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ਕੌਮ ਾਂਤਰੀ ਸਰੂਜੀ ਗਠਜੜੋ (ISA) ਦੀ ਸਦੱਸਤ  ਦ  ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪੀਕਰਨ  

 

15 ਜਨਿਰੀ, 2021 

 

1. ਕੌਮ ਾਂਤਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ ਪੈਵਰਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ COP 21 ਦੌਰ ਨ ਭ ਰਤ ਦੇ ਮ ਨਯੋਗ ਪਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਰ ਾਂਸੀਸੀ ਰ ਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰ  ਸ ਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤ  ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸਦ  ਉਦੇਸ਼ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜ  ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨ ਲ ਿੱਡੇ ਪੈਮ ਨੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮ ਲ ਕਰ ਪੈਵਰਸ ਜਲਿ ਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਲ ਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ  

ਹ।ੈ 15 ਜਨਿਰੀ, 2021 ਤੱਕ 89 ਦੇਸ਼ ਾਂ ਨੇ ISA ਦੇ ਫਰੇਮਿਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤ ਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਵਿਚੋਂ 72 ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੱਲੋਂ  ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜ ਣ 

ਸਬੰਧੀ ਕ ਗ਼ਜ਼ ਤ ਜਮ੍  ਕਰਿ  ਵਦੱਤੇ ਹਨ। 
 

2. ਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਕੌਮ ਾਂਤਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਦੱਸਤ  ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪੀਕਰਨ ਲਈ ਭ ਰਤ ਦੇ ਮ ਨਯੋਗ ਪਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸ ਰ 3 

ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੰੂ ਹੋਈ ISA ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਾਂਤਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ (ISA) ਦੀ ਸਥ ਪਨ  ਬ ਰੇ ਫ਼੍ਰ ੇਮਿਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ 

ਜ ਣ ਿ ਲੀ ਸੋਧ ਅੰਗੀਕ ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਾਂਤਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਦੱਸਤ  ਸੰਯੁਕਤ ਰ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ ਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥ ਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ 

ਸਦੱਸਤ  ਦੇ ਦ ਇਰੇ ਨੰੂ ਿਧ ਇਆ ਜ  ਸਕੇ। 
 

3. ਕੌਮ ਾਂਤਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਫਰੇਮਿਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰ  ਵਨਰਧ ਰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵਖਆ ਵਿੱਚ ISA ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿ ਨਗੀਆਾਂ ਵਮਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ 

ਸੋਧ 8 ਜਨਿਰੀ, 2021 ਨੰੂ ਲ ਗੂ ਹ ੋਗਈ ਹ।ੈ ISA ਫਰੇਮਿਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਲ ਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ ਰੇ 

ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਾਂਤਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਹ ੋਸਕਣਗੇ। 

 

4. ISA ਦ  ਮਕਸਦ ਸ ਰੇ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਤਕਨ ਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ  ਦੇ ਵਲਹ ਜ਼ ਨ ਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜ  ਨੰੂ ਿੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮ ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 

ਆ ਰਹੀਆਾਂ ਪਰਮੁੱਖ ਸ ਾਂਝੀਆਾਂ ਰੁਕ ਿਟ ਾਂ ਦ  ਸ ਾਂਝ  ਪਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦੇਣ  ਹ।ੈ ISA ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ - ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਨੰੂ ਲ ਮਬੰਦ ਕਰਨ , ਕੌਮ ਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਾਂ ਤੋਂ 

ਿਚਨਬੱਧਤ  ਲੈਣ  ਅਤੇ ਵਨਜੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਲ ਮਬੰਦ ਕਰਨ , ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਵਕ੍ਰਤ ਕੰਮ ਾਂ ਦੀ ਵਹਮ ਇਤ ਕਰਨ , ਸਸਤੇ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ, ਟ ਪੂ ਅਤੇ ਵਪੰਡ ਦੀਆਾਂ 

ਸੋਲਰ ਵਮੰਨੀ ਗਵਰੱਡ ਾਂ, ਛੱਤ ਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਕਰਨ ਲ ਉਣ  ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਈ-ਗਤੀਸ਼ੀਲਤ  ਤਕਨ ਲੋਜੀਆਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। 
 
ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ  

15 ਜਨਿਰੀ, 2021 

 

 

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. 

 


