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મહાત્મા ગાાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાાંહધેરી યોજના : એક મલૂયાાંકન - સમાજકાયયની દષ્ષ્ટ્િએ 
અભ્યાસ (ડાાંગ જીલલાના સાંદર્યમાાં) 

 

 પ્રસ્તાવના 
 ગરીબી અને બેરોજગારીની સમસ્યા એ વર્તમાન આર્થિક સમસ્યાઓ પૈકીની ખબૂ જ ગભંીર અને 
પડકારજનક સમસ્યાઓ છે. ભારર્ જેવા ર્વકસર્ા રાષ્ટ્ર માટે આ સમસ્યાઓ ર્વકાસ માટે અવરોધક છે. આ 
સમસ્યારૂપી અવરોધોના ંર્નવારણ માટે ભારર્ સરકાર દ્વારા ૧૯૫૧થી ‘‘પચંવર્ષિય યોજના’’ ઓન  ંઘડર્ર કરવામા ં
આવ્ય  છે. પ્રથમ પચંવર્ષિય યોજના (૧૯૫૧ થી ૧૯૫૬) થી ૧૨મી પચંવર્ષિય યોજના (૨૦૧૨ થી ૨૦૧૭)ના ં
આયોજનમા ંસવાાંગી ર્વકાસ માટે ગરીબી, બેરોજગારી અને અન્ય સમસ્યાઓના ર્નવારણ માટેના ંયોજનાઓ અન ે
કાયતક્રમોન  ંઘડર્ર કરીને અમલીકૃર્ કરવામા ંઆવ્યા છે. જેમકે, સકંલલર્ ગ્રામ ર્વકાસ કાયતક્રમ (૧૯૮૦), ગ્રામીણ 
જમીન ર્વહોણા રોજગાર બાહંધેરી કાયતક્રમ (૧૯૮૩), જવાહર રોજગાર યોજના (૧૯૮૯), રોજગાર આશ્વાસન 
યોજના (૧૯૯૩), પ્રધાનમતં્રી રોજગાર યોજના (૧૯૯૩), રાષ્ટ્રીય સામાજજક સહાય યોજના (૧૯૯૫), ગ્રામ્ય 
રોજગાર સર્જન કાયતક્રમ (૧૯૯૫), ઈન્ન્િરા આવાસ યોજના (૧૯૯૬), જવાહર ગ્રામ સમદૃ્ધિ યોજના (૧૯૯૯), 
સ્વણતજયરં્ી શહરેી રોજગાર યોજના (૧૯૯૭), સ્વણતજયંર્ી ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના (૧૯૯૯), અંત્યોિય અન્ન 
યોજના (૨૦૦૦), જનશ્રી ર્વમા યોજના (૨૦૦૦), અન્નપણૂાત યોજના (૨૦૦૦), પ્રધાનમતં્રી ગ્રામોિય યોજના 
(૨૦૦૦-૦૧), વાલ્મમકી આંબેડકર આવાસ યોજના (૨૦૦૧), સપંણૂત ગ્રામીણ રોજગાર યોજના (૨૦૦૧), નેશનલ 
ફૂડ ફોર વકત પ્રોગ્રામ (૨૦૦૪), મહાત્મા ગાધંી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહંધેરી યોજના (૨૦૦૬), આમ આિમી 
ર્વમા યોજના (૨૦૦૭) વગેરે યોજનાઓના ઘડર્ર અને અમલીકરણ દ્વારા ગરીબી, બેરોજગારી, આવાસ, 
માળખાગર્ સ ર્વધાઓ વગેરે સબંધંી સમસ્યાઓના ર્નવારણ માટે ભારર્ સરકાર દ્વારા અનેકર્વધ પ્રયત્નો કરવામા ં
આવ્યા છે. 
 

 આ યોજનાઓ ભારર્ના ગ્રામીણ અને શહરેી ર્વસ્ર્ારોમા ં ગરીબી ર્નવારણ, સ્વરોજગારીમા ં પ્રોત્સાહન, 
આવક અને ખાદ્યાન્ન સ રક્ષા ર્થા સામાજજક-આર્થિક કમયાણ/ર્વકાસની જવાબિારીની પરૂ્ર્િ હતે   કેન્ર અને રાજ્ય 
સરકારના સહહયારા પ્રયત્નો દ્વારા અનેક ર્વકાસાત્મક અને કમયાણકારી કાયતક્રમો અને યોજનાઓ ઘડવામા ંઆવી 
છે. આ યોજનાઓન  ંમજબરૂ્, ઝડપી અને અસરકારક રીરે્ અમલીકરણ પણ થય  ંછે. 
 

 મહાત્મા ગાધંી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહંધેરી યોજના - ઐર્ર્હાર્સક પષૃ્ટ્ઠભરૂ્મ 
 ગાધંીજીના શબ્િોમા ં કહીએ ર્ો ભારર્ એ ગામડામા ંવસે છે, ર્ેથી ગામ એક ગણરાજ્ય હોય ર્ેમ ર્ેઓ 
ઈચ્છર્ા હર્ા. મહાત્મા ગાધંીજીના ર્વચારોના પ્રભાવ હઠેળ ઉપલી કક્ષાએથી સત્તાન  ં ર્વકેન્રીકરણ કરી પચંાયર્ી 
રાજ વ્યવસ્થા હઠેળ ગ્રામ ર્વકાસના ંકાયોની જવાબિારી અને સત્તા ગ્રામ પચંાયર્ને સોંપવાનો પ્રયાસ થયો છે. 
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આજે ગ્રામીણ ર્વસ્ર્ારના સવાાંગી ર્વકાસ હતે   સરકાર ર્રફથી આયોજનની વ્ય હરચના હઠેળ અનેક ર્વકાસલક્ષી 
યોજનાઓન  ંઅમલીકરણ કરવામા ંઆવ્ય  ંછે. 
 

 સવાાંગી ગ્રામીણ ર્વકાસ અથે કેન્ર સરકાર દ્વારા િશમી પચંવર્ષિય યોજના િરર્મયાન ૭ સપ્ટેમ્બર, 
૨૦૦૫ના રોજ રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગારી બાહંધેરી અર્ધર્નયમ અંગેનો ખરડો પસાર કરવામા ંઆવ્યો છે અને ૦૨ 
ફેબ્ર આરી, ૨૦૦૬ના રોજથી ખરડો યોજના સ્વરૂપે અમલીકૃર્ બન્યો છે. આ યોજનાને અલગ અલગ ત્રણ 
ર્બક્કાઓમા ંલાગ  પાડવામા ંઆવી છે. પહલેા ર્બક્કામા ંિેશના સૌથી પછાર્ એવા ૨૦૦ જજમલાઓમા ંશરૂઆર્ 
કરવામા ંઆવી, જેમા ંગ જરાર્ રાજયના સાબરકાઠંા, બનાસકાઠંા, િાહોિ, પચંમહાલ, નમતિા અને ડાગં જજમલાનો 
સમાવેશ કરવામા ંઆવ્યો. ત્યાર બાિ વષત ૨૦૦૭-’૦૮મા ંર્ેના બીજા ર્બક્કામા ં૧૩૦ જજમલાઓ સામેલ કરવામા ં
આવ્યા, જેમા ંગ જરાર્ રાજયના નવસારી, વલસાડ અને ભરૂચ જજમલાનો સમાવેશ થયો. ૧ એર્પ્રલ, ૨૦૦૮મા ં
ત્રીજા ર્બક્કામા ંબાકી રહલે બધા ગ્રામીણ જજમલા (૨૮૫ જજમલા)ઓને મનરેગા યોજના હઠેળ સમાવેશ કરવામા ં
આવ્યો. હાલમા ંમનરેગા યોજના િેશના બધા જજમલાઓમા ંકાયતરર્ છે. 
 

 ગ્રામીણ ગરીબો અને બેરોજગાર ક ટ ંબો માટે કેન્ર સરકારે મહાત્મા ગાધંી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહંધેરી 
અર્ધર્નયમ (મનરેગા) દ્વારા રોજગારી મેળવવાનો કાયિાકીય અર્ધકાર આપ્યો છે. મનરેગાનો મ ખ્ય ઉદે્દશ િેશના 
ગ્રામીણ ર્વસ્ર્ારમા ંરહરે્ા ગરીબ ક ટ ંબો કે જેના પ ખ્ર્વયના સભ્યો શારીહરક શ્રમથી થઈ શકે રે્વ  ંલબનક શળ કામ 
કરવા ઈચ્ુક હોય, રે્વા િરેક ક ટ ંબની જીવનર્નવાતહની ર્કો વધારવા માટે ક ટ ંબિીઠ નાણાકંીય વષતમા ંઓછામા ં
ઓછા ૧૦૦ હિવસ રોજગારી આપવાનો છે. મનરેગા યોજનાએ આજીર્વકા સ રક્ષા, સામાજજક સ રક્ષા અને લોકશાહી 
ર્તં્રને પોર્ાના પ્રભાવના માધ્યમથી ગ્રામીણ ભારર્મા ંટકાઉ ર્વકાસન  ંશક્તર્શાળી મોડેલ પરૂ ં પાડ્  ંછે. 
 

 મહાત્મા ગાધંી નરેગા ર્વશ્વનો સૌ પ્રથમ એવો કાયિો છે, જેમા ં ર્વશાળ સ્ર્ર ઉપર રોજગારી આપવાની 
બાહંધેરી આપવામા ંઆવી છે. કાયિાનો પ્રાથર્મક ઉદે્દશ બેરોજગાર ક ટ ંબોને રોજગારી આપવાનો છે અને રે્ના 
સહાયક ઉદે્દશ કામોના માધ્યમથી ક િરર્ી સસંાધન વ્યવસ્થાપન સ ર્નર્િર્ કરવાનો છે. જે દ ષ્ટ્કાળ, જગંલોનો 
ર્વનાશ અને જમીન ધોવાણ અટકાવી ર્થા ફળદ્ર  પર્ામા ંવધારો કરી ગરીબી અને બેરોજગારીના સ્થાયીપણાને દૂર 
કરે છે ર્થા ટકાઉ ર્વકાસમા ંવધારો કરે છે. આ પ્રહક્રયાથી લોકશાહી વ્યવસ્થાનો આધાર વધારે સ રઢ થાય છે અન ે
વહીવટી પારિશતકર્ા ર્થા જવાબિારી વધે છે. 
 

 અભ્યાસના ંહતે  ઓ 
1. મનરેગા યોજનાના ંલાભાથીઓમા ંયોજના અંગેની જાગરૃ્ર્ ર્પાસવી. 
2. મનરેગા યોજના અંર્ગતર્ લાભાથીઓન ેમળેલ લાભની પ્રહક્રયા અને ક્સ્થર્ર્ જાણવી. 
3. મનરેગા યોજના હઠેળ કરવાના ં કામોન  ં ગ્રામ પચંાયર્ે કરેલ આયોજન, અમલીકરણ, િેખરેખ અન ે

મમૂયાકંનમા ંલોકભાગીિારી ર્પાસવી. 
4. મનરેગા યોજના દ્વારા ગ્રામીણ ક્ષેતે્ર ઉભી થયેલી અસરો ચકાસવી. 
5. લાભાથીઓન ેમનરેગા યોજનાનો લાભ મેળવવામા ંપડર્ી મ શ્કેલીઓ અને ઉકેલલક્ષી પગલાઓં જાણવા.   
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 અભ્યાસન ાં વ્યાપ-વવશ્વ અને નમનૂા પસાંદગી 
 અભ્યાસન ાં વ્યાપ-વવશ્વ 

1. ડાગં જજમલાની ૭૦ ગ્રામ પચંાયર્ોમાથંી ૧૦%  લેખે ૭ જૂથ ગ્રામ પચંાયર્ો અને રે્ના ૧૪ ગામો (િરેક 
ગ્રામ પચંાયર્ના બે ગામો)ને અભ્યાસ માટે પસિં કરેલ છે.  

2. ૧૪ ગામોમા ંમનરેગા યોજના હઠેળ કાયત કરેલ ૫૩૧૫ લાભાથી ક ટ ંબો પ્રસ્ત  ર્ અભ્યાસન  ંવ્યાપ-ર્વશ્વ છે. 
 

 નમનૂા પસાંદગી  
મનરેગા યોજનાના નેશનલ હરપોટત  ૨૦૧૪-૧૫ અને www.nrega.nic.in  વેબસાઈટમા ં રજૂ કરવામા ં

આવેલા ડાગં જજમલાના આંકડાઓને પ્રમાણભરૂ્ અને ર્વશ્વસનીય રે્મજ આધાર ર્રીકે લઈને નમનૂા પસિંગીમા ં
કેટલીક મયાતિાઓ બાધંવામા ંઆવી છે. 
કોષ્ટ્િક નાં. ૧.૧ જૂથ ગ્રામ પાંચાયત પ્રમાણે ઉત્તરદાતાઓના ક ટ ાંબોની નમનૂા પસાંદગીની વવગત દર્ાયવત  ાં કાષ્ટ્િક 

ક્રમ 
ડાાંગ જજલલાના 
તાલ કાઓ 

નમનૂા પસાંદગીની 
જૂથ ગ્રામ પાંચાયતો 

મનરેગા યોજનાના 
ક લ લાર્ાથી ક ટ ાંબો 

નમનૂાના ક લ લાર્ાથી 
ક ટ ાંબોની સાંખ્યા અને િકાવારી 

૧ આહવા 
ગલક ંડ ૧૦૧૩ ૪૦ (૩.૯૫%) 
લીંગા ૭૦૦ ૪૦ (૫.૭૧%) 
જાખાના ૫૭૨ ૪૦ (૬.૯૯%) 

૨ વઘઈ 
કાલીબેલ ૫૧૦ ૪૦ (૭.૮૪%) 
ચીચીના ગાવઠા ૬૫૮ ૪૦ (૬.૦૮%) 

3 સ બીર 
પીપલ િહાડ ૧૦૨૫ ૪૦ (૩.૯૦%) 
ગારખડી ૮૩૭ ૪૦ (૪.૭૮%) 

  
ક લ ૫૩૧૫ ૨૮૦ (૫.૬૧%) 

 સ્ત્રોર્ઃ www.nrega.nic.in 
1. મનરેગા યોજના હઠેળ કાયત કરેલ લાભાથી ક ટ ંબોને જ ર્નિશત ર્રીકે પસિં કરવામા ંઆવ્યા છે. 
2. અભ્યાસમા ંઉત્તરિાર્ા ર્રીકે ૧૮ વષતથી વધ  ઉંમરના સ્ત્રી-પ રૂષોને જ પસિં કરવામા ંઆવ્યા છે. 
3. પ્રસ્ત  ર્ અભ્યાસમા ં નમનૂાની સમાનર્ા જાળવવા માટે પ૦%  સ્ત્રીઓ અને ૫૦% પ રૂષોનો સમાવેશ 

કરવામા ંઆવ્યો છે. 
4. ૧૪ ગામોના ક લ ૫૩૧૫ લાભાથી ક ટ ંબોમાથંી ૫.૬૧% લેખે ૨૮૦ લાભાથીઓને ર્નિશત ર્રીકે લેવામા ં

આવ્યા છે. 
5. િરેક ગામમાથંી ઉત્તરિાર્ાઓની પસિંગી સાદ  યદ્દચ્છ ર્નિશતન પિર્ર્ દ્વારા પસિંગી કરવામા ંઆવ્યા છે.  
6. પ્રસ્ત  ર્ અભ્યાસમા ં ગામ અને જાર્ર્ પ્રમાણે ઉત્તરિાર્ાઓના ક ટ ંબોની સખં્યા અથવા સ્ત્રી-પ રૂષોને 

એકસરખા લેવા પાછળનો હતે   મનરેગા યોજનાના ર્મામ પાસાઓંન  ંમમૂયાકંન સાથે ત  લના કરવાનો છે.  
 

http://www.nrega.nic.in/
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 સાંર્ોધન પદ્ધવત 
પ્રસ્ત  ર્ અભ્યાસમા ં મમૂયાકંનાત્મક સશંોધન પિર્ર્ દ્વારા સશંોધન કરવામા ં આવ્ય  ં છે. આ સશંોધનમા ં

મનરેગા યોજનાના હતે  ઓન  ંમમૂયાકંન કરવામા ંઆવ્ય  ંછે. 
 માહહતી એકત્રીકરણની પ્રય ક્તતઓ (ઉપકરણો) 

સશંોધન અભ્યાસ સબંરં્ધર્ માહહર્ી એકત્ર કરવા માટે સશંોધનકર્ાત દ્વારા પ્રાથર્મક માહહર્ી માટે મ લાકાર્ 
અન સલૂચ, મ લાકાર્ પિર્ર્ અને ર્નરીક્ષણ પિર્ર્ રે્મજ ગૌણ માહહર્ી માટે સરકારી અને સ્વૈલ્ચ્છક સસં્થાઓના 
પ્રકાશનો, સશંોધન અભ્યાસો અને ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કયો છે. 
 માહહતીન ાં વગીકરણ અને વવશ્ર્લેષણ 

પ્રસ્ત  ર્ અભ્યાસમા ં માહહર્ીન  ં વગીકરણ, કોષ્ટ્ટકીકરણ, પથૃ્થકરણ અને અથતઘટન, આલેખ, અને 
ઉત્કમપનાની ચકાસણી આંકડાશાસ્ત્રની ર્વર્વધ પિર્ર્ દ્વારા કરવામા ંઆવી છે. 

 

 અભ્યાસના તારણો 
 

૧. મનરેગા યોજનાના લાર્ાથી ક ટ ાંબોની પ્રાથવમક માહહતીના તારણો 
 મનરેગા યોજના હઠેળ કામ કરનાર સૌથી વધ  ૩૫.૩૬% ઉત્તરિાર્ાઓ ૩૧ થી ૪૦ વષત વચ્ચેની ઉંમરના 

છે, જ્યારે ૨૮.૨૧% પ ખ્ર્ વયના (૪૧ થી ૫૦ વષત વચ્ચેની વયના), ૧૨.૮૬% ય વા વ્યહકર્ઓ (૩૦ વષત 
નીચેના) અને ૨૩.૫૭% વયોવદૃ્ઘ વ્યહકર્ઓ (૫૦ વષત ઉપરના) છે. 

 મનરેગામા ંકામ કરર્ા ૪૬.૦૭% ઉત્તરિાર્ાઓ ર્નરક્ષર છે. 
 મનરેગા યોજના સાથે જોડાયેલા ૭૧.૭૯% ક ટ ંબો ખેર્ી, ૨૨.૧૪% ખેર્મજૂરી, ૫ % છૂટકમજૂરી અને 

૧.૦૭% પશ પાલનનો વ્યવસાય કરે છે.  
 પરંપરાગર્ અને નબળા ંવ્યવસાયોને કારણે ૭૫% ક ટ ંબોની વાર્ષિક આવક રૂા.૩૦,૦૦૦/- કે રે્થી ઓછી 

છે. જ્યારે માત્ર ૦.૭૧% ક ટ ંબોની જ વાર્ષિક આવક  રૂા.૯૦,૦૦૦/- કે રે્થી વધ  છે. 
 ૭૫.૭૧% ક ટ ંબો બી.પી.એલ. પ્રકારનો આર્થિક િરજ્જો ધરાવે છે. 

 

૨. લાર્ાથીઓમાાં મનરેગા યોજનાની જાણકારી (જાગતૃતા) સાંબાંવધત તારણો 
 ૮૦% ઉત્તરિાર્ાઓ મનરેગા યોજનામા ંસરકાર દ્વારા ૧૦૦ હિવસ રોજગારી આપવાની બાહંધેરી આપી છે 

ર્ેવી સમજ ધરાવે છે. 
 ૨૩૬ (૮૪.૨૯%) ઉત્તરિાર્ાઓ મનરેગા યોજનાના રોજગારી મેળવવાના માપિંડ ર્વશે સમજ ધરાવે છે. 
 ૨૬૧ (૯૩.૨૧%) ઉત્તરિાર્ાઓ જોબકાડત ર્વશેની જાણકારી ધરાવે છે. 
 ૧૬૭ (૫૯.૬૪%) વેર્ન માટે પોસ્ટ ઓહફસ કે બેંકમા ં ખાત   ં ખોલાવવા ર્વશે જાણે છે, જયારે ૪૧ 

(૧૪.૬૪%) બેરોજગાર ભથ્થા ંઅંગે ઓછી જાણકારી ધરાવે છે.  
 મનરેગા યોજના હઠેળ કરવાના કામોમા ંસૌથી વધ  ૨૩૪ (૮૩.૫૭%) ઉત્તરિાર્ાઓ રસ્ર્ાના કામો અંગેની 

માહહર્ી ધરાવે છે, આ ઉપરારં્ અન ક્રમે ચેકડેમ, ખેર્ ર્લાવડી, વનીકરણ, જમીન ર્વકાસ, સરંક્ષણ હિવાલ 
અને નહરેોના કામોની જાણકારી પ્રમાણમા ંક્રમશઃ ઓછી ધરાવે છે.  
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 અભ્યાસના ૨૫૫ (૯૧.૦૭%) ઉત્તરિાર્ાઓ મનરેગા યોજનામા ં કામના સ્થળ પર આપવામા ં આવર્ી 
સ ર્વધાઓ ર્વશેની સમજ ધરાવે છે.  

 

૩. મનરેગા યોજનાની અમલીકરણ પ્રહક્રયા અને ક્સ્થવત અંગેના તારણો  
 અભ્યાસના ૨૫૮ (૯૨.૧૪%) ઉત્તરિાર્ાઓ રોજગારી મેળવવા માટે નામની નોંધણી સરપચં, ર્લાટી કમ 

મતં્રી અને પચંાયર્ના સભ્યો પાસે કરાવે છે. 
 ૭૮.૨૧% ઉત્તરિાર્ાઓએ રોજગારી મેળવવા માટે લેલખર્ અરજી, ૧૬.૭૯% મૌલખક અરજી ર્ેમજ ૫% 

લાભાથીઓએ બનંે પ્રકારની અરજી કરી છે. 
 મનરેગા યોજના હઠેળ ૨૭૬ (૯૮.૫૭%) ઉત્તરિાર્ાઓને કામની સોંપણી સરપચં ર્થા સભ્યો દ્વારા 

કરવામા ંઆવી છે. 
 અભ્યાસના ૪૯.૨૯% ઉત્તરિાર્ાઓને જ રોજગારી માટે અરજી કયાત બાિ ૧ થી ૧૫ હિવસના 

સમયગાળામા ંમનરેગા યોજના હઠેળ કામ આપવામા ંઆવ્ય  ંછે. 
 અભ્યાસના ૨૭૩ (૯૭.૫૦%) ઉત્તરિાર્ાઓના ક ટ ંબોએ રસ્ર્ાના કામો સર્વશેષ કયાત છે રે્મજ ર્સિંચાઈ અને 

પાણીનો પ્રશ્ન હળવો કરવા માટે ચેકડેમો ર્થા જગંલ ર્વસ્ર્ારને કારણે સરંક્ષણ હિવાલ (પથ્થરની 
હિવાલ)ના કામો પ્રમાણમા ં વધ  કરવામા ં આવ્યા છે. જ્યારે ૪૯ (૧૭.૫૦%) લાભાથીઓએ જમીન 
ર્વકાસના કામો, ૫૧ (૧૮.૨૧%) લાભાથીઓએ ખેર્-ર્લાવડી અને ૬૮ (૨૧.૭૯%) લાભાથીઓએ 
વનીકરણના કામો કયાત છે. 

 અભ્યાસના ૨૬૬ (૯૫%) ઉત્તરિાર્ાઓના જણાવ્યાન સાર મનરેગા યોજના અંર્ગતર્ કામના સ્થળે 
હાજરીપત્રક અચકૂ રાખવામા ંઆવે છે ર્ેમજ કામની સોંપણી અને કામની માપણીના રજજસ્ટરો મોટાભાગના 
કામના સ્થળે રાખવામા ંઆવે છે, પરંત   મટીરીયલ રજજસ્ટર, ફહરયાિ રજજસ્ટર, કામના કલાકોન  ંરજજસ્ટર 
અન ેવેર્નની ચકૂવણીન  ંરજજસ્ટર પ્રમાણમા ંઓછા રાખવામા ંઆવે છે.  

 અભ્યાસના ૯૬.૪૨% ઉત્તરિાર્ાઓએ મનરેગા યોજના અંર્ગતર્ વેર્ન મેળવવા બેંક કે પોસ્ટ ઓહફસમા ં
ખાત   ંખોલવેલ છે, જેમા ં૬૫.૭૧% એ પોસ્ટ ઓહફસમા ંઅને ૩૦.૭૧% એ બેંકમા ંખાત   ંખોલાવેલ છે. 

 ૭૫% ક ટ ંબોને વષત ૨૦૧૪-૧૫મા ંગ્રામ પચંાયર્ દ્વારા ૫૦ હિવસ પણ રોજગારી મળી નથી, જયારે માત્ર 
૨.૫૦% લાભાથીઓને જ ૧૦૦ હિવસની રોજગારી મળી છે.  

 ૩૦.૭૨% લાભાથી ક ટ ંબોને લઘ ત્તમ વેર્ન કે કામના પ્રકાર પ્રમાણે વેર્ન (૧૪૭ રૂર્પયા કે રે્થી વધ ) 
ચકૂવવામા ંઆવ્ય  ં છે. જયારે ૬૯.૨૮% ઉત્તરિાર્ાઓને લઘ ત્તમ વેર્ન કરર્ા પણ ઓુ ં િૈર્નક વેર્ન 
ચકૂવવામા ંઆવ્ય  ંછે. 

 સશંોધનના ૯૧.૦૭% ઉત્તરિાર્ાઓને મનરેગા યોજના હઠેળ વેર્નની ચકૂવણી બેંક કે પોસ્ટ ઓહફસમા ં
કરવામા ંઆવી છે, જ્યારે ૮.૯૩% લાભાથીઓને વેર્નની ચકૂવણી રોકડ રકમના સ્વરૂપે કરવામા ંઆવી 
છે. 

 મનરેગા યોજના હઠેળ ૯૨.૫૦% ક ટ ંબોને ૧૫ હિવસની સમય મયાતિામા ંવરે્નની ચકૂવણી કરવામા ંઆવી 
નથી. 
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 મનરેગા યોજના હઠેળ ૫૨.૫૦% ક ટ ંબોને બેરોજગારીના હિવસોમા ંરોજગારી પ્રાપ્ર્ થઈ નથી. 
 મનરેગા યોજનાનો લાભ લીધા પહલેા ૫૫% અને લાભ મળ્યા પછી ૫૬.૪૩% ક ટ ંબો રોજગારી માટે 

સ્થળારં્ર કરર્ા હર્ા. યોજના હઠેળ ર્નયર્મર્, પરૂર્ી રોજગારી અને વેર્ન ન મળવાને કારણે સ્થળારં્રમા ં
વધારો થયો છે. 

 ૩૮.૯૩% ઉત્તરિાર્ાઓના ક ટ ંબમાથંી ૨ સભ્યો સ્થળારં્ર કરે છે. 
 ૩૭.૧૪% લાભાથી ક ટ ંબો ૦ થી ૪ માસ માટે સ્થળારં્ર કરે છે. 

 

૪. મનરેગા યોજના હઠેળ કરવાના કામોન ાં આયોજન, અમલીકરણ, દેખરેખ અને મલૂયાાંકનમાાં લોકર્ાગીદારી 
સાંબાંવધત તારણો  

 અભ્યાસના ૯૩.૯૩% ઉત્તરિાર્ાઓ ગ્રામસભા વખરે્ હાજર રહ ેછે. 
 ૨૨૪ (૮૦%) લાભાથીઓ જણાવે છે કે ગ્રામસભામા ંમનરેગા યોજના હઠેળ વેર્ન સબંધંી મ દ્દાઓની ચચાત 

સર્વશેષ થાય છે. 
 ૮૮.૨૧% ક ટ ંબોના મરે્ ગ્રામસભામા ંમનરેગા યોજનાના કામોન  ંસ  વ્યવક્સ્થર્ આયોજન થાય છે. 
 ૨૪૨ (૮૬.૪૩%) લાભાથીઓ કહ ેછે કે ગ્રામસભામા ંસર્વશેષ રસ્ર્ાઓના કામોન  ંસ  વ્યવક્સ્થર્ આયોજન 

કરવામા ં આવે છે, આ ઉપરારં્ ચેકડેમ, સરંક્ષણ હિવાલ, વનીકરણ, ખેર્ ર્લાવડી, જમીન ર્વકાસના 
કામોન  ંઆયોજન યોગ્ય રીરે્ કરવામા ંઆવે છે.  

 અભ્યાસના ૨૭૫ (૯૮.૨૧%) ઉત્તરિાર્ાઓ જણાવે છે કે સ્થાર્નક સ્ર્રે મનરેગા યોજનાના કામોમા ં
બારમાસી રોડ-રસ્ર્ાના કામોની સૌથી વધ  િેખરેખ રાખવામા ંઆવે છે. 

 અભ્યાસના ૨૭૫ (૯૮.૨૧%) ઉત્તરિાર્ાઓના જણાવ્યાન સાર સ્થાર્નક સ્ર્રે મનરેગા યોજનાના કામોમા ં
બારમાસી રોડ-રસ્ર્ાના કામોન  ં મમૂયાકંન સર્વશેષ પ્રમાણમા ં કરવામા ંઆવ્ય  ં છે. આ ઉપરારં્ ચેકડેમ, 
સરંક્ષણ હિવાલ, વનીકરણ, જમીન ર્વકાસ અને ખેર્ ર્લાવડીના કામોન  ંક્રમશ: ઓુ ંમમૂયાકંન થત   ંજોવા 
મળે છે.  

 ૫૭.૧૪% લાભાથીઓ સોશ્યલ ઑહડટ અંગેની જાણકારી ધરાવર્ા નથી. 
 સશંોધનના ૪૨.૮૬% લાભાથીઓ જ સોશ્યલ ઑહડટની ગ્રામસભામા ંહાજર રહ ેછે. 
 ૧૦૯ (૩૮.૯૩%) લાભાથીઓ કહ ેછે કે સોશ્યલ ઑહડટમા ંસૌથી વધ  સમયસર વેર્ન ન ચકૂવવા અંગેની 

ફહરયાિો કરવામા ંઆવે છે. 
 અભ્યાસના ૨૩૪ (૮૩.૫૭%) લાભાથી ક ટ ંબો મનરેગા યોજનાના કામોન  ંઆયોજન, અમલીકરણ, િેખરેખ 

અને મમૂયાકંનના એક કે રે્થી વધ  કામોમા ંવ્યક્તર્ગર્ રીર્ે ભાગીિાર થયા છે. 
 અભ્યાસના ૨૬૭ (૯૫.૩૬%) લાભાથી ક ટ ંબોના મરે્ મનરેગા યોજના કામોમા ંલોકભાગીિારી જોવા મળે 

છે, જેમા ં૨૦૯ (૭૪.૬૪%) ઉત્તરિાર્ાઓના જણાવ્યાન સાર લોકો સૌથી વધ  આયોજનના કામોમા ંભાગીિાર 
થયા છે. 

 

૫. મનરેગા યોજના દ્વારા ગ્રામીણ કે્ષતે્ર ઉર્ી થયેલી અસરો અંગેના તારણો  
 મનરેગા યોજનાનો લાભ મળવાથી ૮૮.૨૧% ઉત્તરિાર્ાઓના ંજીવન ધોરણમા ંપહરવર્તન આવ્ય  ંછે.  
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 ૨૨૫ (૮૦.૩૬%) ઉત્તરિાર્ાઓના આર્થિક પાસાઓંમા ં સૌથી વધ  પહરવર્તન આવ્ય  ં છે. જેમાથંી ૧૪૨ 
(૫૦.૭૧%) લાભાથી ક ટ ંબોની બેરોજગારીની સમસ્યા સ ધારો થયો છે.  

 ૧૫૫ (૫૫.૩૬%) લાભાથી ક ટ ંબોના જીવન ધોરણમા ં મનરેગા યોજનાનો લાભ મળવાથી શૈક્ષલણક 
સમસ્યાઓમા ંપહરવર્તન આવ્ય  ંછે. 

 અભ્યાસના ૧૭૨ (૬૧.૪૩%) લાભાથી ક ટ ંબોએ મનરેગા યોજના હઠેળ કરેલ શારીહરક શ્રમથી આરોગ્યની 
સમસ્યાઓમા ંબિલાવ આવ્યો છે, જેમા ં ૧૩૦ (૪૬.૪૩%) ઉત્તરિાર્ાઓના શારીહરક સ્વાસ્થ્યમા ંવધારો 
થયો છે. 

 ૨૬૬ (૯૫%) લાભાથીઓના જણાવ્યાન સાર મનરેગા યોજના દ્વારા ગામમા ંટકાઉ સપંર્ત્તના સર્જન ર્રીકે 
પાકા રોડ-રસ્ર્ાઓ બનાવવામા ંઆવ્યા છે.  

 ૨૬૪ (૯૪.૨૯%) ઉત્તરિાર્ાઓના મર્ે ટકાઉ સપંર્ત્તના સર્જનથી ગામ લોકોને રોડ-રસ્ર્ાઓ પર 
સરળર્ાથી આવન-જાવનની સગવડર્ા ઊભી થઈ છે. ર્ળાવો, ચેકડેમોના ર્નમાતણથી પાણીના ર્ળ ઊંચા 
આવ્યા છે ર્થા કેટલાકં અંશે પાણીનો પ્રશ્ન પણ હલ થયો છે, ખેર્ ર્લાવડીથી જળ સચંય અને ખેર્ 
ઉત્પાિનમા ંવધારો થયો છે, વનીકરણના કામો દ્વારા ગામ હહરયાળં બન્ય  ંછે, જમીન ર્વકાસના કામો દ્વારા 
જમીન સમર્લ અને ફળદ્ર  પ બની, ઉત્પાિન વધ  ર્થા લોકોની આર્થિક સપંર્ત્તમા ંવધારો થયો છે, સરંક્ષણ 
હિવાલ કે પથ્થરપાળાથી પરૂના પાણી ર્થા જગંલી પ્રાણીઓ સામે ગામના લોકોને સરંક્ષણ પ્રાપ્ર્ થય  ંછે 
ર્થા ર્નયર્મર્ આવક અને આવકમા ંવધારો થવાથી બાળકોના ર્શક્ષણમા ંટકાઉપણ  ંઆવ્ય  ંછે 
 

૬. લાર્ાથીઓને મનરેગા યોજનાનો લાર્ મેળવવામાાં પડતી મ શ્કેલીઓ સાંબાંવધત તારણો 
 ૧૭૨ (૯૫.૩૬%) લાભાથી ક ટ ંબોને નામની નોંધણી કે કામ મેળવવામા ંગ્રામ પચંાયર્મા ંવારંવાર ધક્કા 

ખાવા પડયા છે.  
 સ્થાર્નક સ્ર્રે ૧૭૭ (૬૩.૨૧%) ક ટ ંબોએ કામોની માગંણી અને સોંપણી સબંધંી પ્રશ્નો અને ૧૪૩ 

(૫૧.૦૭%) લાભાથીઓને કામના સ્થળ ઉપર સ ર્વધા મેળવવા સબંધંી પ્રશ્નો સૌથી વધ  અન ભવ્યા છે. 
 ૨૩૯ (૮૫.૩૬%) લાભાથી ક ટ ંબોને પોસ્ટ ઓહફસ કે બેંકમા ંખાત   ંખોલાવવામા ંમ શ્કેલીઓ પડી છે, જેમા ં

૧૫૮ (૫૬.૪૩%) ઉત્તરિાર્ાઓના ક ટ ંબોને પ રાવાઓ શોધવામા ંસૌથી વધ  મ શ્કેલીઓ પડી છે. 
 ૨૭૩ (૯૭.૫૦%) લાભાથી ક ટ ંબોને સૌથી વધ  વેર્ન મેળવવા સબંધંી મ શ્કેલીઓ પડી છે. 
 મનરેગા યોજના હઠેળ ૨૭૩ (૯૭.૫૦%) ઉત્તરિાર્ાઓના ક ટ ંબોને સમયસર વેર્ન ચકૂવવામા ં આવ્ય  ં

નથી, જેથી સમયસર વેર્ન ન ચકૂવાય ર્ો ૨૬૩ (૯૩.૯૩%) ઉત્તરિાર્ાઓને જીવન જરૂરી ચીજ-વસ્ત  ઓ 
ખરીિવામા ંમ શ્કેલીઓ ઉદ્દભવે છે. 

 સશંોધનના ૨૪૧ (૮૬.૦૭%) ઉત્તરિાર્ાઓને પોસ્ટ ઓહફસ કે બેંકમાથંી પૈસા ઉપાડવામા ંમ શ્કેલી અન ભવે 
છે. 

 

૭. લાર્ાથીઓના યોજના અંગેના પ્રવતર્ાવો અને સચૂનો (ઉકેલલક્ષી પગલાાંઓ) અંગેના તારણો 
 અભ્યાસના ૯૮.૫૭% લાભાથી ક ટ ંબો મનરેગા યોજનામા ંસ ધારો કરવાની જરૂહરયાર્ છે રે્વ  ંજણાવે છે. 
 ૨૬૭ (૯૫.૩૬%) ક ટ ંબોના મરે્ લઘ ત્તમ વેર્ન િરમા ંસ ધારો કરવાની ભલામણ કરે છે. 
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 અભ્યાસના ૯૫.૩૬% લાભાથી ક ટ ંબોના મરે્ મનરેગા યોજના હઠેળ ૧૦૦ હિવસની રોજગારી આપવાની 
જોગવાઈમા ં સ ધારો કરવા જણાવે છે, જેમા ં ૬૨.૫૦% લાભાથીઓના જણાવ્યા મ જબ મનરેગા યોજના 
હઠેળ ૨૦૦ હિવસ રોજગારી આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. 

 સશંોધનના ૨૩૦ (૮૨.૧૪%) લાભાથીઓ ચેકડેમ અને ૨૨૯ (૮૧.૭૯%) લાભાથીઓ જમીન ર્વકાસના 
કામો મનરેગા યોજના હઠેળ કરવાની જરૂહરયાર્ છે રે્વ  ંજણાવે છે. 

 અભ્યાસના ૨૦૭ (૭૩.૯૩%) લાભાથીઓ કહ ે છે કે મનરેગા યોજના હઠેળ નવા કામો ર્રીકે જગંલ 
સરંક્ષણના કામો િાખલ કરવા જોઈએ.  

 ૧૫૪ (૫૫%) લાભાથીઓ કહ ેછે કે સ્થળ પર ર્નભાવણી રજજસ્ટરો લોકો જોઈ શકે રે્મ મકૂવા જોઈએ. 
 અભ્યાસના ૯૦.૭૧% લાભાથીના મરે્ મનરેગા યોજના હઠેળ ૨૦૦ રૂર્પયા કે રે્થી વધ  વેર્ન આપવ  ં

જોઈએ. 
 મનરેગા યોજનાના ૬૨.૮૬% ઉત્તરિાર્ાઓ કહ ેછે કે વેર્ન બેંક દ્વારા આપવાની પિર્ર્ શે્રષ્ટ્ઠ છે. 
 સશંોધનના ૧૭૬ (૬૨.૮૬%) લાભાથીઓના મરે્ કામના સ્થળ પર આપવામા ંઆવર્ી સ ર્વધા જેમકે, શ િ 

પીવાન  ં પાણી, છાયંડો, પ્રાથર્મક સારવારની પેટી, ઘોહડયાઘરની સ ર્વધાઓમા ં મહત્તમ સ ધારો કરવાની 
ભલામણ કરે છે. 

 અભ્યાસના ૧૯૧ (૬૮.૨૧%) લાભાથીઓએ કહ્  ં કે મનરેગા યોજનામા ંવહીવટ પારિશતક બનાવવા માટે 
પચંાયર્ના નોહટસ બોડતમા ંયોજના હઠેળ થયેલ ખચત સબંધંી ર્વગર્ો લખવી જોઈએ. 

 સશંોધનના ૧૭૫ (૬૨.૫૦%) લાભાથીઓના મરે્ મનરેગા યોજનામા ં થર્ા ં ભ્રષ્ટ્ટાચારને દૂર કરવા 
ગ્રામસભામા ંખચત સબંધંી ર્વગર્ોની ઊંડાણથી ચચાત કરવી જોઈએ. 

 

 હક્રયાત્મક પગલાાંઓ (સચૂનો અને ર્લામણો) 
1. મનરેગા યોજના અંગે જે લાભાથીઓ પરૂર્ા જાગરૃ્ નથી, રે્વા લાભાથીઓને જાગરૃ્ કરવા માટે ગ્રામ 

પચંાયર્ દ્વારા બે થી ત્રણ હિવસની જાગરૃ્ર્લક્ષી ર્ાલીમ આપવી જોઈએ. આ ર્ાલીમના હિવસોન  ં
વેર્નમા ંરૂપારં્ર કરવ  ંજોઈએ. 

2. યોજનાના અસરકારક અમલીકરણ માટે ગ્રામ પચંાયર્ના સરપચં, ઉપસરપચં, ર્લાટી કમ મતં્રી, 
ગ્રામસેવક, ગ્રામર્મત્ર (રોજગાર)ને વષતમા ંએક વખર્ મનરેગા યોજનાના અસરકારક અમલીકરણ અને 
ક્ષમર્ાવધતન સબંધંી ત્રણ થી પાચં હિવસની ર્ાલીમ આપવી જોઈએ. 

3. યોજનાના લાભાથીઓને બેરોજગારીના હિવસો (ખાસ ઉનાળા)મા ંરોજગારી મળી રહ ેરે્વી ગ્રામ પચંાયરે્ 
વ્યવસ્થા કરવી.  

4. મનરેગા યોજનાના લાભાથીઓને બેરોજગારીના હિવસોમા ં કામ મળી રહ ેઅને શહરેો ર્રફન  ં સ્થળારં્ર 
ઘટાડવા માટે જજમલા અને ર્ાલ કા કક્ષાએથી યોજનાન  ં અમલીકરણ અસરકારક કરવ  ં જોઈએ ર્થા 
અમલીકરણ માળખાને મજબરૂ્ બનાવવ  ંજોઈએ. 

5. મનરેગા યોજના હઠેળ બારમાસી રોડ-રસ્ર્ાઓ અને સરંક્ષણ હિવાલના કામો ર્વશેષ પ્રમાણમા ંથયા છે, 
પરંત   આહિવાસી લોકોની આજીર્વકામા ંવધારો થાય રે્વા ચેકડેમ, ખેર્ ર્લાવડી, ખેર્ર સમર્લ કરવા, 



KCG-Portal of Journals  

9 | P a g e  

ખેર્ર ફરર્ે માટીપાળા, જમીનો ખેર્ીલાયક બનાવવી, કવૂા ખોિવા, ર્ળાવોના સમારકામ, ચેકડેમ અને 
ર્ળાવો ઊંડા કરવા, વકૃ્ષારોપણ વગેરેના કામો મનરેગા યોજના હઠેળ સર્વશેષ કરવાની જરૂહરયાર્ છે. 

6. મનરેગા યોજના હઠેળ લબનક શળ કામો ઉપરારં્ ક શળ કામો જેમકે ગહૃ ઉદ્યોગ, વાસંકામ, ગૌણ વન પેિાશ 
એકત્રીકરણ, મકાન બાધંકામ વગેરેને પણ સમાવવા જોઈએ. 

7. લાભાથીઓને યોજનાનો લાભ મેળવવામા ંપડર્ી મ શ્કેલીઓ ર્નવારવા માટે ગ્રામ પચંાયર્ િારા ફહરયાિ 
ર્નવારણ ર્તં્ર ઊભ  કરવ  ંજોઈએ. 

8. યોજના હઠેળ કરવામા ંઆવેલા કામો સિંભે સોશ્યલ ઑહડટમા ંથયેલી ફહરયાિોના ર્નવારણ માટે સબંરં્ધર્ 
ર્મામ અર્ધકારીઓએ હાજર રહવે   ંજોઈએ અને ફહરયાિોન  ંર્નવારણ લોકો સાથે ચચાત-ર્વચારણા દ્વારા થવી 
જોઈએ રે્મજ સોશ્યલ ઑહડટમા ંમહત્તમ લોકો હાજર રહ ેરે્વા પ્રયત્ન થવા જોઈએ. 

9. જમીન ર્વહોણા, ખેર્મજૂર, છૂટક મજૂર કે જેમની પાસે વષત િરર્મયાન અન્યત્ર રોજગારીનો ર્વકમપ નથી, 
ર્ેવા લાભાથી ક ટ ંબોને ૨૦૦ હિવસની રોજગારી પરૂી પાડવી ર્થા જરૂર જણાય ત્યા ંરોજગારીના હિવસોમા ં
પણ વધારો કરવો જોઈએ. 

10. મનરેગા યોજનાના લાભાથી ક ટ ંબોને કેન્ર સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવેલા લઘ ત્તમ વેર્ન કરર્ા ઓુ ં
વેર્ન ન મળવ  ંજોઈએ રે્મજ અભ્યાસના લાભાથી ક ટ ંબો લઘ ત્તમ વેર્ન ર્રીકે રૂા.૨૦૦ થી રૂા.૨૫૦ મળે 
ર્ેવી અપેક્ષા રાખે છે. 

11. ગ્રામ પચંાયર્ દ્વારા જો સમયસર વેર્ન ન ચકૂવવામા ંઆવે ર્ો ર્ે સમયગાળાની રકમ જે-ર્ે વ્યક્તર્ 
(લાભાથી)ના ખાર્ામા ંન કસાનીના વળર્ર સાથે આપવી જોઈએ. 

12. મનરેગા યોજના અંર્ગતર્ લાભાથીઓએ કરેલા કામોન  ં મમૂયાકંન ચોક્કસ પિર્ર્ અને લાભાથીઓને 
ફરજજયાર્ સાથે રાખીને જ થવ  ંજોઈએ. 

13. યોજના હઠેળ થર્ા ભ્રષ્ટ્ટાચારને નાબ િ કરવા અને વહીવટી પારિશતકર્ા વધારવા માટે આયોજજર્ કામો, 
ફાળવાયેલ ભડંોળ, પણૂત થયેલા કામો અન ેખચત, લાભાથીઓને ચકૂવેલ વરે્ન, કામોની ક્સ્થર્ર્ વગેરેની 
ગ્રામસભામા ંલોકો સાથે ઊંડાણથી ચચાત કરવી જોઈએ. 

14. મનરેગા યોજનાના લાભાથીઓને યોજના હઠેળના આયોજન, અમલીકરણ, િેખરેખ અને મમૂયાકંનના 
કામોમા ંમહત્તમ સહભાગી બનાવવા જોઈએ. 

 

 સમાપન 
મહાત્મા ગાધંી નરેગા યોજના એ ગરીબ અને બેરોજગાર લોકોને રોજગારીનો અર્ધકાર આપ્યો છે, જેથી 

મનરેગા યોજના રોજગાર ર્નમાતણની સૌથી મોટી યોજના છે. આ યોજના ગરીબો અને બેરોજગારોને રોજગારી 
આપીને ગ્રામીણ અસ્યામર્ો (ટકાઉ સપંર્ત્ત)ના ર્નમાતણ દ્વારા સવાાંગી ગ્રામ ર્વકાસ કરવામા ંસહાયરૂપ બની છે. 
પરંત   મનરેગા યોજનાના નબળા અમલીકરણને કારણે લાભાથીઓને રોજગારી મેળવવામા ંઅનેક મ શ્કેલીઓ પડી 
છે. જેના ર્નરાકરણ માટે પ્રસ્ત  ર્ અભ્યાસમા ં કેટલાકં જરૂરી સચૂનો અને ભલામણો પણ રજૂ કરવામા ંઆવી છે. 
મનરેગા યોજના અસરકારક અને સફળ બનાવવા આ સચૂનો અને ભલામણોને ધ્યાનમા ંલેવા આવશ્યક બને છે. 
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ડૉ. વવપ લ સી. રામાણી 
સશંોધન મિિનીશ 

આહિવાસી સશંોધન અને ર્ાલીમ કેન્ર 

ગજૂરાર્ ર્વદ્યાપીઠ 

અમિાવાિ  
 

Copyright © 2012 – 2018 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 

 


