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ਜੀ7 ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦਿੂਰੇ ਸਦਨ, ਪ੍ਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਿੈਸ਼ਨ ਾਂ ‘ਚ ਸ ਿੱਿ  
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ਜੀ7 ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਊਟਰੀਚ ਿੈਸ਼ਨ ਾਂ ਦੇ ਦਿੂਰੇ ਸਦਨ, ਪ੍ਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਿਲਸ ੰਗ ਿੈਕ ਟਗੂੈਦਰ – ਓਪ੍ਨ 

ਿੁਿ ਇਟੀਜ਼ ਐਾਂ  ਇਕੌਨੋਮੀਜ਼’ (ਇਕਜੁਿੱਟਤ  ਨ ਲ ਮੁੜ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਦੇ  ੋਏ – ਖੁਿੱਲਹੇ  ਿਮ ਜ ਤੇ ਅਰਥਸਿਿਿਥ ਿ ਾਂ) ਅਤ ੇ ‘ਸਿਲਸ ੰਗ ਿੈਕ 

ਗਰੀਨਰ: ਕਲ ਈਮੇਟ ਐਾਂ  ਨੇਚਰ’ (ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਸ਼ੂਣ–ਮੁਕਤ  ੁੰਦੇ  ੋਏ: ਿ ਤ ਿਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸਕਰਤੀ) ਸਿਰਲੇਖ  ੇਠਲੇ ਦੋ ਿੈਸ਼ਨ ਾਂ ਸਿਿੱਚ ਸ ਿੱਿ  ਸਲਆ। 

  

‘ਖੁਿੱਲਹੇ  ਿਮ ਜ ਾਂ’ ਿ ਰੇ ਿੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੁਿੱਖ–ਿੁਲ ਰੇ ਿਜੋਂ ਭ ਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਿਿੱਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯ ਦ ਕਰਦੇ  ੋਏ ਸਕ   ਸਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ 

ਆਜ਼ ਦੀ ਭ ਰਤ ਦੀ ਿਿੱਸਭਅਤ  ਦੇ ਿਦ ਚ ਰ ਾਂ ਦ  ਇਿੱਕ ਸ ਿੱਿ  ਿੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਈ ਆਗੂਆਾਂ ਦਆੁਰ  ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਚੰਤ  ਿ ਾਂਝੀ ਕਰਸਦਆਾਂ 

ਸਕ    ੈ ਸਕ ਖੁਿੱਲਹੇ  ਿਮ ਜ ਾਂ ਸਿਿੱਚ ਖ਼ ਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜ ਣਕ ਰੀ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਿ ਈਿਰ– ਮਲੇ  ੋਣ ਦ  ਖ਼ਤਰ  ਰਸ ੰਦ   ੈ ਅਤੇ ਇ  

ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਉਿੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਿੱਤ  ਸਕ ਿ ਈਿਰਿਪ੍ੇਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਮ ਰੂੀ ਕਦਰ ਾਂ–ਕੀਮਤ ਾਂ ਨੰੂ ਅਗ ਾਂ  ਿਧ ਉਣ ਦ  ਇਿੱਕ ਜ਼ਰੀਆ 

 ੋਣ  ਚ  ੀਦ   ੈ, ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲ ਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦ  ਨ ੀ ਾਂ। ਆਲਮੀ ਸ਼ ਿਨ ਿੰਿਥ ਨ ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ–ਜਮ ਰੂੀ ਤੇ ਅਿਮ ਨ ਪ੍ਰਸਕਰਤੀ ਨੰੂ ਉਜ ਗਰ 

ਕਰਸਦਆਾਂ ਪ੍ਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਿ –ੁਪ੍ਿੱਖੀ ਪ੍ਰਣ ਲੀ ਦੇ ਿੁਧ ਰ ਦ  ਿਿੱਦ  ਸਦਿੱਤ  ਅਤ ੇਇਿ ਨੰੂ ਖੁਿੱਲਹੇ  ਿਮ ਜ ਾਂ ਦੀ ਭਲ ਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਿਿੱਧਤ  ਦ  

ਿਰਿੋਤਮ ਿੰਕੇਤ ਦਿੱਸਿਆ। ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਇਿ ਿੈਠਕ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ‘ਖੁਿੱਲਹੇ  ਿਮ ਜ ਾਂ ਦ  ਕਥਨ’ ਅਪ੍ਣ ਇਆ। 

ਜਲਿ ਯੂ ਪ੍ਸਰਿਰਤਨ ਨ ਲ ਿਿੰਸਧਤ ਿੈਸ਼ਨ ‘ਚ, ਪ੍ਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇ  ਤਿੱਥ ਉਜ ਗਰ ਕੀਤ  ਸਕ ਇਿ ਗਰਸ  (ਧਰਤੀ) ਦ  ਿ ਤ ਿਰਣ, 

ਜੈਿ–ਸਿਸਿਧਤ  ਤੇ ਮ  ਿ ਗਰ ਾਂ ਦੀ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਇਕਿੱਲੇ–ਕ ਰੇ ਰਸ  ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿ ਲੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੀ ਾਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਅਤ ੇਜਲਿ ਯੂ ਪ੍ਸਰਿਰਤਨ ਦੇ 

ਮ ਮਲੇ ‘ਤੇ ਿਮੂਸ ਕ ਕ ਰਿ ਈ ਕਰਨ ਦ  ਿਿੱਦ  ਸਦਿੱਤ । ਜਲਿ ਯੂ ਦੇ ਮ ਮਲੇ ‘ਤੇ ਕ ਰਿ ਈ ਲਈ ਭ ਰਤ ਦੀ ਸਦਰੜਹ ਪ੍ਰਤੀਿਿੱਧਤ  ਦ  ਸਜ਼ਕਰ 

ਕਰਸਦਆਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਕ   ਸਕ ਭ ਰਤੀ ਰੇਲਿੇ ਿ ਲ 2030 ਤਿੱਕ ਕ ਰਿਨ–ਗੈਿ ਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਰ ਸਨਕ ਿੀ   ਿਲ ਕਰ ਲਿੇਗ । ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ 

ਜ਼ੋਰ ਸਦਿੱਤ  ਸਕ ਭ ਰਤ  ੀ ਇਿੱਕ ਅਸਜ   ਜੀ–20 ਦੇਸ਼  ੈ, ਸਜ ੜ  ਪ੍ੈਸਰਿ ਪ੍ਰਤੀਿਿੱਧਤ ਿ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਲੀ  ਉਿੱਤੇ ਚਿੱਲ ਸਰ    ੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਭ ਰਤ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਸਿਸ਼ਿ–ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਪ੍ਸ ਲਕਦਮੀਆਾਂ ਭ ਿ ਿੀ ੀਆਰਆਈ ਅਤ ੇ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਿੋਲਰ ਅਲ ਇੰਿ’ ਦੀ ਪ੍ਰਭ ਿਕਤ  

ਸਿਿੱਚ ਿ ਧ  ਕਰਨ ਦ  ਿੀ ਸਜ਼ਕਰ ਕੀਤ । ਪ੍ਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਿੱਤ  ਸਕ ਸਿਕ ਿਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੀ ਜਲਿ ਯੂ ਫ਼ ਈਨ ਾਂਿ ਤਿੱਕ ਸਿ ਤਰ ਪ੍ ੁੰਚ ਦੀ 

ਜ਼ਰਰੂਤ  ੈ ਅਤੇ ਜਲਿ ਯੂ ਪ੍ਸਰਿਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਜ ੀ ਿਮੂਸ ਕ ਪ੍ ੁੰਚ ਅਪ੍ਣ ਉਣ ਦ  ਿਿੱਦ  ਸਦਿੱਤ , ਜੋ ਿਮਿੱਸਿਆ–ਘਟ ਉਣ, ਿਸਥਤੀ ਨੰੂ 

ਅਨੁਕੂਲ ਿਣ ਉਣ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰ ਾਂਿਫ਼ਰ, ਜਲਿ ਯੂ ਫ਼ ਈਨ ਾਂਸਿੰਗ, ਿਮ ਨਤ , ਿ ਤ ਿਰਣ ਸਨਆਾਂ ਤੇ ਜੀਿਨ–ਸ਼ੈਲੀ ਤਿਦੀਲੀ  ਦੇ ਿ ਰੇ 

ਪ੍ਿ ਰ ਕਿਰ ਕਰਨ। 

  

ਸਿ ਤ, ਜਲਿ ਯੂ ਪ੍ਸਰਿਰਤਨ ਤੇ ਆਰਸਥਕ ਪ੍ੁਨਰ–ਿੁਰਜੀਤੀ ਦੀਆਾਂ ਆਲਮੀ ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ ਨ ਲ ਸਨਪ੍ਟਣ ਸਿਿੱਚ ਪ੍ੂਰੀ ਦਨੁੀਆ ਦੀ ਅਖੰ ਤ  ਤੇ 

ਖ਼ ਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਿੱਲਹੇ  ਤੇ ਜਮ ਰੂੀ ਿਮ ਜ ਾਂ ਤੇ ਅਰਥ–ਸਿਿਿਥ ਿ ਾਂ ਸਿਚ ਲੇ ਏਕਤ  ਦੇ ਿੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਿ ਸਿਖ਼ਰ–ਿੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ 

ਸ਼ਲ ਘ  ਕੀਤੀ। 
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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. 

 


