
ઘઉંના ભાવનો વરતારો (૨૦૨૧-૨૨) 
 

ઘઉંને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉગાડવામાાં આવતા મખુ્ય અનાજ પાકોમાાંનો એક ગણવામાાં આવે છે જે વવશ્વની 

વસ્તીના ૮૯ દેશોમાાં લગભગ ૨.૫ અબજ લોકોનો મખુ્ય ખોરાક છે. ઘઉં વાવષિક ૨૧૫ વમલલયન હકે્ટરમાાં 

ઉગાડવામાાં આવે છે, જે ગ્રીનલેન્ડના સમકક્ષ વવસ્તાર અને સ્કેન્ન્ડનેવવયાથી દલક્ષણ અમેરરકા અને સમગ્ર 

એવશયામાાં ફેલાયેલ છે તેમજ તેને અન્ય મખુ્ય ખાદ્ય પાક કરતાાં વ્યાપકપણે ઉગાડવામાાં આવ ે છે. ત ે

ઓછી અને મધ્યમ આવક ધરાવતા દેશોમાાં પ્રોટીનના સ્ત્રોત તરીકે ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવ ે છે તેમજ 

કેલરીના સ્ત્રોત તરીકે ચોખા પછી બીજા ક્રમે છે. ઉત્તર આરિકા અને પવિમ અને મધ્ય એવશયામાાં વપરાતી 

તમામ કેલરીનો અડધો ભાગ પરૂો પાડ ેછે. 

વવશ્વમાાં ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ઘઉં હઠેળનો વાવેતર વવસ્તાર ૨૨૧ વમલલયન હકે્ટર અને ૭૭૫ વમલલયન 

મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન રહલે જે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન અનકુ્રમે ૨૧૬ વમલલયન હકે્ટર અને ૭૬૪ 

વમલલયન મેટ્રિક ટન નોંધાયલે. વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ઘઉનુાં ૭૮૧.૭૦ વમલલયન ટન ઉત્પાદન થવાનુાં 

અનમુાન છે.  વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન વવશ્વમાાં સૌથી વધ ુઘઉંની ખેતી માાં ભારત (૨૯.૩૨ વમલલયન 

હકે્ટર), રવશયા (૨૭.૩૧ વમલલયન હકે્ટર), ચીન (૨૩.૭૩ વમલલયન હકે્ટર), યએુસએ (૧૫.૦૪ વમલલયન 

હકે્ટર), કઝારકસ્તાન (૧૧.૩૪ વમલલયન હકે્ટર), કેનેડા (૯.૬૬ વમલલયન હકે્ટર), પારકસ્તાન (૮.૮૦ 

વમલલયન હકે્ટર), યકેુ્રન (૭.૦૨ વમલલયન હકે્ટર), તકુી (૭.૦૦ વમલલયન હકે્ટર), વગેરે દેશો સાંકળાયેલા છે. 

વવશ્વમાાં વષષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ઘઉંનો બાંધ સ્ટોક ૨૮૯.૯૨ વમલલયન ટન હોવાનો અંદાજ છે જ્યારે 

૨૦૧૯-૨૦માાં તે ૨૭૭.૯૩ વમલલયન ટન નોંધાયેલ.  

ભારતમાાં, કૃવષ અને ખેડતૂ કલ્યાણ માંત્રાલયના ચોથા આગોતરા અંદાજ મજુબ, ૨૦૨૦-૨૧ દરવમયાન 

ઘઉંનુાં ઉત્પાદન ૧૦૯.૫૨ વમલલયન ટન રહ્ુાં હત ુાં, જે ૨૦૧૯-૨૦માાં ૧૦૭.૫૨ હતુાં. ૨૦૨૦-૨૧ દરવમયાન 

ભારતમાાંથી વનકાસ ૧.૩૨ વમલલયન ટન હોવાનો અંદાજ છે જે ૨૦૧૯-૨૦ દરવમયાન ૦.૪૯ વમલલયન ટન 

હતો. ૨૦૨૦-૨૧ માાં ભારતનો બાંધ સ્ટોક આશરે ૨૬ વમલલયન ટન હોવાનો અંદાજ છે જ્યારે ૨૦૧૯-૨૦ 

માાં તે ૨૧.૮૦ વમલલયન ટનનો હતો. ૨૦૨૧-૨૨ ના રવવ પાક માટે ઘઉંના ટેકાના ભાવ, ૨૦૨૨-૨૩ રવી 

માકેરટિંગ વસઝનમાાં માકેરટિંગ કરવામાાં આવશે, જે રૂ. ૨૦૧૫ પ્રવત ક્ક્વન્ટલ નક્કી કરવામાાં આવી છે, જે 

ગયા વષષના રૂ. ૧૯૭૫ કરતા ૪૦ રૂવપયા વધારે છે. 

વષષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ગજુરાતમાાં ચોથા આગોતરા અંદાજ મજુબ ઘઉનો વાવેતર વવસ્તાર અને 

ઉત્પાદન અનકુ્રમે ૧૩૬૬.૬૫ હજાર હકે્ટર અન ે૪૩૭૮.૦૮ હજાર ટન નોંધાયેલ જે ગત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ 

માાં ૧૩૯૩.૪૯ હજાર હકે્ટર અને ૪૫૫૩.૬૮ હજાર ટન હતો. ઘઉની ઉત્પાદકતા ૨૦૧૯-૨૦માાં ૩૨૬૭ 

ટ્રકલો/હ ે હતી જે વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ૩૨૦૩ ટ્રકલો/હ ે નોંધાયેલ (કૃવષ વનયામક, ગજુરાત). 



ગજુરાતના બજારોમાાં માચષ-એવિલ ૨૦૨૧ દરમ્યાન ઘઉનો ભાવ રૂ. ૧૮૧૮ થી ૧૮૨૭ િવત ક્ક્વન્ટલ 

નોંધાયેલ જે માચષ-એવિલ ૨૦૨૦ દરમ્યાન રૂ. ૧૮૭૬ થી ૧૮૯૦ િવત ક્ક્વન્ટલ રહલે.  

આમ, તમામ ઉપલબ્ધ મારહતી અને તેના પર વેપારીઓની સમીક્ષાઓને ધ્યાનમાાં લેતા, સેન્ટર ફોર 

એલિકલ્ચર માકેટ ઇન્ટેલલજન્સ, નાહપે-કાસ્ટ, આણાંદ કૃવષ યવુનવવસિટી, આણાંદની સાંશોધન ટીમે ગજુરાતના 

ઘઉના મખુ્ય બજારમાાંથી એકવિત કરેલ છેલ્લા ૧૫ વર્ષના ગત વર્ોના માવસક ભાવોનુાં વવશ્લેષણ કરેલ. 

સદર વવશ્લેષણ પરથી જાણવા મળેલ કે માર્ચ-એપ્રિલ, ૨૦૨૨ દરવમયાન ઘઉંના ભાવ રૂ. 3૫0 થી ૪૨૦ 

પ્રતત મણ (રૂ.૧૭૫૦- ૨૧૦૦ િપ્રિ ક્વિન્ટલ) રહવેાની સાંભાવના છે. આમ, ખેડતૂોને ઘઉંના સારા ભાવ 

મળવાની સાંભાવના હોઇ પોતાનો વાવેતર વવસ્તાર પોતાની રીતે વધારી શકે.  

નોંધ: આંતરરાષ્ટ્રીય ક િંમતોમાાં ફરેફાર, તન ાસ અથવા આયાત પ્રતતબાંધો વગેરે જેવા  ોમોકિટી બજારોમાાં 
નવા પકરવતતનો ને  ારણે આગાહી  રેલા ભાવો  રતાાં વાસ્તતવ  ભાવોમાાં ફરેફાર થઈ શ ે છે. ભાવોનો 
આ અંદાજો અગાઉના વર્ષોના માતસ  ભાવોન  ાં તવશ્લેર્ષણ અને આં િા ીય મોિલેના તારણ પરથી  રેલ છે 
તેથી વાસ્તતવ  બજાર ભાવ અને આગાહી  રેલા ભાવ સમાન ન પણ રહી શ ે. 
 
  


