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!"mபŋக'k!m ஊ*யrக'k!m உத/
❖ ஒ6Cைமkகான ெராkக வழŋ!ெதாைக
• 2020-l 21 வய$ ம&'m அத&+ ேமலான வய$ைடய 2ŋகp6ரrகll அைனவ:k+m $600*
• வழŋ+ெதாைக 14 ஏpரl 2020 ேத>k+ll வŋ?k கணk?l ேநரBயாகc ேசrkகpபFm, அlல$ 30
ஏpரl 2020 µதl காேசாைலயாக வழŋகpபFm
* H>தாக வழŋகpபFm $300 ெதாைகIm, 2020 ஆகsL மாதm வழŋகpபடM:nத பராமOpH ம&'m ஆதரP ெராkக
உதMtெதாைகST:n$ µUெகாVF வரpபFm $300 ெதாைகIm இ>l உllளடŋ+m

❖ ேவைல ஆதர=t 5Hடm
• ேவைலகைளk காpபத&+ உதMயாக, ேவைல ெசyIm உllZr ஊ\யr ஒvெவா:வ:k+m 2020 ஏpரl
மாதm ெகாFkகpபFm மாதc சmபளt>U µதl $4,600 ெதாைகNl 75% ெதாைகைய அரசாŋகm
வழŋ+m
• த+>ெப'm _> மாதŋக`k+, ெதா*l8ைறNP அRpபைடNலான சmபள ஆதரP வழŋகpபFm^
• a'வனŋகll µதl வழŋ+ெதாைகைய 2020 ஏpரl மாதm ெப'm. ஏpரl மாதc சmபளt>&கான cFதl
வழŋ+ெதாைகIm இ>l உllளடŋ+m
Mமானt$ைற, தŋ+eடm, பயணt$ைற ஆ?யவ&'k+ 75% சmபள ஆதரP, உணPc ேசைவ $ைறக`k+ 50% சmபள ஆதரP,
ம&ற அைனt$ $ைறக`k+m 25% சmபள ஆதரP
^

❖ Sயெதா*l 9TேவாUkகான வUமான Vவாரணt 5Hடm
• fயெதா\l HOேவாOl அ>கமாேனா:k+ ஆதரP வழŋக, அவrகள$ ெசாt$கgU ஆVF ம>pπ&கான
உcச வரmH $13,000-T:n$ $21,000 ஆக உயrtதpபF?ற$
• பiSU jலm 2kய சmபளm ஈLFm fயெதா\l HOேவா:m தானாேவ 5Hடt5l ேசrt8k
ெகாllளpப"வாrகll
• ம&ற aபnதைனகgl மா&றelைல
• த+>ெப'm fயெதா\l HOேவாr, 2020 ேம, mைல, அkேடாபr மாதŋகgl ZPC காலா["k!t தலா
$3,000 ெராkக வழŋ!ெதாைககைளp ெப'வாrகll
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ெதா*lக'k! ஆதர=
❖ µதலா\க\P ஊ*யr ெசல=க'k! உத/
• 2020 ஏpரl மாதm ெசntதேவVBய மாதாnதர ெவ\நாH" ஊ*யr ]rைவ /லk!
• ேவைல அoம>c pLF அlல$ 2றpH ேவைல அoம> உllள ஒvேவாr ஊ\ய:k+m
இvவாVF ெசntதpபLட qrைவக`k+ 2020 ஏpரl மாதm $750 ெவgநாLF ஊ\யr
qrைவ தll`பB
❖ V5ய\p9k! ேமmபHட ஆதர=
• த&காTக இைணpHk கடU >Lடm, ெதா\la'வன a> ஆதரPt >Lடt>U நைடµைற
jலதனk கடU, ெதா\la'வன a> ஆதரPt >Lடt>U வrtதகk கடU
ஆ?யவ&kUrs, 8 ஏpரl 2020 µதl 31 மாrc 2021 வைர வழŋகpபFm கடUகgl
அரசாŋகt5P இடr பŋ_" 80%-l இ:n$ 90% ஆக அ>கOpH
❖ ேமmப"tதpபHட வாடைகt தll'பRகll
• அரசாŋக அைமpHகgU ெதா\Tயl, அnவலக, ேவளாVைம வாடைகதாரrக`kகான
வாடைகt தll`பB 0.5 மாதt>T:n$ 1 மாதமாக அ>கOpH
❖ ெசாt8 வTt தll'பR வாடைகதாரrக'k!k `ைடkகc ெசyயpப"m
• _L2kகான வரPெசலPt >Lடt>l அkMkகpபLடபB, 2020-l ெசntதேவVBய
வOk+, !RNUp9 அlலாத ெசாt8க'k! 100% வைர ெசாt8 வTt தll'பR
• ெசாt$ வOt தll`பB ெசாt$ உOைமயாளrகgடm இ:n$ வாடைகதாரrக`k+k
?ைடpபைத உ'>pபFtத ெகா/H-19 (த6காcக நடவRkைககll) மேசாதா
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