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Chezhumai

அன்புள் ள சிறு குழு விவசாயிகள்
பங் ககற் பாளர்கள்
உங் கள்
அனனவருக்கும்
வாழ் த்துக்கள் !
TIST சசழுனம சசய் திமடல் மூலம்
மீண்டும் உங் கள் அனனவனரயும்
சந்திப் பதில் எங் களுக்கு மிகுந்த
மகிழ் சசி
் னயத் தருகிறது.

Dear Small Group Farmers
Participants, Seasons Greetings! It
gives us great joy in reaching you
all through TIST Chezhumai
Newsletter.
Own efforts will fetch you more

ச ொந் த முயற் சினொல்
பலன் சபறலொம்

You all know that from June we
would be getting rain and to plant
trees during that season, we need
to prepare seedlings now. Do not
try to buy seedlings, that will be
much costly and you will have to
spend money on transport too.
Instead, prepare your own
seedlings. You can prepare high
quality seedlings at your own
farm, near your house. Get in
touch with your TIST trainer
during Node meetings, they will
help you prepare high quality
seedlings with limited resource
and you can prepare your interest
tree species seedlings.

ஜூன்
மாதத்திலிருந்து
மனழ
சபய் யும்
என்பனத
நீ ங் கள்
அனனவரும்
அறிவீர்கள்
அந்த
பருவத்தில் மரங் கனள நடவு சசய் ய
நாம் இப்கபாது நாற் றுகனள தயார்
சசய் ய கவண்டும் . நாற் றுகனள
வாங் க முயற் சிக்காதீர்கள் , அது
மிகவும்
வினல
உயர்ந்ததாக
இருக்கும் ,
கமலும்
கபாக்குவரத்திற் கும்
நீ ங் கள்
பணத்னத
சசலவிட
கவண்டியிருக்கும் .
அதற் கு
பதிலாக
நீ ங் ககள
நாற் றுகனள தயார் சசய் யுங் கள் .
உங் கள்
வீட்டுக்கு
அருகிலுள் ள
உங் கள்
சசாந்த
பண்னணயில்
உயர்தர
நாற் றுகனள
நீ ங் கள்
தயாரிக்கலாம் . கணுக் கூட்டங் களின்
கபாது
உங் கள்
TIST
பயிற் சியாளருடன்
சதாடர்பு
சகாள் ளுங் கள் வனரயறுக்கப் பட்ட
வளத்துடன் உயர்தர நாற் றுகனளத்
தயாரிக்க
அனவ
உங் களுக்கு
உதவும் .
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அதிகம்

டிஸ்ட், மரங்களை நடவு
செய்தல் மற்றும் ெிறந்த
வாழ்க்ளகக்கு விவொயத்ளத
மமம்படுத்துதல்

திருவள்ளுர் மாவட்டம்
திருவள் ளுர் மாவட்டம் திருத்தணி னமயம்
அகூர் கிராமம் கற் பகம் மாள் சிறுகுழு
உறுப்பினர்கள் ஆகிய நாங் கள் எங் கள் 17
ஏக்கர்
நிலங் களில்
கவனலயாட்கள்
பற் றாக்குனறயினால் விவசாயம் சசய் ய
முடியாமல் கபானது இந்த தருணத்தில்
டிஸ்ட் பணியாளர்கள் மூலமாக கடந்த
2014 ஆம் ஆண்டு டிஸ்ட் அடிப் பனட விதி
முனறகனள சதரிந்து சகாண்டு டிஸ்ட்
மூலம்
9,000 இலவச மரக்கன்றுகனள
சபற் று
நடவு
சசய் து
பராமரித்து
வருகிகறாம் .
இம் மரக்கன்றுகளின்
இனடகய கவர்கடனல, எள் ளு, உளுந்து
கபான்றனவகனள
ஊடுபயிர்களாக
சசய் து நல் ல மகசூல் சபற் றுள் களாம் .
கமலும்
கதக்கு
மரக்கன்றுகள்
நன்கு
பராமரித்து
வருகிகறாம் .
டிஸ்ட்-ன்
கணுக்கூட்டம்
மற் றும்
பயிற் சி
கூட்டங் களில் கலந்து சகாண்டு அதில்
கூறும்
பயிற் சிகளின்
அடிப் பனடயில்
எங் கள்
மரங் கனள
நன்கு
வளர்த்து
வருகிகறாம் . இதில் ஊடுபயிர் சசய் ததில்
நல் ல வருமானம் கினடத்ததுள் ளது. டிஸ்ட்
இந்தியா-விடம்
இருந்து
வரும்
ஊக்கத்சதானகயினன
சபற
வங் கி
கணக்கு கால தாமதமாக துவங் கினாலும்
எங் களுக்கு வர கவண்டிய ஊக்கத்சதானக
ரூபாய்
102,776/-னய
சபற் றுக்சகாண்கடாம் . இது எங் களுக்கு தக்க
தருணத்தில்
ஒரு
சபரிய
உதவித்சதானகயாக
கினடத்தது
எங் களுக்கு சபரும் மகிழ் சசி
் யளிக்கிறது.
இவ் வாறு நன்னமனய தந்த டிஸ்ட் இந்தியா
நிறுவனத்திற் கு
எங் கள்
மனமார்ந்த
நன்றினய சதரிவித்துசகாள் கின்கறாம் .

Tiruvallur District
We the participants of Karpagammal Small
Group following the best practice of TIST at
Agoor Village, Thiruthani Taluk, Tiruvallur
District. During the year 2014, due to
shortage in farm labour we were not able to
practice farming in our 17 acre land and at
that time we learnt about TIST system and
received 9,000 free seedlings from TIST and
planted in our 17 acre land. We practiced
several types of intercrops in between the
trees like groundnut, sesame, blackgram and
we got good income out of it. Also, we are
caring all the tree trees in good condition.
We are also participating in TIST Node
meetings and training programs and with the
help of the learnings from TIST we are caring
the trees in condition. We had challenge in
opening bank account on our small group
name to receive tree stipend from TIST, but
now we have opened an account and
received Rs.102,776/-, our entire pending
stipend amount from TIST. We are very happy
that we received this amount at a right time.
Our heartfelt thanks to TIST for their good
work .

அரியலூர் மாவட்டம்

Ariyalur District

அரியலூர் மாவட்டம் சசந்துனற வட்டம்
ஆதிகுடிக்காடு கிராமம் சஜயராமன் ஆகிய
நான் டிஸ்ட்-ன் கடந்த ஆண்டு
2019
நனடசபற் ற
முதல்
கூட்டத்தில்
கலந்துசகாண்கடன்.
அதில்
இலவச
மரக்கன்றுகள் வழங் குவது அனத எவ் வாறு
பராமரிப்பது
கபான்ற
கருத்துகள்
இக்கூட்டத்தில்
டிஸ்ட்
பணியாளர்கள்
எடுத்து கூறினார்கள் . அதன்படி கடந்த
ஆண்டு நவம் பர் மாதம் நான் 500 கதக்கு
மரக்கன்றுகனள டிஸ்ட்-யிடம் இலவசமாக
சபற் று
1-1/2
ஏக்கர் நிலத்தில்
நடவு
சசய் துள் களன்.
இதில்
ஊடுபயிராக
முருங் னக சசடினய நடவு சசய் துள் களன்.
எனது கதாட்டத்னத டிஸ்ட் அதிகாரிகள்
பார்னவயிட்டு
மரங் கனளப்
பராமரிப் பதற் கான
கயாசனனகனள
எனக்குத்
தருகிறார்கள் . கமலும் டிஸ்ட் பணியாளர்கள்
மாதம்
இருமுனற
எனது
கதக்கு
மரக்கன்றுகனள
பார்னவ-யிடுகின்றனர்.
தற் சபாழுது
இருக்கும்
சூழலில்
ஆள் பற் றாக்குனற தண்ணீர ் பற் றாக்குனற
கபான்ற நினலயில்
டிஸ்ட் கூட்டத்தில்
கலந்து
சகாண்டதின்
மூலம்
எனது
நிலத்தில் குனறந்த நீ னர சகாண்டு கதக்கு
மரத்கதாப் னப உருவாக்கியுள் களன். இந்த
திட்டத்னத
மற் ற
விவசாயிகளுக்கும்
சதரியபடுத்தி வருகிகறன். மிக வினரவில்
எனது கிராமத்தில் அதிக விவசாயிகனள
மரங் கனள
நடவு
சசய் வார்கள் .
நான்
அவர்களுடன் கசர்ந்து ஒரு சிறு குழுனவ
உருவாக்குகவாம் .

I belong to Aadhikudikadu Village, Sendurai
Taluk, Ariyalur District. I participated in the
first TIST meeting at our village in the year
2019 and in the meeting learnt from TIST
employees how to receive free seedlings and
how to care the trees after planting. Last
November I received 500 free teak seedlings
from TIST and planted all the seedlings in 1.5
acres land. And in the same land as intercrop I
have planed drumstick plants too. TIST
employees are visiting my tree grove and
providing good trainings and ideas to care the
trees, also, TIST employees are visiting my
tree grove twice in a month. Currently, we do
not have enough farm labourers and we have
very less water and with learnings from TIST
trainings I have developed a teak tree grove
with limited water. I will tell this good news
to other farmers. Very soon there will be
many farmers following this best practice in
our village and I will join with them and farm
a small group.

ககொடையில் மர பரொமரிப் பு
பயன்படுத்தப் பட்ட தண்ணீர ் பாட்டில் கள்
மற் றும் குளிர் குளிர்பான பாட்டில் கனளப்
பயன்படுத்தி ககானடகாலத்தில் மரங் கனள
நன்றாக
பராமரிக்கவும் .
பாட்டிலின்
அடிப்பகுதியில் ஒரு சிறிய துனள சசய் து,
அடர்த்தியான பருத்தி நூலால் (திரியால் )
துனளனய மூடவும் . திரியின் ஒரு முனன
பாட்டில்
சவளிகய
நீ ட்ட
கவண்டும் ,
அதனால்
பாட்டில்
தண்ணீரில்
நிரப் பப் படும் கபாது பருத்தி திரியின் மூலம்
தண்ணீர ்
துளி
துளியாக
சவளிகய
வருகிறது. இந்த பாட்டினல கவனமாக
பாதினய கவருக்கு அருகில்
தனரயில்
புனதக்க
கவண்டும்
அதனால்
நீ ர்
சசாட்டுகள் கவனர அனடயும் .
பாட்டில்
தண்ணீரில்
நிரப்பப் பட்டவுடன்
பருத்தி
திரியின் வழியாக நீ ர் மரத்தின் கவருக்கு
சசல் கிறது. ஒரு பாட்டில் தண்ணீர ் 2-3
நாட்களுக்கு கவருக்கு சசல் கிறது. இது ஒரு
மலிவான
சசாட்டு
நீ ர்ப்பாசன
முனறயாகும் ,
இதன்
மூலம்
ககானடகாலத்தில் மரங் கனள சிறிதளவு
கினடக்கக்கூடிய
தண்ணீருடன்
நன்கு
பராமரிக்க முடியும் .
வறண்ட ககானட
காலத்னத நாம் சநருங் கி வருவதால் , இந்த
சசாட்டு
நீ ர்ப்பாசன
முனறனய
முயற் சிப் பது நன்கு உதவும் .

Tree care during summer
Care the trees during peak summer using
used water bottles and cool drinks bottles.
Make a small hole at the bottom of the bottle
and close the hole with a thick cotton thread.
One end of the thread should protrude
outside the bottle, so that, when the bottle is
filled with water, water comes out through
the cotton thread drop by drop. This bottle
should be carefully half buried in the ground
close to the root, so that the water drops
reaches the root. Once the bottle is filled
with water, water goes to root of the tree
drop by drop through the thick cotton thread.
One bottle of water goes to the root for 2-3
days. This is an economical drip irrigation
system through which the trees can be cared
well during peak summer with little available
water. As we are approaching the dry
summer season, trying this drip irrigation
system will help a lot.

