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TIST, converting unused farmland to agroforest
to address the needs of climate, community
and biodiversity, critical issues throughout the
world
TIST paves opportunity and training to the farmers
community to use their land effectively for multiple
sustainable incomes by growing trees for carbon
model. Farmers are excited to participate in TIST
Program as they get the opportunity to meet with
other farmers of same interest, they get chance to
share and learn best practices on tree cultivation
and farming work. Through TIST Program farmers
are encouraged to continue farming along with tree
cultivation. Combined practice of growing trees and
doing farming, Agroforest, provides job and income
to several landless farmers, men and women who
succumb into city in search of job and income find
job very close to their home/village through TIST
Program. They get chance to work and earn staying
close to their home. They need not spend money
on transport to go for work. TIST Program benefits
the people outside the program too, landless
peasants find job and income through TIST Program
by preparing seedlings, preparing land, pits
excavation, planting trees, watering, and practice
intercrops in between the trees. At least 5 peasants
find job in 1 hectare of agroforest and TIST is
growing trees on 2,700 hectares.
TIST Tree Planting India Pvt. Ltd
th

Flat A, Plot 69, 26 Street, Sankar
Nagar, Pammal, Chennai 600075.
Mobile : 9840299822
Email: josephrexontist@gmail.com
Skype: a.joseph.rexon / Web:
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TIST, காலநிலல, சமூகம் மற் றும் பல் லுயிர்,
உலககங் கிலும்
உள் ள
முக்கியமான
பிரச்சிலனகளின் தேலைகலள நிைர்ே்தி
கசய் ய
பயன்படுே்ேப் படாே
விைசாய
நிலங் கலள
தைளாண்
காடுகளாக
மாற் றுகிறது.
TIST கார்பன் மாதிரிக்கு மரங்களை வைர்ப்பதன்
மூலம் பல நிளலயான வருமானத்திற்கு தங்கள்
நிலத்ளத
திறம்பட
பயன்படுத்த
விவசாய
சமூகத்திற்கு
வாய்ப்ளபயும்
பயிற்சிளயயும்
அைிக்கிறது.
அதத
ஆர்வமுள்ை
மற்ற
விவசாயிகளைச்
சந்திக்கும்
வாய்ப்ளபப்
பபறுவதால்,
TIST
திட்டத்தில்
பங்தகற்க
விவசாயிகள் உற்சாகமாக உள்ைனர், அவர்கள்
மரம் வைர்ப்பு மற்றும் விவசாயப் பணிகைில்
சிறந்த நளடமுளறகளைப் பகிர்ந்து பகாள்ைவும்
கற்றுக்பகாள்ைவும் வாய்ப்பு கிளடக்கும்.
TIST
திட்டத்தின்
மூலம்
விவசாயிகள்
மரம்
வைர்ப்புடன்
விவசாயத்ளதத்
பதாடர
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். மரங்களை வைர்ப்பது
மற்றும்
விவசாயம்
பசய்வதற்கான
ஒருங்கிளணந்த நளடமுளறயான வேளாண்காடு,
பல நிலமற்ற விவசாயிகளுக்கு தவளல மற்றும்
வருமானத்ளத வழங்குகிறது, தவளல மற்றும்
வருமானம் ததடி நகரத்திற்குள் செல்லும் ஆண்கள்
மற்றும் பபண்கள் TIST திட்டத்தின் மூலம் தங்கள்
வடு
ீ
/ கிராமத்திற்கு மிக அருகில் தவளல
செறுகிறார்கள். அவர்கள் தவளல பசய்ய வாய்ப்பு
வட்டிற்கு
ீ
அருகிவேவே கிளடக்கிறத, அவர்கள்
தவளலக்கு பசல்ல தபாக்குவரத்துக்கு பணம்
பசலவழிக்க
ததளவயில்ளல.
திட்டத்திற்கு
பவைிதய
உள்ை
மக்களுக்கும்
TIST
திட்டம்
பயனைிக்கிறது,
நிலமற்ற
விவசாயிகள்
TIST
திட்டத்தின்
மூலம்
நாற்றுகளை
தயாரித்தல்,
நிலம் தயாரித்தல், மரம் நடவு செய்ே குழிகள்
எடுப்ெது, மரங்களை நடவு பசய்தல், நீர்ப்பாசனம்
பசய்தல்
மற்றும்
மரங்களுக்கு
இளடயில்
ஊடுபயிர் பசய்வதன் மூலம் தவளல மற்றும்
வருமானத்ளத
பபறுகின்றனர்.
1
பெக்தடர்
தவைாண்
காடுகைில்
குளறந்தது
5
ேிேொேிகளுக்கு வேலே செய்ே ோய்ப்புண்டு
TIST 2,700 பெக்தடரில் மரங்களை வைர்க்கிறது.

Trees, banana as intercrop and in the middle a farm pond where the farmer could save water for the grove and
fish rearing, this perfect example of agroforest by Moganasundharam Small Group of Coimbatore Center.
மரங்கள், ஊடுபயிராக வாளழ மற்றும் நடுவில் ஒரு பண்ளண குைம், விவசாயி ததாப்பு மற்றும் மீன்
வைர்ப்பிற்கு தண்ண ீர் தசமிக்க முடியும், தகாயம்புத்தூர் ளமயத்தின் தமாகனசுந்தரம் சிறு குழுவின் தவைாண்
காடுகளுக்கு இது சரியான உதாரணம்.

Moganasundharam Small Group
Moganasundharam Small Group members are practicing agroforest at Mettuvavi village,
Kinathukadavu Center, Coimbatore. They have planted multiple tree species like Kumil,
Mahogany, Malai Vembu, Red Sandalwood and Teak, totalling to 4,706 trees. They are using the
resources very prudently, water to the grove is provide through drip irrigation and sprinkler.
They practice other short rotation crops like groundnet, chilly when the trees were low in height.
A visit to their tree grove will teach us how the natural resources could be used prudently to
grow multiple crops, trees, and food crops alongside.

மைோகனசுந்தரம் ெிறு குழு
உறுப்பினர்கள், தகாளவ கிணத்துக்கடவு ளமயம், சமட்டுவாவி கிராமத்தில்
தவைாண் வனப்பயிற்சி பசய்கின்றனர்.
அவர்கள் குமில், மதொகனி, மளல
தவம்பு, சிவப்பு சந்தனம் மற்றும் ததக்கு தபான்ற பல மர வளககளை நடவு
பசய்துள்ைனர், பமாத்தம் 4,706 மரங்கள். அவர்கள் வைங்களை மிகவும்
விதவகத்துடன் பயன்படுத்துகின்றனர், ததாப்புக்கு தண்ணர்ீ பசாட்டுநீர் பாசனம்
மற்றும் பதைிப்பான் மூலம் வழங்கப்படுகிறது.
மரங்கள் உயரம் குளறவாக
இருக்கும்தபாது நிலக்கடளல, மிைகாய் தபான்ற பிற குறுகிய சுழற்சி பயிர்களை
அவர்கள் பயிற்சி பசய்கிறார்கள்.
அவர்கைின் மரத்ததாட்டத்திற்கு விஜயம்
பசய்வது இயற்ளக வைங்களை எவ்வாறு பல பயிர்கள், மரங்கள் மற்றும்
உணவுப் பயிர்களை வைர்ப்பதற்கு விதவகத்துடன் பயன்படுத்த முடியும் என்பளத
நமக்குக் கற்பிக்கும்.

TIST Program encourages everyone in the village
TIST organizes tree planting events for city dwelling individuals and corporate volunteers to
bridge the gap between rural and urban. During tree planting events, TIST encourages and
enlightens the city dwellers to walk together with the farming community for better future.
Basic needs of the city come from villages, like food comes from surrounding villages and
streams coming from villages provide water to city. Village champions are given opportunity to
demonstrate their talents through TIST Program, so that, they learn to showcase their talents
for better opportunity and income. During tree planting events, TIST provides opportunity to
village folk artists to perform a show to the participants in the event, this encourages the artists
to continue their art in a better way to the community. TIST provides opportunity to the pot
makers to demonstrate their talents to the participants in the event and enlightens the
participants on the importance of using earthen vessels.

A pot maker demonstrating
pot making.

Folk Artist headed by Mr.K.Mani (in Kings attire), whose
son Mr.Elumalai is a Coordinator for TIST Program.

மண் பாத்திரம்
தயாரிப்பவர் பாளன
ோரிப்பு முலறலே
காட்டுகிறார்

நாட்டுப்புற களலஞர்கள் திரு.தக.மணி (ராஜா
உளடயில்) தளலளமயில், அவரது மகன்
திரு.ஏழுமளல TIST திட்டத்தின்
ஒருங்கிளணப்பாைராக பணியாற்றுகிறார்.

TIST திட்டம் கிராமத்தில் உள்ை அளனவளரயும் ஊக்குவிக்கிறது
கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறங்களுக்கு இளடதயயான இளடபவைிளயக் குளறக்க
நகரவாசிகள் மற்றும் பபருநிறுவன ச ாழிோளர்களுக்காக TIST மரம் நடும்
நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு பசய்கிறது, ெிறந்
எ ிர்காேத் ிற்காக
நகரோெிகள்
ேிேொே ெமூகத்துடன் இலைந்து நடக்க TIST ஊக்குேிக்கிறது மற்றும்
அறிவூட்டுகிறது.
நகரின்
அடிப்பளடத்
ததளவகள்
கிராமங்கைிலிருந்து

வருகின்றன,
சுற்றியுள்ை
கிராமங்கைிலிருந்து
உணவு
கிலடக்கிறது,
கிராமங்கைிலிருந்து வரும் நீதராளடகள் நகரத்திற்கு தண்ண ீர் ேழங்குகிறது. TIST
திட்டத்தின்
மூலம்
கிராமத்து
ிறலமொேிகலள
தங்கள்
திறளமகளை
பவைிப்படுத்த வாய்ப்பு அைிக்கப்படுகிறது, அதனால் அவர்கள் சிறந்த வாய்ப்பு
மற்றும்
வருமானத்திற்காக
தங்கள்
திறளமகளை
பவைிப்படுத்த
கற்றுக்பகாள்கிறார்கள்.
மரம் நடுதல் நிகழ்வுகைின் தபாது, TIST கிராமப்புற
நாட்டுப்புற களலஞர்களுக்கு நிகழ்ச்சியில் பங்தகற்பவர்களுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிளய
வழங்குவதற்கான வாய்ப்ளப வழங்குகிறது, இது களலஞர்களுக்கு சமூகத்தில்
சிறந்த முளறயில் தங்கள் களலளயத் பதாடர ஊக்குவிக்கிறது. மண் பாத்திரம்
தயாரிப்பவர்களுக்கு நிகழ்வில் பங்தகற்பாைர்களுக்கு தங்கள் திறளமகளை
பவைிப்படுத்த TIST வாய்ப்ளப வழங்குகிறது மற்றும் மண் பாத்திரங்களைப்
பயன்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்ளத பங்தகற்பாைர்களுக்கு விைக்குகிறது.

Teak Farm Small Group
We are residing in VLN Kandigai village. We have 15 acre land and in which about 15 acres we
practiced some food crops but we could not sell the yield for good price. At that time, we learnt
about TIST tree planting program. We received free tree seedlings from TIST Program. IN 13
acres of our land we planted 3,220 teak trees. We are participating in all training programs
organised by TIST and growing the trees in good manner. In between the trees, as intercrops we
are practicing some food crops like, groundnet, chilly, ladyfinger, pomegranate, and we are
having cattle farm in the same land. We thank TIST Program for providing us free seedlings.

டீக் ொர்ம் ெிறுகுழு
நாங்கள் VLN கண்டிலக கிராமத் ில் ேெிக்கிவறாம். எங்களுக்கு 15 ஏக்கர் நிேம்
இருக்கிறது. அ ில் 10 ஏக்கர் ெரப்ெில் ஒரு ெிே ெேிர்கள் செய்ச ாம். ேிலே மிக
குலறோக ேிற்ற ால் அ ில் ோெம் மிகவும் குலறவு. அந்த தநரத்தில் "TIST
இந் ிோ" நிறுேனம் மரம் நடவு ிட்டம் ெற்றி அறிந்வ ாம். TIST இடம் இருந்து
இேேெமாக மர கன்றுகலள செற்வறாம். 13 ஏக்கர் நிேத் ில்
3,220
வ க்கு
கன்றுகலள நடவு செய்ச ாம். TIST
ரும் ெேிற்ெிக் கூட்டங்களில் கேந்துக்
சகாண்டு நல்ே முலறேில் மரகன்றுகலள ெராமரித்து ேருகிவறாம்.
வமலும்
மரங்களுக்கு இலடேில் ஊடுப்ெேிராக வேர்கடலே, மீ ளகாய், சேண்லட,
மாதுலள
ெேிரிட்டுள்வளாம்
மற்றும்
மாடு,
ஆடு
ெண்லை
ெராமரித்து
ேருகிவறாம்.
எங்களுக்கு
மர
கன்றுகலள
இேேெமாக
சகாடுத்
TIST
நிறுவனத்திற்கு மிகுந் நன்றிலே ச ரிேித்து சகாள்கிவறாம்.

10 years old tree grove of Teak Farm Small Group, look deep you will understand nature
recreated, small island of biodiversity.
டீக் ொர்ம் ெிறுகுழுவின் 10 ஆண்டுகள் பழளமயான ததாப்பு, கூர்ந்து பார்த்தால்
இயற்ளகயின் மறுஉருவாக்கம், பல்லுயிர் பபருக்கத்தின் சிறிய தீவு என்பளத
நீங்கள் புரிந்துபகாள்வர்கள்
ீ
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For more details contact / மைலும் விவரங்களுக்கு சதோடர்பு சகோள்ளவும்
A.Joseph Rexon / ஏ.தஜாசப் பரக்சன்
Director – TIST India / இயக்குனர் - TIST இந்தியா
Mobile/ளகதபசி : +91 9840299822
Email/மின்னஞ்சல் : josephrexontist@gmail.com / josephrexon@tist.org

