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ਜਲਵਾਯੂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਜੌਨ ਕੈਰੀ
ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
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ਜਲਵਾਯੂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਜੌਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ
ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਰੀ ਕੈਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਵਾਡ ਲੀਡਰਸ
ਸਵਮਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਪਆਰ-ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਕੈਰੀ
ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਵਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਰੀ ਕੈਰੀ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਵੱਚ ਵਪਛਲੇ ਦੋ ਵਦਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫਲਦਾਇਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਅਵਭਲਾਸ਼ੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕੰਮਾਾਂ ਨੂੰ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋ ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ

ਾਂ ੇ 22-23 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ
ਆਉਦ

ਜਲਵਾਯੂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ

ਲੀਡਰਸ ਸਵਮਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ।

ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋ ਟ ਕੀਤਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਪੈਵਰਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਵਹਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਾਅਵਦਆਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਕੈਰੀ ਨੇ ਨੋ ਟ
ਾਂ ਵਵੱਤ ਤੱਕ ਵਕਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਾਂ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ
ਕੀਤਾ ਵਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਗਰੀਨ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਦੀਆਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਵਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ
ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਵੱਤ ਇਨੋ ਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀਆਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਸਵਹਯੋਗ
ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
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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.

