
ேகா ட் 19 பரவைலக்  ைறப்பதற்காக  ஊரடங்  நைட ைற ல் 

உள்ளேபா ம் அத் யாவ யப்பணிகளான மளிைகக் 

கைடகள்,ம ந் கைடகள் ேபான்றைவ   றந் க்க அ ம க்கப்ப ற . 

பல ம் வந் ெசல் ம் இடங்களாக இைவ இ ப்பதால் ேகா ட் 19 ஐ ேநாைய 

பரப்ப  அ க வாய்ப் ள்ள இடமாக இ  அைமய வாய்ப் ள்ள . ைக த்தம் 

ெசய்தல்,தனிநபர ்இைடெவளிையப் பராமரித்தல்,தளங்கைள (கைட ன் 

ன்னால் உள்ள த ப் ) ேபான்றவற்ைற   த்தம் ெசய்தல் ேபான்றவற்ைறக் 

கைட ப்பேதா  ஒ  ேசைவப்பணியாளராக நீங்கள்  ல 

எசச்ரிக்ைககைளப்  ன்பற்றேவண் ம். இ  ெபா மக்க க்கான 

அத் யாவ யப்ெபா டக்ைள நீங்கள் அளிக் ம்   அேத ேநரத் ல்  

உங்கைள ம் உங்கள  சக ெதா லாளரக்ைள ம்,உங்கள  

ம்பங்கைள ம் பா காப்பாக ம் ஆேராக் யமாக ம் ைவத் க்க 

உத ம்.

கைடக்காரர்க க்கான ெபா வான வ ைறகள◌ ்

ேகா ட் 19 ெதாற் ேநாய் பரவ ல் இ க் ம்ேபா  வழக்கமாகக் ைககைளக் 

க ம் வ ைறக ம்   கத் ல் ைககைளக் ெகாண் ெசல்லாமல் 

இ க் ம் வ ைறகள்  எப்ப  எல்ேலா க் ம் ெபா ந் ேமா அைவயா ம் 

உங்க க் ம் ெபா ந் ம். இந்த நைட ைறயான  கைட ள்ள அைனத்  

ெதா லாளரக் க் ம்  ன்பற்றப்படேவண் ம். வா க்ைகயாளரக்ேளா  

ற்பைனச ்ெசயல்பாட் ல் ஈ ப ம்ேபா  கண் ப்பாக  கக் கவசம் 

அணியேவண் ம். . லர ் தல் பா காப் ற்காக ெதாப் கள், 

ைகக்கவசங்கள் ெச யர ்அணி ம் ெதாப்  ேபான்றவற்ைற ம் 

அணியலாம். நீங்கள் நியாய ைலக் கைடகள் ேபான்றவற் ல் பணி ரிந்  

உ ரியாக ெபா டக்ைள  ற்பைன ெசய்பவராக இ ந்தால் (அதாவ  ேபக்கட் 

ெசய்யப்பட்டாத ெபா டக்ைளக் ைகயாள்பவராக இ ந்தால்) ஒ  வச யாக 

வைள டன்  ய  நீளமான  ழாய் ேபான்றவற்ைற 

வ வைமத் க்ெகாள்ளலாம். இ  உங்க க் ம் உங்கள் 

வா க்ைகயாளரக் க் ம் ேபா மான அள  தனிமனித இைடெவளிையப் 

பராமரிக்க உத ம்

நீங்கள் உடல் நல ல்லாமல் இ ந்தால்‐

நீங்கேளா அல்ல  தங்க டன் பணியாற் ம் ேவ  பணியாளரக்ேளா 

சளி, ரம்  ேபான்ற ேகா ட் 19 ெதாற் ன் அ கேளா  இ ந்தால் 

நீங்கேளா அவரக்ேளா கண் ப்பாக  ைற எ த் க்ெகாண்   ட் ேலேய 

தங் டேவண் ம். உண்ைம ல் உங்கள   தலாளிேய சம்பளத் டன் 

ய  ப் ைன அளிக்கேவண் ம். இ  பணியாளர ் ைர ல் நலமைடய 

உத வேதா  தம் டன் பணியாற் ம் பணியாளரக் க்ேகா அல்ல  

வா க்ைகயாளரக் க்ேகா பரவாமல் த க்க உத ம். 

தனிநபர் மற் ம்   ட்   காதாரம்

ட் ற் த்  ம் ய டன் ேசாப்  ேபாட் க்  ளித் டேவண் ம். இ  

ஏதாவ  ைவரஸ் உங்கள் ைககளிேலா அல்ல  உட ேலா  ெதாற் ந்தால் 

அைவ உங்கள   ம்பத் ன க் க் கடத்தப்படா க்க உத ம். தாங்கள் 

அணிந் ந்த உைடகைள தனியாக ஒ  பாக்ெகட் ல் ேபாட் ைவக்க ம். 

வாய்ப் ந்தால் உடன யாக ேசாப் ப் ேபாட் த்  ைவத் ட ம். .

கைடகைள பணியாளரக் க் ம் 
வா க்ைகயாளரக் க் ம் 
பா காப்பானதாக பராமரித்தல்
ேகா ட்‐19: இந் ய  ஞ்ஞானிகளின் ப ல்
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சரக் கைள வாங் வ ம் பல்ேவ  இடங்க க்  ேசர்ப் ப்ப ம்.  

ெபா ெவளி ல் இயங் ம்ேபா  அைனவ ம் அரசால் பரிந் ைரக்கப்ப ம் 

தனிமனித இைடெவளி ைனப்  ன்பற்றேவண் ம். ெமாத்த ற்பைன 

சந்ைதகளி ந்  அவரக்ள் ெபா டக்ைள ெப ம்ேபா ம் தனிமனித 

இைடெவளி அைம ம் வரிைச  ைற இ க்கேவண் ம். ஒவ்ெவா   ைற நாம் 

ெவளி ல் இ க் ம்ேபா ம்  கக்கவசம் அணிதல் அவ யம். அ ேபாலேவ 

ெவளிேய ெசன்  வந்த ன்  ைககைள ேசாப்  ேபாட்  உரிய  ைற ல் 

க வேவண் ம். எவ்வள  இய மா அவ்வள   மானவைர 

பணப்பரிவரத்்தைனகைள இைணயம்  லம் ெசய்யலாம்.

நீங்கள் சரக் கைளப் ெப ம்ேபா  சரக் களான  கைட ன் ெவளிப்ப ல் 

ெபறப்ப தல் நல்ல .அங்ேகேய ைவத்  சரக் கைளப்  ரித்      

அல கைள கைடக் ள் ெகாண் வரலாம். சரக்  வந் ள்ள ெபட் ைய நல்ல 

ைற ல் எவ்வள  இய ேமா அவ்வள   ய  ணி ல் ேசாப் த் 

தண்ணீைரக்ெகாண்   ைடத் த ம் நல்ல .  ப்பாக எந்த வ யாக   

  பாக்ெகட் கள் வ ேமா அந்த இடத்ைதயாவ   த்தம் ெசய்தல்நலம்.

 
 சரக் கைள ைவத் த்தல்

ஏற்கனேவ பாக்ெகட் களில் அைடக்கப்படாத நாம் உ ரியாக  ற்பைன ெசய் ம் அரி , ப ப்  ேபான்றவற்ைற ஒ  

ய ெகாள்கலனில் ைவத் த்தல் ேவண் ம். ஒவ்ெவா  நாள் இ ம் ேசாப் த் தண்ணீரில் நைனக்கப்பட்ட 

ணி ெகாண்  ெகாள்கலைன  த்தம் ெசய்தல் நல்ல . பாக்ெகட் ெசய்யப்பட்ட பாட் ல்கள், ெபட் கள் 

ேபான்றவற்ைற அ க்கைறகளில் (ெஷல்ப்) ைவக்கலாம். இைவ ஏற்கனேவ ெபரிய ெபட் களி ந்  வந்  நாம் 

த்தமாகக்ைககைளக் க க்ெகாண்  அ க் யைவதான். எனேவ இ ல் ைவரஸ்  ெதாற்  இ ப்பதற்கான 

வாய்ப் கள்  ைறேவ. பழங்கள் மற் ம் காய்க கள் ேபான்ற  ைர ல் பயன்பாட் க் ள்ளா ம் 

ெபா டக்ைள ம்  ைறந்த கால அள ல் அதற்கான அைறகளில் ைவக்கலாம். அேத ேநரத் ல் மக்கள்  ட் க் ச ்

ெசன்ற  ற   பழங்கைள ம் காய்க கைள ம் அ ேபாலேவ ேபக் ெசய்யப்பட்ட ெபா டக்ளின் ெவளிப் ற பாகம் 

ேபான்றவற்ைற  த்தமாகக் க ய றேக பயன்ப த்தேவண் ம்.  அ  ேபாலேவ வா க்ைகயாளரக்ளிடம் 

அவரக் க்  எ  ேதைவேயா அதைன மட் ம் ெதா மா  வற் த்தலாம். இ  ைவரஸ் ெதாற் ன் வாய்ப்ைபக் 

ைறக்க உத ம்.

ெபா ட்கைள  ற்பைன ெசய்தல்

அைனவ ம் ெவளிேய ெசல் ம்ேபா   ம்பத்  ம்ப  த்தப்ப த்  பயன்ப த் ம் வைக லான ஒ  

அ க் ெகாண்ட  கக்கவசத் ைனேயா அல்ல   க ையேயா அணிதல் அவ யம். அ ேபாலேவ 

கைடக்காரரக் ம் வா க்ைகயாளரக்ேளா  தன்ைமயாக இ க் ம் அேதேநரத்த் ல்   கக்கவசம் அல்ல   க  

அணிந்  வ வைத ம் உ  ெசய்தல் ேவண் ம். எங்கள  இைணயதளத் ந்  அதற்கான ேபாஸ்டரக்ைள 

நீங்கள் தர ரக்கம் ெசய்  அதைன கைடகளில் வா ல்களில் ஒட்  ைவக்கலாம் இதன்  லம் ஏன் அவரக்ள் 

கக்கவசம் அணியேவண் ம் என்பைத  ரிந் ெகாள்வர.் 

உங்கள் கைட ல் அளைவப் ெபா த்  நீங்கள்  ன்வ ம் வாய்ப் களில் ஏேத ம் 

ஒன்ைற  ேதர்  ெசய்யலாம்.
ெதரி   1: ( ய அள லான கைடக க் )

நீங்கள் கைட ன் வா ற்ப் றத் ற்  அ ேலேய இ ந்  ேதைவயான 

ெபா டக்ைள அளிக்கலாம். தங்கள் வா க்ைகயாளரக்ைள ேதைவப்பட் யேலா  

வரசெ்சால்வதன்  லம் நீங்கள்  ைரவாக ம் ேநரத்் யாக ம் அவரக் க்

ேசைவெசய்ய இய ம்.

ெதரி   2: (ெபரிய அள லான உட்பக்கம் வந்  ெபா டக்ள் வாங் ம் கைடகள்)

தங்கள் கைடக் ள் வ ம் அைனத்  நபரக்ைள ம் வா ேலேய ைககைள க க்ெகாள்ள வ த் ங்கள். 

அவரக்ள் ைககைள க க்ெகாள்வதற்  வச யாக அ ம் டம், தண்ணீர,் ேசாப்  உள்ளிட்டவற் க்கான 

ஏற்பா கைள வாய்ப் ந்தால், அவரக்ள் ைககைளத்  ைடத் க்ெகாள்ள  ைடப்  கா தங்கைள ம் 

தந் த ங்கள். இந்த  ைடப்  கா தங்கைள ம் ேசகரிக்க தனியாக  ப்ைபக்  ைடையப் பராமரித்  

பா காப்பாக அப் றப்ப த்த ம். இவ்வா  இல்லாத படச்த் ல் மாற்  ஏற்பாடாக ஆல்கஹால் அடங் ள்ள 

ைககைள  த்தம் ெசய் ம்  நா னி  (60 சத தம் ஆல்கஹால் அடங் ய  ) வா ற் றத் ல்ைவத்  

பயன்ப த்தச ்ெசய்யலாம்.  வாய்ப் க் ம் படசத் ல்  ைழ ம் மற் ம் ெவளிேய ெசல் ம் கத கைளத்  றந்  

ைவக்கலாம். இதன்  லமாக கத களின் ைகப் கைளேயா தாழ்ப்பாள்கைளேயா ெதாட் த்  றக்கேவண் ய 

அவ யம் வா க்ைகயாளரக் க்  இ க்கா .  லம் ெதாற் ப் பர வைத த க்க இய ம்.அைனத்  

சன்னல்கைள ம்  றந் ைவப்பதன்  லம் காற்ேறாட்டமாக இ க்க ம் ெசய்யலாம்.



ெதரி   3 (கைடக்  ெவளிேய மற் ம் ெமாத்த  ற்பைன சந்ைதகளில்)  

கைடக்  ெவளிேய மற் ம் ெமாத்த  ற்பைனயகங்களில்  தள லான 

பரப் டேனேய ெசயல்படேவண் வ ம் (அதாவ  ைவரஸ் தங்  அ த்ேதாரக்்  

கடத் ம் வாய்ப் ). ஆனால் இ  ேபான்ற இடங்களி ம் கைடகளி ம் 

தங்கைளச ் ற்   அ த்தநபரக்ளிட ந்  1 அல்ல  2 அ  தள்ளி 

நிற்கேவண் ம். ெபா வாகேவ உங்கைளச ் ற் ம் எந்த தமான க க ம் 

இல்லா க் ம்  காதாரத்ைத உ  ெசய் ெகாள்வ  நல்ல .  ஒவ்ெவா  

நாள் ம் எல்லா  ப்ைபகைள ம் சரியான  ைற ல் அதற்ேக உரிய 

ெகாள்கலன்களில் ேசகரித்   சரியான வைக ல் இடங்களில் 

அப் றப்ப த்தேவண் ம்.  .  

வரிைசகள்

ஒவ்ெவா  வா க்ைகயாளரக் க் ம் ேசைவ ெசய்வ ல்  ல ேநரம்   ேநரம் 

காத் க்க ேநரலாம். இ ேபான்ற ேநரங்களில் அவரக்ள் வரிைச ல் நிற் ம்ேபா  1 

அல்ல  2  ட்டர ்தனிமனித இைடெவளி  ட்  நிற்கக் றேவண் ம்.  இதற்காக 1 

அல்ல  2  ட்டர ்இைடெவளி ல்  ல வைளயங்கைள வைரந்  அ ல் 

நிற்கைவக்க ம் ெசய்யலாம். ஒவ்ெவா  நாள்  ம் ேசாப் த் தண்ணீரெ்காண்  

அைனத்  க ண்டரக்ைள ம் இன்ன  றபரப் கைள ம் ைகப் கள்,  கள், 

பணப்ெபட்  ேபான்றவற்ைற ம்  த்தம் ெசய்யேவண் ம். இ  ேபாலேவ அ க்க  

நாம் பயன்ப த் ம்  ழாய், கத ப் கள்,கத த்தாழ்ப்பாடக்ள், க வைற ல்  ளஷ் 

ெசய் ம் ெபாத்தான்கள் ேபான்றவற்ைற ம் ேசாப் த்தண்ணீரெ்காண்   த்தம் 

ெசய்ய மறவா ர.் ைகக ம் வாஷ்ேப ன் க வைறகைள ம் அதன் 

அங்கமானவற்ைற ம் ேசாப்  மற் ம் தண்ணீர ்ெகாண்   த்தம் ெசய்யேவண் ம். 

அதைனத்  ைடக்க ம் ேவண் ம். 1 சத த  ளசீ ்ெசய்  நாளின்  ல  ைற   

நீக்கம் ெசய்யேவண் ம்.   ண் ம்  ண் ம்  ய்ைமப்ப த்  பயன்ப த்த வாய்ப் ள்ள 

ெதாப் கள், க்கவசங்கள் மற் ம் ஏப்ரன்கைள உபேயா க்க ம். இவ்வைகயான 

ெபா டக்ைள ம் மற்ற  ணிகேளா  அல்லாமல் தனியாக ேசாப் த் ைள பயன்ப த் த் 

ைவக்கேவண் ம். அைனத் ப் பணியாளரக் க் ம் தனித்தனியாக  ய்ைமயானதாக 

வழங் வைத உ ெசய்யேவண் ம். அ ேபாலேவ ஒ   ைறேய பயன்ப த் த்  க்  

எ ம்  கக்கவசங்கள், ெதாப் கள், ஆப்ரான்கள் ேபான்றைவ பயன்ப த்  சரியான 

ைற ல் அப் றப்ப த்தப்ப வைத ம் உ ெசய்தல் ேவண் ம். அவற்ைற  களில் 

பயன்ப த்தப்ப ம் 1 சத த  ளசீ ்(1:10)  லம்  நீக்கம் ெசய்யப்பட்  

ைதக்கேவா அல்ல  எரிக்கேவா ேவண் ம்.

பணம் ெப தல் மற் ம்  ம்ப அளித்தல்

நீங்கள் கணிசமான அள ல்  பாய் ேநாட் க்கைள ம் நாணயங்கைள ம் ைகயாள்வதால் இவற் ன்  லமாக 

ைவரஸ் ெதாற்  ஏற்படாம ப்பைத நீங்கள்  றப்பான எசச்ரிக்ைககைள உ ெசய்யேவண் ம். எவ்வள  

இய ேமா அவ்வள  அ க்க  நீங்கள் உங்கள் ைககைள ேசாப்  ேபாட்  ைககைள க க்ெகாண்ேட ங்கள்.  

பணத்ைதக் ைகயா ம்ேபா  நீங்கள் ைக ைறகைள அணிந் ெகாள்ளலாம். ஆனால் அேத ேநரம் நீங்கள் ேவ  

எந்த பரப்ைபேயா  ெபா ைளேயா ெதாடாமல் கவனமா ப்ப ம் அவ யம் பணப்ெபட் ையத் தனியாக ைவத்  

ஒவ்ெவா  நாள் இ ம்  அப்ெபட் ைன ேசாப் த் தண்ணீர ்ெகாண்   த்தம் ெசய்யேவண் ம்.  ந்தால் 

பணப்பரிமாற்றப் ெபா ப்ைப  தனியாக ஒ வரிடம் ஒப்பைடத் டலாம். ஆனால் அேத ேநரம் அவர ்கைட ன் 

எந்த இடத்ைத ம் ெபா ைள ம் ெதாடாமல் இ ப்பைத ம் உ  ெசய்யேவண் ம்.  எவ்வள  இய ேமா 

அவ்வள  இைணயவ ப் பரிமாற்றத்ைத ஊக் ங்கள். 

ட் க்  ெசன்  சரக்களித்தல◌ ்

ஒ  ெபட் ேலா அல்ல  சரக் கள் ைவக்கப்பட்   அதைன  ட் க்  

ெவளிேய ைவக்கப்படேவண் ம். வா க்ைகயாளர ்அதைன 

எ த் செ்சல்லேவண் ம். வாய்ப் ப்ப் ன் சரக் கைள ஒப்பைடப்  

ெசய்யப்ப ம்   ட் க் ள்  ைழயாமல்  ட இ க்கலாம்.  

பணங்கைள ம் நாணயங்கைள ம் ைவத் க்ெகாண்  பராமரிக்க

 ஒ  ெபட் ேயா அல்ல   தனி ைபையேயா ைவத் க்ெகாள்ளலாம். ஏெனன்றால் பணத்ைதக் 

ைகயாளப்ேபா ரக்ள்.  ற  ைககைள  த்தப்ப த் க்ெகாள்ளலாம்.



தகவல் படங்களின்  க்கம்

கைடக்காரர்க க்கான ெபா வான வ காட்  ெந ைறகள்

•எவ்வள  அ க்க   ேமா அவ்வள  அ க்க  ைககைள க ங்கள்

•ஒ ேபா ம் உங்கள்  கத்ைதத் ெதாட யலா ர்

• கக்கவசம் அணி ங்கள்
•ேசாப் த் தண்ணீர ்மற் ம்  களில் பயன்ப த்தப்ப ம்  ளிச ்1:10 ேபான்றவற்ைறக் ெகாண்  

அைனத் க் க ண்டரக்ைள ம்,கைட ன் இதரப் பரப் கைள ம்   த்தம் ெசய் ங்கள்

• ண் ம்  ண் ம்  த்தமாகத்  ைவத் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் ெதாப் கள்,  க்ககவசங்கள் மற் ம் 

ஆப்ரான்கைள பயன்ப த் ங்கள் . ஆனால் இதைனத்  ைவக் ம்ேபா  மற்ற  ணிகேளா  

ைவக்காமல் தனியாகத்  ைவக்கேவண் ம்

•நீங்கள் உடல் நல ல்லாமல் இ ந்தால் பணி  ரியா ரக்ள்
• ட் க் ச ்ெசன்ற டன் ேசாப்  ேபாட் க்  ளி ங்கள்
•நீங்கள் பணி ரி ம்ேபா  பயனப த் ம்  ணிகைளத் தனியாகத்  ைவ ங்கள்
 சரக் கைள வாங் வ ம்  க க் ச ்ெசன்  சரக்களித்த ம்

• மானவைர கைட ன் ெவளிப் றத் ல் ைவத்  சரக் கைள வாங் ங்கள்

•ெபட் கைள ேசாப் த் தண்ணீர ்ெகாண்   ைடத்ெத ங்கள்

•கைடக்  ெவளிேயேய ைவத்    பாக்ெகட் கைள ம் ெபட் கைள ம்  ரித்ெத ங்கள்

• ன்னர ்அவற்ைறக் கைடக் ள் ெகாண் வா ங்கள்

 சரக் கைள ைவத் த்தல்

•ேபக் ெசய்யாமல்  ற்கப்ப ம் ெபா டக்ளான அரி  , ப ப்  ேபான்றவற்ைற  டன் ய 

ெகாள்கலனில் ைவத் ங்கள்

•ஒவ்ெவா  நாள்  ம் இதைன ேசாப் த்  ணியால் அவ யம்  ைடத்   த்தம் ெசய்ய ம்

•பழங்கள் காய்க கைள பரவலாகத் ெதரி ம்ப ேய காட் ப்ப த்தலாம்
 ெபா ட்கைள  ற்பைன ெசய்தல◌ ்

•உங்கள் கைட  தானதாக இ ந்தால். கைட ன் வா ல் ைவத்ேத  ற்பைன ெசய்  

வா க்ைகயாளரக் க்  ேசைவ ெசய் ங்கள்

•ெபரிய கைடயாக இ க் ம் படச்த் ல் கைடக்  வ ம் அைனத்  வா க்ைகயாளரக்ைள ம் உள்ேள 
வ ம்  ன்னர ்ைககைள  த்தம் ெசய் ெகாள்ளச ்ெசால் ங்கள். ேம ம் ஒ  ேநரத் ல் கைடக் ள் 

இ க் ம் வா க்ைகயாளரக்ளின் எண்ணிக்ைகைய ம் கட் ப்ப த் ங்கள்

•ெவளிப் றச ்சந்ைத மற் ம் ெமாத்த  ற்பைனக் கைடகளில் 1 அல்ல  2  ட்டர ்இைடெவளி ல் 
வா க்ைகயாளரக்ள் வரிைச ல் நிற்பைத உ  ெசய் ங்கள்

 •1 அல்ல  2  ட்டர ்இைடெவளி ல் நின்  ெபா டக்ைள வாங் வதற்  வச யாக வட்டங்கைள 

வைர ங்கள்.

 பணம் ெச த் தல்

•பணத்ைத ம் நாணயங்கைள ம் ஒ  தனி ெபட் ல் ைவத்  நாள்ேதா ம் 
அப்ெபட் ைய ேசாப்  நீர ்ெகாண்   த்தம் ெசய் ங்கள்

•பணத்ைதக் ைகயாண்ட  ற   ேசாப்  ெகாண்  ைககைள  த்தம் 

ெசய் ெகாள் ங்கள்

•வாய்ப் க் ம் படச்த் ல் ஒ  தனிநபைர பணப்பரிமாற்றத் ற்காக 

ஒ க் ங்கள்  மான வைர இைணய வ ப்பணப்பரிவரத்்தைனைய 

ேமற்ெகாள் ங்கள்

  க க்  சரக் கைள ெகாண் ேசர்க் ம்  ைற

•வா க்ைகயாளரின்  ட் க் ள்  ைழயேவண்டாம்.  ட் ன் ெவளிப் றத் ேலேய
சரக் கைள ைவத் ங்கள்.

•பணத்ைத தனிெபட் அல்ல  ைப ல் வாங் ைவ ங்கள். அதைன ெபா டக்ேளா  ைவத்   ன்னர ்
ைககைள  த்தம் ெசய் ெகாள் ங்கள். அப்ெபட் ைய ம், ைபைய ம் நாள்ேதா ம் ேசாப்  நீர ்

ெகாண்   த்தம் ெசய் ங்கள்

அ ல் ரீ யாக எல்லா தகவல்க ம்  ல் யமாக இ க்க ேவண் ம் என  யற்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . இ ப் ம் 

ஏேத ம் தவறாக ெதன்பட்டால் தய  ெசய்  எங்கள் கவனத் ற்  ெகாண்  வர ம்:  indscicov@gmail.com.


