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મગફળ� િવ	નો એક અગ�યનો તે�લબીયા પાક છે, � ખા�તેલ અને �ોટ�નનો સારો "ોત છે. ગત વષ% 

૨૦૧૫-૧૬ મા ંદ.શમા ંમગફળ�0ુ ંઉ�પાદન ૬૭.૭૧ લાખ ટન �ટ4ુ ંમળેલ હ6 ુ(ખર�ફ ૫૩.૪૦ લાખ ટન), � 

અગાઉના વષ% કરતા ં૮.૫૨ ટકા �ટ4ુ ંઓ= ંરહ.લ, તેથી મગફળ�ની ભાવ � નવે@બર, ૨૦૧૪ મા ંમણના B׀. 

૭૭૦ �ટલા ઘટ� ગયેલ, તે વધીને નવે@બર, ૨૦૧૫મા ંમણના B׀. ૮૪૦ આસપાસ થયેલ અને �યારબાદ મે, 

૨૦૧૬ Fધુીમા ં મણના B׀. ૧૧૦૦ �ટલા થયેલ. ચા4 ુ વષH ખર�ફ ૨૦૧૬-૧૭મા ં દ.શમા ં મગફળ�0ુ ં વાવેતર  

ગત વષ% ૨૦૧૫-૧૬ના ૩૭.૯૩ લાખ હ.Jટરની સામે ૪૫.૩૫ લાખ હ.કટર  �ટ4ુ ં થવાનો Kદાજ છે અને 

ઉ�પાદન પણ વધીને ૬૫ લાખ ટન થવાનો Kદાજ છે � ગત વષ% કરતા લગભગ ૨૧.૭૨ ટકા વM ુથશે (�થમ 

આગોતરો Kદાજ તા. ૨૨-૦૯-૨૦૧૬). 

Nજુરાતમા ંચા4ુ ંવષ% ૨૦૧૬-૧૭મા ંચોમાF ુસમયસર કરતા થોOુ ંમોOુ ંPૂલાઇના પહ.લા  અઠવાTડયામા ં

શB થયેલ અને ઓકટોબરના પહ.લા અઠવાTડયા Fધુી ચા4ુ ં રહ.લ, તેમજ સામાVય અને સમયાતંર. થયેલ 

વરસાદના લીધે ઉ�પાદન સામાVયથી સાB ં થશે. રાWયમા ં ખર�ફ મગફળ�0ુ ં વાવેતર Kદા� ૧૬.૩૩ લાખ 

હ.કટરમા ંથયેલ છે, � ગત વષH (૧૩.૫૨ લાખ હ.Jટર) કરતા ં૨૦.૫૨ ટકા �ટ4ુ ંવM ુછે અને ઉ�પાદન પણ ગત 

વષ%ના ૧૯.૨૫ લાખ ટન થી વધીને ૩૫ લાખ ટન થવાનો Kદાજ છે. સફ.દ ઘણૈ (Yુડંા)ની સમZયાને બાદ 

કરતા, ઓJટોબર, ૨૦૧૭ના પહ.લા અઠવાTડયામા ંથયેલ સારા વસા%દના લીધે રાWયમા ંમગફળ�ની ઉ�પાદJતા 

સાર� મળવાની સભંાવના છે.  

ભારતમાથંી ગત વષH ૫.૩૭ લાખ ટન �ટલી મગફળ�ની િનકાસ થયેલ હતી અને ચા4ુ ંવષH તે ૮ લાખ 

ટનની આPુબાPુ [ય તેવી સભંાવના છે � ભાવ સપાટ� [ળવવામા ંથોડ�  મદદBપ થઇ શક., પરં6 ુ\રૂતો 

ટ.કો આપી શક. નહ�. Nજુરાતના ંિવિવધ બ[રોમા ંહાલ મગફળ�ના ભાવ મણના B׀. ૮૫૦ �ટલા �વત%માન છે, 

� ટ.કાના ભાવ ની આસપાસ નીચી સપાટ�એ રહ.વાની સભંાવના છે. સરકાર]ીએ સને ૨૦૧૬-૧૭ના વષ% માટ. 

મગફળ�ના ટ.કાના ભાવ મણના B׀. ૮૪૪ (B׀. ૪૨૨૦ �િત ^Jવ_ટલ) ન`� કર.લ છે.  

  દ.શમા ંચા4ુ ંવષH ૨૦૧૬-૧૭ની ખર�ફ સીઝનમા ંbુલ તેલી�બયા પાકો0ુ ંવાવેતર ૧૮૭.૫૪ લાખ હ.Jટર 

થવાનો Kદાજ છે, � ગત �ટ4ુ ં જ છે અને ઉ�પાદન પણ ગત વષ%ના ૧૬૫.૯૩ લાખ ટન કરતા વધીને 

૨૩૩.૬૫ લાખ ટન થાય તેવી સભંાવના છે. તેમજ ૨૦૧૬-૧૭મા ંખા�તેલની આયાત ૧૪૦ લાખ ટન થવાની 

સભંાવના છે. 

ઉપરોJત બાબતો તેમજ વેપાર�ઓના અહ.વાલને cયાને લઈને bૃિષ અથ%શા" િવભાગ, Pૂનાગઢ bૃિષ 

gિુનવિસhટ�ની સશંોધન ટ�મે ગiડલ માકjટ યાડ%ના મગફળ�ના માિસક ભાવના ઐિતહાિસક lકડાઑ0ુ ંિવnલેષણ 

કર.લ છે. �ના તારણ Yજુબ એoુ ં અ0મુાન છે ક., ���+
�, 2016 1� �23���� 2017 5�+'�� 6%� 
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шк'�� *�. � cયાને લઇ, ખેOતૂભાઇઓ મગફળ�નો સpંહ ન કરતા, ચા4ુ ંબ[ર ભાવે (ટ.કાના ભાવે ખર�દ 

કરતા માકjટ યાડ%મા)ં વqચાણ કરવાનો પોતાની ર�તે િનણ%ય લઇ શક. છે. સરકાર]ી ટ.કાના ભાવે મગફળ� ખર�દ 

કરવા જBર� rયવZથા કર. તે ઇsછિનય છે. 
 


