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தமிழ்நாடு வவளாண்மப் பல்கமைக்கழகத்தின்  

சின்ன வவங்காத்திற்கான விமை முன்னறிவிப்பு 

தமிழ்ாடு வயாண்மநப் ல்கமக்கமகத்தில் , வயாண் நற்றும் ஊபக 
வநம்ாட்டு ஆய்வு மநனத்தில் இனங்கி யரும் தமிழ்ாடு ாச வியசான வநம்ாட்டுத் 
திட்டத்தின் விம முன்றிவிப்புத் திட்டநாது , சின் வயங்கானத்திற்கா  
விம முன்றிவிப்ம உருயாக்கியுள்து.  

தமிழ்ாடு, கர்ாடகா, ஆந்திப பிபவதசம் நற்றும் ஒடிசா ஆகின நாநிங்களில் 
அதிகவு சின் வயங்கானம் யிரிடப்டுகிது. சின் வயங்கானம் 
யிரிடப்டுயதிலும், வினாாபம் வசய்யதிலும் தமிமகத்திற்கு கர்ாடகா முக்கின 
வாட்டினாபாக திகழ்கிது.  தமிழ்ாடு வதாட்டக்கம நற்றும் வதாட்டப்யிர்த் 
துமயின் அறிக்மகயின் டி, 2020-21 ஆம் ஆண்டியில் தமிழ்ாட்டில் சின் 
வயங்கானம் 0.51 இட்சம் க்டர் பப்வில் யிரிடப்ட்டு 3.80 இட்சம் டன்கள் 
உற்த்தி வசய்னப்ட்டுள்து. தமிழ்ாட்டில் , வநாத்த வயங்கான  பப்வில் 80 
சதவீதத்திற்கும் வநல் சின்  வயங்கானமும் மீதம் வல்ாரி வயங்கானமும் 
யிரிடப்டுகின். திண்டுக்கல், திருப்பூர், வபம்லூர் , திருச்சி நற்றும் ாநக்கல் 
ஆகின நாயட்டங்களில் சின் வயங்கானத்மத அதிகவு யிரிடுகின்ர். 

தற்வாது, வகானம்புத்துர் சந்மதக்கு பாசிபுபம் , துமயூர், சத்தினநங்கம் நற்றும் 
திருப்பூர் உள்ளிட்ட குதிகளில் இருந்து சின் வயங்கானம் யருகிது. யர்த்தக 
மூங்களின்டி, கர்ாடகா நற்றும் தமிழ்ாட்டில் வய்த ருயநமம காபணநாக யிர் 
வசதநமடந்துள் காபணத்தால்  தமிழ்ாட்டு சந்மதக்கு சின்வயங்கானம் யபத்து 
குமந்துள்து. இதால் சின் வயங்கானத்தின் விம சமீ காநாக அதிகரித்து 
காணப்ட்டது.  



டப்ாண்டின் யிர் அறுயமட நற்றும் கர்ாடக யபத்து காபணநாக பிப்பயரி-
நார்ச் 2023- இல் சின் வயங்கானத்தின் விம குமன யாய்ப்புள்து  
திர்ார்க்கப்டுகிது. 

விம முன்றிவிப்பு த் திட்டநாது, கடந்த 23 ஆண்டுகாக திண்டுக்கல் 
சந்மதயில் நிவின சின் வயங்கானம் விம நற்றும் சந்மத ஆய்வுகம 
வநற்வகாண்டது. ஆய்வுகளின் அடி ப்மடயில்,  தபநா சின் வயங்கானத்தின் 
சபாசரி ண்மண விம பிப்பயரி முதல் நார்ச் 2023 யமப கிவாவிற்கு ரூ. 35 முதல் 
ரூ.40 யமப இருக்கும்  கணிக்கப்ட்டுள்து. வய, வியசாயிகள் வநற்கூறின 
சந்மத ஆவாசம அடிப்மடயில், விமதப்பு முடிவுகம டுக்குநாறு 
ரிந்துமபக்கப்டுகின்ர். 
 

மேலும் விவரங்களுக்கு த ொடர்பு தகொள்ளவும் 

உள்ாட்டு நற்றும் ற்றுநதி சந்மத தகயல் மநனம் 
வயாண் நற்றும் ஊபக வநம்ாட்டு ஆய்வு மநனம் 
தமிழ்ாடு வயாண்மநப் ல்கமக்கமகம்,  
வகானம்புத்தூர்- 641 003 
வதாம வசி – 0422 – 2431405 
 
இனக்குர் நற்றும் மும அதிகாரி  
தமிழ்ாடு நீர்ய நியத் திட்டம்  
நீர் நுட் மநனம்  
தமிழ்ாடு வயாண்மநப் ல்கமக்கமகம்,  
வகானம்புத்தூர்- 641 003 
வதாம வசி – 0422 – 6611278 

வதாழில்நுட்வியபங்களுக்கு வதாடர்பு வகாள்வும் 
வபாசிரினர் நற்றும் தமயர் 
காய்கறிப் யிர்கள் தும 
தமிழ்ாடு வயாண்மநப் ல்கமக்கமகம் 
வகானம்புத்தூர்641003 
வதாம வசி  –0422 – 6611374 

 

 

 

க்கள் வதாடர்பு அலுவைர்  


