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Verification Virtual Interviews
Dear Small Group Members, we are very happy to
let you all know that on 23rd June 2021 Mr. Sergio
Guzman, Verifier from AENOR Internacional had
virtual interview with TIST India Project Participants
and few stakeholders as part of verification process.
The following TIST Participants attended the virtual
interview:
1. Rejina from Rejina Small Group (2018IN51)
2. Sumana from Teak Farm Small Group
(2011IN187)
3. Bhoopalan from Bhoopalan Small Group
(2011IN210)
4. Ranganatha from Vijaya Small Group (2013IN99)
These members were very happy to speak to the
verifier through zoom, internet platform. The
verifier learnt about their interest, activities carried
out, learnings, individual and community benefits
through to TIST Program.

வெரிஃபிகேஷன் (திட்ட சரிபார்ப்பு)
வெய் நிேர் கநர்ோணல் ேள்
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அன்று

திரு

சசர்ஜிள

இன்டர்ளேஷனலில்
செரிபப
ஒரு

குஸ்மோன்,

ஏளனோர்

(AENOR Internacional)

ோ

இருந்து

ர் திட்ட சரிபோர்ப்பு சச

பகுதி

ோக

டி.ஐ.எஸ்.டி

ல்முபை

இந்தி

ோ

ின்

திட்ட

பங்ளகற்போளர்கள் மற்றும் சில பங்குதோரர்களுடன்
சமய்ேிகர்
உங்கள்

ளேர்கோணல்

சசய்திருந்தோர்

அபனெருக்கும்

ேோங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி

சதரி

என்பபத

ப்படுத்துெதில்

படகிளைோம்.

பின்ெரும் டி.ஐ.எஸ்.டி பங்ளகற்போளர்கள் சமய்ேிகர்
ளேர்கோணலில் கலந்து சகோண்டனர்:
1.
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The following stakeholders attended the virtual interview:
1. Dr.R.Jude Sudhagar
Associate Professor of Forestry
Office of the Dean – Forest College and Research Institute
Tamil Nadu Agricultural University
TIST is one of the members of Consortium of Industrial Agroforestry, initiated by the Tamil Nadu Agricultural
University (TNAU) to bring together farmers, research institutes, wood-based industries, nursery entrepreneurs,
producer organizations, forest department, tree grower societies, NGOs, banks and insurance companies. Since
2017, the Consortium has helped TIST Program reach to many farmers in Coimbatore District. Dr.R.Jude Sudhagar,
a compassionate person with good technical knowledge on agroforest and interest on farmers empowerment
activities helps TIST Program with his expertise. We wish wholehearted thanks to Dr.R.Jude Sudhagar for his
participation in the zoom call with the verifier.
2. Dr.Sadhana Rajkumar
Sparrow Conservationist
Nutritionist / Diet and Fitness Consultant
President of InnerWheel Club
InnerWheel Club members are continually active in benefiting the community through their various projects. They
have been planting trees through TIST India since 2006. Each year they visit TIST Program areas to see their trees
growing and plant trees through TIST Small Group farmer. During their visit they stay with the farmers for almost
half a day in learning their challenges and encouraging the farmers. Dr.Sadhana, a multitalented person had visited
TIST Program areas every year since 2006 to encourage the farmers. We wish wholehearted thanks to Dr.Sadhana
Rajkumar for her participation in the zoom call with the verifier.
3. Mr.P.Sethuraman
Nabard Master Farmer and
Contact Farmer of Tindivanam KVK and
Oil Seeds Research Station
One of the Trainers of TIST India Program
TIST connects several locally available experts from forestry, agricultural, horticulture, NGO’s, etc., with small
groups and trains farmers to improve tree cultivation and farming activities. Mr.P.Sethuraman, Nabard Master
Farmer and Contact Farmer of Tindivanam KVK and Oil Seed Research Station is an active trainer in TIST Program.
He has trained TIST farmers on various areas like, tree care, water management, pest control naturally,
conservation farming etc. We wish wholehearted thanks to Mr.P.Sethuraman for his participation in the zoom call
with the verifier.
The following TIST Quantifiers / Coordinators attended the virtual interview:
1. A.D Muniendiran – TIST Quantifier / Coordinator
2. Mohan Raj – TIST Quantifier / Coordinator
A.D.Muniendiran and Mohan Raj, Quantifier cum Coordinators of TIST Program are with TIST Program for more
than a decade recruiting and managing the small groups, quantifying the trees and have contributed for the
expansion of TIST Program to several villages. We wish wholehearted thanks to them and look forward to their
continued services in TIST Program.

பின்ெருெ் பங் குதாரர்ேள் வெய் நிேர் கநர்ோணலில் ேலந் து வோண்டனர்:
1.

Dr.R..ஜூட் சுதாகர்
வனவியல் இணைப் பபராசிரியர்
டீன் அலுவலகம் - வனகல் லூரி மற் றும்
ஆராய் ச்சி நிறுவனம்
தமிழ் நாடு பவளாை்ணமப் பல் கணலக்கழகம்

விவசாயிகள் , ஆராய் ச்சி நிறுவனங் கள் , மரம் சார்ந்த ததாழில் கள் , நாற் றங் கால் ததாழில் முனனவவார்,
உற் பத்தியாளர் அனமப்புகள் , வனத்துனற, மரம் வளர்ப்வபார் சங் கங் கள் , அரசு சாரா நிறுவனங் கள் , வங் கிகள்
மற் றும் காப்பீட்டு நிறுவனங் கனள ஒன் றினைக்க தமிழ் நாடு வவளாை் பல் கனலக்கழகத்தால் ததாடங் கப்பட்ட
ததாழில் வவளாை் வனவியல் கூட்டனமப்பின் உறுப்பினர்களில் டி.ஐ.எஸ்.டி.யும் ஒன் றாகும் . 2017 ஆம் ஆை்டு
முதல் , பகாயம் புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள் ள பல விவசாயிகணள சசன் றணடய டி.ஐ.எஸ்.டி திட்டத்திற் கு கூட்டணமப்பு
உதவியது. Dr.R.ஜூட் சுதாகர், பவளாை் காடு பற் றிய நல் ல சதாழில் நுட்ப அறிவு மற் றும் விவசாயிகளின்
முன் வனற் றத்தில் ஆர்வம் சகாை்ட ஒரு இரக்கமுள் ள நபர், டி.ஐ.எஸ்.டி திட்டத்திற் கு தனது நிபுைத்துவத்துடன்
உதவுகிறார். தவரினபயருடன் ஜூம் அணழப்பில் பங் பகற் ற Dr.R.ஜூட் சுதாகருக்கு நாங் கள் முழு மனதுடன் நன் றி
சதரிவித்துக் சகாள் கிபறாம் .
2.

Dr. சாதனா ராஜ் குமார்
சிட்டு குருவி பாதுகாப்பாளர்
ஊட்டச்சத்து நிபுைர் / உைவு மற் றும் உடற் பயிற் சி ஆபலாசகர்
இன் னர்வீல் கிளப் தணலவர்

இன் னர்வீல் கிளப் உறுப்பினர்கள் தங் கள் பல் பவறு திட்டங் களின் மூலம் சமூகத்திற் கு நன் ணம சசய் வதில்
சதாடர்ந்து தீவிரமாக உள் ளனர். அவர்கள் 2006 முதல் டி.ஐ.எஸ்.டி இந்தியா மூலம் மரங் கணள நட்டு வருகின் றனர்.
ஒவ் சவாரு ஆை்டும் அவர்கள் டி.ஐ.எஸ்.டி திட்டப் பகுதிகளுக்குச் சசன் று தங் கள் மரங் கள் வளர்வணத பார்த்து,
டி.ஐ.எஸ்.டி சிறு குழு விவசாயி மூலம் மரங் கணள நடவுதசய் கிறார்கள் . அவர்கள் வருணகயின் பபாது,
விவசாயிகளுடன்
அணர
நாள்
தங் கி,
அவர்களின்
சவால் கணளக்
கற் றுக்சகாை்டு
விவசாயிகணள
ஊக்கப்படுத்துகிறார்கள். Dr.சாதனா திறணமயான நபர், விவசாயிகணள ஊக்குவிக்க 2006 ஆம் ஆை்டு முதல்
ஒவ் சவாரு ஆை்டும் டி.ஐ.எஸ்.டி திட்டபகுதிகளுக்கு வருணக தந்தார். தவரினபயருடன் ஜூம் அணழப்பில் பங் பகற் ற
டாக்டர் சாதனா ராஜ் குமாருக்கு முழு மனதுடன் நன் றி சதரிவித்துக் சகாள் கிபறாம் .
3.

திரு.பி.பசதுரன்
நபார்டு மாஸ்டர் விவசாயி மற் றும்
திை்டிவனத்தின் பக.வி.பக. மற் றும்
எை்சைய் வித்துக்கள் ஆராய் ச்சி நினலயத்தின்
சதாடர்பு சகாள் ள விவசாயி
TIST இந்தியா திட்டத்தின் பயிற் சியாளர்களில் ஒருவர்

வனவியல் , விவசாயம் , பதாட்டக்கணல, அரசு சாரா நிறுவனங் கள் பபான் றவற் றிலிருந்து உள் நாட்டில் கிணடக்கும்
பல நிபுைர்கணள சிறு குழுக்களுடன் இணைத்து, மரசாகுபடி மற் றும் விவசாய நடவடிக்ணககணள பமம் படுத்த
விவசாயிகளுக்கு TIST பயிற் சி அளிக்கிறது. திரு.பி.பசதுரன் , நபார்டு மாஸ்டர் விவசாயி டி.ஐ.எஸ்.டி திட்டத்தில் ஒரு
சசயலில் பயிற் சியாளராக உள் ளார். மரம் பராமரிப்பு, நீ ர் பமலாை்ணம, பூச்சிகட்டுப்பாடு, இயற் ணக முணற,
பாதுகாப்பு விவசாயம் பபான் ற பல் பவறு துணறகளில் டி.ஐ.எஸ்.டி விவசாயிகளுக்கு பயிற் சியளித்துள் ளார்.
தவரினபயருடன் ஜூம் அணழப்பில் பங் பகற் ற திரு.பி.பசதுராமனுக்கு நாங் கள் முழு மனதுடன் நன் றி சதரிவித்துக்
சகாள் கிபறாம் .
பின்ெருெ் TIST குொண்டிபியர்ஸ் / ஒருங் கிணணப் பாளர்ேள் வெய் நிேர் கநர்ோணலில் ேலந் து வோண்டனர்:
1.
2.

A.D. முனிபயந்திரன் – TIST குவாை்டிபியர் / ஒருங் கிணைப்பாளர்
பமாகன் ராஜ் – TIST குவாை்டிபியர் / ஒருங் கிணைப்பாளர்

டி.ஐ.எஸ்.டி திட்டத்தின் குவாை்டிபியர் மற் றும் ஒருங் கிணைப்பாளர்களான ஏ.டி.முனிபயந்திரன் மற் றும் பமாகன்
ராஜ் ஆகிபயார் ஒரு தசாப்தத்திற் கும் பமலாக சிறிய குழுக்கணள நியமித்து நிர்வகிப்பதில் , மரங் கணள
அளவிடுவதில் மற் றும் பல கிராமங் களுக்கு டி.ஐ.எஸ்.டி திட்டத்ணத விரிவுபடுத்துவதில் பங் களித்துள் ளனர்.
அவர்களுக்கு முழு மனதுடன் நன் றி சதரிவித்துக் சகாள் கிபறாம் , பமலும் டி.ஐ.எஸ்.டி திட்டத்தில் அவர்களின்
சதாடர்ச்சியான பசணவகணள எதிர்பநாக்குகிபறாம் .

Rejina Small Group, Ponpadi Village, Thiruthani Taluk, Tiruvallur District
We the members of Rejina small group are from Ponpadi village. We own six acres of land. These lands were
unused for many years. We were not doing any cultivation due to labour issues and at that time TIST India
approached us and encouraged us to plant trees and provided 2,700 saplings free of cost. We have planted teak,
redsanders and mahogany trees. We regularly attended TIST Node meetings and through the learnings and
training received from the meeting, we have installed drip irrigation and cultivating intercrops like sesame and
other crops, papaya etc. in between the trees in a good manner. We are also maintaining the trees well. We are
tree stipend from TIST for all our live trees. We are confident that the trees we have planted will give a better
future not only to us but also to our children. We express our heartfelt gratitude for the TIST Project.

வரஜினா சிறு குழு, வபான்பாடி கிராெெ் , திருத்தணி ெட்டெ் , திருெள் ளூர் ொெட்டெ்
தரஜினா சிறு குழுவாகிய நாங் கள் தபான் பாடி கிராமத்தில் வசிக்கிவறாம் . எங் களுக்கு தசாந்தமாக ஆறு ஏக்கர்
நிலம் உள் ளது. இந்த நிலங் கள் பல ஆை்டு காலமாக பயன் படுத்தப்படாத நிலமாக இருந்தது. கூலி ஆட்கள்
கினடக்காமல் நிலங் கனள பயிர் தசய் யாமல் இருந்த அந்தத் தருைத்தில் டி.ஐ.எஸ்.டி இந்தியா நிறுவனம் எங் கனள
அணுகி மரம் நடவு தசய் ய ஊக்குவித்தது மற் றும் இலவசமாக 2,700 மரக்கன் றுகள் வழங் கியது. வதக்கு, தசம் மரம் ,
மகாகனி மரங் கனள நடவு தசய் துள் வளாம் . அதன் பின் டி.ஐ.எஸ்.டி நிறுவனத்தின் கணுக் கூட்டங் கள் மற் றும்
பயிற் சி கூட்டங் களில் கலந்து தகாை்வடாம் அக்கூட்டத்தில் தரும் ஆவலாசனனகள் மற் றும் பயிற் சிகளின் வழியாக
தசாட்டுநீ ர் பாசனம் தசய் து மரங் களுக்கு இனடவய எள் ளு மற் றும் தட்ட பயிர், பப்பாளி வபான் ற ஊடுபயிர்கனள
சிறப்பான முனறயில் சாகுபடி தசயது வருகிவறாம் . மரங் கனளயும் நல் ல முனறயில் பராமறித்து வருகிவறாம் .
டி.ஐ.எஸ்.டி இந்தியா வழங் கும் ஊக்கத் ததானகனயயும் தபற் று வருகிவறாம் . நாங் கள் நடவு தசய் துள் ள மரங் கள்
எங் களுக்கு மட்டுமன் றி எங் கள் பிள் னளகளுக்கும் நல் ல எதிர்காலத்னத தரும் என் பதில் நம் பிக்னகயாக
இருக்கின் வறாம் . டி.ஐ.எஸ்.டி திட்டத்திற் கு எங் கள் மனமார்ந்த நன் றினய ததரிவித்துக் தகாள் கிவறாம்

Do you know torrential rain fall impact on trees, roots rot?
Do you know what happens to trees when they get soaked with too much rainwater? Do you know that in addition
to water the roots need oxygen too to thrive? How can roots get oxygen underground, know that there are tiny
little spaces in the soil called pores that help make sure oxygen flows to tree roots. Continued rain fall would lead
to stagnant water, the soil around the trees gets soaked, the tiny little spaces get filled with water and stops the
roots from getting adequate oxygen supply, roots smother and rots. You may be happy that the trees have good
standing water and no infection, but the trees decline over time because the roots don’t function well anymore
due to no oxygen underground. Make sure you drain the land well, have small channels to store the water in a
pit or farm pond. The below picture, farm pond belongs to Punitha Anthoniyar Small Group of Kanchipuram TK
Center. You can plan to have such water storage that can also replenish the ground water to keep your land
healthy.

அணடெணை ெரங் ேளில் விழுெ் தாே்ேெ் , கெர்ேள் அழுகுகின்றன என்று உங் ேளுே்குத் வதரியுொ?
மரங் கள் அதிக மணழநீ ரில் நணனயும் பபாது என் ன நடக்கும் என் று உங் களுக்குத் சதரியுமா? தை்ைீருக்கு
கூடுதலாக பவர்கள் சசழிக்க ஆக்ஸிஜனும் பதணவ என் பது உங் களுக்குத் சதரியுமா? பவர்கள் எப்படி ஆக்ஸிஜணன
நிலத்தடியில் சபற முடியும் , துணளகள் என் று அணழக்கப்படும் மை்ைில் சிறிய சிறிய இணடசவளிகள் உள் ளன
என் பணத அறிந்து சகாள் ளுங் கள் , அணவ ஆக்ஸிஜன் மர பவர்களுக்கு பாய் வணத உறுதி சசய் ய உதவுகின் றன.
சதாடர்ந்து மணழ சபய் வது நீ ர் பதக்கநிணலக்கு வழிவகுக்கும் , மரங் கணளச் சுற் றியுள் ள மை் நணனகிறது, சிறிய
சிறிய இணடசவளிகள் தை்ைீரால் நிரப்பப்படுகின் றன மற் றும் பவர்கள் பபாதுமான ஆக்ஸிஜணனப்
சபறுவதில் ணல, பவர்கள் மூச்சுத் திைறி அழுகும் . மரங் களில் நல் ல நிணலயான நீ ர் மற் றும் சதாற் று இல் ணல என் று
நீ ங் கள் மகிழ் சசி
் யணடவீர்கள் , ஆனால் மரங் கள் காலப்பபாக்கில் சரிகின் றன, ஏசனன் றால் நிலத்தடியில்
ஆக்ஸிஜன் இல் லாததால் பவர்கள் நன் றாக சசயல் படவில் ணல. நீ ங் கள் நிலத்தில் நல் ல வடிகால் வசதி
உருவாக்குங் கள் , ஒரு குழி அல் லது பை்ணைகுளத்தில் தை்ைீணர பசமிக்க சிறிய கால் வாய் கள் உருவாக்குங் கள் .
பமபல உள் ள படம் , பை்ணைக் குளம் காஞ் சிபுரம் டி.வக. ணமயத்தின் புனித அை்வதானியார் சிறு குழுணவச்
பசர்ந்தது. உங் கள் நிலத்ணத ஆபராக்கியமாக ணவத்திருக்க நிலத்தடி நீ ணர நிரப்பக்கூடிய அத்தணகய நீ ர்
பசமிப்பகத்ணத நீ ங் கள் திட்டமிடலாம் .
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