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ಜಿ20 ಸಂಸಕೃತಿ ಸಚಿವರ ಸಭೆ ಇಟಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ
ಜುಲೈ 30, 2021
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದೆೋಶಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳು ಮತುು ಸಂಸಕೃತಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೋಮತಿ. ಮೋನಾಕಾಶ್ ಲೋಖಿ ಅವರು 2021
ರಲಿಿ ನಡೆಯುತಿುರುವ ಜಿ20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಿ ಇಟಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದದ 30 ಜುಲೈ 2021 ರ ಜಿ20 ಸಂಸಕೃತಿ ಮಂತಿರಗಳ
ಸಭೆಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು; ಹವಾಮಾನದ ಬಿಕಕಟಟನುು ಸಂಸಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ
ಪರಿಹರಿಸುವುದು; ತರಬೋತಿ ಮತುು ಶ್ಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಾಮರ್ಥಯೆವನುು ಬಳೆಸುವುದು; ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವತೆನೆ ಮತುು
ಸಂಸಕೃತಿಗಾಗಿ ಹೂಸ ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು; ಮತುು ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುು ಸೃಜನಶ್ೋಲ ವಲಯಗಳು ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲಕರಾಗಿವೆ.
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದೆೋಶಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳು ಮತುು ಸಂಸಕೃತಿ ರಾಜಯ ಸಚಿವರು ಸಭೆಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರನುು
ಉದೆದೋಶ್ಸಿ ಮತುು 'ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುು ಸೃಜನಶ್ೋಲ ವಲಯಗಳು ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲಕರು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು
ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಟಕೂೋನವನುು ಪರಸುುತಪಡಿಸಿದರು. ಆರ್ಥೆಕ ಬಳವಣಿಗೆ ಮತುು ಉದೊಯೋಗವನುು ಒದಗಿಸುವಲಿಿ
ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುು ಸೃಜನಶ್ೋಲ ಕ್ಷೋತರಗಳ ಮಹತಿವನುು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು ಮತುು ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಮತುು
ಸಥಳೋಯ ಸಮುದಾಯಗಳಗೆ ಹಚಿಿನ ಅವಕಾಶಗಳನುು ನ್ವೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥಯೆವನುು ಹೂಂದಿದುದ, ಉತ್ಾಾದನೆ ಮತುು
ಬಳಕ ಅಭಾಯಸಗಳನುು ಉತೆುೋಜಿಸಲು ಕೈಮಗಗಗಳು, ಕರಕುಶಲ ವಸುುಗಳು ಮತುು ಖಾದಿ ಇತ್ಾಯದಿಗಳ ಉತ್ಾಾದನೆಯಂತೆ
ಹಚುಿ ಪರಿಸರ ಸ್ುೋಹಿ ಮತುು ಭಾರತಕಕ ಅದರ ಮಹತಿ ಮತುು ಪರಸುುತತೆ ಇದು ಶ್ರೋಮಂತ ಮತುು ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಸಂಪರದಾಯಗಳನುು ಮತುು ಅಭಾಯಸಗಳನುು ಹೂಂದಿದೆ.
ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುು ಸೃಜನಶ್ೋಲ ವಲಯಗಳು ಉದೊಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಟ, ಅಸಮಾನತೆಗಳನುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು,
ಅಭಿವೃದಿಿಯನುು ಸಮರ್ಥೆನ್ವೋಯ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಉತೆುೋಜಿಸುವುದು ಮತುು ಜನರಿಗೆ ವಿಭಿನು ಗುರುತನುು ಒದಗಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ಬಳವಣಿಗೆಯನುು ಹಚಿಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಒತಿು ಹೋಳದರು.
ಉತುರಪರದೆೋಶ ಸಕಾೆರದ ಒನ್ ಡಿಸಿಿಕ್ಟಟ ಒನ್ ಪ್ಾರಡಕ್ಟಟ ಸಿಕೋಮ್, ಪರವಾಸ್ೂೋದಯಮ ಸಕೂಯೆಟ್ಗಳು, ಯೋಗ ಮತುು
ಆಯುವೆೋೆದದ ಪರಚಾರ ಮುಂತ್ಾದ ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುು ಸೃಜನಶ್ೋಲ ವಲಯಗಳನುು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲು ಭಾರತ
ಕೈಗೊಂಡ ವಿವಿಧ್ ಕರಮಗಳನುು ಅವರು ಎತಿು ತೊೋರಿಸಿದರು.
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತುು ಸೃಜನಶ್ೋಲ ವಲಯಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನಯ ಸಮಸ್ಯಗಳನುು ನ್ವಭಾಯಿಸಲು ಮತುು
ಸಾವೆಜನ್ವಕ ನ್ವೋತಿಗಳನುು ಸೂಕುವಾಗಿ ತಿಳಸಲು ಮತುು ಅಳವಡಿಸಿಕೂಳಳಲು ಅಂತ್ಾರಾಷ್ಟಿೋಯ ಮಾತುಕತೆ ಮತುು
ಸಹಯೋಗದ ಅಗತಯವನುು ಅವರು ಒತಿು ಹೋಳದರು ಮತುು ಬಂಬಲಿಸಿದರು.
ಅವರು ಅಂತ್ಾರಾಷ್ಟಿೋಯ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತುು ಸಮಾಜಗಳ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತುು ಸೃಜನಶ್ೋಲ ವಲಯಗಳನುು
ಬಂಬಲಿಸುವ ಮತುು ಸುಗಮಗೊಳಸುವ ಪರಯತುಗಳಲಿಿ ಸಹಯೋಗದ ಬದಿತೆಯನುು ಪುನರುಚಿರಿಸಿದರು.

ಚರ್ಚೆಯ ಕೂನೆಯಲಿಿ, ಜಿ20 ಸಂಸಕೃತಿ ಸಚಿವರು ಜಿ20 ಸಂಸಕೃತಿ ಕಾಯೆ ಗುಂಪಿನ ಉಲಿೋಖದ ನ್ವಯಮಗಳನುು
ಅಳವಡಿಸಿಕೂಂಡರು.
ಜಿ20 ಸಂಸಕೃತಿಯ ಸಚಿವರು ಜಿ20 ನಾಯಕರ 2021 ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಸಲಿಿಕಗಾಗಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಘೂೋಷಣೆಯನುು
ಅಳವಡಿಸಿಕೂಂಡರು, ಜಿ20 ಕಾಯೆವಾಹಿಯಲಿಿ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯವನುು ಪರತಿಪ್ಾದಿಸಲು ರಾಷ್ಟಿೋಯ ಮತುು
ಜಾಗತಿಕ ಮಟಟದಲಿಿ ಅದರ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥೆಕ ಮತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಭಾವವನುು ನ್ವೋಡಲಾಗಿದೆ.
ನವ ದೆಹಲಿ
ಜುಲೈ 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.

