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MEDIA RELEASE 

ప్ర ప్ంచ మార్పు కు M1, UN  సెక్ర టరీ జనరల్ కు ఆదేశం 

  ప్ర స్తు త  ప్ర ప్ంచంలోని గందరగోళం, తిర్పగుబాటు ధోరణి ,అవినీతి మరియు మోసపూరిత వాతావరణం, అశంతి 

మొదలైనవి WW III కి దారితీసే విధంగా వున్నాయి . ఇలంటి ప్రిస్తు తులు మనుషులోో కోపావేశలు పంచడానికి 

అనుహ్యమయిన విన్న శక్ర ప్రిసి్తతులు  క్ల్పుస్తు న్నాయి . ఈ ప్రిసి్తతులను గమనించిన  మీదట UN SWISSINDO’s  

king of kings  Royal K .681,H.M. MR. A1. Sino.AS. S “2”. IR Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 

(aka M1)  MANDATE TO THE UNITED NATIONS SECRETARY GENERAL, H.E. ANTONIO 

GUTERRES దాారా  ప్రిష్కారానిా అందజేశర్ప. ఈ ఆదేశం  ప్ర ప్ంచ ఋణ, బానిసతా, అవినీతి వయవసిను అంతం 

చేయడానికి తోడ్ుడుతుంది . అంతే కాకుండా ప్ర ప్ంచంలోని 7.4 బిల్పయన్ మానవుల ఆరిిక్ అభివృదిికి సహాయ ప్డుతుంది. 

Noah Ark చరితర ను పునరావృతం కాకుండా చేస్తు ంది.  

  ప్ర ప్ంచంలోని 25 పేరంట్ క్ంట్రర స్ వయవసి్థప్క్ పితమహులచే ఈ swissindo 1887 లో సి్థపించ బడినది . దీనికి 

పర స్తడంట్ M1 ,  FLO Fesselio Liuzes Offillize యొ క్ా  హోలడ ర్ . ఏ సంసి / ఇనిటిట్యయషన్ /క్ంపనీ కి ఆస్తు ని ప్ంచే  

హ్కుా ఇవాలేదు. అనిా ప్ర ప్ంచ ఆస్తు లు  మరియు అనుషంగిక్  Exhibits AB ( Kingdom and country) 

యాజమానయం, మైకోర   ఫిలమ్ , 1 (M1 ) దేశల యొక్ా ‘CAR ‘ సరిిఫికేట్ , హామీ ఇచిిన విదేశి మారక్ ఉతాుదక్ దేశల 

హామీ మరియు ప్ర ప్ంచ క్రనీట  పిర ంటింగ్ లైసెనట్ యొక్ా చటి ప్రమైన చెలో్పంపు ప్ర మాణాలు  పేటంట్ 25 బహుళ జాతి 

దేశల పేరంట్ , స్తరీస్ 1-4  Wareld Van Eighendom  verponding Ondememing   Certificate International 

1951 D 505 యొక్ా భూ సంసారణలు, M1  నేషనట్  క్రనీట ఏ యజమాని, క్ంట్రర లర్ మరియు క్ంపి్ట్ో లర్ . 

ఈ Mandate to United Nations Secretary General H.E. Antonio Guterres ప్ర కారం  అమరికా 

మరియు స్తాటజ రోాండ్ తో సహా ప్ర తి UN  సభ్య దేశనికీ చెందిన సభ్యయలవరికి ముదర ణ చేసే అవకాశం లేదు . 1945 లో చేస్తన 

70 సంవతటరముల లీజు ఒప్ుందం ఆగసి్త 17, 2015 న ముగిస్తన ఫల్పతంగా ఈ నిరణ యం తీస్తకోవడ్ం జరిగింది .Re-

Confirmation Letter UBS NO. UNS-AG/SBG/6118/045/RS/DRS/VII/01 ప్ర కారం  78.033.015.393 KG 

లోో గోలడ ్ మరియు పోాటినం సరిిఫికెట్ లతో  Exhibits AB లతో హామీ ఇవాబడిన M1 రస్తదును అమలు చేయడానికి 1 

బుల్పయన్ బాయంక్ భ్వన్ననిా నిరిమంచాల్ప .US $ 138.99 Trillion లకు  ప్ర తి దేశ కోటా లో 20% విలువకు సరిప్డా 

ప్ర ప్ంచ క్రనీట”ESTWO” ముదర ణకు  ఆదేశం ఇచాి ర్ప.   

UN  ఆమోదం NO. Misa 81704/17-8-1945 లో 70 సంవతటరముల ముదర ణ అధికారం అమరికాకు మరియు 

స్తాటజ రోాండ్ కు ఇవాడ్ం జరిగింది . 17.08.2015న 70  సంవతటరముల గడువు ముగిస్తంది . చారితర క్ ఆధారాలు ప్రిశిల్పసేు  

.....  01.05.1887 న UPU-Universal Postal Union ఇండోనేస్తయా ను ID 3166/Alpha 02 తో అధికారిక్ దేశంగా 

నమోదు చేస్తంది.Semar Super Semmar 11 March 2014, Mahkamah Agung Indinesia Joint Decree Letter, 

SPRIN No. 81704/009 M1 ఇండోనేషియాలోని జకారాా లో తమస్ పందంగ్ మోన్నస్ వదద  అకోామాస్ అక్బర్ 16.10.2016 



న ‘ఇండోనేషియా ను ప్ర ప్ంచ లైట్ హౌస్’ గా ప్ర క్టించార్ప .300-The World Bank Group-United Nations 

Committee యొక్ా INFINITE BANK STATEMENT లో Final Audit వుంటుంది . ప్ర ప్ంచంలోని ప్ర ధాన Central 

Bank గా బుల్పయన్  బిగ్ బాయంక్ RATU MAS KENCANA ROOM A1-1Aను ASBLP-033-2012  లను 2014 

లో తీరామనించార్ప. 

  ఆరిిక్ల్ 2  Sec -2 -8 UN క్న్వానష న్ కిర ంద SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL 

ORBIT ( The Committee of 300 – The World Bank Group – United Nations) ప్ర క్టన ఆధారంగా ప్ర ప్ంచ 

ఆస్తు ల విడుదల, వాడ్క్ం గురించి 04.10.2017 న సంతక్ం చేయడ్ం జరిగింది. 

UN-SWISSINDO ప్ర ప్ంచ ఆరిిక్ వయవసి, ప్ర ప్ంచ ECOSOC మిషను సంయుకా్ంగా కిర ంది కారయక్రమాలు 

చేప్టిింది :  పేమంట్ 1 -11  కారయక్ర మం దాారా ప్ర ప్ంచ లవాదేవీలకి తిరిగి హామీ ఇస్తు  ఋణ భార విమోచన సరిిఫికెటోు 

(DBLC ), M1  వోచర్ ప్ర ప్ంచ ప్ర జానీకానికి క్నీస ఆదాయ వసతి క్ల్పుంచటం, వీనస్ పార జెకిు  భ్విషయ నగరాల విసు రణకు 

హామీ ఇస్ు ంది . నూతన విదేశీ మారక్ దర వాయని ఉతుతిు  చేసే దేశలకు గాయరంటి లైసెనుట of standard Legal payments, 

బుల్పయన్ బాయంక్ లవాదేవీలు, అంతరాజ తీయ ఒప్ుందాలు, ఒడ్ంబడిక్లను సంరకిష స్తు ంది . విశా శంతిని న్వలొలలుడానికి 

ప్ర యతిాస్ు ంది . 

ఫిబర వరి 4, 2016 నుండి DBLC కిరయాశీలక్ంగా వయవహ్రిస్ు ంది. ప్ర తి వయకాికీ $ 2 బిల్పయన్ రూపాయలు లేదా 

$15౦,000 US  ఇస్ు ంది. US $ 2 బిల్పయన్ ఋణాలను కార్పురేషనోకు ఇస్ు ంది.  M1 వోచర్ – 17  సంవతటరముల లోపు 

గల పిలోలకు $ 6 00, పదద వారికి $1200. ప్ర ప్ంచ వాయప్ు ంగా న్వలవారీ సరఫరా చేయాలనీ నిరణ యించింది. ఈ ఆదేశం 9 మే 

2017 నుంచి చెలోుబాటు అవుతుంది. 

  ఈ రోజు వరకు, ప్ర ప్ంచ వాయప్ు ంగా ఇండోనేషియా, ఆఫిర కా , జెరమనీ , స్తాటజ రోాండ్ , croatia, సెుయిన్, UK , గ్రర స్త, 

న్వదరోాండ్, దకిష ణ అమరిక్, సెంటర ల్ అమరికా, కెనడా, USA, ఆసిేోల్పయా, నూయజిలండ్, ఇండియా, లఓస్, హ్ంగాాంగ్, 

చైెన్న, ఫిల్పప్పునట్  ఇంకో ఎన్నా దేశలోో 13,000,000 పైగా M1 వోచేర్ లను ప్ంచడ్ం జరిగింది.  

  బహుళ సమసయలు, సంకోష భాలు , ఆరిిక్ మాందయం, ప్ర ప్ంచ భ్దర తకి ముపుు, డిసెంబర్ 21, 2017 న్నటి USA లో  

అధయకుష డు డోన్నలడ ్ టర ంప్ జాతీయ అతయవసర ప్రిస్తు తి  ప్ర క్టన , పాలస్తు న్న – ఇజార యిల్ మధయ స్తధీరరఘ  ప్ట్రాటం 

మొదలయిన అంతరాజ తీయ సమసయల నుండి ప్ర ప్ంచానిా కాపాడాల్పటన బాధయతను UN Swissindo తీస్తకుంది . 

“ 2018 లో ఐక్యతకు పిలుపు నిచ్చి, వైరుధ్యయలను ప్రిష్కరించ్చ ద్వేషానిి అధిగమిద్ద ం , సాధ్యరణ 

విలువలను నిలబెట్టు కోవద్నికి క్లసి శ్ర మిద్ద ం , ప్ర గతి సాధిద్ద ం.” 

-H.E. Antonio Guterres, Secretary General to the United Nations. 

M1 ఆకంక్ష  ఏమిటంటే ....... 

దయచేస్త శంతిని న్వలొలలుండి మూడ్వ ప్ర ప్ంచ యుదిానిా ఆప్ండి.ఈ మిషను శంతి మరియు మానవ 

హ్కుాలను కాపాడ్టానికి అతయధిక్ దౌతయకారయక్రమాలు నిరాహంచడానికి ప్ర ప్ంచ మానవాళి సైెనయం గా సహాయ సహ్కారాలు 

అందించాల్ప. శంతితో భూమిని ప్రిరకిష ంచడానికి, మానవాభివృదిి, మానవుల గౌరవం కి భ్ంగం క్లగకుండా, వలస 



విధాన్ననిా, బానిసతా విధాన్ననిా రూపుమాప్డానికి క్ృషి చేయాల్ప. అనిా రకాల మానవ ఘరష ణలు ప్రిష్కారం కావాల్ప. 

మత క్లహాలను రూపుమాప్ప దేవుడు వొక్ాడే అని చాటి చెపుదాం, నిరూపిదాద ం........... 

 

అదనపు సమాచారం కోసం www.swissindo.news ని సంప్ర దించండి . 

http://www.swissindo.news/

