేరం అంత్ 100 స్థమ ర్
ద్ ి న్గరాలూ సృష్టం
ి చాలని, దీని కి
అమెరికా రంపెనీల నూత్న్ స్థంకేతిర పరిజాాణం సహాయపడుుంధ. దీనికి
తోడు, అమెరికా భారత్ సంయుర త వెంచర్ ఇపు టికే అంత్రాాతీయ ఎమిషన్స
శ్పమాణాల ద్స్థాయి లో లోకోమోటివ్స త్యార్న లో వునాీ యి, ఇవి భారతీయ

రైలేవ స్ ను ఆధునీరరించ్ శ్పయత్ీ ం. పౌర విమాన్యాన్ం కూడ్డ శ్పధ్యన్
రంగం మన్ భాగస్థవ మాయ ని పెంపంధంచు కోవడ్డనికి త్దావ రా మన్ ఇరు
ఆరి ార వయ వసలు
ా
వృధా చెయయ డ్డనికి.
మన్ ఆరి ార సంబంధ్యలలో పెరుగుదల రచ్చ త్ంగా భారత్ కు మరియు ఇండో
పసిఫిక్ శ్ాంతానికి విస్థతరమైన్, లోతైన్ అమెరికా యొరక దీర ఘకాలిర నిబదత్
ద
లభిస్తతంధ. పెరుగుున్ీ రక్షణ మరియు తీశ్వవాద వయ తిరేర భాగస్థవ మయ ం
మరియు శ్పయాణం లో వచ్చచ విధ్యన్ పరమైన్ విభేదాలను మోసతరు చ్చస్తతంధ.
ఆఖరి మాట ఈ స
ద్ ం
ా భానికి సంబంధంచ్, మన్ ఆరి ార సంబంధం
వ్యయ హాత్మ రంగా చూస్సత, అధ చ్వరికి దరి చూపవచుచ అమెరికా భారత్ స్సవ చఛ
వాణిజయ ఒపు ందానికి. రచ్చ ంత్గా చెాు లంటే, మన్o ఆ అభిలాష నుంచ్
చాల దూరంగా వునాీ ం, దానికి మరింత్ మధయ ంత్ర అడుగులు అవసరం.
మన్ అవగాహనా, విశావ సం పెంపంధంచుకోవడ్డనికి మరియు సమసయ లు
పరిషక రించుకోవడ్డనికి శ్టేడ్ ాలసీ ఫోరమ్స మరియు రమరి షయల్
డైలాగులను వాడుకునేలాగా సృజనాత్మ ర దారులు వెత్కాలి. మా అనుభ్వం
లో హై టెకాీ లజీ ఎగుములు మరియు వ్యయ హాతిమ ర భాగస్థవ మయ ం లో నెక్స ్
సె
ద్ ్
ి స , మరియు ఒర విషన్ మన్ం ఎరక డికి వేళ్ళ దలుచుకునాీ మో, ఇవి
సహాయపడగలవు శ్పస్తతత్ వరరత మరియు పెటుిబడుల సమసయ లు
త తెరిచ్
పరిష్కక రానికి మరియు అంత్రాాతీయ రంపెనీలకు భారత్ పూరిగా
వుంధ అని స్తచ్ంచా వచుచ .

ఇంధన మ్రియు వాతావరణం:
విసతరించ్న్ వ్యయ హాతిమ ర సహకారం ఫలించ దానికి సిదం
ా గా వునాీ రంగాలు
ఇంధన్ం మరియు వాతావరణం. భారత్ ఆరి ార వయ వస ా ఎదుగుదల యొరక
అంచనా, పెరుగుున్ీ జనాభా సంఖ్యయ , మధయ త్రగతి యొరక వృధ,ా
ాత్చ్శ్త్ (లాండేస క ్) పటణీ
ి రరణ మొదలైన్ అవసరాలకు భారత్ కు
రాబోయ్య సంవత్స రాలకు సి
ద్ ర
ా మైన్ మరియు అనీీ రలిప వృధా గల ఇంధన్
ఆవరయ రత్ వుంధ .

భారత్ కు సమశ్గ ఇంధన్ భాగయ స్థవ మి కావడ్డనికి అమెరికా అదీవ తీయమైన్
స్థ
ద్ ా న్ం లో వుంధ. ఇధ అనిీ రకాల ఇంధన్ వన్రులు చ్చరిచ - బొగుగ, మడి
చమరు, సహజ వాయువు మరియు అణు రకి,త ఇంకా స్థంకేతిర పరిజన్
ా ం తో
శిలాజ ఇంధనాల శుశ్భ్త్, స్థమ ర్ ి శ్గిడ్స , ఎన్ర్న ా ద్సత రగె మరియి ప్పన్రుతాు దర
ఇంధనాలు తో కుడి. గత్ సంవత్స రం, భారత్ కు మూడు చమరు మొదటి
రవాణా అమెరికా ఎగుమతి చ్చసింధ.
సహకార స్సవలు, మౌలిర వసులు మరియు స్థంకేతిర పరిజన్
ా ం అమెరికా
అంధచగలదు. ఇవి భారత్ త్న్ దేశీయ ఇంధన్ వన్రులు మరియు అధర
ఇంధన్ భ్శ్దత్ కు చ్చస్తతన్ీ రృష్ట మరింత్ అవసరం.
అమెరికా భారత్ యొరక వ్యయ హాతిమ ర ఇంధన్ భాగస్థవ మయ ం ఈ సంవత్స రప్ప
మొదటోో మంశ్ుల స్థ
ద్ ా యి లో జరగబోుంధ, మేమ స్థవ గతించడ్డనికి
ఎదురుచూస్తతనాీ ం ఢిలీ ో కి ఎన్ర్న ా సెశ్రటర్న పెశ్ర్న యొరక రార. మా ఉమమ డి
రృష్ట యొరక మఖ్యయ ంరం ఏమన్గా విదుయ త్ మరియు ఇంధన్ స్థమర ాయ ం.
పెరుగుున్ీ విదుయ త్ శ్గిడ్ ద్సిర
ా త్వ ం తేవాలని భారత్ రృష్ట చ్చస్తతంధ, అమెరికా
రంపెనీలు ఓవరోడ్
ో శ్ట్లనిస మ షన్ మరియు డిప్రసిబ్య
ి య షన్ సిసమ్స
ి స యొరక
అవసరాలు తీరచ డ్డనికి త్గిన్ స్థంకేతిర పరిజన్
ా ం మరియు న్నప్పణయ ం
అంధంచగలవు. దీనికి తోడు, mవివిధ రకాల విధ్యనాలు, నియంశ్త్ణలు
మరియు ఆరి ార పెటుిబడులు దావ రా మేమ సహరరిస్థతం సి
ద్ ర
ా మైన్ మరియు
లాభ్దాయరమైన్ శ్గిడ్ అభివృధని
ా .
మా పరాయ వరణ సహకారం కూడ్డ సమశ్ద జలాలు మరియు సమశ్ద తీరా
శ్ాంతాలు కు విసతరిస్తతంధ, శ్పధ్యన్ మంశ్తి మోడీ యొరక ద్బ్యో ఎకాన్మీ
రమిటెమ ంట్ కు అనుగుణంగా. వీటిలోో ఓషన్ బయోడైవరిస టీ ై స్థంకేతిర
మారిు డిలు, ఘనుల త్వవ రం, సమశ్ద కాలుషయ ం, అనిీ కూడ్డ మత్స య
నిరవ హణ మరియు తీరా శ్ాంత్ శ్పజలకు కొనిీ దశాబాదలు పటు ద్సిర
ా ంగా
ఉండడ్డనికి ద్యహదపడతాయి. నిజానికి ఈ శ్రమ శ్ాంత్ ఆధ్యరంగా విసతరించ్
విసతృత్ సమశ్దప్ప వాతావర ణ సంరక్షణకు తోడు డుుంధ.

సైన్స్ , టెకాె లజీ మ్రియు ఆరోగయ ం

మన్ భాగస్థవ మయ ం యొరక నాలుగో ద్సతంభ్ం, ససెన్
ో వె
ల ి బ్బల్ అండ్ ఇంచుసి
డవలపెమ ంట్ దావ రా మన్ శ్పజల సంక్షేమం ైన్ మన్ దృష్ట ి పెడతాం.
దీనిలో చ్చరుుంధ కీలరమైన్ సైన్స , టెకాీ లజీ మరియు ఆరోగయ ం. అమెరికా
భారత్ యొరక సైన్స అండ్ టెకాీ లజీ ఎండోమెంట్ ఫండ్ వివిధ రకాల
వినూత్ీ కారయ శ్రమాలకు –
వీటిలో ఉత్తమైన్ ఆరోగయ సంరక్షణ, పరాయ వరణ మెరుగుదల మరియు
వయ వస్థయ ఆధునీరరణ వున్ీ వి. భూమి ఆవల వునాీ విరవ ం లోకి కూడ్డ నాస్థ
మరియు ఇశ్ో శాప్రసతవేత్తలు త్రుచుగా సహకారం అంధంచుకుంటునాీ రు ఇధ నిరూపస్తతంధ భాగస్థవ మాయ నికి నిజానికి ఎలాంటి అవధులు లేవని. ఆరోగయ
విషయాలకు సంబంధంచ్ మఖయ ంగా ఉమమ డి బాధయ త్, ఎందురంటే అవి
కేవలం భ్శ్దత్ మరియు శ్పజా శ్ేయస్తస ైన్ శ్పత్య క్ష శ్పభావమే కాకుండ్డ
ఆరి ార ఉత్ు తిత మరియు స్థమజిర శ్ేయస్తస ైన్ పరోక్ష శ్పభావం చూప్పుంధ.
అందుచ్చత్ మేమ వాయ ధ నిరవ హణ ై కొత్త పదు
ా లు చూస్తతనాీ ం. మన్ం
ఉమమ డిగా రోట్ల వైరస్ కోసం మొదటి భారతీయ దేశి టీకా ను అభివృధా
చ్చస్థం. ఇప్పు డు టూయ బేరక లోసిస్, దంగు మరియు ఇత్ర నూత్న్ శ్పపంచ
మప్పు లు ై టీకా త్యార్న లో సహరరించుకుంటునాీ ం. మన్ం గో
ద్ బ
ో ల్ హెల్త
సెకూయ రిటీ ఎజెండ్డ లో కూడ్డ రలిసి పనిచ్చస్తతనాీ ం, వీటిలో
యాంటీమైశ్కోబయల్ రసిసెన్
ి స ై పోరాటం మరియు అంటూ వాయ ధులు
యొరక రనిపెటుిట, నివారించుట మరియు సు ంధంచుట పదు
ద లను
బలపరుద్స్తతనాీ ం. వీటికి తోడు ఆరోగయ ఎజెండ్డ హి్ వంటి సంకిష
ో ి
సమసయ ను దాని తో పటు పెరుగుునాీ అవంత్మైన్ వాయ ధుల భారం కూడ్డ
ఉదేదశిస్తతంధ.

ప్రంతీయ సహకారం

చ్వరి సత
ద్ ంభ్ం మన్ వ్యయ హాత్మ ర భాగస్థవ మయ నిరామ ణంలో - శ్ాంతీయ
సహకారం ద్సిర
ా తావ నిీ మరియు శ్ేయస్తస ని శ్పోత్స హించడ్డనికి. ద్కుోపతంగా
మన్ సహకారం యొరక మఖయ రంగాలు గురించ్ చెప్పతాను.
మొదటిధ ఆఫని
గ స్థతన్, ఆ శ్ాంత్ం లో శాంతి, భ్శ్దత్ మరియు సంపద
పెంపందాలలో మన్ ఇరువురికి బలమైన్ శ్పయోజనాలు వునాీ యి. మన్
నాయకులూ నిబదత్
ద తో ఆఫని
గ స్థతన్ యొరక నేషన్ల్ యూనిటీ శ్పభుతావ నికి
మదు
ద
తెలుప్పునాీ రు మరియు ఆ దేరప్ప శ్పజాస్థవ మయ సంసలు
ా
నిరామ ణానికి సహరరిస్తతనాీ రు. మన్ం ఆఫని
గ స్థతన్ యొరక ప్పన్రిీ రామ ణానికి
మరియు భ్విషయ త్ కు గణనీయమైన్ పెటుిబడి పెట్లిం. ఈ శ్రమ కేవలం
శ్ాంతీయ అభివృధా మరియు స్తసిర
ా త్ శ్పోతాస హం మాశ్తేమే కాదు,
తీశ్వవాదులకు స్తరక్షిత్మైన్ శ్పదేరం నిరుమ లన్కు కూడ్డ తోడు డుుంధ.
రండొవ రంగం మన్ సమన్వ యానికి వచ్చ ఆ శ్ాంత్ప్ప మైశ్తి దేశాల, జాన్
మరియు ఆప్రస్సలి
ి యా తో కుడి బహుళ్పక్ష కారయ శ్రమాలు నిరవ హించుట.
మన్ం మలబార్ నావికా రసరుత జాన్ తో రలిసి చ్చస్థం మరియు ఈ పరిధ
ప్రతైాక్షిర చరచ లు వైప్ప నిదాన్ంగా స్థగుుంధ. 10 సంవత్స రాలలో మొదటి
సరి, ఆప్రస్సలి
ి యా తో చురుమ ఖ చరచ లో నియం ఆధ్యరిత్ ఇండో పసిఫిక్ లో
శ్ాంత్ సంపద పెంచుట మరియు భ్శ్దత్ ై మన్ దృష్ట ి స్థరించాం. బహుళ్
పక్ష చరచ లు మరియు కూటమలు మన్ం రాబోయ్య సంవత్స రాలలో కూడ్డ
కొన్స్థగించాలి,దాని తో పటు మన్ లికె మైండడ్ భాగస్థవ మయ లు తో
సహరరించ్చందుకు అవకాశాలు వెత్కాలి.
అదే విధంగా, దక్షిణ ఆసియ శ్పపంచం లోనే అతి త్కుక వ ఆరి ార
అనుసంధ్యన్ం రలిగిన్ శ్ాంతాలలో ఒరక టి, మన్ం ఇరక డ అనుసంధ్యన్ం
పెరగడ్డనికి శ్పయతిీ ంచాలి. జాతీయ మౌలిర వసులు రలు నా శ్ాజెక్ ిస ై

ఆరి ార సహాయర కారయ శ్రమాలు దావ రా ఈ శ్ాంతానికి ఎలా శ్పయోజన్ం
చ్చకూరాలని అమెరికా యోచ్ోత ంధ. శ్ాంతీయ మౌలిర వసతి రలు నా
శ్ాజెకాిస ా ki ఆరి ార సహాయం అంధంచటం లో భారత్ మరియు బహుళ్పక్ష
అభివృధా బాయ ంకులు మన్ం సమన్వ యించుకోవాలి. ఆఖరి విషయం
రరుకొనేధ ఇండో పసిఫిక్ శ్ాంత్ం లో మాన్వతా సహాయం మరియు విపుత
ఉపరమన్ం. ఎలాంటి విపుత కైనా ఒర సమర ావంత్మైన్ సు ందన్కు కావాలి
శ్పణాళిర బదం
ద గా , రసరుతలు చ్చసి మరియు వన్రులు సమకూరుచ కున్ీ
పౌర - సైనిర సమన్వ యం. అమెరికా భారత్ ఈ పనికి వివిధ స్థమరాాయ లు తెచ్చ ,
మరియు సంక్షోభ్ం సమయమప్పు డు రలిసి పనిచ్చస్స శ్పయోజన్ం
పందవచుచ .

ముగంపు
మోత్ంగా, అమెరికా భారత్ భాగస్థవ మాయ నికి ఔతాస హిర శ్పణాళిర వుంధ.
నేను నిజాయితీగా న్మమ ునాీ ను, అంత్రాాతీయ వయ వహారాలలో ఇధ
పరిణామాత్మ రం - మన్ కున్ీ అవకాశాలతో మరియు వాటి శ్పభావం ఇండో
పసిఫిక్ శ్ాంత్ం మరియు ఆవల కూడ్డ ఉంటుంధ. అమెరికా భ్రత్ వాటి
సవ ంత్ంశ్త్యని మరియు స్థరవ భౌమతావ నిీ ఆస్థవ ధస్తతనే, భాగస్థవ మయ ం
యొరక నిజమైన్ విలువ ఒరరి ఒరరు మదు
ద
ఇచుచ కుంటూ అంత్రాాతీయ
వయ వహారాల ై స్థనుకూల సు ందన్ చూప్పతూ మరియు మన్ మహత్తర
ఆకాంక్ష్యలైన్ మన్ శ్పజల యొరక భ్శ్దత్ మరియు సంపద స్థధంచాలి.
అయితే ఈ పని జరగడ్డనికి మన్ం స్సీ హిులుగా సమీపంచాలి - గౌరవంతో,
న్మమ రంతో, అంగీకారంతో మరియు నిరచ లత్వ ం మరియు నిలరడగా.
శ్పెసిడంట్ శ్టం్ చెాు రు భారత్ నిజమైన్ మిశ్ుడని. మరియు శ్పధ్యన్
మంశ్తి వాజరయి మన్ ఇరు దేశాల 'సహజ మిశ్ులు' గ అభివరి ణంచారు, అవే
మాటలను శ్పధ్యన్ మంశ్తి మోడీ శ్పతిదవ నించారు. ఇప్పు డు మన్ ైన్ వుంధ
ఎలాంటి అంశాలను ఈ నిబంధన్లతో చ్చకూరుస్థతమని. మన్ం నిరిమ ంచబోయ్య

భాగస్థవ మయ ం దృడంగా మరియు దీర ఘకాలిరంగా ఉండ్డలి, అలాగే అనువైన్
మరియు అనుకూలమైన్ధగా ఉండ్డలి. మన్ మందు వునాీ అవకాశానిీ
చ్చజికిక నుచ కున్ం
ద , అలాగైతే భ్విషయ త్ తారలు వెన్కిక చూసిన్ప్పడు అమెరికా
ఇండియా భాగస్థవ మయ ంని రూాంత్రించ్న్ కాలంగా గురి తస్థతరు. మోత్ంగా,
అమెరికా భారత్ భాగస్థవ మయ ంనికి మన్కు ఔతాస హిర శ్పణాళిర వుంధ. ఈనాటి
రలోోల శ్పపంచం లో మన్ భాగస్థవ మయ ం యొరక దృఢత్వమే ఇప్పు డు మరి
ఎప్పు డు నిలరడగా ఉండ్డలి.

