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Continuous Issue-30 | March – April 2018 

ગ્રામીણ વિકાસની યોજના તરીકે મનરેગા યોજના 

 સ્વતતં્ર ભારતમા ંગ્રામીણ સમદુાયના વવકાસ માટે વવભ્ભીન પ્રયાસો હાથ ધરવામા ંઆવ્યા છે. ભારતના 
ગ્રામીણ સમદુાય મા ંજોવા મળતી પરરસ્સ્થવત માટે અનેકવવધ સમસ્યાઓ જવાબદાર માનવામા ંઆવે છે. ગ્રામીણ 
સમદુાયમા ંજોવા મળતી   ગરીબી એ  સામાજજક અસમાનતાની સમસ્યા માનવામા આવ[ છ[. સામાન્ ય રીત[ 
જોઈઅ[ તો  ગરીબી  અ[ માનેવસજી"ત સમસ્યા  છ[. ગ્રામીણ ભારતમા\  સામાજજક  અસમાનતા  
જ્ઞાવતવ્ યવસ્થા  અને[ ભ}વમ સબ\ધો ૫ર રચાય[લી છ[. ભારતની ક]લ વસ્તીના      ૬૮ @ લોકો ગ્રામીણ 
સમ}દાયમા\  વસવાટ કર[ છ[.  ભારતની કૃવિ અથ"વ્ યવસ્થા  અ[ ક]દરતી ૫રરબળો આધારરત હોવાથી 
આવથ"ક સમસ્યા તરીક[  ગરીબી મ]ખ્ ય જોવા મળ[ છ[. ભારતના ગ્રામીણ સમ]દાયમા\  જોવા મળતી 
ગરીબીને દ]ર કરવા સરકારી અને  બબન  સરકારી ૫|યાસો  હાથ ધરવામા આવ્ યા  છ[.  ગા\ધીજીના મતાનુસંાર  
જયા  સ]ધી  ગામડાઓને  બ[ઠા નહી કરીઅ[ ત્ યા  સ]ધી સાચ]\  સ્વરાજ મળી શકશ[ નહી.  આઝાદી બાદ  
૧૯૫૧ મા\  આયોજનનો  માગ"  અ૫નાવ[લ ૫ર\ત] આજ[  આયોજનના ૬૭ વિ"[ ૫છી આયોજજત  
વવકાસની  ૫|રક|યા  નબળા  વગ"ના ગરીબ  લોકોની  આવથ"ક અને[ સામાજજક  પરરસ્સ્થવતમા\  ૫રીવત"ને 
લાવી શકી નથી.  ભારતમા\  ગ્રામીણ ગરીબી વનવારણ માટ[ મહાત્ મા ગા\ધી રાષ્ટ્રીય  ગ્રામીણ  રોજગાર  
ગેરેન્ ટી અવધનીયમ મહત્ વની ભ}વમકા ભજવ[ છે. કારણ ક[ કેન્ર સરકારની  સહાયથી  રાજય સરકારો  દ્વારા ચાલતા  
વ[તન આધારરત  રોજગાર  કાય"ક|મ સ્વાવલબંી  વનધા"રીત  ૫ઘ્ ધવત  ૫ર આધારરત  હતા  તથા ત[નો મ]ખ્ ય ઉદેશ્ય  

શારીરરક શ્રમ ૫ર આવશ્રત  ગરીબોને[  રોજગારી  ૫]રી પાડવાનો હતો. ગ્રામીણ સમ]દાયમા\ આ કાયદાની અસર ક[વી 
૫ડી?  આ કાયદાના આધાર[ ગ્રામીણ ગરીબી દ]ર થઇ ક[ નેહી? વગ[ર[ પ્રશ્નનોના નીરાકરણ  માટ[  ૫|સ્ત]ત અભ્ યાસ   

કરવામા આવ્ યો છ[. 

પીટર ટાઉનસ[ન્ ડના મતાનુસંાર  વસ્તીમા\  વ્ યાજબી   અને સ્વીકૃત  જીવનધોરણ  અને જીવનશૈલી  ધરાવતા  
ન હોય ત[વી વ્ યરકત  કે  ક]ટ]\બને ગરીબ માનવામા આવ[ છ[. આ  રીત[ ગરીબી અ[ક અ[વી ૫રીસ્થીતી છ[ ક[ 

જ[મા\  વ્ યરકત પોતાની જીવન જરૂરીયાતની ચીજ વસ્ત]  મ[ળવી શકતો નથી.   જીવન વનવાાહના ૫યા"પ્ત સાધનોના 
અભાવવાળી સ્થીતીને ગરીબી કહ[વામા આવ[ છ[. ગરીબીની સ્થીતી નકકી કરવા માટ[ મા૫દ\ડ વવકસાવવામા આવ્ યો 
છ[.  જેને  ગરીબી ર[ખા તરીક[ ઓળખવામા આવ[ છ[. ગરીબી ર[ખા નીચ[ જીવતા વ્ યરકત ક[  ક]ટ]\બને  ગરીબ 

તરીક[ ઓળખવામા આવ[ છ[. ભારતમા\  ગરીબીની ૫રરસ્થીતી  સાવ"ત્રીક રીત[ જોવા મળ[ છ[. ગરીબીની 
૫રરસ્થીતી  અંગ ે ભારતમા\  વવબભન્ ન સવમતીની રચના કરવામા આવી હતી. જ[મા  સી ર\ગરાજન   સવમતીઅ[  જ]લા. 
૨૦૧૪ મા\  અહ[વાલ રજ} કયો" આ અહ[વાલ ૫|માણ[ શહ[રી ક્ષેતે્ર\  ૫|વતરદવસ ૫|વત વ્ યરકત       રૂ. ૪૭  અને 
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ગ્રામીણ   સમ]દાયમા\  રૂ. ૩૨  કરતા ઓછી આવક મ[ળવતા હોય ત[[ને ગરીબ માનવામા આવ[ છ[. અરવવ\દ  

૫નબગઢયા કવમટીના અહ[વાલ ૫|માણે ગ્રામીણ ક્ષેતે્ર   ૨૪૦૦ કેલરી અને શહરેી ક્ષેતે્ર ૨૧૦૦ કેલરી ન મ[ળવી શકનાર 

વ્ યરકતને  ગરીબ માનવામા આવ[ છ[. આયોજન  ૫\ચ  ૨૦૧૩  મ]જબ  ભારતમા\ ગરીબીનુ ં૫|માણ  ૨૧.૯ @ જોવા 
મળે  છે. જે  પૈકી  ગ્રામીણ ક્ષેતે્ર  ૨૫.૭ @ અને  શહરેી  ક્ષતે્ર ે ૧૩.૭૧ @ ગરીબી જોવા મળ[ છ[. ર\ગરાજન  સવમતીના 
અહ[વાલ અનુસંાર ભારતમા\  ૨૦૧૪ મા\  ૨૯.૫ @ લોકો ગરીબ છ[. વવ`વ બ[\કના ૨૦૧૬ના\  અહ[વાલ ૫|માણ[ ૨૭ 

કરોડ લોકો ગરીબ  છ[. વત"માન ભારતમા\  દર[ક રાજયોમા\  ગરીબી ઓછાવતા ૫|માણમા\ જોવા મળ[ છ[. જ[ પૈકી  
સા{થી  વધ]\  છતીસગઢમા\  ૩૯.૯૩ @  ગરીબી જોવા મળ[ છ[. ત્ યારબાદ  ઝારખ\ડમા\ ૩૬.૯૬ @ અને[  ત્રીજા ક|મ[  

બબહાર  ૩૩.૭૪ @ ગરીબીનુ ં ૫|માણ જોવા મળ[ છ[. ગ]જરાતમા\  ગરીબીનુ\ં  ૫|માણ ૧૬.૬૩@ જોવા મળ[ છ[.  

ભારતમા\  ગરીબી   ઘટાડવી અને   લોકોના  ખાસ કરીને[  ગરીબી ર[ખા નીચે   જીવન જીવતા  લોકોના 
જીવનની  ગ]ણવતા   સ]ધારવી   ત[ આયોજજત  વવકાસનો મ]ખ્ ય  હતે ુછે.  આ હતે ુવસઘ્ ધ કરવા માટે   ભારતમા\  
વવબભન્ ન કાય"ક|મો અમલમા\  મ]કવામા આવ્ યા  છ[.  જ[મ કે   વીસ મ]દ્દાનો કાય"ક|મ  ગ્રામીણ ગરીબી વનવારણ 

અ\ગ[ ખાસ યોજના અને  કાય"ક|મો  એમ્પપ્લોયમ[ન્ ટ  અ[સ્યોરન્સ  યોજના, રાષ્ટ્રીય  સામાજજક સહાય કાય"ક|મ, 
જવાહર ગ્રામ સમવૃઘ્ ધ યોજના, ૫|ધાન મ\ત્રી  ગ્રામોદય યોજના,  મહાત્ મા ગા\ધી  રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર 

અવધવનયમ-ર૦૦૫ વગ[ર[ મ]ખ્ ય જોવા મળ[ છ[. આ ઉપરાતં   સ્વૈચ્છછક  સ\ગઠનો મારફત ક[ટલાક  કાય"ક|મો 
ચલાવવામા આવ[ છ[. આ તમામ  કાય"ક|મો ૫{કી  મહાત્ મા ગા\ધી  રાષ્ટ્રીય  ગ્રામીણ  રોજગાર  અવધવનયમની  
અસરકારતા અને સફળતા સા{થી વધારે  ભારતમા\  જોવા મળે છ[.  આ બાબતને ઘ્ યાનમા\ રાખી ૫|સ્ત]ત અભ્ યાસ 

હાથ ધરવામા આવ્ યો છ[. 
 

મનરેગા યોજનાનો ૫રરચયઃ-  

ર૩ મી ઓગષ્ટ્ ટ ર૦૦૫ના રોજ  ભારતીય  સસંદ ગહૃ ે — રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ  રોજગારી  બાહ[ધરી  અવધવનયમ 

૫સાર કયો" હતો. જ[ની સત્તાવાર  જાહ[રાત  ૭ સપ્ટેમ્પબર ૨૦૦૫ ના રોજ  કરવામા આવી હતી.  જ[નો  અમલ ૫|થમ  

તબક્કામા\ દ[શના ર૦૦ જજલ્લાઓમા\  ફ[બ|]આરી ર૦૦૬મા\ થયો હતો.  જ[મા\  ગ]જરાતના ૬ જજલ્લાઓનો 
સમાવ[શ થાય   અને ત્ યારબાદ  ૧૧૩ જજલ્લા અને ૫છી  ૧૭  જજલ્લાઓમા\  અનકુ|મ[   ૧અ[વપ્રલ ર૦૦૭ અને  ૧૫ મી 
મ[  ર૦૦૭થી  આ યોજનાનો અમલ કરવામા આવ્ યો હતો. બાકીના જજલ્લાઓને   ૧ અ[વપ્રલ  ર૦૦૮ થી આ 

અવધવનયમ હ[ઠળ  આવરી લ[વામા આવ્ યા   છ[.  બીજી ઓકટોબર ર૦૦૯ થી આ યોજનાને ગા\ધીજીના નામ સાથ[ 

જોડીને મહાત્ મા ગા\ધી   નેશનલ  રૂરલ  એમ્પપ્લોયમ[ન્ ટ  ગ[ર[ન્ ટી અ[કટ  નામકરણ કરવામા આવ્ ય]\ છ[.  

ગ્રામ લોકો સ્વવનભ"ર બને   અને   સક્ષમ બને  ત[ માટે  વવવવધ  યોજનાઓ  હાલમા\  કેન્ર અને રાજય સરકાર 

દ્વારા અમલમા\ છ[. ૫ર\ત] હવ[ મહાત્ મા ગા\ધી  રાષ્ટ્રીય  રોજગારી  બા\હ[ધરી  અવધવનયમ- ર૦૦૫ કાયદા અન્વયે  
ગ્રામીણ  વવસ્તારોમા\  રહ[તા ૫|ત્ ય[ક  ક]ટ]\બના ૫]ખ્ ત  વયના સભ્ યો જ[  બબનક]શળ  શ્રમ કરવા  ઈછ છ]ક  હોય ત[વા  
ક]ટ]\બને  નાણાકીય  વિ"મા\  ઓછામા ઓછા  ૧૦૦ રદવસની સવ[તન  રોજગારીની બાહ[ધરી આ૫વામા આવ[લ 

છ[. કામના  ક]લ  ખચ"ના ૬૦@  અક]શળ  કારીગરોને મજ]રીના તથા  ૪૦@  થી  માલસામાન   અને ક]શળ, અધ" 

ક]શળ શ્રવમકોને  વ[તનનો  ખચ" કરવામા  આવ[ ત[વી જોગવાઈ  કરવામા  આવી છ[. 
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 આમ મનર[ગા અ[ મા\ગ  આધારરત કાય"ક|મ  છ[ અને કેન્ર સરકાર દ્વારા રાજય  સરકારોને  જ[ સ\સાધનો 
૫]રા  પાડવામા  આવ[ ત[ દર[ક   રાજયમા\  રોજગારીની મા\ગ  ૫ર આધારરત  હોય  છ[. મહાત્ મા  ગા\ધી  મનરેગા 
અ[ લોક  કેન્રીત,  મા\ગ ૫|[રરત,  સ્વ૫\સદગીય]કત  અન[ અવધકાર આધારરત  કાય"ક|મ  છ[. ત[ મા\ગ ૫ર કાય" ૫]રૂ 

પાડવામા\  વનષ્ટ્ ફળ  જવાથી   તથા  હાથ ધરાય[લા કાય"મા\  વ[તનની ચ}કવણીમા\ વવલ\બ  થાય તો  અ[  બ\ન ે  
રકસ્સામા\  ભથ્ થ]  અને  વળતર  ચ}કવીને  વ[તન  રોજગારી  માટ[ની  કાયદ[સર  બાહધેરી  ૫]રી પાડ[ છ[.   

ભાવનગર  જજલ્લામા ં  ચાલતા મનરેગા કાય"ક|મની આ\કડાકીય બાબત તપાસીઅ[ તો.. 

કોષ્ ટક-૧ ભાિનગર જજલ્લામા\   મનરેગા યોજનામા\ નો\ધાય[લ  કામ કરનારી વ્ યરકત 

S.No Blocks 
Number of Job cards Registered Workers 

Number of 
Active 

Applied 
for 

Issued SCs STs Others 
Total 

Workers 
Women Job Cards * 

1 BHAVNAGAR  4946 4837 206 236 12393 12835 6156 1502 

2 GARIADHAR  6579 6372 1923 0 17211 19134 9419 2034 

3 GHOGHA  2460 2256 40 0 5929 5969 2912 1868 

4 JESAR 3097 2895 343 33 8713 9089 4451 693 

5 MAHUVA  10696 10087 450 9 28688 29147 14556 2836 

6 PALITANA  7983 7400 1336 229 21359 22924 11679 2384 

7 SHIHOR  9410 9160 3212 154 24226 27592 13383 3093 

8 TALAJA  5853 5571 493 18 16467 16978 7760 3922 

9 UMRALA  6098 5986 968 592 15244 16804 7920 1855 

10 VALLABHIPUR  3612 3346 958 0 8489 9447 4513 1096 

 
Total 60734 57910 9929 1271 158719 169919 82749 21283 

 

                       કોષ્ ટક- ર ભાિનગર જજલ્લામા\  કાય"રત કેટેગરી અનસુાર કામ કરનારી વ્ યરકત  

S.No Blocks 

Active Workers * 

SCs STs Others 
Total 

Workers 
Women 

1 2 11 12 13 14 15 

1 BHAVNAGAR  2 4 3435 3441 1654 

2 GARIADHAR  480 0 5314 5794 2796 

3 GHOGHA  29 0 3962 3991 2044 

4 JESAR 29 0 1758 1787 847 

5 MAHUVA  150 8 6959 7117 3481 

6 PALITANA  362 70 5070 5502 2658 

7 SHIHOR  838 10 6782 7630 3724 

8 TALAJA  392 18 10461 10871 4944 

9 UMRALA  140 120 4444 4704 2287 

10 VALLABHIPUR  229 0 2179 2408 1058 

 
Total 2651 230 50364 53245 25493 
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       ૫|સ્ત]ત  અભ્ યાસમા\ મનરેગા  યોજનાની ગરીબી વનવારણ  ૫ર  ક[વી અસર થય[લ છ[. ત[  બાબતને 

કેન્રમા\ રાખી સમાજના આ\તર માળખાકીય  સ]વવધાના વવકાસ ૫ર ક[વી અસર  થય[લ છ[ ત[ અ\ગ[ની પ્રાથવમક 

મારહતી  પ્રાપ્ત થય[લ   ત[ની ચચા" કરવામા આવી છ[. જ[મા ખાસ કરીને  પીવાનુ ં ચોખ્ ખ]\ પાણી,  રહ[ઠાણ,  
વસિંચાઈની  વ્ યવસ્થા, અનસ]ુબચત જાતી અને  અનસુબુચત જન જાવત, કામ કરનારી વસ્તી,  જ્ઞાતી, મનરેગા યોજનાની 
૫|ગવત ૫ર અસર,  રોજગાર પ્રાપ્ત કરેલ ક]ટ]\બની વવગત, ઉત્પન થયેલ રોજગારીની  વવગત, મનરેગા  યોજના 
અ\તગ"ત અન્ યને મળેલ રોજગારીની મારહતી, યોજના અ\તગ"ત થય[લ ખચ", મજ}રી ખચ", મનરેગા યોજના 
અ\તગ"ત થય[લ કામગીરી અને ત[ની  ગામના આ\તરરક માળખા ૫ર થય[લ  અસર,  વશક્ષણ,  સાક્ષરતા ૫ર અસર, 
આરોગ્ યના  સ્તરમા\  થય[લી અસર, આવથ"ક સ\સ્થા ૫ર થય[લ અસર, મનર[ગા યોજના અ\તગ"ત ક]ટ]\બના 
ભા{વતક માળખા ૫ર થય[લી અસર, ક]ટ]\બોના સામાજજક  વવકાસ ૫ર મનર[ગાની અસર, ક]ટ]\બોની આવથ"ક વવકાસ 

૫ર  મનર[ગા યોજનાની અસર,  ક]ટ]\બોના શ{ક્ષબણક  સ્તર ૫ર થય[લી અસર ત[મજ  મનર[ગા યોજનાની  અન્ ય 

બાબતોમા\ જોવા મળતી અસરને તપાસવા માટ[ મ]લાકાત અન]સ]બચ ત{યાર કરી  અભ્ યાસ અ[કમ પાસ[થી 
મારહતીનુ ંઅ[કત્રીકરણ કરવામા આવ્ ય]\  હત]\. આ મારહતીના વવશ્લેિણના આધાર[ નીચે મ]જબના તારણો જોવા 
મળ્યા હતા. 

તારણો અને  વનષ્કર્ષ  

૫|સ્ત]ત  અભ્ યાસ અ\તગ"ત  મનરેગા  યોજના દ્વારા ગરીબી વનવારણમા\ ક[વી  અસર  થય[લ  છ[ ત[ 

તપાસતા વનમ્પ ન બાબતો રફલત થતી  જોવા મળ[ છ[. 

મનરેગા યોજનાની અભ્ યાસ હ[ઠળના ગામોમા\  ગ્રામીણ વવકાસ અને આ\તરરક માળખાની સ]વવધા ૫ર ખ]બ 

જ હકારાત્ મક અસર થ[લી જોવા મળ[ છ[.  અભ્ યાસ હ[ઠળના ક]લ ક]ટ]\બોમાથી  ૧૮@ ક]ટ]\બોને  પોતાના  મ]ખ્ ય  

વ્ યવસાયમાથી ૧ થી ૪ મરહના સ]ધી  જયાર[ ૬૬@ ક]ટ]\બોને પોતાના મ]ખ્ ય વ્ યવસાયમાથી  ૫ થી ૮ મરહનાની 
રોજગારી મળતી જણાય છ[.  જયાર[  ૧૬@ ક]ટ]\બોને  ૯ થી ૧ર મરહના  સ]ધીની રોજગારી  મ]ખ્ ય  વ્ યવસાયમાથી 
મળ[ છ[. અભ્ યાસ હ[ઠળના\ ક]ટ]\બોમા\  ૧.૯૪ લાખ  માનવ  કલાકોનુ ં સજ"ન થય[લ]  જોવા મળ[ છ[. આ રીત[  

મનરેગા યોજના અ\તગ"ત અભ્ યાસ હ[ઠળના ક]ટ]\બોની  રોજગારીમા\  વધારો થય[લો જોવા મળ[ છ[. અભ્ યાસ 

હ[ઠળના\  ક]ટ]\બોમા\ ૪૦@  સ્ત્રીઓ અને[ ૬૦@ ૫]રૂિોને રોજગારી મળ[લ  જોવા મળ[ છ[. આ બાબત સમાન કામ 

સમાન વ[તનના ધારા ૫|માણ[ રોજગારી મળતી જણાય છ[. અભ્ યાસ હ[ઠળના ક]લ ક]ટ]\બો ૫{કી  ૨૦@  ક]ટ]\બોને 

૭ રદવસમા\  મહ[નતાણાની રકમ પ્રાપ્ત થાય છ[. જયાર[ ૫૭@ ક]ટ]\બોને ૧૫ રદવસમા\ મહ[નતાણાની રકમ પ્રાપ્ત 

થાય છ[. ર૩ @ ક]ટ]\બોને ૩૦ રદવસમા\ રોજગારી પ્રાપ્ત થાય  છ[. આ બાબત દશા"વ[  છ[ ક[, મનર[ગા યોજનાના 
લીધ[  વ્ યરકતને કામના બદલામા પ્રાપ્ત થતી આવક ટ}કા સમયમા\ પ્રાપ્ત થઇ જાય છ[. જ[નાથી ત[ની ગરીબી દ]ર 

થઇ શકતી જોવા મળ[ છ[. મનર[ગા  યોજના અ\તગ"ત  મળ[લ  રોજગારીનુ ંચ}કવણ]\  રોકડમા\  નહી  ૫ર\ત]  

બ[\કના ખાતામા\  જમા થતા  ભ્રષ્ટ્ટાચાર, લાલચ  અને શોિણ જ[વી સમસ્યાનો સામનો કરવો ૫ડતો નથી. આથી આ 

રોજગારીનો ઉ૫યોગ ગરીબી વનવારણમા થતો જોવા મળ[ છ[. અભ્ યાસ હ[ઠળના ક]લ  ક]ટ]\બોમાથી  ૮૪@ 

ક]ટ]\બોની આવથ"ક  સ્થીતીમા\ સ]ધારો થતો જોવા મળ્યો છ[. આ બાબત ૫ણ દશા"વ[ છ[ ક[,  મનર[ગા  યોજનાના 
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આધાર[ ગરીબી દ]ર થતી જોવા મળ[ છ[. અભ્ યાસ અ[કમના ક]લ ક]ટ]\બો ૫{કી ર૧@ ક]ટ]\બોમા\ સ્થળા\તરનુ ં
૫|માણ ઘટય]\ છ[. જયાર[  ૬૩ @ ક]ટ]\બોનુ ંસ્થળા\તર બ\ધ થય]\ છ[. ૧૬ @ ક]ટ]\બોને કોઈ ફરક ૫ડયો નથી.  આ 

રીત[  મનર[ગા યોજનાની  સ્થળા\તર ૫ર અસર થતા  ગરીબીનુ ં પ્રમાણ ઘટત]\  જણાય છ[. અભ્ યાસ હ[ઠળના ક]લ 

ક]ટ]\બો ૫{કી  ૬ર@  ક]ટ]\બોના જીવન ધોરણમા\  સ]ધારો  થતો જોવા મળ્યો છ[.  આ રીત[ મનર[ગા યોજનાની  
હકારાત્ મક અસર ગરીબી વનવારણમા\  જોવા મળ[ છ[. અભ્ યાસ હ[ઠળના\  ક]લ  ક]ટ]\બો ૫{કી  ૭૩@ ક]ટ]\બો  
સ\ત]ષ્ટ્ ટ જણાય છ[. આમ, મનર[ગા  યોજનાથી ગરીબી વનવારણ જોઈ શકાય છ[. અભ્ યાસ હ[ઠળના ક]લ ક]ટ]\બો 
૫{કી  જરૂરીયાત મ\દ ક]ટ]]\બોને રોજગારી ને મળતી હોય ત[વા ક]ટ]\બોનુ ં ૫|માણ  ૬૬@ છ[. જયાર[  ૭૦@ 

ક]ટ]\બોને ગ[રરીતીનો  ભોગ બનવ]\  ૫ડ[  છ[. અભ્ યાસ હ[ઠળના ક]લ ક]ટ]\બ ૫{કી  ૭૮@ ક]ટ]\બોને  વહીવટી 
ઢીલના\  કારણ[  રોજગારી  પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.  આ બાબત દશા"વ[ છ[ ક[,  મનર[ગા યોજનાની  સ\૫}ણ"  

સફળતા ગરીબી વનવારણ માટ[ જોઈ શકાતી નથી.  

અભ્ યાસ હ[ઠળના ક]ટ]\બોને પ્રાપ્ત થતી આવક જ]દા જ]દા હ[ત]ઓ માટ[ ઉ૫યોગ કર[ છ[. ૩ર@ 

મનર[ગાથી થય[લ આવકને  ઘરખચ" તરીક[ ઉ૫યોગ કર[ છ[. ૪૩@ ક]ટ]\બોઅ[  દ[વાની  ચ}કવણી કરવામા સફળ 

રહયા  છ[. ૧૪@ ક]ટ]\બોઅ[  પોતાના સ\તાનોના શ{ક્ષબણક ખચ"મા\ ઉ૫યોગ કરી શકયા  છ[. આ ઉ૫રા\ત  ૧૧@ 

ક]ટ]\બોએ  અન્ ય  ખચ" તરીક[ ઉ૫યોગ કયો" છ[. આ બાબત દશા"વ[ છ[ ક[, મનર[ગા યોજનાથી ગરીબી અને  

દ[વાની સમસ્યામા\ ઘટાડો જોવા મળ[ છ[.  

આ અભ્ યાસ દ્વારા  સ્પષ્ટ્ટ થાય ક[,  મનર[ગા  યોજનાના અમલીકરણથી ગ્રામીણ  વવકાસ  વ[ગવ\તો બન્ યો છ[.  
ગ્રામીણ  ક્ષેત્રમા\ ગ્રામીણ  વવકાસ થયો હોવાના  વનદ["શો જોવા મળ[  છ[ તથા  ગ્રામીણ  વવકાસ ૫ર  આ યોજનાની  
ખ}બ જ  હકારાત્ મક  અસરો જોવા મળી છ[. દ[શના મોટાભાગની  વસ્તી ગ્રામીણ  ક્ષેત્રમા\ વસવાટ કર[ છ[. આમ  

દ[શના મોટાભાગના વવસ્તારમા\  આ યોજનાનો લાભ  અને  સહાય મળ[લ  જણાય છ[ અને ત[ની અસર  દ[શની 
ગરીબી વનવારણમા\  જોઈ શકાય છ[. આ યોજના અ\તગ"ત ગ્રામીણ  ગરીબ અને બ[રોજગાર ક]ટ]\બોને રોજગારી  
તથા વ્ યરકતગત  કાયો"મા\  તથા  અનસુ]બચત જાતી,  અનસુ]બચત જન જાતી તથા  ગરીબી  ર[ખા હ[ઠળના\  લોકોના 
ઉત્ કિ" માટ[  વસિંચાઇની  સ]વવધા મળતી જણાય છ[. આ યોજનાથી  ગ્રામીણ  આ\તરમાળખાની  સ]વવધાના વવકાસ 

૫ર ખ]બ જ  હકારાત્ મક અસર થય[લ હોવાનુ ં જોવા મળ[ છ[.  

ભારતીય સમાજમા\  ગરીબી વનવારણ માટ[ મનર[ગા યોજના જ[ હ[ત]થી  અમલમા\  મ}કવામા આવી હતી 
ત[ની સ\૫}ણ" સફળતા પ્રાપ્ત થતી જોવા મળતી નથી. કારણ ક[,  વિ" દરવમયાન ૧૦૦ રદવસની  રોજગારી  મળ[ 

છ[ ત[ ૫ર\ત]  ૫]રત] અને સ\તોિકારક  જણાત]  નથી.  આ રીત[  યોજના અ\તગ"ત  ૧૦૦ રદવસ કરતા વધાર[ 

રોજગારી પ્રાપ્ત થવી જોઈઅ[. આ યોજનાની  વધ]મા વધ]  ગ્રામીણ  લોકો  જાણકારી  મ[ળવ[  અને  લાભ લ[ ત[વી  
જોગવાઈ કરવાની આવશ્ કતા જણાય છ[. આ યોજનાનો લાભ  લ[નાર મોટાભાગના ગ્રામીણ  ગરીબ, બ[રોજગાર  અને  

૫છાત  વગ"ના ક]ટ]\બો  હોય છ[. ૫ર\ત]   ઘણીવખત  અવધકારોની  ભ|ષ્ટ્ ટનીતીના કારણ[  આવા ક]ટ]\બોને રોજગારી  
પ્રાપ્ત  થતી જણાતી નથી.  આ યોજના  અ\તગ"ત  વ્ યરકતગત  લાભ  આ૫તી વખત[  ખર[ખર  જ[ ગરીબ  અને[  

જરૂરીયાત મ\દ  વ્ યરકત  છ[ ત[ની  સ\૫}ણ" ખાત્રી કરીને ત[ને પ્રાથવમકતા આ૫વાની આવશ્ કયતા જણાય છ[. આ 
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યોજનાના ઘડતર સમય[  વાસ્તવવાદી    અબભગમનો  ઉ૫યોગ કરવો જોઈઅ[  જ[ ત[  ૫|દ[શની સ્થાવનક  જ~રીયાતો 
અને  જીવનશ{લી ને[ ઘ્ યાનમા\  રાખીને ત[ ૫|માણ[ અમલમા\  મ}કવી જોઈઅ[. આ યોજના પાછળ  સશરકતકરણના  
તક"ને[  ૫|ભ]ત્ વ  આ૫વ]\  જોઈઅ[   સહાય અ[  ટ}કાગાળાનો   અબભગમ   છ[. જયાર[  સશરકતકરણ  અ[ લા\બા 
ગાળાનો અબભગમ  છ[. આ  માટ[  ગ્રામીણ  ગરીબ અને ૫છાત  વગ"ની  માવનસકતામા\ તારશ્ય ફ[રફાર  લાવવાની 
જ~ર છ[. અ[વી જ રીત[  પોતાના  વ્યવસાયમાથી  તથા  યોજનાનો લાભ  થકી  જ[ણ[ ૫|ભાવશાળી વ્ યરકતત્ વ  ઉભ] 

કય]" છ[ ત[વા  આગ[વાનો  ગ્રામીણ  લોકોમા\  પે્રરણાનો  સ્ત્રોત   બને  જ[થી સપંોવિત  વવકાસ  અથવા  ટકાઉ  

વવકાસની  પષૃ્ટ્ઠભ}વમનુ ં વનમા"ણ  થઈ  શક[  છ[.   
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