
ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૨ દરમ્યાન મકાઇના ભાવનો વરતારો 

 

         મકાઈ એ વિશ્વભરમાાં સૌથી મહત્િપરૂ્ણ પાક છે. યએુસએ, ચીન, બ્રાઝિલ અને ભારત મકાઇના 

સૌથી વધારે ઉત્પાદનકર્ાા દેશો છે. મકાઈ નો નોંધપાત્ર ઉપયોગ મખુ્યત્વે ઔદ્યોગગક વસ્તઓુ જેવીકે 

સ્ટાચણ, મકાઈ તેલ વગેરેના ઉત્પાદનમાાં થાય છે. ભારર્માાં મકાઈન ે “અનાજની રાણી” ર્રીકે 

ઓળખવામાાં આવે છે.  ભારર્ મકાઈની નનકાસ મખુ્યત્વે નેપાળ, શ્રીલાંકા અને બાાંગ્લાદેશમાાં કરે છે.  

      ઇન્ટરનેશનલ ગ્રેઇન કાઉન્ન્સલનાાં અંદાજ મજુબ વર્ા ૨૦૨૧-૨૨માાં મકાઈનુાં ઉત્પાદન 

અંદાજે ૧૨૧૩૮ લાખ ટન અને વપરાશ ૧૨૦૭૫ લાખ ટન હર્ો. મકાઈનો મખુ્ય ઉપયોગ ખોરાક 

ર્રીકે, દાણ અને ઔદ્યોગગક વપરાશ ર્રીકે થાય છે. મકાઈની નનકાસ વર્ા ૨૦૨૧-૨૨ માાં ૧૭૪ 

નમગલયન ટન અને બાંધ સ્ટોક ૨૮૫ નમગલયન ટન રહલે. પાછલાાં અમકુ સમયથી વૈનિક સ્ર્રે 

મકાઇના ભાવમાાં ૫૦ ટકા જેટલો વધારો જોવા મળેલ છે, જેનુાં મખુ્ય કારણ રનશયા અને યકેુ્રનના 

યદુ્ધ ને લીધે ખોરવાયેલ સપ્લાઈ ચેઇન છે. નવિના કુલ ઉત્પાદન માાંથી ૩ ટકા ઉત્પાદન યકેુ્રન 

કરે છે અને નવિની કુલ નનકાસના ૧૩ ટકા સાથે ત્રીજા નાંબરનો નનકાસકાર દેશ છે. હાલની 

પરરન્સ્થનર્માાં સપ્લાઈ ચેઇન ખોરવાઇ જર્ા ભારર્ના નનકાસકારો પાસે નવિમાાં નનકાસ કરવાની 

સારી ર્કો રહલેી છે.  

ભારર્માાં વર્ા ૨૦૨૧-૨૨ના ખરીફમાાં મકાઈનો વાવેર્ર નવસ્ર્ાર ૮૧.૫૨ લાખ હકે્ટર રહલે જે 

વર્ા ૨૦૨૦-૨૧માાં ૮૦.૨૩ લાખ હકે્ટર હર્ો. મધ્ય પ્રદેશ, કણાાટક અને રાજસ્થાન મકાઇના 

મખુ્ય ઉત્પાદનકર્ાા રાજ્યો છે અને ર્ેમનો વાવેર્ર નવસ્ર્ાર વર્ા ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન અનકુ્રમે 

૧૫.૧૫, ૧૩.૮૯ અને ૮.૩૮ લાખ હકે્ટર હર્ો.  

વર્ા ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ભારર્માાં મકાઈનુાં ઉત્પાદન ૩૩૧.૮ લાખ ટન રહલે જે વર્ા ૨૦૨૦-

૨૧ માાં ૩૧૬.૫ લાખ ટન હત ુાં. વર્ા ૨૦૨૧-૨૨ માાં મકાઈનો પરુવઠો ૩૪૯ લાખ ટન થી ઘટીને 

૩૪૭ લાખ ટન થયેલ, નનકાસ ૩૭ લાખ ટન થી ઘટી ને ૩૬ લાખ ટન રહલે, જ્યારે મકાઇનો 

વપરાશ ૨૮૯ લાખ ટન થી વધીને ૨૯૭ લાખ ટન રહલે. વર્ા ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન મકાઈનો 

બાંધ સ્ટોક ૧૪ લાખ ટન રહલે, જે વર્ા ૨૦૨૦-૨૧ માાં ૨૩ લાખ ટન હર્ો.  



વર્ા ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ગજુરાર્માાં મકાઈનો વાવેર્ર નવસ્ર્ાર ૩.૯૧ લાખ હકે્ટર રહલે અને  

ઉત્પાદન ૭.૬૩ લાખ ટન ર્ેમજ ઉત્પાદકર્ા ૧૯૪૯ રકગ્રા પ્રનર્ હકે્ટર હર્ી. જે વર્ા ૨૦૨૦-૨૧ 

માાં વાવેર્ર નવસ્ર્ાર ૩.૮૯ લાખ હકે્ટર અન ેઉત્પાદન ૬.૬૭ લાખ ટન ર્ેમજ ઉત્પાદકર્ા ૧૭૧૬ 

રકગ્રા પ્રનર્ હકે્ટર હર્ી.   

     વર્ા ૨૦૨૧ના ઓકટોબર-નવેમ્બર મહહનામાાં મકાઈનો ભાિ રૂ. ૧૬૭૨ પ્રવત ક્વિન્ટલ હર્ો, જે 

વર્ા ૨૦૨૦માાં  રૂ. ૧૫૧૦ પ્રવત ક્વિન્ટલ રહલે. ચાલ ુ વરે્ મકાઇનો ભાવ એનપ્રલ-મે મરહના 

દરમ્યાન રૂ. ૨૩૦૦ પ્રનર્ ન્ક્વન્ટલ છે. વર્ા ૨૦૨૧-૨૨ માટે મકાઇના ટેકાના ભાવ રૂ. ૧૮૭૦ 

પ્રનર્ ન્ક્વન્ટલ અને વર્ા ૨૦૨૦-૨૧ માાં રૂ. ૧૮૫૦ પ્રનર્ ન્ક્વન્ટલ હર્ા. ખરીફ ૨૦૨૨-૨૩        

માટે સરકાર દ્વારા ટેકાનો ભાવ રૂ. ૧૯૬૨ પ્રનર્ ન્ક્વન્ટલ જાહરે કરવામાાં આવ્યો છે.  

ઉપરોવત ઉત્પાદન, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાાં માાંગ અને સ્થાવનક બજારોની વિગતોન ેધ્યાનમાાં 
લઈન ે સેન્ટર ફોર એગ્રીકલ્ચરલ માકેટ ઈન્ટેલીજન્સ નાહપે-કાસ્ટ પ્રોજેવટ, આર્ાંદ કૃવિ 
યવુનિવસિટી, આર્ાંદ ખાતે સાંશોધન હાથ ધરિામાાં આિેલ જેમાાં દાહોદ માકેટ યાર્ણનાાં મકાઈના 
૧૭ િિોના માવસક ભાિોન ુ નવશ્લેર્ણ કરેલ છે જેના તારર્ પરથી અનમુાન છે કે મકાઇનો 
ભાિ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૨મ ાં રૂ. ૧૬૫૦ થી ૨૦૫૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ (રૂ. ૩૩૦ થી ૪૧૦ 
પ્રતત ૨૦ કક.ગ્રા.) રહિેાની સાંભાિના છે.  

 

નોંધ: આંતરરાષ્ટ્રીય કકિંમતોમાાં ફેરફાર, તનકાસ અથવા આયાત પ્રતતબાંધો વગેરે જેવા કોમોકિટી બજારોમાાં નવા 
પકરવતતનો ને કારણે આગાહી કરેલા ભાવો કરતાાં વાસ્તતવક ભાવોમાાં ફેરફાર થઈ શકે છે. ભાવોનો આ અંદાજ 
અગાઉના વર્ષોના માતસક ભાવોન  ાં તવશ્લેર્ષણ અને આંકિાકીય મોિેલોના તારણ પરથી કરેલ છે તેથી વાસ્તતવક 
બજાર ભાવ અને આગાહી કરેલા ભાવ સમાન ન પણ હોઈ શકે. 

 

 


