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����� ంబ� 30, 2015 

 

����� ంబ� 29 న, ఐక� �ాజ� స�� �ా��రణ సభ 70 వ సదసు$ ��&ౖ ల(ౖ)$ ల*, +,రత 

./ే1ాంగ మం�4 సు5ా6 స7�ా8 మ�9య; జప=>  ./ే1ాంగ మం�4 ఫ@�A BCDదీ 

లFG కH� ి య;JKటౖM& �N�O$ ��BPQట�R ఆT �N�O జU) BV�9Q W4ా రంభ US-+,ర[-జWా) 

Fై]Wా _̂క మం`4-�ాa b చరdలe fర7ghంi�రj.  ప4పంచమ;ల*f 25% జJ�+,FG 

మ�9య; ఆ�9mక తయn�R శBCp FG, ఈ మrడt /1ేాలe, 1ాం�, ప4జU�ా7మ�మ;, 1uQయసు$ 

మ�9య; fయమnల�� ౖఆ��రపv_న అంత�ాx `య వ�వసa లకe F�మ; పంచుకeంటyనz 

మద{త| ను i�ట} iెWా~రj. 

 

ఇంvో-ప��ిి� W4ా ంతమ;ల* ��రjగ;త� వసుp నz తమ తమ /ే1ాల అశకep ల ��ళ�ాfz 

మ;గ;� రj మంత|4 లe J�BC� iెWా~రj.  ��[ iెJౖ� �ీ FG స�, ఆడ�ంBC ల�f చట�బదm���న 

�ాణ�జ�ం, J�Bాయnన మ�9య; .మnనయnన �N7చd, అంత�ాx `య చట�ం మ�9య; 

.�ా/�ల 1ాం�య;త ప�95ా�రం �క� W4ా మ;ఖ�తను క�v� �ారj గట}��ా iWెా~రj.  

ఆ�ియn-ప�ి�ి� W4ా ంతమ;ల* బహ�ప� �ాజJKౖ�క మ�9య; భద4త వ�వసa  కe ASEAN 

BVంద4�ందువ@�ా వ@ండట,fBC తమ మద{త|ను �ారj ప@నరj��� ట}ంi�రj మ�9య; ఆ 

W4ా ంతమ;ల* B¡లక���న �ాజJKౖ�క మ�9య; భద4F� అంశమ;లను మ;ఖ����న J¢తలe 

చ�9dంiే �¢/£క�ా ఈ>� ఆ�ియn స�6O W4ా మ;ఖ�తను J�BC� వBా�ణ�ంi�రj.   

 

��రj�P¤న సహBారమ;FG మn�RటMౖ¥ ��క���9ట} f fర7ghంiేందుకe కH�ి పfiయేnలf 

మrడt /ే1ాలe అం�Rక�9ంi�b.  2015 మలబ,� అ+,�సంల* జWా) Wాల¦� నట,fz 

య;JKటౖM& �N�O$ మ�9య; +,ర[ �ా7గ�ంi�b.  .పత|p ను ఎదు�¨�వడంల* మrడt 

/ే1ాలకeనz .సp ృత �ామ�ాm ªfz మ�9య; క�v_వసుp నz మ;గ;� �9 అశకep లను గ;�9pం«, 

సంBC¬ష�  .పత|p లను సంయ;కpం�ా ఎదు�®�J¢ందుకe, మnనవF� స�యం మ�9య; 



.పత|p  ఉపశమనం �� ౖ ఓ fప@ణ;ల-�ాa b బృం/�fz ఏ�ా~టy iయేnలf మrడt 

ప^²లe అం�Rక�9ంi�b. 

 

W4ా ం`య ఆ�9mక HంBV8 లను W³4 త$ghంచడమ;ల* స�Dి�  �ామ�ాm ªలను �ాడtB´J¢ 

ప4యతzమ;ల*, ��[ మ�9య; ��[ ఈ>� ఆ�ియn FG స�, W4ా ం`య కJKBC�.టµ f 

పట}ష�ం i�ేN స�Dి�  చర�లను గ;�9pంiేందుకe W4ా ం`య కJKBC�.టµ ��ౖ ఓ fప@ణ;ల-�ాa b 

బృం/�fz మ;గ;� రj మంత|4 లe ఆరం¶ంi�రj.  మghళల JKౖప@ణ��ల ��ంప@దల మ�9య; 

�ాం·hక మ�9య; ఆ�9mక అ¶వృ/£m  B´రకe ఆ�9mక �ా�£Bారత అం1ాలల* Fై]Wా _̂క సహBారం 

��ౖ మ;గ;� రj మంత|4 లe ఆసBCp చూWారj. 

 

మ;గ;� రj మంత|4 లe W4ా రంభ Fై]Wా _̂క మం�4-�ాa b చరdలను సహBా�ాfz పట}ష�ం i�ేN 

�¢/£క�ా �ా7గ�సూp  మరల సమn�¢శమ�ాలనz ఆసBCpf గ;�9pంi�రj.   

 

నూ� యn�� 

����� ంబ� 29, 2015 

 


