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భారత్ మరియు జపాన్ మధ్య దౌత్య సంబంధాలకు 2022లో 70వ 
వారిికోత్సవం – భారత్ త్రఫున లోగో ఆవిష్కరణ 

జనవరి 04, 2022 
 

1. భారత్ మరియు జపాన్ 1952 ఏప్రిల్ 28న దౌత్య సంబంధాలను నెలకొలపుకపనాాయి. ఈ దౌత్య 
సంబంధాల ఏరాుటుకప సంబంధ ంచి 2022లో ఇరు దేశాలప 70వ వారిికోత్సవాన్నా జరుపుకోనునాాయి. 
ఈ చరిత్ాిత్మక సంఘటనను పురసకరించుకపన్న, పతి్ేయకమ ైన లోగోలను రూప ంద ంచుకోవడాన్నకి ఇరు 
దేశాలప న్నరణయించాయి. ఈ ఏడాద  అంత్కితి్ం జపాన్ పక్షం త్న లోగోను విడుదల చేసరంద . 
 
2. భారత్ త్రఫున లోగోను రూప ంద ంచేందుకప 2021 సెప్ెటంబర లో విదేశీ వయవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ 
(ఎంఈఏ) లోగో డిజ ైన్ పో టీన్న పాిరంభంచింద . మ ైగవ్ పో రటల్ దావరా పజిల నుండి ఎంటీలిను 
ఆహావన్నంచింద . ఎంఈఏకప చ ంద న ఎక్సస టరాల్ పబి్లసరటీ విభాగం అలాగే టోకోయలోన్న భారతీయ రాయబార 
కారాయలయం దావరా దీన్నకి పచిారం కల్ుంచారు. మొత్తం 1131 ఎంటీలిప అందాయి. పో టీ పారామిత్ుల 
ఆధారంగా స్రీన్నంగ్ కమిటీ ఈ ఎంటీలిను పరిశీల్ంచి, మొదటి బహుమత్ర ప ంద న ఎంటీగిా ఒక లోగోను 
ఎంప్రక చేసరంద . గ లపప ంద న లోగో డిజ ైన్ ను కింద ఇవవడం జరిగింద . 

 

 

 



 

3. లోగో నెమల్ అలాగే ఆకపపచచన్న నెమల్న్న వరిణసుత ంద , ఇవి భారత్ మరియు జపాన్ దేశాలకప చ ంద న 
జాతీయ పక్షలప. ఆకపచచన్న నెమల్ త్న త్ోక భాగంత్ో 7 అంక ను ఏరురచగా, నెమల్ 0 అంక ను 
ఏరురుసుత ంద . ఇరు దేశాల మధ్య సనాహ బంధాన్నకి ఈ లోగో పతిీక. దీన్నా శీ ిఅనూప్ దేవ్ పురిత 
రూప ంద ంచారు. శీి పురిత గుజరాత్ లోన్న సరాా ర పటేల్ యూన్నవరిసటీలో మాసటర ఆఫ్ కంపయయటర అప్రి కేషన్ 
(ఎంస్ఏ) చద వారు. ఇ-లెరిాంగ్, యూఐ అలాగే వెబ సెైట్ డిజ ైన్ లలో ఆయనకప విసత ృత్ అనుభవం ఉంద . 
 
4. 70 వారిికోత్సవాన్నా పురసకరించుకపన్న, ఏడాద  ప డవునా భారత్ మరియు జపాన్ లలో అనేక 
కారయకమిాలను న్నరవహ ంచేందుకప పణిాళికలప రూప ంద ంచారు. ఇందులో భారత్-జపాన్ ద ైవపాక్షిక 
సంబంధాలను పతి్రబ్లంబ్లంచే విభనా రంగాలను కవర చేసూత  సాంసకృత్రక కారయకమిాలప, ఎగిిబ్లషన్ లప 
మరియు సెమినార లప ఉంటాయి. భారత్-జపాన్ పతి్ేయక వయయహాత్మక మరియు పపించ భాగసావమయం 
యొకక పయరిత సామరాయ ాన్నా సాకారం చేసనందుకప దాన్న పాిముఖయత్ అలాగే అన్నా పక్ష ల న్నబదనత్ను 
న్నజంగా పతి్రబ్లంబ్లంచే రీత్రలో ఈ కారయకమిాలప ఈ సందరాాన్నా సూచిసాత యి. 
 
నయయఢిలీ్ల 
జనవరి 04, 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. 
 
 


