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అంతర్జా తీయ లూసో ఫో న్ ఫెస్టివల్, గోవజ (డిస్ెంబర్ 03-06, 2022) 
నవంబర్ 29, 2022 
 
భారతీయ స ంస్కృతిక స్ంబంధాల మండలి (ఐసీసీఆర్), గోవ  ర ష్్టర ప్రభుత్వ భాగస వమయంతో విదేశీ 
వయవహార ల మంతిరత్వ శ ఖ (ఎంఈఏ) 2022 డిస ంబర్ 03-06 మధ్య గోవ లో అంత్ర ా తీయ లూసో ఫో న్ 
ఫ సట్వల ను నిరవహిసోత ంది. లూసో ఫో న్ ప్రప్ంచంతో భారత్ స్ంబంధాలను మర ంత్ ప్టిష్్టం చేస్ుకున ందుకు 
ఈ ఫ సట్వల దోహదప్డనుంది. 
 
లూసో ఫో న్ ప్రప్ంచంతో గోవ కు చార త్రకంగ  స్ంబంధాలు ఉనాాయి. పో రచుగీస్ు భాష్ట మర యు 
స్ంస్కృతిని భారత్ లో ప ంప ందించే దిశగ  కృషట చేసే ఓర యంట్ ఫ ండేష్టన్ మర యు క మియోజ్ 
ఇనిసట్టయయట్ వంటి పో రచుగీస్ు స ంస్కృతిక స్ంస్థల దావర  ఇవి మర ంత్ బలప్డాా యి. వీటి ఊత్ంతో 
సీపీఎల పీ స్భయ దేశ లతో భారత్ ఆర థక, స ంస్కృతిక స్హక రం మర యు ప్రజల మధ్య స్ంబంధాలు 
మర ంత్ ప్టిష్్టమయయయయి.  
 
ర జ్ భవన్ లోని దర ార్ హాల లో 2022 డిస ంబర్ 03న అంత్ర ా తీయ లూసో ఫో న్ ఫ సట్వల ను గోవ  ముఖయ 
మంతిర శీ ీప్రమోద్ స వంత్ ప ర రంభిస త రచ. విదేశీ వయవహార ల శ ఖ స్హాయ మంతిర మర యు స ంస్కృతిక 
శ ఖ స్హాయ మంతిర గౌరవనీయ శీమీతి మీనాక్షి లేఖి దీనికి గౌరవ అతిథిగ  హాజరవుతారచ.  
 
ఫ సట్వల లో భాగంగ  సీపీఎల పీ దేశ లకు చ ందిన స ంస్కృతిక బృందాలు (స్ుమయరచ 70 మంది 
కళాక రచలు) గోవ లోని ఈఎస జీ క ంప ె క్స్, ఆజాద్ మైెదాన్, స్ంస్కృతి భవన్, ఇనిసట్టయయట్ మెనెజెస 
బరగ ంజా త్దిత్ర వ దికలోె  ప్రదరశనలు ఇస త యి. అలయగే, ఈ స్ందరభంగ  కళాక రచలు మర యు వ లంటీరె 
కోస్ం లూసో ఫో న్ స్ంగీత్ంప ై వర్క ష ప లు ఉంటాయి. ఇత్ర వర్క ష ప లతో ప టు చార త్రక ర క రచా ల 
ఫ టోక పీలు, విశిష్్టమైెన గోవ  ఆర కటెకుర్, గోవ  హస్తకళలు, గోవ  ఫర ాచర్ మొదల ైన వ టికి 
స్ంబంధించిన ప్రదరశన కూడా ఉంటుంది. అలయగే భారత్ మర యు లూసో ఫో న్ ప్రప్ంచం మధ్య ప కశ స్త ర 
స్ంబంధాలను ప్రతిబంబంచేలయ లూసో ఫో న్ ఫుడ్ అండ్ సటిర ట్్ ఫ సట్వల  కూడా నిరవహించబడుత్ ంది. 
 
“ఇండియయస అవుట్ రీచ్ టు ది గోె బల స త్ – ఎక్స్ పెో ర ంగ్ కనవరెాన్్ విత్ సీపీఎల పీ” మర యు “భారత్-
లూసో ఫో న్ చార త్రక మర యు స ంస్కృతిక స్ంబంధాలు: సటంహావలోకనం మర యు అవక శ లు” 



అంశ లప ై రౌండ్ టేబుల చరులు ఉంటాయి. లూసో ఫో న్ తో భారత్ కు ఉనా ప్రస్ుత త్, చార త్రక స్ంబంధాలప ై 
సటంహావలోకనం చేయడంతో ప టు భవిష్టయత్ త లో వ టిని మర ంత్ మెరచగుప్రచుకోవడంప ై కూడా ఈ 
స్ందరభంగ  చర ుస త రచ.  
 
లూసో ఫో న్ క మనెవలత  గ  (Communidade Lusofona) కూడా పేర ందిన ది కమయయనిటీ ఆఫ్ పో రచుగీస 
లయయంగేవజ్ కంటీరస (Communidade dos Paises de Lingua Portuguesa) ఒక బహుళప్క్ష వ దికగ  
వయవహర సోత ంది. లిస్ాన్ లో జర గ న 1వ సీపీఎల పీ దేశ లు మర యు ప్రభుతావల అధిప్త్ ల స్మయవ శం 
స్ందరభంగ  1996 జూల ై 17న ఇది ఏర ిటైెంది. అంగోలయ, బరరజిల, క బో  వరీా, గ నీ బస వ్, మొజాంబక్స, 
పో రచుగల మర యు శ వో టోమ్ అండ్ పటరని్ప దీనికి వయవస థ ప్క దేశ లుగ  వయవహర స్ుత నాాయి. టిమోర్ 
ల స్, ఈకెవటోర యల గ నియయ త్ర వత్ చేర యి. 4 వివిధ్ ఖండాలోె  విస్తర ంచిన ఈ 9 లూసో ఫో న్ దేశ లోె  
దాదాప్ు 30 కోటె జనాభా ఉంటుంది. 2021 జూల ైలో అసో సటయిేట్ అబారవర్ గ  సీపీఎల పీలో భారత్ చేర ంది. 
సీపీఎల పీతో భారత్ స్ంబంధాలోె  భాగంగ , సీపీఎల పీలో చేర న స్త్వరమే 2022 మే 05న కేందర విదేశీ 
వయవహార ల మంతిరత్వ శ ఖ ఢిలె్లలో ప్రప్ంచ పో రచుగీస భాష  దినోత్్వ నిా నిరవహించింది. ఈ 
స్ంబంధాలను మర ంత్ బలోపేత్ం చేస్ుకోవడంలో భాగంగ న  ఈ ఫ సట్వల నిరవహించబడుతోంది. 
 
న్యూఢిలీ్ల  
న్వంబర్ 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. 


