મગફળીના ભાવનો વરતારો (૨૦૨૧-૨૨)
મગફળી એ ભારતમાાં તેલીબિયાાંનો એક મહત્વનો પાક છે જે વવશ્વમાાં વાવેતરની દ્રષ્ટિએ પ્રથમ
અને ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ િીજા સ્થાને છે . ભારતમાાં મગફળીન ાં ઉત્પાદન ઓક્િોિર-નવેમ્િર માાં
આવે છે . વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨માાં ચીન ૧૮૨ લાખ મેટ્રિક િન મગફળીના ઉત્પાદન સાથે પ્રથમ,
ત્યારિાદ ભારત (૬૮ લાખ મેટ્રિક િન), નાઇજીરીયા (૪૮ લાખ મેટ્રિક િન), અમેટ્રરકા (૨૮ લાખ
મેટ્રિક િન) અને સદાન (૨૫ લાખ મેટ્રિક િન) સ્થાન ધરાવે છે (ય ૂએસડીએ).
ભારતમાાં વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ચોમાસ ાં મગફળીનો વાવેતર વવસ્તાર ૪૮.૯૮ લાખ હેક્ટર નોંધાયેલ જે
ગત વર્ષ ૨૦૨૦–૨૧માાં ૫૦.૯૧ લાખ

હેક્ટર હતો. વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ મગફળીન ાં ઉત્પાદન અંદાજે

૮૫.૫૬ લાખ ટન થયેલ છે જે ગત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં ૮૩.૮૯ લાખ ટન હત ાં. ગજરાત,
તાવમલનાડ, આંધ્રપ્રદે શ, કર્ાષ િક અને રાજસ્થાન મખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યો છે અને મગફળીન ાં ૮૦ િકા
ઉત્પાદન આ રાજ્યોમાાંથી આવે છે .
વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં વનકાસ ૫.૦૯ વમબલયન મેટ્રિક િનથી વધીને વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માાં ૬.૩૮ વમબલયન
મેટ્રિક િન થઈ છે . વવશ્વમાાં મગફળીની વૈવશ્વક માાંગને કારર્ે વનકાસમાાં ૧૯ િકા નો વધારો થયો છે .
હાલમાાં, ઇન્ડોનેવશયા, વવયેતનામ, મલેવશયા, ટ્રફબલપાઇન્સ, થાઇલેન્ડ અને ચીન ભારતના
મગફળીના િોચના ખરીદદારો છે . આ દે શોમાાં, લગભગ ૭૭ િકા મગફળીની વનકાસ થાય છે . ચીન
માાં મગફળીની અછતને કારર્ે કેિલાક દે શો ભારતમાાંથી મગફળીની આયાત કરવાન ાં શર કયું છે .
મગફળીના તેલની વનકાસ એવપ્રલ-૨૦૨૦ થી ફેબ્રઆરી-૨૦૨૧ સધી ૫.૮૯ લાખ િન થઈ હતી,
ચીનમાાં પ ૂરના કારર્ે મગફળીના

ઉત્પાદનમાાં આશરે ૨૫-૩૦ િકા ન ાં નકસાન થય ાં હત ાં અને

ઉત્પાદન જે ગત વર્ષ ૧૭ વમબલયન િન હત ાં જેથી ચીન ભારતમાાંથી મગફળીન ાં તેલ અને િીજ
મેળવે છે . તેના પટ્રરર્ામે ભારતમાાંથી મગફળીના તેલની વનકાસ વધારે થઈ હતી અને આયાત
૨૦૧૯-૨૦માાં ૧.૯૫ હજાર મેટ્રિક િનથી ઘિીને ૨૦૨૦-૨૧માાં ૧.૦૩ હજાર િન થઈ છે .
નાફેડે પીએસએસ હેઠળ ૧૨ ફેબ્રઆરી ૨૦૨૧ સધીમાાં લગભગ ૨,૮૪,૭૩૩ મેટ્રિક િન મગફળીની
ખરીદી કરી છે જેની ટ્રકિંમત રૂ. ૧૫૦૨ કરોડ છે જેમાાં ગજરાત (૨,૦૨,૬૩૦ મેટ્રિક િન), હટ્રરયાર્ા
(૬૯૧ મેટ્રિક િન), આંધ્ર પ્રદે શ (૨૫૭ મેટ્રિક િન), રાજસ્થાન (૭૪,૫૧૧ મેટ્રિક િન) અને
ઉત્તરપ્રદે શ (૬૫૨૮ મેટ્રિક િન) અને કર્ાષિક (૧૧૬ મેટ્રિક િન) નો સમાવેશ થાય છે .
ગજરાતમાાં વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ચોમાસ ાં મગફળીનો વાવેતર વવસ્તાર અંદાજે ૧૯.૧૪ લાખ
હેક્િર (પ્રથમ એડવાન્સ એસ્િીમેિ, એગ્રીકલ્ચર ટ્રડરે ક્િોરે િ, ગજરાત) નોંધાયોલ જે ગત વર્ષ
૨૦૨૦-૨૧માાં ૨૧.૦૧ લાખ હેક્િર નોંધાયેલ હતો (અંવતમ એડવાન્સ એસ્િીમેિ, કૃવર્ વનયામક,

ગજરાત). વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માાં જલાઇ તેમજ ઓગસ્િ મટ્રહનામાાં નટ્રહવત અને સપ્િે મ્િર મટ્રહનામાાં
અવતશય વરસાદને કારર્ે મગફળીના ઉત્પાદનમાાં ઘિાડો થવાની સાંભાવના છે .
ગુજરાતમાાં મગફળીનો ભાવ ઓક્િોિર-નવેમ્િર ૨૦૧૯માાં રૂ.૯૪૩ પ્રતત મણથી વધીને ઓક્િોિરનવેમ્િર ૨૦૨૦માાં રૂ.૯૭૭ પ્રતત મણ થયેલ છે . હાલ સપ્િેમ્િર-૨૦૨૧ દરમ્યાન મગફળીનો ભાવ
ગજરાતનાાં િજારોમાાં રૂ.૧૨૩૬ પ્રતત મણ છે . ભારત વવશ્વમાાં પામતેલનો સૌથી મોિો આયાત કરનાર
દે શ છે . ભારત સરકારે ક્રૂડ પામ ઓઇલ પરનો કરવેરા ૨૭.૫% થી ધિાડીને ૧૫% કયો હતો પરાં ત
અલગથી કરવેરો તરીકે ૧૭.૫% સેસ લાગ કયો છે . આ સેસ નો ઉપયોગ કૃવર્ ઇનફ્રાસ્િક્ચર અને
અન્ય વવકાસ ખચષમાાં ઉપયોગ કરવામાાં આવશે. આ પ્રવતિાંધોની ભારતમાાં મગફળીની માાંગ પર
સકારાત્મક અસર પડશે.
ઉપરોક્ત ઉત્પાદન, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાાં માાંગ અને સ્થાતનક બજારોની તવગતોને ધ્યાનમાાં લઈને
સેન્ટર ફોર એગ્રીકલ્ચરલ માકે િ ઈન્ટેલીજન્સ, નાહેપ-કાસ્ટ પ્રોજેક્ટ, આણાંદ કૃતર્ યુતનવતસિટી, આણાંદ
ખાતે સાંશોધન હાથ ધરવામાાં આવેલ જેમાાં ગજરાતના મખ્ય િજારોનાાં મગફળીના ગત વર્ોના
માતસક ભાવોનુ વવશ્લેર્ર્ કરે લ જેના તારણ પરથી અનુમાન છે કે મગફળીનો ભાવ ઓક્ટોબરનવેમ્બર ૨૦૨૧માાં રૂ.૧૦૨૦ થી ૧૧૨૦ પ્રતિ મણ (રૂ.૫૧૦૦ થી ૫૬૦૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ) રહેવાની
સાંભાવના છે .
નોંધ: આંતરરાષ્ટ્રીય ક િંમતોમાાં ફેરફાર, નન ાસ અથવા આયાત પ્રનતબાંધો વગેરે જેવા
પકરવતતનો ને

ારણે આગાહી

અગાઉના વર્ષોના માનસ

રે લા ભાવો

રતાાં વાસ્તનવ

ોમોકિટી બજારોમાાં નવા

ભાવોમાાં ફેરફાર થઈ શ ે છે . ભાવોનો આ અંદાજો

ભાવોન ાં નવશ્લેર્ષણ અને આં િા ીય મોિેલોના તારણ પરથી

બજાર ભાવ અને આગાહી રે લા ભાવ સમાન ન પણ રહી શ ે.

રે લ છે તેથી વાસ્તનવ

