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Continuous issue-21 | April - May 2016 

બાયતીમ અથથતતં્રભા વૌય ઉર્જથ કે્ષત્ર  : વલકાવ અને ડકાયો 

૧. પ્રસ્તાલના : 

 ભતૂકાભાં ાણી, ખોયાક અન ેયશઠેાણની સવુલધાઓન ેામાની જરુયીમાત ગણલાભાં આલતી શતી. યંત ુ

તેભાં લીજીની સવુલધાઓન ેફહ ુભશત્લન ુસ્થાન આલાભાં આવ્ય ુન શત.ુ લતથભાન વભમભાં શધુ્ધ ીલાના ાણી, 
ોણક્ષભ ખોયાક, સ્લચ્છ યશઠેાણની સવુલધાઓ વાથ ેવાથ ેલીજીની સલુીધાઓ ણ ભશત્લની ગણલાભા ંઆલ ેછે. 

પ્રલતથભાન વળંોધન અભ્માવનાં તાયણો દળાથલે છે કે ગ્રાભીણક્ષેત્રે લીજીની સવુલધાઓ ગ્રાભીણ વભાજના વલકાવ 

અન ેસધુાયાઓભાં જુદી – જુદી યીત ેખફુજ ભશત્લની ભવૂભકા બજલ ે છે.(૩) યંત ુાયંરયક લીજીના સ્ત્રોત જેલા કે 

થભથર ાલય કે ન્યરુકરમય ાલય પ્રાન્ટભાંથી ભનાય યનુીટ દીઠ લીજીના બાલોભા ંવતત લધાયો થતો યહ્યો છે. 

વાથે વાથ ેઆ ઉર્જથ સ્ત્રોતભાથી ભનાય લીજી જરુરયમાતના વદંબથભાં ઓછા પ્રભાણભાં છે, તેભજ આ પ્રકાયની 

લીજીના ઉત્ાદનભાં માથલયણીમ પ્રશ્નો ણ ઉસ્સ્થત થતા યહ્યા છે. આ પ્રકાયની રયસ્સ્થતીભાં એક ભાત્ર વલકલ્ 

નુ:પ્રાપ્મ ઉર્જથના સ્ત્રોત છે. જેભા ંલીજીના ઉત્ાદન ભાટે ઘય આંગણેના ઉરબ્ધ પ્રાકુુતવતક સ્ત્રોતનો ઉમોગ ણ 

થઇ ળકે અન ેમાથલયણીમ પ્રશ્નોન ુ ંણ વનયાકયણ આલી ળકે. 

 બાયતભાં એક અંદાજ પ્રભાણે ૧૯,૦૦૦ બફરીમન યનુીટ લીજીન ુ ં ઉત્ાદન પ્રતી લથ થઇ ળકે તેટરા 

પ્રભાણભાં વૌય ઉર્જથ ઉત્ાદીત કયી ળકામ તેલી ળક્યતા છે કે જેભાથી બાયત ોતાની ૨૦૩૦ સધુી થનાય લાવિક 

લીજીની ભાંગ વતંોી ળકે તેભ છે.(૧) આભ બાયતભા ંલીજીની ભાગંભા ંથઈ યશરે વતત લધાયાને શોંચી લલા 

ભાટે વૌય ઉર્જથ એ લીજી પ્રાપ્તી ભાટેનો એક વલોત્તભ સ્ત્રોત છે. 

 બાયતભાં છાત અને શોંચી ના ળકામ તેલા છેલાડાના રગબગ ૨૫,૦૦૦ ગાભડાઓ છે કે જમાં આજે ણ 

ગ્રીડ આધારયત લીજીની વલરતો કે અન્મ સ્ત્રોત દ્વાયા લીજીની વલરતો યુી ાડી ળકાઈ નથી.(૩) જો લીજીની 

સવુલધાઓથી વલમખુ યશરેા આ ગાભડાઓને વૌય ઉર્જથ કે અન્મ કોઇ સ્ત્રોત દ્વાયા લીજીની સવુલધાઓ ઉરબ્ધ 

કયાલલાભાં આલ ે તો આ ગાભડાઓભા ં લવલાટ કયતા રોકોની આલક, વળક્ષણન ુ ં સ્તય, આયોગ્મ લગેયે જેલી 
ફાફતોભાં સધુાયો રાલી ળકામ અન ે તેઓના જીલનધોયણને ઉંચ ુ રાલી ળકામ. બાયતભાં ગ્રાભીણ વલસ્તાયના 

વલકાવને વૌય ઉર્જથ દ્વાયા લીજીની સવુલધાઓ ઉરબ્ધ ફનાલી ઉત્તજેનો યુા ડી ળકામ છે. 

૨. બાયતભાાં સૌય ઉર્જા ક્ષેત્રનો વલકાસ : 

બાયતભા ંજુદા-જુદા સ્ત્રોત ભાંથી પ્રપ્ત લીજીના કુુતર ઉત્ાદનભા ંવધૃ્ધ્ધ થલા ાભી છે. યંત ુલીજીના કુુતર 

ઉત્ાદનભાં નુ:પ્રાપ્મ ઉર્જથ સ્ત્રોત અન ેતેભા ંણ વૌય ઉર્જથ સ્ત્રોતભાંથી પ્રાપ્ત લીજીનો રશસ્વો ખફુજ ઓછો યશલેા 
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ામ્મો છે. 

કોષ્ટક ૧ : બાયતભાાં કુર લીજ પયુલઠાની સ્થાવત ક્ષભતા 

લર્ા સ્થાવત લીજીની 
ક્ષભતા (ભે.લો.ભાાં) 

લર્ા સ્થાવત લીજીની 
ક્ષભતા (ભે.લો.ભાાં) 

૨૦૦૭-૦૮ ૧૪૩,૦૬૧ ૨૦૧૦-૧૧ ૧૭૩,૬૨૬ 

૨૦૦૮-૦૯ ૧૪૭,૯૬૫ ૨૦૧૧-૧૨ ૧૯૯,૬૨૬ 

૨૦૦૯-૧૦ ૧૫૯,૯૬૫ ૨૦૧૨-૧૩ ૨૨૩,૩૪૪ 

સ્ત્રોત : Current Trends/Status in Solar Power Market : Anish DE, AF-

Mercados EMI “Workshop on "Solar RPO/RECs: Issues and 

Challenges" 

 બાયતભાં લથ ૨૦૦૭-૦૮ભાં થભથર, શાઇડ્રો, ન્યધુ્લરમય અને નુ:પ્રપ્મ ઉર્જથ લગેયે તભાભ પ્રકાયના 

લીજીના ઉત્ાદનના સ્ત્રોતભાંથી ૧૪૩,૦૬ ભે.લો. લીજીન ુ ંઉત્ાદન થત ુશત.ુ જે પ્રભાણ લથ ૨૦૧૨-૧૩ભાં લધીન ે

૨૨૩,૩૪૪ ભે.લો. લીજીન ુ ં ઉત્ાદન થયુ ં છે. આભ આ વભમગાાભાં લીજીના કુુતર ઉત્ાદનભા ં ૫૬.૧૨ ટકા 
જેટરો લધાયો થલા મ્મો છે. 

કોષ્ટક ૨ : બાયતભાાં પનુ:પ્રપ્મ ઉર્જા સ્ત્રોતની સ્થાવત ક્ષભતા 

લર્ા સ્થાવત ક્ષભતા 
(ભે.લો.ભાાં) 

લર્ા સ્થાવત ક્ષભતા 
(ભે.લો.ભાાં) 

૨૦૦૭-૦૮ ૧૧,૪૭૮.૩૬ ૨૦૧૦-૧૧ ૧૯,૩૩૬.૦૨ 

૨૦૦૮-૦૯ ૧૪,૯૩૨.૯૭ ૨૦૧૧-૧૨ ૨૩,૮૦૦.૯૦ 

૨૦૦૯-૧૦ ૧૬,૦૫૮.૩૬ ૨૦૧૨-૧૩ ૨૮,૧૨૦.૬૪ 

સ્ત્રોત : Annual Report – from 2006-07 to 2013-14, Ministry of New 

and Renewable Energy, Retrieved From : 

http://mnre.gov.in/mission-and-vision-2/publications/annual-
report-2 

  

                  બાયતભા લથ ૨૦૦૭-૦૮ભાં નુ: પ્રાપ્મ ઉર્જથ સ્ત્રોતભાથી પ્રાપ્ત લીજીની ક્ષભતા ૧૧૪૭૮.૩૬ ભે.લો. 

શતી જે પ્રભાણ લધીને ૨૦૧૨-૧૩ભાં નુ:પ્રાપ્મ ઉર્જથના સ્ત્રોતભાંથી પ્રાપ્ત લીજીની ક્ષભતા ૨૮,૧૨૦.૬૪ ભે.લો. 

જેટરી થલા ાભી છે, એટરે કે આ વભમગાા દયવભમાન નુ:પ્રાપ્મ ઉર્જથ સ્ત્રોતભાથી પ્રાપ્ત થતી લીજીની ક્ષભતા 
૧૪૪.૯૮ ટકા જેટરો લધાયો થલા મ્મો છે. જેનો અથથ એલો થમો કે બાયતભા ંનુ:પ્રાપ્મ ઉર્જથના સ્ત્રોતનો લીજીના 

ઉત્ાદન ભાટે ઉમોગ કયલાના પ્રમાવો લધાયલાભાં આવ્મા છે. અને રદન પ્રવત્તરદન યંયાગત ઉર્જથના સ્ત્રોતની 

તરુનાભાં નુ:પ્રાપ્મ ઉર્જથ સ્ત્રોતન ુ ંભશત્લ લધત ુગય ુછે. આ વભમગાા દયભીમાન વયકાયે ણ નુ:પ્રાપ્મ ઉર્જથ ક્ષેત્રે 

વલકાવની ગવત ઝ્ડી ફની યશ ેતેલા પ્રમત્નો શાથ ધયેરા જોલા ભે છે. 
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કોષ્ટક 3 : બાયતભાાં સૌય ઉર્જાની સ્થાવત ક્ષભતા 

લર્ા સ્થાવત ક્ષભતા (ભે.લો.ભાાં) 
૨૦૦૮-૦૯ ૦૩.૦૦ 

૨૦૦૯-૧૦ ૧૧.૦૦ 

૨૦૧૦-૧૧ ૩૬.૦૦ 

૨૦૧૧-૧૨ ૯૩૬.૦૦ 

૨૦૧૨-૧૩ ૧૬૮૪.૦૦ 

સ્ત્રોત : Roof top solar PV Systems : Mr. Rakesh Kumar, 

Solar Energy corporation of India, New Delhi “Workshop 
on "Solar RPO/RECs: Issues and Challenges  

 બાયતભાં લથ ૨૦૦૮-૦૯ભાં વૌય ઉર્જથની કુુતર સ્થાવત ક્ષભતા ૦૩.૦૦ ભે.લો. શતી. જે લધીને લથ ૨૦૧૨-

૧૩ભાં વૌય ઉર્જથની સ્થાવત ક્ષભતા ૧૬૮૪.૦૦ ભે.લો. જેટરી થલા ાભી છે. આભ, આ ાંચ લથના વભમગાા 

દયમ્માન વયકાયના સગુ્રવથત પ્રમત્નો અને અનકુુુત માથલયણના રયણાભે ખફુ ઝડી ગવતથી વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રે વલકાવ 

થમો છે. યંત ુઆભ છતાં ણ પ્રાકુુતવતક યીતે બાયતભાં વૌય ઉર્જથના ઉમોગની ળક્યતાના પ્રભાણભાં તેનો ખફુ ઓછો 

ઉમોગ થમો છે. 

 

કોષ્ટક ૪ : બાયતભાાં કુર સ્થાવત સૌય ઉર્જાની ક્ષભતાભાાં  યાજમનો પાો 

ક્ર્ભ યાજમ સ્થાવત સૌય 

ઉર્જાની ક્ષભતા 
(ભે.લો.ભાાં) 

પાો (%) ક્ર્ભ યાજમ સ્થાવત સૌય 

ઉર્જાની ક્ષભતા 
(ભે.લો.ભાાં) 

પાો 
(%) 

૧ ગજુયાત ૮૫૭.૯૦ ૫૦.૯૬ ૧૦ ઓરયવા ૧૩.૦૦ ૦.૭૭ 

૨ યાજસ્થાન ૫૫૧.૨૦ ૩૨.૭૪ ૧૧ રં્જફ ૯.૩૦ ૦.૫૫ 

૩ ભશાયાષ્ટ્ર ૧૦૦.૦૦ ૫.૯૪ ૧૨ શરયમાણા ૭.૮૦ ૦.૪૬ 

૪ ભધ્મ પ્રદેળ ૩૭.૩૦ ૨.૨૨ ૧૩ અંદફાય અને વનકોફાય ૫.૧૦ ૦.૩૦ 

૫ આંધ્રા-પ્રદેળ ૨૩.૨૦ ૧.૩૮ ૧૪ ઉત્તયાખડં ૫.૧૦ ૦.૩૦ 

૬ ઉત્તય પ્રદેળ ૧૭.૪૦ ૧.૦૩ ૧૫ છત્તીવગઢ ૪.૦૦ ૦.૨૪ 

૭ તવભર-નાડુ ૧૭.૧૦ ૧.૦૧ ૧૬ રદલ્શી ૨.૬૦ ૦.૧૫ 

૮ ઝાયખડં ૧૬.૦૦ ૦.૯૫ ૧૭ લેસ્ટ ફગંા ૨.૧૦ ૦.૧૨ 

૯ કનાથટકા ૧૪.૦૦ ૦.૮૩ ૧૮ રક્ષદ્વી ૦.૮૦ ૦.૦૪ 

સ્ત્રોત : Roof top solar PV Systems : Mr. Rakesh Kumar, Solar Energy corporation of India, New Delhi 

“Workshop on "Solar RPO/RECs: Issues and Challenges" 

 

 બાયતભાં લથ ૨૦૧૨-૧૩ભાં વૌય ઉર્જથ પ્રાપ્ત કયલાની ક્ષભતાભા ં જુદા જુદા યાજમોનો પાો તાવીએ તો 
ખ્માર આલે છે કે, ગજુયાત વૌય ઉર્જથ દ્વાયા ૮૫૭.૯૦ ભે.લો. લીજી ભેલલાની ક્ષભતા ધયાલે છે, જે વભગ્ર બાયતની 
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સ્થાવત ક્ષભતાનો ૫૦.૯૬ ટકા રશસ્વો છે. આભ, ગજુયાત વભગ્ર બાયતભા ંવૌથી લધ ુવૌય ઉર્જથન ુ ંઉત્ાદન કયલાની 
ક્ષભતા ધયલે છે. તે ભાટે ઘણા ફધા કાયણો જલફદાય છે. જેભા ખાવ કયીને બૌગોબરક સ્સ્થવત, શલાભાન અન ેયુતા 

પ્રભાણભાં વોરાય ેનર ફેવાડલા ભાટેનો વલસ્તાય તેભજ યાજમ વયકાયની પ્રોત્વાશક નીવત લગેયે એ ભશત્લની 

ભવૂભકા બજલી છે. વૌય ઉર્જથની સ્થાવત ક્ષભતાભાં ફીર્જ ક્રભે યાજસ્થાન આલે છે. યાજસ્થાનભા ંવૌય ઉર્જથની સ્થાવત 

ક્ષભતા ૫૫૧.૨ ભે.લો. જેટરી છે. આભ, વભગ્ર બાયતભાં સ્થાવત વૌય ઉર્જથની ક્ષભતા ફાફતે યાજસ્થાનનો ક્રભ ફીજો 
છે. જો કે યાજસ્થાનભાં ગજુયાત કયતા વૌય ઉર્જથ દ્વાયા લીજી પ્રાપ્ત કયલાની વબંાવ્મ સ્સ્થવતભાન ક્ષભતા લધ ુછે. 

છતા ણ યાજસ્થાનભાં ગજુયાત કયતા વૌય ઉર્જથની સ્થાવત ક્ષભતા ઓછી છે. બાયતભા ંઓરયવા, રં્જફ, શરયમાણા, 

અંદફાય, વનકોફાય, ઉત્તયાખડં, છવત્તવગઢ, રદલ્શી, લેસ્ટ ફગંા, રક્ષદ્વી લગેયેભાં ણ વબંાવ્મ સ્સ્થવતભાન 

ક્ષભતાની તરુનાભાં સ્થાવત વૌય ઉર્જથની ક્ષભતા ખફુજ ઓછી છે. 

 બાયતભા ંલથ ૨૦૧૩-૧૪ની સ્સ્થવતએ કુુતર સ્થાવત લીજ ઉત્ાદનની ક્ષભતા ૨૨૩૩૪૪ ભે.લો.ની છે. જેભા 

નુ:પ્રાપ્મ ઉર્જથ સ્ત્રોતનો રશસ્વો ૨૮૬૪.૧૨ ભે.લો. જેટરો એટરે કે ૧૨.૫૯ ટકા જેટરો છે. આ નુ:પ્રાપ્મ ઉર્જથ સ્ત્રોતભા ં

ણ વૌય ઉર્જથનો રશસ્વો ભાત્ર ૫.૯૮ ટકા જ યશરેો જોલા ભે છે. જમાયે વાભા ક્ષે બાયતભાં વયેયાળ રગબગ ૩૦૦૦ 

કરાક સમૂથ પ્રકાળ પ્રવત લથ પ્રપ્ત થામ છે. જેભાંથી ૫૦૦૦ રીરમન જેટરી વૌય ઉર્જથ પ્રાપ્ત થામ છે.(૧) જેનો અથથ 
એલો નીકે છે કે આજે ણ બાયતભાં વૌય ઉર્જથની વબંાવ્મ સ્સ્થવતભાન ળરકતની તરુનાભાં તે શજુ પ્રાયંબબક 

અલસ્થાભાં જ છે. 

 

(૩) વલશ્વભાાં સૌય ઉર્જા ક્ષેતે્ર બાયતન ુાં સ્થાન : 

 વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર ેથમેરા વલકાવના વદંબથભા ંબાયતની તરુના વલશ્વના અન્મ દેળો વથે કયલાથી ખ્માર આલ ેછે, 

કે બાયત ાવે વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રે વલકાવ ભાટેની ફહ ુભોટી ક્ષભતાઓ ડેરી છે. તેભ છતા ણ બાયત આજે વલશ્વનાં અન્મ 

દેળોની તરુનાભા ંખફુ અલ્ પ્રભાણભા ંવૌય ઉર્જથનો ઉમોગ કયનાયો દેળ છે. ૨૦૧૦ભાં ૧૮૫GW જેટરા સ્થાવત 

Solar Collectors ભા ંચીનનો રશસ્વો ૮૦.૩૦ ટકા જેટરો, જભથનીનો રશસ્વો ૩.૧ ટકા, તરુકિનો રશસ્વો ૧.૮ ટકા અન ે

બાયતનો રશસ્વો ૧.૧ ટકા જેટરો યશલેા મ્મો છે.(૪) આભ લૈવશ્વક કક્ષાએ વૌય ઉર્જથના ંક્ષેત્રે બાયત ચીન, જભથની અન ે

તકુી લગેયે દેળો કયતા ખફુ છ છે. જભથની અન ે સ્ેન વભગ્ર વલશ્વભા ંએલા દેળો છે કે જે તેના કુુતર લીજીના 
ઉત્ાદનભાં વૌય ઉર્જથનો રશસ્વો ૧.૦૦ ટકા જેટરો ધયાલ ે છે.(૫) જમાયે બાયત તેના કુુતર લીજીના ઉત્ાદનભા ંલથ 

૨૦૧૨-૧૩ની સ્સ્થવતએ વૌય ઉર્જથનો રશસ્વો ૦.૭૫ ટકા યશલેા મ્મો છે. જમાયે જભથનીભાં તો વલશ્વના ફધા દેળો કયતા 

લધાયે લાદછાયુ ંલાતાલયણ યશ ેછે, અને તેભ છતાં ણ જભથનીએ વલશ્વના અન્મ દેળોની તરુનાભા વૌથી લધ ુSolar 

Photovoltaic Capacity સ્થાવત કયી છે. જમાયે બાયતભા રગબગ લથ દયવભમાન વયેયાળ ૩૦૦૦ કરાક સમૂથ પ્રકાળ 

યશ ેછે. તેભ છતા ંણ તે જભથનીના પ્રભાણભાં ખફુ ઓછી Solar Photovoltaic Capacity સ્થવત કયી ળક્ુ ંછે. આભ, 

બાયતભાં વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રે વલશ્વના અન્મ દેળોની તરુનાભાં વલકાવ શજુ પ્રાયંબબક અલસ્થાભાં જ છે. 

(૪) બાયતીમ અથાતાંત્રભાાં સૌય ઉર્જા ક્ષેતે્રન ુાં ભહત્લ : 
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 બાયત ભાટે વૌય ઉર્જથ એ એક અતી ભશત્લન ુ ંળસ્ત્ર છે, કે જેના લડે બાયત રાંફા ગાે ખફુ જ ઓછી રકિંભત ે

લીજીન ુ ંઉત્ાદન કયી વલશ્વના અન્મ દેળોભાં ોતાની લસ્તઓુના ફર્જયનો વ્મા લધાયી ળકે તેભ છે. આ ઉયાંત 

તે બાયત ભાટે શયણપા ગવતએ વલકાવ કયલા ભાટેની આ એક સલૂણથ તક ણ છે. લતથભાન વભમભા ંબાયતભાં વૌય 

ઉર્જથ ક્ષેત્રના વલકાવન ુ ંભશત્લ ખફુજ લધી ગયુ ં છે. બાયતીમ અથથતતં્રભા ંવૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રન ુ ંભશત્લ ગ્રાભીણ વલકાવ, 

માથલયણીમ પ્રદુણ, લીજીના ઉત્ાદનન ુખચથ, વળક્ષણ, આયોગ્મ લગેયે જેલી ફફતો વથે વકંામેુ ંછે. 

 બાયતભાં શજુ ણ રગબગ ૨૫,૦૦૦ ગાભડાઓ એલા છે કે જમાં લીજીની સવુલધાઓ યૂી ાડી ળકામ 

નથી, તેલા ગાભડાઓભાં લીજીની સવુલધાઓ યૂી ાડલા ભાટે ગ્રીડ આધારયત Photovoltaic વેર દ્વાયા લીજીની 

સવુલધાઓ યૂી ાડી ળકામ છે. આભ, ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાં લીજીકયણ કયલાભાં વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર અવત ભશત્લન ુ ંસ્થાન 

ધયાલે છે. બાયતભાં આ રદળાભાં ખફુજ વાયા એલા પ્રમત્નો વયકાય અને વલવલધ વસં્થાઓ દ્વાયા શાથ ધયલભાં આલી 
યહ્યા છે. એક અભ્માવ પ્રભાણ ેવૌય ઉર્જથથી ગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ં૫૩.૦૦ થી ૬૯.૦૦ ટકા જેટરા પ્રભાણભાં કેયોવીનની 

ફચત થામ છે. ગ્રાભીણ ક્ષેત્ર ે લીજીની સવુલધાઓ પ્રપ્ત થતા આ વલસ્તાયના ફાકોના વળક્ષણભા ં ણ ભોટા 

પ્રભાણભાં સધુાયો આવ્મો છે, આ ઉયાંત ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાં વૌય ઉર્જથ દ્વાયા લીજીની સવુલધાઓ પ્રાપ્ત થલાથી 

રોકો યાત્રીના વભમે ણ કાભ કયી ળકતા શોલાથી તેભની આલકભાં ણ લધાયો થલા મ્મો છે. અને વોરાય સ્રીટ 

રાઇટના રયણાભ ેગનુાઓની વખં્માભા ંણ ખફુ ભોટા પ્રભાણભા ંઘટાડો થમો છે. આભ ૩૭.૦૦ ટકા થી ૭૮.૦૦ ટકા 

કુુતટંુફોના જીલનધોયણભાં વૌય ઉર્જથ દ્વાયા લીજીની સવુલધાઓ પ્રાપ્ત થલાથી સધુાયો થમો છે. આભ ગ્રાભીણ 

લીજીની સવુલધાઓ જુદી-જુદી અનેક યીતે ગ્રાભીણ વલસ્તાયના વલકાવ અને સધુાયાભાં ભદદરૂ ફની યશ ેછે.(૩)  

 વલશ્વ ફેંકના ગ્રાભીણ લીજીકયણના રબો ઉય આધારયત ૧૧ દેળોના એક વલે પ્રભાણે વૌય ઉર્જથ દ્વાયા 
લીજી અન ેઅન્મ યવોમના વધનો પ્રાપ્ત થતા યવોઈભા ં લયાતા ફતણના ધભુાડાના કાયણ ે જે સ્ત્રીઓના 

આયોગ્મને અવય થતી શતી તેભાં ખફુ ભોટા પ્રભાણભાં ઘટડો આવ્મો છે. આભ, સ્ત્રીઓના આયોગ્મની ર્જલણીભાં ણ 

કેટરાક અંળ ેવૌય ઉર્જથ ભદદરૂ ફની યશ ેછે. આ ઉયાંત વૌય ઉર્જથ દ્વાયા ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાં લીજીની સવુલધાઓ 

પ્રાપ્ત થતા ટી.લી. નો લયાળ લધતા રોકોભાં જ્ઞાન અને વળક્ષણના ાવઓનો ણ વલસ્તાય થતો જોલા ભળ્મો છે. 

 અથથતતં્રભા ં વાભાજજક-આવથિક વલકાવના વલવલધ વનદેળકોભાનો એક વનદેળક દેળભા ં લીજીનો ભાથાદીઠ 

લયાળ ણ છે. વભગ્ર વલશ્વભા ંબાયતભા ંભાથાદીઠ લીજીનો લયાળ વૌથી ઓછો છે. આજે ણ બાયતની લસ્તીનો 

ભોટો બાગ લીજીની સવુલધાઓથી લબંચત છે, ભાટે બાયતનો ભાથાદીઠ લીજીનો લયાળ ણ ઘણો નીચો યશરે 

જોલા ભળ્મો છે.(૩) આભ દેળના અથથકાયણના વલકાવની સ્સ્થવતનો વનદેળક ણ લીજીનો લયાળ જો શોમ તો દેળભા ં

લસ્તીના જે બાગન ેલીજીની સવુલધાઓ પ્રાપ્ત થઈ ળકી નથી તે બાગને વૌય ઉર્જથ દ્વાયા લીજીની સવુલધાઓ યૂી 

ાડી ભાથાદીઠ લીજીનો લયાળ લધાયી ળકમ છે. 

 બાયતભાં કુુતર કાફથન ડામોલવાઇડના વર્જનભાં લીજ ઉત્ાદન અને રશટીંગનો ૪૩.૯ ટકા ભેન્યપેુલચરયિંગ અન ે

ફાંધકાભ ક્ષેત્રનો ૧૮.૨ ટકા, લાશન વ્મલશાય (કાય, રક અન ેફવ)નો ૧૫.૯ ટકા, નોન-યોડ રાંવોટથનો ૫.૮ ટકા અન ે

અન્મ ફાફતોનો ૧૬.૨ ટકા જેટરો રશસ્વો યશલેા મ્મો છે. (૮) આભ જોમ ળકામ છે કે વૌય ઉર્જથ દ્વાયા પ્રપ્ત લીજી 
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માથલયણીમ દ્રષ્ટ્રીએ સ્લીકામથ છે, કેભ કે વૌય ઉર્જથથી જમયે લીજીન ુ ંઉત્ાદન થામ છે, ત્માયે માથલયણભાં કોઇ ણ 

પ્રકાયના પ્રદુણો પેરાતા નથી. જમાયે વાભા ક્ષ ેલીજ ઉત્ાદનના યંયાગત સ્ત્રોત દ્વાયા લીજીન ુ ંઉત્ાદન શાથ 

ધયલાભાં આલ ે છે, ત્માયે માથલયણભાં ખફુ ભોટા પ્રભાણભાં કફથન ડમોવલવાઇડ લાય ુબે છે. અને તેની વ્માક 

અવયો થતી શોમ છે. 

 બાયત આજે ણ ખફુ ભોટા પ્રભાણભાં ઉર્જથના યંયાગત સ્ત્રોતનો ઉમોગ થતો જોલા ભે છે, જેભા ંવૌથી 
લધ ુપ્રભાણભાં કોરવો, ખનીજ તરે અન ેગેવનો ઉમોગ થામ છે. અને તેના ભાટે બાયતે વલશ્વના અન્મ દેળો ઉય 

આધાય યાખલો ડે છે. આ સ્સ્થવતભાં જો બાયતભાં વૌય ઉર્જથનો ઉમોગ લધાયલાભાં આલે તો દેળની આમાતોભા ંખફુ 

ભોટા પ્રભાણભા ંઘટાડો આલી ળકે અન ેતેની ખફુજ શબુ અવયો દેળના વભગ્ર અથથતતં્ર ઉય ડી ળકે તેભ છે. તભેજ 

લૈવશ્વક કક્ષાએ ઉબી થતી આવથિક અસ્સ્થયતાથી ણ ફચી ળકામ છે. આભ વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર બાયતીમ અથથતતં્રભા ંખફુજ 

ભશત્લન ુ ંફની યશ ેતેભ છે. 

(૬) સૌય ઉર્જા ક્ષેત્રના વલકાસભાાં બાયત સભક્ષ ડકાયો : 

 બાયતભાં વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રે વાથે વકંામેરા ઉધોગો શારભાં તેની પ્રાયંબબક અલસ્થાભાં છે. અને તેઓએ કેટરાક 

ડકાયો જેલા કે વૌય ઉર્જથ દ્વાયા લીજી પ્રાધ્પ્તન ુ ંઉંચ્ચુ ંખચથ લગેયેનો વાભનો કયી યહ્યા છે. બાયતભા ંવૌય ઉર્જથ દ્વાયા 
ઓન-ગ્રીડ લીજી ઉત્ાદનન ુ ંયવુનટ દીઠ ખચથ ૧૮.૪૪ રૂવમા જેટુ ંઉચ્ચ ુઆલી યહ્ુ ંછે. જે ભાટે મખુ્મત્લે જલાફદાય 

રયફ આમાત કયલાભાં આલતા વીરીકોન વેર અને વોરાય લેપવથ જલાફદાય છે, લતથભાન વભમભાં બાયતભા ં

વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રે ઉમોગભાં રેલાતા કુુતર વોરાય લેપવથ ૈકી ૮૦ ટકા વોરાય લેપવથની આમાત કયલાભાં આલી યશી છે.(૧) 

આભ, બાયતભાં વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રે જો કોઇ વૌથી ભોટો ડકાય શોઇ તો તે છે વોરાય લેપવથ અને વીરીકોન વેરના બાલ, 

અન ેતેની આમાત જો તેન ુ ંઘય આંગણે ઉત્ાદન લધાયલાભાં આલે અને તેન ુ ં ઉત્ાદન ખચથ ઘટાડી ળકામ તો 

બાયતભાં વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રેનો વલકાવ ઝડી ફની ળકે તેભ છે. અન ેવૌય ઉર્જથ દ્વાયા ઉત્ારદત લીજીના યવુનટ દીઠ 

બાલો ણ ઘટી ળકે તેભ છે. 

 વૌય ઉર્જથ વાથે વકંામેરા ભોટા બાગના પ્રોજેલ્વ મડુીપ્રચયુ છે. જમાયે તેની વાભે બાયતભા ંઅવયકાયક 

નાણકંીમ વધયાણની સવુલધાઓ અયુતા પ્રભાણભાં પ્રાપ્મ છે.(૧) આભ, જો વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર વથે વકંામેરા પ્રોજેલટવ 

મડૂી પ્રચયુ શોમ તો તેનો ફીજો અથથ એ થામ કે આ ક્ષેત્રના વલકાવ ભટે યુતા પ્રભાણભાં નાણાંકીમ વધયાણની 

સવુલધાઓ ઉરબ્ધ શોલી જોઇએ અન્મથા આ ક્ષેત્રનો વલકાવ ઝ્ડી ફની ળકે નરશ. આ ભાટે દેળભાં અવયકાયક દયે 

નાણાંકીમ વધયાણની સવુલધાઓ યૂતા પ્રભાંણભાં ઉરબ્ધ ફને તે પ્રકાયની નીવત વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર ભાટે શોલી જોઇએ. 

 બાયત વભક્ષ વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર વથે વકંામેર ફીજો વૌથી ભોટો ડકાય દેળના જુદા જુદા બાગો અન ેયજમો 

લચ્ચે યશરે વૌય ઉર્જથની વબંાવ્મ સ્સ્થવતભાન ક્ષભતાની વલભતાઓ છે.(૧) આ પ્રકાયની યીસ્સ્થવતભા ં દેળના દયેક 

બાગ ભાટે એક વયખા પ્રભાણભા ંવૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રનો વલકાવ થામ તે પ્રકાયની અેક્ષા યખી ળકામ નશી. અન ેવાથે વાથ ે

દયેક યાજમ કે પ્રદેળ ભાટે વયકાયની નીવત ણ વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રના વલકાવ ભાટેની એક વયખી શોલી જોઇએ નશી. અન ે

જે પ્રદેળભા કે યાજમભા ંવૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર ેઓછા પ્રમત્નોએ લધયે પ્રભાણભાં વપતાઓ પ્રાપ્ત થમ ળકે તેભ શોમ ત્મા ં
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લધાયે પ્રમત્નો થલા જોઇએ અને આ ક્ષેત્રના વલકાવના રાબો ફધાજ પ્રદેળને વયખા પ્રભાણભા પ્રાપ્ત થામ તે યીત ે

વૌય ઉર્જથના વલકાવ ભાટે વયકાયે ોતાની નીવતને વનધાથરયત કયલી જોઇએ. 

 બાયતભાં વોરાય વીસ્ટભની કમથદક્ષતા ણ જુદા-જુદા ભોવભ પ્રભાણે જુદી જુદી જોલા ભે છે, જેભ કે 

ચોભાવાના વભમગાાભાં ભત્ર ૨ થી ૩ કરાક જેટરા વભમ ભાટે વૌય ઉર્જથ પ્રાપ્ત થમ ળકે છે, તો લી વળમાા અન ે

ઉનાાના વભમભા ંવયેયાળ ૪ થી ૫ કરાક જેટરા વભમ ભાટે વૌય ઉર્જથ પ્રાપ્ત થમ ળકે છે. આભ શલે જોલા જઇએ તો 
એકંદયે વૌય ઉર્જથન ુ ં ઉત્ાદન ઘટ્ુ ં છે.(૩) તો આ પ્રકાયની સ્સ્થવતભાં વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રે એક પ્રકાયના કુુતનેશ બમાથ 

વચંારનનો ઉમોગ થલો જોઇએ કે જેથી કયીને વૌય ઉર્જથ દ્વાય પ્રાપ્ત લીજી દયેક ભોવભભાં એક વયખા પ્રભાણભા ં

અન ેલધભુાં લધ ુઉમોગ કયી ળકામ. 

 જો કે વૌય ઉર્જથ દ્વાયા લીજી પ્રાધ્પ્તન ુ ંખચથ ઘટત ુ ંગયુ ંછે. આભ છતા ંણ લતથભાન વભમભાં યંયાગત ઉર્જથ 
પ્રાધ્પ્ત સ્ત્રોત કયતા વૌય ઉર્જથન ુ ંખચથ લધ ુયશલેા મ્યુ ંછે. લી યંયાગત ઉર્જથ પ્રધ્પ્ત વાથે વકંામરેા પ્રોધોબગકી ની 

વાભે લતથભાન વૌય ઉર્જથ વથે વકંમેરી પ્રોધોબગકી શયીપાઇ કયી ળકે તેભ નથી, કેભ કે તેભા ંખફુ ભોટા પ્રભાણભા ં

મડૂીયોકાણ ખચથની આલશ્મલતા યશરેી છે. અને વાથે વાથે શજુ ખનીજ તેરની રકિંભતો ણ ઘણી નીચી યશલેા ાભી છે. 

જો આ ખનીજ તેરની રકિંભતોભાં વાેક્ષ લધાયો થામ તો વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર ણ શયીપાઇભાં લધ ુટક્કય આી ળકે.(૪) આભ 

જોલા જઇએ તો બાયતભાં વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રના વલકાવ આડે ઘણા ફધા ડકાયો યશરેા છે. જો વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર આ 

ડકાયોને ઝીરીને કામથદક્ષતા પ્રાપ્ત કયે તો તેનો વલકાવ ઝડી ફની ળકે અન ેતેના રબો બયતીમ અથથતતં્રને પ્રાપ્ત 

થઈ ળકે છે. 

(૬) સૌય ઉર્જા ક્ષેત્રના વલકાસ સાંફાંધી સયકાયની નીવત : 

 બાયતભાં વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રના વલકાવ ભાટે વયકાય દ્વાયા આ ક્ષેત્રના ઔબચત્મને વભજીન ેખાવ નીવત અંતગથત 

વલવલધ પ્રકાયની છૂટ-છાટો અન ે યાશતો આલાભાં આલી છે. જે આ ક્ષેત્રના ઝડી વલકાવને લધ ુ લેગલાન 

ફનાલલાભા ં વનળકં ણ ેભદદરૂ ફનળે. બાયતભા ંવૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રના વલકાવ ભાટે વયકાય દ્વાયા વલવલધ પ્રકાયની 

વશામક વસં્થાઓની ણ સ્થાના કયલાભાં આલી છે. જેલી કે ઇંરડમન યીન્યએુફર એનજી ડેલરોભેંટ એજવંી 
લગેયે. આ ઉયાંત જલાશયરાર નશરેૂ નેળનર વોરાય વભળનની ણ સ્થાના કયલાભા ં આલી છે. આ વભળન 

અંતગથત વૌય ઉર્જથના ઉત્ાદન અન ેઉમોગને લધાયલા ભાટેના પ્રોત્વાશનો યુા ાડલનો છે. તેભજ તેનો અંવતભ 

ધ્મેમ વૌય ઉર્જથને અન્મ ઉર્જથ સ્ત્રોત વાથે શયીપાઇભાં લધ ુવક્ષભ ફનાલલાનો છે. 

 બાયતભા ંવૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર ે વલદેળી મડૂીયોકાણ લધે તેલા શતેથુી વલદેળી મડૂીયોકાણ ભાટે વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર ેઉદાય 

લાતાલયણન ુ ંવર્જન કયલાભાં આલી યહ્ુ ંછે. આ ઉયાંત વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રે નાણકંીમ વધયાણની સવુલધાઓ લધ ુપ્રભાણભા ં

ઉરબ્ધ ફને તેલા શબુ આળમથી નાણાંકીમ વસં્થાઓની સ્થાના ણ કયલાભાં આલી યશી છે. બાયતભાં નુ:પ્રાપ્મ 

ઉર્જથ સ્ત્રોતના ઉત્ાદન, લશેંચણી લગેયેભા ંકાભ કયતા પ્રોજેલ્વભાં ૧૦૦ ટકા એપ.ડી.આઇ. ની છૂટ આલાભા આલી 
છે. 

 વૌય ઉર્જથના ઉત્ાદનભાં ઉમોગભા ંરેલાતા મતં્રો, વાધનો, પ્રોધોબગકી તેભજ વૌય ઉર્જથને વગં્રશ કયનાય 
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પ્રેટ, PV Cell અથલા Modulesના ઉત્ાદનભાં લયાતા ગ્રાવ લગેયેને એકવાઇઝ ડયટુીભાંથી ણ મસુ્લત આલાભા ં
આલી છે. વોરાય પ્રાંટની સ્થાના ભાટેના જરૂયી વધનોની આમાત ઉય આમાત ડયટુીભાંથી ણ મસુ્લત આલાભા ં

આલી યશી છે. આ ઉયાંત વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર ેકાભ કયતા પ્રોજેલ્વને ૧૦ લથ ભાટે ટેક્ષ શોરીડેની ર્જશયેાત કયલાભા આલી 

છે. આ ઉયાંત વૌય ઉર્જથ દ્વાયા ઉત્ારદત લીજીની ખયીદી ભાટે ૧૦૦ ટકા ગેયંટી વયકાય દ્વાયા આલાભાં આલી યશી 

છે.  

 આભ બાયતભાં વયકાયની વૌય ઉર્જથ વફંધંી ઉયોલત નીવત એ વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર વભક્ષ યશરેા ભોટા બાગના 

ડકાયોના વનલાયણભાં ભદદરૂ ફની ળકે તેભ છે, યંત ુઆ ભાટેની એક લુથ ળયત એ છે કે તેભાં વનમોજકો જનતા 

કેટરા પ્રભાણભાં વશબાગી ફને છે, યવ દાખલે છે. 

સાયસાંક્ષે : 

 બાયતભા ંવૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રે વલકાવની ગવત વલશ્વના અન્મ દેળોની તરુનાભાં ઘણી ધીભી છે. બાયત ાવ ે કુુતદયતી 

યીતે પ્રાપ્ત થતી વૌય ઉર્જથની વબંાવ્મ સ્સ્થવતભાન દક્ષતા ઘણી યશરેી છે. જમાયે તેની વાભે શજુ ખફુ જ અલ્ ભત્રાભા ં

તેનો ઉમોગ થમ યહ્યો છે. બાયતીમ અથથવ્મલસ્થાભા ંવૌય ઉર્જથ ક્ષેત્ર ખફુ જ ભશત્લની ભવૂભકા બજલી ળકે તેભ છે. 

એટરે કે વૌય ઉર્જથ દ્વાયા દેળભાં દુય અન ેઅંતરયમા ગાભડાઓ કે જેઓ શજુ ણ લીજીની સવુલધાઓથી અબરપ્ત 

યહ્યા છે, તેઓન ેલીજીની સલુીધાઓ યૂી ાડી તેઓના જીલન ધોયણભાં ખફુજ ભોટા પ્રભાણભા ંરયલતથન આણી 

ળકામ તેભ છે. ગ્રાભીણ વલસ્તાયની સ્ત્રીઓનાં આયોગ્મભાં ણ સધુાયો રાલી ળકામ છે. બાયતભાં વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રે ઘણા 

ફધા ડકાયો ણ યશરેા જોલા ભે છે, જેલા કે વૌય ઉર્જથ દ્વાયા પ્રાપ્ત લીજીના યવુનટ દીઠ બાલ, યંયાગત 

ઉર્જથના સ્ત્રોત દ્વાયા પ્રાપ્ત લીજીના બાલો કયતા ણ ઘણા ઉચ્ચા આલ ે છે. ભાટે વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રે શયીપાઇભા ં
યંયાગત ઉર્જથ સ્ત્રોતને ટક્કય આી ળકે તેભ નથી, ફીજો ભશત્લનો ડકાય એ છે કે વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રે જરૂયી મતં્રો, 

વધનો લગેયે ભાટે વલશ્વના અન્મ દેળો ઉય આધાય યાખલો ડે છે, ભાટે ણ વૌય ઉર્જથ દ્વાયા લીજીન ુ ંઉત્ાદન ખચથ 

ઉચ્ચ ુઆલ ેછે. બાયતભાં વયકાયે વૌય ઉર્જથ ક્ષેત્રે નાણાંકીમ સવુલધાઓ, આમાત જકાત, એકવાઇઝ ડયટુી લગેયે દ્વાયા 

તેના વલકાવને ઝડી ફનાલલા પ્રમત્નો શાથ ધમાથ છે. જેના રયણાભ સ્લરુે આલનાય વભમભા ંબાયત વૌય ઉર્જથ 
ક્ષેત્ર શયણપા ગવતએ આગ લધી ળકળે તેભ વનળકં ણે કશી ળકામ. 
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