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தமிழ்நாடு வவளாண்மப் பல்கமைக்கழகத்தின்  

வாமழக்கான விமை முன்னறிவிப்பு  

தமிழ்ாடு வயாண்மநப் ல்கமக்கமகத்தில், வயாண் நற்றும் ஊபக வநம்ாட்டு ஆய்வு 
மநனத்தில் இனங்கி யரும் தமிழ்ாடு ாச வியசான வநம்ாட்டுத் திட்டத்தின் விம 
முன்றிவிப்புத் திட்டநாது, பூயன், கற்பூபயள்ளி நற்றும் வந்திபன் யாமமக்கா விம 
முன்றிவிப்ம உருயாக்கியுள்து.  

புதுதில்லியில் அமநந்துள் நத்தின அபசின் வயாண் நற்றும் உமயர்  அமநச்சகத்தின் 
முன்ாயது முன்கூட்டின அறிக்மகயின்டி, 2021-22 ஆம் ஆண்டு இந்தினாவில், யாமம 9.59 
இட்சம் க்டர் பப்வில் சாகுடி சசய்னப்ட்டு 351.31 இட்சம் டன்கள் உற்த்தினாகும் ன்று 
அறிவித்துள்து. இந்தினாவில் ஆந்திப பிபவதசம், நகாபாஷ்டிபா , உத்திபபிபவதசம், குஜபாத், 
தமிழ்ாடு நற்றும் கர்ாடகா ஆகினமய யாமம யிரிடப்டும் முக்கின நாநிங்காகும். 

தமிமகத்தில் 2021-22 ஆம் ஆண்டு, யாமம 1.01 இட்சம் க்டர் பப்வில் சாகுடி 
சசய்னப்ட்டு 39.39 இட்சம் டன்கள் உற்த்தி சசய்னப்ட்டுள்து.  தமிமகத்தில் சாதுயாக  
வகானம்புத்தூர், வதனி, திருச்சி, திருசல்வயலி , தூத்துக்குடி நற்றும் கன்னினாகுநரி,  ஆகின 
நாயட்டங்களில் யாமம அதிகவில் யிரிடப்டுகிது. திருச்சி, திருசல்வயலி , கடலூர், வதனி 
நற்றும் வகானம்புத்தூர் ஆகினமய முக்கின யாமமக்கா சந்மதனாக தமிழ்ாட்டில் உள்து. 
இயற்றில் அதிகநாக திருச்சி சந்மதயிலிருந்து யாமம பிகுதிகளுக்கு அனுப்டுகிது.  

தற்வாது, திருச்சி சந்மதக்கு ால்குடி, கரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்வகாட்மட , முசிறி , ாநக்கல் 
நற்றும் தூத்துக்குடி  ஆகின குதிகளிலிருந்து  அதிகநாக அனுப்ப்டுகிது. யர்த்தக 
மூங்களின்டி, ண்டிமக காங்க ள் காபணநாக  யரும் நாதங்களில் யாமமயின் வதமய 
அதிகரிக்ககூடும். 



இச்சூமலில்,  விம முன்றிவிப்பு குழு, கடந்த 20 ஆண்டுகாக வகானம்புத்தூர்  
சந்மதகளில் நிவின பூயன், கற்பூபயள்ளி நற்றும் வந்திபன் விம நற்றும் சந்மத 
ஆய்வுகமயும் வநற்சகாண்டது. ஆய்வின் முடிவில் பிப்பயரி – நார்ச் , 2023 நாதங்களில் பூயன் 
யாமமயின் சபாசரி ண்மண விம கிவாவிற்கு ரூ. 20-25, கற்பூபயள்ளி ண்மண விம 
கிவாவிற்கு ரூ. 23-28 நற்றும் வந்திபன் யாமமயின் ண்மண விம கிவாவிற்கு ரூ. 40-45 
யமப இருக்கும் ன்று கணிக்கப்ட்டுள்து. வய வியசாயிகள் தகுந்த விற்ம முடிவுகம 
டுக்குநாறு ரிந்துமபக்கடுகின்ர். 

வலும் விவரங்களுக்கு ததாடர்பு தகாள்ளவும் 

உள்ாட்டு நற்றும் ற்றுநதி சந்மத தகயல் மநனம் 
வயாண் நற்றும் ஊபக வநம்ாட்டு ஆய்வு மநனம் 
தமிழ்ாடு வயாண்மநப் ல்கமக்கமகம்,  
வகானம்புத்தூர்- 641 003 
சதாம வசி – 0422 – 2431405 
 
இனக்குர் நற்றும் முமஅதிகாரி  
தமிழ்ாடு நீர்யநியத் திட்டம்  
நீர் நுட் மநனம்  
தமிழ்ாடு வயாண்மநப் ல்கமக்கமகம்,  
வகானம்புத்தூர்- 641 003 
சதாம வசி – 0422 – 6611278 

நற் வியபங்களுக்கு சதாடர்பு சகாள்வும் 

வபாசிரினர் நற்றும் தமயர் 
மப்யிர்கள் தும 
தமிழ்ாடு வயாண்மநப் ல்கமக்கமகம் 
வகானம்புத்தூர்- 641 003 
சதாம வசி – 0422 – 6611269 

மக்கள் த ொடர்பு அலுவலர்  


