
આ વરે્ષ પણ મગફળીના ભાવ મજબૂત રહેવાની સંભાવના 

ગુજરાતમાાં ચાલુાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ની ખરીફ સીઝન દરમ્યાન ચોમાસુ જૂનના ત્રીજા સપ્તાહમાાં સમયસર બેસી ગયેલ 

હતુાં, જો કે વરસાદ છુટો-છવાયો થયેલ, જથેી મગફળીનુાં વાવેતર જુલાઈ, ૨૦૨૧ ના ત્રીજા સપ્તાહ સુધી ચાલુ રહેલ. આ વર્ ે

ગુજરાતમાાં મગફળીનુાં વાવેતર ૧૯.૧૦ લાખ હેકટર જટેલુાં થયેલ છે, જ ેગત વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માાં ૨૧ લાખ હેક્ટર જટેલુાં હતુાં. 

ચાલુાં વર્ે જુલાઈ મહહનામાાં સામાન્ય વરસાદ થયો હતો, પરાં તુ ઓગસ્ટ મહહનો સાંપૂર્ષ સૂકો રહેલ જનેા લીધે કેટલાક વવસ્તારમાાં 

નોંધપાત્ર નુકસાન થયુાં છે. જો કે સપ્ટેમ્બરમાાં સારો વરસાદ થવાથી પાકનુાં ઉત્પાદન સારાં  થવાની સાંભાવના છે. ગુજરાતમાાં 

ચાલુાં વર્ે ખરીફ મગફળીનુાં ઉત્પાદન ગત વર્ષ જટેલુાં જ, ૪૦ લાખ ટન જટેલુાં થવાનો અાંદાજ છે (પ્રથમ આગોતરો અાંદાજ     

તા. ૦૭-૦૯-૨૦૨૧).   

        દેશમાાં ચાલુાં વર્ે ખરીફ મગફળીનુાં ઉત્પાદન અાંદાજ ે ૮૨.૫૪ લાખ ટન (પ્રથમ આગોતરો અાંદાજ તા. ૨૧-૦૯-

૨૦૨૧) જટેલુાં થશે, જ ેગત ૨૦૨૦-૨૧ કરતા ૨ લાખ ટન ઓછુાં  રહેશે. રવવ ઋતુ સહહત દેશમાાં ગત વર્ ે૬૦ લાખ હેક્ટર 

વવસ્તાર માાંથી વવક્રમ જનક ૧૦૨ લાખ ટન મગફળીનુાં ઉત્પાદન થયેલુાં હતુાં.    

ગત વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન દેશમાાંથી ૬.૩૯ લાખટન મગફળીની વનકાસ થઈ હતી જ ે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ 

દરવમયાન ૬.૬૪ લાખ ટન હતી અને ચાલુ વરે્ તે આશરે ૭ લાખ ટન જટેલી થવા સાંભવ છે. આ ઉપરાાંત વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 

૨.૪૨ લાખ ટન જટેલા વવક્રમ જનક મગફળીના તેલની વનકાસ થઇ હતી. જ ે ભૂતકાળમાાં ક્યારેય ૪૦ હજાર ટનથી વધારે 

થયેલ ન હતુાં. આથી  મગફળીના ભાવ જ ેનવેમ્બર-હિસેમ્બર, ૨૦૨૦ માાં  મર્ના રૂ׀. ૧૦૦૦ જટેલા હતા, જ ેસતત વધીને 

ફેબુ્રઆરી, ૨૦૨૧ માાં રૂ׀. ૧૧૦૦ થયા, અને એવપ્રલ, ૨૦૨૧  માાં મર્ના રૂ׀. ૧૨૦૦ થયા તેમજ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ સુધીમાાં   

રૂ׀. ૧૩૦૦ થી પર્ વધારે થયેલ હતા. હાલમાાં ગુજરાતની વવવવધ બજાર માાં મગફળીનો ભાવ મર્ના રૂ׀. ૧૦૫૦ જટેલો 

પ્રવતષમાન છે, જ ે કાપર્ીની વસઝનમાાં હાલની સપાટીએ જ રહેવાની શક્યતા છે. સને ૨૦૨૧-૨૨ વર્ષ માટે સરકારશ્રીએ 

મગફળીનો ટેકાનો ભાવ મર્નાાં રૂ׀. ૧૧૧૦ (વક્વન્ટલનાાં રૂ׀. ૫૫૫૦) નક્કી કરેલ છે, જ ેગત વર્ ેમર્નાાં રૂ׀. ૧૦૫૫ હતો. 

ગત વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માાં દેશમાાં તેલીવબયાનુાં કુલ ઉત્પાદન આશરે ૩૬૧ લાખ ટન થયેલ હતુાં. જ ેઅગાઉના વર્ષની 

સરખામર્ીમાાં ૯ ટકા વધારે હતુ. વતષમાન ખરીફ તેલીવબયાાંનુાં ઉત્પાદન ૨૩૪ લાખ ટન થવાનો અાંદાજ છે, જ ેપાછલા વર્ષ 

કરતા ૬ લાખ ટન જટેલુાં ઓછુાં  રહેશે. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માાં દેશમાાં ખાદ્યતેલની આયાત ૧૪૭ લાખ ટન થયેલ હતી, જ ેવર્ષ 

૨૦૨૦-૨૧માાં ઘટીને ૧૩૪ લાખ ટન થયેલ હતી. 

ઉપરોક્ત વવગતોને ધ્યાનમાાં લઈ, કૃવર્ અથષશાસ્ત્ર વવભાગ, જૂનાગઢ કૃવર્ યુવનવવસષટી, જૂનાગઢની સાંશોધન ટીમે 

ગોંિલ અને રાજકોટ માકેહટાંગ યાિષનાાં મગફળીના ઐવતહાવસક માવસક ભાવનુાં વવશે્લર્ર્ કરેલ છે. જનેા તારર્ મુજબ એવુાં 

અનુમાન છે, કે મગફળીનો ભાવ ઓક્ટોબર થી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧ દરમ્યાન (કાપણી સમયે) મણનાં રૂ׀. ૧૦૫૦ થી 

૧૧૫૦ (ક્ક્વન્ટલ દીઠ રૂ׀. ૫૨૫૦-૫૭૫૦) જટેલા રહેવાની સંભાવના છે. જ ે થી ઉપરોક્ત બાબતો અાંગેની નોંધ લઈ, 

મગફળીનો સાંગ્રહ કરવા તેમજ િીસેમ્બર, ૨૦૨૧ પછી વેંચાર્ કરવા ખેિૂતભાઈઓ પોતાની રીતે વનર્ષય કરી શકે છે. જ ે

ખેિૂતભાઈઓને મગફળીનો સાંગ્રહ કરવો પરવિે તેમ ન હોય, તેઓ ટેકાના ભાવે (માકેટ યાિષમાાં) ખરીદ કેન્રો ખાતે વેચાર્ 

કરે. 

 જો સરકારશ્રી દ્વારા વનકાસને પ્રોત્સાહન અને ખાદ્યતેલની આયાત ઉપર વનયાંત્રર્ રાખવા ઉંચી આયાત કરની નીવત 

ચાલુાં રાખવામાાં આવશે, તો ગત વર્ષની જમે જ, આ વરે્ પર્ મગફળીના ભાવમાાં વધારો થવાની સાંભાવના રહેલી છે. 

  


