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ஜிபூடட்ி, க ோட ் டி ஐக ோயர,் க ோமோலியோ மற்றும்  ோனோ 

ஆகியவ  இன்று  ர ்கே  சூரிய உடன்போடட்ு கூடட்ணியில் 

இவண ேற்கு  ர ்கே  சூரிய உடன்போடு (ISA)  டட்வமப்பு 

ஒப்பநே்ேத்ில் வ யயழுேத்ிடட்ன,அேத்ுடன் ய ோகமோகரோஸ் 

நோவை வ யயழுேத்ிட மற்றும் அேன் ஒப்புேல்  ருவியிவன 

 மரப்்பி ்கும் என எதிரப்ோர ்் ப்படுகிறது. நவூருவு அேன் 

ஒப்புேலின்  ருவியிவன  மரப்்பிேே்து.  ோநத்ிந ரில் 

ஆபிரி ்  அபிவிருேத்ி  ங்கியின்  ருடோநே்ர கூடட்ேத்ிற்குப் 

பிநவ்ேயில் ஒரு  ர ்கே  சூரிய உடன்போடு (ISA) நி ழ்வு 

நவடயபற்றது. ய ைியுறவு அவம  ்ரவ  ஏற்போடு ய ய்ே 

இநே் வ யயழுேத்ிடட் மற்றும் ஒப்புேல் விழோவில், நிதி மநத்ிரி 

அருண் கேடல்ி  லநத்ு ய ோண்டோர். 

 

யமோேே்ம் 30 நோடு ை் (பங் ைோகேஷ், பிகரசில், புரக்ினோ 

போக ோ,  ம்கபோடியோ,  ோங்க ோ ேனநோய  குடியரசு,  ோங்க ோ 

ேனநோய  குடியரசு, எேத்ிகயோப்பியோ, பிஜி, பிரோன்ஸ், கினியோ 

பி ோவு, இநத்ியோ, வலபீரியோ, மட ோஸ் ர,் மோலி, யநௌரு, வநேர,் 

கினியோ குடியரசு, ய ன ல், சீய ல்ஸ், சூடோன், ேோன் ோனியோ , 

கடோங் ோ, து ோலு, மற்றும்  னு ோடட்ு) ந ம்பர ் 15, 2016 இல் 

மரர்ோக  ச்ில்  ர ்கே  சூரிய உடன்போடு (ISA)  டட்வமப்பு 

ஒப்பநே்ேத்ில் வ யயழுேத்ிடட்து (ேன ்க  ஓரு  ோேவனயோ , 

உடன்படி ்வ யின் உவர இறுதி நோட ்ைில் 41 நோட ்ளு ்குை்). 

ரு ண்டோ 9 ேன ரி 2017 இல்  டட்வமப்பு ஒப்பநே்ேத்ில் 

வ யயழுேத்ிடட்து யேோடரந்த்ு வ யயோப்பமிடப்படட் யமோேே் 

எண்ணி ்வ 25 நோடு ைோயின.  

 

 

2016 ஆம் ஆண்டு ந ம்பர ்மோேம் வ யயழுேத்ுப்  டட்வமப்பு 

ஒப்பநே்ேத்ின் ஆரம்பிேே் 7 மோேங் ைில், ேம ்க  ஓரு 

 ோேவனயோ  6 நோடு ளுடன் உடன்படி ்வ  ஒப்பநே்ம் ய ய்து 

ய ோண்டு,  ர ்கே  சூரிய உடன்போடு (ISA)  டட்வமப்பு 



உடன்படி ்வ  க்ு வ யயோப்பமிடட் ர ்ைின் யமோேே் 

எண்ணி ்வ  31 ஆகியது. 15 நோடு ை்  டட்வமப்வப 

ஒப்பநே்ேத்ிவன உறுதிப்படுேத்ியதுடன்  ர ்கே  சூரிய 

உடன்போடு (ஐ.ஏ.ஏ) ஒரு  டட் நிறு னமோ  உருய டு ்கும். 

 

இநத்ியோவும் பிரோன்சும், இநே்  டட்வமப்பு உடன்படி ்வ வய 

உறுதிப்படுேத்ும் முேல் இரண்டு நோடு ைோகும். பிஜி இநே் 

ஒப்புேல் முடிவ  நிவறவு ய ய்துை்ைதுடன் அடுேே் சில 

 ோரங் ைில் ய ைியுறவு அவம  ்ரவ   உடன் அேன் 

 ருவிவய வ  ்கும். 

 

பின்னணி 

 

பிரேம மநத்ிரி நகரநத்ிர கமோடி மற்றும் பிரஞ்சு ேனோதிபதி 

பிரோன்சு ோ ஹோலண்ட ்ஆகிகயோரோல் ந ம்பர ் 30, 2015 அன்று 

போரிசில் உை்ை ஐ.நோ.  ோலநிவல மோற்றம் மோநோடட்ில்  ர ்கே  

சூரிய உடன்போடு (ISA) முன்முயற்சி யேோடங் ப்படட்து. 

அ ர ்ைின் சிறப்பு ஆற்றல் கேவ  வை மு  ரி ய ய்ய 

மற்றும் யபோது ோன, உடன்படட் அணுகுமுவறயோல் 

அவடயோைம்  ோணப்படட் இவடய ைி வை 

உவரயோடு ேற்கு ஒேத்ுவழ ்  ஒரு ேைேவ்ே  ழங்  சூரிய 

ஆற்றல்  ைமுவடய நோடு ைின் கூடட்ணியோ   ர ்கே  

சூரிய உடன்போடு (ISA)  ருேப்படுகிறது.  

 

இநத்ியோவின் பிரேமர ் மற்றும் பிரோன்சின் ேனோதிபதி 

கூடட்வமப்பு  ர ்கே  சூரிய ஒற்றுவம (ISA) 

ேவலவமய ேத்ின் அடிேே்ைேவ்ே அவமேே்துடன் 2016 ஆம் 

ஆண்டு ேன ரி மோேம் 25 ஆம் கேதி அன்று ஹரியோனோவின் 

குரு ்ரோமில், ஐ.எஸ்.ஏ.யின் இவட ் ோல ய யல ம், கநஷனல் 

இன்ஸ்டிடியூட ் ஆப் க ோலோர ் எரி  ்தி (NISE) இவன 

திறநத்ுவ ேே்னர். ய யல ேவ்ே ஆரம்பிேே்லின் கபோது, 

சூரிய ஆற்றல் பயன்போடு கமம்படுேத்ு ேன் மூலம் பரஸ்பர 

ஆேோயேத்ிற் ோ  ISA உறுப்பு நோடு ளு க்ிவடகயயோன 

பரஸ்பர ஒேத்ுவழப்பு  ்ோன ஒரு   ்தி ோய்நே்  ருவியோகும் 

என இநத்ியோவின் பிரேம மநத்ிரி குறிேே்ோர்.  

 



நிலேத்ின்  ழ ் மோன ய லவினம் உடப்ட இநத்ியோவின் 

யமோேே் அர ோங்  ஆேரவு ரூ. 400 க ோடி (62 மில்லியன் 

அயமரி ்  டோலர)் ஆகும். இதில், ரூ. 175 க ோடி ரூபோய் (27 

மில்லியன் அயமரி ்  டோலர)்  டட்ட  டட்வமப்பு மற்றும் 

யேோடர ்ச்ியோன ய லவினங் வை உரு ோ ்  பயன்படுகிறது. 

உறுப்பு நோடு ை், இருேரப்பு மற்றும் பன்மு  மு  ர ்

நிறு னங் ைிலிருநத்ு ேன்னோர ் பங் ைிப்பிலிருநத்ு; பிற 

யபோருேே்மோன நிறு னங் ைிலிருநத்ும் மற்றும் 

 ைர ்ச்ியவடநே்  ோரப்ஸிலிருநத்ு யபறப்படட்  டட்ி 

விகிேேத்ில் இருநத்ு  ர ்கே  சூரிய ஒற்றுவம (ISA) மீேோன 

யேோடர ்ச்ியோன ய லவினம் நிவறக ற்றப்படும். ISA  ோரப்்பஸ் 

நிதி உரு ோ ்  பங் ைிப்புடன் கூடுேலோ , இநத்ிய அரசு, 

க ோலோர ் எரி  ்தி கேசிய நிறு னேத்ில் (NISE) உை்ை ஐ.எஸ்.ஏ. 

உறுப்பினர ்ளு ்கு பயிற்சி உேவியும் அைிப்பதுடன், சூரிய 

ஒைி விை ்கு ளு ்கு ஆரப்்போடட் திடட்ங் ளு ்கு ஆேரவு, 

வி  ோயி ளு ் ோன சூரிய குழோய் ை் மற்றும் மற்ற சூரிய 

பயன்போடு ளு க்ு ஆேரவு அைிேத்ு  ருகிறது. இநத்ிய 

புதுப்பி ் ேே்  ் எரி  ்தி கமம்போடட்ு நிறு னம் (IREDA) 

மற்றும் க ோலோர ் எரி  ்தி  ோரப்்பகரஷன் ஆஃப் இநத்ியோ 

(எஸ்.சி.ஐ.ஐ.) ஆகியவ  ஒ ்ய ோரு ISA நிறு ன நிதி ்கும் 1 

மில்லியன் அயமரி ்  டோலர ் பங்கிற்கும் பங் ைிப்பு 

ய ய் ேோ  ஓப்பு ் ய ோண்டுை்ைன. 

.  

 

 ர ்கே  சூரிய ஒற்றுவம (ISA) யின்  ர ்கே  ஸ்டீரிங்  மிடட்ி, 

ISA இன் அவனேத்ு 121  ருங் ோல நோடு ளு ்கும் ( ட கரவ  

மற்றும் ம ரகரவ யின் இவடயில் உை்ை) திறநத்ு 

வ  ் ப்படும், மற்றும் போரஸ்ீ (டி ம்பர ் 1, 2015), அபுேோபி (18 

ேன ரி 2016) மற்றும் நியூயோர ்் (2016 ஏப்ரல் 22) ஆகிய ற்றில் 

 நத்ிப்பு வை நடேத்ியது. இநத்ியோவில், புது யடல்லியில் 2016 

ஆம் ஆண்டு அ ்கடோபர ் 5 ஆம் கேதி, ISC அேன் நோன் ோ து 

 நத்ிப்பிவன நடேத்ியது. 

 

 

புது தில்லியில் நோன் ோ து ISC கூடட்ேத்ில்,  ர ்கே  சூரிய 

ஒற்றுவம (ISA)  ஸ்ேோபி ் ப்படட்  வரவு  டட்வமப்பு 

உடன்படி ்வ யில்,  ருங் ோல உறுப்பினர ் நோடு ைில் 



விநிகயோகி ் ப்படட்து. எதிரப்ோரப்்புை்ை  ருங் ோல ISA 

நோடு ை் அ ்கடோபர ் 17 ஆம் கேதி 2016 ஆம் ஆண்டிற்குை், 

ேங் ை் விருப்பேத்ிவன யேரிவி ் வும், ISA இன்  வரவு 

 டட்வமப்பு உடன்படி ்வ யின் மீது  ருேத்ு ை் (ஏேோ து 

இருநே்ோல்) அல்லது பரிநத்ுவர வை (கேவ ப்படட்ோல்) 

யேரிவி ் வும் க டட்ு ் ய ோை்ைப்படுகிறோர ்ை். ISA விவன ஒரு 

ஒப்பநே் அடிப்பவடயிலோன அவமப்போ  நிறு  முயற்சி ்கும் 

இறுதி ய ய்யப்படட் ISA  டட்வமப்பு ஒப்பநே்ம், 22  து 

 டச்ி ைின் மோநோடட்ில் வ யயோப்பேத்ிற் ோ  7-18 ந ம்பர ்2016 

இல், யமோரோ ்க ோவிலுை்ை மரோக  ச்ிலுை்ை  ோலநிவல 

மோற்றேத்ிற் ோன ஐ ்கிய நோடு ைின்  டட்வமப்பு ஒப்பநே்ம் 

(COP-22) திற ் ப்படட்து.  ருங் ோல நோடு ை் ஒப்பநே்ம் 

வ யயழுேத்ிட மற்றும்  டட்வமப்வப 

உறுதிப்படுேத்ுேலிற் ோ  ய ைியுறவு அவம  ்ரவ யின் 

யபோருைோேோர இரோேேநத்ிர பிரி ோனது இநே் ய யல்முவற ்கு 

முன்னுரிவம அைிேத்ுை்ைது. 

 

 

இநத்ியோவின் ய ைிநோடட்ு வி  ோரங் ை் அவம ச்ு, 

ஆப்பிரி ் ோவு க்ு 10 பில்லியன் அயமரி ்  டோலர ் இநத்ிய 

அர ோங் ேத்ின்  டன் ய ோடுப்பனவு ய ோண்டு, இநத்ியோவின் 

ய ைிவி  ோர அவம ச்ு, ஆப்பிரி ் ோவில் சூரிய 

நட டி ்வ  ளு ் ோ  அயமரி ்  $ 2 பில்லியவன 

ஒது ்கியுை்ைது.  ர ்கே  சூரிய ஒேத்ுவழப்பு  டட்வமப்பு 

உடன்படி ்வ  வ யயழுேத்ிடட் மற்றும் ஒப்பு ் ய ோண்ட 

அவனேத்ு ஆபிரி ்  நோடு ளு ்கும்  டன்  ரி 

விரி ோ ் ப்படும். 

 

புது தில்லி 

தம 22, 2017 


