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தமிழ்நாடு வவளாண்மப் பல்கமைக்கழகத்தின் 

மிளகாய் வற்றலுக்கான விமை முன்னறிவிப்பு 

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

உயகரவில், மிரகாய் லற்மல் உற்பத்தி , நுகர்வலார் ற்றும் ற்றுதியில் இந்திா 
முதன்மாக திகழ்கிமது. சீனா , தாய்யாந்து, த்திவாப்பிா ற்றும் இந்வதாவனசிா 
ஆகிமல முக்கி மிரகாய் உற்பத்தி சசய்யும் முக்கி நாடுகராகும். இந்தி மிரகாயின் நிமம் 
ற்றும் காத்தன்ம ஆகி  லணிக பண்புகளுக்காக உயகப் புகழ் சபற்மது. சாத்த மிரகாய் 
உற்பத்தியில் 80 சதவீதம் உள்நாட்டிவயவ நுகப்படுகிமது. இந்திாவில் , 2021-22 ஆம் 
ஆண்டில் 8.52 யட்சம் க்டர் பப்பரவில் பயிரிடப்பட்டு 15.78 யட்சம் டன் மிரகாய் உற்பத்தி  
சசய்ப்பட்டுள்ரது. இது, நாட்டின் பப்பரவில் 29 சதவீதத்மத ஆக்கிமித்துள்ர முக்கி 
சுமலயூட்டிகராகும். இந்திாவில் மிரகாய் பயிரிடப்படும் முக்கி ாநியங்க ராகி ஆந்திப் 
பிவதசம், கர்நாடகா, காாஷ்டிா ற்றும் தமிழ்நாடு ஆகி லற்றின் பங்களிப்பு, நாட்டின் 
மிரகாய் சாகுபடியின் சாத்த பப்பரவில் கிட்டத்தட்ட 75 சதவீதாகும். இந்திா , 2021-22-ஆம் 
ஆண்டில் 2.59 யட்சம் டன் மிரகாம ற்றுதி சசய்துள்ரது. மிரகாய் முக்கிாக சீனா , 
இயங்மக ற்றும் பங்கராவதஷ் ஆகி நாடுகளுக்கு ற்றுதி சசய்ப்படுகிமது.  

தமிறகத்தில் 202 1-22ம் ஆண்டில் 0.5 4 யட்சம் க்டரில் பயிரிடப்பட்டு  0.2 4 யட்சம் டன் 
மிரகாய் உற்பத்தி சசய்ப்பட்டது. மிரகாய் லற்மல் முக்கிாக இாநாதபும், விருதுநகர், 
திருசநல்வலலி ற்றும் தூத்துக்குடி ாலட்டங்களில் பயிரிடப்படுகிமது. தமிழ்நாட்டில் முண்டு 
ற்றும் சன்னம் ஆகிமல முக்கி இகங்கராக பயிரிடப்படுகிமது. இமல அக்வடாபர்-நலம்பர் 
ாதங்களில் விமதப்பு வற்சகாள்ரப்படுகிமது. 

 



லர்த்தக மூயங்களின்படி, கடந்த பருலநிமய காட்டிலும் இந்த முமம 
ஆந்திாவிலிருந்து மிரகாய் லத்து வபாதி அரவில்  டிசம்பர்  ாதத்தி லிருந்து 
லத்சதாடங்கியுள்ரது. தமிறகம் ற்றும் ஆந்திாவில் பப்பரவு ற்றும் உற்பத்தி இல்பாகவல 
உள்ரது. தமிறகத்மதப் சபாறுத்தலம பிப்லரி ாதம்  இறுதி லாத்தில் சந்மதக்கு மிரகாய் 
லத்து ல சதாடங்கும் ன அறிப்படுகிமது. புதி லத்து சந்மதக்கு லரும்வபாது தமிறகத்தில் 
விமய குமமத் சதாடங்கும் ன திர்பார்க்கப்படுகிமது. 

இச்சூறலில், விலசாயிகள் விமதப்பு முடிவுகமர டுக்க துலாக விமய முன்னறிவிப்பு 
திட்டம், கடந்த 15 ஆண்டுகராக திருசநல்வலலி சந்மதயில் நியவி மிரகாய் விமயம 
ற்றும் சந்மத ஆய்வுகமர வற்சகாண்டது. ஆய்வுகளின் அடிப்பமடயில் , அறுலமடயின் 
வபாது தான சன்னம் இக மிரகாய் லற்மலின் சாசரி பண்மை விமய குவிண்டாலிற்கு 
ரூ.180/- முதல் ரூ. 200/- லம இருக்கும் ன கணிக்க ப்பட்டுள்ரது. னவல , விலசாயிகள் 
வற்கூறி சந்மத ஆவயாசமன அடிப்பமடயில் , சந்மத முடிவுகமர டுக்குாறு 
பரிந்துமக்கப்படுகின்மது. 

மேலும் விவரங்களுக்கு த ொடர்பு தகொள்ளவும் 

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

சதாழில்நுட்பவிலங்களுக்கு சதாடர்பு சகாள்ரவும் 
வபாசிரிர் ற்றும் தமயலர் 
லாசமன ற்றும்  வதாட்டக்கமய பயிர்கள் துமம 
தமிழ்நாடு வலராண்மப் பல்கமயக்கறகம் 
வகாம்புத்தூர்- 641 003 
சதாமய வபசி  –0422 – 6611284 

 

 

 

க்கள் ததாடர்பு அலுவைர்  


