
மகாத்மா காந்தி ேதசிய ஊரக ேவைலவாய்ப்  உத்தரவாத திட்டம் 

திட்டம் பற்றி  
 

• இந்த சட்டம், ஆகஸ்ட் 25, 2005 ல், நைட ைறக்கு வந்த  (இ  ேதசிய ஊரக
ேவைலவாய்ப்  உ தித்திட்டம் - NREGS, என் ம் அைழக்கப்ப ம்). இத்திட்டத்தின்
கீழ், ெபா ேவைல ெசய்ய வி ப்பம் உள்ள கிராமப் ற வய  வந்தவர்க க்கு, 
அரசின் குைறந்த ஊதியத் டன், ஒ  நிதியாண் ல் 100 நாட்க க்கு கட்டாய
சிறப் த்திறன் இல்லா உட ைழப்  ேவைலவாய்ப்  அளிக்கப்ப ம். இந்திய
அரசின், கிராமப் ற ேமம்பாட்  அைமச்சகம், மாநில அரசாங்கத் டன் இைணந் , 
இந்த திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தி வ கிற .  

• கிராமப் ற இந்தியாவில், வ ைமக்ேகாட் ற்கு கீேழ வசிக்கும் மக்களின்
வாழ்க்ைகத்தரம் மற் ம் வாங்கும் திறைன அதிகாிப்பேத இத்திட்டத்தின்
ேநாக்கமாகும். நாட் ள்ள ஏைழ மற் ம் பணக்கார மக்களியிைடேய உள்ள
இைடெவளிைய குைறக்க இத்திட்டம் ய ம். 3-ல், ஒ  பங்கு, வாய்ப்பிைன
ெபண்க க்கு இத்திட்டம் அளிக்கும்.  

• வய  வந்த கிராமப் ற நபர்கள், தங்கள் ெபயர், வய  மற் ம் கவாிைய கிராம
பஞ்சாயத்திடம், ைகப்படத் டன் விண்ணப்பிக்க ேவண் ம். கிராம பஞ்சாயத்தார், 
தகுந்த விசாரைணக்கு பின்னர், நபைர பதி  ெசய் , அவ க்கான, பணி அட்ைடைய
வழங்குவார். பணி அட்ைடயில், நபாின் விவரங்கள், ைகப்படத் டன் இடம் ெபற்
இ க்கும். பதி  ெசய்யப்படட் நபர், ேவைலக்கான (குைறந்த  14 நாட்க க்கு
ெதாடர்ந் ), விண்ணப்பத்ைத அ வலாிடேமா, கிராம ஊராட்சி அ வலாிடேமா
அளிக்க ேவண் ம்.  

• ெசயல் அ வலேரா/கிராம ஊராட்சி அ வலேரா, தகுதியான விண்ணப்பத்ைத
ெபற்  ெகாண் , விண்ணப்பம் ெபற் க் ெகாண்டதற்கான ேததிைய அளித் விட் , 
ேவைல வாய்ப் க்கான க தத்ைத, அந்த நப க்கு அ ப் வேதா  மட் மில்லாமல், 
கிராம ஊராட்சி அ வலகத்தி ம் அறிவிப்பார்கள். 5 கிேலா மீட்டர் ரத்திற்கு, 
உட்பட்  ேவைலவாய்ப்  அளிக்கப்ப ம்; 5 கிேலா மீட்ட க்கு, ேமல் இ ந்தால், 
கூ தல் ஊதியம் வழங்கப்ப ம்.  

திட்ட ெசயலாக்கம்  



• இத்திட்டமான , 2006-07-க்கான நிதியாண் ல், 200 மாவட்டங்களி ம், 2007-08-
க்கான நிதியாண் ல், 130 மாவட்டங்களி ம்  அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ள .  

• ஏப்ரல் 2008-ல், 34 மாநிலங்கள் மற் ம் னியன் பிரேதசங்களில், 614 
மாவட்டங்கள்,  6,096 வட்டங்கள் மற் ம் 2.65 லட்ச கிராம ஊராட்சிகளில்
விாிவைடந் ,  நா  வ ம் தற்ேபா  நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள .  

திட்டம் பற்றிய ெபா வான ேகள்விக ம் பதில்க ம் 
 
இத்திட்டத்தின்ப  யாெரல்லாம் ேவைலக்கு விண்ணப்பிக்க ம்?  

கிராமப் றங்களில் வசிக்கும் வய  வந்த கு ம்பத்தினர் அைனவ ம்
விண்ணப்பிக்கலாம். இச்சட்டத்தின் கீழ், ஏற்கனேவ ேவைலயில் இ ந்தா ம், 
அல்ல  தற்ெபா  ேவைல ெசய் ெகாண் ந்தா ம், திறன் ேதைவப்படாத
ேவைல ேகட்க உாிைம உண் .
ெபண்க க்கு ன் ாிைம அளிக்கப்ப ம். ேம ம் இச்சட்டத்தின் கீழ் 33 சத த
ேவைலைய ெபண்க க்கு ெகா க்க ேவண் ம். 

தனிெயா வாின் விண்ணப்பம் ேவைலக்கு ஏற் க்ெகாள்ளப்ப மா?  

ஆம். ேவைல ேவண் ேவார் கு ம்பவாாியாக பதி  ெசய்யப்ப வர். இ ப்பி ம், 
ஒ  கு ம்பத்தின் அைனத்  உ ப்பினர்க ம் 100 நாட்கள் ேவைல வாய்ப்பிற்கு
தங்கைள பதி  ெசய்யலாம். 

எவ்வா  ஒ வர் விண்ணப்பிக்க ம்?  

ேவைலக்கு தங்கைள ஏற்கனேவ பதி  ெசய்  ேவைல அட்ைட ைவத்தி ப்ேபார், 
ேவைல வாய்ப்  ெபற, ேவைல ேவண்  ஒ  தனி க தம் வைரந்  கிராம
பஞ்சாயத்திற்ேகா அல்ல  அவ்ெவான்றியத்தின் திட்ட அ வல க்ேகா அ ப்ப
ேவண் ம். ேம ம் விண்ணப்பம் ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட ேததிைய ம் ேகட் த்
ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 

ஒ  வ டத்தில் எத்தைன நாட்க க்கு ஒ வர் ேவைலவாய்ப்  ெபற ம்?  

ஒவ்ெவா  கு ம்பத்தின ம் ஒ  வ டத்தில் 100 நாட்க க்கு ேவைல ெபறலாம். 
இந்த 100 நாட்கள் ேவைலைய ஒவ்ெவா  கு ம்பத்தில் உள்ள உ ப்பினர்க ம்
பகிர்ந்  ெகாள்ள ேவண் ம். ேவைலக்காலம் ெதாடர்ச்சியாக 14 நாட்களாவ
இ க்கேவண் ம். ஆனால் ஒ  வாரத்திற்கு 6 நாட்க க்கு மிகாமல் இ க்க



ேவண் ம். 

எப்ெபா  ஒ வ க்கு ேவைல கிைடக்கும்?  

விண்ணப்பம் ெகா த்த 15 நாட்க க்குள்ேளா அல்ல  ேவைல ேகட்ட தல்
நாளில் இ ந்ேதா ேவைல ெகா க்கப்ப ம். 

ேவைலைய யார் வழங்குவார்கள்?  

கிராம பஞ்சாயத்  அல்ல  திட்ட அ வலர் இ வாில் எவாிடம் ேவைல
ேவண்டப்பட்டேதா அவர் வாயிலாக ேவைல வழங்கப்ப ம். 

ஒ வ க்கு ேவைல அளிக்கப்ப ம் என்பைத எவ்வா  அவர்கள் அறிய ம்?  

கிராமப் பஞ்சாயத்ேதா அல்ல  திட்ட அ வலேரா, விண்ணப்பித்தவர்க க்கு, 
எப்ெபா , எங்கு ேவைல அளிக்கப்ப ம் என்ற ெசய்திைய க தம் லம்
அ ப்பேவண் ம். கிராம பஞ்சாயத்  மற் ம் திட்ட அ வலர் அ வலகங்களில்
உள்ள ெசய்தி பலைகயில் ேவைல நைடெபறவி க்கும் இடம், ேததி மற் ம்
ேவைலவாய்ப்  ெபறவி ப்ேபாாின் ெபயர்கள் ேபான்ற தகவல்கள் ஒட்டப்ப ம். 

ேவைலக்கான க தம் கிைடத்த டன் விண்ணப்பித்ேதார் என்ன ெசய்யேவண் ம்?  

ேவைல அட்ைட டன், ேவைல நியமனம் ெசய்யப்பட்ட இடத்திற்கு, ேவைல
நடக்கவி க்கும் நாளன்  ெசல்ல ேவண் ம். 

ஒ வர் ேவைல அளிக்கப்பட்ட ேததியில் ேவைலக்குச் ெசல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கும்?  

கிராம பஞ்சாயத்  மற்  திட்ட அ வலர் குறிப்பிட்ட 15 நாட்க க்குள் அவர்கள்
ேவைலக்கு ெசல்லாவிட்டால், ேவைலயில்லாேதா க்கு அளிக்கப்ப ம்
ச ைககளில் இ ந்  விலக்கப்ப வர். 

அவர்கள் ம ைற ேவைலக்கு விண்ணப்பிக்க மா?  

ஆம். விண்ணப்பிக்கலாம் 

ஒ வ க்கு என்ன கூ  கிைடக்கும்?  

மாநில அரசு ேவளாண் ெதாழிலாளர்க க்கு நியமனம் ெசய் ள்ள குைறந்த பட்ச
கூ  அளிக்கப்ப ம். 

எவ்வா  கூ  வழங்கப்ப ம்? தினக்கூ யா அல்ல  ேவைலப்ப ைவ ெபா த்தா?  

இ வழிகளி ம் அளிக்கப்ப ம். ேவைலயின் அளைவ மதிப்பிட்  கூ
ெகா க்கப்பட்டால், 7 மணி ேநரம் ேவைல ெசய்ேவா க்கு குைறந்த பட்ச கூ
ெகா க்க ேவண் ம். 



எப்ெபா  கூ  வழங்கப்ப ம்?  

வாரத்திற்கு ஒ ைறேயா அல்ல  ேவைல ெசய்த 14 நாட்க க்குள்ேளா
வழங்கப்பட ேவண் ம். கூ ப்பணத்தில் ஒ  பகுதிைய நாள் கூ யாக ம்
வழங்கலாம். 

என்ெனன்ன வசதிகைள ேவைலயாட்க க்கு அளிக்க ேவண் ம்?  

பா காப்பான கு நீர், குழந்ைதக க்கு நிழல், ஓய்ெவ ப்பதற்கு இடம், த தவி
ெபட்  ேபான்ற வசதிகள் ெசய் தரப்படேவண் ம். ேவைல ெசய் ம்ேபா
ஏற்ப ம் சி  காயங்க க்கான ம ந் கைள ம், ஏைனய சுகாதாரத்திற்கான
அவசர சிகிச்ைசக்கான ம ந் கைள ம் த தவிப் ெபட் யில் ைவத்தி க்க
ேவண் ம். 

ேவைல எங்கு அளிக்கப்ப ம்?  

ட் ந்  5 கிேலா மீட்ட க்குள் ேவைல நைடெப ம். 5 கிேலா மீட்ட க்கு
ேமல் ரம் இ ந்தால் அவர்க க்கு, ேபாக்குவரத்திற்காக 10 சத தம் அதிகமாக
பணம் வழங்கப்ப ம். ேம ம், வயதானவர்க க்கும், ெபண்க க்கும்
கிராமத்திற்கு அ கிேலேய ேவைல ெசய்வதற்கு ன் ாிைம அளித்
ேவைலெகா க்கப்ப ம். 

ேவைலயாட்க க்கு அளிக்கப்ப ம் ச ைககள் என்ன? விபத்  ஏற்பட்டால்  

 
விபத்  ஏற்பட்டால் 
ேவைல ெசய் ம் ேபா  ஏதாவ  விபத்  ேநர்ந்தால், அவர்க க்கு மாநில அரசின் 
இலவச சிகிச்ைச கிைடக்கும். 

 காயம் அைடந்தவர் ம த் வமைனயில் இ ந்தால் 

காயம் அைடந்  ம த் வமைனயில் ேசர்க்கப்பட்  சிகிச்ைச
ெபற் க்ெகாண் ந்தால், அவர்க க்கு ம ந் கள், சிகிச்ைச, தங்கும் வசதி
ேபான்றைவ இலவசமாக ெகா க்கப்ப ம். ேம ம் 50 சத தம் கூ க்கு குைறயால்
பணம் ெகா க்கப்ப ம். ேவைல ெசய் ம் இடத்தில் விபத்தின் காரணமாக
இறப்ேபா அல்ல  நிரந்தர ஊனேமா ஏற்பட்டால் இறந்தவாின் வாாிசுக்ேகா
அல்ல  ஊனம் ஏற்பட்டவ க்ேகா, மத்திய அரசு குறிப்பிட்டப  . 25,000 ெதாைக



வழங்கப்ப ம். 

தகுதி ெபற்றவர்க க்கு ேவைல அளிக்கப்படாவிட்டால் என்ன நடக்கும்?  

ேவைல ேவண்  விண்ணப்பித்த, ேவைலக்கு தகுதியான ஒ வ க்கு 15 நாட்க க்குள்
ேவைல கிைடக்காவிட்டால், அவ க்கு ேவைலவாய்ப்  இல்லாேதா க்கான ச ைககள்
வழங்கப்படேவண் ம். 

ச ைககளின் தம் 
 
ஒ  கு ம்பத்தா க்கு ெகா க்கப்பட்ட ேவைலநாட்களில் தல் 30 நாட்க க்கு 25 
சத தம் கூ ம், அதற்கு ேமல் 50 சத தம் கூ ம் ெகா க்க ேவண் ம். 

எந்த வைகயான ேவைலகைள ெகா க்க ேவண் ம்?  

நீண்டநாள் தாங்கும் நீ த்த ெசாத் க்கள் ஏற்ப த் தல்
இத்திட்டத்தின் க்கிய ேநாக்கம், ஊரக ஏைழ மக்க க்காக நீ த்த நிைலயான
ெசாத் க்கைள உ வாக்கி அவர்களின் வாழ்க்ைகைய வளமாக்குவதாகும். தரகர்கள்

லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேவைலக க்கு அ மதி இல்ைல இத்திட்டத்தின் கீழ் ெசய்ய
ேவண் ய ேவைலகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ெகா க்கப்பட் ள்ளன. அைவ, 

• நீர்வள பா காப்  மற்  நீர் ேசமிப்   
• வறட்சி எதிர்ப்  திறன் ஏற்ப த் தல், கா  வளர்ப் , மரம் ந தல்  
• நீர்பாசன வாய்க்கால், ண்பாசனம், சி பாசனம் ேபான்ற ேவைலகள்  
• ஆதிதிராவிடர் மற் ம் பழங்கு யினர் வகுப்பிைனச் ேசர்ந்த மக்க க்கும், இந்திய

அரசின் இந்திரா-அவாஸ் ேயாஜனா திட்டத்தின் ச ைக ெப ேவா க்கும், 
நீர்ப்பாசன வசதி அளித்தல்  

• ஏாிகைள ர்எ த்தல் ேபான்ற ஏைனய பழங்கால நீர் நிைலகைள ப்பிக்கும்
ேவைலகள்  

• நில ேமம்பா   
• நீர் ேதங்கும் பகுதிகளில் வ கால் வசதி அைமத்  ெவள்ளத்தில் இ ந்

பா காத்தல்  
• அைனத்  தட்பெவப்ப நிைலகளி ம் கிராமங்கைள இைணத்தல். சாைலகள்

அைமத் , ேதைவப்ப ம் இடங்களில் சி பாலங்கள் அைமத்தல் மற் ம், 



கிராமங்களின் உள்பகுதிகளி ம் ேதைவயான இடங்களில் சி பாலங்கள்
அைமத்தல்  

• மத்திய அரசு மாநில அரசுடன் கலந்  ஆேலாசித்த மற்ற பணிக ம் இத ள்
அடங்கும்.  

திட்டத்தில் பணியாற் ேவாாின் ேசைவகள் எவ்வா  கண்காணிக்கப்ப ம்?  

உள் மற் ம் ெவளி மதிப்பீட்டாளர்கைளக் ெகாண்  இத்திட்டத்தின்
ெபா ப்பாளர்கள் ேமற்ெகாள் ம் பணிகள், ெதாடர்ச்சியாக ம், இைடயி ம்
மதிப்பீ  ெசய்யப்ப ம். கிராம சபாக்கள் லம் பணிகள் அைனத் ம் கணக்கீ
ெசய்யப்ப ம். கிராம அளவில் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் அைமக்கப்ப வர். 
இத்திட்டத்தில் ஏேத ம் ைறேக கள் கண் பி க்கப்பட்டால் இதில்
சம்பந்தப்பட்ேடா க்கு 1000 பாய் அபராதம் விதிக்கப்ப ம். ேம ம் ஒவ்ெவா
மாவட்டத்தி ம் ‘குைற தீர்க்கும் ைமயங்கள்’ உ வாக்கப்ப ம் 

 
கட்டணம் இல்லா உதவி ெதாைலேபசி இைணப்   

• ஊரக ேமம்பாட்  அைமச்சகமான , ெபா மக்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ், 
தங்க க்கான உதவி மற் ம் இத்திட்டத்தின் ைறயான ெசயல்பா கள்
குறித்  அறிந் ெகாள்ள, கட்டணமில்லா ேதசிய ெதாைலேபசி
இைணப்ைப தற்ேபாைதக்கு ல் யில், அைமத் ள்ள . விைரவில்
தமிழ்நாட் ல் இந்த வசதி கிைடக்கும்.  

• கட்டணமில்லா உதவி ெதாைலெபசி இைணப்பின் எண்; 1800110707  

ெபா மக்கள் குைறேகட்கும் அைமப்   

• உங்கள் பகுதியில், இத்திட்டம் சார்ந்த பிரச்சிைனகள் மற் ம் குைறகைள
இைணயதளத்தில் ேநர யாக விண்ணப்பிக்கலாம்.  

• கீேழ உள்ள இைணப்பில், உங்கள் மாநிலத்ைத ேதர்  ெசய் , குைறகைள
விண்ணப்பிக்கலாம்  

ெபா மக்கள் குைறேகட்கும் அைமப்பின் ஆன்ைலன் விண்ணப்ப ப வம் 

http://nrega.nic.in/statepage.asp?check=pgr 


