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தமிழ்நாடு வவளாண்மப் பல்கமைக்கழகத்தின் 

பருத்திக்கான விமை முன்னறிவிப்பு 

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

சர்லவதச பருத்தி ஆவயாசமன  குழு, உயகராவி பருத்தி நுகர்வு  23 மில்லின் டன்கள் 
னவும், இது உற்பத்தி  24.2 மில்லின் டன்கமர விட 1.2 மில்லின் டன்கள் குமமலாகும் ன 
அறிவுத்துள்ரது.  அமரிக்க வலராண் துமமயின் அறிக்மகயின்படி, 2020-21-ஆம் ஆண்டில் 
உயக பருத்தி உற்பத்தி 24.9  மில்லின் டன்கராக இருக்குமனவும், இதில் சீனாவும்  இந்திாவும் 
இமைந்து பாதிக்கு வயாக பங்குலகிக்கின்மன.  

பருத்தி இமக்குதிக்கு விதிக்கப்பட்ட 1 1 சதவீத லரி காைாக, இந்திாவில் பருத்தி  
இமக்குதி 10 இயட்சம் மபாதிகராக குமமந்துள்ரது. இது முந்மத ஆண்மட  விட  9 சவீதம் 
குமமலாகும். இந்திாவில்  பருத்தி ற்றுதி  46 இயட்சம்’ மபாதிகராக வும் ற்றும் இது கடந்த  
ஆண்மட விட   5 9 சதவீதம் குமமலாகும் . லங்கவதசம், சீனா, விட்நாம், பாகிஸ்தான் ற்றும் 
இந்வதாவனசிா ஆகி நாடுகளுக்கு இந்திா பருத்திம ற்றுதி மசய்கிமது. 

இந்தி பருத்தி கறகத்தின்  படி ,  இந்திாவில் பருத்தி உற்பத்தி 2020-21-ஆம் ஆண்டில் 35 2 
இயட்சம் மபாதிகளிருந்து 2021-22 ஆம் ஆண்டு பருத்தி பருலத்தில் (அக்வடாபர்-மசப்டம்பர்)  315 
இயட்சம் மபாதிகராக குமமந்துள்ரது. பஞ்சாமய களின்  குன்றி வதமல காைாக, 
பருத்தியின் விமய சமீப காயாக சற்று குமமந்து காைப்படுகிமது. 

 

 



தமிழ்நாட்டில், பருத்தி முக்கிாக ாசிப்பட்டம், ஆடிப்பட்டம் ற்றும் கார்த்திமகப்பட்டம் 
ஆகி பருலங்களில் விமதக்கப்படுகிமது. தற்வபாது, ஆடிப்பட்டம் முடியும் தருலாயில் ாசிபட்டம் 
விமதப்பு மதாடங்கியுள்ரது. தமிழ்நாடு பருத்தியின் முக்கி நுகர்வலாாக திகழ்கிமது. 2021-22 ஆம் 
ஆண்டில் 1.48 இயட்சம் க்டரில் பயிரிடப்பட்டு 3.6 இயட்சம் மபாதிகள் உற்பத்தி மசய்துள்ரது, இது 
கடந்த ஆண்மட விட பப்பரவில் 7.5 சதவீதமும், உற்பத்தியில் 6 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ரது. 
பருத்தி ஆமய ாரர்கள் தங்கரது வதமலவகற்ப குஜாத், காாஷ்டிா, ஆந்திா ற்றும் 
கர்நாடகாவிலிருந்து மகாள்முதல் மசய்கின்மனர். 

விமய முன்னறிவிப்பு த் திட்டானது,  விலசாயிகள் விமதப்பு ற்றும் விற்பமன 
முடிவுகமர டுக்க துலாக கடந்த 26 ஆண்டுகராக மகாங்கைாபும் கூட்டுமவு விற்பமன 
மத்தில் நியவி பருத்தியின் விமய ற்றும் சந்மத ஆய்வுகமர வற்மகாண்டது. 
ஆய்வுகளின் அடிப்பமடயில்,  பருத்தியின் சாசரி பண்மை விமய ார்ச் முதல் ஜூன் 2023 லம 
குவிண்டாலுக்கு ரூ. 7000 முதல் ரூ. 7500 லம இருக்கும் ன கணிக்கப்பட்டுள்ரது. னவல, 
விலசாயிகள் வற்கூறி சந்மத ஆவயாசமன அடிப்பமடயில், விமதப்பு முடிவுகமர டுக்குாறு 
பரிந்துமக்கப்படுகின்மனர். 
மேலும் விவரங்களுக்கு த ொடர்பு தகொள்ளவும் 

உள்நாட்டு ற்றும் ற்றுதி சந்மத தகலல் மம் 
வலராண் ற்றும் ஊக வம்பாட்டு ஆய்வு மம் 
தமிழ்நாடு வலராண்மப் பல்கமயக்கறகம்,  
வகாம்புத்தூர்- 641 003 
மதாமய வபசி – 0422 – 2431405 
 
இக்குனர் ற்றும் முமன அதிகாரி  
தமிழ்நாடு நீர்லர நியலரத் திட்டம்  
நீர் நுட்ப மம்  
தமிழ்நாடு வலராண்மப் பல்கமயக்கறகம்,  
வகாம்புத்தூர்- 641 003 
மதாமய வபசி – 0422 – 6611278 

மதாழில்நுட்பவிலங்களுக்கு மதாடர்பு மகாள்ரவும் 
பேராசிரியர் மற்றும் தலலவர் 
ேருத்தி துலற 
தமிழ்நாடு பவளாண்லமப் ேல்கலலக்கழகம் 
பகாயம்புத்தூர் 641003 
ததாலல பேசி – 0422 – 2456297 

க்கள் ததாடர்பு அலுவைர்  


