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Continuous issue-26 | April – May 2017 

સકુ્ષ્મ ધિરાણની સ્વસહાય જૂથની મહહલાઓ ઉપર સામાજિક આધથિક અસર 
 

પ્રસ્તાવના  
 

ગરીબી એ વિશ્વના અવિકવિત અને વિકાિશીલ દેશોની િૌથી મોટી િમસ્યા છે. િલ્ડ બેંક ના ૨૦૦૮ ના 
રીપોટટ  મજુબ વિશ્વના લગભગ ૧.૪ બીલીઅન લોકો રોજના ફક્ત $૧.૨૫ ડોલર માાં જીિન વનિાટહ કરે છે આ 
દશાટિે છે કે ગરીબી એ વિકાિશીલ અને અવિકવિત દેશોમાાં તીવ્ર માત્રામાાં ફેલાયેલી િમસ્યા છે. યનુાઇટેડ 
નેશન ઓગેનાઈઝેશને ૨૦૦૮ માાં વમલેવનયમ ડેિલપમેન્ટ ગોલ(એમડીજી) જાહરે કયાટ જેમાાં ૨૦૧૫ સધુીમાાં 
ગરીબી દુર કરિાનો ધ્યેય અગ્રતાક્રમે હતો. આ ધ્યેયને પહોંચી િળિા દુવનયાના લગભગ તમામ અવિકવિત 
અને વિકાિશીલ દેશોએ ગરીબી વનિારણ માટે અલગ અલગ નીવતઓ અને કાયટક્રમો અમલમાાં મકેુલ છે. આ 
બધા કાયટક્રમો અને નીવતઓમાાં સકુ્ષ્મ વધરાણ કાયટક્રમએ ગરીબી વનિારણ માટે એ િૌથી િધારે અિરકારક 
વ્યહુરચના પરુિાર થયેલ છે. મોટા ભાગના દેશોમાાં ગરીબી વનિારણ કાયટક્રમ ના ભાગરૂપે સકુ્ષ્મ વધરાણ 
કાયટક્રમ અમલમાાં છે. ગરીબી વનિારણ ઉપરાાંત સકુ્ષ્મ વધરાણ મહહલા િશક્ક્તકરણ અને મહહલા િાક્ષરતા માાં 
પણ ખબુ જ મહત્િનો ભાગ ભજિે છે. હાલમાાં સકુ્ષ્મ વધરાણ (માઈક્રોફાઈનાન્િ) એ ગરીબી વનિારણ માટે 
િૌથી અગત્યની વ્યહુરચના છે. યનુાઇટેડ નેશન દ્વારા િર્ટ ૨૦૦૫ ને ““માઈક્રોફાઈનાન્િ િર્ટ’’ ” તરીકે જાહરે 
કરિામાાં આવ્યુાં હત ુાં.  
 

સકુ્ષ્મ વધરાણ એટલે બેંક,સ્િેચ્છછક િાંસ્થાઓ કે માઈક્રોફાઈનાન્િ િાંસ્થાઓ દ્વારા લોકોને બચત,વધરાણ, િીમો, 
નાણાની લેિડ દેિડ િગેરે જેિી નાણાાંકીય િેિાઓ પરૂી પાડિી. ભારત દેશના િાપેક્ષમાાં નાના અને િીમાાંત 
ખેડતૂો, ગ્રામીણ કારીગરો, આવથિક રીતે પછાત િગટના લોકો અને ગ્રામીણ મહહલાઓને સકુ્ષ્મ વધરાણના મખુ્ય 
ગ્રાહક–લાભાથી તરીકે ઓળખિામાાં આિે છે.આમ સકુ્ષ્મ વધરાણ એટલે ગ્રામીણ અને અધટ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાાં 
ગરીબ લોકોને બચત, વધરાણ અને અન્ય નાણાાંકીય િેિાઓ પરૂી પડી ગરીબ લોકો પોતાના નાના ઉદ્યોગ ધાંધા 
દ્વારા સ્િરોજગારી મેળિી ગરીબીમાાંથી બહાર આિી શકે તેિા કાયટક્રમોનુાં આયોજન અને અમલીકરણ કરવુાં. 
 

સકુ્ષ્મ ધિરાણ ના મખુ્ય સ્વરૂપ  
 

 એસએચજીબેંક લીન્કેિ મોડેલ  
એિએચજી બેંક લીન્કેજ મોડેલ એ ભારતમાાં સકુ્ષ્મ વધરાણ કે્ષત્રમાાં  મખુ્ય મોડેલ છે. ૩૧ માચટ ૨૦૧૩ની 
ક્સ્થવતએ આ મોડેલ અંતગટત ૭૩.૧૮ લાખ મહહલાઓ અને પરુુર્ો િાંકળાયેલ છે. ગરીબ લોકોને નાણાાંકીય 
િેિાઓની મખુ્ય ધારા િાથે િાથે જોડિા માટે નાબાડટ દ્વારા ૧૯૯૨માાં એિએચજી બેંક લીન્કેજ પાઈલોટ 
પ્રોજેક્ટ શરુ કરિામાાં આવ્યો હતો. 
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 બેંક દ્વારા જૂથ રચના અને બેંક દ્વારા ધિરાણ મોડેલ   
આ મોડેલ અંતગટત બેંક દ્વારા જૂથ રચના કરિામાાં આિે છે. બચત, મીટીંગ, હહિાબો િગેરે ઉપર મોનીટરીંગ 
અને તાલીમ દ્વારા જૂથનુાં િશકતીકરણ કરિામાાં આિે છે. વનયવમત બચત બાદ બેંક દ્વારા જૂથને વધરાણ 
આપિામાાં આિે છે. 
 

 એિન્સી મારફત જૂથ રચના અને બેંક દ્વારા ધિરાણ  
આ મોડેલ અંતગટત એનજીઓ/ િરકારી એજન્િી/િરકારી વિભાગ દ્વારા જુથચના અને જુથ િશકતીકરણ ની 
કામગીરી કરિામાાં આિે છે. જુથનુાં મોનીટરીંગ જૂથ રચના કરેલ એનજીઓ/ િરકારી એજન્િી/ િરકારી 
વિભાગ દ્વારા કરિામાાં આિે છે. ૩ થી ૬ મહહના દરમ્યાન જુથ નુાં ગે્રહડિંગ કરિામાાં આિે છે ત્યારબાદ જુથ ની 
વધરાણ માટેની દરખાસ્ત બેંકમાાં મોકલી આપિામાાં આિે છે. આ મોડેલમાાં જૂથ રચના કરેલ એજન્િી મધ્યસ્થી 
તરીકે કામ કરે છે. 
 

ગ્રામીણ મોડેલ  
 

ગ્રામીણ મોડેલની શોધ બાાંગ્લાદેશમાાં પ્રો. મોહમ્મદ યનુિુ દ્વારા થઈ. ગ્રામીણ મોડેલએ સકુ્ષ્મ વધરાણ કે્ષત્રમાાં 
વિશ્વમાાં િૌથી િધારે પ્રચલલત મોડેલ છે. ગ્રામીણ મોડેલમાાં ૫ િભ્યોની જૂથ બનાિિામાાં આિે છે. આ જૂથ 
સ્િેચ્છછક હોય છે. જુથમાાં પહલેા બે િભ્યોને વધરાણ આપિામાાં આિે છે . ત્યારબાદ પછીના બે િભ્યોને વધરાણ 
આપિામાાં આિે છે અને છેલ્લે પાાંચમા િભ્યને વધરાણ આપિામાાં આિે છે.આ જુથોની  બીજા િાત જૂથો િાથે 
દર અઠિાહડક મીટીંગ થાય છે  તેથી બેંક એક િાથે ચાલીિ િભ્યોને મળી શકે છે અને મીટીંગ કરી શકે છે. 
જુથમાાં વધરાણ વ્યક્ક્તગત આપિામાાં આિે છે પરાંત ુલોન ભરિાની જિાબદારી જુથ ની હોય છે. 
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ટેબલ : ૧ ભારતમાાં એસએચજી બેંક લીન્કેિ અને માઈક્રોફાઈનાન્સ પ્રગધત  

ધવગત 

૨૦૧૧-૧૨ ૨૦૧૨-૧૩ ૨૦૧૩-૧૪ 
એસએચજી 
ની સાંખ્યા 
(લાખમાાં) 

રકમ 
(કરોડમાાં) 

એસએચજી 
ની સાંખ્યા 
(લાખમાાં) 

રકમ 
(કરોડમાાં) 

એસએચજી 
ની સાંખ્યા 
(લાખમાાં) 

રકમ 
(કરોડમાાં) 

બેક પાસે  
એસએચજીની 
બચત 

કુલ 
એસએચજી 

૭૯.૬૦ ૬૫૫૧.૪૧ ૭૩.૧૮ ૮૨૧૭.૨૫ ૭૪.૩૦ ૯૮૯૭.૪૨ 

કુલ પેકી 
૧૦૦ % 
મહહલા 
સભ્યો 
વાળા 
એસએચજી 

૬૨.૯૯ ૫૧૦૪.૩૩ ૫૯.૩૮ ૬૫૧૪.૮૬ ૬૨.૫૨ ૮૦૧૨.૮૯ 

મહહલા 
એસ એચ 
જી ટકામાાં 

૭૯.૧ ૭૭.૯. ૮૧.૧ ૭૯.૩ ૮૪.૧૫ ૮૦.૯૬ 

બેંક દ્વારા 
એસએચજી 
ને આપેલ  
ધિરાણ 

કુલ 
એસએચજી 

૧૧.૪૮ ૧૬૫૩૪.૭૭ ૧૨.૨૦ ૨૦૫૮૫.૩૬ ૧૩.૬૬ ૨૪૦૧૭.૩૬ 

કુલ પેકી 
૧૦૦ % 
મહહલા 
સભ્યો 
વાળા 
એસએચજી 

૯.૨૩ ૧૪૧૩૨.૦૨ ૧૦.૩૭ ૧૭૮૫૪.૩૧ ૧૧.૫૨ ૨૧૦૩૭.૯૭ 

મહહલા 
એસ એચ 
જી ટકામાાં 

૮૦.૪ ૮૫.૫ ૮૫.૧ ૮૬.૭ ૮૪.૩ ૮૭.૬ 

નાબાડડ : સ્ટેટસ ઓફ માઈક્રોફાઈનાન્સ ઇન ઈન્ન્ડયા ૨૦૧૩-૧૪ 
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ટેબલ –ર : ગિુરાત: એસએચજી બેંક લીન્કેિ અને સકુ્ષ્મધિરાણ કાયડક્રમની સ્સ્થધત 
વર્ડ બેંક િાથ ે

જોડાયેલ 
એિએચજી 

કુલ બચત 
(લાખમાાં) 

બેંક કે્રડીટ 
લીન્કેજ કરેલ 
એિએચજી 

બેંક દ્વારા 
એિએચજી ને 
અપાયેલ વધરાણ 
રકમ(લાખમાાં) 

લોન આઉટ 
સ્ટેનન્ડિંગ  
એિએચજી 
ની િાંખ્યા 

લોન આઉટ 
સ્ટેન્ડીંગ રકમ 
(લાખમાાં) ૨૦૧૦-૧૧ ૧૯૨૮૩૪ ૧૭૩૦૩.૧૩ ૨૫૬૦૦ ૯૦૦૦.૧૫ ૭૪૫૪૦ ૧૫૫૪૪.૦૯ 

૨૦૧૧-૧૨ ૨૨૬૬૨૬ ૧૩૯૬૩.૨૩ ૩૦૩૩૬ ૧૩૧૧૬.૮૩ ૭૨૪૯૫ ૧૭૬૩૩.૧૮ 

૨૦૧૨-૧૩ ૨૦૮૪૧૦ ૧૭૫૫૫.૦૫ ૧૪૭૫૬ ૧૧૯૮૨.૨૮ ૭૨૬૭૧ ૨૨૦૩૮.૬૩ 

૨૦૧૩-૧૪ ૧૯૬૫૧૦ ૧૬૮૭૨.૦૦ ૧૪૧૧૯ ૧૨૯૩૭.૫૮ ૬૧૮૪૮ ૨૯૨૧૩.૮૨ 

નાબાડડ : સ્ટેટસ ઓફ માઈક્રોફાઈનાન્સ ઇન ઈન્ન્ડયા ૨૦૧૩-૧૪ 
 

અભ્યાસના હતેઓુ   

 સકુ્ષ્મ વધરાણમાાં એિએચજીની ભવૂમકા  
 એિએચજી થાકી િભ્યનો વ્યક્ક્તત્િ વિકાિ  
 સકુ્ષ્મ વધરાણ દ્વારા એિ એચ જી ના િભ્યોની આિકમાાં થયેલ પહરિતટન  
 સકુ્ષ્મ વધરાણ દ્વારા મહહલાઓની આવથિક પ્રવવુત શરુ કરિાની ક્ષમતા બાબત  
 એિએચજીના માધ્યમથી  આિક અને બચતની પહરક્સ્થવતમાાં ફેરફાર  
 વિવિધ યોજનાઓ બાબતે જાણકારીમાાં થયેલ સધુારા બાબતની ક્સ્થવત  
 બેન્કોમાાં નાણાકીય લેિડ દેિડ સ્િતાંત્ર રીતે કરી શકિાની ક્ષમતામાાં થયેલ પહરિતટન  
 

નમનુાની પસાંદગી  
 

અભ્યાિ માટે પ્રાથવમક માહહતીના સ્ત્રોત િખીમાંડળ /સ્િ િહાય જૂથના પ્રમખુ, માંત્રી કે િભ્ય છે. ખેડા 
તાલકુામાાં િખીમાંડળ, એિજીએિિાય તથા વમશન માંગલમ યોજના અંતગટત  કુલ ૭૨૪ નોંધાયેલ િખીમડળો 
છે. અભ્યાિ મખુ્યત્િે સકુ્ષ વધરાણ ઉપર હોિાથી િમનટટ તરીકે બેકમાાંથી કે્રશ કે્રડીટ મેળિેલ િખીમડળોનો 
િમાિેશ કરેલ છે. દરેક ગામમાાંથી કે્રશ કે્રડીટ મેળિેલ િખીમડળોમાાંથી ૨/૩ િખીમડળો િાદી યદછછ પધ્ધતી 
પ્રમાણે પિાંદ કરેલ છે. આ નમનુા તરીકે પિાંદ કરેલ િખીમડળો માાંથી આગેિાની, નેતતૃ્િ કરી શકે તેિા 
પ્રમખુ, માંત્રી, ખજાનચી કે િભ્યને પ્રાથવમક માહહતીના સ્ત્રોત તરીકે પિાંદ કરેલ છે. આમ કુલ ૩૯ ગામમાાંથી 
૧૨૯ િખીમાંડળના એક્ટીિ ઉત્તરદાતા પાિેથી માહહતી એકઠી કરી અભ્યાિ હાથ ધરેલ છે. જે ગામમાાં ફક્ત 
એક જ માંડળને કે્રશ કે્રડીટ મળેલ હોય તેિા ગામમાાં તે િખીમાંડળ ને નમનુા તરીકે પિાંદ કરેલ છે જેથી 
નમનૂામાાં મોટા ભાગના ગામોનો િમાિેશ થઈ શકે. 
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તારણો 
 

ઉતારદાતાની સામાન્ય માહહતી અંગે  
 

 કુલ િભ્યોમાાંથી િૌથી િધારે િભ્યો 26 થી 40 િર્ટના િયજૂથમાાં િમાયેલ છે. એપીએલ અને 
બીપીએલ બાંને કેટેગરીમાાં 26 થી 40 િર્ટ સધુીના િભ્યો િધારે પ્રમાણમાાં જુથમાાં જોડાયેલ છે. કુલ 
િભ્યોમાાંથી લગભગ 42% િભ્યો બીપીએલ કુટુાંબના છે જયારે 58% એપીએલ કુટુાંબના છે. જાવત પ્રમાણે 
28.70% એિ િી, 3.10% એિ ટી,51.90% ઓબીિી અને 16.30% જનરલ જાવતના િભ્યો વમશન માંગલમ 
યોજનામાાં સ્િ િહાય જુથમાાં િામેલ છે. િધમુાાં જૂથોમાાં યિુા િભ્યોનુાં પ્રવતવનવધત્િ િધારે જોિા મળે છે. 
 સ્િિહાય જુથમાાં જોડાયેલ જુથમાાં જોડાયેલ મહહલાઓના કુટુાંબમાાં 4 થી 6 િભ્યો ધરાિતા કુટુાંબોની 
િાંખ્યા િૌથી િધારે 57.40 % છે જયારે નાનુાં  કુટુાંબ ધરાિતા િભ્યોની િાંખ્યા ઓછી છે. 6 થી િધારે 
િભ્યોિાળા પહરિારો એપીએલ કરતા બીપીએલ કેટેગરીમાાં િધારે પ્રમાણમાાં છે. 22% બીપીએલ પહરિારોમાાં 
6 થી િધારે િભ્યો છે જે  િૌથી િધારે છે.  
 સ્િિહાય જુથ િાથે િાંકળાયેલ મોટા ભાગના િભ્યોની આવથિક પહરક્સ્થવત નબળી અથિા મઘ્યમ હોય 
છે જૂથના કુલ િભ્યોમાાંથી 51.20% પહરિારોમાાં એક જ કમાનાર િભ્ય છે જયારે 42.60% પહરિારમાાં કમાનાર 
િભ્યોની િાંખ્યા બે છે. ઓબીિી જાવતના િભ્યના કુટુાંબમાાં કમાનાર િભ્યોની િાંખ્યા િધારે છે જયારે એિિી 
અને એિટી કેટેગરીમાાં કમાનાર િભ્યોની િાંખ્યા એક કરતા િધારે હોય તેિા કુટુાંબોનુાં  પ્રમાણ ખબુ જ ઓછાં 
છે. બીપીએલ િભ્યના પહરિારમાાં કમાનાર િભ્યની િાંખ્યા િધારેમાાં િધારે એક છે જે તેમની નબળી આવથિક 
પહરક્સ્થવત દશાટિે છે. એપીઅલ િભ્યના પહરિારમાાં ચાર સધુી કમાનાર િભ્યો છે. 
 સ્િ િહાય જુથમાાં જોડાયેલ મહહલાઓ પૈકી 10.10% મહહલાઓ વિધિા છે જેમાાંથી ઓબીિી જાવતના 
વિધિા મહહલાઓ િધારે પ્રમાણમાાં જુથમાાં જોડાયેલ છે. કેટેગરી પ્રમાણે જોતા બીપીએલ કેટેગરીમાાં વિધિા 
મહહલા િભ્યોનુાં પ્રમાણ એપીએલ કેટેગરી કરતા િધારે જોિા મળેલ છે.  
 સ્િિહાય જુથમાાં જોડાયેલ 89% િભ્યો ની આિકનો મખુ્ય સ્ત્રોત ખેતી તથા પશપુાલન છે. અન્ય જાવત 
કરતા એિટી જાવતમાાં ખેતી અને પશપુાલનનુાં પ્રમાણ ખબુ જ ઓછાં જોિા મળેલ છે.  બીપીએલ કેટેગરીમાાં 
આિકનો મખુ્ય સ્ત્રોત મજુરી છે 
 િભ્યોમાાંથી 45.00% િભ્યો પશપુાલન કરે છે. ઓબીિી િમદુાયમાાં પશપુાલનનુાં પ્રમાણ િધારે જોિા 
મળે છે.  
 

ઉત્તરદાતાની આવક અને િરૂહરયાત ની માહહતી 
 

 જુથમાાં જોડાયેલ કુલ િભ્યો પૈકી 38.00% િભ્યો પોતાની આિકમાાંથી જરૂહરયાત પરૂી કરી શકે છે 
જયારે 62% િભ્યો પોતાની આિકમાાંથી જરૂહરયાત પરૂી કરી શકતા નથી. 34.10% ઓબીિી જાવતના િભ્યો 
આિકમાાંથી પોતાની જરૂરીયાત પરૂી કરી શકતા નથી જે િૌથી િધારે છે. એપીએલ કેટેગરીમાાં 48.80% િભ્યો 
અને બીપીએલ કેટેગરીમાાં 51.30% િભ્યો આિકમાાંથી પોતાની જરૂહરયાત પરૂી કરી શકતા નથી.  
 આિકમાાંથી જરૂહરયાત પરૂી ના થાય ત્યારે િભ્યો શાહુકાર,િગાિાંબધી,જૂથમાાંથી કે વમલકત ગીરો 
મકૂીને નાણાકીય જરૂહરયાત પરૂી કરે છે. મોટાભાગના િભ્યો શાહુકાર અને અન્ય પાિેથી પૈિા વ્યાજે લાિે છે. 
મહત્િની  બાબત એ જાણિા મળી કે 80.00% િભ્યો જૂથમાાંથી વધરાણ મેળિી નાણાકીય જરૂહરયાત પરૂી કરે 
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છે. એપીએલ િભ્યો કરતા બીપીએલ િભ્યો િધારે પ્રમાણમાાં જૂથમાાંથી વધરાણ મેળિી જરૂહરયાત પરૂી કરે છે. 
જૂથમાાંથી વધરાણ મેળિેલ કુલ 64 િભ્યોમાાંથી એપીએલ િભ્યો 29 એટલે કે 36.30% છે જયારે બીપીએલ 
િભ્યો 35 એટલે કે 43.80% છે. 
 

સ્વ સહાય જૂથ સબાંધિત માહહતી : 
 

 કુલ િભ્યોમાાંથી 44.20% પ્રમખુ, 26.40% માંત્રી 3.10% ખજાનચી અને 26.40% િભ્યો છે. કેટેગરી 
પ્રમાણે જોઈએ તો પ્રમખુ અને માંત્રી તરીકે બીપીએલ િભ્ય કરતાાં એપીએલ િભ્યોની િાંખ્યા િધારે છે. કુલ 
જૂથમાાંથી ઓબીિી જાવતના િધારે જૂથ હોિાથી તેમનુાં પ્રવતવનવધત્િ િધારે જોિા મળે છે. 
 75.20%જુથો િખીમાંડળ યોજનામાાં અને 24.80% જૂથો વમશન માંગલમ યોજના અંતગટત બનાિેલ છે 
જેનુાં મખુ્ય કારણ એ છે કે શરૂઆતમાાં િર્ટ ૨૦૦૭ માાં િખીમાંડળ યોજના અમલમાાં આિી હતી તેથી તેમાાં જૂથો 
રચાયેલ હતા જે હાલમાાં કાયટરત છે. બાંને યોજનામાાં ઓબીિી િમદુાયના િભ્યોનુાં પ્રવતવનવધત્િ િધારે છે  
 76.7% િભ્યો વનયવમત માવિક બચત કરે છે એનો અથટ એ છે કે 76.7% જૂથો િહક્રય છે જયારે 23.3% 
િભ્યો પરેુપરુા િહક્રય નથી. 
 કુલ 129 જૂથોમાાંથી 101(78.3%) જુથો વનયવમત મીટીંગ કરે છે જે આ યોજનામાાં જુથો િારી રીતે 
કાયટરત હોિાનો વનદેશ કરે છે પરાંત ુ મીટીંગ ના િમયગાળા બાબતમાાં બહુ ઓછા જૂથો અઠિાહડક અને 
પખિાડીક મીટીંગ કરે છે  જે બાબતમાાં જુથોના પ્રમખુ માંત્રી અને િભ્યોને મીટીંગનુાં મહત્િ િમજાિી 
અઠિાહડક મીટીંગ થાય તેિા પ્રયત્નો થિા જરૂરી છે. 
 જુથમાાં વનયવમત થિી એ િહક્રય જૂથની પ્રથમ લાક્ષણીકતા છે. મીટીંગમાાં બચત.વધરાણ, તાલીમ અને 
અન્ય િામાજજક પ્રશ્નોની ચચાટ થાય છે પરાંત ુપ્રસ્તતુ અભ્યાિ હઠેળના મોટા ભાગના જૂથોમાાં મીટીંગમાાં બચત 
અને વધરાણ ની ચચાટ િધારે પ્રમાણમાાં થાય છે જયારે ગહૃ ઉધોગ અને અન્ય પ્રશ્નો જેિા કે સ્િછછતા,આરોગ્ય, 
તાલીમ વિગેરે બાબતોની ચચાટ ખબુ જ ઓછા જુથમાાં થાય છે. 31.78% િભ્યો જણાિે છે કે તેમના જુથમાાં 
ગહૃઉદ્યોગને લગતા પ્રશ્નોની ચચાટ થાય છે જે દશાટિે છે કે મોટા ભાગના જૂથોની પ્રવવુત બચત અને વધરાણ 
પરુતી િીવમત છે. સ્િિહાય જૂથના િભ્યોને સ્િાિલાંબી બનાિિા માટે જૂથ પોતે તથા િભ્યો કોઈ આવથિક 
પ્રવવુત કરતા થાય એ ખબુ જ જરૂરી હોય તથા વમશન માંગલમ યોજનાનાનો મખુ્ય  ઉદે્દશ રોજગારી ઉભી 
કરિાનો હોય યોજના િાંચાલકોએ  આ બાબતમાાં િઘન પ્રયત્નો કરિા જરૂરી છે. 
 બેંક વ્યિહાર બાબતે  80.6% િભ્યો બેંક વ્યિહાર એકલા કરી શકે છે જયારે 19.4% િભ્યો બેંક 
વ્યિહાર એકલા કરી શકતા નથી 
 િરકારશ્રી તરફથી સ્િ િહાય જુથોને આંતહરક વધરાણ માટે પ્રોત્િાહન સ્િરુપે રૂવપયા 5000 થી 15000 
સધુીનુાં રીિોલ્િીંગ ફાંડ આપિામાાં આિે છે. અભ્યાિ હઠેળના તમામ જૂથને રૂવપયા 5000 થી 15000 સધુીનુાં 
રીિોલ્િીંગ ફાંડ મળેલ છે. મોટાભાગના જૂથ (95.30%) આંતહરક વધરાણ માટે રીિોલ્િીંગ ફાંડનો ઉપયોગ કરે છે 
જે જૂથની િહક્રયતા દશાટિે છે.  
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ધિરાણ બાબતે ઉત્તરદાતાની માહહતી 
 

 72.90% % ઉત્તરદાતા જણાિે છે કે જૂથમાાંથી વધરાણ િમયિર મળી રહ ેછે જે ખેડા તાલકુામાાં કાયટરત 
જૂથોની િહક્રયતા દશાટિે છે. 27.10% િભ્યોનુાં માનવુાં છે કે તેઓને િમયિર વધરાણ મળતુાં નથી પરાંત ુ
વનયવમત બચતની માહહતી પરથી જણાય છે કે 23.3% િભ્યો વનયવમત માવિક બચત કરતા નથી અને 21.7 
% િભ્યો વનયવમત મીટીંગ કરતા નથી જેથી કહી શકાય કે વનયવમત બચત અને મીટીંગ કરતા તમામ િભ્યોને 
વનયવમત વધરાણ મળે છે. 
 જુથમાાંથી જો  પૈિા ના મળી રહ ેતો  િભ્યો શાહુકર કે ગામમાાંથી પૈિા વ્યાજે લઈને અને પ્રાઈિેટ 
માઈક્રોફાઈનાન્િ િાંસ્થાઓ પાિેથી નાણા વ્યાજે મેળિી પોતાની જરૂરીયાત પરૂી કરે છે. 57.40% િભ્યો 
શાહુકર કે અન્ય પાિેથી પૈિા વ્યાજે લઈને જરૂરીયાત પરૂી કરે છે જેમાાં ઓબીિી િમદુાયના િભ્યો િધારે 
પ્રમાણમાાં જોિા મળેલ છે. ઓબીિી િમદુાયના કુલ 65 િભ્યોમાાંથી 39 િભ્યો વ્યાજે પૈિા મેળિે છે. એિટી 
િમદુાયમાાં આ પ્રમાણ ઓછાં છે. કેટેગરી પ્રમાણે એપીએલ કેટેગરી કરતા બીપીએલ કેટેગરીના િભ્યોમાાં 
શાહુકર કે ગામમાાંથી પૈિા વ્યાજે લઈને અને પ્રાઈિેટ માઈક્રોફાઈનાન્િ િાંસ્થાઓ પાિેથી નાણા વ્યાજે લેિાનુાં 
પ્રમાણ િધારે જોિા મળેલ છે. એપીએલ કેટેગરીમાાં 27.90% િભ્યો જયારે બીપીએલ કેટેગરીમાાં 29.50% 
િભ્યો પૈિા વ્યાજે લે છે. 
 વધરાણના ઉપયોગ બાબતે િૌથી િધારે વધરાણ  િભ્યોએ ખેતીિાડી અને િામાજજક વ્યિહાર માટે 
લીધેલ હોિાનુાં જણાય છે(88%). વધરાણ રકમનો આવથિક પ્રવવુત શરુ કરિા માટે 45.50% િભ્યોએ ઉપયોગ 
કયો છે. જાતી પ્રમાણે જોઈએ તો ઓબોિી િમદુાયના િભ્યોએ િૌથી િધારે િામાજજક વ્યિહાર માટે 
(34.70%) , એિિી કેટેગરીમાાં િૌથી િધારે બાળકોના  વશક્ષણ અને કુટુાંબના આરોગ્ય માટે (16.80%) એિટી 
કેટેગરીમાાં િૌથી િધારે િામાજજક વ્યિહાર માટે (3.00%) અને જનરલ કેટેગરીમાાં િૌથી િધારે આવથિક પ્રવવુત 
માટે જૂથમાાંથી વધરાણ મેળિેલ છે. એપીએલ િભ્યોએ વધરાણ રકમનો િૌથી િધારે ઉપયોગ બાળકોના વશક્ષણ 
અને આરોગ્ય માટે જયારે બીપીએલ વધરાણ રકમનો િૌથી િધારે ઉપયોગ િામાજજક વ્યિહાર માટે કરેલ છે. 
જે દશાટિે છે કે આહદિાિી િમદુાયના િભ્યોમાાં  િામાજજક ખચાટઓનુાં પ્રમાણ િધારે છે. 
 જુથમાાંથી મેળિેલ વધરાણ દ્વારા 58% િભ્યોએ પશપુાલન, કહરયાણાની દુકાન,શાકભાજી 
િેચાણ,િીિણકામ,મીનાકારી કામ , ભરતગથુણ, સશુોભનની ચીજ િસ્તઓુ અને અમલુ પાલટર જેિી આવથિક 
પ્રવવુત શરુ કરેલ છે જે દશાટિે છે કે ખેડા તાલકુામાાં કાયટરત સ્િ િહાય જૂથ િહક્રય છે પરાંત ુમોટા પ્રમાણમાાં  
વધરાણનો ઉપયોગ આવથિક પ્રવવુત માટે કરેલ નથી.  
 કેશ કે્રડીટનો મોટા ભાગનો ઉપયોગ( 96.60%) િભ્યોનેવધરાણ આપિામાાં થાય છે જે દશાટિે છે કે 
જરૂહરયાતિાળા જુથના તમામ િભ્યોને જૂથમાાંથી વધરાણ મળી રહ ે છે પરાંત ુ  કેશ કે્રડીટ નો જુથમાાં આવથિક 
પ્રવવુત માટે બહુ ઓછા પ્રમાણમાાં (28.80%) ઉપયોગ થાય છે  જેના પરથી તારિી શકાય કે િભ્યો કેશ કે્રડીટ 
નો ખબુ જ ઓછા પ્રમાણમાાં પ્રોડકટીિ હતે ુ માટે ઉપયોગ કરે છે. જૂથને સ્િાિલાંબી બનાિિા માટે જૂથના 
િભ્યો કે્રશ કેડીટનો કોઈ ઉત્પાદક પ્રવવુત માટે ઉપયોગ કરે તે ખબુ જ જરૂરી છે. 
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સ્વસહાય જુથમાાં િોડાયા પછી થયેલ ફાયદા: 
 

 સ્િિહાય જુથમાાં જોડાયા પહલેા 78  િભ્યોએ એટલે કે 60.5% િભ્યોએ બેંકમાાં ખાત ુાં ખોલાિેલ ન હત ુાં. 
જુથમાાં જોડાયા પછી બેંક તથા બેંક ખાતા વિરે્ જાણકારી મળતા િભ્યોએ બેંકમાાં ખાત ુાં ખોલાિેલ છે. બચત 
અને ખાત ુાં ખોલાિિા બાબતે પરુતી જાણકારીના અભાિે િભ્યોએ જુથમાાં જોડાયા પહલેા ખાત ુાં ખોલાિેલ ન 
હત ુાં. આજના િમયમાાં બેંક ખાત ુાં પ્રાથવમક જરૂહરયાત છે કારણ કે િરકારશ્રી ની વિવિધ યોજના અંતગટત 
લાભાથીને આપિાપાત્ર નાણાકીય િહાય લાભાથીમાાં ખાતામાાં જમા કરિામાાં આિે છે. 
 જુથમાાં જોડાયેલ િભ્યો રૂવપયા 30 થી લઈને રૂવપયા 100 સધુીની માવિક વનયવમત બચત કરતા હોય 
છે જેથી 89.10% િભ્યો માને છે કે જૂથના લીધે તેમની બચતમાાં િધારો થયેલ છે. બચતમાાં િધારો થતાાં 
તેઓને જૂથમાાંથી જરૂહરયાત મજુબ વધરાણ મળી રહ ેછે જેના થકી  મહહલાઓ પશપુાલન, ઈવમટેશન જિેલરીનુાં  
િેચાણ,  કાપડ ફેરી, ચા નાસ્તો, કરીયાણાની દુકાન િગેરે જેિી આવથિક પ્રવવુત શરુ કરી રા રોજગાર મેળિે છે 
અને આ રીતે જુથમાાં જોડાિાથી  68.20% િભ્યો જણાિે છે કે જુથમાાં જોડાયા પછી તેમની આિકમાાં િધારો 
થયેલ છે. જુથમાાં જોડાયા પછી આિક અને બચતમાાં િધારો થયો હોય તેિા િૌથી િધારે િભ્યો ઓબીિી 
િમદુાયના છે જયારે િૌથી ઓછા િભ્યો એિટી િમદુાયના છે. કેટેગરી પ્રમાણે એપીએલ કેટેગરીના 38% 
જયારે બીપીએલ કેટેગરીના 30.20% િભ્યોમાાં જુથમાાં જોડાયા પછી આિકમાાં િધારો થયેલ છે. 
 જુથના માધ્યમથી ગ્રામીણ મહહલાઓમાાં બહારથી પૈિા વ્યાજે લાિિામાાં ઘટાડો થયેલ હોિાનુાં જણાય 
છે. અભ્યાિ હઠેળ ના કુલ 129 જૂથના િભ્યોમાાંથી 95 િભ્યો એટલે કે 73.6 % િભ્યો જણાિે છે કે જુથમાાં 
જોડાયા બેન્કમાાંથી કેશ કે્રડીટ પેટે મોટી રકમ મળતી હોિાથી તથા જૂથમાાંથી વધરાણ મળતુાં હોિાથી શાહુકાર કે 
અન્ય પાિેથી નાણા લીધેલ નથી.  
 વમશન માંગલમ યોજના અંતગટત સ્િ િહાય જૂથના િભ્યોને સ્િાિલાંબી બનાિિા માટે રૂડિેટ અને 
અન્ય િાંસ્થા દ્વારા કૌશલ્યિધટન તાલીમ આપિામાાં આિે છે જેથી તાલીમ મેળિેલ િભ્યો પોતે રોજગારી 
મેળિી આત્મવનભટર બની શકે છે. લગભગ 50% િભ્યોને જુથ દ્વારા તાલીમ અને રોજગારી મળેલ છે. તાલીમ 
બાબતે િભ્યો જણાિે છે કે જુથના િભ્ય ઉપરાાંત િભ્યના પહરિારના યિુક યિુતીઓને કોઈ નોકરી લક્ષી 
તાલીમ આપિામાાં આિે જેથી પહરિાર આવથિક રીતે પગભર બની શકે. 38% િભ્યો નુાં માનવુાં છે કે તેઓને 
તાલીમ આપિામાાં આિે તો જૂથના િહયોગથી કોઈ આવથિક પ્રવવુત શરુ કરિા માાંગે છે. 
 વમશન માંગલમ યોજનામાાં જોડાયેલ અભ્યાિ હઠેળના િભ્યોમાાં જુથમાાં જોડાિાથી થયેલ ફાયદા બાબતે 
ચાર માપદાંડ  બચત. લોન, આવથિક પહરક્સ્થવતમાાં સધુારો અને આવથિક પ્રવવુત વિરે્ નિી જાણકારી બાબતે 
િભ્યોની મહહતા લેિામાાં આિેલ તે પરથી જાણિા મળેલ કે કુલ િભ્યોમાાંથી 68 (53.10%)  િભ્યો જુથમાાં 
જોડાયા પછી બચત કરતા થયા, 41(32%) િભ્યોનુાં માનવુાં છે કે જુથમાાં જોડાયા પછી આવથિક પ્રવવુત વિરે્ 
નવુાં જાણિા મળયુાં ,60(46.90%)  િભ્યો આવથિક પહરક્સ્થવતમાાં સધુારો થયેલ હોિાનુાં જણાિે છે જયારે  
81(63.30%)  િભ્યો નુાં માનવુાં છે કે જુથમાાં જોડાિાથી તેઓને િમયિર જરૂહરયાત મજુબ લોન મળી રહ ેછે. 
46.90% િભ્યોનુાં માનવુાં છે કે જુથમાાં જોડાિાથી તેમની આથીક પહરક્સ્થવતમાાં સધુારો થયેલ છે જેમાાં 13.30%  
એિ િી િમદુાયના,1.60%  એિ ટી િમદુાયના ,28.10%  ઓબીિી િમદુાયના અને 3.90% જનરલ 
િમદુાયના િભ્યો છે. જુથમાાં જોડાયા પછીઆથીક પહરક્સ્થવતમાાં સધુારો થયો હોય તેનુાં પ્રમાણ બીપીએલ 
કેટેગરીમાાં િધારે છે. એપીએલમાાં 24 એટલે કે 18.80% િભ્યો જયારે બીપીએલમાાં 36 એટલે કે 28.10% 
િભ્યો જુથમાાં  જોડાયા પછી પોતાની આથીક પહરક્સ્થવતમાાં સધુારો થયેલ હોિાનુાં જણાિે છે. 
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 જુથમાાં જોડાયા બાદ િામાજજક અને કૌટુમ્બીક પહરક્સ્થવતમાાં આિેલ પરીિતટન બાબતે 84 (66.70%) 
િભ્યો જણાિે છે કે જુથમાાં જોડાયા પછી િરકારની વિવિધ યોજના વિરે્ જાણકારી  છે જેમાાં એપીએલ 
કેટેગરીમાાં િૌથી િધારે 50(39.70%) િભ્યો છે. 38 (30.20%)  િભ્યોનુાં માનવુાં છે કે જુથમાાં જોડાયા પછી 
તેઓ િામાજજક કુરીિાજોમાાંથી બહાર આવ્યા છે જેમાાં જેમાાં બીપીએલ કેટેગરીના િભ્યોનુાં પ્રમાણ િધારે છે.  
વમશન માંગલમ યોજના અંતગટત સ્િ િહાય જુથમાાં જોડાયેલ િભ્યોને કૃવર્રથ, કૃવર્ િકટશોપ ,િીઆરએિ 
િકટશોપ િગેરે જેિા વિવિધ કાયટક્રમો અને િેટકોમ ટેકનોલોજી મારફત વિવિધ વિર્યો ઉપર માગટદશટન 
આપિામાાં આિે છે જેથી િભ્યોમાાં  િરકારની વિવિધ યોજના વિર્ે જાણકારી િધી છે. 
 જુથમાાં જોડાિાથી િભ્યોમાાં બચતની ટેિ વિકિી છે તથા તેઓ વનયવમત બચત કરતા થયા છે.જેથી 
િભ્યોને  જરૂહરયાત િમયે વધરાણ મળી રહ ેછે. 84 િભ્યો એટલે કે 65%િભ્યો નુાં માનવુાં છે કે જુથમાાં જોડાયા 
પછી તેમની આિકમાાં િધારો થયેલ છે. આ ઉપરાાંત યોજના અંતગટત ચાલતી વિવિધ પ્રવુાંવતઓ જેિી કે 
,કૃવર્િકટશોપ ,કોટેજ એન્ડ રુરલ િવિિિ િકટશોપ,પે્રરણાપ્રિાિ,વિવિધ મેળામાાં ચીજ િસ્તઓુના િેચાણ અને 
પ્રદશટન અને વિવિધ કાયટક્રમો જેિા કે ગરીબ કલ્યાણ મેલા,નારી અદાલત,કૃવર્રથ િગેરે દ્વારા મહહલાઓમાાં 
આવથિક પ્રવવુત વિરે્ જાણકારી િધી છે તથા તેમનો વ્યક્ક્તત્િ વિકાિ થયો છે. 
 

આધથિક  ધવકાસ: 
 વમશન માંગલમ યોજના અંતગટત ચાલતા સ્િ િહાય જુથમાાં જોડાિાથી 62% નુાં માનવુાં છે કે તેમની 
આિકમાાં િધારો થયેલ છે તે પૈકી 32%  એપીએલ અને 30% બીપીએલ િભ્યો છે. જૂથના િભ્યો િાથે ચચાટ 
કરતા જાણિા મળેલ છે કે જૂથના માધ્યમથી તેઓને િરળતાથી વધરાણ મળી રહ ેછે જેમાાંથી આથીક પ્રવવુત 
શરુ કરેલ હોય તથા બહારથી પૈિા વ્યાજે લાિિામાાં ઘટાડો થતા આિકમાાં િધારો થયેલ છે. 46.90% 
િભ્યોનુાં માનવુાં છે કે જુથમાાં જોડાિાથી તેમની આથીક પહરક્સ્થવતમાાં સધુારો થયેલ છે જેમાાં 13.30%  એિ િી 
િમદુાયના,1.60%  એિ ટી િમદુાયના ,28.10%  ઓબીિી િમદુાયના અને 3.90% જનરલ િમદુાયના િભ્યો 
છે 
 જુથમાાં જોડાિાથી થયેલ ફાયદા બાબતે 84 (66.70%) િભ્યો જણાિે છે કે જુથમાાં જોડાયા પછી 
િરકારની વિવિધ યોજના વિરે્ જાણકારી  છે જેમાાં એપીએલ કેટેગરીમાાં િૌથી િધારે 50(39.70%) િભ્યો છે. 
38 (30.20%)  િભ્યોનુાં માનવુાં છે કે જુથમાાં જોડાયા પછી તેઓ િામાજજક કુરીિાજોમાાંથી બહાર આવ્યા છે 
જેમાાં જેમાાં બીપીએલ કેટેગરીના િભ્યોનુાં પ્રમાણ િધારે છે.   બીપીએલ કેટેગરીના 24 (19.00%) િભ્યોનુાં 
માનવુાં છે કે જુથમાાં જોડાયા પછી િામાજજક કુરીિાજોમાાંથી બહાર આવ્યા છે.. 
 જુથમાાં જોડાિાનો િભ્ય મહહલાઓનો મખુ્ય આશય જુથમાાં વનયવમત માવિક  બચત  કરી જરૂહરયાત 
િમયે વધરાણ મળી રહ ેતથા જૂથના માઘ્યમથી કોઈ આવથિક પ્રવવુત દ્વારા આવથિક રીતે પગભર થિાનો હોય છે. 
જુથમાાં જોડાયા પહલેા વનયવમત બચત કરતા ન હતા પરાંત ુજુથમાાં જોડાિાથી િભ્યોમાાં બચતની ટેિ વિકિી 
છે તથા તેઓ વનયવમત બચત કરતા થયા છે.જેથી િભ્યોને  જરૂહરયાત િમયે વધરાણ મળી રહ ેછે. 84 િભ્યો 
એટલે કે 65%િભ્યો નુાં માનવુાં છે કે જુથમાાં જોડાયા પછી તેમની આિકમાાં િધારો થયેલ છે. આ ઉપરાાંત 
યોજના અંતગટત ચાલતી વિવિધ પ્રવુાંવતઓ જેિી કે કૃવર્િકટશોપ ,કોટેજ એન્ડ રુરલ િવિિિ 
િકટશોપ,પ્રેરણાપ્રિાિ,વિવિધ મેળામાાં ચીજ િસ્તઓુના િેચાણ અને પ્રદશટન અને વિવિધ કાયટક્રમો જેિા કે 
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ગરીબ કલ્યાણ મેલા,નારી અદાલત,કૃવર્રથ િગેરે દ્વારા મહહલાઓમાાં આવથિક પ્રવવુત વિરે્ જાણકારી િધી છે 
તથા તેમનો વ્યક્ક્તત્િ વિકાિ થયો છે. 
 62.80% િભ્યોનુાં માનવુાં છે કે જુથમાાં જોડાયા પછી તેઓને બચતનુાં િધારે મહત્િ િમજાયુાં છે  જેમાાં 
37% એપીએલ અને 26% બીપીએલ પહરિારના િભ્ય મહહલાઓ છે. 
 
 જુથમાાં જોડાિાથી મોટાભાગના િભ્યોમાાં  આથીક પ્રવવુત કરિાની ક્ષમતા બાબતે આત્મવિશ્વાિમાાં  
િધારો થયેલ  છે. આ બાબતે 124 િભ્યો (96%)  િાંપણૂટ અને આંવશક િહમતી દશાટિે છે. વમશન માંગલમ 
યોજના અંતગટત  િીિણકામ,બ્યટુીપાલટર પશપુાલન, મોબાઇલ,ટીિી,એિી ,ફ્રીજ, રીપેરીંગ ,ફીનાઈલ બનાિટ 
જેિી વિવિધ તાલીમો રુડિેટ િાંસ્થા દ્વારા આપિામાાં આિે છે આ ઉપરાાંત જીલ્લા અને તાલકુા કક્ષાએ વિવિધ 
મેળા દરમ્યાન જૂથ દ્વારા બનાિેલ ચીજ િસ્તઓુના િેચાણ માટે વ્યિસ્થા કરિામાાં આિે છે જેથી આથીક 
પ્રવવુત બાબતે આત્મવિશ્વાિમાાં િધારો થયેલ જણાય છે. 
 જુથમાાં જોડાયેલ એપીએલ અને બીપીએલ પહરિારના 90% િભ્યો જુથમાાં જોડાયા પછી બહારથી પૈિા 
વ્યાજે લાિિામાાં ઘટાડો થયો હોિા િાથે િાંપણૂટ અને આંવશક રીતે િહમત છે. વમશન માંગલમ યોજના અંતગટત  
જૂથને મળેલ રીિોલ્િીંગ ફાંડ અને બચત માાંથી તથા બેંક તરફથી જૂથને કેશ કે્રડીટ પેટે મોટી રકમ મળતી 
હોિાથી િભ્યોને જરૂહરયાત મજુબ નાણા મળી રહ ે છે જેથી બહારથી પૈિા વ્યાજે લાિિામાાં ઘટાડો થયેલ 
હોિાનુાં કહી શકાય. 
 લગભગ 97 % િભ્યો એ બાબત િાથે િાંપણુટ કે આંવશક િહમત છે કે જુથમાાં જોડાયા પછી તેમની 
આવથિક પહરક્સ્થવતમાાં સધુારો થયેલ છે. જુથમાાં થી વધરાણ મળિાથી  બહારથી પૈિા વ્યાજે લાિિામાાં ઘટાડો 
થયેલ છે જેથી વ્યાજ ખાતે  જતા પૈિાની બચત  થાય છે જેથી આિકમાાં િધારો થયેલ જણાય છે. 
 જુથમાાં જોડાયા પછી િભ્યોની તેમના પરીિારમાાં લેિાતા  વનણટયો બાબતે બચત,ખચટ,બાળકોના 
વશક્ષણ અને  આકક્સ્મક ખચટ ઉપર જુથમાાં જોડાયેલ મહહલાઓના માંતવ્યો લેિામાાં આિેલ જેનાથી જાણિા 
મળયુાં કે જુથમાાં જોડાિાથી મહહલાઓની વનણટયોમાાં ભાગીદારી િધી છે. બચત બાબતે 74.40%, ખચટ બાબતે 
52.70%, બાળકોનુાં વશક્ષણ બાબતે 55%,  અને આકક્સ્મક ખચટ બાબતે 543.40%, મહહલાઓનુાં માનવુાં છે કે 
ઉપરોક્ત બાબતના વનણટયોમાાં તેમની ભાગીદારી િધી છે. સ્િ િહાય જુથમાાં જોડાિાથી િભ્ય મહહલાઓ અને 
તેમના પહરિારની  આવથિક પહરક્સ્થવતમાાં સધુારો થતા પહરિારના િભ્યોનો તેમના પ્રત્યે હકારત્મક અલભગમ 
જોિા મળેલ છે  જેથી પહરિારના વનણટયોમાાં તેઓ ભાગીદારી િધી છે તેવુાં કહી શકાય છે. 
 વમશન માંગલમ યોજના દ્વારા ચાલતા જુથ માાં જોડાયા પછી મહહલાઓમાાં િરકારની વિવિધ યોજના 
વિશેની જાણકારીમાાં િધારો થયેલ છે. ઓબીિી જાવતમાાં આ બાબતે િૌથી િધારે િભ્યો છે(35.70%) જયારે 
એિટી જાવતમાાં િૌથી ઓછા છે.( 1.60%) 
 

સામાજિક ધવકાસ 
 જુથમાાં જોડાયા પછી 76.70% મહહલા િભ્યો એ બાબત િાથે િહમત છે કે તેઓ પોતે સ્િતાંત્રરીતે 
એકલા બહારગામ જઈ શકે છે જેમાાંથી 44.20% િભ્યો એપીએલ છે જયારે 32.60% િભ્યો બીપીએલ છે. . 
67.40% િભ્યો િભ્યો નુાં માનવુાં છે કે જુથમાાં જોડાયા પછી તેઓ માંતવ્યો સ્િતાંત્રરીતે રજુ કરી શકે છે જેમાાં 
37.20%)એપીએલ છે જયારે 30.20% બીપીએલ છે. વમશન માંગલમ યોજના અંતગટત ચાલતા સ્િ િહાય 
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જુથ-િખીમાંડળ માાં જોડાયા પછી  િભ્યોમાાં  આત્મ વિશ્વાિમાાં િધારો થયેલ છે અને િભ્યો પોતાના માંતવ્યો 
પોતાની રીતે રજુ કરી શકે છે. જુથમાાં જોડાયા પછી િરકારી કચેરી જેિી કે તાલકુા ગ્રામ વિકાિ એજન્િી . બેંક 
તથા તાલીમ કે અન્ય કાયટક્રમોમાાં અિારનિાર જિાનુાં થત ુાં હોય તેમના માાં આત્મ વિશ્વાિ િધ્યો છે તેવુાં કહી 
શકાય . 
 સ્િ િહાય જુથમાાં જોડાયા પછી િરકારના વિવિધ કાયટક્રમો વિર્ે ગ્રામીણ મહહલાઓમાાં જાણકારી િધી 
છે તથા મહહલાઓ  ગ્રામિભા,પાંચાયત મીટીંગ અને અન્ય િરકારી કાયટક્રમોમાાં મોટા પ્રમાણમાાં હાજરી આપતી 
થઇ છે. 79.80% િભ્ય મહહલાઓ જણાિે છે કે જુથમાાં જોડાયા પછી  િરકારશ્રીના વિવિધ કાયટક્રમોથી 
માહહતગાર કાયટક્રમોમાાં હાજરી આપતા થયા તથા 57.40% િભ્ય મહહલાઓ જણાિે છે કે જુથમાાં જોડાયા પછી 
ગ્રામિભા/ પાંચાયતવમહટિંગ/વનમટળ ભારત અલભયાન િગેરેની જાણકારીમાાં િધારો થયેલ છે. અન્ય િભ્યોના 
િહકાર બાબતે 53.50%િભ્યો જણાિે છે કે િામાજજક આવથિક પ્રશ્નોમાાં અન્ય િભ્યોનો િહકાર મળે છે અને 
એકબીજા િભ્યો  િાથે પોતાના પ્રશ્નોની રજૂઆત કરી શકાય છે. 
 

SWOT એનાલીસીસ   
 

ખેડા તાલકુાના વમશન માંગલમ યોજના હઠેળ કાયટરત જૂથોના અભ્યાિ પરથી સ્િોટ એનાલીિીિ કરેલ છે જે 
નીચે મજુબ છે. 
 

મિબતૂ પાસાઓ: 
 ખેડા તાલકુામાાં મોટા પ્રમાણમાાં સ્િ િહાય જૂથ –િખીમાંડળ કાયટરત છે. તાલકુામાાં કુલ 39 ગામોમાાં 
722 જૂથ કાયટરત છે જેમાાં એપીએલ તથા બીપીએલ પહરિારના િભ્યો િામેલ છે. અભ્યાિ હઠેળના જૂથોમાાં 
કુલ 129 િભ્યો પૈકી 58.10% એપીએલ િભ્યો જયારે 42.90% બીપીએલ િભ્યો છે જે દશાટિે છે કે બીપીએલ 
કુટુાંબો પણ  ખબુ પ્રમાણમાાં યોજનામાાં જોડાયેલ છે. 
 વમશન માંગલમ યોજના હઠેળના જૂથોને બેંક તરફથી ઓછામાાં ઓછી રૂવપયા 50000 કે્રશ કે્રડીટ 
આપિામાાં આિે છે જેનો જુથ દ્વારા  િભ્યો ને જરૂહરયાત મજુબ લોન આપિા માટે થાય છે જેથી િભ્યોની 
નાણાકીય જરૂહરયાત પરૂી થઈ શકે છે અને બહારથી નાણા વ્યાજે લાિિામાાં ઘટાડો થાય છે. 
 આવથિક પ્રવવુત શરુ કરિા માાંગતા િભ્યોને  તાલીમ આપિામાાં આિે છે તથા િભ્ય દ્વારા બનાિેલ ચીજ 
િસ્તઓુનુાં િેચાણ થાય તેિી વ્યિસ્થા યોજના િાંચાલકો દ્વારા કરિામાાં આિે છે. 
કમિોર પાસાઓ:  
 કુલ જૂથો પૈકી 412 િહક્રય જૂથ છે જે પ્રમાણ ખબુ જ ઓછાં છે . આ િહક્રય જૂથો પૈકી બેન્કમાાંથી વધરાણ 
ઉપાડેલ જૂથની િાંખ્યા 194 છે જે પ્રમાણમાાં ઓછાં છે જેના પરથી જાણિા મળે છે કે બેંક દ્વારા અપાતી કેશ 
કે્રડીટની સવુિધાનો ઉપયોગ ઓછા પ્રમાણમાાં થાય છે.  
 કેશ કે્રડીટ નો જુથમાાં કોઈ આવથિક પ્રવવુત શરુ કરિા માટે ઉપયોગ થતો હોય તેવુાં જણાયેલ નથી. 
મોટાભાગના િભ્યો કેશ કે્રડીટનો ઉપયોગ િામાજજક વ્યિહાર, બાળકોના વશક્ષણ અને આરોગ્ય માટે કરતા હોય 
તેવુાં જણાય છે. કેશ કે્રડીટનો ખબુ ઓછા પ્રમાણમાાં ઉપયોગ જુથમાાં આવથિક પ્રવવુત શરુ કરિામાાં થયેલ છે. 
 મોટાભાગના જુથોની મીટીંગની ચચાટ  બચત અને વધરાણ પરુતી િીવમત છે અન્ય પ્રશ્નો જેિા કે આવથિક 
પ્રવવુત બાબત,આરોગ્ય બાબત કે અન્ય ગ્રામવિકાિને ને લગતા પ્રશ્નોની ચચાટ ખબુ ઓછા પ્રમાણમાાં થાય છે. 
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શક્યતાઓ: 
 જૂથના માધ્યમથી જુથમાાં કોઈ ગહૃ ઉદ્યોગ શરુ થઈ શકે. જૂથના િભ્યોન ેતાલીમ આપી ગ્રામ્ય કક્ષાએ 
રોજગારી મળી રહ ેતેિી આવથિક પ્રવવુત શરુ થઇ શકે. 
 િરકારશ્રીની અન્ય યોજનાઓ િાથે િધારે પ્રમાણમાાં કન્િઝટન્િ થઇ શકે તેિી વિશાળ તકો રહલેી છે.  
 ગ્રામ્યકક્ષાએ સ્િછછતા આરોગ્ય વશક્ષણ અને અન્ય બાબતોમાાં જૂથની મહહલાઓની િહક્રય ભાગ ભજિે 
તો ગ્રામવિકાિની મોટા પ્રમાણમાાં તકો રહલેી છે. 
 

ભયસ્થાનો: 
 જૂથની િફળતા માટે વનયવમત બચત અને વનયવમત મીટીંગ થિી જરૂરી છે. અભ્યાિ હઠેળના 
મોટાભાગના જૂથોમાાં વનયવમત મીટીંગ થાય છે પરાંત ુઆ મીટીંગ અઠિાડીકને બદલે માવિક થાય છે . જૂથના 
િારા િાંચાલન માટે અઠિાહડક મીટીંગ થિી જરૂરી છે. 
 જુથમાાં જોડાયેલ િભ્યો અમકુ િમય પછી જૂથમાાંથી નીકળી જાય છે અને બચત કરતા નથી .આ 
ઉપરાાંત જૂથની  પ્રવુાંવતઓમાાં ભાગ લેતા નથી જેથી જૂથ તટૂી જાય છે જે એક મોટો ભય છે. 
 કે્રશ કે્રડીટ રકમનો લબન ઉત્પાદક હતે ુ માટે ઉપયોગ િધારે પ્રમાણમાાં થતો હોિાથી જૂથ િમયિર 
બેન્કના નાણા ન ચકૂિી શકતા જૂથ એનપીએ થિાની િધારે શક્યતા રહલેી છે જે જૂથ માટે મોટુાં ભયસ્થાન છે. 
 

ઉપસાંહાર: 
 

મહહલાઓ ખાિ કરીને અિાંગહઠત કે્ષત્રમાાં રોકાયેલી છે.મહહલાઓ એિા કાયોમાાં રોકાયેલ છે જેનુાં  કોઈ આવથિક 
િળતર તેઓને મળતુાં નથી પરાંત ુ આ કયો ખબુ જ મહત્િના છે,આ ઉપરાાંત પાહરિાહરક  અન ે િામાજજક  
વનણટયોમાાં પણ મહહલાઓની ઓછી ભાગીદારી જોિા મળે છે. સ્િ િહાય જુથોના માધ્યમથી ગ્રામીણ 
મહહલાઓનો િામાજજક આવથિક વિકાિ થયો છે .જુથમાાં જોડાયેલ મહહલાઓમાાં આત્મવિશ્વાિમાાં િધારો થયેલ 
છે તથા તેઓનામાાં નેતતૃ્િની આિડત વિકિેલ છે. જૂથના માધ્યમથી મહહલાઓમાાં જાગરૂકતા િધી છે તથા 
તેઓની તમામ કે્ષત્રોમાાં ભાગીદારીમાાં િધારો થયેલ છે.  સ્િ િહાય જુથમાાં િામેલ થિાથી બહનેોમાાં બચતની 
ટેિ વિકિી છે તથા તેઓની આવથિક પ્રવવુત કરિાની ક્ષમતા િધી છે. જુથમાાં જોડાયા પછી.પહરિારના 
વનણટયોમાાં બહનેોની ભાગીદારી િધેલ છે. જુથમાાં જોડાિાથી બહનેોમાાં આત્મવિશ્વાિનો િધારો થયેલ છે.તેઓ 
એકલા બહારગામ જઈ શકે છે,બેંક કે અન્ય િાંસ્થાઓમાાં જાતે પોતાનુાં કામ કરાિી શકે છે તથા બહનેોમાાં 
િરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓ તથા વિવિધ કાયટક્રમોની જાણકારી િધી છે તથા િરકારના વિવિધ કાયટક્રમો 
અને મીટીંગોમાાં મોટા પ્રમાણમાાં હાજરી આપતી થઇ છે. 
 

સ્િિહાય જુથનો હતે ુિભ્યોનુાં િશક્ક્તકરણ કરવુાં, વધરાણ દ્વારા િભ્યોની નાણાકીય જરુરીયાત પરૂી કરિી તથા 
આવથિક પ્રવુાંતીના વિકલ્પો િધારિાનો છે. હાલની ક્સ્થવતમાાં િભ્યોને નાનાપાયે વધરાણ મળી રહ ે છે પરાંત ુ
િધારે વધરાણની જરૂહરયાત પરૂી કરી શકાતી નથી. પરૂતા પ્રમાણમાાં જુથ માંજુર થયેલ કે્રશ કે્રડીટની રકમ 
ઉપાડતા નથી તથા કેશ કે્રડીટ ઉપાડેલ જૂથો પરૂતા પ્રમાણમાાં કે્રશ કે્રડીટનો આવથિક ઉપાર્જન પ્રવવુત માટે 
ઉપયોગ કરતા નથી.હજુ પણ નાના પાયે ઉદ્યોગ શરુ કરિાનો ધેય જૂથો િાંતોર્કારક રીતર પણૂટ કરી શક્યા 
નથી. યોજના િાંચાલકો િહક્રય રીતે આ હદશામાાં પ્રયત્ન કરી વ્યક્ક્તગત અને િામહુહક આવથિક ઉપાર્જનની 
પ્રવવુત શરુ કરાિી જૂથોને આવથિક રીતે પગભર બનાિિા જોઈએ. મહહલા વિકાિની પ્રવુાંતીમાાં સ્િ િહાય જૂથ 
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અને સકુ્ષ્મવધરાણ ની ભવૂમકા ખબુ જ મહત્િની િાલબત થઇ છે પરાંત ુ તેની ગવત ધીમી છે.િમયાાંતરે જૂથની 
પ્રવુાંવતનો વિસ્તાર િધારી મહહલા વિકાિમાાં તેનુાં યોગદાન િધારી શકાય. 
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