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ఇటలీ అతిథ్యంలో జీ-20 సాంస్కృతిక శాఖల మంత్రు ల స్మావశేం 

జూల  ై30, 2021 
 

ప్రస్తు తం జీ-20 అధ్యక్ష స్థా నంలో ఉనన ఇటలీ, 2021 జూల ై 30న నిర్వహ ంచిన జీ-20 దేశథల స్థంస్కృతిక 
శథఖ మంతరర ల స్మావేశంలో క ంద్ర విదేశీ వ్యవ్హారథలు, స్థంస్కృతిక శథఖ స్హాయ మంతిర శీీమతి మీనాక్షి 
లేఖి పథలగొ నానర్ు. 
 
స్థంస్కృతిక వథర్స్త్ావనిన ప్రిర్క్షించతకోవ్డం; స్ంస్కృతి దావరథ వథత్ావ్ర్ణ స్ంక్షోభానిన ఎద్తరకకనడం; శిక్షణ 
అలాగ  విద్య దావరథ స్థమరథా ాలనత ప ంచతకోవ్డం; డిజిటల కు మార్డం అలాగ  స్ంస్కృతికి స్ంబంధ ంచిన కొతు   
స్థంక తికతలు; వ్ృద ి  చోద్కథలుగథ స్ంస్కృతి, స్ృజనాతమక ర్ంగథలు కీలక పథతర పో ష ంచడం తద తర్ అంశథలప ై 
ఈ స్మావేశంలో చరిచంచార్ు. 
 

ఈ స్మావేశంలో పథలగొ నన వథరిని ఉదేేశించి విదేశీ వ్యవ్హారథలు, స్థంస్కృతిక శథఖ స్హాయ మంతిర 
ప్రస్ంగించార్ు, అలాగ  “వ్ృద ి  చోద్కథలుగథ స్ంస్కృతి, స్ృజనాతమక ర్ంగథలు” అనే అంశంప ై భార్త ద్ృష ికోణం 
గురించి వివ్రించార్ు. ఆరిాక వ్ృద ి  స్థధ్న, ఉదయ యగథల కలపనలో స్ంస్కృతి, స్ృజనాతమక ర్ంగథల పథర ధానయం 
గురించి ఆమె ప్రస్థు వించార్ు. అలాగ  మహ ళలు, యువ్త, స్తస్ంప్ననమైెన మరియు వ ైవిధ్యభరితమైెన 
స్థంస్కృతిక స్థంప్రదాయాలు మరియు విధానాలు గల స్థా నిక వ్రథొ లకు మరినిన అవ్కథశథలు 
కల్పంచడంలోనత; చేనేత, హస్ుకళలు, ఖాదీ మొద్ల ైన వథటి ఉతపతిులో ప్రథయవ్ర్ణ అనతకూల తయారీ, 
వినియోగ ధయర్ణులనత పోర తసహ ంచడంలోనూ స్ంస్కృతి, స్ృజనాతమక ర్ంగథల స్థమరథా ాల గురించి ఆమె 
వివ్రించార్ు. భార్తదేశంలో వథటి పథర ముఖయత గురించి కూడా త్ెల్యజ శథర్ు. 
 
ఉపథధ ని కల్పంచడం, అస్మానతలనత తగిొంచడం, నిలకడెైన తీర్ులో అభివ్ృద ి  స్థధ్ననత పో ర తసహ ంచడం, 
ప్రజలకు ఒక ప్రత్ేయక గురిుంప్ు కల్పంచడం వ్ంటి వథటి దావరథ వ్ృద ికి ఊతమిచేచంద్తకు స్ంస్కృతి, 
స్ృజనాతమక ర్ంగథలు త్ోడపడగలవ్ని ఆమె పేరకకనానర్ు. 
 



ఉతుర్ ప్రదేశ్ ప్రభుతవం అమలు చేస్తు నన ఒక జిలాా  ఒక ఉతపతిు  స్కకము, టూరిజం స్ర్్కాటలా , యోగథ అలాగ  
ఆయుర వదానిన పోర తసహ ంచడం వ్ంటి వివిధ్ చర్యల దావరథ స్ంస్కృతి, స్ృజనాతమక ర్ంగథలకు త్ోడాపటల 
అంద ంచేంద్తకు భార్త్ చేస్తు నన కృష  గురించి ఆమె వివ్రించార్ు.  
 
స్ంస్కృతి, స్ృజనాతమక ర్ంగథలకు స్ంబంధ ంచి స్ర్వస్థధార్ణమైెన స్మస్యలనత ఎద్తరకకనేంద్తకు 
అంతరథా తీయంగథ స్మాలోచనలు జర్ప్డంత్ో పథటల కల్స్ కటలి గథ ముంద్తకు స్థగథల్సన అవ్స్ర్ం గురించి, 
అలాగ  ప్రభుతవ విధానాల గురించి తగు రీతిలో త్ెల్యజ యడం స్హా అమలు చేయాల్సన అవ్స్ర్ం గురించి 
ఆమె ప్రస్థు వించార్ు. 
 

స్మాజాలోా ని స్థంస్కృతిక, స్ృజనాతమక ర్ంగథలకు త్ోడాపటల, వ స్తలుబాటల కల్పంచేంద్తకు అంతరథా తీయంగథ 
స్థంస్కృతిక స్హకథర్ం, భాగస్థవమాయనికి భార్త్ కటలి బడి ఉంద్ని ఆమె ప్ునర్ుదాా టించార్ు. 
 
చర్చల అనంతర్ం జీ-20 కలచర్ వ్రికంగ్ గరీప్ టర్మ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సస  తీరథమనానిన జీ-20 దేశథల స్థంస్కృతిక 
శథఖల మంతరర లు ఆమోద ంచార్ు. 
 

జాతీయ, అంతరథా తీయ స్థా యిలో ఆరిాకంగథ, స్థమాజికంగథ ప్రభావ్ం చూప్గల్గ  స్త్ాు  ఉననంద్తన జీ-20 ప్ని 
విధానాలోా  స్ంస్కృతిని కూడా చేరథచలనన అంశథనిన 2021 జీ-20 నేతల స్ద్స్తసకు నివేద ంచేంద్తకు 
ఉదేేశించిన మంతరర ల స్థా యి తీరథమనానికి జీ-20 దేశథల స్థంస్కృతిక శథఖ మంతరర లు ఆమోద్ం తె్ల్పథర్ు. 
 
న్యయఢిలీీ 
జుల ై 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. 
 


