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ವಿದೇಶೆಂಗ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MEA) ಭಾರತೀಯ ಸೆಂಸಕ ೃತಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 

ಮಂಡಳಿ (ICCR) ಮತ್ತು  ಗೀವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದಲಿ್ಲ  03-06 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 

ರೆಂದ ಗೀವಾದಲಿ್ಲ  ಅೆಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಲುಸೊಫೀನ್ ಉತ್ಸ ವ್ವ್ನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸುತು ದೆ. 

ಈ ಉತ್ಸ ವ್ವು ಲುಸೊಫೀನ್ ಪ್ರ ಪಂಚದೆಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ದ ಸಂಪ್ಕಾವ್ನ್ನು  ಮತ್ು ಷ್್ಟ  

ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಪ್ರ ಯತು ಸುತ್ು ದೆ. 

 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಪೀರ್ಚಾಗಿೀಸ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಯನ್ನು  ಉತ್ು ೀಜಿಸುವ್ ಓರಯಂಟ್ 

ಫೆಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು  ರ್ಕಯ ಮೀಸ್ ಇನ್ ಸ್್ಟ ಟ್ಯಯ ಟ್ ನಂತ್ಹ ಪೀರ್ಚಾಗಿೀಸ್ ಸೆಂಸಕ ೃತಕ 

ಸಂಸೆ ಗಳ ಉಪ್ಸೆ್ಟ ತಯ ಮೂಲಕ ಗೀವಾ ಲುಸೊಫೀನ್ ಪ್ರ ಪಂಚದೆಂದಿಗೆ ಐತಹಾಸ್ಟಕ 

ಸಂಪ್ಕಾವ್ನ್ನು  ಹೆಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಪಿಎಲ ಪಿ ಸದಸಯ  ರಾಷ್್ಟ ರಗಳೆಂದಿಗೆ ನಮಮ  ಆರ್ಥಾಕ, 

ಸೆಂಸಕ ೃತಕ ಸಹರ್ಕರ ಮತ್ತು  ಜನರೆಂದ ಜನರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಗಾಢಗಳಿಸ್ಟದೆ. 

 

ಅೆಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಲುಸೊೀಫೀನ್ ಉತ್ಸ ವ್ವ್ನ್ನು  03 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಗೀವಾ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತರ  ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಮೀದ್ ಸವಂತ್ ಅವ್ರು ರಾಜಭವ್ನದ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ ನಲಿ್ಲ  

ಉದ್ಘಾ ಟಿಸಲ್ಲದ್ಘಾ ರೆ. ಶ್ರ ೀಮತ ಮೀನರ್ಕಶ್ ಲೇಖಿ, ವಿದೇಶೆಂಗ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜಯ  ಸಚಿವ 

ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತ ಖಾತ್ ರಾಜಯ  ಸಚಿವ ಗೌರವಾನ್ವವ ತ್ ಅತರ್ಥಯಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

 

ಉತ್ಸ ವ್ವು ಸ್ಟಪಿಎಲ ಪಿ ದೇಶಗಳ (ಅೆಂದ್ಘಜು 70 ಕಲಾವಿದರು) ಸೆಂಸಕ ೃತಕ ತಂಡಗಳನ್ನು  

ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದಶಾನಗಳನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡಿರುತ್ು ದೆ ಗೀವಾದ ಹಲವಾರು 

ಸೆ ಳಗಳಾದ ESG ರ್ಕೆಂಪಿ್ಲ ಕ್ಸಸ , ಆಜಾದ್ ಮೈದ್ಘನ, ಸಂಸಕ ೃತ ಭವ್ನ, ಇನ್ವಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ 

ಮೆನೇಜಸ್ ಬರ ಗಾೆಂಜಾ ಇತ್ರವುಗಳಲಿ್ಲ . ಉತ್ಸ ವ್ದ ಅೆಂಗವಾಗಿ, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು  

ಸವ ಯಂಸೇವ್ಕರಗೆ ಲುಸೊಫೀನ್ ಸಂಗಿೀತ್ದ ರ್ಕಯಾಾಗಾರಗಳು, ಐತಹಾಸ್ಟಕ ದ್ಘಖ್ಲೆಗಳ 

ಫೀಟೊರ್ಕಪಿಗಳ ವಿವಿಧ ರ್ಕಯಾಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಶ್ಷ್್ಟ ವಾದ ಗೀವಾದ ವಾಸುು ಶ್ಲಪ , 

ಗೀವಾದ ಕರಕುಶಲ ವ್ಸುು ಗಳ ಮತ್ತು  ಗೀವಾದ ಪಿೀಠೀಪ್ಕರಣಗಳ ಪ್ರ ದಶಾನವ್ನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ, ಲುಸೊಫೀನ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಸ್ಟಪ ರಟ್ಸ  ಉತ್ಸ ವ್ವು 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಲುಸೊಫೀನ್ ಪ್ರ ಪಂಚದ ನಡುವಿನ ಪಾಕಶಲೆಯ ಸಂಪ್ಕಾವ್ನ್ನು  ಸಹ 

ಪ್ರ ದಶ್ಾಸುತ್ು ದೆ. 

 

ಗಿೀಬಲ ಸೌತ್ ಗೆ ಭಾರತ್ದ ಔಟ್ ರೀಚ್ - ಸ್ಟಪಿಎಲ ಪಿ ಜೊತ್ಗಿನ ಒಮುಮ ಖ್ ಅನ್ವ ೀಷ್ಟಣೆ" 

ಮತ್ತು  "ಇೆಂಡಿಯಾ-ಲುಸೊಫೀನ್ ಐತಹಾಸ್ಟಕ ಮತ್ತು  ಸೆಂಸಕ ೃತಕ ಸಂಪ್ಕಾಗಳು: 

ರೆಟೊರ ೀಸಪ ಕ್್ಸ  ಮತ್ತು  ಪಾರ ಸಪ ಕ್್ಸ ಸ " ಎೆಂಬ ವಿಷ್ಟಯದ ರೆಂಡ್ ಟೇಬಲ ಚರ್ಚಾಗಳು ಭಾರತ್ದ 



ಅಸ್ಟು ತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ್ ಮತ್ತು  ಐತಹಾಸ್ಟಕ ಲುಸೊೀಫೀನ್ ಸಂಪ್ಕಾವ್ನ್ನು  ಮಾತ್ರ  

ಅನ್ವ ೀಷ್ಟಸುತ್ು ವ, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಟಯ ದ ರ್ಕಯಾರ್ಕಕ ಗಿ ಮುೆಂದಿನ ದ್ಘರಯ ಬಗೆೆ  

ಉದೆಾ ೀಶಪೂವ್ಾಕವಾಗಿರುತ್ು ವ. 

 

ಲುಸೊಫೀನ್ ರ್ಕಮನ್ ವಲು  (ಕಮುಯ ನ್ವಡೇಡ್ ಲುಸೊಫನಾ) ಎೆಂದೂ ಕರೆಯಲಪ ಡುವ್ 

ಪೀರ್ಚಾಗಿೀಸ್ ಭಾಷಾ ದೇಶಗಳ ಸಮುದ್ಘಯ (ಕಮುಯ ನ್ವಡೇಡ್ ಸ್ಸ್ ಸೆಸಸ್  ಲ ಲ್ಲೆಂವಾವಾ 

ಪೀರ್ಚಾಗಿೀಸ) ಬಹುಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು  17 ಜುಲೈ 1996 ರಂದು ರಾಜಯ  

ಮತ್ತು  ಸರ್ಕಾರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  1ನೇ ಸ್ಟಪಿಎಲ ಪಿ ಮುಖ್ಯ ಸೆ ರೆಂದ ಸೆ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸೆ ಪ್ಕ 

ಸದಸಯ ರು ಅೆಂಗೀಲಾ, ಬ್ರರ ಜಿಲ, ರ್ಕಯ ಬೊ ವ್ ಲಾ, ಗಿನ್ವಯಾ ಬಿಸೌಸ , ಮಜಾೆಂಬಿಕ್ಸ, 

ಪೀರ್ಚಾಗಲ ಮತ್ತು  ಸವೊ ಟೊೀಮ್ ಮತ್ತು  ಪಿರ ನ್ವಸ ಪ್ಲ; ಟಿಮೀರ್ ಲೆಸ್  ಮತ್ತು  

ಈಕವ ಟೊೀರಯಲ ಗಿನ್ವಯಾ ನಂತ್ರ ಸೇರಕೆಂಡರು. ಈ 9 ಲುಸೊಫೀನ್ ದೇಶಗಳು 4 

ವಿಭಿನು  ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  (ಆಫ್ರರ ರ್ಕ, ಲಾಯ ಟಿನ್ ಅಮೇರರ್ಕ, ಏಷಾಯ  ಮತ್ತು  ಯುರೀಪ್) 

ಸರಸುಮಾರು 300 ಮಲ್ಲಯನ್ ಜನರನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡಿವ. ಭಾರತ್ವು ಜುಲೈ 2021 ರಲಿ್ಲ  

ಸ್ಟಪಿಎಲ ಪಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ವಿೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇರಕೆಂಡಿತ್ತ. ಸ್ಟಪಿಎಲ ಪಿ ಯೆಂದಿಗಿನ ಭಾರತ್ದ 

ನ್ವಶಿ್ ತಾರ್ಾದ ಭಾಗವಾಗಿ, ವಿದೇಶೆಂಗ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ಟಪಿಎಲ ಪಿಗೆ ಸೇರದ 

ಕೂಡಲೇ 05 ಮೇ 2022 ರಂದು ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ವಿಶವ  ಪೀರ್ಚಾಗಿೀಸ್ ಭಾಷಾ ದಿನವ್ನ್ನು  

ಆಚರಸ್ಟತ್ತ. ಈ ನ್ವಶಿ್ ತಾರ್ಾವ್ನ್ನು  ಮತ್ು ಷ್್ಟ  ಹೆಚಿಿ ಸುವ್ ನಮಮ  ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ 

ಹಬಬ ವೂ ಇದೆ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ನವಂಬರ್ 29, 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. 

 


