
કાપણી સમયે ઘઉંના ભાવનો વરતારો – ૨૦૨૨ 

ઘઉંન ેઆંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મખુ્ય અનાજ પાકોમાાં ગણવામાાં આવ ેછે જે વવશ્વની લગભગ ૨.૫ બિબલયન 

વસ્તીનો મહત્વપણૂણ ખોરાક છે. ઘઉંન ું વાવષિક વૈશ્વિક વાવેતર ૨૨૧ વમબલયન હકે્ટર છે જે અન્ય કોઈપણ 

મખુ્ય પાક કરતાાં વધ ુ છે. ઓછી અન ેમધ્યમ આવક ધરાવતા દેશોમાાં પ્રોટીનના સ્ત્રોત તરીકે ઘઉંનો 

ઉપયોગ કરવામાું આવ ેછે. ઉત્તર આફ્રિકા તેમજ પવિમ અન ેમધ્ય એવશયામાાં મ ખ્ય ખોરાક તરીકે ઘઉંનો 

સમાવેશ થાય છે જે વપરાશમાાં લેવાતી ક લ કેલરીની અડધી કેલરી પરૂી પાડ ેછે. 

વવશ્વમાાં ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન, ઘઉંન ું વાવેતર અને ઉત્પાદન અન ક્રમે ૨૨૧ વમબલયન હકે્ટર અને ૭૭૫ 

વમબલયન ટન હત  ું જે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું ૨૧૬ વમબલયન હકે્ટર અને ૭૬૪ વમબલયન ટન નોંધાયેલ. વવશ્વમાાં 

વષણ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ૭૮૦.૬ વમબલયન ટન ઉત્પાદન થવાની સુંભાવના હતી જેમાું મખુ્ય ઉત્પાદક 

દેશો તરીકે યરુોવપયન યવુનયન (૧૩૮.૪ વમબલયન ટન), ચીન (૧૩૭.૧ વમબલયન ટન), ભારત (૧૦૯.૫ 

વમબલયન ટન) અન ેરવશયા (૭૫ વમબલયન ટન) વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. વવશ્વમાું વષણ ૨૦૨૧-૨૨ માટે 

ઘઉંનો િાંધ સ્ટોક ૨૮૭.૪૯ વમબલયન ટન હોવાનો અંદાજ છે જે વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માાં ૨૮૯.૯૨ વમબલયન ટન 

હતો. 

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન, ભારતમાાં ઘઉંનુાં ઉત્પાદન ૧૦૯.૫ વમબલયન ટન થયેલ જે ૨૦૨૦-૨૧માું ૧૦૭.૫ 

વમબલયન ટન હતુાં.  ભારતમાાંથી વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ૫ વમબલયન ટન ઘઉંની શ્વનકાસનો અંદાજ છે જે 

૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ૩ વમબલયન ટન હતી. વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માાં ભારતનો િાંધ સ્ટોક ૨૭ વમબલયન ટન 

હોવાનો અંદાજ છે, જે ૨૦૨૦-૨૧માાં ૨૬ વમબલયન ટન હતો. 

ભારત સરકારે કોશ્વવડની પરરસ્થથશ્વતને ધ્યાનમાું લઈન ે જરૂરરયાત વગષ માટે અપનાવેલી મફત રાશન 

યોજના, પ્રધાન માંત્રી ગરીિ કલ્યાણ અન્ન યોજના (PMGKAY) ન ેમાચણ-૨૦૨૨ સધુી લાંિાવવાનો વનણણય 

કયો છે. આ યોજના અંતગષત ૮૦ કરોડથી વધ ુરેશનકાડણ ધારકોન ેદર મફ્રહને પાાંચ ફ્રકલો ચોખા અથવા 

ઘઉં વવનામલૂ્યે ઉપરાુંત પાાંચ ફ્રકલો રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સરુક્ષા કાયદા હઠેળ સિવસડીના ધોરણે શ્વવતરણ કરવાની 

જોગવાઈ છે. આમ, આ યોજનામાું રૂ.૫૩૩૪૫ કરોડની સિવસડી અને ૧૬.૩ શ્વમલલયન ટન અનાજના 

શ્વવતરણનો સમાવશે થશે.  

ગ જરાતમાું વષણ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન, ઘઉંના વાવેતર હઠેળનો શ્વવથતાર ૧૨૧૭ હજાર હકે્ટર હતો જેમાુંથી 

૩૯૧૮.૭૪ હજાર ટન ઉત્પાદન રહલે, જે ગત વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ૧૩૬૬.૩૫ હજાર હકે્ટર અને 

૪૩૭૮.૮૫ હજાર ટન નોંધાયેલ.  



ભારત સરકારે વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન ઘઉંના લઘતુ્તમ ટેકાના ભાવ રૂ.૨૦૧૫ પ્રવત ક્ક્વન્ટલ જાહરે કરેલ 

છે જે ગત વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માું રૂ.૧૯૭૫ પ્રવત ક્ક્વન્ટલ હતા. વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના કેન્રીય િજેટમાાં, સરકારે 

લઘતુ્તમ ટેકાના ભાવ હઠેળ ઘઉં અન ેડાાંગરની ખરીદી માટે રૂ. ૨.૩૭ લાખ કરોડની જોગવાઈ કરેલ છે. 

ઘઉંના ભાવ ગજુરાતના શ્વવશ્વવધ િજારોમાાં માચણ-એવપ્રલ, ૨૦૨૧ દરમ્યાન રૂ.૧૮૧૮ થી ૧૮૨૭ પ્રવત 

ક્ક્વન્ટલ તેમજ માચણ-એવપ્રલ, ૨૦૨૦માું રૂ. ૧૮૭૬ થી ૧૮૯૦ પ્રવત ક્ક્વન્ટલ હતા. જાન્યઆુરી-ફેબ્રઆુરી, 

૨૦૨૨માું ઘઉંના ભાવ રૂ. ૨૦૯૭ થી ૨૧૧૪ પ્રવત ક્ક્વન્ટલ રહલે. આમ, ચાલ  વરે્ ઘઉંના ભાવ ગ જરાતના 

શ્વવશ્વવઘ બજારોમાું સારા મળવાની સુંભાવના છે.  

શ્વવિમાું ઘઉંની ક લ શ્વનકાસમાું રશ્વશયા અન ેય કે્રનનો રહથસો લગભગ ચોથા ભાગનો છે. આમ, હાલમાું ય કે્રન 

અને રશ્વશયા વચ્ચે ચાલી રહલે ય દ્ધની સ્થથશ્વત તેમજ માુંગને લીધે ઘઉંના ભાવમાું વધારો થવાની શક્યતા 

છે.  

ઉપરોક્ત શ્વવગતોન ે ધ્યાનમાું લઈ, સેન્ટર ફોર એગ્રીકલ્ચરલ માકેટ ઈન્ટેલીજન્સ, નાહપે-કાથટ પ્રોજેક્ટ, 

આણુંદ કૃશ્વર્ ય શ્વનવશ્વસિટી, આણુંદની સુંશોધન ટીમે ગ જરાત રાજ્યના બનાસકાુંઠા માકેટ યાડષના ઘઉંના ૧૭ 

વર્ષના માશ્વસક ભાવોન ું શ્વવશ્લરે્ણ કરેલ છે. જેનાું તારણ મ જબ અન માન છે કે માર્ચ-એપ્રિલ ૨૦૨૨ દરમ્યાન 

(લણણી સમયે) ઘઉંના ભાવ રૂ. ૩૫૮ થી ૪૪૮ િપ્રત ૨૦ કકલો (રૂ. ૧૭૯૧ થી ૨૨૪૦ િપ્રત ક્વવન્ટલ) 

રહવેાની સુંભાવના છે.  

નોંધ: આંતરરાષ્ટ્રીય કકિંમતોમાાં ફેરફાર, પ્રનકાસ અથવા આયાત િપ્રતબાંધો વગેરે જેવા કોમોકિટી બજારોમાાં નવા 
પકરવતચનો ને કારણે આગાહી કરેલા ભાવો કરતાાં વાસ્તપ્રવક ભાવોમાાં ફેરફાર થઈ શકે છે. ભાવોનો આ અંદાજો 
અગાઉના વર્ષોના માપ્રસક ભાવોન  ાં પ્રવશ્લેર્ષણ અને આંકિાકીય મોિેલના તારણ પરથી કરેલ છે તેથી વાસ્તપ્રવક બજાર 
ભાવ અને આગાહી કરેલા ભાવ સમાન ન પણ રહી શકે. 

 


