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सोयाबीनच्या सभंाव्य ककमर्ी- माचत २०२३ 
 सोयाबीन हे आरं्रराष्ट्रीय स्र्रावरील महत्वाचे रे्लरबया रपक आहे. अमेररका, ब्राझील, आजने्टर्ना, 
चीन व भारर् या देशार् सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणार् उत्पादन होरे्. या प्रमुख देशार्नू जागरर्क 
उत्पादनाच्या सुमारे ९० र्क्के सोयाबीनचे उत्पादन होरे्. त्यामुळे या देशार्ील सोयाबीनची मागणी,परुवठा व 
उपभोग या घर्कामध्ये होणाऱ्या बदलाचा सोयाबीनच्या रकमर्ीवर पररणाम होर् असर्ो. अमेररकन कृषी 
रवभागाच्या, (WASDE, जानेवारी- २०२३) अहवालानुसार सन २०२२-२३ मध्ये, जगार् 388 दशलक्ष र्न 
सोयाबीनचे उत्पादन होण्याची शक्यर्ा वर्तरवली आहे. ज ेमागील वषीच्या र्ुलनेर् 8 र्क्केनी (358 दशलक्ष 
र्न, २०२१-२२) अरिक आहे. भारर्ार् सन २०२२-२३ मध्ये सोयाबीनच ेउत्पादन १२ दशलक्ष र्न उत्पादन 
होण्याची शक्यर्ा वर्ीवली आहे. ज े मागील वषीच्या र्लुनेर् जास्र् आहे. मागील वषी (२०२१-२२) मध्ये 
११.९० दशलक्ष र्न उत्पादन झाले आहे.  

 महाराष्ट्र शासन, कृषी रवभागाच्या, प्रथम अंदाज अहवालानुसार, महाराष्ट्रार् खरीप हंगाम २०२२-
२३ मध्ये, सोयाबीनचे उत्पादन 6.58 दशलक्ष र्न उत्पादन होण्याची शक्यर्ा वर्ीवली आहे. मागील वषी 
(२०२१-२२) ५.४ दशलक्ष र्न उत्पादन झाले होरे्. 

 मागील र्ीन मरहटयाच्या कालाविीर् (रिसेंबर २०२२ रे् फेब्रवुारी २०२३) या दरम्यान लार्ूर 
बाजारार्ील सोयाबीनच्या रकमर्ींर् घसरर्ा कल रदसनू येर्ो. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सोयारबनच्या सरासरी 
रकमर्ी रु. ५३५४ प्रर्ी रवव. वरून रिसेंबर २०२२ मध्ये रु. ५२९८ प्रर्ी रवव. झाल्या व जानेवारी २०२३ मध्ये 
रु. 5392 प्रर्ी रवव.  होत्या . 

 सन २०२२-२३ या खरीप हंगामासाठी सोयाबीनची रकमान आिारभरू् रकमर् (MSP) रु.४३०० प्रर्ी 
रवक. आहे. मागील र्ीन मरहटयार्ील इंदूर बाजारार्ील सोयाबीनच्या ककमर्ी व भारर्ार्ील APMC 
बाजारार्ील आवक पढुील प्रमाणे-  

मरहना  लार्ूर बाजारार्ील सरासरी ककमर्ी 
 ( रु/क्क्वर्ल)  

भारर्ार्ील APMC बाजारार्ील  आवक  
(मे. र्न) 

रिसेंबर २०२२ ५५५६ 7,50,658 
जानेवारी २०२३ ५३९२ 4,98,710 
फेब्रवुारी २०२३ ५३१६ 4,92,653 

 

 मागील काही वषार्ील रकमर्ीच ेअथतरमर्ी रवश्लेषण व बाजारार्ील सद्यन्स्थर्ी रवचारार् घेर्ा, माहे 
माचत २०२३ या कालाविीर् लार्ूर बाजारार् सोयाबीनच्या संभाव्य रकमर्ी रु. ५१०० रे् ५७०० प्रर्ी रवकर्ल 
या दरम्यान राहण्याची शक्यर्ा आहे. पुढील दोन मरहटयाच्या कालाविीर् (एरप्रल -मे २०२३) सोयबीनच्या  
रकमर्ीर्ीर् काही प्रमाणार् वाढ होण्याची शक्यर्ा आहे.   
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कापसाच्या संभाव्य ककमर्ी माचत २०२३ 
 कापसू हे भारर्ार्ील सवार् महत्वाच्या व्यावसारयक रपकांपैकी एक प्रमुख रपक आहे. भारर्ार्ील 
आर्थथक महत्त्वामुळे याला "व्हाइर्-गोल्ि" असेही संबोिले जारे्. अंदाज े६ दशलक्ष कापसू उत्पादक शेर्करी 
आरण ४०-५० दशलक्ष कापसू प्ररिया आरण व्यापार यामध्ये गुंर्लेल्या लोकाचंे जीवनमान रर्कवून 
ठेवण्यासाठी कापसू रपक प्रमुख भरूमका बजावरे्. 
 जागरर्क स्र्रावर भारर् हा प्रमुख कापसू उत्पादक देश असून त्यानंर्र चीन आरण अमेररका यांचा 
िमांक लागर्ो. एकूण जागरर्क कापसू उत्पादनार् भारर्ाचा वार्ा सुमारे २५ र्क्के आहे. वषत २०२२-२३ 
दरम्यान भारर्ार् अंदाज ेकापसू उत्पादन मागील वषाच्या र्ुलनेर् ५ र्क्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे र्सेच 
जागरर्क स्र्रावर अंदाज ेउत्पादन ०.७२ र्क्क्यानंी वाढणार असल्याच े रदसनू येरे्. राष्ट्रीय आयार् आरण 
रनयार्ीच्या बाबर्ीर्, वषत २०२२-२३ दरम्यान मागील वषाच्या र्ुलनेर् आयार्ीर् ५५ र्क्के वाढ आरण 
रनयार्ीर् २३ र्क्के घर् होण्याचा अंदाज आहे. हाच कल जागरर्क स्र्रावर मागील वषाच्या र्ुलनेर् 
आयार्ीर् ३.८४ र्क्क्यानंी वाढलेला रदसर् असनू रनयार्ीर् १.८१ र्क्क्यानंी घर् होणार असल्याचे रदसून 
येरे्. जागरर्क स्र्रावर चीन प्रमुख कापसू उपभोक्र्ा असून चीनचा वार्ा ३३ र्क्के आहे त्यानंर्र भारर्ाचा 
िमांक लागर्ो. वषत २०२२-२३ मध्ये देशांर्गतर् उपभोग देखील राष्ट्रीय आरण जागरर्क स्र्रावर २ र्क्क्यांनी 
कमी होणार असल्याचा अंदाज रदसून येर् आहे. (स्त्रोर्: USDA) 
 सन २०२२-२३ हंगामासाठी कापसाची रकमान आिारभरू् ककमर् लांब िाग्याच्या कापसासाठी रु. 
६३८० प्ररर् क्क्वर्ल व मध्यम िाग्याच्या कापसासाठी रु. ६०८० प्ररर् क्क्वर्ल इर्की आहे.   
अकोला बाजारार्ील कापसाच्या रकमर्ी न्स्थर आहेर् आरण वायदा बाजारार्ील भावही न्स्थर आहेर्. MCX 
प्लॅर्फॉमतवर २४ फेब्रवुारी २०२३ रोजी कापसाच्या वायदा बाजारार्ील रकमर्ी खालीलप्रमाणे आहेर्: 

रिरलव्हरी मरहना ककमर्ी रु. (प्ररर् कँिी ३५६ रकलो.) 
एरप्रल २०२३ ६३७४० 
जुन २०२३ ६४००० 

ऑगष्ट्र् २०२३ ६३८०० 

 गेल्या र्ीन मरहटयारं्ील अकोला बाजारपठेेर्ील कापसाचे सरासरी भाव आरण भारर्ार्ील आवक 
पढुीलप्रमाणे आहे. 

मरहना / वषत कापसाची रकमर् 
(रु. / प्ररर् क्क्वर्ल) 

भारर्ार्ील कापसाची आवक 
(र्न) 

रिसेंबर २०२२ ८६०४ ५९४७१७ 
जानेवारी २०२३ ८३५० ६५३७५३ 
फेब्रुवारी २०२३ ८१६६ ५७२११९ 

 कापसाची आंर्रराष्ट्रीय बाजारपेठेर्ील माचत मरहटयाची रकमर् रु १८२०० प्ररर् क्क्वर्ल इर्की 
राहील अस ेग्राह्य िरून (मारहर्ीचा स्त्रोर्: USDA / ICAC) र्सेच मागील ११ वषांच्या ककमर्ीच्या गुणात्मक व 
पररमाणवाचक रवश्लेषणानुसार र्सेच बाजारार्ील सध्यन्स्थर्ीवरून, माचत २०२३ या कालाविीर् अकोला  
बाजारार्ील कापसाची संभाव्य ककमर् सरासरी रु. ८००० रे्  ८५००  प्ररर् क्क्वर्ल या दरम्यान राहील. 
पढुील दोन मरहने म्हणज ेएरप्रल आरण मे २०२३ पयंर् कापसाच्या रकमर्ीर् उच्च र्फावर् होण्याची शक्यर्ा 
फारच कमी असल्याने  रकमर्ीचा कल न्स्थर अस ुशकर्ो. 
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रू्रीच्या संभाव्य ककमर्ी- माचत  २०२३ 

             भारर् हा जगार्ील सवार् मोठा र्रू उत्पादक र्सचे उपभोक्र्ा देश आहे. भारर्ार्ील र्रू 
उत्पादनार् महाराष्ट्र, कनार्क आरण उत्तर प्रदेश राजयाचंा वार्ा ६० र्क्के पके्षा जास्र् आहे. भारर् सरकार, 
कृरष रवभागाच्या सन २०२२-२३ या वषासाठीच्या खरीप रपकांच्या दुसरा उत्पादन आगाऊ अंदाजानुसार 
३६.४४ लाख र्न र्रू उत्पादन होण्याची शक्यर्ा आहे, ज ेमागील वषी (२०२१-२२ मध्ये ४२.२० लाख र्न) 
पेक्षा १०% कमी आहे. महाराष्ट्र शासन, कृषी रवभागाच्या सन २०२२-२३ या वषासाठी परहल्या आगाऊ 
अंदाजानुसार, राजयार् 8.48 लाख र्न र्ूर उत्पादन होण्याची शक्यर्ा आहे. 

           र्रूीच्या बाजारपेठेवर मागील वषार्ील र्ूर साठा, आयार् र्सेच चालू वषार्ील उत्पादन यांचा 
पररणाम होर्ाना रदसर्ो. कें द्र शासनाने र्रू रनयार्ीसाठी खुली केली असून र्ूरीचा आयार् कोर्ा मयारदर् 
ठेवलेला आहे. आर्थथक वषत २०२१-२२ साठी ४ लक्ष र्न इर्की मयादा ठरवून रदली आहे. रवदेशी व्यापार 
महासंचालनालय (DGFT) ने प्रकाशीर् केलेल्या अहवालानुसार र्रूीसाठीचे ‘मुक्र् आयार् िोरण माचत २०२4 
पयंर् वाढवण्यार् आले आहे.  

             सन २०२२-२३ साठी र्ूरीची रकमान आिारभरू् ककमर् रु. ६,६००/- प्ररर् क्क्वर्ल इर्की आहे.  
अकोला बाजारार् गेल्या र्ीन मरहटयांपासून र्ूर दरार् चढउर्ार रदसनू येर् आहे. रिसेंबर २०२२ मध्ये र्रूची 
सरासरी ककमर् रु. ७०५२ प्ररर् क्क्वर्ल होर्ी आरण फेब्रवुारी 2023 मध्ये रु. ७२११ प्ररर् क्क्वर्ल पयंर् वाढ  
झाली आहे.  मागील र्ीन मरहटयार्ील अकोला बाजारार्ील र्रुीच्या  सरासरी ककमर्ी व भारर्ार्ील APMC 
बाजारार्ील आवक पढुील प्रमाणे-  

मरहना अकोला बाजारार्ील 
सरासरी ककमर्ी ( रु/क्क्वर्ल) 

भारर्ार्ील APMC बाजारार्ील 
आवक ( मे. र्न) 

रिसेंबर २०२२ 7052 44,991 

जानेवारी २०२३ 6893 170,309 

फेब्रवुारी २०२३ ७२११ 209,411 

            मागील काही वषार्ील रकमर्ीचे अथतरमर्ी रवश्लषेण व सध्यन्स्थर्ीर् बाजाराचा कल रवचारार् घेर्ा, 
अकोला बाजारपेठेर्ील र्रूीची ककमर् माहे माचत २०२३ मध्ये  रु. ६८०० रे् ७३००/- प्ररर् क्क्वर्ल या दरम्यान  
राहण्याची शक्यर्ा आहे र्सचे पढुील २ मरहटयांच्या कालाविीर् (एरप्रल व मे २०२३) र्रुीच्या रकमर्ीर् काही 
प्रमाणार् वाढ होण्याची शक्यर्ा आहे. 
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हरभऱ्याच्या संभाव्य ककमर्ी - माचत २०२३ 
हरभरा हे भारर्ार्ील मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आरण उपभोग असणारे िाळवगीय रपक आहे. 

जागरर्क पार्ळीवर एकूण िाळ उत्पादनापकैी २० र्क्के रहस्सा हरभऱ्याचा आहे. भारर्, ऑस्रेरलया, र्ुकी, 
म्यानमार, पारकस्र्ान आरण इरथओरपयासह सहा देश जागरर्क हरभरा उत्पादनार् सुमारे ९० र्क्के 
योगदान देर्ार्. भारर् हा हरभऱ्याचा प्रमुख उत्पादक देश असून जगार्ील एकूण उत्पादनार् भारर्ाचा वार्ा 
सुमारे ७०-७५ र्क्के आहे. भारर्ार्ील एकूण िाळ उत्पादनापैकी ४०-५० र्क्के रहस्सा हरभऱ्याचा आहे. 

सन २०२१-२२  मध्ये भारर्ार्ील एकूण हरभऱ्याच ेउत्पादन १३५ लाख र्न इर्के होरे्. सन २०२२-
२३ मध्ये हरभऱ्याच े अंदाज े उत्पादन सुमारे १३६ लाख र्न असण्याची शक्यर्ा आहे. सन २०२०-२१ या 
कालाविीर् भारर्ाच्या एकूण िाळींच्या रनयार्ीर् सुमारे ६० र्क्के वार्ा हरभऱ्याचा आहे.सन २०२३-२४ या 
हंगामासाठी हरभऱ्याची रकमान आिारभरू् रकमर् (MSP) रु.५३३५ प्रर्ी क्क्वर्ल आहे.  
मागील र्ीन मरहटयार्ील लार्ूर  बाजारार्ील हरभऱ्याच्या सरासरी ककमर्ी व भारर्ार्ील APMC 
बाजारार्ील आवक पढुील प्रमाणे-  

मरहना लार्ूर बाजारार्ील 
सरासरी ककमर्ी ( रु/क्क्वर्ल) 

भारर्ार्ील APMC बाजारार्ील 
आवक ( मे. र्न) 

रिसेंबर २०२२ 4492 104,418 

जानेवारी २०२३ 4594 76296 

फेब्रवुारी २०२३ ४७२६ 242946 

 

मागील काही वषार्ील रकमर्ीचे अथतरमर्ी रवश्लेषण व बाजारार्ील सद्यन्स्थर्ी रवचारार् घेर्ा, माहे फे्रब्रवुारी 
२०२३ या कालाविीर् लार्ूर बाजारार् हरभऱ्याच्या संभाव्य रकमर्ी रु. ४५०० रे् ५००० प्रर्ी रवक. राहण्याची 
शक्यर्ा आहे र्सेच पढुील २ मरहटयांच्या कालाविीर् (एरप्रल व मे २०२३) हरभऱ्याच्या रकमर्ीर् काही 
प्रमाणार् घर्  होण्याची शक्यर्ा आहे  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



बाजार माहिती विश्लेषण ि जोखीम नििारण कक्ष 

कांद्याच्या सभंाव्य ककमर्ी -  माचत २०२३ 
              कांदा (अॅरलयम सेपा एल.) हे भारर्ार्ील रवरवि भागांमध्ये घेर्ले जाणारे एक महत्त्वाच े
व्यावसारयक भाजीपाला रपक आहे. कांदा भारर्ीय आहारार्ील सवार् महत्त्वाच्या वस्र्ूंपकैी एक आहे. 
लोकसंख्या आरण उत्पन्न होणाऱ्या वाढीमुळे कादं्याचा वापर वाढर् आहे. कांदा रपक  नाशवरं् असल्याने 
रकमर्ीर् मोठ्या प्रमाणार् चढ-उर्ार होर्ाना रदसनू येर्ार्. भारर् हा जगार्ील दुसरा िमाकंाचा कांदा 
उत्पादक देश असून एकूण जागरर्क उत्पादनार् २०% वार्ा  आहे (FAO, 2020). भारर्ार् खरीप व रब्बी 
हंगामार् कादं्याचे उत्पादन घेर्ले जारे्. खरीप आरण लेर् खरीप हंगामार्ील रमळून उत्पादनाचा एकूण 
कांद्याच्या उत्पादनार् सुमारे 60 र्क्के वार्ा आहे. खरीप हंगामार्ील उत्पादन ऑक्र्ोबर रे् जानेवारी या 
मरहटयार् बाजारार् येरे्. रब्बी कांदा रपकाची रविी एरप्रल रे् जून दरम्यान केली जारे्.   
             सन २०२०-२१ च्या आकिेवारी नुसार महाराष्ट्राचा  कादं्या उत्पादनार् देशार्  प्रथम  िमांक लागर्ो 
(३9%), त्यापाठोपाठ कनार्क (१७%) आरण मध्य प्रदेश (१०%)या राजयाचा िमांक लागर्ो. कृषी 
मंत्रालयाच्या 2021-2२ साठीच्या रर्सऱ्या आगाऊ अंदाज अहवालानुसार नुसार, सन २०२१-२२ मध्ये 312 
लाख र्न कांद्याचे उत्पादन होण्याची  शक्यर्ा वर्ीवली आहे. 
             महाराष्ट्रार् सन २०२1-२2 मध्ये,  लाख हेक्र्रवर कांदा लागवि झाल्याचा अंदाज आहे, मागील 
वषी (2021-22) ९.४५ लाख हेक्र्र क्षेत्र कांदा रपकाखाली होरे्. सन 2022-23 साठी 31.12 दशलक्ष र्न 
कांद्याचे उत्पादन होण्याची  शक्यर्ा वर्ीवली आहे, ज ेमागील वषाच्या र्ुलनेर् 16.81 र्क्केनी  जास्र् आहे. 
(२०२१-२२ मध्ये २६.६४ दशलक्ष र्न). महाराष्ट्रार् सन २०२२-२३ मध्ये १०२.२२ लाख र्न कांदा उत्पादन 
होण्याचा अंदाज आहे. राजयार् २०२१-२२ मध्ये १३६.६८ लाख  र्न कांदा उत्पादन झाले होरे्. (फलोत्पादन 
रवभाग, कृरष आयुक्र्ालय, महाराष्ट्र शासन).  
             मागील र्ीन मरहटयाच्या कालाविीर् (रिसेंबर २०२२ रे् फेब्रवुारी २०२३ ) या दरम्यान लासलगाव 
बाजारार्ील कादं्याच्या रकमर्ींर् घसरर्ा कल रदसनू येर्ो. रिसेंबर -२०२२ मध्ये कादं्याची सरासरी रकमर्ी 
रु. १४९३ प्रर्ी रवक. वरून जानेवारी २०२३ मध्ये रु. १३९५ प्रर्ी रवक. पयतर् कमी झाल्या आरण फेब्रवुारी 
२०२३ मध्ये रु. ८४० प्रर्ी रवक. पयंर् कमी झाल्या आहेर्. कारण या कालाविीर्ीर् आवक मोठ्या प्रमाणार् 
वाढली आहे. मागील मरहटयार्ील  लासलगाव बाजारार्ील कादं्याच े सरासरी भाव  व भारर्ार्ील आवक 
खालील र्क्त्यार् दर्थशवली आहे. 

मरहना  लासलगाव बाजारार्ील सरासरी 
ककमर्ी ( रु/क्क्वर्ल)  

भारर्ार्ील APMC बाजारार्ील  
आवक ( मे. र्न) 

रिसेंबर २०२२ १४९३ 16,00,879 
जानेवारी २०२३ १३९५ 14,03,459 
फेब्रवुारी २०२३ ८४० 16,89,398 

 
 मागील काही वषार्ील रकमर्ीच ेअथतरमर्ी रवश्लेषण व बाजारार्ील सद्यन्स्थर्ी रवचारार् घेर्ा, माहे 
माचत २०२३ या कालाविीर् लासलगाव बाजारार् कांद्याच्या सरासरी संभाव्य रकमर्ी रु.७०० रे् रु. १००० 
प्रर्ी रवकर्ल या दरम्यान राहण्याची शक्यर्ा आहे. पढुील दोन मरहटयाच्या कालाविीर् (एरप्रल - मे २०२३) 
कांद्याच्या ककमर्ीर् ककरचर् वाढ होण्याची शक्यर्ा आहे. 
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मक्याच्या संभाव्य ककमर्ी : माचत २०२३ 
 मका हे आंर्राष्ट्रीय स्र्रावरील महत्वाचे अन्निाटय पीक आहे. अमेररका, चीन, ब्राझील, 
अजेंरर्ना आरण भारर् या देशार् मोठ्या प्रमाणार् उत्पादन घेर्ले जारे्. या प्रमुख देशामंध्ये एकूण 
जागरर्क उत्पादनाच्या ७६ र्क्के उत्पादन होरे्. त्यामुळे या देशार्ील मक्याची मागणी, पुरवठा व 
उपभोग या घर्कामंध्ये होणाऱ्या बदलाचा मक्याच्या ककमर्ीवर पररणाम होर् असर्ो. अमेररकेच्या 
कृषी रवभागाच्या (World Agricultural Production, Feb- 2023), अहवालानुसार सन २०२२-२३ 
मध्य,े जगार् ११५६  दशलक्ष मेररक र्न उत्पादन होण्याच्या शक्यर्ा आहे, जे मागील वषांच्या 
र्ुलनेर् ४.८५ र्क्के कमी होण्याचा अंदाज आहे, मागील वषी  जागरर्क १२१५ दशलक्ष मेररक र्न 
उत्पादन झाल े होरे्. भारर् सरकार कृषी रवभागाच्या दुसऱ्या अग्रीम अन्निाटय उत्पादन 
अंदाजानुसार देशार् सन २०२२-२३ या वषी मक्याचे उत्पादन ३४.६ दशलक्ष र्न होईल असा 
अंदाज आहे.   
 मागील र्ीन मरहटयार् रिसेंबर २०२२ रे् फेब्रवारी २०२३ दरम्यान नादंगाव बाजारार् 
मक्याच्या ककमर्ीचा वाढर्ा कल रदसून येर्ो. रिसेंबर २०२२ मध्ये मक्याची सरासरी ककमर् रुपय े
२०१४ प्ररर् क्क्वर्ल होर्ी, र्र फेब्रवारी २०२३ मरहटयार् ककमर्ीर् वाढ होऊन सरासरी रुपये २०९८ 
प्ररर् क्क्वर्ल इर्की होर्ी. खरीप हंगाम २०२२-२३ साठी मका रपकाची आिारभरू् ककमर् (MSP) रु. 
१९६२ प्ररर् क्क्व. इर्की आहे 
 मागील र्ीन मरहटयार्ील नादंगाव बाजारार्ील मक्याच्या सरासरी ककमर्ी आरण 
भारर्ार्ील मक्याची आवक  पुढील प्रमाणे: 

मरहना/वषत नांदगाव बाजारार्ील मक्याच्या ककमर्ी (रुपये/क्क्वर्ल) भारर्ार्ील मक्याची आवक 
(र्न) 

रिसेंबर २०२२ २०१४ ८८४४९५ 
जानेवारी २०२३ २१०३ ३९८८२८ 
फेब्रवारी २०२३ २०९८ २६०३३५ 

रदनाकं 24 फेब्रवारी २०२३ रोजीच्या NCDEX  किंदवािा बाजारार्ील मक्याच्या फ्युचसत ककमर्ी  
खालील प्रमाणे: 

मरहना ककमर्ी (रुपये/क्क्वर्ल) 
२० माचत २०२३ २११० 

२० एरप्रल २०२३ २१२३ 
१९ मे २०२३ २१३४ 

२० जुन २०२३ २१४७ 
मागील काही वषार्ील मक्याच्या रकमंर्ीचे अथतरमर्ी रवशे्लषण व बाजारार्ील सद्यन्स्थर्ी, 

माहे फेब्रुवारी २०२३ या कालाविीर् नादंगाव बाजारार्ील मक्याच्या संभाव्य ककमर्ी रुपये २००० रे् 
२३००० प्ररर् क्क्वर्ल दरम्यान राहण्याच्या शक्यर्ा आहे. हा रकमंर्ीचा अंदाज वाजवी सरासरी 
मक्याच्या गुणवत्तेसाठी असेल. एरप्रल २०२३ मध्य ेमक्याची ककमर् न्स्थर राहील. र्थारप, मे २०२३ 
मध्य ेरब्बी आवक वाढल्याने रकमर्ी कमी होण्याची शक्यर्ा आहे.पुढील अहवाल माचत २०२३ मध्ये 
प्रकारशर् केला जाईल. 
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अरिक मारहर्ीसाठी 

बाजार मारहर्ी रवश्लेषण व जोखीम रनवारण कक्ष 
प्रकल्प अमंलबजावणी कक्ष- कृरष  

 मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण पररवर्तन 
(स्मार्त) प्रकल्प 

एम.एस.एफ.सी रबल्िींग, २७० भाम्बिुा, नारायण एस.बी.मागत, 
कसबायोरसस कॉलेज, गोखले नगर, पणेु ४११०१६ 

फोन: ०२०-२५६५६५७७, र्ोल फ्री नं.: १८०० २१० १७७०, ई-मेल: mirmc.smart@gmail.com, वबेसाईर्: 

https://www.smart-mh.org/ 

टीप: सदर अहवाल हा बाजाराची सद्यस्थिती व भववष्यकालीन ककिंमतीववषयक अनुमान दर्शिववतो. 
आिंतरराष्रीय ककिंमती, हवामान, आर्ििक घटक, आणि सरकारी धोरि यामध्ये होिाऱ्या बदलामुळे 
सिंभाव्य ककिंमतीमध्ये बदल होऊ शकतो. पररिामी वाथतववक ककिंमती या सिंभाव्य ककिंमती पेक्षा वेगळ्या 
असू शकतात. त्यामुळे वाचकािंनी या अहवालाचा काळजीपूविक वापर करावा 
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