
விவசாயிகள் கூட்டைமப்  / விவசாயிகள் சங்க கூட்டைமப் கள் / விவசாயிகள் தயாாிப்பாளர் 
நி வனங்கள் 

 

வ.எண் ெபயர் 
விவசாயிகள் கிளப் கூட்டைமப்  தயாாிப்பாளர் 

நி வனத்தின் ெபயர் மற் ம் கவாி 
அைலேபசி 

எண் 

01. S.L.ெப மாள் 

தைலவர் 

O.P.R.விவசாய கூட்டைமப்  

நவநீத கி ஷ்ணா ரம், 

ெநல்ைல மாவட்டம் - 627 860 

9865365084 

02. T.ெபள யா 

ெபா ளாளர் 

O.P.R.விவசாய கூட்டைமப்  

நவநீத கி ஷ்ணா ரம், 

ெநல்ைல மாவட்டம் - 627 860 

9750169783 

03. P. த் சாமி 

த/ெப பழனிக ண்டர் 

பாரதியார் உழவர் சங்க தைலவர் கூட்டைமப்  

ேகாபி தா க்கா, காசி பாைளயம்,  

ஈேரா  மாவட்டம் 

9443835233 

04. K.P.பழனிசுவாமி 

பாரதியார் உழவர் சங்க தைலவர் கூட்டைமப்  

ேகாபி தா க்கா, காசி பாைளயம், 

ஈேரா  மாவட்டம் 

9585108892 

05. A. க்கன் 

உழவர் சங்கம் 

மணப்பச்ேசாி, 

ேம ர் தா க்கா, 

ம ைர மாவட்டம் 

9585108892 

06. S. த்தய்யாெசல்வம் 

விவசாயிகள் சங்கத்தின் கூட்டைமப்  

6/45, திய ேகாதா ெத , 

லால்கு  அஞ்சல், தி ச்சி மாவட்டம் 

9751091859 

07. P.க ய ர்த்தி 

காேவாி விவசாயிகள் சங்கம் 

113, நி  ெத , சாந்தமங்கலம், 

லால்கு  வட்டம், தி ச்சி - 621 703 

9751091859 



08. K.ஆ கம் 

காஞ்சி ரம் ஒன்றி ஒ ங்கிைணந்த உழவர் மன்ற 
சங்கம் 

பதி  எண் /20/ 2013, 

ஆற்டாக்கம் கிராமம், காஞ்சி ரம் 

9600482397 

09. M.பாண் யன் 
தாத்ைதயங்கார் ேபட்ைட ல் ய பண்ைண 
உற்பத்தியாளர் கு மம் 

தாத்ைதயங்கார்ேபட்ைட 

9994214140 

10. N.ெசல்வராஜன் 
தாத்ைதயங்கார் ேபட்ைட ல் ய பண்ைண 
உற்பத்தியாளர் கு மம் 

தாத்ைதயங்கார்ேபட்ைட 

9791972725 

11. V.ஜார்ஜ் கண்ணன் 
44/78 தி ல நகர், அழகப் ரம் அஞ்சல், 
கன்னியாகுமாி மாவட்டம் - 629 401 

9487249972 

12. 
நஞ்சில் K.M.S 
ஆண் ாினி 

சி மலர் ெத  

ேதாவாைள ெமயின் ேரா , 

இராஜா ஆர் - 629 402, குமாி மாவட்டம் 

7598629487 

13. 
G.காிகாலன் 

 

நச ர் விவசாய தனியார் கம்ெபனி ட் 

57/1, வள் வர் நகர், நச ர், குளித்தைல, க ர் 
9751222211 

14. K.வனிதா 
நச ர் விவசாய தனியார் கம்ெபனி ட் 

57/1, வள் வர் நகர், நச ர், குளித்தைல, க ர் 
9442577431 

15. A.மதியழகன் 

நடய ர் விவசாயம் தயாாிப்பாளர் கம்ெபனி 
மிெடட் 

52-A , நடய ர் அஞ்சல், 

க ர் மாவட்டம் - 639 117 

9442577431 

16. A.ெபான் சாமி 

நடய ர் விவசாயம் 

52-A தயாாிப்பாளர் கம்ெபனி மிெடட், 

சந்ைத ர் நடய ர் அஞ்சல், 

க ர் மாவட்டம் - 639 117 

9443331502 

17. 
T.தி ெவங்கடம் 

ெப ம்பதி 

பசுைம ேதங்காய் கூட்டைமப்  

ஜமீன்காளியா ரம் (அஞ்சல்), 

ெபாள்ளாச்சி வட்டம் - 642 110 

9486134531 

8526074481 



18. P.சாம்ராஜ் 

பவானி விவசாய சங்கம் 

உைடயம் பால் ைன விவசாயிகள், 
உட்ப ய ர் சங்கம் ர் 

9524560077 

19. M. கன் 

சின்னம ர் வட்டார அளவிலான ெநல், வாைழ, 
திராட்ைச மற் ம் ெதன்ைன, பயிாி ேவார் 
கூட்டைமப்  

கஸ் ாி நகர், SPK ேரா , சின்னம ர், 

ேதனி மாவட்டம் - 625 515 

9159765016 

9842484660 

20. R.தி மைலசாமி 

அமராவதி பல் ைன விவசாய 
உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் 

த்திராபாைளயம், மடத் க்குளம் தா க்கா, 

தி ப் ர் மாவட்டம் 

9942407409 

8754646377 

21. K.ராேஜந்திரன் 

உழவர் மன்றம் 

வைலச்ேசாிபட் , ேம ார் தா க்கா, 

ம ைர மாவட்டம் 

- 

22. வராஜ் சின்னகுன் ர் விவசாயிகள் ஆஸ்.கூட்டைமப்  9884300208 

23. அனில்குமார்.V. தர்மகிாி சா வயல், கூட ார் நீலகிாி 9488093844 

24. M.K.சந்திரேபாஸ் தர்மகிாி சா வயல், கூட ார் நீலகிாி 9443931367 

25. S.சிரங்கன் 

ேதன்கூ  உழவர் மன்றம் 

ேபாளா ர் 

ம ைர வட்டம் 

9943708531 

26. S.ேச ராமன் வட்டார வயலகம், தி மங்கலம் 9047363552 

27. C.கிட் சாமி தி ப் ர் மாவட்டம் 8754646377 

28. S.சதானந்தம் 

இயற்ைக விவசாய உற்பத்தியாளர் நி வனம் 

931/ 1-மின் நகர், வ.காந்தி கிராமம்,  

பசுபதிபாைளயம் (அஞ்சல்), க ர் - 639 004 

9842915474 

29. N.சங்கரபாண்  
ேதன்கூ  சி தானிய உற்பத்தி விவசாய 
கூட் கு , 

ேபைர ர் வட்டம், ம ைர 

7639882959 

 


