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ભારતમા ં �વુેર બી� નબંરનો કઠોળ પાક છે � �ુલ કઠોળ ઉ�પાદનમા ં લગભગ ૨૦ ટકા 

�ટલો  હ"સો ધરાવે છે. �વેુર&ુ ં વાવેતર '(ુય�વે મહારા*+, ઉતર ,દ-શ, મ/ય ,દ-શ, કણા1ટકા, 

23,દ-શ અને 5જુરાતમા ંથાય છે. દ-શમા ંસને ૨૦૧૩-૧૪મા ં૩૧.૭૦ લાખ ટન અને ૨૦૧૪-૧૫ મા ં

૨૮.૧૦ લાખ ટન, �ટ@ુ ં�વુેર& ુ ંઉ�પાદન થયેલ, � દ-શના ઘણા િવ"તારમા ંનબળા ચોમાસાના કારણ ે

ઘટDને ૨૦૧૫-૧૬ મા ં૨૪.૬૦ લાખ ટન �ટ@ુ ંFબુજ ઓH ંરહ-લ. �થી, �વેુરના ભાવ � 5જુરાતની 

િવિવધ બજરોમા ં માચ1, ૨૦૧૬ મા ં મણના I׀. ૧૬૦૦ ની આસપાસ હતા, તે વધીને મે, ૨૦૧૬મા ં         

I׀. ૧૬૦૦ થયા અને Kુલાઇ, ૨૦૧૬ Mધુી Nચા "તર- રહ-લ. પરં� ુ૨૦૧૫-૧૬ ના ૩૭.૪૬ લાખ હ-Oટર 

વાવેતરની સામે ચા@ુ ંવષQ ૨૦૧૬-૧૭ ના ૫૧ લાખ હ-Oટરમા ંથયેલ વાવેતરના અહ-વાલ ,ગટ થતા 

ઓગ*ટ, ૨૦૧૬ થી �વેુરના ભાવ ઘટ-લ છે. ચા@ુ ંવષQ '(ુય �વેુર ઉ�પાદન કરતા રાRયોમા ંથયેલ 

સામSય વરસાદના લીધે �વેુર&ુ ંઉ�પાદન Tદા� ૪૨ લાખ ટન �ટ@ુ ંUV ુ�ય તેવી શWતા છે. 

દ-શમા ં�વેુરની આયાત ૨૦૧૫-૧૬ ના ૪.૬૩ લાખ ટન થયેલ છે અને �ુલ કઠોળની આયાત 

પણ ૫૮ લાખ ટન થયેલ છે. ચા@ુ ંવષQ એિ,લ થી ઓOટોબર, ૨૦૧૬ Mધુીમા ં�વુેરની આયાત 3.૨૪ 

લાખ ટન અને �ુલ કઠોળની આયત Tદા� ૨૪ લાખ ટન થયેલ છે. 

5જુરાતમા ંચા@ુ ંવષQ �વેુર&ુ ંવાવેતર વધીને Tદા� ૩.૩૬ લાખ હ-Oટરમા ંથયેલ છે ને ગત 

વષQ ૨.૨૯ લાખ હ-Oટર હ� ુ ંઅને ઉ�પાદન પણ ગત વષ1ના ૨.૮૨ લાખ ટન થી વધીને ૩.૭૧ લાખ ટન 

થવાની સભંાવના છે.  

સને ૨૦૧૬-૧૭ માટ-, સરકાર\ીએ �વેુરના ટ-કાના ભાવ વધારDને મણના I׀. ૧૦૧૦ 

(^OવSટલદDઠ I׀. ૫૦૫૦)  ન`D કર-લ છે, � અગાઉના વષQ મણના I׀. ૯૨૫ હતા. ચા@ુ ં વષ1        

૨૦૧૬-૧૭ મા ંદ-શમા ં�ુલ કઠોળ&ુ ંઉ�પાદન (ગત વષ1ના ૧૬૫ લાખ ટન કરતા) વધીને ૨૦૩ લાખ ટન 

થવાનો Tદાજ છે. � દ-શની ૨3૫ લાખ ટનની વપરાશની માગં કરતા ઘa ુઓH છે. પરં� ુગત વષ1નો 

બીન-વપરાશી જbથાને લીધે ભાવ નીચા રહ-વા સભંવ છે. �થી, ફ-dઆુરD-એિ,લ દરeયાન બ�રમા ં

માલની વધાર- આવક થવાના સમયે, ભાવ થોડા દબાણ હ-ઠળ જોવા મળD શક-.  

ઉપરોOત િવગતે બ�ર અહ-વાલને /યાનમા ં લઇને �ૃિષ અથ1શાh િવભાગ, Kૂનાગઢ �ૃિષ 

kિુનવિસlટD, Kૂનાગઢની સશંોધન ટDમે દાહોદ માકmટના �વેુરના પાછલા વષnના માિસક ભાવો&ુ ં

િવoલષેણ કર-લ છે. �ના તારણ 'જુબ ������� ��� '�( ���) - +�� �2 920 .׀2017 +��  +!��  0 ,"

 આથી ખેpૂતભાઇઓ ઉપરોOત પ ર^"થિતને /યાનમા ંરાખીને .�& ������� ������� ����� 1020 .׀0

�વેુરનો સqંહ ન કરતા, ચા@ુ ંબ�ર ભાવે (ટ-કાના ભાવે ખરDદ કરતા માકmટ યાડ1મા)ં વrચાણ કરવાનો 

પોતાની રDતે િનણ1ય લઇ શક- છે. 

 


