
 
 

 இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 
ககாழும்பு 

*************** 
ஊடக அறிக்கக 

 

இலங்ககயில் சூரியக் கல மின்சக்தி திட்டங்களுக்காக  
100 மில்லியன் அகமரிக்க கடாலர் கடனுதவி  

 
அண்மையில் நமைபெற்றுமுடிந்த இலங்மை முதலீட்டு 

பெரமை ைாநாட்டின் அைர்பைான்றில் ைலந்துபைாண்டிருந்த அதி 
பைதகு ஜனாதிெதி பைாதாெய ராஜெக்ஷ அைர்ைள் தனது 
உமரயின்பொது, 2030 ஆம் ஆண்ைளைில் இலங்மையின் பதசிய 
ைின்சக்தி பதமையில் 70 ைதீத்மத புதுப்ெிக்ைதக்ை சக்தி மூலைாை 
பூர்த்திபசய்து பைாள்ளபைண்டுபைன்ற உறுதிப்ொட்டிமன 
ைலியுறுத்தியிருந்த நிமலயில் அைரது இலக்ைிமன 
பைற்றிபைாள்ைதற்ைாை இலங்மையுைன் ெங்ைாளியாை இமைந்து 
பைாள்ளும் முதலாைது நாைாை இந்தியா உள்ளது. 
 
2. இந்த அடிப்ெமையில் சூரியக்ைல ைின்சக்தி துமறயில் ெல்பைறு 
திட்ைங்ைமள முன்பனடுப்ெதற்ைாை நூறு ைில்லியன் அபைரிக்ை 
பைாலர் பெறுைதியான ைைன் ைசதிைமள ைழங்குைதற்ைான 
உைன்ெடிக்மை ஒன்று இன்மறய தினம் ஜனாதிெதி அதி பைதகு 
பைாதாெய ராஜெக்ஷ அைர்ைளின் முன்னிமலயில் இலங்மை 
அரசாங்ைம் ைற்றும் இந்திய ஏற்றுைதி இறக்குைதி ைங்ைி ஆைிய 
தரப்புக்ைளால் மைச்சாத்திைப்ெட்ைதுைன் இந்திய உயர் ஸ்தானிைர் 
பைௌரை பைாொல் ொக்பல ைற்றும் திமறபசரி பசயலர் திரு. 
எஸ்.ஆர்.ஆட்டிைல ஆைிபயாரால் ெரிைாறிக்பைாள்ளப்ெட்ைது.  
 



 
 

3. 2018 ைார்ச் ைாதம் நைத்தப்ெட்டிருந்த சர்ைபதச சூரியக்ைல 
கூட்ைமைப்ெின் ைாநாட்டின்பொது அறிைிக்ைப்ெட்டிருந்த 
திட்ைங்ைளான ைடீுைளினதும்  அரச ைட்ைைங்ைளினதும் 
கூமரைளில் சூரியக்ைலங்ைமள பொருத்தும் திட்ைம் உள்ளிட்ை 
ெல்பைறு திட்ைங்ைமள இலங்மையில் முன்பனடுப்ெதற்கு இந்த 
100 ைில்லியன் அபைரிக்ை பைாலர் பெறுைதியான ைைன் 
ஆதரைிமன ைழங்கும். 
 
 4. பதாழில்நுட்ெம், நிதி ைற்றும் மூலதனம் ஆைிய துமறைளில் 
பதாைர்புமைய சைால்ைமள எதிர்பைாள்ைதற்ைாைவும் சூரியைல 
ைின்சக்தி துமறயில் ொரிய அெிைிருத்தியிமன  
முன்பனடுப்ெதற்ைாைவும் சைல நாடுைமளயும் 
ஒன்றிமைப்ெதற்ைாை இந்த சர்ைபதச சூரியக்ைல கூட்ைைியானது 
இந்திய ெிரதைர் ைற்றும் ெிரான்ஸ் ஜனாதிெதி ஆைிபயாரால் 
கூட்ைாை அங்குரார்ப்ெைம் பசய்து மைக்ைப்ெட்ைதுைன் இலங்மை 
உட்ெை 89 நாடுைள் இந்த சர்ைபதச சூரியக்ைல கூட்ைமைப்ெின் 
ைட்ைமைப்பு குறித்த உைன்ெடிக்மையில் மைச்சாத்திட்டுள்ளன.  
 
5. சூரியைல ைின்சக்தி துமற பதாைர்ொை இலங்மை ைற்றும் 
இந்திய அரசாங்ைங்ைளால் முன்மைக்ைப்ெட்டிருந்த பதசிய 
இலக்குைளின் ஒத்த தன்மை பதாைர்ொை ஜனாதிெதி பைாதாெய 
ராஜெக்ச அைர்ைளும் உயர் ஸ்தானிைர் அைர்ைளும் ைருத்துக்ைமள 
ெரிைாறியுள்ளனர். 2014 ைார்ச் ைாதைளைில் 2.6 GW அளைில் 
ெதிைாைியிருந்த சூரியக் ைலங்ைள் மூலைான ைின் 
உற்ெத்தியானது ைைந்த 7 ஆண்டுைளில் ைைிசைான 
முன்பனற்றத்மத ைண்ைதுைன் 2021 ஆம் ஆண்டு 34.6 GW 
இலக்மை எட்டியது.  இந்தியாைின் பதசிய சூரியக்ைல 
ைட்ைமைப்பு இந்த இலக்ைிமன 100 GW ஆைபைா அல்லது அதற்கு 
அப்ொல் அதிைரிப்ெதமனபயா  இலக்ைாைக் பைாண்டுள்ளது. 



 
 

 
6. புதுப்ெிக்ைத்தக்ை சக்தித் துமறயில் எைது இருநாடுைள் 
இமையிலும் ைாைப்ெடுைின்ற பொதுைான இலக்ைானது எைது 
பொதுைான பதசிய பதமைைள் ைற்றும் நிமலயான 
அெிைிருத்திக்ைான ஒன்றிமைந்த அணுகுமுமறைள் 
ஆைியைற்றிமன ெிரதிெலிப்ெதாை அமைைின்றது. இந்த 
முக்ைியைான துமறயில் ஒத்துமழப்ெிமன பைலும் 
ைலுப்ெடுத்துைதன் ஊைாை எைது ஒட்டுபைாத்த சக்தித் துமற 
சார்ந்த ெங்குைமைமய பைம்ெடுத்துைதற்கு உதவும் அபதபைமள 
ைாலநிமல ைாற்றத்தின் ைிமளவுைமள முறியடிப்ெதற்கும் 
பைளிபயற்றங்ைமள குமறப்ெதற்கும் பைற்பைாள்ளப்ெடும் எைது 
உலைளாைிய முயற்சிைளுக்கு ெங்ைளிப்ெிமன ைழங்குைதாைவும் 
அமைைின்றது. 
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