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்பதிப்புடை

“எங்கள் லககளுக்கு தேலை சகாடுங்கள்”

“தேலைக்கு முழு கூலி சகாடுங்கள்”

“முழுலமயல்டந்ே தேலை; முழுலமயா்ன கூலி”

இலே அல்னத்தும் 100 நாள் தேலைத் திட்்டம் என்கிற MGNREGA 
2005 சட்்டம் நிலறதேறுேேற்காகப் த்பாராடிய ‘மஸ்தூர் கிசான் 
சக்தி சங்கேன்’ (சோழிைா்ளர்கள் விேசாயிகள் முன்த்னற்ற அலமப்பு 
- MKSS) என்கிற விேசாயிகளும் சோழிைா்ளர்களும் அ்டங்கிய 
அலமப்பின் முைக்கங்க்ளாகும். இம்முைக்கங்களும் அேர்களின் 
த்பாராட்்டங்களுதம ‘தேலை ச்பறும் உரிலமலய’ (Right to work) 
சட்்டத்தின் மூைம் இந்திய கிராம மக்களுக்கு ேைங்கியது என்றால் 
அது மிலகயாகாது. ‘கிராமப்புற குடும்்பங்களின் ோழ்ோோரப் 
்பாதுகாப்ல்ப தமம்்படுத்ே’ என்ற ேரிகத்ளாடு சோ்டங்கும் இச்சட்்டம், 
கிராமப்புற மக்களின் தேலை ச்பறும் உரிலமலய உறுதி சசய்ேேன் 
மூைம் ேறுலமலய ஒழித்து ோழ்ோோரத்லே தமம்்படுத்துேலே 
அடிப்்பல்ட தநாக்கமாகக் சகாண்்டது.

நம் நாட்டின் விேசாயிகள், சோழிைா்ளர்கள், திரு. அருைா ராய் 
த்பான்ற ்பை சமூக சசயற்்பாட்்டா்ளர்கள், ச்பாரு்ளாோர அறிஞர் �ான் 
டிதரஸ் (John Dreze) த்பான்ற அறிஞர்கள் ஒன்றிலைந்து த்பாராடிப் 
ச்பற்ற இத்திட்்டம் குறித்து இன்று ேமிழ்நாட்டில் ்பைர் ்பைவிேமா்ன 
கருத்துக்கல்ளக் சகாண்டிருப்்பலேப் ்பார்க்க முடிகிறது. இது, ‘சேட்டி 
தேலை’ என்றும் ‘விேசாயத்லே ்பாழ்்படுத்துகிற திட்்டம்’ என்றும் ஒரு 
ேரப்பி்னர் ேங்க்ளது ஆேங்கங்கல்ள சேளிப்்படுத்தி்னாலும், க்ளத்தில் 
மக்களுக்கு இத்திட்்டம் வில்ளவிக்கும் நன்லமகல்ளக் குறித்து தநரடி 
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சாட்சியாகப் ்பை குடும்்பங்களின் ோழ்ோோரத்திற்கு இத்திட்்டம் உேவி 
ேருேலே யாராலும் மறுக்க இயைாது.

தமலும் இத்திட்்டத்தின் உண்லமயா்ன தநாக்கங்கல்ள, அேற்காக 
ேடிேலமக்கப்்பட்்ட விதிகல்ள, ேழிமுலறகல்ள மக்களி்டம் சகாண்டு 
தசர்ப்்பலே நம் க்டலம என்தற நாம் உைர்கிதறாம். சட்்டத்தில் 
சசால்ைப்்பட்டிருப்்பது என்்ன, ேற்த்பாது அது எந்ே அ்ளவிற்குத் 
ேேறாகப் புரிந்து சகாள்்ளப்்பட்டிருக்கிறது, ேேறா்ன புரிேலி்னால் 
ஏற்்படும் ்பாேகங்கள் என்ச்னன்்ன, திட்்டம் சரியா்ன முலறயில் 
நல்டமுலறப்்படுத்ேப்்பட்்டால் நிகழும் மாற்றங்கள் என்்ன, முலறயாக 
நல்டமுலறப்்படுத்துேலே உறுதி சசய்ேதில் மக்க்ளாகிய நமக்குள்்ள 
அதிகாரங்கள் மற்றும் ச்பாறுப்புகள் என்ச்னன்்ன ஆகியேற்லற 
விரிோகப் ்பதிவு சசய்கிறது இந்நூல். வருடத்தின் எந்்த 100 நாட்்களுக்கு 
வவலை செய்்ய வவண்டும்? என்்ன வவலை்கள் செய்்ய வவண்டும்? 
அல்த எங்கு செய்்ய வவண்டும்? அ்தற்்கா்ன பட்சஜெட் ்த்யாரிப்பது, 
நடந்து ச்காண்டிருக்கும் வவலை்கலை ஆய்வு செய்வது, செய்து முடித்்த 
வவலை்கலை ெமூ்க ்தணிக்ல்க செய்வது எ்ன திட்டத்தின் முக்கி்ய 
செ்யல்பாடு்கள் அல்னத்திலுவே முடிசவடுக்கும் அதி்காரத்ல்த இச்ெட்டம் 
எளி்ய ேக்்கள் அடங்கி்ய கிராேெலபக்குத் ்தான் வழங்கியுள்ைது என்பல்த 
வேலும் அழுத்்தோ்க சொல்கிறது இந்நூல்.

சட்்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்்ளலே மட்டுமன்றி நல்டமுலறயில் 
சேற்றிகரமாக இத்திட்்டத்தில்ன மக்களி்டம் சகாண்டு தசர்த்ேேர்களின் 
அனு்பேங்களுதம இந்ே நூலுக்கா்ன ஊக்கத்தில்ன நமக்கு 
அளித்ேது. சோ்டர்ந்து உள்்ளாட்சிகல்ள ேலுப்்படுத்ே ்பணியாற்றி 
ேரும் ேன்்னாட்சியின் ஒரு முக்கியப் ்பணியாக இேல்னக் 
கருதுகிதறாம். கிராமப்புறங்களில் இருப்்பேர்கள் மட்டுமல்ைாமல் 
மக்கள் ்பங்தகற்த்பாடு ஊரகப் ்பகுதிகளில் ோழ்ோோரங்கல்ள 
தமம்்படுத்ே நில்னக்கும் அல்னேரும், இச்சட்்டத்லே முழுலமயாகப் 
புரிந்து சகாள்்ள தேண்டும் எ்ன எண்ணுகிதறாம். குறிப்்பாகத் 
தேர்ந்சேடுக்கப்்பட்்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளும், இல்ளஞர்களும், 
சமூக ஆர்ேைர்களும் இத்திட்்டம் ்பற்றி முழுலமயாகப் புரிந்து 
சகாள்ளும்த்பாது மிகப்ச்பரிய மாற்றம் ஏற்்படும் என்்பதில் எந்ே 
ஐயமுமில்லை. அேற்கு இந்ேக் லகதயடு நிச்சயம் உேவும்.
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இந்ே புத்ேகம் சேளிேருேதில் முழு முல்னப்்பாக ஈடு்பட்்ட ேன்்னாட்சிக் 
குழுவி்னரில் திரு. பிரபு துலரலிங்கம், திரு. நீைமணிகண்்டன் மாதேஸ், 
திரு. பிர்பாகரன், உள்ளிட்த்டார் ்பைரின் ்பங்களிப்்பாதைதய இந்நூல் 
சாத்தியமா்னது.

சோ்டர்ந்து நம் ்பணிகளுக்கு ஊக்கமளித்து ேரு்பேர்களும் 
இந்நூலுக்கா்ன அணிந்துலரலய ேைங்கியேர்களுமா்ன திருமதி.
கல்்ப்னா சதீஸ் மற்றும் திரு. கருைா ஆகிதயாருக்கு சநஞ்சார்ந்ே 
நன்றிகல்ளத் சேரிவித்துக் சகாள்்ள க்டலமப்்பட்டுள்த்ளாம். இந்ே 
நூலில்ன சிறப்்பாக ேடிேலமத்ே திரு. ஜீேமணி அேர்களுக்கும் 
அச்சிட்்ட த�ாதி அச்சகத்துக்கும் நன்றிகள் ்பை.

அன்பு்டன்,
்தன்்னாட்சி
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அணிந்துடை

“இந்்த நூறு நாள் வேலை இருந்்தாைாேது பரோயில்ை... 
பசியில்ைாம தூங்்க வபாைாம்”

- முனியம்மாள், ேயது 62, உடுமலைப்த்பட்ல்ட

“்கடவைார கிராமமா இருக்குற்தாை நூறு நாள் வேலை எங்்களுக்கு 
முழுசா கிலடக்கிறது இல்லை... வேற தொ்தாழிலும் எங்்களுக்கு 
இல்ை”

- சாவித்திரி, ேயது 53, ்பைதேற்காடு, திருேள்ளூர்

இத்ேலகய அனு்பேங்கத்ள ேமிைகத்தின் ச்பரும்்பான்லம ஊரகப் 
்பகுதியில் ஒலிக்கிறது. சிறு/குறு விேசாய நிைங்கள் நிலறந்ே 
்பருேநிலை சார்ந்ே விேசாயம், நிைமின்லம, ேறட்சி, மாற்று தேலை 
ோய்ப்பின்லம, விலைோசி உயர்வு, அரசின் ச்பாது விநிதயாகத் 
திட்்டத்லே நம்பியிருக்கும் உைவு உத்திரோேம், க்டதைார/
மலைப் ்பகுதி ்பாதுகாப்பு/்பராமரிப்பிற்கா்ன த்பாதுமா்ன உள்ளூர் 
திட்்டமி்டலின்லம, நகரங்கல்ள தநாக்கி இ்டம்ச்பயரும் இல்ளய 
ேலைமுலற, இேற்றுக்கு இல்டதய சிக்கித் ேவிக்கும் கிராமப்புற 
மக்கள் ஆகியலேதய இன்லறய க்ள நிைேரம்.

உைகிதைதய மிகப் ச்பரும் சட்்டப்்படியா்ன, சமூகப் ்பாதுகாப்புத் 
திட்்டமாகக் கருத்ேப்்படும் இந்தியாவின் ஊரக தேலை உறுதியளிப்புத் 
திட்்டத்தில்ன சசயல்்படுத்துேதில் சேன் மாநிைங்கள் முன்த்னாடியாக 
இருப்்போக சசய்திகள் சேளியி்டப்்படுகின்ற்ன. 2020-2021 ஆம் 
ஆண்டில், ்தமிழ்கத்தில் 7,340 வ்காடி ரூபாய் அைவிற்கு இத்திட்டத்தின் 
கீழ் கிராேப் புற ேக்்களுக்கு கூலி வழங்்கப்பட்டுள்ை்தா்கவும், 3,427 வ்காடி 
ரூபாய் அைவிற்கு இ்யந்திரப் பணி்கள் நலடசபற்றுள்ை்தா்கவும் அரசின் 



அடிப்்படை கேள்விேளும் ்பதில்ேளும் | 11

செய்திக் குறிப்பு ச்தரிவிக்கிறது. வேற்சொன்்ன ்கை நிைவரத்திற்கும், 
அரசின் புள்ளிவிவர அறிவிப்புக்கும் இலடவ்ய ஒரு இலடசவளி 
இருப்பல்தக் ்காணமுடிகிறது.

கிராம ஊராட்சி அ்ளவில் தேலை அட்ல்ட ேைங்கும் நல்டமுலற 
சிறப்்பாக ஊராட்சிப் பிரதிநிதிக்ளால் தமற்சகாள்்ளப்்பட்்டாலும், திட்்ட 
சசயைாக்கம் குறித்ே சேளிவின்லம நிைவி ேருகிறது. குறிப்்பாக, 
கிராம ச்பாது ே்ள ஆோரங்கல்ள ்பராமரிப்்பதில் முன்கூட்டிதய 
மக்கள் ்பங்தகற்பு்டன் திட்்டங்கல்ள உருோக்குேல் (செல்ப் ஆப் 
ப்ராச�க்ட்ஸ்), ்பட்ச�ட் மதிப்பீடு, சோழில் நுட்்ப அனுமதி ச்பறுேல் 
ஆகிய நல்டமுலறயில் தமலிருந்து ேைங்கப்்படும் விதிமுலறகள் 
்பற்றிய சேளிோ்ன நல்டமுலற வி்ளக்கங்கள் இல்லை. அந்ேந்ே 
ேட்்டார ே்ளர்ச்சி அலுேைகங்களின் புரிேலுக்கு ஏற்றோதற 
திட்்டங்கள் சசயல்்படுத்ேப்்படுகின்ற்ன. இே்னால், இத்திட்்டத்தில்ன 
சசயல்்படுத்துேதில் ேட்்டாரங்கள்/மாேட்்டங்களுக்கில்டதய ச்பருத்ே 
தேறு்பாடு உள்்ளது. கிராேங்்களில் உள்ை சபாது வைங்்கள், விவொ்யம், 
்காடு வைர்ப்பு, ்கடவைார/ேலைப் பகுதி்களில் உயிர்ச் சூழல் பாது்காப்பு, 
நீர் நிலை்கள்/ஆறு/ஏரி்கள் பராேரிப்பு, சுற்றுச் சூழல் ோசுபடா்த 
ேக்்களுக்்கா்ன வைர்ச்சித் திட்டங்்கள் ஆகி்ய பணி்கலை கீழிருந்து 
ேக்்கள் பங்வ்கற்புடன் உருவாக்குவ்தற்்கா்கவவ, வ்தசி்ய ஊர்க வவலை 
வாய்ப்புச் ெட்டமும் அ்தன் வழி உருவாக்்கப்பட்டுள்ை திட்டம், பட்சஜெட் 
ஒதுக்கீடு அ்தல்னப் சபறுவ்தற்்கா்ன நலடமுலற்கள் எ்ன அல்னத்தும் 
உருவாக்்கப்பட்டிருக்கின்ற்ன. இேன் மூைம், உள்ளூர் ே்ளங்கள் 
்பாதுகாக்கப்்படுேதோடு, உைவு உற்்பத்திலயப் ச்பருக்கவும், மக்களின் 
ேறுலம ஒழிக்கப்்ப்டவும் முடியும் என்று நம்்பப்்படுகிறது.

ஆ ்ன ா ல் ,  இ ந் ே ப்  பு ரி ே ல்  அ ல ்ன த் து  ம ட் ்ட த் தி லு ம் 
்பரேைாக்கப்்பட்டிருக்கிறோ என்றால், இல்லை என்தற சேரியேருகிறது.

இந்நிலையில் ோன், ஊரக தேலை உறுதியளிப்புத் திட்்டம் குறித்து 
ஊராட்சிப் பிரதிநிதிகள்/சமூக சசயல்்பாட்்டா்ளர்கள், ேன்்னார்ேைர்கள் 
த்பான்தறார் இலே புரிந்து மக்களின் நீடித்ே, நிலைத்ே ே்ளர்ச்சிக்கா்ன 
்பணிகல்ள முன்ச்னடுக்கும் ேண்ைம் ேன்்னாட்சி இயக்கம் 
சகாண்டுேந்துள்்ள இக்லகதயடு முக்கியத்துேம் ச்பறுகிறது.



12 | மோத்மா ோந்தி கேசிய ஊரே கேடை உறுதியளிப்புச் சட்ைம்

ஊரக உள்்ளாட்சிகல்ள ேலுப்்படுத்தும் விேமாக, சோ்டர்ந்து க்ளப்்பணி 
ஆற்றி ேரும் ேன்்னாட்சி இயக்கம் சேளியிட்டுள்்ள இக்லகதயடு 
அல்னத்து ேரப்பு மக்களுக்கும் ்பயன்்படும்்படி, சட்்ட ேலரயலறகல்ள 
சேளிோக தகள்வி/்பதில் மூைம் எளிலமயாக வி்ளக்கியுள்்ளலம 
மிகுந்ே ்பாராட்டுக்குரியது. லகதயட்டில்ன ேயாரிக்க உலைத்ே 
அல்னத்து ேன்்னாட்சி இயக்க தோைர்களுக்கும், இேல்னப் ்பயன்்படுத்தி 
அடித்ேட்டு மக்களின் ்பங்தகற்பில்ன ஊக்குவித்து, சூைல் சார்ந்ே 
ே்ளர்ச்சிக்கு வித்தி்டத் துணியும் சசயல்வீரர்களுக்கும் ோழ்த்துக்கள்!

இப்்படிக்கு
முல்னவர். ்கல்ப்னா ெதீஸ்
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முன்னுடை

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக தேலைோய்ப்பு உறுதிச் சட்்டம் 
(MGNREGA) எ்னப்்படும் ‘100 நாள் தேலை’ ஏலைகளின் 
உயிர் நாடியாக விேரிக்கப்்பட்டுள்்ள ஒன்றாகும். ஏழ்லமலய 
ஒழிப்்பதிலும், மக்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்்பதிலும் இது முக்கியப் 
்பங்கு ேகிக்கிறது என்று ஆய்வுகள் சேரிவிக்கின்ற்ன. இருப்பினும், 
சுயநைக்காரர்க்ளாலும், ோய்ச்சசால் வீரர்க்ளாலும் இத்திட்்டம் 
வீைா்ன ஒன்று என்றும் இது விேசாயத்லேப் ்பாதிக்கிறது என்றும் எந்ே 
ஒரு அடிப்்பல்டயுமின்றி சோ்டர்ந்து ோக்கப்்பட்டு ேருகிறது. பிரேமதர 
சிை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ்பாராளுமன்றத்தில் இச்சட்்டத்லேக் 
கடுலமயாக விமர்சித்திருந்ோர், ஆ்னால் கிராமப்புற ஏலைகளுக்கா்ன 
இந்ே திட்்டத்தின் முக்கியத்துேத்லே உைர்ந்து, அரசாங்கம் சோ்டர்ந்து 
ஆேரேளித்து ேருகிறது.

கதரா்னா காைத்தில் ,  கிராமப்புறப் ச்பாரு்ளாோரத்லே 
தமம்்படுத்தியதிலும், புைம்ச்பயர்ந்தோர் சசாந்ே ஊருக்குச் திரும்பியப் 
பின், அேர்களுக்கு தேலை ேைங்கியதிலும், MGNREGS முக்கிய 
்பங்காற்றியுள்்ளது. அரசாங்கம் 2020-21 இல் 1.13 ைட்சம் தகாடியும், 
2021-22 இல் 1.19 ைட்சம் தகாடியும் இேற்காகச் சசைவிட்்ட நிலையில், 
2022-23 க்காக ஒதுக்கப்்பட்்ட நிதி சேறும் ரூ. 73,000 தகாடி 
மட்டுதம. இலேக் கண்டித்து NREGA சங்கர்ஷ் தமார்ச்சா (MGNREGS 
சோழிைா்ளர்கள் மற்றும் MGNREGSஐ ேலுப்்படுத்ே தேலை சசய்யும் 
அலமப்புகளின் தேசியக் கூட்்டணி) க்டந்ே மாேம் (சசப்்டம்்பர் 
2022) ்பாராளுமன்றம் கூடியத்பாது இந்ே குலறோ்ன நிதி ஒதுக்கீடு, 
ஊதியம் ேைங்குேதில் ோமேம், ோமேமா்ன ஊதியத்திற்கா்ன இைப்பீடு 
ேைங்காேது மற்றும் குலறந்ே ஊதிய விகிேம் உள்ளிட்்ட குலறகல்ள 
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அரசாங்கம் தீர்க்க தேண்டும் என்று தகாரி புது தில்லியில் ேர்ைா 
த்பாராட்்டம் ந்டத்தியது.

ேமிழ்நாட்டில், இத்திட்்டம் சோ்டங்கப்்பட்்டத்பாது, இத்திட்்டத்தின் முழுப் 
்பைன்களும், கிராமப்புற ஏலைகளுக்கு ஊதியமாக முழுலமயாகப் 
த்பாய்ச் தசரும் தநாக்கில், மண் சோ்டர்்பா்ன தேலைகள் (earth 
works) மட்டுதம சசய்யப்்பட்்ட்ன. சமீ்பகாைமாக, ச்பாருள் 
தேலைகளும் (material works) சசய்யப்்படுகின்ற்ன.

இந்்தச் ெட்டம் நூறு நாட்்கள் வவலை வாய்ப்லப உறுதி செய்்தாலும், 2021-
22 ஆம் ஆண்டில் ்தமிழ்நாட்டில் ஒவசவாரு உலழக்கும் குடும்பத்திற்கும் 
ெராெரி்யா்க 51 நாட்்கள் ேட்டுவே வவலை வழங்்கப்பட்டுள்ைது. 
தமலும், மாேட்்டங்களுக்குள் சராசரி தேலை நாட்களில் அதிக 
தேறு்பாடு உள்்ளது. காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு குடும்்பத்திற்கு 78 
நாட்களுக்கும், சசங்கல்்பட்டில் ஒரு குடும்்பத்திற்கு 74 நாட்களுக்கும் 
ேைங்கப்்பட்டுள்்ளது. ஆ்னால், ச்பரம்்பலூர், க்டலூர், அரியலூர் மற்றும் 
ேருமபுரி மாேட்்டங்களில் ஒரு குடும்்பத்திற்கு 30 நாட்களுக்கும் 
குலறோகவுதம தேலை ேைங்கப்்பட்டுள்்ளது.

2021-22 ஆம் ஆண்டில் ஒரு நாலைக்கு வழங்்கப்பட வவண்டி்ய 
குலறந்்தபட்ெ ஊதி்யம் ரூ. 273 ரூபாய் (்தற்வபாது ரூ. 281) எ்ன 
நிர்ணயிக்்கப்பட்ட வபாதிலும், வழங்்கப்பட்ட ெராெரி ஊதி்யம் ஒரு நாலைக்கு 
ரூ. 212 ேட்டுவே. இதிலும், ோவட்டங்்களுக்குள் அதி்க வவறுபாடு உள்ைது. 
திருப்பூர் மற்றும் தகாயம்புத்தூரில், நாச்ளான்றுக்கு 250 ரூ்பாய்க்கு 
அதிகமாகவும், தேலூர், கள்்ளக்குறிச்சி, ராமநாேபுரம், ராணிப்த்பட்ல்ட 
மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய இ்டங்களில், நாச்ளான்றுக்கு 200 
ரூ்பாய்க்குக் குலறோகவும் ேைங்கப்்பட்டுள்்ளது.

மாநிைத்தில் MGNREGS இன் சசயல்திறன் சமீ்ப ேரு்டங்க்ளாகக் 
குலறந்து ேருகிறது. ஒவசோரு கிராம ஊராட்சிக்கும் சோழிைா்ளர் 
ேரவு சசைவுத் திட்்டம் (labour budget) மற்றும் ்பணிகளின் 
சோகுப்ல்ப (shelf-of-projects) ேயாரிக்க மக்கள் ்பங்தகற்பு்டன் 
கூடிய திட்்டமி்டல் தமற்சகாள்்ள தேண்டும், ஆ்னால் இது சரியாகச் 
சசய்யப்்படுேதில்லை. சட்்டத்தின் கீழ் குறிப்்பாகத் ேல்ட சசய்யப்்பட்்ட 
ஒப்்பந்ேோரர்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் இப்த்பாது ்பரேைாகிவிட்்ட்ன. 
அலே மண் சார்ந்ே தேலைகளிலும் கூ்ட ்பயன்்படுத்ேப்்படுகின்ற்ன.
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வேலும் ெமூ்க ்தணிக்ல்க முடிவு்கள் மீது எந்்த ஒரு நடவடிக்ல்கயும் 
எடுக்்கப்படுவதில்லை. நிதி முலறவ்கட்டுத் ச்தால்கயில் ஒரு சிறி்ய 
ெ்தவீ்தம் (10% க்கும் குலறவா்ன) மீட்்கப்பட்டாலும், முலறவ்கட்டில் ஈடுபட்ட 
ஊழி்யர்்கள் மீது எந்்த ஒரு ஒழுங்கு நடவடிக்ல்கயும் எடுக்்கப்படுவதில்லை. 
ெமூ்க ்தணிக்ல்க்யால் சுட்டிக் ்காட்டப்பட்ட சபரும்பாைா்ன முலறவ்கடு்கள் 
எந்்த நடவடிக்ல்கயும் எடுக்்காேல், துலறயில் உள்ை அலுவைர்்கலை 
ச்காண்வட அலேக்்கப்பட்ட  ‘உ்யர்ேட்டக் குழுக் கூட்டத்தில் ’ 
ல்கவிடப்படுகின்ற்ன. இச்சட்்டத்தின்்படி, சிக்கல்கள்/ முலறதகடுகள் 
குறித்து முடிசேடுக்க ேட்்டார அ்ளவிைா்ன ச்பாது விசாரலை இருக்க 
தேண்டும், ஆ்னால் அது சசய்யப்்படுேதில்லை. தமலும், கதரா்னா 
காைத்தில் சமூக ேணிக்லகயும் ந்டத்ேப்்ப்டவில்லை.

சமீ்பத்தில், ஊரக ே்ளர்ச்சி அலமச்சகம் மாநிைங்களுக்கு நிதி 
சகாடுப்்பதில் கண்டிப்பு்டன் சசயல்்படுகிறது. அேர்களின் உத்ேரவுகள் 
கல்டப்பிடிக்கப்்ப்டாவிட்்டால் நிதி ேருேலே நிறுத்துதோம் என்ற ஒரு 
சுற்றறிக்லகலய சேளியிட்டுள்்ளது. தமலும் இேன் காரைமாக இந்ே 
ஆண்டு தமற்கு ேங்கத்திற்கா்ன நிதி சேளியீட்ல்ட சமாத்ேமாக 
நிறுத்திவிட்்டது. எ்னதே, தமதை குறிப்பிட்டுள்்ள சிக்கல்கல்ளச் சரி 
சசய்ேேற்கும், தேலை சசய்யத் ேயாராக இருக்கும் கிராமப்புற 
ஏலைகளுக்கு 100 நாள் தேலைோய்ப்ல்ப முழுலமயாக 
ேைங்குேேற்கும் ேமிழ்நாடு அரசு ந்டேடிக்லக எடுப்்பது என்்பது 
முக்கியமா்ன ஒன்றாகும்.

ேமிழ்நாட்டில், விேசாயத் சோழிைா்ளர் சங்கங்கள் ேவிர, 
ச்பரும்்பாைா்ன சமூக அலமப்புகள் மற்றும் ஊ்டகங்கள், பின்ேங்கிய 
பிரிவி்னருக்கா்ன முக்கியமா்ன திட்்டமாகிய (85% சோழிைா்ளர்கள் 
ச்பண்கள் மற்றும் 30% உலைக்கும் குடும்்பங்கள் SC/ST பிரிலேச் 
தசர்ந்ேேர்கள்) இந்ே MGNREGS திட்்டத்லேப் ்பற்றிப் த்பசாமல் 
இருப்்பது ேருத்ேத்திற்குரியது. இந்ேச் சூழ்நிலையில், இந்ேக் தகள்வி-
்பதில் லகதயட்டில்ன ேயாரித்ேேற்காகவும், ஊராட்சி அ்ளவில் 
தநரடியாகப் ்பணிபுரிந்து, MGNREGS திட்்டத்லேத் ேலுப்்படுத்தும் 
ந்டேடிக்லகயில் சோ்டர்ந்து ஈடு்பட்டு ேரும் ‘ேன்்னாட்சி’லயப் 
்பாராட்டி, நன்றி சேரிவிக்கிதறன்.

்கருணா மு.
மக்கள் நைோழ்வு இயக்கம்



16 | மோத்மா ோந்தி கேசிய ஊரே கேடை உறுதியளிப்புச் சட்ைம்

அறிமுகம்
இத்திட்்டம், 07.09.2005 அன்று துவங்்கப்்பட்டு, ஜம்மு ்காஷ்மீர் 
நீங்்கலா்க அனைத்து மாநிலங்்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்்களில் 
்படிப்்படியா்க அமலுக்குக் கொ்காண்டுவரப்்பட்டுள்்ளது.

நம் ேமிழ்கத்தில் முேல் ்கட்்டமா்க 2006 முேல் (02.02.2006) ்க்டலூர், 
திண்டுக்்கல், நா்கப்்பட்டிைம், சிவ்கங்ன்க, திருவண்்ணாமனல 
ம ற்று ம்  விழுப் பு ர ம்  ஆகிய  ஆறு  ம ா வட்்டங் ்களில் 
நன்டமுனைப்்படுத்ேப்்பட்்டது.

இரண்்டாவது ்கட்்டமா்க 2007 ஆம் ஆண்டில் ேஞ்சாவூர், திருவாரூர், 
திருகொநல்தவலி மற்றும் ்கரூர் ஆகிய நான்கு மாவட்்டங்்களில் 
நன்டமுனைப்்படுத்ேப்்பட்்டது.

கொோ்டர்ந்து அடுத்ே ்கட்்டமா்க 2008 ஆம் ஆண்டில் கொசன்னைனயத் 
ேவிர இேர அனைத்து மாவட்்டங்்களிலும் கொசயல்்பாட்டுக்குக் 
கொ்காண்டுவரப்்பட்்டது.
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1. கேடை அட்டை (JOB CARD)

1.	 மகாத்மா	காந்தி	ஊரக	வேலை	உறுதி	திட்்டத்தின்	கீழ்	
யாரரல்ைாம்	வேலை	வேண்டி	விண்்ணப்பிக்கைாம்?	
எத்்தலை	நாட்கள்	வேலை	ேழங்கப்்ப்ட	வேண்டும்?

மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை உறுதி திட்்டத்தின் கீழ், ஊரக 
உள்்ளாட்சிகளில் (கிராம ஊராட்சிகளில்) ோழும் 18 ேயது 
நிரம்பிய எேரும் வேலை வேண்டி விண்்ணப்பிக்கைாம்.

ஒரு நிதி ஆண்டில் (ஏப்ரல் 1 முதல் மார்ச் 31 ேலர) 
ஒரு குடும்்பத்திற்கு 100 நாட்கள் வேலை ேழங்கப்்ப்ட 
வேண்டும்.

உதார்ணமாக; ஒரு குடும்்பத்தில் 4 ந்பர்கள் வேலைக்கு 
விண்்ணப்பித்திருந்தால், அந்த நால்ேருக்கும் வேர்த்து 100 
நாட்கள் (ஒருேருக்கு 25 நாட்கள் வீதவமா அல்ைது கூ்டவோ 
குலையவோ, ஆனால் மொமாத்தம் 100 நாட்கள்) வேலை 
ேழங்கப்்ப்ட வேண்டும்.

2.	 வேலை	அட்ல்ட	(Job	Card)	ர்பற	என்ரைன்ை	்தகுதிகள்	
வேண்டும்?

z 18 ேயது பூர்த்தி அல்டந்திருக்க வேண்டும்.

z வேலை வகட்கும் கிராம ஊராட்சியில் ேசிப்்பேராக 
இருக்க வேண்டும்.

z உ்டல் உலழப்பு தரத் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
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3.	 வேலை	 அட்ல்ட	 ( Job 	 Card ) 	 வேண்டி	 எப்்படி	
விண்்ணப்பிக்க	வேண்டும்?

z ோயமொமாழியாகக் கூ்ட விண்்ணப்பிக்கைாம் என்று 
ேட்்டம் கூறுகிைது. ஆனால் எழுத்து ேடிவில் 
விண்்ணப்பித்தவை சிைந்தது.

z எழுத்து ேடிவில் வேலை வேண்டி வநரிவைா 
அல்ைது த்பால் மூைமாகவோ கிராம ஊராட்சிக்வகா 
அல்ைது ேட்்டார ே்ளர்ச்சி அலுேைருக்வகா (கி.ஊ) 
விண்்ணப்பிக்க வேண்டும்.

z இந்த திட்்டத்திலன இல்ணயத்ளத்தின் மூைமாகவும் 
விண்்ணப்பிக்கைாம். (தற்வ்பாது தமிழகத்தில் 
நல்டமுலையில் இல்லை. ஆனால் மொதலுங்கானா 
மற்றும் கர்நா்டகாவில் நல்டமுலையில் உள்்ளது).

z இத்திட்்டத்தின் மூைம் நல்டமொ்பறும் வேலைோயப்பு 
முகாமில் எழுத்துப்பூர்ேமாக விண்்ணப்பிக்கைாம்.

4.	 வேலை	அட்ல்ட	வேண்டி	விண்்ணப்பிக்க	என்ரைன்ை	
ஆே்ணங்கள்	வ்தலே?

z ஆதார் அட்ல்ட

z ோக்கா்ளர் அல்டயா்ள அட்ல்ட

z ேங்கிக் க்ணக்கு புத்தகம

z வேலை வகாரு்பேரின் புலகப்்ப்டம்

z குடும்்ப அட்ல்ட

5.	 வேலை	 அட்ல்டக்கு	 விண்்ணப்பித்்த	 எத்்தலை	
நாட்களுக்குள்	அட்ல்ட	ேழங்க	வேண்டும்?

உரியத் தகுதி உல்டய ந்பருக்கு, விண்்ணப்பித்த 15 
நாட்களுக்குள் கிராம ஊராட்சி வேலை அட்ல்டலய 
ேழங்க வேண்டும்.
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6.	 அல்டயாள	அட்ல்ட	 வேண்டி	விண்்ணப்பித்்த	 15	
நாட்களுக்குள்	 ேழங்கவில்லை	 என்றால்	 என்ை	
ரெய்ேது?

கண்டிப்்பாக அல்டயா்ள அட்ல்ட வேண்டி விண்்ணப்பித்த 
15 நாட்களுக்குள் உரிய ந்பருக்கு அல்டயா்ள அட்ல்ட 
ேழங்க வேண்டும். ேழங்காமல் இருப்்பது, மகாத்மா 
காந்தி வதசிய ஊரக வேலைோயப்பு உறுதி திட்்ட 
ேட்்டப்பிரிவு 25 இன் ்படி குற்ைமாகும்.

ேட்்டார ே்ளர்ச்சி அலுேைர் (கி.ஊ) மற்றும் திட்்ட 
ஒருங்கில்ணப்்பா்ளரான மாேட்்ட ஆட்சியர் ஆகிவயாரி்டம் 
ேம்்பந்தப்்பட்்ட வேலை வகட்்பேர் புகார் அளிக்க 
வேண்டும்.

7.	 அல்டயாள	அட்ல்ட	வகட்கும்	வ்பாது	கிராம	ஊராட்சி	
அ்தலை	நிராகரிக்க	முடியுமா?

z முடியும்.

கீழ்க்காணும் கார்ணங்களுக்கு மட்டுவம:

z மொகாடுக்கப்்பட்்ட தகேல் வ்பாலியானதாக இருந்தால் 
அட்ல்டலய நிராகரிக்கைாம்.

z ்பயனாளி நிரந்தரமாகக் குடி மொ்பயர்ந்து நகர்ப்புைத்திற்வகா, 
வேறு ஒரு ஊராட்சிக்வகா மொேன்று விட்்டால் அேர்க்ளது 
வேலை அட்ல்டலய புதுப்பிக்காமல் கிராம ஊராட்சி 
நிராகரிக்க முடியும்.

z ஏற்மொகனவே அட்ல்ட (Duplicate) உள்்ள ஒரு ந்பருக்கு, 
புதிய அட்ல்டலய ேழங்காமல் நிராகரிக்க முடியும்.

 இலண்ய வழியிலும் பு்கார் அளிக்்க முடியும்:  
www.nrega.nic.in -> Public Grievances -> Tamil Nadu.
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மற்ை்படி உரிய ஆே்ணங்கல்ள லேத்திருக்கும் தகுதியான 
ந்பர்களுக்குக் கட்்டாயமாக அட்ல்டலய ேழங்க வேண்டும். 

8.	 வேலை	அட்ல்ட	ர்பறுே்தற்கு	்பதிவு	ர்தாலக	அல்ைது	
வேறு	ஏவ்தனும்	ர்தாலக	ரெலுத்்த	வேண்டுமா?

கண்டிப்்பாக இல்லை. வேலை அட்ல்டலய ேழங்க 
ஊராட்சி நிர்ோகம் எந்த ஒரு மொதாலகயும் ேசூலிக்கக் 
கூ்டாது. வேலை அட்ல்டலய இைேேமாகத் தான் ேழங்க 
வேண்டும்.

9.	 ஒரு	குடும்்பத்தில்	எத்்தலை	ந்பர்	வேலை	அட்ல்ட	
வேண்டி	விண்்ணப்பிக்கைாம்?

குடும்்பத்தில் உள்்ள 18 ேயது நிரம்பிய அலனேருவம 
வேலை அட்ல்ட வேண்டி விண்்ணப்பிக்கைாம்.

10.	 ஊராட்சி	்தலைேர்/ோர்டு	உறுப்பிைர்கள்/துல்ணத்	
்தலைேர்/ஒன்றிய	கவுன்சிைர்	வ்பான்வறாரும்	நூறு	நாள்	
அட்ல்ட	வேண்டி	விண்்ணப்பிக்க	முடியுமா?

நிச்ேயமாக அேர்களும் விண்்ணப்பிக்க முடியும். ேட்்டத்தில் 
தல்ட ஏதும் இல்லை.

11.	 ேழங்கப்்பட்்ட	அல்டயாள	அட்ல்ட	யார்	ர்பாறுப்பில்	
இருக்க	வேண்டும்?

அல்டயா்ள அட்ல்ட மொ்பைப்்பட்்ட ந்பவர இதற்கு 
முழு மொ்பாறுப்்பானேர் ஆோர். வமலும் எந்த ந்பரும் 
மற்மொைாருேரின் வேலை அட்ல்டலயப் மொ்பற்றுக் மொகாண்டு 
தங்கள் ேேம் லேத்திருக்கக் கூ்டாது. மீறி மற்ைேரின் 
வேலை அட்ல்டலய லேத்திருப்்பது ேட்்டப்்படி 
குற்ைமாகும். ்பணித்ளப் மொ்பாறுப்்பா்ளவரா, கிராம ஊராட்சி 
நிர்ோகவமா, ஊரக ே்ளர்ச்சித் துலை அலுேைர்கவ்ளா 
கூ்ட ்பணியா்ளர்களின் வேலை அட்ல்டலய வேலை 
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வநரத்லதத் தவிர மற்ை வநரங்களில் ோங்கி லேத்திருப்்பது 
குற்ைமாகும்.

12.	 ேழங்கப்்பட்்ட 	 அல்டயாள	 அட்ல்ட	 எத்்தலை	
ஆண்டுகளுக்குச்	ரெயலில்	இருக்கும்?

்பணியா்ளர் ஒருேருக்கு ேழங்கப்்படும் அல்டயா்ள 
அட்ல்ட, ஐந்து ஆண்டுகளுக்குச் மொேல்லு்படி ஆகும். பிைகு 
மாற்று அட்ல்ட ேழங்கப்்படும்.

இந்த திட்்டத்தின் கீழ் ேழங்கப்்படும் அல்டயா்ள 
அட்ல்டலய புதுப்பிக்கும் க ாைேலரயலைலய 
அந்தந்த மாநிைங்கவ்ள நிர்்ணயித்துக்மொகாள்்ளைாம். 
அதனடிப்்பல்டயில் தமிழகத்தில் அல்டயா்ள அட்ல்ட 5 
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலை புதுப்பிக்கப்்படுகிைது. தற்வ்பாது 
மொகாடுக்கப்்பட்்ட அல்டயா்ள அட்ல்ட 01.04.2022 முதல் 
31.03.2027 ேலர மொேல்லு்படியாகும்.

13.	 வேலை	அட்ல்ட	வேண்டி	விண்்ணப்பிக்கும்	வ்பாது	
அல்டயாள	அட்ல்ட	 (ஜாப்	கார்டு)	இருப்பு	இல்லை	
என்வறா	அல்ைது	வேறு	கார்ணங்கள்	ரொன்ைால்	என்ை	
ரெய்ய	வேண்டும்?

அட்ல்ட இருப்பு இல்லை எனக் கார்ணம் மொதரிவிப்்பது 
ேட்்டப்்படி குற்ைமாகும். இலதப் ்பற்றி மாேட்்ட 
திட்்ட ஒருங்கில்ணப்்பா்ளர்/மாேட்்ட ஆட்சியர் அல்ைது 
கூடுதல் மாேட்்ட திட்்ட ஒருங்கில்ணப்்பா்ளர்/திட்்ட 
இயக்குனர், மாேட்்ட ஊரக ே்ளர்ச்சி முகலம அேர்களி்டம் 
எழுத்துப்பூர்ேமாகப் புகாரளிக்க வேண்டும். அப்்படியும் 
அட்ல்ட கில்டக்கவில்லைமொயன்ைால், வமற்குறிப்பிட்டுள்்ள 
இல்ணயத்ளத்தின் மூைமாகவோ அல்ைது இந்திய அரசின் 
குலைதீர்க்கும் இல்ணயத்ளம் CPGRAMS-Home (pgportal.
gov.in) மூைமாகவோ புகாரளிக்க வேண்டும்.
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தேலை அட்ல்ட மாதிரி



அடிப்்படை கேள்விேளும் ்பதில்ேளும் | 23

2. கேடை கேட்பு (WORK)

14.	 வேலை	வேண்டி	எப்்படி	விண்்ணப்பிக்க	வேண்டும்?

z ோயமொமாழியாகக் கூைைாம். ஆனால் கீழ்க்காணும் 
முலையில் மொேயதால் நாம் வேலைக்கு விண்்ணப்பித்ததற்கு 
ஆதாரம் இருக்கும்.

z எழுத்து ேடிவில் வேலை வேண்டி வநரிவைா 
அல்ைது த்பால் மூைமாகவோ கிராம ஊராட்சிக்வகா 
அல்ைது ேட்்டார ே்ளர்ச்சி அலுேைருக்வகா (கி.ஊ) 
விண்்ணப்பிக்க வேண்டும்.

z இந்த திட்்ட இல்ணயத்ளத்தின் மூைமாகவும் 
விண்்ணப்பிக்கைாம் (தற்வ்பாது தமிழகத்தில் 
நல்டமுலையில் இல்லை ஆனால் மொதலுங்கானா மற்றும் 
கர்நா்டகாவில் நல்டமுலையில் உள்்ளது).

z இத்திட்்டத்தின் மூைம் நல்டமொ்பறும் வேலைோயப்பு 
முகாமில் (வராஜ்கார் திோஸ்) எழுத்துப்பூர்ேமாக 
விண்்ணப்பிக்கைாம்.

15.	 வேலைோய்ப்பு	முகாம்	நாள்	(Rozgar	Diwas)	என்றால்	
என்ை?

மாதம் ஒரு முலை, கிராம ஊராட்சி, மொ்பாது இ்டத்தில் 
வேலை ோயப்பு முகாலம ந்டத்தி 100 நாள் வேலை 
ோயப்பு திட்்டத் மொதாழிைா்ளர்களி்டம் வேலைக்கான 
விண்்ணப்்பத்லதப் மொ்பற்று வேலையிலன உறுதி அளிக்கும் 
தினவம வேலை ோயப்பு முகாம் நாள் ஆகும்.

விண்ணப்்ப ்படிேம் 
Download Form 6 (்படிேம் 6)
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வமலும் புதிதாக வேலை மொ்பை விரும்புவோரும் இந்த 
முகாமில் விண்்ணப்்பத்லத அளித்து வேலைகல்ளப் 
மொ்பற்றுக் மொகாள்்ள முடியும்.

ோரத்தில் ஒவமொோரு மொேவோய கிழலமயும் வேலை 
ோயப்பு முகாம் நா்ளாக மொகாண்்டா்டப்்படுகிைது.

16.	 வேலை	 (Work)	 வேண்டி	யாரி்டம்	விண்்ணப்பிக்க	
வேண்டும்?

z கிராம ஊராட்சி,
z ேட்்டார ே்ளர்ச்சி அலுேைர் (கி.ஊ),
z ோர்டு உறுப்பினர்,
z அங்கன்ோடி அலுேைகம்,
z கிராம நிர்ோக அலுேைகம்,
z சுய உதவிக் குழுக்கள்.

வமற்கூறிய யாரி்டம் வேண்டுமானாலும் விண்்ணப்பிக்கைாம் 
என்று ேட்்டம் கூறுகிைது. இதில் பிரதானமாக கிராம 
ஊராட்சியி்டம் விண்்ணப்பித்தல் சிைந்தது.

17.	 வேலை	வகட்டு	விண்்ணப்பித்்த	ந்பருக்கு	ஒப்புலக	சீட்டு	
ேழங்க	வேண்டுமா?

கண்டிப்்பாக ேழங்க வேண்டும். வமலும் அதற்குரிய 
்பதிவேட்டில் (எண் 3) ்பதிவு மொேயய வேண்டும். 
ேட்்டப்பிரிவு 25 இன் ்படி ஒப்புலகச் சீட்டு ேழங்காமல் 
இருப்்பது குற்ைமாகும்.

18.	 ஒப்புலகச்	சீட்டு	ேழங்கவில்லை	என்றால்	என்ை	ரெய்ய	
வேண்டும்?

ேட்்டார ே்ளர்ச்சி அலுேைர், மாேட்்டத் திட்்ட 
ஒருங்கில்ணப்்பா்ளர், மாேட்்ட முலைமன்ை நடுேர் ஆகிய 
அலுேைர்களி்டத்தில் எழுத்துப்பூர்ேமாகப் புகார் மொதரிவிக்க 
வேண்டும். வமலும், இல்ணயத்ளம் மூைமாகவும் புகார் 
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மொதரிவிக்கைாம். இந்த ஒப்புலக சீட்வ்ட நாம் வேலை 
வகட்்டதற்கான ோன்ைாகும்.

19.	 வ ேலை 	 வேண்டி 	 விண்்ணப்பிக்கும் 	 வ ்ப ாது	
விண்்ணப்்பத்ல்த	நிராகரிக்க	முடியுமா?

கண்டிப்்பாக முடியாது. வேலை வேண்டி விண்்ணப்பிக்கும் 
வ்பாது அதலனப் மொ்பற்றுக் மொகாண்டு ்பதிவேடு மூன்றில் 
்பதிவு மொேயது வேலை ேழங்க வேண்டும். (அடுத்த 15 
நாட்களுக்குள்). ஒரு ேமயம் ்பதிவு மொேயய மறுத்தால் 
நீங்கள் விண்்ணப்்பப் ்படிேத்லத ்பதிவுத் த்பால் மூைம் 
ேம்்பந்தப்்பட்்ட அலுேைருக்கு அனுப்பிவி்ட வேண்டும்.

20.	 வேலை	வகட்டு	எத்்தலை	நாட்களுக்குள்	வேலை	ேழங்க	
வேண்டும்?

வேலை வகட்டு 15 நாட்களுக்குள் வேலை ேழங்க 
வேண்டும். அப்்படி வேலை ேழங்கப்்ப்டவில்லைமொயனில் 
16 ஆேது நாளிலிருந்து வேலையில்ைா ்படி ேழங்கப்்ப்ட 
வேண்டும்.

21.	 ஒரு	குடும்்பத்திற்கு	100	நாட்களுக்கு	மட்டும்்தான்	
வேலை	ேழங்க	முடியுமா?

ஆம். ஒரு குடும்்பத்திற்கு தற்வ்பாது நூறு நாட்கள் 
மட்டும்தான் ேழங்க முடியும்.

இயற்லக வ்பரி்டர்கள் வ்பான்ை குறிப்பிட்்ட சிை 
வநரங்களில், கூடுதைான நாட்கள் வேலை ேழங்க மத்திய 
அரசு முடிமொேடுக்கைாம்.

ேனப்்பகுதிகளில் ேசிக்கும் ்பழங்குடி மக்களில் ேன 
உரிலமச் ேட்்டத்தின் ்படி ேழங்கப்்பட்்ட நிைங்கல்ளத் 
தவிர வேறு மொோந்த நிைமல்ைாத ்பழங்குடி மக்களுக்கு 50 
நாட்கள் கூடுதைாக வேலை ேழங்க வேண்டும்.
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22.	 வேலையில்ைா	்படி	என்றால்	என்ை?

ஒரு ்பயனாளி வேலை வகட்டு விண்்ணப்பித்த 15 
நாட்களுக்குள் வேலை ேழங்க வேண்டும். ஆனால் 15 
நாட்களுக்குப் பின்பும் வேலை ேழங்காத ்பட்ேத்தில் இந்த 
ேட்்டப்பிரிவு 7(1) இன் ்படி அேருக்குக் மொகாடுக்கப்்படும் 
குலைந்த்பட்ே ஊதியவம வேலையின்லமப்்படியாகும்.

ஒருேர் 10 0 நாள் வேலைக்கு விண்்ணப்பித்து 15 
நாட்களுக்குள் வேலை தரப்்ப்டவில்லை எனில் அல்ைது 
முன்னவர விண்்ணப்பித்து இருந்து வேலை ஆரம்பித்து 
15 நாட்களுக்குள் வேலை தரப்்ப்டவில்லை எனில் அேர் 
வேலையின்லம நிோர்ணம் மொ்பை தகுதியானர் ஆகிைார்.

23.	 வேலையில்ைாப்்படி	எவ்ேளவு	ேழங்கப்்ப்ட	வேண்டும்?

z விண்்ணப்பித்த 15 நாட்களுக்குள் வேலை ேழங்காத 
்பட்ேத்தில், வேலை வகட்்ட நாளிலிருந்து 30 நாட்கள் 
ேலர ஒரு நாள் ஊதியத்தில் குலைந்த்பட்ேம் 25 ேதவீதம் 
வேலை இல்ைா ்படியாக ேழங்க வேண்டும்.

z வமலும் 30 நாட்களுக்கு வமல் வேலை ேழங்கவில்லை 
என்ைால் ஒரு நாள் ஊதியத்தில் குலைந்த்பட்ேம் 50% 
ேழங்க வேண்டும்.

24.	 வ ேலையில்ை ா 	 ்ப டியிலை 	 ஏன் 	 முலறய ா க	
ேழங்குேதில்லை?

நல்டமுலையில் எந்த ஒரு ்பணியா்ளரும் வேலை வகட்டு 
முலையாக (எழுத்துப்பூர்ேமாக) விண்்ணப்பிப்்பது இல்லை. 
அதனாவைவய வேலை வகாரியலத நிரூபிக்க முடியாத 
நிலை உள்்ளதால் வேலையின்லமப்்படி முலையாக 
ேழங்குேதில்லை.
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25.	 ்பணியி்டத்தில்	ர்தாழிைாளர்கள்	அலழத்து	ேரும்	
்பச்சிளம்	குழந்ல்தகலள	யார்	்பராமரிக்க	வேண்டும்?

்பணியா்ளர் தங்களு்டன் அலழத்து ேரும் ்பச்சி்ளம் 
குழந்லதகல்ள அதாேது ஐந்து ேயதுக்குட்்பட்்ட 
குழந்லதகல்ள மொ்பண் ்பணியா்ளலர மொகாண்டு ்பராமரிக்க 
வேண்டும். ்பராமரிக்கும் ்பணியா்ளருக்கு முழு ேம்்ப்ளம் 
ேழங்கப்்ப்ட வேண்டும்.

26.	 ்பணியி்டத்தில்	்பணியாளருக்கு	ஏவ்தனும்	வி்பத்து	
ஏற்்பட்்டால்	என்ை	இழப்பீடு	ர்பற	முடியும்?

ஒருவேல்ள ்பணியா்ளருக்குக் காயம் ஏற்்பட்்டால் 
அேலர உ்டனடியாக மருத்துேமலனயில் அனுமதித்து 
இைேேமாக சிகிச்லே அளிக்கப்்ப்ட வேண்டும். வமலும் 
மருத்துேமலனயில் சிகிச்லே மொ்பற்று ேரும் நாட்களுக்கு 
ஒரு நாள் ேம்்ப்ளத்தில் ்பாதி ேம்்ப்ளம் ்படியாக ேழங்கப்்ப்ட 
வேண்டும்.

ஒருவேல்ள ்பணியா்ளர் மரணிக்க வநர்ந்தாவைா அல்ைது 
அேருக்கு உ்டலில் நிரந்தர ்பாதிப்பு (ஊனம்) ஏற்்பட்்டாவைா 
ரூ்பாய 2 ைட்ேம் ேலர இழப்பீடு ேழங்கப்்படும். 
்பகுதி ்பாதிப்பு ஏற்்பட்்டால் இழப்பீ்டாக ரூ்பாய 1 
ைட்ேம் ேழங்கப்்படும். ்பணியா்ளர்கள் ்பணித்ளத்திற்கு 
அலழத்துேரும் குழந்லதகளுக்கும் இது மொ்பாருந்தும்.

இந்த இழப்பீட்டிலனப் மொ்பை eshram.gov.in என்ை 
இல்ணயத்ளத்தில் ்பணியா்ளர்கள் ்பதிவு மொேயதிருக்க 
வேண்டும். (்பதிவிற்குக் கட்்ட்ணம் இல்லை). அலனத்து 
நூறு நாள் வேலை ்பணியா்ளர்கல்ளயும் ்பதிவு மொேயயக் 
கிராம ஊராட்சி ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
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3. கேடை கேைம்

27.	 ஒரு	நாளில்	ஒரு	ஊழியர்	எத்்தலை	மணி	வநரம்	வேலை	
ரெய்ய	வேண்டும்?

ஒரு நாளில் ஒரு ஊழியர் உ்ணவு இல்டவேல்ளயு்டன் 
வேர்த்து 8 மணி வநரம் வேலை மொேயய வேண்டும். காலை 
8 மணி முதல் மாலை 4 மணி ேலர வேலை மொேயய 
வேண்டும். இதில் மதியம் ஒரு மணி வநரம் உ்ணவு 
இல்டவேல்ள ேழங்க வேண்டும்.

28.	 ஊழியர்கலள	ேருலகப்	்பதிலேக்	கார்ணமாகக்	கூறி	
வேலை	வநரத்திற்கு	முன்்பாக	ேரக்	கட்்டாயப்்படுத்்தவோ	
ோரா்தேர்களுக்கு	அன்று	வேலை	இல்லை	என்வறா	
ரொல்ை	முடியுமா?

முடியாது. வேலை வநரமாகிய 8 மணிக்கு முன்வ்பா அல்ைது 
பின்வ்பா ஊழியர்கல்ள ேர யாராலும் கட்்டாயப்்படுத்தவோ 
அல்ைது வேலை இல்லை என்வைா மொோல்ை இயைாது. 
வேலை மொ்பறுேது ஊழியர்களின் உரிலம. வேலை தர 
வேண்டியது அரசு நிர்ோகத்தின் (கிராம ஊராட்சி) க்டலம. 
இந்த உரிலமலய யாராலும் ்பறிக்க முடியாது.

மீறி அவோறு கட்்டாயப்்படுத்தப்்பட்்டால் வகள்வி எண் 6 
இல் கூறிய இல்ணயத்ளத்தில் புகார் அளிக்கைாம். அல்ைது 
மாேட்்ட குலைதீர் அலுேைரி்டம் புகார் அளிக்கைாம்.

29.	 மாற்றுத்திறைாளிகள்	எவ்ேளவு	வநரம்	வேலை	ரெய்ய	
வேண்டும்?

மாற்றுத்திைனாளிகள் ஒரு நாளில் 4 மணி வநரம் வேலை 
மொேயதால் வ்பாதுமானது.
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30.	 மாற்றுத்திறைாளிகளுக்கு	ேழங்கப்்படும்	வேலைகள்	
என்ரைன்ை?

உ்டல் உலழப்பு மொகாடுக்க முடியாத மாற்றுத்திைனாளி 
ஊழியர்களுக்கு, குடிநீர் ேழங்குேது, குழந்லதகல்ள 
்பராமரித்துக் மொகாள்ேது, ்பணித்த்ளத்தில் உள்்ள 
த்ளோ்டங்கல்ளப் ்பாதுகாப்்பது வ்பான்ை ்பணிகள் 
ேழங்கப்்படும். வமலும் ்பணித்த்ள மொ்பாறுப்்பா்ளர் 
வேலைகளில் மாற்றுத்திைனாளிகளுக்வக முதல் 
முன்னுரிலம ேழங்கப்்படுகிைது.
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4. ஊதியம்

31.	 100	நாள்	வேலைோய்ப்பு	திட்்டத்தில்	ஒரு	நாள்	ஊதியம்	
எவ்ேளவு	ேழங்கப்்படுகிறது?

ஒவமொோரு நிதியாண்டின் வ்பாதும் இந்திய அரசு இத்திட்்ட 
்பணியா்ளர்களுக்கான ஊதியத்லத நிர்்ணயம் மொேயகிைது. 
இத்மொதாலக ஒவமொோரு மாநிைத்திற்கும் மாறு்படும். 
தமிழ்நாட்டில் தற்வ்பாலதய நிதியாண்டில் (2022-2023) ஒரு 
நாள் ஊதியமாக ந்பர் ஒருேருக்கு அதிக்பட்ேமாக Rs. 281/- 
ேழங்கப்்படுகிைது.

32.	 திட்்டத்தில்	வேலை	ரெய்யும்	ர்பண்களுக்கு	எவ்ேளவு	
ஊதியம்	ேழங்கப்்படுகிறது?

திட்்டத்தில்  ஆண்களுக்கு  எவே்ளவு ஊதியம் 
ேழங்கப்்படுகிைவதா அவத அ்ளவு ஊதியம் தான் 
மொ்பண்களுக்கும் (ேமமான கூலிச் ேட்்டம் 1976 இன் 
்படி) ேழங்கப்்படுகிைது. அவத அ்ளவுதான் மாற்றுத் 
திைனாளிகளுக்கும் ேழங்கப்்படுகிைது. ஊதியத்தில் எந்த 
ஒரு ஏற்ைத்தாழ்வும் கில்டயாது. ்பாலின ்பாகு்பாடு 
கண்டிப்்பாக கில்டயாது (MGNREGA 2005 - அட்்டேல்ண 
2, ்பத்தி 34).

33.	 ஒரு	நாள்	ஊதியம்	எவ்ோறு	க்ணக்கி்டப்்படுகிறது?

்பணியா்ளர்கள் மொேயய வேண்டிய வேலைலய ஒவமொோரு 
நாள் காலையும் ஒன்றிய வேலை வமற்்பார்லேயா்ளர் 
(ஓேர்சீயர் - Ove r s e e r )  வேலை நல்டமொ்பறும் 
இ்டத்திற்கு ேந்து அ்ளவீடு மொேயது தர வேண்டும். 
மீண்டும் வமற்்பார்லேயா்ளர் மாலை ேந்து அ்ளவீடு 
மொேயது எவே்ளவு வேலை ்பணியா்ளர்கள் மூைம் 
முடிக்கப்்பட்டுள்்ளது என்்பலதக் க்ணக்கி்ட வேண்டும். 
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அதனடிப்்பல்டயிவைவய ்பணியா்ளர்களுக்கான ஒரு நாள் 
ஊதியம் ஓேர்சீயரால் க்ணக்கி்டப்்படுகிைது.

குறிப்பு: ்பணி அ்ளவீடு, மண்ணின் தன்லமலயப் மொ்பாறுத்து 
மாறு்படும்.

34.	 ஒருேர்	முழு	ஊதியம்	ர்பற	என்ை	ரெய்ய	வேண்டும்?

z மொதாழிைா்ளர்கள் ்பணி த்ளத்திற்கு உரிய வநரத்திற்கு ேர 
வேண்டும்.

z ஒரு நால்ளக்கு மதிய உ்ணவு இல்டவேல்ளயு்டன் 
கண்டிப்்பாக 8 மணி வநரம் வேலை மொேயய வேண்டும்.

z மொதாழிைா்ளர்கள் தங்களுக்குள் குழுக்க்ளாக பிரியும் 
வ்பாது ஒவமொோரு குழுவிலும் ேரியான விகிதாச்ோரத்தில் 
ஆண்கள் மொ்பண்கள் இல்ளஞர்கள் மற்றும் மாற்றுத் 
திைனாளிகள் ஆகிவயார் ேம அ்ளவில் ்பங்கு மொ்பறும்்படி 
்பார்த்து மொகாள்்ள வேண்டும்.

z ஒவமொோரு குழுவினரும் குலைந்த்பட்ேம் 4 க்டப்்பாலர 
ஆறு மண்மொேட்டிகள் மற்றும் 1 0  கூல்டகள் 
முதலியேற்று்டன் வேலைக்கு ேரவேண்டும்.

z தினேரி வேலை மொேயயும்முன், அ்ளவீடு மொேயயப்்பட்்ட 
அ்ளவுகல்ள ்பணித்த்ள மொ்பாறுப்்பா்ளர்களி்டமிருந்து 
மொதரிந்துமொகாண்டு அதற்வகற்்ப வேலை மொேயது முடிக்க 
வேண்டும்.

z தினேரி மாலையில் ்பணி முடிந்ததும் ஒவமொோரு 
குழுவினரும் அேர்கள் மொேயதுள்்ள ்பணியின் 
அ்ளவு மற்றும் அன்லைக்கு மொ்பைப்வ்பாகும் 
ஊதியம் ஆகியேற்லை உத்வதேமாக ்பணித்த்ள 
மொ்பாறுப்்பா்ளர்களி்டமிருந்து வகட்டுத் மொதரிந்து மொகாள்்ள 
வேண்டும்.
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z மொத ாழிைா்ளர்கள் ஒவமொோருேரும் தங்க்ளது 
மொ்பாறுப்புகல்ள உ்ணர்ந்து தமக்கு ேழங்கப்்பட்டுள்்ள 
்பணி இைக்கிலன அல்டய வநர்லமயான ேழியில் 
்பணிபுரிய வேண்டும்.

z மொதாழிைா்ளர்கள் தங்க்ளால் மொேயயப்்பட்்ட வேலையிலன 
அலுேைர்க்ளால் அ்ளவு மற்றும் வமல் அ்ளவு 
மொேயயப்்படும் வ்பாது உ்டனிருந்து முழுலமயாக 
அ்ளக்கப்்பட்டுள்்ளதா, ேரியான முலையில் ஊதியம் 
க்ணக்கி்டப்்பட்டுள்்ளதா என்்பலத ஒவமொோருேரும் 
உறுதி மொேயது மொகாள்்ள வேண்டும்.

குறிப்பு: அ்ளவீடு மொேயயப்்பட்்ட ்பணிகல்ள முலையாக 
முடிக்க ாமல் க ாைம் க்டத்தினால் ,  இழப்பு 
மக்களுக்குத்தான்.

35.	 மாற்றுத்திறைாளிகளுக்கு	ேழங்கப்்படும்	ஊதியம்	
எவ்ேளவு?

மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கு முழு ஊதியமான 281 ரூ்பாய  
(2022-23) ேம்்ப்ளமாக ேழங்கப்்ப்ட வேண்டும்.

36.	 100	 நாள்	வேலை	திட்்டத்தில்	்பணியாளர்களுக்கு	
ஊதியம்	எந்்த	ேழிமுலறயில்	(Mode	of	Payment)	
ேழங்கப்்படுகிறது?

ேங்கிக் க்ணக்கின் மூைம் வநரடியாக ்ப்ணம் ேழங்கப் 
்படுகிைது.

37.	 மின்ைணு	்பணி	்பரிேர்த்்தலை	முலற	என்றால்	என்ை?

மொதாழிைா்ளர்களின் ஊதியத்லத வநரடியாக அளிக்காமல் 
ேங்கிக் க்ணக்கில் மின்னணு முலையில் மொேயேவத 
மின்னணு ்பணி ்பரிேர்த்தலன எனப்்படும்.
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38.	 ஊதியம்	எத்்தலை	நாட்களுக்குள்	ேழங்க	வேண்டும்?

என்.எம்.ஆர் (NMR) எனும் மஸ்்டர் வரால் முடிக்கப்்பட்்ட 
நாளிலிருந்து அதிக்பட்ேம் 15 நாட்களுக்குள் ்பணியா்ளர்களின் 
ேங்கிக் க்ணக்கில் ஊதியம் மொேலுத்தப்்ப்ட வேண்டும்.

15 நாட்களுக்குள் ஊதியம் ேழங்கப்்ப்டவில்லை எனில் 
15 நாட்களுக்கு வமல் ஒவமொோரு நாளுக்கும் ஒரு நாள் 
ஊதியத்தில் 0.05% அ்பராதத்து்டன் வேர்த்து ேழங்கப்்ப்ட 
வேண்டும். (MGNREGA 2005 அட்்டேல்ண 2 ்பத்தி 30)

வமலுள்்ள அட்்டேல்ணயில் T என்்பது அன்லைய 
வததிலயக் குறிக்கும்.

39.	 15	நாட்களுக்குள்	ெம்்பளம்	கில்டப்்பல்த	உறுதிப்்படுத்்த	
வேண்டியது	யார்?

15 நாட்களுக்குள் ்பணியா்ளர்களுக்குச் ேம்்ப்ளம் ேழங்கப் 
்படுேலத உறுதிப்்படுத்த வேண்டியது ேம்்பந்தப்்பட்்ட 
ேட்்டார ே்ளர்ச்சி அலுேைவர (கி.ஊ).



34 | மோத்மா ோந்தி கேசிய ஊரே கேடை உறுதியளிப்புச் சட்ைம்

5. ்பணியா்ளர்ேள்

40.	 இத்திட்்டத்தில்	உள்ள	முக்கியமாை	்பணியாளர்கள்	யார்	
யார்?

z ஊராட்சி மொேயைா்ளர்,

z ்பணித்ள மொ்பாறுப்்பா்ளர்கள்,

z ்பணி வமற்்பார்லேயா்ளர் (ஓேர்சீயர் - Overseer),

z துல்ண ேட்்டார ே்ளர்ச்சி அலுேைர் (MGNREGA),

z கூடுதல் மாேட்்ட திட்்ட ஒருங்கில்ணப்்பா்ளர்,

z மாேட்்ட திட்்ட ஒருங்கில்ணப்்பா்ளர்,

z முலைமன்ை நடுேர்.

41.	 ்பணி்தளப்	ர்பாறுப்்பாளர்	என்்பேர்	யார்?

வேலை நல்டமொ்பறும் இ்டத்தில் வேலையாட்களுக்கு 
வதலேயான ேேதிகல்ளச் மொேயது மொகாடுப்்பது மற்றும் 
வேலையிலன வமற்்பார்லே மொேய்பேர் ்பணித்ளப் 
மொ்பாறுப்்பா்ளர் ஆோர்.

42.	 ்பணி்தளப்	ர்பாறுப்்பாளர்	ஆே்தற்காை	்தகுதிகள்	
என்ை?	எவ்ோறு	வ்தர்ந்ர்தடுக்கப்்படுகிறார்?	எத்்தலை	
வ்பர்	ேலர	வ்தர்ந்ர்தடுக்கப்்படுகிறார்கள்?

ஒருேர் ்பணித்ளப் மொ்பாறுப்்பா்ளராக நியமனம் மொேயய

z அேர் குலைந்த்பட்ேம் 8 ஆம் ேகுப்்பாேது ்படித்திருக்க 
வேண்டும்.

z மாற்றுத் திைனாளிகளுக்வக முதல் முன்னுரிலம.

z இரண்்டாேத ா க  மொ்பண்களுக்கு முன்னுரிலம 
ேழங்கப்்படும்.
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z தகுதியான மாற்றுத்திைனாளிவயா, மொ்பண்கவ்ளா 
இல்லைமொயன்ைால் மட்டுவம ஆண்கள் நியமிக்கப்்ப்ட 
வேண்டும்.

z ்பணியி்ட மொதாகுப்பிற்கு (cluster) இரும்டங்காக 
்பணித்ளப் மொ்பாறுப்்பா்ளர்களின் எண்ணிக்லக இருக்க 
வேண்டும். (ஊரில் குக்கிராமங்கள் 4 ்பணியி்டமாக 
மொதாகுக்கப்்பட்டிருந்தால் 8 ்பணித்ளப் மொ்பாறுப்்பா்ளர்கள் 
நியமிக்கப்்ப்ட வேண்டும்)

z அவோறு நியமிக்கப்்பட்்ட ்பணித்ளப் மொ்பாறுப்்பா்ளர்கள் 
நியமிக்கப்்பட்்ட அந்த குறிப்பிட்்ட ்பணிக்கு அப்்பணி 
முடியும் ேலர மட்டுவம ்பணித்ளப் மொ்பாறுப்்பா்ளராக 
இருக்க முடியும். (்பண்ல்ணகுட்ல்ட அலமப்்பதற்கு 
ஒருேர் ்பணித்ளப் மொ்பாறுப்்பா்ளராக நியமிக்கப்்பட்்டால் 
அப்்பண்ல்ணகுட்ல்ட வேலை முடியும் ேலர மட்டுவம 
அேர் மொ்பாறுப்பில் இருக்க முடியும். அடுத்த வேலைக்கு 
வேறு ஒரு ந்பர் நியமிக்கப்்ப்ட வேண்டும்)

z ஊராட்சியின் குறிப்பிட்்ட குக்கிராமத்தில் (Habitation) 
ந்டக்கும் ்பணிக்கு நியமிக்கப்்படும் ந்பர் ்பணி ந்டக்கும் 
அந்த ஊலரச் ோர்ந்தேராக இருக்க வேண்டும்.

z ்பணித்ளப் மொ்பாறுப்்பா்ளர்கள் ்பட்டியல் ஊராட்சி 
உதவியா்ளர் மற்றும் உதவி BDO அேர்க்ளால் 
தயாரிக்கப்்பட்டு BDO அேர்க்ளால் ேரி்பார்க்கப்்ப்ட 
வேண்டும்.

z இப்்பட்டியல் கிராம ேல்பயிவைா அல்ைது சிைப்பு 
கிராம ேல்பயிவைா லேத்து ஒப்புதல் மொ்பைப்்பட்டிருக்க 
வேண்டும்.

z அவோறு ஒப்புதல் மொ்பைப்்படும் கிராம ேல்பயில் 
குலைந்த்பட்ேம் 50% நூறு நாள் ்பணியா்ளர்க்ளாேது 
கைந்து மொகாண்டிருக்க வேண்டும்.
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z அவோறு ஒப்புதல் மொ்பற்ை ்பட்டியலில் உள்்ள 
ந்பர்கள் மட்டுவம ்பணித்ளப் மொ்பாறுப்்பா்ளர்க்ளாக 
வமற்மொே ான்ன முன்னுரிலம அடிப்்பல்டயில் 
வதர்ந்மொதடுக்கப்்படுோர்கள்.

43.	 ்பணி்தளப்	 ர்பாறுப்்பாளரின்	 க்டலமகள்	 மற்றும்	
ர்பாறுப்புகள்	என்ரைன்ை?

z ்பணித்ளத்லத வமற்்பார்லேயிடுேது.

z ேருலக ்பதிவேடு (மஸ்்டர் வரால்) ்பதிவு மற்றும் 
்பராமரிப்பு.

z நாளின் ்பணி துேங்குேதற்கு முன் அ்ளவீடுகல்ளக் 
குறிப்்பது.

z ஒன்றிய வமற்்பார்லேயா்ளருக்கு (ஓேர்சீயர் ) 
்பணியி்டத்தில் அ்ளவீடு மொேயய உதவி மொேயேது.

z நாளின் நிலைவின்வ்பாது அ்ளவீடுகல்ளக் குறித்துக் 
மொகாள்ேது.

z வேலை அட்ல்டயில் ேருலக, ஊதியம் வ்பான்ைேற்லை 
குறிப்பிடுேது.

z கிராம ஊராட்சிக்கு ்பயனாளிகல்ள கண்்டறிதல், வேலை 
அட்ல்ட ேழங்குதல், ்பணிகளின் மொதாகுப்பு, வை்பர் 
்பட்மொஜெட் மற்றும் ஆண்டுத் திட்்டம் தயாரித்தல் வ்பான்ை 
உதவிகல்ளச் மொேயதல்.

z புதன்கிழலம மாலைக்குள் ேருலகப் ்பட்டியலைத் 
தயார் மொேயதல்.

 அரசாலண நிலை எண் 80 - GO (ms)  
No. 80 dt 16.07.2013
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z ்பணியி்டத்தில் குடிநீர், முதலுதவி மொ்பட்டி வ்பான்ை 
ேேதிகல்ள ஏற்்படுத்துேது.

z தினமும் காலை மற்றும் மதியம் வேலை ந்பர்கள் 
க்ணக்கிட்டு ேருலக ்பதிவேடுகல்ள ஒப்பீடு மொேயேது.

z இத்திட்்டத்திற்காக நல்டமொ்பறும் ேமூக தணிக்லக 
ந்டேடிக்லககளுக்கும், கிராம ேல்பக்கும் உதவுதல்.

44.	 ்பணி்தளப்	ர்பாறுப்்பாளரும்	மற்ற	்பணியாளர்களுக்கு	
ேழங்கப்்பட்்ட	வேலைகலள	ரெய்ய	வேண்டுமா?

இல்லை. ்பணித்ளப் மொ்பாறுப்்பா்ளர்கள் அந்த ்பணித்ளத்தில் 
உ்டல் உலழப்பு ோர்ந்த வேலை மொேயய வேண்டியதில்லை.

45.	 ்பணி்தளப்	ர்பாறுப்்பாளர்கள்	ஓராண்டில்	100	நாட்களுக்கு	
வமல்	வேலை	ரெய்யைாமா?

முடியவே முடியாது. அேர்களும் மற்ை ்பணியா்ளர்கல்ளப் 
வ்பால் திட்்டத்தின் ்பயனாளிகள் தான். அேர்களும் 
ஆண்டுக்கு 100 நாட்களுக்கு வமல் கட்்டாயமாக ்பணி 
மொேயய இயைாது.

46.	 ்பணி்தளப்	ர்பாறுப்்பாளர்கள்	ஒவர	ஆவள	அடுத்்த	
ஆண்டும்	ர்தா்டரைாமா?	ஏற்கைவே	இருந்்தேலர	
அடுத்்த	ஆண்டு	மாற்ற	முடியுமா?

மொதா்டரைாம். கிராம ேல்பயின் ஒப்புதவைாடு ஏற்கனவே 
மொதா்டரும் ஆல்ள மாற்ைவும் முடியும். (அரோல்ண நிலை 
எண் 80 - GO (ms) No. 80 dt 16.07.2013)

்பணிேளப் பொ்பாறுப்்பாளர் ேகுதிகள் 
(சுற்்றறிக்லக)
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47.	 100	நாள்	வேலை	திட்்டத்தில்	கிராம	ஊராட்சி	ரெயைரின்	
்பணிகள்	மற்றும்	க்டலமகள்	என்ரைன்ை?

z 100 நாள் வேலைோயப்பு திட்்டத்தின் கீழ் ்பராமரிக்கப்்ப்ட 
வேண்டிய ஏழு ேலகயான ்பதிவேடுகல்ளப் 
்பராமரிப்்பது.

z வேலை நல்டமொ்பறும் இ்டத்தில் மக்கள் தகேல் 
்பைலகலய நிறுவுேது.

z ்பணிக்வகாப்புகல்ள ்பராமரிப்்பது.

z 100 நாள் வேலை மொதா்டர்்பான சுேர் வி்ளம்்பரம் 
மொேயேது.

ஆகியலே இத்திட்்டத்தில் ஊராட்சி மொேயைா்ளரின் 
முக்கியமான க்டலமக்ளாகும்.

48.	 100	நாள்	வேலை	திட்்டத்தின்	ஒன்றிய	வமற்்பார்லே	
யாளரின்	்பணிகள்	மற்றும்	க்டலமகள்	என்ரைன்ை?

z ்பணித்த்ளத்தில் ்பணிகல்ள வமற்்பார்லே மொேயதல்.

z ்பணித்த்ளத்தில் உள்்ள மண் தன்லமலயப் மொ்பாறுத்து 
வேலைலய அ்ளவீடு மொேயதல்.

z அ்ளவீடு புத்தகத்லதத் தயாரித்தல் மற்றும் ்பராமரித்தல்.

z வேலையின் தரம் மற்றும் தன்லம ஆகியேற்லை ஆயவு 
மொேயதல்.

z மொதாழிைா்ளர் ்பணிகளின் தரத்லதப் மொ்பாறுத்து 
ேம்்ப்ளத்லத நிர்்ணயித்தல்.
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6. திட்ைம்

49.	 கிராமங்களில்	ரெயல்்படுத்்தப்்படும்	 வேலைகலள	
வ்தர்வு	ரெய்ேது	யார்?	அ்தாேது,	மக்களா	அல்ைது	
அரொங்கமா?

ேட்்டப்்படி இத்திட்்டத்தின் கீழ் உள்்ள ்பணிகல்ள 
வதர்வு மொேயது நல்டமுலைப்்படுத்துேது அந்தந்த கிராம 
மக்கவ்ள. தங்கள் கிராமங்களுக்கு என்மொனன்ன வேலைகள் 
வதலே, எந்த காைகட்்டங்களில் மொேயல்்படுத்த வேண்டும் 
என்று மக்கவ்ள முடிவு மொேயது நல்டமுலைப்்படுத்த 
வேண்டும். அதற்காக ஒவமொோரு ேரு்டமும் நேம்்பர் மாத 
இறுதிக்குள்்ளாக ஆண்டு ே்ளர்ச்சி திட்்டம் தயார் மொேயது 
கிராம ேல்பயில் ஒப்புதல் மொ்பை வேண்டும், ஒப்புதல் 
மொ்பைப்்பட்்ட ்பணிகல்ளவய மொேயல்்படுத்த முடியும்.

ஆனால்  நல்டமுலையில் அ ர சு  அலுேைர் கள் 
மொகாடுக்கும் வேலை மட்டுவம மொேயய வேண்டும் என்று 
உருோக்கியுள்்ளனர்.

50.	 ்பணிகளின்	ர்தாகுப்பு	(Shelf	of	projects)	என்றால்	
என்ை?

இந்த திட்்டத்தில் உள்்ள அங்கீகரிக்கப்்பட்்ட 265 ்பணிகளில் 
ஒரு கிராம ஊராட்சியில் ஒரு ேரு்டத்திற்கு தனது 
கிராமத்திற்கு என்மொனன்ன ்பணிகள் வமற்மொகாள்்ளப்்ப்ட 
வேண்டும் என்ை ்பட்டியவை ்பணிகளின் மொதாகுப்்பாகும். 
இந்த மொதாகுப்பு ஒவமொோரு நிதியாண்டிற்கு ஒருமுலை 
தயாரிக்க வேண்டும்.

51.	 இத்திட்்டத்தின்	மூைம்	 என்ரைன்ை	 ்பணிகலளச்	
ரெயல்்படுத்்தைாம்?
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மகாத்மா காந்தி 100 நாள் வேலைத் திட்்டத்தில் 
சுமார் நான்கு ்பகுதிக்ளாக 265 வேலைத் திட்்டங்கள் 
மொேயல்்பாட்டில் உள்்ளது. அேற்றில் தங்கள் ஊராட்சிக்கு 
எந்மொதந்த வேலைகல்ளச் மொேயய வேண்டும் என்று மக்கள் 
வதர்வு மொேயது கிராம ேல்பயில் ஒப்புதல் ேழங்குேதன் 
மூைம் மொேயல்்படுத்திக் மொகாள்்ளைாம்.

52.	 100	நாள்	வேலை	திட்்டத்தில்	வேலைகளின்	ேலகப்்பாடு	
என்ரைன்ை?

z இயற்லக ே்ளங்கல்ள உருோக்குதல் மற்றும் 
வமம்்படுத்துதல்,

z மொ்பாதுச் மொோத்துக்கல்ள உருோக்குதல்,

z தனிந்பர் மொோத்துக்கல்ள உருோக்குதல்,

z மொ்பாது உட்கட்்டலமப்பு,

z ஊரக உட்கட்்டலமப்பு.

53.	 ர்தாழிைாளர்	ேரவு	ரெைவு	திட்்டம்	(	Labour	Budget	)	
என்றால்	என்ை?

ஒரு கிராம ஊராட்சியில் வதர்ந்மொதடுக்கப்்பட்்ட ்பணிகளின் 
மொதாகுப்பிற்கு எத்தலன மனித ேக்தி நாட்கள் வேலை 
மொேயயவேண்டும். அதற்கு எவே்ளவு நிதி வேண்டும் 
என்்பதின் மொதாகுப்வ்ப மொதாழிைா்ளர் ேரவு மொேைவு திட்்டம் 
எனப்்படும்.

54.	 மகாத்மா	காந்தி	ஆண்டு	ேளர்ச்சி	திட்்டம்	என்றால்	
என்ை?

List of work QR code
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ஒவமொோரு கிராம ஊராட்சியும் அடுத்து ேரும் 
நிதியாண்டுக்கு தயாரிக்கப்்பட்்ட வேலைகளில் மொதாகுப்பில் 
(Shelf of Project) உள்்ள ்பணிகல்ள எந்த மாதத்தில் 
எங்குச் மொேயய வேண்டும், அதலன எத்தலன மனித ேக்தி 
நாட்களில், எவே்ளவு மதிப்பீட்டில் மொேயயவேண்டும் 
என்ை திட்்டவம ஆண்டு ே்ளர்ச்சி திட்்டமாகும்.

்பணிகளின் மொதாகுப்பு (Shelf of projects) + மொதாழிைா்ளர் 
ேரவு மொேைவு திட்்டம் (Labour Budget) = ஆண்டு ே்ளர்ச்சி 
திட்்டம்

55.	 மகாத்மா	காந்தி	வ்தசிய	ஊரக	வேலைோய்ப்பு	உறுதி	
திட்்டத்தில்	ஆண்டு	ேளர்ச்சி	திட்்டம்,	்பணிகளின்	
ர்தாகுப்பு	(Shelf	of	projects)	மற்றும்	ர்தாழிைாளர்	
ேரவு	ரெைவு	திட்்டம்	(Labour	Budget)	யாரால்	்தயார்	
ரெய்யப்்ப்ட	வேண்டும்?

ஒவமொோரு கிராம ஊராட்சியும் ்பணியா்ளர்கள், ஊராட்சி 
மன்ைம், ்பணித்ள மொ்பாறுப்்பா்ளர், மொ்பாதுமக்கள் 
ஆகிவயாரி்டம் ோர்டு ோரியாக கைந்தாவைாசித்து 
வேலைகளின் மொதாகுப்ல்பத் தயாரிக்க வேண்டும்.

வமலும் வேலைகளின் மொதாகுப்பில் உள்்ள ்பணிகள் 
ஒவமொோன்றிற்கும் ேட்்டார ே்ளர்ச்சி அலுேைகத்தில் உள்்ள 
்பணி வமற்்பார்லேயா்ளர் அல்ைது உதவி மொ்பாறியா்ளரின் 
உதவியு்டன் மொதாழிைா்ளர் ேரவு மொேைவு தயாரித்து மொ்பை 
வேண்டும்.

வமலும் மக்க்ளால் தயாரிக்கப்்பட்்ட வேலைகளின் 
மொதாகுப்பு மற்றும் ேட்்டார ே்ளர்ச்சி அலுேைகத்தால் 
தயாரிக்கப்்பட்்ட மொதாழிைா்ளர் ேரவு மொேைவு திட்்டம் 
இரண்ல்டயும் கிராம ேல்பயில் ஒப்புதலுக்காக லேக்க 
வேண்டும்.



42 | மோத்மா ோந்தி கேசிய ஊரே கேடை உறுதியளிப்புச் சட்ைம்

56.	 கிராம	ஊராட்சியால்	்தயாரிக்கப்்படும்	ர்தாழிைாளர்	
ேளர்ச்சி	திட்்டத்திற்கு	ஒப்பு்தல்	அளிக்கும்	அதிகாரம்	
யாருக்கு	உள்ளது?

ஒவமொோரு ஆண்டும் அக்வ்டா்பர் 02 முதல் நேம்்பர்  
30 க்குள் நல்டமொ்பறும் சிைப்புக் கிராம ேல்பக் கூட்்டத்தில் 
ஆண்டு ே்ளர்ச்சி திட்்டம் ஒப்புதல் ேழங்கப்்படுகிைது.

57.	 ்பணிகளின்	ர்தாகுப்பிலை	கிராம	ெல்பயின்	ஒப்பு்தலுக்கு	
லேக்க	வேண்டுமா?

கண்டிப்்பாக லேக்க வேண்டும். இதற்காக நல்டமொ்பறும் 
சிைப்புக் கிராம ேல்பயில் ஒப்புதல் மொ்பற்ைால் மட்டுவம 
இத்திட்்டத்லத அரோல் மொேயல்்படுத்த முடியும்.

மொதாழிைா்ளர் ஆண்டு ே்ளர்ச்சி திட்்டம் தயார் மொேயேது 
மற்றும் கிராம ேல்ப ஒப்புதல் மொதா்டர்்பான விேரங்கள்.

உதார்ணமாக:

ஆயந்தூர் கிராம ஊராட்சி விேரங்கள்:
விழுப்புரம் மாேட்்டம், முலகயூர் ஒன்றியம், ஆயந்தூர் 
கிராம ஊராட்சியில் மொமாத்தம் உள்்ள நூறு நாள் 
்பணியா்ளர்களின் எண்ணிக்லக 643 (active cards-மொதா்டர்ந்து 
்பணிக்கு ேரு்பேர்கள்).

1. 643 x 100 நாட்கள் = 64,300 மொமாத்த மனித ேக்தி நாட்கள். 

எனவே இதன் அடிப்்பல்டயில் ஆயந்தூர் கிராம 
ஊராட்சிக்கு 64,300 மனித ேக்தி வேலை நாட்கள் மொகாண்டு 
ஆண்டு ே்ளர்ச்சி திட்்டம் தயார் மொேயய வேண்டும். வமலும் 

2. 64,300 (மொமாத்த மனித ேக்தி நாட்கள்) x 281 (ஒருநாள் 
முழு ேம்்ப்ளம்) = 1,80,68,300/- (ரூ்பாயக்கு ஊராட்சி 
மொதாழிைா்ளர்கள் ஆண்டு ே்ளர்ச்சி திட்்டத்லத 
ஆண்டுவதாறும் தயாரிக்க வேண்டும்) ஆனால் 
நிதர்ேனத்தில் அப்்படி இல்லை.
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ஆனால், நல்டமுலையில் எந்த கிராம ஊராட்சியும் 
மொதாழிைா்ளர் ஆண்டு ே்ளர்ச்சித் திட்்டத்திலன தயாரிப்்பது 
இல்லை. இதனால் எந்த மொதாழிைாளியும் 100 நாட்கள் 
வேலை முழுலமயாகப் மொ்பை முடியாத சூழல் நிைவி 
ேருகிைது. வமலும் ஆயந்தூர் கிராம ்பஞ்ோயத்தில் க்டந்த 
நிதி ஆண்டில் (2022-2023) அரசு ஒதுக்கி இருப்்பது 32,145 
மனித ேக்தி நாட்கள் மட்டுவம. இதலனக் க்ணக்கிட்டுப் 
்பார்த்தால் சுமார் (64,300 - 32,145 = 32,155) மனித ேக்தி 
நாட்கள் கில்டக்காமல் இருப்்பலதப் ்பார்க்க முடிகிைது.

ேராேரியாக ஆயந்தூர் கிராம ்பஞ்ோயத்தில் ஒரு 
குடும்்பத்திற்கு 50 நாட்கள் மட்டுவம ஆண்டுக்கு வேலை 
கில்டக்கிைது. எனவே முலையாக ்பணியா்ளர்கள் மற்றும் 
ஊராட்சி மொதாழிைா்ளர்கள் ஆண்டு ே்ளர்ச்சி திட்்டத்லத 
ஆண்டுவதாறும் தயாரிக்க வேண்டும்.

 ACTIVE CARD

 AYANDUR LABOUR  
BUDGET (2022-2023)

 Labour Budget  
Guidelines & Format (English)
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7. செயல்்படுத்துதல்

58.	 100	நாள்	வேலைலயச்	ரெயல்்படுத்தும்	அதிகாரம்	
யாருக்ரகல்ைாம்	இருக்கிறது?

திட்்டமி்டப்்பட்்ட 100 நாள் வேலை மொதாழிைா்ளர் 
்பட்மொஜெட்டில் 50 ேதவீதத்துக்கு குலையாமல் அதலனச் 
மொேயல்்படுத்தும் அதிகாரம் ேம்்பந்தப்்பட்்ட கிராம 
ஊராட்சிக்வக உண்டு.

வமலும், மத்திய அரசு, மாநிை அரசு, ேட்்டார ே்ளர்ச்சி 
அலுேைகம், மாேட்்ட நிர்ோகம், தனியார் என 
யார் வேண்டுமானாலும் ்பதிவு மொேயது வேலைலயச் 
மொேயல்்படுத்தைாம்.

59.	 நிர்ோக	அனுமதி	என்றால்	என்ை?

ஒரு வேலைலயத் மொதா்டங்க நிர்ோகரீதியாக ேழங்கப்்படும் 
ஒப்புதவை நிர்ோக அனுமதி ஆகும். நிர்ோக அனுமதிலய 
மாேட்்ட திட்்ட ஒருங்கில்ணப்்பா்ளர்/ஆட்சித் தலைேர் 
அல்ைது கூடுதல் மாேட்்ட திட்்ட ஒருங்கில்ணப்்பா்ளர்/PD, 
DRDA (திட்்ட இயக்குநர், மாேட்்ட ஊரக ே்ளர்ச்சி முகலம) 
அேர்கள் நிர்ோக அனுமதிலய ேழங்குகின்ைார்கள்.

60.	 ர்தாழில்நுட்்ப	அனுமதி	என்றால்	என்ை?

கிராமப்புைங்களில் வதர்வு மொேயயப்்பட்்ட ்பணிகல்ள 
ஆயவு மொேயது அதற்கு எத்தலன மனித ேக்தி நாட்கள் 
வதலேப்்படும் என்று மொதாழில்நுட்்ப ரீதியாக க்ணக்கிட்டு 
ேழங்கப்்படுேவத மொதாழில்நுட்்ப அனுமதி ஆகும். 
இதலன ேட்்டார ே்ளர்ச்சி அலுேைகத்தில் உள்்ள ஒன்றிய 
வமற்்பார்லேயா்ளர், உதவிப் மொ்பாறியா்ளர் தயாரிப்்பார். 
நிர்ோக அனுமதி மொ்பற்ை பின்பு வேலைக்கான மொதாழில்நுட்்ப 
அனுமதி மொ்பற்று ்பணிகள் மொேயல்்படுத்தப்்படுகிைது.
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61.	 மின்ைணு	ேருலக	்பதிவேடு	என்றால்	என்ை?

மின்னணு ேருலக ்பதிவேடு (e-NMR) என்்பது மகாத்மா 
காந்தி வதசிய ஊரக வேலைோயப்பு திட்்ட ்பணியா்ளர்களின் 
ேருலகலய ்பணித்த்ளத்தில் மொேளிப்்பல்டத் தன்லமயு்டன் 
்பதிவு மொேயயும் முலையாகும். ேருலக ்பதிவேட்டிலன 
இல்ணயத்ளம் ோயிைாக தினமும் ்பதிவு மொேயயவேண்டும்.

62.	 எத்்தலை	நாட்களுக்கு	ஒரு	முலற	மின்ைணு	ேருலக	
்பதிவேட்டில்	ேருலகப்	்பதிவு	ரெய்யப்்படுகிறது?

NMMS மொேயலி மூைம் தினமும் இரு முலை ்பதிவு மொேயயப் 
்படுகிைது.

கிராம ஊராட்சி, ேட்்டார ே்ளர்ச்சி அலுேைகத்தி்டம் 
வேலை வேண்டிக் மொகாடுக்கப்்படும் மொதாழிைா்ளர்களின் 
மஸ்்டர் வராலில் ்பதிவு மொேயது ேழங்கப்்படும்.

63.	 100	நாள்	வேலை	எங்கு,	எந்்த	்பகுதிகளில்	ரெய்ய	
இயலும்?

கிராம ஊராட்சியின் எல்லைக்குட்்பட்்ட ்பகுதிகளில் 
வேலையிலன வதர்வு மொேயது கிராம ேல்பயின் ஒப்புதல் 
மொ்பைப்்பட்்ட பின் உரிய நிர்ோக அனுமதிலயப் மொ்பற்று 
்பணிகல்ளத் துேங்கைாம்.

மொதாழிைா்ளர்களின் ேசிப்பி்டத்திலிருந்து 5 கிவைா மீட்்டர் 
சுற்ை்ளவில் ேம்மந்தப்்பட்்ட ஒன்றியத்திற்குள் வேலை 
மொேயய இயலும். ஐந்து கிவைா மீட்்டருக்கு வமல் மொேன்று 
வேலை மொேயயும் ்பட்ேத்தில் தின ஊதியத்தில் 10% 
கூடுதைாக ேழங்க வேண்டும்.
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64.	 இந்்த	திட்்டத்தின்	மூைம்	்தனிந்பர்	இ்டங்களில்	வேலை	
ரெய்யைாமா?

மொேயயைாம். இத்திட்்டத்தின் மூைம் மொ்பாது இ்டங்கல்ளத் 
தவிரத் தனி ந்பர்களின் ்பட்்டா இ்டங்களில் அல்ைது 
ேயல்களில் ்பணிகல்ள வமற்மொகாள்்ள முடியும்.

65.	 ்தனிந்பர்	வேலைத்	திட்்டங்கலள	ஒருேர்	ர்பறுே்தற்காை	
்தகுதிகள்	என்ரைன்ை?

தனிந்பர் வேலை திட்்டங்கல்ள உருோக்கும்வ்பாது, 
கிராமங்களில் உள்்ள ்பட்டியல் பிரிவினர், ்பழங்குடிகள், 
ேறுலமக்வகாட்டுக்கு கீழ் உள்்ள குடும்்பங்கள், மொ்பண் 
உறுப்பினலரத் தலைலமயாகக் மொகாண்டு நல்டமொ்பறும் 
குடும்்பங்கள், மாற்றுத்திைனாளிகள் மற்றும் சிறு குறு 
விேோயிகளுக்கு முன்னுரிலம அளிக்கப்்ப்ட வேண்டும். 
அவோறு வதர்வு மொேயயப்்பட்்ட தனிந்பர் அ்டங்கிய 
மொதாகுப்பிலன கிராம ேல்பயில் லேத்து வேலைகல்ள 
வதர்வு மொேயய வேண்டும்.

66.	 ஒருேருல்டய	ரொந்்த	நிைத்தில்	நூறு	நாள்	வேலைத்	
திட்்டத்தின்	மூைம்	்பணிகலள	வமற்ரகாள்ே்தற்கு	யாலர	
அணுக	வேண்டும்?

கிராம ஊராட்சி நிர்ோகத்லத அணுக வேண்டும். ஒரு 
நிதியாண்டின் இறுதிக்குள், குறிப்்பாக அக்வ்டா்பர் 
மாதத்திற்கு முன் ேம்மந்தப்்பட்்ட கிராம ஊராட்சிலய 
அணுகி எழுத்துப்பூர்ேமாக விண்்ணப்பிக்க வேண்டும். 
வேலைகளின் மொதாகுப்பில் நீங்கள் வகட்டுக்மொகாண்்டப் 
்பணி இ்டம்மொ்பற்ைால், கிராம ேல்பயின் ஒப்புதலுக்குப் 
பிைகு அடுத்த நிதியாண்டில் ்பணிகள் வமற்மொகாள்்ளப்்படும்.
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8. ேண்ோணிப்பு குழுக்ேள்

67.	 கண்காணிப்புக்	குழுக்கள்	என்றால்	என்ை?

நூறு நாள் வேலைத் திட்்டத்தில் நல்டமொ்பறும் 
திட்்டங்கல்ளக் கண்காணித்தல் மற்றும் வதலேயானவ்பாது 
ஆயவு மொேயயும் குழுக்கவ்ள கண்காணிப்பு குழுக்கள் 
ஆகும்.

மொமாத்தம் 2 கண்காணிப்பு குழுக்கள் உள்்ளன.

1. கிராம கண்காணிப்பு குழு (Village monitoring Committee 
- VC)

2. கண்காணிப்பு மற்றும் வமற்்பார்லேக் குழு (Vigilance 
and Monitoring Committee - VMC)

68.	 கிராம	கண்காணிப்பு	குழு	(VC)	குழுவின்	உறுப்பிைர்கள்	
யார்?

இந்தக்குழு, MGNREGA இல் வேலை மொேயயும் 5 
ஊழியர்கல்ளக் மொகாண்டு அலமக்கப்்படும் குழுோகும். 
இக்குழு உறுப்பினர்களில் ்பாதிவ்பர் மொ்பண்க்ளாகவும், 
ம க் கள்  மொ த ாலக க் வ க ற்்ப  S C / S T  பிரிவினரும்  
உறுப்பினர்க்ளாக இருக்க வேண்டும்.

69.	 VC	குழுவின்	ரெயல்்பாடுகள்	்பற்றிக்	குறிப்பிடுக

z ்பணி நல்டமொ்பறும் இ்டத்லதயும், ்பணிலயயும் ஆயவு 
மொேயதல்.

z ஆே்ணங்கள் முலையாக ்பாராமரிக்கப்்படுகிைதா என்று 
ஆயவு மொேயதல்.

z ்பணிகள் அலனத்தும் ேட்்ட விதிமுலைகளின்்படி 
நல்டமொ்பறுகிைதா என்்பலத கண்காணித்தல்.
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என மாதம் ஒரு முலை ஆயவு மொேயேது இக்குழுவின் 
்பணியாகும் .  இப்்பணிகல்ள மொேயேதற்கு குழு 
உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு நாள் ஊதியம் ேழங்கப்்படும்.

70.	 கண்காணிப்பு	மற்றும்	வமற்்பார்லேக்	குழு	VMC	குழுவின்	
உறுப்பிைர்கள்	யார்?

மொமாத்தம் 10 ந்பர்கள் மொகாண்்ட வி.எம்.சி குழுவிலன கிராம 
ேல்பயின் ஒப்புதலு்டன் கிராம ஊராட்சி அலமக்கிைது. 
இதில்

z ்பள்ளி ஆசிரியர்கள்,

z அங்கன்ோடி ஊழியர்கள்,

z சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்கள்,

z ேமூகத் தணிக்லக தன்னார்ேைர்கள்,

z ்பயனாளி குழுக்கள்,

z இல்ளஞர்கள் குழுக்கள்,

z சிவில் ேமூக அலமப்புகள்

என ்பைதரப்்பட்்ட மக்கள் உறுப்பினர்க்ளாக கிராம ேல்பயால் 
வதர்ந்மொதடுக்கப்்பட்டு குழுோக அலமக்கப்்படுோர். 
இக்குழு 6 மாத காைத்திற்கு மொேயல்்பாட்டில் இருக்கும்.

71.	 வி.எம்.சி-யின்	உறுப்பிைர்களில்	உள்ள	இ்ட	ஒதுக்கீடு	
என்ை?

மொமாத்தம் உள்்ள 10 ந்பர்களில் ்பாதி ந்பர்கள் அதாேது 
ஐந்து ந்பர்கள் மொ்பண்க்ளாக இருக்க வேண்டும். வமலும் 
ஊராட்சியில் உள்்ள SC/ST எஸ்.சி/எஸ்டி மொமாத்த 
மக்கள் மொதாலகயில் எத்தலன ேதவீதம் உள்்ளனவரா, 
அதற்கு இல்ணயான ேதவீதத்தில் SC/ST எஸ்.சி/எஸ்.டி 
பிரிவினருக்குக் குழுவில் இ்டம் ஒதுக்க வேண்டும்.
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72.	 வி.எம்.சி	குழுவின்	ரெயல்்பாடுகள்	்பற்றிக்	குறிப்பிடுக

z வேலை நல்டமொ்பறும் இ்டத்லத ்பார்லேயிடுேதும் 
மற்றும் மொதாழிைா்ளர்களி்டம் வேலை மொதா்டர்்பாக 
உலரயாடுதல்.

z ஆே்ணங்கள் மற்றும் ்பதிவேடுகல்ள ஆயவு மொேயதல்.

z ்பணி நல்டமொ்பறும் இ்டத்தில் ேேதிகல்ளக் 
கண்காணித்தல்.

z மொ்பாருட்களின் தரத்திலன ஆயவு மொேயதல்.

z நல்டமொ்பற்ை வேலைகளின் தரத்தின் அறிக்லகலயத் 
தயாரித்து அேற்லை மாேட்்ட மற்றும் ேட்்டார 
கண்காணிப்புக் குழுவி்டம் ேமர்ப்பித்தல்.

z வ மலு ம்  ே மூ க த்  தணி க்ல க யின்  வ ்ப ா து ம் 
இவேறிக்லககல்ள ேமர்பித்தல்.

ஆகியலே இக்குழுவின் முக்கியமான ்பணிக்ளாக உள்்ளன.
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9. ெமூே தணிக்டே

73.	 ெமூக	்தணிக்லக	என்றால்	என்ை?

தணிக்லக என்ைால் ஆயவு. அரசு நைத்திட்்டங்கல்ள 
மக்கவ்ள ஆயவு மொேயேதுதான் ேமூக தணிக்லக.

74.	 ெமூக	்தணிக்லக	ஏன்	அேசியம்?

எந்த ஒரு திட்்டமும் அதன் வநாக்கத்திலன அல்டந்ததா, 
இைக்கு மக்களுக்குப் ்பயன் மொேன்று வேர்ந்ததா என 
ஆராயேதற்காக, ேம்மந்தப்்பட்்ட மக்கவ்ள ந்டத்தும் 
ஆயவு (அ) தணிக்லக இது என்்பதால் ேமூக தணிக்லக 
மிகவும் அேசியமாகிைது. வமலும் அலுேைர்கள் மற்றும் 
தணிக்லகயா்ளர்கள் (ஆடிட்்டர்கள்) மூைம் ந்டத்தப்்படும் 
ஆயோனது ேரவு - மொேைவு விேரங்களுக்கு அதிக 
முக்கியத்துேம் மொகாடுப்்பதாக இருக்கும். மாைாக ேமூக 
தணிக்லக, திட்்ட ்பயனாளிகளின் வகாரிக்லககல்ள 
வநரடியாகப் ்பதிவிடும். இதனால் ேரும் காைங்களில் 
திட்்டத்தில் வமற்மொகாள்்ள வேண்டிய மாற்ைங்கள் ்பற்றியும் 
இதன் மூைம் அறியைாம்.

75.	 நூறு	நாள்	வேலைத்	திட்்டத்திற்கு	ெமூகத்	்தணிக்லக	
யாரால்	ந்டத்்தப்்படும்?

மாநிை அரோல் அலமக்கப்்பட்டுள்்ள, தமிழ்நாடு ேமூக 
தணிக்லக ேங்கம் (SASTA - The Social Audit Society 
of Tamil Nadu) என்ை நிறுேனத்தால் ேமூக தணிக்லக 
குழுக்கள் அலமக்கப்்பட்டு அதன் மூைம் ேமூக தணிக்லக 
ந்டத்தப்்படும்.

76.	 ெமூக	்தணிக்லக	ெங்கத்தின்	்பணிகள்	என்ரைன்ை?

z ேமூகத் தணிக்லக கிராம ேல்ப கூட்்டத்லத முலையாக 
ந்டத்த ந்டேடிக்லககள் எடுப்்பது.
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z தன்னார்ே மொதாண்டு நிறுேனங்கள் மற்றும் இத் 
திட்்டத்தின் முதன்லம ்பங்குதாரர்க்ளாக உள்்ள இத்திட்்ட 
்பயனாளிகளுக்குத் திட்்டம் ்பற்றியும் ேமூகத் தணிக்லக 
நல்டமுலைகள் ்பற்றியும் ேமூக தணிக்லக கிராம ேல்ப 
ந்டேடிக்லககள் ்பற்றியும் ்பயிற்சி அளிப்்பது.

z ேமூகத் தணிக்லக முலைகல்ள ேடிேலமப்்பது.

z ேழிகாட்டு லகவயடுகல்ளத் தயார் மொேயேது.

z ேமூகத் தணிக்லக அறிக்லக ்படிேங்கல்ளத் தயார் 
மொேயேது.

z நூறு நாள் வேலைத் திட்்ட ்பணியா்ளர்களுக்கு அேர்கள் 
உரிலமகள் மற்றும் திட்்டத்தின் ்பயன்கள் ்பற்றி 
விழிப்பு்ணர்வு ஏற்்படுத்துேது.

z ஆே்ணங்கல்ள முதன்லம ்பயனாளிகல்ளக் மொகாண்டு 
ேரி்பார்க்க உதவுேது.

z ்பணித்த்ளத்லத ஆயவு மொேயய உதவுேது.

z ேமூகத் தணிக்லக கிராம ேல்பகளில் எடுக்கப்்பட்்ட 
முடிவுகல்ள மக்களுக்குத் மொதரியப்்படுத்துேது.

z ஒவமொோரு நிதியாண்டின் துேக்கத்திலும் ேமூகத் 
தணிக்லக கிராம ேல்பகல்ள ந்டத்துேது ்பற்றி இந்த 
ேங்கம் ஒரு ்பட்டியலைத் தயாரிக்கும். அதலன மாேட்்ட 
திட்்ட ஒருங்கில்ணப்்பா்ளர்களுக்கு அனுப்பிலேக்கும்.

77.	 ஒரு	கிராம	ஊராட்சியில்	எப்வ்பாது	ெமூகத்	்தணிக்லக	
நல்டர்பறும்?

குலைந்தது ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முலையாேது நூறு நாள் 
வேலைத் திட்்டத்திற்கான ேமூகத் தணிக்லக (ஆயவு) 
ஒவமொோரு ஊராட்சியிலும் நல்டமொ்பைவேண்டும்.
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78.	 கிராம	மக்கள்	ெமூக	்தணிக்லகயில்	எப்்படி	ஈடு்படுேது?

உங்கள் ஊராட்சிக்கான ேமூக தணிக்லகக் குழுவில் 
உறுப்பினராக நீங்கள் இருக்க முடியாது. வேறு ஒரு 
ஊராட்சிக்கான குழுவில்தான் நீங்கள் உறுப்பினராக 
இருக்கைாம்.

79.	 யாரரல்ைாம்	ெமூக	்தணிக்லகக்	குழுவில்	உறுப்பிைராக	
முடியும்?

z வேறு கிராம ஊராட்சியிலுள்்ள நூறு நாள் வேலைத் 
திட்்ட ்பணியா்ளர்கள்

z மொதாண்டு நிறுேன ஊழியர்கள்
z சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்கள்
z கிராம இல்ளஞர்கள்
எனப் ்பைர் ேமூகத் தணிக்லக குழுவின் அங்கத்தினர்க்ளாக 
ஆக முடியும். அதன் மூைம் வநரடியாக ேமூக தணிக்லகயில் 
ஈடு்ப்ட முடியும்.

80.	 ெமூக	்தணிக்லகயில்	கிராம	்பஞ்ொயத்து	மற்றும்	ஊரக	
ேளர்ச்சித்	துலற	அலுேைர்களின்	்பணி	என்ை?

ேமூகத் தணிக்லக குழுவிற்குத் வதலேயான ஆே்ணங்கல்ள 
ேழங்குேது மற்றும் ேமூகத் தணிக்லகலய கிராமத்தில் 
ந்டத்துேதற்கு உதவி புரிேது ஆகியலே இேர்களின் 
முக்கிய ்பணியாகும் இேர்கள் எந்த விதத்திலும் வநரடியாக 
ேமூக தணிக்லகயில் ஈடு்ப்ட கூ்டாது.

81.	 ெமூக	்தணிக்லக	குழு	உறுப்பிைர்கள்	 எந்ர்தந்்த	
ஆே்ணங்கலள 	 ஆய்வு 	 ர ெ ய் ய 	 அதிக ா ர ம்	
்பல்டத்்தேர்கள்?

z ேருலகப் ்பதிவேடு (Muster Roll),
z வேலை அட்ல்ட (Job Card),
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z அ்ளவீடு புத்தகம் (M-book),

z கிராம ேல்ப தீர்மானம்,

z நிர்ோக அனுமதி, மொதாழில்நுட்்ப அனுமதி, நிதி 
அனுமதி ஆகியேற்றின் நகல்,

z வேலை மதிப்பீடுகள் (Work estimate),

z வேலை துேக்க ஆல்ண (Work Commencement Order),

z ்பணிப்்பதிவேடு (Employment Register),

z ரசீது புத்தகங்கள்,

z ஊதியம் ேழங்கிய விேரங்கள்,

z த்ளோ்டங்கள் ோங்கிய ரசீதுகள்,

z மொேைவுச் சீட்டுகள்,

z முந்லதய ேமூக தணிக்லககள் மீது எடுக்கப்்பட்்ட 
ந்டேடிக்லககள் விேரம்,

z குலைகள் ்பதிவேடு (Complaints/Grievance register),

z திட்்டம் ேம்்பந்தமான சிை முக்கிய ஆே்ணங்கள்.

இலே அலனத்லதயும் அதன் நகல்களு்டன் முலையாகத் 
மொதாகுத்து, கிராம ஊராட்சி ேமூகத் தணிக்லக கிராம ேல்ப 
துேங்குேதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்பு ேமூக தணிக்லக 
குழுவி்டம் மொகாடுத்துவி்ட வேண்டும்.

82.	 ெமூகத்	 ்தணிக்லக	 குழுவிற்கு	 ேழங்கப்்படும்	
ஆே்ணங்கலள	ர்பாது	மக்கள்	ர்பற	முடியுமா?

நிச்ேயமாகப் மொ்பை முடியும். அந்த ஆே்ணங்கல்ள ேமூகத் 
தணிக்லக குழு மொ்பற்றுக் மொகாள்ளும் அவத வநரத்தில் 
அதன் நகல்கல்ள உரியத் மொதாலக மொேலுத்தி மொ்பாது மக்கள் 
மொ்பற்றுக்மொகாள்்ளைாம்.
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83.	 ெமூகத்	்தணிக்லகயின்	வ்பாது	கல்டப்பிடிக்க	வேண்டிய	
ேழிமுலறகள்	யாலே?

z கி ர ா ம த் திலிருந்து  ேமூ க த்  தணிக்லக க் க ான 
உறுப்பினர்கல்ள அல்டயா்ளம் கண்டுபிடித்து 
அேர்களுக்கு நூறு நாள் வேலை ேட்்டம் மற்றும் 
திட்்டம் ்பற்றி விரிோன ்பயிற்சி அளித்தல்.

z கிராம ஊராட்சியி்டமிருந்தும் ஒன்றிய அலுேைகத்தி 
லிருந்தும் ஆே்ணங்கல்ளப் மொ்பற்று அதலனப் 
்பரிசீலித்தல்.

z நூறு நாள் வேலை ்பணியா்ளர்களின் வீடுகளுக்குச் 
மொேன்று தகேல் வேகரித்து ஆே்ணங்கல்ள ேரி்பார்த்தல்.

z ்பணித் த்ளத்திற்குச் மொேன்று அ்ளவீடுகள் மூைம் ்பணியின் 
தரத்லதச் ேரி்பார்த்தல்.

z அறிக்லக தயாரித்தல்.

z ேமூகத் தணிக்லக கிராம ேல்பக்கு ஏற்்பாடு மொேயதல், 
அதலன ஒருங்கில்ணத்தல்.

z ேமூக த்  தணிக்லகயில் கண்டுபிடிக்கப்்பட்்ட 
குலை்பாடுகள்/தல்டகள் மீது ந்டேடிக்லக எடுக்க 
முயற்சி வமற்மொகாள்ளுதல்.

84.	 ெமூகத்	்தணிக்லக	கிராம	ெல்ப	என்றால்	என்ை?

ேமூகத் தணிக்லக அறிக்லகலய மக்கள் ஒப்புதலுக்காக 
லேப்்பதற்காகவே நல்டமொ்பறும் சிைப்பு கிராம ேல்ப இது

85.	 ொ்தார்ண	கிராம	ெல்பக்கும்	ெமூகத்	்தணிக்லக	கிராம	
ெல்பக்கும்	விதிமுலறகள்	வேறு்படுமா?

மொ்பரிய அ்ளவில் வேறு்பாடு இருக்காது. மக்களிலிருந்து 
யாவரனும் ஒருேர் இந்த கிராம ேல்பயின் தலைேராக 
இருப்்பார். உரிய காமொ்ணாளி ்பதிவுகள் (Video Record) 
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வமற்மொகாள்்ள வேண்டும். மற்ை்படி ோதார்ண நல்டமொ்பறும் 
கிராம ேல்பக்கு உள்்ள அலனத்து விதிமுலைகளும் 
இதற்கும் மொ்பாருந்தும்.

86.	 ெமூகத்	்தணிக்லக	கிராம	ெல்ப	நல்டர்பறப்	வ்பாேல்தப்	
்பற்றி	நாம்	வேறு	எந்்தர்தந்்த	ேழியில்	அறிந்து	ரகாள்ள	
முடியும்?

இல்ணய ேழி மூைமாகவும் ேமூகத் தணிக்லக குழு 
மூைமாகவும் மொதரிந்து மொகாள்்ளைாம்.

 இலணய ேழி: www.nrega.nic.in > Social Audit >  
View Social Audit Calendar Report

87.	 ெமூகத்	்தணிக்லக	கிராம	 ெல்பயில்	லேக்கப்்ப்ட	
வேண்டிய	ஆே்ணங்கள்	என்ரைன்ை?

z வகள்வி 81 இல் குறிப்பிட்டுள்்ள ஆே்ணங்கள் 
அலனத்தும் கிராம ேல்பயில் மக்கள் ்பரிசீைலனக்காக 
லேக்கப்்ப்ட வேண்டும்.

z வமலும் ேமூக தணிக்லகயால் தயாரிக்கப்்பட்்ட 
அறிக்லகயும் கிராம ேல்ப ஒப்புதலுக்காக லேக்கப்்ப்ட 
வேண்டும்.

z ேமூகத் தணிக்லக கிராம ேல்பயில் விோதங்கள் 
துேங்குேதற்கு முன் க்டந்த முலை வமற்மொகாள்்ளப்்பட்்ட 
ேமூக தணிக்லகயின் மீது எடுக்கப்்பட்்ட ந்டேடிக்லககள் 
்பற்றி மக்களுக்கு ோசித்துக் காட்்ட வேண்டும், வி்ளக்க 
வேண்டும்.

z வமலும், ேமூகத் தணிக்லக அறிக்லகயிலன ்பஞ்ோயத்து 
அலுேைக அறிவிப்பு ்பைலகயில் கிராம ேல்ப 
துேங்குேதற்கு முன்வ்ப ஒட்்ட வேண்டும்.

88.	 ெமூகத்	்தணிக்லக	கிராம	 ெல்பயில்	யாரரல்ைாம்	
கட்்டாயம்	கைந்து	ரகாள்ளவேண்டும்?
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z கிராம ்பஞ்ோயத்தின் மக்கள் பிரதிநிதிக்ளான 
ஊராட்சி தலைேர், துல்ணத் தலைேர் மற்றும் ோர்டு 
உறுப்பினர்கள்,

z நூறு நாள் வேலைத் திட்்டத்லத நல்டமுலைப்்படுத்தும் 
அலுேைர்க்ளான ஊராட்சி மொேயைர் ்பணித்த்ள 
மொ்பாறுப்்பா்ளர் இதர ்பணியா்ளர்கள்,

z மொதாண்டு நிறுேன ஊழியர்கள்,

z மகளிர் சுய உதவி குழு பிரதிநிதிகள் மற்றும் 
உறுப்பினர்கள்,

z ேங்கி முகேர்கள்,

z நூறு நாள் வேலைத் திட்்டத்தின் மாேட்்ட திட்்ட 
ஒருங்கில்ணப்்பா்ளர் அல்ைது அேரின் பிரதிநிதி ஒருேர்,

z கிராமேல்ப உறுப்பினர்கள் (குலைமொேண் ேரம்பு).

89.	 இத்திட்்டத்தின்	 மாேட்்ட	 ஒருங்கில்ணப்்பாளரின்	
்பணிகள்	என்ை?

z ேமூகத் தணிக்லக குழுவிற்கு ேழங்க வேண்டிய 
அலனத்து ஆே்ணங்கல்ளயும் கிராம ஊராட்சி ேழங்கி 
விட்்டதா என உறுதி மொேயயதல்.

z ேமூகத் தணிக்லக அறிக்லக மீது உரிய ந்டேடிக்லக 
எடுக்க ேழிேலக மொேயதல்.

z முலையாக மொேைேழிக்கப்்ப்டாத மொதாலககள் இருப்பின் 
அதலன ேம்்பந்தப்்பட்்டேர்களி்டமிருந்து திரும்்பப் மொ்பை 
வேண்டும். மொ்பைப்்பட்்ட மொதாலகக்கு ரசீது ேழங்குதல்.

z ேமூகத் தணிக்லக மூைம் திரும்்பப் மொ்பைப்்பட்்ட 
மொதாலககளுக்மொகன தனியான ேங்கிக் க்ணக்கு 
்பராமரித்தல்.
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z நூறு நாள் வேலைத் திட்்ட நிதியில் முலைவகடு 
மொேயதேர்கள் மீது ேட்்டப்்படியான ந்டேடிக்லக 
எடுத்தல்.

90.	 ்தணிக்லக	்தல்டகள்	என்றால்	என்ை?

நூறு நாள் வேலை உறுதி ேட்்டம் மற்றும் அதன் 
விதிகளுக்கு புைம்்பாக வமற்மொகாள்்ளப்்பட்்ட விஷயங்கவ்ள 
தணிக்லக தல்டகள் எனக் குறிப்பி்டப்்படும்.

91.	 ்தணிக்லக	்தல்டகள்	மீது	ந்டேடிக்லக	எடுக்க	வேண்டிய	
ர்பாறுப்புல்டய	அலுேைர்	யார்?

ேம்்பந்தப்்பட்்ட ேட்்டார ே்ளர்ச்சி அலுேைவர ந்டேடிக்லக 
எடுக்க வேண்டிய அலுேைர். அதற்கும் வமல் மாேட்்ட 
திட்்ட ஒருங்கில்ணப்்பா்ளர் மற்றும் மாநிை திட்்ட 
ஒருங்கில்ணப்்பா்ளர் ஆகிவயாவர தணிக்லக தல்டகள் 
மீது ந்டேடிக்லக எடுக்க வேண்டிய மொ்பாறுப்புல்டய 
அலுேைர்கள் ஆோர்கள்.

92.	 ்தணிக்லக	 ்தல்டகள்	 மீது	 ந்டேடிக்லக	 எடுக்கப்	
்ப்டவில்லை	என்றால்	என்ை	ரெய்ேது?

மத்திய ஊரக ே்ளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துலைக்கு புகார் 
மொதரிவிக்கைாம்.

93.	 நூறு	நாள்	வேலை	திட்்டம்	ர்தா்டர்்பாை	புகார்கலளத்	
ர்தரிவிக்க	ேழிமுலறகள்	என்ரைன்ை?

ேமூகத் தணிக்லக குழுவி்டம் நமது 
குலைகல்ளத் மொதரியப்்படுத்தைாம். 
குலைகல்ளப் ்பதிவு மொேயேதற்காக 
ஊராட்சியில் உள்்ள ்பதிவேட்டில் 
்பதிவு மொேயயைாம். அதற்கும் வமைாக 
இல்ணயத்ளத்தில் (nrega.nic.in) நமது 
குலைகல்ள ்பதிவு மொேயயைாம்.
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94.	 இல்ணயேழி	புகாலர	யாரரல்ைாம்	ர்தரிவிக்கைாம்?

புகார் மொதரிவிக்க விரும்பும் மொ்பாதுமக்கள் யாவரனும் புகார் 
மொதரிவிக்கைாம். மொதாண்டு நிறுேன ஊழியர்கள், நூறு நாள் 
வேலை திட்்ட ்பணியா்ளர்கள், கிராமத்து இல்ளஞர்கள் 
சுய உதவிக்குழு மகளிர் என யார் வேண்டுமானாலும் 
இல்ணயம் மூைம் நூறு நாள் வேலைத் திட்்ட குலைகல்ளப் 
்பதிவி்டைாம்.

95.	 ்தகேல்	அறியும்	உரிலமச்	ெட்்டம்	மூைம்	நூறு	நாள்	
வேலை	திட்்ட	்பணிகள்	்பற்றிய	்தகேல்கலள	ர்பற	
முடியுமா?

நிச்ேயமாக மொ்பை முடியும்.

96.	 எந்்த	அலுேைருக்கு	இது	்பற்றிய	்தகேல்	ர்பறும்	உரிலமச்	
ெட்்ட	விண்்ணப்்பத்ல்த	அனுப்்ப	வேண்டும்?

உங்கள் ஊராட்சி தலைேருக்குத் தகேல் மொ்பறும் உரிலமச் 
ேட்்ட விண்்ணப்்பத்லத அனுப்பி லேயுங்கள்.

 சமூக ேணிக்லக ்பத்திகள் 
மற்றும் அட்்டேலணகள் QR CODE
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10. முடைமன்ைம்

97.	 நூறு	நாள்	வேலை	திட்்டத்தின்	மூைம்	அலமக்கப்்படும்	
முலறமன்றத்தின்	க்டலமகள்	என்ரைன்ை?

நூறு நாள் வேலை ோயப்பு திட்்டத்தின் கீழ் நல்டமொ்பறும் 
்பணிகள் மற்றும் பிை மொேயல்்பாடுகளில் ந்டக்கும் 
குற்ைங்கல்ளக் கண்டுபிடித்து அதலனத் தீர்த்து லேக்க 
உள்்ள முலைமன்ைவம இம்மன்ைம். மக்களி்டமிருந்து ேரும் 
நூறு நாள் வேலை மொதா்டர்்பான புகார்கல்ள ்பரிசீலித்து, 
உரிய ந்டேடிக்லக எடுக்க அரசுக்கு இம் முலைமன்ைம் 
்பரிந்துலரக்க முடியும். வமலும் நூறு நாள் வேலைலய 
முலையாகச் மொேயல்்ப்ட ேழிேலக மொேயேதும் இதன் 
முக்கிய மொ்பாறுப்்பாகும்.

98.	 முலறமன்ற	நடுேர்கள்	்பற்றிய	்தகேல்கலள	எப்்படி	
அறிந்து	ரகாள்ேது?

மாேட்்டத்திற்கு ஒருேர் என தமிழகத்தில் ஒவமொோரு 
மாேட்்டத்திலும் இத்திட்்டத்திற்கான முலைமன்ை நடுேர்கள் 
இருக்கின்ைார்கள். மாேட்்ட ஆட்சியர் அலுேைகத்தில் 
இேர்க்ளது அலுேைகம் உள்்ளது.



60 | மோத்மா ோந்தி கேசிய ஊரே கேடை உறுதியளிப்புச் சட்ைம்

11. ்பதிகேடுேள்

99.	 100	நாள்	வேலைோய்ப்பு	உறுதி	அளிப்பு	திட்்டத்தின்	கீழ்	
்பராமரிக்கப்்படும்	்பதிவேடுகள்	என்ரைன்ை?

100 நாள் வேலை ோயப்பு திட்்டத்தின் கீழ் ஏழு ேலகயான 
்பதிவேடுகள் ்பராமரிக்கப்்படுகின்ைன.

z விண்்ணப்்பம் மற்றும் அல்டயா்ள அட்ல்ட ்பதிவேடு- 1
z கிராமேல்ப மற்றும் ேமூகத் தணிக்லக ்பதிவேடு- 2
z வேலை வகட்பு, ஒதுக்கீடு மற்றும் ஊதியம் ேழங்கும் 

்பதிவேடு- 3
z வேலை ்பதிவேடு- 4
z நிலையான மொோத்து ்பதிவேடு- 5
z புகார் ்பதிவேடு- 6
z மொ்பாருட்கள் ்பதிவேடு (Materials Register)- 7

QR code

 ்பதிதேடுகள் ்பட்டியல் & விளக்கம் 

 ்பதிதேடுகளின் புலகப்்ப்டங்கள்
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12. இதை கேள்விேள்

100.	 மக்கள்	்தகேல்	்பைலக	என்றால்	என்ை?

மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்்டப் 
்பணிகள் நல்டமொ்பறும் இ்டங்களில் இச்ேட்்டத்தால் 
நிர்்ணயிக்கப்்பட்டுள்்ள விேரங்கள் அ்டங்கிய தகேல் 
்பைலக நிறுேப்்ப்ட வேண்டும். இதுவே மக்கள் தகேல் 
்பைலக எனப்்படும்.

101.	 மக்கள்	்தகேல்	்பைலக	எத்்தலை	ேலகப்்படும்?

அது இரண்டு ேலகப்்படும்.

z தனிந்பர் ்பணிக்கான தகேல் ்பைலக.
z ேமுதாயப் ்பணிக்கான தகேல் ்பைலக.

102.	 மக்கள்	்தகேல்	்பைலகயில்	இ்டம்	ர்பற	வேண்டியலே	
என்ரைன்ை?

z இத்தகேல் ்பைலகயில் இ்டது ஓரம் இத்திட்்டத்தின் 
இைட்சிலன இருக்க வேண்டும்.

z ேைது ஓரம் மாநிை அரசின் இைட்சிலன இருக்கும்.

z லமயப் ்பகுதியில், உச்சியில் மகாத்மா காந்தி வதசிய 
ஊரக வேலை உறுதிச் ேட்்டம், என எழுதப்்பட்டிருக்க 
வேண்டும்.

z இேற்று்டன் கீழ்க்கண்்ட 11 விேரங்கள் கண்டிப்்பாக 
இ்டம் மொ்பற்றிருக்க வேண்டும்:

 1. வேலையின் மொ்பயர்
 2. வேலை அல்டயா்ள எண்
 3. திட்்ட மதிப்பீடு (ரூ ைட்ேத்தில்)
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 4. வேலை ஆரம்பித்த நாள்
 5. வேலை முடிவுற்ை நாள்
 6. மொதாழிைா்ளர் மற்றும் மொ்பாருள் கூறு  

 (ரூ்பாய  ைட்ேத்தில்)
 7. மனித ேக்தி நாட்கள் 

 (திட்்டமிட்்டது மற்றும் எடுக்கப்்பட்்டது)
 8. அ்ளவீடுகளின் அைகு
 9. தினேரி ஊதிய விகிதம்
 10. மொேயல்்படுத்தும் நிறுேனத்தின் மொ்பயர்
 11. மொ்பயர் மற்றும் மொதா்டர்பு எண்கள் 

 (குலைதீர் அலுேைர்/ேமூகத் தணிக்லக அைகு/  
 கட்்ட்ணமில்ைா மொதாலைவ்பசி எண்)

103.	 மக்கள்	்தகேல்	்பைலகயின்	அளவீடு	என்ை?

z தனிந்பர் ்பணி - 2 அடி அகைம் 3 அடி உயரம் (2x3)
z ேமுதாயப் ்பணி - 3 அடி அகைம் 4 அடி உயரம் (3x4)

தகவல் பலககயின் வண்்ணப்படம் பின்புற உள் அட்கடயில் பார்்க்கவும்.
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104.	 மக்கள்	்தகேல்	்பைலகயின்	ேண்்ணம்	எப்்படி	அலமய	
வேண்டும்?

தனிநபர் பணி: பின்புைம் மஞ்ேள் நிைத்திலும், எழுத்துக்கள் 
மற்றும் ்பார்்டர்கள் கருப்பு நிைத்திலும் இருக்க 
வேண்டும்.

சமுதாய பணி: பின்புைம் மஞ்ேள் நிைத்திலும், எழுத்துக்கள் 
மற்றும் ்பார்்டர்கள் நீை நிைத்திலும் இருக்க வேண்டும்.

105.	 புவிொர்	குறியீடு	(Geo	-	MGNREGA)

புவிோர் குறியீடு என்்பது வேலை நல்டமொ்பறும் இ்டத்தில் 
புேன் ஆப் (Bhuvan App) மூைம் புலகப்்ப்டம் எடுத்து 
MGNREGA இல்ணயத்ளத்தில் ்பதிவேற்றும் முலையாகும்.

106.	 புவிொர்	குறியீடு	(Geo	tagging)	எப்வ்பார்தல்ைாம்	
எடுக்கப்்ப்ட	வேண்டும்?

z ்பணி துேங்கும் முன் ்பணித் த்ளத்தில் முதல் நிலையில் 
புவிோர் குறியீடு புலகப்்ப்டம் எடுக்கப்்ப்ட வேண்டும்.

z ்பணி துேங்கப்்பட்டு, ்பணி நல்டமொ்பறும் மொ்பாழுது 
இரண்்டாம் நிலையில் புவிோர் குறியீடு புலகப்்ப்டம் 
எடுக்கப்்ப்ட வேண்டும்.

z மொதா்டர்ந்து ்பணி முடிவுற்ைவு்டன் முழு அலமப்பு்டன் 
நன்ைாகத் மொதரியும் ேண்்ணம் துல்லியமாக, அதாேது 
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10 மீட்்டர் இல்டமொேளியில் மூன்ைாேது மற்றும் இறுதி 
நிலையில் புலகப்்ப்டம் எடுக்க வேண்டும்.

z இேற்லை இல்ணயத்தில் ்பதிவேற்ைம் மொேயயப்்ப்ட 
வேண்டும்.

107.	 வேலை	 ரெய்யும்	 இ்டத்தில்	 ்பணியாளர்	 ேருலக	
்பதிவேட்டிலை	 (NMR ) 	 லேக்கவும் 	 அ்தலை	
வேலையாட்கள்	்பார்க்கவும்	ெட்்டத்தில்	இ்டம்	உள்ள்தா?	

கண்டிப்்பாக. வேலை மொேயயும் இ்டத்தில் கட்்டாயம் 
ேருலக ்பதிவேடு இருக்க வேண்டும். அதலன ்பணி 
மொேயயும் வேலையாட்கள் மட்டுமல்ைாமல் அட்ல்ட 
லேத்திருக்கும் எேரும் ்பதிவேட்ல்ட ்பார்லேயி்ட 
ேட்்டத்தில் (MGNREGA 2005 அட்்டேல்ண 1 ்பத்தி 15) 
இ்டம் உண்டு. வேலை ஆரம்பிக்கும் முன் தங்களுல்டய 
ேருலக முலையாக ்பதிவு மொேயயப்்பட்டுள்்ளதா என்்பலத 
ேரி்பார்ப்்பது ஒவமொோரு ்பணியா்ளர்களின் க்டலமயாகும்.

108.	 வேலைக்காை	உத்்தரோ்தம்	திட்்டத்தின்	க்ணக்குகள்	
மற்றும்	ஆே்ணங்கலள	ர்பாதுமக்கள்	்பார்லேயிடுேது	
ெம்்பந்்தமாக	ெட்்டம்	என்ை	கூறுகிறது?

இது ்பற்றி மூன்று விதமாக கூைப்்பட்டுள்்ளது.

z எல்ைா  க்ணக்குகல்ளயும் ஆே்ணங்கல்ளயும் 
மொ்பாதுமக்கள் ஆயவு மொேயயும் விதத்தில் தயாராக 
லேத்திருக்க வேண்டும் என்று ேட்்டத்தில் மொதளிோக 
கூைப்்பட்டுள்்ளது. திட்்டத்தில் ேலரயறுத்துள்்ள 
கட்்ட்ணத்லதச் மொேலுத்தி எல்ைா ஆே்ணங்களின் 
நகல்கல்ளயும் மொ்பற்றுக் மொகாள்்ளைாம். (MGNREGA 
2005 - அட்்டேல்ண 1 ்பத்தி 16)

z ேருலகப் ்பதிவேடு நகலை கட்்ட்ணத்லதச் 
மொேலுத்தி கிராம ்பஞ்ோயத்து மற்றும் திட்்ட 
அதிகாரியின் அலுேைகத்தில் மொ்பற்றுக் மொகாள்்ள ேழி 
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மொேயயப்்பட்டுள்்ளது (MGNREGA 2005 - அட்்டேல்ண 1 
்பத்தி 16)

z ேமூக  தணிக்லக  கி ர ா ம  ேல்ப க்கு  எல்ை ா 
ஆே்ணங்கல்ளயும் அதாேது ேருலகப் ்பதிவேடு அ்ளவு 
புத்தகம் ஒப்புதல் கடிதம் மற்றும் எல்ைா க்ணக்கு 
ேழக்குகளும் கிராம ்பஞ்ோயத்து அளிக்கவேண்டும் 
(MGNREGA 2005 - பிரிவு 17 (2))

109.	 கிராம	ெல்ப	கூட்்ட	நாளன்று	நூறு	நாள்	வேலை	ஆட்கலள	
கிராம	ெல்ப	கூட்்டத்திற்வகா	அல்ைது	வேலைக்வகா	
ேந்வ்த	 ஆக	 வேண்டும்	 எை	 கட்்டாயப்்படுத்தி	
லகரயழுத்து	ோங்க	ெட்்டத்தில்	இ்டமுள்ள்தா?	கிராம	
ெல்ப	கூட்்ட	நாளன்று	நூறு	நாள்	வேலைத்	திட்்டம்	
நல்டர்பறுமா?

கிராம ேல்ப கூட்்டம் அரசு விடுமுலை நாட்களில் மட்டுவம 
ந்டத்தப்்படும். எனவே கிராம ேல்பயின் வ்பாது 100 நாள் 
வேலை கண்டிப்்பாக இருக்காது. இருக்கவும் கூ்டாது. 
அந்நா்ளன்று 100 வேலையாட்கல்ள வேலைக்கு ோருங்கள் 
என்று கட்்டாயப்்படுத்தி கூப்பி்ட இயைாது. கூப்பி்டவும் 
கூ்டாது. அவோறு கூப்பிட்டு லகமொயழுத்து ோங்குதல் 
ேட்்டத்திற்கு புைம்்பானது ஆகும்.

110.	 நாம்	ஓராண்டில்	வேலை	ரெய்்த	்பணி,	அளவு,	ோங்கிய	
ஊதியம்	வ்பான்றேற்லற	இல்ணய்தளத்தில்	்பார்க்க	
்பதிவிறக்கம்	ரெய்ய	ேெதி	உள்ள்தா?	ஊராட்சியில்	
ந்டந்்த 	 ரமாத்்த 	 ்பணிகள்	 ்பற்றிய	 விேரங்கள்	
இல்ணயத்தில்	அறிய	முடியுமா?

முடியும். https://nrega.nic.in/ என்ை இல்ணய த்ளத்தின் 
ோயிைாக வமற்கண்்ட அலனத்து தகேல்கல்ளயும் ்பார்க்க, 
்பதிவிைக்கம் மொேயய ேேதி உள்்ளது.
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111.	 வேலை	ோய்ப்பு	திட்்டத்திற்கும்	ெட்்டத்திற்கும்	உள்ள	
வேறு்பாடு	என்ை?

திட்்டத்திற்கும் ேட்்டத்திற்கும் ஒரு முக்கிய வேறு்பாடு 
உண்டு. திட்்டங்கள் ேரும் வ்பாகும். ஆனால் ேட்்டம் 
என்்பது ்பை காைம் நிலைத்து நிற்கக் கூடியது. திட்்டத்லத 
ஒரு அரசு அலுேைர் நிலனத்தால் மாற்றி அலமக்கவோ 
லக விட்டு வி்டவோ முடியும். ஆனால் ேட்்டத்லத 
மாற்றுேதற்கு ்பாராளுமன்ைத்தில் திருத்தம் மொகாண்டு 
ேரவேண்டும். வேலை உத்திரோத ேட்்டத்தின்்படி 
மொதாழிைா்ளர்கள் நீடித்த ேட்்டரீதியான ்பாதுகாப்ல்ப 
மொ்பற்ைேர்க்ளாக இருப்்பர்.

ேட்்டம் இயற்றுேது அரசுக்கு வேலைக்கான உத்தரோதத்லத 
தரவேண்டுமொமன கட்்டாயத்லத ஏற்்படுத்துகிைது. 
மொதாழிைா்ளர்களின் உரிலமலய ்பாதுகாக்கிைது. 
நாம் இதுேலர ்பை வேலை ோயப்பு திட்்டங்கல்ள 
்பார்த்திருக்கிவைாம். உதார்ணமாக வேலைக்கு உத்தரோத 
திட்்டம் (EAS), வதசிய கிராமப்புை வேலை ோயப்பு 
திட்்டம் (NREP), கிராமப்புை உலழப்்பா்ளர் வேலை உறுதித் 
திட்்டம் (RLEGP), ஜெேகர் வேலை ோயப்பு திட்்டம் (JRY), 
முழுலமயான கிராமிய வேலை ோயப்பு திட்்டம் (SGRY) 
என்று மொ்பரும்்பாைான திட்்டங்கள் மொேயல்்படுத்தப்்பட்டு 
உள்்ளது. ஆனால் தற்வ்பாது ேந்துள்்ளது வேலை உறுதி 
ேட்்டம். இது நாம் வேலை மொ்பறுேலத ஒரு உரிலம 
ஆக்குகிைது. நமக்கு வேலை தருேலத அரசின் கட்்டாய 
க்டலம ஆக்குகிைது. இதனால்தான் இந்த ேட்்டம் மிகவும் 
முக்கியத்துேம் ோயந்ததாக உள்்ளது.

MGNERGA
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13. நிர்ோேக் ேட்ைடமப்பு

கிராம ஊராட்சி

ேட்்டார ேளர்ச்சி அலுேைகம்
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மாேட்்ட ஆட்சியர் அலுேைகம்
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14. ேடைமுடை ெோல்ேளும்  
 அதன் தீர்வுேளும்

112.	 நூறு	நாள்	வேலை	திட்்டத்ல்த	விேொயப்	்பணிகளுக்காக	
வநரடியாகப்	்பயன்்படுத்்த	முடியுமா?

முடியாது. ந்டவு நடுதல், கல்ள ்பறித்தல், நீர் ்பாயச்சுதல், 
்பாத்தி கட்டுதல் வ்பான்ை விேோயப் ்பணிகல்ள நூறு 
நாள் வேலைத் திட்்டத்தின் மூைம் மொேயய முடியாது. 
ஆனால் நிைத்லதச் சீர் மொேயதல், ேரப்பு கட்டுதல், 
மரக்கன்று நடுதல், ்பண்ல்ணக்குட்ல்ட அலமத்தல், 
நாற்ைங்கால் ்பண்ல்ண அலமத்தல் (நர்ேரி) நிை 
வமம்்பாடு, மண் புழு ே்ளர்ப்பு, இயற்லக உரங்கள் 
தயாரிப்்பதற்கான கட்்டலமப்பு, கி்ணறு மொேட்டுதல், மீன் 
உ்ளர் க்ளங்கள் அலமத்தல், காடு ே்ளர்த்தல், ஆடு-மாடு-
வகாழி மொகாட்்டலகக் கட்டுதல், அவோைா ே்ளர்ப்புக்கான 
கட்்டலமப்பு வ்பான்ை விேோயம் ோர்ந்த வேலைகல்ளத் 
தனி ந்பர் நிைங்களில் இத்திட்்டத்தின் மூைம் மொேயய 
முடியும்.

113.	 100	நாள்	வேலை	ோய்ப்பு	திட்்டத்்தால்	விேொயம்	
்பாதிக்கப்்படுகிற்தா?

கண்டிப்்பாக இல்லை. ஏமொனனில் 100 நாள் வேலை 
ோயப்பு திட்்டத்தில் வமற்குறிப்பிட்டுள்்ள தனிந்பர் 
இ்டங்களில் விேோயப் ்பணிகல்ள வமற்மொகாள்ேவதாடு, 
மொ்பாது இ்டங்களிலும், ஏரி, கண்மாய, ோயக்கால்கல்ள 
தூர்ோருதல், ஓல்டகல்ளத் தூர்ோரி சீர் மொேயதல் மற்றும் 
புதிதாக உருோக்குதல் வ்பான்ை ்பணிகல்ள வமற்மொகாள்்ள 
முடியும். வமலும், நிைத்தடி நீர்மட்்ட உயர்வுக்கு உகந்த 
்பணிக்ளான ்பைவிதமான தடுப்்பல்ணகல்ளக் கட்டுதல், 
குழி எடுத்தல் வ்பான்ை ்பணிகல்ளயும் மொேயய முடியும். 
இப்்பணிகல்ளத் திட்்டமிட்டு முலையாகச் மொேயதால், 
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நூறு நாள் வேலைத் திட்்டம் மூைம் விேோயம் 
நிச்ேயமாக வமம்்படும். மாைாக, எந்த விதத்திலும் 
்பாதிக்கப்்படுேதில்லை.

114.	 இத்	 திட்்டத்தின்	 முக்கிய	 வநாக்கமாை	 ேறுலம	
ஒழிப்பிலை	எப்்படி	அல்டேது?

ேறுலமலய முழுலமயாக ஒழிப்்பதற்கு இத்திட்்டம் 
முலையாக அமல்்படுத்தப்்ப்ட வேண்டும். குறிப்்பாக, 
ஒவமொோரு கிராம ஊராட்சியிலும் ஆண்டுவதாறும் 
்பணிகளின் மொதாகுப்பு, வை்பர் ்பட்மொஜெட் ஆகியலே தயார் 
மொேயது அலதச் ேரியாகச் மொேயல்்படுத்த ஆண்டு திட்்டம் 
தயாரிக்கப்்ப்ட வேண்டும்.

வமலும், ேமூக தணிக்லக கிராம ேல்பலய மக்கள் ேரியாகப் 
்பயன்்படுத்தினால் இத்திட்்டத்தின் முக்கிய வநாக்கமான 
ேறுலம ஒழிப்பு முழுேதும் ோத்தியமாகும்.

்பணி பொசயல் ்படுத்தும் முல்ற

ஊரொட்சி மன்றம் & கிரொம சடை  
ஒப்புதலுைன வேடைகடைத் வதர்வு ்சய்தல்  

வைைர் ைட்்ஜெட் (Labor Budget)/ 
்ெல்ஃப் ஆஃப் ப்ரொ்ஜெக்ட் (Shelf of Projects)

ò

மொேட்ை ஆட்சியர்/திட்ை இயக்குனரிைம்  
நிர்ேொக அனுமதி ்ை்றப்ைை வேண்டும்

ò
ஒனறிய வமற்ைொர்டேயொைர்/்ைொறியொைரிைம்  
்தொழில் நுட்ை அனுமதி ்ை்றப்ைை வேண்டும்

ò
வேடைக்கொன குறியீடு எண் (Work ID)  

இடையதைத்தில் ைதிவேற்்றம் ்சய்ய வேண்டும்
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எந்த இைத்தில் வேடை நடை்ைறுகி்றது  
என்ற தகேல் ைைடக நிறுே வேண்டும்

ò

 வேடை துேங்கும் முன அவத சமயத்தில் MGNREGA
 (ஜிவயொ வைக் - Geo tagging)  ையனொளிகடைக் ்கொண்டு
 புேன (Bhuvan) ்மன்ைொருள்  மினனணு ேருடக ைதிவேடு
 மூைம் ைதிவு ்சய்யப்ைை வேண்டும் (e-MR) ைதியப்ைை வேண்டும்.

ò

ஒனறிய ைணி வமற்ைொர்டேயொைர் அைவீடு ்சய்து 
அைவீட்டுப் புத்தகத்தில் ைதிவு ்சய்யப்ைை வேண்டும்.

(ைணி மதிப்பீடு இரண்டு ைட்சத்துக்கு உட்ைட்டு) 
இரண்டு ைட்சத்திற்கு வமல் என்றொல் 

ஒனறிய ்ைொறியொைர் அைவீடு ்சய்ய வேண்டும்.

ò

வேடை நடை்ைறும் வைொது 
(ஜிவயொ வைக் - Geo tagging) புேன(Bhuvan) 

்மன்ைொருள் மூைம் 
இரண்ைொம் கட்ை ைதிவு ்சய்யப்ைை வேண்டும்.

ò

ஒனறிய வமற்ைொர்டேயொைர், 
வேடை ்சய்த அைவீடுகடைத்  

்தொடக கைக்கீடு ்சய்யப்ைை வேண்டும்.

ò

கடைசியொக ஜிவயொ வைக் - Geo tagging  
முட்றயில் வேடை முடிவுற்்றது எனறு  
புேன (Bhuvan) ்மன்ைொருள் மூைம்  

ைதிவு ்சய்யப்ைை வேண்டும்.

ò
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்ைொருட்கடைப் ையனைடுத்தி  
வேடை ்சய்யப்ைட்டு இருப்பின,  

கண்டிப்ைொக மக்கள் தகேல் ைைடக  
நிறுேப்ைை வேண்டும்.

ò

ேருைத்திற்கு இரண்டு முட்ற  
சமூகத் தணிக்டக ்சய்யப்ைை வேண்டும்

ò

கிரொம சடை ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்

z உங்களுல்டய ஊராட்சியில் உள்்ள 100 நாள் வேலை 
்பற்றிய முழு தகேலை இல்ணயேழி (Online) மூைம் 
கா்ண:

 https://www.youtube.com/watch?v=uTdfYXx-6sQ&t=9s

 youtube


