
दा र  िनवारणाथ काय म (Poverty Alleviation Programmes) 

दा र  आिण बेरोजगारी ा एकाच ना ा ा दोन बाजू आहेत. एक 

सम ा सोडिव ानंतर दुसरी सम ा आपोआप सूटते. ाच कारणामुळे सरकारने 

चव ा पंचवािषक योजनेपासून दा र  व बेरोजगारीची सम ा सोडिव ासाठी 

िवशेष काय माची अंमलबजावणी सु  केली. देशातील बेरोजगारीची सम ा दूर 

झाली की लोकांना रोजगार िमळेल, ां ा उ ात वाढ होईल व ा ारे ांचे 

दा र  दूर होईल ही बाब ल ात घेऊन भारत सरकारने दा र  िनमूलनाक रता 

रोजगारज  िवशेष काय माची अंमलबजावणी सु  केली आहे. 

दा र  िनवारणाथ काय म  

दा र  आिण बेरोजगारी ा पर रावर अवलंबून असले ा सम ा आहेत. 

परंतु सरकारने देशातील दा र  दूर कर ा ा उ ेशाने पिह ा तीन पंचवािषक 

योजनेपयत कोणतेही िवशेष यत्न केले नाहीत. सरकारला असे वाटत होते की 

पंचवािषक योजनां ा िविवध काय मांतगत आपोआप रोजगार िनिमती होईल, 

परंतु असे काही झाले नाही. उलट बेरोजगारीची ा ी वाढत गेली ामुळे 

चव ा पंचवािषक योजनेपासून सरकारने रोजागरज  िवशेष काय माची 

अंमलबजावणी सु  केली. देशात जवळपास ३६ ट े  लोकसं ा दा र  

रेषेखाली आहे व ाचे मु  कारण णजे रोजगारा ा यो  संधीचा अभाव हे 

होय. णून ामीण व शहरी भागात रोजगारा ा संधीत वाढ कर ासाठी अनेक 

िवशेष काय म अंमलात आणले जात आहेत. 

काय माची वैिश े 

(१) हे काय म समाजातील िविश  वगासाठी व िविश  े ासाठी तयार केलल 

असतात व ानुसार ात रोजगार उपल  क न दे ाची व था केलेली 

असते. 



 (२) ब तांश िवशेष काय म ामीण भागातील अ ंत गरीब तसेच दा र  

रेषे ा खाली जीवन जगणा या लोकांसाठी आहेत. उदाहरणाथ, भूिमहीन 

शेतमजूर, लघु िकंवा सीमांत शेतकरी, दु ाळ  भागातील िनवासी इ ादी. 

(३) हे काय म म धान, शी  फलदायी व गरज लोकांना रोजगार देणारे 

आहेत.  

(४) िमकांना कामाचा मोबदला अंशतः रोख पात व अंशतः अ धा ा ा 

पात िदला जातो. ामुळे वा िवक मजुरीचा िकमान र ा  होतो.  

(५) अनेक काय म यंरोजगाराशी संबंिधत आहेत व यात बेरोजगारांना दोन 

कारची मदत केली जाते. जसे िव ीय आिण गैर-िव ीय. ामुळे िमकांना 

स ानपूवक उदरिनवाह कर ाची संधी ा  होते. 

स थतीत बेरोजगार व गरीब वगा ा मदतीसाठी सरकार ारे अनेक िवशेष 

काय म अंमलात आणले जात आहेत. ा काय माची िवभागणी दोन भागात 

करता येईल. 

(अ) ामीण भागाक रता काय म (ब) शहरी भागाक रता काय म 

ामीण भागातील दा र  दूर कर ाक रता काय म  

(१) सीमांत शेतकरी आिण शेतमजूर िवकास अिधकरण -1970-71 म े 

सीमांत शेतकरी आिण शेतमजूर िवकास अिधकरणाची थापना कर ात आली. 

MFAL योजनेतंगत अडीच एकरापे ा कमी जमीन असले ा शेतक यांना 'सीमांत 

शेतकरी' समज ात आले. तसेच जे लोक एकूण उ ापैकी ५० ट ापे ा 

जा  उ  शेतीवर काम क न िमळिवतात ांना 'शेतमजूर' समजले जाते. 

चव ा पंचवािषक योजनेत MFAL अंतगत देशा ा वेगवेग ा िज ात ४१ क  

सु  कर ात आले. ात पाणी पुरवठा, भू-संर ण, दु  िवकास, 



कु ु टपालन, पशुपालन इ ादी योजना मुख हो ा. या क ामुळे ८९ लाख 

सीमांत शेतकरी व शेतमजुरां ा कुटंुबांना लाभ ा  झाला. 

(२) लघु शेतकरी िवकास अिधकरण -- चव ा योजनेम े लघु शेतकरी 

िवकास अिधकारणाची थापना कर ात आली. SFDA अंतगत लहान शेतक यांना 

'सधन शेती कर ासाठी आधुिनक तं ाचा उपयोग करता यावा णून ांना 

आव क ती र म कजाऊ िदली जाते. चव ा योजनेत लहान शेतक यांना 

कज दे ासाठी ६४५ कोटी पयाची तरतूद कर ात आली होती. लहान 

शेतक यांनी आधुिनक तं , बी-िबयाणे, खते, जंतुनाशकेइ ादीचा उपयोग क न 

शेतीचे उ ादन वाढवावे यासाठी कज दे ाची व था कर ात । आली. यामुळे 

लहान शेतक यां ा आिथक थतीत सुधारणा होईल अशी अपे ा होती. २ 

ऑ ोबर १९८० पासून ही योजना एकीकृत ामीण िवकास काय म (IRDP) 

म े िवलीन कर ात आली. 

(३) ामीण रोजगाराची धडक योजना - ेक कुटंुबातील िकमान एका 

ीला तरी रोजगार दे ात यावा यासाठी हा काय म १९७१ म े सु  

कर ात आला. हा काय म मु त: चव ा योजनेपुरताव मयािदत होता १९७१ 

ते ७४ या काळात या योजनेवर १५० कोटी . खच कर ात  आलेत. 

(४) एकीकृत ामीण िवकास काय म - ामीण भागातील दा र ाचे 

िनवारण कर ासाठी थम । १९७८-७९ म े एकीकृत ामीण िवकास काय म 

देशा ा २,३०० िवकास खंडांम े । सु  कर ात आला. सहा ा योजनेत 

(१९८०-८५) या काय माचा संपूण देशात सा कर ात आला. सहा ा 

योजनेत ेक िवकास खंडातील ३,००० कुटंुब या माणे देशातील ५,००० िवकास 



खंडातील १.५ कोटी कुटंुबाना दा र  रेषे ा वर आण ाई या काय माचे ल  

होते. 

एकीकृत ामीण िवकास काय माचा उ ेश लहान व सीमांत शेतकरी, 

भूिमहीन शेतमजूर व ामीण कारागीरांना आिथक सहा ता देणे असा होता. या 

काय मांतगत शेतीक रता िवहीर खोदणे, बैलजोडी व अवजारे खरेदी करणे, 

िबयाणे व खते खरेदी करणे. दु  वसाय िकंवा पशुपालनाक रता पशंूची खरेदी 

करणे, कुटीर उ ोगाक रता अवजारांची खरेदी करणे, िश ण घेणे इ ादी 

कायाक रता आिथक मदत िदली जाते. ही मदत रा ीयीकृत बँकांमाफत िदली 

जाते. एकीकृत ामीण िवकास काय म हा एक कारे यंरोजगाराचा काय म 

होता. 

एकीकृत ामीण िवकास काय मामुळे ामीण भागातील ५५ ते ९० ट े  

लोकां ा उ ात वाढ झाली खरी परंतु ापैकी ४० ट े सु ा लोक 

दा र ् रेषे ा वर जाऊ शकले नाहीत. याव न हा काय म दा र  िनवारणा ा 

बाबतीत पािहजे ा माणात यश ी झाला नाही असेच णावे लागेल. या 

काय मा ा पुढील मयादा आहेत. 

(i) या काय मात िवकास खंडातील लोकसं ेचा िकंवा दा र ाचा िवचार 

न करता सवच िवकास खंडात एकसारखी र म खच कर ात आली. ामुळे 

जे लोक आिथक सहा तेक रता पा  न ते ांना देखील सहा ता दे ात 

आली. अशा लोकांचे माण जवळपास १५ ते २० ट े  होते.  

(ii) सव िवकास खंडाक रता एकच योजना तयार कर ात आली. 

वा िवक थािनक प र थतीचा िवचार क न ानुसार काय माची परेषा 

िनि त करावयास हवी होती.  



(iii) काय माची अंमलबजावणी कर ाक रता िशि त कमचा यांचा 

अभाव होता ामुळे ाचाराला भरपूर वाव होता. 

(iv) एि ल १९९९ पासून IRDP ही योजना समा  क न ती 

'सुवणजयंती ाम रोजगार योजना' (SGSY) म े समािव  कर ात आली.  

(५) रा ीय ामीण रोजगार काय म ामािण भागीत रोजगार उपल  

क न दे ासाठी, आतापयत जे काय म सु  कर ात आलेत ात यश ी व 

लोकि य काय म णजे 'रा ीय ामीण रोजगार काय म' होय. या 

काय मामुळे पुढील दोन उि  सा  होतात. एक तर गावातील लोकांना 

बेकारी ा िदवसात ां ा गावातच रोजगार िमळतो आिण दुसरे णजे या 

काय मामुळे गावात थायी सुधारणा घडून येतात. या काय मांतगत सडकांची 

िनिमती करणे, पाणीपुरव ां ा सोयी करणे, पूर िनयं ण करणे, ामपंचायत व 

शाळे ा इमारती तयार करणे इ ादी कामे घेतली जातात. मु त: शेतीचा 

हंगाम संप ानंतर जे लोक रकाम बसून राहतात ांना मदत कर ा ा उ ेशाने 

हा काय म सु  कर ात आला. सात ा योजने ा शेवट ा वष  NREP ही 

योजना समा  क न ती 'जवाहर रोजगार योजना (JRY) म े समािव  

कर ात आली.  

(६) िकमान गरजांचा काय म - हा काय म पाच ा योजनेत सु  

कर ात आला ासाठी २,६०७ कोटी . खचाची तरतूद कर ात आली. 

सहा ा योजनेत ५,८०८ कोटी . ची तरतूद कर ात आली. या काय मांतगत 

खालील सोयीवंर भर दे ात आला. 

(i) ाथिमक व ौढ िश णाचा िव ार करणे,  

(ii) ामीण भागात दवाखा ा ा सोयी करणे, 

(iii) ामीण भागात िप ा ा पा ाची सोय करणे,  



(iv) ामीण भागात सडकांची िनिमती करणे, 

 (v) ामीण भागात िवद्युतीकरणाची सोय करणे,  

(vi) भूिमहीन शेतमजुरांना घर बांधणीसाठी जागा उपल  क न देणे तसेच 

आिथक सहा ता देणे.  

(vii) गिल  व ांची सुधारणा करणे. 

(७) टायसेम योजना - १५ ऑग  १९७९ पासून ही योजना सु  

कर ात आली. ामीण भागातील बेकारी दूर कर ाक रता युवकांना 

यंरोजगाराचे िश ण देणे हे या योजनेचे उि  होते. या योजनेअंतगत 

गावातील बेकार युवकांना िश ण देऊन ांना दा र रेषे ा वर आण ाचा य  

केला जातो. िश ण काळात दरमहा िव ावेतन िदले जाते. िशि त युवकांनी 

िश णानंतर तेथेच आपला वसाय करावा अशी अपे ा असते. 

(८) जवाहर रोजगार योजना - रोजगार िनिमती ा काय माम े ही 

अगदी नवीन योजना आहे. या योजनेची सु वात १९८९-९० ा अंदाजप कात 

कर ात आली. या योजनेत रा ीय ामीण रोजगार काय म (NREP) आिण 

ामीण भूिमहीन शेतमजूर रोजगार हमी काय म (RLEGP) असे दोन काय म 

िवलीन कर ात आले. या योजने ा मु  बाबी पुढील माणे आहेत 

(i) ा कुटंुबाना वषातून केवळ ६ मिहने काम िमळते. अशा कुटंुबांना 

सहा ता क न ां ा कुटंुबातील िकमान एका सद ाला ५० ते १०० िदवस 

रोजगार उपल  क न देणे. 

(ii) एकूण रोजगारापैकी ३० ट े  रोजगार यांसाठी राखून ठेवणे. 

  (iii) योजनेची अंमलबजावणी कर ासाठी ामपंचायतीला िनधी उपल  

क न देणे.  



(iv) दा र ाचे माण व अनुसूिचत जाती-जमातीचें माण िवचारात घेऊन 

वेगवेग ा िवभागात िनधीचे वाटप रा  सरकारने करावयाचे आहे. 

जवाहर रोजगार योजना राबिव ाचे काम ामपंचायतीकडे सोपिव ात आले 

आहे. ामीण भागात ामपंचायतीवर ीमंत लोकांचे वच  असते. ामुळे या 

योजनेचा फायदा गरीब वगाला िकतपत िमळेल याब ल शंका वाटते. १ एि ल 

१९९९ पासून जवाहर रोजगार योजनेचे पुनसघटन क न आिण ितला ापक 

प देऊन ितचे 'जवाहर ाम समृ ी योजना' असे नामांतरण कर ात 

आले.  

(९) रोजगार आ ासन योजना - २ ऑ ोबर १९९३ पासून ही योजना 

लागू कर ात आली आहे. ामीण े ातील ग रबांना रोजगारीचे आ ासन देणारी 

ही योजना आहे. ही योजना भारतातील ३१७५ िवकास खंडाम े काया त केली 

जात आहे आिण ामीण े ातील १८ ते ६० वष वयोगटातील अकुशल गरीब 

मजुरांना वषातून १०० िदवसांचे काम ा  क न देणारी ही योजना आहे. या 

योजनेवरील एकूण खच क ा ा◌े ८० ट े  आिण रा ा ारे २० ट े  केला 

जाईल. िवशेषत: ावेळी शेतीचा हंगाम नसतो ावेळी शेतमजुरांना काम 

िमळवून देणे हे या योजनांचे उि  आहे. या योजनेअंतगत हाती घेतलेली कामे 

सरकारी िवभागा ारे पूण केली जातात ही कामे कं ाटदारांकडे सोपिवली जात 

नाही. मजुरीचा काही भाग अ धा ा ा पात िदला जातो. या कामांवर 

देखरेख िज ा ा कले रकडे असते. अज करणा या ेक अजदाराला फॅिमली 

काड िदले जाते. या कामां ारे र े, िसंचन, कालवे, छोटे तलाव इ. आधारभूत 

संरचना क सोयी िनमाण करणे हे या योजनेचे उि  आहे. 
 



या योजनेखाली १.७ दशल  मजुरांची नोदंणी कर ात आली आहे आिण ही 

योजना आं  देश, म  देश, ओिडशा, पि म बंगाल या रा ात बरीच 

यश ी ठरली आहे. या योजनेखाली २११७ कामे पार पाडली गेलेली आहेत. 

िडसबर १९९५ पयत २४७५ िवकास खंडात जे वालुकामय देशात, पवतीय 

देशात आिण आिदवासी े ात आहेत, ात ही कामे कर ात आली आहेत. 

िडसबर १९९४ पयत १३,९७९ कामे या योजनेखाली पार पाड ात आली होती 

आिण २०,१४८ कामे अपूण होती. आता ही योजना सव ामीण अ िधक द र ी 

िवकास खंडांना लागू कर ात आली आहे. 

(१०) सुवण जयंती ाम यंरोजगार योजना ( Swarna Jayanti 

Gram Swarojagar Yojana) - सुवण जयंती ाम यंरोजगार योजना 

(SGSY) गावात राहणा या गरीब लोकांसाठी यंरोजगाराचा असा एकमेव व 

ापक काय म आहे. या योजनेची सु वात एि ल १९९९ पासून कर ात 

आली. या योजनेम े पूव पासून अ ात असले ा 'एकीकृत ामीण िवकास 

काय म' (IRDP), 'टायसेम योजना', ' ामीण े  मिहला व बाल िवकास 

काय म', 'दहा ल  िविहरीचंी योजना', 'गंगा क ाण योजना (GKY) आिण 

'िसटा' (SITRA) इ ादी योजना समािव  कर ात आ ात. आता या सव 

योजनांचे काय बंद क न सुवण जयंती ाम यंरोजगार योजनेचे काय सु  

कर ात आले आहे. या योजनेची थापना करताना पूव ा योजनेम े आढळून 

आलेले दोष िवचारात घेऊन योजनेचे संघटन कर ात आले आहे. 

या योजने ारे गावातील गरीब लोकांना यंरोजगारासाठी कजपुरवठा केला 

जातो. िवशेषत: लघुउ ोगांसाठी लागणारे भांडवल पुरिवले जाते. कजा ा 

रकमेपैकी काही र म अनुदान णून सूट िदली जाते. या योजने ारे मदत 

ा  करणा या ीला लाभाथ  न णता यंरोजगारी असे टले जाते. 



 

रोजगार हमी कायदा २००५ 

स ा ा संयु  गतीशील आघाडी सरकारने जो िकमान संयु  काय म 

िनि त केला होता. ा काय मानुसार सरकारने सन २००५ म े रोजगार हमी 

कायदा पास केला आहे. रोजगार हमी योजना भारतात सव थम महारा ात 

सु  कर ात आली ा काय ानुसार 

(१) ेक ामीण कुटंुबातील कमीतकमी एका सद ाला एका वषात 

िकमान १०० िदवसांचा रोजगार दे ाची हमी दे ात आली आहे. सरकारने 

िनि त केले ा रोजगारी ा ूनतम दराने ही रोजगारी िदली जाईल. 

(२) मागणी कर ा ा ितथीपासून १५ िदवसां ा आत मजुराला रोजगार 

िदला जाईल. ५ िक.मी. ा आत. 

(३) जर ा िनि त केले ा काळात ा ीला रोजगार देता आला 

नाही तर ा ीला बेरोजगारी भ ा िदला जाईल व हा बेरोजगारी भ ा 

ूनतम रोजगारी दरा ा १/३ इतका राहील. 

(४) ा िमकांना सामािजक िनमाण कायाम े रोजगारी िदली जाईल. 

  (५) काम करतांना जर दुखापत झाली िकंवा अधुपणा ा  झाला िकंवा 

मृ ु झाला तर ासाठी यो  अशी नुकसान भरपाई ा काय ा ा तरतुदी माणे 

िदली जाईल. 

(६) मजुरी ा रकमेतून ५% र म ा थ िवमा दुघटना िवमा, वारसाला 

िदला जाणारा लाभ इ. सामािजक सुर ांसाठी कापून घेतली जाईल. 

(७) या काय माची िज ा पातळीवर अंमलबजावणी कर ाची जबाबदारी  



(८) सामािजक अंके णा ा पात ामपंचायत कामाचे िनरी ण करील 

. या काय मात असे क  हाती घेतले जातील ां ामुळे आिथक, 

सामािजक आिण िज ािधका यावर राहील. 

काय मावरील आ ेप 

नोबेल पा रतोिषक िवजेते अम  सेन ांचे सहकारी जॉन डेज ांनी या 

काय मावर टीका केली आहे. ां ा मते या काय ामुळे िमकांना रोजगारीचा 

ह  िमळाला आहे व ामुळे ांची सौदाश ी वाढेल िशवाय हा काय म 

णजे रा ीय पातळीवर राबिवला जाणारा रोजगार हमीचा काय म होय. तरीही 

या काय मात काही मूलभूत दोष आहेत. 

(१) या काय माचा दीघकालीन ि कोनातून िवचार कर ात आलेला 

नाही. या काय ा ा दीघकालीन प रणामांचा िवचार कर ात आलेला नाही. 

(२) या काय मामुळे अकुशल िमकांची एक कायम सेना िनमाण होईल 

जी नेहमी रा ीय खिज ावर अवलंबून राहील. 

(३) महारा ात रोजगारी हमी योजनेचा काय म मागील ३० वषापासून 

राबिवला जात आहे. परंतु ामुळे बेकारीचा  फारसा समाधानकारकपणे सुटू 

शकला नाही. 

  (४) या काय मामुळे ामीण िमकांना िविश  मोसमातच रोजगार ा  

होऊ शकेल ांना १०० िदवसांची रोजगारी वषभर सृत झालेली असली पािहजे. 

ते ाच या काय मात िनरंतरता िनमाण होईल.  

(५) रोजगारी देणे कुटंुबा ा एकाच सद ांपयत सीिमत ठेवणे यो  नाही. 

काम क  इ णा या सवानाच रोजगार ा  झाला पािहजे. 

(६) या काय मावरील खचाचा ८०% भार क  सरकारवर आहे. परंतु हा 

काय म रा  सरकार ारे राबिवला जाणार आहे. भारतातील अनेक रा े जसे 



उ र देश, िबहार, झारखंड वगैरे अकाय म रा े आहेत. ामुळे हा 

काय म यश ीपणे राबिवला जा ाची श ताच कमी आहे. 

 महा ा गांधी रा ीय ामीण रोजगार हमी योजना  

भारत सरकारने स बर २००५ म े रोजगार हमी कायदा (अिधिनयम) 

पास केला. यालाच रा ीय रोजगार हमी अिधिनयम िकंवा NREGA िकंवा मराठीत 

नरेगा) असे णतात. हा कायदा २ फे ुवारी २००६ पासून मा माने संपूण 

देशात लागू कर ात आला. पिह ा ट ात हा कायदा देशातील सवात जा  

मागासले ा २०० िज ाम े लागू कर ात आला. दुस या ट ात २००७ ०८ 

म े आणखी १३० िज ात लागू कर ात आला. ितस या ट ात हा कायदा १ 

एि ल २००८ पासून देशातील बाकी रािहले ा २७४ ामीण िज ात लागू 

कर ात आला. अशा कारे आता रा ीय ामीण रोजगार हमी योजना संपूण 

देशात लागू कर ात आली. २ ऑ ोबर २००९ पासून योजनेचे नाव "महा ा 

गांधी रा ीय ामीण रोजगार हमी योजना"  

मनरेगाची वैिश े  

(१) रा ीय ामीण रोजगार हमी कायदा हा ेक ामीण कुटंुबातील 

िकमान एका अकुशल वय  सद ाला वषातून कमीत कमी १०० िदवस रोजगार 

पुरिव ाची हमी देतो. 

(२) मनरेगा काय म हा इतर रोजगार काय मांपासून वेगळा आहे. 

मनरेगाम े ामीण ीला रोजगार िमळिव ाचा ह  िदलेला आहे. इतर 

रोजगार काय मात तसा ह  िकंवा अिधकार िदलेला नसतो. 

(३) कामाची मागणी करता णीच १५ िदवसा ा आत काम िदले जाईल.  



(४) रोजगार दे ाची जबाबदारी रा  सरकारांची असेल, रा  सरकारांनी 

१५ िदवसा ा आत रोजगार पुरिव ास ाचा ९० ट े  खचाचा वाटा क  

सरकार सहन करील. 

(५) रा  सरकार एखा ा ीला रोजगार पुरिव ास अपयशी ठर ास 

ितला बेरोजगारी भ ा िदला जाईल व तो खच रा  सरकारला सहन करावा 

लागेल.  

(६) या योजनेतील कामे म धान असतील तेथे यं साम ीचा वापर केला 

नाही तसेच ही कामे ठेकेदाराकडून करवून घेतली जाणार नाहीत.  

(७) रोजगार ा  (लाभाथ ) लोकांम े ३३ ट े  या अस ा 

पािहजेत. 

(८) मजुरीचे शोधन बँका िकंवा डाक कायालयामाफत करणे अिनवाय 

आहे.  

(९) या योजने ारे जल संर ण, दु ाळ  भागांचा िवकास, वनीकरण, 

वृ ारोपन, मृदा संधारण, पूर िनयं ण, सडक िनिमती इ ादी कामे केली 

जातात.  

(१०) या योजनेत मजुरीचे दर दररोज १०० पये ठेव ात आले आहेत व 

ात वेळोवेळी महागाईनुसार वाढ कर ात येते. क  सरकार ा २०१६-१७ ा 

अंदाजप कात या योजनेक रता ३७,५०० कोटी पयाची तरतूद कर ात आली 

होती. २०१७-१८ म े ात आणखी वाढ क न ती ४८,००० कोटी . 

कर ात आली. 

मनरेगाची फल ती (फायदे) 

२०१६ म े या योजनेला १० वष पूण झालीत. एव ा मो ा माणावर 

रोजगाराची हमी देणारा हा जगातील पिहला अिधिनयम आहे. ामीण भागातील 



गरीब लोकांना  रोजगार देणारा हा सवात लोकि य काय म आहे. 

त ालीन सरकारने ा काय माला एक मैलाचा दगड समजून ाची 

अंमलबजावणी केली आहे.  

  (१) रोजगारा ा संधीत वाढ - योजने ा पिह ा वष  (२००६-०७) म े 

हा काय म २०० िज ाम े लागू कर ात आला होता. ा ारे २.१० कोटी 

कुटंुबांना ९०.५ कोटी म-िदवस रोजगार दे ात आला. नंतर ा काळात ात 

वाढ होऊन २०१४ १५ म े १६६ कोटी म-िदवस व २०१५-१६ म े २३६ कोटी 

म-िदवस रोजगार दे ात आला.  

(२) मजुरी दरात वाढ - या योजनेम े २००६-०७ म े सरासरी दैिनक 

मजुरी ६५ . होती नंतर ात वेळोवेळी वाढ होऊन २०१३ १४ म े १३२.७ 

पये व २०१५ १६ म े १५४ . झाली. मजुरी दरात वाढ के ामुळे 

िमकां ा उ न ात वाढ झाली. 

(३) मिहला वगाला अिधक लाभ - योजने ा कामावर ३३ ट े  मिहलांना 

ितिनिध  दे ात यावे अशी काय ात तरतूद होती. परंतु २००६ ते २०१६ या 

दहा वषा ा कालावधीत ५७ ट े  मिहलांना कामात भागीदारी दे ात आली. 

ात अनुसूिचत जाती व जनजाती मिहलांचा वाटा ३७ ट े  आहे. 

(४) शोषणाला ितबंध योजने ा कामाची मजुरी  िमकांना बँक 

िकंवा डाक कायालयामाफत िदली जाते. ामुळे योजनेतील कमचारी वग 

िमकांचे शोषण क  शकत नाहीत. 

(५) नैसिगक संसाधनाचा िवकास - मनरेगामाफत भूमी व जल संर ण, 

मृदा संधारण, वनीकरण, सडक-िनिमती यासारखी कामे केली जातात. ामुळे 

नैसिगक साधनसंप ीचे अध:पतन होत नाही. 
 



मनरेगावरील टीका  

(१) अंमलबजावणीत िन ाह - या योजनेत १०० िदवसाचा रोजगार 

दे ाची व था होती. परंतु  िदलेला रोजगार फारच कमी आहे. २००९-

१० म े ेक कुटंुबाला ५४ िदवस आिण २०१५-१६ म े फ  ४९ िदवस 

रोजगार उपल  क न दे ात आला. 

(२) हजेरी पु कात फेरबदल कामावरील हजेरी पु कात 'अनुप थत" 

ा जागेवर 'उप थत' दाखिवणे कामा ा िदवसा ा सं ेत बदल करणे, गाव 

सोडून गेले ा िमकांची नावे दाखिवणे, मृत ी ं ा नावाने नोदंी करणे 

इ ादी गैर कार हजेरी पु कात िदसून येतात. 

(३) ापक ाचार - योजनेत काम करणारे कमचारी मो ा माणावर 

ाचार करतात. खो ा व नकली पाव ा, पाव ाम े फेरबदल,  व 

खराब सािह ाची खरेदी, पगार काढताना ावी लागणारी लाच ( र त) इ ादी 

कार सरासपणे चालतात. 

(४) मजुरी शोधनात होणारा िवलंब - योजनेतील कामाची मजुरी १५ 

िदवसात दे ात यावी अशी तरतूद काय ात आहे परंतु ात मजुरीचे वाटप 

कर ाक रता कधी कधी सहा मिहने ते एक वष लागलेले आहे. ठरावीक 

अविधत मजुरीचे शोधन न झा ामुळे बरेचदा िमकांना सावकाराकडून कज ावे 

लागले. 

(५) कमचा ांचा अभाव - मनरेगा ही योजना क  सरकारची आहे व 

ितची अंमलबजावणी रा  सरकारकडून केली जाते. ही योजना राबिव ासाठी 

क  सरकारने कमचा यांची िनयु ी न के ामुळे रा  सरकारी कमचा यांवरील 

कामाचा बोजा वाढतो.  



(६) बेरोजगारी भ ाचे शोधनात अिनयिमतता - रा  सरकार बेरोजगार 

लोकांना रोजगार देऊ शकले नाही तर ांना बेरोजगारी भ ा दे ात यावा अशी 

तरतूद काय ात आहे. परंतु अनेक िमक असे आढळून आले की ांना कामही 

िमळाले नाही आिण भ ा देखील िमळाला नाही. काही िमकांना तर बेरोजगारी 

भ ा िमळतो ाची मािहती देखील नाही. 

शहरी भागा ा दा र  िनवारणाथ रोजगार काय म शहरी भागातील दा र  

दूर कर ाक रता सरकारने पुढील रोजगार काय म सु  केले. 

(१) नेह  रोजगार योजना  - शहरी युवकांना रोजगारा ा संधी 

उपल  क न दे ा ा उ ेशाने ही योजना २ ऑ ोबर १९८९ ला सु  

कर ात आली. या योजनेअंतगत दरवष  १० ल  शहरी युवकांना रोजगार 

उपल  क न दे ाचे उि  आहे ातील ३० ट े  जागा मिहलांक रता 

आरि त आहेत. या योजनेसाठी येणा या खचाचा ८० ट े  भाग क  सरकारने 

आिण २० ट े  भाग रा  सरकारांनी सहन करावयाचा आहे. देशात १९८६ 

पासून सु  असलेला 'शहरी गरीबांसाठी यंरोजगार काय म' १९९२-९३ म े 

'नेह  रोजगार योजने म े समािव  कर ात आला. सन १९९८-९९ म े या 

योजनेवर एकूण ३१६ कोटी पये खच हो ाचा अंदाज होता. या योजनेत 

खालील तीन काय म समािव  आहेत. 

(i) शहरी सू  उ ोजकता योजना  - हा काय म १९९० म े 

शहरातील दा र  रेषे ा खाली जीवन जगणा या बेरोजगार युवकांना लघु उ ोग 

सु  कर ासाठी आिथक मदत दे ा ा उ ेशाने सु  कर ात आला. 

(ii) शहरी मजुरी रोजगार योजना - या योजनेचा उ ेश शहरी भागातील 

दा र  रेषे ा खाली जीवन जगणा या लोकांना रोजंदारी ा आधारावर रोजगार 

उपल  क न दे ाक रता काय म सु  करणे. 



(iii) शहरी गृह व आ य सुधार योजना - या योजनेतंगत शहरी 

भागातील गृह व आ य थानाची सुधारणा कर ाची कामे सु  क न ा 

मा माने दा र  रेषेखालील लोकांना रोजगार उपल  क न िदला जातो. 

(२) धानमं ी रोजगार योजना - आठ ा पंचवािषक योजनेतील ही 

रोजगार योजना सुिशि तांची बेकारी दूर कर ासाठी २ ऑ ोबर १९९३ पासून 

सु  कर ात आलेली आहे. सात लाख उ ोग थापन क न ा ारे आठ ा 

योजने ा काळात १० ल ांपे ा देखील जा  लोकांना रोजगार िमळवून देणे हे 

या योजनेचे उि  होते. ही योजना शहरी े ालाच लागू होती. सुिशि त 

बेकारांना उ ोग थापने ारे यंरोजगार ा  क न दे ासाठी लागणारे भांडवली 

साहा  आिण िश ण ा  क न देणे या कायासाठी आठ ा योजनेत ५४० 

कोटी पयांची तरतूद कर ात आली होती. ेक सुिशि ताला १ ल  

पयांपयतचे कज, एखादा वसाय थापन कर ासाठी उपल  क न दे ाची 

या योजनेत व था होती. एका क ाला १५ ट े  सबिसडी दे ाची व था 

आहे. ५ ट े  खच तः त ण युवकांना करावयाचा आहे आिण ८० ट े  

क ाचा खच कमी ाजा ा दराने कज णून िदला जाईल. ा सुिशि तांनी 

सरकार पुर ृ त तांि क िश ण कमीत कमी ६ मिह ां ा काळासाठी घेतलेले 

आहे अशा सुिशि त युवकांसाठी ही योजना आहे. 

या योजने ा पिह ा तीन वषात ५२५ कोटी . खच केले जातील आिण 

ामुळे नागरी े ातील १९९३-९४ म े ४०,००० व १९९४-९५ पासून पुढील 

ेक वषात २.२ ल  लाभाथ ना या योजनेचा फायदा िमळेल, असा अंदाज 

होता. १८ ते २५ वष वयाचा त णांसाठी व ां ा कुटंुबांचे वािषक उ  

२४,००० पयांपे ा जा  नाही ांना ही योजना लागू आहे. यांना या 

योजनेत ाधान्य िदले जाते. वसायासाठी अथसाहा  देताना अनुसूिचत जाती 



आिण जमातीनंा २२.५ ट े  आिण इतर मागासवगाना २७ ट े  आर ण िदले 

जाईल. 

२०८१-०२ पयत या योजनेखाली १४.१ ल  छोटे वसाय थापन होऊन 

२०.१२ ल  रोजगार िनिमती झालेली होती. 

(३) सुवण जयंती शहरी रोजगार योजना (The Swarma Jayanti 

Shahari Rozgar Yojana) - ही योजना १ िडसबर १९९७ ला सु  

कर ात आली. या योजनेत पूव पासून चालत आले ा नेह  रोजगार योजना 

(NRY), शहरी मूलभूत सेवा काय म (UBSP) आिण पंत धानाचा एकीकृत 

शहरी ग रबी िनवारण काय म (PMIUPEP) या ित ी योजना समािव  कर ात 

आ ात. या योजनेचा मु  उ ेश यंरोजगार आिण मजुरी रोजगाराला ो ाहन 

देऊन शहरी भागातील बेरोजगार, अ  रोजगार आिण िशि त गरीब लोकांना 

फायदेशीर रोजगार उपल  क न देणे हा आहे. या योजनेसाठी क  व रा  

सरकारकडून ७५:२५ या माणात िनधी उपल  क न िदला जातो. या योजनेत 

दोन िवशेष काय म समािव  कर ात आले आहेत. यात (i) शहरी 

यंरोजगार काय म आिण (ii) शहरी वेतन रोजगार काय म याचा समावेश 

होतो. शहरी यंरोजगार काय मांतगत क ाक रता . ५०,००० पयत 

सहा ता आिण क  खचा ा १५ ट े  िकंवा जा ीत जा  . ७,५०० 

अनुदाना ा पात िदले जातात. 

यािशवाय सुवण जयंती योजनांतगत गरीब मिहलां ा िवकासासाठी एक 

शहरी भागातील मिहला व बाल िवकास काय म सु  कर ात आला आहे. या 

काय मांतगत १० शहरी गरीब मिहला यंरोजगाराचा सामूिहक उप म सु  

क  शकतात. या उप मासाठी लागणा या एकूण खचा ा ५० ट े  िकंवा 

१.२५ लाख . (जे कमी असेल ते) अनुदान (Subsidy) णून िदले जाते. 



पंत धान रोजगार िनिमती काय म (PMEGP)  - ऑग  २००८ म े सु  

कर ात आले ा या रोजगार िनिमती काय मातून ामीण तसेच शहरी भागात 

सू  उप मां ा थापने ा मा मातून रोजगारा ा संधी ा िनिमतीवर भर 

दे ात आला आहे. याची उि े पुढील माणे आहे 

 (i) िव ृतपणे िवखुरले ा पारंपा रक कारागीरांना/ ामीण व शहरी बेरोजगार 

त णांना एक  आणणे आिण ांना श तो ांचा राह ा घराजवळ 

यंरोजगारा ा संधी उपल  क न देणे. 

ामीण त णांचे शहरांकडे होणारे िवप ीज  थलांतर कमी कर ासाठी 

पारंपा रक व संभा  कारागीरांना तसेच ामीण व शहरी बेरोजगार त णांना सतत 

व शा त रोजगार उपल  क न देणे. 

(iv) अकरा ा योजने ा (२००७-१२) दर ान ३७.४ लाख रोजगारा ा संधी 

िनमाण कर ाचे ल  या काय मात ठेव ात आले आहे.  

(५) रोजगार कायालयाची थापना (Empolyment Exchanges) – 

देशातील बेरोजगार त णांना रोजगारासंबंधी संपूण मािहती दे ासाठी सरकारने 

संपूण देशात रोजगार कायालयाची थापना केली आहे. स थतीत देशात ९४७ 

रोजगार कायालये कायरत आहेत. ही कायालये रोजगारासाठी इ ू क असले ा 

बेरोजगारांची नोदंणी करतात व ांना रोजगारासंबंधी दे ात येणा या 

मािहतीबरोबरच यो  मागदशन देखील करतात. ा रोजगार कायालयािशवाय ८३ 

िव ापीठांम े रोजगारासंबंधी मािहती व मागदशन देणारे क  कायरत आहेत. 

मजुरी रोजगार काय म  

दा र ता व बेरोजगारी ा देशापुढील मुख सम ा आहेत. वाढ ा 

लोकसं ेमुळे काम शोधणा या कामगारांची सं ा सात ाने वाढत आहे. परंतु 

ामानाने रोजगारा ा संधी उपल  होत नस ामुळे बेरोजगारी ा सम ेने उ  



प धारण केले आहे. या सम ेवर उपाय णून भारतात रोजगार िनिमतीचे 

अनेक काय म राबिवले जात आहेत ापैकी एक मह ाचा काय म णजे 

'मजुरी रोजगार काय म' होय. या काय मांतगत अनेक मजुरी रोजगार योजना 

अंमलात आण ा जात आहेत. ातील मुख मजुरी रोजगार योजना पुढील माणे 

आहेत. 

(अ) ामीण भागासाठी मजुरी रोजगार काय म ामीण भागातील दा र  दूर 

कर ाक रता व ामीण भागात रोजगारा ा संधी िनमाण कर ाक रता पुढील 

काय म सु  कर ात आलेत. 

(१) सीमांत शेतकरी व शेतमजूर िवकास अिधकरण हा काय म १९७०-७१ म े 

सु  कर ात आला. या योजनेअंतगत अडीच एकरापे ा कमी जमीन असले ा 

शेतक यांना सीमांत शेतकरी असे समज ात येते तसेच एकूण उ ापैकी ५० 

ट ापे ा जा  उ  जे लोक शेतीवर काम क न िमळिवतात ांना शेतमजूर 

समजले जाते या योजने ारे सीमांत शेतकरी व शेतमजूर यांना दु  वसाय, 

कु ु टपालन, पशुपालन इ ादीसाठी सवलती ा ाजदराने कजपुरवठा क न 

रोजगार िनिमती केली जाते. 

(२) एका क कोरडवा  शेती िवकास काय म - या काय मांतगत 

मृदासंधारण, भूिवकास, जलिन ारण इ ादी काय मा ारे १५,००० लोकांना 

रोजगार पुरिव ाचे उि  होते व ासाठी एक कोटी पये खच करावयाचे होते. 

(३) कामासाठी अ धा  काय म  -१९७७ म े २० दशल  टनापे ा अिधक 

अ धा  िश क रािह ाने ाचा उपयोग कामासाठी कर ात यावा या हेतूने 

कामासाठी अ धा  हा काय म सु  कर ात आला. ामीण यांना रोजगार 

पुरिवणे, ां ा राहणीमानात सुधारणा करणे या हेतूने सु  केले ा या 

काय मासाठी १९७९-८० म े २२.३ ल  टन धा  दे ात आले. 



(४) रा ीय ामीण रोजगार काय म  - कामासाठी अ धा  ा काय माची 

पुनरचना क न ऑ ोबर १९८० पासून ितवष ३० ते ४० कोटी मनु  िदवस 

रोजगार पुरिव ा ा हेतूने हा काय म सु  कर ात आला. िविहरी, तळी, 

लघु जलिसंचन, ामीण र े, शाळे ा इमारती इ ादी कायम पाची कामे 

या काय मा ा मा मातून करावयाची होती. 

(५) रोजगार आ ासन योजन- ही योजना २ ऑ ोबर १९९३ पासून सु  

कर ात आली. ामीण भागातील गरीब लोकांना रोजगारीचे आ ासन देणारी ही 

योजना आहे. ही योजना देशातील ३,१७५ िवकास खंडाम े काया त केली 

गेली आहे आिण ामीण े ातील १८ ते ६० वष वयोगटातील अकुशल गरीब 

मजुरांना वषातून १०० िदवसाचे काम ा  क न देणारी ही योजना आहे. या 

योजनेवरील एकूण खच क ा ारे ८० ट े  व रा ा ारे २० ट े  करावयाचा 

होता. िवशेषत: ावेळी शेतीचा हंगाम नसतो ावेळी शेतमजुरांना काम िमळवून 

देणे हे या योजनेचे उि  आहे. या योजने ारे र े तयार करणे, कालवे तयार 

करणे व लहान तलावांची िनिमती करणे इ ादी आधारभूत संरचनेची कामे केली 

जातात. 

(६) जवाहर ामसमृ ी योजना (JGSY) १९८९-९० म े सु  केले ा जवाहर 

रोजगार योजनेचे (JRY) १९९९ म े नाव बदलून जवाहर ाम समृ ी योजना 

(JGSY) असे कर ात आले. या योजनेचे मु  उि  णजे आव कतेनुसार 

ामीण सुिवधांची उपल ता क न देणे हे आहे. या योजने ारे ामीण भागातील 

गरीब लोकांना आधारभूत रोजगाराची संधी उपल  क न िदली जाते. या 

योजनेचे दु म उि  णजे ामीण भागातील बेरोजगार लोकांना पूरक रोजगार 

उपल  क न देणे होय. या योजनेमधील रोजगाराचा फायदा दा र य रेषेखालील 



कुटंुबांना दे ात येतो. या योजनेचा आणखी एक उ ेश णजे ामीण भागातील 

गरीब बेरोजगारांक रता पूरक रोजगारा ा संधी उपल  करणे हा होय. 

(७) महा ा गांधी रा ीय ामीण रोजगार हमी योजना पूव च येऊन गेलेली 

आहे. - या योजनेची मािहती 

(ब) शहरी भागासाठी मजुरी रोजगार काय म शहरी भागातील दा र  दूर 

कर ा ा उ ेशाने शहरी भागात पुढील मजुरी रोजगार काय म सु  कर ात 

आलेत. 

(१) धानमं ी रोजगार योजना (PMRY) सुिशि त बेरोजगारांना रोजगार 

पुरिव ा ा ीने ही योजना १९९३-९४ म े थम शहरी भागात सु  कर ात 

आली. नंतर १९९४-९५ म े ामीण भागासाठी देखील ही योजना लागू कर ात 

आली. (२) णजयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) - पूव ची नेह  

रोजगार योजना, ग रबांसाठी शहरी मूलभूत सुिवधा योजना आिण धानमं ांचा 

एका क शहरी दा र  िनमूलन काय म या ित ी योजनांचे एक ीकरण क न 

िडसबर १९९७ पासून णजयंती शहरी रोजगार योजना सु  कर ात आली. या 

योजने ारे शहरी भागातील दा र  रेषेखाली जीवन जगणा या, ९ ा वगापयत 

िश ण झाले ा बेरोजगार िकंवा अधबेकारांना यंरोजगार िकंवा रोजगार उपल  

क न दे ात येतो. या योजनेत गरीब मिहलांचा उ ार कर ा ा ीने शहरी 

भागातील मिहलांसाठी 'मिहला आिण बालक िवकास काय म' सु  कर ात 

आला. 

यं-रोजगार काय म  

ावेळी देशात उपल  असले ा रोजगारा ा संधीपे ा रोजगार 

मागणा यांची सं ा जा  असते ावेळी देशात बेरोजगारीची सम ा िनमाण 

होते. णून बेरोजगारीची सम ा सोडिव ासाठी देशात एकतर उ ोग-



वसायाचा िवकास करणे िकंवा बेरोजगार त णांना यंरोजगारासाठी वृ  करणे 

आव क असते. उ ोग- वसायाचा िवकास कर ाक रता चंड भांडवलाची व 

आधारभूत सुिवधांची गरज असते. िवकसनशील देशात एवढे मोठे भांडवल 

उभारणे श  नसते. ामुळे बेरोजगारी कमी कर ाक रता बेरोजगार त णांना 

यंरोजगारासाठी वृ  करणे हा पयाय िश क राहतो. णून भारत सरकारने 

अलीकड ा काळात पुढील यं-रोजारराचे काय म सु  केले आहेत. 

(१) ामीण युवकांना यंरोजगारासाठी िश ण देणारी योजना  - ही 

योजना १५ ऑग  १९७९ पासून सु  कर ात आली. ही योजना क  

सरकारकडून राबिवली जाते. ामीणभागातील बेरोजगारी दूर कर ाक रता 

युवकाना यंरोजगाराचे िश ण देणे हे या योजनेचे उि  होते. या 

योजनेअंतगत गावातील बेरोजगार युवकांना िश ण देऊन ांना दा र य रेषे ा 

वर आण ाचा य  केला जातो. िश ण काळात दरमहा िव ावेतन िदले 

जाते. िशि त युवकांनी िश णानंतर तेथेच आपला वसाय करावा अशी 

अपे ा असते. वसायाक रता सवलती ा ाजदराने कजपुरवठा केला जातो. 

तसेच २५ ते ३३ ट े  अनुदानही  िदले जाते. 

(२) णजयंती ाम -रोजगार योजना - या योजनेत एका क ामीण 

िवकास काय म (IRDP), यंरोजगारासाठी ामीण िश ण काय म 

(TRYSEM ), आमीण मिहला व बाल िवकास काय म (DwCRA) आिण 

दशल  िविहरी योजना (MWS) ा चार योजना समािव  क न एि ल १९९९ 

म े एकच यं-रोजगार योजना तयार कर ात आली. या योजनेला ' ण 

जयंती ाम -रोजगार योजना' असे नाव दे ात आले. या योजनेची पुढील 

उि े होती. (i) दा र  कमी कर ासाठी एका तेने कायवाही करणे, 

(ii) गट नेतृ ाचा फायदा क न घेणे (iii) अनेक योजनां ा िविवधतेमुळे 



िनमाण झाले ा सम ा सोडिवणे. या योजने ारे गावातील गरीब लोकांना 

यंरोजगारासाठी कजपुरवठा केला जातो. िवशेषत: लघु उ ोगासाठी लागणारे 

भांडवल पुरिवले जाते. कजा ा रकमेपैकी काही र म अनुदान णून सूट 

िदली जाते. 

(३) कृषी सेवा क े  - १९७३ ा भगवती सिमती ा अहवालानुसार 

तांि क, अिभयांि की व िव ान शाखेतील पदवीधरांनी ामीण भागात कृषी सेवा 

क ाची थापना क न यंरोजगार िनमाण करावा या हेतूने हा उप म सु  

कर ात आला. ासाठी सरकारकडून सवलती ा ाजदराने कजपुरवठा केला 

जातो. 

(४) मु ा बँक/मु ा कज योजना  - या योजनेचे पूण नाव असे आहे. या 

नावातील पिहली आ ा रे घेवून या योजनेचे नाव मु ा (MUDRA) असे ठेव ात 

आले आहे. ही योजना पंत धान नर  मोदी यांनी सु  केली आहे णून ितला 

' धानमं ी मु ा योजना असेही णतात. या योजनेची सु वात ८ एि ल २०१५ 

ला कर ात आली. सु वातीला ही योजना 'भारतीय लघु उ ोग िवकास बँकेची' 

सहयोगी सं था णून थापन कर ात आली व नंतर संसदेत कायदा पास 

क न ितचे बँकेत पांतर कर ात आले. या बँके ारे लोकांना आपला उ ोग-

वसाय सु  कर ाक रता लहान रकमेचे कज िदले जाते. 

उ ेश –  

(१) यंरोजगाराक रता सहजतेने कज देणे. 

(२) लघु उ ोगा ारे रोजगार िनिमती करणे. 

या योजने ारे लोकांना सहजतेने कज िमळू लागले तर मो ा माणावर 

लोक यंरोजगारासाठी े रत होतील व ामुळे मो ा माणावर रोजगारा ा 

संधी िनमाण होतील अशी सरकारची अपे ा आहे. मु ा योजने ा पूव  लघु 



उ ोजकांना बँकेकडून कज घेतेवेळी िविवध कारचे द ऐवज सादर करावे लागत 

होते व कज िमळिव ासाठी तारण देखील ावे लागत होते. ामुळे काही 

लोकांची उ ोग सु  कर ाची इ ा असूनही बकेकडून कज ायला घाबरत 

असत. 

कज ा ीची कायप ती - ा ीला एखादा उ ोग- वसाय सु  

करावयाचा असेल ती ी या योजने ारे कज घेऊ शकते. एखा ा ीला 

चालू वसायाचा िव ार करावयाचा असेल तर ती ी ९० ल  . पयत ा 

कजासाठी आवेदन क  शकते. आवेदन प  सरकारी िकंवा मु ा बँके ा शाखेत 

सादर करावे लागते. जर एखा ा ीला तःचा वसाय सु  करावयाचा 

असेल तर िनवासा ा प ासंबंधी कागदप े, वसायासंबंधी मािहती, आधार 

काड, पॅन काड व इतर द ऐवज सादर करावी लागतात. बकैचा शाखा 

व थापक या कागदप ांची तपासणी करतो व ाचे समाधान झा ास कज 

मंजूर करतो. 

मु ा कजाचे कार 

(१) िशशू कज - या कारात ५०,००० . पयत कज िदले जाते. 

(२) िकशोर कज - या कारात ५०,००० ते ५ ल  . पयत कज िदले 

जाते. 

(३) त ण कज - या कारात ५ ल  ते १० ल  . पयत कज िदले जाते. 

कजावरील ाजाचे दर िनि त नसतात. ते वसायाचे प व ातील 

जोखीमेवर अवलंबून असतात. सामा पणे ून म ाजाचा दर १२% असतो. 

कज देताना िवशेषतः मिहलांना ाधा  िदले जाते. साधारणपणे असे टले जाते 

की कज घेणा या चार ीपैकी तीन मिहला असतात. 
 



मु ा योजनेचे फायदे 

(१) या योजने ारे िवनातारण कज उपल  होते.  

(२) कोणतेही ि या शु  ( ोसेिसंग चाजस) आकारले जात 

(३) कजा ा परतफेडीचा अवधी ५ वषपयत वाढिवता येतो.  

(४) कज घेणा या ीला एक मु ा काड (मु ा प ) िमळते. 

कौश  िवकास व उ ोजकतेचे रा ीय धोरण 2015 

कोण ाही देशा ा आिथक व सामािजक िवकासात कौश  व ानाची 

भूिमका फार मह ाची असते. ा देशातील मश ीम े उ  दजाची गुणव ा 

असते तो देश थािनक आिण आंतररा ीय म बाजारातील आ ानांचा सहजपणे 

सामना क न रोजगारा ा संधीचा अिधकािधक फायदा क न घेऊ शकतो. 

भारतात एकूण मश ीपैकी केवळ ४.६९ ट े  मश ी ही कौश  िश ण 

घेतलेली आहे. याऊलट इं ंडम े ६८ ट े , जमनीत ७५ ट े , अमे रकेत 

५२ ट े , जपानम े ८० ट े  आिण दि ण को रयात ९६ ट े  मश ी 

कौश  िश ण घेतलेली आहे. याव न हे  होते की भारतात कौश  

िश ण ा  युवकांची बरीच कमतरता आहे. 

भारतातील कौश  िश ण ा  युवकांची कमतरता दूर कर ा ा हेतूने 

२००९ म े 'रा ीय कौश  िवकास िनगमाची' थापना कर ात आली. या 

िनगमाने २०१० ते २०१४ ा कालावधीत एक पाहणी (स) क न असा िन ष 

काढला की भारतात २०२२ पयत २४ मुख े ाम े १०.९७ कोटी अित र  

कौश  िश ण ा  लोकांची आव कता पडणार आहे. 

धोरणाची उि े  

कौश  िवकास व उ ोजकतेचे रा ीय धोरण २०१५ चा मुख उ ेश 

णजे उ  गुणव ेवर आधा रत कौश  िवकासाची परंपरा मो ा माणावर 



लागू करणे तसेच नव वतना ारे उ ोजकतेचा िवकास क न देशातील संपूण 

लोकांसाठी रोजगार उपल  करणे हे होय. 

धोरणाचा मूळ उ ेश देशातील नाग रकांना िश णा ा सोयी उपल  

क न देऊन ां ा रोजगार मतेत वाढ करणे हा आहे. िश णानंतर ांना 

माणप  िदले जाईल, कजाची व था केली जाईल तसेच तं ानासंबंधी नवीन 

मािहती िदली जाईल. ा धोरणाम े असा िव ास  कर ात आला की 

ीचंा जसजसा िवकास होत जाईल तसतशी ां ा उ ादकतेत वाढ होऊन 

ाचा लाभ समाज व देशाला ा  होईल. या धोरणाम े खालील बाबीवंर भर 

दे ात आला - 

(१) रोजगार ा  कर ाची मता वाढेल असे कौश  िश ण देणे. 

(२) िश ण सं थांची आधारभूत संरचना व िश कांची मता व गुण यात 

सुधारणा करणे. 

(३) कौश  िश ण व सामा  उ  िश ण यात सम य थािपत करणे.  

(४) औ ोिगक े ा ा गरजा तसेच 'भारतात िनिमती' काय मा ा गरजा 

ल ात घेऊन ानुसार कुशल िमकांचा पुरवठा िनि त करणे.  

(५) कौश  ा  मश ीची मागणी व पुरवठा यात सामंज  िनमाण 

कर ासाठी मािहती व तं ानावर आधा रत व था िनमाण करणे. 

(६) कामावर असताना िश ण  दे ाची व था करणे.  

(७) कौश  िश णाम े सामािजक ा व भौगोिलक ा मागास वगाना 

ाधा  देणे. 

(८) कौश  िश णाम े मिहलांना यो  ती भागीदारी देणे. 

 

 



शासन व व थापन  

'कौश  ा  भारताचे'   पूण कर ासाठी सरकारने एका तं  

कौश  िवकास व उ ोजकता मं ालयाची' थापना केली आहे. या मं ालयाचा 

मु  उ ेश मानव संसाधनाचा िवकास करणे हे आहे. हे मं ालय 'कौश  

िवकास व उ ोजकतेचे रा ीय धोरण २०१५' अंमलात आण ाची जबाबदारी पूण 

करील. तसेच कौश  िवकास ि येशी संबंिधत सव लोकांशी आिण काय माशी 

सम य थािपत करील . यािशवाय २०१३ म े थापन केलेली रा ीय कौश  

िवकास एज ी' हया कायात सहकाय करील. खाजगी े ा ारे सु  केले ा 

सव कौश  िवकास काय माचे एकीकरण कर ाचे काय 'रा ीय कौश  

िवकास िनगमाकडे' सोपिव ात आले आहे. 

िव  व था  

भारतासार ा िवशाल देशाम े कौश  िवकासाचे काय म राबिव ाक रता 

व ांचा सार कर ाक रता फार मो ा िव ाची गरज आहे. एव ा मो ा 

िव ाची गरज क  सरकार व रा सरकारे पूण क  शकत नाही. ही बाब 

ल ात घेऊन सरकारने िव  पुरव ात खाजगी े ाचा सहभाग घे ाचे ठरिवले. 

सरकारने देशात कौश  िवकासाला ो ाहन दे ासाठी 'रा ीय कौश  िवकास 

िनधी' ची थापना केली आहे. या िनधीवर देखरेख ठेव ाचे काम एका 

सावजिनक ट कडे सोपिव ात आले. हा ट  बाहे न आले ा िव ीय 

मदतीची नोदं करीत असतो. 

कौश  िवकासाचे उि  पूण कर ासाठी तसेच िश ण खचाची भरपाई 

कर ासाठी एका चांग ा ऋण व थेची आव कता होती. ानुसार सरकारने 

एक ' य हमी िनधी' व एक 'रा ीय य हमी टू ी कंपनी ची' थापना 



केली आहे. उ ोजकता िवकासाक रता धानमं ा ा 'मु ा' योजनेमाफत ितवष 

३००० कोटी . ा य हमी िनधीची थापना कर ात आली. 

धानमं ी कौश  िवकास योजना  

भारतात कौश  िश ण घेतलेले फार कमी लोक आहेत. ामुळे 

देशा ा अनेक भागात पया  सं ेने कुशल िमक उपल  होत नाहीत. 

नुक ाच थापन झाले ा रा ीय कौश  िवकास कौिंसल' (NSDC) ा मते, 

देशात कुशल िमकांची तसेच िशि त िश काची कमतरता आहे. णून 

देशातील नाग रकां ा रोजगार मतेत सुधारणा कर ासाठी सरकारने ावसाियक 

िश ण व िश णा ा सोयीत वाढ करणे आव क होते. णून सरकारने हीच 

पा भूमी ल ात घेऊन देशात ' धानमं ी कौश  िवकास योजना' सु  केली 

आहे. ही योजना णजे न ाने थापन झाले ा 'कौश  िवकास व उ ोजकता 

मं ालयाचा' मु  काय म असून तो रा ीय कौश  िवकास कौिसल ारे 

अंमलात आणला जातो. 

उ ेश  

या काय माचा मु  उ ेश देशातील त ण वगाचा कौश  िवकास करणे 

आिण ांना ो ािहत कर ासाठी िश ण काय म यश ीरी ा पूण के ानंतर 

रोख बि स देणे आहे.वरील मुख उ ेशािशवाय काही गौण उ ेश िनि त 

कर ात आले आहेत ते पुढील माणे करणे. 

(१) कौश  िवकास ि येचे मापीकरण क न कौश ा  लोकांची यादी 

तयार 

(२) भारतीय युवकांना कौश  िश ण ा  कर ाक रता ो ािहत क न 

ां ा रोजगार मतेत सुधारणा करणे.  

(३) कौश  िश ण ा  युवकांना मौि क पुर ार दान करणे. 



(४) मा ता ा  िश ण सं थांम े कौश  िश ण घेणा या िव ा ाना दरमहा 

८,००० पये िव ावेतन देणे. 

(५) अशा कारे २४ ल  युवकांना १५०० कोटी . ा खचाने लाभा त 

करणे. 

ूहरचना व ि कोन  

या योजनेअंतगत जी ी मा ता ा  सं थेतून िश ण ा  क न 

माणप  ा  करते ा ीला मौि क पुर ार िदला जातो. अशा कारचे 

कौश  िश ण िविवध े ाम े उपल  झा ास देशा ा मश ीचा कौश  

िवकास होऊन उ ादकतेत वाढ होऊ शकेल आिण भावी काळात कौश  

िश ण ा  युवकांचा पया  माणात पुरवठा करता येईल. भारतात सरकारने 

'  भारत 'भारतात िनिमती' 'िडजीटल भारत' 'रा ीय सौर िमशन' इ ादी 

काय म सु  केले आहेत. या काय मा ा आव कतेनुसार कौश  िश ण 

िनमाण कर ाचे उि  िनि त केले आहे. 

या योजनेमाफत देशातील नाग रकांना यो  कौश  िश ण देऊन ांचे 

मा ता ा  िश ण सं थेकडून मू ांकन केले जाते व यो  ीना माणप  

िदले जाते. बदल ा काळानुसार वेळोवेळी अ ास मात सुधारणा केली जाते व 

िश ण सं थाना 

गरजेनुसार तांि क सहा ता िदली जाते. या सव य ामुळे देशात उ  

गुणव ेचे िश ण देणा-या सं थांचे जाळे तयार होते. सव कौश  िश ण 

सं थांम े वैय क रावर उपयु  िश ण, ता, कामाची आवड, 

िश ाचार इ ादी गुणांचे संवधन केले जाते. 

 

 



दीन दयाल उपा ाय - ामीण कौशल्य योजना  

२३ स बर २०१४ ला भारत सरकार ा ामीण िवकास मं ालया ारे दीन 

दयाल उपा ाय - ामीण कौश  योजना सु  कर ात आली. ही रोजगारा ा 

संधीशी जोडलेली िश ण योजना आहे. ही एक मह ाकां ी योजना असून ितचा 

उ ेश रोजगाराशी संबंिधत कौश ाचा िवकास करणे हा आहे. या योजनेचा 

दूरगामी उ ेश णजे भारतातील अित र  लोकसं ेला लाभकारी लोकसं ेत 

प रवत त क न ामीण भारताला कौश ा  िमकांचा ोत बनिवणे हे होय. 

अशा कारे या योजनेचे मु  उि  णजे ामीण भागातील गरीब कुटंुबाना 

िनयिमत मजुरी दरावर लाभकारी रोजगार उपल  क न देऊन ां ा 

कुटंुबातील ग रबीचे माण कमी करणे होय. 

मागदशक त े  

(१) गरीब लोकांम े रोजगारां ा संधीची फार मोठी मागणी आहे. परंतु काय 

यो ते ा अभावी रोजगार ा  क  शकत नाही. णून ां ाम े काय-

यो ता िनमाण कर ासाठी य  करणे. 

(२) भारता ा अित र  लोकसं ेला लाभकारी लोकसं ेत पांत रत 

कर ाक रता य  करणे. (३) भारतीय िनयोजक आिण जागितक िनयोजक 

यां ा आव कतेनुसार ामीण भागातील गरीब लोकांना गुणव ापूण िश ण 

देणे. 

मुख वैिश े  

ामीण कौश  योजना ही ामीण भागातील गरीब कुटंुबातील त णांक रता 

तयार केलेली योजना असून या योजनेत १५ ते ३५ वष वया ा त णांना समािव  

केले जाते. मबाजारातून येणा या मागणीनुसार कौश  ा  िमकांचा पुरवठा 

करणारा हा काय म आहे. या काय माची अंमलबजावणी ' क  



अंमलबजावणी एज ी' ा मा माने सावजिनक व खाजगी े ा ा भागीदारीने 

केली जाते. 

ामीण कौश  योजनेत तीन मिह ाचे िश ण िद ानंतर िमकाला 

दरमहा ६००० . ची नोकरी िदली जाते. नोकरी ा काळात ाला उपयु  

सहा ता व चांग ा नौकरीक रता मागदशन िदले जाते. पंत धाना ा 'भारतात 

िनिमती' या काय माक रता ा कार ा कौश ाची आव कता आहे, ा 

कारचे कौश  ामीण भागातील त णांम े िनमाण कर ाचा य  या योजनेत 

केला जातो. ासाठीउ ोगाबरोबर भागीदारी कर ाची योजना आहे. ामीण 

कौश  योजना संपूण देशात लागू केली जाणार आहे. वष २०१५-१६ म े या 

योजनेअंतगत .१.७८ ल  ामीण त णांना िशि त कर ाचे उि  होते परंतु 

नो बर २०१५ पयत १.७५ ल  ामीण त णांना िशि त कर ात आले आिण 

६०,००० त णांना  रोजगार उपल  क न दे ात आला. 
******************************************************* 


