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ଜ2ି0 ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ ୈଠକ ଇଟାଲୀ ଦ୍ୱାରା ଆବ ାଜତି 

ଜୁଲାଇ 30, 2022 

ଜ2ି0ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବ  ଇଟାଲୀ ଦ୍ୱାରା 30 ଜୁଲାଇ 2022 ବର ଆବ ାଜତି ଜ2ି0 ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ ୈଠକବର ମାନୟ ର ବ ୈବେଶକି 
 ୟାପାର ଓ ସଂସ୍କତୃ ିରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବଲଖୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବଲ। 

ସାଂସ୍କତୃକି ଐତହିୟର ସରୁକ୍ଷା, ସଂସ୍କତୃ ିମାଧ୍ୟମବର ଜଳ ା ୁ ସଙ୍କଟକୁ ସମାଧାନ କର ିା, ତାଲିମ ଏ ଂ ଶକି୍ଷା ମାଧ୍ୟମବର େକ୍ଷତା  ୃଦ୍ଧି 
କର ିା, ସଂସ୍କତୃ ିପାଇଁ ଡଜିଟିାଲ ପର ିର୍ତ୍ତନ ଏ ଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକି୍ତ େିୟା, ଏ ଂ  କିାଶ ପାଇଁ ଉବରେ ରକ ଭାବ  ସଂସ୍କତୃ ିଏ ଂ ସୃଜନାତ୍ମକ 

ବକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକି ଉପବର ଏହ ିବ ୈଠକବର ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 

ମାନୟ ର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ଓ ସଂସ୍କତୃ ିରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିବ ୈଠକବର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙୁ୍କ ସବମବାଧିତ କରଥିିବଲ ଏ ଂ ‘ କିାଶ ପାଇଁ 
ଉବରେ ରକ ଭା ବର ସଂସ୍କତୃ ିଏ ଂ ସୃଜନାତ୍ମକ ବକ୍ଷତ୍ର’ ଉପବର ଭାରତର େୃଷ୍ଟିବକାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରଥିିବଲ। ଅର୍ତବନୈତକି ଅଭି ୃଦ୍ଧ ିଏ ଂ 
ବରାଜଗାର ବଯାଗାଇ ାବର ସଂସ୍କତୃ ିଏ ଂ ସୃଜନାତ୍ମକ ବକ୍ଷତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ତର୍ା ମହଳିା, ଯୁ କ ଏ ଂ ସମୃଦ୍ଧ ଏ ଂ   ିଧି ସାଂସ୍କତୃକି ପରମ୍ପରା 
ଓ ପ୍ରର୍ା ଥି ା ସ୍ଥାନୀ  ସମେୁା କୁ ଅଧିକ ସବୁଯାଗ ପ୍ରୋନ କର ିା ପାଇଁ ଏହାର ସାମର୍ତୟ, ଏ ଂ ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶଳି୍ପ ଏ ଂ ଖେ ିଆେ ିଅଧିକ 
ପରବି ଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀର ଉରାେନ ଓ  ୟ ହାର ପ୍ରର୍ାକୁ ବପ୍ରାତ୍ସାହତି କର ିା ଏ ଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଗରୁୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା 

 ଷି ବର ବସ କହଥିିବଲ। 

ବସ ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିବଲ ବଯ ବରାଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କର,ି ଅସମାନତା ହ୍ରାସ କର,ି ସ୍ଥା ୀ ଢଙ୍ଗବର  କିାଶକୁ ବପ୍ରାତ୍ସାହତି କର ିଏ ଂ ବଲାକଙୁ୍କ 

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରଚି  ପ୍ରୋନ କର ିସଂସ୍କତୃ ିଏ ଂ ସୃଜନାତ୍ମକ ବକ୍ଷତ୍ର ଅଭି ୃଦ୍ଧକୁି ଉବରେ ରତି କରପିାର ି। 

ବସ ଉର୍ତ୍ରପ୍ରବେଶ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଜଲି୍ଲା ଏକ ଉରାେ ବଯାଜନା, ପଯତୟଟନ ପରପିର୍, ବଯାଗ ଏ ଂ ଆ ୁବ ତେକୁ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଭଳ ିସଂସ୍କତୃ ି
ଏ ଂ ସୃଜନାତ୍ମକ ବକ୍ଷତ୍ରର  କିାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ବନଇଥି ା  ଭିିନ୍ନ ପେବକ୍ଷପ  ଷି ବର ଉବଲ୍ଲଖ କରଥିିବଲ। 

ସାଂସ୍କତୃକି ଏ ଂ ସୃଜନାତ୍ମକ ବକ୍ଷତ୍ର ସହ ଜଡତି ସାଧାରଣ ସମସୟାର ମକୁା ଲିା କର ିା ତର୍ା ସା ତଜନକି ନୀତକୁି ସଚୂଚି କର ିା ଏ ଂ ଗ୍ରହଣ 
କର ିା ପାଇଁ ଆନ୍ତଜତାତୀ  ଆବଲାଚନା ଓ ଭାଗିୋରୀର ଆ ଶୟକତା ଉପବର ବସ ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କର ିା ସହତି ଏହାକୁ ସମର୍ତନ 

ଜଣାଇଥିବଲ। 

ବସ ସମାଜର ସାଂସ୍କତୃକି ଏ ଂ ସୃଜନାତ୍ମକ ବକ୍ଷତ୍ରକୁ ସମର୍ତନ ତର୍ା ସୁଗମ କର ିା ପାଇଁ ପ୍ର ାସବର ଆନ୍ତଜତାତୀ  ସାଂସ୍କତୃକି ସହବଯାଗ 

ଏ ଂ ଭାଗିୋରୀକୁ ବନଇ ଭାରତର ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତାକୁ ବୋହରାଇଥିବଲ। 

ଆବଲାଚନା ବଶଷବର ଜ2ି0 ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ2ି0 ସଂସ୍କତୃ ିୱାକକଂ ଗପୁ ବରଫବରନସ ସର୍ତ୍ତା ଳୀ ଗୃହୀତ ବହାଇଥିଲା। 

 



ଜାତୀ  ତର୍ା  ଶି୍ୱ ସ୍ତରବର ସଂସ୍କତୃରି େୃଢ ଅର୍ତବନୈତକି ତର୍ା ସାମାଜକି ପ୍ରଭା କୁ େୃଷି୍ଟବର ରଖି ଜ2ି0 କାଯତୟଧାରାବର ଏହାର ପ୍ରଚଳନକୁ 
ବପ୍ରାତ୍ସାହତି କର ିା ପାଇଁ ଜ2ି0 ବନତାଙ୍କ 2022 ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀବର ୋଖଲ କର ିା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀ  ବ ାଷଣାନାମାକୁ ଜ2ି0 ସଂସ୍କତୃ ି
ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ।ି 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଜୁଲାଇ 30, 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. 

 


