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Climate Change

Climate change is a proven fact. Global
warming has caused serious changes to
the planet, such as rising sea levels,
extreme weather events, deforestation,
disappearance of species. But as
individuals we can slow down global
warming by implementing small more
sustainable actions within our community

1. Let us adapt to our ancestor's
practices in living a simple life with
less emission.

2. Do not trouble the forest or the trees
in the avenues and plant more useful
trees on your land

3. Be very prudent in using energy,
home electricity, petrol and diesel for
your vehicles

4. Young people have the most at stake
when it comes to climate change.
Teach your children to be friendly to
the environment

5. Learn water conservation practices
from TIST Trainers during training.
Climate-smart agriculture, water
conservation and soil enrichment are
very important towards global
warming mitigation.

பருவநிலை மாற்றம்

பருவநிலை மாற்றம் என்பது

நிரூபிக்கப்படட் உண்லம. புவி

வவப்பமலடதை் கிரகதத்ின் கடுலமயான

மாற்றங்கலை ஏற்படுதத்ியுை்ைது,

அதாவது கடை் மடட்ங்கை் உயரவ்ு, தீவிர

வானிலை நிகழ்வுகை், காடழிப்பு, உயிர்

இனங்கை் காணாமை் பபாதை். ஆனாை்

தனிநபரக்ைாகிய நாம் நமது

சமூகதத்ிற்குை் இன்னும் சிறிய

நிலையான வசயை்கலைச்

வசயை்படுத்துவதன் மூைம் புவி

வவப்பமலடதலைக் குலறக்க முடியும்.

1. குலறந்த உமிழ்வுடன் எைிலமயான

வாழ்க்லகலய வாழ்வதிை் நம்

முன்பனாரின் நலடமுலறகளுக்கு

ஏற்ப மாற்றுபவாம்.

2. காடுகலைபயா அை்ைது மரங்க-

லைபயா வதாந்தரவு வசய்யாதீரக்ை்

மற்றும் உங்கை் நிைத்திை் மிகவும்

பயனுை்ை மரங்கலை நடவும்

3. உங்கை் வாகனங்களுக்கு வபடப்ராை்

மற்றும் டீசை், அன்றாட பதலவ, வீடட்ு

மின்சாரம், ஆகியவற்றிை் பயன்-

படுத்துவதிை் மிகவும் விபவகத்துடன்

இருங்கை்

4. காைநிலை மாற்றத்திற்கு எதிர-்

காைதத்ிை் இலைஞரக்ளுக்கு அதிக

ஆபத்து உை்ைது. சுற்றுசச்ூழலுடன்

நடப்ாக இருக்க உங்கை்

குழந்லதகளுக்கு கற்றுக்வகாடுங்கை்

5. பயிற்சியின் பபாது TIST

பயிற்சியாைரக்ைிடமிருந்து நீர்

பாதுகாப்பு நலடமுலறகலைக்

கற்றுக்வகாை்ளுங்கை். புவி வவப்-

பமலடதலைக் குலறக்க விபவக-

த்துடன் விவசாயம் வசய்யுங்கை், நீர்

பாதுகாப்பு மற்றும் மண் வசறிவூடட்ை்

மிகவும் முக்கியம்.
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ஜீவாமிரத்ம்

திருவண்ணாமலை பயிரக்ைின் வைரச்ச்ி மற்றும் நை்ை மகசூை் வபற ஊக்கசத்துவாக ஜீவாமிரத்ம் பயன்படுகிறது. 

எவ்வாறு தயாரவ்சய்வது என்று இங்கு காணைாம்

ததலவயான பபாருடக்ள்

நாடட்ு பசுஞ்சாணம் – 10 கிபைா

நாடட்ு பசுங்பகாமியம் – 5 முதை் 10 லிட்டர்

வவை்ைம் – 2 கிபைா (அ) கரும்புசச்ாறு – 4 லிட்டர்

தானிய மாவு – 2 கிபைா (தடல்டப்பயறு (அ) துவலர (அ) வகாை்ளு (அ) வகாண்லடக் கடலை (அ) உளுந்து)

காட்டின் மண் – லகயைவு

தண்ணீர ்– 200 லிட்டர ்(குபைாரின் கைக்காதது)

தயாரிக்கும் முலற

200 லிட்டர ்தண்ணீரிை் சாணம், பகாமியம், வவை்ைம் அை்ைது கரும்புசச்ாறு, தானியமாவு ஆகியவற்றுடன் லகயைவு 

மண் பசரத்்து ஒரு வதாட்டியிை் இடட்ு கைக்க பவண்டும்.

தினமும் 3 முலற 3 நாடக்ளுக்கு தவறாமை் கைக்கி விடபவண்டும். ஒரு கிராம் மண்ணிை் 5 ைடச்ம் பகாடிக்கும் 

அதிகமான நுண்ணுயிரிகை் இருக்கின்றன. ஒவ்வவாரு 20 நிமிடத்துக்கும் இந்த நுண்ணுயிரிகை் இரட்டிப்பு 

அலடகின்றன.

இவ்வாறு கைக்கப்பட்ட இந்த நுண்ணுயிர ்கைலவதான் ஜீவாமிரத்ம்.

வதைிப்புக்காக எடுக்கும்பபாது கலரசலின் பமற்புறத்திை் இருக்கும் வதைிலவ மடட்ும் எடுத்து வடிகட்டிப் பயன்படுத்த 

பவண்டும்.

ஒவ்வவாரு பயிருக்கும் குறிப்பிட்ட அைவு வடிகட்டிய ஜீவாமிரத்த்லத, குறிப்பிட்ட அைவு நீரிை் கைந்து வதைிக்க 

பவண்டும்.

கன ஜீவாமிரத்ம்

பசுஞ்சாணம் 100 கிபைா, 2 கிபைா வவை்ைம், 2 கிபைா பயறு மாவு ஆகியவற்லற ஒன்றாகக் கைந்து வகாை்ை பவண்டும். 

உப்புமா பதம் வருவதற்கு எவ்வைவு பதலவபயா அந்த அைவிற்கு நாடட்ு மாடட்ுச ்சிறுநீலர கைக்க பவண்டும். பின்பு 

உருட்டி நிழலிை் காயலவத்து பதலவப்படும் பபாது உதிரத்்துப் பயன்படுத்தைாம்.

நன்லமகள்

• விலதபநரத்்தி வசய்ய ஜீவாமிரத்ம் மிகவும் உகந்ததாகும். விலதபநரத்்தி வசய்ய விலதகலை இந்த கலரசலிை் 2 

மணி பநரம் ஊற விட பவண்டும். நாற்றுகைாக இருந்தாை் அதன் பவரக்லை நன்றாக நலனயவிடட்ு பிறகு நடவு 

வசய்ய பவண்டும்.

• ஜீவாமிரத்ம் பாய்சச்ப்படும் பயிரக்லை எந்த பநாயும் தாக்காது.

• ஜீவாமிரத்ம் நீரிை் கைந்து பயன்படுத்தும் பபாது மண்புழுக்கை் வரவு அதிகரிக்கிறது .

• பவர ்அழுகை், பவரக்்கலரயான், பவரப்்புழு பநாய்கை் தடுக்கப்படும்.

• ஜீவாமிரத்ம் அலனத்து வலக மண்லணயும் சத்துநிலறந்த மண்ணாக மாற்றிவிடுகின்றது.

• ஜீவாமிரத்ம் வதைிப்பதாை் நுண்ணுயிரக்ைின் வைரச்ச்ி பை மடங்கு அதிகரிக்கிறது.



Tiruvannamalai District

We, the members of Dhamodharan Small

group of Chengam Center, Tiruvannamalai

District have 7 acres of land, in which, we

have planted teak trees in two acres of

land, in the balance 5 acres we are

practicing food crops like, groundnut,

paddy. We have 602 trees in our grove. We

are participating in TIST Node and training

programs, and we are following the best

practices, like use of natural fertiliser, get

more yield with minimum expenditure and

practicing intercrops in between the trees

with the help of learnings from the training

program. We are taking care of our trees in

good way. Similarly, we are requesting

other small groups to follow the natural

way in farming. TIST tree stipend is of good

benefit to us and we thank TIST for this.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வசங்கம் லமயம்

தாபமாதரன் சிறுகுழு எங்களுக்கு 7 ஏக்கர் நிைம்

உை்ைது. அதிை் இரண்டு ஏக்கர் பதக்கு

மரக்கன்றுகை் லவத்துை்பைாம். மீதம் 5 ஏக்கரிை்

பவரக்்கடலை, வநை், ஆகியலவ சாகுபடி வசய்து

வருகிபறாம். தற்பபாது எங்கை் பதாட்டத்திை் 602

மரக்கன்றுகை் உை்ைன. பமலும் டிஸ்ட் இந்தியா

நடத்தும் கணுக்கூட்டம் மற்றும் பயிற்சி

கூட்டங்கைிை் கைந்து வகாண்டு அதிை்

கூறப்படும் கருத்துக்கை், இயற்லக உரம் இடுதை்,

குலறந்த வசைவிை் அதிக வருமானம் ஈடட்ுவதிை்,

ஊடு பயிர் வசய்வது பபான்ற பயிற்சிகைிை்

கைந்து வகாண்டு எங்கை் மரங்களுக்கு இலடபய

ஊடு பயிர் வசய்பதாம். மரங்கலை நன்கு

பராமரித்து வருகிபறாம். எங்கை் மரங்களுக்கு

இயற்லக உரங்கலை பயன்படுத்தி வருகிபறாம்.

இதுபபாை் மற்ற சிறு குழுக்களுக்கு இயற்லக

உரங்கலை இடட்ு பயன் வபறுமாறு பகடட்ுக்

வகாை்கிபறாம். எங்கை் குழுவுக்கு டிஸ்ட் இந்தியா

வழங்கிவரும் ஊக்கதவ்தாலகயும் எங்களுக்கு

வபரும் உதவியாக உை்ைது. இதற்கு டிஸ்ட்

இந்தியாவிற்கு எங்கை் மனமாரந்்த நன்றிலய

வதரிவித்துக் வகாை்கிபறாம்.



Vellore District

We, the members of Indian Small Group of
Mambakkam Village, Arani Center of
Tiruvallur Disrict have planted teak trees and
monitoring it. We are practicing short time
food crops like groundnut, greengram as
intercrops. We are also receiving tree
stipend from TIST to grow trees. We are
getting annual income from our food crops.
Also, we are receiving good information and
training materials from TIST employees
through WhatsApp and that is of good
benefit to us. We are requesting small
groups to make use the Whatsapp
information. We thank TIST India on behalf
of our small group.

தவலூர் மாவட்டம்

பவலூர் மாவட்டம், ஆரணி லமயம், மாம்பாக்கம்

கிராமத்திை் உை்ை இந்தியன் சிறுகுழு ஆகிய

நாங்கை் பதக்கு மரக்கன்றுகை் லவத்து

பராமரித்து வருகிபறாம். எனபவ இம்மாதம்

மரங்களுக்கு இலடபய ஊடுபயிராக

பவரக்்கடலை மற்றும் உளுந்து, பசல்சப்பயிறு,

பபான்றலவகலை பயிரவ்சய்து வருகிபறாம்.

மரங்கலை வைரக்்க டிஸ்ட் இந்தியா தரும்

ஊக்கதவ்தாலகயும் வபறுகிபறாம். நாங்கை்

பயிர் வசய்த வித்துக்கைின் மூைம் வரும்

வருமானமும் எங்களுக்கு வருடாவருடம்

கிலடக்கிறது. பமலும் மாதந்பதாறும் வாடஸ்்அப்

மூைம் டிஸ்ட் இந்தியா ஊழியரக்ை் வழங்கும்

வசய்திகை் மற்றும் பயிற்சிகை் அலனத்தும்

படித்து பாரத்்து நை்ை பைலன அலடகிபறாம்.

இதலனப் படித்துப் பாரத்்து சிறு குழுக்கை்

பயனலடயுமாறு பகடட்ுக்வகாை்கிபறாம். டிஸ்ட்

இந்தியாவிற்கு எங்கை் சிறுகுழுவின் சாரப்ாக

நன்றிலய வதரிவித்துவகாை்கிபறாம்.


