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అంతర్జా తీయ సౌర కూటమి (ఐఎస్ఏ) సభ్యతవం విశ్వవ్జయప్తీ కరణ 

జనవరి 15, 2021 

 

1. అంతరజా తీయ సౌర కూటమి (ఐఎస ఏ)ని గౌరవనీయ భారత ప్రధాన మంత్రర మరయిు ఫ్జర న్స్ అధ్యక్షుడు పజరిస లో 
జరగిిన సీఓపీ21 సందరభంగజ పజర రంభంచారు. వేగవంతమ నై మరియు భార ీసజా యిలో సౌర విదయయత నయ ఉతపతి్ర చయేడం 
ద్ాారజ పజరసి వజతావరణ ఒప్పందం అమలుకు తోడ్ాపటునయ అంద్ ంచడం లక్ష్యంగజ ద్ీనిి నలెకొలపపరు. 15 జనవర ి
2021 నాటిక ిఈ ఐఎస ఏ కజరజయచరణ ఒప్పందంప ై 89 ద్శేజలు సంతకజలు చేశజయి, వీటిలో 72 ద్ేశజలు తమ 
ధ్యర వీకరణకు సంబంధ ంచిన సజధానాలనయ అంద్ ంచాయి. 
2. గౌరవనీయ భారత ప్రధాన మంత్రర విజన్స కు అనయగుణంగజ పజర ంతాలకతీతంగజ ఈ అంతరజా తీయ సౌర కూటమి 
సభ్యతాానిి విశ్ావజయపీి కరించే లక్ష్యంతో, ఐఎస ఏ మొటటమొదటి జనరల్ అస ంబీ్ల 3 అకటట బర్ 2018న జరగిింద్ . ఐకయ 
రజజయసమిత్ర (యూఎన్స)లోని అనిి సభ్య ద్శేజలకూ ఐఎస ఏ సభ్యతాానిి విసిరించడ్ానికి, అంతరజా తీయ సౌర కూటమి 
ఏరజపటుప  ైకజరజయచరణ ఒప్పంద్ానికి సవరణలనయ ఈ సందరభంగజ ఆమోద్ ంచారు. 
3. ఐఎస ఏ కజరజయచరణ ఒప్పదంలో తప్పనిసరగిజ పజటించాల్స్న విధ విధానాలకు అనయగుణంగజ తగనినిి ఐఎస ఏ సభ్య 
ద్ేశజల నయంచి అవసరమ నై ధ్యర వీకరణలు / ఆమోద్ాలు / అనయమతులు ప ంద్ న తరజాత, ఈ సవరణ 8 జనవరి 
2021న అమలోీ కి వచిచంద్ . ఐఎస ఏ కజరజయచరణ ఒప్పందం సవరణ అమలోీ కి రజవడం ద్ాారజ పజర ంతాలకు అతీతంగజ 
ఉని ద్ేశజలు సహా ఐకయ రజజయసమిత్ర సభ్య ద్శేజలనీి అంతరజా తీయ సౌర కూటమిలో చేర ందయకు మపరగం సయగమం 
అయింద్ . 
4. భారీ సజా యిలో సౌర విదయయత నయ ఉతపతి్ర చసేే విషయంలో సజంక త్రక, ఆరిాక మరియు సజమరాయ ప్రమ ైన అంశజలకు 
సంబంధ ంచి ఉమమడ్ిగజ ఎదయరవుతుని అడడంకులనయ కల్ససికటుట గజ ఎదయరకొనేందయకు ద్శేజలనిింటనిీ ఒక  వదే్ కప కైి 
తీసయకురజవడ్ానిి ఐఎస ఏ లక్ష్యంగజ నిర ేశంచయకుంద్ . గజా మీణ మరియు విక ంద్ీరకృత కజరయకామపలకు మదదతుగజ, చౌక 
రుణ సదయపజయపలు, ద్ీాపజలు మరయిు గజా మపలోీ  చిని సౌర గిాడ ల ఏరజపటు, ఇంటి ప ైకప్ుపప ై సౌర విదయయత 
ప్రకిరజలనయ ఏరజపటు చేయడం, సౌర ఇ-మొబిల్సట ీసజంక త్రకతలు అందరిక ీఅందయబాటులోకి తీసయకొచచేందయకు సభ్య 
ద్ేశజలనయ సమీకరించడం, అంతరజా తీయ సంసాల నయంచి హామీలనయ ప ందడం, ప ైవైటేు రంగజనిి భాగసజామయం చేయడం 
అనదే్  ఐఎస ఏ ముఖ్య ఉద్ేదశ్ం. 
న్యయఢిలీ్ల 
జన్వర్ి 15, 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. 


