
Pongal

Pongal is a multi-day Tamil harvest

festival of South India, particularly

in the Tamil community. It is

observed at the start of the

month Tai according to Tamil solar

calendar, and this is typically about

January 14. It is dedicated to the

Hindu sun god, the Surya, and

corresponds to Makar Sankranti,

the harvest festival under many

regional names celebrated

throughout India. The three days of

the Pongal festival are called Bhogi

Pongal, Surya Pongal and Maattu

Pongal. Some Tamils celebrate a

fourth day of Pongal as Kanum

Pongal. TIST Celebrated Pongal with

the small groups.

ப ொங்கல்

ப ொங்கல் என் து பென்னிந்ெியொவின்
 ல நொள் பெொடர்ச்சியொக நடடப றும்
ெமிழ் அறுவடட விழொவொகும்,
குறிப் ொக ெமிழ் சமூகத்ெில். இது
ெமிழ் சூரிய நொட்கொட்டியின் டி டெ
மொெ பெொடக்கத்ெில் கொணப் டுகிறது,
இது ப ொதுவொக ஜனவரி 14 ஆகும்.
இது இந்து சூரியக் கடவுளுக்கு
அர்ப் ணிக்கப் ட்டுள்ளது, மமலும்
இந்ெியொ முழுவதும் பகொண்டொட-
ப் டும்  ல  ிரொந்ெிய ப யர்களில்
அறுவடட ெிருவிழொவொன மகர
சங்கரொந்ெிக்கு ஒத்ெிருக்கிறது.
ப ொங்கல்  ண்டிடகயின் மூன்று
நொட்கள் ம ொகி ப ொங்கல், சூர்ரியொ
ப ொங்கல் மற்றும் மொட்டு ப ொங்கல்
என்று அடழக்கப் டுகின்றன.
ப ொங்கலின் நொன்கொவது நொடள
ெமிழர்கள் கொணும் ப ொங்கல் என்று
பகொண்டொடுகிறொர்கள். சிறு
குழுக்களுடன் TIST ெிருத்ெணியில்
ப ொங்கல் பகொண்டொடியது
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Make your own fertilisers /

pesticides

Make a clear plan on what crop you

would like to grow as that will help

you make your own fertiliser and

pesticide. You know how to improve

your soil structure to suit your

harvest better and you also know

what type of pests generally attack

your crop and you would be ready

with your own pesticides. As a

potential farmer, you must know

your soil, microorganisms, and ferns

to help with its fertility.

Some of the best pesticides that you

can create of your own are,

panchakavya, neemastram and

dasparini kashayam. These pesticides

can be created at your own farm

using the materials available with

you. For more details ask TIST

Coordinators at the Node / Training

Meetings or make a call to TIST

Coordinators.

உங்கள் செொந்த உரங்கள் / பூச்ெிக்சகொல்லிகமை உருவொக்குங்கள்

நீங்கள் எந்ெ  யிடர வளர்க்க விரும்புகிறரீ்கள் என் து  ற்றிய பெளிவொன
ெிட்டத்டெ உருவொக்குங்கள், அது உங்கள் பசொந்ெ உரம் மற்றும் பூச்சிக்பகொல்லிடய
உருவொக்க உெவும். உங்கள் அறுவடடக்கு ஏற்றவொறு உங்கள் மண்ணின்
கட்டடமப்ட எவ்வொறு மமம் டுத்துவது என் து உங்களுக்குத் பெரியும், ப ொதுவொக
எந்ெ வடகயொன பூச்சிகள் உங்கள்  யிடரத் ெொக்குகின்றன என் டெயும் நீங்கள்
அறிவரீ்கள், மமலும் உங்கள் பசொந்ெ பூச்சிக்பகொல்லிகளுடன் நீங்கள் ெயொரொக
இருப் ரீ்கள். ஒரு சொத்ெியமொன விவசொயியொக, உங்கள் மண், நுண்ணுயிரிகள்
மற்றும் மண் ஊட்டச்சத்துக்கடள நீங்கள் அறிந்ெிருக்க மவண்டும்.

நீங்கள் பசொந்ெமொக உருவொக்கக்கூடிய சில சிறந்ெ பூச்சிக்பகொல்லிகள்,  ஞ்சகவ்யொ,
நீமொஸ்ெிரம் மற்றும் ெஸ் ொரினி கொஷயம்.இந்ெ பூச்சிக்பகொல்லிகடள உங்களுடன்
கிடடக்கும் ப ொருட்கடளப்  யன் டுத்ெி உங்கள் பசொந்ெ  ண்டணயில்
உருவொக்கலொம். மமலும் விவரங்களுக்கு மநொட்/  யிற்சி கூட்டங்களில் TIST
ஒருங்கிடணப் ொளர்களிடம் மகளுங்கள் அல்லது TIST ஒருங்கிடணப் ொளர்களுக்கு
அடழப்பு விடுங்கள்.



Ways to adapt to climate change for better income

Rehabilitate your unused farmland

First and foremost, rehabilitate your unused farmland. Your unused farmland

exposed to direct sunlight and rainfall are prone to erosion, loss in best top

soil. Sustainable way to recover is by planting native forage or grass, fodder for

cattle, by planting indigenous tree species

Integrate farming

Integrated farming is a practice of simultaneous activities involving food crop and

animal. The main purpose of integrated farming is so that the farming components

support one another; hence, reducing external inputs. Food crop can provide as

animal feed/fodder for the livestock, and the livestock as fertilizer (manure) for the

crop. Some livestock can also act as weed control by foraging on the weeds.

Practice agroforest

Growing trees and practicing farming together intentionally, wherein smart

selection of trees and crops is must, species selection should not compete but

collaborate. Diversity of food crops and tree species allows the area to be

productive throughout the year, so that the small groups can get sustainable

multiple incomes in all seasons.



சிறந்ெ வருமொனத்ெிற்கொக கொலநிடல மொற்றத்ெிற்கு ஏற்ற வழிகள்

நீங்கள் பயன்படுத்தப்படொத விவெொய நிலத்மத ெிறந்தமுமற பயன்பொட்டுக்கொக
உருைொற்றுங்கள்

முெலிலும் முக்கியமொனதுமொக, நீங்கள்  யன் டுத்ெப் டொெ விவசொய நிலத்டெ
சிறந்ெமுடற  யன் ொட்டுக்கொக உருமொற்றுங்கள். மநரடி சூரிய ஒளி மற்றும்
மடழயொல் பவளிப் டும் உங்கள்  யன் டுத்ெப் டொெ விவசொய நிலங்களில் மண்
அரிப்பு ஏற் டும், சிறந்ெ மமல் மண்ணில் இழப்பு ஏற் டும். மீட் ெற்கொன
நிடலயொன வழி நொடு ெீவனம் அல்லது புல், கொல்நடடகளுக்கு ெீவனம், நொடு மர
வடககடள நடவு பசய்வென் மூலம் மண் வளத்டெ சீர்பசய்யமுடியும்.

ஒருங்கிமைந்த வவைொண்மை

ஒருங்கிடணந்ெ மவளொண்டம என் து உணவுப்  யிர் மற்றும் கொல்நடடகடள
உள்ளடக்கிய ஒமர மநரத்ெில் பசயல் டும் ஒரு நடடமுடறயொகும். ஒருங்கிடணந்ெ
விவசொயத்ெின் முக்கிய மநொக்கம், விவசொய கூறுகள் ஒருவருக்பகொருவர்
துடணபுரிகின்றன; எனமவ, பவளிப்புற உள்ளடீுகடள  யன் டுத்ெ அவசியம்
ஏற் டொது. உணவுப்  யிர் கொல்நடடகளுக்கு ெீவனமொக வழங்க முடியும், மற்றும்
கொல்நடடகள்  யிருக்கு உரமொக கூடும் (உரம்). சில கொல்நடடகள் கடளகடள
கட்டுப் டுத்துவென் மூலம் கடளக் கட்டுப் ொட்டொகவும் பசயல் டலொம்.

வவைொண்-கொடு பயிரிடவு

ம்மரங்கடள வளர்ப் து மற்றும் அென் இடடமய ஒன்றொக விவசொயம் பசய்வெற்கு
மரங்கள் மற்றும்  யிர்கடள புத்ெிசொலிெனத்துடன் மெர்வு பசய்ய மவண்டும், இனங்கள்
மெர்வு ம ொட்டியிடக்கூடொது, ஒத்துடழக்க மவண்டும். உணவுப்  யிர்கள் மற்றும் மர
வடககளின்  ன்முகத்ென்டம ஆண்டு முழுவதும் இப் குெிடய உற் த்ெி பசய்ய
அனுமெிக்கிறது. இெனொல் சிறு குழுக்கள் அடனத்து  ருவங்களிலும் நிடலயொன  ல
வருமொனங்கடளப் ப ற முடியும்.


