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મહિલા વિકાસ માટેની રોજગારલક્ષી યોજનાઓ 

પ્રો.વપ્રયકંાબેન જી. સોલકંી 
શ્રીમતી સી.સી.મહિલા આર્ટ્સ અને 

શેઠ સી.એન.કોમસ્ કોલેજ, વિસનગર 

૧. પ્રસ્તાિના 
કોઈપણ દેશના આવથિક વિકાસમા ંસ્ત્રીઓનો અગત્યનો ફાળો િોય છે.સ્ત્રીઓની કાય્દક્ષતા અને કાય્ક્ષમતા કોઈપણ પરુુષ 

કરતા ઓછી નથી આ સત્ય સિ્વિહદત છે.રાષ્ટ્રનુ ંવનમા્ણ કરિામા ંસ્ત્રીઓ પોતાનુ ંઅનન્ય યોગદાન આપી શકે તેમ છે. િળી, 
ગ્રામીણ અથ્વ્યિસ્થાિાળા દેશમા ંગ્રામીણ સ્ત્રીઓ અને દેશના આવથિક વિકાસ િચ્ચે સીધો સબંધં રિલેો છે. 
 

આપણા દેશમા ંસ્ત્રીઓને દેિી તરીકે પજૂિામા ંઆિે છે પરંત,ુ િકીકતમા ંસ્ત્રીઓના અવધકારો અને િક્ક જોઈએ તેટલા તેમને 

િજુ પણ મળી શક્યા નથી.િષ્ ૨૦૦૧ ની ગણતરી પ્રમાણે સમગ્ર ભારતમા ંકુલ કામદારોનુ ંપ્રમાણ ૩૯.૧૦ ટકા િતુ.ં જેમાં 
પરુુષોનુ ંપ્રમાણ ૬૮.૩૪ ટકા અને સ્ત્રીઓનુ ં૩૧.૬૬ ટકા િતુ.ં મખુ્ય કામદારોમા ંપરુુષોનુ ંપ્રમાણ ૭૬.૬૫ ટકા અને સ્ત્રીઓનુ ં
પ્રમાણ ૨૩.૩૫ ટકા િતુ.ંજયારે સીમાતં કામદારોમા ંપરુુષોનુ ંપ્રમાણ ૩૯.૦૭ ટકા અને સતીઓનુ ંપ્રમાણ ૬૦.૯૩ ટકા જેટલુ ં
િતુ.ં ર્ૂંકમા ંએમ કિી શકાય કે સમગ્ર ભારતમા ંસીમાંત કામદારોમા ંપરુુષો કરતા સ્ત્રીઓનુ ંપ્રમાણ વિશેષ િતુ.ં 
 

ભારતમા ંિસ્તીનુ ંપ્રમાણ ખબુ િધ ુછે આથી રોજગરી માગંનારાઓની સખં્યા પણ વિશેષ છે. ભારતની પ્રત્યેક પચંિષીય 

યોજનાઓમા ં રોજગારી સર્જનનો ઉદે્દશ રાખિામા ં આિેલો છે.તે ઉદે્દશને પહરપણ્ૂ કરિા અથ્તતં્રના પ્રત્યેક વિભાગોમા ં
રોજગારલક્ષી વ્યિૂરચના અપનાિી છે.ભારતમા ં ગ્રામીણકે્ષતે્ર સ્ત્રીઓના વિકાસ માટે ઘણાબંધા કાય્ક્રમો અને યોજનાઓ 

બનાિિામા ંઆિી છે.આ સમયે કેન્ર સરકાર દ્વારા કેટલાક કાય્ક્રમો ઘડિામા ંઆવ્યા છે જે નીચે મજુબ છે. 
 

૨. મહિલા વિકાસની યોજનાઓ 

૨.૧. રાયસેમ યોજના 
ગ્રામીણ કે્ષત્રોમા ં યિુાનિગ્ની બેરોજગારી દુર કરિા માટે સ્િરોજગારી ના િતેથુી તાલીમ પરૂી પાડિા માટે “Training 

Rural Youth For Self Employment”(TRYSEM) નામની યોજના ૧૫ ઓગષ્ટ્ટ ૧૯૭૯ ના રોજ શરૂ કરિામા ંઆિી િતી.આ 

યોજના એ સકંલલત ગ્રામીણ વિકાસ કાય્ક્રમનુ ંસિાયક અંગ છે. 
 

આ યોજનાનો મખુ્ય ઉદે્દશ ગરીબીરેખા નીચેના પહરિારોના ૧૮ થી ૩૫ િષ્ની િયજૂથના ગ્રામીણ યિુક યિુતીઓને 

ટેકનીકલ તેમજ ઉદ્યોગની કુશળતા આપીને સ્િરોજગારી માટે પે્રહરત કરિાનો િતો.યિુક યિુતીઓને તાલીમ સાથે 

વશષ્ટ્યવવૃિ આપિામા ંઆિતી િતી.બેંકલોન પણ આપિામા ંઆિતી જેથી તેઓ સ્િરોજગારી મેળિી શકે.આ યોજનાને ૧ 

એવપ્રલ ૧૯૯૯ થી સિુણ્જયતંી ગ્રામ સ્િરોજગાર યોજનામા ંવિલીનીકરણ કરી દેિામા ંઆિી. 
 

૨.૨. ડિાકરા યોજના 
૧૯૮૨-૮૩ ના િષ્મા ંભારત સરકાર દ્વારા દેશના ૫૦ જીલ્લાઓ તથા રાજસ્થાનના ૪ જજલ્લાઓમા ંડિાકરા (Devlopment 

of Women and Children Of Rural Areas) નામની યોજના શરૂ કરિામા ંઆિી િતી.આ યોજના ગરીબી રેખા નીચે જીિન 

જીિતા પહરિારોની ૧૮ થી ૩૫ િષ્ની િયજૂથ ધરાિતી ગ્રામીણ મહિલાઓના લાભ માટેની છે.જેના મખુ્ય ઉદે્દશો નીચે 

મજુબ છે. 

 ગ્રામીણ મહિલાઓની આિકમા ંિધારો કરિો. 
 સ્ત્રી સક્ષમ બને તે માટે તેને શોષણમાથંી મકુ્ત કરિાના પ્રયાસો કરિા. 
 િધેલી આિકથી બાળક અને માતાના પોષક આિારમા ંસધુારો કરિો અને સામાન્ય જીિન ધોરણ ઊંચ ુલાિવુ.ં 
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 ગ્રામીણ મહિલાઓમાંથી ૧૦ થી ૧૫ મહિલાઓના જૂથ બનાિી તેમની આિકમા ંિધારો કરિો. 
 કામના સ્થળે બાળકોની દેખરેખ અને સરુક્ષા માટે સવુિધાઓનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
 આ યોજનાનુ ં૧ એવપ્રલ ૧૯૯૯ થી એસ.જી.એસ.િાય.મા ંરૂપાંતહરત કરી દેિામા ંઆવ્યુ ંછે. 

 

૨.૩. સકંલલત ગ્રામીણ વિકાસ કાય્ક્રમ  

આ કાય્ક્રમ ૧૯૭૮-૭૯ શરૂઆતમા ં૧૬ જજલ્લાઓમા ંશરૂ કરિામા ંઆવ્યો િતો. ૧૯૭૮-૭૯ મા ંદેશના ૨૩૦ વિકાસ ખડંોમા ં
અને ૨ ઓક્ટોબર ૧૯૮૦ મા ંસમગ્ર દેશમા ંઆ કાય્ક્રમને વિસ્તારિામા ંઆવ્યો. આ યોજનાનો મખુ્ય ઉદે્દશ નીચી આિક 

ધરાિતા ગ્રામીણ ગરીબ કુરંુ્બોને ગરીબીરેખાથી ઉપર લાિિા માટે તેઓની આિક વધૃ્ધી થાય તેિા પ્રયાસો કરિાનો 
િતો.આ યોજનાની ખાસ નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે આ કાય્ક્રમના લાભાથીઓ પૈકી ૪૦ ટકા મહિલાઓ છે.૧ એવપ્રલ ૧૯૯૯ 

થી આ યોજનાને એસ.જી.એસ.િાય.મા ંભેળિી દેિામા ંઆિી છે. 
 

૨.૪. જિાિર રોજગાર યોજના  
એવપ્રલ ૧૯૮૯ મા ંસરકારે આ યોજના અમલમા ંમકૂી િતી.આ યોજના િઠેળ ગ્રામીણ વિસ્તારના ગરીબોને લાભ આપિાનો 
ઉદે્દશ રખાયો િતો. ગરીબીરેખા િઠેળના કુરંુ્બોમાથંી એક સભ્યને તેમના રિઠેાણના નજીકના સ્થળે િષ્ દરવમયાન ૫૦ થી 
૧૦૦ હદિસો માટે રોજગારી આપિાનો િતે ુરખાયો િતો.આ યોજના િઠેળ રોજગારી સર્જનની ૩૦ ટકા તકોનો લાભ સ્ત્રીઓને 

આપિામા ંઆવ્યો િતો.આ યોજનાનો અમલ ગ્રામ પચંાયત દ્વારા થશે તેિી જોગિાઈ કરિામા ંઆિી િતી.આ યોજના િઠેળ 

૨૦૦૨-૦૩ મા ં૨૦.૧ કરોડ માનિહદન રોજગારીનુ ંસર્જન કરિામા ંઆવ્યુ ંછે. 
 

૨.૫. સ્ટેપ  

મહિલાઓને તાલીમ અને રોજગાર કાય્ક્રમોમા ંમદદ કરિાના િતેથુી સ્ટેપ નામનો કાય્ક્રમ ૧૯૮૭ મા ંશરૂ કરિામા ંઆવ્યો 
િતો. તેનો ઉદે્દશ ગરીબ અને સપંવિ િગરની મહિલાઓના કૌશલ્યો વિકસાિિા,તેઓને જાગતૃ કરિા તેમજ સગંહઠત કરિા 
અને વ્યિસાવયક કે્ષત્રો જેિા કે ખેતી પશપુાલન,ડેરી ઉદ્યોગ,મત્સ્ય ઉદ્યોગ,િાથ ચરખો,રેશમ ઉત્પાદન િગેરેમા ંતેઓને સતત 

રોજગારી મળે તેિા પ્રયાસો કરિાનો છે.આ કાય્ક્રમ શરૂ થિાથી દેશમા ંલગભગ ૨.૬૦ લાખ મહિલાઓને લાભ પ્રાપ્ત થયો 
છે.આ યોજના અંતગ્ત લગભગ ૬,૫૫,૨૨૨ મહિલાઓને સામેલ કરિામા ં આિી છે.જેમા ં ડેરી ઉદ્યોગ સાથે સકંળાયેલી 
મહિલાઓને સૌથી િધ ુસિાયતા પ્રાપ્ત થઇ છે. 
 

૨.૬. બાલલકા સમદૃ્ધિ યોજના  
આ યોજના ૨ ઓક્ટોબર ૧૯૯૭ ના રોજ શરૂ કરિામા ં આિી િતી.જે અંતગ્ત બાલીકાઓની સમગ્ર સ્સ્થવત સધુારિાનો 
પ્રયત્ન કરિામા ંઆિે છે.આ યોજનામા ંભારત સરકાર દ્વારા ગરીબીરેખા નીચેના પહરિારોમા ં૧૫ ઓગષ્ટ્ટ ૧૯૯૭ અથિા 
તેના પછી જન્મેલી બે બાલલકાઓને સમાિિામા ં આિી છે.૧૯૯૭-૯૮ અને ૧૯૯૮-૯૯ દરવમયાન આ યોજનાને કેન્રીય 

પ્લાન યોજનાના રૂપમા ંકાયા્સ્ન્િત કરિામા ંઆિી િતી.આ યોજનામા ંબાલલકાના નામનુ ંખાત ુ ંખોલાિી ૫૦૦ રૂવપયાની 
રકમ જમા કરાિિામા ંઆિે છે.બાલલકાની સ્કલૂ જિાની શરૂઆત કરિાની સાથે ધોરણ ૧ થી ૧૦ સધુી ૩૦૦ રૂવપયા થી 
૧૦૦૦ રૂવપયા સધુી છાત્રવવૃિ પ્રવતિષ્ આપિામા ંઆિે છે. 
 

૨.૭. મહિલા સમધૃ્ધ્ધ યોજના  
આ યોજનાનો પ્રારંભ ૨ ઓક્ટોબર ૧૯૯૩ મા ંકરિામા ંઆવ્યો િતો.આ કાય્ક્રમનો મખુ્ય ઉદે્દશ ગ્રામીણ સ્ત્રીઓને બચત કરિા 
પ્રોત્સાહિત કરિાનો િતો.આ યોજનામા ં૧૮ િષ્થી ઉપરની સ્ત્રીઓ માટે પોતાના ગામની પોસ્ટ ઓહફસમા ંઓછામા ંઓછા ૪ 

રૂવપયાથી પોતાનુ ંબચત ખાત ુ ંખોલાિી શકે છે.આ રકમને ખાતામા ંએક િષ્ સધુી રાખિી જરૂરી છે. 
 

૨.૮. ઇન્ન્દરા મહિલા યોજના 
આ યોજના ઓગષ્ટ્ટ ૧૯૯૫ મા ંઅમલમા ંમકુિામા ંઆિી િતી. તેના દ્વારા ગ્રામીણ અને શિરેી કે્ષત્રની ગરીબી રેખા નીચે 

જીિન જીિતી મહિલાઓને આવથિક રીતે સ્િાિલબંન પરંુૂ પડિાનો અને શસ્ક્તશાળી બનાિિાનો ઉદે્દશ રખાયો િતો કે જેથી 
તેઓ પોતાના અવધકારોની માગંણી પોતાના પહરિાર,સમાજ અને સરકાર સમક્ષ કરી શકે. 
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૨.૯. ઇન્ન્દરા આિાસ યોજના  
આ યોજના ૧૯૮૫-૮૬ મા ંશરૂ કરિામા ંઆિી િતી.આ યોજનામા ંગ્રામ વિસ્તારના ગરીબી રેજ્િા નીચે જીિતા લક્ષયાકં 

જૂથના અનસુલુચત જતી,જન જતી,મકુ્ત કરાયેલ િેહઠયા મજુરો તથા અન્ય લક્ષયાંક જૂથના લાભાથીઓનો સમાિેશ થાય 

છે.આ યોજના આિાસની યનુીટખચ્ મયા્દા ૪૦,૦૦૦ રૂવપયા છે.આ મકાનો ભકંૂપ પ્રવતરોધક િોય છે.આિા મકાનો માત્ર 

લાભાથીઓએ જ બાધંિાના િોય છે.આ મકાનો ઘરની મખુ્ય મહિલા સભ્યના નામે અથિા પવત-પત્ની બનેંના સયુકંત નામે 

ફાળિિામા ંઆિે છે. 
 

૨.૧૦. રાષ્ટ્રીય મહિલા કોષ 

રાષ્ટ્રીય મહિલા કોષનુ ં ગઠન સોસાયટી પજંીકરણ અવધવનયમ ૧૮૬૦ અંતગ્ત ૩૦ માચ્ ૧૯૯૩ ના રોજ એક પજંીકૃત 

સોસાયટીના રૂપમા ં કરિામા ં આવ્યુ ં િતુ.ંતેની સ્થાપના ભારત સરકારના અને બળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા કરિામા ં આિી 
છે.આ કોષને ૩૧ કરોડ રૂવપયાની મડૂી આ કાય્ક્રમને ચલાિિા માટે સોંપિામા ં આિી. ૨૦૦૩-૦૪ મા ં આર.એમ.કે.ના 
માધ્યમથી ૩૨૭૬૫ મહિઅઓને લાભ અપાયો િતો.જે માટે ૨૫ કરોડ રૂવપયાની રાશીની ફાળિણી થઇ િતી. 
 

૨.૧૧. સ્િય ંવસધ્ધ કાય્ક્રમ  

સ્ત્રીઓના વિકાસ અને સશસ્ક્તકરણ માટેનો આ સકંલલત કાય્ક્રમ છે.જેમા ંમહિલાઓને સ્િસિાય જૂથોમા ંિિેંચિામા ંઆિે છે. 

તેમા ંસેિાઓનુ ંસકંલન અને નાના પાયે મડૂી ઉપલબ્ધ કરાિીને તેમજ નાણા ઉપક્રમોને પ્રોત્સાિન આપિામા ંઆિે છે.આ 

યોજનાનો લાબંાગાળાનો ધ્યેય એ છે કે મહિલાઓનો સમજીક અને આવથિક એમ પણ્ૂ વિકાસ થાય. 
 

૨.૧૨. સ્િધાર કાય્ક્રમ  

કઠીન પહરસ્સ્થવતઓનો ભોગ બનેલી મહિલાઓના લાભ માટે કેન્ર સરકારે ૨૦૦૧-૦૨ થી આ યોજના શરૂ કરી છે.આ યોજના 
િઠેળ ગરીબ વિધિા,જેને કોઈનો સિારો ના િોય તેિી મહિલાઓને તેમજ સામાજજક-આવથિક વનસિાય મહિલાઓને 

આયોજનમા ં સમાિેશ કરિામા ં આવ્યો છે.આ યોજનામા ં આિી મહિલાઓને ભોજન,કપડા,રિઠેાણ,સ્િાસ્્ય સબંવંધત 

સેિાઓ,યોગ્ય સલાિ િગેરે પરંુૂ પાડિામા ંઆિે છે. ડીસેમ્બર ૨૦૦૪ સધુી આ યોજના માટે ૧.૨૪ કરોડ રૂવપયા સરકાર દ્વારા 
આપિામા ંઆવ્યા છે. 
 

૨.૧૩. સ્િશસ્ક્ત પહરયોજના  
પિ્ૂમા ંગ્રામીણ મહિલા વિકાસ અને સશસ્ક્તકરણ પહરયોજનાના નામથી ઓળખાતી આ પહરયોજનાને ૧૮૬ કરોડ રૂવપયાની 
મડૂી સાથે ૫ િષ્ની સમય મયા્દા માટે લબિાર,છતીસગઢ,ગજુરાત,િહરયાણા,ઝારખડં,કણા્ટક,મધ્યપ્રદેશ,અને ઉિરપ્રદેશમા ં
લાગ ુકરિામા ંઆિી િતી.ગ્રામીણ મહિલાઓના વિકાસ માટેની આ યોજના વિશ્વબેંક અને આંતરરાષ્ટ્રીય કવૃષવિકાસ કોશના 
સિયોગ દ્વારા ચલાિિામા ંઆિી રિી છે. 

 

૨.૧૪. સ્િાિલબંન 

આ કાય્ક્રમ ૧૯૮૨-૮૩ મા ંશરૂ થયો િતો,ત્યારે તેનુ ંનામ મહિલા આવથિક કાય્ક્રમ એવુ ંિતુ ંજે નોિેની નોરાડ નામની 
સસં્થાના સિયોગથી શરૂ કરિામા ંઆવ્યો િતો.  


