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கவலைப் பட
வவண்டாம் ,
புதிய
ககாவ ானா லவ ஸுக் கு எதி ான
அடிப் பலட
பாதுகாப் பு
நடவடிக் லககலைப்
பின்பற் றி
பாதுகாப் பாகவும்
ஆவ ாக் கியமாகவும்
இருங் கை்

Do not worry, follow the basic
protective measures against the
new coronavirus and stay safe and
healthy

க ொர ொனொ வை ஸ் ர ொய் (COVID-19)
என்பது புதிதொ
ண்டுபிடி ் ப் பட்ட
க ொர ொனொ வை ஸொல் ஏற் படும் ஒரு
கதொற் று
ர ொயொகும் .
COVID-19
வை ஸொல்
பொதி ் ப் பட்ட
கபரும் பொலொன
ம ் ள்
ரலசொன
மற் றும்
மிதமொன
சுைொச
ர ொவய
அனுபவிப் பொ ் ள்
மற் றும்
சிறப் பு
சிகிச்வச ரதவையில் லொமல் குணமவடைொ ் ள் . ையதொனை ் ள் , மற் றும்
இருதய ர ொய் , ீ ிழிவு ர ொய் , ொள் பட்ட
சுைொச ர ொய்
மற் றும்
புற் றுர ொய்
ரபொன்ற
மருத்துை
பி ச்சிவன ள்
உள் ளை ் ள்
டுவமயொன ர ொவய
உருைொ ்கும் ைொய் ப் பு ள் அதி ம் .

Coronavirus disease (COVID-19) is an
infectious disease caused by a newly
discovered coronavirus.
Most
people infected with the COVID-19
virus will experience mild to
moderate respiratory illness and
recover without requiring special
treatment. Older people, and those
with underlying medical problems
like cardiovascular disease, diabetes,
chronic respiratory disease, and
cancer are more likely to develop
serious illness.

COVID-19 வை ஸ், அது ஏற் படுத்தும்
ர ொய் மற் றும் அது எை் ைொறு ப வுகிறது
என்பவதப்
பற் றி
ன்கு
அறியப் படுைரத
ப வுைவதத்
தடு ் வும்
கமதுைொ ் வும்
சிற ்த
ைழியொகும் .
உங் ள்
வ
வள
ழுவுைதன்
மூலரமொ
அல் லது
ஆல் ஹொல்
அடிப் பவடயிலொன
சுத்தி
ிப் பு
தி ைத்தொல்
அடி ் டி
பயன்படுத்துைதன் மூலரமொ உங் ள்
மு த்வதத்
கதொடொமல்
இருப் பதன்
மூலமும்
உங் வளயும்
மற் றை ் வளயும்
கதொற் றுர ொயிலிரு ்து
பொது ொ ் வும் .

The best way to prevent and slow
down transmission is be well
informed about the COVID-19 virus,
the disease it causes and how it
spreads. Protect yourself and others
from infection by washing your
hands or using an alcohol based rub
frequently and not touching your
face.
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டிஸ்ட், மரங்களை நடவு
செய்தல் மற்றும் ெிறந்த
வாழ்க்ளகக்கு விவொயத்ளத
மமம்படுத்துதல்

Stay aware of the latest information on the
COVID-19 outbreak, available on the WHO
website and through your national and local
public health authority. Most people who
become infected experience mild illness
and recover, but it can be more severe for
others. Take care of your health and protect
others by doing the following:
Wash your hands frequently
Regularly and thoroughly clean your hands
with an alcohol-based hand rub or wash
them with soap and water.
Why? Washing your hands with soap and
water or using alcohol-based hand rub kills
viruses that may be on your hands.
Maintain social distancing
Maintain at least 1 metre (3 feet) distance
between yourself and anyone who is
coughing or sneezing.
Why? When someone coughs or sneezes
they spray small liquid droplets from their
nose or mouth which may contain virus. If
you are too close, you can breathe in the
droplets, including the COVID-19 virus if the
person coughing has the disease.
Avoid touching eyes, nose and mouth
Why? Hands touch many surfaces and can
pick up viruses. Once contaminated, hands
can transfer the virus to your eyes, nose or
mouth. From there, the virus can enter your
body and can make you sick.
Practice respiratory hygiene
Make sure you, and the people around you,
follow good respiratory hygiene. Then
dispose of the used tissue immediately.
Why? Droplets spread virus. By following
good respiratory hygiene you protect the
people around you from viruses such as
cold, flu and COVID-19.

WHO ைவலத்தளத்திலும் உங் ள் ரதசிய மற் றும்
உள் ளூ ்
கபொது
சு ொதொ
ஆவணயத்தின்
மூலமொ வும்
கிவட ்கும்
COVID-19 ப வுதல்
பற்றிய
சமீபத்திய
த ைல் வள
அறி ்து
க ொள் ளுங் ள் . பொதி ் ப் பட்ட கபரும் பொலொன
ம ் ள்
ரலசொன
ர ொவய
அனுபவித்து
குணமவடகிறொ ் ள் ,
ஆனொல்
இது
மற் றை ் ளு ்கு
மி வும்
டுவமயொனதொ
இரு ்கும் .
பின் ைருைனைற் வறச்
கசய் ைதன்
மூலம் உங் ள் ஆர ொ ்கியத்வத ்
ைனித்து
மற் றை ் வளப் பொது ொ ் வும் :
உங் கை் லககலை அடிக் கடி கழுவ
ரைண்டும்
உங் ள்
வ
வள
ஆல் ஹொல்
அடிப் பவடயிலொன வ சுத்தி
ிப் பு திரவத்தால்
தைறொமல்
மற் றும்
முழுவமயொ
சுத்தம்
கசய் யுங் ள் அல் லது ரசொப் பு மற் றும் தண்ணீ ில்
ழுைவும் .
ஏன்?
உங் ள்
வ
வள
ரசொப் பு
மற் றும்
தண்ணீ ில்
ழுவுதல்
அல் லது ஆல் ஹொல்
சொ ் ்த
சுத்தி
ிப் பு
தி ைத்வதப்
பயன்படுத்துைது உங் ள் வ
ளில் இரு ்கும்
வை ஸ் வள ் க ொல் லும் .
சமூக இலடகவைி
ப ொம ி ் வும் உங் ளு ்கும் மற் றும் இருமல்
அல் லது
தும் மும்
எைரு ்கும்
இவடயில்
குவற ்தது 1 மீட்ட ் (3 அடி) இவடகைளிவய
ப ொம ி ் வும் .
ஏன்? யொ ொைது இருமல் அல் லது தும் மும் ரபொது
அை ் ள் மூ ்கு அல் லது ைொயிலிரு ்து சிறிய
தி ை
துளி வள
கதளி ்கிறொ ் ள் ,
அதில்
வை ஸ்
இரு ் லொம் .
ீ ங் ள்
மி வும்
க ரு ் மொ
இரு ் தொல் , இருமல் உள் ளைரு ்கு
ர ொய் இரு ்தொல் , COVID-19 வை ஸ் உள் ளிட்ட
ீ ்த்துளி வள சுைொசி ் ைொய் ப் பு ள் உள் ளன.
கண்கை் ,
மூக் கு
மற் றும்
வாலயத்
கதாடுவலதத் தவி க
் ் கவும்
ஏன்?
வ
ள்
பல
ரமற் ப ப் பு வளத்
கதொடுகின்றன
எனரை
வை ஸ்
உங் ள்
வ
ளில் ஒட்ட ்கூடும் . அசுத்தமான வ
ளொல்
உங்கள்
ண் ள் , மூ ்கு அல் லது ைொய் ்கு
வை வஸ ப ை ்கூடும் . அங் கிரு ்து, வை ஸ்
உங் ள்
உடலில்
நுவை ்து
உங் வள
ர ொய் ைொய் ப் படுத்தும் .
சுவாச சுகாதா ம் பயிற் சி
ீ ங் ளும் உங் வளச் சுற் றியுள் ளை ் ளும் ல் ல
சுைொச
சு ொதொ த்வதப்
பின் பற் றுைவத
உறுதிப் படுத்தி ்
க ொள் ளுங் ள் .
பின் ன ்
பயன்படுத்தப் பட்ட
திசு ் வள
உடனடியொ
அப் புறப் படுத்துங் ள் .
ஏன்? ீ ்த்துளி ள் வை ஸ் ப ப் புகின்றன. ல் ல
சுைொச சு ொதொ த்வதப் பின் பற் றுைதன் மூலம் ,
உங் வளச் சுற் றியுள் ளை ் வள சளி, ொய் ச்சல்
மற் றும் COVID-19 ரபொன்ற வை ஸ் ளிலிரு ் து
பொது ொ ்கிறீ ் ள் .

Life without sickness is the limitless wealth
ர ொயற் ற ைொை் ரை குவறைற் ற கசல் ைம்

If you have fever, cough and difficulty
breathing, seek medical care early
Stay home if you feel unwell. If you have a
fever, cough and difficulty breathing, seek
medical attention and call in advance.
Follow the directions of your local health
authority.
Why? National and local authorities will
have the most up to date information on
the situation in your area. This will also
protect you and help prevent spread of
viruses and other infections.
Stay informed and follow advice given by
your healthcare provider
Stay informed on the latest developments
about COVID-19. Follow advice given by
your healthcare provider, your national and
local public health authority or your
employer on how to protect yourself and
others from COVID-19.
Why? National and local authorities will
have the most up to date information on
whether COVID-19 is spreading in your
area. They are best placed to advise on
what people in your area should be doing
to protect themselves.

உங் களுக்கு
காய் ச்சை் ,
இருமை்
மற் றும்
சுவாசிப் பதிை்
சி மம்
இருந் தாை் ,
ஆ ம் பத்திை் மருத்துவ உதவிலய நாடுங் கை்
உங் ளு ்கு
உடல் ிவல
ச ியில் லொமல்
இரு ்தொல் வீட்டிரலரய இருங் ள் . உங் ளு ்கு
ொய் ச்சல் , இருமல் மற் றும் சுைொசிப் பதில் சி மம்
இரு ்தொல் , மருத்துை சிகிச்வச கபறுங் ள் , இவத
முன்கூட்டிரய கசய் யுங் ள் .
உங் ள் உள் ளூ ்
சு ொதொ
அதி ொ த்தின்
ைழிமுவற வளப்
பின் பற் றவும் .
ஏன்? உங் ள் பகுதியில் உள் ள ிவலவம குறித்த
புதுப் பித்த த ைல் வள ரதசிய மற் றும் உள் ளூ ்
அதி ொ ி ள்
வைத்திருப் பொ ் ள் .
இது
உங் வளப் பொது ொ ்கும் மற் றும் வை ஸ் ள்
மற் றும்
பிற
ர ொய் த்கதொற் று ள்
ப ைொமல்
தடு ் வும் உதவும் .
உங் கை்
சுகாதா
வழங் குந ின்
ஆவைாசலனலயப் பின்பற் றுங் கை்
COVID-19 பற் றிய சமீபத்திய முன்ரனற் றங் ள்
குறித்து
கதொட ் ்து
கத ி ் து
க ொள் ளுங் ள் .COVID-19 இலிரு ்து உங் வளயும்
மற் றை ் வளயும் எை் ைொறு பொது ொப் பது என்பது
குறித்து உங் ள் சு ொதொ
ைைங் கு
,் உங் ள்
ரதசிய
மற் றும்
உள் ளூ ் கபொது
சு ொதொ
ஆவணயம்
அல் லது
உங் ள்
ரமலொண்வம
அளித்த ஆரலொசவனவயப் பின் பற் றவும் .
ஏன்? உங் ள் பகுதியில் COVID-19 ப வுகிறதொ
என்பது
குறித்த
ரதசிய
மற் றும்
உள் ளூ ்
அதி ொ ி ளிடம் மி வும் புதுப் பித்த த ைல் ள்
இரு ்கும் .
உங் ள்
பகுதியில்
உள் ளை ் ள்
தங் வள ் ொப் பொற் றி ் க ொள் ள என்ன கசய் ய
ரைண்டும் என்பவதப் பற் றி ஆரலொசி ் அவை
சிற ்தவை.

Do not worry, follow the basic
protective measures
ைவலப் பட ரைண்டொம் , அடிப் பவட பொது ொப் பு
டைடி ்வ
வளப் பின் பற் றவும்

Following social distance on field during work is good

பணியின் ரபொது

ளத்தில் சமூ

இவடகைளி பின் பற் றுைது

ல் லது

Best practices to follow farm
prevention work during summer

fire

No smoking: Never allow smoking in farm
buildings. Do not throw used cigarette on
the soil or shrubs on the farm land Clear
the clutter: Keep barns and yard areas clear
from flammable debris. Move flammable
items away from heat sources, and clear
away dirt and dust buildup from appliances
and equipment to prevent overheating.
Let the air flow: Provide adequate
ventilation on the farm land to prevent
buildup of chemical vapours. Proper airflow
helps dissipate flammable gas and vapours,
preventing heat buildup.
Inspect electrical equipment: Maintain
electrical equipment safely
Handle
flammable
items
safely:
Flammable items like petrol or diesel
should be handled carefully, also handle the
flammable items away from farm land

வகாலடயிை் பண்லண தீ தடுப் பு பணிகலைப்
பின்பற் ற சிறந் த நலடமுலற
புலக பிடிக் காதீ :் பண்வண
ட்டிடங் ளில்
புவ பிடிப் பவத
ஒருரபொதும்
அனுமதி ்
ரைண்டொம் .
பயன்படுத்திய
சி க ட்வட
மண்ணிரலொ அல் லது புத ் ளிரலொ பண்வண
ிலத்தில்
வீச
ரைண்டொம் .
ஒழுங் கீனத்வத
அழி ் வும் .
ளஞ் சியங் ள் மற் றும் முற் றத்தில்
உள் ள
பகுதி வள
எ ிய ்கூடிய
குப் வப ளிலிரு ்து சுத்தமொ
வைத்திருங் ள் .
எ ிய ்கூடிய
கபொருட் வள
கைப்ப
மூலங் ளிலிரு ்து
்த்தி, அதி கைப் பத்வதத்
தடு ் உப
ணங் ளிலிரு ்து அழு ்கு மற் றும்
தூசி ட்டவமப் வப அ ற் றவும் .
காற் று
ஓட்டம் :
ரைதியியல்
ீ ொவி வள
உருைொ ்குைவதத் தடு ்
பண்வண
ிலத்தில்
ரபொதுமொன
ொற் ரறொட்டத்வத
ைைங் குதல் .
ச ியொன
ொற் ரறொட்டம்
எ ிய ்கூடிய ைொயு
மற் றும்
ீ ொவி வள ்
வல ்
உதவுகிறது,
கைப் பத்வத உருைொ ்குைவதத் தடு ்கிறது.
மின் சாதனங் கலை ஆய் வு கசய் யுங் கை் : மின்
சொதனங் வள பொது ொப் பொ ப ொம ி ் வும்
எ ியக் கூடிய
கபாருட்கலை
பாதுகாப் பாக
லகயாைவும் : கபட்ர ொல் அல் லது டீசல் ரபொன்ற
எ ிய ்கூடிய
கபொருட் வள
ைனமொ
்
வ யொள
ரைண்டும் ,
ரமலும்
பண்வண
ிலத்திலிரு ்து
எ ிய ்கூடிய
கபொருட் வள
கைகு கதொவலவில் வ யொளவும்

Advance action and prevention is the best
முன்கூட்டிய

டைடி ்வ மற் றும் தடுப் பு
சிற ்தது

Tiruvannamalai District
We the members of Govindhaswamy Small
Group are following the best practices at
Meppathurai Village, Tiruvannamalai Taluk,
Tiruvannamalai District and we were
practicing groundnut and paddy in our 5
acres land.
In 2010, TIST employees
approached us and explained about the
free seedlings and the importance of trees
and the benefits of the program. Then we
planted 1,150 teak trees and now we have
964 live trees which we are maintaining
with good care. In our other land we are
practicing
black
gram,
groundnut,
sugarcane. As we are in TIST, we get
opportunity to participate in many TIST
meetings, like, Node meeting, Training
Meetings, where we learn to prepare
natural pest control and its usage, seed
management, etc.
We stopped to use
chemical pest control, and we reduced our
expense. Now, our trees are ten years old
and we did not remove the branches as we
thought if there are lot of leaves the trees
would grow good. In the future, we plan to
develop integrated farming system on our
land. Like us, we wish and request other
small groups too understand the benefits of
natural farming and practice. We thank
TIST India for its encouragements.

Newly planted teak trees with intercrop as
ground during the year 2010
2010 ஆம் ஆண்டில் புதிதொ
டப் பட்ட ரத ்கு
ம ங் ள் மற் றும் ஊடுபயி ொ
ில ் டவல

திருவண்ணாமலை மாவட்டம்
திருைண்ணொமவல
மொைட்டம்
திருைண்ணொமவல
ைட்டம்
ரமப் பத்துவ
கி ொமம்
ர ொவி ் தசொமி
சிறுகுழு
உறுப் பின ் ளொகிய
எங் ளு ்கு 5 ஏ ்
்
ிலம் உள் ளது இதில்
ரை ் டவல
க ற் பயி ் ஆகியவை சொகுபடி
கசய் து ை ்ரதொம் . ட ் த 2010 ல் டிஸ்ட் இ ்தியொ
பணியொள ் ள்
எங் வள
ர
ில்
ச ்தித்து
இலைச
ம
் ன்று வள
இதன்
மூலம்
கிவட ்கும் பயன் ள் கூறின .் பின் பு
ொங் ள்
மூன்று
ஏ ்
்
ிலத்தில்
1,150
ரத ்கு
ம
் ன்று வள
டவு கசய் து தற் ரபொது 964
உயி ்
ம ங் ள்
ப ொம ித்து
ைருகிரறொம் .
மீதமுள் ள இ ண்டு ஏ ்
்
ிலத்தில் உளு ்து
மணிலொ
ரும் பு
ஆகியவை
சொகுபடி
கசய் துை ்ரதொம் . ொங் ள் ம ம் டவு கசய் ததின்
மூலமொ
டிஸ்ட் இ ்தியொ
டத்தும் பல வித
கூட்டங் ளில்
ல ்து
க ொண்டு
அதொைது
ணு ் கூட்டம்
மற் றும்
பயிற் சி
கூட்டம்
இயற் வ
முவற பூச்சி வி ட்டி தயொ ் கசய் து
பயன்படுத்தும் முவற விவத ர
்த்தி ஆகியவை
கத ி ்து க ொண்ரடொம் . இதனொல் பூச்சிக ொல் லி
மரு ்து முழுைதும்
ிறுத்திவிட்டு விட்ரடொம் .
கசலவு குவற ்துள் ளது லொபம் அதி
ித்துள் ளது.
தற் ரபொது எங் ள் ம த்தின் ையது பத்து ஆகிறது
இதுைவ
ப ் கிவள ள் எதுவும் அ ற் றியது
இல் வல ஏகனனில் இவல ள் இரு ் தொல் தொன்
ம ம் ன்கு கபருத்து ைளரும் . எனது ம் பி ்வ
ைருங் ொலத்தில்
ஒருங் கிவண ்த
பண்வண
முவற
கசயல் படுத்த
திட்டமிட்டுள் ரளன்.
எங் வள
ரபொன்று
மற் ற
சிறு
குழு
உறுப் பின ் ளும்
இயற் வ
விைசொயத்தின்
மு ்கியத்துைத்வதயும்
அதன் பலன் வளயும்
ன்கு
அறி ்து
சொகுபடி
கசய் து
பயன்
அவடயுமொறு ர ட்டு க
்
ொள் கிரறன். எங் ளு ்கு
உறுதுவணயொ
பல் ரைறு
ஊ ் ங் வள
ஊகுவித்தவம ்கு டிஸ்ட் இ ்தியொ விற் கு மி ்
ன்றி கத ிவித்து க ொள் கிரறன்.

Teak trees in during 2020
ரத ்கு ம ங்

ள் 2020 இல்

பயிற் சி கூட்டம் – ரதனீ ைள ப
் ் பு முவற
ரதனீ ் ளில் மவலத்ரதனீ, க ொம் புத்ரதனீ, அடு ்குத்ரதனீ , க ொசுத்ரதனீ ஆகியவை உள் ளன. ரதனீ ் ள்
சுமொ ் இ ண்டு கிரலொமீட்ட ் தூ முள் ள ைொசவனவய அறியும் தன்வம க ொண்டது. ரதனீ ் ள் ம
்த
ரச ் ்வ
்கு கபரும் உதவியொ உள் ளன. ம் பு, சூ ிய ொ ்தி, ஆமண ்கு, கைங் ொயம் , ர
ட், பப் பொளி
ரபொன் ற பயி ் ளில் ரதனீ ் ள் மூலரம ம
் த ரச ் ்வ
வடகபறுகிறது. இதனொல் பயி ் ளின் ம சூல்
அதி
ி ்கிறது.
ரதனீ ைள ப
் ் வப கபொருளொதொ
ீதியில் கசய் ய ரதனீ கபட்டி, ரதனீ கபட்டி தொங் கி, ரதனீ மு த்திவ ,
வ யுவற, பொது ொப் பு உவட, புவ ப் பொன், ரதனீ எடு ்கும்
ருவி ரதனீ கபட்டி ள் கசய் ைதற் கு புன் வன
ம ம் ஏற் றது. ஒை் கைொரு ரதனீ கூட்டிலும் இ ண்டு அவற ள் உள் ளன. கிரை உள் ள அவற புழு அவற என் றும்
ரமரல உள் ளவத ரதன் அவற என்று அவைப் பொ ் ள் .
இ ண்டு அவற ள் உள் ள சட்டத்தின் அளவு ரைறுபொடும் ஒை் கைொரு கபட்டி ்கும் இவடகைளி சுமொ ் ஆறு
அடி ்கு ரமல் இரு ் ரைண்டும் . பூ ் ள் ிவற ்த பகுதி ளில் ஒர இடத்தில் முப் பது கபட்டி ள் ைவ
வை ் லொம் . கபட்டி ள் கசங் குத்தொ
டப் பட்ட மூன்று அடி உய
ொல் லில் ரமல் வ யிற் றொல்
ட்டப் படரைண்டும் . அை் ைொறு டப் பட்ட ொல் வள சுற் றி தண்ணீ ் ரதங் கியும் அல் லது எறும் பு கபொடியும்
ரைப் கபண்கணய் யும்
கி ஸ
ீ ்
ஆகியைற் றில்
எதொைது
ஒன்வற
ொல் ளில்
தடவி
ரதனீ ் வள
எதி ி ளிடமிரு ்து பொது ொத்துக ொள் ளலொம் . ஒரு ரதனீ கபட்டியில் ஆண்டு ்கு பத்து கிரலொ ரதனீ
கிவட ்கும் .

Training on beekeeping
மதன ீ வைர்ப்பில் பயிற்ெி

