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ேநாக்கம்: 2023 சனவரி �தல் �சம்பர ்வைர  மாதம் வைர�லான காலப்ப���ல் நாளாந்த பால் உற்பத்��ைன .................. �ட்டர ்இல் இ�ந்� 

................... �ட்டர ்வைர அ�கரித�்க் ெகாள்வதன் �லம் ....................................... �பாய்கள் வைர�லான மாதாந்த நிைலயான வ�மானதை்த ஈட்�க் 

ெகாள்வைத உ�� ெச�வ�ட� பா��ப�தி   �யாபார �யற்�யாளரக்ைள உ�வாக்�தல். 

 

பால் உற்பத்� இலக்�: 

 
த�ேபாைதய நாளா�த பா��ப�தி 

(��ட�கள��)   

நாெளான்�ல் ெப�வதற்� எ�ரப்ாரக்்�ன்ற 

அ�கபட்ச பால் உற்பத்� (�ட்டரக்ளில்) 

நாளாந்த பால் உற்பத்� - �டட்ரக்ளில்    

உ�ச பா��ப�தி�கால� (மாத�கள��)    

 

1. தற்ேபா� நைட�ைற�ல் உள்ள ெசயற்�றன் �ட�்களின் எண்ணிக்ைக   

ெசயற்�றன் �ட்�கள்  தற்ேபாைதய நிைல  எ�ரக்ால �ட்டம்   

1.  
24 மணி ேநர�ம் �ைடக்கதத்க்க வைக�லான �தத்மான �� 

நீர ்வழங்கல்  

 
 

 

2.  
வ�டம் ���ம் ேபாசைண �க்க �வனங்களின் வழங்கல்  

 
 

3.  

ைசேலஜ் பாவைன �லம் �ைடக்கப்ெப��ன்ற 

ேபாசைண�ன் அள�ைன அ�கரிதத்ல் மற்�ம் �வனப் 

பற்றாக்�ைற �ரச�்ைனகைள �ரத்த்ல் (�ய உற்பத்� அல்ல� 

ெகாள்வன�) 

 

 

 

4. 
�ரண �வன கலைவ (TMR) �லம் �ைடக்கப் ெப�ம் 

ேபாசைணைய அ�கரிதத்ல். 

 

 

 

5. 

கன்� பரிபாலன நடவ�க்ைககளில் காடட்ப்ப��ன்ற 

�ன்ேனற்றம் - கன்�ன் �ரசவத்�ல் இ�ந்� 6 

மணித்�யாலங்க�க்� இைடப்படட் காலப்ப��க்�ள் 

தா�டம் இ�ந்� ேவ�ப�தத்ல். 

 

 

 

6. 

கன்� பரிபாலனம் - 8 ெதாடக்கம் 12 வாரங்கள் வைர�லான 

காலப்ப��க்�ள் �ைறயான ேபாசைணைய வழங்�வதன் 

�லம் பால் ஊட்�தைல நி�த்�தல். 
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7. 

15 மாத ���ல் ெசயற்ைக�ைற �ைனப்ப�தத்�க்� ஏற்ற 

வைக�ல் ப�வ�ைன� தயாரப்�த்�தல் - ஆண்�க்� தலா ஒ� 

கன்� �தம் ெப�தல். 

 

 

 

8. 
பண்ைண�ன் �லங்�ப் பரம்ப�ன் 60-70 % கறைவ ப�க்கைள 

ெகாண்��தத்ல் ேவண்�ம்.  

 

 

 

9. 
ெபா�தத்மான வச�க�டன் ��ய மாட்�த் ெதா�வம்   

 
 

10. 
�ைறயான க�� �கைவத்�வ நடவ�க்ைககள்   

 
 

 

2. பண்ைண�ல் தற்ேபா� உள்ள வளங்கள்  

2a. �ற்ெசய்ைக         ெச�ைக��� ெபா��தமான ெமாத்த நிலப்பரப்� :  ----------------------------------- 

�ல்�ன் வைக  ஏக்கரக்ளின் எண்ணிக்ைக  எ�ரக்ால �ட்டம்    

 CO3    

 CO4, CO5, CO6    

 �ப்பர ்ேநப்�யர ்(பக்ேசாங்)    

 �வப்� ேநப்�யர ்    

ப�ரிடப்பட�்ள்ள காணி�ன் அள�     

 கிள��சி�யா    

 

2b. பண்ைண��ள்ள உபகரணங்கள்  

உபகரணங்களின் வைக  
உண்�/ 

இல்ைல  
எ�ரக்ாலத்�ல் ெகாள்வன� ெச�ய��ள உபகரணம்   

�ற்கைள �� �ண்�களாக ெவ��� இயந்�ரம்      
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பால் கறக்�ம் இயந்�ரம்      

கன்�க�க்� பா�ட்�ம் ேபாதத்ல்     

கன்�க�க்கான தனியான ெகாட்�ல் / 

கன்�க�க்காக தனியாக ஒ�க்கப்பட்ட இடம் 
    

ந���பாசன �ைறகள் (�வ� பாசன �ைற/மைழ 

ந���பாசன �ைற மற்�ம் ஏைனயைவ) 
    

 
2c. பண்ைண�ன் �லங்�ப் பரம்பல் / மந்ைத அைமப்�  

நிைல  �லங்�களின் எண்ணிக்ைக   

தற்ேபாைதய பால் 

உற்பத்� 

(ப�ெவான்�டம் இ�ந்� 

நாெளான்�க்� 

ெபறப்ப�ம் பா�ன் 

அள� - �ட்டரக்ளில்)  

உத்ேதச பால் உற்பத்� 

(ப�ெவான்�டம் 

இ�ந்� 

நாெளான்�க்� 

ெபறப்ப�ம் பா�ன் 

அள� - �ட்டரக்ளில்)  

 தற்ேபாைதய நிைல இல��    

பா��ப�தி�கால ஆர�ப நிைல (கன்� ஈன்ற�ன் �ன் 0 - 3 

மாதங்கள்) 
     

பா��ப�தி�கால இைட நிைல (கன்� ஈன்ற�ன் �ன் 3 - 6 

மாதங்கள்) 
     

பா��ப�தி�கால கைட நிைல (கன்� ஈன்ற�ன் �ன் 6 - 9 

மாதங்கள்) 
     

பா��ப�தி நி��த�ப�ட சிைன��ற ப�க்கள்       

பா��ப�தி நி��த�ப�ட சிைன�றாத ப�க்கள்       

சிைன��ற க�ன��ப��க�      

சிைன�றாத க�ன��ப��க�      

8 மாதங்க�க்� �ைறவான வயைத உைடய ப�க்கன்�களின் 

எண்ணிக்ைக 
     

காைளகள்      

ெமாத்தம்       
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உத்ேதச பால் உற்பத்� இலக்�ைன அைடவதற்காக �ன்ைவக்கப்பட்�ள்ள பரிந்�ைரகள்  

���ய கால ெசயற்பா�கள்  

ெசயற்�றன் �ட�் பரிந்�ைர ெசய்யப்பட்ட ெசயற்பா� �ட்ட�டப்பட்ட கால அள� 

   

   

   

   

   

 

நீண்ட கால ெசயற்பா�கள்  

ெசயற்�றன் �ட�் பரிந்�ைர ெசய்யப்பட்ட ெசயற்பா� �ட்ட�டப்பட்ட கால அள� 

   

   

   

   

   

 

�பாரி� ெசய்யப்பட்ட உபகரணங்கள் / இயந்�ரங்கள்  

 உபகரணம்   

���ய கால �ட்டத்�ற்� அைமவாக  
 

நீண்ட கால �ட்டத�்ற்� அைமவாக  
 

 


