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குடும்ப அட்டைதாரர்கள்

       உணவு தானியங்கள்

கே. என்ன பயன?
 ۨ குடும்ப அட்டையு்டைய குடும்பங்களுக்கு, ஏப்ரல் மாததததிறோ்ன அ்ரிசி, 

பருபபு, சமமயல் எண்ணெய் மறறும் சர்கேம்ர ஆ்கிய அத்ியாவசியப் 

ப்பாருட்கள் இலவசமாே அளி்கேபபடும்.
 ۨ ரேஷன் அட்டை்ாேர்கள் மாரச் மா்த்ிற்கான ரேஷன் ப்பாருட்க்ை 

வாங்க ்வறியிருப்்பின், ஏப்ேல் மா்த்ிற்கான ப்பாருட்களுடைன் ரசரதது 

வாங்கிக்ப்காள்ைலாம.

கே. யார பயன்பறலாம்?
குடும்ப அட்டையு்டைய ஒவபவாரு குடும்பமும இப்்பய்னப் ப்பற 

்கு்ியான்ாகும்.

       நிவாரணத் ததாக்க

கே. என்ன பயன?
 ۨ நிவாேணத ப்ா்்கயா்க J1000 ஒருமு்ற வழங்கப்்படும.

கே. யார பயன்பறலாம்?
அேிசி அட்டையு்டைய ஒவபவாரு குடும்பமும இப்்பய்னப் ப்பற 

்கு்ியான்ாகும.

ப்பாதுமக்கள்

       சகைத்த உணவு

கே. என்ன பயன?
 ۨ மாநிலபமஙகுமுள்ை அமமா உணவ்கங்கைில், ச்மத் உணவு, மா்னிய 

விமல்ககுத த்ரபபடும்.

கே. யார பயன்பறலாம்?
இ்ில் எல்ரலாரும ்பயன் ப்பறறுக்ப்காள்ைலாம. ஆனால், ஏ்ழ- எைிரயாருக்கும 

ஆ்ேவறரறாருக்கும சிறப்பு ்கவனம வழங்கப்்படும.

க்காவிட-19 நிவாரண 
நடைவடிக்்க்கள்
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100-நாள் கவ்ைததிடடைப் ்பணியாளர்கள்

       நிவாரணத் ததாக்க

கே. என்ன பயன?
 ۨ நிவாேணத ப்ா்்கயா்க இருநாள் ஊததியதததிறகு இமணெயா்ன ்தாமே 

வழங்கப்்படும. 

கே. யார பயன்பறலாம்?
ம்காதமா ்காந்ி ர்சிய ஊே்க ரவ்ல உறு்ியைிப்புச் சடடைத்ின்(100-நாள் 

ரவ்லத்ிடடைம) கீழ் ்றப்பாழுது ்பணியில் உள்ைவர்கள் அல்லது ்பணி அட்டை 

்வத்ிருப்்பவர்கள். 

்கடடிடைத பதாழிைாளர்கள்

       நிவாரணத் ததாக்க ைற்றும் ரரஷன் த�ாருட்கள்

கே. என்ன பயன?
 ۨ நிவாேணத ப்ா்்கயா்க J1000 ஒருமு்ற வழங்கப்்படும.
 ۨ ஒவபவாரு குடும்பத்ிறகும 15 ேதிகலா அ்ரிசி,  1 ேதிகலா பருபபு மறறும்              

1 லிட்டர சமமயல் எண்ணெய் இலவசமாே வழங்கப்்படும.

கே. யார பயன்பறலாம்?

்கட�டைம மறறும  ்கடடுமான ப்ாழிலாைர நலவாேியத்ின் கீழ் ்ப்ிவு ப்பறற 

ப்ாழிலாைர்கள்.

ஆடகடைா ஓடடுநர்கள்

       நிவாரணத் ததாக்க ைற்றும் ரரஷன் த�ாருட்கள்

கே. என்ன பயன?
 ۨ நிவாேணத ப்ா்்கயா்க J1000 ஒருமு்ற வழங்கப்்படும.
 ۨ ஒவபவாரு குடும்பத்ிறகும 15 ேதிகலா அ்ரிசி,  1 ேதிகலா பருபபு மறறும்              

1 லிட்டர சமமயல் எண்ணெய் இலவசமாே வழங்கப்்படும.

கே. யார பயன்பறலாம்?
்மிழ்நாடு அ்மப்புசாோ ஓடடுநர்கள் நலவாேியத்ில் ்ப்ிவு ப்பறற ஓடடுநர்கள். 
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ந்டை்பா்த வியா்பாரி்கள் 

       நிவாரணத் ததாக்க

கே. என்ன பயன?
 ۨ நிவாேணத ப்ா்்கயா்க J1000 ஒருமு்ற வழங்கப்்படும.

கே. யார பயன்பறலாம்?
அேசிடைம ்ப்ிவு பசய்துள்ை அ்னதது ந்டை்பா்் வியா்பாேி்கள்.  

புைமப்பயர்நத பதாழிைாளர்கள்

       சகைத்த உணவு, ரரஷன் த�ாருட்கள்

கே. என்ன பயன?
 ۨ ஒவபவாரு குடும்பத்ிறகும 15 ேதிகலா அ்ரிசி,  1 ேதிகலா பருபபு மறறும்              

1 லிட்டர சமமயல் எண்ணெய் இலவசமாே வழங்கப்்படும.
 ۨ அம்மா உணெவேதததின மூலமா்க ச்மத் உணவு வழங்கப்்படும.

கே. யார பயன்பறலாம்?
்மிழ்கத்ின் ்பிற ்பகு்ி்கைிலிருநதும, பவைி மாநிலங்கைிலிருநதும வநது 

்மிழ்கத்ில் ்ங்கியிருக்கும அ்மப்புசாோத ப்ாழிலாைர்கள்.

இதப்ாழிலாைர்கள் அந்ந் அேசு அ்மப்பு்கைின் மூலமா்க அ்டையாைம 

்காணப்்படுவர.  

      ஒத்திகவக்கப�ட்ட வா்டக்க

கே. என்ன பயன?
 ۨ கு�யிருப்்பவர்கைிடைமிருநது வாடை்்க வசூலிப்்ப்் இ்ரணடு 

மாதஙேளு்ககுத ்ற்காலி்கமா்க ஒத்ி்வக்்க ரவண்டும.

கே. யார பயன்பறலாம்?
்மிழ்கத்ின் ்பிற ்பகு்ி்கைிலிருநதும, பவைி மாநிலங்கைிலிருநதும வநது 

்மிழ்கத்ில் ்ங்கியிருக்கும அ்மப்புசாோத ப்ாழிலாைர்கள்.
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திருநங்்க்கள்

     நிவாரணத் ததாக்க

கே. என்ன பயன?
 ۨ நிவாேணத ப்ா்்கயா்க J1000 ஒருமு்ற வழங்கப்்படும.

கே. யார பயன்பறலாம்?
அ்னதது ்ிருநங்்க்களும இப்்பய்னப் ப்பற ்கு்ியானவர்கள். 

     ரரஷன் த�ாருட்கள் ததாகுபபு

கே. என்ன பயன?
ஒவபவாருவருக்கும, 12 ேதிகலா அ்ரிசி, 1 ேதிகலா பருபபு மறறும்  1 லிட்டர 

சமமயல் எண்ணெய் ஆ்கிய அத்ியாவசிய ப்பாருட்க்ைக் ப்காண்டை 

ப்ாகுப்பு இலவசமாே வழங்கப்்படும.

கே. யார பயன்பறலாம்?
குடும்ப அட்டை  இல்லா் அ்னதது ்ிருநங்்க்களும ்பயன்டைவர.

முதிகயார்கள்

      உணவு விநிரயா்கம்

கே. என்ன பயன?
 ۨ வய்ானவர்களுக்கு, அவர்கள் இரு்ககும் இ்டதததிகலகய கந்ரடியாே 

உணெவுேள் ப்காண்டு ரசரக்்கப்்படும. 

கே. யார பயன்பறலாம்?
அங்கன்வா�்க்ைச் சாரநதுள்ை மு்ிரயார்கள்.
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