ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૧ મહિનામાાં મગફળીના ભાવનો વરતારો
મગફળી એ ભારતમાાં તેલીબિયાાંનો એક મહત્વપ ૂર્ણ પાક છે જે વવશ્વમાાં વાવેતરની દ્રષ્ટિએ પ્રથમ
અને ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ િીજા સ્થાને છે . ભારતમાાં મગફળીન ાં ઉત્પાદન ઓક્િોિર-નવેમ્િર માાં
આવે છે . વર્ણ ૨૦૧૯-૨૦૨૦માાં ચીન ૧૭૦.૦૯ લાખ િન મગફળીના ઉત્પાદન સાથે પ્રથમ, ત્યારિાદ
ભારત (૯૧.૭૯ લાખ િન), અમેરરકા (૩૨.૮૧
સદાન (૧૬.૪૧ લાખ િન) સ્થાન ધરાવે છે .

લાખ િન), નાઇજીરીયા (૨૪.૨૦ લાખ િન) અને

ભારતમાાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ મગફળીનો વાવેતર વવસ્તાર ૫૦.૮૯ લાખ હેક્ટર નોંધાયેલ અને ઉત્પાદન
અંદાજે ૧૦૧.૪૬ લાખ ટન થયેલ છે જે ગત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં ૯૯.૫૨ લાખ ટન હત ાં. નનકાસ
૨૦૧૮-૧૯માાં ૪.૮૯ લાખ ટનથી વધીને ૨૦૧૯-૨૦માાં ૬.૬૪ લાખ ટન થઈ છે . ચીનમાાં મગફળીની
ઊચી માાંગના લીધે એવપ્રલ–૨૦૨૦ થી ફેબ્રઆરી–૨૦૨૧ દરમ્યાન મગફળી તેલની વનકાસ ૫.૮૯
લાખ ટન થયેલ. ગત વર્ે પ ૂરના કારર્ે પાડોશી દે શોમાાં મગફળીન ાં ઉત્પાદન ઓછાં થયેલ જેના કારર્ે
ભારતમાાંથી મગફળી તેલની વનકાસ વધી છે . આયાત ૨૦૧૮-૨૦૧૯માાં ૧.૦૮ હજાર ટનથી હતી જે
૨૦૧૯-૨૦૨૦માાં ૧.૯૫ હજાર ટન થયેલ.
વર્ણ ૨૦૧૯-૨૦માાં નાફેડે કલ ૫ લાખ ટન મગફળીની ખરીદી કરી છે . જેમાાં ગુજરાતમાાંથી ૩.૭૨
લાખ ટન, રાજસ્થાનમાાંથી ૧.૪૪ લાખ ટન અને આંધ્રપ્રદે શમાાંથી ૧૬,૬૦૦ ટન ટેકાના ભાવે (રૂ.૫૦૯૦
પ્રનત ક્ક્વન્ટલ) ખરીદી કરે લ.
ગુજરાતમાાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન મગફળીનો વાવેતર નવસ્તાર આશરે ૨૧.૫૯ લાખ હેક્ટર
નોંધાયેલ (ત્રીજો આગોતરો અંદાજ, કૃનર્ કલ્યાણ નવભાગ, ગાાંધીનગર, ગજરાત) જે ગત વર્ષ ૨૦૧૯૨૦માાં ૧૬.૮૮ લાખ હેક્ટર રહેલ (સુધારે લ અંનતમ આગોતરો અંદાજ, કૃનર્ કલ્યાણ

નવભાગ,

ગાાંધીનગર, ગજરાત) તેમજ ઉત્પાદન અંદાજે ૪૧.૨૦ લાખ ટન નોંધાયેલ, જે ગત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
૪૬.૪૫ લાખ ટન હતુ.ાં
ભારત વવશ્વમાાં પામતેલનો સૌથી મોિો આયાત કરનાર દે શ છે . ભારત સરકારે ક્રૂડ પામ ઓઇલ પરનો
કરવેરો ૨૭.૫% થી ધિાડીને ૧૫% કયો હતો પરાં ત અલગથી કરવેરા તરીકે ૧૭.૫% સેસ લાગ કયો
છે આ સેસ નો ઉપયોગ કૃવર્ ઇનફ્રાસ્રક્ચર અને અન્ય વવકાસ ખચણમાાં ઉપયોગ કરવામાાં આવનાર છે .
આ પ્રવતિાંધોની ભારતમાાં મગફળીની માાંગ પર સકારાત્મક અસર પડશે.
ગુજરાતમાાં મગફળીનો ભાવ ઓક્િોિર-નવેમ્િર ૨૦૧૯માાં રૂ.૯૪૩ પ્રનત મણથી વધીને ઓક્િોિરનવેમ્િર ૨૦૨૦માાં રૂ.૯૭૭ પ્રનત મણ થયેલ. હાલ મે-૨૦૨૧ દરમ્યાન મગફળીનો ભાવ ગજરાતનાાં
િજારોમાાં રૂ.૧૧૩૧ પ્રનત મણ છે .

ઉપરોક્ત ઉત્પાદન, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાાં માાંગ અને સ્થાનનક બજારોની નવગતોને ધ્યાનમાાં લઈને
સેન્ટરઓફ એગ્રીકલ્ચરલ માકેટીંગ ઈન્ટેલીજન્સ નાહેપ-કાસ્ટ પ્રોજેક્ટ, આણાંદ કૃનર્ યુનનવનસિટી, આણાંદ
ખાતે સાંશોધન હાથ ધરવામાાં આવેલ જેમાાં ગજરાતના મખ્ય માકે ટ યાર્ષ નાાં મગફળીના ગત વર્ોના
માનસક ભાવોનુ વવશ્લેર્ર્ કરે લ છે જેના તારણ પરથી અનુમાન છે કે મગફળીનો ભાવ ઓક્િોિરનવેમ્િર ૨૦૨૧માાં રૂ.૯૮૦ થી રૂ.૧૦૯૦ પ્રતિ મણ (રૂ.૪૯૦૦ થી રૂ. ૫૪૫૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ) રહેવાની
સાંભાવના છે .

