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ਭਾਰਤ ਦੀ G-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦ ੇਲੋਗ,ੋ ਥੀਮ ਅਤ ੇਵ ੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 

8 ਨਵਬੰਰ, 2022 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ G-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦ ੇਲੋਗੋ, ਥੀਮ ਅਤੇ ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ 

ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਗੋ ਅਤ ੇਥੀਮ ਹੇਠਾਾਂ ਰਦੱਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

  

ਲੋਗੋ ਅਤ ੇਥੀਮ ਦੀ ਰਵਆਰਿਆ 

G20 ਲੋਗੋ ਭਾਰਤ ਦ ੇਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਝੰਡ ੇਦੇ ਜੀਵੰਤ ਰੰਗਾਾਂ - ਭਗਵਾ, ਰਚੱਟੇ ਅਤ ੇਹਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਰਤ ਹ । ਇਸ 

ਲੋਗੋ ਰਵਚ ਗਰਰਹ ਧਰਤੀ ਨ ੰ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਰਿਆ ਰਗਆ ਹ , ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਫੱੁਲ ਕਮਲ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦੇ 

ਰਵਚ ਰਰਹੰਦ ੇਹੋਏ ਰਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹ । ਧਰਤੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਰਹ-ਪ੍ੱਿੀ ਸੋਚ ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤ 

ਨਾਲ ਸੰਪ੍ ਰਨ ਇਕਸੁਰਤਾ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ । G20 ਲੋਗੋ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਰਲਪ੍ੀ ਰਵੱਚ 

"ਭਾਰਤ" ਰਲਰਿਆ ਰਗਆ ਹ । 



ਇਹ ਲੋਗ ੋਰਡਜਾਈਨ ਚੁਨਣ ਲਈ ਹੋਏ ਿੁੱਲਹੇ  ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਾਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਐਂਟਰੀਆਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ 

ਤੱਤਾਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹ । MyGov ਪ੍ੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੋਏ  ਮੁਕਾਬਲੇ ਨ ੰ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਟਰੀਆਾਂ 

ਨਾਲ ਉਤਸ਼੍ਾਹਪ੍ ਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਰਮਰਲਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ G-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰਦਰਸ਼੍ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਾਂਦਾ ਹ । 

ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰਵਸ਼੍ਾ - "ਵਸੁਧ ਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ" ਜਾਾਂ "ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਰਵਾਰ ਇੱਕ ਭਰਵੱਿ" - 

ਮਹਾਾਂ ਉਪ੍ਰਨਸ਼੍ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਰਿਤ ਸ਼੍ਲੋਕ ਤੋਂ ਰਲਆ ਰਗਆ ਹ । ਪ੍ਰਤੱਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਵਸ਼੍ਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਯਾਨੀ 

ਮਨੱੁਿ, ਜਾਨਵਰ, ਪ੍ੌਦ,ੇ ਅਤ ੇਸ ਿਮ ਜੀਵਾਣ ਆਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਰਵਆਪ੍ਕ ਬਰਰਹਮੰਡ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ 

ਆਪ੍ਸ ਰਵੱਚ ਜੁੜ ੇਹੋਣ ਦੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ । 

ਇਹ ਰਵਸ਼੍ਾ LiFE (Lifestyle for Environment) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਰਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨਸ਼੍ ਲੀ ਅਤੇ 

ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਰਵਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਰਟਕਾਊ ਅਤੇ ਰਜੰਮੇਵਾਰ ਰਵਕਲਪ੍ਾਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਉਂਦਾ 

ਹ , ਰਜਸ ਨਾਲ ਰਵਸ਼੍ਵ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਰਵਰਤਨਸ਼੍ੀਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਰਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਸਾਫ਼, ਹਰਰਆਲੀ ਭਰਰਆ 

ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਭਰਵੱਿ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹ । 

ਇਹ ਲੋਗ ੋਅਤ ੇਰਵਸ਼੍ਾ ਇਨਹਾਾਂ ਔਿੇ ਹਾਲਾਤ ਰਵਚ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਰਟਕਾਊ, ਸੰਪ੍ ਰਨ, ਰਜੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਰਵਸ਼੍ਵ ਰਵੱਚ ਸਾਰਰਆਾਂ ਲਈ ਰਨਆਾਂਪ੍ ਰਨ ਅਤੇ ਰਨਆਾਂਪ੍ ਰਨ ਰਵਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼੍ੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ G -20 

ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਮਜਬ ਤ ਸੰਦੇਸ਼੍ ਰਦੰਦਾ ਹ . ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੀ G-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ 

ਇਕਸੁਰਤਾ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ ਦਾ   ਰਵਲੱਿਣ ਭਾਰਤੀ ਨਜਰੀਆ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਨ। 

 

ਭਾਰਤ ਲਈ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ "ਅੰਰਮਰਤਕਾਲ" ਦੀ ਸ਼੍ੁਰ ਆਤ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ , ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨ ੰ 

ਆਜਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਸ਼੍ੁਰ  ਹੋਕੇ 25 ਸਾਲ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਭਰਵੱਿਮੁਿੀ, 

ਿੁਸ਼੍ਹਾਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ ਅਤੇ ਰਵਕਸਤ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇ, ਰਜਸਦ ੇਮ ਲ ਰਵੱਚ ਰਵਲੱਿਣ ਮਨੱੁਿ-ਕੇਂਰਦਰਤ ਨਜਰੀਆ ਹ । 

G20 ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ www.g20.in ਵੀ ਲਾਾਂਚ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। ਇਹ 

ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ 1 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨ ੰ G-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ www.g20.org 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਜਸ ਰਦਨ ਭਾਰਤ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। G20 ਅਤ ੇਲੌਰਜਸਰਟਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਇਸ ਵ ਬਸਾਈਟ ਨ ੰ G20 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਰਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ ਰਵੱਚ ਨਾਗਰਰਕਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਰਦੱਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ ਕਸ਼੍ਨ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ । 



G20 ਐਪ੍ 

ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ੍ "G20 India" ਨ ੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS, ਦੋਵਾਾਂ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਾਂਚ 

ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ । 

ਨਵੀਂ ਰਦੱਲੀ 

8 ਨਵੰਬਰ, 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. 

 


