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ஊடக அறிக்கைக

புதுப்பிக்கத்தக்க  சக்தி துகை�யில் இந்தியாவின் அண்கை$ய முன்னே'ற்�ங்கள் பற்றி

குறிப்பிட்ட இந்திய பதில் உயர் ஸ்தானிகர்: சக்தி $ாற்றீடுகள்  “கிகைடக்கக்கூடியதாகவும்,

$லிவா'தாகவும் $ற்றும் அணுகக்கூடியதாக வும்”  இருக்க      னேவண்டும்,

எ'த்கதரிவித்தார்.

இந்தியாவின் பதில் உயர் ஸ்தானிகர் திரு வினே'ாத் னேக .  னே;க்கப் அவர்கள்

புதுப்பிக்கத்தக்க  சக்தி துகை�யில் இந்தியா  அகைடந்த  முக்கிய  கை$ல்கற்கள் குறித்து

உகைரயாற்றி'ார்.  புதுப்பிக்கத்தக்க  சக்தி அபிவிருத்தி $ன்�த்தின் -  இலங்கைக பீடத்தின்

மூன்�ாவது அ$ர்வு  வியாழக்கிழகை$  தாஜ் சமுத்திரா னே@ாட்டலில் நகைடகபற்�னேபானேத

அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 100GW  புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி தி�ன் குறியீட்கைடக்

தாண்டுவதற்கு தயாராக  உள்ளது.  அத்துடன் 2022  ஆம் ஆண்டளவில் 175GWGW

தூய்கை$யா' எரிசக்தி இலக்கைக அகைடவகைத னேநாக்கி பயணிக்கி�து என்றும் பதில் உயர்

ஸ்தானிகர் னே;க்க ப் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்.  இந்தியா,  அண்கை$யில் உலகின் மிகப்

கபரிய  சூரிய  மின்கல பூங்காகைவ கர்நாடகாவில் ஸ்தாபித்துள்ளது .  பசுகை$ சக்தி

மூலங்களுக்கா' உறுதிப்பாட்கைட காண்பிக்கும் வகைகயில்,  2020-21  ஆம் ஆண்டில்

மின்சாரம் $ற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க  சக்தித் துகை�க்கு இந்திய அரசு த'து புதிய வரவு

கசலவுத்திட்டத்தில் 3.1 பில்லியன் அக$ரிக்க கடாலர் நிதிகைய ஒதுக்கியுள்ளது.

      சர்வதே�ச சூரியமின்கல அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும் அமைமப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும் மறற்ும் பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும்துப்பிக்க�்�க்கமைவகளில் அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும் கவனம் செசலு�்தும்
IRENA       உள்ளிட்ட பல அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும் முக்கியமான முன்செனடுப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும்க்களில் அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும் இல அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும்ங்மைகயும் இந்�ியாவும் ஸ�்ாபக

      உறுப்பினர்களாக இருப்பமை�யிட்டு ப�ில் அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும் உயர் ஸ்�ானிகர் �னது மகிழ்ச்சிமைய

செவளிப்படு��்ியிருந்�ார்.  இலங்கைகயில் சூரியமின்கல திட்டங்ககைள னே$ற்ககாள்வதற்காக



இந்தியா  100  மில்லியன் அக$ரிக்க  கடாலர் சலுகைக நிதிகையயும் வழங்கியுள்ளது

என்பகைத அவர் நிகை'வு கூர்ந்தார்.

புதுப்பிக்கத்தக்க   சக்தித்துகை� உட்பட  பல்னேவறு  துமைறகளில் அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும் ,  இளம்

பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும்ல அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும்மைமயாளர்களுக்கு   இந்திய அரசால் முழுகை$யான நி   �ி அனுசரமை(யுடன் வழங்கப்படும்

பயிற்சித் திட்டங்கள் குறித்தும் அவர் குறிப்பிட்டார்.   இந்�ியாவின் குர்   தேகானில் அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும் உள்ள னேதசிய

சூரியக்கல அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும் நிறுவ'ம்,   செசன்மைனயிலுள்ள னேதசிய  காற்�ாகைல சக்�ி நிறுவ'ம்,  மற்றும்

   ராஜஸ்�ான் செபயார்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும்ட் கல் அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும்லூரி உட்பட    பல அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும் நிமைல அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும்யங்களில் அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும் இந்தியா  முழுவதும் இந்�

      வாய்ப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும்க்கள் கா(ப்படும் நிமைல அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும்யில் அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும் இல அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும்ங்மைகயர்கள்  இந்த வாய்ப்புக்ககைள பயன்படுத்திக்

  செகாள்ளதேவ(்டுசெமன அவர் தேகாரினார்.   மி   தேல அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளில் கவனம் செலுத்தும்னிய�்�ின் பின்னரான  எரிசக்தி பாதுகாப்பு

கட்டகை$ப்பில்,  சக்தி பாதுகாப்பு $ற்றும் காலநிகைல $ாற்�த்திற்கு எதிரா'

னேபாராட்டத்தில் இந்தியா இலங்கைகக்கு ஒரு பங்காளராக இருக்க முடியும் என்று அவர்

சுட்டிக்காட்டி'ார்.

இலங்கைக வர்த்தக  $ற்றும் கைகத்கதாழில் சங்கம்  $ற்றும் இலங்கைகயின்

நிர்$ாணத்துகை� சங்கம்  ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் இன்னேபா$ா  $ாக்ககட்

நிறுவ'த்தால் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அபிவிருத்தி $ன்�ம் ஒருங்கிகைணக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கைகயின் மின்வலு  எரிசக்தி $ற்றும் னேபாக்குவரத்து முகாகை$த்துவ  அகை$ச்சர்

ககௌரவ.  $ஹிந்த அ$ரவீர அவர்கள் இங்கு பிரத$ விருந்தி'ராக கலந்து ககாண்டார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் இலங்கைக அரசின் சினேரஸ்ட  அதிகாரிகள் $ற்றும் இந்தியா ,  இலங்கைக

$ற்றும் பி� நாடுககைளச் னேசர்ந்த கதாழில்துகை� வல்லுநர்கள் கலந்து ககாண்ட'ர்.
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