
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.   

ઇન્ટરનેશનલ ગ્રેઇન કાઉન્ન્સલનાાં અંદાજ મજુબ વર્ા ૨૦૨૨-૨૩ માાં મકાઈનુાં ઉત્પાદન અંદાજે 

૧૧૭૮૬ લાખ ટન અને વપરાશ ૧૧૯૬૮ લાખ ટન રહશેે. મકાઈનો મખુ્ય ઉપયોગ ખોરાક 

ર્રીકે, દાણ અને ઔદ્યોગગક વપરાશ ર્રીકે થાય છે. મકાઈની નનકાસ વર્ા ૨૦૨૨-૨૩ માાં ૧૭૩૩ 

લાખ ટન રહવેાની સાંભાવના છે.  એફએઓ અને અમીસના આઉટલકૂ અનસુાર, નવશ્વમાાં મકાઇનો 

પરુવઠો ૧૪૯૧૦ લાખ ટન રહવેાનો અંદાજ છે. વર્ા ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન શરૂઆર્નો સ્ટોક 

૩૦૯૯.૧ લાખ ટન જ્યારે બાંધ સ્ટોક ૨૯૯૬.૫  લાખ ટન રહશેે.  

ભારર્માાં વર્ા ૨૦૨૨ના ખરીફમાાં મકાઈનો વાવેર્ર નવસ્ર્ાર ૮૧.૫૨ લાખ હકે્ટર રહલે જે વર્ા 

૨૦૨૧માાં ૮૦.૩૭ લાખ હકે્ટર હર્ો. વર્ા ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન મકાઈનાાં ઉત્પાદનનો અંદાજ 

૩૩૬.૨ લાખ ટન છે જે વર્ા ૨૦૨૦-૨૧માાં ૩૧૬.૫ લાખ ટન હર્ો. 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. વર્ા ૨૦૨૧-૨૨ માાં ભારર્માાંથી મકાઇની નનકાસ ૩૬.૯૦ લાખ ટન થયેલ જેની કકિંમર્ 

૧૦૨૦૮.૮ લાખ ડોલર હર્ી જે વર્ા ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ૨૮.૭૦ લાખ ટન અને કકિંમર્ ૬૩૪૮.૫ 

લાખ ડોલર રહલે. કોરોનાની મહામારીના સમયે પણ સર્ર્ ત્રણ વર્ાથી મકાઇની નનકાસમાાં ૬ 

ગણો વધારો થયેલ છે. મકાઇની નનકાસ માટે બાાંગ્લાદેશ, નવયેર્નામ અને નેપાળ મખુ્ય 

આયાર્કાર દેશો છે.   

વર્ા ૨૦૨૨ દરમ્યાન ગજુરાર્માાં મકાઈનો વાવેર્ર નવસ્ર્ાર ૨.૮૭ લાખ હકે્ટર નોંધાયેલ અન ે 

ઉત્પાદન ૪.૬૪ લાખ ટન રહવેાનો અંદાજ છે. જે વર્ા ૨૦૨૧-૨૨ માાં વાવરે્ર નવસ્ર્ાર ૩.૯૧ 

લાખ હકે્ટર અને ઉત્પાદન ૭.૬૩ લાખ ટન હત ુાં. ચાલ ુવર્ાના ઓગસ્ટ મહહનામાાં મકાઈનો ભાિ 



રૂ. ૨૪૦૭ પ્રવત ક્વિન્ટલ હર્ો, જે વર્ા ૨૦૨૧માાં  રૂ. ૧૯૫૧ પ્રવત ક્વિન્ટલ રહલે. આમ, મકાઇનો 

મળી રહલે ઉત્તમ ભાવ નનકાસ અને ટેકાના ભાવમાાં થયેલા વધારેને લીધે હોય શકે છે.  

ભારર્ દેશના મકાઈનાાં મખુ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાાં અનકુુળ પકરસ્થનર્ હોવાથી મકાઈનાાં 

ઉત્પાદનમાાં વધારો નોંધાઈ શકે છે જેના કારણે મકાઈનાાં ભાવ પર રે્ની નવપરીર્ અસર જોવા 

મળે. ચાલ ુવર્ામાાં તટેૂલા ચોખાની નનકાસ પર પ્રનર્બાંધ લાદવામાાં આવેલ છે જેને લઈને સ્થાનનક 

બજારમાાં રે્ની ઉપલબ્ધર્ા વધી શકે જેથી મકાઈનાાં ભાવ માાં પણ રે્ની અસર થઈ શકે 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 
૧૮ િિોના માવસક ભાિોન ુ નવશ્લેર્ણ કરેલ છે જેના તારર્ પરથી અનમુાન છે કે મકાઇનો 
ભાિ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૨મ ાં રૂ. ૧૭૫૦ થી ૨૧૦૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ (રૂ. ૩૫૦ થી ૪૨૦ 
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. 

 

 


