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 کشائی نقاب کی سائٹ ویب اور تھیم لوگو، کے صدارت 02ہندوستان کے طرف سے جی 

 2822 ،نومبر 80

 

 سائٹ ویب اور تھیم لوگو، کے صدارت 28جی  کی ہندوستان آج نے مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 ۔کی کشائی نقاب کی

 درج ذیل ہیں کی، اور وہ میں موڈ ورچوئل نے اعظم وزیر کشائی نقاب کی تھیم اور لوگو

 

 

 وضاحت کی تھیم اور لوگو

 

 رنگ نیلے اور سبز اور سفید زعفرانی، - رنگوں متحرک کے پرچم قومی کے ہندوستان لوگو 28جی 

 جو ہے پھول قومی کا ہندوستان جو کہ ہے، جوڑتا ساتھ کے کمل کو زمین سیارہ یہ۔ ہے لیا گیا سے

 کے سیارے کے ہندوستان لیے کے زندگی زمین۔ ہے کرتا عکاسی کی ترقی درمیان کے چیلنجوں



 کے لوگو 28جی ۔ ہے میں آہنگی ہم کامل ساتھ کے فطرت جو ہے، کرتی عکاسی کی نظر نقطہ حامی

 ۔ہے" بھارت" ہوا لکھا میں الخط رسم دیوناگری نیچے

 عناصر شامل میں اندراجات مختلف والی ہونے موصول دوران کے مقابلے کھلے لیے کے ڈیزائن لوگو

 ساتھ کے سبمیشن زیادہ سے 2888 میں مقابلے والے ہونے منعقد پر پورٹل MyGov۔ ہے مبنی پر

 کے بھاگیداری جن کے اعظم وزیر دوران کے صدارت 28جی  کی ہندوستان یہ۔ مال جواب پرجوش

 ۔ہے مطابق کے وژن

" مستقبل ایک خاندان ایک زمین ایک" یا" کٹمبکم واسودھائیو" - تھیم کا صدارت 28جی  کی ہندوستان

 کی زندگی تمام تھیم پر، طور بنیادی۔ ہے گیا کیا اخذ سے متن سنسکرت قدیم کے اپنشد مہاجو کہ  –

 وسیع اور ارض کرہ اور -ہیں مائکروجنزمز اور پودے، جانور، انسان،اور  – ہے کرتا توثیق کی قدر

 کی تاکید کرتا ہے۔ ربط باہمی کے ان میں کائنات تر

 ماحولیاتی وابستہ، سے اس ہے، کرتا الئٹ اسپاٹ بھی کو( انوائرنمنٹ فار اسٹائل الئف) الئف تھیم یہ

 دونوں ترقی قومی ساتھ ساتھ کے زندگی طرز انفرادی ساتھ، کے انتخاب دار ذمہ اور پائیدار پر طور

 نتیجے کے جس ہیں ہوتی کارروائیاں کی تبدیلی پر سطح عالمی میں نتیجے کے جس پر، سطح کی

 ۔ہے ہوتا مستقبل نیال اور سرسبز صاف، میں

 میں دنیا جو ہیں، پہنچاتے پیغام طاقتور ایک کا صدارت 28جی  کی ہندوستان کر مل تھیم اور لوگو

 میں، اوقات خیز ہنگامہ ان ہم کہ جب ہے، کوشاں لیے کے ترقی مساوی اور منصفانہ لیے کے سب

 کے صدارت 28جی  ہمارے یہ۔ آگے بڑھ رہے ہیں میں انداز جامع اور دارانہ، ذمہ جامع، پائیدار، ایک

 کے نظام ماحولیاتی کے گرد ارداور  ہیں، کرتے نمائندگی کی نظر نقطہ ہندوستانی منفرد ایک لیے

 کی نمائندگی کرتے ہیں۔ گزارنے زندگی ساتھ کے آہنگی ہم ساتھ

 کو 2822 اگست 51 کہ جو ہے، کرتی بھی آغاز کا" امرتکال" صدارتکی  28جی  لیے، کے ہندوستان

 سو کی آزادی کی اس جو ہے، مدت سالہ 21 والی ہونے شروع سے سالگرہ ویں 51 کی آزادی کی اس

 انسانی بنیاد کی جس -معاشرہ یافتہ ترقی اور ہے جاتی لے طرف کی مستقبل اور جامع خوشحال، سال،

 کی طرف لے جاتی ہے۔ -ہے مرکوز پر بنیادوں

 

 سائٹ ویب 02جی 

 

 ویب۔ کیا النچ نے اعظم وزیر بھی کو www.g20.in سائٹ ویب کی پریذیڈنسی 28جی  کی ہندوستان

 www.g20.org سائٹ ویب کی پریذیڈنسی 28جی  کو 2822 دسمبر 5 کے رکاوٹ کسی بغیر سائٹ

 انتظامات الجسٹک اور 28جی ۔ گا سنبھالے صدارت 28جی  ہندوستان دن جس گی، جائے ہو منتقل پر



 اور تعمیر کی ذخیرے کے معلومات پر 28جی  کو سائٹ ویب عالوہ، کے معلومات اہم میں بارے کے

 کرنے پیش تجاویز اپنی لیے کے شہریوں میں سائٹ ویب۔ گا جائے کیا استعمال بھی لیے کے خدمت

 ۔ہے شامل سیکشن ایک لیے کے

 ایپ 02جی 

 

" G20 India" ایپ موبائل ایک پر فارمز پلیٹ دونوں ایس او آئی اور اینڈرائیڈ عالوہ کے سائٹ ویب

 ۔ہے گئی کی جاری

 

 

 دہلی نئی

 0200 نومبر، 20

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. 


