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‘मनेरगे ा योजनेचे मह व व स ि थती’

ा.िवजयकु मार सुर िवनोदकर

बाबासाहेब िचतळे महािव ालय
िभलवडी, िज.सांगली

तावना
भारतीय अथ व समाज यव थेत रा िपता महा मा गांधी यां या िवचारला खूप मह वाचे थान आहे.
गांधीजी हे अथशा ाचे िव याथ िकं वा अथशा ाचे िव ान अ यासकही न हते. पण यांनी मांडलेले िवचार
अथ यव थेला िदशा देणारे आहेत. उदा.अिहंसा, स य, सव दय, िव थ, खेड्याकडे चला, खादी ामो ोग,
याय, वातं य, समता, व वदेशी याम ये अथशा दडलेले आहे. अथशा ातसु ा मानवी मनाचा,
मानवा या क याणाचा, राहणीमान, जीवनमान व उपभोगातून िमळणा या समाधानाचा िवचार के ला जातो.
गांधीजीनी मानवा या मा या, शरीराला, मनाला व बु ीला ित ा िमळवून दे याचे मह वाचे काय के ले आहे.
या माणे पैशाला दोन बाजू आहेत या माणे या या कायाला दोन बाजू आहेत.
१. सामािजक बाजू
२. आिथक बाजू
िस अथत अँडम ि मथ, कलाक मा स यांनी मानवा या माला अिधक मह व िदले आहे. ि मथने
तर सव संपतीचा िनमाता तर िमकच आहे असे हंटले आहे. लाक मा स हणतात माणूस हा कता आहे.
कामातुनच याचे यि म व घडत असते. समाज व सं कृ ितची बांधणी क रत असतो. महा मा गांधी याही पुढे
जाऊन हणतात क , माणसाला ा झालेले शरीर हणजे एक अदभूत यं आहे. मन आिण बु ी व शरीर हे
याचे पाटस आहेत. गांधीजीनी खादी ामो ोगाचे अथशा मांडलेले आहे. िश ण, वावलंबन व वदेशी
याचा यांनी पुर कार के ला आहे.
मनेरगे ा योजनेची पा भूमी
महारा ात ज हा १९७२ ला भीषण दु काळ पडला होता. यावेळी रोजगार हमी योजनेचे िश पकार
िव.स.पागे यांनी दु काळासार या गंभीर सम येला त ड दे यासाठी लोकांना आधार दे यासाठी यांची
यश वाढिव यासाठी रोजगार हमी योजना संक पना महारा ात अवलंबली. िव.स.पागे यांनी १९६५
म ये िह संक पना मांडली होती. य महारा सरकारने १९७७-७८ ला काय ानेच या योजनेअतं गत
महारा ातील जनतेला रोजगाराची हमी दे यात आली. रोजगार हमी योजनेची संक पना राबिवणारे देशातील
पिहले रा य हणजे महारा होय.
भारताचा िवचार के यास सन २००५ ला संयु पुरोगामी आघाडी सरकारने महा मा गांधी रा ीय
ामीण रोजगार हमी योजना सु के ली. सुरवातीला िह योजना देशातील २०० िज ात लागू कर यात आली.
पु हा १३० िज ासाठी िह योजना सु के ली. देशातील अकु शल लोकांना, गरीब, दुबल, असंघटीत लोकांना
रोजगार उपल ध क न देणे. समाजातील दुख, दा र ्य, बेकारी, िवषमता कमी करणे हा या योजनेचा हेतू
आहे.
शोधिनबंध अ यासाची उि े
१. मनरेगा योजने या पा भूमीचा व तुिन प तीने अ यास करणे
२. मनरेगा योजनेची या ी व िव ताराचा अ यास करणे
३. मनरेगा योजनेतील तरतुदीचा लाभ सवसामा य लोकांना झाला आहे िकं वा
नाही याचा अ यास करणे.
४. मनरेगा योजने या स ि थतीचा अ यास करणे.
अ यासाची गुहीतके
१. या योजने या लोकांना िनवाह वेतन पातळीपे ा अिधक वेतन िमळते.
२. शासन पातळीवर िह योजना ामािणकपणे व पारदश पने राबवली जाते.
३. ामीण भागातही लोकांची आिथक प रि थती सुधारली आहे.
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अ यास प ती
मनरेगा योजनेचा अ यास क रत असताना ाथिमक साधनसाम ीचा वापर के ला आहे. याम ये
शासक य कायालयास भेट देऊन संबिधत अिधकारी वगाशी चचा के ली आहे. दु यम साधासामु ीचा वापर
दै.सकाळ, पुढारी, जान वास यातील मािहतीचा आधार घेतला आहे. तसेच संदभ पु तके , मािसके , त ा या
अ यासपूण िविवध लेखांचा अ यास क न व तुिन मांडणी कर याचा य न के ला आहे.
महारा शासन व क शासन यां या योजनेतील सा य व भेद
रोजगार हमी योजना सवात थम महारा सरकारने १९७२ ला राबिवली आहे. १९७७-७८ म ये
कायदा पा रत क न िज य स ढ आहे, या य ने अज क न कामाची मागणी के ली आहे. अशा
य ला अज के यापासून १५ िदवसा या आत रोजगार हमी योजेनेअतं गत काम देणे बंधनकारक आहे.
सरकार अशा यि स काम दे यास असमथ असेल तर याला बेकार भ ा िदला जातो.
अशा कारची तरतूद महा मा गांधी ामीण रोजगार हमी योजनेत आहे. याम ये िह कामाची मागणी
अज क न काम िदले जाते. न िद यास याला बेकार भ ा दे याची तरतूद काय ात आहे.
भेदाचा िवचार के यास
१. मनरेगा म ये कु टु ंबातील एकाच य स काम देले जाते.पण महारा ातील रोजगार हमी योजनेत
सवाना काम िदले जाते.
२. मनरेगाम ये एका य स १०० िदवस कामाची तरतूद आहे तर रोजगार हमी योजनेत वषभर काम
दे याची तरतूद आहे. मनरेगापे ा महारा ातील रोजगार हमी योजना सरस आहे.
मनरेगा योजनेची वैिश े
मनरेगा िह क याणकारी योजना आहे. ामीण भागातील अकु शल, दा र ्य रेषेखाली जीवन जगणा या
लोकांना रोजगार िमळवून दे यसाठी, िवषमता न कर यासाठी, पर परांत सहकाय िनमाण कर यसाठी व
लोकां यात एका मता िनमाण कर यासाठी या योजनेला खूप मह व आहे.
१. या योजनेत कु टु ंबातील एका य स िकमान १०० िदवस अकु शल व पाचे काम देले जाते.
२. काम मागणा या य स १५ िदवसा या आत काम दे याची तरतूद आहे.
३. सरकार काम दे यास असमथ असेल तर याला बेकार भ ा िदला जातो.
४. रोजगाराला उदरिनवाहासाठी दररोज ६० . हजेरी िदली जाते.
५. मजुरावर खच कर याची सव जबाबदारी क सरकारची असते
६. रोजगाराला गावात िकवा गावापासून ५ िकमी अंतरावर काम िदले जाते.
७. कामा या िठकाणी पा याची, िव ांतीची व पाळणाघराची सोय के ली जाते.
क सरकारने आखले या योजना(१९९९ ते २००७)
क सरकारने लोकां या क याणासाठी िविवध योजना आखून बेकारी, िवषमता व दा र ्य कमी
कर याचा य न के ला आहे.
त ा .१.१

योजनेचे नाव

१ सुवणजयंती
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वरील योजनेचा िवचार के यास योजना वेगवेग या आहेत पण उ शे मा लोकांना रोजगार उपल ध
क न देणे, दा र ्य व िवषमता कमी करणे हा होता.
महा मा गांधीज चे रोजगार िवषयक िवचार
िस शा , नोबेल पुर कार िवजेता अ बट आई टाईन हणाले होते क - गांधीजीसारखा एक
हाडामांसाचा माणूस भारतात होऊन गेला आहे. या यावर माझा िव ास बसत नाही. गांधीजीना भारतातील
सम यांची जाणीव होती. हणूनच यांनी , सव दय, िव थ, खेड्याकडे चला, खादी ामो ोग या संक पना
जाणीवपूवक मांड या. यां या मते- म हे साठिवता येत नाही. मश हणजे समाजातील बोझा नसून
गतीचे व समृ ी ा क न घे याचे एक उ म साधन आहे. माला मोबदला व ित ा िमळायला पािहजे
असे यांचे मत होते.
गांधीज चा यं ाला िवरोध न हता पण यं ाचा मयािदत वापर झाला पािहजे असे यांचे मत होते. माणूस
यं ाचा गुलाम बनता कामा नये. उ पादन न यासाठी न करता समा या या क याणासाठी करावा.
ाम वरा य व वावलंबन हे गांधीजी या िवचाराची म यवत क पना होती. यां या मते “िभक मागून िकं वा
भूतदये या आधारे कु णालाही पोटभ न घे याची वेळ येऊ नये” खेड्यात व शहरात संतुलन असले पािहजे.
“बेकारी, तांि क सुिशि त बेकारी, घषणा मक बेकारी इ. कार आढळतात. यामुळे दा र ्य व िवषमता िनमाण
होत असते. या िवचाराव न गांधीज ना अथशा ातील अथ व क याणाची जाणीव होती हे समजते.
मनरेगा योजनेतील कामाचे व प
मनरेगा योजना िह देशातील सीमांत शेतकरी, शेतमजूर, अ प भू-धारक, कामगार, असंघटीत शे ातील
स ढ पण गोर गरीब लोकां यासाठी जाणीवपूवक शासनाने आखलेली क याणकारी योजना आहे. याम ये
भांडवल धान उ पादन तं ाऐवजी म धान उ पादन तं ाचा वापर अिधक करावा िह अपे ा याम ये खालील
कामांचा समावेश होतो.
शेतत यांची कामे मजुराकडू न क न घेणे. िसमट नाला बांधणे, कं पाटमट बायिडंग, िवहीर काढू न घेण.
त यातील गाळ काढू न घेणे,दगडीनाला बांधणे, र ते दु ती करणे, र या या दुतफा झाडे लावणे, गांडूळखत
िनिमती करणे, वृ ारोपण करणे, गटार बांधणे, र यची साईड प ी भरणे. के च ऑटर ेन, काटेरी झुडपे
काढणे, नाला खोलीकरण करणे, जालरेषा, फायर, शौचालय बांधकाम करणे, नवीन िविहरी बांधणे इ. कामे
क न यावीत. िह अपे ा आहे. खासदार अमोल महािडक यांनी पालमटम ये असे मत मांडले आहे क ,
साखर कारखा याअंतगत होणारी उसतोड िह मनरेगा योजनेअतं गत हावीत, तसेच नैसिगक आप ीचे
कागदेसु े मनरेगा योजनेअतं गत हावीत. असे के यास लोकांना काम िमळे ल, या त िदवस काम िमळे ल.
सामािजक िवषमता कमी कर यास मदत होईल.
मनरेगा योजनेची स ि थती
कोणतीही योजना िकती चांगली आहे. यापे ा ती योजना िकती ामािणकपणे व काळजीपूवक कशी
राबिवली जाते याला जा त मह व आहे. सांगली िज हयात राबवीत असले या मनरेगा योजनेचा आढावा
घेत यास व तूि थती ल ात येते. िज ातील िमरज तालुका व कडेगाव तालुका यांचा अ यास के ला आहे.
येथे राबिव यात आलेली मनरेगा योजना हणे
शासक य कमचारी व अिधका यांनी
ाचाराचे कारण
बनिवले आहे. वयंघोिषत पुढारी. ठेकेदार, तहसील, पंचायत सिमतीतील कमचारी यां यात साटेलोटे आहे.
कडेगाव तालु यात वषापासून कामे अपूण आहेत. वषात कडेगाव तालु यात सतत पाऊस अस यने कामे
पिडंग आहेत. असा बनाव के ला जात आहे. िह योजना तहसील कायालय व पंचायत सिमती कायालयामाफत
चालिवले जात आहेत. या योजनेत काय म अिधकारी हणून तहसीलदार इ सहा यक हणून बी.डी.ओ. काम
पाहतात. तहसील कायलयातील दोन व पंचायत सिमतीमधील चार कं ाटदार हे यांचे काम पाहतात, यां या
मज वर या कामाचे भिवत य अवलंबून आहे. हे लोक एकमेका सहा य क अवघे ध सुपंथ” या त वाऐवजी
“एकमेका सहा य क आप याम येच सव वाटू न घेवू” िह संक पना राबवीत आहेत. आ य हणजे मनरेगा
योजनेतील कामगार यादीत राजक य नेते व पुढाका याची नावे आहेत. कॉलेजमधील मुला, मुलीची नावे आहेत.
अिधकारी, कं ाटदार िमकांनकडू न काम क न य घेता जे.सी.बी.यं ाचा वापर क न कामे क न घेतात व
खोटी िबले लाऊन भरपूर पैसा िमळिवतात. यामुळे मनरेगाचे मूळ उि सा य होत नाही. र यावर
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लाव यासाठी आणलेली झाडे कमचारी व अिधकारी यां या अंगणात िदसून येतात. िह योजना हणजे “झाकली
मुठ स वालाखाची” अशीच आहे.
िमरज तालु यात यापे ा वेगळी ि थती नाही. येथील मनरेगा योजना शासक य लोकां या ट के वारीत
अडकलेले आहे. िवहीर काढ या या कामासाठी व जनावरा या गोट् यासाठी गरीब लोकांकडू न ट के वारी
घेतली जाते. १००० ते ५००० . वरकमाई के ली जाते. सामा य लोक उसनवारी क न काम क रत आहेत.
दलाल, ठेकेदार, शासक य कमचारी रोज तुपाशी आहेत. तर सवसामा य मजूर क क नसु ा उपाशी आहेत.
शासक य लोकांना गॉडफादर अस यने कशाचीही भीती वाटत नाही. फार फार तर बादलीच होईल.
पलीकडे काही होत नाही मािहत आहे.
मनरेगा योजनेला भारतात सव िठकाणी समतोल यश िमळाले नाही. उदा. महारा ात के रळम ये गोवा
या रा यात योजना लोकि य झाली आहे.पण इतर रा यात याची दयनीय अव था आहे.
उदा. महारा ात ८७ लोकांना १०० िदवस काम िमळाले आहे. अ य रा यात ८३ लोकांपैक फ ८
लोकांनाच काम िमळाले आहे. २०११ ला मनेरगे ा योजनेसाठी ४० कोटी . मंजूर क न घेतले आहेत पण
खचमा ३३ कोटी के ला आहे.
योजनेचे प रणाम / दोष
िह योजना चांगली असली तरीसु ा योजना राबिवणारे लोक/ अिधकारी चांगले नस यने समाजावर
याचा वाईट प रणाम होत आहे. उदा.
१. या योजनेचा फायदा ग रबांना हो याऐवजी ठेकेदार इ. म य थाना अिधक होत आहे.
२. बेकारी कमी होत आहे पण िवषमता वाढली आहे.
३. ाचाराचे माण वाढले आहे.
४. दा र यामुळे आ मह येचे माण वाढत आहे.
५. िह योजना तळागाळापयत पोहचली नाही.
उपाय / सूचना
१. िह योजना ामािणकपणे व पारदश पणे राबिवली पािहजे
२. मजुरांना ठेकेदारामाफत वेतन न देता ई पेमट करावे
३. खासगी े ातील मजुरीपे ा जा त वेतन शासनाने ावे.
४. १०० िदवसांपे ा जा त काम ावे.
५. कु टु ंबातील एका य स काम न देता सवाना काम ावे.
६. योजना लाभदायक ठर यासाठी िनरी क नेमावा.
७. मागास भागाकडे या योजने या मा यमातून अिधक ल य ावे.
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