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2022 ਵ ਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਰਵਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬਧੰਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 
70 ੀਂ  ਰਹਗੇੰਢ - ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹਇੋਆ ਲਾਾਂਚ 

4 ਜਨ ਰੀ, 2022 
 

1. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਰਵਿਆਨ 28 ਅਪਰੈਲ, 1952 ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਵਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। 
2022 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 70 ੀਂ  ਰਹੇਗੰਢ ਿਨਾਉਣਗ।ੇ ਇਸ 
ਇਵਤਹਾਸਕ ਿੌਕ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੇ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਗ ੋਵਲਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਜਾਪਾਨੀ ਪਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼਼ੁਰ ੂਵ ਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਲਾਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
 

2. ਵ ਦੇਸ਼ ਿੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਵ ਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਗ ੋਵਿਜਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਗੋ 
ਵਿਜਾਈਨ ਿ਼ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। MyGov ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀਆਾਂ ਿੰਗੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ। 
ਇਸਦਾ ਪਰਚਾਰ ਵ ਦੇਸ਼ ਿੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਰਚਾਰ ਵ ਭਾਗ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਵ ਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾ ਾਸ ਨੇ  ੀ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕ਼ੁ ਿੱਲ 1131 ਐਂਟਰੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ ਸਨ। ਇਿੱਕ ਸਕ੍ਰੀਵਨੰਗ ਕਿੇਟੀ ਨੇ ਿ਼ੁਕਾਬਲੇ ਦੇ 
ਿਾਪਦੰਿਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਐਂਟਰੀਆਾਂ ਦਾ ਿ਼ੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਪਵਹਲੇ 
ਇਨਾਿ ਜੇਤੂ ਐਂਟਰੀ  ਜੋਂ ਚ਼ੁਵਣਆ ਵਗਆ। ਜੇਤੂ ਲੋਗ ੋਵਿਜਾਈਨ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 
  

3. ਲੋਗ ੋਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿੋਰ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਹਰਾ ਵਤਿੱਤਰ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿ ਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ 
ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਹਨ। ਹਰੇ ਵਤਿੱਤਰ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਅੰਕ 7 ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਵਕ ਅਤੇ ਿੋਰ ਨਾਲ ਅੰਕ 0 
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਗੋ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵ ਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀ ਅਨੂਪ ਦੇ  



ਪ਼ੁਰਤੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਪ਼ੁਰਤੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ, ਗ਼ੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਿਾਸਟਰ ਆਫ 
ਕੰਵਪਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (MCA) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਲਰਵਨੰਗ, UI ਅਤੇ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ 
ਵਿਜਾਈਨ ਦਾ ਵ ਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 
 

4. 70 ੀਂ  ਰਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵ ਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਕਈ ਸਿਾਗਿ ਕਰਾਏ 
ਜਾਣ ਦੀ ਵ ਉਂਤ ਹੈ। ਇਨਹਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਦ਼ੁ ਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ  ਿੱਖ  ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ 
ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ, ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੈਿੀਨਾਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਿੌਕ ੇ'ਤੇ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਇਹ 
ਸਿਾਗਿ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਲਿੀ  ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਿਹਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਾਂ 
ਪੂਰੀਆਾਂ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਸਾਰ ੇਵਹਤਧਾਰਕਾਾਂ ਦੀ  ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ। 
 

ਨ ੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 
4 ਜਨ ਰੀ, 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


