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િવ�મા ં �	ંુના ઉપાદન અને વપરાશમા ં ભારત �થમ �થાન ધરાવે છે. તેમજ દ�શમા ં  �	ંુના 

ઉપાદનમા ં૬૦ ટકા કરતા વધાર� યોગદાન સાથે &જુરાત �થમ �થાને છે અને રાજ�થાન બી) *મે રહ� છે. 

િવ�મા ંછે,લા થોડા વષ0થી ભારત �	ંુ અને તેના તેલનો 12ુય િનકાસકાર દ�શ હતો પરં3 ુહાલમા ંનવા 

�વેશેલા દ�શો 3કુ4 અને ઇરાનના લીધે �પધા6 7બુજ વધેલ છે.  

&જુરાતમા ંસને ૨૦૧૫-૧૬મા ંઉતર &જુરાતમા ં<રુતો વરસાદ થવાના લીધે �	ંુ= ુવાવેતર વધીને 

૨.૮૬ લાખ હ�કટર થયેલ, A અગાઉ ના વષ6 ૨૦૧૪-૧૫ના ૨.૫૪ લાખ હ�કટર થયેલ હ3ુ.ં તેમજ ઉપાદન 

પણ વધીને DદાA ૨.૩૮ લાખ ટન AટF ુથયેલ, A અગાઉના વષ6 ૨૦૧૪-૧૫ના ૧.૯૭ લાખ ટન મળેલ 

હ3ુ.ં િપયત પાણીની અછત અને �િતJુળ હવામાનના લીધે રાજ�થાનમા ં �	ંુના પાક=ુ ં ઉપાદન નીKુ ં

રહ�લ. Aથી દ�શમા ં ગત વષL �	ંુ= ુ ઉપાદન થોMંુ વધીને ૩.૭૪ લાખ ટન થયેલ, A અગાઉના વષ6   

૨૦૧૪-૧૫મા ં૩.૧૮ લાખ ટન મળેલ હ3.ુ A �થાિનક વપરાશ અને િનકાસની માગં <રુN કરવા માટ� ઓP ં

હ3 ુ ં અને અગાઉના વષ6નો જQથો પણ નRહવત હતો. Aથી, �	ંુના ભાવ A ફ�TઆુરN, ૨૦૧૬મા ં મણના     

V׀. ૨૬૦૦ હતા ં A વધીને Wુન, ૨૦૧૬મા ં મણના  V׀. ૩૦૦૦ અને યારબાદ વધાર� વધીને ઓગXટ, 

૨૦૧૬મા ંમણ દNઠ V׀. ૩૪૦૦ Aટલા થયેલ હતા.  

  દ�શમા ં�થાિનક ભાવ, િવ� �તર કરતા ંZચા રહ�વાને લીધે અને ૨૦૧૫-૧૬મા ં�	ંુની િનકાસ ઘટNને 

મા] ૦.૯૯ લાખ ટન Aટલી થયેલ A અગાઉના વષ6મા ં૧.૫૫ લાખ ટન થયેલ હતી. િનકાસ ભાવ સર�રાશ 

મણના V।. ૩૧૬૦ Aટલા રહ�લ. ચાFુ ંવષL &જુરાત અને રાજ�થાનમા ંથયેલ સામા^ય વરસાદના કારણે 

બનેં રા_યોમા ં�	ંુ= ુવાવેતર વધે તેવી શ`તા છે, પરં3 ુ7બુજ મોટો વધારો નહN થાય, કારણ ક� બી) 

�િત�પધa પાકોના ભાવ પણ સારા રહ�લ છે. Aથી, આ વષL કાપણી સમયે �	ંુના ભાવ મણ દNઠ V׀. ૨૮૫૦ 

ની આસપાસ રહ�વાની સભંાવના છે.  

ઉપરોbત િવગતે અહ�વાલને cયાનમા ં લઇને Jૃિષ અથ6શાe િવભાગ, Wૂનાગઢ Jૃિષ 

hિુનવિસiટN, Wૂનાગઢની સશંોધન ટNમે ગjડલ માકkટના �	ંુના પાછલા વષ0ના માિસક ભાવો=ુ ં

lQુmકુરણ કર�લ છે. Aના તારણ 1જુબ �	ંુ�� ��	 �� �!�" #� ��$%, 2017 '�(��� к���� ���� 

� �.-, 3000 �# *270 .׀( ������	��� ����	�� /� . Aથી ઉપરોbત ભાવ સપાટNને cયાનમા ંરાખીને 

ખેMૂતભાઇઓ �	ંુના વાવેતર િવ�તાર Dગે પોતાની રNતે અ=Jૂુળતા 1જુબ િનણ6ય કરવા nચુન છે. 
 


