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�ాయ� ��ంగ�ం ఆ� ���ల�ం� ప���న మం � ఆ!"నం #$రక', ()రవ*య+ల,ౖన ఉప 
�ాష0 1ప  3-5 5బి�వ��, 2016, ���ల�ం� క' అ�9�ార పర:టన <=ౖ >?ళAనుC�DరE.  
GHరI నుంJK ఉప �ాష0 1ప  LాM �లN 50 సంవతQ�ాల తరE>ాత జరEగ+తRనD పర:టన 
ఇT9.  ఉప �ాష0 1ప  UV WాటX ఒక �ాజ: మం �, WారA#Zం[ సభ+:ల' మ��య+ 
ఉనDU��9�ారEల UV క]JKన ఉనDత LాM � Jె_(̀షa >?ళbc నDT9.   
 
3-5 5బి�వ��, 2016 ల మధ: బH:ం�ాe లN జ��(̀ తన పర:టనలN, ఉప �ాష0 1ప  హg 
�ాయ� hijC?k మ! చ��m nి��Cop gD ను >?qr కల'Lాc రE మ��య+ �ాయ� ��ంగ�ం ఆ� 
���ల�ం� ప���న మం � UV సహ ఇతర ��� CsతలUV సమ�>sశమవuU�రE.   
 
ఉప �ాష0 1ప    “ ల'e ఈk0 నుంJK ఆe0 ఈk0 క' : ���ల�ం� మ��య+ ASEAN UV 
GHరI GHగLా"మ:ం ” అCs అంశమ+<=ౖ బH:ం�ాe లN~ ప�nిదp  చులలNఙ�� �gD య+~వ��Qట� 
లN ప�సంగం ఇవ"నుC�DరE.  ���ల�ం� లN~ GHరత �ాయబH�� ఇసుc నD �ందులN 
ఆయన GHర�య సమ+T�య�~D ఉTె� ��ం� మ�టHA డU�రE.   
 
ఉప �ాష0 1ప  5 5ిబ�వ�� 2016 న ఉతcర ���ల�ం� లN వuనD �య�ం� #Z� నగ�ా~D 
క]J� సంద���Lాc రE మ��య+ ఆ W�ా ంత గవరDg ఉప �ాష0 1ప  ()ర>ారpం �ందు 
ఇవ"నుC�DరE.  ఆయన ఇం�ా �ాయ� Jవెల<=�ం[ స0J� n=ంటg ఆa శస0�నబ+� 
Jెవల<=�ం[ ను క]J� సంద���Lాc రE. 
 
���ల�ం� UV GHరI క'నD ఉతcమ#Z�న సంబం��ల' ASEAN UV GHరI క'నD 
వ�:!త�క GH(ాLా"మ:మ+లN మ+ఖ:#Z�న మ��య+ ��లక#Z�న అంశమ+.  GHరI 



�క�   ‘ ల'e ఈk0 ‘’  ���C�~D ���ల�ం� �క�   ‘ ల'e >?k0   ‘  ���నం  

ప��ప�ర�ం �nేి ��ండ� T�ేాలను మ��ంత దగ�ర �ే�ా�.  ఎప�ట� కపu�డ� జ��(̀ Tై"Wా Kక 

�ాకW¡ కల' మ��య+ Tై"Wా Kక సంసMల యంU�� ం(ాల సమ�>s�ాల' GHరI-���ల�ం� 

సంబం��లక' బల#Z�న శ��c~ ఇ�¢, భద�త, ర£ణ, >ాణ¥జ:ం, �ాసc ¦ & Lాం�̀ క మ��య+ 

�T�: వంట� ��లక రం(ాలలN పu�¨గ ~ Lా�9ం�ేల� �ే�ా�.  GHరI మ��య+ 

���ల�ం� ల' బల#Z�న ఆ��pక శ��c క_(� వuC�D� మ��య+ ��ధ రం(ాల లN~�� 

�సc��సూc  <=రEగ+తRనD Tై"Wా Kక >ాణ¥జ:ం మ��య+ <=టX0 బJK ��ండ� ఆ��pక వ:వసMల 

అªవృT9�~ మ��య+ ప��పక"తను ప� ¬ం¬Lాc �.  �సc ృత#Z�న ఇరE ప�జల సంబం��ల' 

GHరI-���ల�ం� ల బం��~�� �̀ంద� ¬ందువu.  2015 లN, 10 ల£లక' <=ౖ(ా GHరత 

సందర�క'ల' ���ల�ం� ను సంద���ం��రE �ా(ా 100,000 క' <=ౖ(ా ��� 

సందర�క'ల' GHరI సంద���ం��రE. 
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