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Continuous Issue-30 | March – April 2018 

ગજુરાતમાાં દ્યાન્ ય ાા  તરા  

૧. પ્રસ્ તાવના 

દુનિયામાાં કૃનિએ ખાદ્યાન્ ય ાાોનું ુાં ત્ાાનિ ોતુ ુમત્  ું ુાં ષ્ેત્ર  ષેેત    ાાોનિા  ષેતાાથી  મતી    ોિષેત 
પ્રાધાન્ ય  ા  ખષેતૂતી ાાો ત્ાાનિ ૫સાંન ોતે ષેેત  કૃનિ ાષેતનાશનું ુાં ત્ાન્ન ોતે ખષેતૂતી ૫તાંુ ુ કોિંમી િોોી અન્ ય 
ખકતનિાત  ર્ગ ન ાતા ીાય    સાીષેત મનઘ ાતી ઘટાડ ા, ા સાીન ખષેતૂતી ાાોનિા યનગ્ ય ાા  મષેતત   શોીન 
િી       ૫કતન ીનીમાાં તર્ીિન ીાી ાનીાિ   જીન ોા માટે ધાન્ ય ાાોન એો મત્  ું ુાં  ીાિ ધતા ષેત ષેેત  

 ધી    ી િ  સાીષેત નતેો માટે ખનતાોિ  સમામી  તા  ીાય ીષેત માટે બ જી તકતયાતી ક્ાાંની   રૂ૫માાં કૃનિ 
ન ાતા ત્ાાનિ અિષેત ત્ાાનોીામાાં  ધાતન ોત ાિ  તરૂતીયાી ષેેત  કૃનિ ાષેતનાશનિા ખાસ ોતીિષેત ખાદ્યાન્ િિા 
ાા નમાાં વનૃ ધિષેત ોાતથષેત સાાષેત્ તીીષેત ાેા  તુ ઠાએ કૃનિ ીષેતમત સાંમગ્િ ષ્ેત્ર િા સાી્ ય  તથગ ન ોાસ માટે અિષેત 
ોાયગ્મ  તેંાથ  ૫ત  યાિ  ૫વુાં તનઈએ  

ગતુતાીમાાં કૃનિ ષ્ેત્ર ષેત  ૈન  યમ્  ાાોનું ુાં ત્ાાનિ ોત ામાાં   ષેત ષેેત  ીષેતમાાં ધાન્ ય ાાોન, તનોકડયા ાાોન, 
ીષેતમબબયા, બાર્ાયી  ાાોનિષેત  તેંા  શોાય  કૃનિ ષ્ેત્ર માાં ધાન્ ય ાાોનિા ત્ાાનિ ોતીા તનોકડયા ાાોન જે ા 
ોાાસ, મર્ફતી, ફતન અિષેત શાોાાજીિા  ા ષેતીતમાાં  ધાતન ીીન તન ા મતષેત ષેેત   

ર.  તેઓુ 

ગતુતાી તાતયમાાં ધાન્ ય ાાો ન  ીાતિ  ીતાત ીાાસ    

ગતુતાી તાતયમાાંધાન્ ય ાાો ત્ાાનિમાાં ીયષેતમ ફેતફાતિ  ીતાત જાથ    

ગતુતાી તાતયમાાં ધાન્ ય ાાોિ  ત્ાાનોીામાાં ીયષેતમ વનૃ ધનત ીાાસ ન   

૩. અભ્ યાસ ૫ઘ્ ધતતઓ 

  સાંશનધિમાાં ર્ૌથ માકતી િન ત૫યનર્ ોત ામાાં  વ્ યન ષેેત  ીષેતમા સામાકતો  ની ો સનમ્ા, સતોાતી તીાોટ, 
આંોડા શાખાી  મતષેતમ આંોડાાિન ત૫યનર્ ોયો ષેેત  સાંશનધિ માકતી િા ન શ્ મષેતિથ માટે  ર્રોતથ,  મષેતખ, 
ોનષ્ ટો, સતેતાશ, સામાન્ ય વનૃ ધનત, મઘતુ્તમ- ગરુુત્તમ  ર્ષેતતે આંોડાોીય ૫દ્ધિીાિન ત૫યનર્ ોત ામાાં  વ્ યન 
ષેેત   
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૪.ગજુરાત રાજયમાાં ધાન્ ય ાા  તવસ્ તાર 

ગતુતાીમાાં તમ િ  ૫તાશ ન  ીાત ૧૯૦૬૯ તજાત તોેટત ષેેત  ીષેતમાાંી  ૧૦૩૦ત તજાત તોેટત ાનખ્ ખન  ા ષેતીત 
ન  ીાત ષેેત  તયાતે ૧ત૪૮૭ તજાત તોેટત કુમ ાાો ન  ીાત ષેેત  ગતુતાીિા કુમ ન  ીાતિન ૫૮ % જેટમન 
ન  ીાત ષષુ્ ો અિષેત અધગષષુ્ ો તઠેથ તન ા ેીાાં નેશમાાં ોાાસ, મર્ફતી અિષેત મસામાું ુાં સૌી   ધ ુત્ાાનિ ોતે 
ષેેત     

 

 મષેતખ-૧ ગતુતાી તાતયમાાં ધાન્ ય ાાોનિા  ા ષેતીત ન  ીાતું ુાં ન શ્ મષેતિથ ોત ામાાં  વ્  ુાં ષેેત  ત૧મ  સનીિા 
પ્રીમ નશોામાાં ૮૦૮ તજાત તોેટત એટમષેત ત૫ ૧૯ % કુમ ધાન્ ય ાાો  ા ષેતીત ન  ીાતમાાં  ધાતન ીયન ષેેત  જે 
૮૮ તજાત તોેટત એટમષેત ૧ત તત %  ાનખાિા  ા ષેતીતમાાં, ૧૦૭૧ તજાત તોેટત એટમષેત ત૦૬ ૭૫ % ઘઉંિા 
 ા ષેતીતમાાં અિષેત ૧ત૦ તજાત તોેટત એટમષેત ત૬ ૯ % મોાઈિા  ા ષેતીત ન  ીાતમાાં  ધાતન ીયન ષેેત  તયાતે ૧૭૮ 
તજાત તોેટત એટમષેત ૫૮ ૫૫ %  જુ ાતિા  ા ષેતીતમાાં અિષેત ત૮૧ તજાત તોેટત એટમષેત ત૪ ૩૫ %  બાતતીિા 
 ા ષેતીત ન  ીાતમાાં ઘટાડન ીયન ષેેત  

ગતુતાીમાાં ધાન્ ય ાાો  ા ષેતીત  િગ ત૦૧૧ ી  ત૦૧૬ સધુ િા સમયર્ાતામાાં ૧૧૭૯ તજાત તોેટત એટમષેત 
ત૯ ૩૬ % કુમ ધાન્ ય ાાો  ા ષેતીત ન  ીાતમાાં ઘટાડન ીયન ષેેત  જે ૧૦ તજાત તોેટત એટમષેત ૧ ત૪ % ાનખાિા 
 ા ષેતીતમાાં, ૬૧૩ તજાત તોેટત એટમષેત ૩૮ ૫૭ % ઘઉંિા  ા ષેતીતમાાં, ત૫ તજાત તોેટત એટમષેત ૧૯ ૮૪  % 
જુ ાતિા  ા ષેતીતમાાં, ૪૧૯ તજાત તોેટત એટમષેત ૪૮ % બાતતીિા  ા ષેતીત ન  ીાતમાાં, ૧૦૯  તજાત તોેટત 
એટમષેત ૧૯ ત૫ % મોાઈિા  ા ષેતીત ન  ીાતમાાં ઘટાડન ીયન ષેેત  

ગતુતાીમાાં ધાન્ ય ાાો  ા ષેતીત  િગ ત૦૦૧ ી  ત૦૧૬ સધુ િા સમયર્ાતામાાં ૩૭૧ તજાત તોેટત એટમષેત 
૧૧ ૫૬ % કુમ ધાન્ ય ાાો  ા ષેતીત ન  ીાતમાાં ઘટાડન ીયન ષેેત  જેમાાં ૧૦ ૮૩ % ાનખાિા  ા ષેતીતમાાં, ૮૮ ૪૧ 
% ઘઉંિા  ા ષેતીતમાાં અિષેત ત ૪૭ % મોાઈિા  ા ષેતીત ન  ીાતમાાં  ધાતન તયાતે ૬૬ ૭૭ % જુ ાતિા 
 ા ષેતીતમાાં અિષેત ૬૦ ૬૫ % બાતતીિા  ા ષેતીત ન  ીાતમાાં ઘટાડન ીયન ષેેત  
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ત૫તનોી ાાટગમાાં ાષ્ ટ ીાય ષેેત ોે ગતુતાીમાાં ત૧મ  સનીિા પ્રીમ ૧૬  િગ નતમ્ યાિ ધાન્ ય ાાો  ા ષેતીત 
ન  ીાતમાાં કુમ ધાન્ ય ાાોિા સાંનાગમાાં ાનખા, ઘઉં અિષેત મોાઈિા  ા ષેતીતમાાં  ધાતન ીાય ષેેત તયાતે જુ ાત 
અિષેત બાતતીિા  ા ષેતીત ન  ીાતમાાં ઘટાડન ીયન ષેેત    

૫. ધાન્ ય ાા  ઉત્ાાદન 

 

 મષેતખ-૩ ગતુતાી તાતયમાાં ધાન્ ય ાાોનિા ત્ાાનિું ુાં ન શ્ મષેતિથ ોત ામાાં  વ્  ુાં ષેેત  ત૧મ  સનીિા પ્રીમ 
નશોામાાં ૫૩૫૭ તજાત ટિ એટમષેત ૧૩૪ ૧૯ % કુમ ધાન્ ય ાાો ત્ાાનિમાાં  ધાતન ીયન ષેેત  જે ૬ત૩ તજાત ટિ 
એટમષેત ૫૯ ૭૩ ાનખા ાાોિા ત્ાાનિમાાં, ૩૯૩૬ તજાત ટિ એટમષેત ૩૬૫ ૪૫% ઘતિા ત્ાાનિમાાં, ૫૧૯ તજાત 
ટિ એટમષેત ૫ત ૮૫ % બાતતીિા ત્ાાનિમાાં, ૩૯૧ તજાત ટિ એટમષેત ૬૬ ૬ % મોાઈિા ત્ાાનિમાાં   ધાતન 
ીયન ષેેત  તયાતે ૧૦૪ તજાત ટિ એટમષેત ૪ત ૭૯ % જુ ાતિા ત્ાાનિમાાં ઘટાડન ીયન ષેેત  

ગતુતાીમાાં ધાન્ ય ાાોનિા ત્ાાનિ  િગ ત૦૧૧ ી  ત૦૧૬ સધુ િા સમયર્ાતામાાં ત૮૧૧ તજાત ટિ એટમષેત 
૩૦ ૦૬% કુમ ધાન્ ય ાાો ત્ાાનિમાાં ઘટાડન ીયન ષેેત  જે ૭૯ તજાત ટિ એટમષેત ૪ ૭૪% ાનખાિા ત્ાાનિમાાં 

ZP U]HZFTDF\ WFgI 5FS JFJ[TZ lJ:TFZ TZFC 
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 ઘાતન ીયન ષેેત  તયાતે ત૧૩૪ તજાત ટિ એટમષેત ૪ત ૫૬ % ઘતિા ત્ાાનિમાાં, ૫ તજાત ટિ એટમષેત ૩ ૫૯ % 
જુ ાતિા ત્ાાનિમાાં, ૪૬૦ તજાત ટિ એટમષેત ૩૦ ૬૪ % બાતતીિા ત્ાાનિમાાં અિષેત ત૯૪ તજાત ટિ એટમષેત 
૩૦ ૦૬ % મોાઈિા ત્ાાનિમાાં ઘટાડન ીયન ષેેત  

ગતુતાીમાાં ધાન્ ય ાાોનિા ત્ાાનિ  િગ ત૦૦૧ ી  ત૦૧૬ સધુ િા સમયર્ાતામાાં ત૫૪૬ તજાત ટિ એટમષેત 
૬૩ ૭૭ % કુમધાન્ ય ાાો ત્ાાનિમાાં  ધાતન ીયન ષેેત  જેમાાં ૬૭ ૩ % ાનખાિા ત્ાાનિમાાં, ૧૬૭ ૩૧ % 
ઘતિા ત્ાાનિમાાં, ૬ % બાતતીિા ત્ાાનિમાાં અિષેત ૧૬ ૫ત % મોાઈિા ત્ાાનિમાાં  ધાતન ીયન ષેેત  તયાતે 
૪૪ ૮૫ % જુ ાતિા ત્ાાનિમાાં ઘટાડન ીયન ષેેત  

 

 ત૫તનોી ાાટગ-૪માાં ાષ્ટ ીાય ષેેત ોે ગતુતાીમાાં ત૧મ  સનીિા પ્રીમ ૧૬  િગ નતમ્ યાિ ધાન્ ય ાાો 
ત્ાાનિમાાં કુમ ધાન્ ય ાાો ત્ાાનિિા સાંનાગમાાં ાનખા, ઘઉં અિષેત મોાઈિા ત્ાાનિમાાં  ધ-ઘટ ીી  તન ા 
મતષેત ષેેત તયાતે મોાઈ અિષેત બાતતીિા ત્ાાનિમાાં ઘટાડન ીયન ષેેત    

૬. ધાન્ ય ાા  ઉત્ાાદ તા 
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  મષેતખ-૫ ગતુતાી તાતયમાાં ધાન્ ય ાાોનિા ત્ાાનોીાું ુાં ન શ્ મષેતિથ ોત ામાાં  વ્  ુાં ષેેત  ત૧મ  સનીિા પ્રીમ 
નશોામાાં તોેટતકનઠ ૧૦૮૩ કક્ ગ્રા  એટમષેત ૮૬ ૯૮% કુમ ધાન્ ય ાાો ત્ાાનોીામાાં  ધાતન ીયન ષેેત  જે ૬૧૧ 
કક્ ગ્રા  એટમષેત ૪ત ૧૩% ાનખાિ  ત્ાાનોીામાાં, ૧૦૭૭ કક્ ગ્રા  એટમષેત ૫૧ ૮% ઘતિ  ત્ાાનોીામાાં, ૩૦૫ 
કક્ ગ્રા  એટમષેત ૩૮ ૧ત % જુ ાતિ  ત્ાાનોીામાાં, ૮૬૯ કક્ ગ્રા  એટમષેત ૧૦ત ૧૧% બાતતીિ  ત્ાાનોીામાાં અિષેત 
૪૧૧ કક્ ગ્રા  એટમષેત ૩૧ ત % મોાઈિ  ત્ાાનોીામાાં  ધાતન ીયન ષેેત  

ગતુતાીમાાં ધાન્ ય ાાોન  િગ ત૦૧૧ ી  ત૦૧૬ સધુ િા સમયર્ાતામાાં તોેટતકનઠ તત કક્ ગ્રા  એટમષેત ૦ ૯૪ % 
કુમ ધાન્ ય ાાો ત્ાાનોીામાાં ઘટાડન ીયન ષેેત  જે ૧ત૬કક્ ગ્રા  એટમષેત ૬ ૧૧ % ાનખાિ  ત્ાાનોીામાાં, તત૭ 
કક્ ગ્રા  એટમષેત ત૦ ૫૪ % જુ ાતિ  ત્ાાનોીામાાં, ૫૭ત કક્ ગ્રા  એટમષેત ૩૩ ત૫ % બાતતીિ  ત્ાાનોીામાાં 
 ધાતન ીયન ષેેત તયાતે ત૩૧ કક્ ગ્રા  એટમષેત ૧૩ ૩૬ % મોાઈ અિષેત ત૦૬ કક્ ગ્રા  એટમષેત ૬ ૫ત % ઘતિ  
ત્ાાનોીામાાં ઘટાડન ીયન ષેેત  

ગતુતાીમાાં ધાન્ ય ાાોનિ  તોેટતકનઠ ત્ાાનોીામાાં  િગ ત૦૦૧ ી  ત૦૧૬ સધુ િા સમયર્ાતામાાં ૧૦૬૧ 
કક્ ગ્રા  એટમષેત ૮૫ તત%  ધાતન ીયન ષેેત  જેમાાં ૫૦ ૮ત% ાનખાિ , ૪૧ ૮૯ % ઘતિ , ૬૬ ૫ % જુ ાતિ , 
૧૬૯ ૩૩ % બાતતીિ  અિષેત ૧૩ ૬૬ % મોાઈિ  ત્ાાનોીામાાં  ધાતન ીયન ષેેત  

૭. તારણો 

ગતુતાીમાાં ધાન્ ય ાાો  ા ષેતીત ીતાત ૩૭૧ તજાત તોેટત એટમષેત ૧૧ ૫૬% કુમ ધાન્ ય ાાો  ા ષેતીત ન  ીાતમાાં 
ઘટાડન ીયન ષેેત  જેમાાં ૧૦ ૮૩% ાનખા, ૮૮ ૪૧% ઘઉં, અિષેત ત ૪૭ %  મોાઈિા  ા ષેતીત ન  ીાતમાાં  ધાતન 
તયાતે ૬૬ ૭૭ % જુ ાત અિષેત ૬૦ ૬૫ % બાતતીિા  ા ષેતીત ન  ીાતમાાં ઘટાડન ીયન ષેેત  

ગતુતાીમાાં ધાન્ ય ાાોનિા ત્ાાનિ ીતાત ત૫૪૬ તજાત ટિ એટમષેત ૬૩ ૭૭ % કુમ ધાન્ ય ાાો ત્ાાનિમાાં 
 ધાતન ીયન ષેેત  જેમાાં ૬૭ ૩ % ાનખા ૧૬૭ ૩૧ % ઘત, ૬ % બાતતી અિષેત ૧૬ ૫ત % મોાઈિા ત્ાાનિમાાં 
 ધાતન ીયન ષેેત  તયાતે ૪૪ ૮૫ % જુ ાતિા ત્ાાનિમાાં ઘટાડન ીયન ષેેત  

ગતુતાીમાાં ધાન્ ય ાાોનિ  તોેટતકનઠ ત્ાાનોીામાાં ૧૦૬૧ કક્ ગ્રા  એટમષેત ૮૫ તત%  ધાતન ીયન ષેેત  જેમાાં 
૫૦ ૮ત % ાનખાિ , ૪૧ ૮૯ % ઘતિ , ૬૬ ૫ % જુ ાતિ , ૧૬૯ ૩૩ % બાતતીિ  અિષેત ૧૩ ૬૬ % મોાઈિ  
ત્ાાનોીામાાં  ધાતન ીયન ષેેત  
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