ુ યાત યાજ્મભાાં ભશાત્ભા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ યોજગાય ગે યાંટી કાન ૂન:
ગજ
(૨૦૦૬-૨૦૧૮)
ુ ેળ ી
જોળી મક
ી.એચ.ડી,સ્ટુડન્ટ,ભશાત્ભા ગાાંધી ગ્રાભ અભ્માવ વલબાગ લીય નભમદ દક્ષિણ ગુજયાત
યુવનલવીટી,સુયત,ગુજયાત.
ૂ વાય:- ગ્રામ્મ િેત્રે ગયીફી યે ખા નીચે જીલતા નાગરયકોના જીલન સ્તય સુધાયલા ભાટે ગ્રાભ
ટાં ક
વલકાવ ભાંત્રારમ દ્વ્રાયા લખતો લખત વલવલધ મોજનાઓનો અભર કયલાભાાં આલે છે . આ
અભરીકૃત કયલાભાાં આલેર ઘણીફધી મોજનોઓ ૈકી ગ્રાવભણ વમુદામ ની આજીવલકા સુયિા
ભાટે વયકાય દ્વાયા લેતન યુક્ત યોજગાયી ની મોજનાઓં ણ અભરભાાં મુકેર છે ,જેને ઘણે અંળે
વપતા ભી છે .ગ્રાભ વલકાવ ભાટે અભરીકૃત થતી યોજગાય યુક્ત મોજનાઓનુ ાં વતત
મ ૂલમાાંકન કયલાભાાં આલે તો આ મોજનાઓએ તેના મ ૂભ ૂત શેત ુઓ  ૂણમ કમામ છે કે નરશ તેનો
ખ્માર આલી ળકે અને વતત મુલમાાંકન આધાયે મોજનાની ભાગમદવળિકાભાાં સુધાયાઓ કયતા
યશીએ અને જરૂરયમાત મુજફ નલી મોજનાઓ ણ ઘડલાભાાં આલે. આઝાદી ફાદ અભરીકૃત
કયલાભાાં આલેર વલવલધ યોજગાય યુક્ત મોજનાઓનાાં મ ૂલમાાંકન અને ગ્રાભીણ સ્તેય પ્રાપ્ત થમેર
રયણાભોના આધાયે બાયતભાાં લમ ૨૦૦૫ભાાં ભશાત્ભા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ યોજગાય ગેયાંટી કાન ૂન
અભર કયલાભાાં આવ્મો છે .આ કામદાને અનુવયીને ગુજયાત વયકાયે ણ ગાભડાના રોકોને
ે યી મોજના” ળરુ કયલાભાાં
યોજગાયી આલાનો ડકાય ઝીરી “ ગુજયાત ગ્રામ્મ યોજગાય ફાાંશધ
આલેર છે . પ્રસ્તુત વાંળોધન ેયભાાં ગુજયાત યાજ્મભાાં અભરીકૃત કયે ર ભનયે ગા મોજનાભાાં
લમ

૨૦૦૬

થી

૨૦૧૮

દયમ્માન

ઉદબલેર

કુટુાંફદીઠ

લાવિક

ભાનલશ્રભરદન,

કુર

ભાનલશ્રભરદન,શ્રવભક કુટુાંફોની બાગીદાયી અને મોજના અંતમગત આજરદન સુધી કયલાભાાં
આલેર નાણાાંકીમ જોગલાઈ અને ખચમ નુ ાં મ ૂલમાાંકન કયલાનો શેત ુ વભામેર છે .
ુ મ ળબ્દો:- ગ્રાભીણ વમુદામ, ભનયે ગા,મ ૂલમાાંકન,વશબાગીતા,શ્રવભકો
મખ્
પ્રસ્તાલના:ભશાત્ભા ગાધી યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ

યોજગાય

ગેયાંટી

એક્ટ ,૨૦૦૫ નો શેત ુ દે ળના

અવધસ ૂક્ષચત વલસ્તાયોના પ્રત્મેક નોધામેર રયલાયોને પ્રવતલમ ઓછાભાાં ઓછાં ૧૦૦ રદલવ નુ ાં
અકુળ શ્રભ કામમ આીને ગ્રાભીણ કુટુાંફોને ગયીફી અને ભ ૂખ થી ફચાલલાનો છે કામદાનો
ુ યી-૨૦૦૬ થી દે ળના વોંથી છાત ૨૦૦
અભર ગ્રાભીણ વલકાવ મ્ત્રારમ
ાં
દ્વ્રાયા ૨ પેબ્રઆ
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જજલરાઓભાાં ત્મયફાદ ૧૧૩ અને ૧૭ જજલરાઓભાાં અનુક્રભે ૧ એવપ્રર,૨૦૦૭ અને ૧૫ ભે,૨૦૦૭
ભાાં તફક્કા લાય અભરીકયણ કયલાભાાં આલેર અને

લમ ૨૦૦૮ થી ફાકીના ફધાજ

જજલરાઓને આલયી રઈ શારભાાં આ કામદો બાયત દે ળભાાં ૬૪૪ જજલરાઓ ની દયે ક ગ્રાભીણ
લસ્તી વાથે જોડામેર છે .ભનયે ગા મોજનાભાાં શ્રેણીફન્ધ જોગલાઈઓં દ્વ્રાયા ગ્રાભીણ શ્રવભકોને
વાંખ્માફાંધ કામદાકીમ અવધકાય આે છે . આ મુખ્મત્લે દવ કામદાઓ શ્રવભકોને શક્ક અને
અવધકાય  ૂરુાં ાડતુ ાં એક ભજબુત કાન ૂની ભાખુાં છે .આ મુખ્મ દવ અવધકાયોભાાં (૧) જોફકાડમ
ભેલલાનો અવધકાય (૨) કાભ ભાાંગલાનો અને ૧૫ રદલવની અંદય કાભ ભેલલાનો અવધકાય
(૩) ફેયોજગાયી બથથુ ાં ભેલલાનો અવધકાય (૪) કાભવાંગ્રશ ોથી( Shelf of Projects) કાભની
માદી નુ ાં આમોજન કયવુ ાં અને તૈમાય કયલાનો અવધકાય (૫) ાાંચ કી.ભી વલસ્તાયભાાં કાભ
ભેલલાનો અવધકાય (૬) કાભના સ્થ ય સુવલધા ભેલલાનો અવધકાય (૭ & ૮) જાશેય
કયામેર લેતન દય પ્રાપ્પ્ત અને ૧૫ રદલવભાાં લેતનની યકભ ભેલલાનો અવધકાય (૯) લેતન
ચુકલણીભાાં વલરાંફ થતાાં ભલાાત્ર લતય અને (૧૦) વભમ ભમામદાભાાં પરયમાદનો વનકાર
ભેલલાનો અવધકાય,વશવાભાજજક અને થમેર ખચમન ુ ાં વાભાજજક ઓરડટ નો વભાલેળ કયલાભાાં
આલેર છે .
વાહશત્મ વાયાાંળ:- ગ્રાભીણ વલકાવ ભાંત્રારમ, વાંસ્થાઓ તેભજ વ્મક્ક્તગત વાંળોધકો દ્વાયા યજુ
થમેર અશેલારો જોલાભાાં આલેતો આ મોજના થકી (૧) આજીવલકાની સુયિા અને લેતન દયભાાં
લધાયો (૨) ફેંક /ોસ્ટ ઓપીવ દ્વાયા ચુકલણુ ાં અને નાણારકમ ાયદળમકતા (૩) વમુક્ષચત વલકાવ
(વલાાંગી વલકાવ) (૪) ભરશરા વળક્તીકયણ (૫) કુદયતી વાંદા ુનઃ પ્રાપ્મ તેભજ ટકાઉ વલકાવ
(૬) ખેત ઉત્દ્કતાભાાં લધાયો જાણલા ભે ર છે .આ ઉયાાંત આંતયયાષ્ટ્રીમ કિાએ લમ ૨૦૩૦
ભાટે નક્કી થમેર ૧૭ ટકાઉ વલકાવના રક્ષમાાંકો ૈકી ભનયે ગા વીધી કે આડકતયી યીતે ૧૩
રક્ષમાાંકોનાાં ૩૨ સુચકાં ો ને  ૂણમ કયલા ભાટે ભશત્લની ફની યશેળે.
વાંવોધનનો શેત:ુ - ગુજયાત યાજ્મ દે ળભાાં ઝડી વ ૃદ્ધધ,નોકયી,અને ઉધોગની વલુર તકો ધયાલતુ ાં
વમ ૃધ અને ભોટા યાજ્મો ૈકીનુ ાં એક યાજ્મ છે . લમ ૨૦૧૧-૧૨ થી ૨૦૧૬-૧૭ સુધી ચાલુબાલે
યાજ્મનો એકાંદયે ઘયગથથુ આલકભાાં (GDP) લાવિક વ ૃધીનો દય ૧૩ ટકાથી લધુ શતો,જે વભગ્ર
બાયત કયતા લધાયે શોલાનુ ાં ભાલુભ ડેર છે .. આથી ગુજયાત જેલા વલકવવત યાજ્મભાાં ભનયે ગા
મોજનાનાાં અભરીકયણથી આજરદન સુધીનાાં ફાય લમભાાં (૨૦૦૬-૨૦૧૮) લમલાય ઉત્ન્ન
થમેર ભાનલરદન યોજગાયી,શ્રવભક કુટુફોની બાગીદાયી અને ગ્રાવભણ ક્િાએ  ૂણમ થમેર કાભો ની
તાયીજ જાણલાનો શેત ુ વભામેર છે . જેથી ફાય લમનાાં વભમ દયમ્માન ગ્રાવભણ વલકાવભાાં
ભશત્લરૂ ગણાતી ભનયે ગા મોજનાનુ ાં યાજ્મ સ્તેય મોગદાન જાણી ળકામ.
ુ ય ભનયે ગા મોજના અતગમત થમેર નાણાાંકીમ આમોજન, ૂણમ
વાંવોધન દ્ધતત:- અભ્માવના શેતવ
થમેર કાભો તેભજ શ્રવભક કુટુફોની બાગીદાયીની આંકડાકીમ વલગતો (લમ ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૮)
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જુદા જુદા વભમે વયકાયશ્રીના અશેલાર,ભાગમદવળિકા તેભજ મોજનાના યાષ્ટ્રીમ સ્તયે વાંચાક્ષરત
ONLINE MIS

વીસ્ટભ દ્વાયા જે તે વભમે ઉરબ્ધ ભારશતી એકવત્રત કયલાભાાં આલેર છે .

એકવત્રત કયે ર આ ભારશતીને ટકાલાયી તેભજ વયે યાળ નાાં આધાય ય વલશ્રેણ કયી વાંળોધનનો
શેત ુ રય ૂણમ કયામેર છે .
ગુજયાત વયકાયે ણ ગાભડાના રોકોને યોજગાયી આલાનો ડકાય ઝીરી “ગુજયાત
ગ્રામ્મ

યોજગાય

ફાશેધયી

મોજના”

ને

લમ

૨૦૦૬-૦૭

થી

ડાાંગ,દાશોદ,નભમદા,ાંચભશાર,વાફયકાાંઠા અને ફનાવકાાંઠા એભ છ જીલરાભાાં ળરુ કયલાભાાં
આલેર શતી ત્માયફાદ લમ ૨૦૦૭-૦૮ભાાં અન્મ ત્રણ જીલરાઓ લરવાડ,બરૂચ અને નલવાયી
ભાાં ળરુ થમેર શતી. લમ ૨૦૦૮થી યાજ્મ સ્તેય જે જીલરાઓ ૧૦૦ ટકા ળશેયી લસ્તી છે તે
વવલામના ફધાાંજ જીલરાઓને આલયી રઈ વભગ્ર યાજ્મભાાં ભશાત્ભા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ
યોજગાય

ગેયાંટી

એક્ટ ,૨૦૦૫ અભરીકૃત થમેર છે . શારભાાં ગુજયાત યાજ્મના ૩૩

જીલરાઓભાાં આલેર ૨૪૮ તાલુકાઓભાાં વભાવલષ્ટ્ટ કુર ૧૪,૪૩૪ ગ્રાભ ાંચામતભાાં આ મોજના
કામમયત છે .મોજના અંતમગત વભગ્ર યાજ્મભાાં કુરે ૩૭.૮૭ રાખ શ્રવભક ફૂટફો જોફકાડમ ધયાલે છે
જેભાાં ૮૫.૭૭ રાખ શ્રવભકો નો વભાલેળ થમેર છે . મોજના અંતગમત વભાવલષ્ટ્ટ થમેર કુર શ્રવભકો
ૈકી ૨૪.૫૧ રાખ શ્રવભકોને (૨૮.૫૭ %) યોજગાયીનો રાબ ભેલી યશેર છે જેથી કશી ળકામ કે
આ મોજનાભાાં યાજ્મ સ્તયે ૧૪.૫૮ રાખ કુટુાંફો (૩૮.૫૦%) ભાટે આ મોજના આજીવલકાનુ ાં
વાધન છે .
યાજ્મ સ્તેય ભનયે ગા મોજના (લષ ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૮)
(૧) નાણાાંકીમ ખર્ષ:- ગુજયાત યાજ્મ ભાાં ભનયે ગા મોજના અંતગમત લમ ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૮
દયમ્માન ૧૦,૪૯,૯૪૯ રાખની નાણાાંકીમ વશામ કેન્ર દ્વ્રાયા ભેલેર છે જે ૈકી ૫૯ ટકા જેટરી
યકભનો લયાળ યાજ્મ દ્વ્રાયા કયલાભાાં આલેર છે (ટેફર ક્રભાાંક:-૧).લમ લાય વલગત જોલાભાાં
આલે તો વૌથી લધુ નાણાાંકીમ વશામ લમ ૨૦૧૭-૧૮ભાાં ભેલેર શતી જેની વાભે પક્ત ૨૨ ટકા
ખચમ કયલાભાાં આલેર છે જે ાછરા ૧૧ લમનાાં નાણાાંકીમ ખચમની વયખાભણીભાાં વૌથી ઓછો છે .
જમાયે લમ ૨૦૧૪-૧૫ ભાાં ભેલેર નાણાાંકીમ વશામ ની વાભે તેજ લમ ભાાં વૌથી લધુ ૧૩૧
ટકા ખચમ યાજ્મ દ્વ્રાયા કયલાભાાં આલેર છે . આભ યાજ્મ દ્વ્રાયા ફાય લમ ભાાં ૧૩૧ ટકા થી રઈ ૨૨
ટકા સુધીનુ ાં પાંડ મોજના અંતગમત લાયલાભાાં આલેર છે . ફાય લમભાાં થમેર ખચમની ટકાલાયીની
વયે યાળ

જોલાભાાં આલે તો યાજ્મ દ્વ્રાયા ભનયે ગા મોજનાભાાં ભેલેર પાંડના ૮૦ ટકા પાંડ

લાયલાભાાં આલેર છે . ઉયોક્ત નાણાાંકીમ લયાળનાાં લધઘટ આધાયે કશી ળકામ કે કેન્ર અને
યાજ્મ નાાં વયુક્ત સ્તયે મોજનાના અભરીકયણ ભાટે તૈમાય થતા રેફય ફજેટભાાં ાયદળમકતા
તેભજ ગ્રાભીણ ાંચામત દ્વ્રાયા તૈમાય કયલાભાાં આલતા લાવિક રેફય ફજેટની ધવતભાાં ફદરાલ
ની જરૂયીમાત જણામ છે . જેથી કયી જુદાાં –જુદા સ્તેયે જો રેફય ફજેટની ચોક્કવ જાણકાયી તેભજ
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અભરીકયણ ધવતભાાં પેયપાય કયલાભાાં આલે તો

ગ્રાભીણ કિાએથી યાષ્ટ્રીમ કિાએ દય લે

ચોક્્વ નાણાાંકીમ આમોજન તેભજ ખચમ ની અવભાનતા છે લરા ફાય લમભાાં જોલા ભે ર છે
તેભાાં ઘટાડો કયી ળકામ.
ટેફર:-૧ યાજ્મ સ્તયે ભનયે ગા મોજનાભાાં થમેર નાણાાંકીમ ખર્ષ
નાણાાંકીમ
લષ

પાલણી
(રાખભાાં)

કુ ર ખર્ષ
(રાખભાાં)

લાતિક ખર્ષ ની ટકાલાયી
કેન્દ્ર દ્વ્રાયા પાલેર
નાણાાંકીમ વાંદબષભાાં

૨૦૦૬-૦૭

૧૨૩૭૫

૮૫૮૫

૬૯

૨૦૦૭-૦૮

૧૨૬૮૧

૮૧૮૪

૬૫

૨૦૦૮-૦૯

૨૮૧૨૭

૧૯૬૦૧

૭૦

૨૦૦૯-૧૦

૯૮૧૮૧

૭૩૯૩૬

૭૫

૨૦૧૦-૧૧

૧૨૭૧૫૯

૭૮૮૨૨

૬૨

૨૦૧૧-૧૨

૮૩૭૭૯

૬૪૯૪૯

૭૮

૨૦૧૨-૧૩

૬૩૯૧૯

૬૧૭૪૨

૯૭

૨૦૧૩-૧૪

૪૭૮૦૩

૪૮૮૫૦

૧૦૨

૨૦૧૪-૧૫

૩૫૯૫૧

૪૭૦૧૯

૧૩૧

૨૦૧૫-૧૬

૪૦૪૪૯

૪૨૮૬૧

૧૦૬

૨૦૧૬-૧૭

૮૯૭૨૩

૭૪૨૧૧

૮૩

૨૦૧૭-૧૮

૪૦૯૮૦૩

૮૯૩૯૬

૨૨

૧૦૪૯૯૪૯

૬૧૮૧૫૫

૫૯

કુ ર

સ્ત્રોત:- (1) http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard
(૨) શ્રતભક કુ ટુાંફો:- મોજનાની મ ૂ ભાગમદવળિકા ભાાં જણાવ્મા મુજફ જો કોઈ ગ્રાભીણ કુટુાંફ ાવે
યોજગાયી ન શોમ અને તે કુટુાંફ યોજગાયી ભેલલા ઇચ્છતુ ાં શોમ તો જે તે શ્રવભક કુટુાંફ ગ્રાભ
ાંચામત સ્તેય યોજગાય ની ભાાંગણી કયીને કામદાની જોગલાઈ મુજફ લધુભાાં લધુ લાવિક ૧૦૦
રદલવ ની યોજગાયી ભેલી ળકે છે . અશી કામદાની ભશત્લની જોગલાઈ મુજફ જેતે શ્રવભક કુટુાંફ
દ્વ્રાયા યોજગાયીની ભાાંગણી કયલી પયજીમાત છે યાં ત ુ દયે ક જરૂરયમાત શ્રવભકને ાંચામત દ્વ્રાયા
કમાયે અને કયુ ાં કાભ મોજના અંતમગત ળરુ કયલાભાાં આલી યહ્ુાં છે તે જાણકાયી શોમ છે કે નરશ તે
એક ભશત્લનો પ્રશ્ન મોજનાના અભરીકયણ નાાં ફાય લમ છી ણ જોલા ભે છે . ગુજયાત
યાજ્મભાાં લાવિક વયે યાળ યોજગાય ભેલેર શ્રવભક કુટુફોની વાંખ્મા જોલાભાાં આલે તો ૭.૩૨ રાખ
જેટરી જાણલા ભે ર છે આ ૈકી જરૂરયમાત શ્રવભક કુટુાંફો કેટરા ?, લમ લાય યોજગાય યુક્ત
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શ્રવભક કુટુાંફો જોલાભાાં આલે તો વૌથી લધુ લમ ૨૦૦૯-૧૦ ભાાં ૧૫.૯૬ રાખ કુટુાંફોએ મોજના
અંતગમત યોજગાયી ભેલેર શતી (ટેફર ક્રભાાંક:૨). જમાયે વૌથી ઓછી યોજગાયી લમ ૨૦૧૪૧૫ભાાં જાણલા ભે ર છે યાં ત ુ નાણાાંકીમ ખચમ ની વલગત પ્રભાણે આ લમભાાં વૌથી લધુ ખચમ
યાજ્મ દ્વ્રાયા થમેર શોલાનુ ાં જાણલા ભે ર છે જે અશી વલવાંગતતા જોલા ભે છે .લમ ૨૦૦૮-૦૯
થી ગુજયાતના દયે ક ગ્રાભીણ લસ્તી ધયાલતા જીલરાભાાં અભરીકૃત થમેર આ મોજનાભાાં લમ
૨૦૦૯-૧૦ ફાદ યોજગાય યુક્ત શ્રવભક કુટુાંફોની વાંખ્માભાાં ચડાલ ઉતાય જોલા ભે છે .આ ચડાલ
ઉતાય જેતે લે થમેર લયવાદ,કૃવ ઉત્ાદન,અન્મ િેત્રોભાાં લમ દયમ્માન ઉદબલતી યોજગાયી
તેભજ દૈ વનક લેતન ભશત્લનો બાગ બજલતા શોમ છે યાં ત ુ ક્ાાંક ને કમાાંક ફાય લમ ફાદ આજે
ણ ગ્રાભીણ સ્તેય ઉયોક્ત રયફો અવય ન કયતા શોમ તેલા શ્રવભક કુટુાંફોની ચોક્કવ વાંખ્મા
કે દસ્તાલેજ જેતે સ્તેય ઉરબ્ધ નથી જેથી યાજ્મ સ્તયે મોજનાની આમોજન અને અભરીકયણ
પ્રરક્રમા ચોક્કવ રદળાભાાં જોલા ભતી નથી.
(૩)કુ ર ભાનલ શ્રભહદન:- ગુજયાત યાજ્મભાાં મોજના અંતગમત છે લરા ફાય લમભાાં લાવિક
ભાનલશ્રભરદન ની વયે યાળ ૨૭૭.૯૭ રાખ રદલવ જેટરી જાણલા ભે ર છે . લમલાય વલગતો
જોતા ભાલુભ ડે છે કે વૌથી લધુ લાવિક ભાનલશ્રભરદન નુ ાં વર્જન લમ ૨૦૦૯-૧૦ ભાાં
નોધામેર શતુ ાં જમાયે વૌથી ઓછાં લમ ૨૦૦૮-૦૯ભાાં જાણલા

ભે ર છે કાયણકે આ લમ

દયમ્માન ગુજયાતનાાં નાાં વભગ્ર ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં મોજના અભરીકયણ ની ળરૂઆત થઈ શતી
.અગાઉ લમ ૨૦૦૬-૦૭ અને ૨૦૦૭-૦૮ ભાાં ગુજયતના ચોક્કવ જીલરાઓ ુયતી આ મોજના
ભમામરદત શતી જેથી આ લોભાાં ભાનલશ્રભરદન અનુક્રભે ૧૦૦.૪૮ અને ૯૦.૬૬ રાખ રદલવ
જાણલા ભે ર છે .ઉયોક્ત ટેફર ક્રભાાંક ૨ ભાાં ભાનલશ્રભરદન ની વલગતો જોતા ભાલુભ ડે છે
કે લમ ૨૦૧૬-૧૭ ભાાં વર્જન થમેર ભાનલશ્રભરદન ની વયખાભણી જો લમ ૨૦૦૯-૧૦ વાથે
કયલાભાાં આલે તો લમ ૨૦૧૬-૧૭ભાાં રગબગ ૫૦ ટકા જેટરો ભાનલશ્રભરદનભાાં ધટાડો થમેર
છે . જેનાાં મુખ્મ કાયણો ધણા શોઈ ળકે જેભકે (૧) જોફકાડમ ની અલધી વભાપ્ત થતા નલાાં
જોફકાડમ ચોક્કવ આધાય ુયાલા વાથે અભરીકયણ થમા શોલા જોઈએ.(૨) વભમાનુવાય
શ્રવભકોભાાં મોજના પ્રત્મેનો ઉત્વાશ અથલા જરૂરયમાત ઓછી શોલી થલી

(૩) મોજના અંતમગત

ભતા લેતનદયો કયતા અન્મ અવાંગઠીત િેત્રોભાાં વાયા લેતન ભલા. આભ ફાય લમ છી
ભાનલશ્રભ રદનભાાં ઘટડો ક્ાાંક કમાાંક મોજનાની મ ૂ ભાગમદવળિકા તેભજ અભરીકયણ ધવતભાાં
ફદરાલ રાલલલાની જરૂરયમાત શોલાનુ ાં રાગે છે .જેથી આલનાય વભમભાાં ફાય લમનાાં
અનુબલના આધાયે ચોક્કવ વ્યુશયચના વાથે ગયીફી વનલાયણ ભાટેનાાં આ વલળા કામમક્રભનો
રાબ સુરઢ યીતે જરૂરયમાત ગ્રાભીણ શ્રવભકને ભી યશે.
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ટેફર:-૨ યાજ્મ સ્તયે ભનયે ગા મોજનાભાાં શ્રતભકોની રોક બાગીદાયી
યોજગાય
યુક્ત
લમ

કુટુફો
(રાખભાાં)

ભાનલ
શ્રભરદન
(રાખભાાં)

કુટુાંફદીઠ
લાવિક
ભાનલશ્રભરદન

૨૦૦૬-૦૭

૨.૨૬

૧૦૦.૪૮

૪૪

૨૦૦૭-૦૮

૨.૯૧

૯૦.૬૬

૩૧

૨૦૦૮-૦૯

૮.૫૧

૨૧૩.૦૭

૨૫

૨૦૦૯-૧૦

૧૫.૯૬

૫૮૫.૧૦

૩૭

૨૦૧૦-૧૧

૧૦.૯૬

૪૯૧.૮૪

૪૫

૨૦૧૧-૧૨

૮.૨૧

૩૧૧.૨૧

૩૮

૨૦૧૨-૧૩

૬.૮૧

૨૮૧.૯૦

૪૧

૨૦૧૩-૧૪

૫.૭૯

૨૩૦.૩૦

૪૦

૨૦૧૪-૧૫

૫.૧૩

૧૮૧.૫૦

૩૫

૨૦૧૫-૧૬

૫.૫૭

૨૨૫.૪૧

૪૦

૨૦૧૬-૧૭

૭.૧૬

૨૭૧.૦૬

૩૮

૨૦૧૭-૧૮

૮.૬૧

૩૫૩.૦૯

૪૧

વયે યાળ

૭.૩૨

૨૭૭.૯૭

૩૮

સ્ત્રોત:- (1) http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard
(૪) કુ ટુાંફદીઠ લાતિક ભાનલશ્રભહદન:- યાષ્ટ્રીમ સ્તયે કુટુાંફદીઠ લાવિક ભાનલશ્રભરદન ની ફાય
લમની વયે યાળ ૪૬ ભાનલરદલવ જાણલા ભે ર છે જમાયે ગુજયતભાાં આ વયે યાળ પક્ત ૩૮
ભાનલ રદલવ જાણલા ભે છે .યાજ્મ સ્તયે વૌથી લધુ કુટુાંફદીઠ લાવિક ભાનલશ્રભરદનનુ ાં વનભામણ
લમ ૨૦૦૬-૦૭ અને ૨૦૧૦-૧૧ ભાાં અનુક્રભે ૪૪ અને ૪૫ રદલવ જેટલુાં જાણલા ભે ર છે
જમાયે લમ ૨૦૦૮-૦૯ભાાં વૌથી ઓછા ૨૫ રદલવ કુટુાંફદીઠ લાવિક ભાનલશ્રભનુ ાં વનભામણ જોલા
ભે ર શતુ ાં (ટેફર ક્રભાાંક:- ૨). આ વભમ દયમ્માન વભગ્ર ગુજયાતભાાં મોજનાનુ ાં અભરીકયણ ળરુ
થયુ ાં શતુ ાં ત્માય ફાદ દયે ક લોભાાં કુટુાંફદીઠ લાવિક ભાનલશ્રભરદનભાાં વદાં તય ચડાલ ઉતાય જોલા
ભેર છે . કુટુાંફ દીઠ લાવિક ૧૦૦ રદલવ યોજગાયીની ખાત્રી આતો આ કામદાનો રાબ
ગુજયાતનાાં ગ્રાભીણ શ્રવભકો રઈ ળક્ા નથી એવુ ાં કશી ળકામ.ઓધોક્ષગક િેત્રે શયણપા બયી
યશેર ગુજયાતનાાં અમુક ળશેયી વલસ્તાયની આવાવના ગાભડાઓ તેભજ શુારન પ્રવુવત વાથે
વાંકામેરા ચોક્કવ વલસ્તયભાાં આ કામદાની અવયકાયકતા ઓછી શોલાનુ ાં કશી ળકામ.સ્થાવનક
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ુ ે અનુરૂ અભરીકયણ અને આમોજન પ્રરક્રમાભાાં
સ્તયે વાંસ્થાઓ દ્વ્રાયા ણ કામદાનાાં મુખ્મ શેતન
યશેર ત્રુટી તેભજ રોક જાગૃવતના અબાલે લધુભાાં લધુ કુટુાંફદીઠ લાવિક ભાનલશ્રભરદનનુ ાં વર્જન
કયલાભાાં ગુજયાત યાષ્ટ્રીમ વયે યાળ કયતાાં ાછ યશેર છે .
(૫) કાભ પ ૂણષતાનો દય :- ભશાત્ભા ગાાંધી ગ્રાભીણ યોજગાય અવધવનમભ -૨૦૦૫ અન્લમે ગ્રાભીણ
વલસ્તાયભાાં યશેતા દયે ક શ્રવભક કુટુાંફને યોજગાયીની વાથે ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં વ્મક્ક્તગત કે
વામુદાવમક રોકોમોગી વભલકોતોનુ ાં વનભામણ,જસ્તય ઉચા રાલલા તથા મામલયણની જાલણી
કયલાભાાં ભદદ ભે તેલા કાભોનુ ાં આમોજન સ્થાવનક સ્તયે થામ તે ભાટે મોજનાભાાં અવધકાય -૪
નુ ાં ઘડતય કયે ર છે .આ અવધકાય મુજફ જે તે ગાભભાાં લવલાટ કયતા રોકો ,સ્થાવનક અને તાલુકા
પ્રવાવન તેભજ

અન્મ ગ્રાભીણ વલકાવ ભાટે કાભ કયતા વલબાગો વાથે ભી જે તે ગ્રાભ

ાંચામતનુ ાં વશબાગી પ્રરક્રમા દ્વાયા અગ્રતાના ક્રભે ટકાઉ વલકાવના કાભોનુ ાં આમોજન કયે છે .આ
આમોજજત કાભને ગ્રાભ વબાભાાં ભાંજુય કયી ાંચામત સ્તેય થી રઈ તાલુકા અને જીલરા કિા
સુધી ભાંજુય કયલાભાાં આલતુ ાં શોમ છે . આ પ્રરક્રમાભાાં જે તે કાભોની માદી વાથે આ કાભો ભાટે
જરૂયી કુર ભાનલશ્રભ રદલવ વાથેન ુ ાં શ્રભ અંદાજત્રક (Labour Budget) કામદાની કરભ ૧૩
થી ૧૬ શેઠની જોગલાઈ અનુવાય તૈમાય કયતા શોમ છે જે એક અવનલામમ લાવિક કામમ
આમોજન દસ્તાલેજ છે જેભાાં, આમોજન,ભાંજુયી,નાણાાં સ્ત્રોત અને પ્રોજેક્ટ અભરીકયણની ધવતનો
વભાલેળ થામ છે . ગુજયતભાાં આજરદન સુધી (૨૦૦૬-૨૦૧૮) કુર ૧૬.૪૧ રાખ કાભોનુ ાં
આમોજન રોકબાગીદાયી દ્વ્રાયા કયલાભાાં આલેર શોલા છતાાં આમોજજત કુર કાભો ૈકી પક્ત ૫૦
ટકા કાભો ગ્રાભીણ સ્તેય  ૂણમ કયલાભાાં આલેર છે ફાકી યશેતા ૫૦ ટકા કાભો (૮.૧૫ રાખ)
અભરીકયણ એજન્વી દ્વ્રાયા ળરુ કયલાભાાં આલેર નથી કે છી યદ કયી અધ ૂયા કાભો નુ ાં
મોગ્મદસ્તાલેજીકયણ કયલાભાાં આલેર નથી(ટેફર ક્રભાાંક:-૩). લમ લાય કાભ  ૂણમતાનો દય
જોલાભાાં આલે તો વૌથી લધુ લમ ૨૦૦૯-૧૦ભાાં ૮૯ ટકા જમાયે વૌથી ઓછો દય લમ ૨૦૧૧૧૨ અને ૨૦૧૩-૧૪ભાાં ૨૯ ટકા જેટરો ભાલુભ ડેર છે .
ટેફર:-૩ યાજ્મ સ્તયે ભનયે ગા મોજનાભાાં પ ૂણષ થમેર કાભો
આમોજજત

 ૂણમ થમેર

કાભો

કાભો

(રાખભાાં)

(રાખભાાં)

૨૦૦૬-૦૭

૦.૦૯

૦.૦૩

૩૭

૨૦૦૭-૦૮

૦.૨૨

૦.૧૫

૬૭

૨૦૦૮-૦૯

૦.૪૭

૦.૩૩

૭૦

૨૦૦૯-૧૦

૨.૯૭

૨.૬૪

૮૯

લમ

 ૂણમ થમેર કાભોની
ટકાલાયી
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૨૦૧૦-૧૧

૦.૮૫

૦.૪૫

૫૩

૨૦૧૧-૧૨

૧.૩૯

૦.૪૦

૨૯

૨૦૧૨-૧૩

૧.૧૩

૦.૫૩

૪૭

૨૦૧૩-૧૪

૦.૯૮

૦.૨૮

૨૯

૨૦૧૪-૧૫

૧.૦૯

૦.૫૮

૫૩

૨૦૧૫-૧૬

૧.૨૦

૦.૪૭

૩૯

૨૦૧૬-૧૭

૨.૩૫

૧.૦૭

૪૬

૨૦૧૭-૧૮

૩.૬૮

૧.૨૧

૩૩

૧૬.૪૧

૮.૧૫

૫૦

કુર

સ્ત્રોત:- (1) http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard
ગ્રાભીણ સ્તેય આમોજજત થતા કાભોભાાં મુખત્લે કૃવિેત્રે વાંકામેર વ્મક્ક્તગત
/વામુદાવમક કાભો અને ગ્રાભીણ ભાખાકીમ સુવલધાના વામુદાવમક કાભો મુખ્મત્લે ધ્માને
રેલાભાાં આલે છે જેથી યોજગાયી ની વાથે ટકાઉ અસ્કમાભતો થકી વનયાં તય આવથિક વલકાવ થતો
યશે. જીલરા સ્તયે થમેર કુર આમોજજત કાભોનાાં કુર ખચમ ૈકી ઓછાભાાં ઓછો ૬૦ ટકા ખચમ
જભીન,ાણીના સ્ત્રોત અને વ ૃિોના વલકાવ દ્વાયા કૃવ અને કૃવ વાંરગ્ન પ્રવુવિઓ વાથે
વાંકામેર ઉત્ાદકીમ અસ્કમાભતોના વર્જન ાછ જ થમેર શોલો જોઈએ.આ વઘી વાંમોજજત
આમોજન પ્રરક્રમા દયમ્માન વ્મક્ક્તગત રાબાથીઓના જીલન વનલામશના વલકાવના કાભોને અગ્રતા
ભે તેની ચોક્કવાઈ જે તે સ્તયે જલાફદાય અભરીકયણ તાંત્ર દ્વ્રાયા થલી જરૂયી છે .
વભાન:- ભશાત્ભા ગાધી યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ

યોજગાય

ગેયાંટી

એક્ટ ,૨૦૦૫ નો શેત ુ દે ળના

અવધસ ૂક્ષચત વલસ્તાયોના પ્રત્મેક નોધામેર રયલાયોને પ્રવતલમ ઓછાભાાં ઓછાં ૧૦૦ રદલવ નુ ાં
અકુળ શ્રભ કામમ આીને ગ્રાભીણ કુટુફોને ગયીફી અને ભ ૂખ થી ફચાલલાનો છે વાથે વાથે
મોજના અંતમગત રોકાઉમોગી અસ્કમાભતોનુ ાં વનભામણ થામ જેથી ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં ટકાઉ
વલકાવની વનયાં તય પ્રરક્રમા ચાલુ યશે જેથી આલનાય વભમભાાં ગ્રાભીણ વભાજ વયકાય,વાંસ્થા કે
અન્મ યાષ્ટ્રીમ કે આંતયયાષ્ટ્રીમ એજન્વી ય આધારયત ન યશેતા ોતાના પ્રશ્નોનુ ાં સ્થાવનક
વાંવાધનોના ઉમોગથી વનયાકયણ કયતા થામ અને વભાજજક તેભજ આવથિક રોકબાગીદાય
સ્થાવનક કિાએ થી લધુભાાં લધુ પ્રફ ફને. આ મોજનાને કામદાકીમ સ્લરૂ આલાથી
મોજનાની અવયકાયતા લધળે તે ભાનવુ ાં કદાચ ભ ૂર બયે ર જણાળે કાયણ મોજના નાાં ફાય લમ
છી ણ ભાનલશ્રભ રદલવ નુ ાં વનભામણ કયલા ભાટે (રેફય ફજેટ) કાભોનુ ાં આમોજન કયલાભાાં
આલે છે કે છી ગ્રાભીણ સ્તયે શકીકતભાાં કાભોની જરૂરયમાત શોલાથી ભાનલશ્રભ દની
જરૂરયમાત યશેર છે તે મુજ્લતો પ્રશ્ન આમોજન અને અભરીકયણ વાંસ્થા વભિ ઉદબલેર છે .
મોજનાનાાં અભરી કયણના ફાય લમ ફાદ ગ્રાભીણ સ્તેય થી યાષ્ટ્રીમ સ્તેય આ મોજનાની
Page | 1323

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

Research Guru: Volume-12, Issue-4, March-2019 (ISSN:2349-266X)
અવયકાયકતાનો

અભ્માવ

થલો

ખુફ

જ

જરૂયી

છે

જેથી

આલનાય

વભમભાાં શ્રવભક

રાબાથીઓ,વલકાવ થી લાંક્ષચત યશેર વલસ્તાયો, અભરીકયણ એજન્વીઓ તેભજ અભરીકયણ
ધવત અંગે મોજનાની ભાગમદવળિકાભાાં ફદરાલ રાલી ળકામ. એક જ બોગોરીક વલસ્તયભાાં
વભાવલષ્ટ્ટ જીલરા,તાલુકા કે ગ્રાભ ાંચામતોભાાં મોજનાની અવયકાયકતા વભજલી જરૂયી ફની યશે
છે કાયણકે એક જ તાલુકાની વઘી ગ્રાભ ાંચામત કે છી એકજ જીલરાભાાં આલેર વઘા
તાલુકા સ્તય ની પ્રગતીભાાં ણ વલવાંગતતા જાણલા ભે છે .
વાંદબષ સ ૂર્ી;૧.ગુજયાતી વલશ્વકોળ,(૧૯૯૪),ખાંડ-૬.ગ.ધો.ગુજયાતી વલશ્વકો રસ્ટ,અભદાલાદ.
૨.યાષ્ટ્રીમ ગ્રામ્મ યોજગાય ફાશેધયી અવધવનમભ -૨૦૦૫,ભારશતી ુક્સ્તકા,વયદાય ટેર યાજ્મ
લશીલટી વાંસ્થા (સ્ીા).
૩.પ્રલીણ અજુરડમા,વાંગીતા ાયખીમા,મોજના (૨૦૦૧૪),અિય બ્બ્રકેળન,અભદાલાદ.
ુ યી (૨૦૧૧),ાંચામતી યાજ ભત્રારમ અને ગ્રાવભણ વલકાવ
૪.ગ્રાભ ાંચામત ગાઈડબુક,પેબ્રઆ
ભાંત્રારમ.
૫.ગ્રાભ વલકાવ એક નજય કામમક્રભો.... ,ગ્રાવભણ વલકાવ ભાંત્રારમ
૬.MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT, 2005, REPORT TO
THE PEPLE, 2, February 2013.
૭.ગ્રાભીણ વલકાવ ભાંત્રારમ,બાયત વયકાય (૨૦૧૬-૧૭),ભાસ્ટય વયક્યુરય બ ૃશદ રયત્ર.
૮.https://www.devalt.org/images/L2_ProjectPdfs/MGNREGS_SDGs_DA.pdf
૯,http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx
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