
ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૧ દરમ્યાન મકાઇના ભાવનો વરતારો 

 

         મકાઈ એ વિશ્વભરમાાં સૌથી મહત્િપરૂ્ણનો પાક છે. યએુસએ, ચીન, બ્રાઝિલ અને ભારત જેવા 

દેશો મકાઇના સૌથી વધારે ઉત્પાદનકર્ાા છે. મકાઈ નો નોંધપાત્ર ઉપયોગ મખુ્યત્વે ઔધ્યોગગક 

વસ્તઓુ જેવીકે સ્ટાચણ ઉદ્યોગ, મકાઈ તેલ વગરેેના નનમાાણ માાં થાય છે. ભારર્માાં મકાઈને “અનાજની 

રાણી” ર્રીકે ઓળખવામાાં આવે છે.  ભારર્ મકાઈની નનકાસ મખુ્યત્વે નેપાળ, શ્રીલાંકા અને  

બાાંગલાદેશ જેવા દેશોમાાં કરે છે.  

      ય.ુએસ.ડી. એ. ના ડેટા અનસુાર, ભારતમાાં મકાઈનુાં ઉત્પાદન વર્ા ૨૦૨૦-૨૧માાં ૩૦૨ લાખ ટન 

થયેલ જે વર્ા ૨૦૧૯-૨૦માાં ૨૮૭.૬૬ લાખ ટન રહલે. ભારર્માાં મકાઈનો વાવેર્ર નવસ્ર્ાર વર્ા 

૨૦૨૦-૨૧માાં ૯૭ લાખ હકે્ટર રહલે જે વર્ા ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૯૫.૬૯ લાખ હકે્ટર હર્ો. મકાઈની 

નનકાસ વર્ા ૨૦૨૦-૨૧ માાં ૨.૬૮ લાખ ટન થઈ જે વર્ા ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૧.૧૧ લાખ ટન રહલે, અને 

વપરાશ વર્ા ૨૦૧૯-૨૦ની તલુનામાાં વર્ા ૨૦૨૦-૨૧ માાં ૨૨૬.૨ લાખ ટન થી ઘટીને ૨૨૫.૨ ટન 

થયેલ. મકાઈનો આખરનો સ્ટોક વર્ા ૨૦૨૦-૨૧ માાં ૧૧૩.૬ ટન હર્ો જે વર્ા ૨૦૧૯-૨૦માાં ૧૧૮ 

લાખ ટન હર્ો.  

     ગજુરાર્માાં વર્ા ૨૦૨૦-૨૧માાં મકાઇનો વાવેર્ર નવસ્ર્ાર ૩.૮૮ લાખ હકે્ટર નોંધાયેલ અને 

ઉત્પાદન અંદાજે ૬.૪૮ લાખ ટન રહલે (ત્રીજો આગોર્રો અંદાજ કૃનર્ કલ્યાણ નવભાગ, ગાાંધીનગર, 

ગજુરાર્, ૨૦૨૦-૨૧), જ્યારે ગર્ વર્ા ૨૦૧૯-૨૦ માાં મકાઈનો વાવેર્ર નવસ્ર્ાર ૪.૩૮ લાખ હકે્ટર 

નોંધાયેલ અને ઉત્પાદન ૭.૯૬ લાખ ટન રહલે (અંનર્મ આગોર્રો અંદાજ, કૃનર્ કલ્યાણ નવભાગ, 

ગાાંધીનગર, ગજુરાર્, ૨૦૧૯-૨૦).  

     વર્ા ૨૦૨૧ ના એવિલ મહહનામાાં મકાઈનો ભાિ િવત ક્વિન્ટલ રૂ .૧૬૪૩ની આસપાસ રહ્યો હતો 

જે અગાઉના િર્ષો ૨૦૨૦ અને ૨૦૧૯માાં અનકુ્રમે  રૂ. ૧૭૫૮ અને રૂ. ૨૧૫૭ રહલે. મકાઇના ભાવોમાાં 

આ ઘટાડાના કારણમાાં વર્ા ૨૦૨૦ ના અંર્ માાં આવેલ બડા ફ્લ ૂને કહી શકાય કેમકે મકાઇ પોલ્રી 

સેક્ટરમાાં મખુ્યત્વે ખોરાક ર્રીકે વાપરવામાાં આવે છે અને જે ગિકન ફીડમાાં  લગભગ કુલ ખોરાકના 

૬૦ ટકા જેટલો ભાગ ધરાવે છે.  સરકારે પણ ઇથેનોલના ઉત્પાદન માટે એફ. સી. આઈ. ને મકાઇના 



ઉપયોગની માંજૂરી આપી છે. ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૦ જે કાપણીનો સમય છે ત્યારે મકાઇના ભાવ 

અનકુ્રમે રૂ. ૧૪૬૩ અને રૂ .૧૫૫૮ રહલે.  

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાાં સ્પર્ાણત્મકતાને કારર્ ેભારત વર્ા ૨૦૨૦ દરવમયાન મકાઈની સારી એવી 

નનકાસ કરી શક્ુાં. આમ, આંર્રાષ્ટ્રીય બજારમાાં ભારર્ીય  મકાઇની માાંગ, ગર્ વર્ાના ઉત્પાદન 

રે્મજ રે્નો આખર સ્ટોક અને સ્થાનનક બજારોમાાં માાંગને જોર્ાાં મકાઇનો ભાવ સારો મળવાની 

શક્યર્ા છે.  

      બજારમાાં સક્રક્રય વેપારીઓ સાથે સમીક્ષા અને સ્થાનનક બજારોની નવગર્ોને ધ્યાને લઈને 

સેન્ટર ઓફ એગ્રીકલ્િરલ માકેટ ઇન્ટેલીજન્સ, નાહપે-કાસ્ટ પ્રોજેક્ટ, આણાંદ કૃનર્ યનુનવનસિટી, 
આણાંદ ખારે્ સાંશોધન હાથ ધરવામાાં આવેલ જેમાાં ગજુરાર્ રાજ્યના મકાઇના મખુ્ય બજારોના 
ઐનર્હાનસક માનસક ભાવોનુાં નવશ્લેર્ણ કરેલ જેના ર્ારણ પરથી અનમુાન છે કે મકાઇનો ભાવ 

ઓકટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૧માાં રૂ. ૧૫૦૦  થી ૧૮૫૦ પ્રતત ક્ક્વન્ટલ (રૂ. ૩૦૦ થી ૩૭૦ પ્રતત મણ) 
રહવેાની સાંભાવના છે.  

 


