
 

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் ககம் 

தாமனவதசி மகவடு 

ததாபைபடக்கம் 

1. தல்கமனக் கக அலுனர்கள், ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் ககம், வகாபத்தூர். 

2. துமந மனர்கள், ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் ககம், வகாபத்தூர் 

3. இயக்குநர்கள், ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் ககம், வகாபத்தூர் 

4. ஆாய்ச்சி ிமனங்கள் 

5. கல்ி பாகங்கள் / கல்லூாிகள் 

                                     5.1. இமப்பு கல்லூாிகள் 

                                     5.2. வபாண்மில் தட்டப்தடிப்புக்கல்ி ததபொற்காண மங்கள் 

                                     5.3. .வ.த.க தும ிபொணங்கள் 

6. வபாண் அநிில் ிமனங்கள் (KVK) 

 

 

 

 

 



 

1.தல்கமன கக  அலுனர்கள், ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் ககம், வகாபத்தூர் 

.ண். ததர் ற்பொம் பகாி தாமனவதசி ண்கள் ின்ணஞ்சல் 

1. பனைவர்.C.R.ஆைந்தகுமார் 

பதிவாளர்(த/பபா),  

தமிழ்நாடு வவளாண்னம பல்கனலக் 

கழகம், வகாயபத்தூர்-3 

பதானலவபசி:  

 

பதானலநகலி:  

அனலவபசி:  

0422-6611201  

0422-6611222 

0422-2431821 

94890 22000 

registrar@tnau.ac.in 

2. பமணர்.C.N.சந்ிவசகர்,  

துமப் திாபர்(கல்ி),  

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி:            

 

 

 

0422-6611505 

0422-6611505 

9486418694            

dyregedn@tnau.ac.in 

3. பமணர்.J.சுவஷ்,  

துமப் திாபர்(ிர்ாகம்), 

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி:            

 

0422-6611504 

9942186853 

9489056732 

dyregadmin@tnau.ac.in  



4. பமணர் P.னர்ிி, 

துமப் திாபர்(இமப்பு), 

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி:            

0422-6611509 
0422-6611523 
9486911038 

dyregaff@tnau.ac.in 

5. பமணர்.S.கிமாஜா, 

பல்ர், (/ததா), 

வபாண்ம கல்லூாி ற்பொம் 

ஆாய்ச்சி ிமனம்,  

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி:  

அமனவதசி :  

 

0422-6611210 

0422-6611342 

0422-6611410 

9655570664 

9489056709     

deanagri@tnau.ac.in 

6. பமணர் D. சுதாகர், 

பல்ர், (/ததா),                                                                  

பதுகமன கல்ி மம்,  

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி:  

அமனவதசி:  

0422-6611261                 

0422-6611461 

0422-6611343 

    9442224409/ 

    9489056710 

deanspgs@tnau.ac.in 

7. பமணர்.M.ஜகர்னால்,  

பல்ர், (/ததா),                                                            

வாட்டக்கமன கல்லூாி ற்பொம் 

ஆாய்ச்சி ிமனம்,  

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம்,  வகாபத்தூர்-3 

 

தாமனவதசி:  

 

 

தாமனகலி:  

அமனவதசி:  

 

0422-6611270 

0422-6611367 

0422-6611371 

0422-6611371/ 

2430781 

9442126242 

deanhortcbe@tnau.ac.in 



8. பமணர்.C. ிாகர் துமாஜ்,  

பல்ர், (/ததா), 

ததாநிில் கல்லூாி ற்பொம் 

ஆாய்ச்சி ிமனம், 

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி:  

அமனவதசி:  

0422-6611255 

0422-6611455 

0422-6611455 

9442291734 

9489056712 

deancaecbe@tnau.ac.in 

9. பனைவர்.S. சுவரஷ், 

பதல்வர், (த/பபா), 

வவளாண்னம கல்லூாி மற்ரம் 

ஆராய்ச்சி நினலயம்,  

மதுனர - 625 104 

பதானலவபசி:  

 

பதானலநகலி: 

அனலவபசி:  

0452-2422956 

0452-2422252 

0452-2422785 

9489056720 

 

deanagrimdu@tnau.ac.in 

10. பமணர்.S.தார்ி,                                          

பல்ர், (/ததா),                                                                                                                                      

மணில் கல்லூாி ற்பொம் 

ஆாய்ச்சி ிமனம், 

தும- 625 014 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி:  

அமனவதசி:  

0452-2424922 

0452-2423433 

0452-6466402 

9442219710/ 

9489056725   

deanhscmdu@tnau.ac.in 

11. பமணர்.I.பத்துச்சாி,                                         

பல்ர், (/ததா),                                                              

ததாநிில் கல்லூாி ற்பொம் 

ஆாய்ச்சி ிமனம், குபளூர்,  

ிபைச்சிாப்தள்பி - 621 712 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி:  

அமனவதசி:  

0431-2545001 

0431-2910340 

0431-2545031 

9443374493/ 

9489056724        

deancaekum@tnau.ac.in 



12. பமணர்.V.சுப்ின், 

பல்ர், (/ததா),                                                            

வபாண் கல்லூாி ற்பொம் 

ஆாய்ச்சி ிமனம்,                                  

கிள்பிகுபம்- 628 252 

தாமனவதசி:  

தாமனகலி:  

அமனவதசி:  

04630- 261190 

04630-261268 

9443325339 

deanagrikkm@tnau.ac.in 

13. பமணர்.T.N.தானவாகன்,  

பல்ர், (/ததா),                                                     

வாட்டக்கமன கல்லூாி ற்பொம் 

ஆாய்ச்சி ிமனம்,  

ததாிகுபம்- 625 604 

 

தாமனவதசி:  

தாமனகலி:  

                         

அமனவதசி:   

04546-233225 

04546-231726 

04546-233225 

9442076437 

deanhcripkm@tnau.ac.in 

14. பமணர். P. தாண்டிாஜன்,  

பல்ர், (/ததா),                                                       

அன்தில் ர்லிங்கம் வபாண் 

கல்லூாி ற்பொம் ஆாய்ச்சி 

ிமனம்,                             

ிபைச்சிாப்தள்பி- 620 009 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி:  

அமனவதசி:  

0431-2918189 

0431-2690577 

0431-2690693 

94439 23005/ 

9489056721 

deanagritry@tnau.ac.in 

15. திரு. தீபக் ஸ்ரீவஸ்தவா, I.F.S, 

பதல்வர்,  

வைக்கல்லூாி மற்ரம் ஆராய்ச்சி 

நினலயம்,வமட்டுப்பானளயம், 

வகாயபத்தூர் – 641 301 

பதானலவபசி:  

 

பதானலநகலி:  

அனலவபசி:  

04254-271503 

04254-271504 

04254-225064 

9489056727 

deanformtp@tnau.ac.in 



16. பமணர். M. மவகஷ்வரன்  

இயக்குநர், (/ததா), 

ஆாய்ச்சி இக்ககம், ிழ்ாடு 

வபாண்ம தல்கமனக் ககம், 

வகாபத்தூர்-3 

 

 

தாமனவதசி:  

தாமனகலி:  

அமனவதசி:  

0422-6611247 

0422-6611454 

9489033000 / 

9443550818 

drres@tnau.ac.in 

17. பனைவர்.H.பிலிப் 

இயக்குநர், (த/பபா), 

விாிவாக்கக் கல்வி இயக்ககம்,    

தமிழ்நாடு வவளாண்னம பல்கனலக் 

கழகம், வகாயபத்தூர்-3 

 

 

பதானலவபசி: 

 

பதானலநகலி: 

அனலவபசி:  

0422-6611352 

0422-6611522 

0422-6611521 

9442258958 

9489056701 

dee@tnau.ac.in 

18. பனைவர்.C.பெயந்தி 

இயக்குநர், (த/பபா), 

பயிர் வமலாண்னம, 

தமிழ்நாடு வவளாண்னம பல்கனலக் 

கழகம், வகாயபத்தூர்-3 

 

 

பதானலவபசி:  

 

பதானலநகலி:  

அனலவபசி:  

0422-6611213 

0422-6611316 

0422-6611416 

9442241575 

9489056703 

directorscms@tnau.ac.in 



19. பமணர். M.சின்ணதும,  

இயக்குநர் (/ததா),                                                                                                                             

வபாண் ஊக ற்பொம் பர்ச்சி 

ிமனம்,                                                 

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம்,  வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி:  

அமனவதசி:  

0422-6611239 

0422-6611439 

0422-6611439 

9443080887/ 

9489056707 

directorcards@tnau.ac.in 

20. பனைவர்.K.கவேசபர்த்தி 

இயக்குநர் (த/பபா),           

பயிர் இைப்பபருக்கம் மற்ரம் 

மரபியல் னமயம்,     

தமிழ்நாடு வவளாண்னம பல்கனலக் 

கழகம்,  வகாயபத்தூர்-3                                             

பதானலவபசி:  

 

பதானலநகலி:  

அனலவபசி:  

0422-6611215 

0422-6611415 

0422-6611415 

9360339737 

9489056702 

directorcpbg@tnau.ac.in 

21. பமணர்.K. ாாஜு,  

இயக்குநர் (/ததா) ,                                                                                                                               

திர் தாதுகாப்பு மம், 

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி:  

அமனவதசி:  

0422-6611237 

0422-6611437 

0422-6611437 

9442006138/ 

9489056704 

directorcpps@tnau.ac.in 

22. பமணர். R.சந்ிதாபு,                                       

இயக்குநர், (/ததா),                                                                    

திர் பனக்கூபொ உிாில் மம்,                   

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி: 

அமனவதசி: 

0422-6611262 

0422-6611462 

0422-6611462 

9994437780/ 
9489056706 

directorcpmb@tnau.ac.in 



23. பமணர். B.J. தாண்டின்,  

இயக்குநர், (/ததா) & ட்ட 

அிகாாி (ிழ்ாடு – ம்ார்ம்),                                                                           

ீர் தட்தில் மம்,                                        

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி:  

அமனவதசி:  

0422-6611278 

0422-6611478 

0422-6611478 

9443286711/ 

9489056705 

directorwtc@tnau.ac.in 

24. பனைவர்.P.சாந்தி 

இயக்குநர், (த/பபா),    

திறந்த மற்ரம் பதானலதூரக்கல்வி,   

தமிழ்நாடு வவளாண்னம பல்கனலக் 

கழகம், வகாயபத்தூர்-3 

பதானலவபசி:  

 

பதானலநகலி:  

அனலவபசி:  

0422-6611229 

0422-6611429 

0422-6611429 

9442111047 

odl@tnau.ac.in 

25. பமணர். R. பவங்கட்ராம்,  

இயக்குநர், (/ததா),                                                                                                                               

ிட்டிடுல் ற்பொம் கண்காிப்பு 

இக்ககம்,                                              

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:  

தாமனகலி:  

அமனவதசி: 

 

0422-6611566 

0422-6611466 

9489056708 

directorplanning@tnau.ac.in 

26. பமணர் .A.விெயகுமார், 

இயக்குநர், (/ததா),                                                                                                                            

ார் னத்துமந,                                              

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி:  

அமனவதசி: 

0422-6611242 

 

0422-6611442                          

9489056715 

directorsw@tnau.ac.in 



27. பமணர். R.பபைவகசன்,  

இயக்குநர், (/ததா),                                                          

வபாண் ிகில் பர்ச்சி 

இக்ககம்,                                       

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி: 

அமனவதசி: 

0422-6611310 

0422-6611377 

0422-6611399 

9442254918/ 
9489056714 

business@tnau.ac.in 

28. பனைவர்.V.ரவி 

இயக்குநர், (த/பபா), 

தமிழ்நாடு பநல் ஆராய்ச்சி 

நினலயம், ஆடுதுனற, தஞ்சாவூர். 

பதானலவபசி:  

 

பதானலநகலி: 

அனலவபசி:  

0435-2472108/ 

0435-2472098, 

0435-2472881 

9443141045/ 

9489056726 

dirtrri@tnau.ac.in 

29. பமணர். K. இபபபைகு,                                          

வர்வு கட்டுப்தாட்டு அலுனர்,                                                                                          

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

 

தாமனவதசி: 

தாமனகலி:  

அமனவதசி :  

 

0422-6611502/533 

0422-6611502 

9443935802/ 

9489056718 

exam@tnau.ac.in 

30. 

 

பமணர்.P.தசல்ாஜு, 

சிநப்பு அலுனர்,                                                   

ிம மம்,     

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

 

தாமனவதசி: 

தாமனகலி: 

அமனவதசி :  

0422-6611232 

0422-6611432 

9489056719 
9578691521 

seedunit@tnau.ac.in 



31. பமணர். K. குார், 

சிநப்பு அலுனர்,                                                   

இற்மக ப வனாண்ம 

இக்ககம்,                                       

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர்-3 

 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி: 

அமனவதசி :  

0422-6611406 

0422-6611390 

0422-6611405                                  

 
9489056733 

 

nrm@tnau.ac.in 

32.  பமணர்.D.சபாவி, 

சிநப்பு அலுனர்,                                                       

கபிர் வாட்டக்கமன கல்லூாி 

ற்பொம் ஆாய்ச்சி ிமனம்,  

ிபைச்சி - 620 009 

 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி :  

0431-2918033 

0431-2918034 

9894016360 

sohort@tnau.ac.in 

 

33. பனைவர்.S.வாகன்  

சிறப்பு அலுவலர்,                                                  

தபிபடுகள் ற்பொம் மக்கள் 

பதாடர்பு அலுவலர்,                             

தமிழ்நாடு வவளாண்னமப் 

பல்கனலக் கழகம்,  

வகாயபத்தூர் -3. 

பதானலவபசி: 

அனலவபசி:     

0422-6611202 

     9488458006       

      

sopub@tnau.ac.in 

 



34. பமணர்.C.ததான்மணா,                                               

சிநப்பு அலுனர் (கண்காிப்பு 

ற்பொம் எழுங்கு டடிக்மககள்)                                                                   

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம் ,  

வகாபத்தூர்-3,               

தாமனவதசி:  0422-6611536 

 

 vigilance@tnau.ac.in 

35. பமணர்.K.சாிஅய்ன், 

சிநப்பு அலுனர், 

வபாண்ம கல்லூாி ற்பொம் 

ஆாய்ச்சி ிமனம், 

ஈச்சங்வகாட்மட,  

எத்ாடு ாலூகா, 

ஞ்சாவூர் -614 902 

தாமனவதசி: 

அமனவதசி:   

 

04362-268689 / 

268687 

9443701233 

deanagritnj@tnau.ac.in 

36. பமணர்.G.திசாத், 

சிநப்பு அலுனர், 

வபாண்ம கல்லூாி ற்பொம் 

ஆாய்ச்சி ிமனம், 

பச்சானூர், 

ிபைண்ாமன -606753 

 

தாமனவதசி: 

 

அமனவதசி:   

04188-245855 

99945 99984 

deanagrithm@tnau.ac.in 



 

 

 

 

 

37. பமணர். T.பசங்குட்டுவன்,  

சிநப்பு அலுனர், 

வபாண்ம கல்லூாி ற்பொம் 

ஆாய்ச்சி ிமனம், 

குடுிான்மன, 

புதுக்வகாட்மட – 622104 

தாமனவதசி: 

அமனவதசி:   

04339-241223 / 

224 

9443450818 

deanagripdk@tnau.ac.in 

38. ிபைி.R.பூங்வகாம                                                

மனம கக்கு அிகாாி,                                                                    

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம்,  வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:                        

 

தாமனகலி: 

அமனவதசி:  

0422-6611517 

0422-6611516 

0422-6611514 

94890 56716 

comptroller@tnau.ac.in 

39. ததாநிாபர்.S.தசந்ில்குார்                                   

பாக அலுனர்,                                                       

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் 

ககம்,                                     

வகாபத்தூர்-3 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி:  

0422-6611280 

0422-6611281 

9363127607/ 

9095510002 

estate@tnau.ac.in 



2. துமந மனர்கள், வகாம்புத்தூர் 

.ண் ததர் ற்பொம் துமந பகாி தாமனவதசி ண் ின்ணஞ்சல் 

1. பமணர்.R.தங்கிடசாி,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

உில் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம்,  

வகாபத்தூர் – 3 

 

தாமனவதசி :  

 

அமனவதசி: 

0422-6611246/ 

1463/1344 

9442074486 

agronomy@tnau.ac.in 

2. பனைவர். N.கம் 

வபராசிாியர் மற்ரம் தனலவர் 

பண்னே வமலாண்னம துனற 

தமிழ்நாடு வவளாண்னமப் பல்கனலக் 

கழகம்,  

வகாயபத்தூர் – 3 

பதானலவபசி :  

அனலவபசி :  

0422-6611203 

98941 06349 

centralfarm@tnau.ac.in 

3. பமணர். R.ிான்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

கால்மட தாாிப்பு துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம்,  

வகாபத்தூர் – 3 

 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :  

0422-6611212 

9443551869 

animalh@tnau.ac.in 



4. பமணர். P.தஜக்குார்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

திர் ிமணில் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :   

0422-6611243 

9442173705 

physiology@tnau.ac.in 

5. பமணர்.S.தன்ணீர்தசல்ம்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

வபாண் கானிமன ஆாய்ச்சி 

மம், ிழ்ாடு வபாண்மப் 

தல்கமனக் ககம், 

 வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

 

அமனவதசி : 

0422-6611319/ 

1305/2430657 

9842279351 

meteorology@tnau.ac.in 

6. பமணர். E. வசாசுந்ம், 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

அங்கக வவளாண்ம துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம்,  

வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி :  

 அமனவதசி :  

0422-6611206 
 
9443578172 

organic@tnau.ac.in 

7. பமணர். P. தஜ திகாஷ்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

தல் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம்,  

வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

0422-2474967 

9443013048 

rice@tnau.ac.in 



8. பமணர்.  P. பெயமேி, Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,  

தபொ மக திர்கள் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

 அமனவதசி :  

0422-2450498 

9442342443 

pulses@tnau.ac.in 

9. பமணர். P. சுி,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

ாணி துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :  

0422-2450507 

98422 83454 

millets @tnau.ac.in 

10. பமணர்.PL.ிஸ்ான், 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

ண்தய் ித்துக்கள் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி : 

0422-2450812 

9442082831 

oilseeds@tnau.ac.in 

11. பமணர். M. குார்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

தபைத்ி துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

0422-2456297 

94434 14662 

cotton @tnau.ac.in 



12. பமணர். A. கனாி,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

ீண திர்கள் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி : 

0422-6611228 

99943 11346 

forage@tnau.ac.in 

13. பமணர். S. கவஷ்ாம்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

திர் தணு பங்கள் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

 

அமனவதசி : 

 

0422-2437535 

0422-2447215 

 
98431 21154 

pgr@ tnau.ac.in 

14. பமணர். R.உாாி, 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

ிம அநிில் தட்த துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

0422-6611363 
 
98427 75257 

seed@tnau.ac.in 



15. பமணர். K. அருள்பமாழிபசல்வன்  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

ண் அநிில் ற்பொம்  வபாண் 

விில் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

0422-6611235 

9442027302 

ssac@tnau.ac.in 

16. பமணர்.P.ாாிபத்து,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

திர் தண்ணுிாில் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

0422-6611294 

9360088999 

microbiology@tnau.ac.in 

17. பமணர். S.ஆவுமடாகம்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

சுற்பொசூல்  அநிில் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

தாமன கலி: 

அமனவதசி : 

0422-6611252 

0422-6611452 

944261 15511 

 

environment@tnau.ac.in 

18. பமணர். S.தணிவனன்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

தாமனபெர்வு ற்பொம் புி கல் 

மம், 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி : 

0422-6611368 

90475 99446 

rsgis@tnau.ac.in 



19. பமணர்.G.J. ஜாணி,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

வவணா அநிில் ற்பொம் 

தாில்தட்த துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

 

0422-6611568 

94439 56910 

nanotech@tnau.ac.in 

20. பமணர் T.வணாகன்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

திர் பூச்சிில் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி : 

0422-6611214 

98420 40335 

entomology@tnau.ac.in 

21. பமணர்.A.S.கிபைஷ்பர்த்ி 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

திர் வாில் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

தாமன கலி: 

அமனவதசி :    

0422-6611226 

0422-6611437 

97904 99006 

pathology@tnau.ac.in 

22. பமணர் S. சுப்ி,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

தற்புழுில் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :  

0422-6611264 

94435 51524 

nematology@tnau.ac.in 



23. பமணர். J.ாலிங்கம்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

உிாி கலில் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி : 

0422-6611304 

9443851743 

bioinformatics@tnau.ac.in 

24. பமணர். R. சுாகர்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

உிர் தட்தில் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

0422-6611353 

94426 24342 

biotech@tnau.ac.in 

25. பமணர். D.உா, 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

உிர் விில் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி : 

0422-6611263 

9345257615 

biochem@tnau.ac.in 

26. பமணர். R.M.ிஜகுார், 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

தப்திர்கள் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :  

0422-6611269 

94423 51489 

 fruits@tnau.ac.in 



27. பமணர் .T.ஆபொபகம்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

காய்கநி திர்கள் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம்,  

வகாபத்தூர் – 3. 

 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

0422-6611374/1283 

9443389074 

vegetables@tnau.ac.in 

28. பமணர். S.தானகிபைஷ்ன், 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர் 

ாசமண ற்பொம் மனத்வாட்டப் 

திர்கள் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

தாமன கலி: 

அமனவதசி :  

0422-6611284 

0422-2430781 

spices@tnau.ac.in 

29. பமணர். M. கண்ன், 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

னாில் ற்பொம் ின ிலூட்டும் 

துமந, ிழ்ாடு வபாண்மப் 

தல்கமனக் ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி : 

0422-6611230 

94432 54038 

flowers@tnau.ac.in 

30. பமணர். K.ாஜாி, 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

பொம் ற்பொம் பைந்துப் திர்கள் 

துமந,ிழ்ாடு வபாண்மப் 

தல்கமனக் ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி : 

0422-6611365 

9047033352 

med@tnau.ac.in 



31. பமணர்.K.ி, 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

ததாபைபாா துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

0422-6611223 

8903620300 

economics@tnau.ac.in 

32. பமணர்.M.அவசாகன், 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

வபாண் ிாிாக்கம் ற்பொம் ஊக 

சபகனத் துமந,  

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

0422-6611236 

9994974442 

extension@tnau.ac.in 

33. பமணர் K. வகந்ின்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

வபாண் ஊக வனாண்மத் 

துமந,ிழ்ாடு வபாண்மப் 

தல்கமனக் ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

0422-6611360 

8903620300 

management@tnau.ac.in 

34. பமணர்.T.அகுி,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

ர்கம் ற்பொம் அநிவுசார் 

தண்புகள் துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி : 

0422-6611259 

9942390078 

trade@tnau.ac.in 



35. பமணர். J. பவங்கிட பிரபு,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

திற்சி துமந 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :  

0422-6611520 

9444569693 

training@tnau.ac.in 

 

 

36. பமணர்.R.தானசுப்திின், 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

சந்ம ிாிாக்க மம், 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம்,  

வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

 

அமனவதசி :    

0422-6611523 

0422-6611286 

99655 72120 

dme@tnau.ac.in 

37. பமணர். S.கதி, 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

உவு ற்பொம் வபாண் தன்தசய் 

துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

0422-6611272 

9443534273 

processing@tnau.ac.in 

38. பமணர். S.புகவழந்தி,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

உிர் சக்ி துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி : 

0422-6611276 

7200058763 

bioenergy@tnau.ac.in 



39. பமணர். D.ாஜன், 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

அபொமட தின்சார் தாில்தட்த 

மம்,   

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி :  

 

அமனவதசி : 

0422-6611268/ 

6611340 

9442652834 

phtc@tnau.ac.in 

40. பமணர். D.வணாகர் வஜசுாஸ், 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

தண்ம இந்ிங்கள் ற்பொம் 

ஆாய்ச்சி மம், 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி :  

 

அமனவதசி : 

0422-6611204/ 

2457576 

94433 73642 

 amrc@tnau.ac.in 

41. பமணர். M.R. துனரசாமி,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

உடற்கல்ி ற்பொம் கல் 

தாில்தட்த துமந, 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :  

 

0422-6611341 

94439 62272/   

9003362465 

physical@tnau.ac.in 



42. பமணர். Era.தாவந்ன், 

உிப் வதாசிாிர்(ிழ்), 

TPO – துமவந்ர், 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி :  

அமனவதசி : 

0422-2431788(O) 

8870000595 

tpo@tnau.ac.in 

 

43. பமணர். V.ஆணந்ி, 
 உிப் வதாசிாிர்(கிப்ததாநி 

அநிில்), 

TPO – துமவந்ர், 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி :  

அமனவதசி : 

0422-2431788(O) 

9842004360 

tpo@tnau.ac.in 

 

44. பமணர். C.திவா, 

தும தனகர், 

தல்கமனக் கக தனகம், 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :  

0422-6611273 

9585370914 

library@tnau.ac.in 

45. பமணர்.E.வசாசுந்ம் 

க்கள் தாடர்பு அலுனர், 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

 

 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

 

0422-6611302 

 
9443578172 

pro@tnau.ac.in 



 

3. இயக்ககங்கலம் மற்ரம் துனறகலம் 

இயக்ககம்                                  பதாடர்புபகாள்ள 

 இயற்னக வள வமலாண்னம இயக்குநரகம் 

(NRM) 

 வவளாண்னம தண்ணுயிாியல்   

 சுற்ரப்புறசூழல் அறிவியல்  

 வநவைா அறிவியல் பதாழில்தட்பம்   

 பதானலவுேர்வு மற்ரம் புவி தகவல் னமயம் 

 மண் அறிவியல் மற்ரம் வவளாண் 

வவதியியல் துனற 

 

பதானலவபசி:      

பதானலப்பிரதி:   

மின் அஞ்சல்: 

0422- 6611406 

0422- 6611405  

nrm@tnau.ac.in 

தாவரயிை பலக்கூர உயிாியல் னமயம் (CPMB) 

 உயிர் வவதியியல் துனற 

 உயிர் பதாழில் தட்பவியல் 

 தாவர பலக்கூர உயிாியல் மற்ரம் உயிர் 

தகவலியல் 

 

பதானலவபசி:      

பதானலப்பிரதி:  

மின் அஞ்சல்: 

0422-6611262 

 0422-6611462 

directorcpmb@tnau.ac.in 

பயிர் வமலாண்னம இயக்குநரகம் (DCM) 

 வவளாண் காலநினல ஆராய்ச்சி னமயம்     

 உழவியல் துமந  

பதானலவபசி:      

பதானலப்பிரதி:  

மின் அஞ்சல்: 

0422-6611316 

0422-6611416  

directorscms@tnau.ac.in 

46. பமணர். P. T. ரவமஷ்,  

உதவி க்கள் தாடர்பு அலுனர், 

ிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக் 

ககம், வகாபத்தூர் – 3 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :    

 

0422-6611302 

9489056730  

pro@tnau.ac.in 

http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_cpmb_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_scms_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_scms_acrc_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_scms_agronomy_ta.html
mailto:directorscms@tnau.ac.in


 பண்னே வமலாண்னம                        

 பயிர் வினையியல் துனற  

 கால்நனட அறிவியல் துமந 

 அங்கக வபாண்ம துமந 

தாவர பாதுகாப்பு னமயம் (CPPS) 

 வவளாண் பூச்சியியல் துனற          

 தற்புலவியல் துனற                    

 தாவர வநாயியல் துனற                            

 பட்டுப்புல வளர்ப்புதுனற  

          

பதானலவபசி:     

பதானலப்பிரதி:  

மின் அஞ்சல்: 

0422-6611237  

0422-6611437  

directorcpps@tnau.ac.in 

வவளாண் மற்ரம் ஊரக வளர்ச்சி னமயம் (CARDS) 

 வவளாண் பபாருளியல் துனற      

 வவளாண்னம மற்ரம் ஊரக 

வமலாண்னமதுனற   

 வவளாண் விாிவாக்கவியல் மற்ரம் 

கிராமப்புற சபகவியல் துனற 

 

 

பதானலவபசி:      

பதானலப்பிரதி:  

மின் அஞ்சல்: 

0422-6611239   

0422-6611439  

directorcards@tnau.ac.in 

விாிவாக்கக் கல்வி இயக்ககம் 

 KVK - வவளாண் அறிவியல் 

நினலயம்                    

பதானலவபசி:      

பதானலப்பிரதி:   

மின் அஞ்சல்: 

0422-6611522(O), 0422-6611352(D)              

0422-6611531 

dee@tnau.ac.in 

 இ- விாிவாக்கம் 

 உாின் பபைம் வபாண்ம 

 ATIC    

பதானலவபசி:      0422-6611383/370 

பதானலவபசி: 0422-6611538 

பதானலவபசி:      0422-6611315 

http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_scms_crop_physiology_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_cpps_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_cpps_entomology_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_cpps_nemotology_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_cpps_pathology_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_cpps_sericulture_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_cpps_sericulture_ta.html
mailto:directorcpps@tnau.ac.in
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_cards_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_cards_economics_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_cards_arm_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_cards_arm_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_cards_extn_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_cards_extn_ta.html
mailto:directorcards@tnau.ac.in
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_dee_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_kvk_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_kvk_ta.html
mailto:dee@tnau.ac.in
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_market_extension_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_atic_ta.html


 பயிற்சி பிாிவு      

 சபதாய வாபைாலி  

 அங்காடி விாிவாக்கம் 

 கிசான் அனழப்பு னமயம் 

 உர் உபொதும மம் 

 உர் இல்னம் 

பதானலவபசி:      0422-6611520 

பதானலவபசி:      0422-2431055 

பதானலவபசி:      0422-6611286 

பதானலவபசி:      1800-180-1551 

பதானலவபசி:      0422-6611219  

பதானலவபசி:      0422-2441031 

வவளாண் வேிகவியல் வளர்ச்சி இயக்ககம் பதானலவபசி:     

பதானலப்பிரதி:   

மின் அஞ்சல்: 

0422-6611310 

0422-6611399  

business@tnau.ac.in 

ஆராய்ச்சி இயக்ககம் பதானலவபசி:     

பதானலப்பிரதி:  

மின் அஞ்சல்: 

0422-6611247 

0422 6611454   

drres@tnau.ac.in 

நீர் தட்பவியல் னமயம் பதானலவபசி:     

பதானலப்பிரதி:  

மின் அஞ்சல்: 

0422-6611278 

0422-6611478 

directorwtc@tnau.ac.in 

திறந்தவழி பதானல தூரக்கல்வி இயக்ககம் பதானலவபசி:      

பதானலப்பிரதி:  

மின் அஞ்சல்: 

0422-6611229 

0422-6611429 

odl@tnau.ac.in 

திட்டமிடுதல் மற்ரம் வமற்பார்னவயிடுதல் 

இயக்ககம் 

பதானலவபசி:      

பதானலப்பிரதி:  

மின் அஞ்சல்: 

0422-6611566  

0422-6611466 

directorplanning@tnau.ac.in 
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http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_dpm_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_dpm_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_dpm_ta.html


தமிழ்நாடு பநல் ஆராய்ச்சி நினலயம்  

ஆடுதுனற - 621 101, தஞ்சாவூர்   

 

 

பதானலவபசி:     

பதானலப்பிரதி:  

மின் அஞ்சல்: 

 

0435-2472098  

0435 – 2472881 

dirtrri@tnau.ac.in 

வதர்வானேயர் இயக்ககம் பதானலவபசி:      

பதானலப்பிரதி:  

மின் அஞ்சல்: 

0422-6611502 

0422-6611501     

exam@tnau.ac.in  

வினத னமயம் 

ிம அநிில் ற்பொம் தாில்தட்தம் 

பதானலவபசி:      

பதானலப்பிரதி:  

மின் அஞ்சல்: 

0422-6611232 

0422-6611432       

seedunit@tnau.ac.in 

 

4. ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் கக ஆாய்ச்சி ிமனங்கள் 

வபாண் ஆாய்ச்சி ிமனங்கள் 

.ண் ததர் ற்பொம் பகாி தாமனவதசி ண் ின்ணஞ்சல் 

1. பமணர். V.K.துமசாி, Ph.D.,   

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

வபாண் ஆாய்ச்சி ிமனம்,  

தாணிசாகர் - 638 451 

 

 

தாமனவதசி:   

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04295-240244 

94438 53473 

04295-240032 

arsbsr@tnau.ac.in 

mailto:dirtrri@tnau.ac.in
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_dir_dep_controllerofexaminations_ta.html
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2.  பமணர்.E.பபைகன், Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,                              

வபாண் ஆாய்ச்சி ிமனம், 

வகாில்தட்டி – 628501,  

தூத்துக்குடி 

 

 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04632-220533,    

 04632-220522/ 

 04632-  234955 

 

04632-221133,    

04632-234955 

arskovilpatty@tnau.ac.in 

agmet_arskpt@yahoo.co.in 

3.  பமணர். S. சக்ிவல், Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,                           

வபாண் ஆாய்ச்சி ிமனம், 

தக்குடி - 623 707. 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04564 – 222139 

94438 31148 

04564-222139 

arspmk@tnau.ac.in 

4. பமணர். A. கார்த்திவகயன், Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்(பபா), 

வபாண் ஆாய்ச்சி ிமனம், 

ாடிபத்து கர், 

தட்டுக்வகாட்மட - 614 602, 

ஞ்சாவூர் ாட்டம். 

தாமனவதசி:

அமனவதசி: 

தாமனகலி: 

04373-235832  

9443525095 

04373-236491 

arspattu@tnau.ac.in 

5.  ிபை.M.ாஜவசகன்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,  

கடவனா உப்புீர் ஆாய்ச்சி 

ிமனம், 

ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம்,  

ராமநாதபுரம்– 623 503 . 

தாமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04567-230250 

04567-230250 

arsramnad@tnau.ac.in  

mailto:arskovilpatti@tnau.ac.in
http://agritech.tnau.ac.in/about_us/abt_us_reserach_paramakudi.html
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6.  பமணர்.J.வஜன்சுஜாா, Ph.D.,  
வபராசிாியர் மற்ரம் தனலவர்,  

வவளாண் ஆராய்ச்சி நினலயம், 

45-A1, சிம்ன் கானணி சாமன,  

ிபைப்தி சாம்-629 901, 

கன்ணிாகுாி ாட்டம்   

தாமனவதசி:  

அமனவதசி 

தாமனகலி:  

04652-276728 

9442581759   

04652-275357 

arstps@tnau.ac.in 

7.  பமணர்.A.தானகிபைஷ்ன்,Ph.D,   

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,  

வபாண் ஆாய்ச்சி ிமனம், 

மமக அம,                

ஆண்டிப்தட்டி- 625 512. 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி: 

04546-292504,  

04546-292615/ 

244112/242910. 

94437 50203 

arsvaigai@tnau.ac.in 

 

8. 

பமணர்.M. தாண்டியன், Ph.D.,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,                            

வபாண் ஆாய்ச்சி ிமனம், 

ிாிஞ்சிபும் - 632 104. 

 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி: 

தாமனகலி:  

0416-2272221, 

0416-2914453 

98651 73633    

0416-2272221 

ars.vrm@gmail.com  

profvrm@tnau.ac.in 

தபைத்ி ஆாய்ச்சி ிமனம் 

1. பமணர். M. குவசகன், Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்  

தபைத்ி ஆாய்ச்சி ிமனம்,  

ஸ்ரீில்லிபுத்தூர் - 626125. 

தாமனவதசி: 

அமனவதசி   :   

 

தாமனகலி:  

04563-260736           

9443631359     

7200062005                      

04563-260736 

arssvpr@tnau.ac.in 

gunasekaran.pbg@gmail.com 

http://agritech.tnau.ac.in/about_us/abt_us_reserach_tirupathisaram.html
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 2. பமணர்.N.தய்கன், Ph.D.,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,  

தபைத்ி ஆாய்ச்சி ிமனம்,  

வப்தந்ட்மட, 

ததம்தலூர்-621 116 

தாமனவதசி: 

 

அமனவதசி:  

            

04328-264046       

04328-264866 

9442575488 

arsvpt@tnau.ac.in 

 

தன்மண ஆாய்ச்சி ிமனம் 

1.  பனைவர்.R.ராவெந்திரன், Ph.D.,  

வபராசிாியர் மற்ரம் தனலவர், 

பதன்னை ஆராய்ச்சி நினலயம், 

வவப்பங்குளம் (அஞ்சல்),  

நட்டுசானல (வழி) - 614 906.    

தஞ்சாவூர் 

பதானலவபசி:  

 

அனலவபசி:  

பதானலநகலி:  

04373-260205, 

04373-202534 

9443421207 

04373-260124 

arsvpm@tnau.ac.in 

2.  பமணர்.K.பவங்கவடசன்,Ph.D.,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,                            

வபாண் ஆாய்ச்சி ிமனம், 

ஆிார் கர் - 642 101. 

 

 

 

தாமனவதசி :  

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04253-288722 

94438-99822  

04253-288722 

arsaliar@tnau.ac.in 

http://agritech.tnau.ac.in/about_us/abt_us_research_aliyar.html
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வாட்டக்கமன ஆாய்ச்சி ிமனம் 

1.   பமணர்.T.சஸ்ி, Ph.D., 

இம வதாசிாிர் ற்பொம் 

மனர், 

வாட்டக்கமன ஆாய்ச்சி ிமனம்,   

தகாமடக்காணல்  - 624 103 

ிண்டுக்கல் ாட்டம் 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04542-240931 

9442680160 

04542-240931 

hrskodai@tnau.ac.in 

2.  பனைவர். R. கண்ேன், Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,  

வாட்டக்கமன ஆாய்ச்சி ிமனம்,  

வதச்சிப்தாமந - 629 161, 

 கன்ணிாகுாி ாட்டம் 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04651-281192/

 281191 

9489730880 

04651-281191 

hrsppi@tnau.ac.in 

3.  பமணர்.L.ஜீவஜாி, Ph.D.,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,                          

காய்கநி ஆாய்ச்சி ிமனம், 

டுவீர்தட்டு, தாலூர் – 607 102 

கடலூர் ாட்டம் 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04142-212538, 

04142-275222 

9443664801 

04142-275222 

hrspalur@tnau.ac.in 

4.  பமணர். M. ஆைந்தி,Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

வாட்டக்கமன ஆாய்ச்சி ிமனம்,  

டின் குடிமச,  

ததபைம்தமந - 624 212.  

ிண்டுக்கல் ாட்டம் 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04542-224225 

7598036802 

04542-224393 

 

hrstkd@tnau.ac.in 

http://sites.tnau.ac.in/hrskkl/
http://sites.tnau.ac.in/hrskkl/
http://sites.tnau.ac.in/hrskkl/


5. பமணர். S. அணிா, Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

ிக வாட்டக்கமன ிபொணம், 

வாஜா வாட்டம்,  

ிஜகம் தண்ம,  

ஊட்டி- 643 001, ீனகிாி  ாட்டம் 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

0423-2442170 

7639123531 

0423-2449382 

hrsooty@tnau.ac.in 

6.  பமணர். K.ாவகஷ்ாி, Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,                    

வாட்டக்கமன ஆாய்ச்சி ிமனம்,  

ற்காடு - 636 602, வசனம் 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04281-222234/ 

222456 

8883316457 

04281-222456 

hrsycd@tnau.ac.in 

7.  பனைவர்.M.வதவநாதன் Ph.D., 

வபராசிாியர் மற்ரம் தனலவர் 

தமிழ்நாடு வவளாண்னம பல்கனலக் 

கழக பயிற்சி மற்ரம் தகவல் னமயம், 

U-30, 10 வது வீதி, (பெயவகாபால் 

கவராடியா பள்ளி பின்புரம்),  

அண்ோ நகர்,  

பசன்னை – 600 040 

பதானலவபசி:  

அனலவபசி: 

 

044-26263484 

 9443095008                    

chennai@tnau.ac.in 

8. பனைவர். S.பத்துலஷ்மி, Ph.D., 

வபராசிாியர் மற்ரம் தனலவர்,  

லுமிச்னச ஆராய்ச்சி நினலயம், 

சங்கரன்வகாவில் (வகாவில்பட்டி). 

அனலவபசி: 9943040297 s.muthuhort@yahoo.in 



9. பமணர்.A.தஜாவஜஸ்ின்,Ph.D, 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,                           

னாில் ஆாய்ச்சி ிமனம்,   

வாாமப - 623 302,  

கன்ணிாகுாி ாட்டம் 

 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி:  

04652-293223 

04652-285009 

9442450976 

hrsthov@tnau.ac.in 

 

10.  பமணர். S.தார்த்ிதன், Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

திராட்னச ஆராய்ச்சி நினலயம்,                                                   

வணி ாட்டம். 

 

தாமனவதசி: 

                                

அமனவதசி:  

04554-253625/ 

231726/233225 

94421 71008 

sparthihorti @gmail.com 

grs@tnau.ac.in 

 

கனப்திண தல் ிப்பீட்டு மம் 

1. பமணர்.D.குமவரசன்,Ph.D.,  

இனே வதாசிாிர் ற்பொம் 

மனர், கனப்திண தல் ிப்பீட்டு 

மம், 18 புி ாகாட்சி 

பாகம்,  ஊட்டி தின் வாடு,  

கூடலூர் – 643212   

 ீனகிாி ாட்டம் 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி:  

தாமனகலி :  

04262-264945 

9443376334 

04262-264945 

arsgudalur@tnau.ac.in  

 

 

mailto:arsgudalur@tnau.ac.in


ண்தய் ித்து ஆாய்ச்சி ிமனம் 

1.   பமணர். R.மத்ிான், Ph.D., 

 வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

ண்தய் ித்து ஆாய்ச்சி 

ிமனம், நனூர் கிாம் 

(அஞ்சல்),  

ிண்டிணம் - 604 025. 

தாமனவதசி:  

 

தாமனகலி :  

04147-250293,   

              

04147-250001 

04147-250293 

arstvm@tnau.ac.in 

 ண்டன ஆாய்ச்சி ிமனம் 

1.  பமணர். V.K.தால்தாண்டி, Ph.D.,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,   

ண்டன ஆாய்ச்சி ிமனம், 

வகாினங்குபம் (அஞ்சல்), 

அபைப்புக்வகாட்மட - 626 

101, ிபைதுகர். 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04566-220562 

9443107500 

04566-227641 

arsapk@tnau.ac.in 

2. பமணர்.S.பகதுஜனாலுீன்,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,  

ண்டன ஆாய்ச்சி ிமனம், 

மதபேர்  (ி), காவாிப்தட்டிணம் - 

635 806. கிபைஷ்கிாி. 

தாமனவதசி:   

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04343 –290600 

8098515142 

04343-

290960    

arspaiyur@tnau.ac.in 

3.  பமணர்.M.S.அணிாாி,Ph.D, 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,   

ண்டன ஆாய்ச்சி ிமனம், 

ிபைாச்சனம் - 606 001. கடலூர் 

தாமனவதசி:   

அமனவதசி:  

தாமனகலி::  

04143-238231/ 

238542 

9788923254 

04143-238120 

arsvri@tnau.ac.in 

mailto:arstvm@tnau.ac.in
mailto:arsapk@tnau.ac.in
http://agritech.tnau.ac.in/about_us/abt_us_reserach_paiyur.html
http://agritech.tnau.ac.in/about_us/abt_us_reserach_paiyur.html
http://agritech.tnau.ac.in/about_us/abt_us_reserach_paiyur.html
http://agritech.tnau.ac.in/about_us/abt_us_reserach_paiyur.html
mailto:arspaiyur@tnau.ac.in


தல் ஆாய்ச்சி ிமனம் 

1.  பமணர்.S.ஆபொபகச்சாி, Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

தல் ஆாய்ச்சி ிமனம், 

அம்தாசபத்ிம் - 627 401,  

ிபைவல்வலி. 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04634 250215/ 

255424 

9443477595 

04634 255424 

arsasd@tnau.ac.in 

2.  பமணர்.R. அகினா, Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,                                      

தல் ஆாய்ச்சி ிமனம், 

வசாவதட் சாமன 

(ிபைள்ளூர் அபைவக),   

ிபர் - 602 025. 

 

தாமனவதசி:   

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

044-27620233 

9443477595   

044-27620383,      

044-27620705 

arstirur@tnau.ac.in 

ண் ற்பொம் ீர் வம்தாட்டு ஆாய்ச்சி ிமனம் 

1. பனைவர். S.ததாற்தாம, Ph.D., 

வபராசிாியர் மற்ரம் தனலவர்,  

மண் மற்ரம் நீர் வமம்பாட்டு 

ஆராய்ச்சி நினலயம், 

காட்டுத்வதாட்டம் - 613 501. 

தஞ்சாவூர் 

 

பதானலவபசி:  

அனலவபசி:  

பதானலநகலி:  

04362-267680 

9442987904 

04362-267619        

arsswmri@tnau.ac.in 
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கபைம்பு ஆாய்ச்சி ிமனம் 

1.  பமணர்.R.S.புபைவாத்ன்,Ph.D, 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

கபைம்பு ஆாய்ச்சி ிமனம், 

33-B, சண்பகம் திள்மப தபை, 

கடலூர்- 607 001. 

 

 

தாமனவதசி :  

அமனவதசி:       

தாமனகலி:  

04142-220630 

9486261672 

04142-292630 

arscuddalore@tnau.ac.in  

2.  பமணர்.A.ிபைபபைகன், Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

வபாண் ஆாய்ச்சி ிமனம்,                       

வனானத்தூர் – 635 203.  

வலூர் 

தாமனவதசி :  

அமனவதசி:       

தாமனகலி: 

 

04171-220275 

8489678759 

04171-220275 

arsmelalathur@tnau.ac.in  

radjindrinbala@yahoo.com 

3.  பமணர்.R.சந்ிவசகன், Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,  

கபைம்பு ஆாய்ச்சி ிமனம், 

சிபொகி – 639 115. ிபைச்சி 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி:       

தாமனகலி:  

  

0431-2614217 

9486201357 

0431-2614457 

arssgm@tnau.ac.in 

ள்பி ஆாய்ச்சி ிமனம் 

1. பமணர்.S.ாிக்கம், Ph.D.,  

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர், 

ள்பி ற்பொம் ஆக்கு 

ஆாய்ச்சி ிமனம், 

த்ாபூர் - 636 119. வசனம் 

தாமனவதசி:   

அமனவதசி:  

04282-29352/ 

221901 

94434 99234  

arsyethapur@tnau.ac.in  
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வசி தபொ மக ஆாய்ச்சி மம் 

1. பமணர். N. மேிவண்ேன், Ph.D., 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,  

வசி தபொ மக ஆாய்ச்சி 

மம், ம்தன் - 622 303.  

புதுக்வகாட்மட 

 

 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி:       

தாமனகலி:  

 

04322-296447 

9894795694 

04322-296035 

arsvamban@tnau.ac.in  

க்காச் வசாபம் ஆாய்ச்சி மம் 
1. பமணர்.K.வசதுான், Ph.D.,  

இம வதாாசிாிர் ற்பொம் 

மனர், க்காச்வசாபம் ஆாய்ச்சி 

மம், ாகம- 624 613, 

தணி, ிண்டுக்கல்  

 

 

தாமனவதசி: 

அமனவதசி:  

தாமனகலி:  

04545-292900            

8098637070 

04545-267373 

arsvagarai@tnau.ac.in  

ாணாாாி ின வபாண் ஆாய்ச்சி ிமனம் 
1. பமணர்.T.ிர்டில்கிவஸ், Ph.D., 

ாணாாி ின வபாண் ஆாய்ச்சி 

ிமனம்,  

தசட்டிாடு,  

சிகங்மக ாட்டம் 

 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி: 

தாமனகலி:  

04565-283080 

9894716227 

04565-283080 

darsc@tnau.ac.in 
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சிபொாணி மம் 

1.  பமணர். P.தசுான், Ph.D.,                 

வதாசிாிர் ற்பொம் மனர்,                           

சிபொாணி சிநப்பு மம்,  

அத்ிாண்டல்,  

ிபைண்ாமன – 606 603    

தாமனவதசி: 

அமனவதசி:  

04175-298001 

 
94430 53332 

cemtvm@tnau.ac.in 

  5.கல்வி வளாகங்கள் / கல்லூாிகள் 

வ.ண் கல்லூாி பதானலவபசி மின்ைஞ்சல் 

1. பமணர் S.கிமாஜா, 

பதல்வர், (/ததா), 

வவளாண்னம கல்லூாி மற்ரம் ஆராய்ச்சி நினலயம், 

வகாயபத்தூர் - 641 003 

0422 -6611210 

0422-6611342 

 

deanagri@tnau.ac.in 

2. பனைவர்.N.தகுதி, 

பதல்வர், (த/பபா), 

வவளாண்னம கல்லூாி மற்ரம் ஆராய்ச்சி நினலயம், 

மதுனர - 625 104 

0452-2422956 

0452-2422252 

9442007532 

deanagrimdu@tnau.ac.in 

3. பமணர். A. ராமலிங்கம், 

பதல்வர், (த/பபா), 

வவளாண்னம கல்லூாி மற்ரம் ஆராய்ச்சி நினலயம் 

கிள்ளிகுளம் - 628 252,   

தூத்துக்குடி மாவட்டம் 

04630-261226 

04630-261190 

 

deankkm@tnau.ac.in 
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4. 

பமணர் P.தாண்டிாஜன், 

பதல்வர், (த/பபா), 

அன்பில் தர்மலிங்கம் வவளாண்னம கல்லூாி மற்ரம் 

ஆராய்ச்சி நினலயம் 

நாவலூர் குட்டப்பட்டு , 

 திருச்சி - 620 009 

0431-2918189  

0431-2906100 

0431-2690577 

 

deanagritry@tnau.ac.in 

5. பமணர் M.ஜகர்னால், 

பதல்வர், (த/பபா), 

வதாட்டக்கனல கல்லூாி மற்ரம் ஆராய்ச்சி 

நினலயம், வகாயபத்தூர் - 641 003 

0422-6611270 

0422-6611373 

 

deanhortcbe@tnau.ac.in 

6. பமணர்.T.N.தானவாகன்,  

பதல்வர், (த/பபா), 

வதாட்டக்கனல கல்லூாி மற்ரம் ஆராய்ச்சி 

நினலயம், பபாியகுளம் - 625 604 

04546-231726 

04546-233225 

deanhortpkm@tnau.ac.in  

7. பமணர் C.ிாகர் துமாஜ், 

பதல்வர், (த/பபா), 

வவளாண்னம பபாறியியல் கல்லூாி மற்ரம் 

ஆராய்ச்சி நினலயம், 

வகாயபத்தூர் - 641 003 

0422-6611255 

0422-6611455 

 

deancaecbe@tnau.ac.in  

8. பமணர் I.பத்துசாி, 

பதல்வர், (த/பபா), 

வவளாண்னம பபாறியியல் கல்லூாி மற்ரம் 

ஆராய்ச்சி நினலயம்,                          

குபலூர் - 621 712 

0431-2545000 

0431-2545001 

0431-2545031 

9489056724 

deancaekum@tnau.ac.in  
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9. திரு. தீபக் ஸ்ரீவஸ்தவா, I.F.S, 

பதல்வர், 

வைவியல் கல்லூாி மற்ரம் ஆராய்ச்சி நினலயம், 

வமட்டுப்பானளயம் - 641 301 

04254-271503 

04254-271504 

 

deanformtp@tnau.ac.in 

10. பமணர் S.தார்ி, 

பதல்வர், (த/பபா), 

வ ாம் னசன்ஸ் கல்லூாி மற்ரம் ஆராய்ச்சி 

நினலயம், மதுனர – 625 104 

தாமனவதசி: 0452-2424922 

                        0452-2423433 

அமனவதசி: 9442219710/ 

                    9489056720 

deanhscmdu@tnau.ac.in 

11. பமணர் D. சுதாகர், 

பல்ர், (த/பபா),  பதுிமன கல்ி மம்,  

ிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் ககம், 

வகாபத்தூர் – 641 003. 

தாமனவதசி: 0422-6611261 

                       0422-6611461 

தாமனகலி: 0422-6611343             

அமனவதசி:  9489056710 

 

deanspgs@tnau.ac.in 

12. பமணர்.M.சபாவி, 

சிநப்பு அலுனர், 

கபிர் வாட்டக்கமன கல்லூாி ற்பொம் ஆாய்ச்சி 

ிமனம், ிபைச்சி  

0431-2918033 /2918034 

அமனவதசி: 9894016360 

sohort@tnau.ac.in 

13. பமணர் K.சாிஅய்ன், 

சிநப்பு அலுனர், 

வபாண்ம கல்லூாி ற்பொம் ஆாய்ச்சி ிமனம்,  

ஈச்சங்வகாட்மட,  

எத்ாடு ாலூகா, ஞ்சாவூர் -614 902  

 

தாமனவதசி: 04362-268689 /                             

                       268687 

அமனவதசி:  9443701233 

 

deanagrithj@tnau.ac.in 

http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_colleges_hscrimdu_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_colleges_hscrimdu_ta.html
http://agritech.tnau.ac.in/ta/about_us/abt_us_colleges_hscrimdu_ta.html


14. பமணர் G.திசாத், 

சிநப்பு அலுனர், 

வபாண்ம கல்லூாி ற்பொம் ஆாய்ச்சி ிமனம், 

பச்சானூர், 

ிபைண்ாமன ாட்டம்-606753 

தாமனவதசி: 04188-245855 

அமனவதசி:  99945 99984 

deanagrithm@tnau.ac.in 

15. பமணர் T.பசங்குட்டுவன்,  

சிநப்பு அலுனர், 

வபாண்ம கல்லூாி ற்பொம் ஆாய்ச்சி ிமனம், 

குடுிான்மன,  

புதுக்வகாட்மட ாட்டம்-622104 

தாமனவதசி: 04339-

241223/224                       

அமனவதசி:  9443450818 

 

deanagripdk@tnau.ac.in 

 

  5.1.சார்பு கல்லூாிகள் 

வ.  

ண் 

கல்லூாி பதானலவபசி மின் அஞ்சல் 

1. பமணர். S.ந்குார்,                           

பல்ர் (/ததா),                                             

ஆதிபராசக்தி வவளாண்னம 

கல்லூாி,  ெி.பி.நகர்,  

கலனவ,  

வலூர் மாவட்டம் – 632 506 

 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி:  

04173-295050/ 

295080 

9486939276 

deanapac@tnau.ac.in 



2. பமணர்.S.ந்குார்,                           

பல்ர் (/ததா),                                             

ஆதிபராசக்தி வாட்டக் 

கமனக்கல்லூாி,  ெி.பி.நகர்,  

கலனவ,  

வலூர் மாவட்டம் – 632 506 

 

 தாமனவதசி:  

அமனவதசி: 

04173- 295050/ 

295080                                           

9486939276 

deanapac@tnau.ac.in 

3. பமணர் M.தாலுசாி,  

பல்ர் (/ததா),                         

வாைாவராய்யர் வவளாண்னம 

நிரவைம், மேக்கடவு,  

பபாள்ளாச்சி 642 103 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி: 

                    

04253-290147 

04253-290127 

9443988445 

director@via.ac.in 

deanvia@tnau.ac.in 

4. பமணர்.M.தசல்ாஜன் 

 பல்ர் (/ததா),                             

தந்னதவராவர் வவளாண்னம மற்ரம் 

ஊரக வளர்ச்சி நிரவைம் (TRIARD), 

பபரம்பலூர் – 621 212 

தாமனவதசி: 

 

அமனவதசி:  

04328-275030/ 

325096/291066 

9003027732 

triard_perambalur@yahoo.co.in 

deantriard@tnau.ac.in 

 

5. 

பமணர் K. சிசுப்ின் 

பல்ர் (/ததா),                         

வபாண்ம தாில்தட்த 

கல்லூாி, குள்பபும்,  

மமக அம ி,  

வணி – 625 531 

தாமனவதசி: 

அமனவதசி: 

04546 – 252766 

7373015055 

cattheni@gmail.com 



 

6. 

பமணர் R.ஞாணம், 

பல்ர் (/ததா), 

இம் வபாண்ம ற்பொம் 

தாில்தட்த ிபொணம், 

கண்னூர், துமநபேர்,  

ிபைச்சி ாட்டம் – 621 206 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி: 

04327-239515 

04327-239815 

9443821177 

9442919965 

 

imayamcollege@gmail.com 

 

7. 

பமணர்.K. திதாகர் 

பல்ர் (/ததா), 

தி.ஜி.தி.வபாண்ம கல்லூாி, 

தணி கர், வட்டாம்தாடி, 

ாக்கல்- 637405 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி:  

 

04286 -200288 

 9443211898 

contact@pgpedu.ac.in 

pgpdft@yahoo.com 

 

8. பமணர். ரவி குமார் த்வயாடர், 
பல்ர் (/ததா),                                              

குகுபை வபாண்ம ிமனம், 

சக்ி கர், ஈவாடு . 

தாமனவதசி:  04256-247555 

9994328446 

 

deankia@tnau.ac.in 

9. பமணர்.G.அவசாகன், 

பல்ர் (/ததா),                                              

வஜ.வக.வக.பணிாஜா வபாண்ம 

அநிில் 

கல்லூாி,டி.ன்.தாமபம் 

(ாலூகா), ஈவாடு  

தாமனவதசி:  

அமனவதசி:  

04285-262453 

9443498261 

jkkmcas@gmail.com; 

deanjkkmcas@tnau.ac.in 



10. பமணர்.A.கிநிஸ்வடாதர் 

லூர்துாஜ், 

பல்ர் (/ததா),                                              

டான் வதாஸ்வகா வபாண் 

கல்லூாி, க்வகானம், அக்வகாம் 

(ாலூகா), வலூர்  

தாமனவதசி: 

அமனவதசி:  

044-27608021 

9486254542 

josamysdb48@gmail.com; 

deandbca@tnau.ac.in 

11. பனைவர்.K.வசான் 

பல்ர் (/ததா),      

ஆர்.ி.ஸ். வவளாண்னம 

கமனக்கல்லூாி, 

உசிலம்பட்டி, மனைவயாிபட்டி 

அஞ்சல், தஞ்சாவூர் – 613402 

                                   

தாமனவதசி: 

அமனவதசி:  

 

04362 – 293565 

9443847067 

deanrvsac@tnau.ac.in 

Website : rvsagri.ac.in 

12. பமணர்.S.குார், 

பல்ர் (/ததா),                                              

ஆர்.ி.ஸ். வாட்டக் 

கமனக்கல்லூாி, 

ஆர்.ி.ஸ். தண்ம, 

S.தாமநப்தட்டி(தால்), 

எட்டஞ்சத்ிம் சாமன, தசம்தட்டி,  

ிண்டுக்கல் ாட்டம்-624 701 

தாமனவதசி: 

அமனவதசி:  

 

04551 – 293220 

9994974437 

saktimini@yahoo.co.in;  

deanrvshc@tnau.ac.in 

www.rvshorti.ac.in 



13. பனைவர் V.ராவெந்திரன், 

பல்ர் (/ததா),                                              

வெ.ஸ்.. வவளாண்னம மற்ரம் 

பதாழில்தட்பக் கல்லூாி 

ண்.39 –மா.வபானதயூர் -606 108 

திட்டக்குடி தாலூகா, 

கடலூர் மாவட்டம் 

அமனவதசி:  

 

9443656369  

14. பனைவர் S.ரகுராமன், 

பல்ர் (/ததா),                                              

ஸ்.ஆர்.ஸ். வவளாண்னம மற்ரம் 

பதாழில்தட்ப நிரவைம், 

வவடசந்தூர்- 624 710  

திண்டுக்கல் மாவட்டம். 

 

அமனவதசி:  

 

94430 79214  

15. பனைவர் EG.திவணசர், 

பல்ர் (/ததா),                                              

S. தங்கப்பழம் வவளாண்னம 

கல்லூாி, சிந்தாமேி பபாிபுத்தூர், 

ஆத்து வழி அஞ்சல்,  

சிவகிாி தாலூகா- 627 760 

திருபநல்வவலி மாவட்டம் 

அமனவதசி:  

 

94428 92971  



16. பனைவர். J. R. கண்ேன் பாபு, 

பல்ர் (/ததா),                                              

வசதுபாஸ்கரா  வவளாண்னம 

கல்லூாி மற்ரம் ஆராய்ச்சி 

அறக்கட்டனள, ண். 429-432, 

சன்ைாவைம், விசாலயன் வகாட்னட 

கிராமம், கல்லுப்பட்டி  

அஞ்சல்- 630 306, கானரக்குடி 

தாலூகா,சிவகங்னக மாவட்டம். 

அமனவதசி:  

 

9443820020 

 

deansbacrf@tnau.ac.in 

17. பனைவர் C.வசகர், 

பல்ர் (/ததா),                                              

நம்மாழ்வார் வவளாண்னம மற்ரம் 

பதாழில்தட்பக் கல்லூாி, 

நீராவி காிசல் குளம் கிராமம், 

காிசல் குளம் அஞ்சல்– 623 603 

கபதி தாலூகா, ராமநாதபுரம் 

மாவட்டம். 

அமனவதசி:  

 

95007 99007  

18. பனைவர்C.னகல்ஸ் லிவயா 

ெஸ்டின், பல்ர் (/ததா),    

இந்ின் வபாண்மக் கல்லூாி, 

ாாபும், 

ிபைதல்வலி ாட்டம்- 627111                                           

அமனவதசி:  

 

73976 05556 

04637-254029 

deantiac@tnau.ac.in 



19. பனைவர். R. தமிழ் வவந்தன்,Ph.D., 

பல்ர் (/ததா),    

ாபந்ா வபாண்மக் கல்லூாி, 

ிபைச்சி-தசன்மண, NH-45, 

தடுங்கூர்,  ிபைச்சி-621105 

அமனவதசி:  

 

9842278530 

 

deanagrinalanda@tnau.ac.in 

5.2. வவளாண் பட்டயப் படிப்புகனள வழங்கும் னமயங்கள் 

 

வ. ண் கல்லூாி பதானலவபசி மின் அஞ்சல் 

1. பதல்வர் மற்ரம் தனலவர்,  

ம்.ஸ்.சுவாமிநாதன்  வவளாண்னம 

நிரவைம், வவளாண்னம ஆராய்ச்சி 

நினலயம், பவாைி சாகர் - 638 451 

 

தாமனவதசி: 

அமனவதசி: 

04295-240244 

9443853473 

arsbsr@tnau.ac.in  

2. பதல்வர் மற்ரம் தனலவர்,  

சி.சுப்பிரமேியம் வவளாண்னம 

நிரவைம், ண்பேய் ஆராய்ச்சி 

நினலயம், திண்டிவைம் - 604 002 

தாமனவதசி: 

 

அமனவதசி:  

04147-222293/  

                      

250293 

9442472103 

arstvm@tnau.ac.in 

3. பதல்வர் மற்ரம் தனலவர், 

வவளாண்னம நிரவைம், மண்டல 

ஆராய்ச்சி நினலயம், அம்தாசபத்ிம்-

627 401 

 

தாமனவதசி: 

அமனவதசி: 

04634-250215 

9994694076 

arsasd@tnau.ac.in 



4. பதல்வர் மற்ரம் தனலவர் வவளாண்னம 

நிரவைம், மண்டல ஆராய்ச்சி நினலயம், 

வகாவிலக்குளம், 

அருப்புக்வகாட்னட - 626 107 

தாமனவதசி: 04566 – 220562 arsapk@tnau.ac.in 

5. பதல்வாா் மற்ரம் தனலவர்,  

வதாட்டகனல ஆராய்ச்சி நினலயம்,  

வபச்சிபானற - 629 161 

தாமனவதசி: 

 

04651-281191 hrsppi@tnau.ac.in 

6. பதல்வர் மற்ரம் தனலவர்,  

வவளாண்னம ஆராய்ச்சி நினலயம்,  

வகாவில்பட்டி -628 501 

தாமனவதசி: 

  

அமனவதசி: 

04632-

220533/221133 

9994409000 

arskovilpatti@tnau.ac.in 

arskovilpatty@tnau.ac.in 

7. பதல்வர் மற்ரம் தனலவர்,  

வபாண்ம ிபொணம், 

STAMIN பாகம், 

குடுிான்மன,  

புதுக்வகாட்மட -622 104 

தாமனவதசி: 

அமனவதசி: 

04339—241333 

7339503331 

 

iakdm@tnau.ac.in 

8. பதல்வர் மற்ரம் தனலவர்,  

வபாண்ம ிபொணம், 

ண் ற்பொம் ண்ீர் வனாண்ம, 

ஆாய்ச்சி ிபொணம், 

காட்டுத்வாட்டம், ஞ்சாவூர் -613 501 

தாமனவதசி: 

அமனவதசி: 

04362-267680 

9443450818 

arsswmri@tnau.ac.in 

 

 



 

5.3. .வ.த.க தும ிபொணங்கள் 

வ.ண் கல்லூாி பதானலவபசி மின் அஞ்சல் 

1. பதல்வர் மற்ரம் தனலவர், 

சகாயத்வதாட்டம் வவளாண்னம 

மற்ரம் ஊரக  புற வளர்ச்சி நிரவைம்,  

வலூர் மாவட்டம் - 631 151 

தாமனவதசி:  044-27655333 danielambu@yahoo.co.in  

2. பதல்வர் மற்ரம் தனலவர், 

வபாண்ம ற்பொம் 

வாட்டக்கமனில் தட்டதடிப்பு,  

தந்னதவராவர் வவளாண்னம மற்ரம் 

ஊரக புற வளர்ச்சி நிரவைம்,  

லம்பலூர், பபரம்பலூர் - 621 212 

தாமனவதசி: 

அமனவதசி:  

 

04328-325096/  

291066 9750970152 

triard-peramablur@yahoo.co.in 

  

 

 

3. 

பதல்வர் மற்ரம் தனலவர், 

வபாண்ம ற்பொம் 

வாட்டக்கமனில் தட்டதடிப்பு 

வாைாவராய்யர் வவளாண்னம 

நிரவைம், மக்கடவு,  

பபாள்ளாச்சி - 624 003 

தாமனவதசி: 04253-290147 director@via.ac.in 

4. பதல்வர் மற்ரம் தனலவர், 

ஆதிபராசக்தி வவளாண்னம 

நிரவைம், காபாய் - 632 506, 

வலூர் மாவட்டம் 

தாமனவதசி:  

அமனவதசி: 

 

04173-295050 / 

24264 

7418890095 

deanapac@tnau.ac.in 



6. வவளாண் அறிவியல் நினலயங்கள் 

வ.ண் திட்ட ஒருங்கினேப்பாளாின் பபயர் 

மற்ரம் வவளாண் அறிவியல் 

நினலயங்களின் பகவாி 

பதானலவபசி ண் மின்ைஞ்சல் 

1. பமணர். K. பரவமஸ்வாி,  

ஒருங்கினேப்பாளர், 

வவளாண் அறிவியல் நினலயம்,        

திண்டிவைம் -  604 002, விலப்புரம்.  

பதானலவபசி:  

அமனவதசி:  

 

04147- 250001              

9047042517 

kvktvm@tnau.ac.in  

parameswarikali@gmail.com 

2. பனைவர். R. ிஜனஷ்ி,  

ஒருங்கினேப்பாளர், 

வவளாண் அறிவியல் நினலயம்,            

வகாவிலங்குளம் -626 107 

அருப்புக்வகாட்னட,  விருதுநகர் 

மாவட்டம்  

பதானலவபசி:  

 

04566-220561      

 

kvkvirudhunagar@tnau.ac.in 

3. பனைவர்.S.வஜாசுா வடிட்சன்,  

ஒருங்கினேப்பாளர், 

வவளாண் அறிவியல் நினலயம்,          

விாிஞ்சிபுரம் – 632 104. 

வவலூர் மாவட்டம் 

பதானலவபசி: 

அமனவதசி:  

 

0416- 2273221            

9489804410 

kvkvellore@tnau.ac.in 



4. பமணர். R.திவாி, 

 ஒருங்கினேப்பாளர், 

வவளாண் அறிவியல் நினலயம்,                   

ிபைப்தி சாம் – 629 901,  

கன்ைியாகுமாி மாவட்டம் 

பதானலவபசி:  

 

அனலவபசி:   

04652-  275759 / 

281191 

9659471038 

kvkppi@tnau.ac.in 

5. பனைவர். S.கண்ன்,               

ஒருங்கினேப்பாளர், 

வவளாண் அறிவியல் நினலயம்,        

விருத்தாச்சலம் – 606 001,  

கடலூர்  மாவட்டம். 

பதானலவபசி: 

அனலவபசி:  

04143-238353   

9842664165 

kvkvri@tnau.ac.in 

6. ிபை.C.ாஜமாேிக்கம்,  

ஒருங்கினேப்பாளர், 

வவளாண் அறிவியல் நினலயம்,                           

கடவலார உப்புநீர் ஆராய்ச்சி 

நினலயம், 

ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், 

ராமநாதபுரம் – 623 503 

பதானலவபசி:  

அனலவபசி:  

04567-230250/ 232639 

09443778075 

ramnadkvk@tnau.ac.in  

manickshorti@yahoo.co.in 

www.kvkramnad.org 

7. பனைவர்.M.R. லதா,  

ஒருங்கினேப்பாளர், 

வவளாண் அறிவியல் நினலயம், 

வதசியப் பயிர வனக ஆராய்ச்சி 

னமய வளாகம், வம்பன் காலைி,  

புதுக்வகாட்னட– 622 303 

பதானலவபசி: 

அமனவதசி: 

04322-290321/296447 

 9842878311 

kvkvamban@tnau.ac.in  

mailto:kvkvamban@tnau.ac.in


8. பனைவர்.P.காமராஜ், 

ஒருங்கினேப்பாளர், 

வவளாண் அறிவியல் நினலயம், 

சிக்கல்,  

நாகப்பட்டிைம் – 611 108  

 

பதானலவபசி: 

அனலவபசி:  

04365-246266 

9842563519 

kvksikkal@tnau.ac.in 

9. பனைவர்.R.வீபுத்ின்,  

ஒருங்கினேப்பாளர், 

வவளாண் அறிவியல் நினலயம், 

மதுனர – 625 104  

 

பதானலவபசி: 

அனலவபசி:  

0452-2422955/2422956 

9003520822 

kvkmdu@tnau.ac.in 

10. பனைவர்.N. _ாம், 

ஒருங்கினேப்பாளர்,  

வவளாண் அறிவியல் நினலயம், 

சந்தியூர் - 636 203.  

வசலம் மாவட்டம் 

 

 

பதானலவபசி: 

அனலவபசி:  

0427- 2422550    

9443702262 

kvkmallur@tnau.ac.in 

11. பனைவர்.A.தாஸ்கன்,  

ஒருங்கினேப்பாளர், 

வவளாண் அறிவியல் நினலயம், 

நீடாமங்கலம் - 614 404 

திருவாரூர் மாவட்டம்  

 

பதானலவபசி:  

அனலவபசி:  

04367- 260666/ 261444 

9566841517 

kvkndm@tnau.ac.in 



12. பனைவர்.R. ிஜனஷ்ி, 

ஒருங்கினேப்பாளர்,  

வவளாண் அறிவியல் நினலயம், 

சிரகமேி – 639 115, திருச்சி  

பதானலவபசி: 

அனலவபசி: 

0431- 2614417 

9442879422                

kvksgm@tnau.ac.in 

13. பனைவர். K.சுி, 

ஒருங்கினேப்பாளர்,  

வவளாண் அறிவியல் நினலயம்,                          

திரூர் – 602 025, திருவள்லர்  

பதானலவபசி:  

 

அனலவபசி:  

044-27620233/ 

28141136 

9865021683 

kvktirur@tnau.ac.in 

14. பனைவர் N.டிவல்,  

ஒருங்கினேப்பாளர்,  

வவளாண் அறிவியல் நினலயம், 

பாப்பாரப்பட்டி,  

தருமபுாி - 636 809  

பதானலவபசி:  

அனலவபசி:  

04342-248040/245860 

9443084506 

kvkdpri@tnau.ac.in 

அசு சாா வபாண் அநிில் ிமனங்கள் 

15. பமணர்.P.அவகசன், 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

மாடா வபாண் அநிில் 

ிமனம்,272, ததபைாள் கர், 

புதுாிம் தாமபம் சாமன, 

கலிங்கிம் அஞ்சல் – 638 453 

வகாதிதசட்டிதாமபம், ஈவாடு 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி : 

04248 – 226695 

94438 97654 

myradakvk@gmail.com 

 



16. பமணர்.V. ஸ்ரீணிாசன், 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

ஸ்வகடு வபாண் அநிில் 

ிமனம், ாமககுபம்,  

படிமத்ாதணந்ல் தால்  

தூத்துக்குடி – 628 102. 

தாமனவதசி :  

அமனவதசி : 

0462- 2501008            

99429 78486 

scb_ scad@yahoo.com 

17. பமணர்A.ாான், 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

வபாண் அநிில் ிமனம், 

காந்ிகிாம் ஊக ிமனம் ,  

காந்ிகிாம் – 624 302 ,  

ிண்டுக்கல் ாட்டம் 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி : 

0451 –2452168              

9486780527 

kvkdindigulpc@gmail.com 

info@kvkgri.in 

gricc@vsnl.com 

www.kvkgri.in 

www.ruraluniv.org 

 

18. பமணர்.J.ிிம், 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

சஸ்ி வபாண் அநிில் 

ிமனம், 

புழுவாி கிாம், ஆர்.டி மன 

தால், குபித்மன ட்டம்,  

கபர் ாட்டம்– 621 313 

அமனவதசி: 

அமனவதசி: 

94889 67675  

97900 20666 

skvkk@yahoo.co.in 

 

 

 

mailto:gricc@vsnl.com
http://www.ruraluniv.org/


19. பமணர். T.சுந்ாஜ், 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

பமணர். ததபைாள் வபாண் 

அநிில் ிமனம், லுிச்சங்கிாி 

கிாம்,  

ல்லிாணப்தள்பி தால்,  

கிபைஷ்கிாி – 635 120 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி: 

04343 – 296039              

94438 88644 

drperumalkvk@hotmail.com 

20. பமணர்.P. ிஜனட்சுி, 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

வேன்ஸ் வார் வபாண் 

அநிில் ிமனம், 

ிக்கண்டபும் – 621 115 

ததம்தலூர் ாட்டம் 

தாமனவதசி  

 

அமனவதசி: 

04328 – 293251, 

209285 

7667658882 

kvkpblr@rediffmail.com 

21. பமணர்.G.ாபர்த்ி, 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

உதாசி - வபாண் அநிில் 

ிமனம்,கிதபன்ிபே,   

தால் ததட்டி ண். 11, 

குன்னூர் – 643 101 

ீனகிாி ாட்டம் 

தாமனவதசி:  

 

அமனவதசி :  

0423 -  2230772             

0423 – 2221972             

94430 03147 

oty_kvkvnr@sancharnet.in 



22. பமணர்.P.ாாிபத்து, 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

தசன்ட்தடக்ட் வபாண் அநிில் 

ிமனம், காாட்சிபும் (ஸ்.ஏ), 

வணி ாட்டம் – 625 520 

 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :  

04546 –247564 

94420 25109 

cendectkvk@rediffmail.com 

 

23. பமணர். P.குடிவலு, 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

ஸ்ரீ அிணாசிலிங்கம் வபாண் 

அநிில் ிமனம்,  

ிவகாணந்ாபும் – 641 113 

காமட ட்டம்,  

வகாபத்தூர் ாட்டம் 

தாமனவதசி : 

 

அமனவதசி:  

 

04254-284223 

 04254- 294325 

98424 41500 

sakvk.cbe@rediffmail.com 

 

24. பமணர்.N.வஷ் ாஜா 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

வடபுாி வபாண் அநிில் 

ிமனம், கிழ்தல்லி கிாம், 

சித்ாதூர் தால், தசய்ார் ட்டம் – 

604 410, ிபைண்ாமன 

ாட்டம் 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :  

04182 – 247271              

99437 27419 

vedapurikvk@gmail.com 



25. பமணர்.K. திசன்ண குார், 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

ஆர்.ி.ஸ். வபாண் அநிில் 

ிமனம், ஆர்க்குடி – 627 852, 

ஊர்வனகன் (திதிஏ),தன்காசி 

ட்டம், ிபைதல்வலி ாட்டம்  

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :  

04633 – 240552              

98433 11747 

rvskvk@rediffmail.com 

26. பமணர்.V.தசந்ில்குார், 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

தி.ம்.டி. வபாண் அநிில் 

ிமனம், 

உசினம்தட்டி, ாவணாிப்தட்டி (திதிஏ) 

வசணமகப்தட்டி,  

ஞ்சாவூர் ாட்டம் – 613 402 

தாமனவதசி : 

அமனவதசி :  

04362 –221474          

94439 71034 

bmtkvk@gmail.com 

 

27. பமணர்.R.ாாிபத்து, 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

கிாிட் வபாண் அநிில் 

ிமனம், 

வசாாவி அஞ்சல்,  

தஜக்தகாண்டம் ி, 

அாிலூர் ாட்டம் – 612 902 

தாமனவதசி : 

 

 

04331 – 290335              

              

 

creedkvk@aol.com 



கால்மட வபாண் அநிில் ிமனங்கள் 

28. பமணர். P.குவல், 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

வபாண் அநிில் ிமனம், 

காட்டான் குபத்தூர் அஞ்சல், 

காட்டுப்தாக்கம்,  

காஞ்சிபும் – 603 203 

 

தாமனவதசி :  

அமனவதசி:  

0442 -7452371           

98401 13681 

kvkkpm@yahoo.co.in. 

 

29. பமணர்.B.வாகன், 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

வபாண் அநிில் ிமனம், 

கால்மட பைத்து கல்லூாி ற்பொம் 

ஆாய்ச்சி பாகம்,  

சி.காடு (தால்),  

ாக்கல் – 637 001 

தாமனவதசி :  

அமனவதசி :  

04286 -266345  

94432 58626 

namakkalkvk@gmail.com 

 

 

 

30. பமணர்.V.தணிச்சாி,   

 ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

வபாண் அநிில் ிமனம், 

குன்நக்குடி,   

சிகங்மக – 630 206 

 

 

 

தாமனவதசி :  

அமனவதசி : 

04577 -2642           

94431 02130 

kvkkundrakudi@yahoo.co.in  



புதுச்வசாி வபாண் அநிில்  ிமனங்கள் 

31. பமணர்.S.சந்குார், 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

வபாண் அநிில் ிமனம், 

குபொம்தவதட்மட,புதுச்வசாி – 605 009 

தாமனவதசி :  

அமனவதசி :  

04368-26479                    

94425 49126 

pondicherrykvk@yahoo.co.in 

32. பமணர்.ாவஜந்ின், 

ிட்ட எபைங்கிமப்தாபர், 

வபாண் அநிில் ிமனம், 

தூர், காமக்கால் – 609 607 

தாமனவதசி :  

அமனவதசி :  

04368  -236600  

94433 14739 

karaikalkvk@yahoo.com 

 


