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Few most demanding and profitable
farm-based business ideas

Dairy farming

The demand for milk and milk products is

higher always. Small groups can plan to

do dairy farming for good profit.

Mushroom farming

Mushroom farming can give more profit

in less time for the small groups.

Mushroom farming can be done in less

expense and less space. Now a day, the

demand for mushroom is increasing.

Beekeeping

As many people today have become

health-conscious, the demand for honey

is also increasing and the small groups

can plan to start beekeeping. TIST would

be happy to provide training on

beekeeping.

Request your Node/Cluster coordinator

for training on the above subjects. All the

above three best practices doesn’t need

much money, or labour or space, can be

practice along with your daily activities.

மிகவும் தேவைப்படும் மற்றும்

லாபகரமான பண்வண சார்ந்ே

ைணிக த ாசவனகள்

பால் பண்வண

பால் மற்றும் பால் பபாருடக்ளுக்கான

தேவை எப்தபாதும் அதிகமாக

இருக்கும். சிறு குழுக்கள் நல்ல

லாபே்திற்காக பால் பண்வண பெய்ய

திடட்மிடலாம்.

காளான்ைளர்ப்பு

காளான் ைளரப்்பு சிறு குழுக்களுக்கு

குவறந்ே தநரே்தில் அதிக லாபேவ்ே

ேரும். காளான் ைளரப்்பு குவறந்ே

பெலவிலும் குவறந்ே இடே்திலும்

பெய்யப்படலாம். ெமீப காலங்களில்,

காளான் தேவை அதிகரிேத்ு

ைருகிறது.

தேனீைளர்ப்பு

ெமீப காலங்களில் பலர் உடல்நல

உணரவ்ுள்ளைரக்ளாக

மாறியுள்ளோல், தேனுக்கான

தேவையும் அதிகரிேத்ு ைருகிறது,

தமலும் சிறு குழுக்கள் தேனீ

ைளரப்்வபே் போடங்க திடட்மிடலாம்.

தேனீ ைளரப்்பில் பயிற்சி அளிப்பதில்

TISTஆரை்மாகஇருக்கிறது.

தமற்கண்ட ேவலப்பில் பயிற்சி பபற

உங்கள் தநாட் / கிளஸ்டர்

ஒருங்கிவணப்பாளவரஅணுகவும்.
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Tiruvannamalai District

We, the members of Rajiv Gandhi small

group from Pudhupattu village, Chengam

Center, Tiruvannamalai District have 8 acres

of land, in which, 5 acres we are practicing

groundnut, corn, black gram, and paddy. In

three acres of land we are practicing

redsanders, vengai, mahogany and

sandalwood. Presently, we have 950 trees

in our grove. We are participating in TIST

India Node and Training programs and

learning best practices like use of bio-

fertiliser, more yield with less expense,

practice intercrops in between the trees,

and following the same in our groves. We

request other small groups to follow the

best practices of using bio-fertilisers to get

benefits. TIST tree stipend is of good

benefits to us and we thank TIST for this.

திருைண்ணாமவல மாைட்டம்

திருைண்ணாமவல மாைட்டம், பெங்கம் வமயம்

புதுப்படட்ு கிராமம் ராஜீை் காந்தி சிறு குழு

உறுப்பினரக்ள் ஆகிய எங்களுக்கு 8 ஏக்கர் நிலம்

உள்ளது. இதில் 5 ஏக்கர் நிலே்தில் தைரக்டவல,

தொளம், உளுந்து, பநல் ஆகியவை ொகுபடி

பெய்து ைருகிதறாம். தமலும் மூன்று ஏக்கர்

நிலே்தில் பெம்மரம், தைங்வக, மதகாகனி,

ெந்ேனம் ஆகிய மரக்கன்றுகவள நடவு

பெய்துள்தளாம். ேற்தபாது எங்கள் தோட்டே்தில்

950 மரக்கன்றுகள் உள்ளது. தமலும் டிஸ்ட்

இந்தியா நடே்தும் கணுக்கூட்டம் மற்றும் பயிற்சி

கூட்டங்களில் கலந்து பகாண்டு அதில்

கூறப்படும் கருே்துக்கள்,இயற்வகஉரம் இடுேல்,

குவறந்ே பெலவில் அதிக ைருமானம் ஈடட்ுைதில்

ஊடு பயிர் பெய்ைது தபான்ற பயிற்சிகளில்

கலந்து பகாண்டு எங்கள் மரங்களுக்கு இவடதய

ஊடு பயிர் பெய்து மரங்கவள நன்கு பராமரிே்து

ைருகிதறாம். எங்கள் மரங்களுக்கு இயற்வக

உரங்கவள பயன்படுே்தி ைருகின்தறாம்.

இதுதபால் மற்ற சிறு குழு விைொயிகளுக்கு

இயற்வக உரமிடட்ு பயன்பபறுமாறு

தகடட்ுக்பகாள்கிதறாம். எங்கள் குழுவுக்கு டிஸ்ட்

இந்தியா ைழங்கிைரும் ஊக்கேப்ோவக

எங்களுக்கு பபரும் உேவியாக உள்ளது. இேற்கு

டிஸ்ட் இந்தியாவிற்கு எங்கள் சிறு குழு ொரப்ாக

மனமாரந்்ே நன்றிவய பேரிவிே்துக்

பகாள்கிதறாம்.



Vellore District

We, the members of OmSakthi Small Group
of Dhurgam village, Vellore center, Vellore
districts have 6,941 trees in our land. Now,
during the rainy season, we are using 10 feet
ladder to trim side branches upto 10 feet.
Once the trees are trimmed to use the
sunlight, we are practicing fodder for cattle in
between the trees. We are receiving tree
stipend from TIST continuously. Also, we are
requesting other small group members to use
such ladder to grow trees without unwanted
branches and when there is no much shade
in between the trees other short time crops
can be practiced.

தைலூர் மாைட்டம்

தைலூர் மாைட்டம், தைலூர் வமயம், துரக்்கம்

கிராமே்வே தெரந்்ே ஓம்ெக்தி சிறு குழு ஆகிய

நாங்கள் எங்கள் நிலே்தில் 6,941 மரக்கன்றுகவள

வைே்து பராமரிே்து ைருகிதறாம். ேற்தபாது

மவழக்காலங்களில் மரங்களின் கிவளகவள 10

அடி உயரமுள்ள அலுமினியே்ோல்

உருைாக்கப்பட்ட ஏணிவயப் பயன்படுே்தி 15அடி

ைவர கிவளகள் இல்லாமல் பயன்படுே்தி

ைருகிதறாம். கிவளகள் இல்லாே தபாது

கால்நவடகளுக்கு மரங்களின் இவடதய தீைன

புல் ைளரே்்து ைருகிதறாம். டிஸ்ட் இந்தியா ேரும்

ஊக்கே் போவகவய இவடவிடாமல் பபற்று

ைருகிதறாம். தமலும் இது தபால ஏணிவயப்

பயன்படுே்தி மரங்களின் கிவளகள் இல்லாமல்

மரங்கவள பாதுகாக்கலாம். இந்ே முவறவய

பயன்படுே்தி மற்ற விைொயிகளும்

பயனவடயுமாறு எங்கள் சிறு குழு ொரப்ாக

தகடட்ுக்பகாள்கிதறாம்.


