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ઇન્ટરનશેનલ સોલર એલાયન્સ (ISA) નાાં સભ્યપદન ાં વશૈ્વવકરણ 

જાન્ય આરી 15, 2021 
 

1. પેરરસમાાં COP21 દરશ્મયાન ભારતનાાં માનશ્નય વડાપ્રધાન અને ફ્રાન્સનાાં માનશ્નય રાષ્ટ્રપશ્ત દ્વારા સાંય ક્ત 
રીતે ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સમનો શ ભારાંભ કરવામાાં આવ્યો હતો. તે સૌર ઊજાાનાાં ઝડપી અને મોટા 
પ્રમાણમાાં ઉપયોગીકરણ મારફત પેરરસ પયાાવરણ સમજૂશ્તનાાં અમલીકરણમાાં યોગદાન આપવાનો ધ્યેય રાખે છે. 
15 જાન્ય આરી 2021 મ જબ, ISA ની ફે્રમવકા સમજૂશ્તમાાં 89 દેશોએ હસ્તાક્ષર કયાા છે, જેમાાંથી 72 દેશોએ 
તેઓનાાં બહાલીનાાં પત્રો જમા કરાવ્યા છે. 
 

2. ઉષ્ણકરટબાંધથી બહાર ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સમનાાં સભ્યપદનાાં વૈશ્વવકરણને હાાંસલ કરવા માટેનાાં 
માનશ્નય ભારતનાાં વડાપ્રધાનનાાં શ્વઝન અન સાર, ISA ની પ્રથમ સામાન્ય સભા 3 ઓક્ટોબર 2018 નાાં રોજ 
યોજાઇ હતી, જેમાાં સાંય ક્ત રાષ્ટ્રનાાં તમામ સભ્ય રાજ્યો સ ધી ISA નાાં સભ્યપદનાાં આવકાશને વધારવા માટ,ે 
ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સની સ્થાપના પર ફે્રમવકા સમજૂશ્તનો સ ધારો ગ્રહણ કરવામાાં આવ્યો હતો. 
 

3. ISA ની ફે્રમવકા સમજૂશ્ત દ્વારા ફરશ્જયાત કયાા અન સાર ISA સભ્ય દેશોની આવશ્યક સાંખ્યા પાસેથી જરૂરી 
સ ધારાઓ/ માંજ રીઓ/ શ્સ્વકાયાતાઓ પ્રાપ્ત કયાા બાદ, કશ્થત સ ધારો 8 જાન્ય આરી 2021 થી અમલમાાં આવ્યો છે. 
ISA ફે્રમવકા સમજૂશ્તનો સ ધારો અમલમાાં આવવાથી ઉષ્ણકરટબાંધની પાર આવેલા દેશો સશ્હત, સાંય ક્ત રાષ્ટ્રનાાં 
તમામ સભ્ય રાજ્યો ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સમાાં જોડાવાની અન મશ્ત મળી છે. 

 

4. ISA નો ધ્યેય ટેકનોલોજી, નાણા અને ક્ષમતાની બાબતમાાં સૌર ઊજાાનાાં મોટા પ્રમાણણાાં ઉપયોગીકરણ તરફ 
સાંય ક્ત પ્રશ્તભાવ આપવા માટ ેદેશોન ેસાથે લાવવાનો છે. ISA નો ઉદ્દેશ સભ્ય દેશોને કાયારત કરી, આાંતરરાશ્ષ્ટ્રય 
સાંસ્થાઓ તરફથી પ્રશ્તબદ્ધતાઓ મેળવી અને પ્રાઇવેટ સેક્ટરન ેકાયારત કરી ગ્રાાંશ્મણ અને શ્વકેશ્ન્િત ઉપયોગોને 
સમથાન આપવાનો, પોસાય તે રીતે નાણા સ લભ કરાવવાનો, ટાપ  અને ગામડાઓમાાં સોલર શ્મશ્ન શ્ગ્રડ્સ, 
રૂફટોપ સ્થાપનાઓ કરવાનો અને સોલર ઇ-મોશ્બશ્લટી ટોકનોલોજીઓને સમથાન આપવાનો છે. 
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