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ഇറ്റലിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള G20 സ ാംസ്ക രിക മന്ത്രിമ രുടെ സമ്മേളനാം
2021

ജൂലല 30 -ന് ഇറ്റലി ആതിമ്മേയതവാം വഹിച്ച,G20 സ ാംസ്ക രിക മന്ത്രിമ രുടെ

മ്മയ ഗത്തിൽ ഇരയൻ വിമ്മേശക രയമന്ത്ര ലയത്തിടല ബഹുമ നടെട്ട വിമ്മേശക രയ

-

സ ാംസ്ക രിക സഹമന്ത്രി ന്ത്ശീമതി. മീന ക്ഷിമ്മലഖി പടെെുത്തു.
സ ാംസ്ക രിക

ലപതൃക

സാംസ്ക രികമ യി

സാംരക്ഷണാം ;

അഭിസാംമ്മബ ധ്ന

ക ല വസ്ഥ
ടെയ്യുക;

ന്ത്പതിസന്ധിടയ

പരിശീലനത്തിലൂടെയുാം

വിേയ ഭയ സത്തിലൂടെയുാം ലനപുണയാം വികസിെിക്കുക ; സ ാംസ്ക രിക മ്മമഖലയിടല
ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനവുാം പുതിയ സ മ്മെതികവിേയകളുാം ; വളർച്ചഉപ ധ്ികൾ എന്ന
നിലയിലുള്ള

സാംസ്ക രവുാം

സൃഷ്ടിപരമ യ

മ്മമഖലകളുാം

എന്നീ

വിഷയങ്ങളിൽ

െർച്ച നെത്തി
ബഹുമ നടെട്ട വിമ്മേശക രയ, സ ാംസ്ക രിക സഹമന്ത്രി മ്മയ ഗത്തിൽ പടെെുത്തവടര
അഭിസാംമ്മബ ധ്ന
സൃഷ്ടിപരമ യ

ടെയ്യുകയുാം, 'വളർച്ചഉപ ധ്ികൾ
മ്മമഖലകളുാം

അവതരിെിക്കുകയുാം
സ്ന്ത്തീകൾക്കുാം

എന്ന

'

ന്ത്പവർത്തന

നിലയിൽ

വിഷയത്തിൽ

ടെയ്തു.സ മ്പത്തിക

യുവതലമുറയ്ക്കുാം

ന്ന

വളർച്ച

കൂെുതൽ

പരിെയക്കുമുള്ള

സാംസ്ക രവുാം

ഇരയയുടെ

ക ഴ്െെ ട്

ടത ഴിലവസരന ല്

ലവവിധ്യമ ർന്ന

കൂെ ടത

പ രമ്പരയങ്ങളുാം

ന്ത്പ മ്മേശിക

സമൂഹത്തിനുാം

ടത ഴിലവസരങ്ങൾക്കുള്ള സ ധ്യത നൽകുന്നതിനുാം, ലകത്തറി, കരകൗശലവസ്തുക്കൾ,
ഖ േി

തുെങ്ങിയവയുടെ

സൗഹ ർദ്ദപരവുാം

ഉൽപ േനത്തിടലന്നമ്മപ ടല

ആയ

ഉല്പ േന

ഉപമ്മഭ ഗ

മ്മമഖലകൾക്കുള്ള

കൂെുതൽ

രീതികൾ

സ ാംസ്ക രിക

സർഗ ത്മക

ന്ത്പ ധ് നയവുാം

ഇരയയിലുള്ള

ന്ത്പസക്തിയുാം അവർ ലഘുവ യി വിശേീകരിച്ചു.

പരിസ്ഥിതി

ന്ത്പെരിെിക്കുന്നതുാം
കൂെ ടത

ഇവയ്ക്ക്

ടത ഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയുാം അസമതവങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയുാം
സുസ്ഥിരമ യ

രീതിയിൽ

വികസനാം

മ്മന്ത്പ ത്സ ഹിെിക്കുന്നതിലൂടെയുാം

ആളുകൾക്ക്

വയതയസ്തമ യ വയക്തിതവങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെയുാം സാംസ്ക രത്തിനുാം സർഗ്ഗ ത്മക
മ്മമഖലകൾക്കുാം വളർച്ച ടക ണ്ടുവര ൻ കഴിയുടമന്ന് അവർ ഊന്നിെറഞ്ഞു.
ഉത്തർന്ത്പമ്മേശ് സർക്ക രിന്ടറ വൺ ഡിസ്ന്ത്െിക്റ്റ്റ് വൺ ടന്ത്പ ഡക്റ്റ്റ് സ്കീാം , െൂറിസാം
ശൃാംഖലകൾ,

മ്മയ ഗയുടെയുാം

ആയുർമ്മവേത്തിന്ടറയുാം

ന്ത്പെരണാം

തുെങ്ങിയ

സാംസ്ക രവുാം

സർഗ്ഗ ത്മകവുമ യ

സവീകരിച്ച

വിവിധ്

സ ാംസ്ക രികവുാം
ന്ത്പശ്നങ്ങൾ

മ്മമഖലകൾ

നെപെികൾ

സർഗ്ഗ ത്മകവുമ യ

ലകക രയാം

അറിയിക്കുന്നതിനുാം

അവർ

ടെയ്യുന്നതിനുാം

ആവശയകത

ടപ തു
അര ര ന്ത്ഷ്ട

അവർ

ഇരയ

എെുത്തുക ണിച്ചു.

മ്മമഖലകളുമ യി

ഏടറ്റെുക്കുന്നതിനുാം

സഹകരണത്തിന്ടറയുാം

വികസിെിക്കുന്നതിന്

ബന്ധടെട്ട

ടപ തുവ യ

നയങ്ങൾ

ഉെിതമ യി

സാംഭ ഷണത്തിന്ടറയുാം

അെിവരയിട്ട്

ന്ത്പസ്ത വിക്കുകയുാം

പിരുണയ്ക്കുകയുാം ടെയ്തു.
സമൂഹത്തിടല
പിരുണയ്ക്ക നുാം
സഹകരണത്തിനുാം

സ ാംസ്ക രികവുാം
സുഗമമ ക്ക നുമുള്ള

സർഗ്ഗ ത്മകവുമ യ
ന്ത്ശമങ്ങളിൽ

ഏമ്മക പനത്തിനുമുള്ള

അര ര ന്ത്ഷ്ട

ഇരയയുടെ

മ്മമഖലകടള
സ ാംസ്ക രിക

ന്ത്പതിബദ്ധത

അവർ

ആവർത്തിച്ചു.
െർച്ചകളുടെ അവസ നാം, G20 സ ാംസ്ക രിക മന്ത്രിമ ർ G20 കൾച്ചർ വർക്കിാംഗ് ന്ത്ഗൂെ്
റഫറൻസ് നിബന്ധനകൾ അാംഗീകരിക്കുകയുാം ടെയ്തു.
മ്മേശീയവുാം

അരർമ്മേശീയവുമ യ

തലത്തിൽ

ശക്തമ യ

സ മ്പത്തിക

സ മൂഹിക

സവ ധ്ീനങ്ങൾ കണക്കിടലെുത്തുടക ണ്ട് G20 സ ാംസ്ക രിക ന്ത്പവർത്തന പദ്ദതികളുടെ
അമൂഖാം

എന്ന

രീതിയിൽ

അവതരിെിക്കുന്നതിന യി

G20

G20

മ്മനത ക്കളുടെ

സ ാംസ്ക രിക

മന്ത്രിമ ർ

ഉച്ചമ്മക െി
മന്ത്രിതല

2021ൽ

ന്ത്പസ്ത വന

ഏടറ്റെുക്കുകയുാം ടെയ്തു.
നയൂ ഡൽഹി
ജൂലല 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.

