
કાપણી પછી તરત જ ટેકાના ભાવે ચણા વેચવાનો નનણણય ખેડૂતભાઈઓ લઈ શકે છે   

 

 દુનિયામાાં ચણાિુાં ઉત્પાદિ સૌથી વધારે ભારતમાાં થાય છે, ત્યાર પછીિા ક્રમે પાકિસ્તાિ, તુિી, 

મેનસસિો, િેિેડા અિ ેઓસ્ ર્ેલીયા આવે છે. હાલ વનૈિિ સ્તરે ચણાિુાં વાવેતર ૧૭૮ લાખ હેસ્ર જ ે્ લુાં છે 

અિે ઉત્પાદિ આશરે ૧૭૨ લાખ ્િ જ ે્ લુાં થાય છે. દુનિયામાાં િુલ િઠોળપાિોિા ઉત્પાદિમાાં ભારત ૪૫ ્િા 
જ ે્ લો કહસ્સો ધરાવે છે. છેલ્લા દાયિામાાં ભારતમાાં ચણાિા વાવેતર નવસ્તારમાાં સતત વધારો થયેલ છે. સિ ે
૨૦૧૦-૧૧ માાં ચણાિુાં વાવેતર ૯૧.૮૬ લાખ હેસ્રમાાં થયલે, જ ેવધીિે ૨૦૧૯-૨૦માાં ૧૦૭ લાખ હેસ્ર થયલે 

છે.  જો િે, પ્રનતિુળ હવામાિ, વરસાદિી અનિયનમતતા અિ ેરોગિા ઉપદ્રવ વગેરેિ ેિારણે દેશમાાં ચણાિા 

ઉત્પાદિમાાં વધ-ઘ્ જોવા મળે છે.  
 ચાલુાં વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માાં દેશમાાં ચણાિુાં ઉત્પાદિ ૧૧૨.૨ લાખ ્િ (બીજો અગોતરો અાંદાજ             
તા. ૧૮-૦૨-૨૦૨૦) જ ે્ લુ થશે, જ ે ગત વર્ષ (૯૯.૪ લાખ ્િ) િી તુલિામાાં લગભગ ૧૩ ્િા વધુ થશ.ે 
પાિિી પકરનસ્થનત સમગ્ર સીઝિમાાં સારી રહી હતી. સિ ે૨૦૧૮-૧૯ માાં દેશમાાં િુલ િઠોળ પાિોિુાં ઉત્પાદિ 

૨૨૦.૮ લાખ ્િ થયેલ હતુાં અિ ેચાલુાં વર્ષમાાં ૨૩૦.૨ લાખ ્િ થવાિો અાંદાજ છે, જ ે દેશિી િુલ વપરાશ 

અાંદાજ ે૨૪૦ લાખ ્િ િરતા ઘણાં જ ઓછુ છે. ગુજરાતમાાં ચાલુાં વર્ે ચણાિુાં વાવેતર અાંદાજ ે૩.૭૦ લાખ હેસ્ર 
જ ે્ લુાં થયેલ છે જ ેગત વર્ ે૧.૭૩ લાખ હેસ્ર જ ે્ લુાં થયુાં હતુાં અિે પાિિી પકરનસ્થનત સારી હોઈ ઉત્પાદિ 
પણ વધીિ ે૪.૫૦ લાખ ્િ જ ે્ લુાં એ્લે િે ગત વર્ષ િરતા બમણાં થવાિો અાંદાજ છે.  

દેશમાાં સિે ૨૦૧૭-૧૮માાં ૯.૮૧ લાખ ્િ ચણાિી આયાત થયેલ હતી, જ ેઘ્ીિે ૨૦૧૮-૧૯ માાં ૧.૮૬ 
લાખ ્િ થયેલ છે અિે ૨.૨૮ લાખ ્િ જ ે્ લી નિિાસ પણ થયેલ છે. ભારતમાાં સિે ૨૦૧૭-૧૮ માાં િુલ 
િઠોળિી આયાત ૫૬.૦૮ લાખ ્િ થયેલ. જ ેઘ્ીિ ે૨૦૧૮-૧૯ માાં ૨૫.૨૮ લાખ ્િ થઈ છે. તેમજ ચાલ ુવર્ ે

એનપ્રલ થી કડસેમ્બર, ૨૦૧૯ સુધીમાાં દેશમાાં આશરે ૩ લાખ ્િ ચણા સકહત ૨૨.૮૪ લાખ ્િ િઠોળિી 

આયાત િરવામાાં આવી છે. આથી, ચણાિો ભાવ અનપ્રલ, ૨૦૧૮ માાં મણિા રૂ׀. ૭૦૦ જ ે્ લો હતો, જ ેવધીિ ે

અનપ્રલ, ૨૦૧૯માાં મણિા રૂ׀. ૮૪૦ થયેલ અિ ે અત્યારે ગુજરાતિી નવનવધ બજારોમાાં મણિાાં રૂ׀. ૮૦૦ 
આસપાસ છે, જ ે હવે ચાલુ વર્ે સહેજ ઉતાર-ચડાવ સાથે આ સ્તરે રહેવાિી ધારણા છે. ભારત 

સરિારશ્રીએ સિ ે ૨૦૧૯-૨૦િી રનવ ઋત ુ મા્ે ચણાિા ્ેિાિા ભાવ મણિાાં રૂ׀. ૯૭૫ િક્કી િરેલ છે         

(રૂ׀. ૪૮૭૫ પ્રનત નસવન્્લ), જ ેગયા વર્ ે૯૨૪ રૂનપયા હતા. 

            ઉપરોસત નવગતોિે ધ્યાિમાાં લઈ, િૃનર્ અથષશાસ્ત્ર નવભાગ, જૂિાગઢ િૃનર્ યુિીવસી્ી, જૂિાગઢિી 

સાંશોધિ ્ીમે દાહોદ માિેક ા્ં ગ યાડષિાાં ચણાિા ઐનતહાનસિ માનસિ ભાવિુાં નવશ્લરે્ણ િરેલ છે. જિેા તારણ 

મુજબ એવુાં અિુમાિ છે, િે ચણાનો ભાવ માચણ - અનિલ, ૨૦૨૦ દરમ્યાન કાપણી સમયે મણનાાં    

રૂ׀. ૭૫૦ થી ૮૨૦ જટેલા રહેવાની સાંભાવના છે. જથેી ઉપરોસત પકરનસ્થનતિે ધ્યાિમાાં રાખીિે, 

ખેડૂતભાઈઓ િાપણી પછી તરત જ શસય તે્ લો જથ્થો ્ેિાિા ભાવિા ખરીદ િેન્દ્રો ખાત ે (માિે્ યાડષમાાં) 
વેચાણ િરવા સુચિ છે, જો ્ેિાિા ભાવે િ વેચી શિાય તો, મે, ૨૦૨૦ સુધી સાંગ્રહ િરી પછી વેચાણ િરવા 
પોતાિી રીતે નિણષય લઈ શિે છે. 

   િઠોળિી આયાત બાબત ેસરિારશ્રી દ્વારા માયાષકદત જથ્થાિી િીનત ચાલુાં રાખવામાાં આવશ,ે તો 
િાપણીિી મૌસમ પૂરી થયા પછી ચણાિા  ભાવ થોડા વધવાિી સાંભાવિા રહેલી છે. 


