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ഇന്ത്യയുടെ ജി20 അധ്യക്ഷതയുടെ ല ോല ോ, ത ീം, ടെബ്സൈറ്റ് 
എന്നിെയുടെ അനോച്ഛോദനീം 

നെീംബർ 08, 2022 

ഇന്ത്യയുടെ ജി20 അധ്യക്ഷതയുടെ ല ോല ോയുീം ത മുീം ടെബ്സൈറ്ററീം 
പ്രധ്ോനമപ്ന്ത്ി പ്ര  നലേപ്ര ലമോദി ഇന്ന് അനോച്ഛോദനീം ടെയ്തു. 

ടെർെവൽ ലമോഡിൽ പ്രധ്ോനമപ്ന്ത്ി അനോച്ഛോദനീം ടെയ്ത ല ോല ോയുീം 
ത മുീം െുെടെ: 

 

Logo and Theme Explanation 
 
ല ോല ോയുീം െിഷയെുീം െിരദ കേണീം 

 
ജി 20 ല ോല ോ ഇന്ത്യയുടെ ലദര യ രതോകയുടെ തിളക്കമുള്ള നിറങ്ങളിൽ 
നിന്ന് പ്രലെോദനീം ഉൾടക്കോള്ളറന്നു - കുങ്കുമീം, ടെള്ളയുീം രച്ചയുീം, ന  യുീം. 
ടെ ലറെിളികൾക്കിെയി ുീം െളർച്ചടയ പ്രതിഫ ിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ 
ലദര യ രുഷ്രമോയ തോമേയുമോയി ഇത് ഭൂമിടയ ൈീംലയോജിപ്പിക്കുന്നു. 



ജ െിതലതോെുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്   അനുകൂ  ൈമ രനടത ഭൂമി 
പ്രതിഫ ിപ്പിക്കുന്നു, പ്രകൃതിയുമോയി തികഞ്ഞ ലയോജിപ്പി ോണ്. G20 
ല ോല ോയ്ക്ക് തോടെ ലദെനോ േി  ിരിയിൽ "ഭോേത്" എന്ന് 
എെുതിയിേിക്കുന്നു. 
 
ല ോല ോ േൂരകൽപ്പനയ്ക്കോയുള്ള ഒേു തുറന്ന മത്സേതിൽ  ഭിച്ച 
െിെിധ് എൻപ്െികളിൽ അെങ്ങിയിേിക്കുന്ന ടെകങ്ങടള ല ോല ോ 
ഉൾടപ്പെുതുന്നു. My Gov ലരോർട്ട ിൽ ൈീംടെിപ്പിച്ച മത്സേതിന് 2000-

 ധ്ികീം ൈമർപ്പണങ്ങലളോടെ ആലെരകേമോയ പ്രതികേണീം  ഭിച്ചറ. 
ഇന്ത്യയുടെ ജി 20 അധ്യക്ഷത  കോ ത് പ്രധ്ോനമപ്ന്ത്ിയുടെ ജൻ 
ഭോ ിദോേിയുടെ കോഴ്െപ്പോെിന് അനുൈൃതമോണിത്. 
 
ഇന്ത്യയുടെ ജി20 അധ്യക്ഷത െിഷയീം - "െൈുസധ്െകുെുീംബകീം" 
അട ലങ്കിൽ "ഒേു ഭൂമി ഒേു കുെുീംബീം ഒേു ഭോെി" - മ ോ 
ഉരനിഷതിന്ടറ രുേോതന ൈീംസ്കൃത പ് ന്ഥതിൽ നിന്ന് എെുതതോണ്. 
അെിസ്ഥോനരേമോയി, ത ീം എ ലോ ജ െജോ ങ്ങളറടെയുീം - മനുഷയൻ, 

മൃ ങ്ങൾ, ൈൈയങ്ങൾ, ൈൂക്ഷ്മോണുക്കൾ എന്നിെയുടെ - മൂ യെുീം 
ഭൂമിയിട യുീം െിരോ മോയ പ്രരഞ്ചതിട യുീം അെയുടെ രേസ്രേ 
ബന്ധടതയുീം സ്ഥിേ കേിക്കുന്നു. 
 
ത ീം സ ഫ് (LiFE) (രേിസ്ഥിതിക്ക് ലെണ്ടിയുള്ള ജ െിതസര ി) എന്നിെടയ 
എെുതു കോണിക്കുന്നു, അതിന്ടറ അനുബന്ധ, രേിസ്ഥിതി ൈുസ്ഥിേെുീം 
ഉതേെോദിതമുള്ളതുമോയ തിേടഞ്ഞെുപ്പറകൾ, െയക്തി ത 
ജ െിതേ തികളറടെയുീം ലദര യ െികൈനതിന്ടറയുീം ത തിൽ എന്നിെ  
ആല ോളത തിൽ രേിെർതനരേമോയ പ്രെർതനങ്ങളില ക്ക് 
നയിക്കുന്നു, ഇത് രുദ്ധെുീം  രച്ചനിറഞ്ഞതുീം ന  നിറമുള്ളതുമോയ 
ഭോെിയില ക്ക് നയിക്കുന്നു. 
 
ല ോല ോയുീം ത മുീം ലെർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ജി 20 അധ്യക്ഷതയുടെ രക്തമോയ 
ൈലരരീം നൽകുന്നു, അത് ല ോകതിട  എ ലോെേുടെയുീം ന തിയുക്തെുീം 
തു യെുമോയ െളർച്ചയ്ക്കോയി രേിപ്രമിക്കുന്നു, ഈ പ്രക്ഷുബ്ധമോയ 
ൈമയങ്ങളിൽ, ൈുസ്ഥിേെുീം ൈമപ് െുീം ഉതേെോദിതരേെുീം 
ഏലകോരിതെുമോയ േ തിയിൽ  നയിക്കുന്നു  െുറ്ററരോെുമുള്ള 
ആെോൈെയെസ്ഥയുമോയി ലയോജിച്ച് ജ െിക്കുന്നതിനോയുള്ള 
ൈെിലരഷമോയ ഇന്ത്യൻ ൈമ രനടത നമ്മുടെ ജി20 അധ്യക്ഷതയി ൂടെ 
അെ പ്രതിനിധ് കേിക്കുന്നു. 
 
ഇന്ത്യടയ ൈീംബന്ധിച്ചിെലതോളീം, ജി 20 പ്രൈിഡൻൈി "അമൃത്കോ തിടെ 
" ആേീംഭീം കുറിക്കുന്നു, 2022 ഓ സ്റ്റ് 15 ന് ൈവോതപ്ന്ത്യതിന്ടറ 75-ാോാീം 
െോർഷികീം മുതൽ ൈവോതപ്ന്ത്യതിന്ടറ നൂറോീം െോർഷികീം െടേ, െികൈിത 
ൈമൂ ീം, അതിന്ടറ കോത ോയ മനുഷയ ലകപ്ര കൃത ൈമ രനതോൽ 
ലെർതിേിച്ച  ഭോെിയില ക്കുള്ള, ൈമൃദ്ധമോയ, ൈമപ് മോയ, എലകോരിതമോയ  
25 െർഷടത കോ ടട്ടീം.  

 
G20 ടെബ്സൈറ്റ് 



 
ഇന്ത്യയുടെ ജി20 പ്രൈിഡൻൈിയുടെ www.g20.in എന്ന ടെബ്സൈറ്ററീം 
പ്രധ്ോനമപ്ന്ത്ി ഉദ്ടോെനീം ടെയ്തു. 2022 ഡിൈീംബർ 1-ന്, G20 പ്രൈിഡൻൈി 
ഇന്ത്യ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ദിെൈീം, ജി20 പ്രൈിഡൻൈി ടെബ്സൈറ്റോയ 
www.g20.org-ല ക്ക് ടെബ്സൈറ്റ് രേിധ്ികളി ലോടത സമലപ് റ്റ് ടെയ്റീം. G20, 

ല ോജിസ്റ്റിക്സസ് പ്കമ കേണങ്ങൾ എന്നിെടയ കുറിച്ചറള്ള കോേയമോയ 
െിെേങ്ങൾക്ക് രുറലമ, G20-ടയക്കുറിച്ചറള്ള െിെേങ്ങളറടെ ഒേു 
ലരഖേമോയി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുീം ലൈെിക്കുന്നതിനുീം ടെബ്സൈറ്റ് 
ഉരലയോ ിക്കുീം. ടെബ്സൈറ്റിൽ രൗേന്മോർക്ക് അെേുടെ നിർലേരങ്ങൾ 
ൈമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒേു െിഭോ ീം ഉൾടപ്പെുന്നു. 
 
G20 ആപ്പ് 
 
ടെബ്സൈറ്റിന് രുറലമ, ആൻലപ്ഡോയിഡ്, ഐഒഎസ് പ്ലോറ്റ് ലഫോമുകളിൽ 
"ജി20 ഇന്ത്യ" എന്ന ടമോസബൽ ആപ്പ് രുറതിറക്കിയിട്ടറണ്ട്. 
 
നയൂ ടഡൽ ി 

നെീംബർ 08, 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. 

 


