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నవంబర్ 08, 2022 

 
భారత్ యొక్క జీ20 అధ్యక్షతక్ు సంబంధ ంచిన లోగో, థీమ్ అలాగే వెబ స ైట ను నేడు ప్రధాన మంత్రర శ్ర ీ
నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కర ంచారు. 
 
వరుువల్ విధానంలో ప్రధాని ఆవిష్కర ంచిన లోగో అలాగే థీమ్, ఈ క ంద  విధ్ంగా ఉనాాయి: 
 

 

లోగో అలాగే థీమ్ గుర ంచి వివరణ 
 
భారతదేశ జాతీయ జ ండా యొక్క శక ివంతమ ైన కాషాయం, తెలుప్ు, ఆక్ుప్చ్ు ఇంకా నీలం రంగుల 
నుండి ప్రరరణతో ఈ జీ20 లోగో రూప ంద ంచ్బడింద . ఇద  సవాళ్లలోనూ వృద ి  ప్థంలో ప్యనించ్డానిా 
ప్రత్రబంబసూి , భారత జాతీయ ప్ుష్పమ ైన క్మలానిా భూగహీంతో జత చేసుి ంద . జీవరాశి విష్యంలో 
భారత్ యొక్క భూగహీ అనుక్ూల విధానానిా భూమి ప్రత్రబంబసుి ంద , ప్రక్ృత్రతో సంప్ూరణ సామరసాయనిక  
ప్రతీక్గా నిలుసుి ంద . జీ20 లోగో క ంద్ దేవనాగర  లిప్ిలో ‘‘భారత్’’ అని రాయబడింద . 
 



లోగో డిజ ైన్ కోసం నిరవహించిన బహిరంగ పో టీ సంద్రభంగా అంద్ుక్ునా వివిధ్ ఎంటీరలలోని అంశాలను 
క్లగలిప్ి ఈ లోగోను రూప ంద ంచ్డం జర గ ంద . ‘MyGov’ పో రటల్ లో నిరవహించిన పో టీలో 2000క్ు ప్ ైగా 
ఎంటీరల సమరపణలతో ఉతాహహభర తమ ైన ప్రత్రసపంద్న లింంచింద . భారత్ యొక్క జీ20 అధ్యక్షత 
సమయంలో ప్రజల భాగసావమాయనిక  సంబంధ ంచి ప్రధాన మంత్రర విజన్ క్ు అనుగుణంగా ఇద  చోటు 
చేసుక్ుంద . 
 
భారత్ యొక్క జీ20 అధ్యక్షతక్ు ‘‘వసుధెైక్ క్ుటుంబం’’ లేదా ‘‘ఒక్టే భూమి ఒక్టే క్ుటుంబం ఒక్టే 
భవిష్యతతి ’’ అనే థీమ్ ను ఎంచ్ుక్ునాారు. ఇద  మహా ఉప్నిష్తతి క్ు సంబంధ ంచిన పరా చీన సంసకృత 
గంీథం నుండి తీసుకోబడింద . ముఖ్యంగా ఈ థీమ్ మానవులు, జంతతవులు, మొక్కలు, ఇంకా 
సూక్షమజీవులు.. ఇలా జీవరాశులనిాంటి విలువను తెలియజేసుి ంద . అలాగే భూగహీంతో ఇంకా ఈ విశాల 
విశవంతో వాటిక్ునా అవినాభావ సంబంధానిా చాటిచెబుతతంద . 
 
ఈ థీమ్ ల ైఫ్ (ల ైఫ్ స టటల్ ఫర్ ఎనివరాన్ మ ంట – LiFE)ను క్ూడా ప్రతేయక్ంగా హ ైల ైట చేసుి ంద . వయక ిగత 
జీవనశ ైలితో పాటు జాతీయాింవృద ి , ఇలా ర ండు సాా యిలలో, ప్రాయవరణానుక్ూల ఇంకా 
బాధ్యతాయుతమ ైన ఎంప్ిక్లతో అనుబంధ ంచిన బడినదే ఈ ‘‘ల ైఫ్’’. ప్రప్ంచ్వాయపి్ంగా ప్ర వరిన చ్రయలక్ు 
ఇద  మారగం సుగమం చేయడంతో పాటు ప్రాయవరణానుక్ూల, ప్చ్ుద్నం ఇంకా సముదరా లక్ు 
అనుక్ూలమ ైన భవిష్యతతి క్ు ఇద  బాటలు వేసుి ంద . 
 
ఈ లోగో ఇంకా థీమ్ ర ండూ క్లిసి, భారత్ యొక్క జీ20 అధ్యక్షతక్ు సంబంధ ంచిన శక ివంతమ ైన 
సందేశానిా అంద సాి యి. మనం ప్రసుి తం తీవరమ ైన సవాళ్లను ఎద్ుర్కంటునా తరుణంలో, సుసిారమ ైన, 
సమిమళితమ ైన, బాధ్యతాయుతమ ైన ఇంకా అంద్ర నీ క్లుప్ుక్ునిపోయిే విధ్ంగా ప్రప్ంచ్మంతటికీ 
నాయయమ ైన ఇంకా సమానమ ైన వృద ిని అంద ంచ్డం కోసం ఇద  క్ృ ి చేసుి ంద . ఇరుగుప రుగు ప్రాయవరణ 
వయవసాతో సామరసయంగా జీవించ్డం అనే విలక్షణమ ైన భారతీయ విధానానిా మన జీ20 అధ్యక్షతక్ు 
జోడించేలా ఈ థీమ్  ఇంకా లోగో పరా త్రనిధ్యం వహిసాి యి. 
 
భారత్  విష్యంలో, జీ20 అధ్యక్షత మరో గ్ప్ప పరా రంభానిక  గురుి గా నిలుసుి ంద . ఎంద్ుక్ంటే భారత్ 75 
సావతంతరయ వార ికోతహవానిా 2022 ఆగస్టట 15న జరుప్ుక్ునా నాటి నుండి, వందేళ్ల  సావతంతరయ వేడుక్ుల 
వరక్ు, అంటే రాబో యిే 25 సంవతహరాల కాలానిా మనం ‘‘అమృతకాలం’’గా ప్ర గణ ంచ్నునాాం. 
మానవకేంద్రక్ విధానమే ప్రధాన అంశంగా, భవిష్యతతి దాయక్మ ైన, సుసంప్నామ ైన, సమిమళితమ ైన, 
ఇంకా అింవృద ిదాయక్ భారత్ ఆవిష్కరణ ద శగా ఈ 25 ఏళ్లలో దేశానిా తీర ుద దాా లనాద  
‘‘అమృతకాలం’’ లక్షయం. 
 



జీ20 వెబ స ైట్ 
 
భారత్ యొక్క జీ20 అధ్యక్షతక్ు సంబంధ ంచిన www.g20.in  వెబ స ైట ను క్ూడా ప్రధాని పరా రంింంచారు. 
ఈ వెబ స ైట 2022 డిస ంబర్ 1న, అంటే భారత్ జీ20 అధ్యక్ష బాధ్యతలను చేప్టిటన రోజున జీ20 ప్ రసిడెనీహ 
వెబ స ైట అయిన www.g20.org క  సజావుగా మారుబడుతతంద . జీ20 ఇంకా రవాణా ఒప్పందాలక్ు 
సంబంధ ంచిన ముఖ్యమ ైన సమాచారంతో పాటు, జీ20క  సంబంధ ంచిన సమాచార భాండాగారానిా 
రూప ంద ంచేంద్ుక్ు అలాగే అంద ంచ్డానిక  క్ూడా ఈ వెబ స ైట ఉప్యోగ ంచ్బడుతతంద . ప్రజలు తమ 
సూచ్నలను అంద ంచ్డానిక  క్ూడా ఈ వెబ స ైట లో ఒక్ విభాగానిా చేరాురు. 
 
జీ20 యాప్ 
 
వెబ స ైట తో పాటు ‘‘G20 India’’ మొబ ైల్ యాప ను క్ూడా పరా రంింంచారు, ఇద  Android అలాగే iOS 
పాల ట ఫామ్హ ర ండింటిలోనూ అంద్ుబాటులో ఉంటుంద . 
 
నయయఢిలీ్ల 
నవంబర్ 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. 
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