
તુવેરનુું બજાર ટેકાના ભાવથી થોડુું  નીચુું રહેવાની સુંભાવના: કાપણી પછી તરત વેચાણ કરવા 

નનણણય કરી શકાય 

ભારતમાાં તુવેરનુાં વાવતેર મખુ્યત્વે મહારાષ્ટ્ર , ઉતર પ્રદશે, મધ્ય પ્રદેશ, કર્ાાટક, આન્ધ્રપ્રદેશ અન ે

ગુજરાતમાાં થાય છે. વવશ્વમાાં, ભારત તુવેરનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ છે, પરાં તુ વધારે સ્થાવનક વપરાશ માાંગને 

કારર્ે દર વર્ષે આયાત કરવી પડે છે. ગત વર્ષાની જમે, ચાલુાં વર્ષા ૨૦૨૧-૨૨માાં વશયાળુ પાકની વસ્થવત ખુબ જ 

સારી છે, પરાં તુ ઓકટોબર-નવેમ્બર, ૨૦૨૧ માાં થયેલ કમોસમી વરસાદને કારર્ે ચોમાસુાં પાકોને મોટા પાયે 

નુકશાન થયુાં છે, ખાસ કરીને તુવેરના પાકમાાં મહારાષ્ટ્ર , મધ્ય પ્રદેશ અને દવિર્ ભારતના રાજ્યોમાાં વધારે 

નુકશાન થયુાં છે.      

સને ૨૦૧૯-૨૦ માાં દેશમાાં તુવેરનુાં ઉત્પાદન ૩૮.૯૨ લાખ ટન થયેલ, જ ે વધીને ૨૦૨૦-૨૧ માાં 

૪૨.૮૦ લાખ ટન થયેલુાં હતુાં. તેમજ ૨૦૧૯-૨૦માાં કુલ કઠોળ પાકોનુાં ઉત્પાદન ૨૩૦.૨૫ લાખ ટન હતુાં, જ ે

વધીને ૨૦૨૦-૨૧ માાં ૨૫૭.૨૦ લાખ ટન થયેલ છે. જો કે તુવેરનો ભાવ જાન્ધ્યુઆરી ૨૦૨૧, દરમ્યાન 

ગુજરાતની વવવવધ બજારોમાાં મર્ના ભાવ રૂ׀. ૧૧૨૦ ની આસપાસ હતો, જ ેવધીને માચા, ૨૦૨૧ માાં મર્ના 

રૂ׀. ૧૨૦૦ જટેલો થયેલ અને હાલ પર્ જાન્ધ્યુઆરી, ૨૦૨૨ સુધી ભાવ આ સ્તરે રહ્યો છે, અને કાપર્ી સમય ે

થોડી વધ-ઘટ સાથે આ સ્તરે રહેવાની સાંભાવના છે. ભારત સરકારશ્રીએ ખરીફ ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષા માટે તુવેરનો 

ટેકનો ભાવ મર્ના રૂ׀. ૧૨૬૦ (વવવન્ધ્ટલદીઠ રૂ׀. ૬૩૦૦) નક્કી કરેલ છે જ ેગત વરે્ષ રૂ׀.૧૨૦૦ હતો. ગત વર્ષા 

૨૦૨૦-૨૧માાં નાફેડ દ્વારા દેશમાાંથી કુલ ૧૦૯૦૦ ટન જટેલી તુવેર ટેકાના ભાવે ખરીદવામાાં આવી હતી, જ ેપૈકી 

ગુજરાતમાાંથી ૫૫૫ ટન જટેલી ખરીદી થયેલ હતી. 

દેશમાાં ચાલુાં વર્ષા ૨૦૨૧-૨૨માાં તુવેરનુાં વાવેતર ગત વર્ષાના ૪૮ લાખ હેકટર થી વધીને  અાંદાજ ે૫૦ 

લાખ હેવટર થયેલ છે અને ઉત્પાદન આશરે ૪૪ લાખ ટન જટેલુાં થશે. જ ેગત વર્ષા કરતા ૧.૨ લાખ ટન જટેલુાં 

વધારે હશે. ગત વર્ષા (૨૫૭ લાખ ટન) કરતા આ વરે્ષ કુલ કઠોળનુાં ઉત્પાદન થોડુાં  વધારે થશે. ભારતમાાં તુવરેની 

આયાત ૨૦૨૦-૨૧માાં ૪.૪૩ લાખ ટન અને કુલ કઠોળની આયાત ૨૫.૦૫ લાખ ટન જટેલી થયેલ હતી. ચાલુાં 

વર્ષા ૨૦૨૧માાં એવપ્રલ થી નવેમ્બર મહહનામાાં તુવેરની આયાત આશરે ૪.૭૮ લાખ ટન અન ે કુલ કઠોળની 

આયાત ૧૮.૫૯ લાખ ટન જટેલી થયેલ છે. 

ચાલુાં વર્ષે ગુજરાતમાાં તુવેરનુાં વાવેતર ગત વર્ષા જટેલુાંજ અાંદાજ ે૨.૪૨ લાખ હેકટર થયેલ છે અને ઉત્પાદન 

પર્ ગત વર્ષા જટેલુાં જ અાંદાજ ે૨.૭૭ લાખ ટન જટેલુાં થશે (બીજો આગોતરો અાંદાજ તા. ૧૦-૦૧-૨૦૨૨) 

એકાંદરે પાક પહરવસ્થવત સારી રહેલ છે.    

તુવેરનુાં ઉત્પાદન અને બજારના અહેવાલોને ધ્યાનમાાં લઈ, વવશ્વસનીય બજાર તજજ્ઞતાના આધારે ખેડૂત 

ભાઈઓને વેચાર્ માટે યોગ્ય વનર્ાય લેવામાાં ઉપયોગી થાય તે હેતુથી કૃવર્ષ અથાશાસ્ત્ર વવભાગ, જૂનાગઢ કૃવર્ષ 

યુવનવસીટી, જૂનાગઢની સાંશોધન ટીમે દાહોદ માકેહટાંગ યાડાના તુવેરના ઐવતહાવસક માવસક ભાવોનુાં વવશ્લેર્ષર્ 

કરેલ છે. જ ેવવશ્લેર્ષર્ મુજબ તારર્ છે કે તુવેરનો ભાવ ફેબુ્રઆરી - માચણ, ૨૦૨૨ દરમ્યાન (કાપણી સમયે) 

મણના રૂ׀. ૧૧૬૦ થી ૧૨૬૦ (નવવન્ટલદીઠ રૂ׀. ૫૮૦૦-૬૩૦૦) રહેવાની સુંભાવના છે. જથેી ઉપરોવત 

પહરવસ્થવતને ધ્યાનમાાં રાખીને, ખેડૂતભાઈઓ પોતાની રીતે વનર્ાય કરીને, તુવેરનો સાંગ્રહ ન કરતા, કાપર્ી પછી 

તરત જ શવય તેટલો જથ્થો ટેકાના ભાવે (ખરીદ કેન્ધ્રો ખાતે માકેટ યાડામાાં) વેચાર્ કરવા સુચન છે. 

 ચાલુાં વર્ષે દેશમાાં, તુવેર સહહતના કઠોળનુાં ઉત્પાદન ગત વર્ષા કરતાાં વધારે થશ ે અને સરકારશ્રીએ 

ફુગાવાને અાંકુશમાાં રાખવાાં માટે વધુ આયાત થવા દીધલે છે, જનેા લીધ ે નજીકના ભવવષ્યમાાં ભાવ વધવાની 

શવયતા ઓછી છે. તેમ છતાાં ટેકાનો ભાવ બજારને સારો ટેકો આપશે.      


