રાષ્ટ્રીય સ્તરે મનરે ગા યોજનાન ું અવોકન (૨૦૦૬-૨૦૧૮)
જોશી મકેશ ી
ી.એચ.ડી,સ્ટડન્ટ,મહાત્મા ગાુંધી ગ્રામ અભ્યાસ વવભાગ વીર નમમદ દક્ષિણ ગજરાત યવનવસીટી,
સરત, ગજરાત
ટું કસાર:- રયમોજનાનુ કામયસ્લરૂ ભોટુ અને રાાંફા વભમ સુધી ચારે તેવ ુ ાં શોમ તો
રયમોજનાના ઘડતય વભમે જ તેના મ ૂલમાાંકનની એટરે કે રયમોજનાના અભર શેરા,
દયમ્માન અને છીની જોગલાઈ તેના દસ્તાલેજી કયણભાાં શોમ છે . જેથી તેભાાં થઇ યશેરા કામોની
પ્રગતત અને રયણાભની મોગ્મ ચકાવણી અને જરૂયી સુધાયાને અલકાળ યશે. કદભાાં ભોટી અને
તલળાર કામય વ્મા અને તલસ્તાય ધયાલતી ભનયે ગા મોજનાનુ ાં મ ૂલમાાંકન વભમાાંતયે થવુ ાં ખુફ જ
જરૂયી છે . પ્રસ્તુત વાંળોધન ેયભાાં ભનયે ગા મોજનાનુ ાં લય ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૮ દયમ્માન યાષ્ટ્રીમ
સ્તયે પ્રાપ્ત ગૌણ ભારશતી દ્વ્રાયા મ ૂલમાાંકન કયલાનો શેત ુ વાભેર છે . ગ્રાતભણ તલકાવ ની અમુલમ
ળક્યતાઓ ધયાલતી આ મોજનાનુ ાં વભમાન્તયે મ ૂલમાાંકન થતુ ાં યશે છે જેના તલતલધ અશેલારો,
આંકડાકીમ ભારશતી કે છી વાંળોધનોનાાં સુચન થકી આ મોજનાને લધુ વપ ફનાલલા નીતત
તલમક યજૂઆતો થતી શોમ છે . અશી યજુ કયે ર રયણાભો થકી ગ્રાતભણ તલકાવનાાં આમોજનભાાં
વશબાગી ફનતા તલલધ તજજ્ઞો,યાષ્ટ્રીમ/યાજ્મ/જીલરા/તાલુકા તેભજ ાંચામત વાંસ્થાઓ અને
ુ ય આ વાંળોધન
ગ્રામ્મ તલકાવ વાથે જોડામેર ળેક્ષણણક જગતને ઉમોગી નીલડી ળકે તે શેતવ
અશેલાર પ્રસ્તુત કયલાભાાં આલેર છે .
મુખ્મ ળબ્દો:- ભનયે ગા,મ ૂલમાાંકન,વશબાગીતા,ગ્રાભાંચાત,શ્રતભકો.
પ્રસ્તાવના: સ્લતાંત્રતા ફાદ ાંચામતી યાજ,વામુદાતમક તલકાવ મોજના તથા વાભાજજક-આતથિક
તલકાવ ભાટેના આમોજજત કામયક્રભો ને રીધે ગ્રાતભણ વમુદામભાાં ના સ્લરૂભાાં પેયપાય થલા
રાગ્મા,યાં ત ુ રયલતયનનો પ્રશલા ફધે એક વયખો જણાતો નથી કાયણ કે બાયતીમ ગ્રાતભણ
વમુદામો તયપ નજય કયતા તેભાાં યશેર લૈતલધ્મતાનો ખ્માર જોલા ભે છે . જો ગ્રાતભણ
વમુદામનો સુમોજજત તલકાવ શાથ ધયલો શોમ તો કુદયતી વાંળાધનોનુ ાં ટકાઉ તલકાવ અને
વમુદામના વળક્તતકયણ ને ધ્માને યાખવુ ાં ડળે. વાતત્મ ૂણય આતથિક તલકાવ અને ભાનલ
તલકાવભાાં ગ્રામ્મ તલકાવ ભશત્લની ૂ ૂતભકા ધયાલે છે . ગ્રામ્મ અથયતત્ર
ાં ોનુ ાં ુનલવયન થામ ત્માયે
ગયીફી તનલાયણ અત્માંત ઝડી ફને છે તથા ખેતીરક્ષી તથા ણફન ખેતીરક્ષી ક્ષેત્રોભાાં
જીલનતનલાયશના તલલીધીકયણની તકો ભી યશે છે .પ્રત્મેક વ્મરકતનો ભાનલ તલકાવ થામ એ ભાટે
તલકાવ વલયવભાલેળક શોલો જ જોઈએ એને, યસ્યને ટેકારૂ ચાય આધાય સ્થાંબોનો ટેકો શોલો
જોઈએ,જેભાાં યોજગાયરક્ષી તલકાવ વ્ય ૂશયચના, નાણાાંકીમ વલયવભાલેળકતાભાાં લધાયો,ભાનલ
તલકાવના વૌથી ભશત્લના ક્ષેત્રો તળક્ષણ અને આયોગ્મભાાં યોકાણ અને બાયે પ્રબાલ ધયાલતી
અનેકતલધ દયતભમાનગીયીનો વભાલેળ થામ છે .
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દે ળભાાં જેભ જેભ આતથિક તલકાવ થલા ાભળે તેભ તેભ ઉત્ાદન,યોજગાયી,ઉત્ાદકતા
લધલા ાભળે જેથી ગયીફીનો પ્રશ્ન નાબુદ થળે.આઝાદી ભેવ્મા છતાાં શજી ગયીફી તનલાયલાભાાં
વ ૂણય વપતા ભી નથી.ગયીફો અને નફા લગયના રોકો,છાત રોકોના તલકાવ અને
કલમાણ ભાટે અનેક મોજનાઓ અને કામયક્રભનુ ાં આમોજન થઈ યહ્ુાં છે . ગાાંધીજીના અથયળાસ્ત્ર
મુજફ ગ્રાતભણ ક્ષેત્રોભાાં તકો લધાયલી જોઈએ કે જેથી દે ળના છે લાડાના વ્મક્તતને ણ
સ્લભાનબેય જીલલાની તક ભે . ગ્રાતભણ ગયીફી અને ફેકાયીની રદળાભાાં ફાંધાયણને લગી
યશીને કાભ કયલાની ૂ ૂતભકા તનબાલલાની આ શેર તલશ્વ કક્ષાએ તલળીષ્ટ્ટ કાભગીયીભાાં વાભેર
થઈ છે .ફાંધાયણના નીતતતલમક તવદ્ાાંતોની કરભ-૪૧ અન્લમે કાભ કયલાનો અતધકાય
આલાભાાં આવ્મો છે . કોઈ ગ્રાતભણ શ્રતભક કુટુાંફ કાભની ભાાંગણી કયે તો આ કુટુાંફને સ્થાતનક
ાંચામતો કાભ આલા ફાંધામેર છે તે પ્રકાયની કામદાકીમ જોગલાઈ કયતો ભશાત્ભા ગાધી
યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ યોજગાય ગેયાંટી એતટ લય ૨૦૦૬ ભાાં અભરીકયણ ફન્મો છે .
ભશાત્ભા ગાધી યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ

યોજગાય

ગેયાંટી

એતટ ,2005 નો શેત ુ દે ળના

અતધસ ૂણચત તલસ્તાયોનાપ્રત્મેક નોધામેર રયલાયોને પ્રતતલય ઓછાભાાં ઓછાં ૧૦૦ રદલવ નુ ાં
અકુળ શ્રભ કામય આીને ગ્રાભીણ કુટુફોને ગયીફી અને ૂ ૂખ થી ફચાલલાનો છે કામદાનો
ુ યી-૨૦૦૬ થી દે ળના ૨૦૦ વોંથી છાત
અભર ગ્રાભીણ તલકાવ મ્ત્રારમ
ાં
દ્વ્રાયા ૨ પેબ્રઆ
જજલરાઓભાાં ત્માયફાદ ૧૧૩ અને ૧૭ જજલરાઓભાાં અનુક્રભે ૧ એતપ્રર,૨૦૦૭ અને ૧૫
ભે,૨૦૦૭ ભાાં તફક્કા લાય અભરીકયણ કયલાભાાં આલેર અને લય ૨૦૦૮ થી ફાકીના ફધાજ
જજલરાઓભાાં આલયી રેલામો શારભાાં આ કામદો બાયત દે ળભાાં ૬૪૪ જજલરાઓ ની દયે ક
ગ્રાભીણ લસ્તી વાથે જોડામેર છે આ યોજગાયી ગેયાંટી એતટ થી ફીજા શેત ુ જેલા કે ઉત્ાદક
તભરતતોનુ ાં તનભાયણ ,માયલયણ સુયક્ષા, ભરશરા વળક્તતકયણ, ગ્રાભીણ-ળશેયી સ્થાાંતયભાાં અંકુળ,
વાભાજજક વભતાને પ્રોત્વાશન  ૂરુાં ાડી ગાભડાઓ તેભજ ગ્રાભીણ વમુદામ ભાાં આતથિક તેભજ
વાભાજજક યીલતયન રાલલાની ક્ષભતા યશેર છે કાયણ કે ગ્રાભીણ તલસ્તાયના દયે ક લમસ્કો ને
જે કાભ ભાટે અયજી કયે ર શોમ અને ૧૫ રદલવની અંદય સ્થાતનક વાલયજતનક કામોભાાં

કાભ

આલાભાાં આલે છે જો કાભ આલાભાાં ન આલે તો ફેયોજગાયી બથ્ુ ાં આલાની જોગલાઈ આ
એતટ ભાાં યશેર છે .આ કાભોની અભરલાયી ગ્રાભ ાંચામત અથલા વયકાયના તલબાગો દ્વાયા
કયલાની યશે છે

તેભજ કાભના કુરખચયભાાં શ્રતભકો: ભારવાભાન ના ખચય નુ ાં પ્રભાણ ૬૦:૪૦

જાલવુ ાં જરૂયી છે મોજના ના સ ૂચારૂ અભરીકયણ ભાટે યાજમ વયકાય,જજલરા,તાલુકા અને ગ્રાભ
ાંચામત સ્તયે લશીલટી ભાખુ યચલાભાાં આલેર છે જેના દ્વાયા જુદી જુદી લશીલટી ,તાાંતત્રક અને
નાણાાંકીમ કાભગીયી શાથ ધયલાભાાં આલે છે .
સાહહત્યનાું સારાુંશ:મોજનાના અભરીકયણ ફાદ ઘણી ફધી વાંસ્થાઓ,વ્મક્તતગત વાંળોધકો તેભજ ગ્રાતભણ
તલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા યજુ થમેર અશેલારો જોલાભાાં આલે તો ૧૦૦ રદલવની યોજગાયી  ૂયી
ાડલાની કામદાની જોગલાઈ શોલા છતાાં ૧૦ લયભાાં વયે યાળ ૪૫ રદલવની યોજગાયી  ૂયી
ાડલાભાાં વક્ષભ યશેર છે .મોજનાની ળરૂઆતથી લય ૨૦૧૩, ડીવેમ્ફેય સુધીભાાં મોજના દ્વાયા ૫
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કયોડ કુટુાંફોને યોજગાયી  ૂયી ાડલાભાાં વપ યશી છે જે કુર બાયત ગ્રાતભણ કુટુાંફો ના ૨૫ %
જેટરા રયલાય થામ છે તેભજ ૧૫૭૫ કયોડ ભાનલ રદલવની યોજગાયી  ૂયી ડેર છે .
મોજના અતગયત કુર ૩,૧૩,૮૪૪,કયોડ રૂતમાનો ખચય થમેર છે જે ૈકી ૭૧ % ખચય
(૨,૨૨,૮૨૯ રૂતમા) યોજગાયીના લેતન સ્લરૂે ગ્રાતભણ શ્રતભકોને ચુકલલાભાાં આલેર છે . CAG
વાંસ્થાના ભાંતવ્મો મુજફ આ કામદાનો રાબ ગ્રાતભણ વભાજભાાં યશેર અતત ગયીફ કુટુાંફો રઈ
ળક્યા નથી જમાયે NCAER ના યીોટય મુજફ કામદાનુ ાં અભરીકયણ થલાથી ૧૪ તભણરમન રોકો
ગયીફી યે ખાથી ઉય જીલન તનલાયશ ચરાલલા વક્ષભ યહ્યા છે . મોજના અંતગયત થમેર જ અને
જભીન યના કાભો થકી ાણી નો જથથો તેભજ વગ્રશ વભમ ભાાં લધાયો થતા તવિંચાઈ યુકત
તલસ્તાય લધ્મો છે તેભજ ાક ધ્તીભાાં ણ ફદરાલ આવ્મો છે . ગ્રાતભણ ભજુયી વાથે વાંકામેર
શ્રતભકો ને મોજના અંતગયત ભતા લેતન થી અન્મ ભજુયી કાભોના દયો ભાાં લધાયો થમો છે આ
ઉયાાંત અન્મ વાંદગીના કાભો કયતા થમા છે જેથી સ્થાાંતયની પ્રરક્રમાભાાં ઘટાડો જોલા ભે ર
છે .
સુંસોધનનો હેત:- યાષ્ટ્રીમ તક્ષાએ ભનયે ગા મોજનાનાાં અભરીકયણ લય ૨૦૦૬ થી ૨૦૦૧૮ નાાં
નાણાાંકીમ લયનાાં ફજેટ દયમ્માન થમેર આમોજન તેભજ લય લાય થમેર આમોજન નાાં
વન્દબયભાાં નાણાાંકીમ ખચયની તલગતો પ્રાપ્ત કયી મોજના અંતગયત લયલાય ઉત્ન્ન થમેર
ભાનલરદન યોજગાયી,શ્રતભક કુટુફોની બાગીદાયી અને ગ્રાતભણ તક્ષાએ  ૂણય થમેર કાભો ની
તાયીજ જાણલાનો શેત ુ વભામેર છે . જેથી ફાય લયનાાં વભમ દયમ્માન ગ્રાતભણ તલકાવભાાં
ભશત્લરૂ ગણાતી ભનયે ગા મોજનાનુ ાં મોગદાન જાણી ળકામ.
ુ ય ભનયે ગા મોજના અતગયત થમેર નાણાાંકીમ આમોજન, ૂણય
સુંસોધન દ્ધવત:- અભ્માવના શેતવ
થમેર કાભો તેભજ શ્રતભક કુટુફોની બાગીદાયીની આંકડાકીમ તલગતો જુદા જુદા વભમે
વયકાયશ્રીના અશેલાર,ભાગયદતળિકા તેભજ મોજનાના યાષ્ટ્રીમ સ્તયે વાંચાણરત ONLINE MIS
વીસ્ટભ દ્વાયા જે તે વભમે ઉરબ્ધ ભારશતી એકતત્રત કયલાભાાં આલેર છે . એકતત્રત કયે ર આ
ભારશતીને ટકાલાયી તેભજ વયે યાળ નાાં આધાય ય તલશ્રેણ કયી વાંળોધનનો શેત ુ રય ૂણય
કયામેર છે .
રાષ્ટ્રીય સ્તરે મનરે ગા યોજનાન ું અવોકન
(૧) બજેટ જોગવાઈ:- ફાય લયના કુર ફજેટભાાં રૂ. ૩,૯૩,૬૯૯ કયોડ નુ ાં આમોજન કયલાભાાં
આલેર શતુ.ાં જે ૈકી ૯૭.૪૪ ટકા યકભની પાલણી કેન્ર દ્વ્રાયા કયલાભાાં આલેર છે .(ટેબ ક્રમાુંક
૧) આમોજજત ફજેટ નાાં વન્દબયભાાં કેન્ર વયકાય દ્વ્રાયા પાલેર નાણાાંકીમ ટકાલાયી જોતા ભાલુભ
ડે છે લય ૨૦૦૭-૦૮,૨૦૧૫-૧૬,૨૦૧૬-૧૭ અને ૨૦૧૭-૧૮ભાાં આમોજજત ફજેટ કયતા
લધાયે નાણાાંકીમ પાલણી કેન્ર વયકાય દ્વ્રાયા કયલાભાાં આલી છે જેની ટકાલાયી અનુક્રભે
૧૦૫.૦૯,૧૦૩.૬૮,૧૨૩.૧૫ અને ૧૧૫.૯૫ જેટરી થામ છે જે ૈકી લય ૨૦૧૭-૧૮નાાં
ફજેટભાાં વૌથી લધુ યકભ પાલેર શોલાનુ ાં જાણલા ભે ર છે . જમાયે લય ૨૦૧૧-૧૨ દયમ્માન
આમોજજત ફજેટ ૈકી વૌથી ઓછી ૭૨.૯૬ ટકા યકભ કેન્ર વયકાય દ્વ્રાયા પાલેર શતી.
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ટેબ:-૧ રાષ્ટ્રીય સ્તરે મનરે ગા યોજનામાું નાણાુંકીય જોગવાઈ
ફજેટ
લય

જોગલાઈ
(કેન્ર
દ્વાયા)

નાણાાંકીમ
નાણાાંકીમ

પાલણીની

પાલણી (કેન્ર

ટકાલાયી

દ્વાયા)

કુર ફજેટ
નાાં વાંદબયભાાં

૨૦૦૬-૦૭ (૨૦૦ જીલરાઓ)

૧૧૩૦૦

૮૬૪૦.૮૫

૭૬.૪૭

૨૦૦૭-૦૮ (૩૩૦ જીલરાઓ)

૧૨૦૦૦

૧૨૬૧૦.૩૯

૧૦૫.૦૯

૨૦૦૮-૦૯(વભગ્ર જીલરાઓ)

૩૦૦૦૦

૩૦૦૦૦.૧૯

૧૦૦.૦૦

૨૦૦૯-૧૦

૩૯૧૦૦

૩૩૫૦૬.૬૧

૮૫.૬૯

૨૦૧૦-૧૧

૪૦૧૦૦

૩૫૭૬૮.૯૫

૮૯.૨

૨૦૧૧-૧૨

૪૦૦૦૦

૨૯૧૮૪.૮૫

૭૨.૯૬

૨૦૧૨-૧૩

૩૩૦૦૦

૨૯૯૧૫.૬૭

૯૦.૬૫

૨૦૧૩-૧૪

૩૩૦૦૦

૩૨૮૨૦.૪૪

૯૯.૪૬

૨૦૧૪-૧૫

૩૪૦૦૦

૩૨૧૩૯.૧૦

૯૪.૫૩

૨૦૧૫-૧૬

૩૪૬૯૯

૩૫૯૭૪.૬૪

૧૦૩.૬૮

૨૦૧૬-૧૭

૩૮૫૦૦

૪૭૪૧૧.૭૨

૧૨૩.૧૫

૨૦૧૭-૧૮

૪૮૦૦૦

૫૫૬૫૮.૧૮

૧૧૫.૯૫

૩૯૩૬૯૯

૩૮૩૬૩૧.૫૯

૯૭.૪૪

કુર

સ્ત્રોત: (1) http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard
(2) Ministry of Rural Development .GOI, Taken from Planning Commission
of India
(૨) વાવષિક ખચમ:- ભનયે ગા મોજના અંતગયત આજરદન સુધી કેન્ર વયકાય દ્વાયા પાલેર નાણા
કયતાાં લધુ નાણાાંકીમ ખચય યાષ્ટ્રીમ સ્તયે થમેર છે (ટેબ ક્રમાુંક:-૨). પતત લય ૨૦૦૮-૦૯ ભાાં
આ ખચય નુ ાં પ્રભાણ વયકાય દ્વાયા પાલેર નાણાાંકીમનાાં વન્દબયભાાં ૯૦.૮૩ ટકા થમેર છે કાયણ કે
આ લય દયમ્માન ભનયે ગા મોજનાને યાષ્ટ્રીમ સ્તયે રાગુ કયી બાયતનાાં તભાભ જીલરાઓને
આલયી રેલામેર શતા જેથી અભરીકયણ વાંસ્થાઓને ગ્રામ્મ સ્તયે ભાગયદતળિકા અભરીકયણ
કયલાભાાં તેભજ મોજના અંતગયત રાબ રેનાયા શ્રતભક કુટુાંફોને કામદાની જાણકાયી ભેલલાભાાં
વભમ રાગ્મો શોલાથી કેન્ર દ્વાયા પાલેર નાણાાંકીમ લયાળ ઓછો થમો શોલો જોઈએ. જમાયે
વૌથી લધુ ખચય લય ૨૦૧૨-૧૩ ભાાં ૧૩૦.૫૬ ટકા થમો શોલાનુ ાં ભાલુભ ડે છે . લય ૨૦૦૯-૧૦
થી લય ૨૦૧૭-૧૮ નાાં દયે ક લોભાાં યાષ્ટ્રીમ સ્તયે મોજના અંતગયત થમેર ખચયની તલગતો
જોતા ભાલુભ ડે છે કે કેન્ર દ્વ્રાયા પાલેર નાણા કયતા ૧૦ થી ૩૦ ટકા લધુ નાણાાંકીમ ખચય
થમેર છે ,
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ટેબ:-૨ રાષ્ટ્રીય સ્તરે મનરે ગા યોજનામાું થયે નાણાુંકીય ખચમ
નાણાાંકીમ પાલણી

લાતિક ખચય

(કેન્ર દ્વાયા)

(કયોડભાાં)

૨૦૦૬-૦૭ (૨૦૦ જીલરાઓ)

૮૬૪૦.૮૫

૮૮૨૩.૩૫

૨૦૦૭-૦૮ (૩૩૦ જીલરાઓ)

૧૨૬૧૦.૩૯

૧૫૮૫૬.૮૯

૨૦૦૮-૦૯ (વભગ્ર જીલરાઓ)

૩૦૦૦૦.૧૯

૨૭૨૫૦.૧

૯૦.૮૩

૨૦૦૯-૧૦

૩૩૫૦૬.૬૧

૩૭૯૦૫.૨૩

૧૧૩.૧૩

૨૦૧૦-૧૧

૩૫૭૬૮.૯૫

૩૯૩૭૭.૨૭

૧૧૦.૦૯

૨૦૧૧-૧૨

૨૯૧૮૪.૮૫

૩૭૫૪૮.૭૯

૧૨૮.૬૬

૨૦૧૨-૧૩

૨૯૯૧૫.૬૭

૩૯૦૫૭.૪૧

૧૩૦.૫૬

૨૦૧૩-૧૪

૩૨૮૨૦.૪૪

૩૭૮૭૫.૭૬

૧૧૫.૪

૨૦૧૪-૧૫

૩૨૧૩૯.૧૦

૩૬૦૨૫.૦૪

૧૧૨.૦૯

૨૦૧૫-૧૬

૩૫૯૭૪.૬૪

૪૪૦૦૨.૫૯

૧૨૨.૩૨

૨૦૧૬-૧૭

૪૭૪૧૧.૭૨

૫૮૦૬૨.૯૨

૧૨૨.૪૭

૨૦૧૭-૧૮

૫૫૬૫૮.૧૮

૬૩૬૬૬.૩૪

૧૧૪.૩૯

૩૮૩૬૩૧.૫૯

૪૪૫૪૫૧.૬૯

૧૧૬.૧૧

લય

કુર

ટકાલાયી

૧૦૨.૧૧
૧૨૫.૭૪

સ્ત્રોત: (1) http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard
(2) Ministry of Rural Development .GOI, Taken from Planning Commission
of India
(૩) શ્રવમક કટું બો:- લય ૨૦૦૬ થી ૨૦૦૧૮ સુધીભાાં મોજના અંતગયત વયે યળ ૪.૫ કયોડ શ્રતભક
કુટુાંફો એ મોજનાનો રાબ ભેલેર છે (ટેબ ક્રમાુંક:-૩) જેભાાં લય ૨૦૧૦-૧૧ ભાાં વૌથી લધુ
૫,૪૯ કયોડ શ્રતભક કુટુાંફો વાભેર થમા શતાાં ત્માય ફાદ દય લે શ્રતભક કુટુાંફોની બાગીદાયીભાાં
ઘટાડો નોધામેર છે .જમાયે વૌથી ઓછા શ્રતભક કુટુાંફો લય ૨૦૦૬-૦૭ ભાાં પતત ૨.૧ કયોડ શતા
કાયણકે આ લયભાાં મોજનાનુ ાં અભરીકયણ ભમાયરદત તલસ્તાયભાાં શતુ ાં (૨૦૦ જીલરાઓ) તેભજ
કામદાની ળરૂઆત આ લય દયમ્માન થમેર શતી.લય ૨૦૧૭-૧૮ ની રોકબાગીદાયી ને લય
૨૦૦૮-૦૯ ની રોકબાગીદાયી વાથે વયખાભણી કયલાભાાં આલે તો લય ૨૦૧૭-૧૮ભાાં પતત ૧૨
ટકા જેટરો લધાયો થમેર છે યાં ત ુ લય ૨૦૧૦-૧૧ વાથે વયખાભણી કયતા ૭ ટકા જેટરો
રોકબાગીદાયી ભાાં ધટાડો નોધામો છે ત્માય ફાદ ના લોભાાં ણ ક્રભળ ઘટાડો જાણલા ભે છે
જેના ઘણાાં ફધા કાયણો શોઈ ળકે જે ગ્રાતભણ સ્તયે વાંળોધન તલમ ફની ળકે છે કાયણ કે
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મોજનાના અભરીકયણ અને આમોજનકતાય ગ્રામ્મ ાંચામતો છે

જેથી મોજનાની મુ

ભાગયદતળિકાભાાં ફદરાલ રાલી ળકામ.
(૪) ક માનવશ્રમહદન:- ભનયે ગા મોજનાભાાં આજરદન સુધીભાાં કુલરે ૨૪૯૧ કયોડ ભાનલરદન
યોજગાયીનુ ાં તનભાયણ થમેર છે . (ટેબ ક્રમાુંક:-૩) લાતિક વયે યાળ ૨૦૮ કયોડ ભાનલરદન
યોજગાયી શ્રતભક કુટુાંફોને  ૂયી ાડલાભાાં આલેર છે . લય ૨૦૦૬ થી ૨૦૦૧૮ દયમ્માન વૌથી
લધુ

ભાનલરદન યોજગાયીનુ ાં વર્જન લય ૨૦૦૯-૧૦ થમેર શતુ ાં ત્માય ફાદ ક્રભળ ભાનલરદન

યોજગાયીભાાં ક્રભળ ધટાડો જાણલા ભે છે . જમાયે લય ૨૦૧૪-૧૫ દયમ્માન પતત ૧૬૬ કયોડ
ભાનલરદન યોજગાયીનુ ાં વર્જન થમેર છે .લય ૨૦૧૭-૧૮ ભાાં વર્જન થમેર કુર ભાનલશ્રભરદન ને
લય ૨૦૦૮-૦૯ ની વાથે તુરાના કયલાભાાં આલે તો લય ૨૦૧૭-૧૮ભાાં પતત ૮ ટકા જેટરો
ભાનલશ્રભરદનભાાં લધાયો થમેર છે . મોજના અંતગયત ઉત્ન્ન થમેર ભાનલશ્રભરદનભાાં ચડાલ
ઉતાય જાણલા ભે ર છે .આ લધ-ઘટ જે તે લયભાાં થમેર લયવાદ, ાક લાલેતય,કૃત ઉત્ાદન
,કૃત વરગ્ન યોજગાયી અને જે તે વભમે અકુળ કાભગીયીનાાં પ્રાપ્મ ભજુયીનાાં દયો અને
ભનયે ગા મોજના અંતગયત ાંચામત દ્વાયા થતુ ાં કાભગીયીનુ ાં આમોજન મુખ્મ બાગ બજલતા શોમ
છે .
ટેબ:-૩ રાષ્ટ્રીય સ્તરે મનરે ગા યોજનામાું શ્રવમકોની ોક ભાગીદારી
યોજગાય
લય

યુતત કુટુફો
(કયોડભાાં)

ભાનલશ્રભરદન
(કયોડભાાં)

કુટુાંફદીઠ
લાતિક
ભાનલશ્રભરદન

વયે યળ
લેતન

૨૦૦૬-૦૭ (૨૦૦ જીલરાઓ)

૨.૧

૯૦.૫

૪૩

૬૫

૨૦૦૭-૦૮ (૩૩૦ જીલરાઓ)

૩.૩૯

૧૪૩.૫૯

૪૨

૭૫

૨૦૦૮-૦૯(વભગ્ર જીલરાઓ)

૪.૫૧

૨૧૬.૩૨

૪૮

૮૪

૨૦૦૯-૧૦

૫.૨૬

૨૮૩.૫૯

૫૪

૯૦

૨૦૧૦-૧૧

૫.૪૯

૨૫૭.૧૫

૪૭

૧૦૦

૨૦૧૧-૧૨

૪.૯૯

૨૧૧.૪૧

૪૨

૧૧૭

૨૦૧૨-૧૩

૪.૭૩

૨૦૮.૭૪

૪૪

૧૩૨

૨૦૧૩-૧૪

૪.૫૩

૨૦૮.૮૨

૪૬

૧૪૪

૨૦૧૪-૧૫

૪.૧૪

૧૬૬.૨૧

૪૦

૧૪૪

૨૦૧૫-૧૬

૪.૮૧

૨૩૫.૧૫

૪૯

૧૫૪

૨૦૧૬-૧૭

૫.૧૨

૨૩૫.૬૫

૪૬

૧૬૨

૨૦૧૭-૧૮

૫.૧૨

૨૩૪.૨૭

૪૬

૧૬૯

સ્ત્રોત: (1) http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard
(2) Ministry of Rural Development .GOI, Taken from Planning Commission
of India
(૫) કટું બદીઠ વાવષિક માનવશ્રમહદન:- લય ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૮ દયમ્માન કુટુાંફદીઠ લાતિક ૪૬
ભાનલશ્રભરદન નુ ાં તનભાયણ થમેર છે . જેભાાં લય ૨૦૦૯-૧૦ભાાં વૌથી લધુ ૫૪ અને લય ૨૦૧૪Page | 1276
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૧૫ ભાાં ૪૦ ભાનલશ્રભરદન કુટુાંફદીઠ જાણલા ભે ર છે (ટેબ ક્રમાુંક:-૩). ૧૦૦ રદલવની
યોજગાય ગેયેંટી આતા કામદાની જોગલાઈ મુજફ લયલાય થમેર ભાનલશ્રભરદન નુ ાં તનભાયણ
બાયત જેલા કૃત પ્રધાન દે ળોભાાં ઓછાં કશી ળકામ. તેભજ કામદાની જોગલાઈ ભાાં જે તે નક્કી
કયે ર લેતન દયો ણ મોજના અંતયગત યોજગાયી વર્જનભાાં ભશત્લનો પાો યશેર છે .આ ઉયાાંત
ગ્રાતભણસ્તયે શ્રતભક કુટુફોની જાગૃતત,મોજના અંતગયત થતુ ાં આમોજન, અભરીકયણ અને
ગ્રામ્મ/તાલુકા/જીલરા સ્તેય થતી લશીલટી પ્રરક્રમાઓ મુખ્મ ૂ ૂતભકાભાાં યશેર છે .
(૬) સરે રાશ વેતન:- મોજનાભાાં આજરદન સુધીભાાં શ્રતભક કુટુાંફોને વયે યાળ ૧૨૦ રૂતમા જેટલુાં
લેતન ચુકલલાભાાં આલેર છે ,જમાયે મોજનાની ળરૂઆત થઈ ત્માયે લય ૨૦૦૬-૦૭ ભાાં ૬૫
રૂતમા જેટલુાં વયે યાળ લેતન શ્રતભક કુટુાંફોએ ભેેલર
ે છે ત્માયફાદ ફાય લયભાાં વયે યાળ લેતનભાાં
૪ ટકા થી ૧૫ ટકા સુધીનો લધાયો લયલાય જાણલા ભે ર છે . એટરે કે ળરૂઆત થી આજરદન
સુધીભાાં વયે યાળ શ્રતભક લેતનભાાં વદાં તય લધાયો થમેર છે અને લય ૨૦૧૭-૧૮ ભાાં ૧૬૯ રૂતમા
જેટલુાં વયે યાળ લેતન શ્રતભક કુટુાંફોએ ભેલેર છે (ટેબ ક્રમાુંક:-૩) . જે લય ૨૦૦૬-૦૭ની
વયખાભણીભાાં ૪૦ ટકા જેટલુાં લધુ છે , આથી કશી ળકામ કે મોજના અંતગયત શ્રતભક કુટુફોની
બાગીદાયી તેભજ ભાનલરદન યોજગાયીભાાં લધ –ઘટ થઈ શોલા છતાાં શ્રતભક લેતન લધાયાનાાં
કાયણેજ આજે મોજનાનુ ાં નાણકીમ ફજેટ તેભજ ખચયન ુ ાં પ્રભાણ લધ્યુ ાં છે તેભજ શ્રતભક કુટુાંફોને
અન્મ અવાંગતથત ક્ષેત્રોભાાં વારુાં લેતન ભતુ ાં થયુ ાં છે જે શ્રતભકોનાાં વાભાજજક અને આતથિક તલકાવ
ભાટે રાબપ્રદ ગણાલી ળકામ. યાં ત ુ ગ્રામ્મ સ્તયે શ્રતભક કુટુફોનુ ાં લાસ્તતલક મોજનાકીમ જોડાણ
તેભજ ખચય નાાં પ્રભાણભાાં ગ્રામ્મ સ્તેય તનભાયણ ાભેર અસ્કમાભતો ની ગુણલત્તા અને આ
અસ્કમાભતો થકી થમેર વાભાજજક - આતથિક તલકાવ તલળે મ ૂલમાાંકન ગ્રામ્મ/તાલુકા/જીલરા સ્તયે
ખુફજ જરૂયી છે જેથી કામદાભાાં થમેર જોગલાઇઓ મુજફ શ્રતભક કુટુાંફોને થમેર વાભજજક
આતથિક રાબો વભજી ળકામ તેભજ જરૂય ડયે મોજનાની મુ ભાગયદતળિકાભાાં પેયપાય કયી ળકામ.
(૭) કામ પણમતાનો દર:- મોજના અંતગયત ફાય લયભાાં કુર ૯૯૩.૪૨ રાખ આમોજજત કાભો ૈકી
પતત ૩૩.૪૬ ટકા કાભો  ૂણય કયલાભાાં આલેર છે . (ટેબ ક્રમાુંક:-૪) લયલાય કાભ ૂણયતાનો દય
જોલાભાાં આલે તો લય ૨૦૧૦-૧૧ ભાાં વૌથી લધુ ૫૧ ટકા જેટરો જાણલા ભે છે ત્માયફાદના
દયે ક લયભાાં આ દયભાાં વદાંતય ઘટાડો થમેર છે વૌથી ઓછો કાભ  ૂણયતાનો દય લય ૨૦૧૧-૧૨
ભાાં ૨૦ ટકા સુધીનો શતો. યાં ત ુ લય ૨૦૧૬-૧૭ ભાાં કાભ ૂણયતાના દયભાાં લધાયો નોધામો જે
૪૦ ટકા જેટરો શોલાનુ ાં ભાલુભ ડેર છે . લયલાય કાભ ૂણયતાના દય નુ ાં અલરોકન કયતાાં જોલા
ભે છે કે મોજના અંતગયત આજરદન સુધીભાાં આમોજજત થમેર કુર કાભો ૈકી ૨૦ ટકા થી ૫૦
ટકા કાભો

ગ્રામ્મ સ્તેય  ૂણય થમેર છે જે ફતાલે છે કે આમોજન અને અભરીકયણ પ્રરક્રમા

ગ્રાતભણ સ્તયે કયલાભાાં આલતી શોલા છતાાં તેભાાં ફદરાલની જરૂરયમાત યશેર છે . ભનયે ગા
મોજનાનુ ાં ભશત્લનુ ાં ાસુ ાં જો ગણલાભાાં આલે તો ગ્રાતભણ સ્તયે સ્થાતનક જરૂરયમાત ને અનુરક્ષી
વાભાજજક અને આતથિક તલકાવભાાં ફદરાલ રાલી ળકે તેલા ટકાઉ કાભોનુ ાં રાાંફા ગાા ભાટે
આમોજન કયવુ ાં જેથી મોજના અંતગયત ચોક્કવ તેભજ જરૂરયમાતભદ શ્રતભક કુટુફોની બાગદાયી
લધે અને શ્રતભક ભાનલરદનભાાં લધાયો થતા કુટુાંફની આતથિક રયક્સ્થતતભાાં ફદરાલ રાલી
ળકામ.
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ટેબ:-૪ રાષ્ટ્રીય સ્તરે મનરે ગા યોજનામાું પણમ થયે કામો
 ૂણય થમેર

આમોજજત

 ૂણય થમેર

કાભો (રાખભાાં)

કાભો (રાખભાાં)

૨૦૦૬-૦૭ (૨૦૦ જીલરાઓ)

૮.૩૫

૩.૮૭

૪૬.૩૫

૨૦૦૭-૦૮ (૩૩૦ જીલરાઓ)

૧૭.૮૮

૮.૨૨

૪૫.૯૭

૨૦૦૮-૦૯ (વભગ્ર જીલરાઓ)

૨૭.૭૫

૧૨.૧૪

૪૩.૭૫

૨૦૦૯-૧૦

૪૬.૧૭

૨૨.૫૯

૪૮.૯૩

૨૦૧૦-૧૧

૫૦.૯૯

૨૫.૯

૫૦.૭૯

૨૦૧૧-૧૨

૭૪.૧૩

૧૫.૦૧

૨૦.૨૫

૨૦૧૨-૧૩

૧૦૪.૬૩

૨૫.૫૩

૨૪.૪૦

૨૦૧૩-૧૪

૯૩.૪૧

૨૭.૬૨

૨૯.૫૭

૨૦૧૪-૧૫

૯૭.૬૫

૨૯.૪૪

૩૦.૧૫

૨૦૧૫-૧૬

૧૨૩.૧૨

૩૬.૧૮

૨૯.૩૯

૨૦૧૬-૧૭

૧૬૨.૫૪

૬૫.૪૬

૪૦.૨૭

૨૦૧૭-૧૮

૧૮૬.૮

૬૦.૪

૩૨.૩૩

૯૯૩.૪૨

૩૩૨.૩૬

૩૩.૪૬

લય

કુર

કાભોની
ટકાલાયી

સ્ત્રોત: (1) http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard
(2) Ministry of Rural Development .GOI, Taken from Planning Commission
of India
સમાન:- ગયીફ કુટુાંફોના શાથભાાં થોડી લધુ આલક મુકલાભાાં તેભજ વ્મક્તતગત અસ્કમાભતોનાાં
વર્જનભાાં આ કામયક્રભ વપ થમો છે . યાં ત ુ તેને કાયણે ગયીફાઈની યે ખાથી ઉય જતાાં કુટુાંફોની
વાંખ્મા પ્રભાણભાાં અલ છે . જો મોજના અંતગયત યાષ્ટ્રીમ/યાજ્મની પ્રાદે તળક તલસ્તાયની
જરૂયીમાતો વભજી વામુદાતમક ટકાઉ અસ્કમાભતોનાાં વર્જન ભાટે રાાંફા ગાાનુ ાં આમોજન દયે ક
ાંચામતો દ્વાયા જે તે તલસ્તાયભાાં કાભ કયતી સ્લૈતછક તેભજ ળેક્ષણણક વાંસ્થાઓની ભદદ થી
કયલાભાાં આલે તો લધુ લતય આી ળકે છે . આ ભાટે જરૂયી વાંળોધનો કયી મોજનાની મુ
ભાગયદતળિકાભાાં ફદરાલ રાલી ળકામ છે . ગ્રામ્મ સ્તેય દયે ક શ્રતભકો ને મોજના અંતગયત ભતા
શક્કો થી જાગૃત કયલાભાાં આલે તેભજ મોજનાના અભરીકયણ અને આમોજનભાાં સ્થાતનક
રોકોની બાગીદાયી પણમા/લોડય મુજફ લધાયલી જોઈએ જેથી ગ્રામ્મ સ્તયે મોજનાને ફાધારૂ
ફનતા સ્થાતનક યાજકીમ પ્રશ્નો/વગાલાદ કે ભ્રષ્ટ્ટાચાય જેલા શેલ ુાં ને નાબુદ કયી ળકામ.
ટેકનોરોજીનાાં વભમભાાં મોજનાનુ ાં દસ્તાલેજીકયણ વોફ્ટલેય ફેઝ કયલાભાાં આલી યહ્ુાં છે જે
આલકાયદામક છે .જેથી યાજ્મ સ્તયે કે યાષ્ટ્રીમ સ્તયે મોજનાનુ ાં મ ૂલમાાંકન ઝડી થઈ ળકે યતુ ાં
આ મોજનાનુ ાં જજલરા/તાલુકાભાાં આલતી ગ્રાભાંચામતો નુ ાં આંતરયક મ ૂલમાાંકન કયલાભાાં આલેતો
એક જ પ્રાદે તળક તલસ્તયભાાં આલતા જુદાાં મોજનાની અવયકાયકતાનો ખ્માર ભી ળકે તેભજ
વાથે વાથે ગ્રાતભણ સ્તયે મોજનાભાાં તનધાયરયત થમેર શક્કો અને શ્રતભકો ાવે યશેર મોજનાકીમ
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આધાય ુયાલા ને ણ અલાયનલાય વાભાજીક તાવના બાગ રૂે મુલમાાંકન કયતા યશીએ તો
આંકડાકીમ ભારશતી અને શ્રતભક કુટુાંફોની ાવે યશેર મોજનાકીમ જાણકાયી તેભજ મોજના દ્વાયા
ગ્રાતભણ સ્તયે આલેર વાભજજક અને આતથિક અવયોને ખ્માર આલે જેથી લય ૨૦૦૬ થી
અભરીકૃત થમેર ગ્રાતભણ તલકાવ ભાટેની તાકાત ઘયાલતી આ મોજના યાષ્ટ્રીમ ભાનલ તલકાવભાાં
અમુલમ મોગદાન આી ળકે.
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