
ચણાની કાપણી પછી તરત જ ટેકાના ભાવે વેચાણ કરવાનો નનણણય ખેડૂતો લઇ શકે છે  

 

ચણા એ ભારતનો મુખ્ય કઠોળ પાક છે, જ ેકુલ કઠોળ પાકોના ઉત્પાદનમાાં લગભગ ૪૫ ટકા જટેલો 

હિસ્સો ધરાવ ે છે. તેમાાં પ્રોટીનનુાં પ્રમાણ ખુબજ વધારે િોઈ છે જથેી ત ે અનાજ આધાહરત ખોરાક તરીકેની 

ગરજ સારે છે. વવશ્વમાાં વ્યાપક પ્રમાણમાાં આશરે ૫૦ જટેલા દેશોમાાં ચણાનુાં વાવતેર કરવામાાં આવે છે. 

ભારતમાાં,  છેલ્લા દાયકામાાં ચણાના વાવેતરમાાં સતત વધારો થયેલ છે, સને ૨૦૧૦-૧૧ માાં ચણાનુાં વાવેતર 

૯૧.૮૬ લાખ િેક્ટરમાાં થયલે, જ ે વધી ને ૨૦૨૦-૨૧ માાં ૧૧૨ લાખ િેક્ટર થયેલ છે. જો કે, વરસાદની 

અવનયવમતતા, પ્રવતકૂળ િવામાન અન ે રોગના ઉપદ્રવ, વગેરેને કારણ ેદેશમાાં ચણાના ઉત્પાદનમાાં વધ-ઘટ 

જોવા મળે છે.      

ચાલુાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માાં દશેમાાં ચણાનુાં ઉત્પાદન ૧૧૬.૨ લાખ ટન (બીજો આગોતરો અાંદાજ                      

તા. ૨૪-૦૨-૨૦૨૦) જટેલુાં થશે,  જ ે ગત વર્ષ (૧૧૦.૮ લાખ ટન) ની તુલનામાાં લગભગ ૫ ટકા વધુ થશ.ે 

પાકની પહરવસ્થવત સમગ્ર સીઝનમાાં સારી રિી િતી. સન ે૨૦૧૯-૨૦માાં દેશમાાં કુલ કઠોળ પાકોનુાં ઉત્પાદન 

૨૩૦.૩ લાખ ટન થયેલુાં િતુાં અને ચાલુાં વર્ષમાાં ૨૪૪.૨ લાખ ટન થવાનો અાંદાજ છે. જ ે દેશની કુલ વપરાશ 

અાંદાજ ે૨૪૨ લાખ ટન કરતા થોડુાં  વધારે છે. ગુજરાતમાાં ચાલુાં વર્ ેચણાનુાં વાવતેર અાંદાજ ે૮.૨ લાખ િેક્ટર 

જટેલુાં થયેલ છે, જ ે ગત વર્ે ૪.૦૫ લાખ િેક્ટર જટેલુાં િતુાં અને પાક ની પરીવસ્થવત પણ સારી રિેલ િોઈ 

ઉત્પાદન પણ વધીને ૧૩ લાખ ટન જટેલુાં એટલે કે ગત વર્ષ કરતા બમણાં થવાનો અાંદાજ છે.        

દેશમાાં સન ે૨૦૧૮-૧૯ માાં ૧.૮૬  લાખ ટન ચણાની આયાત થયેલ િતી, જ ેવધીન ે૨૦૧૯-૨૦ માાં 

૩.૭૧ લાખ ટન થયેલ છે અને વનકાસ પણ ૧.૩૪ લાખ ટન થયેલ છે. ભારતમાાં સને ૨૦૧૮-૧૯ માાં કુલ 

કઠોળની આયાત ૨૫.૩ લાખ ટન થયેલ, જ ેવધીને ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯.૭ લાખ ટન થયેલ િતી. તેમજ ચાલ ુવર્ષ 

૨૦૨૦ માાં એવપ્રલ થી હડસેમ્બર, સુધીમાાં દેશમાાં આશરે ૨.૩૫ લાખ ટન ચણા સહિત ૧૮.૬૩ લાખ ટન જટેલા 

કઠોળની આયાત કરવામાાં આવી છે. આથી, ચણાનો ભાવ જ ેએવપ્રલ, ૨૦૧૯ માાં મણના રૂ׀. ૮૬૦ જટેલો િતો, 

જ ેઘટીને માચષ, ૨૦૨૦ માાં મણના રૂ׀. ૭૫૦ થયો િતો. પરાંત ુઓક્ટોબર, ૨૦૨૦ માાં ત ેફરીથી વધીને મણના રૂ׀. 

૧૦૫૦ જટેલો થયેલ, અને અત્યારે ગુજરાતની વવવવધ બજારોમાાં મણના રૂ׀. ૮૭૦ આસપાસ છે, જ ેિવે ચાલ ુ

વર્ ેસિેજ ઉતાર-ચડાવ સાથે આ સ્તરે રિેવાની ધારણા છે. ભારત સરકારશ્રીએ સને ૨૦૨૦-૨૧ ની રવવ 

ઋત ુમાટે ચણાના ટેકાના ભાવ મણના રૂ׀. ૧૦૨૦ નક્કી કરેલ છે, જ ેગયા વર્ ેરૂ׀. ૯૭૫ િતા. સન ે૨૦૧૯-૨૦માાં 

નાફેડ દ્વારા દેશમાાંથી ટેકાના ભાવ ેકુલ ૨૦.૭ લાખ ટન ચણાની ખરીદી કરવામાાં આવી િતી, જ ેપૈકી ગુજરાત 

માાંથી ૧.૨ લાખ ટન જટેલી ખરીદી થયેલ (જ ેકુલ ઉત્પાદનના આશરે ૧૯ ટકા જટેલી થયેલ). 

ઉપરોક્ત વવગતોન ે ધ્યાનમાાં લઈ, કૃવર્ અથષશાસ્ત્ર વવભાગ, જૂનાગઢ કૃવર્ યુવનવવસષટી, જૂનાગઢની 

સાંશોધન ટીમે દાિોદ માકેહટાંગ યાડષનાાં ચણાના ઐવતિાવસક માવસક ભાવનુાં વવશ્લરે્ણ કરેલ છે. જનેા તારણ 

મુજબ એવુાં અનુમાન છે કે, ચણાનો ભાવ માચણ - એનિલ, ૨૦૨૧ દરમ્યાન કાપણી સમયે મણનાાં           

રૂ׀. ૮૫૦ થી ૯૪૦ (નવવન્ટલ દીઠ રૂ׀. ૪૨૫૦-૪૭૦૦) જટેલા રહેવાની સાંભાવના છે. જથેી ઉપરોક્ત 

પહરવસ્થવતને ધ્યાનમાાં રાખીને, ખેડૂતભાઈઓ પોતાની રીતે વનણષય કરીને ચણાનો સાંગ્રિ ન કરતા, કાપણી 

પછી તરત જ શક્ય તેટલો જથ્થો ટેકાના ભાવ ે(ખરીદ કેન્દ્દ્રો ખાતે માકેટ યાડષમાાં) વચેાણ કરવા સુચન છે. 

દેશમાાં કઠોળ પાકોનુાં વધુ ઉત્પાદન અને તેમાાં પણ ખાસ કરીન ેચણાના વધુ ઉત્પાદનને કારણે ભવવષ્યમાાં 

ચણાના ભાવ વધવાની શક્યતા ઓછી છે.                      

 


