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ભારત �વેુરનો સૌથી મોટો ઉ�પાદક અને ઉપભો�તા દ�શ છે, � વૈિ ક ઉ�પાદમા ં ૭૦ ટકા 

યોગદાન આપે છે. છે(લા બે વષ,થી દ�શમા ં નબળા ચોમાસાને કારણે, �વેુર0ુ ં ઉ�પાદન ઘટ2ને     

૨૦૧૫-૧૬મા ં૨૬ લાખ ટન �ટ9ુ ંથવાનો :દાજ છે (=ી> આગોતરા :દાજ, તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૬). 

� ૨૦૧૪-૧૫મા ં૨૮.૧ લાખ ટન અને ૨૦૧૩-૧૪મા ં૩૧.૭૪ લાખ ટન થયેલ હ�.ુ સને ૨૦૧૫-૧૬મા,ં 

દ�શમા ં Fુલ કઠોળ પાકો0ુ ં ઉ�પાદન ૧૭૦.૬ લાખ ટન થવાનો :દાજ છે, � બે વષ, અગાઉ         

૨૦૧૩-૧૪મા ં૧૯૨.૫ લાખ ટન હ�.ુ �ના લીધે �વેુરના ંભાવ ક� � માચ,, ૨૦૧૪મા ંમણના I׀. ૮૦૦ 

�ટલા હતા, તે વધીને માચ,, ૨૦૧૫મા ંમણના I׀. ૧૧૦૦ થયા હતા અને �યાર બાદ વધાર� વધીને   મે, 

૨૦૧૬મા ંમણના I׀. ૧૬૦૦ �ટલા Jજુરાતના િવિવધ બ>રોમા ંKવત,માન છે. �થી સને    ૨૦૧૪-૧૫ 

અને ૨૦૧૫-૧૬મા ંઅ0Lુમે ૫.૭૫ અને ૪.૬૩ લાખ ટન �ટલી �વેુરની આયાત કરવામા ંઆવેલ છે, 

તેમજ Fુલ કઠોળની આયાત વષ, ૨૦૧૩-૧૪ના ૩૬.૫૫ લાખ ટનથી વધીન ે    ૨૦૧૪-૧૫મા ં૪૫.૮૫ 

અને વષ, ૨૦૧૫-૧૬મા ં૫૭.૯૦ લાખ ટન થયેલ છે. 

Jજુરાતમા ં�વેુર0ુ ંMNુય�વે દOPણ Jજુરાત િવQતારમા ંવાવેતર થાય છે. સને ૨૦૧૫-૧૬મા ં

રાRયમા ં૨.૨૮ લાખ હ��ટરમા ંવાવેતર થયેલ અને :દાSત ૨.૩૮ લાખ ટન �ટ9ુ ંઉ�પાદન થશે, 

Rયાર� ગત વષT ૨.૧૪ લાખ હ��ટરમા ંવાવેતર અને ૨.૩૫ લાખ ટન ઉ�પાદન મળેલ હ�.ુ 

સને ૨૦૧૬-૧૭ના વષ, માટ�, સરકારUીએ �વુેરના ટ�કાના ભાવ વધાર2ને મણના I׀. ૧૦૧૦ 

નW2 કર�લ છે (X�વYટલદ2ઠ I׀. ૫૦૫૦), � ગત વષ, કરતા I׀. ૮૫ વધાર� છે, તેમજ ખેZૂતોને �વેુર0ુ ં

વાવેતર વધારવા માટ� Kો�સાહનIપ ભાવનો સકં�ત છે. અનાજ, કઠોળ અને તેલીOબયાની ટ�કાના ભાવે 

ખર2દ2 કરવા માટ� ભારતીય ખા\ િનગમને મ]યવત^ સQંથા તર2ક� સરકારUી _ારા િનમવામા ંઆવશે. 

ઉપરાતં આ વષT સામાYયથી સારા ચોમાસાની સભંાવના તેમજ ચા9ુ ંમાસમા ં`ચા ભાવ રહ�તા દ�શમા ં

અને Jજુરાતમા ંખેZૂતો �વેુર0ુ ંવાવેતર વધારવા તરફ Kેરાશે. 

ઉપરો�ત િવગતે અહ�વાલને ]યાનમા ંલઇને Fૃિષ અથ,શાd િવભાગ, eૂનાગઢ Fૃિષ gિુનવિસhટ2, 

eૂનાગઢની સશંોધન ટ2મે દાહોદ માકiટના �વેુરના પાછલા વષjના માિસક ભાવો0ુ ંklૃથકરણ કર�લ છે. 
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 આથી ખેZૂતભાઇઓ ઉપરો�ત ભાવ સપાટ2ને .�* ����	�� ������� ��$�� 1200 �� 1100  .׀(

]યાનમા ંરાખીને પોતાની ર2તે િનણ,ય કર2 અ0Fૂુળતા Mજુબ �વેુરનો વાવેતર  િવQતાર નW2 કર2 શક� 

છે.  

મગફળ2ના પાકમા ં બે હાર મગફળ2ની અને એક હાર �વેુરની એમ (મગફળ2-�વેુર ૨:૧ 

Kમાણમા)ં oરલે પાક તર2ક� �વેુર0ુ ંવાવેતર કરવાથી ખેતીમા ંજોખમ ઘટાડ2 અને વધાર� આવક મેળવી 

શકાય છે.  


