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ુ રાતમાાં દ્યાન્ય ા તરાહ
ગજ
૧. પ્રસ્તાવના
દુનનમાભાાં કૃનએ ખાદ્યાન્મ ાકોનુાં ઉત્ાદન કયતુ ભશત્લનુ ાં ક્ષેત્ર છે . આ ાકોના લેચાણથી ભતી આલકને
ૂ ાક ઉત્ાદન ૫વાંદ કયે છે . કૃન ેદાળોનુ ાં ઉત્ન્ન કયે ખેડત
ૂ ૫યાં ત ુ કકિંભત નકકી અન્મ
પ્રાધાન્મ આી ખેડત
ૂ ાકોના મોગ્મ બાલ ભેલી ળકતો
ખકયદનાય લગગ દલાયા થામ. આ વાથે ભોઘલાયી ઘટાડલા, ીવાતો ખેડત
નથી. આલી ૫કયનથનતભાાં જગતનો તાત ોતાની આજીનલકા ભાટે ધાન્મ ાકો એક ભશત્લનુ ાં થાન ધયાલે છે .
લધતી લતીની વાથે દયે ક ભાટે ખોયાકની વરાભતી ઉબી થામ તે ભાટે ફીજી શકયમાી રાંાાંનત લરૂ૫ભાાં કૃન
દલાયા ઉત્ાદન અને ઉત્ાદકતાભાાં લધાયો કયલાની જરૂયીમાત છે . કૃન ેદાળોના ખાવ કયીને ખાદ્યાન્નના
બાલોભાાં વ ૃનધને કાયણે વાેક્ષ યીતે ઓછા ુયલઠાએ કૃન તેભજ વાંરગ્ન ક્ષેત્રના વાતત્મ  ૂણગ નલકાવ ભાટે અને
કામગક્ષભ લશેંચણી ૫ય માન આ૫વુાં જોઈએ.
ગુજયાતભાાં કૃનક્ષેત્રે લૈનલમરક્ષી ાકોનુાં ઉત્ાદન કયલાભાાં આલે છે . તેભાાં ધાન્મ ાકો, યોકકડમા ાકો,
તેરબફમા, ફાગામતી ાકોને લશેંચી ળકામ. કૃનક્ષેત્રભાાં ધાન્મ ાકોના ઉત્ાદન કયતા યોકકડમા ાકો જેલા
કાવ, ભગપી, પો અને ળાકબાજીના લાલેતયભાાં લધાયો થતો જોલા ભે છે .
ુ
ર. હેતઓ
ગુજયાત યાજમભાાં ધાન્મ ાક નલતાયની તયાશ તાવલી.
ગુજયાત યાજમભાાંધાન્મ ાક ઉત્ાદનભાાં થમેર પેયપાયની તયાશ જાણલી.
ગુજયાત યાજમભાાં ધાન્મ ાકની ઉત્ાદકતાભાાં થમેર વ ૃનધદય તાવલો.
૩. અભ્યાસ ૫ઘ્ધતતઓ
આ વાંળોધનભાાં ગૌણ ભાકશતીનો ઉ૫મોગ કયલાભાાં આવ્મો છે . તેભા વાભાજજક આનથિક વનભક્ષા, વયકાયી યીોટ,
આંકડા ળાખાથી ભે ર આંકડાઓનો ઉ૫મોગ કમો છે . વાંળોધન ભાકશતીના નલશ્રેણ ભાટે લગરકયણ, આરેખ,
કોષ્ટક, વયે યાળ, વાભાન્મ વ ૃનધદય, રઘુત્તભ- ગુરુત્તભ લગેયે આંકડાકીમ ૫દ્ધિતઓનો ઉ૫મોગ કયલાભાાં આવ્મો
છે .
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ુ રાત રાજયમાાં ધાન્ય ા તવસ્તાર
૪.ગજ
ગુજયાતભાાં જભીન લ૫યાળ નલતાય ૧૯૦૬૯ શજાય શેકટય છે . તેભાાંથી ૧૦૩૦ય શજાય શેકટય ચોખ્ખો લાલેતય
નલતાય છે . જમાયે ૧ય૪૮૭ શજાય શેકટય કુર ાક નલતાય છે . ગુજયાતના કુર નલતાયનો ૫૮ % જેટરો
નલતાય ષુષ્ક અને અધગષષ્ુ ક શેઠણ શોલા છતાાં દે ળભાાં કાવ, ભગપી અને ભવારાનુાં વૌથી લધુ ઉત્ાદન કયે
છે .

આરેખ-૧ ગુજયાત યાજમભાાં ધાન્મ ાકોના લાલેતય નલતાયનુ ાં નલશ્રેણ કયલાભાાં આવ્ ુ ાં છે . ય૧ભી વદીના
પ્રથભ દળકાભાાં ૮૦૮ શજાય શેકટય એટરે ય૫.૧૯ % કુર ધાન્મ ાક લાલેતય નલતાયભાાં લધાયો થમો છે . જે
૮૮ શજાય શેકટય એટરે ૧ય.યય %

ચોખાના લાલેતયભાાં, ૧૦૭૧ શજાય શેકટય એટરે ય૦૬.૭૫ % ઘઉંના

લાલેતયભાાં અને ૧ય૦ શજાય શેકટય એટરે ય૬.૯ % ભકાઈના લાલેતય નલતાયભાાં લધાયો થમો છે . જમાયે ૧૭૮
શજાય શેકટય એટરે ૫૮.૫૫ %

જુલાયના લાલેતયભાાં અને ય૮૧ શજાય શેકટય એટરે ય૪.૩૫ %

ફાજયીના

લાલેતય નલતાયભાાં ઘટાડો થમો છે .
ગુજયાતભાાં ધાન્મ ાક લાલેતય લગ ય૦૧૧ થી ય૦૧૬ સુધીના વભમગાાભાાં ૧૧૭૯ શજાય શેકટય એટરે
ય૯.૩૬ % કુર ધાન્મ ાક લાલેતય નલતાયભાાં ઘટાડો થમો છે . જે ૧૦ શજાય શેકટય એટરે ૧.ય૪ % ચોખાના
લાલેતયભાાં, ૬૧૩ શજાય શેકટય એટરે ૩૮.૫૭ % ઘઉંના લાલેતયભાાં, ય૫ શજાય શેકટય એટરે ૧૯.૮૪
જુલાયના લાલેતયભાાં, ૪૧૯ શજાય શેકટય એટરે ૪૮ % ફાજયીના લાલેતય નલતાયભાાં, ૧૦૯

%

શજાય શેકટય

એટરે ૧૯.ય૫ % ભકાઈના લાલેતય નલતાયભાાં ઘટાડો થમો છે .
ગુજયાતભાાં ધાન્મ ાક લાલેતય લગ ય૦૦૧ થી ય૦૧૬ સુધીના વભમગાાભાાં ૩૭૧ શજાય શેકટય એટરે
૧૧.૫૬ % કુર ધાન્મ ાક લાલેતય નલતાયભાાં ઘટાડો થમો છે . જેભાાં ૧૦.૮૩ % ચોખાના લાલેતયભાાં, ૮૮.૪૧
% ઘઉંના લાલેતયભાાં અને ય.૪૭ % ભકાઈના લાલેતય નલતાયભાાં લધાયો જમાયે ૬૬.૭૭ % જુલાયના
લાલેતયભાાં અને ૬૦.૬૫ % ફાજયીના લાલેતય નલતાયભાાં ઘટાડો થમો છે .
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ઉ૫યોકત ચાટગ ભાાં ષ્ટ થામ છે કે ગુજયાતભાાં ય૧ભી વદીના પ્રથભ ૧૬ લગ દયમ્માન ધાન્મ ાક લાલેતય
નલતાયભાાં કુર ધાન્મ ાકના વાંદબગભાાં ચોખા, ઘઉં અને ભકાઈના લાલેતયભાાં લધાયો થામ છે જમાયે જુલાય
અને ફાજયીના લાલેતય નલતાયભાાં ઘટાડો થમો છે .
૫. ધાન્ય ા ઉત્ાદન

આરેખ-૩ ગુજયાત યાજમભાાં ધાન્મ ાકોના ઉત્ાદનનુ ાં નલશ્રેણ કયલાભાાં આવ્ ુ ાં છે . ય૧ભી વદીના પ્રથભ
દળકાભાાં ૫૩૫૭ શજાય ટન એટરે ૧૩૪.૧૯ % કુર ધાન્મ ાક ઉત્ાદનભાાં લધાયો થમો છે . જે ૬ય૩ શજાય ટન
એટરે ૫૯.૭૩ ચોખા ાકના ઉત્ાદનભાાં, ૩૯૩૬ શજાય ટન એટરે ૩૬૫.૪૫% ઘઉના ઉત્ાદનભાાં, ૫૧૯ શજાય
ટન એટરે ૫ય.૮૫ % ફાજયીના ઉત્ાદનભાાં, ૩૯૧ શજાય ટન એટરે ૬૬.૬ % ભકાઈના ઉત્ાદનભાાં લધાયો
થમો છે . જમાયે ૧૦૪ શજાય ટન એટરે ૪ય.૭૯ % જુલાયના ઉત્ાદનભાાં ઘટાડો થમો છે .
ગુજયાતભાાં ધાન્મ ાકોના ઉત્ાદન લગ ય૦૧૧ થી ય૦૧૬ સુધીના વભમગાાભાાં ય૮૧૧ શજાય ટન એટરે
૩૦.૦૬% કુર ધાન્મ ાક ઉત્ાદનભાાં ઘટાડો થમો છે . જે ૭૯ શજાય ટન એટરે ૪.૭૪% ચોખાના ઉત્ાદનભાાં
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લઘાયો થમો છે . જમાયે ય૧૩૪ શજાય ટન એટરે ૪ય.૫૬ % ઘઉના ઉત્ાદનભાાં, ૫ શજાય ટન એટરે ૩.૫૯ %
જુલાયના ઉત્ાદનભાાં, ૪૬૦ શજાય ટન એટરે ૩૦.૬૪ % ફાજયીના ઉત્ાદનભાાં અને ય૯૪ શજાય ટન એટરે
૩૦.૦૬ % ભકાઈના ઉત્ાદનભાાં ઘટાડો થમો છે .
ગુજયાતભાાં ધાન્મ ાકોના ઉત્ાદન લગ ય૦૦૧ થી ય૦૧૬ સુધીના વભમગાાભાાં ય૫૪૬ શજાય ટન એટરે
૬૩.૭૭ % કુરધાન્મ ાક ઉત્ાદનભાાં લધાયો થમો છે . જેભાાં ૬૭.૩ % ચોખાના ઉત્ાદનભાાં, ૧૬૭.૩૧ %
ઘઉના ઉત્ાદનભાાં, ૬ % ફાજયીના ઉત્ાદનભાાં અને ૧૬.૫ય % ભકાઈના ઉત્ાદનભાાં લધાયો થમો છે . જમાયે
૪૪.૮૫ % જુલાયના ઉત્ાદનભાાં ઘટાડો થમો છે .
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ઉ૫યોકત ચાટગ -૪ભાાં ષ્ટ થામ છે કે ગુજયાતભાાં ય૧ભી વદીના પ્રથભ ૧૬ લગ દયમ્માન ધાન્મ ાક
ઉત્ાદનભાાં કુર ધાન્મ ાક ઉત્ાદનના વાંદબગભાાં ચોખા, ઘઉં અને ભકાઈના ઉત્ાદનભાાં લધ-ઘટ થતી જોલા
ભે છે જમાયે ભકાઈ અને ફાજયીના ઉત્ાદનભાાં ઘટાડો થમો છે .
૬. ધાન્ય ા ઉત્ાદ તા
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આરેખ-૫ ગુજયાત યાજમભાાં ધાન્મ ાકોના ઉત્ાદકતાનુાં નલશ્રેણ કયલાભાાં આવ્ ુ ાં છે . ય૧ભી વદીના પ્રથભ
દળકાભાાં શેકટયકદઠ ૧૦૮૩ કરાં.ગ્રા. એટરે ૮૬.૯૮% કુર ધાન્મ ાક ઉત્ાદકતાભાાં લધાયો થમો છે . જે ૬૧૧
કરાં.ગ્રા. એટરે ૪ય.૧૩% ચોખાની ઉત્ાદકતાભાાં, ૧૦૭૭ કરાં.ગ્રા. એટરે ૫૧.૮% ઘઉની ઉત્ાદકતાભાાં, ૩૦૫
કરાં.ગ્રા. એટરે ૩૮.૧ય % જુલાયની ઉત્ાદકતાભાાં, ૮૬૯ કરાં.ગ્રા. એટરે ૧૦ય.૧૧% ફાજયીની ઉત્ાદકતાભાાં અને
૪૧૧ કરાં.ગ્રા. એટરે ૩૧.ય % ભકાઈની ઉત્ાદકતાભાાં લધાયો થમો છે .
ગુજયાતભાાં ધાન્મ ાકો લગ ય૦૧૧ થી ય૦૧૬ સુધીના વભમગાાભાાં શેકટયકદઠ યય કરાં.ગ્રા. એટરે ૦.૯૪ %
કુર ધાન્મ ાક ઉત્ાદકતાભાાં ઘટાડો થમો છે . જે ૧ય૬કરાં.ગ્રા. એટરે ૬.૧૧ % ચોખાની ઉત્ાદકતાભાાં, યય૭
કરાં.ગ્રા. એટરે ય૦.૫૪ % જુલાયની ઉત્ાદકતાભાાં, ૫૭ય કરાં.ગ્રા. એટરે ૩૩.ય૫ % ફાજયીની ઉત્ાદકતાભાાં
લધાયો થમો છે જમાયે ય૩૧ કરાં.ગ્રા. એટરે ૧૩.૩૬ % ભકાઈ અને ય૦૬ કરાં.ગ્રા. એટરે ૬.૫ય % ઘઉની
ઉત્ાદકતાભાાં ઘટાડો થમો છે .
ગુજયાતભાાં ધાન્મ ાકોની શેકટયકદઠ ઉત્ાદકતાભાાં લગ ય૦૦૧ થી ય૦૧૬ સુધીના વભમગાાભાાં ૧૦૬૧
કરાં.ગ્રા. એટરે ૮૫.યય% લધાયો થમો છે . જેભાાં ૫૦.૮ય% ચોખાની, ૪૧.૮૯ % ઘઉની, ૬૬.૫ % જુલાયની,
૧૬૯.૩૩ % ફાજયીની અને ૧૩.૬૬ % ભકાઈની ઉત્ાદકતાભાાં લધાયો થમો છે .
૭. તારણો
ગુજયાતભાાં ધાન્મ ાક લાલેતય તયાશ ૩૭૧ શજાય શેકટય એટરે ૧૧.૫૬% કુર ધાન્મ ાક લાલેતય નલતાયભાાં
ઘટાડો થમો છે . જેભાાં ૧૦.૮૩% ચોખા, ૮૮.૪૧% ઘઉં, અને ય.૪૭ % ભકાઈના લાલેતય નલતાયભાાં લધાયો
જમાયે ૬૬.૭૭ % જુલાય અને ૬૦.૬૫ % ફાજયીના લાલેતય નલતાયભાાં ઘટાડો થમો છે .
ગુજયાતભાાં ધાન્મ ાકોના ઉત્ાદન તયાશ ય૫૪૬ શજાય ટન એટરે ૬૩.૭૭ % કુર ધાન્મ ાક ઉત્ાદનભાાં
લધાયો થમો છે . જેભાાં ૬૭.૩ % ચોખા ૧૬૭.૩૧ % ઘઉ, ૬ % ફાજયી અને ૧૬.૫ય % ભકાઈના ઉત્ાદનભાાં
લધાયો થમો છે . જમાયે ૪૪.૮૫ % જુલાયના ઉત્ાદનભાાં ઘટાડો થમો છે .
ગુજયાતભાાં ધાન્મ ાકોની શેકટયકદઠ ઉત્ાદકતાભાાં ૧૦૬૧ કરાં.ગ્રા. એટરે ૮૫.યય% લધાયો થમો છે . જેભાાં
૫૦.૮ય % ચોખાની, ૪૧.૮૯ % ઘઉની, ૬૬.૫ % જુલાયની, ૧૬૯.૩૩ % ફાજયીની અને ૧૩.૬૬ % ભકાઈની
ઉત્ાદકતાભાાં લધાયો થમો છે .
સાંદર્ભ સ ૂચિ
I.
II.
III.

Swain, Kalamkar, Kapadia (2012), “State of Gujarat Agriculture 2011-12”, Agro-Economic
Research Centre, Gujarat.
Socio Economic Review (2016), Government Central Press, Gandhinagar.
http://agri.gujarat.gov.in

IV.

http://www.globalgujarat.com

V.

https://data.gov.in

5|Page

KCG-Portal of Journals
VI.

*************************************************************************
ડો. અરતવિંદ ાણીયા
પ્રોપેવય
અથગળાસ્ત્ર નલબાગ
એર.આય.લીમા આર્્ગ વ એન્ડ ી.આય. ભશેતા કોભવગ કોરેજ
Copyright © 2012 – 2018 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat

6|Page

