70th Anniversary of Establishment of Diplomatic
Relations between India and Japan in 2022 - Launch of
India’s Logo
January 04, 2022

2022 ରେ ଭାେତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ କୂ ଟରନୈତକ
ି ସମ୍ପକକ ସ୍ଥାପନେ 70 ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ
ଅବସେରେ ଭାେତେ ର ାର ା ଜାେି
ଜାନୁ ଆେୀ 04, 2022
1. ଭାେତ ଏବଂ ଜାପାନ 28 ଏପ୍ରି 1952 ରେ କୂ ଟରନୈତକ
ି ସମ୍ପକକ ସ୍ଥାପନ କେିଥିର । 2022 ରେ ଦୁ ଇ ରଦଶ କୂ ଟରନୈତକ
ି ସମ୍ପକକ
ସ୍ଥାପନେ 70 ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କେିରବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସେରେ ଦୁ ଇ ରଦଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ର ାର ା ଜାେି କେିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରନଇଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ବର୍ଷକ ଆେମ୍ଭରେ ଜାପାନ ଦଳ ଏହାେ ର ାର ା ଜାେି କେିଥି ା।
2. ରବୈରଦଶିକ ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାେତୀୟ ର ାର ାେ ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ରସରପେମେ
ବ 2021 ରେ ଏକ ର ାର ା ଡିଜାଇନ ପ୍ରତିର ା ିତା
ଆେମ୍ଭ କେିଥି ା। MyGov ରପାଟକା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାେଣଙ୍କଠାେୁ ଏଣ୍ଟ୍ିି ୁଡକ
ି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କୋ ାଇଥି ା। ଏହା ରବୈରଦଶିକ ବୟାପାେ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ବାହୟ ପ୍ରଚାେ ବିଭା ଏବଂ ରଟାକିଓରେ ଥିବା ଭାେତୀୟ ଦୂ ତାବାସ ଦ୍ୱାୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ରହାଇଥି ା। ସମୁଦାୟ 1131 ଏଣ୍ଟ୍ିି
ଗ୍ରହଣ କୋ ାଇଥି ା। ଏକ ସ୍କ୍ିନ
ି େ ମୂ ୟାଙ୍କନ କେିଥି ା ଏବଂ ପ୍ରଥମ
ି ଂି କମିଟ ି ପ୍ରତିର ା ିତାେ ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଆଧାେ କେି ଏହି ଏଣ୍ଟ୍ିି ୁଡକ
ପୁେସ୍କ୍ାେ ବିରଜତା ଏଣ୍ଟ୍ିି ଭାବରେ ଏକ ର ାର ା ବାଛିଥି ା। ବିରଜତା ର ାର ା ଡିଜାଇନ ନିମରନ େ ଦିଆ ାଇଛି।

3. ଏହି ର ାର ାରେ ଏକ ମୟୂ େ ଏବଂ ସବୁ ଜ ଫି ଜାଣ୍ଟ୍ ଚିତ୍ରତ
ି ରହାଇଛି, ାହାକି ଥାକ୍ରରମ ଭାେତ ଏବଂ ଜାପାନେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ସବୁ ଜ
ଫି ଜାଣ୍ଟ୍ ଏହାେ ାଞ୍ଜରେ ସଂଖ୍ୟା 7 ଏବଂ ମୟୂ େ ସଂଖ୍ୟା 0 ଆକାେ ତିଆେି କେିଛ।ି ଏହି ର ାର ା ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱେ ବନ୍ଧନେ
ପ୍ରତୀକ ଅରଟ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅନୁ ପ ରଦଓ ପୁତ ି ତିଆେି କେିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପୁତ ି ୁଜୁୋଟେ ସର୍ଦ୍କାେ ପରଟ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟରେ ମାଷ୍ଟେ ଅଫ୍

କମ୍ପୁୟଟେ ଆପିରି କସନ (ଏମସିଏ) ଅଧ୍ୟୟନ କେିଛନ୍ତି। ଇ- ନିଂ, ୟିଆଇ ଏବଂ ରେବସାଇଟ ଡିଜାଇନରେ ତାଙ୍କେ ବୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା
େହିଛ।ି
4. 70 ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କେିବାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷକ ଭାେତ ଏବଂ ଜାପାନରେ ଅରନକ କା କୟକ୍ରମ ଆରୟାଜନ କୋ ିବାେ ର ାଜନା େହିଛ।ି
ଏଥିରେ ଭାେତ-ଜାପାନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକକେ ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ସାଂସ୍କ୍ୃତକ
ି କା କୟକଳାପ, ପ୍ରଦଶକନୀ ଏବଂ ରସମିନାେ ଅନ୍ତଭକୁକ୍ତ। ଏହି
କା କୟକ୍ରମ ୁଡକ
ି ଭାେତ-ଜାପାନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକକେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଦୁ ଇ ରଦଶେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େଣନୀତିକ ଓ ରବୈଶ୍ୱକ
ି ଭା ିଦାେୀେ ପୂର୍ଣ୍କ
ସମ୍ଭାବନାକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କେିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାେୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କେିଥାଏ।
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ଜାନୁ ଆେୀ 04, 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.

