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தமிழ்நாடு வவளாண்மப் பல்கமைக்கழகத்தின் க்காச்வ ாளத்திற்கான 

விமை முன்னறிவிப்பு 

 தமிழ்ாடு வயாண்மநப் ல்கமக்கமத்தில் , வயாண் நற்றும் ஊபக வநம்ாட்டு ஆய்வு 
மநனத்தில் இனங்கி யரும் தமிழ்ாடு ாச வியசான வநம்ாட்டுத் திட்டதின் விம  
முன்றிவிப்புத் திட்டநாது , நக்காச்வசாத்திற்கா விம முன்றிவிப்ம 
உருயாக்கியுள்து.  
 வயாண் நற்றும் வியசா ன  அமநச்சகத்தின் இபண்டாயது முன்கூட்டின நதிப்பீட்டின் 
டி, 2022-23 ஆம் ஆண்டில் நக்காச்வசாநாது இந்தினாவில் சுநார்  9.5 மில்லினன் க்டர் 
பப்வில் யிரிடட்டு 33.62 மில்லினன் டன்கள் உற்த்தி சசய்னப்டும்  கணிக்கப்ட்டுள்து . 
இந்தினாவில் கர்ாடகா, நத்தின பிபவதசம், நகாபாஷ்டிபா, பீகார், சதலுங்காா நற்றும் ஆந்திப 
பிபவதசம் ஆகின நாநிங்கள் நக்காச்வசாத்மத அதிகவு யிரிடுகின் . இந்தினா 2020-21 ஆம் 
ஆண்டு (அக்வடார் 2021 - சசப்டம்ர் 2022), 3.43 மில்லினன் சநட்ரிக் டன் நக்காச்வசாத்மத 
ற்றுநதி சசய்துள்து , இது முந்மத ன ஆண்டில் 3.70 மில்லினன் சநட்ரிக் டன்ாக இருந்தது . 
இந்தின நக்காச்வசாத்மத ற்றுநதி சசய்யதில் யங்கவதசம் முதலிடத்திலும்  அமதத் சதாடர்ந்து 
வாம் நற்றும் வினட்ாம், நவசினா நற்றும் தாய்ாந்து ஆகின ாடுகளும் உள். 
 தமிழ்ாட்டில் 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 4 இட்சம் க்டர் பப்வில் 25.64 இட்சம் டன்கள் 
நக்காச்வசாம் உற்த்தி சசய்னப்ட்டது .  தமிழ்ாட்டில் சபம்லூர் ,வசம், திண்டுக்கல், நதுமப, 
திருப்பூர் நற்றும் அரினலூர் ஆகின நாயட்டங்களில் அதிகவில் நக்காச்வசாம் யிரிடப்டுகிது . 
யர்த்தக மூங்களின் டி , தமிழ்ாட்டிற்கு நக்காச்வசாத்தின் யபத்தாது  ஆந்திப பிபவதசம் , 
கர்ாடகா நற்றும் பீகார் ஆகின நாநிங்களிலிருந்து யருகிது . இம்மூன்று நாநிங்கள் தமிழ் 
ாட்டின் நக்காச்வசா வதமயமன 30 சதவீதம் பூர்த்தி சசய்கின் . வகாழி நற்றும் கால்மட 
தீயத்திற்கா ற்றுநதி  நற்றும் உள்ாட்டு வதமயகள்  அதிகரிப்தின் காபணநாக உள்ாட்டு 
சந்மதயில் நக்காச்வசாத்தின் விம சமீகாங்களில் அதிகரித்து காணப்டுகிது. 
  
 
 



 விம முன்றிவிப்பு திட்டநாது , கடந்த 27 ஆண்டுகாக உடுநமப்வட்மட ஒழுங்கு 
மும விற்ம கூடத்தில்  நிவின நக்காச்வசாம் விம நற்றும் சந்மத ஆய்வுகம 
வநற்சகாண்டது. ஆய்வுகளின் அடிமடயில் , தபநா நக்காச்வசாத்தின் ண்மண 
விமனாது நார்ச் முதல் ப்பல் யமப குவிண்டாலுக்கு ரூ .2000 முதல் ரூ .2200 ஆக இருக்கும் . 
வய, வியசாயிகள் வநற்கூறின ஆவாசமயின் அடிப்மடயில் சந்மத முடிவுகம 
டுக்குநாறு ரிந்துமபக்கப்டுகின்ர்.  
 
மலும் விலங்களுக்கு, த ொடர்பு தகொள்ரவும் 
 உள்நொட்டு ற்றும் ஏற்றுதி சந்த த்  கலல் தம் 
மலரொண் ற்றும் ஊக மம்பொட்டு ஆய்வு தம் 
 மிழ்நொடு மலரொண்தப் பல்கதயக்கறகம் 
மகொம்புத்தூர்-641003 
த ொதயமபசி-0422-2431405 
 
இக்குனர் ற்றும் முதன அதிகொரி 
 மிழ்நொடு பொசன விலசொ நவீனொக்கல் திட்டம் 
நீர் நுட்ப தம் 
 மிழ்நொடு மலரொண்தப் பல்கதயக்கறகம் 
மகொம்புத்தூர்-641003 
த ொதயமபசி-0422-243278 
 
த ொழில் நுட்ப விலங்களுக்கு, த ொடர்பு தகொள்ரவும் 
மபொசிரிர் ற்றும்  தயலர் 
சிறு  ொனி துதம 
 மிழ்நொடு மலரொண்தப் பல்கதயக்கறகம் 
மகொம்புத்தூர்-641003 
த ொதயமபசி-0422-2450507 

 

க்கள் ததாடர்பு அலுவைர்  


