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સારસકેં્ષ –  
આધરુ્નક જનર્ાાંર્િક નરુ્ન બાયર્ને ર્ાજેર્યભાાં શાાંવર થમેરી ર્વદ્ધિઓને દુર્નમાબયભાાં ભાન્મર્ા પ્રાપ્ર્ થઈ છે. ઓગેનાઈઝેળન 

પોય ઈકોનોર્ભક કો-ઓયેળન એન્ડ ડેલરભેન્ટ ( ઓઈવીડી ) ના ર્ાજેર્યના અશલેાર મજુફ બાયર્ની જીડીી વદૃ્ધિ લત 2019ના 7.25 
ટકાની તરુનાભાાં લત 2020 સધુીભાાં 7.5 ટકાની નજીક શોંચી જળે. રોકળાશી યાજ્મનુાં ધ્મેમ વાભાજજક, આર્થિક અને યાજકીમ ન્મામ 
સયુક્ષિર્ કયલાનુાં યશ ેછે. બાયર્ના 1.3 અફજ ભાણવો ભાટે આધરુ્નક ર્લકાવનો રાબ યૂો ાડલો રે્ ર્લકાવનો આંર્રયક રશસ્વો ફની યશ ે
છે. બાયર્ીમ અથતર્ાંિ ઝડથી વદૃ્ધિના ભાગે અગે્રવય શોલાથી વયકાય ભાટે વૌથી ભોટા ડકાયોભાાં એક ડકાય ઊર્જતની લધર્ી ભાાંગને 
ણૂત કયલાનો છે. ર્લકાવનો ઊંચો દય ર્જલી યાખલા ભાટે લાજફી અને સ્સ્થય ઊર્જતનો યુલઠો આલશ્મક છે. ફીજુ કે ઊર્જતના લયાળભાાં 
બાયર્ દુર્નમાભાાં િીજો વૌથી ભોટો લયાળ કર્ાત દેળ છે. અશીં દય લે ઊર્જતની ભાાંગભાાં 5 ટકા લધાયો થામ છે. લત 2040 સધુીભાાં 
ઊર્જતની ભાાંગ ફભણી થળે. એટરે બાયર્ને ભજબરૂ્ અને માતલયણને રાબદામક ઊર્જત િેિની આલશ્મકર્ા છે. રયણાભે વયકાયની 
ટોચની પ્રાથર્ભકર્ા ઊર્જત િેિની છે. વયકાય દેળની વાભાજજક-આર્થિક સ્સ્થર્ર્ને સધુાયલા ઊર્જતની ઉરબ્ધર્ાની અવયથી લાકેપ છે. 
ભાનલ ર્લકાવ સચૂકાાંકભાાં વદૃ્ધિ વાથે ઊર્જતનો લયાળ જોડામેરો છે. લર્તભાન બાયર્ભાાં વાભાજજક-આર્થિક વદૃ્ધિનુાં મખુ્મ પે્રયકફ ઊર્જત છે, 
રે્ અંગેના ર્લચાયો યજૂ કયલાનુાં આ વાંળોધન િનુાં મખુ્મ શાદત  છે. 
ચાળીરૂ બ્દ – બાયર્, ઊર્જત, વાભાજજક-આર્થિક વદૃ્ધિ, મોજના. 
1. પ્રસ્તાળના –  

દુર્નમાભાાં બાયર્નુાં અથતર્ાંિ, છઠ્ઠાં વૌથી ભોટુાં અથતર્ાંિ 
છે અને લત 2030 સધુીભાાં ફીજુ વૌથી ભોટુાં અથતર્ાંિ ફનલા 
અગે્રવય છે. લર્તભાન બાયર્ની 32 ટકા લસ્ર્ી ળશયેોભાાં અને 68 
ટકા લસ્ર્ી ગ્રાભીણ િેિોભાાં લવે છે. બાયર્ ભાટે લીજ લયાળને 
શોંચી લવુાં એ વૌથી ભોટો ડકાય છે. છેલ્રા 6 દામકાઓભાાં 
બાયર્નો ઊર્જત લયાળ 16 ગણો લધ્મો છે. 2008 ભાાં ર્લશ્વભાાં 
વૌથી લધ ુઊર્જત લયાળભાાં બાયર્ 5 ભાાં ક્રભે શર્ો, જ્માયે ઊર્જત 
ઉત્ાદનભાાં 7 ભા ક્રભે છે. નોંધાિ ફાફર્ એ છે કે બાયર્ 
ઊર્જત ગયીફીથી ર્ડામ છે અને વ્માક લીજ ખાદ્ય છે. 
ર્ાજેર્યના લોભાાં લસ્ર્ી વદૃ્ધિ અને આર્થિક ર્લકાવને રીધે 
બાયર્ભાાં ઊર્જત લયાળ પ્રભાણભાાં ઝડી દયે લધી યહ્યો છે. 
બાયર્ની એકીકૃર્ ઊર્જતનીર્ર્ ાછની વ્માક દ્રષ્ટટએ ઓછાભાાં 
ઓછા ખચે વરાભર્, સ્લચ્છ અને અનકૂુ ઊર્જત જરૂરયમાર્ો 
વરશર્ ર્ભાભ િેિોની ઊર્જત વેલાઓની ભાાંગને ર્લશ્વવનીમ યીરે્ 
યૂી કયલી છે. આ ર્કર્નકી યીરે્ કામતિભ, આર્થિક યીરે્ વિય 
અને માતલયણીમ ટકાઉ યીરે્ ર્લર્લધ ઈંધણ અને ઊર્જત, 
યાંયાગર્ અને ક્ષફન-યાંયાગર્ રે્ભજ નલા અને ઉબયર્ા 
ઊર્જત સ્રોર્ોનો ઉમોગ કયીને ર્નધાતરયર્ ર્લશ્વાવ વાથે દયેક 
વભમે યુલઠો સરુ્નર્િર્ કયલા ભાટે થલો જોઈએ. ઊર્જત અને 

ટકાઉ ર્લકાવ રક્ષમાાંકોને વીધો વાંફ ાંધ છે. ઊર્જત લયાળથી 
આર્થિક વદૃ્ધિ, ભાનલ ર્લકાવ અને માતલયણીમ ટકાઉણુાં 
યસ્ય જોડામેર છે. ટકાઉ ર્લકાવ રક્ષમાાંકોનો સ્લીકાય 2015 
ભાાં કયલાભાાં આવ્મો. ટકાઉ ર્લકાવ રક્ષમાાંકના 7/1/2030 
સધુીભાાં ફધા ભાટે વસ્ર્ી, ર્લશ્વવનીમ અને આધરુ્નક ઊર્જતની 
ખાિી આે છે, ર્લકાવભાાં ઊર્જતની કેન્દ્રીમ ભરૂ્ભકા ભાટે યાજકીમ 
ભાન્મર્ા ણ પ્રસ્થાર્ર્ કયે છે. બાયર્ ઊર્જત રયલર્તનના 
કેન્દ્રભાાં છે, જે ર્લશ્વભાાં લીજી લયાળ કર્ાતઓભાાં ઉચ્ચ સ્થાન 
પ્રાપ્ર્ કયે છે. 2000 થી 2018 ની લચ્ચે અડધા અફજ રોકોએ 
લીજ લયાળ કર્ાાં ર્યીકે સ્થાન ભેવ્યુાં છે. 2019 ભાાં વાલતર્િક 
ઘયગથ્થ ુ લીજીકયણ પ્રાપ્ર્ કયલાના રક્ષમ વાથે કેન્દ્ર અને 
યાજ્મ સ્ર્યે ઘણાાં નલાાં પ્રમત્નો ચારી યહ્યાાં છે. જે ઊર્જત 
બાયર્ભાાં વાભાજજક-આર્થિક વદૃ્ધિનુાં મખુ્મ પે્રયકફ ફની યશળેે. 
ઉદે્દશ્મ – 1. લર્તભાન બાયર્ભાાં ઊર્જત અંગેની નીર્ર્ અને 
મોજનાઓ ર્જણલી. 
    2. લર્તભાન બાયર્ભાાં વાભાજજક-આર્થિક વદૃ્ધિનુાં મખુ્મ 
પે્રયકફ ઊર્જત છે રે્ વભજવુાં. 
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2. સંોધન દ્ધતત –  
ઐર્ર્શાવીક િર્ર્ દ્વાયા ળોધ કામત કયુત છે. દ્ધદ્વર્ર્મક 

ભારશર્ીનો ઉમોગ ળોધ કામતભાાં કમો છે. જેભાાં લૂત અભ્માવો, 
અશલેાર, વાંળોધનરેખ, પ્રકાર્ળર્ વારશત્મ ર્થા લેફવાઈટનો 
ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો છે. અભ્માવના પ્રથભ બાગભાાં 
ર્લમલસ્ત,ુ ફીર્જ બાગભાાં વાંળોધન િર્ર્, િીર્જ બાગભાાં 
ર્લશ્રેણ અને ચોથા બાગભાાં વાયાાંળ દળાતલેર છે. 
3.1  ળતતમાન ભારતમા ંઊર્જત અંગેની નીતત અને યોજનાઓ – 

બાયર્ વયકાયની ચારી યશરેી ઊર્જત િેિની નીર્ર્ઓ 
યલડે રે્લી, ર્લશ્વવનીમ, ટકાઉ અને આધરુ્નક ઊર્જતની પ્રાપ્પ્ર્ 
યુી ાડલાનો શતે ુ ધયાલે છે. રે્ના પ્રાદેર્ળક રક્ષમાાંકો અને 
લૈર્શ્વક ર્લકાવ એજન્ડાના એકીકયણ વાથે રે્ નીચેના રક્ષમાાંકો 
શાાંવર કયલાનો ઈયાદો ધયાલે છે. 

(1) 2019 સધુી દયેકને 24*7 લીજી ઉરબ્ધ 
કયલી. 

(2) 2022 સધુી 175 ગીગા લોટ નલીનીકયણીમ ઊર્જત 
ેદા કયલાની િભર્ા પ્રાપ્ર્ કયલી. 

(3) 2022-23 સધુી ઓઇર અને ગેવની આમાર્ભાાં 
10 ટકાનો ઘટાડો કયલો. 

બાયર્ ર્લશ્વનો િીજો વૌથી ભોટો ઊર્જત લયાળકર્ાત દેળ છે. 
ઊર્જત િેિભાાં વભગ્ર બાયર્ભાાં સ્થાર્ર્ ઊર્જત િભર્ા આળયે 62 
ગીગા લોટ નલીનીકયણીમ ઊર્જત વરશર્ 334 ગીગા લોટ છે. 
ઊર્જત યુલઠાની ફાફર્ભાાં બાયર્ રે્ની જરૂરયમાર્ો યૂી કયલા 
ભાટે ેટ્રોક્ષરમભની આમાર્ ઉય ર્નબતય છે. બાયરે્ 2017 
દયર્ભમાન રે્ની જરૂરયમાર્ોના ફ્રુડ ઓઇરના અંદાજે 82 ટકા 
અને કુદયર્ી ગેવના 45 ટકા ની આમાર્ કયી શર્ી. બાયર્ 
વયકાયની ભશત્લની મોજનાઓ ઉય એક નજય, 

(1) રાજીળ ગાધંી ગ્રામીણ તળદ્યતુતકરણ યોજના 
(RGGVY) – લીજ ધાયા 2003 અને ગ્રાભીણ 
લીજીકયણ નીર્ર્, 2005ભાાં ર્નર્િર્ રક્ષમાાંકોથી 
રઈને લત 2009 સધુીભાાં ર્ભાભ ઘયને લીજી 
શોંચાડલાના રક્ષમાાંકો વાથે એર્પ્રર, 2005ભાાં 
યાજીલ ગાાંધી ગ્રાભીણ ર્લદ્યરુ્ર્કયણ મોજના ળરૂ 
કયલાભાાં આલી શર્ી. રે્નો આળમ વાંણૂત દેળભાાં 
લીજીની સરુ્લધાથી લાંક્ષચર્ ર્ભાભ ગાભડાાંઓ 
અને ર્લસ્ર્ાયોનુાં લીજીકયણ કયલાનો શર્ો. આ 
મોજનાનો અભર ગ્રાભીણ લીજીકયણ ર્નગભ 
દ્વાયા થર્ો શર્ો, જે લીજ ભાંિારમની ર્નયકુ્ર્ 
નોડર એજન્વી શર્ી. 

(2) દીનદયાલ ઉાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતત યોજના 
(DGUGJY) -  યાજીલ ગાાંધી ગ્રાભીણ ર્લદ્યરુ્ર્કયણ 

મોજનાની કાભગીયી લધાયલાભાાં આલી શર્ી અને 
રડવેમ્ફય, 2014ભાાં નલી દીનદમા ઉાધ્મામ 
ગ્રાભ જ્મોર્ર્ મોજના ળરૂ કયલાભાાં આલી શર્ી. 
જેનો ઉદે્દશ્મ ર્ભાભ ઘયને વર્ર્ લીજીનો 
યુલઠો પ્રદાન કયલાનો છે. આ મોજનાની મખુ્મ 
કાભગીયીભાાં, 
- ગ્રાભીણ ર્લસ્ર્ાયોભાાં કૃર્ અને ક્ષફનકૃર્ 

ઉબોક્ર્ાઓને ર્લલેકવય યુલઠો પ્રદાન 
કયલા કૃર્ અને ક્ષફનકૃર્ પીડવતને અરગ 
કયલા. 

- ગ્રાભીણ ર્લસ્ર્ાયોભાાં વફ-ટ્રન્વર્ભળન અને 
રડષ્સ્ટ્રબ્યળુનને ભજબરૂ્ કયલી, જેભાાં 
રડષ્સ્ટ્રબ્યળુન ટ્રાન્વપોભતય, પીડવત અને 
ઉબોક્ર્ાઓનુાં ભીટરયિંગ વાભેર છે. 

- 11ભી અને 12ભી મોજનાઓ ભાટે RGGVY 
અંર્ગતર્ ર્નર્િર્ રક્ષમાાંકો ાય ાડલા 
1/8/2013 ના યોજ આર્થિક ફાફર્ો યની 
ભાંિીભાંડીમ વર્ભર્ર્ની ભાંજૂયી મજુફ, 
DGUGJY ભાાં RGGVYને જોડી ગ્રાભીણ 
લીજીકયણ કયવુાં અને RGGVY ભાટેની 
ભાંજૂય મોજનાને DGUGJYભાાં આગ 
ધાલલી. 

DGUGJY મખુ્મત્લે ફે બાગ ધયાલે છે. જેભાાં પીડય 
અભરીકયણ અને લત 2019 સધુીભાાં ર્ભાભને 
લીજી. વયકાય દેળભાાં છેલાડાના ભાનલી સધુી 
લીજી શોંચાડલા કામતયર્ છે અને આ ભાટે 
ર્લર્લધ શરે શાથ ધયલાભાાં આલી છે. રક્ષમાાંક 
2019 સધુીભાાં ર્ભાભ ગાભડાાંઓનુાં લીજીકયણ 
કયલાનો છે. DGUGJY મોજનાનો ઉદે્દશ્મ ગ્રાભીણ 
ઘયોભાાં લીજીનો યુલઠો સધુાયલાનો અને 
રોડભાાં ઘટોડો કયલાનો ણ છે. 

(3) ઉજ્જળ ડડસ્કોમ એશ્યોરન્સ  યોજના (ઉદય) – 
લીજ લીર્યણ િેિને લઘાયે વાયી યીરે્ વજ્જ  
અને કામતદિ કયલા બાયર્ વયકાયે ઉદમ ળરૂ કયી 
છે. ઉદમ સધુાયા કયલાનો ભાગત છે અને રે્નો 
ઉદે્દશ્મ વયકાયી ભાક્ષરકીની રડસ્કોભની કાભગીયીનુાં 
નુગતઠન કયલાનો છે. 

(4) તમામ માટે ળાજબી એઈડી દ્વારા ઉન્નત જ્યોતત 
(ઉર્જા) -  ભાચત 2016ભાાં યાટટ્રીમ એરઈડી ફલ્ફ 
સ્કીભને ઉર્જરા સ્લરૂે નલી મોજના ળરૂ કયી છે. 
રે્નો મખુ્મ ઉદે્દશ્મ કામતદિ રાઈરટિંગને પ્રોત્વાશન 



Research Guru:  Volume-13, Issue-3, December-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 112  
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

આલાનો, ઉમોગી કામતદિ ઉકયણ ય 
ર્જગરૃ્ર્ લધાયલાનો છે, જે લીજીના ક્ષફરભાાં એ 
ઘટાડો કયે છે અને માતલયણના વાંયિણભા વશામ 
કયે છે. આ કામતક્રભ શઠે એરઈડી ફલ્ફનુાં 
ર્લર્યણ ભાચત, 2015 થી ર્ફક્કાલાય ધોયણે ળરૂ 
કયલાભાાં આવ્યુાં છે. 

(5) સૌભાગ્ય – પ્રઘાનમતં્રી સહજ બીજી હર ઘર 
યોજના – આ મોજના 17 ઓક્ટોફય 2017 ના 
યોજ સચુીર્ કયલાભાાં આલી શર્ી. વશજ એટરે 
વાપ, વય અને પ્રમત્ન લગયનુાં, શય ઘય એટરે 
વલત વભાલેળી, વાલતર્િક આલાવ લીજીકયણ. 
વૌબાગ્મનો શતે ુ ગાભડાના ર્થા ળશયેના 
લીજીના જોડાણ લગયના ર્ભાભ કુટુાંફોને 
લીજીનુાં જોડાણ રુુાં ાડલાનો છે. આ મોજનાભાાં 
લીજ જોડાણ ભેલલાની કોઈ પી નથી. યાંત ુ
ગ્રાશકે 500 રૂર્માના 10 શપ્ર્ા, 50 રૂર્મા રેખે 
દયેક ભરશને ક્ષફર ેટે ચકુલલાના યશળેે. વાલતર્િક 
આલાવ લીજીકયણનુાં રક્ષમ 31 ભાચત 2019 
સધુીભાાં ણુત કયલાનુાં શત ુાં. કુર 21,33,82,845 
આલાવો ભાાંથી 21,33,54,938 (99.99 ટકા) 
આલાવોનુાં લીજીકયણ થયુાં છે જ્માયે ફાકીના 
27,907 (0.01 ટકા) આલાવોનુાં લીજીકયણ 
કયલાભાાં આલળે. આ મોજના અંર્ગતર્ વાલતર્િક 
લીજીકયણના રક્ષમને શોંચલાનુાં છે. 

 આણી ઊર્જત જરૂરયમાર્ ભાટે ભોટે બાગે કોરવો અને 
જર્લદ્યરુ્ જેલા પ્રણારીગર્ સ્ત્રોર્ ય જ આધારયર્ છીએ. 
લન ઊર્જત, વોરાય અને ફામોભાવ ઊર્જત જેલા 
ક્ષફનયાંયાગર્ ઊર્જત વોવતને નાથલાના પ્રમાવરૂે બાયરે્ એક 
અરામદા “નલા અને નુ:પ્રાપ્મ ઊર્જત” ભાંિારમની યચના કયી. 
જેનો મખુ્મ આળમ આ નુ:પ્રાપ્મ ઊર્જત સ્રોર્ના ઉમોગ 
ભાટેની મોજનાઓ રૈ્માય કયલાનો છે. લન ઊર્જત અને કેટરાક 
અંળે વોરાય ઊર્જત શલે સ્લીકૃર્ ફનર્ી ર્જમ છે. ગ્રાભ 
ર્લસ્ર્ાયોભાાં ફામોભાવ ઊર્જત રોકર્પ્રમ થઈ છે. આભ, આણા 
નીર્ર્ ઘડનાયાઓ એક ર્યપ ઊર્જત િેિે આત્ભર્નબતયર્ા શાાંવર 
કયલા અને યુર્ી ભાિાભાાં ઊર્જત ઉરબ્ધ કયલા કભય કવી 
યહ્યાાં છે ત્માયે ફીજી ર્યપ આણા વહુની ણ એ પયજ ફની 
યશ ેછે કે ઊર્જત ભાટેનાાં કામતિભ વાધનો લયાળ કયે. 
 
3.2  ળતતમાન ભારતમા ં સામાજજક-આતથિક વદૃ્ધદ્ધનુ ં મખુ્ય 
પે્રરકબલ : ઊર્જત –  

ઊર્જત એ લર્તભાન વભમભાાં આણા ભાટે વલતસ્લ છે. 
વ્મસ્ક્ર્ગર્, કૌટુાંક્ષફક ર્થા વ્માલવાર્મક જીલનભાાં ઊર્જતનુાં ભશત્લ 
આગવુાં છે. ઊર્જત એ આઘરુ્નક જીલનળૈરીનો એક બાગ ફની 
ગઈ છે. ઊર્જત એ રડજીટર કનેક્ટીલીટીની એક લૂત ળયર્ ણ 
છે. ઊર્જત એ લૈર્શ્વક જોડાણ ણ ઊભુાં કયી આે છે. ામાની 
ભાખાકીમ સરુ્લધાઓ ર્લકાવની જરૂરયમાર્ોને વાંર્ોલાનુાં કાભ 
કયે છે, જેભાાં ઊર્જતની સરુ્લધા એક ભશત્લની સરુ્લધા છે. ઊર્જતનો 
ઉમોગ આર્થિક અને વાભાજજક જરૂરયમાર્ો વાંર્ોલાનુાં કામત કયે 
છે. આર્થિક પામદા જેલા કે ર્વિંચાઈ ભાટે ાં ચરાલલા, કૃર્ 
ઉત્ાદન પ્રરક્રમા, ભાર વાંગ્રશ, ગ્રાભ ઉદ્યોગ, ગશૃ ઉદ્યોગભાાં મ ાંિો 
ચરાલલા, ઉદ્યોગ વાશર્વકો રૈ્માય કયલા, મલૂ્મલધતન વેલાઓ 
ભાટે થામ છે. વાભાજજક રાબ જેલા કે સ્ટ્રીટ રાઈટ, ઘયભાાં 
પ્રકાળ, ફાકોને યાિે લાાંચલાની સરુ્લધા, ભાનલશ્રભભાાં ઘટાડો, 
વાંદેળા વ્મલશાયની સરુ્લધાઓ અને વમશુ ભાધ્મભોના 
ઉમોગની છૂટ લગેયે થામ છે. આ યીરે્ ઊર્જતની સરુ્લધા 
લસ્ર્ીના જીલનભાાં શકાયાત્ભક અવયો નીર્જલે છે. ગ્રાભીણ 
ર્લસ્ર્ાયભાાં ઊર્જતની સરુ્લધા એક ભશત્લની આંર્યભાખાકીમ 
સરુ્લધા છે, જેનાથી ગ્રાભીણ ર્લસ્ર્ાયભાાં આર્થિક ર્લકાવ અને કૃર્ 
ઉત્ાદનભાાં વદૃ્ધિ કયી ળકામ છે. ગ્રાભીણ લીજીકયણથી 
ગાભડાઓ યશલેારામક, જીલલારામક ર્થા આયાભદામક ફને 
છે. ઊર્જત એ આલક વર્જન કયનાયી પ્રવરૃ્િને ટેકો આે છે ર્થા 
આર્થિક ર્લકાવ અને જીલનના ામાના ધોયણો લધાયલાનુાં 
ચારક રયફ છે. ઊર્જત એ વાભાજજક-આર્થિક વદૃ્ધિનુાં મખુ્મ 
પે્રયકફ છે જેને નીચે મજુફ દળાતલી ળકામ. 

(1) ઊર્જત અને ાણી – વલતિ સ્લચ્છ ાણી અને 
વાપવપાઈની સરુબર્ા સરુ્નર્િર્ કયલાભાાં ઊર્જત 
એ ભશત્લણૂત ભરૂ્ભકા બજલી છે. ાણીને ખેંચલા, 
ાણીને સ્લચ્છ કયલા અને ાણીનુાં ર્લર્યણ કયલા 
ભાટે ઊર્જત આલશ્મક છે. ાણીના િેિભાાં ઊર્જતની 
જરૂયીમાર્ લત 2040 સધુીભાાં ફભણી થઈ જળે 
એલી ધાયણા છે. ઔદ્યોક્ષગક, ખેર્ીલાડી અને 
સ્થાર્નક ઉદે્દળ ભાટે નકાભા ાણીનુાં ટ્રીટભેન્ટ 
કયલાની જરૂરયમાર્ોભાાં લધાયો થળે. ઊર્જત ભાયપરે્ 
આ ાણીની ટ્રીટભેન્ટ અને ાણીનુાં રયલશન 
કયલા ભાટે ઊર્જતનો ઉમોગ એ ાણી-ઊર્જત લચ્ચે 
ભશત્લણૂત વાંફ ાંધને પ્રગટ કયે છે. 

(2) ઊર્જત અને લસ્ર્ી – ઊર્જત ભાાંગ ભાટે લસ્ર્ીવદૃ્ધિ 
અને આર્થિક ર્લકાવ એ ફે મખુ્મ ચારકફો છે. 
2001 થી 2011 ની લચ્ચે બાયર્ની લસ્ર્ી લધીને 
1 ક્ષફક્ષરમનથી 1.25 ક્ષફક્ષરમન સધુી શોંચી છે 
જ્માયે રે્ની વાથે આર્થિક વદૃ્ધિદય લાર્િક 8 ટકા 
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જેટરો જ યહ્યો છે. જ્માયે કુર પ્રાથર્ભક લીજભાાંગ 
દય લે 5 ટકાના દયે લધી છે. 2011ની કુર 
પ્રાથર્ભક ભાાંગ અસ્ટભભરૂ્ ફર્ણ દ્વાયા યૂી 
ાડલાભાાં આલી શર્ી. જ્માયે યુલઠા ફાજુએ 
કોરવો અને ેટ્રોક્ષરમભનો પાો અનકુ્રભે 39 ટકા 
અને 23 ટકા જેટરો શર્ો. ઉયાાંર્ કુદયર્ી ગેવનો 
પાો 8 ટકા જેટરો શર્ો. લીજ લયાળની યીરે્ 
જોઈએ ર્ો, ઔદ્યોક્ષગક િેિભાાં વૌથી લધ ુ
લીજીનો લયાળ નોંધામો શર્ો. ત્માયફાદ 
રયલશન િેિભાાં લીજ ભાાંગ જોલા ભી શર્ી. 
2011ભાાં બાયર્ની ઉમોગી લીજ લયાળ અંદાજે 
478 ર્ભક્ષરમન ટન ઓઈરની વભકિનો શર્ો. 

(3) ઊર્જત અને આયોગ્મ – ર્લકેન્દ્રીકૃર્, સ્લચ્છ ઊર્જતના 
વોલ્યળુન્વ લાંક્ષચર્ો, લસ્ર્ીભાાં ઓછી આલક 
ધયાલર્ા લગોને પ્રાથર્ભક આયોગ્મ વેલાઓની 
કામતદિર્ાભાાં વાયો લધાયો કયી ળકે છે. બાયર્ભાાં 
શલે્થ કેય ઈકો ર્વસ્ટભ લધ ુ ને લધ ુ રડજજટરાઈઝ 
થર્ી શોલાથી ઊર્જતની સરુબર્ા ટેરીભેરડર્વન અને 
ભોફાઈર શલે્થ એપ્પ્રકેળન્વ જેલી ટેક ઈનેફલ્ડ 
વેલાઓની વદૃ્ધિને લેગ આળે, રે્ભજ વાભાન્મ 
નાગરયકને એભના ઘયઆંગણે ગણુલિાયકુ્ર્ શલે્થ 
કેય વેલાઓ ભળે. ફીજુ કે શોસ્સ્ટરોને રાઈરટિંગ, 
ાણી, ર્ાભાન ર્નમાંિણ, લેષ્ન્ટરેળન અને 
વાયલાય પ્રરક્રમાઓ ભાટે ઊર્જતની જરૂય છે. ઊર્જતભાાં 
વર્ર્ ર્લિે ઊબો થલાથી યવી ફગડી ર્જમ છે, 
ર્ફીફી અને નૈદાર્નક ઉકયણોના ઉમોગભાાં 
ર્લિે ઊબો થામ છે ર્થા ઈભર્જન્વી વેલાઓભાાં 
રાઈરટિંગ અને વાંચાયની ઊણથી ભોટા ામે 
મશુ્કેરી વર્જતઈ ળકે છે. 

(4) ઊર્જત અને ભરશરાઓ – ઊર્જત અથતર્ાંિ ભરશરા 
વળક્ર્ીકયણનાાં ભશત્લણૂત સચૂકઆંક છે. 
ભરશરાઓને ઊર્જતની ઉરબ્ધર્ા ભરશરાઓના 
આયોગ્મ, ર્ળિણ, ર્ધયાણ અને ભારશર્ીની 
સરુબર્ા ય વકાયાત્ભક અવય કયી ળકા છે. 
પ્રધાનભાંિી ઉજ્જલર મોજના (PMUY) શઠે 7 
કયોડ કુટુાંફોને સ્લચ્છ યાાંધણ ગેવ ભે છે, જેણે 
રાકડા કે કોરવાનુાં સ્થાન રીધ ુ છે. આ ફને્ન 
આંર્રયક પ્રદૂણનાાં મખુ્મ સ્રોર્ો છે. આ ભરશરાઓ 
ભાટે ગેભ ચેન્જય છે. જે ધભુાડામકુ્ર્ સ્લસ્થ 
જીલનળૈરી સરુ્નર્િર્ કયે છે. રયશ્રભભાાં ઘટાડો 
કયે છે અને આજીર્લકાની લૈકપ્લ્ક ર્કો 

અનાલલાાં લધાયે વભમ ભે છે. ફીજુ કે 
નલીનીકયણ ઊર્જતભાાં વર્ર્ વદૃ્ધિથી ગ્રાભીણ 
બાયર્ભાાં ભરશરા ઉદ્યોગવાશર્વકો ભાટે ઘણી ર્કો 
ઊબી થઈ છે. જે રે્ભને આલક યુી ાડે છે. 
રયણાભે ભરશરાઓનાાં આત્ભવન્ભાન અને 
વાભાજજક દયજ્જો લધ્મો છે. ઊર્જતની સ્સ્થય 
સરુબર્ાથી ણ ભરશરાઓ લધાયે નપાકાયક યીરે્ 
રે્ભનો વ્મલવામ રાાંફા વભમ સધુી ચરાલે છે. 
ઊર્જતની ઉરબ્ધર્ાથી વભાજભાાં ર્જર્ર્ગર્ 
વભાનર્ાભાાં લધાયો થામ છે, જેભાાં ભરશરાઓ 
મખુ્મ આર્થિક પ્રલાશભાાં વાયી યીરે્ વાભેર થામ 
છે, રયણાભે વભાજની વાંણૂત વદૃ્ધિ થામ છે. 

(5) ઊર્જત અને ર્ળિણ -   બાયર્ભાાં ગ્રાભીણ 
ળાાઓભાાં કન્માઓની વાંખ્મા ઓછી શોમ અને 
ડ્રો આઉટ યેર્ળમો પ્રભાણભાાં લધ ુશોમ ત્માયે વૌય 
ઊર્જતથી ચારર્ી ળાાઓએ કન્માઓને 
ગણુલક્ર્ાયકુ્ર્ આધરુ્નક ર્ળિણ (ઈન્પભેળન એન્ડ 
કમ્યરુ્નકેળન ટેક્નોરોજીથી વિભ) ભેલલા ની 
ર્ક આી છે, રે્ને રયણાભે રે્ભની અંદય 
રડજજટર વાિયર્ાનો ર્લકાવ થમો અને રે્ભની 
કાયકીર્ર્િની રદળા લધ ુઉજ્જલ ફની છે. ફીજુ કે 
વૌય ઊર્જતથી પ્રકાળીર્ અજલાાભાાં ફાકો 
વરાભર્ી વાથે એભના ઘયે યર્ પયી ળકે છે 
અને રે્ભના ઘયભાાં લીજ સરુ્લધા શોલાથી બણલાનુાં 
થઇ ળકે છે. અભ્માવ દળાતલે છે કે લીજ સરુ્લધા 
ધયાલર્ી ળાાઓ ગણુલક્ર્ાયકુ્ર્ ર્ળિકોની 
બયર્ી લધ ુવાયી યીરે્ કયે છે અને રે્ભને ર્જલે 
છે. રયણાભે રે્ ળાાઓભાાં ફાકોની વાંખ્માભાાં 
ણ લધાયો થામ છે અને રે્ભનાાં રયણાભોભાાં 
ણ સધુાયો જોલા ભે છે. 

(6) ઊર્જત અને  ખેડૂર્ – બાયર્ભાાં ખેડૂર્ ાવે 
જભીનની ઓછી ઉરપ્બ્ધ, જ અને વાભગ્રી 
વાંવાધનો ણ ભમાતરદર્ છે, ત્માયે રે્ના ર્લકલ્ને 
અનાલલાની િભર્ાને વાંકુક્ષચર્ અને વાંકટભાાં 
મકૂી ળકે છે. રે્ભાાં ઊર્જત એક એલો ર્લકલ્ છે કે જે 
ઝડથી વદૃ્ધિ ભાટે ર્લર્લધ યીરે્ ર્ભાભ ફાફરે્ 
ઉમોગી ર્નલડી ળકે રે્ભ છે. લત 2022 સધુીભાાં 
ખેડૂર્ોની આલક ફભણી કયલા ભાટે વયકાય 
પ્રર્ર્ફિ છે. રડજજટર ઈષ્ન્ડમા દ્વાયા ર્લર્લધ લીજ 
ઉકયણોના ભાધ્મભ દ્વાયા ખેડૂર્  ોર્ાની 
કામતિભર્ાભાાં વદૃ્ધિ અને વભમ ફચર્ કયી આર્થિક 
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વમદૃ્ધિ પ્રાપ્ર્ કયી ળકે છે. રયણાભે વાભાજજક 
સ્સ્થર્ર્ભાાં ણ લધાયો થામ છે. 

(7) ઊર્જત અને નલીનીકયણ ઊર્જત – લર્તભાન 
બાયર્ભાાં ઊર્જતપે્રરયર્ વાભાજજક-આર્થિક વદૃ્ધિને 
નલીનીકયણ ઊર્જતની િભર્ાભાાં લધાયા વાથે 
જોડલાભાાં આલી છે. નલીનીકયણ ઊર્જતના ભજબરૂ્ 
િેિથી ઊર્જતના ટ્રાપ્ન્ઝળનને લેગ ભળ્મો છે. 
ઊર્જતના લધાયે ર્લર્લધર્ાવબય યુલઠાભાાં 
નલીનીકયણ ઊર્જતનો લધયો થલાથી બર્લટમભાાં 
થૃ્લી ય સ્લચ્છ અને માતલયણને અનકૂુ 
ઊર્જતભાાં લધાયો થળે, રયણાભે અશ્ભીભરૂ્ ઈંધણ 
યની ર્નબતયર્ાભાાં ઘટાડો થળે. અશ્ભીભરૂ્ ઈંધણ 
ગ્રીનશાઉવ લાયઓુનુાં ઉત્વર્જન કયે છે, જો કે 
માતલયણની સયુિા ઉયાાંર્ વાભાજજક-આર્થિક 
ભાદાંડભાાં સધુાયો થમો છે, જેથી ગયીફીભાાં 
ઘટાડો થમો છે. 

4.સારાં –  

 વભગ્ર ર્લશ્વ બાયર્ને “નલ બાયર્” ર્યીકે ઓખી યહ્ુાં 
છે ત્માયે ઊર્જત િેિે બાયર્ સ્લાલરાંફી ફની યહ્ુાં છે. ઊર્જતની 
ઉરબ્ધર્ા એ પ્રવરૃ્િની ર્લળા શે્રણી ભાટે ર્કોનુાં વર્જન કયે 
છે. ઊર્જત જીલનના રગબગ દયેક ાવા ય પ્રબાલળાી 
શકાયાત્ભક અવય ધયાલે છે. મોગ્મ સ્થાને, મોગ્મ વભમે, મોગ્મ 
પ્રભાણભાાં વભગ્ર વભાજ ભાટે જરૂયી અને માતલયણને અનકૂુ 
ઊર્જતથી વ્માક વાભાજજક-આર્થિક રાબ થઈ ળકે છે. બાયર્ 
વયકાયે વાલતર્િક ઊર્જતની સરુબર્ા ય ધ્માન કેષ્ન્દ્રર્ કયલાની 
વાથે-વાથે આણે ઊર્જતની સરુબર્ા માતલયણને અનરુૂ અને 
વલતવભાલેળક યીરે્ લધાયે થળે રે્લી આળા છે. જરૂયી ન શોમ 
ત્માાં રાઈટ-ાંખા ફાંધ કયલા જેલાાં વાભાન્મ નાના ગરાાં દ્વાયા 
રાાંફે ગાે ઊર્જતની ફચર્ કયલાભાાં ભોટો પાો આી ળકે. જેથી 
આણુાં બાર્લ લધ ુ ઉજ્જલર ફને અને વહુને ભાટે લીજીનુાં 

રક્ષમ આણે ર્વિ કયી ળકીએ રે્ભજ વાભાજજક-આર્થિક 
ર્લકાવભાાં વદૃ્ધિ પ્રાપ્ર્ કયી ળકીએ. 
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