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അന്താരാഷ്ട്ര ലൂസ ാസൊൺ ഫെസ്റ്റിവൽ, സ ാവ (ഡി ംബർ 03-06, 2022) 

നവംബർ 29, 2022 

ഇന്തയൻ കൗൺ ിൽ ഓഫ് കൾച്ചറൽ റിസലഷൻസ് (ICCR), സ ാവ 
 വൺഫെന്റ് എന്നിവയുഫെ പങ്കാളിത്തസത്താഫെ വിസേശകാരയ െഷ്ട്ന്താലയം 
(MEA) 2022 ഡി ംബർ 03-06 വഫര സ ാവയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ലൂസ ാസൊൺ 
ഫെസ്റ്റിവൽ  ംഘെിപ്പിക്കുന്നു. ലൂസ ാസൊൺ സലാകവുൊയുള്ള 
ഇന്തയയുഫെ ബന്ധം കൂെുതൽ ഫെച്ചഫപ്പെുത്താൻ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ 
ഷ്ട്ശെിക്കുന്നു.  

 

ഇന്തയയിൽ സപാർച്ചു ീസ് ഭാഷയും  ംസ്കാരവും സഷ്ട്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 
ഓറിയന്റ് ൌസേഷൻ, കാസൊസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുെങ്ങിയ സപാർച്ചു ീസ് 
 ാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുഫെ  ാന്നിധ്യത്തിലൂഫെ പരിസപാഷിപ്പിക്കഫപ്പട്ട 
ലൂസ ാസൊൺ സലാകവുൊയി സ ാവയ്ക്ക്ക് ചരിഷ്ട്തപരൊയ ബന്ധെുേ്. 
ഇത്  ി പി എൽ പി അം  രാജ്യങ്ങളുൊയുള്ള ഞങ്ങളുഫെ  ാമ്പത്തിക, 

 ാംസ്കാരിക  ഹകരണവും ജ്നങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും 
ആഴത്തിലാക്കി. 

 

അന്താരാഷ്ട്ര ലൂസ ാസൊൺ ഫെസ്റ്റിവൽ 2022 ഡി ംബർ 03-ന്റ 
രാജ്ഭവനിഫല േർബാർ ഹാളിൽ സ ാവ െുഖ്യെഷ്ട്ന്തി ഷ്ട്ശീ ഷ്ട്പസൊദ്  ാവന്ത് 
ഉദ്ഘാെനം ഫചയ്ും. വിസേശകാരയ  ഹെഷ്ട്ന്തിയും  ാംസ്കാരിക 
 ഹെഷ്ട്ന്തിയുൊയ ഷ്ട്ശീെതി െീനാകാശി സലഖ്ി വിശിരാതിഥിയാകും. 

 

സ ാവയിഫല ഇഎസ്ജ്ി സകാംപ്ലക്സ്, ആ ാദ് മെതാനം,  ംസ്കൃതി 
ഭവൻ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫെഫനഫ സ് ഷ്ട്ബാ ൻ  തുെങ്ങി നിരവധ്ി സവേികളിൽ 
 ിപിഎൽപി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും  ന്ദർശിക്കുന്ന (ഏകസേശം 70 
കലാകാരന്മാർ)  ാംസ്കാരിക ഷ്ട്െൂപ്പുകളുഫെ ഷ്ട്പകെനങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിവലിൽ 
ഉൾഫപ്പെും.ഫെസ്റ്റിവലിന്റഫറ ഭാ ൊയി, കലാകാരന്മാർക്കും 
 ന്നദ്ധഷ്ട്പവർത്തകർക്കും സവേി ലുസ ാസൊൺ  ം ീതഫത്തക്കുറിച്ചുള്ള 
ശിൽപശാലകൾ, ചരിഷ്ട്തസരഖ്കളുഫെ സൊസട്ടാസകാപ്പികളുഫെ വിവിധ് 
ശിൽപശാലകൾ, തനതായ സ ാവൻ വാസ്തുവിേയ, സ ാവൻ കരകൗശല 



വസ്തുക്കൾ, സ ാവൻ െർണിച്ചറുകൾ എന്നിവ  ംഘെിപ്പിക്കുന്നു. 
കൂൊഫത, ലുസ ാസൊൺ െുഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്തയയും 
ലൂസ ാസൊൺ സലാകവും തമ്മിലുള്ള പാചക ബന്ധങ്ങളും 
ഷ്ട്പേർശിപ്പിക്കും. 

 

"ആസ ാള േക്ഷിസണന്തയയിസലക്കുള്ള ഇന്തയയുഫെ വയാപനം - 
 ിപിഎൽപിയുൊയി ഒത്തുസചരൽ പരയസവക്ഷണം", "ഇന്തയ-ലൂസ ാസൊൺ 
ചരിഷ്ട്തപരവും  ാംസ്കാരികവുൊയ ബന്ധങ്ങൾ  റിസഷ്ട്ൊസ്ഫപക്റ്റ്ും 
 ാധ്യതകളും" എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നെക്കുന്ന വട്ടസെശ ചർച്ചകൾ 
ഇന്തയയുഫെ നിലവിലുള്ളതും ചരിഷ്ട്തപരവുൊയ ലൂസ ാസൊൺ കണക്ഷൻ 
ൊഷ്ട്തെലല, െുസന്നാട്ടുള്ള ഭാവിയിഫല ഇെഫപെലുകൾക്കുള്ള വഴിയും 
പരയസവക്ഷണം ഫചയ്ും.  

 

കമ്മയൂണിറ്റ്ി ഓഫ് സപാർച്ചു ീസ് ഭാഷാ രാജ്യങ്ങൾ (സകാെുനിഡാഡ് 
സഡാസ് മപ സ് ഡി ലിം ുവ സപാർച്ചു ീ ) ലൂസ ാസൊൺ 
സകാെൺഫവൽത്ത് (സകാെുനിഡാഫഡ ലുസ ാസൊണ) എന്നും 
അറിയഫപ്പെുന്നു, ഇത് ഒരു ബഹുെുഖ് സൊറൊണ്, ഇത് 1996 ജ്ൂമല 17 ന്റ 
ലിസ്ബൺ  വൺഫെന്റ് ഉച്ചസകാെിയിഫല ഒന്നാം  ിപിഎൽപി 
ഉച്ചസകാെിയിൽ സ്ഥാപിതൊയി. അംസ ാള, ഷ്ട്ബ ീൽ, കാസബാ ഫവർഫഡ, 

 ിനിയ ബി ാവു, ഫൊ ാംബിക്ക്, സപാർച്ചു ൽ,  ാസവാ സൊം, ഷ്ട്പിൻ ിഫപ 
എന്നിവയായിരുന്നു സ്ഥാപക അം ങ്ങൾ; െിസൊർ ഫലസ്റ്റീയും 
ഇകവസറ്റ്ാറിയൽ  ിനിയയും പിന്നീട് സചർന്നു.ഈ 9 ലൂസ ാസൊൺ 
രാജ്യങ്ങളിൽ 4 വയതയസ്ത ഭൂഖ്ണ്ഡങ്ങളിലായി (ആഷ്ട്െിക്ക, ലാറ്റ്ിൻ 
അസെരിക്ക, ഏഷയ, യൂസറാപ്പ്) ഏകസേശം 300 േശലക്ഷം ആളുകൾ 
ഉൾഫപ്പെുന്നു. 2021 ജ്ൂമലയിൽ ഇന്തയ  ി പി എൽ പിയിൽ അസ ാ ിസയറ്റ്് 
ഒബ് ർ വറായി സചർന്നു.  ി പി എൽ പിയുൊയുള്ള ഇന്തയയുഫെ 
ഇെപഴകലിന്റഫറ ഭാ ൊയി,  ി പി എൽ പിയിൽ സചർന്നതിന്റ 
ഫതാട്ടുപിന്നാഫല വിസേശകാരയ െഷ്ട്ന്താലയം സലാക സപാർച്ചു ീസ് ഭാഷാ 
േിനം 2022 ഫെയ്ക് 05 ന്റ ഡൽഹിയിൽ ആസഘാഷിച്ചു. ഈ ഇെഫപെൽ 
തുെരാനുള്ള ഞങ്ങളുഫെ ഷ്ട്ശെങ്ങളുഫെ ഭാ ൊണ് ഈ ഉത്സവം. 

 

നയൂ ഫഡൽഹി 

നവംബർ 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. 

 


