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ଭାରତର ଜ2ି0 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ଲ ାଲ ା, ଥିମ୍ ଏବଂ ଲେବସାଇଟ ଉଲ୍ମାଚତି 

୍ଲଭମ୍ବର 08, 2022 

ପ୍ରଧା୍ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୍ଲରନ୍ଦ୍ର ଲମ୍ାଦୀ ଆଜ ିଭାରତର ଜ2ି0 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ଲ ାଲ ା, ଥିମ୍ ଏବଂ ଲେବସାଇଟକୁ ଉଲ୍ମାଚ୍ କରଛିନ୍ତ।ି 

ପ୍ରଧା୍ମ୍ନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଚଚୁ ଆଲ୍ ଉପାୟଲର ଉଲ୍ମାଚତି ଲ ାଇଥିବା ଲ ାଲ ା ଏବଂ ଥିମ୍ ୍ମି୍ନଲର ଦଆିଯାଇଛ:ି 

 

ଲ ାଲ ା ଏବଂ ଥିମ୍ 

ଜ2ି0 ଲ ାଲ ା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାଲର ଥିବା ଜୀବନ୍ତ ରଙ୍ଗ ଯଥା ୍ାରଙ୍ଗୀ, ଧଳା ଓ ସବୁଜ ଏବଂ ୍ୀଳ ରଙ୍ଗରୁ ଲପ୍ରରତି ଲ ାଇଛ।ି 
ଏ ା ପଥୃିବୀକୁ ପଦମ ସ ତି ଲଯାଡଥିାଏ। ପଦମ ଲ ଉଛ ିଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫୁ  ଯା ା ସମ୍ସୟା ମ୍ଧ୍ୟଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧକୁି ପ୍ରତଫିଳତି କରଥିାଏ। 
ଏ  ିଲ ାଲ ାଲର ଥିବା ପଥୃିବୀ ଜୀବ୍ ପ୍ରତ ିଭାରତର ଗ୍ର  ସମ୍ଥଚକ ଦୃଷ୍ଟିଲକାଣକୁ ଦର୍ଚାଏ ଯା ା ପ୍ରକୃତ ିସ ତି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଚ ଭାଲବ ସମ୍୍ବୟ ରକ୍ଷା 

କଲର। ଜ2ି0 ଲ ାଲ ା ତଲଳ ଲଦବ୍ା ରୀ  ିପିଲର “ଭାରତ”  ିଖିତ ଅଛ।ି 

ଲ ାଲ ା ଡଜିାଇନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଲ ା ା ପ୍ରତଲିଯା ିତା ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ଲର ପ୍ରାପ୍ତ ବଭିିନ୍ନ ଏଣ୍ଟ୍ି ିୁଡକିଲର ଥିବା ଉପାଦା୍ ୁଡକୁି ଲ୍ଇ ଏ  ିଲ ାଲ ା 

ଅଙି୍କତ ଲ ାଇଥି ା। ମ୍ାଇ ଭ (MyGov) ଲପାଟଚା ଲର ଆଲୟାଜତି ଲ ାଇଥିବା ଏ  ିପ୍ରତଲିଯା ିତାଲର 2000 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତଲିଯା ୀ 

ଉତ୍ସା ର ସ  ଭା  ଲ୍ଇଥିଲ । ଭାରତର ଜ2ି0 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମ୍ୟଲର ଜ୍ ଭା ିଦାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧା୍ମ୍ନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଲକାଣ ଅ୍ୁରୂପ ଏ ା 
ଅ୍ୁଷ୍ଠିତ ଲ ାଇଥି ା। 

 



ଭାରତର ଜ2ି0 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ଥିମ୍ - “ବାସୁଲଦବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍” ବା “ଲ ାଟଏି ପଥୃିବୀ ଲ ାଟଏି ପରବିାର ଲ ାଟଏି ଭବଷି୍ୟତ” - ମ୍ ା 

ଉପ୍ଷି୍ଦର ପ୍ରାଚୀ୍ ସଂସ୍କତୃ ପାଠରୁ   ୃୀତ। ଏ  ିଥିମ୍ ମ୍ ୁୟତଃ ସମ୍ସ୍ତ ଜୀବ୍ର ମ୍ ୂୟ – ଯଥା ମ୍ା୍ବ, ପରୁ୍, ଉଦି୍ଭଦ, ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ – 

ଏବଂ ପଥୃିବୀଲର ଓ ବୟାପକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଲର ଲସମ୍ା୍ଙ୍କର ପରସ୍ପର ସ ତି ସମ୍ପକଚକୁ ସୁଦୃଢ କଲର। 

ଏ  ିଥିମ୍  ାଇଫ୍ (ପରଲିବର୍ ପାଇଁ ଜୀବ୍ଲର୍ୈଳୀ) ଏବଂ ଏ ା ସ ତି ଜଡତି ତଥା ପରଲିବର୍ ଦୃଷ୍ଟରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ପସନ୍ଦ ସ ତି 
ଉଭୟ ବୟକି୍ତ ତ ଜୀବ୍ଲର୍ୈଳୀ ଓ ଜାତୀୟ ବକିାର୍କୁ ଉଲେ  କଲର, ଯା ା ଏକ ପରଷି୍କାର, ସବୁଜ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବଷି୍ୟତ ପାଇଁ ଲବୈଶ୍ୱକି 

ପରବିର୍ତ୍ଚ୍ ର୍ୀଳ କାଯଚୟ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟା୍ ଆକଷ୍ଚଣ କଲର। 

ଏ  ିଲ ାଲ ା ଏବଂ ଥିମ୍ ଏକତ୍ର ଭାରତର ଜ2ି0 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ଏକ ର୍କି୍ତର୍ାଳୀ ବାର୍ତ୍ଚା ପ୍ରଦା୍ କଲର। ଆଲମ୍ ଅର୍ାନ୍ତ ସମ୍ୟ ଲଦଇ  ତ ି
କରୁଥିବାଲବଲଳ ଏ  ିବାର୍ତ୍ଚା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ, ସାମ୍ଗି୍ରକ, ଦାୟିତ୍ୱବା୍ ଏବଂ ସମି୍ମଳତି ଢଙ୍ଗଲର ସମ୍ଗ୍ର ବଶି୍ୱଲର ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଓ ସମ୍ା୍ ବକିାର୍ 

ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ୍ମି୍ଲନ୍ତ ଲଜାର ଲଦଇଥାଏ। ଏ  ିଲ ାଲ ା ଏବଂ ଥିମ୍ ଆମ୍ର ଜ2ି0 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏକ ବଲିର୍ଷ୍ ଭାରତୀୟ ଆଭିମ୍ୁ ୟକୁ 
ଦର୍ଚାଇଥାଏ ଯା ା ଲ ଉଛ ିଆ ପା  ଇଲକାସଷି୍ଟମ୍ଲର ସଦ୍ଭାବ୍ା ସ ତି ଜୀବ୍ଯାପ୍ କରବିା। 

ଭାରତ ପାଇଁ ଜ2ି0 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ମ୍ଧ୍ୟ "ଅମ୍ୃତକାଳ" ର ଆରମ୍ଭକୁ ଚହି୍ନତି କଲର। ଅମ୍ୃତକାଳ ଲ ଉଛ ି25 ବଷ୍ଚର ସମ୍ୟ ଯା ା 15 ଅ ଷ୍ଟ 
2022 ଲର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀ୍ତାର 75 ତମ୍ ବାଷ୍କିୀ ଠାରୁ ଏ ାର ସ୍ୱାଧୀ୍ତାର ର୍ତବାଷ୍କିୀ ପଯଚୟନ୍ତ, ଏବଂ ଏକ ଭବଷି୍ୟବାଦୀ, ସମ୍ୃଦ୍ଧ, 

ଅନ୍ତଭଚୂ କ୍ତ ଏବଂ ବକିର୍ତି ସମ୍ାଜ  ଢବିା ଦ ିଲର ଏ ାର ମ୍ୂଳଲର ର ଛି ିମ୍ା୍ବ-ଲକନ୍ଦ୍ରକି ଆଭିମ୍ୁ ୟ। 

ଜ2ି0 ଲେବସାଇଟ 

ଭାରତର ଜ2ି0 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ଲେବସାଇଟ www.g20.in ମ୍ଧ୍ୟ ପ୍ରଧା୍ମ୍ନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ମାଚତି ଲ ାଇଥି ା। ଏ  ିଲେବସାଇଟ ଜ2ି0 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ଲେବସାଇଟ www.g20.org କୁ 1 ଡଲିସମ୍ବର 2022 ଲର ସ୍ଥା୍ାନ୍ତରତି ଲ ବ, ଲଯଉଁ ଦି୍  ଭାରତ ଜ2ି0ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ର ଣ 
କରବି। ଜ2ି0 ଏବଂ  ଜଷି୍ଟିକ୍ ବୟବସ୍ଥା ବଷି୍ୟଲର ମ୍ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ସୂଚ୍ା ପ୍ରଦା୍ କରବିା ସ ତି ଏ  ିଲେବସାଇଟ ଜ2ି0 ଉପଲର ସଚୂ୍ା ଭଣ୍ଡାର 

ଭାଲବ ୍ମି୍ଚାଣ କରବିା ପାଇଁ ଏବଂ ଲସବା ପ୍ରଦା୍ କରବିା ପାଇଁ ମ୍ଧ୍ୟ ବୟବ ୃତ ଲ ବ। ୍ା ରକିମ୍ାଲ୍ ଲସମ୍ା୍ଙ୍କର ପରାମ୍ର୍ଚ ଦା   
କରବିା ୍ମି୍ଲନ୍ତ ଲେବସାଇଟଲର ଏକ ବଭିା  ଅଛ।ି 

ଜ2ି0 ଆପ୍ 

ଲେବସାଇଟ ବୟତୀତ ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ପଲାଟଫମ୍ଚଲର ଏକ ଲମ୍ାବାଇଲ୍ ଆପ୍ “ଜ2ି0 ଇଣି୍ଡଆ” ଜାର ିଲ ାଇଛ।ି 

୍ୂଆଦେିୀ 

୍ଲଭମ୍ବର 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. 

 


