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اور گوا کی حکومت کے ساتھ شراکت ( ی سی سی آرئآ)انڈین کونسل آف کلچرل ریلیشنز ( ایم ای اے)وزارت خارجہ 

تک گوا میں بین االقوامی لوسوفون تقریب کا انعقاد کر رہی ہے۔ یہ تقریب ہندوستان  9299دسمبر  20سے 20میں 

 کے لوسوفون کی دنیا کے ساتھ رابطے کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

 

نٹ گوا کے لوسوفون کی دنیا کے ساتھ تاریخی روابط رہے ہیں، جس کا فروغ پرتگالی ثقافتی اداروں جیسے اوری

فاؤنڈیشن اور کیموس انسٹی ٹیوٹ کی موجودگی سے ہوا ہے جو ہندوستان میں پرتگالی زبان اور ثقافت کو فروغ 

دیتے ہیں۔ اس سے ہمارا اقتصادی، ثقافتی تعاون اور سی پی ایل پی کے رکن ممالک کے ساتھ عوام کے درمیان 

 تعلقات مزید گہرے ہوئے ہیں۔

 

کو راج بھون کے دربار ہال میں گوا کے وزیر اعلی شری  9299دسمبر  20افتتاح بین االقوامی لوسوفون تقریب کا 

پرمود ساونت کے ذریعہ کیا جائے گا۔ محترمہ میناکشی لیکھی، وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور وزیر مملکت 

 برائے ثقافت مہماِن خصوصی ہوں گی۔

 

گوا کے کئی مقامات جیسے ای ایس جی ( فنکار 02باً تقری)ممالک کے ثقافتی گروپس  سی پی ایل پیاس میلے میں 

کمپلیکس، آزاد میدان، سنسکروتی بھون، انسٹی ٹیوٹ مینیزس براگنزا اور دیگر پر پرفارمنس شامل ہوں گی۔ تقریب 

کے ایک حصے کے طور پر، فنکاروں اور رضاکاروں کے لیے لوسوفون موسیقی پر ورکشاپس، تاریخی ریکارڈوں 

، گوا کے منفرد فن تعمیر، گوا کے دستکاری اور گوا کے فرنیچر کی مختلف ورکشاپس اور نمائش کا کی فوٹو کاپیوں

اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کے عالوہ، لوسوفون فوڈ اینڈ اسپرٹ فیسٹیول میں ہندوستان اور لوسوفون کی دنیا کے 

 درمیان پاک روابط کو بھی دکھایا جائے گا۔

 

لوسوفون تاریخی اور -انڈیا"اور " ایکسپلورنگ کنورجینس ود سی پی ایل پی -لوبل ساؤتھ انڈیا کی آؤٹ ریچ ٹو دی گ"

نہ صرف ہندوستان کے موجودہ اور " کے موضوع پر گول میز مباحثے پس منظر اور امکانات:" ثقافتی روابط

ھی غور کرے تاریخی لوسوفون کنیکٹ کو تالش کرے گا بلکہ مستقبل کی مصروفیت کے لیے آگے کے راستے پر ب

 گا۔

 

جسے ( Comunidade dos Países de Língua Portuguesa)پرتگالی زبان کے ممالک کی کمیونٹی 

Lusophone Commonwealth (Comunidade Lusofona)  ،بھی کہا جاتا ہے، ایک کثیر الجہتی فورم ہے

کت اور حکومتی سربراہی میں فرسٹ سی پی ایل پی سربراہان ممل Lisbonکو  7220جوالئی  70جس کی بنیاد 

اجالس میں رکھی گئی۔ بانی ارکان انگوال، برازیل، کابو وردے، گنی بساؤ، موزمبیق، پرتگال اور ساؤ ٹوم اور 

مختلف  4لوسوفون ممالک  2پرنسپے تھے۔ جب کہ تیمور لیسٹے اور استوائی گنی بعد میں شامل ہوئے۔ یہ 

ملین افراد پر مشتمل ہیں۔ ہندوستان نے  022میں لگ بھگ ( یورپ افریقہ، الطینی امریکہ، ایشیا اور)براعظموں 

میں سی پی ایل پی میں ایک ایسوسی ایٹ مبصر کے طور پر شمولیت اختیار کی۔ سی پی ایل پی میں  9297جوالئی 



ہندوستان کی شمولیت کے ایک حصے کے طور پر، وزارت خارجہ نے سی پی ایل پی میں شامل ہونے کے فوراً 

کو دہلی میں عالمی پرتگالی زبان کا دن منایا۔ یہ تقریب بھی اس مصروفیت کو مزید آگے  9299مئی  20بعد، 

 بڑھانے کی ہماری کوششوں کا حصہ ہے۔

 

 دہلی نئی

 2322 ،نومبر 22
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