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1. విదేశహంగ మంత్ర,ా శ్రమీత్ర షష్హమ షవమహజ్, ఈ మోజు జఴసరలాల్ నెసరూ  భఴన్ లో మూడు మోజుల 
పహషపో ర్్ట అధికహరుల షమావేశహన్నన పహారంభంచారు.  ఈ షమావేవములో 37 మంది పహషపో ర్్ట అధికహరులు 
పహల్గ ంటునానరు.   
 
2. పహషపో ర్్ట చట్ం 1967 చట్బద్ధం చేసన మోజ ైన జూన్ 24 గురుు గహ ఏరడిన “పహషపో ర్్ట సేఴ దిఴస్” న 
కూడా ఈ షమావేవము అదే మోజున ముద్లు ెటట్  పహటటంచినటుు గహ అభనది.  ఫారత దేవములో పహషపో ర్్ట 
మమియు ఇతర యాాణ ణాాలు జామీ కి బలబ ైన నాయయ ఴయఴషథకు ఈ చట్ము ునాది వేసంది.   
 
3. రషర నమమకము ెంచటకు మమియు ద్రఖాషు దారులకు షమి అభన సేఴ అందించాలనన తా్రజఞ 
న ునరుద్ధమించటకు, దేవములో ఴునన 37 పహషపో ర్్ట ఆపషలలో మమియు 77 పహషపో ర్్ట సేఴ 
క ంద్మాులలో న్న చేషు నన పహషపో ర్్ట అధికహరులు ధమించఴలసన “పహషపో ర్్ట సేఴ” చిసనమున విదేశహంగ 
మంత్రా ఆవిశకమించారు.   
 
4. ఈ షంధరభముగహ మాటాు డుతూ, పహషపో ర్్ట సేఴ దిఴస్ న పహటటంచడం క ఴలం ఓ తంతుగహ 
అఴకూడద్న్న విదేశహంగ మంత్రా అనానరు.  న్నజాన్నకి, మన బలాన్నన బలహీనతలన, గ లుులన మమియు 
ఓటములన మీక్ించకొనటకు మమియు ఆ లోటుపహటున ూమిు చేసే మామహగ లు వెతుకుటకు ఈ షంద్మహభలు 
అఴకహశహయౌనస్హు భ.   
 
5. జాలకు సేనసూరవకబ ైన మిపహలన షంషకరణలు వాేవెటా్ లనన, సష్మ్ ైె జాల నమమకహన్నన 
త్రమిగి ెంచాలనన మమియు వహమి జీవిణాలలో కన్నంచే మారు ణేవహలనన తమ భాుతవ బలబ ైన ఆకహంక్ాన 
విదేశహంగ మంత్రా ఴయకుం చేశహరు.  జాలకు గౌరఴముణో మమియు ద్యణో సేఴలు అందించాలన్న మమియు 
పహషపో ర్్ట జామీ విధిన్న క ఴలం యాంత్రాకబ ైన అధికహర విధిగహ ఫావించద్దన్న, “సేఴ” అనన మాటకు అరధం వినయం 
ణో కూడిన న్నస్హవారధ సేఴ అన్న అధికహరులకు గటట్గహ చెపహరు.  షమయ పహలనణో, తా్రభణో మమియు 
జవహబుదామీతనముణో చకకగహ మిపహలన అందించఴలసన అఴషమహన్నన ఆబ  చెపహరు.  న్నయమాలలో, 
ద్ధతులలో మమింత షరళత తీషకుఴచిి, అఴషరము లేన్న న్నయమాలన తీసవేయడం గూమిి ఆలోచించాలన్న 
అంద్రు అధికహరులకు ఆబ  చెపహరు.   



 
6. సష్మ్ న షంషకమించటములో క ందరయా పహషపో ర్్ట షంషథ చేషు నన కాష ైె షంతాు  ఴయకుం చేషఽు , 
దాన్నన్న ఇంకహ బ రుగు రచటాన్నకి అఴకహవముంద్న్న ఆబ  అనానరు.  షంషకరణ చరయలు స్హమానయ మానఴుడు 
– కూయ లో నంచనన ఆఖమి న్నష యొకక అభుయననత్ర మమియు అతన్న అఴషమహల మీద్ ద్ాష్  స్హమించాయౌ.  అదే 
కహకుండా, ఈ షమాచార యుగములో, పహషపో ర్్ట ద్రఖాషు  దారులు వహమి ద్రఖాషు ల యొకక సథత్ర గుమించి 
ఎటటకుడు, వహమికి ఆందోళన లేకుండా, షమాచారమివహవయౌవన అఴషరం గుమించి ఆబ  చెపహరు.  పహషపో ర్్ట 
సేఴలో వేగం మమియు స్హమరధయం లక్ాయలుగహ ఴుండాయౌ.   
 
7. అస్హధారణబ ైన సేఴలందించినంద్కుగహన, బాగహ న్న చేసన పహషపో ర్్ట ఆపషరుకు మమియు షమివస్ 
పర ా వెైడర్ట సబబందికి విదేశహంగ మంత్రా “పహషపో ర్్ట సేఴ ురషకర్ట” అవహరుు లన అందించారు.  పహషపో ర్్ట జామీ 
కాియీలో పో య్ష వెమిపక శన్ ఓ ముఖయబ ైన అంవం కహబటట్ , వేగఴంతబ ైన పో య్ష కిుయమ న్వ సేఴలకు 
గుమిుంుగహ ఢియ్ు, సమహయనా, ఆంధ ాదాేశ్ మమియు ణెలంగహణా పో య్ష విభగహలకు కూడా ఆబ  అవహరుు లు 
దాానం చేశహరు.   
 
8. పహషపో ర్్ట సేఴ యొకక ఉమితల వీక్షణం చేషఽు , విదేశహంగ శహఖ కహరయద్మిి శ్రమీత్ర షజాత సంగ్, 
పహషపో ర్్ట సేఴ పహాజ కు్  యొకక ముఖాయంశహలన కింీద్ ఇచిిన విధముగహ విఴమించారు: 
 

 దేవములో ఴునన 37 పహషపో ర్్ట ఆపషలకు షహాయముగహ న్న చేషు నన 77 పహషపో ర్్ట సేఴ క ందాాల 
షముదాయం 

 జాల స్ౌకమహయరధం ెంచబడిన కహమహయలయ న్న షమయములు 
 17 ఫాశలల్ నడుషు నన 24క్ష7 జాతీయ కహల్ సెంటర్ట షపో ర్్ట  
 ద్రఖాషు దారు PSK షంద్మిించినుడు, ూమిుగహ డిజిట ైజ్ చేయబడిన ద్రఖాషు  పర ా సెసంగ్ ణో, అకకడ 

ఴుండఴలసన షమయము తగగడం, అనేకస్హరుు  షంద్మిించఴలసన అఴషరం లేకపో ఴడం. 
 ఉచిస్హథ భ భద్తా వహణాఴరణములో తీషకుంటునన ఫో టోలు మమియు బయో బ టటకా్ డాటా  
 ద్రఖాషు దారు ముందే విన్నషు నన న్నరణయముణో ెమిగిన పహరద్రికత 
 జాలు వహమి ద్రఖాషు  యొకక సథత్ర ెై ఓ ఖచిితబ ైన షమాచారముణో PSK నండి వెళళుట 
 న్నరణయం తీషకోఴడాన్నకి, ఎటటకుడు షమాచారం  ణెలుషకోఴడాన్నకి వీలుగహ ఴునన ఆన్ ల ైన్ 

మియల్ ట ైమ్ డాటా అంద్బాటు.   



9. ఈ కొతు  విధానములో 1.7 కోటు కు ైెగహ పహషపో ర్్ట సేఴలు ఇటటక  అందించబడినవి.  23-25 జూన్ 
2014 లలో ఏమహటు చేసన ఈ షమావేవము, పహషపో ర్్ట జామీ యొకక షఽథ ల కహరయచరణ శ ైయౌన్న బ రుగు రచటం 
మమియు నమమకమున, వేగహన్నన, భద్తాన ఇంకహ పహరద్రికతన ెంచే విశయముెై ద్ాష్  ెటట్ంది.  
పహషపో ర్్ట అధికహరుల తా్రభన మమియు స్హమమహధ యన్నన బ రుగు రచేంద్కు ఉదేదశంచబడిన ఓ చెైతనయ ూమిత 
కహరయకమీము ణో ఈ షమావేవము ముగుషు ంది. 
 
నఽయ ఢియ్ు 
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