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તાવના :-  

  ભારતમા ં િવક કરણની સાથ-ેસાથ ેનાના દશો પોતાની જ રયાતો પોતાના ઘર ગણજે રૂ  થાય એ 

માટ તૈયાર થઇ ર ા છે. યાર ગામડાઓંમા ંવસલેા લોકોની અનકે જ રયાતમાનંી એક જ રયાત ગામ-ેગામ ેઘર ગણ ેસતત 

ી ફઝ વીજળ  મળ  રહ ત ેપણ રહ  છે. વીજળ  એ માનવ વનની એક અગ યની તમેજ માનવ વનના સામા જક અન ે

આિથક વનધોરણ ઉપર ણુક અસર ઉપ વી શક તે ુ ંસામ ય ધરાવ ેછે. વીજળ ની ગણનાએક ચીજવ  ુક સવેા તર ક થાય 

છે. આમ,વીજળ એ માનવ વનના દરક ે મા ં યા ત થયલે અન ેઉપકારક ૂ ય ધરાવતી ૂ યવધ ત ચીજ રૂવાર થયલે છે. 

 સામા ય ર ત ેસરકાર ારા લોકોની સમ યાઓ ૂર કરવા માટ િવિવધ યોજનાઓ અન ે ો કટૉ શ  કરવામા ંઆવ ેછે. 

ના કારણ ેલોકોની  ુ કલીઓ ક સમ યાને અ કુ શે હળવી કર  શકાય છે. અને લોકોને થોડા – ધણા શ ેરાહત મળ  રહ છે. 

આવી િવિવધ યોજનાઓમા ં યોિત ામ યોજનાનો પણ સમાવશે થાય છે. 

 રા ય સરકાર ારા શ  કરવામા ંઆવલેી ‘ યોિત ામ યોજનાનો ઉદશ ામીણ િવ તારમા ંવસતા માનવીના સવાગી 

ખુાકાર  માટ, તમે ુ ં વન ધોરણ ુ ં લાવવા માટ, ૃિષ ે નેો િવકાસ તમેજ ૃિષ ઉ પાદન મા ં વધારો અન ે ામીણ 

િવકાસમા ંતજે ગિત લાવવાનો તેમજ ામીણ િવ તારમા ંઆ લૂ પ રવતન લાવવાનો છે. આ બાબત યાર જ શ  બન ે યાર 

વીજળ  વી પાયાની માળખાક ય િુવધા ામીણ િવ તારોમા ં૨૪ કલાક ઉપલ ધ હોય, વીજ ઉ પાદન અન ેવીજમાગ વ ચે 

ઘણો તફાવત હોય છે. રાજયની સમ  વીજમાગંન ેએકસાથ ેસતંોષવી ુ કલ હતી. ામીણ ફ ડરો ઉપર લોડ રોડ ગ કરવામા ં

આવ  ુહ ુ.ં ન ેકારણ ે ા ય િવ તારમા ંરહતા લોકોમા ંએક કારની અસતંોષની લાગણી વતતી હતી. આ પ ર થિતન ેકાયમી 

ધોરણ ેઅન ેખાનગી માલીક  કંપનીન ેઅલગ – અલગ કરવા ચૂન કરવામા ંઆ ુ ં હ ુ.ં આમ, બદલાતા સમયની જ રયાત 

ામાણ ે જુરાતમા ંવીજળ  ે  હમંશેા પ રવતનશીલ અન ેસવંદેન ર ુ ંછે.  

 ‘ યોિત ામ યોજના’ એક નવીન અ ભગમ ધરાવ ુ ં ાિતકાર  પગ ુ ંછે. આ યોજના જુરાત સરકાર તમેજ થાિનક 

સં થાઓ અન ેલોકભાગીદાર  ારા થતી નાણંાક ય સહાય ારા અમલમા ં છે. રા યની ામીણ વ તીના વનધોરણમા ં ધુારો 

લવવાના ઉદશ સાથનેો એક ખાસ કાય મ છે.   

૧.૧ યોિત ામ યોજનાનો પ રચય :-  

 ભારત દશમા ં વીજળ નો સૌ થમ વપરાશ ૧૮૯૭ મા ંઅન ેસૌ થમ વીજ ઉ પાદન ૧૯૦૨મા ંકણાટકમા ંિશવસ ુ મ 

ખાત ેજળ િવ તુ મથક ારા થ ુ ંહ ુ.ં ભારત દશ ૧૯૪૭ મા ંઆઝાદ થયો યાર દશની ુલ વીજ ઉ પાદન મતા ૧૩૬૩મગેાવોટ 

હતી. ત ેવખત ેખાનગી વીજ ઉ પાદન કંપની ારા અ કુ શહર  િવ તારોન ેજ વીજ રુવઠો રૂો પાડવામા ંઆવતો હતો.  

 ામીણ િવ તારમા ં િવજળ  ે  ે ધુારણા લાવવા માટ જુરાત સરકારની મદદથી જુરાત ઊ  િવકાસ િનગમ લી. 

ારા તા. ૦૩-૦૯-૨૦૦૩ થી યોિત ામ યોજનાની શ આત કરવામા ંઆવી. આ યોજના તગત જુરાતના બન ખતેી ે  ે૨૪ 

કલાક માટ ી ફઇઝ વીજળ નો રુવઠો મળ  રહ તમેજ ખે ુતોન ેપણ અગાઉથી ન  કરલા સમયપ ક માણ ે દવસ દરિમયાન 

૮ કલાક ણુવતા ુ ત ી ફઇઝ વીજળ  રુ  પાડવાની ખાતર  આપ ે છે. આ યોજના હઠળ ખતેી ના ઉપયોગ અન ેઅ ય 

ઉપયોગ માટના ફ ડર અલગ – અલગ સબ ટશન ારા વીજ ફ ડરન ેઅલગ કર  દવામા ંઆ યા છે. 

યોતી ામ યોજના તા. ૦૩-૦૯-૨૦૦૩થી શ  કરવામા ંઆવી યાર ારં ભક તબ ામા ં યા ંખતેીલ ી વીજ વપરાશ 

વ  ુહતો તેવા આઠ જ લાઓમા ંઆ યોજનાનો અમલ થયો અને બાક ના જ લામા ં૧૭-૧૧-૨૦૦૪ થી આ યોજનાનો અમલ 

થયો છે. તા. ૩૧- ૦૩ – ૨૦૦૬ ના ત ેરા યના ૧૭૭૨૧ ગામોન ે યોિત ામ યોજના હઠળ આવર  લવેમા ંઆ યા.અન ે યાર 

બાદ વષ ૨૦૦૬-૦૭ મા ં૧૦૫ ગામો અને વષ ૨૦૦૭-૦૮ મા ં૩૨ ગામોને આ યોજના હઠળ આવર  લવેામા ંઆ યા છે. આમ, 

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૦૮ ના ત ે ૧૭૮૫૮ ગામોન ેઆ યોજના હઠળ આવર  લેવામા ંઆ યા છે. અન ેહાલ ના એહવાલ માણ ેતા. 
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૨૪-૦૪-૨૦૧૭ ધુીમા ંછે લા બે વષમા ં યોિત ામ યોજના હઠળ જુરાત રા યમા ં ુલ ૪,૫૪,૯૨૨ વીજ જોડણો આપવામા ં

આ યા છે. મા ંનવસાર  જ લામા ં ુલ ૧૨૨૦૮ વીજ જોડાણો આપવામા ંઆ યા છે. 

યોિત ામ યોજના ુ ં અપણ  તા. ૧૧-૧૧-૨૦૦૬ ના રોજ ભારતના તૂ વૂ  ર પિત ી ડો. એ.પી. .અ ુલ 

કલામના હ ત ે જુરાત ુ ંપિવ  યા ાધામ પાવાગઢ (ચાપંાનરે) ખાત ે કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં  

૧.૧.૧ રા યમા ંયોજનાનો અમલ કરનાર સં થા:- 

 યોિત ામ યોજના ુ ં અમલીકરણ જુરાત ઊ  િવકાસ િનગમ લિમટડ અન ે તનેી પટેા કંપનીઓ U.G.V.C.L, 

M.G.V.C.L, D.G.V.C.L. અન ેP.G.V.C.L ારા કરવમા ંઆ ુ.ં યોજનાનો અમલ આ ચાર વીજ કંપનીઓની ુલ ૧૯ વ ળુકચરે ઓ, 

તમેની ૮૦ િવભાગીય કચરે ઓ અન ે૪૨૯ પટેા િવભાગીય કચરે ઓ મારફત ેથયો છે.  

યોિત ામ યોજનાની ામીણ િવ તારમા ંઆવેલ પ રવતનો :-  

1. ા ય વનમા ંઆવલે પ રવતન:-  

યોિત ામ યોજનાના કારણ ે જુરાતના ામીણ િવ તારમા ં આ  ૨૪ કલાક ણુવતાસરભર વીજ રુવઠો મળેવી રહયા છે. 

ના કારણ ે ા ય લોકોના દિનક વનમા ં ધુારો થયો છે. એક સમય ેપાવરકટ સામા ય બાબત હતી તે ુ ંહવ ેરહ ુ ંનથી. એજ 

ર ત ે વો ટજની વધઘટ સમ યા  પણ રહવા પામી નથી. યોિત ામ યોજના શ  થઇ  તે પહેલા ા ય અથતં  વારંવાર 

ખોરવાઇ જ ુ ંહ ુ ંનીચી ણુવતાના વીજ રુવઠાની ા ય િવ તારો ત થય જતા હતા. આ થિતમા ંદિનક વન અન ેઆિથક 

િૃત અશ  બની ગઇ હતી. મ હલાઓન ે હમંશેા ઘરવપરાશ માટ પાણીનો સં હ કરવાની ચતા રહતી હતી. ખાસ કર ને 

જુરાતમા ંકાળઝાળ ઉનાળા દરમયાન બપોરના સમય ેપખંાઓ નહ  ચાલવાથી અશહય ગરમીનો સમનો કરવો પાડતો હતો. 

પરં ુ ં યારથી યોિત ામ યોજનનો અમલ થતાની સાથ ેઆ બધી અિનિ તતાનો ત થવા પા યો છે. અન ે ા ય લોકો ુ ં વન 

ધોરણમા ં ધુારો થયો છે.   

2. ા ય અથતં મા ંપ રવતન :-  

યોિત ામ યોજના એ બન ખેતી યાવસાિયક િૃતઓ માટ ભાર લાભદાયી રુવારા થવા પામી છે. અિવરત 

વીજ રુવઠાના કારણ ેઆવકના ંનવા ંસાધનો અન ેરોજગાર  ઉભી થવા લાગી છે. અનાજ દળવાની ઘટં ઓ તમેજ રાઇસ િમલ વા 

બનખતેી યવસાય ચલાવવા માટનો ખચ ધટ  ગયો છે. ુ ંકારણ એ પણ છે ક ઓછા વીજ વપરાશ ારા આ કામ કર  શક છે.  ૨૪ 

કલાક ી ફઇઝ વીજ રુવઠાના કારણ ેશ  બ ુ ંછે.  

3. ૃિષ ે  ેઆવલે પ રવતનો:-  

ામીણ િવ તારના મોટાભાગના લોકો ખતેી ે  સાથ ેસકંળાયલેા છે. યાર વીજળ  રુતા માણમા ંમળતી ન હતી યાર 

ામીણ િવ તારમા ં મોસમી ખેતી કરવામા ં આવતી હતી. અન ે યા ં તળાવો, નદ ઓવગેર થાનેથી મશીન ારા અથવા તો અ ય 

પ ધતીનો ઉપયોગ કર  ખતેરમા ંપાણી કુવામા ંઆવ ુ ંહ ુ ંપર ુ ં યાર પણ રુતા માણમા ંપાક લઇ શકાતો ન હતો.  ુએક 

કારણ એ પણ હ ુ ંક પાણી હોવા છતા વીજળ  ની િુવધા ન હોવાના કારણ ેઇલકે ક મોટરોનો રુતા માણમા ંઉપયોગ થય 

શ તો ન હતો. પર ુ ં યારથી યોિત ામ યોજના અમલમા ંઆવી અન ેબીન ૃિષ ે  ન ે૨૪ કલાક િવજળ  અન ેખતેીના ઉપયોગ 

માટ ૮ કલાક ૩ ફઇઝ િવજળ  મળતી થય છે યારથી ૃિષ ે  ેપ રવતન આવ ુ ંછે. ૃિષ ે  ેઉ પાદન વધવામા ંલા ુ ંછે ખતેી ે ે 

આ િુનક સાધનોનો ઉપયોગ તેમજ આ નુીક પ ધતીનો ઉપયોગ થવા લગયો છે થી ખતેી કરતા ખે ુતો નો િવકાસ થવા લ યો છે 

અન ેતનેા કારણ ે ામીણિવ તારની સાથ ેસાથ ે જુરાત રા ય અન ેભારત દશનો પણ િવકાસ થવા લા યો છે.  

4. રોજગાર :-  

ામીણ ે  ે વસતા લોકોન ે ધર ગણ ે યોિત ામ યોજના આવવાથી હૃ ઉધોગ થાપવામા ં આ યા છે ના કારણ ે 

રોજગાર  અન ેઆવક વધારો થવા લા યો છે. તેની સાથ ેસાથ ે ામીણ િવ તારમા ંસખી મડંળો ારા હૃ ઉધોગો શ  કરવામા ં

આ યા અન ેતમેા વીજ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ યો ના કારણ ેઓછા સમયગાળામા ંઅન ેઓછા ખચ ઉ પાદન વધવા 

લા ુ ંપ રણામ ેઆવક વધી અન ેરોજગાર ુ ં ામાણ પણ વધ ુ ંછે. આમ ામીણ િવ તારમાજં રોજગાર ુ ંસ ન થવા લા ુ ંછે.  

5. સદંશા યવહાર ે :ે  

 ગામ ેગામ વીજ રુવઠો પોહચી ગયો હોવાથી ામીણ િવ તારમા ંપણ સદંશા યાવહારની િુવધામા ં ધુારો થાવા પા યો છે. 

ગામ ેગામ મોબાઇલ ટાવરો આવી ગયા હોવાથી દરકના ઘરમોબાઇલ ની િુવધા આવી ગઇ છે. ામીણ િવ તારમા ંપણ ઇ ટરનટે 
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સવેા ઉપલ ધ થય ગઇ છે. લોકો આ નુીક ટકનોલો નો ઉપયોગ કરતા થય ગયા છે. ુ ંએક  કારણ ધર ધર વીજળ  પોહચીએ 

પણ છે. 

6. િશ ણ ે  ે:-  

           યાર અિનયિમત િવજળ  ા યિવ તારમા ંમળતી હતી યાર શાળાના િશ કો અન ે િવઘાથ ઓએ િશ ણ કાય માટ 

ઉપયોગી સધનો વા ક  લબેોરટર ના ંસાધનો, કો ટુર,ટલીવીઝન વગેરનો ઉપયોગ કરવા માટ વીજળ ની રાહ જોવા પડતી 

હતી. પરં  ુ યારથી યોિત ામ યોજનાનો આરંભ થયો યારથી િશ ણ માટ ઉપયોગી ઉપકરણોનો -ત ેસમય ેઉપયોગ કરવામા ં

આવતા િશ ણની ણુવતામા ં  ધુારો થયો છે. બાળકો શાળાએ આવતા થયા છે. શાળા છોડ  જતા બળકોના માણમા ંધટાડો 

થયો છે. તમેજ ામીણ િવ તારના બાળકોન ેપણ હવ ેશાળામા ંઆ નુીક ટકનોલો થી અ યાસ કરાવનો મોકો મળ  રહયો છે ના 

કારણ ે ા ય િવ તારનો સ રતા દર વધયો છે. ામીણ િવ તારના બાળકો પણ આ િુનક ઇલકે ોિનક સાધનોનો ઉપયોગ કર ની 

ન ેદશ િવદશનીઅન ેિશ ણન ેલગતી મા હતી મળેવીન ેતૈયાર ઓ કર  ઉ ચ િશ ણ મળેવી આગળ વધી ર ા છે.અન ેસાર  જ યા 

પર નોકર  કર  ર ા છે. 

7. આરો ય ે ે :-  

                 ામીણ િવ તારના લોકોને ાથમીક સારવાર ા ય િવ તારમાજં મળ  રહ ત ે માટ સરકાર ારા અનકે 

યોજનાઓ અમલમા ં કુાવામા ંઆવી છે. પરં  ુઅનકે કારણો- સર ામીણ િવ તારમા ંઆ બધી િુવધાનો લાભ લય શકાતો 

ન હતો અન ેઆ નુીક સાધનોનો ઉપયોગ કર  શકાતો ન હતો તે ુ ં ુ ય  કારણ ામીણ િવ તારમા ંઅમયા દત વીજળ નો 

રુવઠો પણ હ ુ.ં પરં  ુ યારથી યોિત ામ યોજના અમલમા ં આવી યારથી ામીણ િવ તારમા ંપણ રુતી સારવાર મળ  

રહ છે અન ેઆ નુીક સાધનોનો ઉપયોગ થવા લા યો છે ના પ રણામ ે ામીણ િવ તારમા ંરહતા લોકો ુ ં વા થયમા ં ધુારો 

થયો છે. સચંારના મા યમો ારા પણ હવે ા ય િવ તારના લોકો આરો ય સબંિંધત મા હતી મેળવી ને તૃ થવા લા યા 

છે.  
 

અ ય પ રવતનો :-  

 સાં ૃિતક ે  ેપણ પ રવતન આવવા પા ુ ંછે હવ ે ામીણ િવ તારના લોકો મનોરંજન માટ નવા નવા ઉપકરણો નો 

ઉપયોગ કરતા થયા છે વા ક ટ .વી.,ર ડયો, આ નુીક સાઉ ડ િસ ટમ, ો કટર વગેર સધનોનો  વીજળ થી ચાલ ેછે 

તનેો  ઉપયોગ કરતા થયા છે.  

 ામીણ ીઓિશ ણ, મનોરંજન, સામા ક અન ેઆવક ૃ  ગેની િૃત પાછળ સમય ફાળવતી થય છે.   

 મહા મા ગાધંી ુ ં ામો ઉ ધારો ુ ં વ ન સાકાર કરવામા ંઆ યોજનાએ મહ વની િૂમકા ભજવી છે.  

 યોિત ામ યોજનાથી ા ય િવ તાર અન ેશહર  િવ તાર વ ચ ેઅસમ લુા ધટવા લાગી છે.  

 યોિત ામ યોજનાના કારણ ેશાળાઓ, ાથમીક આરો ય ક ો, ડર  સહકાર  સં થાઓની કામગીર મા ંન ધપા  ધુારો 

થવા લા યો છે.  

 શહરની િુવધાઓ ધીમ ેધીમ ેગા ય િવ તારમા ંમળવા લાગી છે ના કારણ ે થળાતંાર ુ ં ામાણ ધટવા લા ુ ંછે.  

 યોિત ામ યોજના એ ‘ હ રયાળ  ાિંત ’ અન ે‘ તે ાિંત ’પછ ની એક સં ણૂ ાિંત તર ક િવકાસ પામી છે.  
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