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2022મ ાં ભ રત અને જાપ ન વચ્ચે ર જદ્વ રી સાંબાંધોની સ્થ પન ની
70મી વર્ષગ ઠાં - ભ રતન લોગોનાં લોન્ચચગ
જાચયઆરી 04, 2022
1. ભ રત અને જાપ ને 28 એપ્રિલ 1952ન રોજ ર જદ્વ રી સાંબાંધોની સ્થ પન કરી હતી. 2022મ ાં

બાંને દેશો ર જદ્વ રી સાંબાંધોની સ્થ પન ની 70મી વર્ષગ ાંઠની ઉજવણી કરશે. આ ઐપ્રતહ પ્રસક િસાંગને પ્રનપ્રમત્તે
બાંને દેશોએ ખ સ લોગો ર ખવ નો પ્રનણષય કયો છે . જાપ ની પક્ષે આ વર્ષની શરૂઆતમ ાં તેનો લોગો લોચચ કયો
હતો.
2. પ્રવદેશ માંત્ર લય (એમઈએ) એ ભ રતીય લોગો ડિઝ ઇન કરવ મ ટે સપ્ટેમ્બર 2021મ ાં લોગો ડિઝ ઇન સ્પધ ષ

શરૂ કરી હતી. MyGov (મ યજીઓવી) પોટષલ દ્વ ર લોકો પ સેથી એચરી માંગ વવ મ ાં આવી હતી. પ્રવદેશ
માંત્ર લયન બ હ્ય િચ ર પ્રવભ ગ દ્વ ર અને ટોક્યોમ ાં ભ રતીય દૂત વ સ દ્વ ર પણ તેની જાહેર ત કરવ મ ાં
આવી હતી. આ મ ટે કલ 1131 એચરીઓ મળી હતી. પ્રસ્િન્નગ કપ્રમટીએ હરીફ ઈન પડરમ ણોન આધ રે આ
એચરીઓનાં મૂલય ાંકન કયું અને િથમ ઇન મ પ્રવજે ત લોગો પસાંદ કયો. પ્રવજે ત લોગો ડિઝ ઇન નીચે મૂકવ મ ાં
આવ્યો છે .

3. લોગોમ ાં એક મોર અને એક લીલો તેતર દશ ષવવ મ ાં આવ્યો છે , જે અનિમે ભ રત અને જાપ નન ર ષ્ટ્રીય
પક્ષીઓ છે . લીલો તેતર તેની પૂાંછિી વિે અાંક 7 બન વે છે અને મોર અાંક 0 બન વે છે . લોગો બાંને દેશો
વચ્ચેન પ્રમત્રત ન બાંધનનાં િતીક છે . તે શ્રી અનપ દેવ પટી દ્વ ર બન વવ મ ાં આવ્યાં છે . શ્રી પટીએ

ગજર તની સરદ ર પટેલ યપ્રનવર્સસટીમ ાં મ સ્ટર ઓફ કોમ્પ્યટર એપ્રપ્લકેશન (MCA) નો અભ્ય સ કયો છે . તેમની
પ સે ઈ-લર્નનગ, UI અને વેબસ ઈટ ડિઝ ઇનનો બહોળો અનભવ છે .

4. 70મી વર્ષગ ાંઠની ઉજવણી કરવ મ ટે સમગ્ર વર્ષ દરપ્રમય ન ભ રત અને જાપ નમ ાં સાંખ્ય બાંધ ક યષિમો

યોજવ નાં આયોજન કરવ મ ાં આવ્યાં છે . તેમ ાં ભ રત-જાપ ન પ્રદ્વપક્ષીય સાંબાંધોન પ્રવપ્રવધ ક્ષેત્રોને આવરી લેતી

સ ાંસ્કૃપ્રતક િવૃપ્રત્તઓ, િદશષનો અને પડરસાંવ દોનો સમ વેશ થ ય છે . આ ઈવેચ્સ આ િસાંગને એવી રીતે પ્રચપ્રનનત
કરશે જે તેન મહત્વ પ્રવશે અને ભ રત-જાપ ન પ્રવશેર્ વ્યૂહ ત્મક અને વૈપ્રવવક ભ ગીદ રીની સાંપૂણષ સાંભ વન ને
સ ક ર કરવ મ ટે તમ મ પ્રહતધ રકોની િપ્રતબદ્ધત ને િપ્રતન્બપ્રબત કરશે.
નવી ડદલહી
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