
 
 

യു.എസ്., ഇന്ത്യ, ഇൻഡ ോ-പസഫിക് ഡേഖലകളിലല   
ബഹിരോകോശവോണിജ്യ അവസരങ്ങലള ഏഡകോപിപ്പിക്കുന്ന 

സ്്ഡപസ് ഡകോൺഡേവ് ഐ.ഐ.ടി. േദ്രോസിൽ  
 

ചെന്നൈ, ഒക ്ട ോബർ 15, 2022: ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ് റ്യൂട്ട  ഓഫ  
ച ക ്ട ോളജി മദ്രോസി  ചറ്യ ും (ഐ.ഐ. ി. മദ്രോസ ) ഇന്ത്യൻ 
സ ്ടേസ  അടസോസിടയഷ  ചറ്യ ും (ഐ.എസ .േി.എ.) 
ആതിടേയതവത്തിൽ ചെന്നൈയിചെ യ .എസ .  ടകോൺസ ടെറ്റ  
ജ റ്ൽ സുംഘ ിപ്പിക്ക ൈ “സ ്ടേസ  ച ക ്ട ോളജി: രി ച ക സ്റ്റ  
ബിസി സ  ടദ്ഫോണ്ടിയർ” എൈ ദ്തിരി  അന്ത്ോരോഷ ദ് സടേള ും 
ഒക ട ോബർ 15 ശ ിയോഴ്ച ആരുംഭിച്ച . ഒക ്ട ോബർ 15 മ തൽ 17 
വചര ഇൻട ോ-േസഫിക  ടമഖെയിെ ുംഅതി പ്പ റ്വ ും ബിസി സ  
അവസരങ്ങള ും സഹകരണവ ും ടദ്േോത്സോഹിപ്പിക്ക ൈതി ോയി 
ആട ോള ബഹിരോകോശ സോടേതികടമഖെകളിൽ സ ദ്േധോ  
േേ വഹിക്ക ൈവർ ഐ.ഐ. ി. മദ്രോസിൽ ഒത്ത കൂ  ൈ .   
 
ടകോൺടേവിൻചറ് ഉര ഘോ   ടയോ ത്തിൽ  യൂ ൽഹി യ .എസ . 
എുംബസിയിചെ സോമ്പത്തിക, േരിസ്ഥിതി, ശോസ ദ്ത, സോടേതിക 
കോരയങ്ങള ച  മി ിസ്റ്റർ കൗൺസിെർ ദ് ൂ ഷ ചെടറ്റോവ ്കി 
േറ്ഞ്ഞ : “ േ ച യ ും ഇൻട ോ-േസിഫിക  ടമഖെയിചെമറ്റ  
േേോളികള ച യ ും ബഹിരോകോശ  രും ചത്ത വളർച്ചോ 
സോധയതയിൽ സവകോരയ  ടമഖെക്ക  ഒര  േേ ണ്ട .    
വിടേേണവോഹ ങ്ങൾ, ഉേദ് ഹങ്ങൾ, ദ് ൗണ്ട  ടസ്റ്റഷ  കൾ, 
ത  ങ്ങിയവയ ച  രൂേകൽപ്പ യിെ ും  ിർേോണത്തിെ ും സവകോരയ 
കമ്പ ികൾ കൂ  തൽ സവോധീ ും ചെെ ത്ത ൈടതോച  ഇന്ത്യയ ച  
ബഹിരോകോശ ടമഖെ വിപ്ലവകരമോയ മോറ്റത്തി    
വിടധയമോയിചക്കോണ്ടിരിക്ക കയോണ ."  
 



“ഇന്ത്യൻ കമ്പ ികൾ ഇടപ്പോൾ ഭൗമ  ിരീേണത്തി ോയി സവന്ത്ും 
ഉേദ് ഹ വൃന്ദങ്ങൾ  ിർേിക്ക കയ ും അവചയ  ഭൂമിയ ച  
ദ്ഭമണേേത്തിൽ സ്ഥോേിക്ക ൈതി ോയി ചെറ്ിയ വിടേേണ 
വോഹ ങ്ങൾ രൂേകൽപ്പ  ചെയ്യ കയ ും ചെയ്യ ൈ . ഇവിച യോണ  
അടമരിക്കയിചെയ ും ഇടന്ത്ോ-േസഫിക്കിചെയ ും ബഹിരോകോശ 
കമ്പ ികൾക്ക  വയോേോരും,  ിടേേും, സോടേതിക സഹകരണും 
എൈിവയിചെ േേോളിത്തത്തിെൂച  ഈ വോണിജയ 
ടമഖെയ ച േ ടരോ തിചയ തവരിതചപ്പ  ത്ത വോൻ   കഴിയ ൈത ," 
മി ിസ്റ്റർ കൗൺസിെർ ഷ ഫ ്ചെടറ്റോവ ്സ ്കി കൂട്ടിടച്ചർത്ത .  
 
യ ന്നണറ്റ   ടസ്റ്ററ്റ ്സ , ഇന്ത്യ, ജപ്പോൻ, ഓസ ്ടദ് െിയ,  യൂസിെോൻ  , 
സിും പ്പൂർ, രേിണ ചകോറ്ിയ, ജർേ ി, യ ന്നണറ്റ   കിങ  ും, 
മടെഷയ, ഫിെിപ്പീൻസ , ഇടന്ത്ോട ഷയ എൈിവയ ൾചപ്പച  
 ിരവധി ഇടന്ത്ോ-േസഫിക  രോജയങ്ങളിൽ  ിൈ ും  80-െധികും 
േണിക്കചപ്പട്ട ദ്േതി ിധികള ും സടേള ത്തിൽ േചേ  ക്ക ൈ . 
ബഹിരോകോശ  യും, ശോസ ദ്ത  ടവഷണവികസ ും, ബഹിരോകോശ 
സുംരുംഭകതവും എൈിങ്ങച യ ള്ള ദ്േധോ  വിഷയങ്ങൾ സടേള ും 
െർച്ചചെയ്യ ും.  
 
അടസോസിടയഷൻ ഓഫ  സ ടേസ  ഓൺദ് ദ്േട ഴ ്സ  ഇൻ രി 
ഇൻട ോ-േസിഫിക  എൈ ടേരിൽ ബഹിരോകോശടമഖെയിചെ 
 വീകരണത്തിെ ും സുംരുംഭകതവത്തിെ ും ദ്ശദ്ധ ടകദ്ന്ദീകരിക്ക ൈ 
ഒര  ച റ്റ ്വർക്കിും  , ടെോബിയിും   സുംഘ   സ്ഥോേിക്ക കയോണ  
ടകോൺടേവ  െേയമി  ൈത . അന്ത്ോരോഷ ്ദ്  എയ ്ടറ്ോസ ്ടേസ  
ബിസി സ ും ശോസ ദ്തീയബഹിരോകോശ സഹകരണവ ും 
ടദ്േോത്സോഹിപ്പിക്ക ൈതി   ഭോവിയിചെക്ക ള്ള  ഒര  ടറ്ോ  ്മോപ്പ  
സടേള ും   ശ േോർശ ചെയ്യ ും.   
 
മദ്രോസ  ഐ.ഐ. ി.യിചെ എയ ്ടറ്ോസ ്ടേസ  എഞ്ചി ീയറ്ിും   
വിഭോ ും ചദ്േോഫസറ് ും  ോഷണൽ ചസ  റ്ർ ടഫോർ കുംബസ  യൻ 
റ്ിസർച്ച  ആൻ    വെേ ്ചമ  റ്  (എൻ.സി.സി.ആർ. ി.) 
 യറ്ക്ടറ് മോയ ട ോ.സതയ െദ്കവർത്തി ഉര ്ഘോ   ദ്േസും ും 
  ത്തി. ഇന്ത്യൻ  ോഷണൽ സ ്ടേസ  ചദ്േോടമോഷൻ ആൻ   
ഓതന്നറ്ടസഷൻ ചസ  റ്റ്ിചെ  ശോസ ദ്തജ്ഞ  ും സോടേതിക 
 യറ്ക്ടറ് മോയ ചദ്േോഫസർ രോജീവ  ടജയോതി; സ്റ്റോർദ്ബിഡ്ജ  
ചവൻെവർ കോേിറ്റെി  ചറ് ജ റ്ൽ േോർട്ടണർ ന്നമടക്കൽ മീെിങ ; 
 ോഷണൽ എയടറ്ോട ോട്ടിക ്സ  ആൻ   സ ്ടേസ  
അഡ്മി ിസ ്ടദ് ഷ ിചെ ( ോസ) ഹീെിടയോഫിസിക ്സിചെ േ തിയ 
സുംരുംഭങ്ങള ച  സീ ിയർ അന്ന വസറ് ും ടദ്േോദ് ോും 



സയ  റ്ിസ്റ്റ മോയ ട ോ. മധ െിക   ഹോതക ർത്ത;  ഇന്ത്യൻ 
സ ്ടേസ  അടസോസിടയഷൻ  യറ്ക്ടർ ജ റ്ൽ ട ോ. െഫ റ്റ   റ്  
ജ റ്ൽ അ ിൽ ക മോർ ഭട്ട  (റ്ിട്ട.);  ഓസ ്ടദ് െിയയിചെ ടവൾ   
ജിടയോസ ്ടേഷയൽ ഇൻ സ ദ് ി കൗൺസിെിൽ യ ന്നണറ്റ   
ട ഷൻസ  ആൻ   റ്ിടെറ്റ   എ  റ്ിറ്റികള ച  അദ്ധയക േ ോയ 
ദ്േഫ. ട ോ. സഫർ സോരിഖ  മ ഹേര - ൗസ  എൈിവര ും 
ഉര ്ഘോ    ടയോ ത്തിൽേചേ  ത്ത .  
 
ഡഫോഡടോ കയോപ്്ഷൻ:  
 
ഡഫോഡടോ 1: ഒക ്ട ോബർ 15 ശ ിയോഴ്ച ചെന്നൈയിചെ ഐ.ഐ. ി. 
മദ്രോസിൽ   ൈ സ ്ടേസ  ച ക ്ട ോളജി ടകോൺടേവിൽ 
 യൂ ൽഹിയിചെ യ .എസ . എുംബസിയിചെ സോമ്പത്തിക, 
േരിസ്ഥിതി, ശോസ ദ്ത, സോടേതിക കോരയ മി ിസ്റ്റർ  
കൗൺസിെർദ് ൂ ഷ ഫ ്ചെടറ്റോവ ്സ ്കി സുംസോരിക്ക ൈ .  
 
ഡഫോഡടോ 2: (ഇ ത്ത   ിൈ ും) ചദ്േോഫ.സതയ െദ്കവർത്തി, 
 യറ്ക്ടർ, എൻ.സി.സി.ആർ. ി, ഐ.ഐ. ി.മദ്രോസ ; ദ് ൂ 
ഷ ചെടറ്റോവ ്കി, സോമ്പത്തിക, േരിസ്ഥിതി, ശോസ ദ്ത സോടേതിക  
മി ിസ്റ്റർ കൗൺസിെർ, യ .എസ . എുംബസി,  യൂ ൽഹി; 
 ോസയ ച  േ തിയ സുംരുംഭങ്ങൾക്കോയ ള്ള മ തിർൈ ഉേടരഷ്ടോവ , 
ടദ്േോദ് ോും സയ  റ്ിസ്റ്റ /ഹീെിടയോഫിസിക്സ ,ട ോ. മധ െിക 
  ഹോതക ർത്ത; തമിഴ്നോ   ടസ്റ്ററ്റ  കൗൺസിൽ ടഫോർ സയൻസ  
ആൻ  ച ക ട ോളജി ന്നവസ  ദ്േസി   റ് ും ഐ.എസ .ആർ.ഒ. 
സോറ്റന്നെറ്റ  ചസ  റ്ർ മ ൻ  യറ്ക്ടറ് മോയ ട ോ.മയിൽസവോമി 
അണ്ണോര ന്നര; ഇന്ത്യൻ  ോഷണൽ സ ്ടേസ  ചദ്േോടമോഷൻ ആൻ   
ഓതന്നറ്ടസഷൻ ചസ  റ്ർ ശോസ ദ്തജ്ഞ  ും  യറ്ക്ടറ് മോയ 
ചദ്േോഫ. രോജീവ  ടജയോതി; യ .എസ . ടകോൺസ ടെറ്റ  ജ റ്ൽ 
ചെന്നൈയിചെ േബ്ലിക  അഫ ്ടയഴ ്സ  ഓഫീസർ ചജൈിഫർ 
ബ ള്ളക്ക  എൈിവർ ഒക ട ോബർ 15 ശ ിയോഴ്ച ചെന്നൈയിചെ 
ഐ.ഐ. ി. മദ്രോസിൽ   ൈ ദ്തിരി  സ ടേസ  ച ക ട ോളജി 
ടകോൺടേവി  ചറ് ഉര ഘോ   ടയോ ത്തിൽ.  
 


