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नाशिक शिल्ह्यातील आशिवासी क्षते्रात महाराष्ट्र रोिगार हमी योिनेच ेयोगिान 

 

संिोधक शवद्यार्थी :- नाईक शनलिे अिोक 

(के.टी.एच.एम. महाशवद्यालय, नाशिक शि.नाशिक) 

संिोधक मागगििगक :- डॉ. डी.िी. उिीर 

(कला व वाशिज्य वररष्ठ महाशवद्यालय, सातपरु, नाशिक शि. नाशिक) 

 

सारांि :  

नाशिक शिल्ह्यातील आशिवासी भागात रोिगाराच्या संधी कमी प्रमािात उपलब्ध आहेत. स्र्थाशनक शिकािी कोितेही 

उिरशनवागहाची साधने उपलब्ध नसल्ह्यामळेु या आशिवासी भागात बेरोिगारीचे प्रमाि अशधक शिसनू येते. त्यामळेु आशिवासी भागातील 

लोक हे बेकारीचे व िाररद्रय रेषेखालील िीवन िगतात. या आशिवासी लोकांना िाररद्रय रेषेच्यावर आिण्यासािी व त्यांना स्र्थाशनक 

शिकािी रोिगार उपलब्ध करून िणे्यासािी िासनाने स्र्थरावर अनेक योिना आखल्ह्या िातात. त्यापैकीच एक महत्वाची योिना म्हििे 

महाराष्ट्र रोिगार हमी योिना होय. प्रस्ततु संिोधनात नाशिक शिल्ह्यातील आशिवासी के्षत्रात राबवली िािारी महाराष्ट्र रोिगार हमी 

योिनेच्या शवकासात्मक कामांवर प्रकाि टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.  

प्रस्तावना:  

 ग्रामीि भागातील िाररद्रय शनमूगलनाचा प्रश्न हा त्या त्या भागातील बेरोिगारी शनमुगलनावर अवलंबनू असतो. ग्रामीि भागातील 

िेती व िेतीवर आधाररत ग्रामीि उद्योग प्रामखु्याने हंगामी स्वरुपाची असतात.त्यामळेु ग्रामीि भागातील मिरुी करिाऱ्या आशिवासी 

मिरुांना वषगभर परेुसा रोिगार उपलब्ध होऊ िकत नाही.असेच शिल्ह्यात वरवर उद्भविाऱ्या िषु्ट्काळ पररशस्र्थतीतून ग्रामीि भागातील 

बेरोिगारीचा प्रश्न अशधक तीव्र बनतो. त्यामळेु ग्रामीि भागातील आशिवासी मिरुांसािी रोिगार उपलब्ध व्हावा यासािी एक सयुोग्य 

योिना असावी. हे उशिष्टे डोळ्यासमोर िेवनू महाराष्ट्र िासनाने १९७२ साली महाराष्ट्र रोिगार हमी योिना (रोहोयो) सरुु करण्यात आले. 

सन १९७२ मध्ये पडलेल्ह्या िषु्ट्काळाच्या संकटावर मात करून लोकांच्या हाताला रोिगार उपलब्ध करून िणे्यासािी हररतक्ांतीचे िनक 

मा. वसंतराव नाईक यांनी रोिगार हमी योिनेची पायाभरिी केली त्यामळेु त्यांना रोिगार हमी योिनेचे िनक मानले िाते. रोिगार 

नसलेल्ह्या लोकांना वषागतून शकमान िराशवक शिवस रोिगाराची हमी ििेारी ही योिना आहे. या योिनेसािी नोििी केलेल्ह्या लोकांना 

िराशवक शिवस रोिगार व त्या बिल्ह्यात रोख रक्कम आशि अन्नधान्य अिा स्वरुपात रोिगार शिला िातो. 

 नाशिक शिल्ह्हा हा सयाद्रीच्या कुिीत उगम पाविाऱ्या गोिावरी निीच्या कािी नाशिक हे िहर वसलेले आहे. नाशिक हे िहर 

परुातनकाळापासनू पशवत्र के्षत्र म्हिनू प्रशसद्ध आहे. पौराशिक उल्ह्लेखानुसार नाशिक शिल्ह्याचा संबंध रे्थट रामायािािी िोडला िातो.प्रभू 

रामचंद्राच्या वनवासातील काही वषाांचे पावन वास्तव्य नाशिक पररसरातील गोिावरी निीच्या तीरावर पंचवटीत होते. तसेच रामायि 

काळाच्या पाउलखिुा नाशिक शिल्ह्याच्या िागोिागी आढळतात. सद्याचा नाशिक शिल्ह्याचे स्र्थान १८.३३ ते २०.५३ या उत्तर अक्षांि 

व ७३.१६ व ७५.१६ पूवग रेखांि या भौगोशलक पट्टयात वसलेला आहे. शिल्ह्याची सरासरी उत्तर िशक्षि लांबी १२० शक.मी. असनू पवूग-

पशिम लांबी २०० शक.मी. आहे.  
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सिंोधनाची उशिष्ट े:  

१) नाशिक शिल्ह्यातील आशिवासी भागातील रोिगार हमी योिनेंतगगत चालिाऱ्या कामाचा आढावा घेिे. 

२) नाशिक शिल्ह्यातील आशिवासी क्षेत्रातील रोिगार हमी योिनेची प्रगती अभ्यासिे. 

 प्रस्तुत संिोधनात नाशिक शिल्ह्यातील ज्या सात तालकु्यात आशिवासी लोकसंख्या अशधक आहे. त्या तालकु्यामध्ये रोिगार 

हमी योिनेचे अंमलबिाविी किा प्रकारे झाली याचे सशवस्तर अध्ययन या संिोधनात करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने नाशिक 

शिल्ह्यात आशिवासी लोकसंख्या अशधक शिसनू आली. हे तक्ता कं्. १.१ वरून स्पष्ट करता येईल.  

तक्ता कं्. १.१ नाशिक शिल्ह्यातीलआशिवासी लोकसखं्या 

शिल्ह्हा :- नाशिक        सिंभग वषग:- १९८१-२०११  

अं.कं्. वषग एकूि लोकसखं्या आशिवासी लोकसखं्या 

आशिवासी 

लोकसखं्येची 

टक्केवारी 

आशिवासी 

लोकसखं्येचा 

वदृ्धीिर 

१) १९८१ २९९१ ७०२ २३.४७ - 

२) १९९१ ३८५१ ९३१ २४.१७ ०.७ 

३) २००१ ४९९४ ११९४ २३.९० -०.२७ 

४) २०११ ६१०७ १५६४ २५.६० १.७ 

एकूि १७९४३ ४३९१ २४.४७ २.१३ 

आधार : िनगिना आयकु्त कायागलय, भारत सरकार 

 

 वरील तक्त्यावरून असे शिसनू येते की, नाशिक शिल्ह्यातील एकूि चार ििकातील एकूि लोकसंख्या व आशिवासी लोकसंख्या 

यांची तुलनात्मक आकडेवारी शिलेली आहे. सन १९८१ मध्ये आशिवासी लोकसंख्येची टक्केवारी ही २३.४७ टक्के इतकी राशहली आहे. 

शतच १९९१ मध्ये २४.१७ टक्के,२००१ मध्ये २३.९० टक्के तर २०११ मध्ये २५.६० टक्के इतकी राहली आहे. तर १९८१ ते १९९१ 

च्या काळात आशिवासी लोकसंख्येचा वदृ्धीिर हा ०.७ टक्यांनी वाढला आहे. तर २००१ मध्ये तो ०.२७ टक्के इतका कमी झाला. आशि 

२०११ मध्ये परत १.७ टक्यांनी वाढताना शिसनू आला. र्थोडक्यात नाशिक शिल्ह्यातील आशिवासी लोकसंख्या ही कमी अशधक प्रमाित 

वाढताना शिसनू आली. 

 नाशिक शिल्ह्यात आशिवासी लोकसंख्येचे प्रमाि अशधक आहे. परंतु काही तालकु्यात अशधक तर काही तालकु्यात कमी प्रमाित 

आशिवासी लोकसंख्या शिसनू आली. त्यातील ज्या सात तालकु्यात आशिवासी लोकसंख्या अशधक प्रमाित आहे. त्या तालकु्यातील 

तालकुाशनहाय आशिवासी लोकसंख्या पढुील तक्ता कं्. १.२ वरून स्पष्ट करत येईल.  
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तक्ता कं्. १.२  नाशिक शिल्ह्यातील तालकुाशनहाय आशिवासी लोकसखं्या 

शिल्ह्हा :- नाशिक           सिंभग वषग:-२०११  

अं.कं्. तालकेु एकूि लोकसखं्या आशिवासी लोकसखं्या 
आशिवासी लोकसखं्येचे 

प्रमाि 

१) बागलाि ३७४४३५ १४९८४६ ४०.०१ 

२) कळवि २०८३६२ १४३६५६ ६८.९४ 

३) शिडंोरी ३१५७०९ १७५४५४ ५५.५७ 

४) सरुगािा १७५८१६ १६९६८८ ९६.५१ 

५) पेि ११९८३८ ११५५७६ ९६.४४ 

६) तं्रबकेश्वर १६८४२३ १३५०७८ ८०.२० 

७) इगतपरुी २५३५१३ १०२३०८ ४०.३५ 

एकूि १६१६०९६ ९९१६०६ ६१.३५ 

आधार : िनगिना आयकु्त कायागलय, भारत सरकार 

 

 वरील तक्त्यावरून असे शिसनू येते की, नाशिक शिल्ह्यातील सरुगािा आशि पेि तालकु्यात आशिवासी लोकसंख्येचे प्रमाि 

िवळ िवळ ९६ टक्के इतके अशधक आहे. तर त्या खालोखाल तं्रबकेश्वर तालकु्यात ८०.२० टक्के, कळवि तालकु्यात ६८.९४ टक्के तर 

शिडंोरी तालकु्यात ५५.५७ टक्के लोकसंख्या ही आशिवासी आहे. तर बागलाि आशि इगतपरुी तालकु्यात ४० टक्के आशिवासी 

लोकसंख्या आहे. र्थोडक्यात असे शिसते की, नाशिक शिल्ह्यातील सरुगािा आशि पेि या तालुक्यात आशिवासी लोकसंख्या अशधक 

आहे. तर बागलाि आशि इगतपरुी तालुक्यात आशिवासी लोकसंख्या कमी प्रमाित शिसनू आली. 

 नाशिक शिल्ह्यातील आशिवासी के्षत्र हे आशिपासनुच अशत िगुगम आशि मागास आहे. त्यामळेु तेर्थील आशिवासी लोकांचा 

पाशहिे तेवढा शवकास झाला नाही. तेर्थील आशिवासी लोकांना आिही िेती आशि िेतमिरुी करून आपल्ह्या कुटंुबाचा उिरशनवागह 

करावा लागतो. त्यामळेु या आशिवासी के्षत्रातील लोकांचा शवकास करण्यासािी व त्याने िीवनमान उंचावण्यासािी महाराष्ट्र िासनाने 

संपिूग महाराष्ट्रात िर वषी रोिगार हमी योिना राबवली िाते. त्याच प्रमािे नाशिक शिल्ह्यात िखेील या योिनेच्या माध्यमातून आशिवासी 

लोकांना वषागतून शकमान १०० शिवस रोिगार िणे्याचा प्रयत्न केला िातो. तसेच या योिनेतून शकमान २५२ रु. प्रती शिवस मिरुी शिली 

िाते. तसेच योिनेच्या माध्यमातून आशिवासी लोकांना वेगवेगळ्या कामांतगगत रोिगार िणे्याचा प्रत्यन िासनाने केलेला आहे. त्यातील 

काही िराशवक कामे पढुील तक्ता कं्.१.३ वरून स्पष्ट करता येईल.  
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तक्ता कं्. १.३  नाशिक शिल्ह्यात रोिगार हमी योिनेखाली घणे्यात आलेली काम े

शिल्ह्हा :- नाशिक                 सिंभग वषग:-२०२१-२२  

अं.कं्. कामाची वगगवारी 

कामांची सखं्या 

एकूि काम 
पिूग झालेले 

काम 

अपिूग 

राशहलेले काम 

झालेला खचग 

(लाखात) 

१) िलसंधारि ९७४ २२७ ७४७ २०४ 

२) पािलोट शवकास २३५ ५५ १८० ९८ 

३) शसंचन १२३३ ६८ ११६५ ८४७ 

४) वनीकरि ८२८ ११ ८१७ ४२७ 

५) ग्रामीि स्वच्छता ८३६ ६६ ७७० ११२ 

६) रस्ता िोडिी / रस्ते १२५६ ५ १२५१ १०८६ 

एकूि ५३६२ ४३२ ४९३० २७७४ 

आधार:- उपशिल्ह्हाशधकारी (रोहोयो), शिल्ह्हाशधकारी कायागलय, नाशिक 

  

 वरील तक्त्यावरून असे शिसनू येते की, नाशिक शिल्ह्यात रोिगार हमी योिनेंतगगत २०२१-२२ या वषागत घेतलेल्ह्या कामांचा 

तपिील ििगशवला आहे. नाशिक शिल्ह्यात रोिगार हमी योिनेंतगगत अनेक प्रकारची कामे केली िातात त्यातील २०२१-२२ या आशर्थगक 

वषागत िलसंधारिाची एकूि ९७४ कामांची मंिरुी शमळाली. त्यापैकी २२७ कामे पूिग झाले असनू त्यावर एकूि २०४ लाख रुपये इतका 

खचग झाला. व ७४७ कामे अपिूग राशहली आहेत. तसेच तर पािलोट शवकास क्षेत्रासािी २३५ कामांची मंिरुी शमळाली. त्यापैकी एकूि 

५५ कामे पिूग झाली असनू त्यावरील एकूि खचग ९८ लाख रुपये इतका खचग झाला.  तर १८० कामे अपिूग आहेत. तसेच शसंचन क्षेत्रासािी 

१२३३ कामांची मिरुी शमळाली. त्यापैकी ६८ कामे पिूग झाली असनू त्यावर ८४७ लाख रुपये इतका खचग झाला. व ११६५ एवढी कामे 

अपिूग आहेत. वनीकरि क्षेत्रासािी ८२८ कामांना मंिरुी शमळाली त्यापैकी ११ कामे पिूग झाली व त्यावर ४२७ लाख रु खचग झाले. ८१७ 

कामे अपिूग आहे. ग्रामीि स्वच्छता के्षत्रासािी ८३६ कामांची मंिरुी शमळाली. त्यापैकी ६६ कामे पिूग झाली असनू त्यावर ११२ लाख रु. 

इतका खचग झाला. रस्ते िोडिी शवकास कामांतगगत ९८८ कामांची मंिरुी शमळाली. त्यापैकी ५ कामे पिूग झाली असनू त्यावर १०८६ 

लाख रु. खचग झाला. व १२५१ कामे अपिूग राशहली आहेत. अिी नाशिक शिल्ह्यात एकूि ५३६२ कामांना मंिरुी शमळाली त्यापैकी ४३२ 

कामे पूिग झाली असनू त्यावर २७७४ लाख रु. खचग झाला आहे. व ४९३० कामे अपूिग राशहली. र्थोडक्यात यावरून असे शिसते की, 

रोिगार हमी योिनेमार्ग त अनेक िासकीय कामांना मंिरुी शमळते व त्यापैकी बहुतांह कामातून आशिवासी लोकांना काम उपलब्ध होते.  

 नाशिक शिल्ह्यातील आशिवासी लोकसंख्या असलेल्ह्या तालकु्यात रोिगार हमी योिनेंतगगत १०० शिवस रोिगार िऊे केलेल्ह्या 

कुटंुबांपेक्षा १०० शिवस रोिगार शमळालेल्ह्या कुटंुबाची संख्या कमी शिसनू आली. हे तक्ता कं्. १.४ वरून स्पष्ट करत येईल.  
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तक्ता कं्. १.४ नाशिक शिल्ह्यात रोिगार हमी योिनेंतगगत शिलेला रोिगार 

शिल्ह्हा :- नाशिक                            सिंभग वषग:-२०२१-२२  

अं.कं्. तालकेु 

रोिगार िऊे 

केलेलीआशि प्रत्यक्ष 

रोिगार पुरशवलेला 

कुटंुबाची सखं्या 

रोिगार िऊे 

केलेलीआशि प्रत्यक्ष 

रोिगार पुरशवलेला 

व्यक्तींची सखं्या 

१०० शिवस 

रोिगार शमळालेली 

कुटंुबाची सखं्या 

१) बागलाि ९७३२ १६०७२ ३६६ 

२) कळवि ७६५६ १३०११ १७५ 

३) शिडंोरी ५०३७ १०२८१ १२२ 

४) सरुगािा ९३१३ १९१३० २३१ 

५) पेि ७८२५ १५४५६ ५५५ 

६) तं्रबकेश्वर ७६६८ १५३७४ २९२ 

७) इगतपरुी ४८४८ ८६२६ १८२ 

एकूि  ५२०७९  ९७९५० १९२३  

आधार:- उपशिल्ह्हाशधकारी (रोहोयो), शिल्ह्हाशधकारी कायागलय, नाशिक 

 

 वरील तक्त्यावरून असे शिसनू येते की, प्रत्येक तालकु्यात रोिगार िऊे केलीली आशि प्रत्येक्षात रोिगार परुवलेली कुटंुबाची 

संख्या आशि १०० शिवस रोिगार शमळिाऱ्या कुटंुबाची संख्या ििगवली आहे. त्यात बागलाि तालकु्यात रोिगार िऊे केलेली कुटंुब 

संख्या ९७३२ इतकी असनू प्रत्येक्ष रोिगार परुवलेल्ह्या व्यक्तींची संख्या १६०७२ एवढी आहे. व १०० शिवस रोिगार शमळिाऱ्या 

कुटंुबाची संख्या ३६६ इतकी आहे. त्या प्रमािे अनुक्मे कळवि ,शिडंोरी, सरुगािा, पेि, तं्रबकेश्वर आशि इगतपरुी तालकु्यात रोिगार िऊे 

केलेली कुटंुबे अनुक्मे ७६५६, ५०३७, ९३१३, ७८२५, ७६६८ आशि ४८४८ इतकी असनू प्रत्येक्ष रोिगार परुवलेली व्यक्तींची संख्या 

अनुक्मे  १३०११, १०२८१, १९१३०, १५४५६, १५३७४ आशि ८६२६ इतकी आहे. व प्रत्येक्षात १०० शिवस रोिगार शमळिाऱ्या 

कुटंुबांची संख्या अनुक्मे १७५,१२२, २३१, ५५५, २९२ आशि १८२ इतकी आहे. र्थोडक्यात असे शिसते की, एकूि ७ तालकु्यातील 

रोिगार िऊे केलेल्ह्या ५२०७९ कुटंुबांपैकी १९२३ इतक्या कुटंुबांचा १०० शिवस रोिगार प्राप्त झाला. म्हििेच १०० शिवस रोिगार 

शमळालेल्ह्या कुटंुबाची संख्या कमी शिसनू आली. 

 नाशिक शिल्ह्यात रोिगार हमी योिनेंतगगत झालेल्ह्या वेगवेगळ्या कामांवर झालेला एकूि खचग व कामांची टक्केवारी तक्ता कं्. 

१.५ वरून स्पष्ट करत येईल.  
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तक्ता कं्. १.५ नाशिक शिल्ह्यातील रोिगार हमी योिनेची प्रगती 

शिल्ह्हा :- नाशिक                            सिंभग वषग:-२०२१-२२  

अं.कं्. तपिील २०२०-२१ २०२१-२२ 

१) रोिगार परुवलेल्ह्या कुटंुबाची संख्या (लाखात) ०.७९  ०.९१  

२) प्रती कुटंुब सरासरी रोिगार (कोटीत) ३०.६२  २८.७७  

३) अनुसशूचत िाती टक्केवारी  २.०९  २.५  

४) अनुसशूचत िमातीची टक्केवारी  ४८.३४  ३८.३  

५) पिूग झालेल्ह्या कामांची संख्या  १६५६३  २४१५  

६) आशर्थगक वषागतील एकूि खचग (कोटी) ७२.१६  ६६.८२  

आधार:- उपशिल्ह्हाशधकारी (रोहोयो), शिल्ह्हाशधकारी कायागलय, नाशिक  

 

 वरील तक्त्यावरून असे शिसनू येते की, नाशिक शिल्ह्यात रोिगार हमी योिनेंतगगत २०२०-२१ या वषागत रोिगार परुवलेल्ह्या 

कुटंुबाची संख्या ०.७९ लाख इतकी होती ती २०२१-२२ या वषागत ती ०.९१ लाख रु. झाली. तसेच २०२०-२१ मध्ये प्रती कुटंुब सरासरी 

रोिगार ३०.६० शिवस शमळाला तर २०२१-२२ मध्ये २८.७७ शिवस रोिगार शमळाला. २०२०-२१ मध्ये अनुसशूचत िातीला २.०९ टक्के 

रोिगार शमळाला. तर २०२१-२२ मध्ये २.५ टक्के रोिगार शमळाला. तसेच २०२०-२१ मध्ये अनुसशूचत िमतीला ४८.३४ टक्के रोिगार 

शमळाला. तर २०२१-२२ मध्ये ३८.३ टक्के रोिगार शमळाला. तर २०२०-२१ (रोहोयो) योिनेमार्ग त १६५६३ कामे पूिग केली गेली तर 

२०२१-२२ मध्ये २४१५ कामे पिूग करण्यात आली. तसेच २०२०-२१ या आशर्थगक वषागत (रोहोयो) योिनेंतगगत ७२.१६ कोटी रुपये खचग 

झाले तर २०२१-२२ मध्ये ६६.८२ कोटी रुपये खचग झाले. यावरून असे शिसते की, नाशिक शिल्ह्यातील आशिवासी भागात रोिगार हमी 

योिनेंतगगत अनेक कामे केली िातात. त्यातून अनसुशूचत िमातीच्या कामांची टक्केवारी २०२०-२१ मध्ये ४८.३४ टक्के तर २०२१-२२ 

मध्ये ३८.३ टक्के इतकी कमी आहे. म्हििेच एकूि नाशिक शिल्ह्यातील रोिगार हमी योिनेची प्रगतीचे काम चांगले असले तरी 

आशिवासी भागात मात्र रोिगार हमी योिनेची प्रगती कमी प्रमाित आहे.   

शनष्ट्कषग : नाशिक शिल्ह्यातील आशिवासी तालुक्यामध्ये रोिगार हमी योिनेंतगगत वेगवेगळी कामे केली िातात. त्या कामांचा आढावा 

घेतला असता. २०२१-२२ या आशर्थगक वषागत ५३६२ हिार कामे मंिरू झाली. परंतु त्यातून ८.०५ टक्के इतके कमी काम पिूग झाले आहे. 

खरे तर शिल्ह्यातील बेकारी कमी करिे, िाररद्रय कमी करिे, आशिवासी भागातील लोकांना १०० शिवस रोिगार परुविे व शिल्ह्यातील 

आशिवासी भागातील स्र्थलांतर करिे हे रोिगार हमी योिनेचे उशिष्ट ेआहे. परंतु प्रत्येकक्षात मात्र मोिक्या लोकांना काम शमळते. तसेच 

नाशिक शिल्ह्यातील बागलाि, कळवि, शिडंोरी, सरुगािा, पेि, तं्रबकेश्वर आशि इगतपरुी तालकु्यात रोिगार हमी योिनेच्या प्रगतीची 

टक्केवारी कमी आहे. कारि अनुसशूचत िमातीच्या कामांची टक्केवारी २०२०-२१ मध्ये ४८.३४ टक्के तर २०२१-२२ मध्ये ३८.३ टक्के 

इतकी कमी शिसनू आली. 
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