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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമം (MGNREGA) 
2021-22ൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമത്തിന് (MGNREGA) 

ദേഗ്രസർക്കാർ 72000 ദോടി രൂപ അനുവേിച്ചു. 

MGNREGA 2022 തനക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തു  കൾ: 

MGNREGA Full Form മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം 

MGNREGA സ്ീ്ം 

ഔദേയാഗികമായി 

ആരംഭിച്ച  ്എദപ്പാഴാണ?് 

2006 തെഗ്രുവരി 2 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം 2005 ഓഗസ്റ്റ ്23-ന ്പാസാക്കി. 

MGNREGA-തന  മുമ്പ് 

എന്താണ ്വിളിച്ചിരുന്ന ?് 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമതമന്നാണ ്

അറിയതപ്പട്ടിരുന്ന  ്

MGNREGS ഉം MGNREGA ഉം 

ഒന്നാദണാ? 

MGNREGS എന്ന  ്MGNREGA (ആക്ട)് 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പദ്ധ ിയാണ ്

MGNREGA സ്ീ്മിന് കീഴിൽ 

വരുന്ന ജില്ലകളുതെ 

എണ്ണം? 

2021 തെഗ്രുവരി 11 മു ൽ; 708 ജില്ലേൾ ഉൾതപ്പടുന്നു 
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MGNREGA യുതെ കീഴിലുള്ള 

ഗ്രധാന രങ്കാളികൾ 

 േൂലി അദനേഷിക്കുന്നവർ 

 ഗ്ഗാമസഭ (GS) 

 ഗ് ി ല പഞ്ചായത്്ത രാജ ്സ്ഥാപനങ്ങൾ (PRI) 

 ദലാക്ക്  ലത്തിൽ ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓെീസർ 

 ജില്ലാ ദഗ്പാഗ്ഗാം ദോർഡിദനറ്റർ (ഡിപിസി) 

 സംസ്ഥാന സർക്കാർ 

 ഗ്ഗാമവിേസന മഗ്രാലയം (MORD) 

 സിവിൽ തസാസസറ്റി 

 മറ്്റ പങ്കാളിേൾ (സലൻ ഡിപ്പാർട്്ടതമനറ്ുേൾ, 

േൺദവർജൻസ ്ഡിപ്പാർട്്ടതമന്റുേൾ, സേയം 

സഹായ ഗ്ഗൂപ്പുേൾ (എസ്എച്്ചജിേൾ) 

എന്താണ ്MGNREGA ദജാബ ്

കാർഡ?് 

എംജിഎൻആർഇജിഎ സ്കീമിന് േീഴിൽ ദജാലിക്ക ്

അർഹ യുള്ള ഒരു ത ാഴിലാളിതയ തറൻഡർ തെയ്യുന്ന ഒരു 

ദരഖയാണി  ്

മഹാത്മാഗാന്ധി NREGS 

യുതെ ലകഷ്്യം  

ഒരു സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ ഉറപ്പായ ദവ നം നൽേുന്ന 

േുറഞ്ഞ  ്100 േിവസതത്ത ത ാഴിൽ വയവസ്ഥ 

MGNREGA ഔദേയാഗിക 

തവബസ്ൈറ്്റ 

https://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx 

MGNREGA & ത ാഴിലാളി ഗ്ര ിൈന്ധി - ദകാവിഡ് രാൻതഡമിക് 

ധനമഗ്രി നിർമ്മല സീ ാരാമൻ 2020 മാർച്ച ് 26-ന് എംജിഎൻആർഇജിഎയ്ക്്ക േീഴിലുള്ള 

ത ാഴിലാളിേൾക്്ക 2000 രൂപ വർധിപ്പിക്കും. ശരാശരി 2000 രൂപ  വീ ം മൂന്ന ്ദോടി മു ിർന്ന 

പൗരന്മാർ, വിേലാംഗർ, വിധവേൾ എന്നിവർക്്ക രണ്ട ്  വണേളായി 1,000 രൂപ  ഡിരിടി 

(ഡയറക്ട ് തരനിെിറ്റ ് ഗ്ടാൻസ്െർ) വഴി നൽേുതമന്നും ഗ്പഖയാപിച്ചു. തോവിഡ-്19 

തപാട്ടിപ്പുറതപ്പട്ട ിതന  ുടർന്നുണ്ടായ നഷ്ടത്തിദലക്കുള്ള മുൻസേയായാണ ്ഈ ഗ്പഖയാപനം. 21 

േിവസതത്ത ദലാക്്കഡൗൺ ഇരയൻ സമ്പേവ്യവസ്ഥയ്ക്്ക ഏേദേശം 9 ലക്ഷം ദോടിയുതട െിലവ ്

വരുത്തുതമന്ന ്ഗ്പ ീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ദോവിഡ ് -19 തപാട്ടിപ്പുറതപ്പട്ട ിതനത്തുടർന്ന ്

സാമ്പത്തിേമായി രാധിച്ചവർക്്ക തമഡിക്കൽ തടസ്റ്റിംഗ്, സ്ഗ്േീനിംഗ്, തമച്ചതപ്പട്ട ആദരാഗയ 

പരിരക്ഷാ സൗേരയങ്ങൾ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ിന് 31,000 ദോടി രൂപയുതട െണ്ട ്നൽേി. 
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MGNREGA ചരിഗ് ം: 

1991-ൽ പി.വി. നരസിംഹ റാവു ഗവൺതമന്റ ് ാതഴപ്പറയുന്ന ലക്ഷയങ്ങദളാതട 

ഗ്ഗാമഗ്പദേശങ്ങളിൽ ത ാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ിനുള്ള ഒരു സപലറ്റ ്പദ്ധ ി 

നിർദേശിച്ചു: 

 േൃഷി ഇല്ലാത്ത സീസണിൽ ോർഷിേ ത ാഴിലാളിേൾക്്ക ത ാഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ. 

 അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനം 

 തമച്ചതപ്പട്ട ഭക്ഷയസുരേഷ് 

ഈ സ്കീമിതന എംദലായത്മന്റ ്അഷേറൻസ് സ്കീം എന്്ന വിളിച്ചിരുന്നു, ഇ  ്2000-ത്തിന്തറ 

 ുടക്കത്തിൽ െുഡ ്ദൊർ വർക്്ക ദഗ്പാഗ്ഗാമുമായി ലയിച്ച ിന് ദശഷം പിന്നീട ്MGNREGA ആയി 

പരിണമിച്ചു. 

MGNREGA യുതെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ: 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമത്തിന് (MGNREGA) ഇനിപ്പറയുന്ന 

ലക്ഷയങ്ങളുണ്ട:് 

 ഗ്ഗാമീണ അവിേഗ്ധ ത ാഴിലാളിേൾക്്ക 100 േിവസതത്ത ത ാഴിലുറപ്പ ്ദവ നം നൽേുേ 

 സാമ്പത്തിേ സുരക്ഷി  േം വർദ്ധിപ്പിക്കുേ 

 ഗ്ഗാമങ്ങളിൽ നിന്ന ്നഗരങ്ങളിദലക്കുള്ള ത ാഴിലാളിേളുതട േുടിദയറ്റം േുറയ്ക്കുേ 

എംജിഎൻആർഇജിഎ മുൻോല ദക്ഷമ പദ്ധ ിേളിൽ നിന്ന ് സേയം വയ യസ്തമാക്കുന്ന  ്

ത ാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ സമീപനം 

സേീേരിക്കുന്ന ിലൂതടയാണ.് നിയമത്തിന് േീഴിലുള്ള ദഗ്പാഗ്ഗാമുേൾ ഡിമാൻഡ-്സഗ്ഡവഡ ്

ആണ ്േൂടാത  ദേസിൽ അപ്പീലിനായി നിയമ വയവസ്ഥേൾ നൽേുന്നു, ദജാലി നൽേിയിട്ടില്ല 

അതല്ലങ്കിൽ ദപയ്തമന്റുേൾ സവേുന്നു. ഈ പദ്ധ ിക്്ക ധനസഹായം നൽേുന്ന  ് ദേഗ്ര 

ഗവൺതമന്റാണ,് ഇ  ് അവിേഗ്ധ ത ാഴിലാളിേളുതട മുഴുവൻ തെലവും ഈ നിയമഗ്പോരം 

ഏതറ്റടുക്കുന്ന ദജാലിേളുതട തമറ്റീരിയലിന്തറ 75% വിലയും വഹിക്കുന്നു. സിഇജിസി (തസൻഗ്ടൽ 

എംദലായത്മന്റ ് ഗയാരന്റി േൗൺസിൽ), എസ്ഇജിസി (സംസ്ഥാന ത ാഴിലുറപ്പ ്

േൗൺസിലുേൾ) എന്നിവയുതട വാർഷിേ റിദപ്പാർട്ടുേളിലൂതട ഈ നിയമത്തിന് േീഴിൽ 

ഏതറ്റടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേൾ ദേഗ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുേൾ ഓഡിറ്്റ തെയ്യുന്നു. ഈ 

റിദപ്പാർട്ടുേൾ നിലവിലുള്ള സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ അവ രിപ്പിക്കണം. 

സ്കീമിന്തറ െില ഗ്പധാന സവിദശഷ േൾ: 

 തപാ ുമരാമത്ത ്സേോരയം തെയ്യുന്ന ിനും പഞ്ചായത്തീരാജ ്സ്ഥാപനങ്ങൾ 

ശക്തിതപ്പടുത്തുന്ന ിനും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തുേൾക്്ക ഇ  ്ഗണയമായ നിയഗ്രണം 

നൽേുന്നു. ഇടനില, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുേളിൽ നിന്നുള്ള ശുപാർശേൾ സേീേരിക്കാദനാ 

നിരസിക്കാദനാ ഗ്ഗാമസഭേൾക്്ക സോ ഗ്രയമുണ്ട.് 

 ഇ  ്അ ിന്തറ ഗ്പവർത്തന മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളിൽ ഉത്തരവാേിത്തം ഉൾതപ്പടുത്തുേയും 

എല്ലാ  ലങ്ങളിലും പാലിക്കലും സു ാരയ യും ഉറപ്പാക്കുേയും തെയ്യുന്നു. 

പദ്ധ ി നടപ്പിലാക്കിയ ിന് ദശഷം േഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിതട ത ാഴിലവസരങ്ങളുതട 

എണ്ണത്തിൽ 240% വർധനയുണ്ടായി. ഗ്ഗാമീണ ഇരയയിതല സാമ്പത്തിേ ശാക്തീേരണം 

വർധിപ്പിക്കുന്ന ിനും ത ാഴിൽ െൂഷണം മറിേടക്കുന്ന ിനും ഈ പദ്ധ ി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട.് ഈ 
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പദ്ധ ി ദവ ന ൊഞ്ചാട്ടവും ത ാഴിലാളിേളിതല ലിംഗ ദവ ന വയ യാസവും േുറച്ചു. എംജിഎൻ

ആർഇജിഎയുതട ഔദേയാഗിേ സസറ്റിൽ ലഭയമായ ഇനിപ്പറയുന്ന ഡാറ്റയാൽ ഇ  ്

ത ളിയിക്കാനാേും: 

1. 14.88 ദോടി MGNREGA ദജാര ്ോർഡുേൾ വി രണം തെയ്തു (സജീവ ത ാഴിൽ 

ോർഡുേൾ - 9.3 ദോടി) 

2. MGNREGA (2020-21) ഗ്പോരം ദജാലി ദനടിയ 28.83 ദോടി ത ാഴിലാളിേളിൽ സജീവ 

ത ാഴിലാളിേൾ 14.49 ദോടിയാണ.് 

MGNREGS-ൽ ഗ്ഗാമൈഭയുതെയും ഗ്ഗാമരഞ്ചായത്തിന്തറയും രങ്്ക 

എന്താണ്? 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധ ിയിൽ ഗ്ഗാമസഭയുതട പങ്്ക െുവതട 

പട്ടിേതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു: 

MGNREGS-ൽ ഗ്ഗാമൈഭയുതെ രങ്്ക 

ഗ്പാദേശിേ ദമഖലയുതട സാധയ േതള അടിസ്ഥാനമാക്കി 

മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിേൾ ഇ ് പട്ടിേതപ്പടുത്തുന്നു 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിനേത്ത് നടക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേൾ ഇ  ്നിരീക്ഷിക്കുന്നു 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റുേളുതട ഗ്പാഥമിേ ദൊറമായി ഇ ് ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു 

MGNREGA വർക്കുമായി രന്ധതപ്പട്ട എല്ലാ ത ാഴിലാളിേളുതടയും സംശയങ്ങൾ 

പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു ലാറ്റ്ദൊമായും ഇ  ്ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധ ിയിൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിന്തറ പങ്്ക 

െുവതട പട്ടിേതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

ഗ്ഗാമരഞ്ചായത്തിന്തറ രങ്്ക 

ത ാഴിൽ അദപക്ഷേൾ സേീേരിക്കുന്ന ിനുള്ള ദറാളിതനാപ്പം ഇ ിന് 

അധിോരമുണ്്ട 

അദപക്ഷേൾ ലഭിച്ച ിന് ദശഷം, അവ പരിദശാധിദക്കണ്ട ഉത്തരവാേിത്തമാണ് 

എല്ലാ വീടുേളും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്താണ് രജിസ്റ്റർ തെയ്തിരിക്കുന്ന ് 

എംജിഎൻആർഇജിഎസ് ദജാര ്ോർഡുേൾ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്താണ് വി രണം 

തെയ്യുന്ന  ്

അദപക്ഷാ സമർപ്പണം മു ൽ 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ദജാലി അനുവേിക്കാൻ 

ഉത്തരവാേിത്തമുണ്്ട 

പദ്ധ ിയുതട ദനട്ടം ഉൾതക്കാള്ളുന്ന ഒരു വാർഷിേ റിദപ്പാർട്്ട ഇ ്  യ്യാറാക്കുന്നു 

ഇ ് മാസത്തിതലാരിക്കൽ എല്ലാ വാർഡുേളിലും ദറാസ്ഗർ േിവസ് നടത്തുന്നു 

എംജിഎൻആർഇജിഎൈിൽ ൈംസ്ഥാന ൈർക്കാരുകളുതെ രങ്ക ്

എംജിഎൻആർഇജിഎ പദ്ധ ി നടപ്പിലാക്കുന്ന ിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്തറ ഗ്പധാന പങ്്ക 

ഇവയാണ:് 

1. നിയമത്തിന് േീഴിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്തറ ഉത്തരവാേിത്തം ൊർട്ട ്തെയ്യുന്ന നിയമങ്ങൾ 

ഇ  ്രൂപതപ്പടുത്തുന്നു. 

2. ഇ  ്സംസ്ഥാന ത ാഴിലുറപ്പ ്േൗൺസിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. 

3. സംസ്ഥാന ത ാഴിലുറപ്പ ്െണ്ട ്(SEGF) സംസ്ഥാന സർക്കാരുേൾ സ്ഥാപിച്ച ാണ.് 

4. ഇ  ്ത ാഴിലുറപ്പ ്അസിസ്റ്റന്റ ്(ഗ്ഗാം ദറാസ്ഗർ സഹായേ)്, പിഒ, സംസ്ഥാന, ജില്ല, ക്ലസ്റ്റർ, 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ് ലങ്ങളിതല ജീവനക്കാതര സമർപ്പിക്കുതമന്ന ്ഉറപ്പാക്കുന്നു. 

MGNREGA - ദേറ്റ ്എംദലായത്മന്റ ്ഗയാരണ്ടി കൗൺൈിൽ (SEGC) 

എംജിഎൻആർഇജി പദ്ധ ിയുതട നടത്തിപ്പിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിതന ഉപദേശിക്കാൻ 

സംസ്ഥാന ത ാഴിലുറപ്പ ്േൗൺസിലിന് ഉത്തരവാേിത്തമുണ്ട.് MNREGS-ന് േീഴിലുള്ള SEGC-യുതട 

െില ഗ്പധാന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ: 

1. പദ്ധ ിയുതട നടത്തിപ്പിതല തമച്ചതപ്പടുത്തലുേൾക്കുള്ള നിർദേശം. 

2. പദ്ധ ിയുതട വിലയിരുത്തലും നിരീക്ഷണവും. 

3. ഗ്പവൃത്തിേളുതട നിർദേശങ്ങൾ ദേഗ്ര സർക്കാരിന് ശുപാർശ തെയ്യുേ. 

4. പദ്ധ ിതയക്കുറിച്ചും അ ിന്തറ സവിദശഷ േതളക്കുറിച്ചും ജില്ലേതള 

ദരാധവൽക്കരിക്കുേ. 

5. സംസ്ഥാന നിയമസഭയുതട മുമ്പാതേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിദക്കണ്ട വാർഷിേ 

റിദപ്പാർട്ട ് യ്യാറാക്കുേ. 
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