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காளான் மற்றும் காளான் வித்து வளர்ப்பவர்களின் முகவாிகள் 

 

எ

ண். 
பபயர் மற்றும் முகவாி 

ப ாலைபபசி 

எண் 
இ-பமயில்   யாாிப்பு 

1.  

 ிரு.எஸ்.  ிைகராஜ்  

71/22B, 7-வது ப ரு, பசட்டி குள பராடு, 

பபாளூர் பராடு,  ிருவண்ணாமலை - 606601 

 9566411633 thilagaraj3478@gmail.com 
காளான் 

ப ாழில்நுட்பம் 

2.  

M/s. HAAD நிறுவனம் 

முஹம்மது கச்சகாரன், முடிக்பகாடு பந் லூர் 

(Pt), பண்டிக்காடு வழி, மைாப்புரம் 

மாவட்டம், பகரளா- 676521. 

4832782194, 

8281700803 
mohd141970@gmail.com காளான் சாகுபடி 

3.  

M/s.  ன பகசன் காளான் பண்லண, 

 ிரு.பக.சரவண குமார், 

எண். 85/4 C, காஸ்பா பாலவ காட்டுத் 

ப ாட்டம், பகாங்கர்பாலளயம், 

பகாபிச்பசட்டிப்பாலளயம்  ாலுக்கா, ஈபராடு 

மாவட்டம் - 638 506. 

9952717595 / 

7200723465 
joyinram@gmail.com காளான் சாகுபடி 

4.  

 ிரு.ஆர்.கந் பவல், 

1/A, புவனகிாி பராடு, குறிஞ்சிப்பாடி, கடலூர் 

மாவட்டம் - 607302 

9626262699 

9087871677 
kandavelpillai@gmail.com 

பால் காளான் 

உற்பத் ி 

5.  

 ிரு.அ.பசந் ில்குமார், 

668, பவள்லள விநாயகர் பகாயில் ப ரு, 

கஞ்சமன னபபட்லட, குறிஞ்சிப்பாடி  பால், 

கடலூர் மாவட்டம் - 607302 

04142 258686 

9894687299 
srgroups03@yahoo.co.in 

பால் காளான் வித்து 

உற்பத் ி   
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6.  

 ிரு.எஸ்.ஆர்.மயில்சாமி, 

45/29, வார்டு எண்.11 ப ரு எண்.4, 

ப ன்கலர டவுன் பஞ்சாயத், பகாலவ - 

641101 

0422-3236471 

9443913501, 

9597969505 

mylsamysr@gmail.com 

காளான் 

பண்லணயம் , 

உயிர்ப்பபாருள் கட்டி 

 யாாித் ல் 

7.  

 ிரு.அ. காந் ி, 

3/39, N எண்.268, பமயின் பராடு, 

வாடமத்தூர்  பால், பசங்கம்  ாலுக்கா, 

 ிருவண்ணாமலை 

9159823241 -- காளான் சாகுபடி 

8.  

M/s. YATS Corporation Co.Ltd. 

 ிரு.யாசுஹிட் இட்படா, 

11-1 சுகிபடட் அஜா பயாபகாசுகா யமாகுசி, 

குாிஹர-ஷி, மியாகி 987-2224, ஜப்பான் 

9818555465 

( ிரு.சுாிந் ர் 

கல்ரா) 

surinder.kalra@skalraassociat

es.org 

yats88@mizudori.jp 

ஷிட்படக் காளான் 

உற்பத் ி  

9.  

M/s. நீைகிாி பண்லண உற்பத் ி  

 ிரு.யுவராஜ் ப ய்வசிகாமணி, 

No.5/46E, பமக்கினார்கிராமம், பபாகலூர் 

 பால், அன்னூர் - 641697 

9751077707 / 

9600947247 
yuvaa2012.yd@gmail.com 

பமாட்டு காளான் 

உற்பத் ியா 

ளர்  

10.  

 ிரு.எம்.பசந் ில்குமார், 

பசல்ைப்பம்பட்டியார் ப ாட்டம்,கருப்பூர் வழி, 

வட்டக்காடு  பால், ஓமலூர்  ாலுக்கா, பசைம் 

மாவட்டம் -636012 

9994047788 / 

9443265439 

venkateshkmp@gmail.com 

senthilkmp79@gmail.com 
காளான் உற்பத் ி  

11.  

பசல்வி.ஜ.சுகந் ி , 

37,  ீபக் பவங்கபடஷ் இல்ைம், நியூ எம்.ஜி. 

புரம்,  பவங்கபடஷ புரம், பபரம்பலூர் - 

621212 

9486159350 / 

9659951500 
172jenif@gmail.com 

சிப்பி மற்றும் பால் 

காளான் உற்பத் ி  

12.   ிரு.பி. லசத் ான்யன், 9677732414 cheyyarmushrooms@gmail.co காளான் உற்பத் ி 
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எாியூர்கிராமம், பசயூர்  ாலுக்கா, 

 ிருவண்ணாமலை மாவட்டம் - 604409 

m 

13.  

 ிரு.எஸ்.ராபஜந் ிரன், 

4-162-1, பமற்கு ப ரு, பமலையூர் பபாஸ்ட், 

சீர்காழி  ாலுக்கா– 609107 

9443985926 srajendran2006@gmail.com காளான் உற்பத் ி 

14.  

M/s. ஹிமாையன் பவட்ஸ்,   

 ிரு.பக.சக் ிபவல்,  1/44, கந் சாமி புதூர், 

பகாக்கலள  பால்,  ிருச்பசங்பகாடு 

 ாலுக்கா, நாமக்கல் மாவட்டம் - 637410 

04287-231887 

9787770887 / 

9788012625 

himalayanvets@gmail.com  காளான் உற்பத் ி 

15.  

M/s. மகா காளான், 

 ிரு.அ.ஆர். சுப்பிரமணியன், 

27, X-பிளாக், பகாலவ புதூர், பகாலவ-

641042 

9344098058 

/9443065716 
magamushrooms@gmail.com  

காளான் வித்து 

உற்பத் ி மற்றும் 

சாகுபடி 

16.  

பசல்வி.பி.அகிைா,  

32, லபயநீர் நகர், யூநியன் ஆபிஸ் எ ிாில், 

பமட்டுப்பாலளயம் பமயின் பராடு, காரமலட, 

பகாலவ – 104 

 

9655567314 akila.bhaskar@gmail.com  

காளான் சாகுபடி 

மற்றும் ப னீ 

வளர்ப்பு 

17.  

 ிரு.விக்ரம் கண்ணன், 

No.47 F/15, பவங்கபடசபுரம், பபரம்பலூர் 

 பால் மற்றும் மாவட்டம்  – 621212 

8971611044 / 

9886032482 
vigram1979@yahoo.com  காளான் உற்பத் ி 

18.  

 ிரு.எஸ்.கமல், 

37/2, பசாலழய மு லியார் ப ரு, பமாகனூர், 

நாமக்கல் மாவட்டம் – 637015 

04286-256903 

7373591520 
 

காளான் வித்து 

உற்பத் ி மற்றும் 

பண்லணயம் 

19.   ிரு.எண். அருள் பஜா ி, 8428129260 / nsarul92@gmail.com  காளான் வித்து 
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1-29/2-67A, வடக்கு ப ரு, கீழக்கலர, எசலன 

 பால், பபரம்பலூர் - 621219 

9787932771 உற்பத் ி 

20.  

 ிரு.வி.மயில்சாமி, 

No.8,VOC 3-வது ப ரு, பசௌாிபாலளயம்,            

பகாலவ-641028 

0422-4389344 

/9843083344    

mayillak@gmail.com 

 
காளான் சாகுபடி 

21.  

M/s.பஹல் ி லைப் புட்ஸ், 

எச்சன்காட்டூர், பகாட்டபகௌண்டம் பட்டி, 

ஓமலூர்  ாழுக்கா, பசைம் -636011 

9900073445 hlfoodssalem@gmail.com காளான் சாகுபடி 
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