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આ સતત બી� વષ� પણ ચીનને પાછળ રાખીને ભારત િવ�મા ં સૌથી વધાર� કપાસ ઉ!પાદન 

કરનાર દ�શ તર$ક�%ુ ં'થાન �ળવશે. જોક�, દ�શમા ં૨૦૧૫-૧૬મા ંકપાસ%ુ ંવાવેતર ૧૧૯ લાખ હ�કટર થયે6ુ,ં 

7 ચા6ુ ંવષ8 ૨૦૧૬-૧૭ મા ંઘટ$ને ૧૦૫ લાખ હ�કટર થયેલ છે, ચા6ુ ંવષ� કપાસ%ુ ંઉ!પાદન ગત વષ8ના 

૩૦૧.૫ લાખ ગાસંડ$ થી વધીને ૩૨૧ લાખ ગાસંડ$ થવાનો >દાજ છે (@થમ આગોતરો >દાજ           

તા. ૨૨-૯-૨૦૧૬). BCુય કપાસ ઉ!પાદન કરતા ં રાDયો: Fજુરાત, મહરાGH, IJ@દ�શ અને કણા8ટક મા ં

સામાLય અને સરખી વહMચણીમા ંથયેલ વરસાદ ને લીધે ઉ!પાદNતા સાર$ મળશે.  

Fજુરાતમા ંચા6ુ ંવષ8 ૨૦૧૬-૧૭મા ંકપાસ%ુ ંવાવેતર ગત વષ8ના ૨૭.૧૯ લાખ હ�કટરથી ઘટ$ને આ 

વષ� ૨૩.૮૨ લાખ હ�કટર થPુ ં હોવાનો >દાજ છે. ઓNટોબર, ૨૦૧૬ના પહ�લા અઠવાSડયામા ંથયેલ સારા 

અને સરખે ભાગે વહMચાયેલ વરસાદના લીધે બીન-િપયત િવ'તારમા ંપણ ઉ!પાદNતા સાર$ મળશે અને ગત 

વષ8ના ૯૧ લાખ ગાસંડ$ 7ટ6ુ ંજ ઉ!પાદન થવાની સભંાવના છે.  

IતરરાGH$ય કપાસ સલાહકાર સિમિતના અહ�વાલ Bજુબ િવ� 'તર� ચા6ુ ં વષ8 ૨૦૧૬-૧૭ મા ં

કપાસના ંવાવેતરમા ં૧ ટકાનો ઘટાડો થશે, પણ િવ� 'તર� કપાસના ઉ!પાદનમા ં૭ ટકા 7ટલો વધારો થઈને 

૧૩૨૫ લાખ ગાસંડ$ થશે, 7 ગત વષ� ૧૨૪૧ લાખ ગાસંડ$ 7ટ6ુ ંથયેલ હV ુ.ં ચીનમા ંકપાસ%ુ ંઉ!પાદન 

૨૦૧૬-૧૭મા ં ૪ ટકા ઘટ$ને ૨૭૦ લાખ ગાસંડ$ થવાનો >દાજ છે. Dયાર�, િવ� 'તર� કપાસનો વપરાશ 

૨૦૧૫-૧૬ ના ૧૪૦૦ લાખ ગાસંડ$ 7Wલો જ રહ�શે, 7 ઉ!પાદન કરતા ૭૬ લાખ ગાસંડ$ 7ટલો વધાર� હશે. 

7ના પSરણામે, બીન-વપરાશી જXથો ૭ ટકા ઘટ$ને ૧૦૬૪ લાખ ગાસંડ$ થવાની શYતા છે. 7ના લીધે, 

િવ� 'તર� કપાસના ભાવ ગત વષ8 કરતા ંથોડો વધાર� રહ� તેવો >દાજ છે.  

ભારતમા ંગયા વષ8નો બીન-વપરાશી કપાસનો જXથો લગભગ નSહવત છે અને ચા6ુ ંવષ� દ�શમા ં

કપાસ%ુ ંઉ!પાદન અને વપરાશ લગભગ સરખા ૩૨૦ લાખ ગાસંડ$ 7ટલો થશે. તેથી, જો િનકાસમા ંગત 

વષ8ની ૭૦ લાખ ગાસંડ$ કરતા ં૫૦ ટકા ની આસપાસ રહ� તો પણ ભાવમા ંથોડો Zધુારો થવાની ધારણા છે. 

ગત વષ� કપાસના ઓછા ઉ!પાદન અને અપે[\ત િનકાસના લીધે કપાસના ભાવ 7 નવે]બર, ૨૦૧૫મા ંમણ 

દ$ઠ ^׀. ૮૬૦ થયેલ હતા ંતે વધીને માચ8, ૨૦૧૬મા ંમણ દ$ઠ ^׀. ૯૨૦ અને ઓગGટ, ૨૦૧૬મા ંમણ દ$ઠ 

 ૯૫૦ 7ટલા .׀^ ૧૧૮૦ની આસપાસ થયેલ. Fજુરાતના િવિવધ બ�રોમા ંહાલ કપાસના ંભાવ મણના .׀^

@વત8માન છે, 7 ન_કના ભિવGયમા ંકાપણી સમયે થોડ$ વધઘટ સાથે મ`aતૂ રહ�વાની શYતા છે અને 

!યાર બાદ તેમા ંથોડો વધારો થવા સભંવ છે. સરકારcીએ સને ૨૦૧૬-૧૭ના વષ8 માટ� કપાસના ટ�કાના 

ભાવ મણના ^׀.  ૮૩૨ (^׀.  ૪૧૬૦ @િત eNવfટલ) નg$ કર�લ છે.    

ઉપરોNત િવગતે બ�ર એહવાલની સમી\ા કર$, hૂનાગઢ jૃિષ Pિુનવિસlટ$ની સશંોધન ટ$મે ગmડલ 

િવિનમય બ�રના કપાસના ઐિતહાિસક માિસક ભાવના Iકડાઓ%ુ ંoXૃથકરણ કર�લ છે. 7ના તારણ Bજુબ 
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બાબતોની નmધ લઈ અ%jુળૂતા Bજુબ કપાસનો સrંહ કર$, �LPઆુર$, ૨૦૧૭ પછ$ વsચાણ કરવા પોતાની 

ર$તે િનણ8ય કર$ શક� છે. 

 આપણા પાડોશી દ�શો, બાગંલાદ�શ, ઇLડોનેિશયા, િવયેતનામ િવગેર�મા ં કપાસની િનકાસમા ં વધારો 

કર$, ધારણા Bજુબની િનકાસ જળવાય રહ�શે તો ભિવGયમા ંકપાસના ભાવમા ંથોડો વધારો થવાની શકયતા 

રહ�લી છે. 


