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பார்க்க முடியாத “எதிரியய”
எதிர்த்துப் பபாராடுவது கடினம்

Battling an enemy you cannot see is
hard

க ோவிட் -19
ோல் நடட ளில் கநோடை
ஏற் படுத்தும்
என் று
ததரிைவில் டல,
ஆனோல் ோல் நடட டள ஆகரோ ்கிைமோ
டைத்திரு ்
சிறந்த நடடமுடற டளப்
பின் பற் றுைது மு ்கிைம் :

COVID-19 is not known to cause disease
in cattle, but following the best practices
to keep the cattle healthy is important:
1. Restrict the movement of visitors to
the livestock farms & practice
biosecurity measures.
2. Strength of farm workers/ animal shed
attendants should be minimized with
maximum output per worker without
jeopardizing their health
3. Workers coming to livestock farms
should wear mask, use sanitizer and
should follow the best practices
4. If any worker is found ill, he should be
channelized to take standard health
measures to avoid any possibility for
disease spread.
5. The animal farm equipment and
accessories should be cleaned and
sanitized regularly
6. High touch points should be cleaned
twice daily
7. Observe animals for any abnormal
behaviour
8. Isolate the sick animals & in case of
emergency contact the nearest
Veterinary hospital
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ோல் நடட பண்டண ளு ்கு போர்டைைோளர் ளின்
நடமோட்டத்டத
ட்டுப்படுத்துங் ள் மற் றும் உயிர் போது ோப்பு
நடைடி ்ட
டள டடப்பிடி ் வும் .
பண்டண ததோழிலோளர் ள் / விலங் கு
உதவிைோளர் ளின்
எண்ணி ்ட டை
குடறத்து
ததோழிலோளியின்
உடல் நலத்டத
போதி ் ோமல்
அதி பட்ச
உற் பத்திடை குடற ் வும்
ோல் நடட
பண்டண ளு ்கு
ைரும்
ததோழிலோளர் ள் மு
ைசம் அணிை
கைண்டும் , சோனிட்டீசடரப் பைன் படுத்த
கைண்டும் , சிறந்த நடடமுடற டளப்
பின் பற் ற கைண்டும்
எந்ததைோரு
ததோழிலோளியும்
கநோை் ைோை் ப்பட்டதோ
்
ண்டறிைப்பட்டோல் ,
நிடலைோன சு ோதோர நடைடி ்ட
டள
எடு ்
அைர் ைழிநடத்தப்பட கைண்டும்
கநோை் பரவுைதற் ோன எந்த ைோை் ப்டபயும்
தவிர் ் வும் .
விலங் கு
பண்டண
உப ரணங் ள்
மற் றும் போ ங் ள் தைறோமல் சுத்தம்
தசை் ைப்பட கைண்டும்
அதி மோ
மற் றும்
அடி ் டி
ததோட ்கூடிை இடங் டள ஒரு நோளில்
இரண்டு முடற சுத்தம் தசை் ைவும்
விலங் கு ளில்
ஏகதனும்
அசோதோரணமோன நடைடி ்ட
இரு ்கிறதோ என் று
ைனி ் வும்
கநோை் ைோை் ப்பட்ட விலங் கு டள தனிடமப்படுத்தவும் , அைசர
ோலங் ளில்
அருகிலுள் ள
ோல் நடட
மருத்துைமடனடை ததோடர்பு த ோள் ளவும்

TIST - Planting Trees and
Improving Agriculture for
Better Lives

The International Small
Group & Tree Planting
Program

டிஸ்ட், மரங்களை நடவு
செய்தல் மற்றும் ெிறந்த
வாழ்க்ளகக்கு விவொயத்ளத
மமம்படுத்துதல்

பேத்துப் பட்டு இயற் க்யக விவோயம் - நிலத்தில் நுண்ணுயிர்பபருக் கமும் மகசூல்
அதிகரித்தல்
திருைண்ணோமடல மோைட்டம் ைந்தைோசி ைட்டம் மருதோடு கிரோமத்தில் நடடதபற் றது. பயிற் சிைோளர் - திரு
திைோ ரோஜன் அைர் ள்
RPS
-76
எனும்
இைற் ்ட
ைளர்ச்சி
ஊ ்கிடை
அடனத்துபயிர் ளு ்கும்
பைன்படுத்தலோம் .
பைன்படுத்துைதின்மூலம்
மண்ைளம்
கமம் படுத்துைடத
பற் றியும்
நுண்ணுயிர்
தபரு ் ம்
அதி ரித்தடலயும் விள ் மோ கூறினோர். கமலும் ததளிப் புமுடறயிலும் தண்ணீர ் போை் ச்சும் ைோை் ் ோல்
ைழிைோ வும் 15 நோட் ளு ்கு ஒருமுடற பைன்படுத்துைதின்மூலம் கநோை் தோ ்குதல் மற் றும் புச்சி தோ ்குதல்
இரு ் ோது. இ ் டரசோலோனது ஏ ் ரு ்கு 1 லிட்டர் கபோதுமோனது .இடத பைன்னடுத்துைதின்மூலம்
குடறந்த நீ ர் கபோதுமோனது. இதன் மூலம் கூடுதல் ம சூல் கிடட ்கும் .
குறிப் பு:
மரப் பயிர் ளு ்கு அடரைடி இடடதைளிவிட்டு மண்ணில்
கூடுதல் பருமன் உைரமோ ைளரும் .

துடளயிட்டு ஊற் றுைதன் மூலம்

மரங்

ள்

அயனவரும் ஒன்றியணந் து நம் பூமியய காப் பபாம் , நம் எதிர்கால தயலமுயறகள்
வாழ் வதற் கு நல் ல ஒரு சூழயல உருவாக் குபவாம்
பூமிகை நம ்கு எல் லோம் த ோடு ்குது நோமும் சிறிது த ோடுத்து பழ ணும் என்ற ைரி ளில் கூறிைதுகபோல்
நோம் சுைோசி ்கும்
ோற் று முதல் அன்றோட ைோழ் ்ட யில் பைன்படுத்தும் அடனத்தும் பூமியிலிருந்து
எடுத்து ் த ோள் கிகறோம் . ஆனோல் நோம் பூமி ்கு ஏதோைது த ோடு ்
நிடனத்தோல் நோம் நிச்சைம்
மர ் ன்று ள் நடவு தசை் து பூமியில் உள் ள நிலத்தடி நீ டர உைர்த்திட கைண்டும் , ோர்பன் டட ஆ ்டசட்
( ரிைமில ைோயு) சுத்தி ரித்திட கைண்டும் , உல ம் தைப் பமோதடல குடறத்திட கைண்டுை் ம் . டிஸ்ட் - உடன்
இடணந்து பைன்தபற டிஸ்ட் சோர்போ உங் டள அடழ ்கிகறோம் . மற் றும் நீ ங் ள் ைசி ்கும் இடத்திலுள் ள
ஆர்ைமுள் ள விைசோயி ள் , மரங் ள் மற் றும் அதனுடன் கசர்ந்து விைசோைமும் தசை் ைலோம் என்ற
ஆர்ைமுள் ள விைசோயி டள டிஸ்ட் திட்டத்தில் இடணந்திட உதவுங்கள். இதனோல் நோம் அடனைரும் ஒன்று
கசர்ந்து அதி மோன மரங் டள நடவு தசை் து இைற் ட டை ோப் போற் றுைதற் கு ஒரு ைோை் ப் போகும் .

Tiruvannamalai District

திருவண்ணாமயல மாவட்டம்

We the members of Vishnu Small group
from Avaniyapuram Village of Chetpet
Center are caring 612 teak trees in our land.
We collected the shed leaves from our
groves during April and May months and
now we are using those leaves to cover the
root area along with natural fertilizers. For
each and every tree we are loosening the
soil around the trees and mixing natural
fertilisers in the soil. We are also learning
the best practices from TIST employees
through WhatsApp group to care the trees.
We are also receiving tree stipend from TIST
without fail. During this Covid season, we
are engaging our family members to do
works like improving the soil, mulching,
etc., and caring our trees well. We request
other small group members to follow our
best practices in taking care of the trees.

கசத்துப்பட்டு
டமைம்
ஆைணிைோபுரம்
கிரோமத்தில் உள் ள விஷ்ணு சிறு குழு ஆகிை
நோங் ள் எங் ள் நிலத்தில் சுமோர் 612 கத ்கு
மரங் டள நன்கு பரோமரித்து ைருகின்கறோம் .
எனகை இை் ைருடம் ஏப் ரல் கம மோதங் ளில்
நிலத்தில்
விழுந்த
இடல ள்
அடனத்தும்
இம் மோதத்தில்
மரத்தின்
கைர்ப்பகுதியில்
அடனத்து மற் றும் இைற் ட
உரமிட்டு நல் ல
முடறயில் போது ோத்து ைருகின்கறோம் . ஒை் தைோரு
மரங் ளு ்கும் மரத்தின் அடிப் பகுதியில் இருந்து
ஒரு அடி விட்டு இைற் ட
குத்து உரம் இட்டு
ைருகின்கறோம் . எனகை மோதந்கதோறும் ைோட்ஸ்அப்
மூலம் டிஸ்ட் இந்திைோ ஊழிைர் ள் ைழங் கும்
தசை் தி ள் மற் றும் பயிற் சி ள் அடனத்தும்
படித்து போர்த்து நல் ல பலடன அடடகிகறோம் .
கமலும்
டிஸ்ட்
இந்திைோவின்
ஊ ் த்
ததோட டை
இடடவிடோமல்
தபற் று
ைருகின்கறோம் .
எங் ள்
கத ்கு
கதோப் பில்
இரு ்கும்
கைடல ள்
மண்
அடணத்தல் ,
மூடோ ்கு முடற தசை் தல் கபோன்ற கைடல டள
எங் ள் குடும் பத்தில் உள் ள நபர் டள டைத்து
இந்த த ோகரோனோ ோலத்தில் எங் ள் மரங் டள
நன்றோ பரோமரித்து ைருகின்கறோம் . மற் ற சிறு
குழு
விைசோயி ளும்
எங் டளப் கபோல்
மரங் டளப் பரோமரி ் க ட்டு த
்
ோள் கிகறோம் .

Tiruvallur District
We the members of Devi Small Group from
Thiruthani Center of Tiruvallur District are
following the best practices of TIST for the
last four years, we have planted 1,340 teak
trees. We are participating in the training
programs of TIST, learning the best
practices and monitoring the trees in good
way. We are also practicing intercrops in
our tree groves like groundnut, black gram
and getting good yield from the intercrops.
Along with the income from intercrops we
are also getting TIST tree stipend of
Rs.6,279 for our trees. Our sincere thanks
to TIST India.

திருவள் ளூர் மாவட்டம்
திருைள் ளூர் மோைட்டம் திருத்தணி டமைம் TNR
ண்டிட
கிரோமம் கதவி சிறு குழு ஆகிை
நோங் ள்
டந் த நோன்கு ைருடங் ளோ
டிஸ்ட்
நிறுைனத்திடம்
இடணந்து
1,340
கத ்கு
மர ் ன்று டள தபற் று நடவு தசை் து டிஸ்ட்
இந்திைோ தரும் பயிற் சி கூட்டங் ளில்
லந் து
த ோண்டு சிறந்த முடறயில் தசைல் பட கூடிை
பைன் டள ததரிந்து த ோண்டு நல் ல முடறயில்
போது ோத்து
ைளர்த்து
ைருகிகறோம் .
கமலும்
எங் ள்
கதோட்டத்தில்
ஊடு
பயிர் ளோ
கைர் ் டடல, உளுந்து ஆகிைைற் டற சோகுபடி
தசை் து நல் ல முடறயில் ம சூடல தபற் று
ைருகிகறோம் .
கமலும்
இதனுடன்
டிஸ்ட்
இந்திைோவிடம் இருந்து ைரும் ஊ ் த்ததோட
ரூபோை் 6,279/- தபற் று பைன் அடடந்து உள் களோம் .
கமலும் கத ்கு மர ் ன்று ள் கதடைப் படுைதோல்
டிஸ்ட் இந்திைோவிடம் அணுகி உள் களோம் . டிஸ்ட்
இந்திை நிறுைனத்திற் கு எங் ள்
சிறு குழு
சோர்போ நன்றிடை ததரிவித்து ் த ோள் கிகறோம் .

