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தமிழ்நாடு வவளாண்மப் பல்கமைக்கழகத்தின் வாமழக்கான  

விமை முன்னறிவிப்பு  

தமிழ்நாடு வலராண்மப் பல்கமயக்கறகத்தில், வலராண் ற்றும் ஊக வம்பாட்டு ஆய்வு 
மத்தில் இங்கி லரும் தமிழ்நாடு பாசன விலசா வம்பாட்டுத் திட்டத்தின் விமய 
முன்னறிவிப்புத் திட்டானது, பூலன், கற்பூலள்ளி ற்றும் வநந்தின் லாமறக்கான விமய 
முன்னறிவிப்மப உருலாக்கியுள்ரது.  

வலராண் ற்றும் உறலர் நய அமச்சகத்தின் இண்டாலது முன்கூட்டி அறிக்மகயின் 
படி, 2021-22 ஆம் ஆண்டு இந்திாவில், லாமற 9.59 இயட்சம் க்டர் பப்பரவில் சாகுபடி 
சசய்ப்பட்டு 351.31 இயட்சம் டன்கள் உற்பத்திாகும் ன்று அறிவித்துள்ரது. இந்திாவில் 
ஆந்தி பிவதசம், காாஷ்டிா , உத்திபிவதசம், குஜாத், தமிழ்நாடு ற்றும் கர்நாடகா ஆகிமல 
லாமற பயிரிடப்படும் முக்கி ாநியங்கராகும். 

தமிறகத்தில் 2021-22 ஆம் ஆண்டு, லாமற 1.01 இயட்சம் க்டர் பப்பரவில் சாகுபடி 
சசய்ப்பட்டு 39.39 இயட்சம் டன்கள் உற்பத்திசசய்ப்பட்டுள்ரது. தமிறகத்தில் சபாதுலாக  
வகாம்புத்தூர், வதனி, திருச்சி, திருசநல்வலலி , தூத்துக்குடி ற்றும் கன்னிாகுரி,  ஆகி 
ாலட்டங்களில் லாமற அதிகரவில் பயிரிடப்படுகிமது. திருச்சி, திருசநல்வலலி , கடலூர், வதனி 
ற்றும் வகாம்புத்தூர் ஆகிமல முக்கி லாமறக்கான சந்மதாக தமிழ்நாட்டில் உள்ரது. 
இலற்றில் அதிகாக  திருச்சி சந்மதயிலிருந்து லாமற பிமபகுதிகளுக்கு அனுப்படுகிமது.  

தற்வபாது, வகாம்புத்தூர் சந்மதக்கு யால்குடி, கரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்வகாட்மட ற்றும் 
முசிறி ஆகி பகுதிகளிலிருந்தும்,  வலும் வதனி பகுதிகளிலிருந்து லாமற திருச்சி சந்மதக்கும் 
அதிகாக அனுப்பப்படுகிமது. லர்த்தக மூயங்களின்படி, பண்டிமக காயங்களில் லாமறயின் 
வதமல அதிகரித்தாலும், திருச்சி ாலட்டத்தில் கடந்த சிய நாட்கராக சபய்து லரும் சதாடர் 
மறால் லாமற சபருரவில் வசதமடந்துள்ரதாக அறிப்படுகிமது.  இச்சூறலில், விமய 
முன்னறிவிப்பு குழு, கடந்த 19 ஆண்டுகராக வகாம்புத்தூர்  சந்மதகளில் நியவி பூலன், 



கற்பூலள்ளி ற்றும் வநந்தின் விமய ற்றும் சந்மத ஆய்வுகமரயும் வற்சகாண்டது. ஆய்வின் 
முடிவில் அக்வடாபர் – டிசம்பர், 2022 ாதங்களில் பூலன் லாமறயின் சாசரி பண்மை விமய 
கிவயாவிற்கு ரூ. 22-24, கற்பூலள்ளி பண்மை விமய கிவயாவிற்கு ரூ. 25-27 ற்றும் வநந்தின் 
லாமறயின் பண்மை விமய கிவயாவிற்கு ரூ. 40-44 லம இருக்கும் ன்று கணிக்கப்பட்டுள்ரது. 
னினும் லரும் காயங்களில் பருலநிமயம சபாறுத்து விமயயில் ாற்மங்கள் இருக்கும். னவல 
விலசாயிகள் தகுந்த விற்பமன முடிவுகமர டுக்குாறு பரிந்துமக்கபடுகின்மனர். 
வலும் விவரங்களுக்கு ததாடர்பு தகாள்ளவும் 

உள்நாட்டு ற்றும் ற்றுதி சந்மத தகலல் மம் 
வலராண் ற்றும் ஊக வம்பாட்டு ஆய்வு மம் 
தமிழ்நாடு வலராண்மப் பல்கமயக்கறகம்,  
வகாம்புத்தூர்- 641 003 
சதாமய வபசி – 0422 – 2431405 
 
இக்குனர் ற்றும் முமனஅதிகாரி  
தமிழ்நாடு நீர்லரநியலரத் திட்டம்  
நீர் நுட்ப மம்  
தமிழ்நாடு வலராண்மப் பல்கமயக்கறகம்,  
வகாம்புத்தூர்- 641 003 
சதாமய வபசி – 0422 – 6611278 

ற்ம விலங்களுக்கு சதாடர்பு சகாள்ரவும் 

வபாசிரிர் ற்றும் தமயலர் 
பறப்பயிர்கள் துமம 
தமிழ்நாடு வலராண்மப் பல்கமயக்கறகம் 
வகாம்புத்தூர்- 641 003 
சதாமய வபசி – 0422 – 6611269 

மக்கள் த ொடர்பு அலுவலர்  


