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મનરેગા યોજનાનાાં રરણામો 

ડો.દયારામભાઇ ી. માહે 

વભજળાસ્ત્રના આસવસ્ટટ પ્રોપેવય 

ભહશરા ભશાસલઘારમ, લડોદયા. 
 

પ્રસ્તાવના : 

  ગ્રાસભણ વભાજભા ગયીફી, ફેકાયી, ળોણ, અવભાતા, સનયક્ષયતા લગેયે અનેક 

વભસ્માઓ છે. બાયતની યાષ્ટ્રીમ વયકાયે ગાભડાઓની વલાાઁગી સલકાવ કયલા ભાટે કેટરાક ખાવ 

કામયક્રભો શાથ ધમાય. આલા ખાવ કામયક્રભોભા વામદુામ સલકાવ મોજના, વશકાયી પ્રવ્રસિ, 

ચંામતીયાજ, ભશાતભા ંગાધંી યાષ્ટ્ષ્ટ્રમ ગ્રાસભણ યોજગાય ફાશધેયી મોજના લગેયે છે, આ કામયક્રભો 

દ્વ્રાયા વભાજની વભસ્માઓ શર કયલા પ્રમાવ કયલાભા ંઆયોમો છે.  

અભ્યાસ વવષયની સાંદગી : 

  પ્રસ્તતુ અભ્માવ ડાગં જજલ્રાના સ્થાતંયીત આહદલાવીઓને ધ્માનભા ંયાખીને કયલાભા ં

આયોમો છે. ડાગં જજલ્રાના વભગ્ર ગાભોભાથંી એક ગાભ ીરાઇદેલીની વદંગી કયલાભા ં

આલી છે. સ્થાતંય ભોટા બાગે ભોવભી, કાભચરાઉ કે શગંાભી સ્લરુનુ ંશોમ છે. અહશના ભોટા 

બાગના આહદલાવીઓ ડોળના પ્રદેળો સયુત, તાી, લરવાડ, યોમાયા લગેયે જજલ્રાઓભા ં

સ્થાતંય કયતા જોલા ભે છે. આહદલાવીઓ ભાટે વયકાયશ્રીની સલસલધ મોજનાઓ શોલા છતા ં

ફધાજ આહદલાવીઓને માયપ્ત યોજગાયી ઉરબ્ધ થઇ ળકતી નથી. ભાટે ભનયેગા મોજનાના ં

હયણાભો જાણલા આ સલમ ઉય વળંોધન કયલાની વદંગી ઉતાયી છે.
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અભ્યાસના હતેઓુ : 

  આ અભ્માવનો મખુ્મ શતે ુભનયેગા મોજનાના ંહયણાભો વભજલાનો છે. અતે્ર પ્રસ્તતુ 

અભ્માવના મખુ્મ શતેઓુ નીચે મજુફ છે.  

- ભનયેગા મોજનાના ંહયણાભો જાણલા. 

- ભનયેગા મોજનાના ંકાયણે આલેર હયલતયન તાવવુ ં
સાંશોધન અભ્યાસની ધ્ધવત :  

આ અભ્માવ મખુ્મતલે કે્ષત્રકામય ય આધાયીત છે. અભ્માવભા મખુ્મ અલરફંન ગણાતી 

કે્ષસત્રમ લાસ્તસલક હયસ્સ્થસતભાથંી સવુગંત ભાહશતી ભેલલા સનહયક્ષણ, મરુાકાત અનસુચૂી 

પ્રયહુકતનો ઉમોગ કયલાભા ંઆલેર છે. 
મનરેગા યોજના : 

  ભશાતભા ંગાધંી યાષ્ટ્ષ્ટ્રમ ગ્રાસભણ યોજગાય ફાશધેયી મોજના(Mahatma Gandhi NREGA) 

કેન્દ્ર વયકાયની મોજના છે. આ મોજનાનો ઉદેશ્મ ગ્રાસભણ સલસ્તાયભા ંયશતેા કુટંુફો કે, જે 

ખુ્તલમના વભ્મો ળાયીહયક શ્રભથી થઇ ળકે તેવુ ંબફનકુળ કાભ કયલા ઇચ્છુક શોમ તેલા દયેક 

કુટંુફને નાણાહકમ લયભા ંઓછભા ંઓછા ૧૦૦ હદલવની યોજગાયી આલાનો ઉદેશ્મ છે. 

રોકવબા દ્વ્રાયા આ કામદો ૨૦૦૫ભા ંવાય કયલાભા આયોમો. આ કામદા દ્વાયા જે યોમહકત 

રઘિુભ લેતન મજુફ કાભ કયલા તૈમાય શોમ તેલી યોમહકતઓને યોજગાયી આલાની ફાશંધેયી 

આલાભા આલે છે.  

યોજનના મખુ્ય હતેઓુ : 

  આ મોજનના મખુ્મ શતેઓુ (૧) ગ્રામ્મ ગયીફોને રઘિુભ યોજગાયી આલી (૨) દુષ્ટ્કા 

અને ફેયોજગાયીના હદલવોભા ંગ્રામ્મ રોકોને કાભ રુુ ાડવુ ં (૩) ગ્રામ્મ સલસ્તાયોભાથંી ળશયે 

તયપ થત ુ ંસ્થાતંય અટકાલવુ ં(૪) ગ્રાભ સલકાવભા ંઉમોગી થઈ ળકે તેલી ટકાઉં વંસિ ઊબી 

કયલી અને વલંાાંગી ગ્રાભ સલકાવને રગતા કામો કયલા. આ શતેઓુ હયણૂય કયલા વયકાયશ્રી 

તયપથી પ્રમાવ કયલાભા ંઆલે છે.  

  આ મોજનાનો મોગ્મ યીતે અભરીકયણ થામ તો ગ્રામ્મ કુટંુફોને યોજગાયી યુી ાડલાથી 

ગયીફી અને ભખૂભયાથી યક્ષણ ભળે. ોતાના ગાભભા ંકે નજીકના ગાભભા ંયોજગાયી ઉરબ્ધ 

કયલાથી ગ્રામ્મ-ળશયેી સ્થાંતય ઓુ ં કયી ળકાળે. સ્ત્રીઓને યોજગાયી ભલાથી તેઓભા ં

સ્લાતતં્ર્મનો ખ્માર સલકાવ ાભળે. આ મોજનાએ સ્ત્રીઓ ભાટે વાનકુૂ લાતાલયણ ઉભુ ં કયળે. 
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સ્ત્રીઓનુ ંઆથીક વળહકતકયણ થળે. જેનાથી તેભનાભા ંવભાજ અને કુટંુફભા વાભાજજક દયજ્જો 

અને ભસૂભકાની ફાફતભા ં રુુોની તાફેદાયીભાથંી ફશાય નીકીને આતભસનબયય ફનલાની 

ળહકતનો સલકાવ થળે. ગ્રામ્મ સલસ્તાયભા ંયોજગાયીના સ્ત્રોત ઊબા કયલાથી ઉમોગી સભરકતો 

ઊબી કયલી ડળે. ગ્રામ્મ વભાજભા ંગયીફો અને સ્ત્રીઓને ણ યોજગાયી ઉરબ્ધ કયલાથી 

વભાજભા ં લધ ુ વભાનતા રાલી ળકાળે. યષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ યોજગાયી ફાશંધેયી એકટ દ્વાયા 

અવગંહિત કાભદાયોને વાભાજજક વરાભસત અને રઘિુભ લેતનની ભાગંણી કયી ળકળે. વાથે 

વાથે ળોસત કભદાયો કાભદાય ચલને લધ ુભજમતૂ ફનાલી ળકળે. 
અભ્યાસના તારણો : 

  ળોધકામય દ્વાયા ડાગં જજલ્રાના એક ગાભના 246 ઉિયદાતાઓનો અભ્માવભા ંજાણલા 

ભળ્ય ુ છે. મોજનાની જાણકાયી ગ્રાભવબાભા ં વયચં, ચંામતના વભ્મ, તરાટીકભ ભતં્રી, 

ગ્રાભવબાભા ં શાજય યશરેા અસધકાયી દ્વ્રાયા જાણકાયી આલી જોઇએ યંત ુ ભોટબાગના 

ઉિયદાતાઓને આ મોજના સલળે જાણકાયી ધયાલતા નથી. જેથી આ મોજનાથી ઉિયદાતઓ 

યોજગાયીનો રાબ ભેલી ળક્યા નથી. ફેયોજગાયીના હદલવોભા ંકાભ ભળ્યુ ંનથી. યોજગાયીના 

અબાલના કાયણે સ્થાાતંયનુ ંપ્રભાણ લધ્યુ ંછે. કુર 246 ઉિયદાતાઓભાથંી 200 ઉિયદાતાઓ 

સ્થાંતય કયે છે. આ મોજનાની વાચી વભજ શોચી નથી. જેથી સ્થાયંનુ ંપ્રભાણ લધ ુજોલા 

ભે છે. કુર ઉિયદાતાઓભાથંી ભાશાતભા ગાધંી નયેગા મોજનાની જણકાયી ધયાલતા 

ઉિયદાતઓની વખં્મા 27 (10.98%)છે. જ્માયે ભાશાતભા ગાધંી નયેગા મોજનાની જણકાયી ન 

ધયાલતા ઉિયદાતઓની વખં્મા 219 (89.02%) છે. આથી આ મોજનાનો રાબ રોકો સધુી 

યુતા પ્રભાણભા ંશોંચી ળક્યા નથી.  

  આ મોજના શિે કાભદાયોને જોફ કાડય આલાની જલાફદાયી ગ્રાભ ચંામતની છે. 

જેથી કુર ઉિયદાતાઓભાથંી જોફ કાડય ધયાલતા ઉિયદાતાઓની વખં્મા ૧૮૦ (૭૩.૧૭%જ) છે. 

જ્માયે જોફ કાડય ભળ્યુ ં નથી તે ઉિયદાતાઓની વખં્મા ૬૬ (૨૬.૮૩%) છે. ળોધકામય દ્વ્રાયા 

જાણલા ભળ્ય ુછે કે, જોફકાડય નથી તે ભાટે અનેક હયફો જલાફદાય છે. જેભ કે, ઉિયદાતાઓ 

કાભ ય જલાને કાયણે, જોફકાડય સલળે ભાહશતી નથી, પોભય બયુય ણ જોફ કાડય ભળ્ય ુનથી, 

ફીજા ગાભે યશલેા જલાને કાયણે, ગયીફને વાબંતા નથી, પોટા ાડયા ણ ભળ્યુ ં નથી, 

વયચં આતો નથી, જોફકાડય ભાટે ૈવા બમાય ણ ભળ્યુ ં નથી, પોટા ાડલા ૈવા નથી, 

નાભભા ંપેયપાય થલાને કાયણે, જભીન લધાયે શોલાને કાયણે, ૧૩ ઉિયદાતાઓ ાવે તો જભીન 
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નથી છતા ંજોફકાડયભળ્મો નથી. ભોટબાગના ઉિયદાતાઓ ોતાની ાવે જોફકાડય યાખે છે યંત ુ

ક્યાયેક જોફકાડયન ુ ંકાભ છે એ યીતે કહશને ચંામતના વભ્મ રઇ જામ છે. તેઓને એક હદલવનુ ં

ણ કાભ આપ્યુ ંનથી છતા ણ જોફકાડયભા ંયોજગાયીના હદલવોની નોંધ થમેર જોલા ભેર 

છે. જ્માયે કેટરાક ઉિયદાતાઓના જોફકાડય ચંામતના વભ્મો રઇ ગમા છે, તે ઉિયદાતાઓ 

ાવે નથી. કુર ઉિયદાતાઓભાથંી જેભની ાવે જોફકાડય છે તે ઉિયદાતાઓની વખં્મા ૧૫૮ 

(૬૪.૨૩%જ) છે. જ્માયે જેભની ાવે નથી તેઓની વખં્મા ૨૨ (૮.૯૪%) છે. ઉિયદાતાઓ 

ાવેથી એવુ ંણ જાણલા ભળ્યુ ંછે કે જોફકાડય ઉય યોજગાયીના હદલવોની નોંધ કયલાભા ંઆલ ે

છે. આ કાભના હદલવોનુ ં લેતન ોસ્ટભાસ્તય દ્વ્રાયા આલાની જોગલાઇ છે. યંત ુઆ ૈવાનો 

ઉાડ ોસ્ટભાસ્તય ાવથેી વયચં દ્વ્રાયા અંગિૂા ભાયીને કયલાભા ંઆલે છે. તેઓ લાધંો ણ 

ઉિલતા નથી કાયણ કે તેઓ કશ ેછે કે અભે કાભ કયુાં નથી. તેઓને એ ણ ખફય નથી કે કાભ 

ન આલાથી ફેયોજગાયી બથ્થ ુભલા ાત્ર છે. તેઓ અબણ શોલાથી કાભ ભાટે અયજી ણ 

કયી ળકતા નથી. કાભ કયનાય યોમહકતોને વહશ આલડતી શોમ તો ણ અંગિૂો જ ભાયલાનો શોમ 

છે. જેથી પદામી હયણાભો આયોમા નથી. 

  ઉિયદાતઓને જોફકાડય ય યોજગાયી યુી ાડલા અંગેની ભાહશતી કે જાણ યોજગાયી 

લાચ્છુકને ગ્રાભ ચંામત દ્વ્રાયા આલાની શોમ છે. એટલ ુજ નહશ યંત ુગ્રાભ ચંામતના નોટીળ 

ફોડય ય ભાહશતી જાશયેભા ં પ્રસવધ્ધ કયલાની શોમ છે. જોફકાડય ઉય કુટંુફના વભ્મો ૧૦૦ 

હદલવની યોજગાયી ભેલી ળકે. 

  ળોધકામય દ્વ્રાયા જાણલા ભેર છે કે, એક ણ ઉિયદાતઓને ૧૦૦ હદલવની યોજગાયી 

ભી નથી. વૌથી લધાયે જોફકાડય ઉય કાભ ભળ્યુ ં નથી તે ઉિયદાતઓની વખં્મા ૧૨૪ 

(૫૦.૪૧%) છે. જ્માયે જોફકાડય ઉય કાભ ભળ્યુ ં છે તે ઉિયદાતઓની વખં્મા ભાત્ર ૫૬ 

(૨૨.૭૬%) છે. જેભા ં ૦ થી ૫ હદલવની યોજગાયી ભેલતા ઉિયદાતઓની વખં્મા ૧૦ 

(૪.૦૭%), ૬ થી ૧૦ હદલવની ભેલનાયની વખં્મા ૧૩ (૫.૨૮%), ૧૧ થી ૧૫ હદલવની 

ભેલનાયની વખં્મા ૧૭ (૬.૯૧%), ૧૬ થી ૨૦ હદલવની ભેલનાયની વખં્મા ૦૭ (૨.૮૫%), 

૨૧ થી ૨૫ હદલવની ભેલનાયની વખં્મા ૦૧ (૦.૪૧%), ૨૬ થી ૩૦ હદલવની ભેલનાયની 

વખં્મા ૦૩ (૧.૨૧%), ૩૧ થી ૩૫ હદલવની ભેલનાયની વખં્મા ૦૩ (૧૨૧%), ૩૬ થી ૪૦ 

હદલવની ભેલનાયની વખં્મા ૦૨ (૦.૮૧%) છે. 
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  ગ્રાસભણ સલસ્તાયભા ંયશતેા કુટંુફોભા ખુ્તલમના વભ્મો ળાહયયીક શ્રભથી થઇ ળકે, જેભા ં

શ્રભકામયની કુળતાની જરૂય નથી તેવુ ંકાભ કયલા ઇચ્છછા ધયાલતા શોમ તેલા દયેક કુટંુફને ૧૦૦ 

હદલવની યોજગાયી ભે તે ઉદેશ્મ છે. ઉિયદાતઓને આ મોજના શિે જોફકાડય ઉય ૧૦૦ 

હદલવની યોજગાયીની ધયાલતા ઉિયદાતઓની વખં્મા ૧૪૬ (૫૯.૩૫%) છે. જ્માયે ૧૦૦ 

હદલવની યોજગાયી ભે છે તેની જાણકાયી ધયાલતા નથી તેઓની વખં્મા ૧૦૦ (૪૦.૬૫%) છે. 

યોજગાયી ભેલનાય ૫૬ ઉિયદાતઓભાથંી ૩૩ ઉિયદાતઓને લેતન આલાભા ંઆયોયુ.ં આ 

લેતન ણ યેુરુુ આલાભા ં આયોયુ ં નથી. જેભા ં ૧૦૦ થી ૫૦૦ સધુીનુ ં લેતન ભેલનાય 

ઉિયદાતઓની વખં્મા ૧૦ (૪.૦૭%), ૫૦૧ થી ૧૦૦૦ સધુીનુ ંલેતન ભેલનાયની વખં્મા ૧૪ 

(૫.૬૯%), ૧૦૦૧ થી લધ ુઆલક ભેલનાયની વખં્મા ૦૯ (૩.૬૫%), કાભ કયુય છતા લેતન 

ભળ્યુ ંનથી તેઓની વખં્મા ૨૩ (૯.૩૫%) છે. 

  આ મોજનાનો શતે ુ ંહયણૂય થમો નથી. ળોધકામયના આધાયે જાણલા ભળ્યુ ંકે આ મોજના 

ભોટબાગના ઉિયદાતઓને રાબદામક નીલડી નથી. જે ભાટે અનેક યીફો જલાફદાય છે. 

જેભ કે મોજના સલળે ભાહશતી ભતી નથી., કાભ જોફકાડય ન ધયાલતા રોકોને ભે છે, કાભ જ 

આતા નથી, કાભ કમાય છી લેતન ક્યાયે ભે તે નજન નથી, સગુય પેકટયીભા ં કાભ કયલા 

નીકી જલાને કાયણ,ે કાભની જાણકાયી આતા નથી તેથી કાભ કયુાં નથી, કાભ કમાય છી ણ 

લેતન આતા નથી, કાભ ઊભ ુકયી ળકતા નથી, જોફકાડય ન શોલાથી કાભ ભી ળકતો નથી, 

જોફકાડય શોલા છતા રાબ ભળ્મો નથી. લગેયે કાયણે ઉિયદાતઓ રાબથી દુય યહ્યા છે. આભ 

છતા ભોટાબાગના ઉિયદાતઓને અેક્ષા છે આ મોજનાનો રાબ ક્યાયેક તો ભળે. જેથી તેઓ 

મોજના ચાલ ુયાખલા ય બાય મકેૂ છે. મોજના ચાલ ુયાખી રાબ આલો જોઇએ એવુ ંલરણ 

જોલા ભે છે. 
સચૂનો  : 

 અભ્માવના ગાભભા ં એક ણ ઉિયદાતાને ભનયેગાભા ં 100 હદલવની યોજગાયી ભી 

નથી. ભાટે ભનયેગા મોજના શિે 100 હદલવની યોજગાયી ભે તેલા પ્રમતનો કયલા 

જોઇએ. 

 ભનયેગા મોજના સલળે રોકોને વાચી જાણકાયી ભે તે ભાટે લધ ુ પ્રચાય-પ્રવાયના 

ભાધ્મભનો ઉમોગ કયલો જોઇએ.  
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 રાબાથીનેજ રાબ ભે તેનુ ંધ્માન યાખી ગ્રામ્મ સલસ્તાયોભાથંી ળશયે તયપ થત ુ ંસ્થાતંય 

અટકાલલા પ્રમાવ કયલા જોઇએ.  
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