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ગ્રાભીણ લીજીકયણ એ ગ્રામ્મ લવલાટના વલસ્તાયોન ે અંધાયાભાથંી મકુ્તતની પ્રક્રિમા છે. 

ગ્રાભીણ લીજીકયણ એ ગ્રાભીણ ને અંતક્રયમા લવલાટના વલસ્તાયોભા ં લીજીની ળક્તત 

રાલલાની પ્રક્રિમા છે. લીજી એ મૂભતૂ ામાની ભાનલ જરૂક્રયમાત છે. લીજી એ ઈજાાનુ ં એક 

સ્લરૂ છે ન ેઅવથિક વલકાવનુ ંએક વનલામા અંગ છે. વલકાવળીર દેળોભા ંન ેતેભા ંણ ખાવ 

કયીને ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભા ં લીજીની સવુલધા ભમાાક્રદત જોલા ભે છે. બાયતીમ થાતતં્રના 
વલકાવભા ંગ્રાભીણ લીજીકયણ ભશત્લની ભવૂભકા બજલી ળકે છે. અઝાદી શરેા બાયતભા ંગ્રાભીણ 

લીજીકયણ ભાટે કોઆ નીવત કે કામાિભો શતા નશીં, યંત ુઅઝાદી ફાદ 1950 છી બાયતભા ંગ્રાભીણ 

લીજીકયણ ભાટે અમોજજત પ્રમાવો બાયત વયકાય દ્વાયા શાથ ધયલાભા ંઅવ્મા. લીજીનો ઈમોગ 

અવથિક ન ેવાભાજજક જરૂક્રયમાતોન ેવતંોલાનુ ંકાભ કયે છે. લીજીની સવુલધા ગ્રાભીણ લસ્તીના 
જીલનભા ં શકાયાત્ભક વયો નીજાલ ે છે.ગયીફી, વવંાધનોનો બાલ, યાજકીમ આચ્છાળક્તતનો 
બાલ, નફળં અમોજન, વલદેળી યોકાણ, ખાનગીકયણ, ભીટય લગય ફેક્રશવાફી લીજી લગેયે 

ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભા ં લીજીની સવુલધા યૂી ાડલા વાભેના ભોટા ડકાયો છે. બાયત વયકાયની 
ગ્રાભીણ લીજીકયણ નીવતનુ ં મૂ રક્ષ્મ ગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ં લવલાટ કયતા રોકોના જીલનની 
ગણુલત્તા સધુાયલાનો છે. ગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ં લીજીની સવુલધા ભાટે બાયત વયકાય દ્વાયા વભમે 

વભમે ગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટેના વલવલધ કામાિભો તથા મોજનાઓ ભરભા ંમકૂલાભા ંઅલી છે. 

જે વૌના ભાટે લીજી, વાલાવત્રક લીજીના જોડાણ ભાટે પ્રવતફદ્ધ છે. વયકાયના પ્રમાવોન ે રીધ ે

ગ્રાભીણ લીજીકયણના કામાિભોના રીધ ેગાભડાઓભા ંલીજીની સવુલધાભા ંલધાયો થમો છે. 

ચાલીરૂ ળબ્દ : ગ્રાભીણ લીજીકયણ, ઉર્જવ, વાલવત્રિક લીજી જડાણ  

1. પ્રસ્તાલના : 
લીજી એ લતાભાન વભમભા ં અણા ભાટે વલાસ્લ છે. વ્મક્તતગત, કૌટંુબફક તથા 

વ્માલવાવમક જીલનભા ંલીજીનુ ંભશત્લ અગવુ ંછે. લીજી એ અધવુનક જીલનળૈરીનો એક ક્રશસ્વો 
ફની ગઆ છે. લીજી એ ક્રડજીટર કનેતટીલીટીની એક લૂાળયત ણ છે. લીજી એ લૈવિક જોડાણ 

ણ ઉભુ ંકયી અે છે. ામાની ભાખાકીમ સવુલધાઓ વલકાવની જરૂક્રયમાતોને વતંોલાનુ ંકાભ કયે 

છે જેભા ંલીજીની સવુલધા એક ભશત્લની સવુલધા છે.  

ભાનલજીલનભા ંલીજીની ગત્મતા ખફૂ શોલા છતા ંણ વલકાવળીર દેળોભા ંન ેતેભા ં
ણ ખાવ કયીને ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભા ંલીજીની સવુલધા ભમાાક્રદત જોલા ભે છે. ભોટાબાગની લસ્તી 
ગાભડાભા ંલવલાટ કયતી શોલા છતા ંણ લીજીનો લયાળ ન ેસવુલધા ભમાાક્રદત જોલા ભે છે.



Research Guru:  Volume-13, Issue-1, June-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1352  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

બાયતીમ થાતતં્ર ગ્રાભીણ થાતતં્ર છે, કાયણ કે લા 2011 ની લસ્તી ગણતયી નવુાય 

બાયત દેળની કુર લસ્તીના 68.87 ટકા લસ્તી ગાભડાભા ંલવલાટ કયે છે. જેભાનંી ભોટાબાગની લસ્તી 
ખેતી ન ેખેતી વરંગ્ન વ્મલવામ વાથ ેવકંામેર છે. તેથી ગાભડાઓ વલકાવનુ ંકેન્દ્ર બફિંદુ છે.  

અઝાદી શરેા બાયતભા ંગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટે કોઆ નીવત કે કામાિભો શતા નશીં, યંત ુ

અઝાદી ફાદ 1950 છી બાયતભા ં ગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટે અમોજજત પ્રમાવો બાયત વયકાય 

દ્વાયા શાથ ધયલાભા ં અવ્મા. ળરૂઅતભા ં લીજીકયણની સવુલધાની ળરૂઅત નગયો ન ે ળશયેી 
વલસ્તાયોભા ંથઆ. ધીભ ેધીભ ેતેનો વ્મા ગ્રામ્મ વલસ્તાય સધુી પેરામો. ગ્રામ્મ વલસ્તાયભા ંલીજીના 
ગ્રીડન ેવલસ્તતૃ કયવુ ંએ વશજ ડકાયજન્દ્મ કામા છે તથા ખર્ાા ણ છે. 

ઈજાા ને ટકાઈ વલકાવ રક્ષ્માકંોને વીધો વફંધં છે. ઈજાા લયાળથી અવથિક વદૃ્ધદ્ધ, ભાનલ 

વલકાવ ન ેમાાલયણીમ ટકાઈણુ ંયસ્ય જોડામેર છે. ટકાઈ વલકાવ રક્ષ્માકંોનો સ્લીકાય 2015 

ભા ંકયલાભા ંઅવ્મો. ટકાઈ વલકાવ રક્ષ્માકંોના ૭.૧ ૨૦૩૦ સધુીભા ંફધા ભાટે વસ્તી, વલિવનીમ ન ે

અધવુનક ઈજાાની ખાતયી અ ે છે, વલકાવભા ં ઈજાાની કેન્દ્રીમ ભવૂભકા ભાટે યાજકીમ ભાન્દ્મતા ણ 

પ્રસ્થાવત કયે છે.   

 લીજીના વદંબાભા ંત્રણ ામાના તત્લો છે (1) ઈત્ાદન, (2) પ્રલાશન ન ે(3) વલતયણ. 

2. ચાલીરૂ ળબ્દ : 
(૧) ગ્રાભીણ લીજીકયણ 

 1997 સધુી ગ્રાભીણ લીજીકયણ એટરે કોઆણ શતે ુભાટે ભશસેરૂી વલસ્તાયભા ંલીજીનો 
ઈમોગ કયલાભા ંઅલતો શોમ તેન ેગાભભા ંલીજીની સવુલધા છે એ તયીકે ભાનલાભા ંઅલળ.ે 

 1997 ફાદ ગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટે નલી વ્મલસ્થા અલાભા ં અલી. એ નવુાય 

ભશસેરૂી શદનુ ં ગાભભા ં લવલાટ કયતા વલસ્તાયના રોકો અ વ્માખ્મા નવુાય લીજીનો 
ઈમોગ કયતા શોમ. અ વ્માખ્મા નવુાય લીજીનો એક ફલ્ફ ગાભની ભધ્મભા ંએક કરાક 

પ્રકાળ અલા ભાટે જ્માયે ર્ાલ ુયાખલાભા ંઅલ ેથલા વવિંર્ાઆ ભાટે ાણીનો એક ં ર્ાલ ુ

યાખલાભા ંઅલ ેતો વભગ્ર ગાભને લીજીની સવુલધા ધયાલતા ગાભ તયીકે ઓખલાભા ંઅલળ.ે 

ઈયોતત માાપ્તતા ન ે આંકડાકીમ લૂાગશોને વભજ્મા ફાદ બાયત વયકાયે ભાર્ા, 
2004 ભા ંગ્રાભીણ લીજીકયણની વ્માખ્મા ફદરી, ગ્રાભીણ લીજીકયણનો ઈલ્રેખ ધી આન્ન્દ્ડમન 

આરેતરીવીટી એતટ-2003 ભા ંકયલાભા ંઅવ્મો. 
આરેતરીવીટી એતટ-2003 ની કરભ-6 નવુાય અદેળ અલાભા ંઅવ્મો કે લીજીની વેલા 

એ વાલાવત્રક છે, તભાભ ગાભડાઓ ન ેતેના લાવ, પબમાને લીજીની સવુલધા શોંર્ાડલાની 
જલાફદાયી વયકાયની છે. 

કરભ-5 અદેળ અ ે છે કે ગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટે યાષ્ટ્રીમ નીવતની લાત કયે છે. જે 

સ્થાવનક લશેંર્ણીનુ ંનેટલકા , વ્મલસ્થાન ન ેસ્થાવનક વસં્થાઓ ય ધ્માન કેન્ન્દ્રત કયે છે. 

કરભ-4 ગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટે લીજીના ઈત્ાદન ને લીતયણના નેટલકાને 
યલાનાની જરૂક્રયમાતભાથંી મકુ્તતની લાત કયે છે. અ ભાટે ખાનગી યોકાણકાયો ભાટે દયલાજા 

ખોરલા, રોક કેન્ન્દ્રત ન ેવરં્ાબરત લીજીને પ્રોત્વાક્રશત અલાની લાત કયે છે. 

યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ લીજી નીવત નવુાય ગ્રાભીણ લીજીકયણ એટરે  
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1. દબરત લવલાટના વલસ્તાય સધુી લીજીનુ ં વલતયણ, ક્રયલશન જેવુ ંામાનુ ંભાખુ ંરંુૂ 

ાડવુ.ં 
2. ગાભના જાશયે સ્થો જેલા કે ળાા, રં્ામત, અયોગ્મ કેન્દ્રો ને વામદુાવમક કેન્દ્રો સધુી 

લીજીની સવુલધા શોંર્ાડલી. 
3. ગાભના લવલાટ કયતા કુર કુટંુફોના ઓછાભા ં ઓછા 10 ટકા કુટંુફો ાવ ે લીજીની 

સવુલધા શોમ. 

4. ગાભના તભાભ લાવ, પબમાભા ં લીજીનો યુલઠો ભી યશતેો શોમ, પ્રકાળ અલા, 
ાણીનો ં ર્રાલલા, ગણુલત્તાવબય લીજીનો યુલઠો પ્રાથવભક જરૂક્રયમાતોની વૂતિ શતે ુ

ભી યશતેો શોમ. 

ગ્રાભીણ લીજીકયણ એ ગ્રાભીણ અને અંતહયમા લવલાટના ત્રલસ્તાયભાાં લીજીની ળક્તત 

રાલલાની પ્રહિમા છે. લીજીન ઉમગ ભાિ પ્રકાળ કે ઘયેલ ાં નથી યાંત   ખેતીના ત્રલત્રલધ 

ઓર્જય ચરાલલા, ાણી ખેંચલા, થે્રવય ચરાલલા, દૂધ દશન, શ્રભની તાંગી અન બલતા  
ત્રલસ્તાયભાાં માંિ ચરાલલા, ઓછી હકિંભતે લધ  ઉત્ાદકતા ભેલલા ભાટે ઉમગી છે. 

(૨) ત્રલદ્ય ત ઊર્જવ 
 લીજ બાહયત લસ્ત ઓભાાં લીજબાય રૂે વાંગ્રહશત લીજ ક્સ્થત્રતભાનને રીધે ઉદ્ભલતી અને 

લીજપ્રલાશ રૂે ઉમગી નીલડતી લીજળહકતને 'ત્રલદ્ય ત ઊર્જવ' કશ ે છે. પરેત્રભિંગ નાભના લૈજ્ઞાત્રનકે 

કાચના વળમાને યેળભ વાથે ઘવીને વો પ્રથભ ક્સ્થત્રત ત્રલદ્ય ત' ેદા કયી શતી ત્માયથી ભાણવ ભાટે 

ત્રલદ્ય ત ઊર્જવ' અક્સ્તત્લભાાં આલી શતી. શારભાાં 'ડામનેભ' અથલા 'ત્રલદ્ય ત ઉત્ાદક (જનયેટય) દ્વાયા 
ચ ાંફકીમ કે્ષિની પરકવ યેખાઓભાાં પેયપાય ેદા કયી ભટા પ્રભાણભાાં ત્રલદ્ય તઊર્જવ' ેદા કયલાભાાં આલે 

છે. ત્રલદ્ય ત ઉત્તભ પ્રકાયની ઊર્જવલાશક (ગત્રત – પ્રભાણ ફાંને યીતે') શલાથી ઉયકત અન્મ ઊર્જવઓના 
વ્માલશાહયક ઉમગ ભાટે તેભને પ્રથભ ત્રલદ્ય ત ઊર્જવ ભાાં રૂાાંતહયત કયલાભાાં આલે છે. આજના ય ગભાાં 
'ત્રલધ ત ઊર્જવ' એક ખફૂ ભશત્લન ાં અંગ ફની ચકૂી છે. જેન ઉમગ આધ ત્રનક ભાનલીના દયેક કે્ષિભાાં 
અત્રનલામવ ફની ગમ છે.  

૩. શતે   અને દ્ધત્રતળાસ્ત્ર : 

 પ્રસ્ત ત ળધિન શતે   બાયતના ગ્રામ્મ ત્રલસ્તાયભાાં લીજીકયણની  ક્સ્થત્રત, 

વાલવત્રિક લીજીના જડાણ દ્વાયા વાલવત્રિક ઉર્જવને ર્જણલાન છે. બાયતભાાં ગ્રાભીણ લીજીકયણન ાં 
ભશત્લ, બાયતભાાં ગ્રાભીણ લીજીકયણ વાભેના ડકાય, ગ્રાભીણ લીજીકયણ અંગેની આંકડાકીમ 

શકીકત, ગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટેની મજનાઓ અને કામવિભ તથા બાયતભાાં ગ્રાભીણ 

લીજીકયણન ત્રલકાવ અને ક્સ્થત્રતની ત્રલળદ ચચાવ પ્રસ્ત ત ળધિભાાં કયલાભાાં આલી છે. આ ભાટે 

વાંળધન અભ્માવ, રેખ, વયકાયી અશલેાર, લસ્તી ગણતયીના અશલેાર લગેયેને ગોણ ભાહશતીના 
સ્ત્રત તયીકે રઇને ભાહશતીની યજૂઆત કયલાભાાં આલી છે 

4. ગ્રાભીણ લીજીકયણન ાં ભશત્લ : 

 ઘયના બૌવતક વાધનો ર્રાલલા ભાટે લીજીની જરૂય ડ ે છે. જેભ કે, ભોફાઆરન ે ર્ાર્જ 

કયલા, ઘયઘટંી, ખંા, ટી.લી., એ.વી., ક્રિઝ, લોવળિંટ ભળીન, વભક્ષય, ગ્રાઆન્દ્ડય, ઓલન લગેયેને 

ર્રાલલા ભાટે, કાયખાનાભા ંમાવંત્રક વાધનો ર્રાલલા ભાટે, ક્રયલશન ભાટે ણ લીજીની જરૂય ડે 
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છે. લીજીની સવુલધાથી બૌવતક સખુાકાયીભા ં લધાયો થામ છે. જીલનધોયણ ન ે જીલનની 
ગણુલત્તાભા ં વદૃ્ધદ્ધ થામ છે. યોજગાયીનુ ંવર્જન થામ છે. 

 લીજીનો ઈમોગ અવથિક ન ે વાભાજજક જરૂક્રયમાતોન ે વતંોલાનુ ં કાભ કયે છે. અવથિક 

પામદા જેલા કે વવિંર્ાઆ ભાટે ં ર્રાલલા, કૃવ ઈત્ાદન પ્રક્રિમા, ભાર વગં્રશ, ગ્રાભ ઈદ્યોગ, ગશૃ 

ઈદ્યોગોભા ં મતં્રો ર્રાલલા, ઈદ્યોગ વાશવવકો તૈમાય કયલા, મલૂ્મલધાન વેલાઓ ભાટે થામ છે. 

વાભાજજક રાબ જેલા કે સ્રીટ રાઆટ, ઘયભા ંપ્રકાળ, ફાકોન ેયાતે્ર લારં્લાની સવુલધા, ભાનલશ્રભભા ં
ઘટાડો, વદેંળાવ્મલશાયની સવુલધાઓ ન ેવમશૂ ભાધ્મભોના ઈમોગની છૂટ લગેયે થામ છે. 

 અ યીતે લીજીની સવુલધા ગ્રાભીણ લસ્તીના જીલનભા ં શકાયાત્ભક વયો નીજાલ ે છે. 

ગ્રાભીણ લીજીકયણ એ વલકાવળીર દેળોભા ં યોકાણ ભાટેનુ ં એક નવુ ં ક્ષેત્ર છે. ગાભડાઓના ં
અધવુનકયણ ભાટે ગ્રાભીણ લીજીકયણ અલશ્મક છે. ગ્રાભીણ લીજીકયણ ાછ યોકાણથી વલકાવ 

કામાિભોનો ભર વાયી યીતે કયી ળકામ છે. 

ગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ંલીજીની સવુલધા એક ભશત્લની આંતયભાખાકીમ સવુલધા છે જેનાથી 
ગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ંઅવથિક વલકાવ ન ેકૃવ ઈત્ાદનભા ંવદૃ્ધદ્ધ કયી ળકામ છે. ગ્રાભીણ લીજીકયણથી 
ગાભડાઓ યશલેારામક, જીલલારામક તથા અયાભદામક ફન ે છે. તે ગ્રામ્મ લસ્તીન ેલધ ુઈત્ાદક 

ફનાલે છે. 

વલવલધ યીતે ગ્રાભીણ લીજીકયણનુ ંભશત્લ નીર્ ેમજુફ છે. 

1. ગ્રાભીણ લીજીકયણ દ્વાયા ઘણા ંશતેઓુ વવદ્ધ થામ છે. જેલા કે ઘયેલુ,ં કૃવ, કૃવ ઈદ્યોગો ન ે

લાબણજ્મ લગેયે. 

2. ખેતીભા ંવવિંર્ાઆ ભાટે વલજીનો ઈમોગ – ભગૂબા જન ેખેંર્લા ભાટે લીજીનો ઈમોગ. 

3. લીજીના ભાધ્મભથી ખેતીભા ં વવિંર્ાઆ કયલાથી જભીનનો કામાક્ષભ ઈમોગ થામ છે. કૃવ 

ઈત્ાદનભા ંવદૃ્ધદ્ધ કયલા ભાટે લીજી જરૂયી છે. 

4. યંયાગત ભાનલશ્રભ અધાયીત વાધનોના સ્થાન ે માવંત્રક વાધનોના વરં્ારન ભાટે 

લીજી જરૂયી છે. 

5. યંયાગત ઈજાાના સ્ત્રોતો ભોંઘા છે, નાળલતં છે, બફનકામાક્ષભ છે, પ્રદૂવત છે,  માાલયણ 

ભાટે શાવનકાયક છે જ્માયે લીજી ખર્ા ઘટાડે છે, સરુબ છે ન ેઈત્ાદકતા લધાયે છે,  

6. ગ્રામ્મ જીલનળૈરીભા ંક્રયલતાન રાલી અધવુનકતા તયપ દોયી જલાનુ ંકામા કયે છે. 

7.  લીજી એ અવથિક વલકાવ ન ેજીલનના ામાના ધોયણો લધાયનારંુ ર્ારક ક્રયફ છે. 

8. અલક વર્જન કયનાયી પ્રવવૃત્તને ટેકો અ ેછે. 

9. સ્રીટ રાઆટના રીધ ેવરાભતીભા ંલધાયો કયે છે. ભાગા કસ્ભાતભા ંઘટાડો થામ છે. 

10. અયોગ્મ સવુલધાભા ં સધુાયો થામ છે. દ્યતન વાધનોનો ઈમોગ કયી ભાનલજીલનને 

ફર્ાલી ળકામ છે. 

11. કેયોવીન, રાકડા, છાણાના ઈમોગન ેઘટાડી અગ વાભ ેવરાભતી યૂી ાડ ેછે તથા ઘયની 
શલાની ગણુલત્તા ફનાલી યાખે છે. 

12. ગ્રાભીણ રઘ ુઈદ્યોગોના વલકાવન ેપ્રોત્વાક્રશત તથા વતંબુરત કયલા ભાટે ગ્રાભીણ લીજીકયણ 

વનલામા ભાનલાભા ંઅલ ેછે.  
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13. સ્રીટ રાઇટના કાયણે અયાધભાાં ઘટાડ થામ છે. 

5. ગ્રાભીણ લીજીકયણ વાભેના ડકાય : 
 અંતક્રયમા વલસ્તાયના ગાભડાઓભા ંલીજી શોંર્ાડલી મશુ્કેર છે. જગંર વલસ્તાય, દુગાભ 

વલસ્તાય, શાડી વલસ્તાયોભા ંલીજીની સવુલધા યૂી ાડલા ભાટેનુ ંભાખુ ંઉભુ ંકયવુ ંમશુ્કેર છે. જ્મા ં
અગ વાધનો-વાભાન શોંર્ાડી ળકાતો નથી. યસ્તાઓ, ક્રયલશનની વગલડતાના બાલ ેભાણવો 
ણ અલનજાલન કયી ળતતા નથી. નેટલકા  ઉભુ ંકયલા, ફજાયથી દૂય ગાભો, લાતાલયણીમ ડકાયો 
જેલા કે વતવનૃ્ષ્ટ્ટ, ફયપ લાા, ભસૂ્ખરનના રીધ ે ફાધંકાભ કામાભા ં લયોધ અલ ે છે. લયવાદની 
વીઝનભા ંકાભ થઆ ળતતુ ંનથી.  
 લીજીની સવુલધા યૂી ાડલાભા ં ગયીફાઆ વૌથી ભોટો ડકાય ફન ે છે. લીજ જોડાણ 

ભપતભા ંવયકાયી મોજના અંતગાત અલાભા ંઅલ ેછે યંત ુત્માયફાદ લીજફીર ન બયતા શોલાના 
રીધ ે લીજીની સવુલધાથી લબંર્ત ફનવુ ં ડ ે છે. ઘણા ં સ્થાન ે લીજીની ભાગંની વયખાભણીએ 

લીજીનો યૂતો યુલઠો ન ભલાના રીધ ેલીજીના ઈકયણો ર્રાલી ળકાતા નથી. ટેકનીકર 

ભાણવોની છતના રીધ ેભયાભતનુ ંકાભ થઆ ળતતુ ંનથી. 
લીજીના યુલઠાની ગણુલત્તા નફી છે તથા ભાગનંી વયખાભણીએ યુલઠો ઓછો છે. 

લાયંલાય લીજી જતી યશ ે છે, શાઆ લોલ્ટેજ તથા રો લોલ્ટેજના પ્રશ્નો જોલા ભે છે. વલસ્તતૃ ન ે

સધુાયેર ભાખાનો બાલ જોલા ભે છે. લીજીનુ ંવલતયણ કયનાય કંનીની વેલા નફી કક્ષાની 
જોલા ભે છે. ભીટય રગાલલાભા ંઅલતા નથી. ભીટયભા ંયીડીંગના ટેકનીકર પ્રશ્નો જોલા ભે છે. 

લીજીના બફરભા ંવફવીડી યૂતા પ્રભાણભા ંઅલાભા ંઅલતી નથી. ળોટવકીટની ઘટનાઓ ણ 

લાયંલાય ફને છે. જેના રીધ ેઅગની દુઘાટના ઉબી થતી શોમ છે. વરાભતીના પ્રશ્નો ણ ેદા થતા 
શોમ છે.  

 બાયતભા ંગ્રામ્મ વલસ્તાયભા ંલીજીની સવુલધાની રન્ષ્ટ્ટએ વભાનતા જોલા ભે છે. વમદૃ્ધ 

યાજ્મોના ભોટાબાગના ગાભડાઓભા ંલીજીની સવુલધા જોલા ભે છે. જ્માયે ગયીફ યાજ્મો ોતાના 
ગાભડાઓંન ેલીજીની સવુલધા યૂી ાડલા ભાટે વઘંા કયી યહ્યા છે. લીજીની ભાગં ન ેવૂતિભા ં
વતંરુન જોલા ભે છે.  

ગયીફી, વવંાધનોનો બાલ, યાજકીમ આચ્છાળક્તતનો બાલ, નફળં અમોજન, લીજર્ોયી, 
લીજીનુ ં ઈત્ાદન ન ે વલતયણ ખાનગી શાથોભા,ં વલદેળી યોકાણ, ખાનગીકયણ, ભીટય લગય 

ફેક્રશવાફી લીજી લગેયે ણ ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભા ં લીજીની સવુલધા યૂી ાડલા વાભેના ભોટા 
ડકાયો છે.  

6. ગ્રાભીણ લીજીકયણ અંગેની આંકડાકીમ શકીકત : 
1. વલિના અંદાજજત 22 ટકા રોકો લીજીનો લયાળ કયી યહ્યા નથી થલા તેભની ાવ ે

લીજીની સવુલધા નથી.  
2. વલિભા ં 2008 ભા ં 1.5 બફબરમન રોકો અંતક્રયમા વલસ્તાયભા ંલવલાટ કયતા શોલાના રીધ ે

તેભના ભાટે લીજીની સવુલધા શોંર્ ફશાયની સવુલધા શતી. 
3. આંતયયાષ્ટ્રીમ ઈજાા એજન્દ્વી (IEA – 2009) નો દાલો છે કે વલકાવળીર દેળોના ગ્રાભીણ 

વલસ્તાયના 85 ટકા રોકો લીજી લગય જીલન જીલ ેછે. 
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4. 1947 ભા ંબાયતભા ં1500 ગાભડાભા ંલીજીની સવુલધા શતી. વ્મક્તતગત વયેયાળ લયાળ 14 

યવુનટ શતો. 
5. ઈજાા ભતં્રારમ (2010) ના શલેાર નવુાય 2010 ભા ં500 શજાય ગાભડા ન ે84 ટકા લસ્તી 

સધુી લીજીની સવુલધા ઈરબ્ધ ફની છે. 

6. MOSPI - 2006 ના ભતે બાયતના 55 ટકા ઘયોભા ંલીજીની સવુલધા છે. 20 વભબરમન ઘયો 
લીજીની સવુલધા લગય જીલન વલતાલ ેછે. 

7. 2011 ની લસ્તી ગણતયી નવુાય બાયતભા ં 5,97,464 ગાભડાઓં અલરેા છે. તા. 01-04-

2015 ની ક્સ્થવતએ 18,452 ગાભડાભા ંલીજીની સવુલધા ન શતી. જેભાથંી તા. 31-12-2017 

સધુીભા ં15,981 ગાભડાઓભા ંલીજીની સવુલધા યૂી ાડલાભા ંઅલી છે.  

8. યાજીલ ગાધંી ગ્રાભીણ વલદ્યતુીકયણ મોજના અંતગાત 2005 થી 2014 ના વભમગાા 
દયમ્માન 2.16 કયોડ BPL કુટંુફોને લીજીનુ ંજોડાણ અલાભા ંઅવ્યુ.ં  

9. MOP ના 2016 ના અશલેાર નવુાય 84 ટકા ગ્રાભીણ અલાવોભા ંલીજીનુ ંજોડાણ છે. 

10. બાયતભા ંવ્મક્તત દીઠ લીજીનો વયેયાળ લયાળ 734 ક્રક.લો. છે. જ્માયે વલિભા ંવ્મક્તત દીઠ 

લીજીનો વયેયાળ લયાળ 2782 ક્રક.લો. છે. બાયતભા ંગ્રામ્મ વલસ્તાયભા ંપ્રવત ભાવ વ્મક્તત 

દીઠ લીજીનો વયેયાળ લયાળ 8 ક્રક.લો. છે જ્માયે ળશયેી વલસ્તાયભા ં લીજીનો વયેયાળ 

લયાળ પ્રવત ભાવ વ્મક્તત દીઠ 24 ક્રક.લો. છે. 

11. 2011 ની લસ્તી ગણતયી નવુાય વભગ્ર દેળભા ં કુર કુટંુફોની વખં્મા 24,66,92,667 છે. 

કુટંુફભા ંપ્રકાળના સ્ત્રોતભા ં૬૭.૨ ટકા લીજી, 31.4 ટકા કેયોવીનો ઈમોગ કયે છે જ્માયે 

ન્દ્મ 0.8 ટકા છે. 0.5 ટકા કુટંુફો ાવે પ્રકાળનો કોઆ સ્ત્રોત નથી થલા લીજીની સવુલધા 
ધયાલતા નથી. 

12. 2011 ની લસ્તી ગણતયી નવુાય વભગ્ર દેળભા ં કુર ગ્રામ્મ કુટંુફોની વખં્મા 16,78,26,730 

છે. ગ્રામ્મ કુટંુફોના પ્રકાળના સ્ત્રોતભા ં55.3 ટકા લીજી, 43.5 ટકા કેયોવીન, 1.0 ટકા ન્દ્મ 

સ્ત્રોતનો ઈમોગ કયે છે. જ્માયે ફાકીના 0.5 ટકા કુટંુફો ાવ ેપ્રકાળનો કોઆ સ્ત્રોત નથી થલા 
લીજીની સવુલધા ધયાલતા નથી. 

13. 2011 ની લસ્તી ગણતયી નવુાય બાયતભા ં55.3 ટકા ગ્રામ્મ અલાવોભા ંલીજીની સવુલધા 
છે જ્માયે 92.7 ટકા ળશયેી અલાવોભા ંલીજીની સવુલધા છે.  

14. 19 ભી વદીની ળરૂઅતભા ંવભગ્ર વલિભા ં1 ફજ રોકો લીજીની સવુલધાથી લબંર્ત શતા.  
15. આન્દ્ટયનેળનર એનજી એજન્દ્વીનો અંદાજ છે કે ઊંર્ા લસ્તી વદૃ્ધદ્ધ દયના રીધ ે વલિભા ં 1.2 

બફબરમન રોકો લીજીની સવુલધાથી લબંર્ત યશળેે. 

16. આન્દ્ટયનેળનર એનજી એજન્દ્વીના ભતે 2016 ની ક્સ્થવતએ બાયતભા ં 239.2 વભબરમન રોકો 
લીજીની સવુલધા લગયના છે. બાયત દેળનો નેળનર આરેતરીક્રપકેળન યેટ 82 ટકા છે. જ્માયે 

ગ્રાભીણ આરેતરીક્રપકેળન યેટ 74.4 ટકા ન ેળશયેી આરેતરીક્રપકેળન યેટ 97.3 ટકા છે. 

17. ઈજાાના વદંબાભા ંબાયત વલિભા ંઈજાા ઈત્ાદનભા ંવાતમુ ંસ્થાન ન ેઈબોતતાભા ંારં્ભા 
સ્થાન ય છે.  
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18. 2011 ની લસ્તી ગણતયી નવુાય બાયતભા ં5,97,464 ગાભડાઓ અલેરા છે. 31-3-2017 ની 
ક્સ્થવતએ 5,92,972 ગાભોનુ ં(99.25 ટકા)લીજીકયણ થયુ ંછે.  

7. ગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટેની મજનાઓ અને કામવિભ : 
 બાયતભા ંગ્રાભીણ વલજીકયણન ેગ્રાભીણ વલસ્તાયોના વલકાવ ભાટે એક ભશત્લણૂા ામાનો 
કામાિભ ભાનલાભા ં અલ ે છે. બાયત વયકાયની ગ્રાભીણ લીજીકયણ નીવતનુ ં મૂ રક્ષ્મ ગ્રાભીણ 

વલસ્તાયભા ંલવલાટ કયતા રોકોના જીલનની ગણુલત્તા સધુાયલાનો છે. 

ગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ં લીજીની સવુલધા ભાટે બાયત વયકાય દ્વાયા વભમે વભમે ગ્રાભીણ 

લીજીકયણ ભાટેના વલવલધ કામાિભો તથા મોજનાઓ ભરભા ંમકૂલાભા ંઅલી છે. જે વૌના ભાટે 

લીજી, વાલાવત્રક લીજીના જોડાણ ભાટે પ્રવતફદ્ધ છે. જે વસ્તા દયે, ગણુલત્તાવબય, વલિવનીમ 

યૂતા પ્રભાણભા ં લીજીના યુલઠાની ખાતયી અ ે છે. વયકાયના પ્રમાવોન ે રીધે ગ્રાભીણ 

લીજીકયણના કામાિભોના રીધ ેગાભડાઓભા ંલીજીની સવુલધાભા ંલધાયો થમો છે. 

(1) પ્રધાનભાંિી ગ્રાભદમ મજના (PMGY) 

 પ્રધાનભતં્રી ગ્રાભોદમ મોજના 2000-01 ભા ંળરૂ કયલાભા ંઅલી. રઘતુ્તભ વેલા ભાટે 

લધાયાની નાણાકંીમ વશામ કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા તભાભ યાજ્મોન ે 90 ટકા રોન ન ે 10 ટકા 
ગ્રાન્દ્ટ સ્લરૂ ેઅલાભા ંઅલી. જેભા ંગ્રાભીણ અયોગ્મ, વળક્ષણ, ીલાનુ ંાણી, ન ેગ્રાભીણ 

લીજીકયણનો વભાલેળ થતો શતો. 10 ભી રં્લીમ મોજના દયમ્માન 1600 કયોડ 

રૂવમાનુ ં ફજેટ શતુ.ં જેના વકંરન ને દેખયેખનુ ં કાભ અમોજન રં્ના ગ્રાભીણ વલકાવ 

વલબાગ દ્વાયા કયલાભા ં અવ્યુ ં શતુ.ં લધ ુ ભશત્લની લાત તો એ છે કે પ્રધાનભતં્રી ગ્રાભોદમ 

મોજના અંતગાત યાજ્મોન ેછ મૂભતૂ વેલાના આંતક્રયક પડંની પાલણીની સ્લામત્તતા શતી. 
અ યીતે યાજ્મો ગ્રાભીણ લીજીકયણની નીવતન ેલેગ અલા ભાટે પડંની પાલણી કયલાભા ં
સ્લતતં્ર શતા. 
 

(2) ક ટીય જ્મત્રત કામવિભ (KJP)  

 કુટીય જ્મોવત કામાિભની ળરૂઅત 1988-89 ભા ં દેળભા ં કયલાભા ં અલી. તેનો શતે ુ

દેળના BPL કુટંુફોને વીંગર ોઆન્દ્ટ રાઆટનુ ંજોડાણ (60 લોટ) અલાનો શતો. કુટીય જ્મોવત 

કામાિભ અંતગાત આંતક્રયક લામયીંગ ન ેલીજીના જોડાણ વેલા ેટે 100 ટકા ગ્રાન્દ્ટ યૂી 
ાડલાભા ં અલતી શતી. 100 ટકા ભીટયીંગ ર્ાર્જ ેટે યકભ ચકૂલલાભા ં અલતી શતી. અ 

મોજના અંતગાત 5.1 વભબરમન ઘયોને અલયી રેલાભા ંઅવ્મા શતા. અ કામાિભને ભે, 2004 

ભા ંએતવીરયેટેડ આરતેરીક્રપકેળન ઓપ લન રાખ વલરેજીવ એન્દ્ડ લન કયોડ શાઈવ કામાિભભા ં
બેલી દેલાભા ંઅલી.  
 

(3) રઘ ત્તભ જરૂહયમાત કામવિભ (MNP)  

 રઘતુ્તભ જરૂક્રયમાતો કામાિભ 65 ટકા કયતા ઓછ ં ગ્રાભીણ લીજીકયણ ધયાલતા 
યાજ્મોને રક્ષીત યાજ્મો તયીકે વદં કયી તેન ે100 ટકા રોન અ ેછે. રઘતુ્તભ જરૂક્રયમાતો 
કામાિભ અંતગાત ગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટે 2002-03 ના વભમગાા દયમ્માન 775 કયોડ 
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રૂવમા પાલાભા ં અલરેા. ભરીકયણની કેટરીક મશુ્કેરીઓના રીધ ે 2004-05 ભા ં અ 

મોજનાન ેફધં કયી દેલાભા ંઅલી. 
 

(4) રૂયર ઇરેતરીવીટી વપ્રામ ટેકનરજી ત્રભળન (RESTM)  

 રૂયર આરતેરીવીટી વપ્રામ ટેકનોરોજી વભળનની ળરૂઅત 11 વપ્ટેમ્ફય, 2002 ભા ં
કયલાભા ં અલી શતી. જેનો શતે ુ િભળઃ 2012 સધુીભા ં તભાભ ગાભો તથા અલાવોના 
લીજીકયણનો શતો. યંયાગત ગ્રીડ જોડાણની વાથ ે સ્થાવનક નુઃપ્રાપ્મ ઈજાાના સ્ત્રોતો 
ન ેવલકેન્ન્દ્રત તકનીકીના ભાધ્મભથી RESTM ગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટે વકંબરત બબગભ 

યજૂ કયે છે. તેના રક્ષ્મો નીર્ ેમજુફ છે. 

1. તકનીકી ઈકેરો ઓખલા ને નાલલા. 
2. લતાભાન કાનનૂી ન ે વસં્થાકીમ ભાખાની વભીક્ષા કયલી ન ે જરૂક્રયમાત નવુાય 

તેભા ંપેયપાયો કયલા. 
3. ગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટે લૈકલ્લ્ક બબગભન ે પ્રોત્વાશન અલા ભાટે બડંો ન ે

નાણા ંયૂા ાડલા. 
4. યાષ્ટ્રીમ રક્ષ્મોન ે શોંર્ી લલા ભાટે વયકાયના વલવલધ ભતં્રારમ, વલોચ્ર્ વસં્થાઓ 

ને વળંોધન વસં્થાઓ વાથ ેવકંરન વાધવુ.ં 
 

(5) યાજીલ ગાાંધી ગ્રાભીણ ત્રલદ્ય તીકયણ મજના (RGGVY)  

 ગ્રાભીણ લીજીકયણની ગવતલીવધન ે ગવતળીર ફનાલલા ભાટે ઈજાા ભતં્રારમ, 

બાયત વયકાય દ્વાયા નલી ગ્રાભીણ લીજીકયણ મોજના ળરૂ કયલાભા ં અલી. યાષ્ટ્રીમ 

વાભાન્દ્મ રઘતુ્તભ કામાિભ (NCMP) નુ ં રક્ષ્મ ારં્ લાભા ં તભાભ અલાવોન ે લીજીની 
સવુલધા યૂી ાડલાનુ ંશતુ.ં RGGVY નો અળમ ગ્રાભીણ લીજીના ભાખાનુ ંવલસ્તયણ ન ે

ભજબતૂીકયણ છે. ઈજાા ભતં્રારમ ેગ્રાભીણ લીજીકયણના વલવલધ કામાિભો જેલા કે રઘતુ્તભ 

જરૂક્રયમાતો કામાિભ, કુક્રટય જ્મોવત કામાિભ, એતવીરેયેટેડ આરતેરીક્રપકેળન ઓપ લન રાખ 

વલરેજીવ એન્દ્ડ લન કયોય શાઈવશોલ્ડને RGGVY ભા ંવભાવલષ્ટ્ટ કયલાભા ંઅવ્મા.  
RGGVY ના રક્ષ્મ નીચે મ જફ છે. 

1. 209-10 સધુીભા ંલીજીની સવુલધાથી લબંર્ત 1,25,000 ગાભોને લીજીની સવુલધા યૂી 
ાડલી. 

2. અંદાજજત 23.4 વભબરમન લીજીની સવુલધા ન ધયાલતા BPL કુટંુફોને લીજીના 
જોડાણ ભાટે 90 ટકા વફવીડી અલી. 

3. 2009 સધુીભા ંદેળના તભાભ ગાભોનુ ં100 ટકા લીજીકયણ કયવુ.ં 
 

(6) હદન દમા ઉાધ્મામ ગ્રાભ જ્મત્રત મજના (DDUGJY)  

 ક્રદન દમા ઈાધ્મામ ગ્રાભ જ્મોવત મોજનાની ળરૂઅત 3, ક્રડવેમ્ફય, 2014 ભા ંથઆ. 

જેનો શતે ુ ગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ં લીજીકયણનો છે. ગ્રાભીણ લીજીકયણ ન ે ગ્રાભીણ 

વલસ્તાયોભા ંલીજી વલતયણની ામાની સવુલધાઓ ઈરબ્ધ કયાલલા ભાટે યાજીલ ગાધંી 
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ગ્રાભીણ વલદ્યતુીકયણ મોજનાન ે અભા ં વાભેર કયલાભા ં અલી. રૂયર આરેતરીક્રપકેળન 

કાોયેળન એ DDUGJY ના ભરીકયણ ભાટેની નોડર એજન્દ્વી છે. અ મોજના અંતગાત 

લીજીકયણ ન થમેર 1,20,804 ગાભોનુ ં લીજીકયણ કયવુ,ં 3,14,958 ગાભોનુ ં આંવળક 

રૂથી થમેર લીજીકયણનુ ં વઘન લીજીકયણ કયવુ ં ન ે 396.45 રાખ BPL ગ્રાભીણ 

કુટંુફોને ભપતભા ંલીજીનુ ંજોડાણ અલાભા ંઅલળ.ે 31 ભાર્ા, 2015 ની ક્સ્થવત નવુાય 

1,09,524 લીજીકયણ ન થમેર ગાભો તથા 3,14,958 આંવળક રૂથી લીજીકયણ થમેર 

ગાભોનુ ંવઘન લીજીકયણનુ ંકાભ થઆ ચકૂ્ુ ંછે. ગ્રાભીણ વલસ્તાયના BPL કુટંુફોના 218.33 

રાખ કુટંુફોને ભપતભા ંલીજીનુ ંજોડાણ અલાભા ંઅવ્યુ ંછે. વભગ્ર વભમગાા દયમ્માન 

અ મોજનાન ેરાગ ુકયલાભા ંઅંદાજજત 43,033 કયોડ ખર્ા થળે. DDUGJY – RE અંતગાત ઈજાા 
ભતં્રારમ દ્વાયા 921 ક્રયમોજના ભજૂંય કયલાભા ંઅલી છે.  

 

(7) વોબાગ્મ - પ્રધાનભાંિી વશજ ફીજરી શય ઘય મજના  
 વૌબાગ્મનો શતે ુ ગાભડાના તથા ળશયેના લીજીના જોડાણ લગયના તભાભ 

કુટંુફોને લીજીનુ ંજોડાણ રંુૂ ાડલાનો છે. અ મોજનાભા ંલીજીનુ ંજોડાણ ભેલલાની 
કોઆ પી નથી. યંત ુગ્રાશકે 500 રૂવમાના 10 શપ્તા 50 રૂવમા રેખ ેદયેક ભક્રશન ે બફર ેટે 

ચકૂલલાના યશ ેછે. અ મોજના અંતગાત વાલાવત્રક લીજીકયણના ધ્મેમન ેશોંર્લાનુ ંરક્ષ્મ 

છે. ભરીકયણના વભમગાા દયમ્માન 16,320 કયોડ ખર્ાની જોગલાઆ કયલાભા ંઅલી છે.  

 કુર 21,33,82,845 અલાવોભાથંી 21,33,54,938 (99.99 ટકા) અલાવોનુ ં
લીજીકયણ થયુ ં છે. જ્માયે ફાકીના 27,907 (0.01 ટકા) અલાવોનુ ંલીજીકયણ કયલાભા ં
અલળ.ે 

 અ મોજનાની ળરૂઅત વપ્ટેમ્ફય, 2017 ભા ં કયલાભા ં અલી. વાલાવત્રક અલાવ 

લીજીકયણનુ ંરક્ષ્મ 31 ભાર્ા, 2019 સધુીભા ંણૂા કયલાનુ ંછે. વૌબાગ્મ મોજના અંતગાત 2 

કયોડ 47 રાખ અલાવોન ેલીજીનુ ંજોડાણ અલાભા ંઅવ્યુ.ંવશજ એટરે વાપ, વય ન ે

પ્રમત્ન લગયનુ ંશય ઘય એટરે વલા વભાલેળી, વાલાવત્રક અલાવ લીજીકયણ. 

 

8. બાયતભાાં ગ્રાભીણ લીજીકયણન ત્રલકાવ અને ક્સ્થત્રત : 

 અઝાદીના વભમે બાયતભા ં ભાત્ર 1500 ગાભડાભા ં જ લીજીની સવુલધા ઈરબ્ધ શતી. 
1951 ભા ંતાવભરનાડુભા ં10 ટકા, કેયરના 9 ટકા ન ેકણાાટકના 2 ટકા ગાભોભા ંલીજીની સવુલધા 
શતી. ફાકીના યાજ્મોભા ં 1 ટકા કે તેથી ઓછી લીજીની સવુલધા ગાભડાભા ંઈરબ્ધ શતી. ગ્રાભીણ 

લીજીકયણ ક્ષેત્ર ે1960 થી વતંોજનક પ્રગવત જોલા ભી ન શતી. 3 જી રં્લીમ મોજનાના અંત 

બાગ સધુીભા ંબાયત દેળના 5.76 રાખ ગાભોભાથંી ભાત્ર 45,000 ગાભોભા ંલીજીની સવુલધા શતી 
ન ે5 રાખ ાણીના ં લીજીથી ર્રાલલાભા ંઅલતા શતા.  
 1971 સધુીભા ં 1 રાખ ગાભોનુ ં લીજીકયણ થયુ ં ન ે 16 રાખ ાણીના ં લીજીથી 
ર્રાલલાભા ંઅલતા શતા. ર્ોથી રં્લીમ મોજનાભા ંલીજીથી ર્ારતા ંવેટને લધ ુગ્રતા 
અલાભા ં અલી શતી. 1,56,729 ગાભોનુ ં લીજીકયણ થયુ ં ને 24,26,133 લીજીથી ર્ારતા 
ાણીના ંવેટ રગાલલાભા ં અવ્મા શતા. ારં્ભી રં્લીમ મોજના દયમ્માન ગ્રાભીણ 



Research Guru:  Volume-13, Issue-1, June-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1360  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

લીજીકયણના કામાિભને રઘતુ્તભ જરૂક્રયમાત કામાિભ વાથ ેજોડલાભા ંઅવ્મો. જેભા ંદયેક યાજ્મની 
40 ટકા ગ્રામ્મ લસ્તીનુ ં લીજીની સવુલધા શઠે અલયી રેલાનુ ં રક્ષ્મ યાખલાભા ં અવ્યુ ં શતુ.ં અ 

વભમગાા દયમ્માન 2,50,112 ગાભોનુ ં લીજીકયણ થયુ ં ન ે 39,49,120 લીજીથી ર્ારતા 
ંવેટ કામાયત થમા. છઠ્ઠી ન ેવાતભી રં્લીમ મોજનાભા ંરઘતુ્તભ જરૂક્રયમાત કામાિભ અંતગાત 

ગ્રાભીણ લીજીકયણનો રાબ ડુગંયા, અંતયીમા, અક્રદલાવી છાત વલસ્તાયન ે લધ ુ ગ્રતા 
અલાભા ંઅલી. વાતભી રં્લીમ મોજનાના અંત સધુીભા ં¾ ગાભો સધુી લીજીની સવુલધા યૂી 
ાડલાભા ંઅલી. 80 રાખ ંવેટને લીજી ભતી થઆ. 

 દેળભા ંગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટે ગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટેની મોજનાઓ, કામાિભો ભાટે 

નાણા ં યૂા ાડલા ભાટે, ગ્રામ્મ વલસ્તાયભા ં લીજીનો યુલઠો યૂો ાડલાના ઈદે્દળથી વયકાય 

શસ્તકની કંની તયીકે જુરાઆ, 1969 ભા ંરૂયર આરેતરીક્રપકેળન કોોયેળન – REC ની યર્ના કયલાભા ં
અલી. 

કષ્ટક નાં. : 1 

કષ્ટકન ાં નાભ : બાયતભાાં ગ્રાભીણ લીજીકયણન ત્રલકાવ દળાવલત  ાં કષ્ટક 

 

િભ લવ ગાભડાઓની વાંખ્મા 
1 1947 1500 

2 1951 3061 

3 1961 21750 

4 1971 106931 

5 1981 273906 

6 1991 481124 

7 2004 474982 

8 2008 493240 

9 2011 545583  

10 2017 592972 

                       (સ્ત્રોત:Ministry of Power, Rural Electrification) 

 ઈયોતત કોષ્ટ્ટકના વલશ્રેણના અધાયે કશી ળકામ કે બાયતભા ંઅઝાદીના વભમે એટરે કે 

1947 ભા ંભાત્ર 1500 ગાભડાભા ંજ લીજીની સવુલધા ઈરબ્ધ શતી. યંત ુવયકાયની લીજીકયણની 
નીવત, કામાિભો ને મોજનાઓના ક્રયણાભ સ્લરૂે િભળઃ વદૃ્ધદ્ધ થમેર જોલા ભે છે. અઝાદી શરેા 
બાયતભા ંગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટે કોઆ નીવત થલા કામાિભો કે મોજનાઓ ન શતી. 1950 ફાદ 

બાયતભા ંગ્રાભીણ લીજીકયણ ભાટેના અમોજજત પ્રમાવો શાથ ધયલાભા ંઅવ્મા.  
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કષ્ટક નાં. : 2 

કષ્ટકન ાં નાભ : બાયતભાાં લીજીના ઉબગન ાં ભાખ ાં દળાવલત  ાં કષ્ટક 

િભ ત્રલગત 1950-51 1970-71 2009-10 

1 ઈદ્યોગ 63 68 36.5 

2 કૃવ 04 10 20.5 

3 યેલ્લે 07 03 2.2 

4 વાલાજવનક યોળની 13 10 15.8 

5 ાક્રયલાયીક ઈબોગ 13 09 25.5 

 ક ર 100 100 100 

 (સ્ત્રોત:Ministry of Power, Rural Electrification) 

 ઈયોતત કોષ્ટ્ટકના વલશ્રેણના અધાયે કશી ળકામ કે 1950-51 ના લોભા ં ઈદ્યોગ ક્ષેત્ર ે

ભશત્તભ લીજીનો ઈમોગ થતો શતો. જ્માયે 2009-10 ની ક્સ્થવતએ ઈદ્યોગ ક્ષેત્રે લીજીનો ઈમોગ 

ઘટીને 1950-51 ની વયખાભણીએ કૃવ, વાલાજવનક યોળની ન ેાયીલાક્રયક ઈબોગ ક્ષેત્ર ેલીજીના 
ઈબોગભા ંવદૃ્ધદ્ધ નોંધામેર જોલા ભે છે.  

કષ્ટક નાં. : 3 

કષ્ટકન ાં નાભ : બાયતભાાં DDUGVY અંતગવત ગ્રાભીણ લીજીકયણની ભાહશતી દળાવલત  ાં કષ્ટક 

(ભે,2014 થી હડવેમ્ફય 2018)  

િભ ત્રલગત ભાહશતી  
1 ક્રયમોજના અંતગાત ભજૂંય કયલાભા ંઅલેર ખર્ા 54,672 કયોડ રૂ. 

2 યાજ્મોન ેપાલલાભા ંઅલેર નાણા ં 35,437 કયોડ રૂ. 

3 ગાભોનુ ંવઘન વલદ્યતુીકયણ 3,05,229 

4 ક્રડસ્રીબ્યળુન રાન્દ્વપોભાયની વખં્મા 3,60,840 

5 નલા વફ સ્ટેળનની વખં્મા 1,001 

      (સ્ત્રોત:Ministry of Power, Rural Electrification)  

 ક્રદન દમા ઈાધ્મામ ગ્રાભીણ વલદ્યતુીકયણ અંતગાત  ભે,2014 થી ક્રડવેમ્ફય 2018 

દયવભમાન 54,672 કયોડ રૂ. ખર્ા ભજૂંય કયલાભા ં અલેર. એ અંતગાત 3,05,229 ગાભોનુ ં વઘન 

વલદ્યતુીકયણ થયુ ંછે. 
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કષ્ટક નાં. : 4 

કષ્ટકન ાં નાભ : બાયતભાાં LED થી ઉર્જવ ફચતની ક્સ્થત્રત દળાવલત  ાં કષ્ટક 

 

િભ લવ ગાભડાઓની વાંખ્મા 
1 વલતયીત કયામરેા LED ફલ્ફની વખં્મા 31.80 કયોડ LED ફલ્ફ 

2 થમરે ઈજાા ફર્ત 41.30 ફજ યવુનટ 

3 દય લે ગ્રીન શાઈવ ગેવના ઈત્વર્જનભા ંઘટ 33.45 વભબરમન ટન Co2 

4 સ્રીટ રાઆટ નળેનર પ્રોજેતટ 

1. સ્રીટ રાઆટ આન્દ્સ્ટોર કયલાભા ંઅલી 
2. ઈજાા ફર્ત દય લે 
3. દય લે ગ્રીન શાઈવ ગેવના ઈત્વર્જનભા ંઘટ 

 

77.33 રાખ LED  

5.19 ફજ યવુનટ 

3.57 વભબરમન ટન Co2 

      (સ્ત્રોત:Ministry of Power) 

કષ્ટક નાં. : 5 

કષ્ટકન ાં નાભ : ઉર્જવ કે્ષિે એક નજય : વભગ્ર બાયત - ક ર વાંસ્થાત્રત ક્ષભતા દળાવલત  ાં કષ્ટક  

(31-01-2019 ની ક્સ્થત્રતએ) 

િભ ત્રલગત ભેગા લટ ટકા 
1 યાજ્મ ક્ષતે્ર 84,632 24.2 ટકા 
2 કેન્દ્ર ક્ષતે્ર 1,03,698 29.7 ટકા 
3 ખાનગી ક્ષતે્ર 1,60,958 46.1 ટકા 

 ક ર 3,49,288 100 ટકા 
             (સ્ત્રોત: https://powermin.nic.in/en/content/power-sector-glance-all-india) 

કષ્ટક નાં. : 6 

કષ્ટકન ાં નાભ : બાયતભાાં લીજીના સ્ત્રત દળાવલત  ાં કષ્ટક  

િભ ઇંધણ ભેગા લટ ટકા 
1 કુર થભાર  ,23,027 

 
63.9 ટકા 

 - કોરવો 1,91,093 54.7 ટકા 
- બરગ્નાઆટ 6,360 1.8 ટકા 
- ગેવ 24,937 7.2 ટકા 
- ઓઆર 638 0.2 ટકા 

2 શાઆડ્રો (નુઃપ્રાપ્મ) 45,399 13 ટકા 
3 ન્દ્યલુ્તરય 6,780 1.9 ટકા 
4 નુઃપ્રાપ્મ ઈજાા સ્ત્રોત 

નાના શાઆડ્રો પ્રોજેતટ, 

ફામોાવ ગેવી પામય, 

ફામોભાવ ઈજાા ને લન 

ઈજાા લગેયે 

74,082 21.2 ટકા 

 ક ર 3,49,288 100 ટકા 
            (સ્ત્રોત: https://powermin.nic.in/en/content/power-sector-glance-all-india) 

 ઈયોતત કોષ્ટ્ટકના વલષ્ટ્રેણના અધાયે કશી ળકામ કે બાયતભા ં 63.9 ટકા 
લીજીનો વૌથી ભોટો સ્ત્રોત થભાર છે. જેભા ં કોરવ, બરગ્નાઆટ, ગેવ, ઓઆરનો વભાલેળ 

https://powermin.nic.in/en/content/power-sector-glance-all-india


Research Guru:  Volume-13, Issue-1, June-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1363  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

થામ છે. જમાયે નુઃપ્રાપ્મ લીજીના સ્ત્રોતભા ં શાઆડ્રો 13 ટકા ને નાના શાઆડ્રો પ્રોજેતટ, 

ફામોાવ ગેવી પામય, ફામોભાવ ઈજાા ન ેલન ઈજાા લગેયે 21.2 ટકા છે. 

કષ્ટક નાં. : 7 

કષ્ટકન ાં નાભ : બાયતભાાં લીજી ઉત્ાદન અને વદૃ્ધદ્ધ દય દળાવલત  ાં કષ્ટક  

(ળફળરમન ય ત્રનટભાાં) 
િભ લીજી ઉત્ાદન (ળફળરમન ય ત્રનટ) વદૃ્ધદ્ધ દય લવ 
1 771.551 6.60 2009-10 

2 811.143 5.56 2010-11 

3 876.887 8.11 2011-12 

4 912.056 4.01 2012-13 

5 967.15 6.04 2013-14 

6 1048.673 8.43 2014-15 

7 1107.386 5.64 2015-16 

8 1160.141 4.72 2016-17 

9 1212.134 3.95 2017-18 

            (સ્ત્રોત:Ministry of Power) 

 

કષ્ટક નાં. : 9 

કષ્ટકન ાં નાભ : બાયતભાાં  સ્ત્રત અને ત્રલબાગ અન વાય લાત્રિક લીજી ઉત્ાદન (ગીગા લટ 

અલવવભાાં) 
 

િભ લવ શાઇડ્ર કરવ / 

ળરગ્નાઇટ 

ગેવ થભવર 

હડઝર 

ક ર ન્ય ક્તરઅય  નઃપ્રાપ્મ 

ઉર્જવના 
સ્ત્રત 

ક ર 

1 2013-14 134847 745533 44522 1999 792054 34228 65520 1026649 

2 2014-15 129244 865291 41075 1575 877941 36102 61785 1105072 

3 2015-16 121377 895340 47122 551 943013 37413 65781 1167584 

4 2016-17 122378 944022 49094 401 993516 37916 81548 1235358 

5 2017-18 126123 986591 50208 386 1037184 38346 101839 1303493 

(સ્ત્રોત: Growth of Electricity Sector In India, Central Electricity Authority.) 

             9. વભાન : 

અઝાદી વભમે અણ ે ત્મા ં લીજીની છત પ્રલતાતી શતી. બાયત દેળ લતાભાનભા ં
લીજીની વનકાવ કયનાયો દેળ ફની ગમો છે. ગ્રાભીણ લીજીકયણ એ ગ્રામ્મ લવલાટના વલસ્તાયોન ે

અંધાયાભાથંી મકુ્તતની પ્રક્રિમા છે. લીજી એ મૂભતૂ ામાની ભાનલ જરૂક્રયમાત છે. લીજી એ 

ઈજાાનુ ંએક સ્લરૂ છે ન ેઅવથિક વલકાવનુ ંએક વનલામા અંગ છે. બાયતીમ થાતતં્રના વલકાવભા ં
ગ્રાભીણ લીજીકયણ ભશત્લની ભવૂભકા બજલી ળકે છે.  
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