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ભારતની G20 અધ્યક્ષતાનાાં લોગો, વિષય અને િબેસાઇટન ાં અનાિરણ 
08 નિેમ્બર, 2022 

 

આજે િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતની G20 અધ્યક્ષતાનાાં લોગો, વિષય અને િેબસાઇટન ાં અનાિરણ 
કય ું હત ાં. 
 

િડાપ્રધાન દ્િારા િર્ચય ુઅલ મૉડમાાં અનાિરણ કરિામાાં આિેલ લોગો અને વિષય નીચે મ જબ છે: 

 

લોગો અને વિષયની સમજણ 
 

G20 લોગોની પ્રેરણા ભારતનાાં રાષ્ટ્ર ધ્િજનાાં િાઇબ્રન્દ્ટ રાંગો – કેસરી, સફેદ અને લીલો પરથી મળે છે. તે 
ભારતનાાં રાવષ્ટ્રય ફુલ કમળ સાથે પૃથ્િીનો સાંયોગ ધરાિે છે જે પડકારો િર્ચચે િૃવદ્ધ પ્રવતપાદદત કરે છે. પૃથ્િી 
ભારતનાાં જીિનમાાં ગ્રહ-તરફનાાં અવભગમન ેપ્રવતપાદદત કર ેછે, જે પ્રકૃવત સાથે સાંપૂણુ સ સાંિાદદતામાાં છે. 
G20 લોગોની નીચે દેિનાગરી લીપીમાાં "ભારત” લખેલ ાં છે. 
 

લોગો ડીઝાઇન માટેની ખ લ્લી સ્પધાુ દરવમયામ પ્રાપ્ત થયેલી વિવિધ એન્દ્રીઓમાાં સમાવહત ઘટકોનો આ 
લોગોમાાં સમાિેશ કરિામાાં આવ્યો છે. MyGov પોટુલ પર આયોજીત સ્પરાધામાાં 2000 કરતા િધારે રજૂઆતો 
સાથે ઉત્સાહપૂણુ પ્રવતભાિ પ્રાપ્ત થયો હતો. આ ભારતની G20 અધ્યક્ષતા દરવમયાન િડાપ્રધાનનાાં જન 
ભાગીદારી વિઝન સાથે સમરેખતામાાં છે. 
 

ભારતની G20 અધ્યક્ષતાનો વિષય - "િસ ધિૈ ક ટ ાંબકમ” અથિા "િન અથુ િન ફેવમલી િન ફ્ય ચર” – ને પ્રાવચન 
સાંસ્કૃત ગ્રાંથ મહા ઉપવનષદ માાંથી લેિામાાં આવ્યો છે. મૂળભૂત રીતે, આ વિષય તમામ જીિો- મન ષ્યો, 
પ્રાણીઓ, િનસ્પવતઓ અને સ ક્ષ્મજીિો-નાાં મૂલ્યની અન ેપૃથ્િી પર અને વ્યાપક બ્રહ્ાાંડમાાં તેઓનાાં 



આાંતરસાંબાંધની પ વિ કરે છે. 
 

આ વિષય સ્િર્ચછ, હરીયાળા અને આસમાની ભવિષ્યમાાં પદરણમતા િૈવવિક રીતે ફેરબદલનાાં પગલાઓ તરફ 
દોરી જતી વ્યવતતગત જીિનશૈલીઓ તેમજ રાવષ્ટ્રય વિકાસ એમ બન્દ્ને સ્તર પર પયાુિરણની રવિએ ટકાઉ 
અને જિાબદાર પસાંદગીઓ અને સાંલગ્નતાઓ સાથે LiFE (પયાિુરણ માટે જીિનશૈલી) પર પણ પ્રકાશ પાડે 
છે. 
 

લોગો અને વિષય સાથ ેમળીને ભારતની G20 અધ્યક્ષતાનો પ્રબળ સાંદેશો પહોંચાડે છે, જે આપણે આ 
અવનવવચતતા ધરાિતા સમયમાાંથી પસાર થઇએ છીએ તે સાથે ટકાઉ, સિાુંગી, જિાબદાર અને સમાિેશક 
રીતે વિવિમાાં તમામ માટ ેન્દ્યાયીક અને વિવિસવનય િૃવદ્ધ માટેની ઝાંખના છે. તેઓ આસપાસનાાં જૈિતાંત્ર 
સાથે સ સાંગતતામાાં જીિન જીિિાનો અનન્દ્ય ભારતીય અવભગમ આપણી G20 અધ્યક્ષતામાાં રજૂ કરે છે. 
 

ભારત માટે, G20 અધ્યક્ષતા 15 ઓગસ્ટ 2022 નાાં રોજ તેની સ્િતાંત્રતાની 75મી િષુગાાંઠથી શરૂ કરીને 
તેની સ્િતાંત્રતાની શતાવદદ સ ધી 25- િષુની અિધી "અમૃતકાળ” નો પ્રારાંભ પણ સૂચિે છે, જે તેનાાં મૂળમાાં 
માનિ-કેવન્દ્રત અવભગમથી અલગ પડતા ભાવિ, સમૃદ્ધ, સમાિેશક અને વિકવસત સમાજ તરફ દોરી જાય 
છે. 
 

G20 િબેસાઇટ 
 

િડાપ્રધાન દ્િારા ભારતની G20 અધ્યક્ષતાની િેબસાઇટ www.g20.in પણ લોન્દ્ચ કરિામાાં આિી હતી. આ 
િેબસાઇટ ભારત G20 ની અધ્યક્ષતા ધારણ કરે તે દદિસ ે1 ડીસેમ્બર 2022 નાાં રોજ G20 અધ્યક્ષતાની 
િેબસાઇટ www.g20.org માાં સહજ રીતે પદરિર્તતત થશે. G20 અને લોજીવસ્ટકની વ્યિસ્થાઓ વિશેની 
નોંધપાત્ર માવહતી ઉપરાાંત, આ િેબસાઇટ G20 પર માવહતીનાાં કોશન ાં વનમાુણ કરિા અને સેિા આપિા માટે 
પણ ઉપયોગમાાં લેિામાાં આિશે. આ િેબસાઇટ નાગદરકો માટે તેઓનાાં સૂચનો મોકલિાનો વિભાગ સમાિ ે
છે. 
 

G20 ઍપ 
 

િેબસાઇટ ઉપરાાંત, એન્દ્રોઇડ અને મોબાઇલ ઍપ iOS પ્લેટફોમુ પર "G20 India" મોબાઇલ ઍપ રીલીઝ 
કરિામાાં આિી છે. 
 

નિી દદલ્હી 
08 નિમે્બર, 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. 
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