
 

તુવેર નો ભાવ મજબૂત, ટેકાના ભાવથી સહેજ ઉંચા રહેવાની સંભાવના 
 

ભારતમાાં તુવેર બીજા નાંબરનો  સૌથી મહત્વનો કઠોળ પાક છે, કે જ ે કુલ કઠોળ ઉત્પાદનમાાં ૧૮ ટકા 

જટેલો હહસ્સો ધરાવે છે. દેશમાાં તુવેરનુાં વાવેતર મુખ્યત્વે મહારાષ્ટ્ર , ઉતર પ્રદશે, મધ્ય પ્રદેશ, કર્ાાટક, 

આન્ધ્રપ્રદેશ અને ગુજરાતમાાં થાય છે. વવશ્વમાાં, ભારત તુવેરનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ હોવા છતા વધારે 

સ્થાવનક વપરાશ માાંગને કારર્ે દર વર્ષે આયાત કરવી પડે છે. 

દેશમાાં ચાલુાં વર્ષા ૨૦૨૨-૨૩માાં તવુેરનુાં વાવેતર અાંદાજ ે ૪૬ લાખ હેકટરમાાં થયલે છે, જ ે ગત વર્ષા 

૨૦૨૧-૨૨માાં ૪૮ લાખ હેક્ટર જટેલુાં થયેલ હત ુઅને ઉત્પાદન આશરે ૩૯ લાખ ટન જટેલુાં થશે. જ ેગત વર્ષાની 

સરખામર્ીમાાં ૪ લાખ ટન જટેલુાં ઓછુાં  હશે. ગત વર્ષા (૨૭૭ લાખ ટન) કરતા આ વરે્ષ કુલ કઠોળનુાં ઉત્પાદન 

પર્ થોડુાં  ઓછુાં  થશે.  

ગુજરાતમાાં ચાલુાં વર્ષે તુવેરનુાં વાવેતર અાંદાજ ે૨.૪૭ લાખ હેકટરમાાં થયેલ છે, જ ેગત વર્ષે ૨.૫૧ લાખ 

હેકટર હતુાં અને એકાંદરે પાક પહરવસ્થવત સારી રહેલ હોય ઉત્પાદન ગત વર્ષા જટેલુાં જ અાંદાજ ે૨.૯૧ લાખ ટન 

જટેલુાં થશે (બીજા આગોતરા અાંદાજ તા. ૭-૧-૨૦૨૩). 

           ગુજરાતની વવવવધ બજારોમાાં તુવેરનો ભાવ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨, દરમ્યાન મર્ના ભાવ રૂ׀.૧૧૫૦ ની 

આસપાસ હતો, જ ે થોડી વધ-ઘટ સાથે જૂન, ૨૦૨૨ સુધી આ સ્તરે રહ્યો હતો. ત્યાર પછી મહારાષ્ટ્ર  અને 

કર્ાાટક જવેા મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાાં અવનયવમત વરસાદના વવતરર્ને કારર્ે અને ખેડૂતો સ્પધાાત્મક પાક તરફ 

વળ્યા હોવાથી, આ વર્ષે વાવેતર ઓછુાં  થવાનાાં અહેવાલથી ગયા વર્ષાની સરખામર્ીમાાં ચાલુાં વરે્ષ ઓછા 

ઉત્પાદનના અાંદાજને લીધે, ભાવમાાં વધારો શરૂ થયો. હાલ તુવેરનો ભાવ જાન્ધ્યુઆરી ૨૦૨૩, દરમ્યાન 

ગુજરાતની વવવવધ બજારોમાાં મર્ના ભાવ રૂ׀. ૧૩૪૦ ની આસપાસ પ્રવતામાન છે જ ે થોડી વધ-ઘટ સાથ ે

કાપર્ી સમયે આ સ્તરે રહેવાની સાંભાવના છે. ભારત સરકારશ્રીએ ખરીફ ૨૦૨૨-૨૩ના વર્ષા માટે તુવેરનો ટેકનો 

ભાવ મર્ના રૂ׀.૧૩૨૦ (વક્વન્ધ્ટલદીઠ રૂ׀. ૬૬૦૦) નક્કી કરેલ છે જ ેગત વરે્ષ  રૂ׀. ૧૨૬૦ હતો. 

ભારતમાાં તુવેરની આયાત ૨૦૨૧-૨૨માાં ૮.૪૦ લાખ ટન અને કુલ કઠોળની આયાત ૨૫.૨૦ લાખ 

ટન જટેલી થયેલ હતી. ચાલુાં વર્ષા એવપ્રલ થી નવેમ્બર ૨૦૨૨માાં તુવેરની આયાત આશરે ૪.૩૩ લાખ ટન અન ે

કુલ કઠોળની આયાત ૧૩ લાખ ટન જટેલી થયેલ 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 મજુબ તારર્ છે, કે ફેબુ્રઆરી-માચચ, ૨૦૨૩ દરમમયાન તવેુરનો ભાવ (કાપણી સમય)ે 

મણના રૂ׀.૧૩૦૦ થી ૧૪૦૦ (મવવન્ટલદીઠ રૂ׀. ૬૫૦૦-૭૦૦૦) રહેવાની સભંાવના છે. જથેી ઉપરોક્ત 

પહરવસ્થવતને ધ્યાનમાાં રાખીને, ખેડૂતભાઈઓ તુવેરનો સાંગ્રહ કરી માચા, ૨૦૨૩ પછી વેંચાર્ કરવા પોતાની રીતે 

વનર્ાય કરી શકે છે. જ ેખેડૂતભાઈઓને તુવેરનો સાંગ્રહ કરવો પરવડે તેમ ન હોય અને બજાર ટેકાના ભાવથી નીચે 

જાય તો, તેઓ ટેકાના ભાવે ખરીદ કેન્ધ્રો ખાતે (માકેટ યાડામાાં) વેચાર્ કરે. 

કઠોળની આયાત બાબતે સરકારશ્રી દ્વારા મયાાહદત જથ્થાની નીવત ચાલુાં રાખવામાાં આવશ,ે તો 

કાપર્ીની મોસમ પુરી થયા પછી તુવેરના ભાવ ટેકાના ભાવથી થોડા ઉંચા જવાની સાંભાવના છે.   


