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ఇటలీ అతిథ్యంలో జీ-20 సాంస్కృతిక శాఖల మంత్రుల స్మావేశం
జూల ై 30, 2021
ప్రస్ు తతం జీ-20 అధ్యక్ష స్థానంలో ఉనన ఇటలీ, 2021 జూల ై 30న నిర్వహంచిన జీ-20 దేశథల స్థంస్కృతిక
శథఖ మంతరరల స్మావేశంలో కంద్ర విదేశీ వ్యవ్హారథలు, స్థంస్కృతిక శథఖ స్హాయ మంతిర శీీమతి మీనాక్షి
లేఖి పథలగొనానర్ు.
స్థంస్కృతిక వథర్స్త్ావనిన ప్రిర్క్షించతకోవ్డం; స్ంస్కృతి దావరథ వథత్ావ్ర్ణ స్ంక్షోభానిన ఎద్తరకకనడం; శిక్షణ
అలాగ విద్య దావరథ స్థమరథాాలనత పంచతకోవ్డం; డిజిటలకు మార్డం అలాగ స్ంస్కృతికి స్ంబంధంచిన కొతు
స్థంకతికతలు; వ్ృది చోద్కథలుగథ స్ంస్కృతి, స్ృజనాతమక ర్ంగథలు కీలక పథతర పో షంచడం తదతర్ అంశథలపై
ఈ స్మావేశంలో చరిచంచార్ు.
ఈ స్మావేశంలో పథలగొనన వథరిని ఉదేేశించి విదేశీ వ్యవ్హారథలు, స్థంస్కృతిక శథఖ స్హాయ మంతిర
ప్రస్ంగించార్ు, అలాగ “వ్ృది చోద్కథలుగథ స్ంస్కృతి, స్ృజనాతమక ర్ంగథలు” అనే అంశంపై భార్త ద్ృషి కోణం
గురించి వివ్రించార్ు. ఆరిాక వ్ృది స్థధ్న, ఉదయ యగథల కలపనలో స్ంస్కృతి, స్ృజనాతమక ర్ంగథల పథరధానయం
గురించి ఆమె ప్రస్ు థవించార్ు. అలాగ మహళలు, యువ్త, స్తస్ంప్ననమెైన మరియు వైవిధ్యభరితమెైన
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కల్పంచడంలోనత; చేనేత, హస్ు కళలు, ఖాదీ మొద్ల ైన వథటి ఉతపతిు లో ప్రథయవ్ర్ణ అనతకూల తయారీ,
వినియోగ ధయ ర్ణులనత పో ర తసహంచడంలోనూ స్ంస్కృతి, స్ృజనాతమక ర్ంగథల స్థమరథాాల గురించి ఆమె
వివ్రించార్ు. భార్తదేశంలో వథటి పథరముఖయత గురించి కూడా త్ెల్యజశథర్ు.
ఉపథధని కల్పంచడం, అస్మానతలనత తగిొంచడం, నిలకడెైన తీర్ులో అభివ్ృది స్థధ్ననత పో ర తసహంచడం,
ప్రజలకు ఒక ప్రత్ేయక గురిుంప్ు కల్పంచడం వ్ంటి వథటి దావరథ వ్ృది కి ఊతమిచేచంద్తకు స్ంస్కృతి,
స్ృజనాతమక ర్ంగథలు త్ోడపడగలవ్ని ఆమె పేరకకనానర్ు.

ఉతు ర్ ప్రదేశ్ ప్రభుతవం అమలు చేస్ు తనన ఒక జిలాా ఒక ఉతపతిు స్కకము, టూరిజం స్ర్్కాటల
ా , యోగథ అలాగ
ఆయురవదానిన పో ర తసహంచడం వ్ంటి వివిధ్ చర్యల దావరథ స్ంస్కృతి, స్ృజనాతమక ర్ంగథలకు త్ోడాపటల
అందంచేంద్తకు భార్త్ చేస్ు తనన కృష గురించి ఆమె వివ్రించార్ు.
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అంతరథాతీయంగథ స్మాలోచనలు జర్ప్డంత్ో పథటల కల్స్కటలిగథ ముంద్తకు స్థగథల్సన అవ్స్ర్ం గురించి,
అలాగ ప్రభుతవ విధానాల గురించి తగు రీతిలో త్ెల్యజయడం స్హా అమలు చేయాల్సన అవ్స్ర్ం గురించి
ఆమె ప్రస్ు థవించార్ు.
స్మాజాలోాని స్థంస్కృతిక, స్ృజనాతమక ర్ంగథలకు త్ోడాపటల, వస్తలుబాటల కల్పంచేంద్తకు అంతరథాతీయంగథ
స్థంస్కృతిక స్హకథర్ం, భాగస్థవమాయనికి భార్త్ కటలిబడి ఉంద్ని ఆమె ప్ునర్ుదాాటించార్ు.
చర్చల అనంతర్ం జీ-20 కలచర్ వ్రికంగ్ గర
ీ ప్ టర్మ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సస తీరథమనానిన జీ-20 దేశథల స్థంస్కృతిక
శథఖల మంతరరలు ఆమోదంచార్ు.
జాతీయ, అంతరథాతీయ స్థాయిలో ఆరిాకంగథ, స్థమాజికంగథ ప్రభావ్ం చూప్గల్గ స్త్ాు ఉననంద్తన జీ-20 ప్ని
విధానాలోా స్ంస్కృతిని కూడా చేరథచలనన అంశథనిన 2021 జీ-20 నేతల స్ద్స్తసకు నివేదంచేంద్తకు
ఉదేేశించిన మంతరరల స్థాయి తీరథమనానికి జీ-20 దేశథల స్థంస్కృతిక శథఖ మంతరరలు ఆమోద్ం త్ెల్పథర్ు.
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.

