
வேளாண் ப ாருட்கள் சந்தை ப யர்  ரகம் ைரம்  சில்லதர ேிதல ப ாத்ை ேியா ாரம் ேிதல*

காய்கறிகள்

அேதரக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ப ல்ட் 1 44.00/Kg 32.00/Kg

அேதரக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் தைஸ் 1 40.00/Kg 30.00/Kg

இளம் வசாளகைிர் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 8.00/Piece 60.00/10Pieces 

உருதளக்கிழங்கு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ப ங்களூர் 1 40.00/kg 35.00/Kg

உருதளக்கிழங்கு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ஆக்ரா 1 36.00/Kg 30.00/Kg

உருதளக்கிழங்கு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வ ட்டுப் ாதளயம் 1 32.00/kg 28.00/kg

கத்ைாிக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ோி 1 22.00/Kg 12.00/Kg

கத்ைாிக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட்  ச்தச 1 20.00/Kg 12.00/Kg

கத்ைாிக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் குழாய் 1 25.00/Kg 15.00/Kg

கருதை  கிழங்கு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 30.00/Kg 24.00/Kg

கலாகாய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 40.00/kg 30.00/kg

காளி ிளேர் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 30.00/Flower 18.00/Flower

கீதர ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ப ான்ைாங்கன்ைி-  ச்தச 1 10.00/Bunch 6.00/Bunch

கீதர ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ைண்டுகீதர 1 10.00/Bunch 6.00/Bunch

கீதர ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் அரக்கீதர 1 8.00/Bunch 5.00/Bunch

கீதர ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் முருங்தக 1 10.00/Bunch 7.00/Bunch

கீதர ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் பகாத்ை ல்லி 1 15.00/Bunch 8.00/Bunch

கீதர ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் கருவேப் ிதல 1 2.00/Bunch 1.00/Bunch

கீதர ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் புைிைா 1 8.00/Bunch 4.00/Bunch

கீதர ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட்  ைத்ைக்காளி 1 7.00/Bunch 4.00/Bunch

கீதர ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் பேந்ையகீதர 1 30.00/Bunch 20.00/Bunch

கீதர ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் சிறுகீதர 1 10.00/ Bunch 6.00/Bunch

குதை ிளகாய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 30.00/Kg 22.00/Kg

குதை ிளகாய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் சிேப்பு 1 60.00/Kg 40.00/kg

குதை ிளகாய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட்  ஞ்சள் 1 60.00/Kg 40.00/kg

பகாத்ைேரங்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 20.00/Kg 12.00/Kg

வகரட் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ஊட்டி 1 1 40.00/Kg 28.00/Kg

வகரட் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ஊட்டி 2 1 35.00/Kg 25.00/Kg

வகாதேக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 16.00/Kg 10.00/Kg

சாம் ல் பூசைி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 14.00/Kg 10.00/ Kg

வசப் ங்கிழங்கு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 40.00/Kg 32.00/Kg

வசதைக்கிழங்கு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 30.00/Kg 20.00/Kg

பசௌ-பசௌ ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ைிரு தல 1 16.00/Kg 8.00/Kg

ைக்காளி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட்  ைை ள்ளி -5005 1 20.00/Kg 12.00/Kg

ைக்காளி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ஆப் ிள் 1 16.00/Kg 9.00/kg



ோதழ  ைண்டு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ப ாியது 1 10.00/Stem 5.00/Stem 

ோதழ இதல ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ப ாியது 1 2.00/Piece 800.00/Bundle

ோதழ பூ ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ப ாியது 1 10.00/Flower 4.00/Flower

நூல் - வகால் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ப ங்களூர் 1 20.00/Kg 12.00/Kg

 ச்தச - ட்ைாைி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 120.00/kg 100.00/Kg

 ச்தச  ிளகாய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 35.00/Kg 25.00/Kg

பீர்கங்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 24.00/Kg 16.00/Kg

சுதரக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 15.00/Kg 8.00/Kg

 ஜ்ஜி  ிளகாய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 30.00/Kg 20.00/Kg

 ாகற்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் கலப்பு இைம் 1 24.00/Kg 16.00/Kg

பீட்ரூட் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் கலப்பு இைம் 1 20.00/Kg 11.00/Kg

பீன்ஸ் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட்  ட்ைர் பீன்ஸ் 1 60.00/Kg 50.00/Kg

பீன்ஸ் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ாிங் பீன்ஸ் 1 40.00/kg 28.00/kg



புைிைா ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 8.00/Bunch 5.00/Bunch

பூசைிகாய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 15.00/Kg 10.00/kg

பூசைிகாய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ப ங்களூர் -டிஸ்வகா 1 10.00/Kg 5.00/Kg

புைதலங்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 15.00/Kg 10.00/Kg

 ாங்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 25.00/Kg 18.00/Kg

முட்தைக்வகாசு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ஊட்டி 1 14.00/Kg 7.00/Kg

முட்தைக்வகாசு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ப ங்களூர் 1 10.00/kg 5.00/kg

முருங்தகக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 50.00/Kg 40.00/Kg

முள்ளங்கி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல்-பேள்தள 1 20.00/Kg 9.00/Kg

பேங்காய ைாள் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 15.00/Bunch 8.00/Bunch 

பேங்காயம் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வகால்ைா 1 28.00/Kg 25.00/Kg

பேங்காயம் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ப ல்லாாி - ப ங்களூர் 1 28.00/Kg 25.00/kg

பேங்காயம் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் சிறிய - பேங்காயம் 1 40.00/Kg 35.00/Kg

பேங்காயம் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் சிறிய - பேங்காயம் 3 25.00/Kg 20.00/ Kg

பேண்தைக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 24.00/kg 16.00/Kg

பேள்ளாிக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 12.00/Kg 6.00/Kg

ைார்ைங்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 30.00/Kg 20.00/kg

அன்ைாசி ழம் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ப ாியது 1 60.00/Kg 50.00/Kg

ஆப் ிள் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் அப ாிக்கா 1 190.00/Kg 160.00/Kg

ஆப் ிள் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் சீைா 1 160.00/Kg 130.00/Kg

ஆப் ிள் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் சிம்லா 1 120.00/Kg 100.00/Kg

எலு ிச்தச ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ைடுத்ைரம் 1 4.00/Piece 3.00/Piece

எலு ிச்தச ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ப ாியது 1 5.00/Piece 4.00/Piece

பகாய்யா ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 60.00/Kg 40.00/Kg

ைர்பூசைி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் கிரன் 1 20.00/Kg 15.00/Kg

கிேி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 300.00/Kg 260.00/Kg

ைர்பூசைி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 25.00/Kg 16.00/Kg

ைிராட்தச ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட்  ன்ைீர் 1 90.00/Kg 70.00/Kg

ைிராட்தச ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வசாைா 1 150.00/kg 120.00/kg

ைிராட்தச ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட்  ஸ்கட்  1 350.00/kg 300.00/kg

சாத்துக்குடி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 50.00/Kg 30.00/Kg

 ப் ாளி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 30.00/Kg 20.00/Kg

வ ாிக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் யு.எஸ்.ஏ.கிாீன் 1 250.00/Kg 200.00/Kg

வ ாிக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் காஷ் ீர் 1 150.00/Kg 120.00/Kg

 ாம் ழம் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட்  ங்கை ள்ளி 1 50.00/Kg 30.00/Kg

 ாம் ழம் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் இ ாம் சந்த் 1 80.00/Kg 70.00/Kg

 ாம் ழம் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட்  ல்வகாோ 1 70.00/kg 50.00/kg



 ாம் ழம் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் பசந்தூரா 1 20.00/kg 15.00/kg

 ாதுதள ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் சிகப்பு/காபுல் 1 150.00/Kg 120.00/Kg

 ாதுதள ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் கவைஷ் 1 120.00/Kg 80.00/Kg

முலாம் ழம் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 30.00/Kg 20.00/Kg

வ ண்ைாின் ஆரஞ்சு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ைாக்பூர் 1 70.00/kg 45.00/kg

வ ண்ைாின் ஆரஞ்சு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் இம்வ ார்ைட் 1 120.00/Kg 100.00/Kg

ோதழக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் சக்தக 1 7.00/ piece 4.00/ piece

ோதழப் ழம் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ரஸ்ைாளி 1 40.00/kg 30.00/kg

ோதழப் ழம் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் பூேன்  1 50.00/kg 40.00/kg

ஆஸ்வ ரகஸ் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 45.00/Bundle 40.00/Bundle

ஆர்கிட் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 200.00/Bunch 180.00/bunch

சா ந்ைி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட்  ஞ்சள் 1 40.00/Kg 30.00/Kg

சா ந்ைி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் பேள்தள 1 40.00/Kg 30.00/Kg

வகாழிக் பகாண்தை ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 20.00/kg 10.00/Kg



பசண்டு ல்லி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் கலப்பு இைம் 1 30.00/Kg 20.00/Kg

 ல்லிதக ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 260.00/Kg 220.00/Kg

முல்தல ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 300.00/Kg 260.00/Kg

வராஜா ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 50.00/Kg 30.00/Kg

வராஜா ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் மூக்குத்ைி 1 70.00/Kg 50.00/Kg

வராஜா ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் த வ் ஸ்ைார் 1 50.00/Kg 40.00/Kg

வீர்ய ஒட்டு வராஜா ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 60.00/Bunch 40.00/Bunch

வராஜா ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் தை ிாிட் 1 160.00/Kg 120.00/ Kg

பஜர் ரா ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 5.00/Flower 3.00/Flower

கார்வைசன் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ஊட்டி 1 170.00/Bunch 140.00/Bunch

ைறு ை  ற்றும்  தலத்வைாட்ைப்  யிர்கள்

கடுகு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 65.00/Kg 55.00/Kg

கிராம்பு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 1050.00/kg 950.00/kg

பகாத்ை ல்லி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 125.00/Kg 100.00/Kg

 ட்தை ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 200.00/kg 170.00/kg

 ாக்கு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் பகாட்ை ாக்கு 1 360.00/Kg 330.00/Kg

 ாக்கு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் சாயா  ாக்கு 1 550.00/Kg 500.00/Kg

புளி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 70.00/Kg 65.00/Kg

புளி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 2 60.00/Kg 55.00/Kg   

பூண்டு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 120.00/Kg 100.00/Kg

பூண்டு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் சீைா 1 60.00/kg 40.00/kg

இஞ்சி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ைியூ 1 50.00/Kg 40.00/Kg  

இஞ்சி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட்  ாங்காய் 1 100.00/kg 80.00/Kg

வைங்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ப ாள்ளாச்சி  1 22.00/Nut 17.00/Piece

வைங்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வ ராவூரைி 1 15.00/Piece 12.00/Piece

வைங்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் ைடுத்ைரம் 1 18.00/Piece 14.00/Piece

 ிளகு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 825.00/kg 780.00/kg

முந்ைிாி ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 500.00/kg 450.00/kg

ஏலக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 1000.00/Kg 850.00/Kg

ஏலக்காய் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 2 760.00/Kg 650.00/Kg

வசாம்பு ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 160.00/Kg 130.00/Kg

பேந்ையம் ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் வலாக்கல் 1 75.00/Kg 60.00/Kg

பேற்றிதல ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் கற்பூரம் 1 50.00/100 Nos 40.00/100 Nos

பேற்றிதல ஓசூர்- காய்கறி ேிற் தையாளர்கள்  ார்பகட் கற்பூரம் 2 40.00/100Nos 30.00/100Nos

*ேிதல ேிேரங்கள் ஓசூர் எம்.ஜி.ஆர்  ார்க்பகட் ,வ ருந்து ைிதலயம் அருகில் . ோதழ  ண்டி,   லர் சந்தை,  ழ சந்தை

  ற்றும்  த்ைளப் ள்ளி சந்தையிலிருந்து வசகாிக்கப் ட்ைது












































































































































































