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�ాణ�జ�ం, ఆ���క, �ాస� �, �ాం� !క మ��య$ �ాంస%ృ!క సహ�ార అం�ాల��ౖ ,-ర.-ర0ా� 
ఇంట� గవర567ంట8  క9ష; (IRIGC-TEC) Dక% 22 వ సమE�Fశం ����� ంబ� 13, 
2016 న నూ� JKLM లN జ��O�ంPQ.  ,-రత TెVO ష; కW XPేZ వ�వ[�ాల మం!\ ]̂మ! 
సు0ా` సa�ాb cFతృతaం వdeంచOా రష�; TెVO ష; కW రష�; g�Tె� ష; TKపi�టj ��ౖ�k 
9lస�� HE Mr PQ`టj\ ఒలqOrXs �rOrt; cFతృతaం వdeంuvరw. 
 

ఇంట� గవర567ంట8  క9ష; 15 అ�y� బ� 2016 న Or�ా లN జరగననున5 ,-ర.-
ర0ా� �ా��zక Zఖ�ాగ̂ సమE�Fశ ఏ�ా}టM ను స~�Kం�ంPQ.  ��l5 �\ా జ�కW� ల అమలW లN 
ప��rగ! �� ౖ సంతృ�ి�  వ�క�ం uసేూ� , అ�y� బ� 2016 లN జ��O  Zఖ�ాగ̂ సమE�F�ాl�� 
మ$ందు ఖ��త67�న ఫV�vలW �ాబట�ట-l��� �ాణ�జ�ం మ��య$ ��ట�� బడ�ల 
రంగమ$లNl ��లక అం�ాల��ౖ దృ�ి�  ��ట-� లl సంబం�Qత మంత\లయEలను మ��య$ 
X,-Oాలను క9ష; ఆPేZం�ంPQ. 
 

��ట�� బTK రంగమ$లN, ఆ�8 మ��య$ Oా� రంగమ$లN సహ�ారం ��ంuే Xషయమ$లN 
గణ�య67�న ప��rగ! వ�ంPQ.  ,-రత మ��య$ రష�; కం���లW ఒక�� Pేశమ$లN 
మ��కరw ��ట�� బడ�లW ఖ�ారw uే�� పlలN వ�cv5రw.  ర0ా� నుంTK ,-ర. కW Oా�� 
సరఫ�ా సూట�Oా Oా� ��ౖ� ల�ౖనM  Pva�ా అందuే�� ‘ఎన��� �\TK� ’ ఏ�ా}ట� ��� ఇరw ప�¡లW, 
13 ����� ంబ� 2016 న, ర0ా�లNl అ! ��ద¢  Oా� కం��� Oాజ£¤¥ం మ��య$ ,-రత ఆ�8 
మ��య$ Oా� కం���ల కc¦§రzం �¨ క©TKన ప��శమ̂-�ాª � వ��%ం« గ¬^ � ను ఏ�ా}ట� 
uే�ా�. 
 



నూ���Mయ� ఎన���, అంత��ం, న®కరణ, ఆధుlక ట°�ా5ల±, ఉపద\వ lరaహణ, 
మ��య$ సూప� కంపi�ట�ం« వంట� ��లక రంOాల కW �\ా �vన�ం ఇసూ�  తమ వi�[త`క 
సహ�ా�ాl5 మ��ంత Xస� ృత పరuvలన5 తమ గట��  ఆ�ాంను ,-ర. మ��య$ ర0ా� 
ప�నరwPv³ ట�ంuv�.    ఆగష´�  2016 లN ప\�vన మం!\ µPQ మ��య$ అధ�¶డ� 
ప�!; కWదంకWలం నూ���Mయ� పవ� �\ా జ�·� Dక% య¬l¸ 1 ను జ¹!�� అం��తం 
uేయడం�¨ ,-ర.-ర0ా� నూ���Mయ� ఎన��� సహ�ారం ఒక ��త�  67�లW �ా� l 
�ా�Qం�ంPQ.  కWదంకWలం �\ా జ�కW� లN 9O�Vన 2, 3, 4, 5 మ��య$ 6 దశల ��ౖ క©Tv 
కV�ి పluయేEలన5 మ��య$ ఇతర �\ా జ�కW� లను 6»· ఇ; ఇంTKయE �ార�క̂మం ��^ంద 
�ాª lకంOా uేయEలన5 తమ lబద�తను ఇరw ప�¡లW  ప�నరwPv³ ట�ంuv�. 
 

క9ష; సమE�Fశమ$ చర�లలN urట� uసేుకWన5 ఒక ��ద¢  అంశం కc¼���Xట� అంశం.   
అంత�ా� ½య ఉత�ర-ద�Kణ ట-\ c¦§¾�� �ా��Tv� (INSTC) అమలW మ��య$ కస�k§ 
సులభతరం uయేడం ��రకW Âదల�న ‘O�^; �ా��Tv�’ �\ా జ�కWÃÄ 67రwO��న కc¼���Xట� 
మ��య$ �ాణ�జ� �Åలభ�ం �¼ౖప� �F�ని ��ద¢  అడ�గ$లW.  ,-రత మ��య$ రష�; ���లqaల 
మధ� ట-\ c¦§¾��Æ & లEt�ి�·§ రంగమ$లN ��న�ాగ$త´న5 సహ�ా�ాl5 Xస���ంచట-l�� 
���లqa ���షనM  న®కరణ, TెTK� ట°È g�ౖ�̧  �ా��Tv� మ��య$ ���లqa ఉPో �గ$ల Zణ అం�ాలW 
గ$���ంచబTvÊ �. 
 

Ëా�ా`సూ�ట�క8 రంగమ$లN క©Tv ,-ర.-ర0ా� సహ�ారం �FగంOా ��రwగ$త´ంPQ.  ర0ా� 
‘ఫ�ా` 2020 �Ì\ Oా^ ం’ ��ం̂ద సహ�ా�ాl5 అÍవృPQ�  uయేట-l�� ,-ర. మ��య$ రష�; 
కం���లW దగÎ��Oా పluేసు� cv5�.  క9ష; సమE�Fశం ��ౖÈ ల�ౖ;§ లN ,-ర. కం��� 
�ా· హ�ÏÐ మ��య$ రష�; కం��� Ëారంఎ�y ‘ఫ�ా` 2020 �Ì\ Oా^ ం’ ��^ంద, ర0ా�లN 
ఇను§Vయ; తయE�� uే��ందుకW ఒక సంయ$క� �\ా జ�·� ఏ�ా}ట� అO�^67ం¸ ��ౖ సంత�ాలW 
uే�ారw.   
 

Pైa�ా�Kక సహ�ారంలN నూతన అం�ాలWOా XPv�రwª ల మ��య$ ËాకL� మE��}TK, 
�ాంస%ృ!క సహ�ారం మ��య$ టÑ��జం రంOాలW �¼V�ా�.  ర0ా� లN చదువ�త´న5 



,-ర½య XPv�రwª ల సంఖ� 20% ��రwగOా, ఇట�వV c¼లలలN ,-ర. సంద��Óం�న 
రష�; టÑ��సÃÄ సంఖ� 14% ����O�ంPQ.  2017 లN ,-ర. మ��య$ ర0ా�, ,-ర. మ��య$ 
అప}ట� USSR (ప\సు� తం రష�; g�Tె� ష;) ల మధ� Pౌత� సంబం�vలW ఏర}TKన 70 వ 
�ా��z�yత§�ాl5 �ాట��ా� రw.  ఈ మ$ఖ�67�న 67�లW�ా� �� సంబం�Qం�న ఉత§�ాలW 
జరwప���cFందుకW అcFక �ార�క̂మEలను తయEరwuేసు� cv5రw.  ఆకరzణØయ67�న ��ట�� బTK 
గమE�లW Oా, ,-ర. లNl అcFక �ాజ¹�ల మ��య$ ర0ా� లNl g�డర8 �\ా ం�vల, 
మ$ఖ�ంOా ర0ా� లNl Ëా� ఈ�� ��tయ;, మధ� సహ�ా�ాl5 �Ì\ త§deంచటం�� ౖనూతన 
�\ా �vన�త ఇ�ా� రw.   
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