
ਕੀ  
ਤੁਸੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 



G20 ਸਮੂਹ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ 
ਯਨੂੀਅਨ ਨਾਲ ਮਮਲ ਕੇ ਬਮਣਆ ਹੈ। ਇਸ 
ਮ ਿੱ ਚ ਸਾਮਮਲ 19 ਦੇਸ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, 
ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਬਰਾਜੀਲ, ਕਨੇਡਾ, ਚੀਨ, 
ਫਰ਼ਾਂਸ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ, ਇਟਲੀ, 
ਜਪਾਨ, ਮੈਕਸੀਕ,ੋ ਰੂਸ, ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, 
ਦਿੱ ਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਦਿੱ ਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ, 
ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਨ। 



G20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 2/3 
ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਰਤੀਮਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
G20 ਅਮਜਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਮਜੰਨ਼ਾਂ ਦੀ 
ਆਰਮਿਕ ਸਮਰਿੱ ਿਾ ਮ ਸ  ਦੀ 85 
ਪਰਤੀਸਤ ਕੁਿੱ ਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 
ਪਰਤੀਮਨਧਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। G20 ਦੇਸ਼ 
ਮ ਸ਼  ਦੇ 75 ਪਰਤੀਸ਼ਤ  ਪਾਰ ਦੀ  ੀ 
ਪਰਤੀਮਨਧਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 



G20 ਏਜੰਡਾ ਦੋ ਸਮਾਨੰਤਰ 
ਚਨੈਲ਼ਾਂ(ਟਰਕੈ) ਦੁਆਰਾ 
ਸੰਚਾਮਲਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਜਹਨ਼ਾਂ 
ਮ ਿੱ ਚ ਮ ਿੱ ਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਪਾ 
ਟਰੈਕ ਸ਼ਾਮਮਲ ਹਨ। 



G20 ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਾਈ ਪਰਧਾਨ 
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ 
ਦੀ ਮਜੰਮੇ ਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ 
ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ 
ਮਮਲਦੀ ਰਮਹੰਦੀ ਹੈ। 



ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਪਮਹਲੀ  ਾਰ 
1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 30 

ਨ ੰਬਰ 2023 ਤਿੱ ਕ 
G20 ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੀ 
ਮਜੰਮੇ ਾਰੀ ਮਮਲੀ ਹੈ। 



G20 ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ 
ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਮ ਿੱ ਚ 
200 ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਧ 
ਬੈਠਕ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 



G20 ਮਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 
ਨ ੀਂ ਮਦਿੱ ਲੀ ਮ ਿੱ ਚ 
ਹੋ ੇਗਾ ਮਜਸ ਮ ਚ 
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾ 
ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। 



ਭਾਰਤ G20 ਦੀਆ ਂ ਬੈਠਕ਼ਾਂ ਤੇ 
ਮਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ, 
ਮਮਸਰ, ਮੌਰੀਸਸ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, 
ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਓਮਾਨ, ਮਸੰਗਾਪੁਰ 
ਅਤ ੇਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੰੂ 
ਮਮਹਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱ ਦਾ ਪਿੱ ਤਰ 
ਭੇਜੇਗਾ। 



ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ 
ਦੇ ਲੋਗੋ ਮ ਿੱ ਚ ਰਾਸਟਰੀ ਫੁਿੱ ਲ 
ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਇਆ ਮਗਆ ਹ,ੈ ਜੋ 
ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਦਭਾ ਨਾ ਮ ਿੱ ਚ 
ਰਮਹਣ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। 



ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ 
ਦਾ ਮ ਸਾ ' ਾਸਦੂ ੇ ਕੁਟੁੰ ਬਕਮ' ਹੈ 
ਮਜਸ ਦਾ ਅਰਿ ਹੈ 'ਇਿੱ ਕ ਧਰਤੀ- 
ਇਿੱ ਕ ਪਮਰ ਾਰ-ਇਿੱ ਕ ਭਮ ਿੱ ਖ' ਹ,ੈ 
ਜੋ ਮਕ ਮਹਾਉਪਮਨਸ਼ਦ ਮ ਿੱ ਚੋਂ 
ਮਲਆ ਮਗਆ ਹੈ। 



G20 ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦ ੇ
'ਅੰਮਮਰਤ  ੇਲੇ' ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਦਾ 
 ੀ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਅੰਮਮਰਤ 
 ੇਲਾ' ਦੇਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ 
75 ੀਂ  ਰਹਗੰੇਡ ਤੋਂ ਸੁਰ ੂ ਹ ੋ ਕੇ, 
ਆਜਾਦੀ ਦ ੇ100 ੇਂ ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ 25 
ਸਾਲ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਹੈ।   


