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ਇਟਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ G20 ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਤੰਰੀਆ ਂਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ   
 

30 ਜੁਲਾਈ, 2021 

 
ਮਾਨਯੋਗ ਭਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ G 20 ਦੀ 2021 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ 

ਇਟਲੀ ਿੱਲੋਂ  30 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨ ੰ ਕਰਾਈ ਗਈ G 20 ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਭਿੱਚ ਭ ੱਸਾ ਭਲਆ। 
 

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਭਖਆ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲਿਾਯ  ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਭਜੱਠਣਾ, ਭਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇ

ਭਸੱਭਖਆ ਰਾ ੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਭਨਰਮਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਭਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ 

ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਿਜੋਂ ਚਰਚਾ  ੋਈ।  
 

ਮਾਨਯੋਗ ਭਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਿਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਭਿਕਾਸ ਦੇ 

ਚਾਲਕ ਿਜੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰ' ਭਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਿਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਰਭਥਕ 

ਭਿਕਾਸ ਅਤ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਿਾਨਾ ਂਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਾਈਚਾਭਰਆਂ ਨ ੰ  ੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ, ਭਜਨ੍ਾ ਂਦੀਆਂ 

ਬ ੁਤ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਿੱਖ - ਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਥਾਿਾਂ  ਨ, ਨ ੰ ਅਭਜ ੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ 

ਪਰਥਾਿਾਂ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਕ ਾ, ਜੋ ਿਧੇਰੇ ਿਾਤਾਿਰਣ-ਪੱਖੀ  ਨ ਭਜਿੇਂ  ੱਥ-ਕਰਘਾ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦੀ 

ਆਭਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਸਰਜਣਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤ ੇ

ਿਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮ ੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਭਸਆ।  
 

ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਭਦੱਤਾ ਭਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਸਰਜਣਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਸਮਾਨਤਾਿਾਂ ਨ  ੰ

ਘਟਾਉਣ, ਭਿਕਾਸ ਨ ੰ ਭਟਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਿੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਭਿਕਾਸ ਨ ੰ ਅੱਗ ੇ

ਿਧਾ ਸਕਦੇ  ਨ। 
 

ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਿਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਸਰਜਣਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਭਜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਜ਼ਲਾ, ਇੱਕ 

ਉਤਪਾਦ ਸਕੀਮ, ਟ ਭਰਜ਼ਮ ਸਰਕਟ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਆਯੁਰਿੇਦ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ੇਗਏ ਿੱਖ -ਿੱਖ ਉਪਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। 
 

ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਸਰਜਣਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਭਲਆਂ ਨਾਲ ਨਭਜੱਠਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨ ੰ  

ਢੁਕਿੇਂ ਰ ਪ ਭਿੱਚ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਭ ਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਭਦੱਤਾ 

ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭ ਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 
 



ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਸਰਜਣਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੰ ਭ ਮਾਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 

ਭਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਭ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਯੋਗ ਪਰਤੀ ਿਾਰਤ ਦੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁ ਰਾਈ। 
 

ਇਸ ਭਿਚਾਰ -ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਭਿੱਚ G -20 ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ G -20 ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਜ ਦਲ ਦੀਆਂ 

ਸੰਦਰਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। 
 

G -20 ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦ ੇਮਜ਼ਬ ਤ ਆਰਭਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਭਜਕ 

ਪਰਿਾਿਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨ ੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ G 20 ਦੇ ਕੰਮ ਭਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਦੀ ਭ ਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ G 20 ਨੇਤਾਿਾ ਂਦੇ 2021 ਭਸਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਭਿੱਚ ਇਸਨ ੰ ਸੌਂਭਪਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
 

ਨਿੀਂ ਭਦੱਲੀ 

30 ਜੁਲਾਈ, 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. 

 


