
ਭਾਰਤ ਦੀ G-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:- 
1. G-20  ਕੀ ਹੈ: G-20 ਜਾ 20 ਦਾ ਸਮੂਹ(ਗਰ ੁੱ ਪ), ਵਿਸ਼ਿ ਦੀਆਂ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਵਿਕਵਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਿਸਥਾ 

ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ 19 ਦੇਸ਼ (ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਕਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, 

ਜਰਮਨੀ ,ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰੂਸ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ੍, ਦੁੱ ਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, 
ਤ ਰਕੀ, ਯੂ.ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ) ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। 

2. ਸਮੂਵਹਕ ਤੌਰ ਤੇ G-20 ਗਲੋਬ੍ਲ GDP ਦਾ 85%, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਪਾਰ ਦਾ 75% ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦਾ 

2/3 ਵਹੁੱ ਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਵਥਕ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਫਰੋਮ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। G-20  ਪਰਧਾਨਗੀ ਸਲਾਨਾ 

ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ਆਰਾ ਚੁੱ ਕਰਕਰਮ ਵਿੁੱ ਚ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੁੱ ਚ G-20 ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਕ ੁੱ ਝ ਦੇਸ਼- ਤ ਰਕੀ (2015), ਚੀਨ (2016), ਜਰਮਨੀ (2017), ਅਰਜਨਟੀਨਾ(2018), ਜਪਾਨ (2019), ਸਾਊਦੀ 

ਅਰਬ੍ (2020), ਇਟਲੀ(2021) ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ(2022)। 

3. ਭਾਰਤ ਦੀ G-20  ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ: ਭਾਰਤ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੁੱ ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਾਲੇ G-20 ਵਤਕੜੀ 

(ਮੌਜੂਦਾ, ਵਪਛਲੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀ G-20 ਪਰੈਜੀਡੈਂਸੀ) ਦਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 1 ਦਸੰਬ੍ਰ, 2022 ਤੋਂ 30 ਨਿੰਬ੍ਰ, 2023 

ਤੁੱ ਕ ਚੁੱ ਕਰਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 08 ਨਿੰਬ੍ਰ, 2022 ਨੰੂ ਭਾਰਤ 
ਦੀ G-20 ਪਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਲੋਗੋ ਤੇ ਥੀਮ ਦੁੱ ਸੇ ਹਨ।  ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਨ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

G-20 ਲੋਗੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਕੇਸਰੀ, ਵਚੁੱ ਟੇ, ਹਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਗਰਵਹ ਨੰੂ 

ਕਮਲ ਦੇ ਫ ੁੱ ਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ ੁੱ ਲ ਹੈ, ਜੋ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

G-20 ਦੀ ਪਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਥੀਮ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨ ਕਤਾ ‘ਿਸੂਦੇਿ ਕ ਟੰਬ੍ਕਮ’ ਜਾਂ ‘ਇੁੱ ਕ ਧਰਤੀ, ਇੁੱ ਕ ਪਵਰਿਾਰ, ਇੁੱ ਕ ਭਵਿੁੱ ਖ’- 

ਮਹਾਨ ਉਪਵਨਸ਼ਦ ਦੇ ਪਰਾਚੀਨ ਸੰਸਵਕਰਤ ਪਾਠ ਤੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਕ ਸਾਰੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਮ ੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- 
ਮਨ ੁੱ ਖ, ਜਾਨਿਰ, ਪੌਦ,ੇ ਸ ਖਮਜੀਿ, ਗਰਵਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੁੱ ਚ ਜ ੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। 
ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਥੀਮ ਵਮਲ਼ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ G-20 ਪਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੁੱ ਚ ਸਾਵਰਆਂ 
ਲਈ ਵਨਆਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸਵਥਰ, ਸੰਪੂਰਨ, ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਤੇ ਸੰਵਮਲਤ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜੌਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ G-20  ਲਈ ਵਿਲੁੱ ਖਣ ਭਾਰਤੀ ਪਹ ੰ ਚ ਦਾ ਪਰਤੀਕ 

ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਨਾਲ, ਕ ਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਸ ਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਾਂ। 

4. G-20 ਦਾ ਕੰਮ:- G-20 ਵਿੁੱ ਚ ਦੋ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਟਰੈਕ ਹਨ- ਵਿੁੱ ਤ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪਾ ਟਰੈਕ। ਵਿੁੱ ਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 
ਗਿਰਨਰ ਵਿੁੱ ਤ ਟਰੈਕ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਵਕ ਸ਼ੇਰਪਾ ਟਰੈਕ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਸ਼ੇਰਪਾ ਪੁੱ ਖ ਤੋਂ G-20 ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ 

ਤਾਲਮੇਲ ਮੈਂਬ੍ਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪਾ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੇਤਾਿਾਂ ਦੇ ਵਨਜੀ ਦੂਤ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਿੁੱ ਤ ਟਰਕੈ ਦੀ ਅਗਿਾਈ 

ਮੈਂਬ੍ਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬ੍ੈਂਕ ਦੇ ਗਿਰਨਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਟਰਕੈਾਂ ਅੰਦਰ ਥੀਮੈਵਟਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਹਨ ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰ੍ਧਤ ਮੰਤਰਾਵਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁੱਦੇ ਗਏ ਮਵਹਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 
ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦੇ ਿੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 



ਵਿੁੱ ਤ ਟਰਕੈ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਮ ੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੁੱ ਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਹਰੇਕ ਪਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਦੇ 
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਮਲਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰਪਾ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱ ਲਬ੍ਾਤ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਸਖਰ 
ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ G-20 ਦੇ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਵਬ੍ਨਾ ਇਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ G-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ ਸਮਾਜ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਤੇ ਵਚੰਤਨਸ਼ੀਲ (ਵਥੰਕ 

ਟੈਂਕਾ) ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਿਾਨ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਇਕੁੱ ਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਿਰਤਨਮਾਨ ਵਿੁੱ ਚ G-20 ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

1. ਵ ਿੱ ਤ ਟ੍ਰੈਕ-8 ਿਰਕਸਟਰੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਗਲੋਬ੍ਲ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਵਥਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿੁੱ ਤ ਦਾ ਬ੍ ਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 

,ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੁੱ ਤੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਸਸਟੇਨੇਬ੍ਲ ਵਿੁੱ ਤ, ਵਿੁੱ ਤੀ ਸਮਾਿੇਸ਼, ਵਸਹਤ ਵਿੁੱ ਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਟੈਕਸ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੁੱ ਤੀ ਸੈਕਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

2. ਸ਼ੇਰਪ੍ਾ ਟ੍ਰੈਕ-13 ਿਰਕਸਟਰੀਮ, (ਵਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਖੇਤੀਬ੍ਾੜੀ, ਸੁੱ ਵਭਆਚਾਰ, ਵਿਕਾਸ, ਵਡਜੀਟਲ 
ਆਰਵਥਕਤਾ, ਰ ਜਗਾਰ, ਿਾਤਾਿਰਣ, ਜਲਿਾਯੂ, ਵਸੁੱ ਵਖਆ, ਊਰਜਾ ਪਵਰਿਰਤਨ, ਵਸਹਤ ਿਪਾਰ ਤੇ ਵਨਿੇਸ਼, ਸੈਰ-

ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਆਫਤ, ਜੋਖ਼ਮ, ਲੁੱ ਚਕਤਾ ਅਤੇ ਕਮੀ (ਭਾਰਤ ਦ ਆਰਾ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ)। 

3. ਵਨਜੀ ਖੇੇੱਤਰ/ਵਸਿਲ ਸ ਸਾਇਟੀ/ਸ ਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ 11 ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੂਹ (ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ 20, ਵਸਿਲ 20, ਲੇਬ੍ਰ 
20, ਸੰਸਦ 20, ਵਿਵਗਆਨ 20, ਸ ਪਰੀਮ ਆਵਡਟ ਸੰਸਥਾਿਾਂ 20, ਵਚੰਤਕ 20, ਸ਼ਵਹਰੀ 20, ਔਰਤਾਂ 20, 
ਨੌਜਿਾਨ 20, ਸਟਾਰਯ ਪੀ 20 (ਭਾਰਤ ਦ ਆਰਾ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ) 

5. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (IOs) ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੱ ਦਾ: G-20 ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, G-20 ਪਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਦੀ 
ਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਕ ਝ ਮਵਹਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਟਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ(IOs) ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ G-20 ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਤੇ 

ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੁੱਦਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨ ਸਾਰ ਵਨਯਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ (UN, IMF, World Bank, WHO, 

WT0, ILO, FSB ਅਤ ੇ OECD) ਅਤ ੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ CAU, AUDA- NEPAD ਅਤ ੇ ASEAN ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 
ਭਾਰਤ, G-20 ਪਰਧਾਨ ਬੰ੍ਗਲਾਦੇਸ਼, ਵਮਸਰ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਓਮਾਨ, ਵਸੰਗਾਪ ਰ, ਸਪੇਨ, ਅਤੇ UAE 

ਬ੍ਤੌਰ ਮਵਹਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ISA (International Solar Alliance), CDRI (ਡੀਜਾਸਟਰ ਰੈਜੀਲੈਟ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੁੱ ਕਚਰ 
ਲਈ ਗੁੱਠਜੋੜ) ਅਤੇ ADB (Asian Development Bank) ਮਵਹਮਾਨ IOS ਿਜੋ ਸੁੱ ਦਾ ਦਿੇੇਗਾ।  

6. G-20 ਮੀਵਟੰ੍ਗਾਂ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੁੱ ਚ 200 ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ। 

G-20  ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 9-10 ਸਤੰਬ੍ਰ 2023 ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਿੇਗਾ। 


