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செழுமை

Chezhumai

நிலத்தடி
நீ ரை
உறிஞ் சி
எடுப் பரத
குரைக்கலாம் ,
மரைநீ ரைச் சசகைித்தல் மை் றும்
மரைக்காலங் களில்
நிலத்தடி
நீ ரை நிைப் ப ததாடங் குங் கள்

Reduce extracting ground water,
collect rainwater and start recharge
ground water during rainy season
Farm Pond – the best way forward for
irrigation

பண்ரண
குளம்
–
நீ ை்ப்பாசனத்திை் கான சிைந் த வழி

1. Please excavate a pond close to your
farming area. Collect rainwater from
all over your farmland into the pond

1. உங்கள் விவசாய பகுதிக்கு அருகில்
ஒரு குளத்தத ததாண்டவும். உங்கள்
விதளநிலங்கள்
முழுவதிலும்
இருந்து
மதைநீதை
குளத்தில்
தசகரிக்கவும்

2. Plan and increase water availability by
harvesting rainwater through farm
ponds, this would have immediate
positive economic impact in your
family

2. பண்தை
குளங்கள்
மூலம்
மதைநீதை
தசகரிப்பு
சசய்வதன்
மூலம்
நீர்
இருப்பு
மற்றும்
நீர்
பாசனம் திட்டமிட்டு அதிகரிக்கவும்,
இது உங்கள் குடும்பத்தில் உடனடி
தநர்மதையான
சபாருளாதாை
அதிகரிக்க ஒரு வாய்ப்பாகும்

3. Farm pond would meet the demand
of irrigation to save your crops from
dry season.

3. உங்கள்
பயிர்கதள
வைண்ட
காலத்திலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக
நீர்ப்பாசனத்தின்
தததவதய
பண்தை குளம் பூர்த்தி சசய்யுமம்

4. Plan to dedicate five percent of your
land to collect and store rainwater, to
recharge ground water

4. உங்கள் நிலத்தின் ஐந்து சதவதத்தத
ீ
மதைநீதை தசகரிக்க முயற்சிக்கவும்,
நிலத்தடி
நீதை
மீ ள்நிைப்ப
திட்டமிடவும்.

5. Rainwater harvesting is the best way
forward for irrigation, do not let
rainwater flow away. Farm pond
would be best above ground water
source and that also recharges ground
water

5. மதைநீர்
தசகரிப்பு
என்பது
நீர்ப்பாசனத்திற்கான
சிைந்த
வைியாகும்,
மதைநீதை
வைாீ
க்காதீர்கள்.
பண்தை
குளம்
நிலப்பைப்பின் தமதல கிதடக்கக்கூடிய
நீர் ஆதாைமாகும், அது நிலத்தடி நீதை
மீ ள்நிைப்ப சசய்கிைது
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டிஸ்ட், மைங்கதள நடவு
சசய்தல் மற்றும் சிைந்த
வாழ்க்தகக்கு விவசாயத்தத
தமம்படுத்துதல்

திருவண்ணாமரல மாவட்டம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வட்டம் ,
துரிஞ் சாபுரம் லமயம் , துரிஞ் சாபுரம்
கிராமத்லதச் சசர்ந்த ரங் கசாமி சிறு
குறு ஆகிய நாங் கள் எங் கள் நிைத்திை்
1,849
மரக்கன்றுகள்
லவத்து
பராமரித்து வருகிச ாம் , த ் சபாது
மலை
காைங் களிை்
மரங் களின்
இலடசய மஞ் சள் , உளுந்து ஆகியலவ
ஊடு பயிர் சசய் து வருகிச ாம் , டிஸ்ட்
இந்தியா நடத்தும் பயி ் சி கூட்டம்
ம ் றும் கண்ணு கூட்டம் ஆகியலவ
எங் களுக்கு உதவியாக இருக்கி து
இதனாை் நாங் கள் எங் கலளப் சபான்று
ம ்
விவசாயிகளுக்கும்
இதலன
சதரிவித்து
எங் கலளப்
சபான்று
அவர்களும்
பயன்
சபறுகின் னர்.
இதனாை்
டிஸ்ட்
இந்தியா
நிறுவனத்தி ் கு எங் கள் மனமார்ந்த
நன் றிலய சதரிவித்துக் சகாள் கிச ன்.

Tiruvannamalai District
We
the
members
of
Rangaswamy small group from
Thurinjapuram
village,
Thurinjapuram
Center,
Tiruvannamalai District have
planted and monitoring 1,849
trees. As it is the rainy season,
we have cultivated turmeric
and black gram in between the
trees. The training program
and Node meetings organised
by TIST is very useful for us. We
get the opportunity to tell to
the others villagers about the
program to encourage them to
join in the program and enjoy
the benefits. We are thankful
to TIST India for their service.
மைங் களுக் கு இரடயில்
குறுகிய பயிை்கள் பயிைிடுவது
மிகவும் முக் கியம்

It is very important to practice short
time crops as intercrops in between
the trees

Coimbatore District

சகாயம் புத்தூை் மாவட்டம்

We the members of Rasu Supramani small
group from Coimbatore Center, have planted
and growing tree species like teak,
redsanders, vengai, rosewood, mahogany and
melia dubia in our 5 acres of land area. To
care the trees we are producing our own
natural, bio-fertilisers, tree boosters like fish
amino acid, panchagavya, and using the same
for our trees once in three months for good
growth and due to that our trees have grown
well. Now, as the trees have grown well, we
are removing the unwanted side branches to
grow the trees straight without nodes. Also,
TIST employees are giving us good advice and
guidance, even during Covid season, to care
the trees well. We are growing these tree
species happily like our children. We convey
our happiness and our best wishes to TIST
India.

சகாயம் புத்தூர் மாவட்டம் ,
கிணத்துக்கடவு
வட்டம் , ராசு சுப் பிரமணி சிறு குழு ஆகிய
நாங் கள் எங் கள் 5 ஏக்கர் நிைப் பரப் பிை் சதக்கு,
சசம் மரம் , சவங் லக, சராஸ்வுட, மசகாகனி,
மலைசவம் பு சபான்
மரப் பயிர்கலள வளர்த்து
வருகிச ாம் . மரங் கள் நட்டு இரண்டு ஆண்டுகள்
ஆகின் ன, சமலும் இம் மரங் களுக்கு இய ் லக
முல யிை்
நாங் கசள
மீன்
அமிைம் ,
பஞ் சகாவியம் , ஜீவாமிர்தம் சபான்
இய ் லக
முல
ஆர்கானிக்
ஓரங் கலள
நாங் கசள
தயாரித்து மூன்று மாதத்தி ் கு ஒரு முல
மரங் களுக்கு இட்டு வளர்த்து வருகின்ச ாம் ,
ஆகசவ எங் கள்
மரங் கள்
நன்கு
வளர்ச்சி
அலடந்து உள் ளன. த ் சபாது எங் கள் மரங் கள்
நன் கு வளர்ந்துள் ள நிலையிை் சதலவய ் பக்க
கிலளகலள அக ் றி
வருகிச ாம் .
சமலும்
மரங் கலள
எவ் வாறு
பராமரிப்பது
என்பது
குறித்து டிஸ்ட் நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள்
சகாசரானா
சநரத்திலும்
எங் களுக்கு
ஆசைாசலனகலள
வைங் கி
வருகின் னர்.
சமலும்
இம் மரங் கலள எங் கள்
பிள் லளகள்
சபாை் சந்சதாசத்துடன் வளர்த்து வருகிச ாம் .
மிக்க
மகிை் சசி
்
டிஸ்ட்
நிறுவனத்தி ் கு
மனமார்ந்த வாை் த்துக்கள் .

