
યવલ ાક અતંગગત ખડેતુો ફટાટા લાલતેયનો વલસ્તાય લધાયલાનો વનર્ગમ રઈ ળક ેછે 

ફટાટા એ ભુખ્મ ખાદ્ય ાક છે જે વલશ્લના ૧૦૦ થી લધ ુ દેળોભા ંઉગાડલાભા ંઆલે છે. વલશ્લના ફટાટાના 

અડધા ઉત્ાદનભા ંએકરા એવળમાનો વશસ્વો છે, જ્માયે ચીન અને બાયત આ ઉત્ાદનભાં રગબગ ૩૮% વશસ્વો 

ધયાલે છે. ફટાટાના લયાળના કકસ્વાભા,ં છેલ્રા કટેરાક દામકાઓભાં બાયતની સ્થાવનક ભાંગ ધીય ેધીયે લધી યશી છે. 

બાયતભાં લગ ૨૦૧૯-૨૦ દયવભમાન ફટાટાનો લાલેતય વલસ્તાય આળયે ૨૧.૫૮ રાખ શેક્ટય શતો તેભજ 

ઉત્ાદન આળયે ૫૦.૧૯ ભેકિક ટન નોંધામેર છે જે ગત લગ ૨૦૧૮-૧૯ભાં આળયે ૫૧.૩૦ ભેકિક ટન શતું.  

ગુજયાતભાં લગ ૨૦૧૯-૨૦ ભાં ફટાટા શેઠનું લાલેતય ૧.૧ રાખ શેક્ટય (ચોથો આગોતયો અંદાજ, કૃવ 

કલ્માર્  વલબાગ, ગાંધીનગય, ગુજયાત) નોંધામેર, જે ગત લગ ૨૦૧૮-૧૯ની વયખાભર્ીએ ૧.૨૧ રાખ શેક્ટય 

(ધાયેર અંવતભ આગોતયો અંદાજ, કૃવ કલ્માર્ વલબાગ, ગાંધીનગય, ગુજયાત) યશેર. લગ ૨૦૧૯-૨૦ દયવભમાન 

ફટાટાના ઉત્ાદનનંુ અનુભાન આળયે ૩૬.૬  રાખ ભકેિક ટન જેટરું થમું શતું જે લગ ૨૦૧૮-૧૯ભાં ૩૬.૫૫ 

રાખ ભેકિક ટન થમેર. 

ફટાટાનો વંગ્રશ રાંફા વભમ વુધી કયી ળકતા શોલાથી શારભા ંકોવલડ-૧૯ ની ભશાભાયીભાં ફટાટાની ભાંગભાં 

લધાયો થમેર જેથી તેના બાલભાં ર્ લધાયો થમો શતો. 

દેળભાં વૌથી લધાયે ફટાટાનું ઉત્ાદન કયતું યાજ્મ ઉત્તય પ્રદેળના લેાયીઓના ભુજફ, આગાભી લગના ભાચગ 
ભવશના વુધી બાલ વસ્થય યશેળે. ગત લગ કયતા આ લે ફટાટાના ઓછા ઉત્ાદન અને લધ ુભાંગ તભેજ વફમાયર્ની 

ઘટ અને તનેા ઊંચા બાલને કાયર્ે ફટાટાનો લાલેતય વલસ્તાય ઘટી ળકે છે જેથી ફટાટાના ઉત્ાદનભા ંતેની અવય 

યશેળ.ે 

આ ફધી ઉરબ્ધ ભાવશતી અને લેાયીઓ વાથ ે કયરેા યાભળગને ધ્માનભાં રેતા, વેન્ટય ઑપ એગ્રીકલ્ચયર 

ભાકેટ ઈન્ટેરીજન્વ નાશે-કાસ્ટ પ્રોજેક્ટ, આર્ંદ કૃવ મુવનલર્સવટી, આર્ંદ ખાત ે વંળોધન શાથ ધયલાભા ં આલેર 

જેભા ં ગુજયાતનાં ફટાટાનાં ભુખ્મ ભાકેટ માડગના ંગત લોના ભાવવક બાલોન ુ વલશ્રેર્ કયેર. જેના તાયર્ યથી 

અનુભાન છે કે પેબ્રુઆયી - ભાચગ ૨૦૨૧ દયવભમાન ફટાટાના બાલ કાર્ી લખતે રૂ. ૨૩૦ થી રૂ. ૩૫૦/ ૨૦ 

કકરો. (રૂ. ૧૧૫૦ થી રૂ. ૧૭૫૦ પ્રવત વક્લન્ટર) યશી ળકે છે. 

કોવલડ-૧૯ ની ભશાભાયી તેભજ રોકડાઉનને ધ્માનભા ંરેતા ઉયોક્ત બાલભાં પયેપાય થઈ ળકે છે. 

ફટાટાની ખેતી કયતાં ખેડૂતવભત્રોને ોર્ક્ષભ બાલ ભલાની વંબાલના શોઈ તેઓ ોતાનો લાલતેય વલસ્તાય 

ોતાની જાતે લધાયી ળકે છે. 
 


