
ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૨ માટે ખરીફ મગફળીના ભાવનો વરતારો   
 
મગફળી એ તેલીબિય ાંનો એક અગત્યનો પ ક છે જે વિશ્વમ ાં િ િેતરની દ્રષ્ટિએ પ્રથમ અને 
ઉત્પ દનની દ્રષ્ટિએ િીજા સ્થ ને છે. ભ રતમ ાં મગફળીન ાં ઉત્પ દન િજારમ ાં ઓક્િોિર-
નિેમ્િર મ ાં આિે છે. િર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨મ ાં મગફળીન  ઉત્પ દન અને ઉપભોક્ત મ ાં ચીન 
૧૮૩ લ ખ િન સ થે પ્રથમ, ત્ય રિ દ ભ રત (૭૦ લ ખ િન),  ન ઇજીરીય  (૪૫ લ ખ િન), 
અમેરરક  (૨૮.૪૦  લ ખ િન અને સ દ ન (૨૫ લ ખ િન) સ્થ ન ધર િે છે.  

ભારતમાાં વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્ય ન ચોમ સ ાં મગફળીનો િ િેતર વિસ્ત ર ૪૮.૯૮ લાખ હકે્ટર 
નોંધાયેલ જે ગત િર્ષ ૨૦૨૦–૨૧મ ાં ૫૦.૯૧ લાખ હકે્ટર હતો. વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨મ ાં મગફળીન ાં 
ઉત્પાદન અંદાજે ૮૩.૬૭ લાખ ટન થયેલ છે, જે ગત વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માાં ૮૫.૨૮ લાખ ટન હત  ાં. 
ગ જર ત, તવમલન ડ , આંધ્રપ્રદેશ, કર્ ષિક અને ર જસ્થ ન મ ખ્ય ઉત્પ દક ર જ્યો છે જે 
મગફળીન  ક લ ઉત્પ દનન  ૭૭ િક  રહસ્સો ધર િે છે.  

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્ય ન મગફળીની ભ રતમ ાંથી વનક સ ૬.૩૮ લ ખ િન હતી જે ઘિીને 
૨૦૨૧-૨૨મ ાં ૪.૭૬ લ ખ િન થઈ છે. ચીનમ ાં મગફળીની ઓછી મ ાંગને લીધે વનક સમ ાં 
ધિ ડો થયો છે. હ લમ ાં, ઇન્ડોનેવશય , વિયેતન મ, ચીન, રફબલપ ઇન્સ, મલેવશય , અને થ ઇલેન્ડ 
ભ રતમ ાંથી મગફળી ખરીદન ર દેશો છે. આ દેશોમ ાં, લગભગ ક લ મગફળીની વનક સન  ૭૭ 
િક  વનક સ થ ય છે.  

િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્ય ન ભ રતમ ાંથી સીંગતેલની વનક સમ ાં ૧.૦૯ લ ખ િનનો ઘિ ડો થયો 
હતો જે ૨૦૨૦-૨૧મ ાં ૧.૬૮ લ ખ િન હતો. આ સમયગ ળ મ ાં મગફળીન  તેલની ચીનમ ાં 
ઓછી મ ાંગને ક રર્ ેઓછી વનક સ થયેલ.  

ભ રત લગભગ 3 વમબલયન િન પ મ ઓઈલની ઈન્ડોનેવશય મ ાંથી આય ત કરે છે. ઇન્ડોનેવશય  
દ્વ ર  તેઓન  સ્થ વનક િજારોમ ાં અછતને ક રર્ે એવપ્રલ ૨૦૨૨મ ાં પ મ ઓઇલની વનક સ પર 
પ્રવતિાંધ જાહરે કરેલો. પ્રવતિાંધન  પરરર્ મે, ભ રતમ ાં ખ દ્યતેલન  ભ િોમ ાં િધ રો થિ ની 
સાંભ િન ઓ રહલેી હતી પરાંત  , ઇન્ડોનેવશય  દ્વ ર  ફરીથી મે મરહન મ ાં વનક સ પરનો પ્રવતિાંધ 
હિ િિ મ ાં આવ્યો, તેમછત ાં, પિૂીય ય રોપમ ાં ભૌગોબલક ર જકીય તર્ િ િધિ થી ખ દ્ય 
તેલન  ભ િ િધી રહ્ય  છે. છેલ્લ  િર્ષમ ાં મોિ  ભ ગન  ખ દ્યતેલન  ભ િમ ાં ૨૦-૨૫ િક નો 



િધ રો થયો છે. સયૂષમ ખી, સરસિ અને મગફળીન  તેલ છૂિક િજારમ ાં રૂવપય  ૧૮૫-૧૯૦ 
પ્રવત રકલોન  ભ િે ઉપલબ્ધ છે.    

ન ફેડ દ્વ ર  િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્ય ન ૨.૮૬ લ ખ િન મગફળીની ખરીદી કરિ મ ાં આિી હતી, 
જે ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્ય ન ૭.૨૧ લ ખ િન હતી. મગફળીન  િેક નો ભ િ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્ય ન 
રૂવપય  ૫૨૭૫ પ્રવત ક્ક્િન્િલથી િધ રીને ૨૦૨૧-૨૨મ ાં રૂવપય  ૫૫૫૦ પ્રવત ક્ક્િન્િલ કરિ મ ાં 
આવ્યો હતો. ખરીફ ૨૦૨૨-૨૩ મ િે સરક ર દ્વ ર  િેક નો ભ િ રૂવપય  ૫૮૫૦ પ્રવત ક્ક્િન્િલ 
જાહરે કરિ મ ાં આવ્યો છે.  

િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨મ ાં ગ જર તમ ાં ચોમ સ ાં મગફળીનો િ િેતર વિસ્ત ર ૧૯.૨૬ લ ખ હકે્િર 
નોંધ યો જે િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્ય ન ૨૧.૦૧ લ ખ હકે્િર હતો. િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨મ ાં મગફળીન ાં 
ઉત્પ દન અંદ જે ૪૩.૮૪ લ ખ િન નોંધ યેલ જે િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧મ ાં ૩૯.૯૧ લ ખ િન થય ાં હત  ાં. 

ગજુરાતન  વિવિધ િજારોમાાં મગફળીનો ભાવ ઓક્િોિર-નિેમ્િર ૨૦૨૦માાં રૂવપય  ૯૭૭ પ્રતત 
મણથી વધીને ઓક્િોિર-નિેમ્િર ૨૦૨૧માાં રૂવપય  ૧૧૦૯ પ્રતત મણ થયેલ. હ લ મે-૨૦૨૨ 
દરમ્ય ન મગફળીનો ભ િ ગ જર તન ાં િજારોમ ાં રૂવપય  ૧૨૩૮ પ્રતત મણ છે.  

ઉપરોક્ત ઉત્પાદન, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાાં માાંગ અને સ્થાતનક બજારોની તવગતોન ે ધ્યાનમાાં 
લઈન ે  સેન્ટર ફોર એગ્રીકલ્ચરલ માકેિ ઈન્ટેલીજન્સ નાહપે-કાસ્ટ પ્રોજેક્ટ, આણાંદ કૃતર્ 
યતુનવતસિટી, આણાંદ ખાતે સાંશોધન હાથ ધરવામાાં આવેલ જેમાાં રાજકોટ માકેટ યાર્ષનાાં 
મગફળીના ૧૭ વર્ોના માતસક ભાવોન ુ વિશ્લેર્ર્ કરેલ છે જેના તારણ પરથી અનમુાન છે કે 
મગફળીનો ભાવ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૨મ ાં  રૂ. ૫૧૫૦ થી ૫૮૫૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ (રૂ. ૧૦૩૦ 
થી ૧૧૭૦ પ્રતત ૨૦ કિગ્રા) રહવેાની સાંભાવના છે.  

 

નોંધ: આંતરરાષ્ટ્રીય કિિંમતોમાાં ફેરફાર, તનિાસ અથવા આયાત પ્રતતબાંધો વગેરે જેવા િોમોકિટી બજારોમાાં નવા 
પકરવતતનો ને િારણે આગાહી િરેલા ભાવો િરતાાં વાસ્તતવિ ભાવોમાાં ફેરફાર થઈ શિે છે. ભાવોનો આ અંદાજ 
અગાઉના વર્ષોના માતસિ ભાવોન  ાં તવશ્લેર્ષણ અને આંિિાિીય મોિેલોના તારણ પરથી િરેલ છે તેથી વાસ્તતવિ 
બજાર ભાવ અને આગાહી િરેલા ભાવ સમાન ન પણ હોઈ શિે. 

 


