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இந்தியாவின் G20 பிரசிடென்சியின் ல ால ா, தீம் மற்றும் இணையதளம் 

டவளியீடு 

நவம்பர் 08, 2022  

 

இந்தியாவின் G20 பிரசிடென்சியின் ல ால ா, தீம் மற்றும் இணையதளத்ணத பிரதமர் திரு 

நலரந்திர லமாடி இன்று டவளியிட்ொர். 

டமய்நி ர் பயன்முணையில் பிரதமரால் டவளியிெப்பட்ெ ல ால ா மற்றும் தீம் பின்வருமாறு:

 

ல ால ா மற்றும் தீம் விளக் ம் 
 

G20 ல ால ா இந்தியாவின் லதசியக் ட ாடியின் துடிப்பான நிைங் ளில் இருந்து உத்லவ ம் 

டபறு ிைது - குங்குமம், டவள்ணள மற்றும் பச்ணச மற்றும் நீ ம். இது சவால் ளுக்கு மத்தியில் 

வளர்ச்சிணய பிரதிபலிக்கும் இந்தியாவின் லதசிய ம ரான தாமணரயுென் பூமிணய 

இணைக் ிைது. பூமியானது இந்தியாவின் ல ாள் ளுக்கு ஆதரவான வாழ்க்ண  

அணுகுமுணைணய பிரதிபலிக் ிைது, இது இயற்ண யுென் சாியான இைக் த்துென் உள்ளது. 

G20 ல ால ாவிற்கு  ீலே லதவநா ாி எழுத்தில் "பாரத்" என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. 
 

ல ால ா வடிவணமப்பிற் ான திைந்த லபாட்டியின் லபாது டபைப்பட்ெ பல்லவறு 

உள்ளீடு ளில் உள்ள கூறு ணள ல ால ா ஈர்க் ிைது. MyGov லபார்ட்ெலில் ஏற்பாடு 

டசய்யப்பட்ெ லபாட்டி 2000 சமர்ப்பிப்பு ளுென் உற்சா மான பதிண ப் டபற்ைது. இது 

இந்தியாவின் G20 பிரசிடென்சியின் லபாது பிரதமாின் ஜன் ப ிதாாியின் பார்ணவக்கு ஏற்ப 

உள்ளது. 
 

இந்தியாவின் G20 பிரசிடென்சியின்  ருப்டபாருள் - "வசுணதவ குடும்ப ம்" அல் து "ஒரு பூமி 



ஒரு குடும்பம் ஒரு எதிர் ா ம்" - ம ா உபநிஷத்தின் பண்ணெய சமஸ் ிருத உணரயிலிருந்து 

எடுக் ப்பட்ெது. அடிப்பணெயில், தீம் அணனத்து உயிர் ளின் மதிப்ணப உறுதிப்படுத்து ிைது - 

மனிதன், வி ங்கு, தாவரங் ள் மற்றும் நுண்ணுயிாி ள் - மற்றும் பூமி மற்றும் பரந்த 

பிரபஞ்சத்தில் அவற்ைின் ஒன்லைாடொன்று இணைக் ப்பட்டுள்ளது. 
 

தீம் வாழ்க்ண  (சுற்றுச்சூேலுக் ான வாழ்க்ண  முணை), அதனுென் டதாெர்புணெய, 

சுற்றுச்சூேலுக்கு நிண யான மற்றும் டபாறுப்பான லதர்வு ள், தனிப்பட்ெ வாழ்க்ண  முணை ள் 

மற்றும் லதசிய வளர்ச்சி ஆ ிய இரண்டிலும்  வனம் டசலுத்து ிைது, இது தூய்ணமயான, 

பசுணமயான மற்றும் நீ மான எதிர் ா த்ணத உ  ளவில் மாற்ைியணமக்கும் டசயல் ளுக்கு 

வேிவகுக் ிைது. 
 

ல ால ாவும்  ருப்டபாருளும் இணைந்து இந்தியாவின் G20 பிரசிடென்சியின் சக்திவாய்ந்த 

டசய்திணய டவளிப்படுத்து ின்ைன, இது உ  ில் உள்ள அணனவருக்கும் நியாயமான மற்றும் 

சமமான வளர்ச்சிக் ா  பாடுபடு ிைது, இந்த ட ாந்தளிப்பான  ா ங் ளில், நிண யான, 

முழுணமயான, டபாறுப்பான மற்றும் உள்ளெக் ிய முணையில் நாம் டசல்  ாம். அணவ நமது 

G20 பிரசிடென்சிக் ான தனித்துவமான இந்திய அணுகுமுணைணய 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்து ின்ைன, சுற்ைியுள்ள சுற்றுச்சூேல் அணமப்புென் இைக் மா  

வாழ் ின்ைன. 
 

இந்தியாணவப் டபாறுத்தவணர, G20 பிரசிடென்சியானது "அமிர்த ாலின்" டதாெக் த்ணதயும் 

குைிக் ிைது, 2022 ஆ ஸ்ட் 15 அன்று அதன் சுதந்திரத்தின் 75 வது ஆண்டு டதாெக் த்தில் 

டதாெங் ி, அதன் சுதந்திரத்தின் நூற்ைாண்டு வணர, எதிர் ா ம், டசேிப்பான, உள்ளெக் ிய 

மற்றும் வளர்ந்த சமூ ம், அதன் ணமயத்தில் மனிதணன ணமயமா க் ட ாண்ெ 

அணுகுமுணையால் லவறுபடு ிைது. 
 

G20 இணையதளம் 
 

இந்தியாவின் ஜி20 பிரசிடென்சியின் www.g20.in இணையதளத்ணதயும் பிரதமர் டதாெங் ி 

ணவத்தார். ஜி20 பிரசிடென்சி இணையதளமான www.g20.org க்கு இந்த இணையதளம் 

தணெயின்ைி இெம் டபயர்ந்து வரும் 1 டிசம்பர் 2022 அன்று, ஜி20 தண வர் பதவிணய இந்தியா 

ஏற்கும் நாளாகும். G20 மற்றும் தளவாெ ஏற்பாடு ள் பற்ைிய  ைிசமான த வல் ளுக்கு 

லம தி மா , G20 பற்ைிய த வல் ளின்  ளஞ்சியமா  உருவாக்  மற்றும் லசணவ டசய்ய 

இணையதளம் பயன்படுத்தப்படும். இணையதளத்தில் குடிமக் ள் தங் ள் பாிந்துணர ணள 

சமர்ப்பிக்  ஒரு பகுதி உள்ளது. 
 

G20 டசயலி  
 

இணையதளம் தவிர, ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் iOS இயங்குதளங் ளில் "G20 India" என்ை 

டமாணபல் டசயலி டவளியிெப்பட்டுள்ளது. 

 
நியூ டெல்லி  

நவம்பர்  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. 


