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ઇન્ટરનશેનલ સોલાર એલાયન્સ (આઇએસએ) નાાં સભ્યપદન ાં વશૈ્વવકરણ 

જ લાઇ 31, 2020 
 

1. પેરરસમાાં COP21 દરશ્મયાન ભારતના વડાપ્રધાન અન ેફ્રાન્સનાાં રાષ્ટ્રપશ્તએ સાંય ક્ત રીતે ઇન્ટરનેશનલ સોલાર 
એલાયન્સ લોન્ચ કય ું હત ાં. તેનો ધ્યેય ઝડપી અને મોટા પ્રમાણમાાં સૌર ઊર્જાનાાં શ્વસ્તારણ મારફત પેરરસ 
ક્લાઇમેટ એગ્રીમેન્ટનાાં અમલીકરણમાાં યોગદાન આપવાનો છે. 30 જ લાઇ 2020 મ જબ, 87 દેશોએ 
આઇએસએનાાં ફે્રમવકાની સમજૂશ્ત પર હસ્તાક્ષર કયાા છે અને આમાાંથી 67 દેશોએ તેઓનાાં બહાલીનાાં ખરડાઓ 
જમા કરાવ્યા છે. 
 

2. ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સનાાં સભ્યપદને ઉષ્ણકરટબાંધથી આગળ વધારીને વૈશ્વવકતા હાાંસલ કરવા માટેનાાં 
ભારતનાાં માનશ્નય વડાપ્રધાનનાાં શ્વઝન અન સાર, સાંય ક્ત રાષ્ટ્રનાાં તમામ સભ્ય રાજ્યોમાાં આઇએસએનાાં 
સભ્યપદનો અવકાશ વધારવા માટે 3 ઓક્ટોબર 2018 નાાં રોજ યોર્જયેલી આઇએસએની પ્રથમ સામાન્ય સભાએ 
ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સની સ્થાપના પરનાાં ફે્રમવકાની સમજૂતીનાાં સ ધારાનો શ્સ્વકાર કયો હતો. 
 

3. આઇએસએની ફે્રમવકા સમજૂશ્તનાાં હ કમ અન સાર આવશ્યક આઇએસએ સભ્ય દેશોની સાંખ્યા પાસેથી જરૂરી 
બહાલીઓ/માંજ રીઓ/ શ્સ્વકૃશ્તઓ પ્રાપ્ત થયા બાદ, કશ્થત સ ધારાને 15 જ લાઇ 2020 નાાં રોજ અમલમાાં 
મૂકવામાાં આવ્યો છે. આઇએસએ ફે્રમવકા સમજૂશ્તનો સ ધારો અમલમાાં આવતા હવે ઉષ્ણકરટબાંધ બહારનાાં સશ્હત 
સાંય ક્ત રાષ્ટ્રનાાં તમામ સભ્ય રાજ્યોને ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સમાાં જોડાવાની અન મશ્ત મળશે. 
 

4. આઇએસએનો ધ્યેય મોટા પ્રમાણમાાં સૌર ઊર્જાનો વ્યાપ વધારવા ટેકનોલોજી, નાણા અને ક્ષમતાની બાબતમાાં 
મ ખ્ય સામાન્ય અવરોધો તરફ સાંય ક્ત પ્રશ્તભાવ પ્રદાન કરવા માટે દેશોન ેસાથે લાવવાનો છે. આઇએસએન ાં લક્ષ્ય 
સભ્ય દેશોને કાયારત કરવાન ાં, આાંતરરાશ્ષ્ટ્રય સાંસ્થાઓ તરફથી પ્રશ્તબદ્ધતા મેળવવી અન ેખાનગી ક્ષેત્રન ે કાયારત 
કરવ ાં, ગ્રાશ્મણ અને શ્વકેશ્ન્િય ઉપયોગોને સમથાન આપવ ાં, પોષણક્ષમ નાણાની સ લભતા, ટાપ  અને ગામડામાાં 
શ્મશ્ન  સોલાર ગ્રીડ, છાપરાનાાં ઇન્સ્ટોલેશનો, અને સોલાર ઇ-મોશ્બશ્લટી ટેકનોલોજીઓ છે. 

 

નવી રદલ્હી 
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