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મનરગેા યોજના અન ેગ્રામીણક્ષતે્રનો વિકાસ 
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પ્રસ્તાિના :-  

 ભારતમાાં આઝાદી પછી આયોજન સમયે અપનાિેલી નિી ઔધોવગક નીવતમાાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરિામાાં આવ્યા જેમાાં ઉધોગોન ે વિશેષ 

મહત્િ આપિામાાં આવ્યુાં. પરરણામે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાાં કાયથરત નાના ગૃહ ઉધોગ અન ેનાના પાયાના ઉધોગો મોટા ઉધોગોની હરોફાઈમાાં ટકી ન 

શકતા તેઓ વનવરિય બન્યા તમેજ તેની સાર્ ેસાંકળાયેલા શ્રવમકો બેકાર અિસ્ર્ામાાં આિી ગયા. જેન ેકારણે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાાં ગરીબી અન ેબેકારીનુાં 

પ્રમાણ િધિા પામયુાં. ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકો કામ ધાંધા મેળિિા માટ ેશહેરો તરફ સ્ર્ળાાંતર કરિા લાગ્યા. પરરણામે ગ્રામીણ વિસ્તારમાાં િસ્તીમાાં 

ઘટાડો ર્િા લાગ્યો ગામડાઓનો વિકાસ અટકી ગયો. જો ગામડાઓમાાં કુશળ અધથકુશળ શ્રવમકોની ક ેમજૂરોની માાંગ પૂરી નહીં ર્ાય કે રોજગારીનુાં 

સજથન નહીં ર્ાય તો દેશમાાં અસમાનતા િધી જશે. તમેજ ગામડાઓમાાં િસ્તીનુાં ભારણ રદનપ્રવતરદન િધતુાં જાય છે. આિા સાંજોગોમાાં યોગ્ય 

લક્ષયાાંકોને વસદ્ધ કરિા માટ ેભાવિ સમયને ધ્યાનમાાં રાખીન ેઆર્ર્થક વિકાસન ેજાળિી રાખિા તેમજ િધારિા માટ ેગ્રામીણક્ષેત્ર ેરોજગારીની તકોનુાં 

સજથન જરૂરી છે. જેના અનુસાંધાનમાાં "મહાત્મા ગાાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગારી બાાંહેધરી યોજના" ખૂબ મહત્િની છે.  

 

 મનરગેા (મહાત્મા ગાાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાાંહધેરી યોજના):-  

 મનરગેા યોજના એ હકીકતમાાં એક યોજના નર્ી પરાંત ુકાયદો છે. આ કાયદો સપ્ટેમબર - ૨૦૦૫માાં અમલમાાં મૂકિામાાં આવ્યો. ગ્રામીણ 

વિસ્તારના લોકોને ખેતીની મૌસમ વસિાય શ્રવમકોન ેઅન્ય રદિસોમાાં પણ કામ મળી રહે ત ેહેતરુ્ી આ યોજના શરૂ કરિામાાં આિી. આ યોજનમાાં 

૩૩% મવહલાઓન ેપણ સાાંકળી લેિામાાં આિી છે જેન ેકારણ ેતઓે પોત ેસ્િાિલાંબી બની શક.ે 'મનરગેા' યોજનાન ેત્રણ તબક્કામાાં શરૂ કરિામાાં 

આિી. જેમાાં પ્રર્મ તબક્કામાાં ૨૦૦ વજલ્લાઓ અને બીજા તબક્કામાાં ૧૩૦ વજલ્લાઓમાાં અને ત્રીજા તબક્કામાાં દેશનાાં તમામ વિસ્તારોને આિરી 

લેિામાાં આવ્યા હતા. ફેબ્રઆુરી ૨૦૦૬ર્ી ગજુરાતમાાં પ્રર્મ તબક્કામાાં તા. ૦૨/૦૨/૨૦૦૬માાં ૬ પછાત વજલ્લાઓની પસાંદગી કરિામાાં આિી. 

જેમાાં દાહોદ, ડાાંગ, નમથદા, પાંચમહાલ, સાબરકાાંઠા અને બનાસકાાંઠા. બીજા તબક્કામાાં એટલે ક ેતા. ૦૧/૦૪/૨૦૦૭માાં નિસારી, િલસાડ અન ે

ભરૂચ વજલ્લામાાં અમલમાાં મુકિામાાં આિી અન ેત્યારબાદ ત્રીજા તબક્કામાાં એટલે કે તા. ૦૧/૦૪/૨૦૦૮ર્ી ગુજરાતના તમામ વજલ્લાઓમાાં આ 

યોજના કાયથરત છે. આ યોજનાનો અમલ પાંચાયતી રાજની સાંસ્ર્ાઓ અને સરકારશ્રીના વિવિધ ગાઈડ લાઇન રડપાટથમેન્ટસ દ્િારા કરિામાાં આિે છે. 

ગ્રામીણ વિસ્તારમાાં ટકાઉ અસ્કયામતો ઊભી કરિા અને ગ્રામય પ્રજાના આર્ર્થક વિકાસ માટે આ યોજના ખૂબ મહત્િની છે. આ યોજનામાાં 

અગત્યતાના િમ અનુસાર કામગીરીને માંજૂરી આપિામાાં આિ ેછે. તેમજ તનેા અનસુાંધાનમાાં શ્રવમકોને જોબકાડથ ઇશ્યૂ કરિામાાં આિે છે. અન ેતેના 

આધારે શ્રવમકોને રોજગારી આપિામાાં આિ ેછે. જે એમનો કાયદસેરનો અવધકાર ગણિામાાં આિે છે. આ યોજના દ્િારા ગામડાનો આર્ર્થક વિકાસ 

સાધી રાષ્ટ્રની પ્રગવત સાધી શકશે અન ેગ્રામીણ વિકાસનાાં સ્િપ્નને પણૂથ કરી શકાશે.  

 

સારાાંશ :-  ભારતના આર્ર્થક વિકાસનો પાયો ગ્રામય વિકાસ અને તનેી વિકેવન્િત વ્યિસ્ર્ા પર રહેલો છે. જો ભારતમાાં વિકેવન્િત અર્થવ્યિસ્ર્ાન ે

સફળ બનાિિી હોય તો ગ્રામીણ વિકાસને સાચી રદશામાાં અને સમયને અનુરૂપ લઈ જિો પડ ેએ જરૂરી છે. ગામડાનો સિાાંગી આર્ર્થક વિકાસ 

કરિો હોય તો કૃવષક્ષતે્રે ઉત્પાદનમાાં િધારો, સસાંચાઈની સુવિધામાાં િધારો ખતે-તલાિડીઓનુાં વનમાથણ કરિી મવહલા સશવક્તકરણને મહત્િ 

આપિુાં, આરોગ્ય વિષયક સિેાઓમાાં સુધારો કરિો, વશક્ષણમાાં સુધારો કરિો, પશપુાલન અને ડેરી પ્રિુવિમાાં નોંધપાત્ર સધુારો કરિો કે જેર્ી દૂધ-

ઉત્પાદકોએ તર્ા માકેટટાંગ ફેડરેશનનો બહોળા પ્રમાણમાાં લાભ લઈન ેગ્રામીણ પશપુાલકો અને દૂધ ઉત્પાદકોની આિકમાાં નોંધપાત્ર િધારો ર્ઈ 

શકે. મહાત્મા ગાાંધીજીના મતે ભારતનુાં લોકજીિન ગામડાઓમાાં રહલુેાં છે. ગામડાઓ આબાદ હશ ેતો જ ભારત આબાદ બનશ.ે ભારતમાાં 

આઝાદીના ૭૦ ર્ી િધ ુિષો પસાર ર્ઈ ગયા પણ શહેરીની સરખામણીમાાં ગામડાઓનો વિકાસ જોઈએ તટેલા પ્રમાણમાાં ર્યો નર્ી. ગ્રામીણ 

વિસ્તારોમાાં વિકાસનો મોટો લાભ મોટા ખડેૂતો અને જમીનદારોએ મેળવ્યો છે. પરરણામે મધ્યમ અન ેગરીબ િગથમાાં િધારો ર્િા પામયો છે. 

મતે ગ્રામીણક્ષેત્રનો વિકાસ કરિી આિશ્યક બની રહે છે.  

 

શબ્દો :- આર્ર્થક વિકાસ, ગરીબી, બેકારી, રોજગારી, મનરેગા, મજૂરી, આિક, બચત, િૃવદ્ધ.  
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મનરગેા યોજનાના ઉદ્દશે (હતેઓુ) :-  

 આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતના ગ્રામીણ વિસ્તારમાાં રહેતા કુટુાંબો ક ેજેના પુખ્તિયના સભ્યો સ્ત્રી અન ેપુરુષ ક ેજેઓ શારીરરક શ્રમર્ી 

ર્ઈ શકે તિેુાં વબનકુશળ કામ કરિા માટે ઇચ્છુક હોય તેિા દરેક કટુુાંબની જીિનવનિાથહની તકો િધારિા માટે કુટુાંબદીઠ નાણાાંકીય િષથમાાં ઓછામાાં ઓછા 

૧૦૦ રદિસ રોજગારી આપિાનો છે. ત ેઉપરાાંત આ યોજનાના કેટલાક મહત્િના હેતુઓ પણ સામેલ કરિામાાં આવ્યા છે. જેમાાં...  

૧. આ યોજના એક યોજના નર્ી પણ કાયદો છે.  

૨. ગ્રામીણ વિસ્તારના ગરીબોન ેલઘુિમ રોજગારી મળી રહ.ે  

૩. બેરોજગારીના રદિસોમાાં ગ્રામીણ લોકોને કામ મળી રહે.  

૪. ગામડામાાં ટકાઉ અસ્કયામતો ઊભી કરિી.  

૫. ગ્રામીણ વિસ્તારનો સિાાંગી વિકાસ કરિો.  

૬. ગ્રામીણ વિસ્તારમાાં રહેતા લોકોના જીિનધોરણમાાં નોંધપાત્ર સધુારો કરિો.  

૭. ગ્રામીણ વિસ્તારમાાં વ્યવક્તગત કામો દ્િારા ગરીબીનુાં વનિારણ કરિુાં.  

 

મનરગેા યોજનાનુાં િહીિટી માળખુાં (અમલીકરણ) :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

કવમશ્નર-િ-અગ્રસવચિ  

ગ્રામ વિકાસ  

અવધક કવમશ્નરશ્રી  

MGNREGA  

વજલ્લા કાયથિમ અમલીકરણ અવધકારીશ્રી અન ેવજલ્લા વિકાસ અવધકારીશ્રી  

અવધક વજલ્લા કાયથક્ર્મ અમલીકરણ અવધકારીશ્રી અન ેવનયામકશ્રી વજલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી  

િકથસ મનેજેરશ્રી  નાયબ વજલ્લા કાયથિમ  

અમલીકરણ અવધકારીશ્રી  

એકાઉન્ટસ મનેજેરશ્રી  

તાલકુા કાયથિમ અમલીકરણ અવધકારીશ્રી અન ેતાલકુા વિકાસ અવધકારીશ્રી  

આાંકડા  

સહાયક  

મદદનીશ  

સહાયક  મદદનીશ  

કાયથિમ  

અમલીકરણ  

અવધકારીશ્રી  

અવધક  

મદદનીશ  
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મનરગેા યોજનાના લાભો :-  

 ગ્રામીણ વિસ્તારના સિાાંગી આર્ર્થક વિકાસ માટે શરૂ કરિામાાં આિેલ આ યોજના દ્િારા ભારત અને ગજુરાતના લાખો કુટુાંબોન ે

રોજગારી મળી છે. આ યોજના અાંતગથત ગ્રામીણ વિસ્તારમાાં રહેતા કુટુાંબોમાાં પુરૂષોની સાર્ે સાર્ે મવહલાઓને પણ રોજગારી મળી રહી છે. પરરણામ ે

ગ્રામીણ વિકાસને િેગ મળ્યો છે. ત ેઉપરાાંત મનરેગા યોજનાના કટેલાક વિશષે લાભો પ્રાપ્ત ર્ાય છે.    

 કેરળ, કણાથટક, આાંધ્રપ્રદેશ, ઝારખાંડ, પવશ્ચમ બાંગાળ અને અન્ય રાજ્યોમાાં મનરગેા શ્રવમકો માટે બેંકો અને ટપાલઘરમાાં ૬૪ લાખ ઉપરાાંત 

ખાતા ખોલિામાાં આવ્યા છે.  

 આ યોજના દ્િારા ગ્રામીણ વિસ્તારમાાં કરિામાાં આિતા કામોને કારણ ેભગૂભથ જળસ્તરમાાં િૃવદ્ધ ર્િા પામી છે.  

 ગ્રામીણ વિસ્તારોમાાં લઘુ સસાંચાઇ કાયથ અને ભૂવમ વિકાસ સબાંધી યોજનાઓ શરૂ કરિામાાં આિી જેર્ી સ્ર્ાવનક રોજગારીનુાં સજથન અન ે

જમીનની ઉત્પાદકતામાાં િધારો ર્યો છે.  

 આ યોજનામાાં ૩૩% મવહલાઓને રોજગારી આપિામાાં આિી છે જેર્ી મવહલા સશવક્તકરણનો લક્ષયાાંક પાર પાડી શકાયો છે.   

 આ યોજના દ્િારા ગ્રામીણ વિસ્તારની આાંતરમાળખાની સગિડોમાાં નોંધપાત્ર સુધારો ર્યો છે.               

 મનરગેા યોજના દ્િારા ખેતી પર આધાર રાખતા શ્રવમકોન ે ચોમાસા વસિાયની ઋતુઓમાાં કામગીરી મળી રહેિાર્ી તેઓની આર્ર્થક 

વસ્ર્વતમાાં નોંધપાત્ર સધુારો ર્િા પામયો છે.  

 મનરગેા યોજના દ્િારા ગ્રામીણ વિસ્તારમાાં ર્તાાં સ્ર્ળાાંતરના પ્રમાણમાાં નોંધપાત્ર ઘટાડો ર્યો છે.   

 મનરગેા યોજના અાંતગથત ગ્રામીણ વિસ્તારોમાાં સસાંચાઇ માટેના પાણીનાાં સ્ત્રોતમાાં નોંધપાત્ર િધારો ર્યો છે.   

 મનરગેા યોજના વિશ્િની સૌર્ી મોટી સમાજ કલ્યાણ યોજના છે જેમાાં પ્રર્મ ૧૦ િષોમાાં ૩.૧૪ લાખ કરોડ રૂવપયા ખચથ કરિામાાં આવ્યા 

છે. 

 મનરગેા યોજના દ્િારા ગ્રામીણ વિસ્તારમાાં પ્રિતથમાન ગરીબીની સમસ્યાને દૂર કરીન ે ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકના જીિનધોરણમાાં નોંધપાત્ર 

સુધારો ર્યો છે.  
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