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 2022میں ہندوستان اور جاپان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی  07ویں سالگرہ
 ہندوستان کے لوگو کا اجرا 04جنوری2222 ،
1۔ ہندوستان اور جاپان نے  22اپریل  1592کو سفارتی تعلقات قائم کیا تھا۔  2222میں ،دونوں ممالک
سفارتی تعلقات کے قیام کی  02ویں سالگرہ منائیں گے۔ اس تاریخی موقع کی مناسبت سے دونوں
ممالک نے خصوصی لوگو جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاپانی فریق نے اس سال کے شروع میں
اپنا لوگو النچ کیا تھا۔
2۔ وزارت خارجہ (ایم ای اے) نے ستمبر  2221میں ہندوستانی لوگو کو ڈیزائن کرنے کے لیے لوگو
ڈیزائن مقابلہ شروع کیا تھا۔  MyGovپورٹل کے ذریعے عوام سے اندراجات طلب کیے گئے تھے۔ اس
کی تشہیر وزارت خارجہ کے ایکسٹرنل پبلسٹی ڈویژن اور ٹوکیو میں ہندوستان کے سفارت خانے نے
بھی کی تھی۔ کل  1111اندراجات موصول ہوئے۔ ایک اسکریننگ کمیٹی نے مقابلہ کے پیرامیٹرز کی
بنیاد پر ان اندراجات کا اندازہ لگایا اور پہلے انعام یافتہ اندراج کے طور پر ایک لوگو کا انتخاب کیا۔
جیتنے والے لوگو کا ڈیزائن نیچے دیا گیا ہے۔

1۔ لوگو میں مور اور سبز تیتر کو دکھایا گیا ہے ،جو بالترتیب ہندوستان اور جاپان کے قومی پرندے
ہیں۔ سبز تیتر اپنی دم سے ہندسہ  0بناتا ہے اور مور  2کا ہندسہ بناتا ہے۔ یہ لوگو دونوں ممالک کے
درمیان دوستی کے بندھن کی عالمت ہے۔ اسے مسٹر انوپ دیو پورٹی نے بنایا ہے۔ مسٹر پورٹی نے
سردار پٹیل یونیورسٹی ،گجرات سے ماسٹر آف کمپیوٹر ایپلیکیشن ) (MCAکی تعلیم حاصل کی ہے۔
اسے ای لرننگ ،یو آئي اور ویب سائٹ ڈیزائن میں وسیع تجربہ ہے۔
4۔ 02ویں سالگرہ کے موقع پر ،ہندوستان اور جاپان میں سال بھر کئی تقریبات منعقد کرنے کا منصوبہ
ہے۔ ان میں ثقافتی سرگرمیاں ،نمائشیں اور سیمینار شامل ہیں ،جن میں ہندوستان-جاپان باہمی تعلقات
کے مختلف شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ تقریبات اس مناسبت کو کچھ اس انداز میں منائیں گے جو
واقعی اس کی اہمیت اور ہندوستان-جاپان خصوصی اسٹریٹجک اور عالمی شراکت داری کی مکمل
صالحیت کا ادراک کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
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