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US-��ర� ��ౖబ� �ైల�� ��ండ�  ే"ాల మధ& మ'ఖ&)*+న  ై-.ా/0క మ�2య' 
4శ- సంబంధ)*+న అం"ాల��ౖ 4స8 ృత)*+న మ�2య'  ;ర<=ాల సహ=ా�ా?@ 
పBCDంDసు8 ం F.  ��ర�-US ��ౖబ� బంధం HIBJ వ�L ను అమలM 
Nేయట�?=P, మ'ఖ&ంQా అంత�ాR Sయ ��ౖబ� 4TUVUలను చ�2Xంచటం 
మ�2య' అY.Bా య�లM పంచు=Zవటం, జ\Sయ ��ౖబ� వ]&^లను ._ `X 
చూడడం, ��ౖబ� Vb�ాలను ఎదు�eLవట�?=P మన పBయfU@లను ��ంచటం, 
gామరhi ?�ాjణం మ�2య' R&D అYవృ Fh , ఆ 4ధంQా ��ౖబ� భదBfU 
మ�2య' �0qటr ఎ=ానs ? అYవృ Fh   Nేయ'ట వంటt అం"ాల =uరకM, ఈ 
��ౖబ� �ైల�� wb FకQా ప? Nేసు8 ం F.   
 

US-��ర� ��ౖబ� �ైల�� ��ౖబ� అం"ాల లx? అVbక 4షయ�లలx  ై-.ా/0క 
సహ=ా�ా?@ బలx�Iతం Nే�ిం F మ�2య' US-��ర� వ]&^తjక 
��గgా-మ�&?@ క|�U ఈ =P}ం F అం"ాల  U-�ా పటtష�ం Nే�ిం F: 
 

• ��ౖబ� బ� F�2ంప�లM మ�2య' పరస�ర పB�జనం క`Q2న అం"ాల��ౖ 
సమ�NUరం అం Fంచు=Zవటం, మ�2య' gాధ&)*+న సహ=ార చర&ల��ౖ 
చ�2Xంచటం; 

• చట�ం అమలM ��ౖ మ�2య' ��ౖబ� Vb�ాల 4షయ�లలx  ై-.ా/0క 
సహ=ా�ా?@ అYవృ Fh  Nేయటం; 



• తQ2న స�-గ�} �� ఏ�ా�ట� f� స^, సహ=ా�ా? =�� స�2 అ�న 
యంfUB ంQా?@ తయ�ర� Nేయటం; 

• అంత�ాR Sయ ��ౖబ� wb Fకలలx ఇర�వ��2=P  gాTUరణ)*+న ల/�&లను 
ధుB వ పరచటం, మ'ఖ&ంQా ��ౖబ� �I�� లx  ేశ 4TUVU?�� ౖ
అంత�ాR Sయ చట� అనువర8నం, బ�ధ&fUయ'త  ేశ 4TUనం లx? 
?బంధనలను ధుB వ పరచటం మ�2య' ఆచరణUతjక 4"ా-స-?�ాjణ 
చర&ల అYవృ Fh  

• పలMవ�ర� wాట� Uర�లM ?ర-��ంNే ఇంట��@� .ాలనf� ��ంచబ�ే 
?�ాLపట&త మ�2య' ఇంట� అప�ాD`టt సంర�ణకM మద�త�ను 
?�ాh �2ంచడం 

• ��ౖబ� భదBతకM సంబంTFం�న ప�2�లM మ�2య' gా� �లf� స^, ��ౖబ� 
gామరhi-?�ాjణ పBయfU@లను సమన-యమ' Nేయటం 

 

వర�సలx ఐదవ gా�2 జ�2Q2న ఈ హ� r-ఆ�-గవర@)*ం� ��ౖబ� �ైల�� కM US 
Vbషనr ��క|&�2ట� =�?�r �ీ?య� �ై��క�� ఫ� ��ౖబ� .ాల�ీ సs� జ�ౖ¡ 
మ�2య' 4 ే"ాంగ "ాఖ లx .ాల�ీ .ా¢ ?ం� మ�2య' Qe¢ బr ��ౖబ� ఇష£&� 
జ\�ం� ��క}ట�¤ సంf�¥ ఝ� Vbతృత-ం వ��ంNUర�.  �0.ార�� )*ంట� ఆ� 
�I�� =Zఆ�2§Vbట� ఫ� ��ౖబ� ఇష£&� =P}g_� ఫ� ���ంట� మ�2య' Vbషనr 
��క|&�2ట� =�?�r ��క}ట¨�2య� లx జ\�ం� ��క}ట�¤ ©} అYమను& ª¥ ఈ 
�ైల�� కM స^ధ&�త వ��ంNUర�.  US గవర@)*ం�  ే`Q«ష¡ లx �I��, 
హ� )¬ల�ం ��క|&�2ట� మ�2య' =ామ�� �0.ార�� )*ంట�ల నుం�0 మ�2య' 
H�డరr బ�&�e ఆ� ఇV®-�ి�Q«ష¡ పBC?ధులM వ�VU@ర�.  ��రత పBభ'త-మ' 
నుం�0 4 ే"ాంగ మంfUB లయం, ¯?�ీ� ° ఆ� ఎల=ా�± ?²� & ఇన³�«jష¡ 



ట´=ా@లµ, ¯?�ీ� ° అ� కమ�&?=«ష¡, ¯?�ీ� ° అ� హ�ం అH�ౖ��, కంప]&ట� 
ఎమ��R¶� ��gా�¡� ట�ం, Vbషనr =P}టtకr ఇన³�«jష¡ ఇVU·̧స� °కX� .¹ B ట´�¡ 
��ంట�, ��ంటBr బ�&�e ఆ� ఇV®-�ి�Q«ష¡ మ�2య' �0H�ను� �¤���X & 
�ెవల��jం� ఆరºV®ౖజ«ష¡ పBC?ధులM .ాల»º VU@ర�. 
 

��ండ�  ే"ాలM తదుప�2 4డత ��ౖబ� �ైల�� ను wా¼ింగ�¡ లx 2017 లx 
?ర-��ంNUల? ?ర¾�ంNUర�. 
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