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బ�34య  ల6 జర9గ$త<న= ఆరవ BRICS Eఖర సమ !"శమ$ మ �(GHI ల6 బ�3J �ాష� �ప� 	
ల� 
����� ప���న మం�� న��ంద� ��� KL ఆ�ధNOP�Qర9.  ఇ	
 	ైUVాW�క పరNటన KానపZట[KL, ఒక 
ప��ేNక ^రవమ$^ా, �ాష� �ప� ����� ప���న మం�� న��ంద� ��� ను ప`�(a ��ౖbక ^రవ 
మ�ాNదల�� �ాష� �ప� భవనమ$ల6 ఆdUbంe ఆయన�� �ేfట[ gందు సమ !"శమ$ KాgంP�ర9. 
 
అదుiతjklన FIFA ప�పంచ కp ను bరUqrంe, త	�U�ా బ�3J sకt bరUహణ wామ�ాx yb= 
మ�(య$ అ���Nb= ప�పంచమ$నకz చూ%ినందుకz �ాష� �ప� ����� ను మ�(య$ బ�3J ప�జలను 
ప���న మం�� ��� అ}నం	
ంP�ర9.  BRICS Eఖర సమ !"శమ$ ను చకt^ా మ�(య$ 
gజయవంతమ$^ా bరUqrంeనందుకz మ�(య$ దW�ణ అjk�(Kా ~�యకతUమ$ BRICS ల మధN 
సమ !"శమ$ ఏ�ాZట� Pే�ినందుకz �ాష� �ప� ����� కz ఆయన ధనN!ాదమ$లz �ె4Vార9.   
 
నూN �ెవల%��ం� బ�ం� మ�(య$ BRICS కంట[జ�ం� �(జ�U అ��ంజ��ం� వంట[ ��ండ� K�తa  
అం �̂Kారమ$లను !�లzవ�(ంeన, బ�3J అ�ధNం వqrంeన, ఆరవ BRICS Eఖర సమ !"శమ$ ను 
P��(��� త�క సమ !"శమ$^ా వ�(�సూa , Eఖర సమ !"శమ$ ల6 �ాష� �ప� ����� sకt సలdలకz 
ఆjkను ప�శం�ింP�ర9.   
 
��ర� కz బ�3J P�ల  మ$ఖNjklన ��గwాUO^ా ప���న మం�� వ�(�ంP�ర9.  ��ండ� ప�జ�wాUమN 
	ే�ాలz^ా మ�(య$ అ}వృ	
x  Pెందుత<న= ఆ�(xక వNవస�లz^ా, బ�3J మ�(య$ ��ర� ల మధN 
	ైUVాW�క సహKా�ాbKL ఎం�� అవKాశం ఉండడj� Kాక, అంత�ాG �య సదసుIలల6 ఒక�( 
దృకZ��b= ఒకర9 బలపరచుK�వడం  మ�(య$ అ}వృ	
x  Pెందుత<న= 	ే�ాల ల�x  K�రకz కృ�ి 
Pేయడమ$ ల6 క��� ఇద��(K� ల భం ఉంద~�=ర9.  బ�3J �� ఆ�(xక సంబం��లల6 ��ర� నుంe 
గ$జ�ా� మ$ందుండట�bb ఆయన గ$ర9a  Pేసుకz~�=ర9.   
 



	ైUVాW�క సహKారమ$ ల6 ఎం�� అవKాశమ$ండ�ట వలన మ�(య$ ఈ ��గwాUమ NbKL 
అంత�ాG �యమ$^ా వ�న= gలzవ వలన, బ�3J sకt g	ే�ాంగ f� ల6 ��ండ� 	ే�ాల 
సంబం��లకz వ�న= ప��ేNక wా� ~�b= �ాష� �ప� ����� ~�KLt PెVాZర9.  ఇట�వ4 ఎb=కలల6 ఘన 
gజయ bKL ప���న మం��b ఆjk అ}నం	
ంP�ర9 మ�(య$ ��ర� sకt �¡¢యసుI అ}వృ	
x  
K�రకz ఆయన Pే�£ కృ�ి కz ¤��Kాం¥లz అం	
ంP�ర9.   
 
ఇద�ర9 ~"తలz, దూ�ాbK� అ�తమ$^ా, ��ండ� 	ే�ాల మధN ఏరZ��న P��(��� త�క మ�(య$ 
wాంసtృ�క బం��లను, మ$ఖNమ$^ా ��ర� నుంe బ�3J కz !�¦§న  (̂� ఆవ�లz మ�(య$ 18 
ఇంKా 19 శ��బ�� లల6 ��ర� నుంe బ�3J కz పం%ిన వwాa � లz మ�(య$ ఫలమ$లz, వంట[ 
gషయమ$లz గ$ర9a  Pేసుకz~�=ర9.   
 
ఇద�ర9 ~"తలz !ాNVారమ$ మ�(య$ %�ట�� బడ�లను మ�(ంత %�ంచుటకz చరNలz �సుK�!ాలb 
మ�(య$ వNవwాయం ఇంKా �ై�� ��ౖHI, సంప�	�య మ�(య$ ప�నర9��Zదక శKLa, అంత�(¥ 
ప�(�«ధన మ�(య$ !ాడ�క, ర¥ణ, ��ౖబ� ��క�N�(ట[ ఇంKా !ా��వరణ సంర¥ణ వంట[ అం�ాలల6 
సహKారమ$ పట[ష� పరP�లb అం �̂క�(ంP�ర9.   అంత�ాG �య సదసుIలల6 మ�(య$ బహ¬మ$ఖ 
సంస�ల6 , 320 �� క4%ి, తమ సహKారమ$ ��ట[�ంప� Pేయ లb !ార9 అం �̂క�(ంP�ర9.  34 	ే�ాల 
~"తలz^ా, ప���న మం�� ��� మ�(య$ �ాష� �ప� �����, య$~�ౖట®¯ ~"షHI సంసtరణలల6, 
మ$ఖNమ$^ా భద�త మండ4 ల6, తU�(త ప��°గ� అంట± 2015 ల6 UN sకt 70 వ !ా�(¶K�తIవమ$ 
కల   �ా!ాలb %ిలzప� bP�Qర9.   
 
తUరల6~" బ�3J కz ప`�(a wా� · 	ైUVాW�క పరNటన %�ౖ వwాa నన= ఆశను ప���న మం�� ��� వNకaం 
Pే�ార9 మ�(య$ �ాష� �ప� ����� ను ��ర� పరNట[ంచ వల�ిం	
^ా ఆdUbంP�ర9.   
 
!ా�( సమ !"శమ$ తర9!ాత, ��ండ� పW¸లz KL¢ం	
 మ¹డ� అ �̂jkంట�  సంతKాలz Pే�ా·¢ . 

- ప�ాNవరణ రంగమ$ ల6 సహKారమ$ %�ౖ MOU 
- ��ర�య �(�� ��bIం½ (IRS) �ాట[ల+ౖట  నుం�� ��ట� అందుK�వట�bKL మ�(య$ V�ా ��' 

Pేయ$టకz బ�3J ఎ�a �£�షH ను అ}వృ	
�  Pే�£ gషయమ$ల6 సహKారమ$ 



- �ాకVÀ కల%�ౖ మ�(య$ KానుIల� gషయ ల%�ౖ ఓ సంప�	
ంప� యం��� ంగ ఏ�ాZట� 
gషయమ$ల6 సహKారమ$ %�ౖ MOU 
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