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d•.cల HE Mr య4ం‰ జŠౖ‹ CైbŒ Lె]A^ష` క మFGయ? k.స ఆJ

g
l

క| FGట~ HE Mr మ•ంAG l. LేBj మహ•< బ• (‘U ఆzిdా Lె]A^ష` క e6తృతMం
వhxంCDర@.
3. మ?ఖ “”న
•
అంతFా– య అం7ాల ౖ BRICS గ—
R ిం‰ ˜క™ అనుక|ల
oగPDeD.' గ?FGpసp ూ, 5ార@ d•ంట టšరRFGజం,

ౖబ

క| FGట~ మFGయ? ఎనF›–

క| FGట~ వంటœ భదND అం7ాల ౖ చFGuంCDర@. ప•uమ ఆ య
ి
మFGయ? ఉతp ర
ఆzిdా (WANA) Yాంతమ?ల= ఇటœవ] పFGణDమ4ల ౖ క|LD 5ార@ తమ
అంచeDలను పంచుక eD'ర@.
4.

ౖబ

క| FGట~/ఇన¥F^¦ష`

B§DeDల

పంచుd¨నుట,

క| FGట~ రంగమ?ల=, సమ4CDరం మFGయ? ఉతp మ
ౖబ -e6Fాలను

ఎదుFª™నుట,

సంయ?కp

ౖబ

క| FGట~ R&D మFGయ? (ామర-® .Fా¦ణం N¯ సO, (ాంd^-క మFGయ?
చట .' అమల Cే l సంస* ల మధ సహdాFా.'
సంయ?కp కృ…ి PDMFా ౖబ

క| FGట~ .

ంచుట వంటœ అం7ాలల=

ంCDల. 5ార@ అంA›కFGంCDర@.

5. d•ంట టšరRFGజం

ౖ సహdారం మFGయ? ఉతp మ B§DeDల , సమ4CDరం, .పˆణత,

మFGయ? eDలj– ను పంచుd¨నుటను ఉన'త (ా*+ ప-.ధుల Y° తchxంCDర@.
ఈ సందర±ంAా, 5ార@ d²Rతం Fv³ జFGAGన BRICS వFG™ం‰ గ—
R ´ అ` d•ంట
టšరRFGజం µదటœ సమ4567ా.' (ాMగ-ంCDర@.
ఆయ?§Dల ,

ఎd²M ¦ంg

మFGయ?

వ5ాదులక డబ?• మFGయ?

మందుగ?ండ¶

(ామ4AGR

ఉంLేందుక చర ల dƒసం BRICS d•ంట టšరRFజ
G ం సహdాFా.'
అంA›కFGంCDర@.

BశM5ా పp “”•న ఈ

అందక ంLD
ంCDల. 5ార@

వ5ాద మ?పˆ¸ను ఎదుFv™వట .d² ఒక

BశM5ా పp “”న
• చట వ వస* అవసFా.' 5ార@ eºd²™ CెYా¸ర@.
6. P»ర¼dా]క మFGయ? మధ dా]క భదND అం7ాలను చFGuంచట .d² BRICS Pే7ాల
మధ ఎప¸టœ కపˆ¸డ¶ ఎనF›– చరuను జర l Bషయ4b' క|LD పFGQ]ంCDల.
5ార@ అంA›కFGంCDర@.
7. WANA Yాంతమ?ల=, UN CDర

సూNDల మFGయ? అంతFా– య చట .'

అనుసFGం‹ మFGయ? 7ాం-య?త చరuల PDMFా, అ(ా§Dరణ B5ాPDలను
పFGష™FGంచుdƒ5ా]cన అవసFా.' ఎ-p చూపˆత¾, ఆ Yాంతమ?నుం‹ వసుpన'
వ5ాPD.' మFGయ? hxం(ాత¦క అ-5ాPD.' ఎదుFv™వట .d² BRICS కృ…ి.
క|LD సమ4యతp పరచLD.d² BRICS ఉన'త (ా*+ ప-.ధుల అంA›కFGంCDర@.
8. తమ తమ భదND సంబం§¿త రంAాలల= సహdాFా.' మFGయ? మ?ఖమ?Àలను
కRమకRమంAా బలపరచట .d² ఒక BRICS Á° రం ఏర¸డడం ౖ

ఉన'త (ా*+

ప-.ధుల అంA›కFGంCDర@.
9. ఈ సమ456శంల= YాలÃÄన'ందుక

మFGయ? తమ తమ సూచనలN¯ PD..

Bజయవంతం Cే ినందుక NSA QR అTU Pో వW తన సహచర@లక కృతజÅ తల
Nె]Yార@.
నూ 9:;<
ంబ 15, 2016

