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தமிழ்நாடு வவளாண்மப் பல்கமைக்கழகத்தின் பறு வமககளுக்கான 

விமை முன்னறிவிப்பு 

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

உளுந்து 

இந்திாவின் மாத்த பறு உற்பத்தியில், உளுந்து 2 9 சதவீதம்  பங்களிக்கின்மது. 
த்தி பிவதசம், ஆந்தி பிவதசம், உத்தி பிவதசம், ஹாாஷ்டிா ற்றும் தமிழ்நாடு 
ஆகிமல உளுந்து அதிக அரவில் பயிரிடப்படும் முக்கி ாநியங்கராகும். 
இம்ாநியங்கள் வசர்ந்து நாட்டின் மாத்த உளுந்து உற்பத்தியில் 7 1 சதவீதம் 
பங்களிகின்மன. வலராண் அமச்சகத்தின் இண்டாலது முன் கூட்டி தி ப்பீட்டின் படி, 
2022-23 ஆம் ஆண்டின் உற்பத்தி 2 6.82 இயட்சம் டன்கள் ட்டுவ  ன்று 
திர்பார்க்கபடுகிமது (இயக்கு 37 இயட்சம் டன்கள்) 

 உயகிவயவ பருப்பு லமககளின் மிகப்மபரி உற்பத்திாரர் , நுகர்வலார் ற்றும் 
முக்கி இமக்குதிாராக இந்திா இருப்பதால் , பய ற்றுதி நாடுகள் தங்கள் பருப்பு 
லமககமர சந்மதப்படுத்த இந்திாமலச் சார்ந்துள்ரன. மிான்ர் , சீனா ற்றும்  
அமரிக்கா  ஆகி பகுதிகளிலிருந்து உளுந்மத இந்திா  அதிகரவு இமக்குதி 
மசய்கிமது. வலும், உயகின் மூன்மாலது மபரி இமக்குதிாராக இந்திா உள்ரது. 
கடந்த ஆண்டு மகமழுத்தான இருதப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் , 2021-22 ற்றும் 2025-26 க்கு 
இமடயில் மிான்ரில் இருந்து ஆண்டுவதாறும்  2.5 இயட்சம் டன்கள் உளுந்து 
இமக்குதி மசய் இந்திா உறுதிளித்துள்ரது.  

 



உளுந்து உற்பத்தி மசய்யும்  ாநியங்களில் தமிழ்நாடு முக்கிான ாநியாகும். 
ஒவ்மலாரு ஆண்டும் சுார் 4 இயட்சம் க்டர் பப்பரவில் உளுந்து பயிரிடப்பட்டு 2. 25 
இயட்சம் டன் கள் உற்பத்தி மசய்படுகிமது. கடலூர், நாகப்பட்டினம், விழுப்பும், தஞ்சாவூர் 
ற்றும் திருலாரூர் ஆகிமல உளுந்து உற்பத்தி மசய்யும் முக்கி ாலட்டங்கராகும்.  
.டி.டீ 3, .டி.டீ 4,  .டி.டீ 5, வக.வக.ம் 1, வகா 6, லம்பன் 5, லம்பன் 6 ஆகி உளுந்து 
இகங்கள் அதிகரவில் பயிரிடப்படுகின்மன. தமிழ்நாட்டில் உளுந்து  ார்ச்  முதல் ப்ல் 
லம அதிகரவில் அறுலமட மசய்ப்படுகிமது.  

லர்த்தக மூயங்களின் படி, உளுந்து லத்தனது ஆந்தி பிவதசம் ற்றும் த்தி  
பிவதசம் ஆகி  ாநியங்களி லிருந்து ற்கனவல ல மதாடங்கியுள்ரது, வலும் ார்ச்’2 3 
இண்டாலது லாத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து  புதி  லத்து  ல மதாடங்கும்  ன திர்  
பார்க்கப்படுகிமது. 

பச்மசப் பறு 

வலராண் அமச்சகத்தின் இண்டாலது முன் கூட்டி தி ப்பீட்டின் படி, 2 022-23 
ஆம் ஆண்டின் பச்மசப் பறு உற்பத்தி 35.45இயட்சம் டன்கள் ட்டுவ  ன்று 
திர்பார்க்கபடுகிமது (இயக்கு  40 இயட்ச ம் டன்கள்). இாஜஸ்தான்,  ஹாாஷ்டிா, ஒரிசா, 
கர்நாடகா, ஆந்தி பிவதசம், தமிழ்நாடு ற்றும் உத்தி பிவதசம் ஆகிமல பச்மசப் பறு 
அதிக அரவில் பயிரிடப்படும் முக்கி ாநியங்கராகும்.  

தமிழ்நாட்டில், பச்மசப் பறு ஒவ்மலாரு ஆண்டும் சுார் 1.60 இயட்சம் க்டர் 
பப்பரவில் பயிரிடப்பட்டு 0.58 இயட்சம் டன் கள் உற்பத்தி மசய்படுகிமது. நாகப்பட்டினம்,  
திருலாரூர், திருலள்ளூர், தூத்துக்குடி ற்றும் வசயம்  ஆகிமல பச்மசப் பறு  உற்பத்தி 
மசய்யும் முக்கி ாலட்டங்கராகும். .டி.டீ 3 ற்றும் லம்பன் 3 வபான்ம இக ங்கள் 
அதிகரவில் பயிரிடப்படுகின்மன.  

விமய முன்னறிவிப்புத் திட்ட குழு, கடந்த 15 ஆண்டுகராக விழுப்பும் 
ஒழுங்குமுமம விற்பமனக் கூட த்தில் நியவி உளுந்து ற்றும் பச்மசப் பறு க்கான 
விமய ற்றும் சந்மத ஆய்வுகமர வற்மகாண்டது. ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்பமடயில், 
ப்ல் - வ’2 023 லம தான உளுந்தின்  பண்மை விமய  கிவயாவிற்கு ரூ.69 முதல் 72 
லம இருக்கும் ற்றும்  தான பச்மசப் பறு களின் பண்மை விமய ரூ. 68 முதல் ரூ. 70 
லம இருக்கும் னக் கணிக்கப்பட்டுள்ரது.  அசு வநடி மகாள் முதல் மசய்லதன் மூயம் 
பருப்பு லமககளின் விமயயில் சற்று  ாற்மங்கள் இருக்கும். னவல, விலசாயிகள் 
வற்கூறி சந்மத ஆவயாசமன அடிப்பமடயில் விற்பமன முடிவுகமர டுக்குாறு 
பரிந்துமக்கப்படுகின்மனர். 

 



வலும் விலங்களுக்கு, மதாடர்பு மகாள்ரவும் 
1. உள்நாட்டு ற்றும் ற்றுதி சந்மதத் தகலல் மம் 

வலராண் ற்றும் ஊக வம்பாட்டு ஆய்வு மம் 
தமிழ்நாடு வலராண்ம பல்கமயக்கறகம் 
வகாம்புத்தூர்  - 641003 
மதாமயவபசி : 0422-2431405 
 

2. இக்குனர் ற்றும் முமன அதிகாரி 
தமிழ்நாடு நீர்லர நியலரத் திட்டம் 
நீர் மதாழில்நுட்ப மம் 
தமிழ்நாடு வலராண்ம பல்கமயக்கறகம் 
வகாம்புத்தூர்  - 641003 
மதாமயவபசி : 0422-6611278 

மதாழில்நுட்பவிலங்களுக்கு, மதாடர்பு மகாள்ரவும் 
 வபாசிார் ற்றும் தமயலர்  

பறு லமக துமம 
தமிழ்நாடு வலராண்ம பல்கமயக்கறகம் 
வகாம்புத்தூர் - 641003 
மதாமயவபசி : 0422-2450498 

 

 

 

க்கள் ததாடர்பு அலுவைர்  


