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When Ana moved from her hometown in Goa to Mumbai, she was very excited. But she 
was also sorry to leave her uncle, her grandmother, her friends and most of all… Mando.

ஆன்னாவுக்கு தன ச�னாநத ஊரனா் க�னாவனாவிலிருநது மும்பைக்கு இடம 
மனாறுவதில் மிக்� ம�ிழ்ச�சி. ஆ்னால் மனாமனா, பைனாட்டி, நணபைர�ள் அ்்வ்ரயும 
குறசிபபைனா� ‘மனாணகடனா’்வப பைிரிநது ச�ல்வதில் அவளுக்கு வருததமதனான.



Mando was a serious dog who slept peacefully all day. But whenever there was 
a wedding in the neighbourhood, he howled woefully, until Ana’s uncle stopped 
playing his violin!

Ana loved Mando. She knew he would always protect her from strangers and 
dangers. And from her uncle’s noisy violin!

மனாணகடனா, சபைனாறுபபுடன இருக்கும ஒரு நனாய். அது நனாள் முழுவதும 
அ்மதியனா�த தூங�ிக் ச�னாணடிருக்கும. அக்�மபைக்�ததில் 
திருமணங�ள் நடக்கும கபைனாசதல்்னாம,  ஆன்னாவின மனாமனா அவரது 
வயலி்் வனா�சிபபை்த நிறுததும வ்ர, வருததமனா� ஊ்ையிடும!

ஆன்னாவிற்கு மனாணகடனா்வ மி�வும பைிடிக்கும. அது அவ்ை 
அநநியர�ைிடமிருநதும, அபைனாயததிலிருநதும 
�னாபபைனாற்றும எனறு அறசிவனாள். மனாமனாவின 
வயலி்ின கீ்ச�ல் �ததததிலிருநதும கூட அது 
அவ்ைக் �னாபபைனாற்றும!



Mumbai was a noisy city. Ana 
missed the sounds of the birds, 
the church bells and the village 
music. The only thing she didn’t 
miss was her uncle’s violin!

Sometimes, after school, Ana 
would go with her father as he 
delivered letters and parcels.

மும்பை ஒரு �நதடி மிக்� 
ந�ரமனா� இருநதது. 
பைற்வ�ைின �ததம, 
கதவனா்யததின மணி 
ஓ்�, �ிரனாமததின இ்� 
ஆ�ியவற்்றக் க�ட்� 
முடியனாமல் ஏங�ி்னாள் 
ஆன்னா. மனாமனாவின வயலின 
கீ்ச�்் க�ட்� மட்டும அவள் 
ஏங�வில்்்.

�சி் நனாட்�ைில் பைள்ைி முடிநத 
பைிறகு, அஞ�ல் �டிதங�ள் 
மற்றும சபைனாட்ட்ங�்ைப 
பைட்டுவனாடனா ச�ய்யும தன 
அபபைனாவுடன ச�ல்வனாள் 
ஆன்னா.



Ana would wait eagerly for her ride up 
in the lift. One day, she sneakily pressed 
all the buttons. The lift opened on every 
floor!

Every floor had a red speaker box on 
the wall. Each floor also had a strange-
looking showerhead on the ceiling.

‘Who would want to take a bath here?’ 
she wondered.

அடுக்குமனாடிக் குடியிருபபு�ைின 
மினதூக்�ியில் ச�ல்வதற்கு ஆன்னா 
ஆவலுடன �னாததிருபபைனாள். ஒரு 
நனாள், குறுமபுதத்மனா� எல்்னாப 
சபைனாததனான�்ையும அழுததி்னாள். 
மினதூக்�ி ஒவசவனாரு மனாடியிலும 
நினறு �தவு திறநதுச�னாணடது!

ஒவசவனாரு மனாடியின சுவற்றசிலும 
ஒரு �சிவபபு நிற ஒலிபைரபபுப சபைட்டி 
சபைனாருததியிருநதது. ஒவசவனாரு 
மனாடியிலும கமற்கூ்ரயின உட்பைரபபைில் 
நூத்மனா் ஒரு நீரததூவியும இருநதது.

‘இஙக� யனார குைிக்� விருமபுவனார�ள்?’ 
எனறு வியநதனாள் ஆன்னா.



Ana tried to figure things 
out. The red speaker box-
never played any music.

And the shower? Not a drop 
of water ever dripped from 
it. It did not even have a tap!

ஆன்னா, அவற்்றப 
பைற்றசி புரிநது ச�னாள்ை 
முயனறனாள். �சிவபபு நிற 
ஒலிபைரபபைி ஒருகபைனாதும 
பைனாட்டுப பைனாடவில்்்.

அநத நீரததூவி? 
ச�னாட்டுத தணணீர கூட 
அதிலிருநது விழவில்்். 
குழனாய்வனாயும �ணணில் 
பைடவில்்்!



One afternoon, while Ana and her 
father were on the fifth floor at 
Manju Aaji’s door, they heard the 
most horrible wailing.

“Papa, what’s that terriblenoise?”

“I think that’s the fire alarm, Ana. 
Come, we must get to the fire es-
cape floor immediately.”

ஒரு நனாள் மதிய கவ்ையில், 
ஆன்னாவும அவைது தந்தயும 
ஐநதனாவது மனாடியில் மஞசு 
பைனாட்டியின வீட்டுக் �தவரு�ில் 
இருநத கபைனாது, திடீசரனறு மி�ப 
பையங�ரமனா் ஓ்ம க�ட்டது.

“அபபைனா, அது என் 
பையங�ரமனா் �ததம?”

“அது தீ எ்ச�ரிக்்� எனறு 
நி்்க்�ிகறன. ஆன்னா! 
வனா, நனாம உடக் தீயிலிருநது 
�னாக்கும மீட்பு வழி உள்ை 
மனாடிக்கு்ச ச�ல்் கவணடும.”



Ana looked at all the people who 
had rushed to the safety point.

“Don’t worry Ana, it’s a very small 
fire on the second floor. Do you 
hear that siren? That’s the fire 
engine - it’s here to help us.”

Suddenly, the strange shower 
began to spray water all around.

பைனாது�னாபபைனா் அநத இடததிற்கு 
வி்ரநது வநத அ்்வ்ரயும 
ஆன்னா பைனாரததனாள்.

“�வ்்பபைடனாகத 
ஆன்னா, இரணடனாம 
மனாடியில் �சிறசியதனா�த 
தீபபைிடிததிருக்�ிறது. 
அவவைவுதனான. அகதனா அபைனாய்ச 
�ஙச�னாலி க�ட்�ிறதனா? 
அதுதனான தீய்ணபபு வணடி — 
நமக்கு உதவி ச�ய்ய வி்ரநது 
வநதுள்ைது.” எனறனார அபபைனா.

திடீசரனறு உட்கூ்ரயிலிருநத 
அநத நூத்மனா் நீரததூவி, 
சுற்றசிலும எல்்னா இடங�ைிலும 
நீ்ரத சதைிக்� ஆரமபைிததது.



Oh, and who was that in the corner? Manju Aaji’s kitten! She was terrified of the 
fire and the water.

அடடனா, அநத மூ்்யில் யனாரது? மஞசு பைனாட்டியின பூ்்க்குட்டி! பைனாவம! 
தீ்யயும தணணீ்ரயும பைனாரதது மிரணடுகபைனாயிருநதது.



The sight of the helpless little 
kitten made Ana feel brave. 
She dashed to its rescue.

Now that she had gathered 
some courage, she asked, 
“How did the shower come 
on, Papa?”

திக்�ற்ற அ்ச�சிறசிய 
பூ்்க்குட்டியின 
நி்்்ம்யப பைனாரதது 
ஆன்னாவுக்கு ்தரியம 
வநதது. அ்தக் �னாபபைனாற்ற 
ஓடி்னாள்.

இபகபைனாது ஆன்னாவுக்கு 
துணிவு �ற்கற 
அதி�மனா்து. 
“நீரததூவியிலிருநது 
தணணீர எபபைடி வநதது, 
அபபைனா?” எனறு அவள் 
க�ட்டனாள்.



“These are fire sprinklers, 
Ana. When there is a fire, 
they turn on automatically,” 
her father said.

“But where is the tap, 
Papa?” she asked again. 
Ana’s father looked at the 
sprinkler. He wasn’t sure.

“ஆன்னா! அது 
தீய்ணபபுத 
சதைிபபைனான. 
தீபபைிடிததனால் அது 
தனா்னா�கவ இயஙகும,” 
எனறனார அபபைனா.

“ஆ்னால், குழனாய்வனாய் 
எஙக�, அபபைனா?” எனறு 
க�ட்டனாள் ஆன்னா. 
ஆன்னாவின தந்த 
அநத நீர சதைிபபைனா்்ப 
பைனாரததனார. அவருக்கும 
�ரியனா�த சதரியவில்்்.



“There is no tap, Ana,” said 
Manju Aaji. “That red pipe 
is always full of water and is 
plugged tight with a bulb. 
When there’s a fire nearby, the 
bulb heats up and bursts. So 
the water comes rushing out.”

“Ah,” said Papa, who had just 
learnt something.

“அதற்குக் குழனாய்வனாய் 
இல்்், ஆன்னா,” எனறனார 
மஞசு பைனாட்டி. “அநத �சிவபபுக் 
குழனாயில் எபகபைனாதும தணணீர 
நி்றநது இருக்கும. தணணீர 
ச�னாட்டனாமல் இருக்� அதற்கு 
இறுக்�மனா் ஒரு அ்டபபைனான 
உள்ைது. அரு�ில் எஙக�னும 
தீபபைிடிததனால், அநத்ச சூட்டில் 
அ்டபபைனான உ்டநதுவிடும. 
உடக் அதிலிருநது தணணீர 
பீய்்ச�சி அடிக்கும.”

ஒரு புதிய விஷயத்தத 
சதரிநது ச�னாணட அபபைனா, 
“அபபைடியனா!” எனறனார.





BEEP BEEP BEEP BEEP...

A large white ladder rose up right in front of them.
“Families with children and the elderly, please,”

a fireman announced into his horn.

பீப பீப பீப பீப…

ஒரு சபைரிய சவள்்ை ஏணி அவர�ள் எதிரில் எழுமபைியது.

“தயவுச�ய்து குழந்த�ள் உள்ை குடுமபைததி்ர மற்றும முதியவர�ள் 
முதலில் வரட்டும”

எனறு தீய்ணபபைனாைர த்து ஒலிசபைருக்�ியில் அறசிவிததனார.



As they climbed onto the fire lift, Manju Aaji clutched Ana’s hand, and shut her eyes 
tight.
But Ana kept her eyes wide open.
“You were a brave girl today, Ana,” her father said proudly. “Did the fire alarm scare 
you?”
Ana hugged him and nodded.
“The fire alarm saved us all today, you know? It’s a good thing,” he said softly.
“It’s a bit like Mando, Papa,” Ana whispered back. Her father looked puzzled.
“The fire alarm is quiet every day. It only makes noise to save us from trouble.”

தீமீட்பு மினதூக்�ியில் ஏறுமசபைனாழுது ஆன்னாவின ்�்யக் ச�ட்டியனா�ப பைிடிததுக் 
ச�னாணட மஞசு பைனாட்டி, தமது �ண�்ை இறுக்�ி மூடிக் ச�னாணடனார. ஆ்னால், ஆன்னா 
த்து �ண�்ை அ�் விரிததுப பைனாரததுக் ச�னாணடிருநதனாள்.

“இனறு நீ மி�வும ்தரியமனா� இருநதனாய், ஆன்னா” எனறு சபைரு்மயுடன 
பைனாரனாட்டி்னார அபபைனா. “அபைனாய்ச �ஙச�னாலி உன்் பையமுறுததியதனா?”

ஆன்னா அவ்ர அ்ணததுக்ச�னாணடு இல்்்சய் த்்யனாட்டி்னாள்.

“அபைனாய்ச �ஙச�னாலி இனறு நம்மசயல்்னாம �னாபபைனாற்றசியது,  சதரியுமனா? அது 
நமக்கு நன்ம தருவகத,” எனறு சமன்மயனா�்ச ச�னான்னார அபபைனா.

“அது ச�னாஞ�ம நம மனாணகடனா்வப கபைனா், அபபைனா,” எனறு ஆன்னா �ிசு�ிசுததனாள். 
அபபைனா குழபபைததுடன பைனாரததனார.

“அபைனாய்ச �ஙச�னாலி தி்மும �ததம கபைனாடனாமல் அ்மதியனா� இருக்கும. அது 
பையங�ரமனா� அ்றுவது நம்ம அபைனாயததிலிருநது �னாபபைனாற்ற மட்டுமதனான!” எனறு 
விவரிததனாள் ஆன்னா.



Technology helps us in many ways. During a fire, the 
automatic fire systems in schools, cinema halls and other 
buildings save our lives.
Here are some things we should do when we hear a fire 
alarm:
1. Get up calmly and walk towards the nearest fire exit at a 
steady pace. Do not take the lift as lifts are usually disabled 
during a fire.

சதனாழில்நுட்பைம நமக்கு பை் விதங�ைில் உதவி ச�ய்�ிறது. 
திடீசரனறு பைள்ைிக்கூடங�ள், தி் ரபபைட அரஙகு�ள்  மற்றும 
இதர �ட்டடங�ைில் தீபபைிடிததனால், தீய்ணபபுக் �ருவி�ள் 
தனா்னா� இயங�ி நம உயிர�்ைக் �னாபபைனாற்றும.

தீபபைிடிததனால் அபைனாய்ச �ஙச�னாலி அ்றுமகபைனாது நனாம ச�ய்ய 
கவணடிய்வ:

1. அ்மதியனா� எழுநது பைக்�ததிலிருக்கும தீயிலிருநது 
�னாக்கும மீட்பு வழிக்கு நடநது ச�ல்் கவணடும. 
மினதூக்�ியில் ச�ல்்க் கூடனாது. ஏச்னறனால், 
தீபபைிடிததிருக்கும கபைனாது அது இயங�னாது.



2. Running will make you inhale more smoke or may cause an accident or stampede. So 
do not run; walk fast. If possible, cover your face with a wet towel.
3. Do not throw any water at the fire as this could make the fire spread or cause 
electrocution.
4. Ask a grown-up to switch off the electrical main switch. Do not touch any electrical 
appliances or switches.
5. If the exit way is filled with smoke it is better to crawl or creep out so that you inhale 
less smoke.

2. ஓடக்கூடனாது. ஓடி்னால் பு்�்ய நி்றய சுவனா�சிதது விடுகவனாம; அல்்து கமனாதிக் 
ச�னாள்கவனாம; அல்்து சநருக்�டியில் மிதிபைட்டு விடுகவனாம.

3. தீ்ய அ்ணக்� தணணீ்ர வீ�சி எறசியக் கூடனாது. வீ�சி்னால் தீ கவ�மனா�ப 
பைரவக்கூடும அல்்து மினமரணம கநரக்கூடும.

4. சபைரியவர�ைின உதவியுடன மின�னார சுவிட்சு�்ை அ்ணக்� கவணடும. 
மின�னார உபை�ரணங�்ைகயனா, சுவிட்சு�்ைகயனா சதனாடக்கூடனாது.

5. சவைிகயறும வழியில் பு்� மணடியிருநதனால், கீகழ கு்ிநகதனா, தவழநகதனா 
ச�ல்வது நல்்து.



6. Once out of the building, walk towards the nearest fire assembly point or safe 
open area.
7. Wait in one place until your family member or caretaker has found you.
8. If you are injured, request the nearest grown-up for help.

6. �ட்டிடததின சவைிகய பைனாது�னாபபைனா� வநது க�ரநதவுடன, அருக� எஙகு மக்�ள் 
கூடி இருக்�ிறனார�கைனா அஙக� ச�னறு அ்மதியனா� குழுமி இருக்� கவணடும.

7. உங�ள் குடுமபைததி்கரனா சபைனாறுபபைனாைகரனா வநது உங�்ை அ்ழதது்ச 
ச�ல்லும வ்ர அஙக�கய �னாததிருக்� கவணடும.

8. உங�ளுக்குக் �னாயம பைட்டிருநதனால் அரு�ிலிருக்கும சபைரியவர�ைிடம உதவி 
க�ட்� கவணடும.

What all will you do if your classroom starts burning?
உங�ள் வகுபபை்ற தீபபைற்றசிவிட்டனால் நீ என்சவல்்னாம ச�ய்வனாய்?

CREATIVE CORNER


