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��ర� మ��య� ఇ�ా� ల మధ� 18 వ జ !ం" క$ష� సమ'()శమ� నూ� -�./ ల0 
����ంబ� 28, 2015 న జ��1�న23.  సమ'()శమ�నక5 ��రత 72ే9ాంగ మం;< మ��య� 
ఇ=ా/ $> ��ప@/ > ఆB ఇ�ా� ఆ��Cక మ��య� ఆ��Cక వ�వD�ాల మం;< HE Mr. అ. 
JK!LబMయ సహధ�Oత వPQంRKరS. 
 
HE Mr. అ. JK!LబMయ ��రత ప<TKన మం;<M (UVW కX=ారS, ప<TKన మం;< ఈ 
సంవతZరం [దట^/  ఉ`ా ల0 ఇ=ా/ $> ��ప@/ > ఆB ఇ�ా� �ాషa bప; Jc తన 
సమ'()9ాMd గ�రSe  Rసేుక5ంటg, ఇ�ా� Jc ఆ��Cక సంబంTKలను మ��ంత పటhషaం 
Rేయ'లనd ��రత ఆiాంOను పjనరSkKl టhంRKరS.   
 
జ !ం" క$ష� సమ'()శమ�ల0 (JCM), ఇ�ా� ను ��ర� ఓ మ�ఖ�stuన 
��గ=ాv$1ా ప��గణxసుe ందM Rపెjతz, అ{)క రం1ాల0/  |�రSగ�త}నd 2ెvౖ�ా��క బంధం |� ౖ
EAM సంతృ|ిeM వ�కeం Rే9ారS.  ఎన���, మ�Xకసదు�ాయ'ల5 – �ి|ి�ం�, �� రS��, 
మ��య� ���ల�vలJc సD – (ా��ారం మ��య� (ాణxజ� రం1ాలల0 2ైv�ా��క ఆ��Cక 
సహiా�ాMd |�ంచట�Mi� జరSగ�త}నd కృ�ిM ఆst R�ెా�రS.  ��ర� =ాయం Jc 
ఏర���న �KబD� �� �a Jc అ�ాl M=ాe � మ��య� మధ� ఆ�యి' మ��య� ��ర� ల 
మధ� {Uలi�ననునd క{Ui�a7ట� M ఆst {�i�� Rె�ా�రS.  చఃబD� �� �a మ��య� చఃబD� 
�ీ< ట�<� జ�� అ వృ23C  ల0 మ��య� FTZ ల0 �ా��9¤ా $క i¥ం2K< ల5 {Uలi�ల�టమ�ల0 
��రత ప@/ > మ��య� |�ౖ¦()" రంగ సంస§ల5 �ాల¨© {KలM ఇ�ాMయ� పOం సూªంªం23.   
 



ఫ�ా� ¬-B �ీ °̄  ల0 ��ర� �ాల¨© నట�Mi� అ±d అవసరstuన 7TK{Kల5 ప²��e Rేయ'XZన 

అవస�ాMd Rెపjతz, ఇ�ా� ల0M ఇతర ఆ!¯ మ��య� 1ా³ అ{)vషణల0 

�ాల¨© {Kలనd ��ర� ఆiాంOను EAM JెXయRే=ారS. 

 

ఇద́రS మంత}< ల5 (ాణxజ� మ��య� ఆ��Cక సహiారంల0 మ��య� అ{)క ఇతర రం1ాలల0 

ప<గ;M సµ��ంRKరS, ���ల�v రంగమ�ల0 అన1ా ���¯ సప/¶, �·Xం� =ాa >, �ిగdX/ం� 

మ��య� ఇతర పనుల5 మ��య� RKబD�-జP̧డ�-మ'ºా¬ ���ల�v ల»ౖ� ల0 ��ర� 

�ాల¨© నుట వంటh అం9ాల5 చ��¼ంRKరS.   

 

ఈ JCM మ�ందు (ా��ారం మ��య� (ాణxజ�ం |� ౖ జ !ం" వ���ం� గ½¤ ¾ (JWG) 

(18-19 నవంబ�, 2015), ఎన��� |� ౖ జ !ం" వ���ం� గ½¤ ¾ (26 ����ంబ�, 2015) 

మ��య� మ�Xకసదు�ాయ'ల |� ౖ జ !ం" వ���ం� గ½¤ ¾ (26 ����ంబ�, 2015) 

సమ'()9ాల5 జ��1ా!. 
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