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ઇટાલીના યજમાનપદે G20 સાાંસ્કૃતિક બાબિોના માંત્રીઓની બેઠકનાં
આયોજન
જલાઈ 30, 2021
રાજ્યકક્ષાના તિદેશ બાબિો અને સાાંસ્કૃતિક બાબિોના માંત્રી શ્રીમિી મીનાક્ષી લેખીએ 30 જલાઈ 2021ના રોજ

જી20 સાાંસ્કૃતિક બાબિોના માંત્રીઓની બેઠકમાાં ભાગ લીધો હિો જે નાં આયોજન ઇટાલી દ્િારા 2021માાં પોિાના
જી20ના િિતમાન અધ્યક્ષપદ દરતમયાન કરિામાાં આવયાં હિ.ાં
આ બેઠકમાાં સાાંસ્કૃતિક િારસાની જાળિણી, સાંસ્કૃતિ દ્િારા ક્લાઈમેટની કટોકટીનો ઉકેલ, િાલીમ અને તશક્ષણ દ્િારા
ક્ષમિા ગઠન, ડિતજટલ ટ્રાતઝિશન અને સાંસ્કૃતિ માટે નિી ટેક્નોલોજીઓ, િૃતદ્ધના પ્રેરકબળ િરીકે સાંસ્કૃતિ િથા
સજત નાત્મક ક્ષેત્રોના મદ્દે ચચાત કરિામાાં આિી હિી.
રાજ્યકક્ષાના તિદેશ અને સાાંસ્કૃતિક બાબિોના માંત્રીએ બેઠકના સહભાગીઓને સાંબોધ્યા હિા અને ‘િૃતદ્ધના પ્રેરકબળ
િરીકે સાંસ્કૃતિ અને સજત નાત્મક ક્ષેત્રો’ના તિષય પર ભારિનો દૃતિકોણ રજ કયો હિો. િેમણે આર્થથક િૃતદ્ધ અને રોજગારી પૂરી
પાિિા માટે સાંસ્કૃતિ અને સજત નાત્મક ક્ષેત્રોના મહત્ત્િ પર ભાર મક્યો હિો િથા મતહલાઓ, યિાનો અને સ્થાતનક સમદાયોને િધારે
િક આપિા માટે િેની ક્ષમિા સમજાિી હિી જે બહ સમૃદ્ધ અને િૈતિધ્યપૂણત સાાંસ્કૃતિક પરાંપરાઓ અને પદ્ધતિઓ ધરાિે છે , જે થી
ઉત્પાદન અને િપરાશને ઉત્તેજન આપી શકાય, જે પયાતિરણ માટે િધારે અનકળ હોય, જે મ કે હેઝિલૂમ, હેઝિીક્રાફ્ટ અને ખાદી,
િગેરેના ઉત્પાદનમાાં. િેમણે ભારિ માટે િેનાં મહત્ત્િ અને સાંદભત પણ પ્રસ્િિ કયો હિો.

િેમણે એ બાબિ પર ભાર મક્યો હિો કે સાાંસ્કૃતિક અને સજત નાત્મક ક્ષેત્રો રોજગારી પેદા કરીને, અસમાનિા
ઘટાિીને ટકાઉ રીિે તિકાસને પ્રોત્સાતહિ કરીને અને લોકોને એક તિતશિ ઓળખ પૂરી પાિીને િૃતદ્ધને પ્રેડરિ કરી શકે
છે .
િેમણે ભારિ દ્િારા સાાંસ્કૃતિક અને સજત નાત્મક ક્ષેત્રોને તિકસાિિા માટે લેિાયેલા પગલાાં પર ભાર મૂક્યો હિો, જે મ
કે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારની એક તજલ્લો, એક ઉત્પાદન યોજના, ટડરિમ સર્કકટ, યોગ અને આયિેદના પ્રોત્સાહન માટેની
યોજના, િગેર.ે
િેમણે સાાંસ્કૃતિક અને સજત નાત્મક સેક્ટરને લગિા સામાઝય પ્રશ્નોના હલ માટે િથા જાહેર નીતિઓને યોગ્ય રીિે
અપનાિિા આાંિરરાષ્ટ્રીય સાંિાદ અને સહયોગની જરૂડરયાિને ટેકો આપ્યો હિો િથા િેના પર ભાર મૂક્યો હિો.
િેમણે સમાજના સાાંસ્કૃતિક અને સજત નાત્મક ક્ષેત્રોને ટેકો આપિા િથા સતિધા પૂરી પાિિાના પ્રયાસોમાાં આાંિરરાષ્ટ્રીય
સાાંસ્કૃતિક સહકાર અને સહયોગમાાં ભારિની પ્રતિબદ્ધિાનો પનરોચ્ચાર કયો હિો.

ચચાતઓના અાંિે જી20 સાંસ્કૃતિ બાબિોના માંત્રીઓએ જી20 કલ્ચર િર્કકગ ગ્રૂપ ટર્મસત ઓફ રેફરઝસને અપનાવયા હિા.
જી20ના સાાંસ્કૃતિક બાબિોના માંત્રીઓએ જી20 લીિસત 2021 સતમટ માટે સોંપિાના તમતનસ્ટડરયલ િેકલેરેશનને
અપનાવયાં હિાં જે થી જી20 િકત સ્ટ્રીમમાાં સાંસ્કૃતિના પડરચયની તહમાયિ કરી શકાય, કારણ કે િે રાષ્ટ્રીય અને િૈતશ્િક
સ્િરે મજબૂિ આર્થથક અને સામાતજક અસર ધરાિે છે .
નિી ડદલ્હી
જલાઈ 30, 2021

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.

