ઓક્ટોફય-નલેમ્ફય ૨૦૨૦ દયમ્માન કાવના બાલનો લયતાયો
કાવ બાયતનો એક ભશત્લનો યોકડિમો ાક છે અને દેળના ઔધ્મોગગક અને કૃગ અથથતંત્ર ના ગલકાવ ભાં ખુફજ
ભશત્લ નો બાગ બજલે છે . કાવ બાયત વાથેવાથે ઘણા ફીજા દેળોભાં ણ ખેિૂતોની આજીગલકા નો ભશત્લનો સ્ત્ત્રોત
છે . કાવનું ઉત્ાદન ભુખ્મત્લે ચીન, બ્રાગઝર, મૂ. એવ. એ., ઉજફેડકસ્ત્તાન, ાડકસ્ત્તાન, ગ્રીવ, આજે નટીના જે લા
દેળોભાં થામ છે . બાયત કાવનો ફીજા નંફયનો ઉત્ાદનકતાથ, લયાળકતાથ અને ગનકાવકતાથ દેળ છે .
લથ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માન બાયતભાં કાવનો લાલેતય ગલસ્ત્તાય અંદાજે ૧૨૯ રાખ શેક્ટય નોંધામેર અને ઉત્ાદન
અંદાજે ૩૬૦.૪૮ રાખ ગાંવિી યશેર (૧ ગાંવિી=૧૭૦ ડકગ્રા), જે ગત લથ ૨૦૧૮-૧૯ ભાં ૨૮૦.૪૨ રાખ
ગાંવિી નોંધામેર. બાયતભાં કાવનું કુર લાલેતય જૂ ન ૨૦૨૦ વુધીભાં ૯૧.૬૭ રાખ શેક્ટયભાં થમેર છે .
ગુજયાતભાં લથ ૨૦૧૯-૨૦ભાં કાવનો લાલેતય ગલસ્ત્તાય ૨૬.૫૪ રાખ શેક્ટય નોંધામેર (ત્રીજો આગોતયો
અંદાજ કૃગ કલ્માણ ગલબાગ, ગાંધીનગય, ગુજયાત) જે ગત લથ ૨૦૧૮-૧૯ ભાં ૨૬.૬૦ રાખ શેક્ટય યશેર.(આખયી
વુધાયેર આગોતયો અંદાજ, કૃગ કલ્માણ ગલબાગ, ગાંધીનગય, ગુજયાત) અને ઉત્ાદન લથ ૨૦૧૮-૧૯ ભાં ૬૨.૭૯
રાખ ગાંવિીની તુરનાભાં લથ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માન અંદાજે ૮૬.૨૬ રાખ ગાંવિી યશેર. ગુજયાતભાં જૂ ન ૨૦૨૦
વુધીભાં કાવનું લાલેતય અંદાજે ૧૫.૭૨ રાખ શેક્ટયભાં થમેર, જે ગત લે ૧૪.૩૫ રાખ શેક્ટયભાં થમેર શતુ.ં
લથ ૨૦૧૯-૨૦ભાં કાવની ગનકાવ લથ ૨૦૧૮-૧૯ ની જે ભ ૪૨ રાખ ગાંવિી ય ગસ્ત્થય છે , જ્માયે આમાતભાં
લથ ૨૦૧૮-૧૯ ભાં ૩૨ રાખ ગાંવિી ની તુરનાએ લથ ૨૦૧૯-૨૦ભાં ૨૫ રાખ ગાંવિી યેશલા ાભેર છે . કાવનો
બાલ ગુજયાત યાજ્મભાં જૂ ન-૨૦૧૮ભાં રૂ. ૫૨૯૨ પ્રગત ગક્લન્ટર શતો જે લધીને જૂ ન-૨૦૧૯ ભાં રૂ. ૫૭૨૫ થમો
અને આગ જતાં નફા આર્થથક વંકેતો અને કોયોનાની લૈગવલક ભશાભાયી કાયણે દુગનમબયની વયકાયો એ ડયલશન
અને ભાકેટભાં આલન-જાલન ય પ્રગતફંધ ભૂકલાથી ભાચથ-૨૦૨૦ભાં કાવ ના બાલ ઘટીને રૂ. ૪૬૩૯, એગપ્રરભાં રૂ.
૪૬૬૮, ભે ભાં રૂ.૪૫૨૮ અને જૂ નભાં રૂ.૪૨૮૯ જે ટરા યહ્યા શતા.
વીવીઆઈએ ગુજયાતભાંથી ચારુ ગવઝનભાં ૮૪ રાખ ગાંવિીભાંથી ૭.૫ રાખ ગાંવિીની ખયીદી કયી છે , જે કુર
ખયીદીના ૮ ટકા જે ટરી છે . નોંધનીમ છે કે ાછરા ૧૨ લથભાં યાજ્મભાં કોઈણ કેન્ર વયકાયની એજન્વી દ્લાયા
કયલાભાં આલેરી આ વૌથી લધુ ખયીદી છે . યંતુ વી. વી. આઈ દ્લાયા વાયા પ્રભાણભાં ખયીદી કયી શોલા છતાં ખેિૂતો ને
લધાયે તેભજ ોણક્ષભ બાલ ભલાની ખૂફ ઓછી આળા છે , કાયણ કે લથ ૨૦૧૯-૨૦ના કાવના ઉત્ાદનની ભાત્રા
લધાયે નોંધામેર છે , વાથોવાથ કોયોનાની ભશાભાયીને કાયણે સ્ત્થાગનક તેભજ આંતયાષ્ટ્રીમ ફજાયભાં ભાંગ ઓછી છે . તેભજ
બાયત-ચીન વીભા ગલલાદ ણ કાવની ગનકાવભાં લધાયે અવય કયળે જે નાથી દેળની અંદય કાવના બાલ ય ગલયીત
અવય થળે.
ઉયોક્ત ઉત્ાદન, આંતયાષ્ટ્રીમ ફજાય અને સ્ત્થાગનક ફજાયો ની ગલગતોને ધ્માને રઈને વેંટય ઓપ એગ્રીકલ્ચયર
ભાકેટટગ ઇન્ટેરીજન્વ, નાશે-કાસ્ત્ટ પ્રોજે ક્ટ, આણંદ કૃગ મુગનલર્થવટી, આણંદ ખાતે વંળોધન શાથ ધયલાભાં આલેર
જે ભાં યાજકોટ ભાકેટ માિથ ના કાવના ઐગતશાગવક ભાગવક બાલોનું ગલવરેણ કયેર જે ના તાયણ યથી અનુભાન છે કે
કાવનો બાલ ઓકટોફય-નલેમ્ફય ૨૦૨૦ભાં રૂ. ૧૦૧૦ થી ૧૧૩૦ પ્રગત ભણ (રૂ. ૫૦૫૦ થી ૫૬૫૦ પ્રગત ગક્લન્ટર)
યશેલાની વંબાલના છે .

