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ਜਲਵਾਯੂ ਬਾਰੇ ਲੀਡਰਾਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ (ਅਪ੍ਰੈਲ 22–23, 2021) 

ਅਪ੍ਰੈਲ 21, 2021 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂਐਸੱਏ) ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਆਰ. ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸੱਦ ੇ

’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ ੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ 22–23 ਅਪ੍ਰਲੈ, 2021 ਨੰੂ ਵਰਚਅੁਲੀ 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਰ ਾ  ੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਾਮੀ ਂ5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਾਮੀ ਂ7:30 

ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼੍ਨ 1 ’ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼੍ਨ ’ਚ ‘ਅਵਰ ਕਲੈਕਸਟਵ ਸਸਪ੍ਰੰਟ ਟ ੂ2030’ (2030 ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮੂ ਕ ਤੇਜ਼–

ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੌੜ) ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣਾ ਭਾਸ਼੍ਣ ਦੇਣਗੇ। 

ਸਵਸ਼੍ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ 40  ੋਰ ਆਗੂ ਇਸ ਸਸਖਰ–ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ ੱਸਾ ਲੈ ਰ ੇ  ਨ।  ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਉ  ਉਨ੍ਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਂ 

ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ‘ਮੇਜਰ ਇਕੌਨੋਮੀਜ਼ ਫ਼ੋਰਮ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਨ (ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ  ੈ), ਅਤੇ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ 

ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਸਖਅਤ  ਨ। ਇ  ਆਗੂ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗ,ੇ 

ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਸਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਅਨੁਕਲ ਬਣਨ 

ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ  ੱਲ ਲੱਭਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰੱਸਖਆ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ 

ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨੋਵਸ਼ੇ੍ਨਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗ।ੇ 

ਇ  ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਸਕ ਇ  ਸਵਸ਼੍ਵ; ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ  ਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਟਕਾਊ ਸਵਕਾਸ 

ਤਰਜੀ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਸਿਆਲ ਰੱਖਸਦਆਂ ਸਮਾਵੇਸ਼੍ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਸਿਕ ਸਵਕਾਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 

ਸਕਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ  ੈ। 

ਇ  ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਉਨ੍ਾਂ ਸਵਸ਼੍ਵ–ਪ੍ੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਸ ੱਸਾ  ੈ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੱੇ ਕੇਂਸਦਰਤ  ੁੰਦੀਆਂ 

 ਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ  ਣੁ ਵਾਲੇ COP26 ਦੀਆਂ ਸਤਆਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰ ੀਆਂ  ਨ। 

ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼੍ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇ  ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਾ  ੋਵੇਗਾ। 

 

ਨਵੀ ਾਂ ਸਦਿੱਲੀ 
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