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ઇસ્ન્ડયન કાઉસ્ન્સલ ઑફ કલ્ચરલ રીલેશન્સ (ICCR) અને ગોવા સરકાર સાથે ભાગીદારીમાાં સ્વદેશ માંત્રાલય 
03-06 ડીસેમ્બર 2022 નાાં રોજ ગોવામાાં ઇન્ટરનેશનલ લુસોફોન ફેસ્ટટવલનુાં આયોજન કરી રહ્ુાં છે. આ 
ઉત્સવ પોરુુ્ગીઝ ભાષા બોલર્ા સ્વશ્વ સાથે ભારર્ન ેવધારે જોડવાની મહેચ્છા રાખે છે. 
 

ગોવા પોરુુ્ગીઝ ભાષા બોલર્ા સ્વશ્વ સાથે ઐસ્ર્હાસ્સક જોડાણો ધરાવરુ્ાં આવયુાં છે જેને ઓરરએન્ટ 
ફાઉન્ડેશન અને કેમોસ ઇસ્ન્ટટટ્યુટ જેવા પોરુુ્ગીઝ સાાંટકૃસ્ર્ક સાંટથાનોની હાજરીથી પોષણ મળરુ્ાં આવયુાં છે 
જે ભારર્માાં પોરુુ્ગીઝ ભાષા અને સાંટકૃસ્ર્નો પ્રચાર કરે છે. આ CPLP સભ્ય દેશો સાથે આપણા આર્થથક, 
સાાંટકૃસ્ર્ક સહકાર અને લોકોનાાં પરટપરનાાં જોડાણોને ગહન બનાવે છે. 
 

ગોવાનાાં મુખ્ય માંત્રી શ્રી પ્રમોદ સાવાંર્ દ્વારા રાજભવનમાાં દરબાર હોલ ખારે્ 03 ડીસેમ્બર 2022 નાાં 
રોજ ઇન્ટરનેશનલ લુસોફોન ફેસ્ટટવલનુાં ઉદ્ઘાટન કરવામાાં આવશે. રાજ્ય કક્ષાનાાં સ્વદેશ માંત્રી અને સાંટકૃસ્ર્ 
માટેનાાં રાજ્ય કક્ષાનાાં માંત્રી શ્રીમસ્ર્ મીનાક્ષી લેખી માનસ્નય અસ્ર્સ્થ રહેશ.ે 
 

આ ઉત્સવ ESG સાંકુલ, આઝાદ મેદાન, સાંટકૃસ્ર્ ભવન, ઇસ્ન્ટટટ્યુટ મેનેઝેસ બ્રાગાન્ઝા અને અન્ય એવા 
ગોવામાાં કેટલાક ટથળો ખારે્ CPLP દેશો માાંથી મુલાકાર્ લઇ રહેલા સાાંટકૃસ્ર્ક કલાવૃાંદો (અાંદાજીર્ 70 
કલાકારો) નાાં પફોમુન્સને સામેલ કરશ.ે આ ઉત્સવનાાં ભાગરૂપે, કલાકારો અન ેટવયાંસેવકો માટે લુસોફોન 
સાંસ્ગર્ પર વકશુોપ, ઐસ્ર્હાસ્સક રેકોર્ડસનુાાં સ્વસ્વધ વકુશોપ કમ પ્રદશુનો, અનન્ય ગોવાનાાં ટથાપત્યો, ગોવાની 
હટર્કલાઓ અન ેગોવાનાાં ફર્થનચરનુાં આયોજન કરવામાાં આવી રહ્ુાં છે. આ ઉપરાાંર્, લુસોફોન ફૂડ અન ે
સ્ટપરરટ્સ ફેસ્ટટવલ પણ ભારર્ અને પોરુુ્ગીઝ ભાષા બોલર્ા સ્વશ્વ વચ્ચે ખાનપાનનાાં વયાંજનોનાાં જોડાણોનુાં 
પ્રદશુન કરશ.ે 
 

"વૈસ્શ્વક દસ્ક્ષણ ર્રફ ભારર્ની પહોંચ - CPLP સાથે સાંગમની ખોજ કરવી” અને "ભારર્-લુસોફોન 
ઐસ્ર્હાસ્સક અને સાાંટકૃસ્ર્ક જોડાણો: ભૂર્કાળ અને ભાસ્વમાાં ઝાાંખી” થીમ પર ગોળમેજી ચચાુઓ માત્ર 
ભારર્નાાં પ્રવર્ુમાન અન ેઐસ્ર્હાસ્સક લુસોફોન જોડાણની ખોજ કરશ ેએટલુાં જ નહીં પરાંરુ્ ભાસ્વ જોડાણો 
માટે આગળ ર્રફનાાં માગુ પર પણ સ્વચારણા કરશે. 
 

પોરુુ્ગીઝ ભાષાનાાં દેશોનાાં સમુદાય (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) જે લુસોફોન 
કોમનવેલ્થ (Comunidade Lusofona) ર્રીક ેપણ ઓળખાય છે રે્ સ્લટબનમાાં 1લાાં CPLP રાષ્ટ્રો અને 



સરકારોનાાં વડાઓનાાં સ્શખર સાંમેલન ખારે્ 17 જુલાઇ 1996 નાાં રોજ ટથાપવામાાં આવેલુાં એક બહુપક્ષીય 
માંચ છે. રે્ની ટથાપનાાં કરનાર સભ્યો અાંગોલા, બ્રાસ્ઝલ, કાબો વેડે, ગુસ્નયા સ્બસાઉ, મોઝાસ્મ્બક, પોરુુ્ગલ 
અને સાઓ ટોમે અન ેસ્પ્રસ્ન્સપે હર્ા; જ્યારે સ્ર્મોર લેટરે્ અને ઇક્વેસ્ટિયલ ગુસ્નયા બાદમાાં જોડાયા હર્ા. 
આ 9 લુસોફોન દેશો 4 સ્ભન્ન સ્ભન્ન ખાંડોમાાં (આરિકા, લેરટન અમેરરકા, એસ્શયા અન ેયુરોપ) અાંદાજીર્ 
300 સ્મસ્લયન લોકો સમાવે છે. જુલાઇ 2021 માાં ભારર્ સહાયક અવલોકનકર્ા ુર્રીક ેCPLP માાં જોડાયો 
હર્ો. CPLP સાથે ભારર્નાાં જોડાણનાાં ભાગરૂપે, ભારર્નાાં સ્વદેશ માંત્રાલયે CPLP માાં જોડાયા બાદ રુ્રાંર્ જ 
05 મે 2022 નાાં રોજ રદલ્હીમાાં સ્વશ્વ પોરુુ્ગીઝ ભાષા રદવસની ઉજવણી કરી હર્ી. આ ઉત્સવ આ 
જોડાણ આગળ વધારવાનાાં આપણા પ્રયાસો પૈકી પણ છે. 
 

નવી રદલ્હી 
29 નવમે્બર, 2022 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 


