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 రసఽు త రంచ రిసి తులనఽ ఆధారముగ చేసఽకొతు ఫారత్ నఽ మొదటి స్ి నములో 
తులండి 

 “ఓ దివయబ ైన వరసణాాతుకి మీరు ఉణాసహూరితబ ైన రతితుధఽలు”  

 రంచ శంతితు భంగం చేసఽు నన కొతు  రమాదాలనఽ ఎదఽరకొనటములో రంచాతుకి 
సహాయం చేయవలసన ెదద  బ్ాధయత ఫారత్ కు వ ంది  

 వణావరణ మారు కు వయతిరేకముగ జరుగుతునన తృో రటాతున ఫారత్ ముందఽండి 
నడతృయౌ; రకితితు రరమంచటమనేది ఫారతీయ సంసొితిలో ఓ ఫాగము  

 
యావత్ రంచము ఫారత్ నఽ హతుు కోవటాతుకి ఉతుసకతగ వ ందతు మరియు ఫారత్ 
ధ ైరయముగ ముందఽకు అడుగులు వేసఽు ందతు , రసఽు త రంచ రిసి తులు ఈ అరుద ైన 
అవకశతున రతిబంబసఽు ందతు రధాన మంతిర , శ్రీ నరేందర మోది , ఈ రోజు అనానరు.  
రంచము నలు మూలలనఽండి వచ్చిన ఫారత రయబ్ారులనఽ ఉదేద శంచ్చ మాటాా డుతూ , 
ఫారత్ నఽ కేవలం సమణౌలయం స్ధించే ఓ శకిు గ కకుండా , ఈ విశేషబ ైన అవకశతున 
వడుకొతు, రంచములో ఫారత్ ఓ నాయకతా తృతరలో తననఽ ణానఽ తులెటటు కోవడములో 
సహాయడాయౌసందిగ ఆయన అరిధ ంచారు.  తృత ఆలోచన ధో రణితు వదయౌవేయమతు ఆరిధ సాు , 
మారుతునన రంచ రిసి తులనఽ తారిత గతిన సాకరించేలా వ ండాలతు రధాన మంతిర 
అనానరు.   
 
రంచమునకు ఫారత్ నఽ చాసఽు నన “రయబ్ార కరయలయ అధితులుగ” వరి తృతరనఽ 
నొకిొ చ  తూ , రధాన మంతిర వరితు దివయబ ైన ఫారతీయ వరసణాాతుకి “బ రుసఽు నన 



ఉణాసహూరితబ ైన రతితుధఽలుగ” వరిణ ంచారు.  ఫారత్ యొకొ అభివిదిద  తృర ముఖ్యతల 
కొరకు మరియు విదేశలలో ఫారత్ యొకొ రయోజనాల కోసము అలుెరుగకుండా 
ఖ్చ్చితబ ైన దిషు  ణో తు చేయాలతు ఆయన వరితు అభయరిధ ంచారు.   
 
21 వ శణాబ్ద   సంఘరషణల గురించ్చ మాటాా డుతూ , రంచ శంతి మరియు రగతికి కొతు  
“రమాదాలు” మరియు చేటట చేసర కొతు  “వయకుు లు” వ నానయ(ర)తు అంటృ , “విశా బ్ంధఽతా” 
మరియు శంతి కొరకు అంటే సరా మానవ స్ౌఫరా తుణాాతుక ై ఎలా డు తులబ్డడ  ఫారత్ కు 
శంతికి ఎదఽరవ తునన ఈ సవళా్నఽ ఎదఽరోొవటములో రంచాతుకి సహాయడవలసన 
బ్ాధయత వ ందనానరు.   
 
వణావరణ మారు సవలు ైె మాటాా డుతూ , వణావరణమునఽ రకి్ంచఽటనేది ఫారతీయ 
స్ంసొితిక వరసతాములో ఓ ఫాగమతు , అందఽవలా ఈ సవలునఽ ఎదఽరోొవటములో 
ఫారత్ నాయకతాము వహ ంచాలతు మరియు వణావరణ మారు సవలు ైె రంచ ధో రణి 
తు మారేి విషయము ైె కూడా తుచేయాలతు ఆయన అనానరు.  “రకితి ెై రరమ” – 
“రకితి-రరమ్” అనేది ఫారత సంసొితి లో అనేక చ ోటా కనడుతుందతు ఆయన అనానరు.   
 
అనేక మంది సహ తృర యోజకుల సహాయముణో , రికరుడ  సమయములో ఐకయ రజయ సమతి 
చేత అంతరా తీయ యోగ దినమునఽ ఆమోదిం చేయటమనేది ఫారత దౌతయ సమూహ  
విజయము గ రధాన మంతిర అభివరిణ ంచారు.  వతిు డితు తురోధించటము ణో సహా , రోజువరీ 
స్ధారణ సమసయలకు సమాధానముగ యోగ నఽ యావత ర్ంచ రజలకు చాతృలతు 
ఆయన అనానరు. 
 



రవస ఫారతీయులనఽ మన దేశమునకు ఓ గక శకిు గ తూతి ఆయోగ్ గురిు ంచ్చందతు 
చ  తూ, ఈ శకిు తు మరింత ెంచటాతుకి ఫారత రయబ్ారులు కొతు  మారా లు వెతకలతూ 
రధాన మంతిర అనానరు.   
 
రంచములోతు మన రయబ్ార కరయలయాలలో తృటిసఽు నన ఉతు మ దధ తులతు కూరు 
చేస వటితు సమాంతరముగ అందరికీ అందచేయాలతు రధాన మంతిర లు తుచాిరు.  
అతూన రయబ్ార కరయలయాలలో “సాచఛత” – సాచఛత సంసొితితు అభివిదిద  చేయాలతు 
మరియు డిజిటల్ డితృలా మస కోణములో ఎ డు ముందఽ వ ండాలతు ఆయన లు  
తుచాిరు.  ఉతు మబ ైన ఫారతీయ సంసొితితు  చాటాతుకి రయబ్ార కరయలయాలు 
డిజిటల్ ల ైబ్రరి లు తురాహ ంచాలతు మరియు ఫారత్ నఽ సందరిశంచ్చన లేక 
సందరిశంచాలనఽకుంటటనన వివిధ దేశల రముఖ్ వయకుు లణో మన రయబ్ార కరయలయాలు 
ర గుయలర్ కంటాక్టు లో వ ండాలతు ఆయన అనానరు.  మానవయ సవళా్నఽ ఎదఽరోొవటాతుకి 
సతమతమవ తుననటికి, చరితరలో ఎలా డా , మానవ జాతికి బ్ంధాలనేవి ముఖ్యబ ైనవి 
గ తుయౌచాయతు ఆయన అనానరు.   
 
ఈ కరయకీమములో ఇంక విదేశంగ శఖ్ మంతిర , శ్రీమతి సఽష్ా సారజ్ , విదేశంగ శఖ్ 
రజయ మంతిర శ్రీ వి. క . సంగ్ మరియు విదేశంగ కరయదరిశ , శ్రీ ఎస్. జయశంకర్ తృలగా నానరు.   
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