
Universalization of the Membership of the 

International Solar Alliance (ISA) 
July 31, 2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੂਜੀ ਗਠਜੜੋ (ISA) ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਦਾ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀਕਰਨ  

31 ਜੁਲਾਈ, 2020 

 

1. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੜੋ ਪੈਵਰਸ ਵਿਚ ਹੋਈ COP21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਰਾਾਂਸ 
ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਰਜੀ ਓਰਜਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਿੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਪੈਵਰਸ ਜਲਿਾਯੂ ਸਮਝੌਤ ੇਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਹੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹ।ੈ 30 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ 87 
ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੇ ISA ਦੇ ਫ਼੍ਰ ੇਮਿਰਕ ਸਮਝੌਤ ੇ'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ 67 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਾ ਕਰਿਾ ਵਦੱਤ ੇਹਨ। 

2. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗੱਠਜੜੋ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਦਾ ਗਰਮ ਦਸੇ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀਕਰਨ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੰੂ ਹੋਈ ISA ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 
ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਫ਼੍ਰ ੇਮਿਰਕ ਸਮਝੌਤ ੇ'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਿੀਜ਼ ਨੰੂ 
ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਸੱਟ ੇਿਜੋਂ ਇਸਦ ੇਿਧੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ੇਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਿੀ ISA 

ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਣਗ।ੇ 

3. ਫ਼੍ਰ ੇਮਿਰਕ ਸਮਝੌਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ISA ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ/ ਪਰਿਾਨਗੀ / ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਵਮਲਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 15 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹ ੋਵਗਆ ਹੈ। ISA ਫਰ ੇਮਿਰਕ ਸਮਝੌਤ ੇਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਣ ਦੇ 
ਵਸੱਟ ੇਿਜੋਂ ਹੁਣ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ 
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਹੋਿੇਗੀ।  

ISA ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ -  ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਿੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ 
ਰਾਹ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਾਂ ਮੁੱਖ ਆਮ ਰੁਕਾਿਟਾਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਪਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਾ ਵਲਆਉਣਾ। ISA 

ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ - ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਤੋਂ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਨਜੀ 
ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਵਪੰਡਾਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਵਿਤ ਪਰਯੋਗਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ, ਵਕਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ ੇਤਕ ਪਹੁੰਚ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਪੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਾਂ ਸੋਲਰ ਵਮਨੰੀ ਗਵਰੱਡਾਾਂ, ਛੱਤ ਉਪਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 
ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਈ-ਮੋਵਬਵਲਟੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ। 
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