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World Needs Green Recovery

During this pandemic we all learnt
that the world needs green recovery.
Health experts tell the leaders across
the globe to prioritize investment in
public health, clean air, clean water
and a stable climate in order to
boost resilience against future
health crises. We all know that the
world is growing rapidly, pollution
on air, soil and water is increasing
greatly choking the environment
which is main cause for global
warming and climate change and
that causes health issues. Working
continuously practicing agroforest,
prudent use of land and natural
resources for growing trees and
practicing conservation farming is
best act towards global warming
mitigation. TIST Small Groups are
leaders in this work with TIST
support. We encourage you all to
continue to follow the best practices
on health care and growing
agroforest.

உலகத்திற்கு பசுமை மீட்பு

ததமை

இந்த சரவ்ததச தநோய் ததோற்று

கோலத்தின் த ோழுது உலகிற்கு  சுமை

மீட்பு ததமவ என் மத நோை்

அமனவருை் அறிந்ததோை். சுகோதோர

வல்லுநரக்ள் உலதகங்கிலுை் உள்ள

தமலவரக்ளிடை் த ோது சுகோதோரத்தில்,

சுத்தைோன கோற்று, சுத்தைோன தண்ணரர்

ைற்றுை் ஒரு நிமலயோன கோலநிமல

த ோன்றவற்றில் முதலீடு தசய்ய

முன்னுரிமை அளிக்கச்

தசோல்கிறோரக்ள், ஏதனனில் இமவகள்

எதிரக்ோல சுகோதோர தநருக்கடியோன

தநரங்களில் விமரவோக மீடக் உதவுை்.

உலகை் தவகைோக வளரச்ச்ியமடகிறது

என் மத நோை் அமனவருை் அறிதவோை்,

இதனோல் கோற்று, ைண் ைற்றுை் நர ர் மீது

த ருை் ைோசு ோடு ஏற் டுகிறது, இது

புவி தவ ் ைமடதல் ைற்றுை்

கோலநிமல ைோற்றத்திற்கு முக்கிய

கோரணைோகுை், தைலுை் இது சுகோதோர

பிரசச்ிமனகமள ஏற் டுத்துகிறது.

ததோடரந்்து தவளோண்கோடு வளர ்்பு

கமட ்பிடி ் து, ைரங்கள் ைற்றுை்

சிறந்தமுமற விவசோயை் தசய்வதில்

நிலை் ைற்றுை் இயற்மக வளங்கமள

விதவகத்துடன்  யன் டுத்துவது

ஆகியமவ புவி தவ ் ைமடதமலக்

குமற ் தற்கோன சிறந்த தசயலோகுை்.

TISTசிறுகுழுக்கள் TISTஆதரவுடன் இந்த

தவமலயில் தமலவரக்ளோக

இருக்கிறீரக்ள். சுகோதோர ்  ோதுகோ ்பு

ைற்றுை் தவளோண் கோடுகள்  ற்றிய

சிறந்த நமடமுமறகமளத் ததோடரந்்து

பின் ற்ற உங்கள் அமனவமரயுை்

ஊக்குவிக்கிதறோை்.
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மமம்படுத்துதல்



Ways to reduce Reed (Korai Reed)

Plough the land that has Korai Reed and
sow horse gram

While the horse gram grows the growth of
Korai Reed roots will reduce

For one acre land Korai Reed four kilogram
horse gram can be sowed

Other grains can also be cultivated in the
same land

Sowing horse gram twice would reduce the
growth of Korai Reed

When the horse gram grows, during
flowering time plough the land along with
horse gram

If ploughing along with Korai Reed practice
is done two or three times Korai Reed can
be controlled.

தகோமைக்கிழங்கு / தகோமைப்புல் இமத

குமறப்பதற்கோன ைழிமுமறகள்

தகோமரக்கிழங்கு / தகோமர ்புல் உள்ள நிலத்மத

இரண்டுமுமறஉழுதுதகோள்ளுவிமதக்கவுை்

இந்த தகோள்ளு வளர வளர அதன் கீழ் உள்ள

தகோமரக்கிழங்குகளின் வளரச்ச்ி குமறயுை்

ஒரு ஏக்கர் தகோமரக்கிழங்கு / தகோமர ்புல்

உள்ள நிலத்திற்கு நோலு கிதலோ தகோள்ளு விமத

ததமவ ் டுை்

இத்துடன் நவதோனியங்கமளயுை்விமதக்கலோை்

நிலத்தில் இரண்டு த ோகை் தகோள்ளு

விமதத்தோல் தகோமரக்கிழங்கு / தகோமர ்புல்

வளரவ்மத கடட்ு ் டுத்தலோை்

தகோள்ளு வளரந்்தவுடன் பூ ்பூக்குை்  ருவத்தில்

நிலத்மத மீண்டுை்உழவுதசய்ய தவண்டுை்

இவ்வோறு இரண்டு அல்லது மூன்று முமற

தசய்தோல் தகோமரக்கிழங்கு / தகோமர ்புல்

முமள ் மதகடட்ு ் டுத்தலோை்



அமுதோ சிறுகுழு - கீழ்சோத்தைங்கலை் 

கிைோைை், திருைண்ணோைமல ைோைட்டை்

வந்தவோசி மையை் கீழ்சோத்தைங்கலை்

கிரோைத்தில் அமுதோ சிறுகுழுவோனது இயற்மக

முமறயில் டிஸ்ட்-ன் மூலை் ைரக்கன்றுகமள

சிற ் ோக வளரத்்துவருகின்றனர.் சிறுகுழு

உறு ்பினரக்ள் கூறுமகயில் ‘நோங்கள் இயற்மக

முமறயின் மூலை் விவசோயை் தசய்து

வருகின்தறோை் அதுைடட்ுைல்லோைல்

ைரக்கன்றுகளுக்கு ைண்புழு உரை் இடுதல்,

இமலகளில் பூசச்ி அரி ்பு இருக்குை் தநரத்தில்

அமத தடுக்க வரட்டி சோை் ல் ைற்றை் அனல்

மின்சோர உற் த்தி சோை் ல் கலந்து

ைரக்கன்றுகளுக்கு இடுகின்தறோை். இதனோல்

பூசச்ி அரி ் ோனது தடுக்க ் டுகிறது

அதுைடட்ுைல்லோைல் ைரக்கன்றுகளுக்கு இமடதய

ஊடு யிரக்மள வளரத்்து ைண்ணின்

ஈர ் தத்மத கோத்துதகோள்கின்தறோை். சிறந்த

விவசோய முமறகமள கமடபிடித்து

வருகின்தறோை்’. இவரக்ள் டிஸ்ட்-ன் அமனத்து

கணுக் கூடட்ை் ைற்றுை்  யிற்சி கூட்டங்களில்

தவறோது கலந்து தகோண்டு டிஸ்ட்-ன் இமடவிடோது

ஊக்கதத்தோமகயிமனத ற்றுவருகின்றனர.்

Amutha Small Group –
Kilsathamangalam, Tiruvannamalai 
District

Amutha Small Group members are
following the best practices of TIST in
monitoring the trees at Vandhavasi Center,
Kilsathamangalam Village. The members of
this small group say that they are following
the natural way in practicing farming, we
are using vermicompost for trees, and
during leaf based diseases on the trees we
use mixture of cow dung ash and thermal
powerplant fly ash to treat the disease, this
helps in protecting the leaves from erosion
due to insects. We are also practicing
intercrops in between the trees and
protecting the moisture in the soil. We are
following the best practices in farming. The
members of this small group are
participating in Node Meetings without fail
and receiving tree stipend for their trees.

Vanakkam with folded hands is our
traditional way to extend respect and that
is the best way to stay safe
ைடிந்த மககமளக் ககோண்ட ைனக்கை்

ைைியோமத கசலுத்துைது நை் போைை்பைிய

முமறயோகுை் அதுதை சிறந்த போதுகோப்போன

ைழி முமறயோகுை்



சோந்தி  சிறுகுழு - புஜ்ஜிகைட்டிபள்ளி  

கிைோைை், திருைள்ளுை் ைோைட்டை்

திருவள்ளுர் ைோவட்டை் திருத்தணி மையை்

புஜ்ஜிதரட்டி ள்ளி கிரோைை் சோந்தி சிறுகுழு

உறு ்பினரக்ளோகிய நோங்கள் கடந்த மூன்று

வருடங்களோக டிஸ்ட் நிறுவனத்திடை் இமணந்து

1,031 தசை்ைரக்கன்றுகள் ைற்றுை் 432 ைோ

கன்றுகமள நடவு தசய்து டிஸ்ட் இந்தியோ தருை்

 யிற்சி கூட்டங்களில் கலந்து தகோண்டு சிறந்த

முமறயில் ைரக்கன்றுகளுக்கு அவரக்ள் தருை்

ஆதலோசமனகமள த ற்று நல்ல முமறயில்

ைரக்கன்றுகமள வளரத்்துவருகின்தறோை். தைலுை்

எங்கள் ததோட்டத்தில் ைரங்களுக்கிமடதய

ஊடு யிரோக தவரக்டமள, மிளகோய்

த ோன்றவற்மற சோகு டி தசய்து நல்ல முமறயில்

ைகசூமல த ற்று வருகிதறோை். தைலுை் இதனுடன்

டிஸ்ட் இந்தியோவிடை் இருந்து ஊக்கதத்தோமக

ரூ ோய் 3,545 த ற்றுதகோண்தடோை். தைலுை் டிஸ்ட்

இந்தியோ நடத்துை் கணுக்கூட்டை் ைற்றுை்  யிற்சி

கூட்டங்களில் கலந்து தகோள்கின்தறோை்.

எங்கமள நன்கு ஊக்குவிக்குை் டிஸ்ட்

இந்தியோவிற்கு நன்றிமய ததறிவித்து

தகோள்கின்தறோை்.

Santhi Small Group – Bujjireddipalli
Village, Tiruvallur District

We the Small Group Members of Santhi
Small Group from Bujjireddipalli Village,
Thiruthani Centre, Tiruvallur Disrict have
planted 1,031 redsander tree and 432
mango trees and following the best
practices of TIST since three years by
participating in TIST training programs and
growing the trees in good manner with all
the learnings from the training programs.
In our tree grove we are practicing short
time food crops like, groundnut, chilly and
we are getting good income out of it. In
addition, we have received Rs.3,545 as tree
stipend from TIST for our live trees. We are
participating in TIST Node Meetings and
Training Meetings too. Our thanks to TIST
India for encouraging us.

Remember to be clean and safe always

எப்தபோதுை் சுத்தைோகவுை் போதுகோப்போகவுை்

இருப்பமத நிமனவில் ககோள்ளுங்கள்


