
 
jkpH;ehL ntshz;ikg; gy;fiyf;fHfk; 

nfhak;g[j;J}h; - 641 003 

Kidth]. kh. uh$nty;/ Ph.D. 
kf]fs] bjhlh]g[ mYtyh]  

ifg]ngrp: 94890 56730 

bjhiyngrp: 0422 - 6611302 

epfhp: 0422 - 2431821 

kpd;d";ry;:pro@tnau.ac.in 
 

bgWeh;/                 njjp:12.10.2022 

Mrphpah;/  

Iah/  

              fPnH Fwpg;gplg;gl;Ls;s bra;jp tptuj;jpid j';fsJ nkyhd ehspjHpy; 

gpuRhpf;FkhW md;g[ld; ntz;Lfpnwd;. 

தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமைக்கழகத்தில் ததன்மை வளர்ச்சி 

வாரியம் நடத்தும் 2022 ஆண்டிற்காை விவசாயிகள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி 

 தமிழ்நாடு வலராண்மப் பல்கமயக்கறகம் , சிஆர்-கரும்பு இனப்பபருக்க 
நிமயம் ற்றும் பதன்மன லரர்ச்சி லாரிம் இமைந்து, வகாமலயில் உள்ர தமிழ்நாடு 
வலராண்மப் பல்கமயக்கறகத்தில் 2022ஆம் ஆண்டு அக்வ ாபர் 14ஆம் வததி 
விலசாயிகள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நம பபமவுள்ரது .  
 ாண்புமிகு த்தி வலராண்ம ற்றும் விலசாயிகள் நயத்துமம அமச்சர் திரு . 
நவந்தி சிங் வதார் விலசாயிகள் கூட் த்மத பதா ங்கி மலக்கிமார் .  இந்த நிகழ்ச்சியில் 
தமிறக வலராண்ம ற்றும் விலசாயிகள் நயத்துமம அமச்சர் திரு. 
ம்.ஆர்.வக.பன்னீர்பசல்லம் பங்வகற்கிமார். திரு. அம்ன் வக அர்ஜுன் , ாண்புமிகு 
ம்.ல்.., வகாமல ல க்கு , ஸ்ரீதி. லானதி சீனிலாசன் , ாண்புமிகு ம் .ல்.., வகாமல 
பதற்கு, திரு. பி.ஆர்.ந ாஜன், ாண்புமிகு ம் .பி., வகாமல, முமனலர். ன். விஜயட்சுமி 
..ஸ்., தமயம நி ர்லாக அதிகாரி , பதன்மன லரர்ச்சி லாரிம் , திரு. வக. நாாைன் 
ாஸ் ர், துமைத் தமயலர் , பதன்மன லரர்ச்சி லாரிம் , முமனலர். பல. கீதாயட்சுமி, 
துமைவலந்தர், தமிழ்நாடு வலராண்மப் பல்கமயக்கறகம் , திரு. C. சமூர்த்தி இ.ஆ.ப, 
வலராண் உற்பத்தி ஆமைர் ற்றும் அசு பசயாரர் ஆகிவார் உமாற்ம உள்ரனர் . 
கரும்பு இனப்பபருக்க நிமய  இக்குநர் முமனலர் ஜி. வேபிபா, லவலற்புமயும் 
ற்றும் தமயம பதன்மன லரர்ச்சி அலுலயர் , முமனலர் பி. ேனுந்வத கவு ா 
நன்றியுமமயும் லறங்க உள்ரனர் . 

 



 இந்நிகழ்ச்சியிமனத் பதா ர்ந்து விலசாயிகளு ன்  விஞ்ஞானிகளின் 
கயந்துமா ல் நம பபறும் . பதன்மன விலசாம் பதா ர்பான பல்வலறு பிச்சமனகள் 
ற்றும் லாய்ப்புகள் குறித்த தகலல்கமர விலசாயிகள் பபறுலார்கள். பல்வலறு புதுமான 
திப்பு கூட் ப்பட்  வதங்காய் பபாருட்கள் , பதன்மன பற்றி தகலல் இயக்கிங்கள் , 
சுலபாட்டிகள் ற்று ம் பலளியீடுகளு ன் கூடி கண்காட்சியும் நிகறவுள்ரன. 
 இந்நிகழ்ச்சியில், க்கள் பிதிநிதிகள் , வலராண்ம ற்றும் விலசாயிகள் நய 
அமச்சகம் ற்றும் தமிறக அசின் உர் அதிகாரிகள் ற்றும் ஆயிம் விலசாயிகள் கயந்து 
பகாள்கின்மனர். 
இந்திய ததன்மை நிைவரம்: 

உற்பத்தி ற்றும் கசூலில் பதன்மன லரரும் நாடுகளில் இந்திா முன்னிமய 
லகிக்கிமது ற்றும் பதன்மனச் சாகுபடி பப்பில் மூன்மாலது இ த்மதப் பிடித்துள்ரது . 
2021-22 ஆம் ஆண்டில் இந்திாவில் வதங்காய் உற்பத்தி 19,247 மில்லின் ஆகும். இது 
உயகராவி உற்பத்தியில் 31 சதவிகிதத்மத வி  அதிகாக உ ள்ரது. கசூழில் எரு 
பேக்வ ருக்கு 9123 காய்கள் பதிலாகியுள்ரது . நது பாத்த பதன்மன நியப்பப்பு 2.10 
மில்லின் பேக்வ ர் ஆகும். 
 இந்திாவில் பதன்மன சார்ந்த நிறுலனங்கள், சந்மதகளில் புதி தாரிப்புகமர 
பகாண்டு லருலவதாடு , பயருக்கு வலமய லாய்ப்புகமரயும் அளித்து லருகின்மன . 
பதன்மன லரர்ச்சி லாரிம் லரு த்திற்கு 3638 மில்லின் வதங்காய்கமர பதப்படுத்தும் 
திமன் பகாண்  537 புதி வதங்காய் பதப்படுத்தும் அயகுகமர நிறுவுலதற்கு ஆதமல 
லறங்கியுள்ரது. 

வதங்காய்ப் பபாருட்களின் ற்றுதியிலும் இந்திா குறிப்பி த்தக்க சாதமன 
பம த்துள்ரது. 2021-22 ஆம் ஆண்டில் பதன்மன நார்ப் பபாருட்கமரத் தவிர்த்து இத 
வதங்காய்ப் பபாருட்களின் ற்றுதி ரூபாய். 3236.83 வகாடிாகும். இது முந்மத ஆண்ம  
வி  சுார் 41% அதிகாகும். பசல்படுத்தப்பட்  கார்பன் , வதங்காய் ண்பைய் , உயர் 
வதங்காய், காய்ந்த வதங்காய் , புதி வதங்காய் ற்றும் இரந்வதங்காய் ண்பைய் ஆகிமல 
இந்திாவிலிருந்து ற்றுதி பசய்ப்படும் முக்கி வதங்காய் பபாருட்கள் . பதன்மன நார் 
உட்ப  பாத்த ற்றுதி யில் ரூபாய் 7577 வகாடி மூயம் பத ன்மனச்சாகுபடியின் 
முக்கித்துலம் இந்திப் பபாருராதாத்தில்  பலளிப்படுகிமது. 
 

 



தமிழகத்தின் ததன்மை நிைவரம்  
இந்திரவில் பதன்மன சாகுபடியில் தமிழ்நாடு பபரும் பங்மக லகிக்கிமது . 

தமிறநாட்டில் தற்வபாது 4.44 பேக்வ ர் பப்பரவில் பதன் மன பயிரி ப்படுகிமது . 
ாநியத்தின் வதங்காய் உற்பத்தி 512.82 மில்லின் ற்றும்  கசூல் எரு பேக்வ ருக்கு 
11526 ஆகும்.  

இந்திாவில், பதன்மனயின் கீழ் 20% பப்பரவிலும் 26% உற்பத்தியிலும் தமிழ்நாடு 
பங்களிக்கிமது. வதங்காய் பதப்படுத்தும் அயகு நிறுவுலதில்  தமிறகம் முதலி த்தில் உள்ரது . 
88,467 பேக்வ ர் பப்பரவில் பதன்மன சாகுபடியில் வகாம்புத்தூர் முதலி ம் லகிக்கிமது.  
ாநியத்தில் பதன்மன சாகுபடிம ஊக்குவிக்கவும் , பதன்மன விலசாயிகளுக்கு 
பதன்மன லரர்ச்சி லாரித் திட் ங்கமர பசல்படுத்தவும் , அறிவில் சாகுபடி 
முமமகளுக்கு லழிகாட்டுதல்கமர லறங்கவும் , வதங்காய் பதப்ப டுத்துதல் ற்றும் 
சந்மதப்படுத்துதமய வம்படுத்தவும் , பதன்மன லரர்ச்சி லாரித்தின் ண் ய 
அலுலயகம் ற்றும் பசல்விரக்க விமத உற்பத்தி மம் ாநியத்தில் பசல்பட்டு 
லருகிமது.  

உற்பத்தியில் தமிறகம் நாட்டிவயவ மூன்மாலது இ த்தில் உள்ரது . ாநிய 
விலசாயிகள் வதங்காய் ற் றும் அதன் விமரபபாருட்கமர பதப்படுத்துதல் ற்றும் திப்பு 
கூட்டுதல் ஆகிலற்றிலும் ஈடுபட்டுள்ரனர் .  

இந்திாவில் 70% அயகுகள்( பகாப்பம அமக்கும் பகாப்பம , பசல்படுத்தப்பட்  
கார்பன் யூனிட்கள் , இரந்வதங்காய் ண்பைய் யூனிட்கள் , வபக்வகஜ் பசய்ப்பட்  
ப ண் ர் வதங்காய் தண்ணீர் யூனிட்கள் , ஸ்ப்வ காய்ந்த வதங்காய் பால் பவு ர் யூனிட்கள் , 
வதங்காய் பால் யூனிட்கள் ற்றும் பய புதுமான திப்பு கூட் ப்பட்   வதங்காய் தாரிப்பு 
யூனிட்கல்) தமிழ்நாட்டில் உள்ரது. 

தூத்துக்குடி ற்றும் பசன்மன துமமமுகங்கள் வதங்காய் பபாருட்களின் 
ற்றுதியில் பபரும்ப குதிமக் மகாளுகின்மன , தமிழ்நாட்டின் துமமமுகங்கள் 
லழிாக வதங்காய் சார்ந்த பபாருட்களின் ற்றுதி (60% பங்கு) முதலி த்தில் உள்ரது . 
 வதங்காய் ஏடு அடிப்பம யியான பசல்படுத்தப்பட்  கார்பன் வதங்காய்கள் , 
வதங்காய் ண்பைய் ற்றும் வதங்காய் ஏடு கரி ஆகிலற்றின் ற்றுதியில் ாநியம் 
முன்னணியில் உள்ரது ற்றும் காய்ந்த வதங்காய் ற்றுதியில் இண் ாலது இ த்திலும்  
உள்ரது. வகாம்புத்தூரில் உள்ர பபாள்ராச்சி பகுதி இந்திாவில் இருந்து வதங்காய் 



ற்றும் பதன்மன நார் பபாருட்கமர ற்றுதி பசய்லதற்கான முக்கி மாக 
லரர்ந்து லருகிமது, வலும் நாட்டின் இரநீர் வதமலமயும் பூர்த்தி பசய்கிமது . 

க ந்த 8 ஆண்டுகளில், 2014-15 முதல் 2021-22 லம, லாரிம் ரூ பாய்.290.82 
வகாடிகமர பல்வலறு துமம சார்ந்த திட் ங்கள் , வதங்காய் பதப்படுத்தும் அயகுகள் ற்றும் 
காப்பீட்டு திட் ங்களுக்கு  பசயவிட்டுள்ரது. 2022-23 ஆம் ஆண்டில் , ரூ. 14.17 வகாடிகமர 
கர அரவில் பதன்மன லரர்ப்பு திட் ங்களுக்கு பன்படுத்தியுள்ரது . 

 
 

 

க்கள் பதா ர்பு அலுலயர் 


