
International Lusophone Festival, Goa (December 

03-06, 2022) 
 November 29, 2022 
..........................................................................................................................................................  

ਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੁਸਫੋਨੋ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਗਆੋ (3-6 ਦਸਬੰਰ 2022) 

29 ਨਵਬੰਰ, 2022 

ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਭਾਰਤੀ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕੌਂਸਲ (ICCR) ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 

ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਵੱਚ 3-06 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਗੋਆ ਵਵੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੁਸੋਫੋਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾ ਵਰਹਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੁਸੋਫੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨ ੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।  

ਗੋਆ ਦਾ ਲੁਸੋਫੋਨ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇਵਤਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਨ ੰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ 

ਵਿਵੇਂ ਓਰੀਐਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਮੋਜ਼ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਨੇ ਪੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿੋ ਭਾਰਤ ਵਵੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸੱਵਭਆਚਾਰ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸਦ ੇਸਦਕਾ CPLP ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 

ਆਰਵਥਕ, ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕ- ਪੱਧਰੀ ਸਬੰਧ ਡ ੰਘੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੁਸੋਫੋਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 3 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨ ੰ ਗੋਆ ਦ ੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਪਰਮੋਦ 

ਸਾਵੰਤ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ, ਰਾਿ ਭਵਨ ਵਵੱਖੇ ਕਰਨਗ।ੇ ਵਵਦਸੇ਼ ਰਾਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ੇਸੱਵਭਆਚਾਰ ਰਾਿ ਮੰਤਰੀ  

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਵਵਸੇ਼ਸ਼ ਮਵਹਮਾਨ ਹੋਣਗ।ੇ 

ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਵੱਚ ਗੋਆ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਿਵੇਂ ESG ਕੰਪਲੈਕਸ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ, ਸੰਸਵਿਤੀ ਭਵਨ, 

ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਮੇਨੇਜ਼ੇਸ ਬਰਾਗੇਂਜ਼ਾ ਆਵਦ ਵਵੱਚ CPLP ਦਸੇ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ  ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਮੰਡਲੀਆਾਂ (ਲਗਭਗ 

70 ਕਲਾਕਾਰ) ਆਪਣੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਾਂ ਦੇਣਗੀਆਾਂ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਦ ੇਵਹੱਸ ੇਵਿੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ 

ਵਲੰਟੀਅਰਾਾਂ ਲਈ ਲ ਸੋਫੋਨ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਾਂ, ਇਵਤਹਾਸਕ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫੋਟ ੋਕਾਪੀਆਾਂ, ਗੋਆ ਦ ੇ

ਵਵਲੱਖਣ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਗੋਆ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਾਂ 

ਅਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਲੁਸੋਫੋਨ ਫ ਡ ਐਂਡ ਸਵਪਵਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇ

ਲੁਸੋਫੋਨ ਵਵਸ਼ਵ ਵਵਚਕਾਰ ਪਾਕ ਕਲਾ ਦ ੇਸਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ ਵੀ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। 

"ਇੰਡੀਆਜ਼ ਆਊਟਰੀਚ ਟ  ਵਦ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ - ਐਕਸਪਲੋਵਰੰਗ ਕਨਵਰਿੈਂਸ ਵਵਦ CPLP" ਅਤ ੇ

"ਇੰਡੀਆ-ਲੁਸੋਫੋਨ ਵਹਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਵਲੰਕੇਿ: ਰੀਟਰੋਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਪਰੋਸਪਕੈਟਸ" ਵਵਸੇ਼ 'ਤੇ ਗੋਲ 

ਮੇਜ਼ ਚਰਚਾਵਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦ ੇਮੌਿ ਦਾ ਅਤੇ ਇਵਤਹਾਸਕ ਲੁਸੋਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, 

ਸਗੋਂ ਭਵਵੱਖ ਦ ੇਰਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

 



ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ (Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa) ਵਿਸ ਨ ੰ ਲੁਸੋਫੋਨ ਰਾਸ਼ਟਰਮਡੰਲ (ComunidadeLusofona) ਵੀ ਵਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਵਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 17 ਿੁਲਾਈ, 1996 ਨ ੰ ਵਲਸਬਨ ਵਵੱਚ 1st CPLP ਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਾਂ ਦੇ ਵਸਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗੋਲਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, 

ਕਾਬ ੋਵਰਡ,ੇ ਵਗਨੀ ਵਬਸਾਉ, ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸਾਓ ਟੋਮ ੇਅਤ ੇਵਪਰੰਸੀਪ ੇਸਨ, ਿਦੋਂ ਵਕ ਵਤਮੋਰ 

ਲੈਸਟੇਂਡ ਅਤੇ ਇਕ ਟੋਰੀਅਲ ਵਗਨੀ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਾਾਂ 9 ਲੁਸੋਫੋਨ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਵੱਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਮਹਾਾਂਦਵ ੀਪਾਾਂ (ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯ ਰਪ) ਵਵੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। ਭਾਰਤ ਿੁਲਾਈ, 2021 ਵਵੱਚ ਸਵਹਯੋਗੀ ਵਨਰੀਖਕ ਵਿੋਂ CPLP ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। CPLP 

ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਵਹੱਸ ੇਵਿੋਂ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ CPLP ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 

5 ਮਈ, 2022 ਨ ੰ ਵਦੱਲੀ ਵਵੱਚ ਵਵਸ਼ਵ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਦਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਵਤਉਹਾਰ ਵੀ ਇਸ 

ਸੰਪਰਕ ਨ  ੰਅੱਗ ੇਵਧਾਉਣ ਦ ੇਸਾਡੇ ਯਤਨਾਾਂ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਵਦੱਲੀ 

29 ਨਵੰਬਰ, 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. 

 


