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   சுற்றுச்சூமல், யத்துன நற்றும் காநின நாற்ம் அனநச்சகம்,  

(இந்தின அபசு), புது தில்லி 

சுற்றுச்சூறல் தகலல் (ENVIS) மம் 

 

 ஆசின ாடுகளினைமன இந்தினா ஒரு யலுயா பாருாதாப 

யல்பசாக உருயாகி யருகிது. பதாழில்நனநாக்கல் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் 

மநாண்னந ஆகின இபண்டுக்கும் முக்கினத்துயம் அளித்துயருகிது.  

இந்தின அபசின் “சுற்றுச்சூமல் யத்துன நற்றும் காநின நாற்ம் 

அனநச்சகம்” சுற்றுச்சூமல் மநாண்னந பகாள்னககள் நற்றும் அனய 

பதாைர்ா முடிபயடுக்கும் பசனல்முனகள் மூம் சுற்றுச்சூமல் ாதுகாப்பு 

நற்றும் உயிரிங்களின் யாழ்க்னகத் தபம் மநம்டுத்துதல் மான்யற்ன 

மாக்கநாகக் பகாண்டு பசனல்டுகிது. சரினா சுற்றுச்சூமல் தகயல் 

மதனயனன உணர்ந்து ாடு முழுயதும் உள் ஆர்யர்கள், பகாள்னக 

யகுப்ார்கள், கல்வினார்கள், ஆபாய்ச்சினார்கள், விஞ்ஞானிகள் 

நற்றும் பாது நக்களுக்கும் னன்டும் மதசின நற்றும் சர்யமதச சுற்றுச்சூமல் 

தகயல்கனச் மசகரித்து யமங்கும் மாக்குைன் இந்த அனநச்சகம் ஆம் 

ஆண்டு சுற்றுச்சூமல் தகயல் ( ) னநனங்கன நிறுவினது.  ாடு 

முழுயதும்  சுற்றுச்சூமல் தகயல் னநனங்கள் ல்மயறு கருப்பாருட்கன 

னநனநாகக் பகாண்டு பசனல்ட்டு யருகின். இந்த னநனங்கள் மதசின 

நற்றும் சர்யமதச சுற்றுச்சூமல் தகயல்கன மசகரித்தல், பதாகுத்தல், 

மசமித்தல் நற்றும் அத்தகயல்கன னாளிகளிமைமன பப்புதல் மான் 

பாதுயா மாக்கங்கனக் பகாண்டுள். 

பசன்னப் ல்கனக்கமகத்தின் விங்கினல் துனயில் சுற்றுச்சூமல் 

யத்துன நற்றும் காநின நாற்ம் அனநச்சகத்தின் கீழ் பசனல்ட்டு யரும் 

சுற்றுச்சூமல் தகயல் னநனம் “நுண்ணுயிரிகள் நற்றும் பாது சுகாதாப 

ாதிப்பு” என் தனப்ன கருப்பாருாகக் பகாண்டு அனய பதாைர்ா 

தகயல்கன பப்பும் அரின மசனயயில் ஈடுட்டுயருகிது. 
 

   முனயர். சி. அருள்யாசு 
(இனக்குர் நற்றும் ஒருங்கினணப்ார்) 

 
மின்ஞ்சல்: 

dzum@envis.nic.in 

enviscoordinator@gmail.com 

 
இனணனதங்கள்:  

www.dzumenvis.nic.in 

www.envismadrasuniv.org 
http://dzumenvis.nic.in/Tamil%20Home%20Page/index.html (தமிழ் திப்பு) 

திப்ாசிரினர்கள் 

குழு உறுப்பிர்கள் 

பயளியீடு 

நிதியுதவி 

முகப்பு அட்டை : ககொர ொனொ ர ொடை உருவக்கும் ரகொவிட்-19 டவ ஸ் கிருமியிைமிருந்து பொதுகொத்துக் ககொள்ளும் 
முகக்கவசம் அணியும் விழிப்புணர்வு (ஆதாபம்: https://vision1gh.com/ghana-records-337-new-covid-19-cases-total-now-
8885/) 

“உக யவிங்கு ாள்” 
நார்ச் 3,2020 

அழிந்துயரும் யவிங்குகனக் 
காப்தற்காகவும்,இனற்னகச் சநநின 
நாறுைாதிருக்கவும் விழிப்புணர்னய 
ஏற்டுத்தும் விதநாக இந்த திம் 

கனைப்பிடிக்கடுகிது 
==================== 

கருப்பாருள் 
பூமியில் யசிக்கும் அனத்து 

உயிரினிங்கனயும் ாதுகாப்மாம் 



உகின் சதுப்பு நிம் நற்றும் 
ல்லுயிர் ற்றின விழிப்புணர்னயக் 

பகாண்ைாடும் 
உக சதுப்பு நி ாள் 
02 பிப்பயரி 2020 

ககோலிட்-19 போதுகோப்பு  லறிமுமமகள்: 

லரிமை 

எண் 
பபோருரடக்கம் பக்கம் எண் 

1 க ரிட்-19 தற்நற  ல் ள் 1 

2 க ரிட்-19 தவும் பறந ள் 2 

3 க ரிட்-19 சற றச்றச பறந ள் 5 

4 க ரிட்-19  ண் ரிப்பு பறந ள் 6 

5 
க ரிட்-19னறருந்து தரது ரத்துக் க ரள்லம் 

பறந ள் 
7 
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‘க ரகரணர றஸ் ள் சுரச 
கரய்த்கரற்றுக் றப ற்தடுத்தும் எரு கதரி 
றஸ் குடும்தத்றச் கசர்ந்ற. சரர சபிில் 
இருந்து ீிரண கரய்த்கரற்றுக் ள் ற இந் 
கரற்று பின் தல் இருக் க்கூடும்.  

 ‘க ரிட்-19’ ன்தது புற ற  றஸ் 
என்நறணரல் ற்தடும் கரய். சலணரிலுள்ப வுயரன் 
 த்றல் டிசம்தர் 2019-இல் இது உருரணரர  

பன்பனறல் கரிிக் ப்தட்டது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘க ரிட்-19’ கரின் அநறகுநற பின் சீ்சு சரர 
கரில் இருந்து ீிரண  ‘தறீல் தரறப்பு’ 
(‘றகரணிர’) ற ற்தடும். இந் கரினறருந்து 
சறனர் ிறர வும் சுனதர வும் குறடரர் ள். 

தனர் ககுிறில் கரய்ரய்ப்தடுரர் ள். 
‘க ரிட்-19’ கரநறகுநற பில் தின்ருண 

உள்படங்கும்: 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

‘இந்றரில் க ரிட்-19’ கரய்த்கரற்று 
ற்தடும் ஆதத்து ரருக்கு ற  அற ம்? 

 

சீதத்றல் கபி ரடு பில் இருந்து ந்துள்ப 
தி ள் 

 ‘க ரிட்-19’ கரய்த்கரற்று இருப்தர  
உறுறப்தடுத்ப்தட்டுள்ப எருகரடு கருங் ற 
கரடர்தில் இருந்றருப்தர் ள் 

 ‘றருத் ங் ள்’ (correctional facilities) ற்றும் 
டுப்புக் ரல்(Quarantine)றங் பில் இருப்தர் ள் 

 

 

கரகறர்ப்புச் சக்ற குறநதரடு உள்பர் ள் 

குலக் குடிிருப்பு சூல் பில் சறப்தர் ள் 

றஸ் கரற்று ற்தட்டரல் ீிரண உடல் 

னதரறப்பு ற்தடும் ஆதத்து அற ம் உள்பர் ள் 
ீர கரய்றறன பிள் உள்ப 50 அல்னது அற்கு 
கற்தட்ட துறடர் ள் . 

கதரதுர க 70 அல்னது அற்கு கற்தட்ட 

துறடர் லக்கு கரய்கரற்று ற்தட்டரல் 

தரறப்பு ள்  ீிர  இருக் க்கூடும்.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

https://www.uow.edu.au/media/2020/covid-19-response-

update-12-mar-2020.php 

Unicef .org COVID-Handbook-for-journalists.pdf 

மகாவிட்-19 ற்றின தகயல்கள் 

ககோலிட்-19 ஆம்ப நிமய  

 

 

 

 

 

 

                       ஆரம்:https://www.npr.org/sections/goatsandsoda   
 சலணரின் ஊகதய் ர ரத்றன் 
றன ர் வுயரணில் 2019 ஆம் ஆண்டின் 
இறுறில்  ண்டுதிடிக் ப்தட்டது. அங்கு சறக்கும் 
சறனருக்கு,  ரம் கரிர தறீல் 

எவ்ரற ற்தட்டது. ற்கதரது தன்தரட்டில் 
உள்ப டுப்பு ருந்து ள், சற றச்றச ள் ரவும் 
தனணபிக் ில்றன. 

 இவ்ற   ீதண்ற  க் பிடக 
திது, அத்துடன் அன் தவுல் ீம் 
(கரய்த்கரற்நறன் ீம்) 2020 ஜணரி 
டுப்தகுறில் அற ரிப்தர த் கரன்நறது. 
கரப்தர, டஅகரிக் ர ற்றும் ஆசற-தசறதிக் 
தகுற பில் தன ரடு ள் இத்கரற்று றபப் தறவு 
கசய்ண. இத்கரற்நறன் அநறகுநற ள் 
கரன்றுற்கு 2 பல் 14 ரட் ள் ற 
ஆ னரம். கலும் இந் கரின் 
அநறகுநறில்னரர் லம் கரய்ப்தலுக்குக் 
 ரர  இருக் னரம் ன்தற் ரண ற் ரனற ச் 
சரன்று லம் அநறிக் ப்தட்டண. இத் 

ீதண்றக் ரண அநறகுநற ள்  ரய்ச்சல், இருல், 

கரண்றட நட்சற, பச்சுத் றநல் 
கதரன்நறபம், கலும் இநப்பு லம் ற்தடனரம். 



 

  

 

 இந் றஸ் கதரும்தரலும் கரய் 

கரற்றுள்ப க் பிறடக கருக் ரண 
கரடர்தின்கதரது இருல், தும்ல் ற்றும் கதசுது 
ஆ றற்நறன் பனம் உருரகும் சறநற ீர்த்துபி ள் 
றர ப் தவு றநது. இந் ீர்த்துபி ள் க் ர  
ீண்ட தூம்  ரற்று றர  திப்தற ிட 
றில் அல்னது கற்தப்தில் ில றன்நண. சறன 
கங் பில், கரற்றுள்ப கற்தப்றதத் கரட்டுிட்டு, 
தின்ணர் ங் பின் ப த்றத் கரடுன் 
பனர வும் க் லக்குத் கரற்று ற்தடக்கூடும். 
அநறகுநற ள் கரன்நற பல் பன்று ரட் பில் 
கரற்றுப் தல் ரீிர  இருக்கும்,ணினும் 
அநறகுநற ள் கரன்றுற்கு பன்பும், அநறகுநற றபக் 
 ரட்டர க் பிடறருந்தும் கரற்று த 
சரத்றபள்பது.  

 

ககோலிட்-19 கநோய்பதோற்மோல் ஏற்படும் ைமூக 

போதிப்புகள் 

இத்கரற்றுகரய் உன பரி சப  ற்றும் 
கதரருபரர சலர்குறனற ற்தடுத்றபள்பது இணரல் 

உன பில் ற ப்கதரி கதரருபரர ந்றறன 
உருர றபள்பது. இது ிறபரட்டு, , அசறல் 
ற்றும்  னரச்சர ற ழ்வு றப எத்றறக்  அல்னது 
த்து கசய் றகுத்து. அச்சம்  ரர  
ப க் சம்,  றருறரசறணி உள்பிட்ட கதரருட் றப 
அற  தர் ள் ரங் றரல் ிறகர ப் தற்நரக்குறந 
ற்தட்டது. ஊடங் ரல் ரசுதடுத்ற ள் ற்றும் 
தசுறக்குடில் ரபக் ள் ஆ றற்நறன் கபிப்தரடு 
குறநந்து. 177 ரடு பில் தள்பி ள், 
தல் றனக்  ங் ள் ற்றும்  ல்லூரி ள் ரடு 
பலதும் அல்னது உள்லர் அடிப்தறடில் 
படப்தட்டுள்பண. 

 

  

சுலோை சுகோதோம் 

 

இருல் அல்னது தும்ல் கதரன்ந சுரசறக்கும் 
திச்சறறண ள் பனம்  றருற ள் தவுற டுக்  
டுக் ப்தடும் டடிக்ற  பின் பனம் சுரசறப்பு 
சு ரரம் ற்தடு றநது.  

 

 

 

 

 

          https://www.bbc.com/news/health-51048366 

 

 

 

 

 

பைய் கலண்டிமல 

 

• இருபம் கதரகர அல்னது தும்பம் கதரகர 
உங் பின் ப த்ற ற க்குட்றட அல்னது டிஷ்பற 
உதகர றத்து படிக் க ரள்பவும்.  

 

• உதகர றத் டிஷ்பற உடணடிர  படி இருக்கும் 
குப்றதத்கரட்டிில் கதரடவும்.  

• எருகறப உங் பிடம்  ற க்குட்றட அல்னது 
டிஷ்ப இல்னரிட்டரல், உங் பின் டக் ற கல் 
ற  லக்குள் தும்வும்.  

• உங் பின் தும்ல் அல்னது இருறன றநத் 
தின்ணர், ற  றப உடணடிர க்  லவும்.  

 

பைய்க் கூடோதமல 

 

• புடற, துப்தட்டர அல்னது ற க்குட்றட கதரன்ந 
துி றபக் க ரண்டு உங் பின் ப த்ற படக் 
கூடரது.  

 

• றநந்கபிில் ச்சறல் துப்தக்கூடரது. ச்சறல் துப்த, 

ப்கதரலதும் எரு ச்சறல் உறலம்  னத்றகர 
அல்னது ரஷ்கதசறறணகர உதகர றக் வும்.  

 

மக சுகோதோம் என்ன பைய்லது?  

 

பைய்  கலண்டிமல  

 
• குநறப்தர  கதரது இடங் லக்குப் கதரய் ந்தின் 
அல்னது உங் ள் பக்ற  சறந்ற திநகு, இருற திநகு 
அல்னது தும்ற திநகு 40 கரடி லக்கு கசரப் ற்றும் 
ண்ரீுடன்  ற  றபக்  லவும்.  

• உங் பின் ற  ள் பலறபம்  ல கசரப் 
ற்றும் ண்ரீ்   றறடக் ரிட்டரல், கயண்ட் 
கசணிறடமற (குறநந்து 70% க ரண்டது) 

உதகர றத்து, அற உனர்ந்ர  உரும் ற இரு 
ற  றபபம் ன்நர  கய்க் வும்.  

 

 

 

 

பைய்க்கூடோதமல 

 

• உங் பின்  ண் ள், பக்கு ற்றும் ரற  லர 
ற  பரல் கரடக்கூடரது.  
 

•  வு குறழ் ள் ற்றும்  ரனறங் கதல் ள், னறஃப்ட் 
தட்டன் ள், ற ப்திடி சட்டங் ள், ஆவு ற ப்திடி ள், 
கசர் தின்தக் ங் ள், ATM தப்புக் ள், கரறதல் ள், ஜறப் 
ற ப்திடி ள் கதரன்நற்றந கரடக்கூடரது.  
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„ககோலிட்-19‟ கநோய்த்பதோற்மியிருந்து உங்கமரமம் 
ற்மலர்கமரமம் போதுகோத்துக்பகோள்லது எப்படி? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘க ரிட்-19’ கரய்த்கரற்றுப் தறன டுப்தறல் 

ஆற்நகண்டி தங்கு எவ்கரருருக்கும் 
இருக் றநது. ‘க ரிட்-19’ கரய்த்கரற்றுப் தல் 
க த்றக் குறநக் வும், ற  அற  ஆதத்றல் 
உள்பர் றபப் தரது ரக் வும் தின் ருணற்றநச் 
கசய்கண்டும்.  

1. சப  இறடகபி  றடப்திடித்ல் குறநந்து 1.5 

ீட்டர் தூ இறடகபி ிட்டுத் ள்பிிருத்ல் 

2. ல்ன சு ரர தக் ங் றபப் தின்தற்றுல் 

3. சபி அல்னது சபி- ரய்ச்சல் அநறகுநற ள் இருந்ரல் 

டீ்டிகனக இருக் வும். 

4. திநற  கற்கும் கதரது ற குலுக்குது,  ட்டி 

அறப்தது, பத்றடுது கதரன்ந கசல் றப 

ிற் வும். 

5. த தரிர்த்றண றப .டி.ம்(ATM)  ரர்டு 

பனர கர, ற ப்கதசறில் உள்ப  கசனற 
பனர கர கசய்பங் ள். 

6. இருபம் கதரகர, தும்பம் கதரகர ற க்குட்றட 

அல்னது டிஸ்பற தன்தடுத்வும். தின்பு அற 

உடகண குப்றதத்கரட்டிில் கதரட்டு ற  றபக் 

 லவும். 

7. ப த்றல்  ண்,பக்கு,ரய் கதரன்ந தகுற றப 

கரடுற ிர்க் வும். 

8. கசரப்பு ற்றும் ண்றீக் க ரண்டு 

ப ம்,ற , ரல் றப  ன்நர க்  லவும். 

9. ஆல் யரறன அடிப்தறடர க் க ரண்ட சு ரர 

கதரருட் றபப் தன்தடுத்வும். 

கறசப் தப்பு ள் ற்றும்  ின் ற ப்திடி ள் 
கதரன்ந அடிக் டிக் ற  தடும் தகுற றப அடிக் டி 
சுத்ம் கசய்து  றருறீக் ம் கசய்ல் 

கரறதல் கரறனகதசற ள், சரி ள், தர்சு(wallet) ள் 
ற்றும் கறனத்ன அனுற அட்றட ள் கதரன்ந  

அடிக் டிப் தன்தடுத்ப்தடும் கதரருட் றபச்  

சுத்ம் கசய்து  றருறீக் ம் கசய்ல், சன்ணல் றபத் 
றநந்து றப்தது அல்னது குபிர்சரண சறறச் 
சரிரண றறனில் றப்தது கதரன்நற்றநச் 
கசய்ன் பனம்  றறடக்கும் சுத்ரண  ரற்நறன் 
அபற அற ரித்ல். 
 

 

கதரதுக் கூட்டங் பில் உங் லறட ரறன அல்னது 
ல்றனப்தகுற அற ரரி ள் ரும் அநறவுறற 
அறணத்து கறப பிலும் தின்தற்றுங் ள். 
 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

உங் லக்கு சு ணீர  இருந்ரல், ற்றும் ‘க ரிட்-
19’ கரற்நறற் ரண அநறகுநற ள் உங் லக்கு இருப்தர  
ீங் ள் றறணத்ரல், ருத்து அநறவுறற ீங் ள் 
ரடகண்டிது பக் றம். உங் லறட 
கரநறகுநற றபப் தற்நற ீங் ள் ரருடணரது கதச 
ிரும்திணரல், அநறவுறக் ர  ‘கசற க ரகரணர 
றஸ் உி இறப்’(National Coronavirus 

Helpline)திறண 1800 112 545-இல் அறபங் ள். இந்த் 
 ல் இறப்தரணது ரலக்கு 24 ி கபம் 
ரம் ல ரட் லம் கசல்தடும். 

 

 

 

' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ருத்துல கலனிப்மப நோம் எப்கபோது 

நோடயோம்? 
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எரு ருத்துற அணு கண்டும் ணில் 

பன்கூட்டிக கரிிக்  கண்டும்,தின்பு சற றச்றசக்கு 

கசல்லும்கதரது உங் லக்கு ப்தடும் அநறவுறந றபப் 

தின்தற்றுங் ள். 

சுரச கரய் லக் ரண அநறகுநற ள் உங் லக்கு 

இருந்ரல்  ட்டரர  ப  சத்ற அிவும். 

ற்நர் பிடம் அணுகும்கதரது குறநந்தட்சம் 1.5 

ீட்டர் தூ இறடகபி ிட்டு த கண்டும். 

 

பபோதுநய ருத்துலம்(General Medical Checkup) 

 

க ரிட்-19 தரறப்பு ற்தட்ட  தகுற ள் ற்றும் அறச் 

சுற்நறபள்ப தகுற பிலும் கதரதுசு ரர ருத்து 

கசரறண றறனங் ள் அசரங் த்ரல் 

அறக் ப்தட்டுள்பண.இந் றறனங் ள் அசரங் த்றன் 

கடி  ட்டுப்தரடு பில் கசல்தடு றன்நண.இந் 

றறனங் ள் எவ்கரருறபம் க ரிட்-19 

அநறகுநற றப றத்து தரிகசரறண கசய்து 

தரறக் ப்தட்கடரரின் தட்டில் றப கபிிடு றன்நண. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

பதோமயகபைி சுகோதோ கைமல‟(Telehealth)மம் 
ருந்துகமர லடீ்டில் பகோண்டுலந்து கைர்த்தலும்: 

 

‘கரறனகதசற அல்னது  ரகரபி சந்றப்பு பனர  
30 கசப்டம்தர் 2020 ற ருத்துர் ள், கசினறர் ள் 
ற்றும் சு ரர ஊறர் ள் ீங் ள்  ட்டம் 
கசலுத்த் கறில்னர கசற றப 
‘கடனறகயல்த்’ பனர  அபிப்தரர் ள்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உங் ள் கரறனகதசறக்  னந்துறரடனறன்கதரது, 

ருந்துசலட்டு என்றந உங் லறட ருத்துர் 
ஆத்ம் கசய்ரர். திநகு, பல ருந்துச்சலட்டின் 
கபிரண திற (எரு தடம் அல்னது ‘pdf’) என்றந 
உருரக் ற ீங் ள் ிரும்பும்  ருந்துக் றடக்கு  

 

றன்ணஞ்சல், குறுஞ்கசய்ற அல்னது கரறன ல் 
பனர  அற அனுப்தி, ருந்து ள் உங் லறட 
டீ்டில் க ரண்டுந்து ப்தடுற் ரண 
ற்தரட்றடபம் அரல் கசய் இலும். ீங் ள் 
ிரும்திணரல், ருந்துச்சலட்டிறண அஞ்சல் பனர  
உங் லக்கு அனுப்தவும் உங் லறட ருத்துரல் 
இலும்.  

 

 

ன நயத்திற்கோன ஆதவு 

 

ரம் கம் கசனறக்கும் ித்றறணபம் 
க ரகரணர றஸ் ரற்நற ரு றநது. ிருக்கும் 
தன ரங் லக்கு இந்ப் கதருந்கரற்று ம்கரடு 
இருக்கும் ன்தறபம், து உடல் னத்துடன் து 
ண னத்றபம் ரம் தரரிக்  கண்டும்  

 

 

 

 

 

 

 

 

ன்தறபம் ரம் றறணில் க ரள்பகண்டிது 
பக் றம். உங் லறட ண்தர் ள், குடும்தத்றணர், 

ற்றும் சப த்றணகரடு கரறனகதசற ற்றும் 
இறம் பனர த் கரடர்தில் இருங் ள். ண 
அலத்ம், கசர ம்,  றபப்பு, தட்டம், அல்னது க ரதம் 
ஆ ற உர்வு ள் உங் லக்கு இருந்ரல் , இது 
சரரரணக ன்தறத் கரிந்துக ரள்லங் ள், 
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உி க ட்  அஞ்சரீர் ள். 

•  இறம் ற்றும் கரறனகதசற பனரண ண ன 
ஆவு இறப்பு ள் 

•  ணனப் திச்சறறண லக்கு ீங் ள் ஆட்தட்டுக் 

க ரண்டிருந்ரகனர, ககநரருருக்கு உி கசய் 
ீங் ள் பற்சறத்துக் க ரண்டிருந்ரகனர உங் லக்கு 
உக்கூடி பனபங் ள் ற்றும் கசற ள் 

பனம் அணு வும். 

‘ 

„ககோலிட்-19‟ கநோமிவுச் கைோதமனம நோன் 
கற்பகோள்லது எப்படி? 

 

க ரிட்-19’ கரநறகுநற ள் உள்ப எவ்கரருரும் 
கரநறவுச் கசரறணற கற்க ரள்ப கண்டும். 
சும், இருல் ற்றும் கரண்றட னற ஆ றண 
‘க ரிட்-19’-ற் ரண அநறகுநற பரகும். உங் லக்கு 
இருப்தற றரண அநறகுநற கப ன்நரலும், ீங் ள் 
கசரறணற கற்க ரள்ப கண்டிது பக் றம்.  

சப த்றல் இந் றஸ் தவுறத் டுக்கும் 
ற ில், இந் கரய்த்கரற்று உள்பர் றபக் 
கூடி ற அறடரபம்  ண்டு அர் றபத் 
ணிறப்தடுத்ற அர் கபரடு கரடர்தில் 
இருந்ர் றபபம்  ண்டுதிடித்து அர் லக்கும்   
‘க ரிட்-19’ கரநறவுச் கசரறணற கற்க ரள்ப 

கண்டும். 

‘க ரிட்-19’ கரற்றந ட்டுப்தடுத்துற் ர  
கதரதுச் சு ரரத் துறநிணர் கற்க ரள்லம் 
பற்சற லக்கு இது உவும், ற்றும் சு ரர 
கசற றபப் கதறுறல் பன்னுரிற 
க ரடுப்தற்கும், சு ரர பனபங் றப 
கநறப்தடுத்வும் இது உிர  இருக்கும்.  

ரறனங் லக்கும் , ல்றனப்தகுற லக்கும் 
அற்நறற்க  உரித்ரண கரநறவுச் கசரறணத் 
கறப்தரடு ள் இருக் னரம், ஆ க உங் லறட 
உள்லர் சு ரரத் துறநிணருடன் இறப் தற்நற 
ிசரரித்துத் கரிந்துக ரள்லங் ள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கசரறண படிவு ள் ருற்கு சறன ரட் ள் 
ஆ க்கூடும்.  
ீிரண கரநறகுநற ள் உங் லக் றருந்ரல், இந் 
றஸ் தறனத் டுப்தற் ர  ீங் ள் 
ருத்துறணில் றக் ப்தட்டு ற்ந 
கரரபி பிடறருந்துத் ணிறப்தடுத்ப்தடனரம் 

கசரறண படிவு லக் ர  ீங் ள் 
 ரத்றருக்கும்கதரது, டீ்டிற்குத் றரும்திச் கசல்லும் 
அபிற்கு ீங் ள் ன்நர  இருக் றநரீ் ள் ன்று 
உங் லறட ருத்துர் கசரன்ணரல், ீங் ள்: 
• டீ்டில் உங் றபத் ணிறப்தடுத்றக்க ரள்ப 
கண்டும். 

•  ல்ன சு ரரப் தக் ங் ள் ற்றும் உடல்ரீறரண 
ின றனப் தின்தற்நற உங் றபபம் ற்நர் றபபம் 
போதுகோத்துக்பகோள்ர கலண்டும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ற்கதரது ‘க ரிட்-19’- ற்க் ரண சற றச்றச டுப்பூசற 
துவும்  றறடரது.ருந்து  ண்டுதிக்கும் திில் 

ிஞ்ஞரணி ள் பல சீ்சறல் கசல்தட்டு 

ரு றநரர் ள்,அணரல் இந்கரிர்க் ரண சற றச்றச 

கதரும்தரனரண கரநறகுநற லக்கு ருத்துக் 
 ணிப்தின் பனம் சற றச்றசபிக் னரம். 
கரகறர்ப்பு ருந்து ள் (antibiotics) தரக்டீரிர 
கரற்று லக்கு றர  ட்டுக ரீிர ச் 
கசல்தடும், ற்றும் இற றஸ் லக்கு றர ச் 
கசல்தடரது. 
‘க ரிட்-19’-குச் சற றச்றசபிக்  
‘றயட்கரக்மறக்கபரகரக்னீ்’ உட்தட குநறப்திட்ட 
சறன ருந்து றபப் தன்தடுத்னரம் ன்று சறன 
அநறக்ற  ள் கூறு றன்நண. ‘க ரிட்-19’-க்குச் 
சற றச்றசபிப்தற் ர  ந் ருந்றபம் ‘Therapeutic 

Goods Administration (TGA)’ –இதுற 

அங் ல ரிக் ில்றன.  
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• சு ரர அற ரரி ள் கரய் கரற்று 

உள்பரின்( பின்) உள்லர் டீ்டுக்கு கசல்ன் பனம் 

 ண் ரிப்பு கசய்ப்தடு றநது. சறன சூழ்றறன பில் 

அல்னது கலும் கரடர்புக் ர  கரறனகதசறற 

உதகர றக் னரம்.  

• உங் றப அநறப ப்தடுத்றக் க ரள்லங் ள், 

 ண் ரிப்தின் அசறத்ற ிபக்குங் ள், 

தரிந்துறக் ப்தட்ட தடித்றல் வு றப கச ரிபங் ள் 

• றறநின்தடி, COVID-19 அநறகுநற ள்  இருந்ரல் 

குறநந்து 28 ரட் லக் ரது ணிறப்டுத்ப்தட 

கண்டும் 

• அந் கரரபிிடம் திபுரிதர் ள் அல்னது 

தள்பிில் என்நர  தடித்ர் ள்,தம் கசய்பம் 

கதரதும், கதசும் கதரதும்  ண் ரிப்பு அசறம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கரடர்பு லக் ரண ஆகனரசறண  

 

அமிகுமிில்யோதலர்கள் 

 

1.  கரய் தரறக் ப்தட்டருடன்  றடசறர  கரடர்பு 

உண்டரண தின்ணர் குறநந்து 28 ரட் லக்கு டீ்டில் 

ணிறப்தடுத்ப்தட கண்டும். 

2.  ரய்ச்சல் அல்னது இருல் இருந்ரல் சு – 

ஆகரக் ற  ண் ரிப்றத கரடங்குங் ள், ற்றும் 

றணசரி அடிப்தறடில் கரடர்பு பின் எரு தட்டிறன 

தரரிக் வும்.  

3.  றடசறர  கரரபிபடன் கரடர்பு உண்டரண 

தின்ணர், 28 ரட் லக்க ண, ீிர   ண் ரிப்றத 

(உம். றணசரி ருற  ள் அல்னது கரறனகதசற 
அறப்புக் ள்) ANM/ASHA/அறடரபம்  ரப்தட்ட தர் 

கற்க ரள்ர். 

 

4. க ரகரணர றஸ் தரறப்பு உறுறதடுத்ப்தட்ட 
எருரின் கடி ற்றும் உர் – ஆதத்து 
கரடர்பு றப, அருடன் கரடர்தில் இருந்து ந் 5-
னறருந்து 14 ரட் லக்குள் கசரறக்  கண்டும்.  

 

கநோய் அமிகுமிகரிருந்தோல் 
அநறகுநற ள் உண்டரணரல் ( ரய்ச்சல், இருல், பச்சு 

ிடுது சறம்ரல் கதரன்நற) ரஸ்க் 

உதகர றபங் ள், சுர  ணிறதடுத்றக் 

க ரள்லங் ள்  ற்றும் உடணடிர  ANM / ASHA/ 

அறடரபம்  ரப்தட்ட உள்லர் சு ரர அற ரரிற 

கரறனகதசறில் கரடர்புக்க ரள்பகண்டும். 

 

லமமமகள்  - பதோடர்போரர் ோர் ? 

 

  கரடர்தரபர் ன்தர் தின்ரும் 
கனும் என்நறல் ஈடுதடுதர் :  
• COVID-19  கரரபி லக்கு சரிரண ணிப்தட்ட 
தரது ரப்பு சரணம் (PPE) துவுறன்நற கடி  ணிப்பு 
ங்குதர் 
• COVID-19  கரரபி இருக்கும் அக கருக் ரண 
சுற்றுச்சூனறல் (கறன கசய்பம் இடம், குப்தறந, 
டீு, கூட்டங் ள்) ங் றிருப்தர் 
• COVID-19 உள்பர  தின்ணர் கசரறத்து அநறப்தட்ட 
கரய் அநறகுநற உள்ப எருருடன் ற  கருக் ர  
(1 ீட்டருக்கும் குறநர ) என்நர ப் தம் 
கசய்ர்  

 

 

 

5, டிம்பர் 
2019 

க ரிட்-19  ண் ரிப்பு பறந ள் 
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ைமூக ஒன்றுகூடல்கமர தலிர்த்தல் 

 

 க ரிட்-19 கரய் தவுறத் டுக் , 

க் லக்கு இறடக உடல் ரீறரண இறடகபிற 
அற ரித்ல்.  திநரிடறருந்து குறநந்து எரு ீட்டர் 
தூத்றல் இருப்தரல், உங் லக்கு COVID-19  தடீிக்கும் 
அதரம் குறநபம். 

 

பைய்  கலண்டிமல:  

 

•ற வும் அசறம் இருந்ரல் ட்டுக டீ்றட ிட்டு 
கபிக கசல்னவும். 

•உங் லக்கும், ற்கநரருருக்கும் இறடக 
குறநந்து எரு ீட்டர் இறடகபிற 
தரரிக் வும்.  

 

 

 

 

 

 

பைய்க் கூடோதமல: 

 

•க் ள் கூட்டம் கூடும் ந் ற ழ்ச்சறக்கும் ற்தரடு 
கசய் கண்டரம். (அது பன்று அல்னது ரன்கு 
ண்தர் லடன் எரு பறன சந்றப்கதர அல்னது 
றநந்கபிில் எரு ரறன க ிறபரட்டர  

இருந்ரலும் கூட)  
•ரர்க்க ட்டு ள், ரப்திங், உ ங் ள், தரர்ட்டி ள்  
கதரன்ந கூட்டம் றறநந் இடங் லக்கு கதர  
கண்டரம். 
•கதரது கதரக்குத்ற உதகர றக் ரீர் ள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

உர் அபோ குழு  

உர் அதர குலக் ள் ன்தர் ள், COVID-19 

உண்டரரல் கரசர  கரய் தரறப்பு உண்டர ற 
அற  அதரத்துக்கு ஆபர க் கூடிர் பரர். 
அர் பில் தின்ருதர் அடங்குர் :  

 ரண கதரிர் ள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 தின்ரும் உடல்ன திச்சறறண உள்பர் ள் 

•  இ கரய் 
• ீரிறவு கரய் 
• தறீல் கரய் 
• சறறுீ  திச்சறறண 
• புற்றுகரய் ருந்து டுத்துக் க ரள்தர்  

•  ர்ப்திிப் கதண் ள் 

( ர்ப்திிப் கதண் ள் ீது இந் கரின் ரக் ம் 
குநறத்து க்கு  இது ற கரிரரல், அர் றப 
ன்நர   ணித்துக் க ரள்து ல்னது.  

 

ANM(துமை பைலியிர்), ASHA(அங்கீகோம் பபற்ம 
ைமூக சுகோதோ ஆர்லயர்) & AWW அங்கன்லோடி 
பதோறியோரி (சுகோதோப் போதுகோப்பு)– ன் 
லறிகோட்டுதயின் கீழ் தகலல் பதரிலிக்கவும் 

 

(a) COVID ற ழ்ின் தன  ட்டங் பின் கதரதும் 
சப  என்றுகூடறன ிர்த்ல் (social           

Distancing) உள்பிட்ட டுப்பு ற்றும்  ட்டுப்தரட்டு 
டடிக்ற  ள் 

(b)  ட்டுக் ற ள் ற்றும் நரண  ருத்துக் றப 
றர்க ரள்பல்; 

தின்ருதற்நறல் DSO- ஆரிக் வும் –  

(a) SOPs-ன்தடி கரடர்பு  ண்டுதிடிப்பு  

(b)  ர்ப்புந ற்றும் ஊ  தகுற பில் (டீ்டில் 
ணிறப்தடுத்துல், டீ்டு தரரிப்பு, HRG  ற்றும் 
சரத்றரண க ரகரணர தரறப்தரபர் லக் ரண 
ஆவு கசற ள்) ற்றும்  

(c) உபில் சப  தரரிப்பு ற்றும் தரகுதரட்டு 
 பங் ம் ற்றும் தரகுதரடு  

• ணிப்தட்ட தரது ரப்பு ற்றும் 
பன்கணச்சரிக்ற  ள்  

• COVID-19 IEC  உத ங் பின் றநறரண 
உதகர றப்றத கற்தரர்றிடல். 
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கசரப் ற்றும் ண்ரீ்  றறடக் ரிட்டரல், 
குறநந்து 70%  ஆல் யரல் உள்ப ஆல் யரல் – 
ஆர கயண்ட் கசணிறடமரல்  உங் பின் 
ற  றபக்  லவும்..  

 

சுத்ம் கசய்வும் ற்றும் கரற்று  ீக் வும், : 
கடதிள்டரப்ஸ்,  வு குறழ் ள், குபினறந 
சரணங் ள் கதரன்ந அறணத்து ‚உர் கரற்று‛ 
தப்புக் றபபம்  றணந்கரறும் சுத்ம் கசய்வும்.  

 

கலும் இத்ம், னம், அல்னது உடல் றங் ள் 
தட்டிருக்கும் ந் எரு தப்றதபம் துறடக் வும். 
ப்பசீ்சறங் தவுடர்  றசறன உதகர றத்து, (4  ப் 
ண்ரீில் 4 கடதிள் ஸ்பூன் டீ்டு ப்பசீ்றச  
 னக் வும்)  

சனற துி றப ன்நர  துறக் வும் ற்றும் 

அலக்குத் துி றப அிற ிர்க் வும் 

• உடணடிர  துி றப  ற்நற துறக் வும் 
அல்னது இத்ம், னம் அல்னது உடல் றங் ள் 
தடிந் தடுக்ற  ிரிப்புக் றபபம் துறக் வும். 
உடனறனறருந்து தூர  றக் வும். 
• இபஞ்சூடரண ண்ரீ் ற்றும் கசரப்தரல் 
துி றப துறத்து, கரற்று ீக் வும் ற்றும் 
சூரி எபிில் உன றக் வும்.  
• ரறங் கறன் :கரற்று ரசறணி, கசரப், 
இபஞ்சூடரண ண்றீ உதகர றக் வும் ற்றும் 
சூரி கபிச்சத்றல் உன றக் வும்.  
• துி றப எரு கதரி டிறலுள்ப சூடரண 
ண்ரீ் ற்றும் கசரப்தில் ஊந றத்து, திநகு எரு 
குச்சறற உதகர றத்து  றபநவும் கசரப் ண்ரீ் 
கநறப்தற ிர்க் வும் (சுரர் 30 றறடங் லக்கு 1% 
க்கபரரிணில் துி றப ஊந றக் வும். படிர , 
சுத்ரண ண்ீரல் அனசவும் ற்றும் சூரி 
கபிச்சத்றல் பலதும்  ர றக் வும்.  
• ற்ந திந டீ்டுக்  றவு லடன் 
அப்புநப்தடுத்துபன், உதகர றக் ப்தட்ட ற பறந ள், 
ஃகதஸ்ரஸ்க்கு ள், ற்றும்  திந  பங் ப்தட்ட 
கதரருட் றப எரு க ரள் னணில் றக் வும்.  
•  ணிக் வும் :  கரற்று தரறத்ர் 
ருத்துறணில் இருக் னரம் அல்னது தடுத் 
தடுக்ற ர  இருக் க்கூடும்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  முககலைத்தின் கயோண்ம  

   

தின்ரும் றறனற பில், எரு ரஸ்ற  
உதகர றக் வும் : 
• உங் லக்கு  ரய்ச்சல், இருல் அல்னது பச்சு 
ிடுறல் சறம் இருந்ரல்  
• சு ரர தரரிப்பு றணக்கு கசல்ற ில் 
• எரு உடல்னம் குன்நற ணிற ீங் ள் 
 ணித்துக் க ரள்ற ில்  
• கரய் கரற்றுள்பற அறடரபம்  ரண்ற ில்  

 

 

முகக்கலைத்மத  உபகோகிக்கும் முமமகள்: 

 

• டிப்புக் றப  லழ் கரக் ற இருக்குரறு ிரித்து, 
பக்கு, ரய் ற்றும் ப ரய் ீது கதரருத்றக் 
க ரள்பவும்.  
• பக்கு துண்றட பக்கு-தரனத்றன் ீது கதரருத்வும், 
 ிறு றப  ட்டவும். கல்  ிறு கல் றனில் 
 ரது லக்கு ககனபம்,  லழ்  ிறு  லத்றன் 
தின்புநத்றகனபம் இருக்குரறு  ட்ட கண்டும். 
• ரஸ் றன் இருபுநபம் இறடகபி இல்னரல் 
கதரருந்துரறு அட்ஜஸ்ட் கசய்வும் 
• ரஸ்ற   லக இலக் க் கூடரது அல்னது 
 லத்றனறருந்து கரங்  ிடக்கூடரது.  
• உதகர றக்கும்கதரது ரஸ்ற  கரடுற 
ிர்க் வும்.  
• 6-8 ி கத்றல், ரஸ்க் ஈர / 
ஈச்கசநறவுள்பர  ஆணதும், அற  ற்நற ிட்டு,  
எரு புற, சுத்ரண,  ரய்ந் ரஸ்க்ற  
அிவும்.  

• எரு பறந ட்டுக உதகர றக்  கண்டி 
ரஸ்க்ற , ீண்டும் உதகர றக் க் கூடரது 
•  ற்றுற ில், ரஸ்க் றன் திந தப்புக் றப 
கரடக்கூடரது.  
• ரஸ்ற  அ ற்ந, பனறல் லழ்  ிறந 
அிழ்க் வும். அன் திநகு கல்  ிறந 
அிழ்க் வும் ற்றும் கல்  ிறு றப உதகர றத்து 
ரஸ்க்ற  ற ரபவும்.,திந தப்புக் பில்  பங் ம் 
உண்டர றிருக்  ரய்ப்புள்பது.  
• கதரருத்ரண கடக்ணிக்ற  உதகர றத்து ரஸ்ற  
 ற்நவும். (உம். பன்தக் த்ற கரடரல், 
தின்புநத்றனறருந்து ரஸ்ற  ீக் வும்) 
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• ீக் ற தின்ணகர அல்னது ப்கதரலகல்னரம் எரு 
உதகர றக் ப்தட்ட ரஸ்ற   ணக்குறநர  ீங் ள் 
கரடு றநரீ் கபர, அப்கதரலகல்னரம் 70% 
ஆல் யரல் –ஆர கயண்ட்ப் உதகர றத்கர 
அல்னது கசரப் ற்றும் ண்ீரகனர 40 கரடி லக்கு 
 லவும்.  

 

• எருபறந ட்டுக உதகர றக் க்கூடி ரஸ்ற  
எவ்கரரு உதகர த்றற்கு தின்ணரும்  ற்நற ிட்டு, 
உடணடிர  அப்புநப்தடுத்வும். 

 

• ஆகரக் ற தரரிப்றத ரடுங் ள் ற்றும் 
கரிிக் வும்  

 

• இருல் , ரய்ச்சல் அல்னது பச்சு ிடுறல் சறம் 

ற்றும் கரற்று தரறப்பு இருப்தர  சந்க றக் ப்தட்டரல், 

எரு ரஸ்க் அிந்து க ரள்பவும் ற்றும் அரு றலுள்ப 

சு ரர அறப்பு / ASHA/ANM-க்கு உடணடிர  

கரிிக் வும்  

 

• டீ்டில் ிருந்றணர் றப ிர்க் வும். கணணில் 
கரற்று உண்டர றிருந்ரல், ீங் ள் திநருக்கும் அந் 
கரற்றந தப்தக்கூடும்,  

கதரது இடங் லக்கு கதரற ிர்க் வும்  

• திிடம், தள்பி அல்னது ரர்க்க ட்டு ள், சறணிர 

யரல் ள் கதரன்ந கதரது இடங் லக்கு கதர  கண்டரம் 

 

• கதரது கதரக்குத்ற உதகர றப்தற ிர்க் வும் 

 

 

 

 

 

 

 

•    குடும்த உறுப்திணர் லக் ர   தரது ரப்தர  
இருக் வும் 

• டீ்டு உறுப்திணர் ள் ற்கநரரு அறநிகனர 
அல்னது படிந்ற கரரபிிடறருந்து தூர  
ணிர கர ங் றிருக்  கண்டும்.  

• டீ்டு உறுப்திணர் ள் ணித்ணி தடுக்ற றந 
ற்றும் குபினறநற உதகர றப்தது ல்னது. 
• சறனறந கதரருட் ள்,  குடிக்கும் டம்பர் ள், 
 ப் ள், சரப்திடும் தரத்றங் ள், டல் ள், தடுக்ற  ள்  

அல்னது திந கதரருட் றப டீ்டிலுள்ப திநருடன் 
த றர்ந்து க ரள்ற ிர்க் வும்.  

 
• கசரப் ற்றும் ண்ீரல் ற  றப ன்நர  
அடிக் டி  லவும் (40 கரடி ள்) அல்னது 70% 
ஆல் யரல் – அடங் ற கயண்ட் கசணிறடசற 

உதகர றக் வும்.  
• ணிறதடுத்ப்தட்ட தருடன் கரடர்பு 
க ரள்ற ில், குடும்த உறுப்திணர் எரு பன்நடுக்கு 
ரஸ்க்ற  ல்னர கங் பிலும் அி கண்டும். 
டிஸ்கதரசதிள் ரஸ்க்கு றப எருகதரதும் ீண்டும் 
உதகர றக்க்க் கூடரது. 
 

• உதகர றக் ப்தட்ட ரஸ்க்கு ள் கரற்று 
தரறத்றருக்  கூடிறர   ருப்தடு றன்நண, டீ்டு 
ப்பசீ்   றசனறல் ஊந றத்து, திநகு அற குப்றதத் 
கரட்டிில் நற கண்டும்.   
• குந்ற றப ரஸ்க்குடன் ிறபரட எருகதரதும் 
அனுறக் ரீர் ள்  

 

நகர்ப்புமங்கரில் லிகைள பதோடர்பு கதமலகமர 
எவ்லோறு ைந்திப்பது?  

 

குநறப்திட்ட சபர தகுறில்  பக் ற 

தங் ரற்றுதர் ள் சபர ஆில் ஈடுதடுத்ப்தட்டு 

தரது ரப்தரண  ல் ள் ற்றும் ஆற ங்  

அர் லக்கு திற்சறபிக் ப்தட கண்டும்.  

 

சபர உறுப்திணர் ள் தின்ருணதற்நறல் ஈடுதட 

அநறவுறுத்வும்  

• உள்லர்   ரட்சற றறுி சபர உி றத்ற 

ஆரிக்  ரணர  பன்வும்.  

• சபரத்றல் ப க் சத்ற ிறகர றக்கும் 

திற ஆரிக் வும்.  பக் றர  

கறப்தடுதர் லக்கு அற ங் ப்தடுற 

உறுறப்தடுத்வும். ிறகர றக் ப்தடுற ில், ரஸ்க் 

கனரண்ற   ற்திக் ப்தட கண்டும்.  

•  ரட்சறக்   ம் கரடர்ந்து பறநர  சபர 

சுத்ற ரிப்பு ற்றும்  றருறரசறணி தன்தரட்றடபம் 

சபர திறறற உறுறதடுத் கண்டும்.  

• உள்லர் அசறல் ற்றும் த் றனர் றப 

ஈடுதடுத்ற அர் ள் பனர   ல் றப  தப்தவும். 

  

• குப்றத கச ரிப்பு கன் ள், தரல் ிணிகர றக்கும் 

ர ணங் ள் கதரன்ந கதரது அத்றரசற கசற ள் 

பனம்  ல் றப    கரிிக் வும்.  
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ஆதமல பைல்படுத்துதல்: 

  

 றறணிருக் ட்டும்,  ர்ப்புந தகுற ள் 

அடர்த்றரண க் ள்கரற றபம்,  குறநரண 

சு ரர திரபர் றபபம் க ரண்டுள்பண. 

உங் றபபம், ற்ந அறணறபம் தரது ரப்தர  

தரரிக் , சபர ஆற உருரக்கும் அசறம் 

உங் லக்குள்பது.  

• சபரத்றல் உர் ஆதத்து குலக் றப  

அறடரபம்  ண்டு, அர் றப கரற்று தரறக் ரல் 

தரது ரக்கும் கதரருட்டு, அர் ள் ங் றப 

ணிறப்தடுத்றக் க ரள்ப உவும்.  

• குந்ற ள்  ரப்த ங் பில் ற உவு 

ிறகர றக் ப்தடுற ற்தரடு கசய், அசு 

கசற லடன் கரடர்தினறருங் ள்.  

• கரற்று தரறப்பு உள்பர் றப  ண்டு திடிக் , 

பக் ற ரக் ம் உண்டரக்குதர் பின் உிற 

ரடுங் ள் ற்றும் அற தரிந்துறரபர் பிடம் 

கரிிக் வும்.  

• னரக் டவுன்  ரனத்றன் கதரது  கநறபறந றப 

 றடதிடிப்தற உறுறப்தடுத், சபர றறன 

திறறற லக்கு திற்சற அபிக்  கண்டும்.  

• சபர றறன அறப்புக் றப அறடரபம்  ண்டு 

அற்றந ணிறப்தடுத்ப்தடும் கரரபி றப ங்  

றக்கும் ருத்துறண பர  ரற்ந கண்டும்.  

 

க ரகரணர றமறடறருந்து  ரக்கும் 

றபறந ள்: 

 தசு குடிீர் தன்தரடும் அறண ரரிக்கும் 

பறந லம்: தசு குடிீர் வ்ரறு டீ்டிகனக 

ரரிக் கண்டும் ன்தது குநறத்து இம்ப் ரப்ஸ் றறுண 

றனர் டரக்டர்  ண்ன் ற்றும் ருத்து அற ரரி 

டரக்டர்  ரு.  ரர்த்றக ன் ஆ றகரர் கூநறரது:- 

  

சுக்கு, றப்தினற, இனங் ம், சறறு ரஞ்கசரநற கர், 

அக்  ரம், பள்பிகர்,  டுக் ரய்த் கரல், 

ஆடரகரடர இறன,  ற்பூள்பி இறன, க ரஷ்டம், 

சலந்றல் க ரடி, சறறு கக்கு, றனகம்புக் சபனம், 

ட்டத்றருப்தி கர் (தரடக் றங்கு), பத்க் ரசு 

(க ரறக் றங்கு) ஆ ற 15 பனறற  றப னர 35 

 றரம் டுத்து, பறநப்தடி சுத்ம் கசய்து, என்நறண்டர  

இடித்து, ன்கு  னந்து றக் கண்டும். 

  

35 குடிீர் சூத்ற 3 னறட்டர் ண்ரீில் இட்டு 

 ரய்ச்சற, தன்ணிண்டில் என்நரய் குறுக் ற டி ட்டி, 

குடிீர் (250 ற.னற. அபவுக்கு) டுக் கண்டும். 30 பல் 

60 ற.னற. ீம், றணபம் 2 அல்னது 3 கறப ள் 

க ரடுக் னரம். துற ருந்ர  சரந் சந்றகர 

ரத்றற, க ரகரசறண ரத்றறபம் க ரடுக் னரம்.  

 

 

 

 

இன் பனம்  தசும் ீரும். 

  

 ரய்ச்சற டி ட்டகண்டும் 

  

றனகம்பு குடிீர் ற்றும்  தசு குடிீர் சூத்ற 

இண்டு கக் ண்டி (10  றரம்) ீம் டுத்துக்க ரண்டு 

200 ற.னற. அபவு ண்ரீில் இந் குடிீர் சூத்ற 

கதரட்டு ன்நர  க ரறக்  றத்து ரன் றல் எரு தங் ர  

ரும் ற  ரய்ச்சற டி ட்டி  சரத்ற 

டுத்துக்க ரள்பவும். 1 பல் 5 து ற 

உள்பர் ள் 5 ற.னற., 5 பல் 12 து ற 

உள்பர் ள் 10 ற.னற., 12 துக்கு கற்தட்டர் லக்கு 

30 பல் 50 ற.னற. ட்டும் க ரடுக் கண்டும். 

  

ற் ரப்புக் ர  3 பல் 5 ரட் ள் ட்டும் எரு 

ரறபக்கு 2 கறப பல் 3 கறப ற தரு னரம். 

கரய் ந் தின்ணர் டரக்டரின் ஆகனரசறணப்தடி 

தன்தடுத்கண்டும். கறும் ிற்நறல் தரு றணரல் 

ல்னது. கனும் கரய் இருந்ரல் டரக்டரின் 

ஆகனரசறணப்தடி உவு உண்ணுற்கு பன்ணகர 

அல்னது தின்ணகர அருந்னரம். 

 

ரர் குடிக் க்கூடரது? 

  

குடிீற அப்கதரறக்கு அப்கதரது ட்டும் புறர  

ரர் கசய்து தன்தடுத்கண்டும். குடிீற 3 ி 
கத்துக்கு தின் தன்தடுத்க்கூடரது. 1 துக்கு 

உட்தட்ட குந்ற ள், றடதரய்டு  ரய்ச்சல் ற்றும் 

ிற்றுப்கதரக்கு உள்பர் ள்,  ர்ப்திி கதண் ள் 

பல் 3 ரங் லக்கு குடிக் ரல் இருப்தது ல்னது. 

ிற்நறல் புண் உள்பர் ள் கறும் ிற்நறல் 

குடிக் க்கூடரது. ரள்தட்ட கரய் உள்பர் ள் டரக்டரின் 

ஆகனரசறணின்கதரில் ட்டுக குடிக் கண்டும். 
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