
 

કપાસની િવણી ઉતારીન ેતરત જ વચેાણ કરવા ખેડૂતો િનણય લઈ શકે છે  

 

સને ૨૦૧૯-૨૦ માં ભારતમાં ચોમાસું નબળુ ંઅને છુટંુ છવાયું રહેલું. જથેી, દેશમાં કપાસનું ઉ પાદન ઘટીને 

આઠ વષના નીચા તરે, અંદાજ ે૨૮૭ લાખ ગાંસડી થયેલ, તેમજ વાવેતર ૧૨૧ લાખ હે ટર થયેલ હતું. ચાલ ુવષ 

૨૦૧૯-૨૦ માં કપાસનું વાવતેર વધીને અંદાજ ે૧૨૮ લાખ હે ટર થયેલ છે અને ઉ પાદન અદંાજ ે3૨૨.૬૭ લાખ 

ગાંસડી જટેલુ ંથશ ે( થમ આગોતરો અંદાજ તા. ૨૩-૯- ૨૦૧૯). મહારા  અને  મ ય દેશમાં આ વષ સતત 

વરસાદનાં લીધે ધ જં નુકશાન થયેલ છે. છતાં સમ  દેસમાં એકંદરે કપાસની પાક પ રિ થિત સામા ય છે અને 

ઓ ટોબર સુધી વરસાદ ચાલુ ંરહેતા બીન-િપયત િવ તારમાંથી પણ વધારે ઉ પાદન મળશે.  

ગુજરાતમાં ચાલું વષ કપાસનું વાવતેર ગયા વષની જટેલુ જ અંદાજ ે૨૬.૬૬ લાખ હે ટર થયેલ છે. અન ે

ઉ પાદન અંદા ત ૯૨.૭૩ લાખ ગાંસડી જટેલું થશ,ે જ ેગત વષ (૬૦.૯૧ લાખ ગાંસડી) કરતા લગભગ ૫૦ ટકા 

વધારે છે. ઓ ટો બર સુધી સતત વરસાદ થતા અમુક િવ તારમાં રાતડની સમ યાથી થોડંુ નુકશાન થશ.ે ત ે

િસવાય પાકની પ રિ થિત સામા ય છે. તેમજ બીન-િપયત િવ તારમાંથી પણ વધારે ઉ પાદન મળવા સંભવ છે. 

આંતરરા ીય કપાસ સલાહકાર સિમિતના અહેવાલ (તા. ૧૬-૯-૨૦૧૯) માણ,ે ગત વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં 

િવ  તરે કપાસનું વાવેતર ૩૨૬ લાખ હે ટર થયેલ. જ ે૫ ટકા જટેલંુ વધીને આ વષ ૨૦૧૯-૨૦ માં ૩૪૪ લાખ 

હે ટર થવાનો અંદાજ છે અન ેઉ પાદન અનુ મે ૧૫૧૫ લાખ ગાંસડીથી વધીને ૧૫૭૭ લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ 

છે. વષ ૨૦૧૮-૧૯નાં અંત સુધીનો િવ  તરે બીન-વપરાશી ટોક આશરે ૧૦૫૫ લાખ ગાંસડી જટેલો છે. 

િવ માં કપાસનો વપરાશ ચાલું વષ આશરે ૧૫૫૫ લાખ ગાંસડી થવાની ધારણા છે. આથી, િવ  બ રમા ં

કપાસ ( )નો ભાવ ચાલું વષ વધવાની સભંાવના ન હવ  છે.  

ગત વષનો ભારતમાં બીન-વપરાશી કપાસનો ટોક ન હવ  છે (લગભગ ૧૫ લાખ ગાંસડી) અને ચાલુ ં

વષ વપરાશ આશરે ૩૨૫ લાખ ગાંસડી (લગભગ ઉ પાદન જટેલો) થવાની ધારણા છે. દેશમાંથી ૨૦૧૭-૧૮માં ૬૫ 

લાખ ગાંસડી કપાસની િનકાસ થયેલ, જ ે૨૦૧૮-૧૯માં ઘટીને ૪૭ લાખ ગાંસડી થયેલ છે. ચાલું વષમાં ૬૦ લાખ 

ગાંસડીથી વધારે િનકાસ વધવાની સંભાવના ઓછી છે. સને ૨૦૧૮-૧૯માં ઓછા ઉ પાદનને કારણે કપાસના ં

ભાવ યઆુરી, ૨૦૧૯ મણનાં ׀. ૧૦૦૦ જટેલા હતા, જ ેવધીને એિ લ-મે, ૨૦૧૯ મા ં  .૧૨૫૦ જટેલા થયેલ .׀

હાલ ગુજરાતની િવિવધ બ રોમાં કપાસના ભાવ મણનાં ׀. ૧૦૫૦ જટેલા છે, અને ન કના ભિવ યમાં વધવાની 

શ યતા ઓછી છે. ચાલુ ં વષ ૨૦૧૯-૨૦ સરકારે કપાસનાં  ટેકાના ભાવ મણનાં ׀. ૧૧૧૦ ( ૫૫૫૦  

િ/.׀ વ ટલ) ન ી કરેલ છે. ભારતીય કપાસ િનગમ (સીસીઆઈ) ારા ચાલું વષ ટેકાના ભાવે ૧૦૦ લાખ 

ગાંસડી ( ) જટેલો કપાસ ખરીદવાની હેરાત કરવામા ંઆવેલ છે. 

ઉપરો ત િવગતે પાક પ રિ થિતની સમી ા કરી, કૃિષ અથશા  િવભાગ, જૂનાગઢ કૃિષ યનુીવસ ટી, 

જૂનાગઢની સંશોધન ટીમે ગ ડલ અને રાજકોટ માક ટંગ યાડનાં કપાસનાં ઐિતહાિસક માિસક ભાવનું િવ શેણ 

કરેલ છે. જ ેિવ ષેણ અને અ ય પ રબળો મુજબ એવું અનુમાન છે કે, નવે બર, ૨૦૧૯ થી ફે આુરી, ૨૦૨૦ 

દર યાન કપાસનાં ભાવ મણનાં ׀. ૧૦૦૦ થી ૧૧૧૦ ( – ૫૦૦૦ .׀  ૫૫૫૦/િ વ ટલ) જટેલા 

રહેવાની સભંાવના છે. ન કના ભિવ યમા ં કપાસના ભાવ, ટેકાના ભાવથી ઉચાં જવાની ઓછી શ યતા 

હોવાથી ખેડૂતભાઈઓ કપાસની િવણી ઉતારી, તનેો સં હ ન કરતા, પોતાની રીતે િનણય કરીન,ે તરત જ શ ય 

તેટલો જ થો ટેકાના ભાવના ખરીદ કે ો ખાતે (માક ટંગ યાડમા)ં વેચાણ કરવા સુચન છે.  


