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ટકાઉટકાઉટકાઉટકાઉ વીજળ	વીજળ	વીજળ	વીજળ	  માટ� મ�અલ માટ� મ�અલ માટ� મ�અલ માટ� મ�અલ � ં ે� ં ે� ં ે� ં ેુ ુુ ુુ ુુ ુ  

 

ભારતમા ભારતમા ભારતમા ભારતમા ંંંં�નઃ �ા�ય ઊ��નઃ �ા�ય ઊ��નઃ �ા�ય ઊ��નઃ �ા�ય ઊ�ુુુુ      (RE)    અનઅનઅનઅનેેેે    ત� ત� ત� ત� ે ંે ંે ંે ંુુ ુુ માગ આધા$રત માગ આધા$રત માગ આધા$રત માગ આધા$રત ંંંં

%યવ&થાપન%યવ&થાપન%યવ&થાપન%યવ&થાપન    (DSM)    સદભ સદભ સદભ સદભ ં +ં +ં +ં +  

લોક લોક લોક લોક સ-દાયની સ-દાયની સ-દાયની સ-દાયની ુુુુ સ&થાઓ� સ&થાઓ� સ&થાઓ� સ&થાઓ� ં ંં ંં ંં ં ુુ ુુ ////મતામતામતામતાવધનવધનવધનવધન         

 
 

આ મે�અલુ નો -0ય હ�2 ુ ુ સામાય માણસને વીજળ	ના ટકાઉ િવક5પો 6ગે મ$હતગાર કરવાનો છે. 

9:ચત ૂ મે�અલુ મા ંસરળ �= અને ઉ>રની ગોઠવણ, વીજળ	ને લગતા ંક�ટલાક $ક&સાઓના સમાવેશન ે

સાથે ઊ�ની કાય/મતા   /    �નઃ �ા�ય ુ ઊ�  અન ેસામાય %યABત પર તેમની જC$રયાતોને પણ આવર	 

લેવામા ંઆવી છે.    આ    ઉપરાતં ઉ� ના યોDય વપરાશ 6ગેની �Eિત Fારા મા$હૃ તગાર સમાજ� ંસHન ુ

કરવાનો તથા લોક સ-દાયની સ&ંથાઓના ુ /મતાવધનમા ંઅસર કારક ભાગીદાર	 વધારવાનો છે. 
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Dલોબલ વોિમJગDલોબલ વોિમJગDલોબલ વોિમJગDલોબલ વોિમJગ 
 

Dલોબલ વોિમKગ L ંછેDલોબલ વોિમKગ L ંછેDલોબલ વોિમKગ L ંછેDલોબલ વોિમKગ L ંછેુુ ુુ ? 

Dલોબલ વોિમKગ લાબંા સમય સધી 

�Mવીના સર�રાશ તાપમાનમા ં વધારો ૃ

9ચવે છેૂ , �ાથિમક પણે કોલસા� ં દહનુ , 

તેલ અને ગેસની  િવિવધ �Oિ>ઓ Fારા ૃ

કાબન ડાયોBસાઈડ  (CO2)  અને અય 

Rીન હાઉસ ગેસ (GHGs) ના ઉSસHનનો કારણે જોવા મળે છે. Dલોબલ વોિમKગને પ$રણામે અA&તSવમા ં

રહ�લી વાતાવરણની પ$રA&થતીમા ંબદલાવ લાવે છે T ‘વાતાવરણમા ંપ$રવતનવાતાવરણમા ંપ$રવતનવાતાવરણમા ંપ$રવતનવાતાવરણમા ંપ$રવતન    ’     Fારા ઓળખાય છે. 

આમ, કાબન� ંઉSસHન Dલોબલ વોિમKગમા ંફાળો આપે છે ુ , T વાતાવરણમા ંપ$રવતન 9ચવે છે ૂ . Tમ 

Dલોબલ વોિમKગ અને વાતાવરણમા ંપ$રવતન કારણાવL  ્ સકંળાયેલા છે તથેી આ પ$રભાષા સામાય 

ર	તે દY િનક વાતચીતમા ંએકબી�ના પયાય તર	ક� પણ ઉપયોગમા ંલેવાય છે .  

Dલોબલ વોિમKગની ક�ટલીક અસરો નીચે �માણ ેછે: 

� વરસાદની પટેનસમા ંપ$રવતનો  ;  

� અસામાય [\કાળમા ંવધારોુ ;  

� ગરમીના મો� અને  

� અય અSયાિંતક ઋ2 આધા$રત પ$રA&થતીઓુ . 

 

Rીન હાઉસ ગસેો Rીન હાઉસ ગસેો Rીન હાઉસ ગસેો Rીન હાઉસ ગસેો ((((GHGs) ) ) ) એટલે L ંઅને તે ક�વી ર	તે Rીન હાઉસ અસર ઉSપ` કર� છેએટલે L ંઅને તે ક�વી ર	તે Rીન હાઉસ અસર ઉSપ` કર� છેએટલે L ંઅને તે ક�વી ર	તે Rીન હાઉસ અસર ઉSપ` કર� છેએટલે L ંઅને તે ક�વી ર	તે Rીન હાઉસ અસર ઉSપ` કર� છેુુ ુુ ? 

GHGs એ છે T �Mવીની સપાટ	 પરથી ૃ

ફલાતી ઉ\ણાને શોષી લે છએ અને �Mવી� ં� ૃ ુ

વાતાવરણ aફાbં રાખવામા ં મદદ કર� છેુ . 

પાણીની વરાળ, કાબન ડાયોBસાઈડ , 

Bલોરોcલોરોકાબન  (CFC), મેથેન વગેર� 

GHGsના ઉદાહરણો છે T િવિવધ માનવીય 

�Oિ>ન ે કારણે ઉSસdHત થાય છેૃ . જો 

વાતાવરણમા ં આ ગેસોની સાeંતામા ં વધારો 

થાય છે તો Rીન હાઉસ ગેસો Fારા પBડમા ં

આવેલી �Mવી તે ભાગ પર તેની ઉ\મા ફલાવીૃ �  શકતી નથી અને તેથી �Mવીના તાપમાનમા ંવધારો ૃ

આથેય છે. Tને ‘Rીન હાઉસ ઈફBટ� ’ કહ� છે. 
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Dલોબલ વોિમKગના કારણોDલોબલ વોિમKગના કારણોDલોબલ વોિમKગના કારણોDલોબલ વોિમKગના કારણો? 

fયાર� દર�ક સમયે gદરતી ર	તે �Mવીના ુ ૃ

વાતાવરણમા ં પ$રવતન આવે છે , માનવીય 

�Oિ>ન ે કારણે કાબન ઉSસHન કરતી અhત�વ ૃ   ૂ ૂ

માનવીય �Oિ>ને કાૃ રણ ે વતમાન દરમા ં 

પ$રવતન આવ ેછે .  
 

અઅઅઅ) gદરતી કારણો gદરતી કારણો gદરતી કારણો gદરતી કારણો ુુ ુુ  

� ખડં	ય એકમોની ગિત  

� iવાળા-ખી� ંફાટO ંુ ુ ુ  
 

બબબબ) માનવીય �Oિ>ઓ માનવીય �Oિ>ઓ માનવીય �Oિ>ઓ માનવીય �Oિ>ઓ ૃૃૃૃ  

� અAjમhત kધણ� ંદહન ૂ ુ (કોલસો, $ડઝલ, ક�રોસીન, gદરતી વા�ુ )ુ  

� વનનાmદ	ૂ  

� જમીનના એકમના વપરાશમા ંપ$રવતન   

� ઔoો:ગક �[ષણ ૂ  

 

અAjમhત kધણ� ંદહન અAjમhત kધણ� ંદહન અAjમhત kધણ� ંદહન અAjમhત kધણ� ંદહન ૂૂ ૂૂ ુુ ુુ Dલોબલ વોિમKગ� ંકારણ ક�મ બને છેDલોબલ વોિમKગ� ંકારણ ક�મ બને છેDલોબલ વોિમKગ� ંકારણ ક�મ બને છેDલોબલ વોિમKગ� ંકારણ ક�મ બને છેુુ ુુ ? 

અAjમhત kધણના દહનથી ૂ CO2 � ંઉSસHન થાય છેુ , T પછ	 �Mવીના વાતાવરણમા ંશોષાઈ �ય છેૃ . 

CO2 (T GHG પણ છે)ની સાeંતામા ંવધારો થતા ં�Mવીના વાતાવરણની પર આવરણ તર	ક� કાય કર� ૃ  

છે, T પછ	 વાતાવરણના તાપમાનમા ં વધારો થવા� ં કાુ રણ બને છે. તેથી, �Mવીના વાતાવરણના ૃ

પ$રવતન� ંકારણ બને છે અને તે gદરતી ઘટનામા ંપોતાની �તે &પ\ટ બન ેછે Tમ ક� $હમનો જMથો  ુ ુ

પીગળવો, અિનયિમત વરસાદ, વગેર�, T માનવીય સ&ંgિતના ભિવ\ય પર ભાર� આફતCપ છેૃ .  
 

વતમાન સમયમા ંDલોબલ વોિમKગની જોઈ શકાય એવી કઈ અસવતમાન સમયમા ંDલોબલ વોિમKગની જોઈ શકાય એવી કઈ અસવતમાન સમયમા ંDલોબલ વોિમKગની જોઈ શકાય એવી કઈ અસવતમાન સમયમા ંDલોબલ વોિમKગની જોઈ શકાય એવી કઈ અસ    રો છેરો છેરો છેરો છે?   

� સર�રાશ તાપમાનમા ંવધારો  

� સર�રાશ સ-eના &તરમા ંવધારો ુ  

� અિનયિમત વરસાદ  

� મેલે$રયા અને હાડકાના રોગો, q ૂ

લાગવી વગેર� રોગોમા ં વધારો 

થવો.  

� ખેતરની ઉSપાદકતામા ંઘટાડો  
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Dલોબલ વોિમKગ સાથે વીજ િવભાગ ક�વી ર	તે જોડાયqે ંછેDલોબલ વોિમKગ સાથે વીજ િવભાગ ક�વી ર	તે જોડાયqે ંછેDલોબલ વોિમKગ સાથે વીજ િવભાગ ક�વી ર	તે જોડાયqે ંછેDલોબલ વોિમKગ સાથે વીજ િવભાગ ક�વી ર	તે જોડાયqે ંછેુુ ુુ ? 

ભારતમા ં 2007મા ં GHG ઉSસHન 1727.71 િમ:લયન ટન CO2 સમાન છે. 2007મા ં ઊ� િવભાગ  

1100.06 િમ:લયન ટન CO2 સમાન� ંઉSસHન ક� હ2 ંુ ુ ુu , Tનો અથ એ છે ક� માv આ િવભાગ એકલાએ  

gલ ુ GHG ઉSસHનના 58 ટકા છે. GHG 

ઉSસHનમા ં ઊ� િવભાગમાથંી વીજળ	� ં ુ

ઉSપાદન સૌથી મોટો ફાળો (65.4 ટકા) આપે 

છે. વીજળ	ના ઉSપાદનમા ં જો ક� હ| પણ 

કોલસાનો આગળ પડતો ઉપયોગ થાય છે, આ 

િવભાગ gલ ુ CO2 ઉSસHનના 51 ટકાનો 

બનલેો છે.  
 
 
 

 

વીજળ	ના િવભાગ Fારા વીજળ	ના િવભાગ Fારા વીજળ	ના િવભાગ Fારા વીજળ	ના િવભાગ Fારા CO2 ઉSસHન ઓ~ ંકરવા L ંકર	 શકાયઉSસHન ઓ~ ંકરવા L ંકર	 શકાયઉSસHન ઓ~ ંકરવા L ંકર	 શકાયઉSસHન ઓ~ ંકરવા L ંકર	 શકાયુુ ુુ  (DREC �ોTBટના પ$રપ�ેયમાથંી�ોTBટના પ$રપ�ેયમાથંી�ોTBટના પ$રપ�ેયમાથંી�ોTBટના પ$રપ�ેયમાથંી)? 

સકં:લત ઊ� નીિત (2006) અ�સારુ , ભારતે 2031-32મા ંપોતાનો O�� દર ૃ 8 ટકા �ળવી રાખવો હોય 

તો ભારતે વીજળ	 ઉSપાદન /મતાના 2003-04ના &તરથી 5 થી 6 ગણો વધારો કરવાની જC$રયાત 

છે. એનો અથ એ છે ક� fયાર� વતમાન વીજળ	 ઉSપાદન /મતા   1,60,000 MW છે T  2031-32મા ં

8,00,000 MW 9ધી પહ�ચવી જોઈએુ . આ સાપે/મા ંઆિથKક O��ની જC$રયાતોને �યાનમા ંરાખતા એ ૃ

અગSય� ંછે ક� પારંપ$રક �ોતોમાથંી વીજળ	નો ઉપયોગ િવવેક�ણ થવો જોઈએ ુ ૂ  (ભિવ\યમા ંવધારાની 

િવશાળ /મતાને ટાળવા) અને તેની જ :બનપરંપરાગત �ોત Fારા  �રવણી થવી જોઈએ ૂ (Tમ ક� 9યૂ , 

પવન, બાયોમાસ, બાયોગેસ, ભરતી). આમ, વીજળ	 િવભાગ Fારા CO2 � ંઉSસHન નીચે �માણ ેઘટાડ	 ુ

શકાય છે:  

� વીજળ	નો ઓછો વપરાજ કરતા ંવીજ સાધનનો ઉપયોગ; 

� fયાર� ઉપયોગમા ંન લેવાતા હોય તેના વીજ ઉપકરણોની &વીચ બધં રાખવી; અને  

� એવા સાધનનો ઉપયોગ કરવો Tમા ંનવીનીકરણીય ઊ�  /:બન-પરંપરાગત ઊ�નો ઉપયોગ થતો  

હોય Tમ ક� સૌર પાણીને ગરમ કર2 ંતvંુ , (જનર�ટર અથવા ઈવટરને બદલે) 9ય ઊ�થી ઘરમા ંૂ   

�કાશ આપ2 ંતvંુ . 

 

Dલોબલ વોિમJગમા ંઘટાડો કરવા Rાહકની hિમકાDલોબલ વોિમJગમા ંઘટાડો કરવા Rાહકની hિમકાDલોબલ વોિમJગમા ંઘટાડો કરવા Rાહકની hિમકાDલોબલ વોિમJગમા ંઘટાડો કરવા Rાહકની hિમકાૂૂ ૂૂ ? 

� ભિવ\યમા ંવધારાની િવશાળ /મતાને ટાળવા Rાહકોએ વીજળ	નો વાજબી ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  

� Rાહકોએ તેમના વીજ ઉપકરણોને ચલાવવા માટ� L� �ોતોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ Tમ ક� 9યુ ૂ  , 

પવન, બાયોમાસ, બાયોગેસ, ભરતી વગેર�.  

� ટકાઉ અને ભરોસાપાv િવકાસની ખાતર	મા ં િનયમન �$�યામા ંઅસરકારકપણે ભાગીદાર	 આપવી 

જોઈએ.  
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Demand is huge 

between  

5:30 p.m. and 9:30 

 Peak Demand at 7.30 

p.m. Since – Full 

Lighting load, and other 

Commercial and 

માગ આધા$રત %યવ&થાપનમાગ આધા$રત %યવ&થાપનમાગ આધા$રત %યવ&થાપનમાગ આધા$રત %યવ&થાપનંંંં  
 

માગં આધા$રત %યવ&થાપન એટલે Lંમાગં આધા$રત %યવ&થાપન એટલે Lંમાગં આધા$રત %યવ&થાપન એટલે Lંમાગં આધા$રત %યવ&થાપન એટલે Lંુુ ુ?ુ 

માગં આધા$રત %યવ&થાપનનો અથ વીજળ	ની જC$રયાત� ં%યવ&થાપન કરવો એવો થાય છે ુ . સામાય 

ર	તે કહ	એ તો, Rાહકો 

વીજળ	ની માગં કર� છે અને 

વપરાશકતા સેવા આપનાર  

Rાહકોને સાર	 Eણવ>ા�Bત ુ ુ

સેવાની ખાતર	 સાથ ે યોDય 

માપદંડો &વીકાર	 માગં� ું

%યવ&થાપન કર� છે.  
 
 
 
 
 
 
 

$દવસના �$દવસના �$દવસના �$દવસના �ુુુુદા �દા સમયે િવિવધ વપરાશકારો Fારા ઉપયોગમા ંલેવાતી વીજળ	નો ન-નોદા �દા સમયે િવિવધ વપરાશકારો Fારા ઉપયોગમા ંલેવાતી વીજળ	નો ન-નોદા �દા સમયે િવિવધ વપરાશકારો Fારા ઉપયોગમા ંલેવાતી વીજળ	નો ન-નોદા �દા સમયે િવિવધ વપરાશકારો Fારા ઉપયોગમા ંલેવાતી વીજળ	નો ન-નોુુ ુુ ૂૂ ૂૂ  

સમયસમયસમયસમય વપરાશકારોની વપરાશકારોની વપરાશકારોની વપરાશકારોની 

�ેણીઓ�ેણીઓ�ેણીઓ�ેણીઓ 6:00 - 9:00 
9:00 - 
12:00 

12:00 - 
17:00 

17:00 - 
21:00 

21:00 - 
23:00 

23:00-
06:00 

ઘર વપરાશ પખંો  પખંો  પખંો, ટ	વી 
લાઈટ, 

પખંો, ટ	વી 

લાઈટ, 

પખંો, ટ	વી  
પખંો  

ખેતી  
ઉપયોગ 

થતો નથી  
પપંસેટ  પપંસેટ  - - - 

[કાનોુ /$રટ�લ 

આઉટલેટ/ઓ$ફ

સો  

બધં હોય 

છે.  

લાઈટ 

એસી, પખંો  

લાઈટ, 

એસી,  

ટ	વી 

લાઈટ, 

એસી,  

ટ	વી 

- - 

વીજળ	ના 

વપરાશ� ું

વલણ 

ઓછો વધાર�  વધાર�  મહ>મ  ઘટ� છે.  લ�>મ ુ  

 

�કડાઓમાથંી મળેq ંની$ર/ણ �કડાઓમાથંી મળેq ંની$ર/ણ �કડાઓમાથંી મળેq ંની$ર/ણ �કડાઓમાથંી મળેq ંની$ર/ણ ુુ ુુ  

� �ાથિમક માગં (સર�રાશ માગં ) = 3,000 MW 

� મહ>મ માગં  = 4,300 MW 
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�ાથિમક માગં અને મહ>મ માગં વ�ચનેો તફાવત �ાથિમક માગં અને મહ>મ માગં વ�ચનેો તફાવત �ાથિમક માગં અને મહ>મ માગં વ�ચનેો તફાવત �ાથિમક માગં અને મહ>મ માગં વ�ચનેો તફાવત (B-A) = 1,300 MW 

આ વધારાની 1,300 MW માગં માટ� સવેા આપનાર� વધારાની &થાિપત કર�લી /મતા ગોઠવવી પડ� છે 

અથવા મહ>મ માગંના કલાકો દરિમયાન �ચા દર� વીજળ	ને ખર	દવી પડ� છે. DSMનો હ�2 મહ>મ ુ

માગંના કલાકોમા ંRાહકોને ઓછ	 ઊ�નો ઉપયોગ કર� અથવા ઓછ	 માગંના કલાકો Tમ ક� રાિvના  

સમયે ઊ�નો ઉપયોગના સમયની ફરબદલી કર� તે માટ� �ોSસા$હત કરવાનો છે � .  
 

DSM અને ઊ�ની /મતા શા માટ� મહ>વના છેઅને ઊ�ની /મતા શા માટ� મહ>વના છેઅને ઊ�ની /મતા શા માટ� મહ>વના છેઅને ઊ�ની /મતા શા માટ� મહ>વના છે    ?  

ઊ� /મતા ટ�Bનોલો|ના ઉપયોગને કારણે વીજ ળ	ની માગંમા ં ઘટાડો કર	 શકાય છે અને તેથી 

વીજળ	ના ઉSપાદનમા ં પણ ઘટાડો કર	 શકાય છે. આ, વ�માંુ , વધારાની /મતાને આગળ વધાર2 ું

અટકાવે છે (હાલના સમયમા ં રહ�લા થમલ જનર�શ &ટ�શનો ) અથવા નવા થમલ જનર�શન &ટ�શનો  

માટ�ના રોકાણમા ંઘટાડો કર� છે.  
 

DSM અનેઅનેઅનેઅને REમા ંRાહકોનીમા ંRાહકોનીમા ંRાહકોનીમા ંRાહકોની hિમકા L ંછે hિમકા L ંછે hિમકા L ંછે hિમકા L ંછેૂૂ ૂૂ ુુ ુુ ? 

વૈિ�ક &તર� એ �ણી2 ંબ� છે ક� જવાબદાર O�� માટ� આગળ વધતો ટકાઉ માગ પયાવરણ પર થતી ુ ુ ૃ   

ઓછામા ંઓછ	 અસરની ખાતર	 Fારા બની શક� છે. T ઊ�ના કાય/મ અનતં ઉપયોગમા ંવધારા Fારા   

અને નવીનીકરણ ઊ�ના �ોતોના મહ>મ ઉપયોગ Fારા કાબનના   ઉSસHનના ઘટાડા માvથી હાિંસલ 

કર	 શકાય છે. તેથી, ઊ�ની કાય/મતા અન ેનવીનીકરણીય ઊ� પર �યાનક��eત કરO ંજCર	 છે   ુ .  
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ઊ�ઊ�ઊ�ઊ�        કાય/મતાકાય/મતાકાય/મતાકાય/મતા     

ઊ�ઊ�ઊ�ઊ�        કાય/મતાકાય/મતાકાય/મતાકાય/મતા     એટલે  એટલે  એટલે  એટલે LંLંLંLંુુ ુ?ુ 

ઊ�ની કાય/મતાનો અથ વીજળ	નો અસરકારક ઉપયોગ કરવો એમ થાય છે   . વીજ ઊ�નો  

અસરકારક ઉપયોગ Rાહકોના &તર� �યાનમા ંલઈ શકાય છે. વીજળ	ના વાજબી ઉપયોગ Fારા તેને 

અમલમા ં-ક	 શકાય છે સાથો સાથ ઓછ	 વીજળ	નો ઉપયોગ કરતા ંવીજઉપકરણોના ઉપયોગ Fારા ૂ

પણ કર	 શકાય છે (T ઊ�ની કાય/મતા ટ�કનોલો|નો ઉપયોગ છે  ). 

ઊ�ની કાય/મતાનો અમલ કરવાથી માં  ગમા ંઘટાડો થાય છે અને તથેી વીજળ	ના ઉSપાદનમા ંઘટાડો 

થાય છે. આ, વ�માંુ , વધારાની /મતાને આગળ વધાર2 ંઅટકાવે છે ુ (હાલના સમયમા ંરહ�લા થમલ  

જનર�શ &ટ�શનો) અથવા નવા થમલ જનર�શન &ટ�શનો માટ�ના રોકાણમા ંઘટાડો કર� છે .  
 

ઊ� કાય/મતા �Bત ઉપકરણોને ક�વી ર	તેઊ� કાય/મતા �Bત ઉપકરણોને ક�વી ર	તેઊ� કાય/મતા �Bત ઉપકરણોને ક�વી ર	તેઊ� કાય/મતા �Bત ઉપકરણોને ક�વી ર	તે        ુુ ુુ  ઓળખવા ઓળખવા ઓળખવા ઓળખવા? 

� &ટાર લેબલ  

� બી. ઈ. ઈ. લેબલ  
 

બીબીબીબી. . . . ઈઈઈઈ. . . . ઈઈઈઈ. . . . લેબલ L ંછેલેબલ L ંછેલેબલ L ંછેલેબલ L ંછેુુ ુુ ? 

��રો ઓફ એનજ� ુ એ$ફિશઅAસ સામાય ર	તે બી તર	ક� �ણીતી છે, Tની &થાપના 1, માચ  2002ના 

રોજ ઊ� સરં/ણ અિધિનયમ , 2001ની જોગવાઈ હ�ઠળ કરવામા ંઆવી હતી. બી નો હ�2 &વુ -િનયમન 

અને બ�રના િસ�ાતંો પર દબાણ સાથે ભારતીય અથતvંના ઊ�ની ઉSકટતામા ં ઘટાડા સાથેના   

�ાથિમક હ�2 સાથે ઊ� સરં/ણ અિધિનયમ ુ  2001ના સમR માળખાની 6દર નીિતઓના િનધારણ અને  

રણનીિતઓના િવકાસમા ંમદદ કરવાનો છે. T તમામ વપરાશકારોની સ$�ય ભાગીદાર	 સાથે હાિંસલ 

કર	 શકાશે, Tને પ$રણામે તમામ /vેોમા ંઝડપી અન ેટકાઉ ઊ� કાય/મતાનો &વીકાર થશે  .  
 

બીબીબીબી. . . . ઈઈઈઈ. . . . ઈઈઈઈ....ના િનયમનના કાય� કયા છેના િનયમનના કાય� કયા છેના િનયમનના કાય� કયા છેના િનયમનના કાય� કયા છે? 

� ઓછામા ંઓછ	 ઊ�નો ઉપયોગ થાય એવા સાધનો િવકસાવવા અન ેઉપકરણો અન ેસાધનો માટ�  

લેબલની $ડઝાન િવકસાવવી; 

� ચો�સ ઊ� સરં/ણ :બ5ડ�ગ કોડને િવકસાવવા   

� ચો�સ ઊ�  સરં/ણ વપરાશકતાના ધારાધોરણો િવકસાવવા ;  

� ઊ�ના %યવ&થાપકો અને ઓડ	ટરોને �ામા:ણત કરવા ; અને  

� ફરdજયાત ઊ� ઓડ	ટની �ણાલી અન ેસમય િનયત કરવો . 
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&ટાર અને &ટાર અને &ટાર અને &ટાર અને બીબીબીબી. . . . ઈઈઈઈ. . . . ઈઈઈઈ....    લેબલ L ંછેલેબલ L ંછેલેબલ L ંછેલેબલ L ંછેુુ ુુ ? 

બી. ઈ. ઈ. એ &ટાર લબેલન ેઅA&તSવમા ં-� ંTથી Rાહકોને �ા વીજઉપકરણો ૂ ુ ઊ� કાય/મ છે તે   

પસદં કરવામા ંમદદ મળ	 રહ�. ઉદા તર	ક�, &ટાર લેબલ સાથેના એસી &ટાર લબેલ વગરના એસી કરતા ં

વ� ઊ� કાય/મતા ધરાવ ેછેુ   . તેવી જ ર	તે, એક &ટાર ધરાવ2 ંએસ પાચં &ટાર ધરવાતા ંએસી કરતા ંુ

ઓછ	 ઊ� કાય/મતા ધરાવે છે  . &ટાર લબેલ બી લેબલની સાથે આવે છે, T એની ખાતર	 કર� છે ક� 

&ટાર લેબલ એ નકલી નથી.  

 
એસીએસીએસીએસી1 માટ� &ટાર લેબલ માટ� &ટાર લેબલ માટ� &ટાર લેબલ માટ� &ટાર લેબલ 

                                                             

1http://centralparkgurgaon.blogspot.in/2012/01/energy-saving-air-conditioning-tips.html 
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ર��	ઝર�ટર ર��	ઝર�ટર ર��	ઝર�ટર ર��	ઝર�ટર માટ� માટ� માટ� માટ� &ટાર લેબલ &ટાર લેબલ &ટાર લેબલ &ટાર લેબલ  
 

L ંતમામ ઉપકરણોને &ટાર લેબલ હોય છેL ંતમામ ઉપકરણોને &ટાર લેબલ હોય છેL ંતમામ ઉપકરણોને &ટાર લેબલ હોય છેL ંતમામ ઉપકરણોને &ટાર લેબલ હોય છેુુ ુુ ? 

ના, એવા ં ક�ટલાકં ઉપકરણો હોય છે, Tમના માટ� &ટાર લેબલ ફરdજયાત છે અને અય માટ� તે 

મરdજયાત છે. તેમ છતા,ં &ટાર લેબલ ધરવતા ંવીજ ઉપકરણો &ટાર લેબલ ન ધરાવતા ંવીજ ઉપકરણો 

કરતા ંવ� ઊ� કાય�મતા ધરાવે છેુ   .  
 

ફરdજયાત અને મરdજયાત લેબલ�ગ સી&ટમ હ�ઠળ આવતા ંવીજઉપકરણોફરdજયાત અને મરdજયાત લેબલ�ગ સી&ટમ હ�ઠળ આવતા ંવીજઉપકરણોફરdજયાત અને મરdજયાત લેબલ�ગ સી&ટમ હ�ઠળ આવતા ંવીજઉપકરણોફરdજયાત અને મરdજયાત લેબલ�ગ સી&ટમ હ�ઠળ આવતા ંવીજઉપકરણો 

ફરdજયાત યોજના  મરdજયાત યોજના  

ફો&ટ �	 (નો-ફો&ટ) ર��	જર�ટર  એસી (ક�સેટ, cલોર &ટ�ડ�ગ ટાવર, કોનર  એસી)  

ટ���લરુ  cલોરોસેટ લે�પ  ડાયર�Bટ gલુ  ર�$�જર�ટર  

Cમ એસી  ઈડBશન મોટરો  

�	�&���શનુ  �ાસફોમર   ખેતીલાયક પપં સેટ 

 પખંા  

 વીજ ગીઝર  

 રંગીન ટ	વી  

 વોશ�ગ મશીન  

 ક���ટરુ  (નોટmકુ /લેપટોપ ) 
 

�ોત: બી.ઈ.ઈ. વેબસાઈટ, છે5લે ઉપયોગમા ંલીધેલ તાર	ખ 08.05.2012  

(http://220.156.189.26:8080/beeLabel/index.jsp) 
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&ટાર લેબ&ટાર લેબ&ટાર લેબ&ટાર લેબલલલલ સાથેના વીજ ઉપકરણોની ખર	દ	 કરતી વખતે a ંક�વી ર	તે મારા Cિપયા બચાવી શgં સાથેના વીજ ઉપકરણોની ખર	દ	 કરતી વખતે a ંક�વી ર	તે મારા Cિપયા બચાવી શgં સાથેના વીજ ઉપકરણોની ખર	દ	 કરતી વખતે a ંક�વી ર	તે મારા Cિપયા બચાવી શgં સાથેના વીજ ઉપકરણોની ખર	દ	 કરતી વખતે a ંક�વી ર	તે મારા Cિપયા બચાવી શgંુુ ુુ ુુ ુુ? 

ઊ� કાય/મતા ધરાવતા ઉપ  કરણોના ઉપયોગનો અથ એ છે ક� ઓછા વીજળ	ના ઉપયોગ Fારા એ જ  

સેવા મેળવવી. એનો અથ માિસક વીજવીના :બલમા ંઓછા વીજ એકમ માટ� �કવણી કરવી ૂ , T ચો�સ 

પણે Cિપયાની બચતના અથમા ં છે . ઉદાહરણ માટ�, નીચે આપેલા કો\ઠકને �યાનમા ં લો Tમા ં &ટાર 

લેબલ ધરાવતા ં ર�$�જર�ટરનો ઉપયોગથી ન�ધપાv બચત &ટાર લેબલ ન ધરાવતા ં ર�$�જર�ટરના 

ઉપયોગ સામ ેદશાવે છે . તે એO ંપણ દશાવે છે ક� &ટાર લેબલ ધરાવતા ંએસીના  ઉપયોગથી ન�ધપાv ુ  

બચત થાય છે.  
 

Energy and Cost Saving for 250 liters Frost Free Refrigerator with Different Star Rating 

Energy 

Consumptio

n per year 

(Approx.) 

(2) 

Per Unit 

Charge 

(Approx.) 

(3) 

Electricity 

Cost/Year 

(4) = 

(2)x(3) 

Total 

Savings 

(w.r.t. No 

Star Every 

Year) (5) 

Refrigerator 

Cost (6) 

Cost 

Difference 

from no star 

refrigerator 

(7) 

Pay Back Period 

for the extra 

amount paid for 

purchasing star 

labelled products 

(8)= (7) /(5) 

Star Rating 

(1) 

Units (KwH) Rs Rs Rs Rs Rs Years 

No Star 1,100 2.50 2,750 0 14,000 0 0 

One 

Star 

977 2.50 2,443 307 15,000 1,000 3.25 

Two 

Star 

782 2.50 1,955 795 15,500 1,500 1.89 

Three 

Star 

626 2.50 1565 1185 16500 2500 2.11 

 

Four Star 

501 2.50 1253 1498 17500 3500 2.34 

Five Star 

400 2.50 1000 1750 18500 4500 2.57 

Source: Bureau of Energy Efficiency (BEE) 
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Energy and Cost Saving for a 1.5 tonne Air Conditioner with Different Star Rating 

Maximum 

Cooling 

Capacity 

(2) 

Input 

Power 

(in Watt) 

(4) 

Cost per 

unit of 

electricity 

consumed 

(5)** 

Per Unit 

Charge 

(Approx.) (6) 

Monthly 

Total 

Expenditure 

(7) = 

(5)x(6)x30* 

Total Saving 

in 5 months 

(8)=[(7)-

(6)]x5** 

Star Rating 

(1) 

Units in Watt 

Minimum 

Energy 

Efficiency 

Ratio 

(EER) 

(3) 

Rs Rs Rs Rs Rs 

No Star 5200 2.20 2364 9.45 2.50 709 0 

One 

Star 

5200 2.30 2261 9.04 2.50 678 155 

Two 

Star 

5200 2.50 2080 8.32 2.50 624 425 

Three 

Star 

5200 2.70 1926 7.70 2.50 578 655 

 

Four Star 

5200 2.90 1793 7.17 2.50 538 855 

Five 

Star 
5200 3.10 1677 6.17 2.50 503 1030 

Source: Adopted from the data available from BEE 

*Since there are 30 days in a month 

**The Air conditioner operates for 8 hours a day for 5 months 

 
Energy and Cost Saving for 21 inches CRT Television with Different Star Rating 

Energy Consumption 

per year (Approx.) 

(2) 

Per Unit Charge 

(Approx.) (3) 

Electricity Cost/Year 

(4) = (2)x(3) 

Total Savings 

(w.r.t. No Star 

Every Year) (5) 

Star Rating 

(1) 

Units (KwH) Rs Rs Rs 

No Star 200 2.5 500 0 

 

Three Star 

188 2.5 470 30 

 

Four Star 

143 2.5 358 143 

 

 

Five Star 

114 2.5 285 215 

Source: Adopted from BEE website 

Note:  

• Energy consumption by a CRT colour television is higher compared to LCD Plasma  television 

Information on 1 star and 2 star products are not available 
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Lumens per watt for various category of Star Labelled Tube Lights 

STAR RATING  

One Star 

 

Two Star 

 

Three Star 

 

Four Star 

 

Five Star 

Lumens per Watt at 100 hrs of 

use 
<61 >=61 &<67 >=67 &<86 >=86 &<92 >=92 

Lumens per Watt at 2000 hrs of 

use 
<52 >=52 &<57 >=57 &<77 >=77 &<83 >=83 

Lumens per Watt at 3500 hrs of 

use 
<49 >=49 &<54 >=54 &<73 >=73 & 78 >=78 

LUMENS – the degree of illumination 

Degree of illumination for a 5 star rated tubelights is higher than those of one or two star rated products 

 
 

બ�રમા ંઊ� કાય/મતા ધરાવતા ંકયા ઉપકરણો ઉપલ�ધ છેબ�રમા ંઊ� કાય/મતા ધરાવતા ંકયા ઉપકરણો ઉપલ�ધ છેબ�રમા ંઊ� કાય/મતા ધરાવતા ંકયા ઉપકરણો ઉપલ�ધ છેબ�રમા ંઊ� કાય/મતા ધરાવતા ંકયા ઉપકરણો ઉપલ�ધ છે        ? 

� હોમ લાઈટ�ગ (LED, CFL, T3, T4 વગેર� ટ�બલાઈટોની િવિવધ �ેણીઓુ .) 

� ર�$�જર�ટર  

� એસી, 

� પખંો  

� ટ	વી  

� વોશ�ગ મશીન  

� ખેતી માટ�ને પપં સેટ  

� લેપટોપ /ક���ટરો ુ  

 

એનજ� ઓડ	ટ એટલે Lંએનજ� ઓડ	ટ એટલે Lંએનજ� ઓડ	ટ એટલે Lંએનજ� ઓડ	ટ એટલે Lંુુ ુ?ુ 

ઊ� કાય/મતા કાય�મને &થાિપતમા ંસમાવેશ કરવા �Sયેની �ાથિમક �Oિ> એનજ� ઓડ	ટ છે   ૃ . ત ે

એવી �Oિ>ઓ� ં�થ છેૃ ુ ૂ , Tમા ંઊ� બચત કાય�મ િવકસાવવા માટ� �ાથિમક તબ�ે સરં/ણની તકો   

શોધે છે.  
 

એનજ� ઓડ	ટની hિમકા એનજ� ઓડ	ટની hિમકા એનજ� ઓડ	ટની hિમકા એનજ� ઓડ	ટની hિમકા ૂૂ ૂૂ  

યોDય ઊ� કાય/મતા કાય   �મ દાખલ કરવા, સૌ �થમ એ ઓળખO ંજCર	 છે ક� કયા &થાિપતોમા ંુ

કારણ વગરની �બ જ ઊ�નો વપરાશ થાય છેૂ  , દા.ત. 9ધારા માટ� ક� ં સૌથી વ� $ક મતમા ંુ ુ ુ

અસરકારક છે. fયા ંઊ�નો વપરાશ થાય છે અને fયાર� ઊ�ના બચતની તકો રહ�લી છે તે એનજ�   

ઓડ	ટ ઓળખે છે, તેથી fયા ંસૌથી વ� ંતેની ગણતર	 થાય છે Sયા ંRાહકોને નાણાની બચત મળે છેુ .  
 

ફBટર	માં� , એનજ� ઓડ	ટ કરતા,ં �લાટના પસ�નલ િવભાગમા ં ઊ�ને લગતા ં -¡ાઓની �Eિતમા ં ુ ૃ

વધારો થયો છે, યોDય %યવહાર માટ� તેઓને વ� મા$હતગાર બનાવાયાુ , T તેમને વ� ઉSપાદકતા ુ

આપશ.ે અસરમા ંએનજ� ઓડ	ટ તમારા �લાટ પર �ે\ઠ %યવહાર માટ� ઊ�ની કાય/મતા માપવા� ં  ુ
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સાધન છે. fયાર� લ�યાકં િવ¢� વાિષKક િવકાસને તપાસવા માટ� તેને બેઝલાઈન તર	ક� ઉપયોગમા ંુ

લેવાયો હતો, Sયાર� એનજ� ઓ$ડટ ઉSપાદન �લાટમા ંનાણાનંી બચત તરફ� ં�થમ પગિથ� ંબન ેછેુ ુ .  
 

સામાય �મમા ંઓડ	ટની �Oિ>ઓમા ંનીચનેી બાબતોનો સમાવેશ થાય છેસામાય �મમા ંઓડ	ટની �Oિ>ઓમા ંનીચનેી બાબતોનો સમાવેશ થાય છેસામાય �મમા ંઓડ	ટની �Oિ>ઓમા ંનીચનેી બાબતોનો સમાવેશ થાય છેસામાય �મમા ંઓડ	ટની �Oિ>ઓમા ંનીચનેી બાબતોનો સમાવેશ થાય છેૃૃ ૃૃ : 

� તમામ ઊ�ને લગતા ંતvંોને ઓળખવા   

� તvંની પ$રA&થતીની ચકાસણી કરવી  

� એ તvંો પર 9ધારાની અસર� ંિવjલેષણ કરO ંુ ુ ુ  

� એનજ� ઓડ	ટ અહ�વાલ લખવો  
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�નઃ �ા�ય �નઃ �ા�ય �નઃ �ા�ય �નઃ �ા�ય ુુ ુુ ઊ�ઊ�ઊ�ઊ�     
 

�નઃ �ા�ય�નઃ �ા�ય�નઃ �ા�ય�નઃ �ા�યુુ ુુ     ઊ� એટલે Lંઊ� એટલે Lંઊ� એટલે Lંઊ� એટલે Lં    ુુ ુ?ુ    �નઃ �ા�ય�નઃ �ા�ય�નઃ �ા�ય�નઃ �ા�યુુ ુુ     ઊ�માથંી ઉSપ` કરવામા ંઆવેલી વીજળ	ને શા માટ� L� ઊ�માથંી ઉSપ` કરવામા ંઆવેલી વીજળ	ને શા માટ� L� ઊ�માથંી ઉSપ` કરવામા ંઆવેલી વીજળ	ને શા માટ� L� ઊ�માથંી ઉSપ` કરવામા ંઆવેલી વીજળ	ને શા માટ� L�     ુુ ુુ

ગણવામા ંઆવે છેગણવામા ંઆવે છેગણવામા ંઆવે છેગણવામા ંઆવે છે? 

 

નવીનીકરણીય �ોતો એવા 

�ોતો છે T ઉપયોગમા ંલીધા 

પછ	 પોતાની �તે જ 

gદરતીપણે પ$ર�ણ બની ુ ૂ  

�ય છે. ઉદાહરણ તર	ક�, સૌર 

શABતના $ક&સાને �યાનમા ંલો. 

9ય ઊ�માથંી ઉSપૂ   ` 

કરાયેલી વીજળ	 9યમાથંી ૂ  

ઉપલ�ધ ઊ�ને ઓછ	 કરતી  

નથી. જો આપણે ઉદાહરણ 

તર	ક� અAjમhત બળતણોને ૂ

�યાનમા ંલઈએ તો કોલસાની ઉપલ�ધતા મયા$દત છે . જો આપણે અથશા£ના સામાય િનયમને લાE  ુ

કર	એ તો તેનો અથ એ છે ક� કોલસાનો વ� પડતો ઉપયોગ તેના �રવઠામા ંઘટાડો કર� ુ ૂ  છે અને તેથી 

તેની $ક મતમા ંવધારો થાય છે. એવી જ ર	તે $ડઝલ અને ક�રોસીન અAjમhત kધણો છેૂ , તેથી તેમની 

પર પણ આ િનયમો લાE પાડ	 શકાય છેુ .     
 

વીજળ	 ઉSપ` કર	 શકાય એવા નવીનીકરમીય �ોતો કયા છેવીજળ	 ઉSપ` કર	 શકાય એવા નવીનીકરમીય �ોતો કયા છેવીજળ	 ઉSપ` કર	 શકાય એવા નવીનીકરમીય �ોતો કયા છેવીજળ	 ઉSપ` કર	 શકાય એવા નવીનીકરમીય �ોતો કયા છે? 

� 9ય ૂ   

� પવન  

� બાયોગેસ 

� બાયોમાસ  

� ભરતી 
 
 
 
 

9ય ઊ�નો ઉપયોગ કરતી ઉ9ય ઊ�નો ઉપયોગ કરતી ઉ9ય ઊ�નો ઉપયોગ કરતી ઉ9ય ઊ�નો ઉપયોગ કરતી ઉૂૂ ૂૂ         પલ�ધ ટ�Bનોલો|ઓ પલ�ધ ટ�Bનોલો|ઓ પલ�ધ ટ�Bનોલો|ઓ પલ�ધ ટ�Bનોલો|ઓ 

કઈ છેકઈ છેકઈ છેકઈ છે, , , , તેની $ક મતો L ં છે અન ે તેની પર ક�ટલી તેની $ક મતો L ં છે અન ે તેની પર ક�ટલી તેની $ક મતો L ં છે અન ે તેની પર ક�ટલી તેની $ક મતો L ં છે અન ે તેની પર ક�ટલી ુુ ુુ

સરકાર	 સબસીડ	 ઉપલ�ધ છેસરકાર	 સબસીડ	 ઉપલ�ધ છેસરકાર	 સબસીડ	 ઉપલ�ધ છેસરકાર	 સબસીડ	 ઉપલ�ધ છે? 

                            આgિત આgિત આgિત આgિત ૃૃ ૃૃ 1111: : : : �નઃ �નઃ �નઃ �નઃ ુુ ુુ �ા�ય �ા�ય �ા�ય �ા�ય ઊ�ના ઊ�ના ઊ�ના ઊ�ના     િવિવધ િવિવધ િવિવધ િવિવધ �ોતો �ોતો �ોતો �ોતો  

�ોત�ોત�ોત�ોત: : : :  http://defineterms.com/essays/renewable-sources-of-energy-renewable-sources-of-energy/ 
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�ોતઃ ઓનજે� Fારા મા$હતી હાિંસલ થઈ છે. ઓનેજ� સૌર ઉપકરણનો બનાવતી અને તનેા માક¥ટ�ગમા ં

સકંળાયેલી એક ખાનગી સ&ંથા છે.  
 

Rાહકો પાસે કઈ અય Rાહકો પાસે કઈ અય Rાહકો પાસે કઈ અય Rાહકો પાસે કઈ અય RE ટ�Bનોલો| ઉટ�Bનોલો| ઉટ�Bનોલો| ઉટ�Bનોલો| ઉપલ�ધ છેપલ�ધ છેપલ�ધ છેપલ�ધ છે 

 

સૌર ટ�Bનોલો|સૌર ટ�Bનોલો|સૌર ટ�Bનોલો|સૌર ટ�Bનોલો| 
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બાયોગેસ અને બાયોમાસ �લાટબાયોગેસ અને બાયોમાસ �લાટબાયોગેસ અને બાયોમાસ �લાટબાયોગેસ અને બાયોમાસ �લાટ 

�ોત: http://ningping.en.made-in-china.com/product/UMqmSupcJJYX/China-Biomass-Gasification-

Gas-Engine-Generator.html 
 

બાયોગેસ પર Tડાની સબસીડ	 બાયોગેસ પર Tડાની સબસીડ	 બાયોગેસ પર Tડાની સબસીડ	 બાયોગેસ પર Tડાની સબસીડ	  

ગૌશાળા અને પાજંરાપોળમા ંસ&ંથાક	ય બાયોગેસ �લાન પર રાfય સરકાર� 75 ટકા સબસીડ	 મ�ંર કર	 ૂ

છે. (તે :બન-નફાર	ય �ેણી છે) અને નાણાક	ય વષ  2011-12. માટ� નફાક	ય સ&ંથા માટ� 50 ટકા 

સબસીડ	 છે.  
 
What other RE technologies is available at consumers end? 

Name of the 

system 

System 

Description 
Tentative Cost 

Tentative subsidy per 

system 

Bio Gas plant 1 cu.mtr. plant Rs 10,000 – 12,0000 Rs 4,000/- 

Bio Gas plant 2 cu.mtr. plant 

Rs 20,000 – 24,0000 for 

areas in Darjeeling and 

Sunderbans.  Rs 16,000 – 

20,000 for areas other than 

Darjeeling and Sunderbans 

Rs 10,000 for areas in 

Darjeeling and 

Sunderbans and Rs 

8,000 for areas other 

than Darjeeling and 

Sunderbans 

Source: Information received from WBREDA 
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�લાટની /મતા �માણે gલ 6દાdજત ખચ�લાટની /મતા �માણે gલ 6દાdજત ખચ�લાટની /મતા �માણે gલ 6દાdજત ખચ�લાટની /મતા �માણે gલ 6દાdજત ખચુુુુ     , , , , વશ વશ વશ વશ     2011201120112011----12 12 12 12 માટ� બાયોગેસ �લાનની િવિવધ /મતા માટ� બાયોગેસ �લાનની િવિવધ /મતા માટ� બાયોગેસ �લાનની િવિવધ /મતા માટ� બાયોગેસ �લાનની િવિવધ /મતા 

માટ� gલ સબસીડ	ની મ�ંર	માટ� gલ સબસીડ	ની મ�ંર	માટ� gલ સબસીડ	ની મ�ંર	માટ� gલ સબસીડ	ની મ�ંર	ુુ ુુ ૂૂ ૂૂ  

�લાટની /મતા�લાટની /મતા�લાટની /મતા�લાટની /મતા gલ ખચ gલ ખચ gલ ખચ gલ ખચ ુુ ુુ     ((((CCCC. . . . માંમાંમાંમા)ં))) સબસીડ	 સબસીડ	 સબસીડ	 સબસીડ	 ((((2011201120112011----12121212)))) 

25m3/ $દવસ C. 483003 75 % 

   

35m3/ $દવસ C. 623452 75 % 

   

45m3/ $દવસ C. 717688 75 % 

   

60m3/ $દવસ C. 879631 75 % 

   

85m3/ $દવસ C. 996907 75 % 

 

Tડાએ પીવી સી&ટમના સ�લાયરને મ�ંર કયા ૂ   

(�ોત  http://geda.gujarat.gov.in/current_scheme_single.php?scheme=10) 
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િનયમન માળ�િનયમન માળ�િનયમન માળ�િનયમન માળ�ુુુુ ંં ં ં
 

િનયમનનો અથ L ંછે િનયમનનો અથ L ંછે િનયમનનો અથ L ંછે િનયમનનો અથ L ંછે     ુુ ુુ  

તે તમામના સચંાલનના િનયvંણ માટ� એક િનયમ બનાવવામા ંઆ%યો છે T તેની પર લાE થાય છેુ . 

ઉદા તર	ક�, અસ0ંય િનયમનો અA&તSવ ધરાવે છે T લાયસસ Fારા %યાપારના સચંાલન� ંમાગદશન ુ   

�¢ં પાડ� છેૂ ુ . અને Rાહકોના અિધકારો� ંર/ણ પણ કર� છેુ .  
 

િનયમનો� ંમાળ� િનયમનો� ંમાળ� િનયમનો� ંમાળ� િનયમનો� ંમાળ� ુ ુુ ુુ ુુ ુ કોણકોણકોણકોણ    તયૈાર કર� છેતયૈાર કર� છેતયૈાર કર� છેતયૈાર કર� છે? 

સદં:ભ§ત /vેની િનયમન એજસીઓ િનયમનો� ંમાળ� ંતૈયાર કર� છેુ ુ . ઉદા તર	ક�, Eજરાત ઈલે$�સીટ	 ુ

ર�D�લેટર	 કિમશન ુ (GERC) વીજ િવભાગ માટ� િનયમનો� ંમાળ� ંતૈયાર કર� છેુ ુ , ટ�લીકોમ ર�D�લેટર	 ુ

ઓથોર	ટ	 ઓફ ઈ�ડયા (TRAI) ટ�લીકોમ િવભાગના િનયમનો� ંમાળ� ંતૈયાર કર� છેુ ુ .  
 

 
     

   Eજરાત િવ��ત િનયvંક આયોગની hિમકા ુ ુ ૂ  

 
 
 

 

• Other NGO 

• Community 

Members 

• DISTRIBUTIO

N LICENSEE 

 

ELECTRICITY 

CONSUMERS 

ELECTRICITY 

ELECTRICITY BILL AGAINST 

USAGE 

 

• Framing regulations  

• Determination of tariff 

• Conduct of Business by the Licensee 

• Quality of Service 

• Components of Electricity Bill 

• Grievance Redressal 

• Seek consumer participation in 

framing regulations and Tariff 
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ઈલેB�	સીટ	 િવભાગ માટ� િનયમન એજસી કોણ છેઈલેB�	સીટ	 િવભાગ માટ� િનયમન એજસી કોણ છેઈલેB�	સીટ	 િવભાગ માટ� િનયમન એજસી કોણ છેઈલેB�	સીટ	 િવભાગ માટ� િનયમન એજસી કોણ છે? 

Eજરાત ઈલેB�	સીટ	 ર�D�લટેર	 કમીશન ુ ુ (GERC) Eજરાતમા ં ઈલBે�	સીટ	ુ  િવભાગ માટ� િનયમન 

એજસી છે અન ેક��eય &તર� કાયરત સે�લ ઈલેB�	સીટ	 ર�D�લટેર	 કમીશન Fારા તેન ેમાગદશન �¢ં    ુ ૂ ુ

પાડવામા ંઆવે છે.  
 

ઈલેB�	સીટ	 િવભાગ માટ� િનયમનો ક�વી ર	તે તૈયાર થાય છેઈલેB�	સીટ	 િવભાગ માટ� િનયમનો ક�વી ર	તે તૈયાર થાય છેઈલેB�	સીટ	 િવભાગ માટ� િનયમનો ક�વી ર	તે તૈયાર થાય છેઈલેB�	સીટ	 િવભાગ માટ� િનયમનો ક�વી ર	તે તૈયાર થાય છે? 

પગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ુુુું1111   

GERC �ાcટ િનયમનો� ંમાળ� ંતૈયાર કર� છેુ ુ  અને ટ	�પણી માટ� તેમની વબેસાઈટ પર -ક� છેૂ . GERC 

&થાિનક દY િનકોમા ંપણ આ મા$હતી �કાિશત કર� છે.  

પગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ુુુું2222   

રસ ધરાવતા લોકો તે િનયમનોને વાચંી �ય છે અને તેમની ટ	�પણીઓ ર� કર� છેૂ . લે:ખત ટ	�પણીઓ 

અર| કરવાની છે5લી તાર	ખ પહ�લા ંતે GERC પહ�ચાડવામા ંઆવે છે. 

પગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ુુુું3 3 3 3   

GERC તે ટ	�પણીઓને તપાસે છે. ટ	�પણીઓના મે$રટને આધાર� GERC તેનો &વીકાર કરવો ક� નહ� તે 

ન�	 કર� છે.  

પગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ુુુું4444   

ટ	�પણીઓની �નચકાસણીના આધાર પર �ાcટ િનયમનો તૈયાર થાય છે અને પછ	 6િતમ ન�ધ ુ

�કાિશત કરવામા ંઆવે છે.  
 

િનયમન �$�યામા ં%યABતિનયમન �$�યામા ં%યABતિનયમન �$�યામા ં%યABતિનયમન �$�યામા ં%યABતગત Rાહક ગત Rાહક ગત Rાહક ગત Rાહક / CSOs ક�વી ર	તે ભાગીદાર	 ન�ધાવી શક�ક�વી ર	તે ભાગીદાર	 ન�ધાવી શક�ક�વી ર	તે ભાગીદાર	 ન�ધાવી શક�ક�વી ર	તે ભાગીદાર	 ન�ધાવી શક�? 

%યABતગત Rાહક અને/અથવા CSOs નીચેના બે $ક&સાઓમા ં િનયમન �$�યામા ંભાગીદાર	 આપી શક� 

છે.  

a) fયાર� GERC Rાહકો પાસેથી �ાcટ િનયમનો પર ટ	�પણીઓ મગંાવ2 ંહોયુ .  

b) fયાર� GERC �ાcટ ભાવ પvકની અર| પર Rાહકો પાસેથી ટ	�પણીઓ મગંાવ2 ંહોયુ  

 

આ બનેં $ક&સાઓમા ંRાહક અથવા CSOs તેમની ટ	�પણીઓ અથવા 9ચનો સીધા ંજ ૂ GERCને મોકલી 

શક� છે. 

 

વીજ ભાવપકvક ન�	 કરવાની �$�યા L ંછેવીજ ભાવપકvક ન�	 કરવાની �$�યા L ંછેવીજ ભાવપકvક ન�	 કરવાની �$�યા L ંછેવીજ ભાવપકvક ન�	 કરવાની �$�યા L ંછેુુ ુુ ? 

પગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ુુુુંIIII :  વપરાશ કતાની સેવા આપનાર  GERCને ભાવપvકની અર| પાઠવે છે.  

પગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ુુુુંI II II II I : GERC ટ	�પણી માટ� તેને વેબસાઈટ પર -ક� છેૂ . GERC &થાિનક દY િનકોમા ંપણ આ 

મા$હતી �કાિશત કર� છે. 

પગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ુુુુંI I II I II I II I I :    રસ ધરાવતા લોકો તે િનયમનોને વાચંી �ય છે અને તેમની ટ	�પણીઓ ર� કર� છેૂ . 

લે:ખત ટ	�પણીઓ અર| કરવાની છે5લી તાર	ખ પહ�લા ંત ેGERC પહ�ચાડવામા ંઆવે 

છે. 
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પગિથપગિથપગિથપગિથ� ં� ં� ં� ુુુુંI VI VI VI V:    GERC તે ટ	�પણીઓને તપાસે છે. ટ	�પણીઓના મે$રટને આધાર� GERC તેનો &વીકાર 

કરવો ક� નહ� તે ન�	 કર� છે.  

પગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ંપગિથ� ુુુુંVVVV:    ટ	�પણીઓની �નચકાસણીના આધાર પર �ાcટ િનયમનો તૈયાર થાય છે અને પછ	 ુ

6િતમ ન�ધ �કાિશત કરવામા ંઆવે છે.  
 

CSOsની hિમકા અને જવાબદાર	ની hિમકા અને જવાબદાર	ની hિમકા અને જવાબદાર	ની hિમકા અને જવાબદાર	ૂૂ ૂૂ ઓઓઓઓ? 

� િનયમન �$�યામા ંભાગીદાર	 આપવી િનયમન �$�યામા ંભાગીદાર	 આપવી િનયમન �$�યામા ંભાગીદાર	 આપવી િનયમન �$�યામા ંભાગીદાર	 આપવી  

� વીજ ચોર	 ન�ધાવવી વીજ ચોર	 ન�ધાવવી વીજ ચોર	 ન�ધાવવી વીજ ચોર	 ન�ધાવવી  

� RE અને અને અને અને EE ટ�Bનોલો|ના ઉપયોગન ે�ણીતો બનાવવો અને તેનો ઉપયોગ કરવો ટ�Bનોલો|ના ઉપયોગન ે�ણીતો બનાવવો અને તેનો ઉપયોગ કરવો ટ�Bનોલો|ના ઉપયોગન ે�ણીતો બનાવવો અને તેનો ઉપયોગ કરવો ટ�Bનોલો|ના ઉપયોગન ે�ણીતો બનાવવો અને તેનો ઉપયોગ કરવો  

� RE અને EE ટ�Bનોલો|ઓના ફાયદા અગ ે�Eિ> લાવવી અને તથેી આરૃ . ઈ.  અને ઈ. ઈ.ની 

સમજશABતન ેમોટાપાયે  આગળ વધવા 9િવધા આપવીુ .  
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ફ$રયાદ િનવારણફ$રયાદ િનવારણફ$રયાદ િનવારણફ$રયાદ િનવારણ 
 
 

Rાહકોના અિધકારો Rાહકોના અિધકારો Rાહકોના અિધકારો Rાહકોના અિધકારો  

� સલામતીનો અિધકાર  

� મા$હતગાર હોવાનો અિધકાર  

� પસદંગી કરવાનો અિધકાર  

� સાભંળવાનો અિધકાર  

� �નતૈયાર કરવાનો અિધકાર ુ  

� Rાહક િશ/ણનો અિધકાર  

� �ાથિમક જC$રયાતોનો અિધકાર  

� ત[ંર&ત વાતાવરણનો અિધકાર ુ  

 
 

વીજ વીજ વીજ વીજ Rાહકો માટ� ફ$રયાદRાહકો માટ� ફ$રયાદRાહકો માટ� ફ$રયાદRાહકો માટ� ફ$રયાદ િનવારણ માટ�� ં િનવારણ માટ�� ં િનવારણ માટ�� ં િનવારણ માટ�� ુુુુંતvંતvંતvંતvં: 

પગિથ� ુI: અસ2ં\ટ Rાહક &થાિનક ઓ$ફસમા ં&ટ�શન મેનેજરન ેતેની ફ$રયાદ લે:ખતમા ંઆપે છેૃ . સેવા �ર	 ૂ

પાડનારા Fારા આપવામા ંઆવલેા ટોલ �	 નબંર પર પણ Rાહક તેની ફ$રયાદ ન�ધાવી શક� છે. 

Rાહક લ:ેખત ફ$રયાદ નોધાવે છે Sયાર� તે અથવા તેણીએ ફ$રયાદ પv મેળ%યાની નકલ મેળવવી 

જોઈએ. Rાહક fયાર� ટોલ �	 નબંર પર ફ$રયાદ ન�ધાવે છે Sયાર� તે અથવા તેણીએ ભિવ\યના 

સદંભ માટ� ફ$રયાદ કયાનો નબંર ન�ધવો જોઈએ  .  
 

પગિથ� ં ુII : Rાહકની ફ$રયાદ િનિ¨ત સમય દરિમયાનનો ઉક�લ ન આવે તો Rાહક� (આગળની ફ$રયાદની 

નકલની સાથે) ફર	 વખત લે:ખત ફ$રયાદ આપવી જોઈએ અને સેવા આપનાની dજ5લા-ઝોનલ- 

ક��eય ઓ$ફસમા ં Bનઝ©મર Rીવસ ર	��સલ ઓ$ફસર ુ (CGRO) ને તમામ સબંિંધત દ&તાવેજો 

આપવા જોઈએ. CGRO એ તમામ દ&તાવેજો મªયાના સાત $દવસની 6દર તેની ર	સી�ટ 

આપશે.CGRO -¡ાુ ની તપાસ કરશે અને ફ$રયાદ મªયાના 21 $દવસમા ંતેમનો િનણય જણાવશે . 

(જો કોઈ ટ�Bનીકલ તપાસની જC$રયાત નહ� હોય તો) અથવા (જો ટ�Bનીકલ તપાસની જC$રયાત 

હશે તો ) 45 $દવસમા ંતેમને િનણય જણાવશે .  

પગિથ� ું III : જો Rાહક CGRO ના િનણયથી સ2ં\ટ ન હોય તો તે અથવા તેણી ૃ  (GERC Fારા િનમ«કં ૂ ) 

ફ$રયાદના તપાસ અિધકાર	ને લખO ં જCર	 બને છેુ . Tમા ં CGROના િનણયની કોપી સાથે  

સદં:ભ§ના તમામ દ&તાવેજો અને ફ$રયાદની તમામ િવગતો જણાવવાની હોય છે. આ ન�ધ Rાહક� 

CGROના િનણય આ%યા બાદ  60 $દવસની 6દર ફ$રયાદના તપાસ અિધકાર	ને કરવાની હોય છે 
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જો Rાહકને CGRO તરફથી કોઈ િનણય ન મળે તો Rાહક�  30 $દવસની 6દર ફ$રયાદના તપાસ 

અિધકાર	ને જણાવવા� ંહોય છેુ . 
 

Rાહક Rાહક Rાહક Rાહક ફ$રયાદફ$રયાદફ$રયાદફ$રયાદ    િનવાિનવાિનવાિનવારણરણરણરણ    ફોરમ ફોરમ ફોરમ ફોરમ ((((CGRF) અને ફ$રયાદ માટ� તપાસ અિધકાર	 કઈ ફ$રયાદોની તપાસ કર� છે અને ફ$રયાદ માટ� તપાસ અિધકાર	 કઈ ફ$રયાદોની તપાસ કર� છે અને ફ$રયાદ માટ� તપાસ અિધકાર	 કઈ ફ$રયાદોની તપાસ કર� છે અને ફ$રયાદ માટ� તપાસ અિધકાર	 કઈ ફ$રયાદોની તપાસ કર� છે  

� :બલ  

� નવા જોડાણ માટ� અથવા લોડ વધારવવા� ં6દાજ 6ગ ેુ  

� જોડાણના :બન--Bત કરવા માટ� ુ  

� બધં કરવા  

� સેવા �ન ચાq કરવા ુ ુ  

� મીટર આધા$રત ફ$રયાદો  

� વીજ �રવઠો અટકાવવો ુ  

� Eણવ>ા�Bત વીજ�રવઠો ુ ુ ુ  

� લાયસસ આપનાર તરફથી કોઈ સેવામા ંિવલબં  

� 9ર/ા આધા$રત કોઈ ફ$રયાદો ુ  

� લાયસસ આપનાર તરફથી કોઈ િનયમો અને િનયમનોના ભગં બદલ  

� SOPના :બનપાલન માટ� �કસાનીની ભરપાઈ ુ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અિધિનયમ, 2003 -જબ વીજ ુ ફ$રયાદ િનવારણ તvં અને Eજરાત િવ��ત િનયvંક આયોગુ ુ ના િનયમો 

Consumer’s grievance 

 
Internal Grievance Redressal Cell (IGRC) 

 

Consumer Grievance Redressal Forum 

(CGRF) 

 

Ombudsman 
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ઈલેB�	સીટ	 િવભાગમા ંફ$રયાદ માટ� તપાસ અિધકાર	� ંનામ અને સરના-ુ :ુ  

ઈલેB�	સીટ	 ઑ�બ®મૅન  

બેર�ક ન.ં 3, પોલીટ�Bનીક  

�બાવાડ	, અમદાવાદ 380015. 

ફોન : 91 - 79 - 26302689 

ઈમેલ  : ombudsman@gercin.org  
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ઊ� બચાવઊ� બચાવઊ� બચાવઊ� બચાવ    વાવાવાવા 6ગના 6ગના 6ગના 6ગનાેેેે  કટલાક  કટલાક  કટલાક  કટલાક �� �� 9ચનો9ચનો9ચનો9ચનોૂૂૂૂ  
 

� fયાર� વીજ ઉપકરણોની જC$રયાત ન હોય Sયાર� તેની &વીચ બધં કરો તેનાથી વપરાશમા ંઘટાડો થશે. 

� ટ�બલાઈુ ટ અથવા ઊ� બચાવતા લે�પનો ઉપયોગ કરો , Tમ ક� સી.એફ.એલ. આ વ&2નો ઉપયોગ ુ

A.C.�રવઠા માટ� જ છેૂ .  

� ટ�બ લાઈટની સાથે ઈલેB�ોનીક ચોકનો ઉપયોગ કરોુ . અને પખંા સાથે ઈલેB�ોનીક ર�D�લટેરનો ુ

ઉપયોગ કરો, T વીજ વપરાશ ઓછો કર� છે.  

� વારંવાર ર�$�જર�ટરના દરવા�ને ખોલવાની �$�યા ટાળો  

� ટ	વી, ક���ટર વગરે�ને &ટ�ડ બાય મોડ પર રાખવા� ં ટાળો કારણ ક� તે મોડમા ં પણ તેઓ વીજ ુ ુ

વપરાશ કર� છે.  

� લે�પ, બ5બ અન ેતેના �$રવતકોને િનયિમત પણ ેસાફ કરો   

� 9ય�કાશનો વ� ઉપયોગ કરોૂ  ુ . એO ં કરતા ં તમે $દવસ દરિમયાન તમારા ઘર અથવા ઓ$ફસમા ંુ

વીજળ	ના વપરાશને ટાળ	 શકશો.  

� $દવાલો, છત, પડતા,ં અને ફિનKચર માટ� સફદ અથવા આછા રંગનો ઉપયોગ કરો� . Tનાથી મકાનમા ં

વ� �કાશ ફલાવવામા ંમદદ મળે છે અને તેથી લાઈટ�ગના ખચને ઓછો કર	 શકાય છેુ �  .  

� આઈ.એસ.આઈ. &ટાડડ� ંપાલન કરતા ંહોય એવા ઘર�q ંઉપકરણનો ઉપયોગ કરો ુ ુ .  

� તમારા કપડાને ઈ£ી કરતી વખતે ઈ£ીની નીચેની બા�ને વ� સમય માટ� ઊભી ન રાખોુ ુ . તરત 

ઈ£ી કરો.  

� ર�$�જર�ટરમા ંકL ંપણ -કતા ંપહ�લાંુ ૂ , તેને ઓરડાના તાપમાને આવવા દો, અને ર�$�જર�ટરમા ંખાવાની 

વ&2ઓ એવી ર	તે -કો ક� તેમા ં�રતી હવાની અવરજવર થઈ શક�ુ ૂ ૂ .  

� િનયિમતપણે એ.સી.મા ંએર $ફ5ટરને સાફ કરો. તે કો��ેસરની કાય/મતામા ંવધારો કર� છે .  
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Eજરાતમા Eજરાતમા Eજરાતમા Eજરાતમા ુુ ુુ ંં ંં �નઃ �નઃ �નઃ �નઃ ુુ ુુ �ા�ય �ા�ય �ા�ય �ા�ય ઉ� ઉ� ઉ� ઉ�     (RE)    અન અન અન અન ેેેેતતતતેેેેનાનાનાના    માગ આધા$રત %યવ&થાપન માગ આધા$રત %યવ&થાપન માગ આધા$રત %યવ&થાપન માગ આધા$રત %યવ&થાપન ંંંં (DSM)ન ન ન ન ેેેે

�ોSસાહન�ોSસાહન�ોSસાહન�ોSસાહન    આપવા આપવા આપવા આપવા લોક લોક લોક લોક સ-દાયની સ-દાયની સ-દાયની સ-દાયની ુુ ુુ સ&થાઓસ&થાઓસ&થાઓસ&થાઓંંંં     ((((CSO)ની ની ની ની સામલગીર	 સામલગીર	 સામલગીર	 સામલગીર	 ેે ેે ----    $હમાયત$હમાયત$હમાયત$હમાયત    કરવા કરવા કરવા કરવા 

માટમાટમાટમાટ����� � � � ંંંંુુુુમાળ�માળ�માળ�માળ�ુુુુ ંં ં ં    
 

�વhિમકા �વhિમકા �વhિમકા �વhિમકા ૂ ૂૂ ૂૂ ૂૂ ૂ     

�Mવીના પ$રસર તvંમા ં Rીન હાઉસ વા�મા ંઊ� /ેૃ ુ  vનો મોટો ફાળો (58 ટકા) ર°ો છે. તેમા,ં ઊ�  

/ેvમાથંી વીજળ	 ઉSપાદન Fારા સૌથી વ� Rીન હાઉસ વા� ુ ુ (65.4)� ંઉSસHન થાય છેુ . Tમા ંકોલસો હ| 

પણ વીજળ	ના ઉSપાદનમા ંસૌથી વ� �માણમા ંઉપયોગમા ંલવેા2 બળતણ છેુ ુ , gલ કાબન ડાયોBસાઈડ ુ  

ઉSસHનના 51 ટકા આ /vેમાથંી થાય છે.  
 

આ પ$રA&થતી હ�ઠળ, કાબન� ંઉતસHન ઓ~ં થાય તે જCર	 છે  ુ , T બે ર	ત ેકર	 શકાય છે – પહ�q ં,ુ યોDય 

માગં આધા$રત %યવ&થાપન (ડ	એસએમ) રણનીિતનો &વીકાર અને બી� ંુ , નવીનીકરણીય ઊ�  (આરઈ) 

Fારા વીજળ	ના ઉSપાદન �Sયે અSયતં �ોSસાહન. જો ક� આ બનેં રણનીિતન ે રાfય અને રા\�	ય &તર� 

�ોSસાહન �ર	 પાડતી નીિતઓ છે છતા ંહ| પણ ઊ�ની કાય/મતા અને નવીનીકરણીય ઊ� માટ� ઘણી ૂ    

સભંાવનાઓ રહ�લી છે Tનો ઉપયોગ કરવાની જCર	યાત રહ�લી છે. લાબંા સમય માટ�ના પ$રવતન લાવવા  

6ગે િસિવલ સોસાયટ	 ઓગ+નાઈઝશેન(CSOs) અને Rાહક �થો Fારા $હમાયતના �યSનો -0ય ૂ ુ

રણનીિતઓમાનંી  એક રણનીિત છે.  
 

$હમાયત એટલે Lં$હમાયત એટલે Lં$હમાયત એટલે Lં$હમાયત એટલે Lંુુ ુ?ુ???    

Ad-voca (અવાજને ઉમેરવો) શ�દ પરથી $હમાયત (એડવોકસી) શ�દ આવેલો છે, Tનો અથ એ છે ક�  

Tમનો અવાજ સાભંળવામા ંઆવતો નથી,  તેમનો અવાજ િવ&તારવો. ઈ±�છત પ$રણામ હાિંસલ કરવા માટ� 

સાચી ર	તે સાર	 %યABત સાથે કોઈ ચો�સ -¡ા 6ગે કાય હાથ ધરO ંુ ુ , તેને એવી ર	તે પણ સમ�વી શકાય 

છે. $હમાયતનો અથ એ છે ક� નીિતઓ , &થાન અથવા કોઈ પણ �કારની સ&ંથાના કાય�મોમા ંપ$રવતન   

લાવવા માટ� કરવામા ંઆવતી $�યા. તે સ-દાયમા ંસુ મ&યાને ઓળખવા 6ગે હોય છે, તે સમ&યાના ઉક�લ 

સાથે આગળ આવOં,ુ ઉક�લ માટ� તી² ટ�કો &થાિપત કરવો અને અસરકારક અમલીકરણ� ંઆયોજન કરO ંુ .ુ 

ટ�કો મેળવવા માટ� વગદાર લોકોનો મત મેળવવો એ $હમાયત �$�યાનો એક ભાગ છે.  

    

� Ad-voca (અવાજને ઉમેરવો) શ�દ પરથી $હમાયત (એડવોકસી) શ�દ આવેલો છે, Tનો અથ  એ છે 

ક� Tમનો અવાજ સાભંળવામા ંઆવતો નથી,  તેમનો અવાજ િવ&તારવો. 

� $હમાયતન ેઈ±�છત પ$રણામ હાિંસલ કરવા માટ� સાચી ર	તે સાર	 %યABત સાથે કોઈ ચો�સ -¡ાુ  

6ગે કાય  હાથ ધરO ં,ુ એ Fારા પણ સમ�વી શકાય છે.  
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$હમાયત 6ગેની ³બેંશ L ંછે$હમાયત 6ગેની ³બેંશ L ંછે$હમાયત 6ગેની ³બેંશ L ંછે$હમાયત 6ગેની ³બેંશ L ંછેુુ ુુ ????    

$હમાયત ³બેંશ એક લાબંા ગાળાની �Oિતઓ� ં�થ છે Tમા ં$હમાયતના �યSનો માટ� સશંોધનૃ ુ ૂ , આયોજન, 

અમલીકરણ, િનર	/ણ અને -5યાતંકનો સમાવેશ થાય છેૂ . ગર	બાઈ ઘટાડવી, :બનયાયી $�યાઓને 

પડકારવા અથવા ટકાઉ િવકાસને ટ�કો આપવો વગેર�  $હમાયત ´બેંશના તમામ સામાય -¡ાઓ ુ છે.  

 

કો\ઠક 1. સમાજના -0ય ુ $હતધારકો  

સરકાર	 /vેસરકાર	 /vેસરકાર	 /vેસરકાર	 /vે 

(રાfય અને ક�eરાfય અને ક�eરાfય અને ક�eરાfય અને ક�e) 

ખાનગી /ેvખાનગી /ેvખાનગી /ેvખાનગી /ેv િસિવલ સોસાયટ	 ઓગ+નાઈઝેશન િસિવલ સોસાયટ	 ઓગ+નાઈઝેશન િસિવલ સોસાયટ	 ઓગ+નાઈઝેશન િસિવલ સોસાયટ	 ઓગ+નાઈઝેશન 

((((CSOs)))) 

• લોકોના �િતનીિધ એટલે ક� 

મvંીઓ, સભાપિત અને dજ5લા 

પ$રષદ ખાતે અને પચંાયત સિમિત 

&તર� Karmadhakya, Rામ પચંાયત 

ખાતે �ધાન વગેર�  

• સરકાર	 િવભાગો �માણે- 

$ડપાટમેટ ઓફ પાવર અને નોન -

કવેશલ સોસ , આરોDય અને 

gµંબ ક5યાણ િવભાગુ ુ , ટ�લીકોમ 

િવભાગ, Rાહક કામકાજ િવભાગ 

વગેર�.  

• યોDય નીિતઓ, કાયદાઓ અને 

િનયમોને &વીકારવાથી નાગ$રકો� ું

મહ>મ ક5યાણ થાય એ હ�2 છેુ . 

ઉદા તર	ક� ઊ� સરં/ ણ કાયદો, 

2001નો �યેય ઊ�ના સરં/ણને  

�ોSસાહન આપવાનો હતો; ભારતમા ં

Rાહક ર/ક કાયદાનો �યેય 

Rાહકોના અિધકારોને ર/ણ 

આપવાનો છે.  

• ખાનગી કંપનીઓ, મ5ટ	 

નેશનલ કોપ�ર�શનો વગેર�, 

નાના ઉoોગો વગેર�  
 

 

 

• -0ય હ�2 મહ>મ નફો ુ ુ

કરવાનો અને ખાનગી રસન ે

અoતન કરવાનો છે.  

• %યABતગત નાગ$રકો / 

નાગ$રકોનો સ-હૂ / સ-દાય ુ

આધા$રત સ&ંથાઓ / &થાિનક 

ક5બસ / એસોિશયનો વગેર�. 
 

• �હ�ર રસને અoતન 

બનાવવાનો -0ય હ�2 છેુ ુ .  
 

 

 

 

 

 

• નફાના �ોSસાહન ક� રાજક	ય 

�ોSસાહન Fારા માગદશન   

આપવામા ંઆવ2 ંનથીુ .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• સરકાર	 અથવા ખાનગી 

એજસીઓથી &વત¶ંય  
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$હમાયતનો અથ /મતા$હમાયતનો અથ /મતા$હમાયતનો અથ /મતા$હમાયતનો અથ /મતા    વધનવધનવધનવધન    , , , , િસિવલ સોસાયટ	િસિવલ સોસાયટ	િસિવલ સોસાયટ	િસિવલ સોસાયટ	ની ની ની ની સ&ંથાઓ અને સ>ા અને િનણયની �$�યામા ં તેમની સ&ંથાઓ અને સ>ા અને િનણયની �$�યામા ં તેમની સ&ંથાઓ અને સ>ા અને િનણયની �$�યામા ં તેમની સ&ંથાઓ અને સ>ા અને િનણયની �$�યામા ં તેમની     

સલંDનતાનો પણ છેસલંDનતાનો પણ છેસલંDનતાનો પણ છેસલંDનતાનો પણ છે.... 

� િનયિમત િસિવલ સોસાયટ	ની ભાગદાર	મા ં વધારો કરવો અને �હ�ર સ&ંથાઓમા ં તેમની 

જવાબદ�હ	તામા ં9ધારોુ  કરવો (લોકશાહ	 �Bતુ  અવકાશ પ$રમાણ). 

� ગર	બોની ભૌિતક A&થતીમા ં 9ધારોુ  લાવવો અને લોકોની નાગ$રક તર	ક�ની જવાબદાર	ઓ અને 

અિધકારો સાથે &વ �Eિતનોૃ  િવ&તાર કરવો (%યABતગત સપંાદન પ$રણામ).  

    

લોબ�ગ એટલે Lંલોબ�ગ એટલે Lંલોબ�ગ એટલે Lંલોબ�ગ એટલે Lંુુ ુ?ુ???    

“to lobby”, પરથી લોબ�ગ શ�દ આ%યો છે, Tનો અથ નાગ$રકો Fારા ઉ�ચ &તર� �હ�ર અિધકારો  પર વગ 

પાડવાનો �યSન. �હ�ર નીિત પર અસર કરવા માટ� નાગ$રકો Fારા લોબ�ગ એ ઉપયોગમા ંલેવાતી એક 

અSયતં સામાય પ�િતઓમાનંી એક છે. લોકોના રસના -¡ાને આગળ લઈ જવા અને તેમના કારણને ટ�કો ુ

કરવા રાજક	ય નેતાઓ અને સરકાર	 અિધકાર	ઓ પર દબાણ -કવા તેનો ઉપયોગ થાય છેૂ .  

 
મોટાભાગની લોકશાહ	મા,ં લોકો માટ� તેમનો અવાજ ર� કરવાનો માટ� લોબ�ગ એક કાયદ�સરનો માગ તર	ક� ૂ  

ઓળખાય છે. તેમ છતા,ં લોબ�ગની ટ	કાઓ કહ� છે ક� સ-� લોકો અને વેરાપીઓ િવિવધ લોબ�ગ �Oિ>ઓ ૃ ૃ

માટ� નાણા રોકવા અને સમય પસાર કરવા વ� સ/મ છેુ . અને તેથી અય નાગ$રકો કરતા ં�હ�ર અિધકાર	 

સાથે વ� વગ હાિંસલ કર� છેુ .  

 

ઊ�ના -¡ામા ં$હમાયતની ક�મ જC$રયાત છેઊ�ના -¡ામા ં$હમાયતની ક�મ જC$રયાત છેઊ�ના -¡ામા ં$હમાયતની ક�મ જC$રયાત છેઊ�ના -¡ામા ં$હમાયતની ક�મ જC$રયાત છે    ુુ ુુ ????    

જો ઊ�ની કાય/મતા એ એક વપરાશકાર અને �હ�ર રસનો -¡ો છે  ુ , પયાવરણીય નીિતન ે સમથ   

બનાવવાની જC$રયાત રહ� છે T કાય/મ ટ�Bનોલો| અને પ�િતઓને �ોSસા$હત ક ર	 શક� છે. Rાહકોની 

હમેંશા કાય/મ ટ�Bનોલો| 9ધી પહ�ચ હોતી નથી ુ , તે માટ�ની ચો�સ અથવા �રતી મા$હતી પણ હોતી ૂ

નથી ક� તેના 9ધી પહ�ચવાની /મતા ક� સમય હોતા નથીુ , અને તેઓ બચત Fારા મેળવેલા આ 9ધારાઓ ુ

માટ�નો વધારાનો ખચ તેઓ �ણી શકતા નથી .  

 
તેથી આ, સરકારની જવાબદાર	 છે ક� નીિતઓ અને કાય�મોને એવી ર	તે અમલમા ં -ક� ક� T ઊ�ની   ૂ

કાય/મતા માટ�� ં -5ય આપે અને ઊચી કાય/મતા ધરાવતી પેદાશોને બ�રમા ં -કવા  ુ ૂ ૂ , બ�ર&થળ� ું

સરં/ણ કરO ંઅને આ �ોતોમા ંરોકાણકારને �ોSસાહન �¢ં પાડO ંુ ુૂ ુ .  

 
નીિતિવષયક માળખામા ં%યાપક ર	તે ઊ�ની કાય/મતાના -¡ાને સબંોધવા િસિવલ સોસાયટ	 સ&ંથાઓની   ુ

નીિતિવષયક $હમાયત હાથ ધરવાની hિમકા રહ�લી છેૂ .  
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1. નીિત િનધારકો   

2. િસિવલ સોસાયટ	 ઓગ+નાઈઝેશસસ  

3. Rાહકો  

4. $હમાયત  

 
નીચેના મા�યમો Fારા નીિત િનધારકો Fારા $હમાયતના સદં�શાઓ મોકલવા  

� નીિતિવષયક $હમાયત 6ગેની િમ$ટ ગો 

� મા�યમો- �ેસ $ર:લઝ, અખબારના લેખ, પીટ	શન અર| Fારા 

� િનયમો બનાવવાની િનણય  �$�યામા ંભાગીદાર	 ન�ધાવી 

� નીિતિનધારકો  પાસેથી �િતભાવ મેળવવા 

 
ખાલી અવકાશ �રવો ૂ  

/મતા વધન , �સારણ અને જોડાણ  

� Rાહકોને સવેંદનશીલ બનાવવા 

� Rાહકોની જC$રયાત અને માગંને ઓળખવી  

� Rાહકો પાસેથી �િતભાવ એકિvત કરવા (મા$હતી/મા$હતી એકvીકરણ) –�રાવાઓૂ  એકિvત કરવા 

� $હમાયતના -¡ાઓનેુ  ઓળખવા 

� નીિત િનધારકો  પાસેથી મેળવેલા �િતભાવ 6ગે Rાહકોને મા$હતગાર કરવા 
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આgિત ૃ 1: $હમાયત  

 

આપણને $હમાયત કરવાની જC$રઆપણને $હમાયત કરવાની જC$રઆપણને $હમાયત કરવાની જC$રઆપણને $હમાયત કરવાની જC$રયાત શા માટ� છેયાત શા માટ� છેયાત શા માટ� છેયાત શા માટ� છે????    

� વ:ંચત, ગર	બ અને સામાય લોકોના પ/મા ં�ભાવી સબંધંના અસર માટ�. 

� નીિત િનધારકો  અને નીિત Fારા િવપ$રત અસરR&ત અથવા ફાયદો મેળવનાર આપણા વ�ચેના 

અવકાશ વ�ચે સે2 ુ&થાપવા માટ�  

� રાfયના નાગ$રકોના અિધકારોના ર/ણ અને �ોSસાહનના રાfયના કરારનામાને લહ�રાવવા 

� સારા શાસનને �ોSસા$હત કરવા  
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આપણને $હમાયતની જC$રયાત �ાર� છેઆપણને $હમાયતની જC$રયાત �ાર� છેઆપણને $હમાયતની જC$રયાત �ાર� છેઆપણને $હમાયતની જC$રયાત �ાર� છે????    

� સરકાર Fારા તૈયાર કરવામા ં આવેલી નીિતઓ હમેંશા તા$ક·ક હોતી નથી. અA&તSવમા ં રહ�લી 

નીિતઓઓના ખાલી અવકાશને �રવાૂ  માટ� $હમાયતની જC$રયાત પડશે અને તેથી નીિતઓના 

અસરકારક અમલીકરણને ફ�સી:લટ�ટ કરવા $હમાયતની જC$રયાત પડ� છે. 

� સરકાર	 સ&ંથાઓ હમેંશા 6ત$રયાળ &તર� લ:/ત &ટ�કહો5ડરો 9ધીુ  પહ�ચતી નથી. તેથી 6ત$રયાળ 

&તર� સાચા લાભાથ� લોકો 9ધીુ  તેમની પહ�ચની ખાતર	 કરવા $હમાયત જCર	 બનશે. 

� fયા ંયોDય નીિતઓન ેઅમલ કરવાની જC$રયાત હોય તેવા િવ&તારો અથવા -¡ાઓુ  પર �કાશ 

પાડવા માટ�� ં ુ$હમાયત એક અસરકારક સાધન છે. 

    

$હમાયત �ા ંકરવી$હમાયત �ા ંકરવી$હમાયત �ા ંકરવી$હમાયત �ા ંકરવી????    

આનો આધાર $હમાયતના મહાવરાના સદંભ અને -¡ાના અવકાશ પર રહ�લો છે ક� કયા -¡ાને $હમાયત  ુ ુ

Fારા સબંોધવાનો છે. %યાપક ર	તે $હમાયત નીચેના 6 &તરોએ કર	 શકાય–  

� 9�મૂ  &તર� /&થાિનક &તર� વોડ , ��િનસીપાલટ	ુ , ગામ, Rામ પચંાયત &તર� 

� તાqકાુ  &તર�  

� dજ5લા &તર� 

� રાfય &તર�  

� રા\�	ય &તર�  

� �તરરા\�	ય &તર�  

-¡ોુ  Lં ુછે અને તેમા ંકયા &ટ�કહો5ડરો સકંળાયેલા છે તેના પર આધા$રત $હમાયત કોઈ એક &તર� 

અથવા તમામ &તર� કર	 શકાય છે. ઉપર જણાવેલા &તરોએ હાજર રહ�લા $હમાયતી �થનીૂ  હાજર	 પર 

પણ તેનો આધાર રહ�શે. ઉદા તર	ક�, ક¸સ -¡ાુ  પર આધા$રત &તરોએ $હમાયત કર� છે. 

 

$હમાયત ક�વી ર	તે કરવી $હમાયત ક�વી ર	તે કરવી $હમાયત ક�વી ર	તે કરવી $હમાયત ક�વી ર	તે કરવી –––– $હમાયત આયોજન ચ� $હમાયત આયોજન ચ� $હમાયત આયોજન ચ� $હમાયત આયોજન ચ�????    

$હમાયતની શCઆત માટ� આયોજન એક મહ>વ� ંઘટક છેુ . કઈ જC$રયાતો �ર	 કરવાની છેૂ , તે ક�વી ર	તે 

મેળવવાની છે અને તેના માટ�નો સમયગાળો ક�ટલો છે એ ઓળખO ંઅગSય� ંછેુ ુ . આgિત ૃ 2 $હમાયત 

આયોજન ચ�મા ંસકંળાયેલા િવિવધ તબ�ાઓ ર� કર� છેૂ .  

� -¡ાઓનીુ  ઓળખ  

� િવjલેષણ Fારા વ� ુમા$હતી શોધવી  
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� હ�2ઓુ ગોઠવવા 

� લ�યો ઓળખવા  

� સદં�શાઓ %યા0યાિયત કરવા  

� �ોતોની આકારણી કરવી  

� $હમાયતના અ:ભગમો અને �Oિ>ઓૃ  પસદં કરવી 

� મૈvી�ણૂ  અને ભાગીદાર	�Bતુ  કાય�ણાલી  ઓળખવી  

� $હમાયત માટ�� ં ુએકશન �લાન તૈયાર કરO ં ુ

� ની$ર/ણ અને ચકાસણી માટ�� ં ુઆયોજન કરO ં ુ

 
આકૃિત  2: $હમાયત આયોજન ચ� 
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ક�ટલાકં નીિત િવષયક -¡ાઓ છે T નીિતિવષયક માળુ ખામા ંનીચ ે�માણે લાવવાની જC$રયાત છે–  

અઅઅઅ. . . . ઊ� કાય/મતાના અવકાશને %યા0યાિયત કરો ઊ� કાય/મતાના અવકાશને %યા0યાિયત કરો ઊ� કાય/મતાના અવકાશને %યા0યાિયત કરો ઊ� કાય/મતાના અવકાશને %યા0યાિયત કરો             

� સભંિવત ઊ� કાય/મતાને સમજવી અને [ર[�\ટ  ૂ ૃ , રણનીિતઓ અને લ�યો �રા ંપાડવા ૂ  

� બ�ર Cપાતં$રત �ારંભ માટ� ઊ� કાય/મતા ધરાવતી ટ�Bનોલો| સેવાઓ મેળવવી    

 

બબબબ. . . . િનયમિનયમિનયમિનયમન ન ન ન     

� લાભદાયકતા માટ� કાયદ�સરના લ�યાકંો અને ઈસટે	વ ગોઠવવા.  

� લ�>મ કાય/મ દર¹�ુ  /:બ5ડ�ગ, વાહનો વગેર� માટ� કોડ ગોઠવવા 

 
કકકક. . . . નાણાક	ય નાણાક	ય નાણાક	ય નાણાક	ય �ોSસાહન �ોSસાહન �ોSસાહન �ોSસાહન         

� નાણા �રા પાડવા ૂ /નાણાની ફર�બદલી કરવી  

� ઓછ	 આવક ધરાવતા �થોને મદદ કરવી ૂ  

� ઊ� કાય/મતા 6ગેની $�યા માટ� ટ�  Bસમા ંફાયદાઓ �રા પાડવા ૂ  

    

નીિતિવષયક $હમાયતમા ંનીિતિવષયક $હમાયતમા ંનીિતિવષયક $હમાયતમા ંનીિતિવષયક $હમાયતમા ંલોક લોક લોક લોક સ-દાયની સ-દાયની સ-દાયની સ-દાયની ુુ ુુ સ&ંથાઓનીસ&ંથાઓનીસ&ંથાઓનીસ&ંથાઓની hિમકા નીચેના પાસાઓમા ંિવચાર	 શકાય છે hિમકા નીચેના પાસાઓમા ંિવચાર	 શકાય છે hિમકા નીચેના પાસાઓમા ંિવચાર	 શકાય છે hિમકા નીચેના પાસાઓમા ંિવચાર	 શકાય છેૂૂ ૂૂ ––––        

� ઊ� 6ગનેી નીિતઓમા ંઊ�ની કાય/મતાના -¡ાને �ાથિમકતાના -¡ે -કવા �બ �યSનો કરવા    ુ ુ ૂ ૂ  

� ઊ�ની બચત અને ઊ�ની કાય/મતા માટ� કાયદાક	ય ફરdજયાત લ�યો    ગોઠવવા માટ� દબાણ �થ ૂ

તર	ક� કાય કરO  ુ  

� સ&ંથાક	ય બધંારણ અને &થાયી નાણાક	ય �ોત �રો પાડવા માટ� કામ કરO ંTથી તે ઊ� કાય/મતા ૂ ુ   

�રા પાડ	 શક�ૂ .  

� ઊ� કાય/મતા  , અિધકાર/ેv અને નાણાક	ય ઈસેટ	વ, ટ�Bનીકલ મદદ વગેર� માટ� િવિવધ $ક મત 

અને :બન-બ�¢ પડકારોને �િતરોધક એવા %યાપક કાય�મ માટ� $હમાયત કરવીુ  .  

 
�નઃ �નઃ �નઃ �નઃ ુુ ુુ �ા�ય �ા�ય �ા�ય �ા�ય ઉ� ઉ� ઉ� ઉ�     અને અને અને અને ઉ� ઉ� ઉ� ઉ�     કાય/મતાને કાય/મતાને કાય/મતાને કાય/મતાને     �ોSસાહન �ોSસાહન �ોSસાહન �ોSસાહન આપવા આપવા આપવા આપવા માટ� માટ� માટ� માટ� લોક લોક લોક લોક સ-દાયની સ-દાયની સ-દાયની સ-દાયની ુુ ુુ સ&ંથાઓની સ&ંથાઓની સ&ંથાઓની સ&ંથાઓની hિમકા hિમકા hિમકા hિમકા ૂૂ ૂૂ         

a) ઊ�ની સલામતીના સદંભમા ંઆરઈ અને ઈઈ માટ�ની જC$રયાત 6ગ ે�Eિત લાવવી  ૃ , આરઈ અને 

ઈઈ ટ�Bનોલો| 6ગેની ઉપલ�ધ મા$હતી� ં �સારણ અને Rાહકો Fારા ઊ�ના વાજુ  બી ઉપયોDને 

�ોSસાહન આપO ું 

b) સામાય જનસ-દાયની િવચારસરણી અને વતનને યોDય Cપ આપવામા ંુ  CSOs મહ>વની hિમકા ૂ

ભજવે છે, ખાસ કર	ને Rાિમણ િવ&તારો fયાર� સરકાર	 સ&ંથાઓની પહ�ચ મયા$દત છે . આરઈ અને 

ઈઈના સદભમાં ,  CSOs ભિવ\યમા ં ઊ�ની સલામતી પર� ં દબાણ વધે ુ  તે સદંભમા ંઆરઈ અને  

ઈઈની જCરયાત અને અગSયતા 6ગ ે�Eિત &થાિપત કરવામા ંઅસરકારક hિમકા ભજવી શક� છેૃ ૂ . 
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આરઈ અને ઈઈ ટ�Bનોલો| 6ગે ઉપલ�ધ મા$હતીના �સારણ માટ� અન ે તેના ઉપયોગથી Rાહકોને 

ક�વી ર	તે લાબંા ગાળાનો ફાયદો થઈ શક� તે માટ� તેઓ એક મ�યવત� :બ [ બનીુ  શક� છે. આવી 

ટ�Bનોલો|ઓના �ારં:ભક &વીકારનારા પણ બની શક� છે અને વા&તિવકતાના િનદશન માટ� સામાય  

Rાહકો માટ� િનદશન એકમો તર	ક� સેવા આપી શક� છે . વ�મા ં 9ધારક અને ટકાઉ ટ�Bનોલો|ના ુ ુ

�ોSસા$હત કરવા CSOs 6ત$રયાત સ-દાયમા ં વીજળ	 અથવા ઊ�ના વાજબી અનેુ   સૈ�ાિંતક 

ઉપયોગની પ$રભાષામા ંવ� સારા %યવહારને �ોSસા$હત કરવા તેમના નેટવકનો પણ ઉપયોગ કર	 શક� ુ  

છે.  

c) ખેતી િવષયક /ેvમા ંવ� ભાર માટ�ની જC$રયાતુ –લોકિ�ય ઈ.ઈ. પપંસે¸સ 

d) આ એર�નામા ંવતનમા ંપ$રવતન અને બનેં ટ�Bનોલો|ની જC$રયાત છે  . એક બા� ખતેીિવષયક પંુ પસેટ 

T ઊ� કાય/મ   (બનેં િવºત ચાલક અને ડ	ઝલ ચાલકુ ) નથી તેના બદલે T વ� કાય/મ છે તેને ુ  

રા\�	ય &તર� મોટા પાયે તેને &વીકારO ંઅગSય� ં છેુ ુ . બી| બા� ખે»તોમા ંવતનમા ંપ$રવતન માટ� ુ ૂ   

�Eિત લાવવી એ એક સમાન ર	તે અગSય� ં છે Tથી તેઓ તેમના હાલના ૃ ુ પપંસેટને બદલે ઊ�  

કાય/મ કાય કરતા ંપપંસેટનો ઉપયોગ કર�  .  

e) �ારં:ભક ઓફ-Rીડ �ોTBટમા ંસ-દાયના જોડાણનો અવકાશ ુ  

f) CSOs ઓફ-Rીડ વીજળ	 ઉSપાદન �ોTBટમા ંમહ>વની hિમકા ભજવી શક� છેૂ . ઓફ-Rીડ �ોTBટમા ં

લાબંાગાળાના ટકાઉપણા માટ� સ-દાય� ંજોડાણ એક મુ ુ હ>વ� ંપા9 ંછેુ ુ . CSOs સ-દાયન ેવીજળ	નો ુ

વાજબી ઉપયોગ કરવા માટ� �ોSસા$હત કરવામા ં મહ>વની hિમકા ભજવી શક� છે અને અA&તSવ ૂ

ધરાવતી વ&2 T �ોડ�Bટને ચલાવ ેછએ તેની અને Rાહકો વ�ચે સારા ંસવંાદ અન ેસમજણની ખાતર	 ુ

કર	 શક� છે T 6તે �ોTBટને ટકાઉ બનાવવામા ં મદદ કર� છે. CSOs નવા ઓફ-Rીડ �ોજBટના 

આયોજન કરતી વખતે $ક મતની આકારણી અને &થાિનક &તર� તેના ફાયદા 6ગે ભૌિતક hિમકા ભજવી ૂ

શક� છે અને તેથી આવા �ોTBટની સાર	 Cપર�ખ અને ટકાઉપણામા ંમદદ મળ	 રહ� છે.  

g) વીજ /ેv માટ� િનયમન �$�યામા ંCSO �િતિનધીSવ માટ�ની જC$રયાત  

h) નીિતિવષયક માખળાના બધંારણમા ં Rાહકોના અવાજને યોDય �િતિનધીSવની ખાતર	 કરવા 

|ઈઆરસી માટ� &ટ�ટ એડવાઈઝર	 કિમ$ટમા ંCSOsના �િતિનિધSવની જC$રયાત ઊભી થઈ છે, T 

મોટાપાયે Rાહકમા ંરસના �ોSસાહનની ખાતર	 કરશે. િનયમનો અથવા કાયદ�સરના અિધgત આદ�ૃ શની 

જોગવાઈ હોવી અગSયની છે Tથી fયાર� િનયમનો અને નીિતઓ� ંમાળ� તૈયાર કરતી વખતે િસિવલ ુ ુ

સોસાયટ	 સ$�ય પણે સલાહ આપે છે. 
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$હમાયતી �થ ૂ  સદ�શા� �Sયાયન સદ�શા� �Sયાયન સદ�શા� �Sયાયન સદ�શા� �Sયાયન ં ુ ંં ુ ંં ુ ંં ુ ં  

લ:/ત �ોતા લ:/ત �ોતા લ:/ત �ોતા લ:/ત �ોતા  

• સરકાર	 અિધકાર	ઓ  

• મvીઓં / લોકોના �િતિનધીઓ  

• મા�યમો  

• અય એન|ઓ  

• સ-દાયનાુ  સ¼યો  

મા�યમની પસદગી મા�યમની પસદગી મા�યમની પસદગી મા�યમની પસદગી ંં ંં  

• પvપvપvપv     

• અર|અર|અર|અર|     

• �હર�હર�હર�હર�� ��     જનતાનાજનતાનાજનતાનાજનતાના    રસનીરસનીરસનીરસની    ફ$રયાદફ$રયાદફ$રયાદફ$રયાદ     

• �સ�સ�સ�સેેેે     $રલીઝ$રલીઝ$રલીઝ$રલીઝ 

• નીિતિવષયકનીિતિવષયકનીિતિવષયકનીિતિવષયક    $હમાયત$હમાયત$હમાયત$હમાયત    મી$ટ ગોમી$ટ ગોમી$ટ ગોમી$ટ ગો     

• ટ	વીટ	વીટ	વીટ	વી/ર$ડયોમાર$ડયોમાર$ડયોમાર$ડયોમા� ં� ં� ં� ં    ઈટર%�ઈટર%�ઈટર%�ઈટર%� ુુ ુ ુ    

• પો&ટરપો&ટરપો&ટરપો&ટર     

સદશા વાહકની પસદગી સદશા વાહકની પસદગી સદશા વાહકની પસદગી સદશા વાહકની પસદગી ં � ંં � ંં � ંં � ં  

• સ-દાયનાસ-દાયનાસ-દાયનાસ-દાયનાુુ ુુ     સ¼યસ¼યસ¼યસ¼ય     

• $હમાયતી$હમાયતી$હમાયતી$હમાયતી    �થના�થના�થના�થનાૂૂ ૂૂ     સ¼યસ¼યસ¼યસ¼ય     

• મા�યમનીમા�યમનીમા�યમનીમા�યમની    �ણીતી�ણીતી�ણીતી�ણીતી    હ&તીઓહ&તીઓહ&તીઓહ&તીઓ     

• ર	ટાયડર	ટાયડર	ટાયડર	ટાયડ        રાજકારણરાજકારણરાજકારણરાજકારણ     

• �ણીતા�ણીતા�ણીતા�ણીતા    િશ/ણશા£ીિશ/ણશા£ીિશ/ણશા£ીિશ/ણશા£ી     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*** 

આgિતઆgિતઆgિતઆgિતૃૃ ૃૃ  3: -0ય સદશાના અસરકારક �Sયાયનના પાસાઓ -0ય સદશાના અસરકારક �Sયાયનના પાસાઓ -0ય સદશાના અસરકારક �Sયાયનના પાસાઓ -0ય સદશાના અસરકારક �Sયાયનના પાસાઓ ુ ં �ુ ં �ુ ં �ુ ં �  


