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1. இநதியா  அேமரகக  ஏரசகதி  உைரயாடல சநதிபப  மாரச11,2014 
பத டலலியில நைடெபறறத.திடடககழவின தைண தைலவர 
டாகடர.மானெடக  சிங  அலவாலியா  மறறம  டாகடர.எரனஸட 
ேமானிஜ,ெசயலாளர,அெமரகக எரசகதி தைற ஆகிேயார இைண 
தைலைம  வகிததனர.பரநத  இநதிய-அெமரகக  மேலாபாய 
கலநதைரயாடலின ஒர பகதியாக இநத எரசகதி உைரயாடல 
அைமகிறத.ேம  மாதம  2005ல  ெதாடஙகபபடட  இநத 
உைரயாடலின ேபான கடடம வாஷிஙடன டசியில ெசபெடமபர 
2005இல நடநதத.பலேவற ேதசிய ஆயவகஙகள மறறம எரசகதி 
தைறைய ேசரநத  மதத  அதிகாரகள  உளளடககிய  அெமரகக 
பிரதிநிதிகள  கழைவ  ெசயலாளர  ேமானிஜ 
வழிவகததார.இநதியா  மறறம  அெமரககா  எரெபாரள 
ஆறறலில  இைணநத  அதிக  ெதாழிலநடப 
கணடபிடபப,அறிவியல ஒததைழபப,வரததகம,ஆராயசசி மறறம 
வளரசசி,சறறசசழல  ஆதரவ  ெதாழிலநடபஙகைள 
பயனபடததவத  ,நிைலயான வளரசசிககாக ஆறறல தீரவகைள 
வழஙக  சிறநத ஒழஙகமைற கடடைமபபகைள ஊககவிபபத 
ஆகியவறைற வலியறதத உறதிபபாட ேமறெகாளளபபடடத.

2. மாரச 05 மதல மாரச 11ஆம ேததி வைர நடநத இநத இநதியா 
அெமரககா எரசகதி உைரயாடல கடடததில அதிகாரகள மழ 
அளவிலான ஒததைழபப கறிதத ஆயவ ெசயதாரகள.

3. பதபபிககததகக  ஆறறல  மறறம  ெதாழிலநடபஙகளின 
வளரசசியில  பணிககழககளின  மணேணறறம,ேஷல  எரவாய 
ஒததைழபப  ,எலஎனஜி  இறககமதி  ,ஆறறல  திறன  மறறம 
கைறநத  காரபன  ெதாழிலநடபஙகள  ஆகியைவயின  வளரசசி 
பறறி  இைணதைலைமயர   டாகடர.  அலவாலியா  மறறம 
டாகடர.எரனஸட ேமானிஜ,ெசயலாளர விவாதிததனர. அெமரகக 



இநதிய ெமயநிகர கடட சததமான எரசகதி ஆராயசசி மறறம 
ேமமபாடட  ைமயததில  (JCERDC) உளள  ெபாத  கடடைமபப 
உறபபினரகள சரய,ேமமபடட உயிர எரெபாரடகள ,(ேபஸ-ஆர), 
இநதிய மறறம அெமரகக நிறவனஙகள கடட ஆராயசசி நிதி 
ஒர  தனிபபடட  திடடம  ஆகிய  பகதிகளில  உளள 
மனேனறறதைத பறறி வழஙகினாரகள.

4. 2009ல,எரசகதி  தயாரபடததல  ஆராயசசி  மறறம  ேமமபாட 
(ேபஸ) கீழ, சததமான ஆறறல பயனபடதததல,ஆராயசசி மறறம 
ேமமபடததல கறிதத இநதியா மறறம அெமரககா கணிசமாக 
ஒததைழபைப  அதிகரகக  ஒததகெகாணடளளத.சததமான 
ஆறறல  ஆராயசசி  ஆதரவ  மறறம  சததமான  ஆறறல 
ெதாழிலநடபஙகள,ெகாளைககள  மறறம  நைடமைறகள 
பயனபடததைல விைரவபடதத ேபஸ திடடம தனியார மறறம 
ெபாத வளஙகைள திரடடயளளத.  

5. இநதியா-அெமரகக  உைரயாடல  ஒர  ெதாடரசசியான 
திடடம,இநத  திடடததின  கீழ  காறற  பதனம  ேதைவயின 
மனனறிவிபப,விணெவளி  களிரசசி  மறறம  சமாதான 
திறன(PEACE-தய  ஆறறல  மலம  எரசகதி  உபேயாகதைத 
விளமபரபபடததல)ேமமபடதத  பதிய  மயறசிகள 
எடககபபடடளளன.  PEACE-தய  ஆறறல  மலம  எரசகதி 
உபேயாகதைத விளமபரபபடததல அதிகரதத ஆறறல அணகல, 
வணிக மாதிரகளககான பதபபிககபபடட மினகடடைமபப,  தய 
ஆறறல கடடணி ேபானற பல மனனரைம நடவடகைககைள 
வளரதத வரகிறத.

6. நிைலயான வளரசசிககாக ஒர பதிய பணிககழைவ சரவேதச 
அபிவிரததிககான  ஐககிய  அெமரகக  கழவடன  (USAID) 
திடடககழ  ேசரநத  தைலைம  தாஙகியத.இநத  சநதிபப 
உைரயாடல  மடடததில  மதல  மைறயாக  சநதிததத.எரசகதி 
தரவ  ேமலாணைம,எரசகதி  மாதிரயைமததல,பதபபிககததகக 
எரசகதி  ஒரஙகிைணபப  ஆகிய  பகதிகளில  நிறவன 
ஒததைழபப இரகக உதவகிறத.

7. மடவாக  தஙகள  கரததககளாக  இரணட  இைண  தைலைம 
நாடகளம கடடறவ ெசயலமைற மலம எரசகதி தைறயில 
மனேனறறம  கறிதத  திரபதி  ெதரவிததளளனர.கழககளின 



உறபபினரகள கறிபபாக பரஸபர நலனககான பதிய பகதிகளில 
மயறசிைய  ெதாடரமாற  தைலைமயரகள  இயககினர.அடதத 
உைரயாடல  பரஸபரம  ததரகம  மலம  ஒபபதல  ஆன 
ேததிகளில அெமரககாவில நைடெபறம. 

8. இநதியா  எரசகதி  பாதகாபப  திடடம,2047  கரவி  பறறி 
அெமரகக எரசகதி  தைற ெசயலாளரகக திடடககழவின 
தைணதைலவர  விளககினார.ேமலம  எரசகதி  ேதைவ 
மறறம  விநிேயாகம  இரணடன  மககிய  பஙைக 
வலியறததினார.  இநதியா  எரசகதி  பாதகாபப 
திடடம,2047 இன  நகைல  தைணதைலவர  அெமரகக 
எரசகதி  ெசயலாளரகக  வழஙகினார.ேமலம  இநத 
கரவியின  ஆவணஙகைள  ெபாத  தரபபில 
ைவககபபடடளளதைதயம,இதன காடசிகள திடடககழவின 
இைணயதளததில  உளளைதயம  அறிவிததார.அவர  இநத 
ஆறறல காடசி  வளரககம பயிலரஙககளின கரதேகாைள 
படககமபடயம,அதறகரய  கரதககைளயம 
வரேவறறார.அெமரகக  ஆறறல  கழைவ  ெதாகதத 
வழஙகியதறக  அெமரகக  எரசகதி  ெசயலாளர  திடடகழ 
தைணதைலைமகக நனறி கறி மறறம இர தரபபிைடேய 
கடடறைவ எதிரபாரபபதாக கறினார. 
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