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મનરેગા યોજના અંતગગત રાષ્ટ્રીય સ્તરે ણૂગ થયે કામોન ું વળશ્ેવણ 
(૨૦૧૨-૨૦૧૬)  
જોી મ કે ી. 

ી.એચ.ડી,સ્ટ ડન્ટ,મષાત્મા ગાુંધી ગ્રામ અભ્યાશ વળભાગ. 
ળીર નમગદ દક્ષિણ ગ જરાત ય વનળશીટી,સ રત,ગ જરાત. 

ટ ુંકશાર:- ભશાત્ભા ગાાંધી ગ્રાભીણ યોજગાય અધધધનમભ -૨૦૦૫ અન્લમે ગ્રાભીણ ધલસ્તાયભાાં યશતેા 
દયેક શ્રધભક કુટુાંફને નાણાાંકીમ લષભાાં લધભુાાં લધ ુ ૧૦૦ દદલવ યોજગાયીની વાથે વાથ ે
વ્મક્તતગત કે વામદુાધમક રોકો ઉમોગી ધભલ્કોતોનુાં ધનભાષણ થામ તે ભાટે મોજનાભાાં ધલધલધ 
અધધકાયો નુાં ઘડતય કયેર છે. જે તે બૌગોલરક યીક્સ્થધતને આધીન દયેક શ્રધભકો ોતાના 
વ્મક્તતગત ધલકાવ ભાટે જરૂદયમાત મજુફ કામદાભાાં ધનધાષદયત અધધકાયોનો ઉમોગ કયતાાં શોમ 
છે. આ અધધકાયોનો ઉમોગ કયી ાંચામત વાંસ્થાઓ દ્વાયા ગ્રાભ વબાભાાં ભાંજુય થમેર દયેક 
કામોના અભરીકયણની જલાફદાયી શોમ છે. યાષ્ટ્રીમ સ્તયે લષ ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૬ દયમ્માન 
મોજના અંતગષત કામદાની કરભ ન. ૪(૩) ,SCHEDUL-1 મજુફ ધલબાજન થમેર મખુ્મત્લે ચાય 
શે્રણીનાાં કુર ૧૪ કાભો કયલલાભાાં આલરે છે જે ૈકી ક્ાાં પ્રકાયના કાભો વૌથી લધ ુથમેર થમેર 
છે તે જાણલાનો શતે ુપ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વભામેર છે જેથી કામદાભાાં ધનધાષદયત શતેઓુ મજુફ નુાં 
કાભ થમેર છે કે નદશ તેનો ખ્માર ભી યશ.ે પ્રસ્તતુ વાંળોધન થકી જાણલા ભેર છે કે યાષ્ટ્રીમ 
સ્તયે મોજના અંતગતષ આમોજજત કુર કાભો ૈકી પતત ૩૧% કાભો ણૂષ કયલાભાાં આલેર છે 
એટરે કે ૬૯% કાભોનુાં આમોજન જે તે સ્થાધનક સ્તયે સ્થાધનક રોકો દ્વ્રાયા કયલાભાાં આવ્્ુાં શોલા 
છતાાં અભરીકયણ એજન્વીઓ કાભો ણૂષ કયી ળકી નથી. બાયતનાાં છ પ્રાદેધળક ધલસ્તાયોના ણૂષ 
થમેર કુર કાભો ૈકી ૫૦% કે તેનાથી લધ ુ કાભો પતત એક અથલા ફ ે યાજ્મોભાાં થમેર છે 
જમાયે તે જ ધલસ્તાયભાાં આલેર અન્મ યાજ્મોભાાં કાભ ણૂષતાનો દય ઓછો જાણલા ભે છે. આ 
મોજના અંતગષત કુદયતી વાંવાધનોની વાથે માષલયણને જાણલી ળકામ તેલા ગ્રાભીણ કક્ષાએ 
લધભુાાં લધ ુવામદુાધમક કાભો ળક્ છે યાંત ુલષ ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૬ દયમ્માન યાષ્ટ્રીમ સ્તયે ણૂષ 
થમેર કુર કાભોભાાં વ્મક્તતગત કાભો (૪૫%) લધાયે થમેરા શોલાનુાં જાણલા ભે છે જેભાાં 
મખુ્મત્લે ગ્રાધભણ ળોચારમ અને ગયીફ/લાંલચત કુટુાંફો કે જેઓ SC/ST/IAY/LR કેટેગયીભાાં 
વાભેર શોમ તેઓની જભીનભાાં વ્મક્તતગત કે જુથભાાં ધવિંચાઈની સધુલધાઓનાાં કાભોનો વભાલેળ 
થામ છે. શારના તફકે્ક મોજના અંતગષત ણૂષ થમેર વઘા કાભોના એકભ (્ધુનટ) આધાદયત 
થમેર કુર નાણાાંકીમ લયાળ અન ે યોજગાયીનુાં વર્જન (ભાનલ દ અન ેભાનલશ્રભદદન) નો 
ધિયીભાણીમ અભ્માવો થલો ખફુજ જરૂયી છે વાથે વાથે સ્થાધનક સ્તયે વશ વાભાજજક ઓડીટ 
દ્વ્રાયા ગ્રાભીણ કક્ષાએ મોજનાનો રાબ ક્ાાં આધથિક લગષના રોકો લધ ુરઈ યહ્યા છે તે જાણવુાં 
ખફુજ યવપ્રદ ફની યશળે. ભનયેગા મોજના અંતષગત કુર આમોજજત કાભોનાાં અડઘા કે તેનાથી 
ઓછા કાભો ગ્રામ્મ કક્ષાએ ણૂષ કયલાભાાં આલે છે જેભાાં વ્મક્તતગત અને ભાખાકીમ 
સધુલધાઓના કાભોનુાં પ્રભાણ લધાયે જોલા ભે છે તેભજ ગ્રાભ વબાભાાં ભાંજુય થમેર કાભો ળા 
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ભાટે સ્થાધનક ક્ષેિે ળરુ કયલાભાાં આલતા નથી જે દયેક જીલ્રા સ્તયે ઉડાણ લૂષક વાંળોધનનો 
ધલમ ફની યશ ે છે જેથી આલનાય વભમે કામદાની કાભ અભરીકયણ અને આમોજન 
દ્ધધતઓભાાં ફદરાલ રાલી ળકામ.   

મ ખ્ય બ્દો:- ભનયેગા,શ્રધભકો,અભરીકયણ એજન્વી,રોકબાગીદાયી,વ્મક્તતગત અને વામદુાધમક 
કાભો. 
પ્રસ્તાળના:-  

ભશાત્ભા ગાાંધી ગ્રાભીણ યોજગાય અધધધનમભ -૨૦૦૫ અન્લમે ગ્રાભીણ ધલસ્તાયભાાં યશતેા 
દયેક શ્રધભક કુટુાંફને નાણાાંકીમ લષભાાં લધભુાાં લધ ુ૧૦૦ દદલવ યોજગાયી ભી યશ ેવાથે વાથે 
ગ્રામ્મ ધલસ્તાયભાાં વ્મક્તતગત કે વામદુાધમક રોકોમોગી ધભલ્કોતોનુાં ધનભાષણ,જસ્તય ઉચા 
રાલલા તથા માષલયણની જાલણી કયલાભાાં ભદદ ભે તેલા કાભોનુાં આમોજન સ્થાધનક સ્તયે 
થામ તે ભાટે મોજનાભાાં અધધકાય -૪ નુાં ઘડતય કયેર છે.આ અધધકાય મજુફ જે તે ગાભભાાં 
લવલાટ કયતા રોકો ,સ્થાધનક અને તાલકુા પ્રવાવન તેભજ  અન્મ ગ્રાભીણ ધલકાવ ભાટે કાભ 
કયતા ધલબાગો વાથે ભી જે તે ગ્રાભ ાંચામતનુાં વશબાગી પ્રદિમા દ્વાયા અગ્રતાના િભે ટકાઉ 
ધલકાવના કાભોનુાં આમોજન કયે છે .આ આમોજજત કાભને ગ્રાભ વબાભાાં ભાંજુય કયી ાંચામત 
સ્તેય થી રઈ તાલકુા અને જીલ્રા કક્ષા સધુી ભાંજુય કયલાભાાં આલતુાં શોમ છે. આ પ્રદિમાભાાં જે તે 
કાભોની માદી વાથે આ કાભો ભાટે જરૂયી કુર ભાનલશ્રભ દદલવ વાથેનુાં શ્રભ અંદાજિક 
(Labour Budget) કામદાની કરભ ૧૩ થી ૧૬ શઠેની જોગલાઈ અનવુાય તૈમાય કયતા શોમ છે 
જે એક અધનલામષ લાધિક કામષ આમોજન દસ્તાલેજ છે જેભાાં, આમોજન,ભાંજુયી,નાણાાં સ્ત્રોત અને 
પ્રોજેતટ અભરીકયણની દ્ધધતનો વભાલેળ થામ છે.ગ્રાભીણ સ્તેય આમોજજત થતા કાભોભાાં મખુત્લે 
કૃધક્ષેિે વાંકામેર વ્મક્તતગત /વામદુાધમક કાભો અને ગ્રાભીણ ભાખાકીમ સધુલધાના 
વામદુાધમક કાભો મખુ્મત્લે ધ્માને રેલાભાાં આલે છે જેથી યોજગાયી ની વાથે ટકાઉ અસ્કમાભતો 
થકી ધનયાંતય આધથિક ધલકાવ થતો યશ.ે જીલ્રા સ્તયે થમેર કુર આમોજજત કાભોનાાં કુર ખચષ ૈકી 
ઓછાભાાં ઓછો ૬૦ ટકા ખચષ જભીન,ાણીના સ્ત્રોત અને વકૃ્ષોના ધલકાવ દ્વાયા કૃધ અને કૃધ 
વાંરગ્ન પ્રવધુિઓ વાથે વાંકામેર ઉત્ાદકીમ અસ્કમાભતોના વર્જન ાછ જ થમેર શોલો 
જોઈએ.આ વઘી વાંમોજજત આમોજન પ્રદિમા દયમ્માન વ્મક્તતગત રાબાથીઓના જીલન 
ધનલાષશના ધલકાવના કાભોને અગ્રતા ભે તેની ચોક્કવાઈ જે તે સ્તયે જલાફદાય અભરીકયણ 
તાંિ દ્વ્રાયા થલી જરૂયી છે.  

શાહષત્ય શારણી:- ગ્રાભીણ ધલકાવ ભાંિારમ (૨૦૧૨) દ્વ્રાયા યજુ કયામેર Report to the people 
અશલેાર મજુફ લષ ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૨ ડીવેમ્ફય અંધતત યાષ્ટ્રીમ સ્તયે થમેર કુર કાભો ૈકી  
રગબગ જભીન અને જ વયાંક્ષણનાાં ૫૩ ટકા કાભો થમેર છે. ભનયેગા વભીક્ષા અશલેાર 
(૨૦૦૬-૨૦૧૨) મજુફ લષ ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૨ સધુીભાાં મોજના અંતષગત કુર ૧૪૬ રાખ કાભોનુાં 
આમોજન ગ્રાભીણ સ્તયે કયલાભાાં આલેર શત ુજે ૈકી ૬૦ ટકા કાભો ણૂષ થમેર શતાાં.ણૂષ થમેર 
કુર કાભો ૈકી વૌથી લધ ુ ૨૫ ટકા કાભો જ વાંગ્રશ અને વયક્ષણનાાં થમરે છે ત્માય ફાદ 
અનિુભે ૧૯% ગ્રાભીણ યોડ યસ્તાનાાં કાભો ,૧૪% કાભો ેયા-૫ મજુફ ધવિંચાઈ ની 



Research Guru:  Volume-13, Issue-1, June-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1382  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

સધુલધાનાાં,૧૪% કાભો ભધ્મભ- રધ ુધવિંચાઈ ભાટે નશયેો અને શમાત જાળમોનુાં નલનીકયણનાાં 
કાભો,૧૩% કાભો યુ ધનમાંિણ અને લનીકયણ અને વકૃ્ષાયોણનાાં કાભો અને ૧૩% જભીન 
ધલકાવનાાં કાભો કયલાભાાં આલેર શતાાં.બાસ્કય,અભોદ ળાશ,સનુીર ગપુ્તા દ્વાયા થમેર અભ્માવ 
મજુફ ભનયેગા મોજના અંતગષત થતા કાભોભાાં જે લધાયો થમો છે તે માષલયણીમ કે કુદયતી 
વાંવાધનોના વ્મસ્થાન ને રગતા કાભો નથી.યાંત ુજે ભટીયીમર ્કુત શોમ તેલા કાભો જેલા કે  
કુલા,ળૌચારમ અને યોડના કાભો લધાયે થમા છે. અળોક ાંકજ અને બટ્ટાચામષ (૨૦૧૭) દ્વ્રાયા 
શ્રેણી B :- વામદુાધમક અથલા વ્મક્તતગત અસ્કમાભતો દ્વ્રાયા ગ્રાભીણ વમદુામ ય થમેર 
વાભજજક આધથિક અવયોનાાં અભ્માવભાાં જણાવ્મા મજુફ લષ ૨૦૧૪,૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬ ભાાં કુર 
આમોજજત કાભો ૈકી ૩૭.૮૦ % વામદુાધમક અથલા વ્મક્તતગત અસ્કમાભતોનાાં કાભો નુાં 
આમોજન કયલાભાાં આલેર શતુાં .કુર ૧૯૪૦૦૨૪૩ ફી શ્રેણીનાાં કાભો ૈકી ૨૯.૭૫% કાભો ણૂષ 
થમેર શતા,૪૩.૪૭% કાભો કામષયત અને ૩૫.૭૭% કાભો અભરીકયણ વાંસ્થાઓ દ્વ્રાયા ભાંજુય 
કયામેર શતા યતુાં કોઈ કાયણોવય આ કાભો ળરુ કયલાભાાં આલેર ન શતા. ઉયોતત િણ 
લષભાાં વૌથી લધ ુઆંધ્રપ્રદેળ,ધિભ ફાંગા, ઓદડવા,કણાષટક,ધવજક્કભ,ભધ્મપ્રદેળ,અને ધભઝોયભ 
યાજ્મોભાાં શ્રેણી-Bનાાં કાભો ણૂષ કયલાભાાં આલેર શતાાં.અભ્માવ અંતગષત વાંદ કયામેર 
યાજસ્થાન ,ઉિયપ્રદેળ અને તધભરનાડુ યાજ્મોભાાં શે્રણી B અંતગષત ણૂષ થમેર કાભોની ટકાલાયી 
અનિુભે ૩૧.૯૧,૨૧.૧૨ અને ૧૨.૯૯ જાણલા ભેર શતી.જમાયે યાજ્મોનાાં આમોજજત કાભો ૈકી 
કામષયત કાભોનો દય વૌથી લધ ુકણાષટક (૬૩,૨૫%) ત્માયફાદ યાજસ્થાન (૬૧.૯૮%) ઓડીળા 
(૬૦.૯૪%), ધિભફાંગા (૫૯.૨૩%) અને ભધ્મપ્રદેળભાાં (૫૭.૫૦%) જાણલા ભેર 
શતો.તેલીજ યીતે યાજ્મોનાાં આમોજજત કાભો ૈકી કામષયત ન થમેર કાભોનો દય વૌથી લધ ુ
આવાભ (૮૨.૨૧%),લફશાય (૮૦.૦૨%),ભધ્મપ્રદેળ (૭૯.૧૧%) ઓયીસ્વા (૭૬%) અને ધિભ 
ફાંગા (૭૨.૧૨%) યાજ્મોભાાં જોલા ભેર શતો.   

શુંશોધન ષતે  , વળસ્તાર અને દ્ધવત :- ભશાત્ભા ગાાંધી નયેગા કામદા ના દયધળષ્ટ્ટ ૧ ના ેયા નાં 
૪ ભાાં કયેર સ્ષ્ટ્ટતા મજુફ બાયતના પ્રાદેધળક ધલસ્તાયો અને તેભાાં વભાધલષ્ટ્ટ યાજ્મોભાાં લષ 
૨૦૧૨ થી ૨૦૧૬ દયમ્માન ણૂષ થમેર કાભોનો ખ્માર ભેલી યાષ્ટ્રીમ સ્તયે આ ચાય લષ 
દયમ્માન મખુત્લે રોકબાગીદાયી તેભજ ાંચામત વાંસ્થાઓ દ્વાયા આમોજજત અન ેઅભરીકયણભાાં 
ક્ાાં પ્રકાયના કાભો થમેર છે ત ેજાણલાનો શતે ુવભામેર છે.યાષ્ટ્રીમ સ્તયે વાંચાલરત ONLINE 
MIS વીસ્ટભભાાં દયેક યાજ્મની મોજનાના દયધળષ્ટ્ટ ૧ અનવુાય  અભરીકયણ વાંસ્થાઓ દ્વ્રાયા ણૂષ 
થમેર કાભોની ધલગતો એકધિત કયલાભાાં આલ ેછે. અભ્માવ અંતષગત વાંદ કયામેર ઉયોતત 
નાણાકીમ લષ અંધતત ભનયેગા મોજના અંતગષત અભરીકયણ વાંસ્થા દ્વ્રાયા યાજ્મલાય અંદકત 
થમેર વઘી ભાદશતીને પ્રાદેધળક ધલસ્તાય પ્રભાણે લશચેણી કયી PIVOT TABLE દ્વાયા ટકાલાયી 
ભેલી અભ્માવના શતે ુને દયણૂષ કયલાભાાં આલેર છે.  

રાષ્ટ્રીય સ્તરે મનરેગા કાન ન અંતગગત ણૂગ થયે કામોન ું વળશ્ેવણ:- 

મોજના અંતગષત કામદાની કરભ ન. ૪(૩) ,SCHEDUL-1 મજુફ મજુફ ધલબાજન 
થમેર  મખુ્મત્લે ચાય શે્રણી ભાાં કાભોનુાં આમોજન દયેક મોજના અભરીકયણ વાંસ્થા દ્વ્રાયા કયલાભાાં 
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આલે છે. (૧) શ્રણેી A – કુદયતી વાંવાધનોના વ્મસ્થાન અંગેના જાશયે કાભો (૨) શ્રેણી B :- 
વામદુાધમક અથલા વ્મક્તતગત અસ્કમાભતો (૩) શ્રેણી C :- ખેડતૂ તેભજ ભદશરાજૂથ દ્વ્રાયા 
આજીધલકા નાાં ધનભાષણ શતેવુય વામદુશક પ્રવધુત ભાટે ભાખાકીમ સધુલધા (૪) શ્રણેી D:- ગ્રાભીણ 
ભાખાકીમ સધુલધાના કાભો.દય લે આમોજજત અને વાંકલરત પ્રિીમા ભાટે ભાગષદધળિકાભાાં 
સલૂચત વભમ ભમાષદા નક્કી કયલાભાાં આલેર છે જેભાાં લોડષ/પલમા દીઠ ૧૫ ભી ઓગષ્ટ્ટથી 
આગાભી લષની આમોજન પ્રદિમા વશબાગી દ્ધધતથી ળરુ કયલાભાાં આલે છે અને વભમાાંતયે 
જરૂયી ગ્રાભ વબા ફોરાલી નક્કી કયેર કાભોની અગ્રતાને ધ્માને યાખી ચચાષ ધલચાયણા દ્વ્રાયા ગ્રાભ 
વબાભાાં ભાંજુય કયી ૫ ડીવેમ્ફય સધુીભાાં એટરે કે રગબગ ૪ ભદશના દયમ્માન સ્થાધનક કક્ષાના 
ધલકાવના કાભોનુાં શ્રધભક અંદાજ િક વાથે  તાલકુા ાંચામત ને સપુ્રત કયલાભાાં આલે છે. 
તાલકુા ાંચામત  દ્વ્રાયા દયેક ગ્રાભ ાંચામતનાાં લાધિક આમોજજત કાભો તેભજ તાલકુા સ્તયના 
સલૂચત કાભોને વભાધલષ્ટ્ટ કયી ને દયેક તાલકુાનુાં કાભો વાથેનુાં શ્રધભક અંદાજ િક ૨૦ ડીવેમ્ફય 
સધુીભાાં જીલ્રા કક્ષાએ સપુ્રત થતુાં શોમ છે.૩૧ભી જાન્્આુયી સધુીભાાં જીલ્રાઓભાાંથી આમોજન 
ભેલી યાજ્મ ોતાનુાં વાંકલરત આમોજન ૧૫ પેબ્રઆુયી સધુીભાાં કેન્ર વયકાયને સપુ્રત કયતી શોમ 
છે. ૩૧ ભાચષ સધુીભાાં કેન્ર દ્વ્રાયા ગ્રામ્મ થી યાજ્મ કક્ષા સધુીના ભાંજુય થમેર કાભો અને ભાનલ 
શ્રભ અંદાજ િક વાથેનુાં આમોજન જેતે યાજ્મ,જીલ્રા તેભજ તાલકુા સ્તેય ગ્રાભ ાંચામત ને 
પ્રાપ્ત થતુાં શોમ છે.   

ટેબ ક્રમાુંક:-૧.રાષ્ટ્રીય સ્તરે ક  આયોજજત કામો ૈકી ણૂગ થયે કામો 

 

 

 

 

 

યાષ્ટ્રીમ સ્તયે લષ ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૬ દયમ્માન કુર ૩૧ યાજ્મોભાાં ભનયેગા મોજના 
અંતગષત ગ્રામ્મકક્ષાએ કુર ૪,૧૮,૯૨,૦૦૦ કાભોનુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર શતુાં જે ૈકી 
૨૦૧૨ થી ભાચષ ૨૦૧૬ અંતે ૧,૩૧,૨૯,૪૪૭ કાભો  ણૂષ કયલાભાાં આલેર છે જે કુર આમોજજત 
કાભના ૩૧.૨૪ ટકા જેટરા થામ છે. લષ લાય આમોજજત કયેર કાભો ૈકી ણૂષ થમેર કાભોની 
લષલાય ટકાલાયી જોલાભાાં આલે તો વૌથી લધ ુ ૩૯.૧૭% કાભો લષ ૨૦૧૪-૧૫ ભાાં ણૂષ 
કયલાભાાં આલેર છે જમાયે લષ ૨૦૧૨-૧૩ ,૨૦૧૩-૧૪ અને ૨૦૧૫-૧૬ ભાાં ણૂષ થમેર 
કાભોની ટકાલાયી અનિુભે ૨૮.૯૬ ,૨૭.૭૨ અને ૨૯.૯૧ જેટરી જાણલા ભેર છે. 

િભાાંક લષ 
કુર આમોજજત 

કાભો 

ણૂષ 
થમેર 
કાભો 

ટકાલાયી 

 ૧ ૨૦૧૨-૧૩ ૧૦૪૬૩૦૦૦ ૩૦૨૯૬૬૮ ૨૮.૯૬ 
૨ ૨૦૧૩-૧૪ ૯૩૫૨૦૦૦ ૨૫૯૨૧૫૧ ૨૭.૭૨ 
૩ ૨૦૧૪-૧૫ ૯૭૬૫૦૦૦ ૩૮૨૪૯૯૦ ૩૯.૧૭ 
૪ ૨૦૧૫-૧૬ ૧૨૩૧૨૦૦૦ ૩૬૮૨૬૩૮ ૨૯.૯૧ 

કુર ૪૧૮૯૨૦૦૦ ૧૩૧૨૯૪૪૭ ૩૧.૩૪ 
સ્ત્રોત:-વાંળોધકે ભેલેર ગૌણ ભાદશતી યથી કયેર ગણતયી મજુફ 
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મોજના અંતગષત ણૂષ થમેર કુર ૧,૩૧,૨૯,૪૪૭  કાભોને બાયતની બોગોરીક 
દયક્સ્થધત પ્રભાણ ેજોલાભાાં આલે તો વૌથી લધ ુ દલક્ષણ બાયતભાાં વભાધલષ્ટ્ટ ૭ યાજ્મોભાાં કુર 
થમેર કાભોની ટકાલાયી ૩૯.૮૬ જેટરી જાણલા ભેર છે.તે ૈકી ૩૯ ટકા જેટરા કાભો પતત 
આન્ધ્રપ્રદેળ અને ૨૦ ટકા કાભો કણાષટક યાજ્મ દ્વાયા ણૂષ કયલાભાાં આલેર છે ફાકીના ૪ 
યાજ્મોભાાં ણૂષ થમેર કાભોની ટકાલાયી ૪૧ જેટરી શોલાનુાં ભાલભુ ડરે છે.ત્માયફાદ ફીજા 
િભાાંક ય યશરે ઉતય બાયતના કુર ૬ યાજ્મોભાાં કાભ ણૂષતાની ટકાલાયી ૧૯.૭૭ છે તે ૈકી 
૭૫ ટકા કાભો પતત ઉતય પ્રદેળ યાજ્મ દ્વાયા ણૂષ થમેર છે અન્મ ૫ યાજ્મોની ટકાલાયી ૨૫ 
જેટરી શોલાનુાં ભાલભુ ડરે છે . 

ચાટગ  ક્રમાુંક:૧. છ પ્રાદેવક વળસ્તાર મ જબ ણૂગ થયે ક  કામો 

 

ચાટગ  ક્રમાુંક:૨.દક્ષિણ અને ઉત્તર ભારતમાું શમાવળષ્ટ્ટ ૧૩ રાજ્યોમાું ણૂગ થયે ક  કામો 

 
 

િીજા િભાાંક ય યશરે લૂષ બાયતભાાં ૧૫.૨૬ ટકા આમોજજત કાભો ૫ યાજ્મોભાાં ણૂષ 
કયલાભાાં આલેર છે ત ેૈકી ૪૯ ટકા કાભો પતત ધિભફાંગા યાજ્મ દ્વાયા ણૂષ થમેર છે જમાયે 
અન્મ િણ યાજ્મોભાાં કાભ ણૂષતાની ટકાલાયી ૫૧ યશરે છે. જમાયે અંડફાયઅને ધનકોફાય ભાાં 

૫૨૩૩૭૬૩ 

૬૪૧૪૯૯ 

૨૫૩૦૫૪૨ 

૧૧૪૧૭૯૨ 
૨૦૦૩૭૪૧ 

૧૫૭૮૧૧૦ 

૦ 
૧૦૦૦૦૦૦ 
૨૦૦૦૦૦૦ 
૩૦૦૦૦૦૦ 
૪૦૦૦૦૦૦ 
૫૦૦૦૦૦૦ 
૬૦૦૦૦૦૦ 

દક્ષિણ 
ભારત 

ઉતર ળૂગ 
ભારત 

ઉતર 
ભારત 

વિમ 
ભારત 

ળૂગ ભારત મધ્ય 
ભારત 

૨૦.૫૬ 
૧૦.૪૦ 

૬.૭૨ 
૦.૦૦ 
૦.૦૨ 

૪.૭૭ 
૯.૮૮ 

૦.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૫.૦૦ 

આન્ધ્રપ્રદેળ 
કણાષટક 

કેયર 
રક્ષ્મદી 
ૌઢેચયી 
તેરગાના 

તાધભરનાડુ 

દક્ષિણ ભારતનાું ૭ રાજ્યોમાું 
મનરેગા યોજના અંતગગત થયે ક  

કામો (ાખમાું) 

૦.૪૯ 
૧.૮૮ 
૨.૪૧ 

૦.૪૦ 
૧૮.૯૩ 

૧.૨૧ 

૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ 

શદયમાણા 
દશભાચર પ્રદેળ 

જમ્મ ુકાશ્ભીય 
ાંજાફ 

ઉિય પ્રદેળ 
ઉિયાખાંડ 

ઉત્તર ભારતનાું ૬ રાજ્યોમાું મનરેગા 
યોજના અંતગગત થયે ક  કામો 

(ાખમાું) 
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નશીલત કાભો થમેરા છે. ભધ્મ બાયતભાાં વભાધલષ્ટ્ટ કુર ફે યાજ્મોભાાં ૧૨.૦૨ ટકા કાભો ણૂષ 
થમેર છે જેભાાં ભધ્મ પ્રદેળ યાજ્મ દ્વાયા ૭૮ ટકા આમોજજત કાભો ણૂષ કયલાભાાં આલેર છે જમાયે 
છતીવગઢ યાજ્મ ભાાં આ ટકાલાયી ૨૨ જેટરી છે જે  અન્મ યાજ્મોની વયખાભણીભાાં ઓછી 
શોલાનુાં ભાલભુ ડરે છે.  

ચાટગ  ક્રમાુંક:૩.ળૂગ અને મધ્ય ભારતમાું શમાવળષ્ટ્ટ ૦૭ રાજ્યોમાું ણૂગ થયે ક  કામો 

  
ધિભ બાયતભાાં વભાધલષ્ટ્ટ ૬ યાજ્મો ભાાં કાભ ણૂષતાની ટકાલાયી ૮.૭૦ જેટરી જાણલા ભેર 
છે જેભાાં યાજસ્થાન અને ભશાયાષ્ટ્ર ભાાં અનિુભે ૪૬ અન ે ૩૭ ટકા કાભો ચાય લષભાાં ણૂષ 
કયલાભાાં આલેર છે જમાયે ગજુયાતભાાં ણૂષ થમેર કાભોની ટકાલાયી પતત ૧૬ ટકા જેટરી જ છે 
અને ગોલા, દભણ અન ેદીલ તેભજ દાદયા નગય શલરેી ભાાં નશીલત કાભગીયી જાણલા ભેર 
છે. ઉતય લૂષ બાયતભાાં ણૂષ થમેર કાભોની ટકાલાયી બાયતના અન્મ બોગોરીક ધલસ્તાયની 
વયખાભણીભાાં વૌથી ઓછી ૪.૮૯ ટકા છે ત ેૈકી ૬૮ ટકા કાભો પતત ધિયુા અને ૧૪ ટકા કાભો 
આવાભ યાજ્મોભાાં ણૂષ થમેર છે ફાકીના ૬ યાજ્મોભાાં આ ટકાલાયી ૧૮ જેટરી શોલાનુાં ભાલભૂ 
ડરે છે. 
ચાટગ  ક્રમાુંક:૩.વિમ અને ળૂગ ભારતમાું શમાવળષ્ટ્ટ ૧૧ રાજ્યોમાું ણૂગ થયે ક  કામો 

 
 

૦.૦૧ 
૪.૨૭ 
૩.૦૨ 

૯.૮૧ 
૨.૯૩ 

૦.૦૦ ૨૦.૦૦ 

અંડબારઅને … 
ક્ષબષાર 
ઓહડા 

વિમ બુંગાલ 
ઝારખુંડ 

ળૂગ ભારતનાું ૫ રાજ્યોમાું મનરેગા 
યોજના અંતગગત થયે ક  કામો    

(ાખમાું) 

૧૨.૨૮ 

૩.૫૦ 

૦.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૫.૦૦ 

મધ્ય પ્રદે 

છત્તીશગઢ 

મધ્ય  ભારતનાું ૨ રાજ્યોમાું મનરેગા 
યોજના અંતગગત થયે ક  કામો 

(ાખમાું) 

૦.૦૦ 
૦.૦૦ 
૦.૦૧ 

૧.૮૮ 
૪.૨૮ 

૫.૨૫ 

૦.૦૦ ૨.૦૦ ૪.૦૦ ૬.૦૦ 

દાદયા નગય … 
દભણ અને … 

ગોલા 
ગજુયાત 
ભશાયાષ્ટ્ર 
યાજસ્થાન 

વિમ  ભારતનાું ૬ રાજ્યોમાું 
મનરેગા યોજના અંતગગત થયે ક  

કામો (ાખમાું) 

૦.૦૧ 
૪.૨૭ 

૩.૦૨ 
૯.૮૧ 

૨.૯૩ 

૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ 

અંડફાયઅને … 
લફશાય 

ઓદડળા 
ધિભ ફાંગા 

ઝાયખાંડ 

ળૂગ ભારતનાું ૫ રાજ્યોમાું મનરેગા 
યોજના અંતગગત થયે ક  કામો 

(ાખમાું) 
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ગયીફોના જીલનધનલાષશના સ્ત્રોતના ામાને ભજબતુ કયલાના આળમથી ધનધાષદયત અને 
ટકાઉ ગણુલિા ્તુત ઉત્ાદકીમ અસ્કમાભતોનુાં ધનભાષણ કયલા ભશાત્ભા ગાાંધી નયેગા કામદા ના 
દયધળષ્ટ્ટ ૧ ના ેયા નાં 4 ભાાં કયેર સ્ષ્ટ્ટતા મજુફ ૧૪ પ્રકાયના ધલધલધ શ્રણેી અંતગષતના કાભો 
કેન્ર/યાજ્મ વયકાયનુાં કોઈ ણ ખાત ુાં/ધલબાગ, જીલ્રા/તાલકુા/ગ્રાભ ાંચામત, કે કેન્ર/યાજ્મ 
વયકાય ભાન્મ વયકાયી કે લફનવયકાયી  અધધકૃત  વાંસ્થાઓ/વાંગઠનો અભરીકયણ એજન્વી 
તયીકે કાભ કયતી શોમ છે.યાષ્ટ્રીમ સ્તયે લષ ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૬ દયમ્માન મોજના અંતગષત ણૂષ 
થમેર જુદી જુદી ૧૪ પ્રકાયની કાભગીયી અંતગષતષ કુર ૧,૩૧,૨૯,૪૪૭ કાભો ૈકી ૫૬ ટકા કાભો 
કુદયતી વાંવાધનોના ધલકાવ ભાટે અને ૪૪ ટકા કાભો ભાખાકીમ સધુલધા અંતગષત કયલાભાાં 
આલેર છે જેભાાં જૂથ - વ્મક્તતગત તેભજ વામદુાધમક કાભોનો વભાલેળ થામ છે.  

(૧) ગ્રાવમણ ોચાય:- બાયતભાાં લષ ૨૦૧૨ થી ૧૬ દયમ્માન ણૂષ થમેર કુર કાભો 
ૈકી વૌથી લધાયે ૨૭.૩૮ ટકા જેટરી કાભગીયી ગ્રાધભણ ળોચામારમ અંતગષત કયલાભાાં આલરે 
છે. જેભાાં લષ ૨૦૧૩-૧૪ અને ૨૦૧૫-૧૬ ભાાં થમેર કુર કાભો ૈકી આ કાભની ટકાલાયી વૌથી 
લધાયે અનિુભે ૩૧.૨૬ અને ૩૯.૮૭ જેટરી શોલાનુાં ભાલભુ ડરે છે.જેથી કશી ળકામ આ ચાય 
લષ દયમ્માન મોજનાભાાં વ્મક્તતગત કાભો લધ ુ થમેર છે તેભજ યાષ્ટ્રીમ સ્તયે સ્લચ્છ બાયત 
ધભળનનાાં  (ગ્રાભીણ) નેજા શઠે જે તે આમોજન અને અભરીકયણ વાંસ્થાઓ દ્વ્રાયા ણ આ 
કાભગીયીને પ્રાથભીકતા આેર શળે.(૨) વશિંચાઈની સ વળધાઓ (ેરા-૫ મ જબ):- યાષ્ટ્રીમ સ્તયે 
ભનયેગા કામદાના ેયા ૫ મજુફ ગયીફ/લાંલચત કુટુાંફો કે જેઓ SC/ST/IAY/LR કેટેગયીભાાં 
વાભેર શોમ તેઓની જભીનભાાં વ્મક્તતગત કે જુથભાાં ધવિંચાઈની સધુલધાઓ ઉરબ્ધ કયાલી 
ળકામ છે જે મજુફ લષ ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૬ દયમ્માન થમેર કુર કાભગીયી ના ૧૭.૪૧ ટકા આ 
કાભગીયી જાણલા ભેર છે જે ફીજા િભાાંક યની કાભગીયી છે . ચાય લષ દયમ્માન આ 
કાભગીયી ભાાં ઉિયોિય લધયો થમો શોલાનુાં જાણલા ભેર છે લષ ૨૦૧૨-૧૩ અને ૨૦૧૩-૧૪ 
ભાાં ૧૦ ટકા ત્માયફાદ ૨૦૧૫-૧૬ અને ૧૫-૧૬ ભાાં અનિુભે ૧૮ અને ૨૭.૭૮ ટકા કાભગીયી 
વ્મક્તતગત કે જુથભાાં ધવિંચાઈની સધુલધાઓ અંતગષત થમેર છે . ૨૦૧૨-૧૩ ની વયખાભણીભાાં 
લષ ૨૦૧૫-૧૬ ભાાં ૧૭ ટકા જેટરો લધાયો જાણલા ભેર છે.યાષ્ટ્રીમ સ્તયે યશરે ફીજા િભાાંક 
ય ગયીફ/લાંલચત કુટુાંફો કે જેઓ SC/ST/IAY/LR કેટેગયીભાાં શોમ તેલા કુટુાંફોને ત્માાં 
વ્મક્તતગત કાભગીયી લધ ુજોલા ભે છે.(૩) ગ્રામ્ય રોડ રસ્તાની કામગીરી:- ભનયેગા મોજના 
અંતગષત યાષ્ટ્રીમ સ્તેય થમેર કુર કાભોભાાં ગ્રાધભણ યોડ યસ્તાની કાભગીયી ૧૪.૧૬ ટકા જાણલા 
ભેર છે જે ચાય લષભાાં થમેર કાભગીયીભાાં િીજા સ્થાન ય છે લષ ૨૦૧૨-૧૩ ભાાં થમરે 
કાભગીયીભાાં ગ્રામ્મ યસ્તની કાભગીયી વૌથી લધાયે ૧૭.૫૨ ટકા જાણલા ભેર ત્માયફાદ ૫ ટકા 
ના ઘટાડા વાથે લષ ૨૦૧૫-૧૬ ભાાં ૧૨.૭૯ ટકા યોડ યસ્તાની કાભગીયી થમેર શતી(૪) જલ 
શુંરિણ અને શુંગ્રષ:- લષ ૨૦૧૨ થી ૧૬ દયમ્માન કુર ૧૨,૮૪,૬૮૭ કાભો જ વાંયક્ષણ અન ે
વાંગ્રશ ના કયલાભાાં આલેર છે જે બાયતના કુર કાભો ૈકી ૯.૮૭ ટકા જેટરા થામ છે અન ે
યાષ્ટ્રીમ સ્તયે મોજના અંતગષત ચોથા નફય યની કાભગીયી જાણલા ભેર છે . લષ ૨૦૧૨-
૧૩ ભાાં થમેર કુર કાભોભાાં આ કાભગીયી ૧૬ ટકા વાથે પ્રથભ સ્થાન ે જાણલા ભેર છે 
ત્માયફાદ દયેક લોભાાં આ કાભગીયી ભાાં ઘટાડો નોધામો શોલાનુાં ભાલભુ ડરે છે જે લષ 
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૨૦૧૫-૧૬ ભાાં ૭.૮૩ ટકા જેટરી થમેર છે જે લષ ૨૦૧૨-૧૩ ની વયખાભણીભાાં તેની ટકાલાયી 
અડધી જેટરી થઈ છે.(૫) જમીન વળકાશની કામગીરી:- યાષ્ટ્રીમ સ્તયે ચાય લષભાાં કુર 
૧૨,૧૧,૭૩૪ જભીનધલકાવ ના કાભો થમેર છે જે કુર કાભો ૈકી નાાં ૯.૨૩ ટકા થામ છે. લષ 
૨૦૧૨-૧૩ ભાાં થમેર કુર કાભોભાાં આ કાભની ટકાલાયી ૧૧.૧૫ ટકા જાણલા ભેર છે 
ત્માયફાદ આ કાભગીયીની ટકાલાયી કુર કાભોભાાં ઘટતી જામ છે . (૬) ળનીકરણ અને 
વિૃારોણ:- બાયતભાાં લષ ૨૦૧૨ થી ૧૬ દયમ્માન ણૂષ થમેર કુર કાભો ૈકી ૬.૯૬ ટકા 
જેટરી કાભગીયી લનીકયણ અને વકૃ્ષાયોણ અંતગષત કયલાભાાં આલેર છે જે ૈકી લષ ૨૦૧૨-
૧૩ અને ૨૦૧૫-૧૬ ભાાં થમેર કુર કાભો ૈકી આ કાભની ટકાલાયી અનિુભે ૯.૯૭  અને ૭.૫૪ 
ટકા જેટરી શોલાનુાં ભાલભુ ડરે છે. 

(૭) મધ્યમ અને ધ  વશિંચાઈ માટે નષરેો:- લષ ૨૦૧૨ થી ૧૬ દયમ્માન યાષ્ટ્રીમ 
કક્ષાએ ણૂષ થમેર કુર કાભો ૈકી ૪.૭૧ ટકા જેટરી કાભગીયી ભધ્મભ અને રધ ુ ધવિંચાઈ 
અંતગષત કયલાભાાં આલેર છે જે ૈકી લષ ૨૦૧૨-૧૩ અને ૨૦૧૩-૧૪ ભાાં થમેર કુર કાભો ૈકી 
આ કાભની ટકાલાયી અનિુભે ૭.૩૭ અને ૬.૩૮ ટકા જેટરી શોલાનુાં ભાલભુ ડરે છે. 
ત્માયફાદનાાં લોભાાં આ કાભગીયીભાાં રગબગ ચાવ ટકા ઘટાડો જાણલા ભેર છે જે લષ 
૨૦૧૪-૧૫ ભાાં પતત ૨.૬૨ ટકા અને લષ ૨૦૧૫-૧૬ભાાં ૩.૨ ટકા કાભો થમેર છે.(૮) ષયાત 
જલાયોન ું નળનીકરણ:- લષ ૨૦૧૨ થી ૧૬ દયમ્માન વભગ્ર બાયતભાાં ણૂષ થમેર કુર કાભો 
ૈકી પતત ૪.૪૮ ટકા કાભગીયી શમાત જાળમોનુાં નલનીકયણ અંતગષત કયલાભાાં આલેર છે જે 
ૈકી લષ ૨૦૧૨-૧૩ભાાં આ કાભગયી અન્મ લષની વયખાભણીભાાં વૌથી લધ ુ ૬ ટકા જેટરી 
જાણલા ભેર છે ત્માયફાદના લોભાાં આ કાભગીયીભાાં ઘટાડો જાણલા ભેર છે  લષ  ૨૦૧૩-
૧૪ અને ૨૦૧૪-૧૫ભાાં થમેર કુર કાભો ૈકી આ કાભની ટકાલાયી અનિુભે 4.૧૭ અને ૩.૬૮ 
ટકા જેટરી શોલાનુાં ભાલભુ ડરે છે. ત્માયફાદનાાં લષ ૨૦૧૫-૧૬ભાાં આ કાભગીયી નજીલા 
લધાયા વાથે ૪.૨૮ ટકા જાણલા ભેર છે.(૯) ર વનયુંત્રણ:- લષ ૨૦૧૨ થી ૧૬ દયમ્માન 
વભગ્ર બાયતભાાં કુર ણૂષ થમેર કાભો ૈકી પતત ૩.૧૧ ટકા કાભો યુ ધનમાંિણ અંતગષત 
કયલાભાાં આલેર છે જે ૈકી લષ ૨૦૧૨-૧૩ થી રઈ ૨૦૧૫-૧૬ભાાં આ કાભગયીની વયેયાળ 
ટકાલાયી પતત ૩ ટકા જેટરી જાણલા ભેર છે જે  અન્મ કાભોની  વયખાભણીભાાં વૌથી ઓછી 
છે. (૧૦) અન્ય કામો:- લષ ૨૦૧૨ થી ૧૬ દયમ્માન વભગ્ર બાયતભાાં ણૂષ થમેર કુર કાભો ૈકી 
પતત ૨.૩૮ ટકા જેટરી કાભગીયી અન્મકાભો અંતગષત કયલાભાાં આલેર છે જે ૈકી લષ ૨૦૧૨-
૧૩ થી રઈ ૨૦૧૫-૧૬ભાાં આ કાભગયીની વયેયાળ ટકાલાયી પતત ૨ ટકા જેટરી જાણલા ભેર 
છે જે  અન્મ કાભોની  વયખાભણીભાાં વૌથી ઓછી છે . ચાય લષભાાં થમેર કુર ૩,૧૨,૨૮૨ કાભો 
અન્મ કાભગીયી અંતગષત થમેર છે.(૧૧) ગ્રામ્ય ેયજ:- લષ ૨૦૧૨ થી ૧૬ દયમ્માન વભગ્ર 
બાયતભાાં ણૂષ થમેર કુર કાભો ૈકી પતત ૦.૧૫ ટકા જેટરી કાભગીયી ગ્રામ્મેમજ  અંતગષત 
કયલાભાાં આલેર છે. ચાય લષભાાં પતત ૨૦,૨૭૮ કાભો ગ્રામ્મમેજ અંતગષત થમેર છે. (૧૨) 
રાજીળગાુંધી શેળા કેન્ર:- બાયતભાાં ણૂષ થમેર કુર કાભો ૈકી પતત ૦.૧૨ ટકા જેટરી કાભગીયી 
યાજીલગાાંધી વેલા કેન્ર  અંતગષત કયલાભાાં આલેર છે. ચાય લષભાાં પતત ૧૬,૦૦૦ કાભો 
યાજીલગાાંધી વેલા કેન્ર અંતગષત થમેર છે. (૧૩) મત્સ્ય ઉછેર:- લષ ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૬ભાાં થમેર 
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કુર કાભો ૈકી પતત ૦.૧૨ ટકા જેટરી કાભગીયી ભત્સ્મઉછેય અંતગષત કયલાભાાં આલેર છે. ચાય 
લષભાાં પતત ૧૫,૭૨૮ કાભો થમરે છે. (૧૪) દહરયાઈ વળસ્તારનાું કામો:- લષ ૨૦૧૨ થી 
૨૦૧૬ભાાં થમેર કુર કાભો ૈકી પતત ૦.૦૧% જેટરી કાભગીયી દદયમાઈ ધલસ્તાયના ધલકાવ 
અંતગષત કયલાભાાં આલેર છે જે અન્મ કાભોની વયખાભણીભાાં નશીલત શોલાનુાં પ્રધતત થામ છે.આ 
ચાય લષભાાં પતત ૬૮૭ કાભો થમેર છે.  

ટેબ ક્રમાુંક:-૩ રાષ્ટ્રીય સ્તરે ળવગ ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૬ દરમ્યાન યોજના અંતગગત થયે ક  કામો 
(કોમ ટકાળારી) 

િભ 
ણૂષ થમેર કાભો 

(૨૦૧૨ થી ૨૦૧૬) 
૨૦૧૨-૧૩ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ કુર 

૧ ગ્રાધભણ ળોચારમ 
૪૫૧૯૯૮ ૮૧૦૩૭૫ ૧૫૨૫૦૫૩ ૮૦૭૧૯૭ ૩૫૯૪૬૨૩ 
૧૪.૯૨ ૩૧.૨૬ ૩૯.૮૭ ૨૧.૯૨ ૨૭.૩૮ 

૨ 
ધવિંચાઈ નીસધુલધા 
(ેયા-૫ મજુફ)  

૩૧૦૦૨૮ ૨૬૧૧૬૯ ૬૯૧૪૬૦ ૧૦૨૩૦૮૩ ૨૨૮૫૭૪૦ 

૧૦.૨૩ ૧૦.૦૮ ૧૮.૦૮ ૨૭.૭૮ ૧૭.૪૧ 

૩ ગ્રામ્મ યોડ યસ્તા 
૫૩૩૯૦૨ ૪૦૭૭૨૧ ૪૪૬૩૬૮ ૪૭૧૦૩૦ ૧૮૫૯૦૨૧ 
૧૭.૬૨ ૧૫.૭૩ ૧૧.૬૭ ૧૨.૭૯ ૧૪.૧૬ 

૪ જ વાંયક્ષણ અને વાંગ્રશ  
૪૮૩૬૭૭ ૨૩૫૧૫૭ ૨૭૭૩૨૪ ૨૮૮૫૨૯ ૧૨૮૪૬૮૭ 
૧૫.૯૬ ૯.૦૭ ૭.૨૫ ૭.૮૩ ૯.૭૮ 

૫ જભીન ધલકાવ 
૩૩૭૮૪૪ ૨૫૭૪૫૨ ૩૦૩૫૭૦ ૩૧૨૮૬૮ ૧૨૧૧૭૩૪ 
૧૧.૧૫ ૯.૯૩ ૭.૯૪ ૮.૫ ૯.૨૩ 

૬ લનીકયણઅને વકૃ્ષાયોણ 
૩૦૧૯૨૯ ૧૭૦૨૨૮ ૧૬૪૨૬૦ ૨૭૭૫૫૩ ૯૧૩૯૭૦ 
૯.૯૭ ૬.૫૭ ૪.૨૯ ૭.૫૪ ૬.૯૬ 

૭ ભધ્મભ અને રધ ુધવિંચાઈ ભાટે નશયેો 
૨૨૩૧૪૩ ૧૭૬૯૬૫ ૧૦૦૧૩૪ ૧૧૭૭૨૪ ૬૧૭૯૬૬ 

૭.૩૭ ૬.૮૩ ૨.૬૨ ૩.૨ ૪.૭૧ 

૮ શમાતજાળમોનુાં નલનીકયણ 
૧૮૨૧૭૧ ૧૦૮૦૮૩ ૧૪૦૭૦૩ ૧૫૭૬૨૮ ૫૮૮૫૮૫ 
૬.૦૧ ૪.૧૭ ૩.૬૮ ૪.૨૮ ૪.૪૮ 

૯ યુ ધનમાંિણ 
૧૧૯૩૨૧ ૯૩૦૫૯ ૮૭૩૩૯ ૧૦૮૪૩૬ ૪૦૮૧૫૫ 
૩.૯૪ ૩.૫૯ ૨.૨૮ ૨.૯૪ ૩.૧૧ 

૧૦ અન્મ કાભો 
૭૮૮૪૫ ૬૧૮૦૪ ૭૫૨૦૨ ૯૬૪૩૧ ૩૧૨૨૮૨ 

૨.૬ ૨.૩૮ ૧.૯૭ ૨.૬૨ ૨.૩૮ 

૧૧ ગ્રામ્મ ેમજર 
૬૪૬ ૨૭૦૧ ૪૮૮૪ ૧૨૦૪૭ ૨૦૨૭૮ 
૦.૦૨ ૦.૧ ૦.૧૩ ૦.૩૩ ૦.૧૫ 

૧૨ યાજીલગાાંધી વેલા કેન્ર 
૪૨૪૧ ૩૫૪૪ ૩૩૦૭ ૪૯૦૮ ૧૬૦૦૦ 
૦.૧૪ ૦.૧૪ ૦.૦૯ ૦.૧૩ ૦.૧૨ 

૧૩ ભત્સ્મ ઉછેય 
૧૮૯૩ ૩૭૭૧ ૫૧૧૯ ૪૯૪૫ ૧૫૭૨૮ 
૦.૦૬ ૦.૧૫ ૦.૧૩ ૦.૧૩ ૦.૧૨ 

૧૪ દદયમાઈ ધલસ્તાયનાાં કાભો  
૩૦ ૧૨૨ ૨૬૭ ૨૫૯ ૬૭૮ 
૦ ૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

કુર કાભો 
૩૦૨૯૬૬૮ ૨૫૯૨૧૫૧ ૩૮૨૪૯૯૦ ૩૬૮૨૬૩૮ ૧૩૧૨૯૪૪૭ 

૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 
સ્ત્રોત:-વાંળોધક દ્વ્રાયા ભેલેર ગૌણ ભાદશતી ની ગણતયી ય આધાયીત 
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વનષ્ટ્કવગ:- 

આઝાદી ફાદ લષ ૧૯૭૦ થી ૨૦૦૪ સધુીભાાં અભરીકયણ કયલાભાાં આલેર જુદી જુદી 
લેતન ્તુત યોજગાયીની મોજનાઓનો મખુ્મ ધ્મેમ યોજગાયીની વાથે વાથે ગ્રાભીણ કક્ષાએ 
કુદયતી વાંવાધનોના તેભજ  કૃધ વરાંગ્ન કાભો થામ જેથી જ અને જભીનની જાલણી થકી 
ાક ઉત્ાદકતા લધાયી ળકામ વાથે વાથ ેશુારન અને અન્મ ગૌણ વ્મલવામ થકી ગ્રાભીણ 
સ્તેયે ટકાઉ આધથિક વમદૃ્ધદ્ધ રાલી ગયીફી મતુત બાયત નુાં ધનભાષણ કયલાનો શતો.આ ફધી 
મોજનાઓ જે તે બૌગોલરક યીક્સ્થધત અને અભરીકયણ દ્ધધતનાાં આધાયે કમાાંક વપ તો ક્ાાંક 
ભશદ્ અંળે વપ યશી યાંત ુ જે તે મોજનાઓભાાં ધનધાષદયત થમેર ચોક્કવ શતેઓુને વણૂષ 
દયણૂષ કયી ળકી નદશ.અગાઉની ફધીજ મોજનાઓના અભરીકયણ અને દયણાભોનો આધાય 
રઈ ભશાત્ભા ગાાંધી ગ્રાભીણ યોજગાય અધધધનમભ -૨૦૦૫ ને કામદાકીમ સ્લરૂે અભરીકૃત 
કયલાભાાં આવ્મો છે.આજે ગ્રાભીણ ધલકાવના કુર ફજેટ ૈકી ૫૦% ફજેટની પાલણી આ મોજના 
અંતષગત કયલાભાાં આલે છે.ગ્રાભીણ શ્રધભકોને સ્થાધનક સ્તયે યોજગાયી ની વાથે વાથે  ગ્રામ્મ 
ધલસ્તાયભાાં વ્મક્તતગત કે વામદુાધમક રોકોમોગી ધભલ્કોતોનુાં ધનભાષણ,જસ્તય ઉચા રાલલા 
તથા માષલયણની જાલણી કયલાભાાં ભદદ ભે તેલા કાભોનુાં આમોજન સ્થાધનક સ્તયે થામ તે 
કામદાનો મખુ્મ શતે ુછે યાંત ુલષ ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૬ દયમ્માન યાષ્ટ્રીમ સ્તયે મોજના અંતગતષ 
આમોજજત કુર કાભો ૈકી પતત ૩૧% કાભો ણૂષ કયલાભાાં આલેર છે એટર ે કે ૬૯% કાભોનુાં 
આમોજન જે તે સ્થાધનક સ્તેયે સ્થાધનક રોકો દ્વ્રાયા કયલાભાાં આવ્્ુાં શોલા છતાાં અભરીકયણ 
એજન્વીઓ કાભો ણૂષ કયી ળકી નથી અથલા તો કાભો ળરુ કયલાભાાં આલેર નથી જેથી કશી 
ળકામ કે મોજનાની ભાગષદધળિકાભાાં નક્કી કયેર આમોજન અન ેઅભરીકયણ દ્ધધતભાાં ફદરાલ 
કયલાની જરૂય જણામ છે.લષ ૨૦૧૬ ફાદ ાંચામત સ્તયે થમેર દયેક કાભોને GEO TAG થી 
અંદકત કયલાભાાં આલેર છે જેથી આલનાય વભમભાાં કાભોનુાં ડુપ્પ્રકેળન અટકાલી . 

આ કામદાના શાદષ  વભાન ગણાત ુાં શ્રધભક અંદાજ િક ણ ઓછા કાભ ણૂષતાના દય 
ભાટે જલાફદાય ગણી ળકામ કાયણ કે કામદાની જોગલાઈ મજુફ શ્રધભક કુટુાંફને ૧૦૦ દદલવ 
યોજગાયી આલી અભરીકયણ વાંસ્થાની જલાફદાયી છે જેથી ાંચામત સ્તેય કુર કામષયત 
જોફકાડષનાાં વાંદબષભાાં કુર ભાનલશ્રભદદનની ગણતયી કયી ાંચામત,તાલકુા,જીલ્રા અને યાજ્મ 
સ્તેય કાભ કયતી અભરીકયણ વાંસ્થાઓ કુર કાભો અને ભાનલશ્રભદદન આધાયીત શ્રધભક 
અંદાજિક તૈમાય કયતી શોમ છે યતુાં સ્થાધનક સ્તયે શ્રધભકો દ્વ્રાયા જો કાભની ભાાંગણી કયલાભાાં 
ન આલે કે છી અભરીકયણ વાંસ્થાઓ દ્વ્રાયા વભમવય કાભની ળરૂઆત કયલાભાાં ન આલ ેતો 
શ્રધભકો અન્મ અવાંગઠીત ક્ષિેોભાાં જ્માાં વીઝનર લેતનદય લધ ુ શોમ તેલી  જગ્માએ વશકુટુાંફ 
સ્થાાંતયીત કયી યોજગાયી ભેલલાનો પ્રમત્ન કયતાાં શોમ છે જેથી જે ત ેસ્તેય આમોજજત કાભો 
ણૂષ થતા નથી જો શ્રધભક કુટુાંફોનાાં વભાજજક તેભજ  આધથિક ાવાઓને ધ્માને રઈ જોફકાડષ 
યીન્્રુ પ્રદિમાનો ચોક્કવ વભમગાો ાંચામત દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આલે તભેજ જોફકાડષ વાથ ે
જોડામેર શ્રધભક કુટુાંફોનાાં આધથિક દયજ્જજાની ધલગતો દયેક ાંચામત ાવે યાખલાભાાં આલે ત ે
ખફુજ જરૂયી છે.ગાભભાાં યશતેા ગયીફ કે અધત ગયીફ રોકો ભાટે કામદાભાાં ધનધાષદયત કયેર ૧૦૦ 
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દદલવ ની યોજગાયી તેભને જ ભે અન ે જે તે નાણાાંકીમ લષભાાં આ યોજગાયીનાાં દદલવોનો 
ઉમોગ (ભાાંગણી) ગયીફ કે અધત ગયીફ કુટુાંફ ન કયે તો ત ે છીના નાણાાંકીમ લષભાાં 
કામદાકીમ યીતે ભતા ૧૦૦ દદલવ ઉયાાંત ાછરા લષના ફાકી યશરે યોજગાયીનાાં દદલવો 
ઉભેયી ચાલ ુનાણાાંકીમ લષભાાં કુર યોજગાયીનાાં દદલવોની ભાાંગણી ાંચામત સ્તયે નક્કી થમરે 
ગયીફ કે અધત ગયીફ કુટુાંફો કયી ળકે તે મજુફના શક્કો ભાટેના જોગલાઈની જરૂય છે.આ 
પ્રદકમાને દય િણ લ ે જે ત ે અભરીકયણ વાંસ્થાઓ દ્વ્રાયા અભર થલો જોઈએ.આ િણ લષ 
દયમ્માન શ્રધભક કુટુાંફે કયેર કાભની ભાાંગણી અને ભેલેર યોજગાયનાાં પ્રભાણભાાં પયીથી 
ાંચામત શ્રધભક કુટુાંફોનો આધથિક દયજ્જજાની ક્સ્થધત નક્કી કયી જોફકાડષ યીન્્રુ પ્રદિમા તેભજ 
યોજગાયીના દદલવોની નલેવય થી પાલણી કયી ળકે છે.  

 મોજનાની અવયકાયતા બાયતનાાં જે ત ે પ્રાદેધળક ધલસ્તાયભાાં વભાધલષ્ટ્ટ યાજ્મોના 
ધલકાવ/વમદૃ્ધદ્ધ ય આધાદયત શોમ છે.અભ્માવ અંતગષત જોલા ભેર છે કે દયેક પ્રાદેધળક 
ધલસ્તાયોના ણૂષ થમેર  કુર કાભો ૈકી ૫૦% કે તેનાથી લધ ુ કાભો પતત એક અથલા ફે 
યાજ્મોભાાં થમેર છે જમાયે તે જ ધલસ્તાયભાાં આલેર અન્મ યાજ્મોભાાં કાભ ણૂષતાનો દય ઓછો 
જાણલા ભે છે. દલક્ષણ બાયતભાાં થમેર કુર કાભો ૈકી ૬૦% કાભો આન્ધ્રપ્રદેળ અને કણાષટક 
યાજ્મભાાં થમેર છે તેલી જ યીતે ઉિય બાયતભાાં થમેર કુર કાભો ૈકી ૭૫% કાભો ઉિય પ્રદેળ 
યાજ્મભાાં થમેર છે જમાયે લૂષ બાયતના કુર ણૂષ થમેર કાભો ૈકી ૪૯% કાભો પતત 
ધિભફાંગા યાજ્મભાાં થમેર છે.ભધ્મ અને ધિભ બાયતભાાં ભધ્મપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર અને 
યાજસ્થાન યાજ્મોભાાં કાભ ણૂષતાનો દય લધાયે છે.મોજના અંતષગત ણૂષ થમેર કાભોભાાં પ્રાદેધળક 
સ્તેય ઘણી અવભાનતા જોલા ભે છે જો આ પ્રકાયનુાં ધલશ્રેણ યાજ્મોભાાં વભાધલષ્ટ્ટ 
જીલ્રા,જીલ્રાભાાં વભાધલષ્ટ્ટ  તાલકુાઓ અને તાલકુાઓભાાં વભાધલષ્ટ્ટ ાંચામત સ્તેયે કયલાભાાં 
આલ ે તો એકજ ધલસ્તાયભાાં વભાધલષ્ટ્ટ વભરૂ અભરીકયણ એજન્વીઓની આમોજન અન ે
અભરીકયણ દ્ધધત,રોકજાગધૃત, રોકોની બાગીદાયી અંગે ઘણી અવભાનતા જાણલા ભી ળકે? 
એક વયખા કામદાકીમ સ્લરૂે અભરીકયણ થતી મોજનાનાાં એકજ ધલસ્તાયભાાં મોજનાકીમ 
દયણાભોભાાં જો લધાયે અવભાનતા જોલા ભે તો કામદાને જે તે બૌગોલરક યીક્સ્થધત પ્રભાણ ે
જરૂદયમાત ધલસ્તાય અને જરૂદયમાતભાંદ શ્રધભક કુટુાંફો યુતો કામદો ઘડી ભનયેગા કામદાને નવુાં 
સ્લરૂ આી ળકામ.  

આ મોજના અંતષગત કુદયતી વાંવાધનોની વાથે માષલયણને જાણલી ળકામ તેલા 
ગ્રાભીણ કક્ષાએ લધભુાાં લધ ુવામદુાધમક કાભો ળક્ છે યાંત ુલષ ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૬ દયમ્માન 
યાષ્ટ્રીમ સ્તયે ણૂષ થમેર કાભોભાાં વ્મક્તતગત કાભો લધાયે થમેરા શોલાનુાં જાણલા ભે છે જો 
મોજના અંતગષત યાષ્ટ્રીમ સ્તયે ચોક્કવ થીભ આધાદયત ફ ેથી િણ પ્રકાયના કાભો િણ લષનાાં 
વભમગાા વાથે દયેક ગ્રાભ ાંચામત દ્વ્રાયા અભરીકયણ કયલાભાાં આલે તો રાાંફા ગાે મોજના 
અંતગષત થમેર કાભોના ટકાઉ અને વાયા દયણાભો ભલાની વાંબાલનાઓ ખફુજ લધી 
જળે.શારના તફકે્ક મોજના અંતગષત ણૂષ થમેર વઘા કાભોના એકભ (્ધુનટ) તેભજ થમેર 
કુર નાણાાંકીમ લયાળ અને યોજગાયીનુાં વર્જન (ભાનલ દ અને ભાનલશ્રભદદન) નો 
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ધિયીભાણીમ અભ્માવો થલો ખફુજ જરૂયી છે વાથે વાથે સ્થાધનક સ્તયે વશ વાભાજજક ઓડીટ 
દ્વ્રાયા ગ્રાભીણ કક્ષાએ મોજનાનો રાબ ક્ાાં આધથિક લગષના રોકો લધ ુરઈ યહ્યા છે તે જાણવુાં 
ખફુજ યવપ્રદ ફની યશળે કાયણ કે ળરૂઆતનાાં લોભાાં કામદાને ખફુજ વપ ગણાલી આજ 
દદન સધુી અભરીકયણ કયલાભાાં આલી યહ્યો છે યાંત ુ ૧૦ થી ૧૨ લોનાાં વભમગાાને 
ધ્માનભાાં યાખીને જો દળક દયમ્માન મોજના થકી થમરે ફદરાલનો અભ્માવ કયલાભાાં આલે તો 
ભનયેગા કામદો વયેયાળ યીતે અગાઉ અભરીકૃત થમેર મોજના જેટરો જ કદાચ વપ થમરે 
શોલાનુાં જોલા ભી યશળેે.તેભજ આ પ્રકાયના અભ્માવ થકી અને જનજાગધૃત દ્વ્રાયા ફાંધાયીમ યીતે 
અભરીકૃત થતા અન્મ કામદા મજુફ કદાચ ભનયેગા કામદાને ણ રોકો ોતાની વાભાજજક 
અને આધથિક યીક્સ્થધત સધુાયલા ભાટે ફશોા પ્રભાણભાાં ઉમોગ કયી ળકે.   
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