
துல்லிய பண்ைணத் திட்டம் 
 

4. சந்ைதப் படுத்துதல் 
 

முைனவர். இ.வடிேவல் Ph.D., 
திட்ட அலுவலர் (துல்லிய பண்ைணயம் மற்றும் இ-

விrவாக்கம்) 

தமிழ்நாடு ேவளாண்ைம பல்கைலக் கழகம், ேகாயமுத்தூர் – 

641 003 

ev@tnau.ac.in 



Registration of Farmers Forum 
 
Bargaining power 
 
Negoitiating Power 
 
Commercial Activity 
 
Total Quality management 
 
Market Study 
 
Organised visits 
 
Training to farmers of other districts
 
Self Sustainability 
 
Develop linkages 
 
 

கிராம அளவில் விவசாயிகள் அைமப்பு 
(பதிவு ெபற்றது) 

  
 



தைலவர்            ெசயலர்         ெபாருளாளர் 



பதிவு ெபற்ற அைமப்புகள் 

01.  வி.என்.ஆர் துல்லியபண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம்,  ராயேகாட்ைட 

02.  சர்ேவாதய துல்லியபண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம்,  சாரகபள்ளி 

03.  ராஜாஜி துல்லியபண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம்,  திருச்சிப் பள்ளி 

04.  சத்யசாய் துல்லியபண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம்,  ஜக்ேகr 

05.  அண்ணாமைலயார் துல்லியபண்ைணய விவசாயிகள் 
சங்கம், 

ஜருகு 

06.  பாகலூர்-ேபrைக துல்லியபண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம்,  கிருஷ்ணகிr 

07.  மகாத்மா காந்தி துல்லியபண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம்,  தர்மபுr 

08.  ேமாளயனூர் துல்லியபண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம்,  ேமாளயனூர் 

09.  திருவள்ளுவர் துல்லியபண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம்,  ெமாரப்பூர் 

10.  அதியமான் துல்லியபண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம்,  ேசாமனஹள்ளி 



பண்ைணப் பதிேவடு 



விவசாயி – ெகாச்சின் வியாபாr கலந்துைரயாடல் 



வழங்கல் கைண ேமலாண்ைம 
 (மிக்சிகன் பல்கைலகழகம்) 

 



‘சபல்’ வணிக வளாகத்தில் விவசாயிகள் 
 



ேகாைவ காய்கறி சந்ைதயில், விவசாயிகள் 



ெகாச்சின் சந்ைதயில் விவசாயிகள் 



பயிர் இன்சூரன்ஸ் 



 ஒப்பந்த சாகுபடி நிறுவனங்கள் 
 
  
 M/s Global Green Company  Gherkins 

 
M/S Magritta Exports Ltd   Vegetables 

 
M/S Pazhamudir Nilayam Gr  Vegetables 
 
M/S Cochin Buyers   Vegetables                                       
                      
M/S M/s Dole, (thru Barti)   Beans & Peas 
 
M/S Aditya Birla    Musk Melon 

 
M/S Safal Market    Banana 

 
M/s IFC Srilanka Ltd   Vegetables 

 
M/s Reliance Fresh   Vegetables 
 
Barti Telecom Dole   Banana 



LOGO  இலட்சிைன 
 
Green Triangle 
Promotion of Brand value  



தருமபுr துல்லிய பண்ைணய விவசாயிகள் அக்ேரா சர்வஸீஸ் 
லிட் 
 

த ம ாி ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் அக்ேரா சர் ஸஸ் ட் 



தரமான இடுெபாருட்கள் 



முதல் ஆண்டு ெபாதுக்குழுக் கூட்டம் 



இரண்டாம் ஆண்டு ெபாதுக்குழுக் 
கூட்டம் 
 



மூன்றாம் ஆண்டு ெபாதுக்குழுக் 
கூட்டம் 



பங்குதாரர்களுக்கு லாபத் ெதாைக 
வழங்கல் 
 



ஜால்கான் ெஜயின் பண்ைணயில் விவசாயிகள் 
 



கலந்துைரயாடல் 



திரு. C.பூபதி விவசாயி அகில இந்திய ேவளாண் ெசயலர்கள் 
கருத்தரங்கில் 



தி . P.ராமெரட்  விவசாயி அகில இந்திய ேவளாண் ெசயலர்கள் க த்தரங்கில் 



ெடல்லி ஆசாத் நகர் சந்ைத மற்றும் கருத்துக் காட்சி காணல் 
 



சில்லைற விற்பைன ைமயத்தில் 
விவசாயிகள் 



சந்ைதப் ப த் தல் பற்றி பயிற்சிப் பட்டைற 



சந்ைதப் ப த் தல் பற்றி பயிற்சிப் பட்டைற 



திரு. T. நந்தகுமார் IAS, அரசுெசயலர், புதுடில்லி.
  
சந்ைதப் படுத்துதல் பற்றிய கருத்தரங்கு 



அதிகபரப்பு – அதிக அளவு  

உலகத் தரம் 

சரீான விைள ெபாருட்கள் 

குறித்த நாளில் வழங்கல் 

 

பன்னாட்டு ெபருநிறுவனம் விவசாயிகள் 
ெபருநிறுவனம் 

வலிைம ெபற்ற விவசாயிகள் அைமப்பு 

அதிக அளவு உற்பத்தி 

தரமான விைள ெபாருள் 

சரீான வண்ணம் /வடிவம் 

காலக் ெகடுவிற்குள் 
வழங்கல் 



ெபருநகரங்களிலும் நான்குவழிச் 

சாைலெயங்கும் 

விவசாயிகளின் ெசாந்த விற்பைன 

ைமயங்கைளக் ேநாக்கி... 



இடுெபாருைள விட, 

ெதாழில்நுட்பத்ைத விட  

விவசாயிகைளத் தயார் 

படுத்துவதில்தான் ெவற்றி 

அடங்கியுள்ளது 



நன்றி 


