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ભારતમા ંસને ૨૦૧૧-૧૨મા ંએરંડા� ુ ં ૨૨.૯૫ લાખ ટન �ટ�ુ ં િવ�મ જનક ઉ"પાદન થવાથી છે(લા 

પાચં વષ+થી તેના ભાવ દબાણ હ/ઠળ રહ/લ છે. �થી, ચા�ુ ંવષ+ ૨૦૧૬-૧૭મા ંવાવેતર િવ4તાર ગયા વષ+ના 

૧૦.૩૭ લાખ હ/8ટરથી ઘટ:ને ૮.૩૫ લાખ હ/8ટર થવાનો =દાજ છે અને ઉ"પાદન પણ વષ+ ૨૦૧૫-૧૬ના 

૧૭.૫૨ લાખ ટનથી ઘટ:ને ચા�ુ ંવષ+ ૧૪.૫૦ લાખ ટન �ટ�ુ ંથવાનો =દાજ છે. એરંડા� ુ ંઉ"પાદન કરતા ં

@Aુય રાBયો Cજુરાત, રાજ4થાન અને DEFદ/શમા ં સને વષ+ ૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬મા ં

અ��ુમે ૧૬.૭૫, ૧૫.૭૨ અને ૧૭.૩૦ લાખ ટન એરંડાની (એપીએમસી) બJરમા ંઆવક નLધાયેલ છે. � 

દશા+વે છે ક/ ખેNતૂો પાસે ચા�ુ ંવષP એરંડાનો સQંહ કર/લ જRથો નહ:વત હશે.  

ચા�ુ ંવષ+ ૨૦૧૬-૧૭મા ંCજુરાતમા ંએરંડા�ુ ંવાવેતર ઘટ:ને ૫.૬૫ લાખ હ/8ટરમા ંથવાનો =દાજ છે. 

� ૨૦૧૫-૧૬મા ં૭.૧૪ લાખ હ/8ટર હS ુ.ં તેમજ ઉ"પાદન પણ ઘટ:ને =દા� ૧૧.૫૦ લાખ ટન �ટ�ુ ંથશે � 

ગત વષP ૧૪.૧૩ લાખ ટન મળેલ. ક/ટલાક િવ4તારમા ંપાણીની અછત િસવાય પાક પTરU4થિત સામાVય છે. 

�ના કારણે સામાVયથી ઓX ંઉ"પાદન થશે. રાજ4થાન અને DEFદ/શમા ંપણ વાવેતર ગત વષ+ કરતા ઓX ં

થયેલ છે.  

સને વષ+ ૨૦૧૪-૧૫મા ં દ/શમાથંી ૪.૫૯ લાખ ટન એરંડાના તેલની િનકાસ થયેલ, � વધીને વષ+ 

૨૦૧૫-૧૬મા ં૫.૪૩ લાખ ટન થયેલ છે. ચા�ુ ંવષP પણ એિFલ, ૨૦૧૬ થી TડસેYબર ૨૦૧૬ Zધુીમા ં૩.૭૮ 

લાખ ટન �ટલી િનકાસ થયેલ છે. � માચ+, ૨૦૧૭ Zધુીમા ંગત વષ+ �ટલી થવા સભંવ છે. એરંડ:યા તેલના 

િવિવધ ઉ"પાદકોની િનકાસ અને ઘર/� ુવપરાશ =દા[ત ૨ લાખ ટન �ટલી થશે. તેના માટ/ =દા[ત ૧૬.૪૦ 

લાખ ટન એરંડા� ુ િપલાણ કરવાની જ\Tરયાત રહ/ છે. � દશા+વે છે ક/ વત+માન ઉ"પાદન તેલની માગં કરતા 

ઓX ં રહ/શે. વેપાર:ઓ પાસે સQંહ/લ જRથો એ એક મા] ભાવ પર =^ુશ રાખS ુપર:બળ છે. Cજુરાતની 

િવિવધ બJરોમા ં TડસેYબર,૨૦૧૫ મા ંએરંડાના ભાવ મણના \׀.૭૪૦ની આસપાસ હતા, તે ઘટ:ને ફ/`આુર: 

૨૦૧૬મા ંમણના \׀. ૬૧૦ આસપાસ થયેલ. ફaચુર કLbા8ટ JVcઆુર:, ૨૦૧૭ થી ફર: શ\ થતા એરંડાના 

ભાવ Cજુરાતની િવિવધ માકdટમા ંફર:થી વધીને મણના \׀. ૭૬૦ �ટલા થયેલ અને હાલ મણના \׀. ૭૪૦ ની 

આસપાસ Fવતમાન છે � કાપણીના સમયે થોડ: વધ–ઘટ સાથે U4થર રહ/શે અને પછ: ભિવeયમા ં થોડા 

વધવાની શfતા છે.  

ઉપરો8ત િવગતે બJર અહ/વાલને gયાનમા ંલઇને ^ૃિષ અથ+શાj િવભાગ, kૂનાગઢ ^ૃિષ cિુનવિસmટ:, 

kૂનાગઢની સશંોધન ટ:મે પાટણ માકdટના એરંડાના પાછલા વષnના માિસક ભાવો�ુ ંoથૃકરણ કર/લ છે �ના 

તારણ @જુબ ������ ��� ���" &' ��, 2017 (к��!'�� ��#) +�,#�� �!�� -820 '& 740 .׀     

8 (567�34 � 2 4100 '& 3700 .׀-)���� ��%���' ������ ��. આથી ખેNતૂભાઇઓ ઉપરો8ત 

પTરU4થિતને gયાનના ંરાખીને પોતાની ર:તે િનણ+ય કર: અ�ુ̂ ૂળતા @જુબ એરંડાનો સQંહ કર: અને મે, ૨૦૧૭ 

પછ: વેચવાનો િનણ+ય લઇ શક/ છે, જો િનકાસની તકો જળવાય રહ/શે તો એરંડાનો ભાવ ભિવeયમા ંવધવાની 

થોડ:ક સભંાવના રહ/લી છે.   

 


