
ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૨ માટે ખરીફ મગફળીના ભાવનો વરતારો   
 
મગફળી એ ભારતમાાં તેલીબિયાાંનો એક મહત્વપરૂ્ણ પાક છે જે વવશ્વમાાં વાવેતરની દ્રષ્ટિએ 
પ્રથમ અને ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ િીજા સ્થાને છે. ભારતમાાં મગફળીન ાં ઉત્પાદન િજારમાાં 
ઓક્િોિર-નવેમ્િર માાં આવે છે. વર્ણ ૨૦૨૧માાં ઉત્પાદન અને ઉપભોક્તામાાં ચીન ૧૭૯ લાખ 
િન મગફળીના ઉત્પાદન સાથે પ્રથમ, ત્યારિાદ ભારત (૬૭ લાખ િન),  નાઇજીરીયા (૪૨.૩૧ 
લાખ િન), અમેરરકા (૨૭.૯૩ લાખ િન) અને સ દાન (૨૭.૭૩ લાખ િન) સ્થાન ધરાવે છે. 

ભારતમાાં વર્ષ ૨૦૨૨ દરમ્યાન ચોમાસ ાં મગફળીનો વાવેતર વવસ્તાર ૪૫.૧૪ લાખ હકે્ટર 
નોંધાયેલ જે ગત વર્ણ ૨૦૨૧માાં ૪૮.૬૪ લાખ હકે્ટર હતો. વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માાં મગફળીન ાં ઉત્પાદન 
અંદાજે ૮૩.૬૯ લાખ ટન થનાર છે જે ગત વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માાં ૮૩.૭૫ લાખ ટન હત  ાં. ગ જરાત, 
તવમલનાડ , આંધ્રપ્રદેશ, કર્ાણિક અને રાજસ્થાન મગફળીના મ ખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યો છે જે કલૂ 
ઉત્પાદનના ૭૭ િકા રહસ્સો ધરાવે છે. ખરીફ ૨૦૨૨ દરવમયાન, દબિર્ના રાજ્યોમાાં ખાસ કરીન ે
આંધ્રપ્રદેશમાાં મગફળીની વાવર્ી ક લ વવસ્તારના માત્ર ૨૦ િકા થયેલ છે જ્યારે કર્ાણિકમાાં તે 
પાછલા વર્ણની સરખામર્ીએ ક લ વવસ્તારના ૩૫ િકા છે. 

વર્ણ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન મગફળીની ભારતમાાંથી વનકાસ ૬.૩૮ લાખ િન હતી જે ધિીને ૨૦૨૧-
૨૨માાં ૫.૧૪ લાખ િન થઈ છે. ચીનમાાં મગફળીની ઓછી માાંગને લીધ ેવનકાસમાાં ધિાડો થયો 
છે. હાલમાાં, ઇન્ડોનેવશયા, વવયેતનામ, રફબલપાઇન્સ, મલેવશયા, ય નાઇિેડ આરિ અને થાઇલેન્ડ 
ભારત માાંથી મગફળી ખરીદનાર દેશો છે. આ દેશોમાાં, લગભગ કલૂ મગફળીની વનકાસના ૮૬ 
િકા વનકાસ થાય છે.  

 વર્ણ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ભારતમાાંથી સીંગતેલની વનકાસમાાં ૧.૦૯ લાખ િનનો ઘિાડો થયો 
હતો જે ૨૦૨૦-૨૧માાં ૧.૬૮ લાખ િન હતો. આ સમયગાળામાાં મગફળીના તેલની ચીનમાાં ઓછી 
માાંગને કારર્ ેઓછી વનકાસ થયેલ.  

ય નાઇિેડ સ્િેટ્સ દ્વારા વર્ણ ૨૦૨૦-૨૧ દરવમયાન ચીનમાાં ૧૭.૭ વમબલયન િન મગફળીના 
ઉત્પાદનની આગાહી કરવામાાં આવી હતી, જે વર્ણ ૨૦૨૨-૨૩ દરવમયાન સમાન રહવેાની 
સાંભાવના છે. જોકે ચીનમાાં દ ટકાળના કારરે્ મગફળીની આયાત વધવાની શક્યતા છે જેના 
પરરર્ામે ભારતીય સ્થાવનક િજારમાાં મગફળીની માાંગ વધશે.  

 



નાફેડ દ્વારા વર્ણ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ૨.૮૬ લાખ િન મગફળીની ખરીદી કરવામાાં આવી હતી, 
જે ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ૭.૨૧ લાખ િન હતી. મગફળીના િેકાનો ભાવ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન 
રૂવપયા ૫૫૫૦ પ્રવત ક્ક્વન્િલથી વધારીને ખરીફ ૨૦૨૨-૨૩ માિે રૂવપયા ૫૮૫૦ પ્રવત ક્ક્વન્િલ 
જાહરે કરવામાાં આવ્યો છે.  

વર્ણ ૨૦૨૨માાં ગ જરાતમાાં ચોમાસ ાં મગફળીનો વાવેતર વવસ્તાર ૧૭.૦૧ લાખ હકે્િર  નોંધાયો  
જે ગત વર્ણ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ૧૯.૨૬ લાખ હકે્િર હતો. વર્ણ ૨૦૨૨-૨૩માાં મગફળીન ાં 
ઉત્પાદન અંદાજે ૩૯.૧૭ લાખ િન થવાની શક્યતા છે જે વર્ણ ૨૦૨૧-૨૨માાં ૪૩.૫૯ લાખ િન 
થય ાં હત  ાં. 

ગજુરાતના વવવવધ િજારોમાાં મગફળીનો ભાવ ઓક્િોિર-નવેમ્િર ૨૦૨૦માાં રૂવપયા.૯૭૭ પ્રતત 
મણથી (૨૦ રકગ્રા) વધીને ઓક્િોિર-નવેમ્િર ૨૦૨૧માાં રૂવપયા ૧૧૧૦ પ્રતત મણ થયેલ. હાલ 
ઓગસ્િ-૨૦૨૨ દરમ્યાન મગફળીનો ભાવ ગ જરાતનાાં િજારોમાાં રૂવપયા ૧૨૫૨ પ્રતત મણ છે.  

આમ, ચીનમાાં દ ટકાળ અને ગ જરાતમાાં તેમજ દબિર્ ભારતના અન્ય રાજ્યોમાાં મગફળીના ઓછા 
વાવેતરને કારર્ ેમગફળીના ભાવ નજીકના ભવવટયમાાં વધી શકે 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 ુ વવશ્લેર્ર્ કરેલ છે જેના તારણ પરથી અનમુાન છે કે મગફળીનો 
ભાવ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૨મ ાં રૂપિયા ૫૭૦૦ થી ૬૩૦૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ( રૂપિયા ૧૧૪૦ થી 
૧૨૬૦ પ્રપત ૨૦ કિગ્રા) રહવેાની સાંભાવના છે.  
 

નોંધ: આંતરરાષ્ટ્રીય કિિંમતોમાાં ફેરફાર, પનિાસ અથવા આયાત પ્રપતબાંધો વગેરે જેવા િોમોકિટી 
બજારોમાાં નવા િકરવતતનો ને િારણે આગાહી િરેલા ભાવો િરતાાં વાસ્તપવિ ભાવોમાાં ફેરફાર થઈ 
શિે છે. ભાવોનો આ અંદાજ અગાઉના વર્ષોના માપસિ ભાવોન  ાં પવશ્લરે્ષણ અને આંિિાિીય 
મોિલેોના તારણ િરથી િરેલ છે તેથી વાસ્તપવિ બજાર ભાવ અને આગાહી િરેલા ભાવ સમાન 
ન િણ હોઈ શિે. 

 


