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రత ప���న మం�� ఆ��నం ��రక�, ���ల�ం  ప���న మం�� !"# ఎ%&'ల()* 
జనర, ప�య./ 0��-ఓ-చ 16-18 �� , 2016 లల5 	
ర/ వసు9 :�;ర<.  26 ��, 
2014 న ���ల�ం  ప���న మం�� పద@ 0ేపటCDన అనంతరం ఇGH జనర, ప�య./ 
0��-ఓ-చ 	
ర/ క� 0సేు9 న; IదటC పరJటన.  ప���న మం�� జనర, ప�య./ 0��-
ఓ-చ KL MాటO PాQR సSమణU, అVW X�ిZ[ M\� ]^స_ నరMW _; 0��-ఓ-చ మQRయ. ఉప 
ప���న మం��, అ:aక %ాb:c[ మంతd� ల�, ఉన;K��H%ార<ల� మQRయ. PాణUజJ :aతలKL 
కefgన ఓ Gేల(h&ష� వసు9 న;GH.   
 

 ���ల�ం  ప���న మం�� 16 ��, 2016 న నూJ kglm %n Paం0ేVా9 ర<.  17 �� 
ఉదయం QాషD pప� భవ� ల5 hrరPాsవందనం Xీ�కQRంuన తర<Pాత Pార< మ�K�v 
hాం�w సమ��H వదx  పyషz గ.0�*ల� ఉంచుK�ర<.  	
రత @Gే|ాంగ మం�� }~మ� సు�ాv 
స�Qా� ���ల�ం  PM ను Pc�m కల�Vా9 ర<.   
 

17 �� న ��� PM 	
రత ప���) KL సమPaశమ� PాQRKL Gలే(h&ష�-Vా� � 
చర*ల� జర<పyK�ర<.  ��� PM మQRయ. PాQRKL పటO @0ె*Xని f�ెh&ష� hrరPార�ం 
ప���) @ందు ఏQాzటO 0సేు9 :�;ర<.  ��� PM ఉప QాషD pప� ఎం. హ�� అ:�'QR ) 
Pc�m కల�Vా9 ర<.  17 �� న FICCI / CII / ASSOCHAM క�Xి )ర�!"ం0ే ఓ PాణUజJ 
%ారJక~మమ.ల5 ��� PM ప�సంhRVా9 ర<.  ఈ పరJటనల5 	
ర/-���ల�ం  సంయ.క9 
PాణUజJ �W రం తమ IదటC సమ�Pa|ా); )ర�!"ంu తమ సూచనలను 17 �� న 
జQRh& PాణUజJ %ారJక~మమ.ల5 అంGHVా9 ర<.  నూJ kglm పరJటన తర<Pాత ��� PM 18 
�� న బ� � గయ� సందQR�ంu అక�fg నుంfg ���ల�ం  రPాణ� అవyK�ర<.   
 

 

 

 



���ల�ం  KL 	
ర/ క�న; ఉత9మ���న సంబం��ల� ASEAN KL 	
ర/ క�న; 
వ�J�తvక 	
hాVా�మJమ.ల5 మ.ఖJ���న మQRయ. %¡లక���న అంశమ..  	
ర/ 
¢క�   ‘ ల�¤ ఈ#D ‘’  @��:�); ���ల�ం  ¢క�   ‘ ల�¤ Pc#D  ‘  @��నం  
పQRప�ర¦ం 0Xేి Q§ండ© G|ేాలను మQRంత దగªర 0ే|ా�.  ఎపzటC కపyzడ© జQRh& Gై�Mా¬gక 
QాకMW కల� మQRయ. Gై�Mా¬gక సంస�ల యంK�� ంhాల సమ�Pa|ాల� 	
ర/-���ల�ం  
సంబం��లక� బల���న శ%n9) ఇu*, భద�త, రణ, PాణUజJం, |ాస9 ® & Vాం%&�క మQRయ. 
@G�J వంటC %¡లక రంhాలల5 పyQ°గ�) Vా�Hం0ేల� 0ే|ా�.  	
ర/ మQRయ. 
���ల�ం  ల� బల���న ఆQR�క శ%n9 క�hR వy:�;� మQRయ. @@ధ రంhాల ల5)%n 
@స9QRసూ9  ²^ర<గ.తdన; Gై�Mా¬gక PాణUజJం మQRయ. ²^టOD బfg Q§ండ© ఆQR�క వJవస�ల 
అsవృGHx) మQRయ. పQRపక�తను ప��bంbVా9 �.  @స9 ృత���న ఇర< ప�జల సంబం��ల� 
	
ర/-���ల�ం  ల బం��)%n %&ంద� bందువy.  2015 ల5, 10 లలక� ²^ౖhా 	
రత 
సందర�క�ల� ���ల�ం  ను సందQR�ం0�ర< %ాhా 100,000 క� ²^ౖhా ��� 
సందర�క�ల� 	
ర/ సందQR�ం0�ర<. 
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