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వేతన ఉపాధి కార్యక్రమాలు 

భార్త్ అనాదిగా వ్యవ్సాయ ఆధార్ దేశంగా ఉంది. నేటికీ అనేక్ మంది ప్ర జలు వ్యవ్సాయంపైనే ఆధార్ప్డి 

జీవిస్తు నాారు. జనాభా పరుగుదల, తగినంత వ్ర్ష పాతం లభంచక్పోవ్డం తదితర్ కార్ణాలతో పేదరిక్ం పరిగిపోతోంది. 

గార మీణ పార ంతాలో్లని పేదలో్ల అధిక్ శాతం నైపుణయం లేని శరమ ద్వారా లభంచే వేతనాలపైనే ఆధార్ప్డి జీవ్నం 

సాగిస్తు నాారు. కందర , రాష్్టర ప్ర భుతాాలు అమలు చేస్తు నా వేతన ఉపాధి కార్యక్రమాలు పేద కుటంబాల వినియోగ 

వ్యయంల్లని ఒడుదొడుకులను తగిగ ంచడానికి దోహదప్డుతునాాయి. ముఖ్యంగా వ్యవ్సాయ కార్యక్ాపపాలు లేని 

సమయాలో్ల ఇవి పేద ప్ర జలకు స్తసి్థర్ జీవ్నానికి భరోసా క్ల్పిస్తు నాాయి. 

పేదరిక్ం, నిరుదోయగ నిర్మూలనకు సంబంధించి కందర , రాష్్టర ప్ర భుతాాలు అనేక్ వేతన ఉపాధి కార్యక్రమాలను 

ర్మపందిస్తు నాాయి. నీటి పారుదల సౌక్రాయలు, మౌల్పక్ వ్సతులు, అడవుల పునరుదధ ర్ణ, భూసార్ ప్రిర్క్షణ, రోడో 

నిరాూణం ాపంటి ప్ర జా ప్నులో్ల నైపుణయం లేని శార మికులకు సాలికాల ఉపాధిని అందిస్తు నాాయి. అతయవ్సర్ 

సమయాలో్ల ఈ కార్యక్రమాలు పేద కుటంబాలకు ఆద్వయ బదిలీకి తోడిడుతునాాయి. ముఖ్యంగా వ్యవ్సాయ 

కార్యక్ాపపాలు లేని సమయాలో్ల పేద కుటంబాల వినియోగ వ్యయంల్లని ఒడుదొడుకులను తగిగ ంచడానికి ఇవి 

దోహదప్డుతునాాయి. వీటి ద్వారా లభంచే అనశార్ ఆస్తు లు పేద ప్ర జల స్తసి్థర్ జీవ్న ప్ర మాణానికి 

తోడిడుతునాాయి. 

క్నీస వేతనాల వ్దద  ప్ర జా ప్నులో్ల వేతన ఉపాధి క్ల్పించడానికి ప్ర భుతాం అనేక్ వేతన ఉపాధి కార్యక్రమాలను అమలు 

చేస్థంది. వీటిల్ల కొనిాంటిని పైలట్ పార జెక్్్లుగా ర్మపందించారు.  

 

వేతన ఉపాధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన వివరాలు 

 పేదరిక్ం, నిరుదోయగ నిర్మూలన ప్ర ధాన ఉదేద శంగా 1960-61ల్ల ర్మర్ల్ మాయన్ ప్వ్ర్ పోర గార మ్, 1971-72ల్ల కార ష్ 

స్కీమ్ ఫర్ ర్మర్ల్ ఎంపోాయ్మంట్ కార్యక్రమాలను పార ర్ంభంచారు. 

 1973ల్ల ర్మర్ల్ వ్ర్ీస్ కార్యక్ర మంగా క్ర్వు పీడిత పార ంతాల కార్యక్రమానిా ప్ర వేశ పట్్టరు. దీనిా 1994-95ల్ల 

దేశంల్లని 13 రాష్్ట్రలకు సంబంధించి 96 జిాోపలో్లని 627 బోాకులో్ల అమలు ప్రిచారు. హనుమంతరావు క్మిటీ 
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స్థఫారుసల మేర్కు 384 నూతన బోాకులను క్ర్వు పీడిత పార ంతాల కిందకు తీస్తకువ్చాారు. దీంతోపాట 64 

బోాకులను క్ర్వు పీడిత పార ంతాల కార్యక్ర మం నుంచి ఎడారి పార ంతాల అభవ్ృదిధ  కార్యక్ర మం కిందకు మారాారు. 

తద్వారా 13 రాష్్ట్రలో్లని 164 జిాోపలకు సంబంధించి 947 బోాకులకు ఈ కార్యక్ర మం విసు రించింది. రాష్్ట్రలు, 

జిాోపలు, బోాకుల పునరిాభజన నేప్థ్యంల్ల ఇది 16 రాష్్ట్రలో్లని 182 జిాోపలకు సంబంధించి 972 బోాకులకు 

విసు రించింది. ఈ కార్యక్ర మం కింద ఉనా మొతు ం విస్కు ర్ణ ం 7,45,914 చదర్పు కి.మీ. మహారాష్్టరల్ల 25 జిాోపలకు 

సంబంధించి 149 బోాకులు, మధ్యప్ర దేశ్ల్ల 23 జిాోపలకు చందిన 105 బోాకులు అధిక్ంగా ఈ కార్యక్ర మం 

ప్రిధిల్లకి వ్చాాయి. ఉమూడి ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ల్ల 11 జిాోపలకు సంబంధించి 94 బోాకులో్ల 99218 చ.కి.మీ. విస్కు రాణ నిా 

క్ర్వు పీడిత పార ంతాల కార్యక్ర మం అమలు ప్రిధిల్లకి తీస్తకువ్చాారు. 

 పైలట్ పార జెక్ుల అమలు అనుభవాలను దృష్్టల్ల ఉంచుకొని 1977ల్ల ప్నికి ఆహార్ ప్థ్క్ం ర్మప్ంల్ల వేతన ఉపాధి 

కార్యక్రమానిా పార ర్ంభంచారు. 

 ప్నికి ఆహార్ ప్థ్కానిా పునరిారిూంచి ద్వని సిానంల్ల జాతీయ గార మీణ ఉపాధి కార్యక్రమానిా పార ర్ంభంచారు. ఈ 

ప్థ్క్ం కింద వ్యయానిా కందర , రాష్్టర ప్ర భుతాాలు 50 : 50 నిష్టిత్తు ల్ల భరించాయి. కంద్వర నికి సంబంధించిన 

సహాయానిా ఆహార్ ధానాయలు, నగదు ర్మప్ంల్ల ఇచాారు. గార మీణ పార ంతాలో్ల నిరుదోయగులు, అలి ఉదోయగిత 

ఉనావారికి సంవ్తసరానికి 300 నుంచి 400 మిల్పయన్ ప్నిదినాలు క్ల్పించడం ఈ ప్థ్క్ం ప్ర ధాన ఉదేద శం. 

 గార మీణ పార ంతాలో్ల భూమి లేని పేదలకు ఉపాధి క్ల్పించే ఉదేద శంతో 1983 ఆగస్్త 15న ఉపాధి హామీ ప్థ్కానిా 

పార ర్ంభంచారు. ఉపాధి అవ్కాశాలు క్ల్పించడం ద్వారా గార మీణ పార ంతాలో్ల ఉతాిదక్ ఆస్తు ల క్లిన, గార మీణ ప్ర జల 

జీవ్న నాణయత పంచడం తదితరాల కోసం ఈ ప్థ్క్ం ద్వారా క్ృష్ట చేశారు. ఈ కార్యక్ర మం కింద ఉపాధి క్లినల్ల 

భాగంగా.. భూమిలేని శార మికులు, మహిళలు, షెడ్యయలడ ్ కుాపలు, తెగల వారికి పార ధానయం ఇచాారు. ఈ 

కార్యక్ర మం కింద అయ్యయ మొతు ం వ్యయానిా కందర  ప్ర భుతామే భరించింది. రాష్్ట్రలు, కందర  పాల్పత పార ంతాలకు 

ప్థ్క్ం అమలుకు సంబంధించి వ్నరులు కట్టయించే విష్టయంల్ల వ్యవ్సాయ శార మికులు, ఉపాంత రైతులు, 

ఉపాంత శార మికులకు 50 శాతం, పేదరిక్ తీవ్ర తకు 50 శాతం వెయిటేజీ ఇచాారు. 

 ఉపాధి హామీ ప్థ్క్ం ద్వారా సామాజిక్ అడవుల కార్యక్ర మం, ఇందిరా ఆవాస్ యోజన, మిల్పయన్ బావుల ప్థ్క్ం 

ాపంటి పార జెక్ులకు ఆరిిక్ సహాయం అందించారు. 
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 1989 ఏప్రర ల్ల్ల నాటి ప్ర ధాని రాజీవ్గాంధీ జవ్హర్ రోజ్గార్ యోజన కార్యక్రమానిా పార ర్ంభంచారు. అప్ిటి 

వ్ర్కు అమలో్ల ఉనా గార మీణ వేతన ఉపాధి కార్యక్రమాల (ఆర్ఎల్ఈజీపీ, ఎన్ఆర్ఈపీ)ను ఇందుల్ల విలీనం 

చేశారు. 

 జవ్హర్ రోజ్గార్ యోజనకు కొనిా మారుిలు చేస్థ 1999 ఏప్రర ల్ 1 నుంచి దీనిా ‘జవ్హర్ గార మ సమృదిధ  

యోజన’గా అమలు చేశారు. దీని కింద ప్ర త్త గార మ ప్ంచాయతీకి చేరువ్య్యయ విధ్ంగా లకాష యలను నిర్ణ యించారు. 

ప్ంచాయతీల ద్వారా దేశంల్ల ద్వరిదయరరేఖ్కు దిగువ్న ఉనా 440 లక్షల కుటంబాలకు ప్ర యోజనం చేకూర్ాడం 

ఈ ప్థ్క్ం ముఖ్య ఉదేద శం. జవ్హర్ రోజ్గార్ యోజన కింద వ్యయానిా కందర , రాష్్టర ప్ర భుతాాలు 80:20 

నిష్టిత్తు ల్ల భరించాయి. కందర ం ఆయా రాష్్ట్రలో్ల పేదరిక్ రేఖ్ దిగువ్న నివ్స్థంచే జనాభా ప్రిమాణం ఆధార్ంగా 

నిధులు ప్ంప్రణీ చేస్థంది. జిాోపలకు నిధుల ప్ంప్రణీ ఆయా జిాోపల వెనుక్బాటతనం ఆధార్ంగా జరిగింది. జవ్హర్ 

రోజ్గార్ యోజన కింద గార మీణ పేదలకు ఉపాధి ప్థ్కాల అమలుకు సంబంధించి గార మ ప్ంచాయతీలకు తగిన 

మొతు ంల్ల నిధులు ఇచాారు. జవ్హర్ గార మ సమృదిధ  యోజనను 1999-2000 నుంచి గార మీణ అవ్సిాప్నా 

కార్యక్ర మంగా తీరిాదిద్వద రు. 

 జవ్హర్ గార మ సమృదిధ  యోజన కింద ఒక్ ఏడాదిల్ల చేసే వ్యయంల్ల 22.5 శాతం షెడ్యయలడ ్ కుాపలు, తెగల 

ప్ర యోజనానికి ఉదేద శంచిన ప్థ్కాలకు కట్టయించాల్ప. జవ్హర్ గార మ సమృదిధ  యోజనను 2001-02ల్ల సంపూర్ణ  

గార మీణ రోజ్గార్ యోజనల్ల విలీనం చేశారు. 

 2001 సెప్ంబర్ 25న సంపూర్ణ  గార మీణ రోజ్గార్ యోజన కార్యక్ర మం పార ర్ంభమైంది. గార మీణ పార ంతాలో్ల వేతన 

ఉపాధి ద్వారా ఆహార్ భదర త, క్మ్యయనిటీ, సాంఘిక్, ఆరిిక్ ఆస్తు ల క్లిన ఈ ప్థ్క్ం ఉదేద శం. ఈ ప్థ్కానికి అయ్యయ 

వ్యయానిా కందర , రాష్్టర ప్ర భుతాాలు 75:25 నిష్టిత్తు ల్ల భరించాయి. 2002 ఏప్రర ల్ 1 నుంచి జవ్హర్ గార మ 

సమృదిధ  యోజన, ఉపాధి హామీ ప్థ్కాలను ‘సంపూర్ణ  గార మీణ రోజ్గార్ యోజన’ల్ల విలీనం చేశారు. 

 రాష్్ట్రలు, కందర  పాల్పత పార ంతాలకు ఈ ప్థ్క్ం కింద ర్మ. 5000 కోటో్ విలువైెన ఆహార్ ధానాయలను ఏట్ట 

ఉచితంగా అందించారు. మరో ర్మ. 5000 కోటో వేతనాలు, మటీరియల్ వ్యయం నిమితు ం అందించారు. ఈ 

ప్థ్క్ం కింద వ్యయానిా కందర , రాష్్టర ప్ర భుతాాలు 87.5 : 12.5 నిష్టిత్తు ల్ల భరించాయి. 
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 సంపూర్ణ  గార మీణ రోజ్గార్ యోజన కింద నగదును కందర , రాష్్టర ప్ర భుతాాలు 75:25 నిష్టిత్తు ల్ల భరించాయి. దీని 

కింద సంవ్తసరానికి గార మీణ పార ంతాలో్ల వ్ంద కోటో్ ప్నిదినాలు ఉపాధి క్ల్పించాలని లక్షయంగా పట్కునాారు. 

తరాాత దీనిా మహాతాూ గాంధీ జాతీయ గార మీణ ఉపాధి హామీ ప్థ్క్ంల్ల విలీనం చేశారు. 

 ఫిబర వ్రి 2001ల్ల ప్నికి ఆహార్ ప్థ్కానిా మొదట్ అయిదు నలల అమలుకు సంబంధించి పార ర్ంభంచారు. ఆ 

తరాాత విసు రించారు. ఎనిమిది రాష్్ట్రలో్లని (గుజరాత్, ఛతీు స్గఢ్, హిమాచల్ప్ర దేశ్, మధ్యప్ర దేశ్, మహారాష్్టర, 

ఒడిశా, రాజసిాన్, ఉతు రాంచల్) క్ర్వు పీడిత పార ంతాలో్ల వేతన ఉపాధి ద్వారా ఆహార్ భదర త క్ల్పించడం ఈ ప్థ్క్ం 

ముఖ్య లక్షయం. 

 నవ్ంబర్ 2004ల్ల 150 అతయంత వెనుక్బడిన జిాోపలో్ల కందర  ప్ర భుతా ప్థ్క్ంగా జాతీయ ప్నికి ఆహార్ ప్థ్క్ం 

పార ర్ంభంచారు. అదనపు సపో్రమంట్రీ వేతన ఉపాధి క్లిన ద్వారా ఆహార్ భదర త క్ల్పించడం ఈ ప్థ్క్ం ఉదేద శం. 

దీని కింద రాష్్ట్రలకు ఆహార్ధానాయలు ఉచితంగా సర్ఫరా చేశారు. తరాాత దీనిా మహాతాూ గాంధీ జాతీయ 

గార మీణ ఉపాధి హామీ ప్థ్క్ంల్ల విలీనం చేశారు. 

 

ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఎస్ 

జాతీయ గార మీణ ఉపాధి హామీ చట్్టనిా 2005 సెప్ంబర్ల్ల పారో్మంట్ల్ల ప్ర వేశపట్్టరు. 2006 ఫిబర వ్రి 2 నుంచి 

మహాతాూ గాంధీ జాతీయ గార మీణ ఉపాధి హామీ ప్థ్కానిా అమలు చేస్తు నాారు. మొదట్ ఈ ప్థ్కానిా 200 జిాోపలో్ల 

పార ర్ంభంచారు. 2008 ఏప్రర ల్ 1 నుంచి దేశంల్లని అనిా జిాోపలకు విసు రించారు. ప్ర ప్ంచ బాయంక్ ‘వ్ర్లడ ్ డెవ్లప్మంట్ 

నివేదిక్-2014’ల్ల ఈ ప్థ్కానిా ‘గార మీణాభవ్ృదిధ కి ఆదర్శపార యమైన ఉద్వహర్ణ’గా అభవ్రిణ ంచింది. ఈ ప్థ్క్ం కింద 

ఉపాధి చేప్ట్్డానికి స్తముఖ్త చూప్రన ప్ర త్త గార మీణ కుటంబంల్లని వ్యోజనులకు సంవ్తసర్ంల్ల వ్ంద రోజులు ప్ని 

క్ల్పించడం ద్వారా వేతనం అందిసాు రు. ఈ ప్థ్కానిా గార మ ప్ంచాయతీల ద్వారా అమలు చేస్తు నాారు. ఆరిిక్ భదర త 

క్ల్పించడంతో పాట ప్రాయవ్ర్ణ ప్రిర్క్షణ, గార మీణ మహిళా సాధికార్త, గార మీణ ప్ట్్ణ వ్లసల తగిగ ంపు, సాంఘిక్ 

నాయయ సాధ్న కోసం ఈ ప్థ్క్ం దోహదప్డుతుంది. 2014 ఫిబర వ్రిల్ల ఈ ప్థ్క్ం కింద క్ల్పించే ప్నిదినాల సంఖ్యను 

గిరిజన పార ంతాలో్ల వ్ంద నుంచి 150కి పంచారు. ఫారస్్ రైట్స్ యాక్్్ 2006 కింద భూమి హకుీలు పందిన 

గిరిజనులు గార మీణ ఉపాధి ప్థ్క్ం కింద అదనంగా 50 రోజుల వేతన ఉపాధి పందడానికి అరుు లు. తద్వారా 14 లక్షల 

కుటంబాలు లబ్ధధ  పందుతాయని అంచనా వేస్తు నాారు. ఈ ప్థ్క్ం కింద 2012-13ల్ల 4.8 కోటో్ కుటంబాలకు ఉపాధి 
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లభంచింది. దీని కింద మొతు ం ర్మ. 39,000 కోటో్ వ్యయంతో 213 కోటో్ ప్నిదినాలు క్ల్పించారు. 2006-07ల్ల 

సగట వేతన రేట రోజుకు ర్మ. 65. 2012-13ల్ల దీనిా ర్మ. 128కి పంచారు. 

 

మహాతాూ గాంధీ జాతీయ గార మీణ ఉపాధి హామీ ప్థ్క్ంల్ల భాగంగా నీటి సంర్క్షణ, నీటి వినియోగం, క్ర్వు నివార్ణ, 

భూమి అభవ్ృదిధ , వ్ర్ద నివార్ణ, గార మీణ క్నక్ివిటీ పంపుపై ప్ర ధానంగా దృష్్ట సారించారు. 2015-16 కందర  బడెెట్ల్ల 

ప్ర భుతాం గార మీణాభవ్ృదిధ  కార్యక్ాపపాలకు ర్మ. 79526 కోటో కట్టయించారు. ఈ మొతు ంల్ల మహాతాూ గాంధీ 

జాతీయ గార మీణ ఉపాధి హామీ ప్థ్కానికి ర్మ. 34,699 కోటో కట్టయించారు.  
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