
માર્ચ-એપ્રિલ ૨૦૨૧ દરમ્યાન ઘઉંના ભાવનો વરતારો   
 

ઘઉં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉગાડવામાાં આવેલા મખુ્ય અનાજ પાકમાાંથી  એક તરીકે ગણવામાાં આવે છે અને 
વવશ્વની લગભગ ૨.૫ અબજ વસ્તીનો મખુ્ય ખોરાક છે. ઘઉં વાવષિક ધોરણ ે૨૧૫  વમલલયન હકેટરમાાં 

ઉગાડવામાાં આવે છે - આ ક્ષેત્ર ગ્રીનલેન્ડની સમકક્ષ છે અને સ્કેન્ન્ડનેવવયાથી દલક્ષણ અમેરરકા અને 

એવિયામાાં વહેંચાયેલુાં છે, જે તેને અન્ય મખુ્ય ખાદ્ય પાકની તલુનામાાં વધ ુપ્રમાણમાાં ઉગાડવામાાં આવતો 
ધાન્ય પાક બનાવે છે. તે ઓછી અને મધ્યમ આવક ધરાવતા દેિોમાાં પ્રોટીનના મખુ્ય સ્ત્રોત તરીકે મકાઈ 

અથવા ચોખા કરતાાં પણ આગળ છે. ઘઉં કેલરીના સ્રોત તરીકે ચોખા પછી બીજા ક્રમે છે. ઉત્તર આરિકા 

અને પવિમ અને મધ્ય એવિયાના દેશોમાાં  ઘઉં તેમના ખોરાકનો મહત્વનો સ્ત્રોત છે.   
 

વવશ્વમાાં વષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ૨૧૬ મમલિયન હકે્ટરમાાં ઘઉંનુાં વાવેતર થયેિ અને ઉત્પાદન અંદાજે 

૭૬૪ મમલિયન ટન અને તેની ઉત્પાદકતા ૩.૨૨ ટન પ્રમત હકે્ટર રહિે. વવશ્વમાાં સૌથી વધ ુઘઉંનુાં વાવેતર 
કરનારા દેિોમાાં ભારત (૨૯.૩૨ વમલલયન હકે્ટર), રવિયા (૨૭.૩૧ વમલલયન હકે્ટર), ચીન (૨૩.૭૩ 

વમલલયન હકે્ટર), યએુસએ (૧૫.૦૪ વમલલયન હકે્ટર), કઝારકસ્તાન (૧૧.૩૪ વમલલયન હકે્ટર), કેનેડા 

(૯.૬૬ વમલલયન હકે્ટર), પારકસ્તાન (૮.૮૦ વમલલયન હકે્ટર), યકેુ્રન (૭.૦૨ વમલલયન હકે્ટર) અને તકુી 
(૭.૦૦ વમલલયન હકે્ટર) છે. વષષ ૨૦૧૯-૨૦માાં દુમનયામાાં ઘઉંનો આખર સ્ટોક અંદાજે ૨૭૬.૫૬ મમલિયન 

ટન જે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં અંદાજે ૨૭૧.૪૪ મમલિયન ટન રહિે.  

 
     વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં ભારતમાાં ઘઉંનો વાવેતર મવસ્તાર અંદાજે ૨૯.૩૨ મમલિયન હકે્ટર હતો અને 

ઉત્પાદન અંદાજે ૧૦૩.૬ મમલિયન ટન રહિે અને તેની ઉત્પાદકતા પ્રમત હકેટરે ૩.૫૩ ટન હતી.  વષષ 

૨૦૧૯-૨૦ દરવમયાન ભારતમાાંથી ઘઉંની વનકાસ અંદાજે 0.૨૧૭૪ મમલિયન મેરરક ટન હતી, જે વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯ દરવમયાન 0.૨૨૬૨ મમલિયન મેરરક ટન હતી. વષષ ૨૦૧૯-૨૦માાં ભારતમાાં ઘઉનો આખર 

સ્ટોક આિરે ૨૦.૮ વમલલયન ટન હોવાનો અંદાજ છે જ્યારે ૨૦૧૮-૧૯માાં ૧૯.૫૦ વમલલયન ટન જેટલો 

હતો.   
 

     વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માાં ચોથા આગોતરા અંદાજ (કૃમર્ કલ્યાણ મવભાગ, ગાાંધીનગર, ગજુરાત, ૨૦૨૦-

૨૧) મજુબ ઘઉંનો વાવેતર મવસ્તાર અંદાજે ૧૨૭૩.૭૮ હજાર હકે્ટર નોંધાયેિ અને ઉત્પાદન અંદાજે 
૪૦૪૭.૫૧ હજાર ટન રહશેે અને ઉત્પાદકતા અંદાજે ૩૧૭૭ .૫૧ કકગ્રા પ્રમત હકે્ટર રહવેાની સાંભાવના છે.  

ફેબ્રઆુરી ૨૦૨૧ માાં ઘઉંનો ભાવ બજારમાાં રૂ. ૧૮૧૧ પ્રમત ક્ક્વન્ટિ જેટિો ચાિી રહિે છે, જે ફેબ્રઆુરી 

૨૦૨૦ માાં રૂ. ૨૩૯૯ પ્રમત ક્ક્વન્ટિ હતો. ઘઉં નો વતષમાન ભાવ તેના સમથષન મલૂ્ય રૂ ૧૯૭૫ કરતાાં 



૮.૩૦ ટકા જેટિો ઓછો છે.   

          ઉપરોક્ત ઉત્પાદન, આંતરાષ્ટ્રીય બજાર અને સ્થામનક બજારો ની મવગતોને ધ્યાને િઈને સેન્ટર  
ઓફ એગ્રીકલ્ચરિ માકેકટિંગ ઇન્ટેિીજન્સ, નાહપે-કાસ્ટ પ્રોજેક્ટ, આણાંદ કૃમર્ યમુનવમસિટી, આણાંદ ખાતે 
સાંશોધન હાથ ધરવામાાં આવેિ જેમાાં ગજુરાત રાજ્યના મખુ્ય બજારોના ઘઉંના ઐમતહામસક મામસક ભાવોનુાં 
મવશ્િરે્ણ કરેિ જેના તારણ પરથી અનમુાન છે કે ઘઉંનો ભાવ માર્ચ-એપ્રિલ ૨૦૨૧માાં રૂ. ૩૬૦ થી ૪૨૦ 
િપ્રત મણ (રૂ. ૧૮૦૦ થી ૨૧૦૦ િપ્રત ક્વવન્ટલ) રહવેાની સાંભાવના છે.   
 


