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( ଆଇଏସ୍ ଏ) ର ସଦସୟତାର

ଜୁଲାଇ 31, 2020
1. ପ୍ୟାରି ସରର COP21 ସମୟରର ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ତି ମି ଳିତ ଭାରବ
ଇଣ୍ଟନ୍ୟାସନ୍ାଲ୍ ରସାଲାର୍ ଆଲାଏନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରି ଥରି ଲ । ଏହା ରସୌର ଶକ୍ତି ର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବୟାପ୍କ ନ୍ିରୟାଜନ୍
ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ୟାରି ସ ୍ ଜଳବାୟୁ ଚୁ କ୍ତି ନ୍ାମାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବାରର ସହରର୍ଯାଗ କରି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି । 30
ଜୁଲାଇ 2020 ସୁଦ୍ଧା, 87 ଟି ରେଶ ଆଇଏସ୍ ଏ ର ରଫ୍ରମୱାକ୍ ଚୁ କ୍ତି ନ୍ାମା ସ୍ୱାକ୍ଷ୍ର କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 67 ଟି ରେଶ
ରସମାନ୍ଙ୍କର ଅନ୍ୁ ରମାେନ୍ ଉପ୍କରଣ ଜମା କରି ଛନ୍ତି।
2. ଟ୍ରପ୍ି କ୍ ବାହାରର ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ରସାଲାର ଆଲାଇନ୍ସର ସେସୟତାର ୟୁନ୍ିଭସ୍ାଲ୍ କରି ବା ପ୍ାଇ ଁ ଭାରତର
ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େୂ ରେୃ ଷ୍ଟ୍ି ଅନ୍ୁ ର୍ଯାୟୀ, 3 ଅର୍ଟାବର 2018 ରର ଅନ୍ୁ ଷ୍ିତ
ି ଆଇଏସ୍ ଏର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ
ପ୍ରି ଷେରର , ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରର ଆଇଏସ୍ ଏ ର ସେସୟତା ପ୍ରି ସରକୁ ବିସ୍ତାର କରି ବାକୁ
ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ରସାଲାର୍ ଆଲାଇନ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ାି ଉପ୍ରର ଚୁ କ୍ତି ନ୍ାମା ରଫ୍ରମୱାକ୍ର ସଂରଶାଧନ୍ ଗ୍ରହଣ କଲା।
3. ରଫ୍ରମୱାକ୍ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅନ୍ୁ ର୍ଯାୟୀ ଆଇଏସ୍ ଏ ସେସୟ ରେଶଗୁଡିକର ଆବଶୟକ ସଂଖୟାରୁ ଆବଶୟକ
ସଂରଶାଧନ୍ / ଅନ୍ୁ ରମାେନ୍ / ଗ୍ରହଣ ପ୍ରର, ଏହି ସଂରଶାଧନ୍ 15 ଜୁଲାଇ 2020 ରର ଲାଗୁ ରହାଇଛି । ଆଇଏସ୍ଏ
ରଫ୍ରମୱାକ୍ ଚୁ କ୍ତି ସଂରଶାଧନ୍ ରହବା ସହିତ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍୍ମାନ୍ ଟ୍ରପ୍ିକ୍ ବାହାରର ଥ ିବା
ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ରସାଲାର ମି ଳିତ ମଞ୍ଚରର ରର୍ଯାଗୋନ୍ କରି ପ୍ାରି ରବ।
4. ରଟର୍ନାରଲାଜି, ଅଥ୍ ଏବଂ ସାମଥ୍ୟ େୃ ଷ୍ଟ୍ିରୁ ରସୌର ଶକ୍ତି ର ବୃ ହତ ବିସ୍ତାରରର ମୁଖୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ
ସାମୂହିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରୋନ୍ କରି ବାକୁ ଆଇଏସ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି । ସେସୟ ରେଶଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବା,
ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ସଂଗଠନ୍ଗୁଡିକରୁ ପ୍ରତିଶର
୍ ୁ ତି ରଲାଡିବା ଏବଂ ଘରରାଇ ରକ୍ଷ୍ତ୍ରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବା, ଗ୍ରାମୀଣ ତଥା
ବିରକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରରୟାଗ, ସୁଲଭ ଭାରବ ଦ୍ୱୀପ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମରର ରସାଲାର ମି ନ୍ି ଗ୍ରୀଡ୍ , ରୁଫ୍ ଟପ୍୍ ଇଷ୍ଟ୍ରଲସନ୍୍ ଏବଂ
ରସାଲାର ଇ-ରମାବିଲିଟି ରଟର୍ନାରଲାଜି ପ୍ହଞ୍ଚ କରାଇବା ପ୍ାଇ ଁ ISA ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି ।
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