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Myth Busters (WHO)

1. Cold weather and snow CANNOT
kill the Corona Virus.

2. Hand dryers are NOT effective in
killing the coronavirus.

3. There is NO evidence that
regularly rinsing the nose with
saline has protected people from
infection with the coronavirus.

4. The coronavirus CAN be
transmitted in areas with hot and
humid climates.

5. Garlic is healthy but there is NO
evidence from the current
outbreak that eating garlic has
protected people from the
coronavirus.

6. The coronavirus CANNOT be
transmitted through mosquito
bites.

7. Taking a hot bath DOES NOT
prevent the coronavirus.

Till the Government announces
about medicine or vaccine for
corona virus please be safe and
clean

கட்டுக்கதை (WHO)

1. குளிரந்்த வானிலை மற்றும் பனி

க ாரரானா லவரலை ் க ாை்ை

முடியாது.

2. க ாரரானா லவரலை ் க ாை்ை

ல உைரத்்தி ள் பயனுள்ளதா 

இை்லை.

3. மூ ்ல உப்பு நீரிை் கதாடரந்்து

 ழுவுவது க ாரரானா லவரைாை்

கதாற்றுரநாயிலிருந்து ம ் லளப்

பாது ாத்துள்ளது என்பதற்கு எந்த

ஆதாரமும் இை்லை.

4. க ாரரானா லவரை் கவப்பமான

மற்றும் ஈரப்பதமான  ாைநிலை

உள்ள பகுதி ளிை் பரவுகிறது.

5. பூண்டுஆரரா ்கியமானது,ஆனாை்

பூண்டு சாப்பிடுவது க ாரரானா

லவரஸிலிருந்து ம ் லளப்

தற்ரபாலதய தீவிர பரவளிை்

பாது ாத்துள்ளது என்பதற்கு எந்த

ஆதாரமும் இை்லை.

6. க ாரரானா லவரை் க ாசு

 டித்தை் வழியா பரவமுடியாது.

7. சூடான குளியை் எடுத்து ்-

க ாள்வது க ாரரானா லவரலைத்

தடு ் ாது.

க ாரரானா லவரஸிற் ான மருந்து

அை்ைது தடுப்பூசி பற்றி அரசாங் ம்

அறிவி ்கும் வலர தயவுகசய்து

பாது ாப்பா வும் சுத்தமா வும்

இருங் ள்.
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வேங்தக மரம்

ரவங்ல மரம் பை்ரவறு  டட்ுமான பணி ளு ்கு உ ந்தது மற்றும் அதன் தலை படல்ட, பிசின், மரத்தின்

அலனத்து பகுதி ளும் நை்ை மருத்துவ பயனுள்ளது.

ரவங்ல மரம் பயிரிட பை வழிமுலற ள் உள்ளன. ரநரடியா விலதலய விலத ் ைாம். நாற்று ள்

தயாரித்து நடைாம், நாற்று குசச்ி ள் தயாரித்து நடைாம். இம்மூன்றிை் நீண்ட ஆணிரவலர உருவா ்கும்

திறலனவளர ்் ரநரடிவிலதப்ரப ஏற்றது.

மரத்திலிருந்து ரநற்று லள உதிரத்்து உைரத்்த ரவண்டும். ரநற்லற அப்படிரய விலத ் ைாம். மற்றபடி

முலளப்புதுரிதமா இரு ்கும்.விலத எடுத்துவிலதப்பது நை்ைது.

ரநற்று விலத ்கும் கபாழுது நீரிரைா அை்ைது சாண ்  லரசலி லரசச்லிரைா இரண்டு நாட ்ள்

ஊறலவத்துவிலத ் ரவண்டும். மூன்றிலிருந்து நான்கு நாட ்ளிை் முலளப்புத்திறன்அதி ரித்துவிடும்.

நாற்று கபற ரமடட்ுப்பாத்தி அலமத்து 20 கச.மீ இலடகவளியிை் விலத ் ரவண்டும். வரிலசயிை் 10 கச.மீ

இலடகவளி. ஊறலவத்த ரநற்று இரண்டு வாரங் ளிை் முலள ்கும். 40 லிருந்து 90 சதவீதம் முலனப்பு

கிலட ்கும்.

ஓரளவிற்கு நாற்று ள் வளரந்்ததும் இள நாற்று ளா எடுத்து நடரவண்டும். பாலித்தீன் லப ளிை்

வளரத்்தும் நடைாம்.

நாற்று குசச்ி ள் தயாரி ் ஒரு வருட வளரச்ச்ியுலடய நாற்று ளிை் தலரமட்டத்திை் ஒரு கசன்டிமீட்டர்

பருமம்உள்ளவற்லறஎடுத்து நாற்றுகுசச்ி ள் தயாரி ் ரவண்டும்

ரநரடி விலதப்பு அை்ைது நடவிற்கு 3X3 மீட்டர் இலடகவளி உ ந்தது. ஆரம்ப வளரச்ச்ி மி வும் நிதானமா 

இரு ்கும். இரண்டாம் வருடத்திலிருந்து துரிதமா வளரும். ஓங்கி உயரந்்து வளரும் கபாழுது சூரிய ஒளி

ரதலவஅதி மாகும். பிறமரங் ளின் நிைை் விைாமை்  வனி ் ரவண்டும்.



Tiruvallur District

We the members of ASR Small Group from
Thiruthani Center of Tiruvlalur District
following the best practices at
Kirushnasamuthiram Village. Last three
years we are with TIST India and we have
planted tree species like redsanders, vengai,
teak and mango. Also, we are giving good
care to the trees by the learnings from TIST
Node Meetings and Training Programs. We
practiced groundnut as intercrop in
between our trees. From the learning
through training programs we practiced rice
cultivation in other open land and got good
income. We also received Rs.3,276 from
TIST as tree incentive for our trees. We are
informing other farmers about this good
program and our thanks to TIST India.

திருேள்ளூர ்மாேட்டம்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி லமயம்

கிருஷ்ணாசமுத்திரம் கிராமம் ASR

சிறுகுழுவாகிய நாங் ள் மூன்று வருடங் ளா 

டிை்ட் இந்தியா நிறுவனத்துடன் இலணந்து

கசம்மரம், ரவங்ல , ரத ்கு மற்றும் மா

மர ் ன்று லள நடவு கசய்துள்ரளாம். ரமலும்

டிை்ட் இந்தியா தரும் பயிற்சி மற்றும்

 ணு ்கூடட்ங் ளிை்  ைந்து க ாண்டு சிறந்த

முலறயிை் கசயை்படகூடிய த வை் லள

கதரிந்து க ாண்டு நை்ை முலறயிை் மரங் லள

பராமரித்து வருகின்ரறாம். ரமலும் எங் ள்

மரங் ளு ்கிலடரய ஊடுபயிரா ரவர ்டலை

சாகுபடி கசய்ரதாம். பயிற்சி கூடட்ங் ளிை்

கூறிய த வை் ளின்படி தனியா இரு ்கும்

நிைத்திை் கநற்பயிர் அதி ம சூலுடன்

அறுவலட கசய்ரதாம். ரமலும் எங் ள்

சிறுகுழுவிற்கு ஊ ் தக்தால ரூபாய் 3,276/-

கபற்று ்க ாண்ரடாம். இது ரபாை இந்த நை்ை

திட்டத்திலன மற்ற விவசாயி ளு ்கும் எடுத்து

கூறுரவாம். எங் ள் சிறுகுழுவின் சாரப்ா டிை்ட்

இந்தியாவிற்கு நன்றிலய கதரிவித்து-

க ாள்கின்ரறாம்.

Do good to your village. All small groups of a
village join together and plant one banyan
tree for your village. There is an old wise
saying that, “banyan trees attract rain clouds –
rain clouds cannot pass away the banyan trees
without showering”.

உங் ள் கிராமத்திற்கு நை்ைது கசய்யுங் ள்.

ஒரு கிராமத்திை் உள்ள அலனத்து சிறு

குழு ் ளும் ஒன்றிலணந்து உங் ள்

கிராமத்திற்கு ஒரு ஆைமரத்லத நடவு

கசய்யுங் ள். ஒரு பலைய பைகமாழி,

“ஆைமரங் ள் மலை ரம ங் லள

ஈர ்்கின்றன - மலை ரம ம் ஆைமரங் ள் மீது

கபாழியாமை்  டந்து கசை்ைமுடியாது”.



Tiruvannamalai District

We the members of SPK Small Group from
Thurinjapuram Center of Tiruvannamalai
District following the best practices at
Vilvarani Village. In 2012 we received 3,500
free tree seedlings from TIST India. We
practiced groundnut in between the trees
and in our other open land we have
cultivated rice and sugarcane. Also, by
participating in TIST Node and Training
programs we get good information and
caring our trees in good way. We are
following the natural farming in practicing
food crop cultivation. We have planned to
practice integrated farming through our
small group in the future. We request
other small groups to know the benefits of
natural farming system and practice like us
to get good yield. We convey our sincere
thanks to TIST India.

திருேண்ணாமதை மாேட்டம்

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் துரிஞ்சாபுரம்

லமயம் விை்வராணி கிராமம் SPK சிறுகுழு

உறுப்பினர ்ளாகிய எங் ளு ்கு டிை்ட் இந்தியா

மூைம்  டந்த 2012ஆம் ஆண்டு 3,500 இைவச

மர ் ன்று ள் வைங் ப்பட்டது. இம்மர ்-

 ன்று ளு ்கு இலடரய ஊடுபயிரா 

ரவர ்டலை கசய்ரதாம். மர ் ன்று ள் நடவு

கசய்த நிைத்லத தவிர மற்ற நிைத்திை் கநற்பயிர்

 ரும்பு ஆகியலவ பயிரிடட்ுள்ரளாம். ரமலும்

டிை்ட் இந்தியா தரும் பயிற்சி மற்றும்

 ணு ்கூடட்ங் ளிை்  ைந்து க ாண்டு சிறந்த

முலறயிை் கசயை்படகூடிய த வை் லள

கதரிந்து க ாண்டு நை்ை முலறயிை் மரங் லள

பராமரித்து வருகின்ரறாம். நாங் ள் இயற்ல 

முலற விவசாயத்லத  லடபிடித்து

வருகின்ரறாம். எங் ள் சிறுகுழுவின் சாரப்ா 

வருங் ாைங் ளிை் ஒருங்கிலணந்த பண்லண

முலற கசயை்படுத்த திட்டமிடட்ுள்ரளம்.

எங் லளப் ரபான்ற மற்ற சிறுகுழு

உறுப்பினர ்ளும் இயற்ல விவசாயத்தின்

மு ்கியத்துவத்லதயும் அதன் பயன் லளயும்

நன்கு அறிந்து சாகுபடி கசய்து பயன்

அலடயுமாறு ர டட்ு ்க ாள்கிரறாம். எங் ளு ்கு

உறுதுலணயா பை்ரவறு ஊ ் ங் லள

ஊ ்குவித்தலம ்கு டிை்ட் இந்தியாவிற்கு

மனமாரந்்த நன்றிலய கதரிவித்து-

க ாள்கின்ரறாம்.


