
આ વર્ષે પણ કપાસનો ભાવ, ટેકાના ભાવથી ઉપર મજબૂત રહેવાની સંભાવના 
 

સમગ્ર ભારતમાાં ચાલ ાં વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માાં ચોમાસ ાં સમયસર બેસી ગયેલ અને પૂરના ન કસાનની કેટલીક 
ઘટનાઓને બાદ કરતાાં, લગભગ સામાન્ય વહેંચણી સાથે સારો વરસાદ પડયો. ગયા વર્ે કપાસના ઊંચા ભાવન ે
લીધ ેભારતમાાં ચાલ ાં વર્ે કપાસન ાં વાવેતર વધીને ૧૨૭.૫૦ લાખ હેક્ટર થવાનો અાંદાજ છે. જ ે૨૦૨૧-૨૨માાં 
૧૧૮.૫૯ લાખ હેક્ટર હત ાં. ચાલ ાં વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમમયાન દેશમાાં કપાસન ાં ઉત્પાદન ૩૪૨ લાખ ગાાંસડી 

અાંદાજવામાાં આવેલ છે (પ્રથમ આગોતરા અાંદાજ તા. ૨૧-૦૯-૨૦૨૨), જ ેગયા વર્ષ (૩૧૨ લાખ ગાાંસડી) 

કરતા ૯.૬૨ ટકા વધારે થશ.ે મહારાષ્ટ્ર , મધ્ય પ્રદેશ, તલેાંગણા અને આન્રપ્રદેશમાાં પડેલા ભારે વરસાદને લીધે 
થયેલા થોડા ન કશાનન ેબાદ કરતા, પાકની મથથમત સામાન્ય હોવાથી સાધારણ ઉત્પાદન થવાની સાંભાવના છે.    

ગ જરાતમાાં ચાલ ાં વર્ે કપાસન ાં વાવેતર વધીન ેઆશરે ૨૫.૪૯ લાખ હેક્ટર થવાનો અાંદાજ છે. જ ેગત વર્ ે

(૨૦૨૧-૨૨) માાં ૨૨.૫૬ લાખ હેક્ટર હત ાં અને ઉત્પાદન ૯૧.૮૫ લાખ ગાાંસડી જટેલ ાં થવાનો અાંદાજ છે, જ ે

ગયા વર્ેની (૭૩.૬૪ લાખ ગાાંસડી) સરખામણીએ લગભગ ૧૮.૨૧ લાખ ગાાંસડી વધ  થશે. મોટાભાગના 

ખેતરોમાાં પાકની પરરમથથમત સામાન્ય છે, પરરણામે સામાન્યથી સારી ઉપજ મળશે. 

જો કે, અમરેીકાના કૃમર્ મવભાગના અહેવાલ મ જબ, ભારત મસવાય, અમરેીકા અને ચીન સરહત વૈમિક 

થતરે કપાસન ાં વાવેતર ઓછ ાં  નોંધાય ાં છે. સને ૨૦૨૨-૨૩માાં મવિ થતરે કપાસન ાં વાવેતર ૩૨૫ લાખ હેક્ટરમાાં 
થવાનો અાંદાજ છે, જ ે ગયા વર્ે ૩૨૩ લાખ હેક્ટર હત ાં. વાવેતરનો વધારો માત્ર ભારતમાાં જ થયો છે. વર્ષ 
૨૦૨૨-૨૩ માાં વૈમિક થતરે કપાસન ાં ઉત્પાદન ૧૫૧૨ લાખ ગાાંસડી થવાનો અાંદાજ છે, જ ેલગભગ ગયા વર્ષ 
જટેલ  જ છે અને વપરાશ પણ ગત વર્ષ જટેલો જ ૧૫૦૦ લાખ ગાાંસડી થવાનો અાંદાજ છે, જથેી ચાલ ાં વર્ષમાાં મવિ 
બજારમાાં ભાવ જળવાઈ રહેશે. સને ૨૦૨૧-૨૨માાં દેશમાાંથી ૭૪ લાખ ગાાંસડી કપાસ )રૂ( ની મનકાસ થયેલ 
હતી, જ ેઅગાઉ વર્ેની ૭૧.૪ લાખ ગાાંસડી કરતા પણ વધ  હતી. આ ઉપરાાંત, ચાલ ાં વર્ે એમપ્રલ થી ઓગથટ, 
૨૦૨૨ દરમ્યાન માત્ર ૯ લાખ ગાાંસડી કપાસની મનકાસ થયેલ છે.   

ગત વર્ે ભારતમાાં કપાસના ઓછા ઉત્પાદનને લીધે કપાસના ભાવ જ ેઓક્ટોબર, ૨૦૨૧ માાં મણના    
રૂ׀. ૧૪૦૦ જટેલા હતો, જ ેસતત વધીને માચષ, ૨૦૨૨ માાં મણના રૂ׀.  ૧૮૨૦ અને મ-ેજૂન, ૨૦૨૨માાં મણના 
રૂ׀. ૨૨૫૦ જટેલા થયેલ અને ત્યારબાદ ચાલ ાં વર્ષમાાં ભારતમાાં કપાસ હેઠળ મોટા વાવેતર મવથતારના અહેવાલોને 
લીધે ભાવમાાં ઘટાડો થવા લાગ્યો. હાલ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૨ માાં ગ જરાતની મવમવધ બજારોમાાં મણના રૂ׀. ૧૬૫૦ 
જટેલા છે, જ ેકાપણી સમયે આ થતરે રહેવાની સાંભાવના છે. સરકારે ચાલ  વર્ે ૨૦૨૨-૨૩ માટે કપાસનો ટેકાનો 
ભાવ મણના રૂ׀. ૧૨૭૬ નક્કી કયાષ છે, જ ેગયા વર્ે ૧૨૦૫ રૂમપયા હતા.   

ઉપરોક્ત મવગતોને ધ્યાનમાાં લઈ, કૃમર્ અથષશાસ્ત્ર મવભાગ, જૂનાગઢ કૃમર્ ય નીવસીટી, જૂનાગઢની 

સાંશોધન ટીમે ગોંડલ અને રાજકોટ માકેરટાંગ યાડષનાાં કપાસના ઐમતહામસક મામસક ભાવન ાં મવશ્લેર્ણ કરેલ છે. 

જનેા તારણ મ જબ એવ ાં અન માન છે, કે કપાસનો ભાવ નવેમ્બર, ૨૦૨૨ થી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ દરમ્યાન 

(કાપણી સમય)ે મણનાં રૂ׀. ૧૬૪૦ થી ૧૮૦૦ (ક્વવન્ટલદીઠ રૂ׀.  ૮૨૦૦-૯૦૦૦) જટેલા રહેવાની સંભાવના 

છે. જથેી ઉપરોક્ત બાબતો અાંગેની નોંધ લઈ કપાસનો સાંગ્રહ કરવા તેમજ જાન્ય આરી, ૨૦૨૩ પછી વેચાણ 

કરવા ખેડૂતભાઈઓ પોતાની રીતે મનણષય કરી શકે છે. જયારે બજારમાાં દૈમનક એક લાખ ગાાંસડીથી વધારે આવક 

થાય ત્યારે ભાવ આ સપાટીથી નીચા જાય તે સમયે જ ેખડૂેતભાઈઓને કપાસનો સાંગ્રહ કરવો પરવડે તેમ ન હોય, 

તેઓ ચાલ ાં બજાર ભાવે વેચાણ કરે તેમજ અન્ય ખેડૂતો બજાર સ ધારવાની થોડો સમય રાહ જોઈ શકે છે. 

જો મનકાસની સારી તકો જળવાઈ રહેશે અને વૈમિક થતરે વપરાશમાાં વધારો થશે તો ભમવષ્યમાાં કપાસના 

ભાવમાાં થોડો વધારો થવાની શક્યતા છે .         

             

  


