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�ర� మ��య� జర�� ల మధ� జరగనున� మ డవ అంత�-ప'భ�త) సంప'+,ంప-ల 
�.రక0 12డర3 ��ప45 6 ఆ8 జర�� 9:న;ల� హ� ఎ�>;ల?ం@ ిB:. ఏంజ>లE FG�>H3 4-6 
అ��� బ�, 2015 లలK �ర� �ానుM:�రN.  ఆFGOP QాటS అMTకమం+, �ా4MUV 
మంతW' లOP కXBYన Z2ద\  Bె^_̀షb �ానున�+,.  9:న;ల� OP QాటS ఇం�ా ఓ ఉన�త 
fాg h 4iMUj Bె^_̀షb కXB: వసుk న�+,. 
 
�>ండl +ేnాల మధ� +ై)QాpYక �గfా)మ�ంలK� పరసqర లEభ+:యకFGrన ప's:న 
రం_ాలను మ�ందుక0 tసుక0 uUvw త+:)�ా �గfా)మE��� పటxష�ం 9@ేyందుక0 �>ండl 
+ేnాల �ా4MUటS5  Qాలz{ ంటSన� ఓ ఏ�>|క సదసు;-fాg h చర~ uT+,క ఈ IGC.  ఏZి'3 
2015 లK �ర� �గfా)� +ేశమ� _ా వ-న� ��M�వ� FG@y; లK Qాలz{ నట���� 
ప's:న మం�' �+, జర�� క0 9ే@ని �జయవంతFGrన పర�టన అనంతరం ఆZ2 ౖfాg h�� 
సంబంs:లను tసుక0uUళwట���� మ డవ IGC ప'య��సుk ం+,.   
 
9:న;ల� FG�>H3 నూ� �Y�5 �� 4 అ��� బ� న వfాk రN.  5 అ��� బ� న, �ాష� �ప� భవb లK 
ఆFG క0 fా)గత సO:Hరం ఇfాk రN, ఆZ2ౖ �ా� ఘEV సందర�న, ఇద\రN MTతల మధ� 
అs,�ార సమEuTnాల0 మ��య� �>ండl Bె�_̀షన5  మధ� అంత�-ప'భ�త) సంప'+,ంప-ల0 
జరNగ�O:h.  9:న;ల� _�రవ�య�ల?ౖన �ాష� �ప�� uUvw కల0fాk రN.  �+ేnాంగ మం�' 
��మ� సు�ా� స)�ా� జర�b �+ేnాంగ మం�' B:. �'ా ం6 uాల�� @2�hMU�h� OP 
సమEuTశమవ-O:రN మ��య� 9:న;ల� ను uUvw కల0fాk రN. 
 
ప's:న మం�' �+, మ��య� 9:న;ల� FG�>H3, ర�ణ, భద'త, �+:�, ప-నరNO:qదక 
శ��k, ఉన�త fాg h ట��ా�లi తయE��, MUౖప-ణ� అ�వృ+,\ , @2bౖ; మ��య� ట��ా�లi, 



�>|ల�), జలమ� మ��య� వ�ర  ప+:�ా  ల �ర)హణ, పట�ణ:�వృ+,   మ��య� వ�వfాయ 
రం_ాలలK +ై)QాpYక సహ�ా�ా�� పటxష�ం 9యేటం OP స� పరసqర ఆస��k క^_�న 
�సk ృO:ంnాలZ2ౖ చర~ల0 జరNప-O:రN.  uారN ఇం�ా ఇరNవ-���¡ fాs:రణFGrన Q'ా ంtయ 
మ��య� �శ) సంబంs,త సమస�లZ2 ౖఅ�Q'ా యEల0 పంచుక0ంట�రN.   
 
6 అ��� బ� న 9:న;ల� మ��య� ప's:న మం�' బ¢ంగళ£రN సంద���ం¤ ఇండ@ి� � 4.0 Z2 ౖ
NASSCOM �ర)ª«సుk న� ఒక 4iMUj �ార�క�మమ�లK Qాలz{ ంట�రN మ��య� జర�b 
కంZ2� M/s Bosch లK� ఆ�షHరణ మ��య� MUౖప-ణ� �̀ం+:' లను సంద���fాk రN. 
 
�ర� మ��య� జర�� 2001 నుంBY వ³��త�క �గfా)మ�ల0.  య �´Zయిb 
య �యb లK జర�� �ర� క0 అ�Z2ద\  uాణµజ� �గfా)� మ��య� �ర� లK 
ఏడవ Z2ద\  �+�ే Z2టS� బBY+:రN.  తయE��, �ప-ణత, ఉన�త fాg h fాం�̀�క ప��జ¶· నం, 
¸ద FGrన శ��k, జలమ� మ��య� వ�ర  ప+:�ా  ల �ర)హణ వంటx రం_ాలలK జర�� 
¹కH Zy�ºం+,న »గ�తల0 అMTక ప's:న రం_ాలలK ఇరNవ-�� మధ� గటx�  
�గfా)మE�లక0 ప-M:+, uTయగలవ-.  �ర� మ��య� జర�� ల మధ� గటx�  
వ³��త�క, �ాజMU�ౖక మ��య� ఆ�� క �గfా)మE��� పటxష�ం 9యేB:��� ఈ పర�టన 
మం¤ అవ�ాnా�� ఇసుk ం+,.   
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