કપાસના ભાવનો વરતારો (૨૦૨૧-૨૨)
કપાસ ભારતનો એક મહત્વનો રોકડિયો પાક છે અને દે શના ઔધોગિક અને કૃષિ અર્થતત્ર
ં ના ષવકાસ માં ખુબજ
ૂ ોની આજીષવકા નો મહત્વનો
મહત્વ નો ભાિ ભજવે છે . કપાસ ભારત સાર્ેસાર્ે ઘણા બીજા દે શોમાં પણ ખેડત
સ્ત્રોત છે . કપાસનુ ં ઉત્પાદન મુખ્યત્વે ચીન, બ્રાગિલ, ય ૂ.એસ.એ., ઉજબેડકસ્તાન, પાડકસ્તાન, ગ્રીસ, આજ ેન્ટિના
જેવા દે શોમાં ર્ાય છે . ભારત કપાસનો સૌર્ી મોિો ઉત્પાદન, વપરાશ અને ષનકાસ કરતો દે શ છે .
વિથ ૨૦૨૧-૨૨માં, વૈષિક સ્તરે કપાસનો વાવેતર ષવસ્તાર અને ઉત્પાદન અનુક્રમે ૩૩.૩૦ ષમગલયન હેક્િર અને
૧૫૨૧ લાખ િાંસિી રહેવાની શક્યતા છે . ભારત ઉત્પાદનમાં ૩૭૧ લાખ િાંસિી સાર્ે પ્રર્મ રહેવાની શક્યતા
છે , ત્યારબાદ અનુક્રમે ચીન (૩૪૩ લાખ િાંસિી), ય ૂ.એસ.એ. (૨૨૧ લાખ િાંસિી) અને બ્રાગિલ (૧૬૦ લાખ
િાંસિી) નો સમાવેશ ર્ાય છે . જ્યારે વિથ ૨૦૨૦-૨૧ માં વૈષિક સ્તરે કપાસનો વાવેતર ષવસ્તાર અને ઉત્પાદન
અનુક્રમે ૩૩.૧ ષમગલયન હેક્િર અને ૧૫૦૪.૮ લાખ િાંસિી રહેલ. િયા વિે પણ ભારત ઉત્પાદનમાં ૩૫૩.૮૪
લાખ િાંસિી સાર્ે પ્રર્મ હતુ ં અને ત્યારબાદ ચીન (૩૪૩ લાખ િાંસિી) અને ય ૂ. એસ. એ. (૨૩૧ લાખ િાંસિી)
સાર્ે અનુક્રમે બીજા અને ત્રીજા ક્રમે હતા.
કોિન એસોશીએશન ઓફ ઈન્ટિયાના આંકિા મુજબ વિથ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ભારતમાં કપાસનો વાવેતર
ષવસ્તાર અંદાજે ૧૧૯.૪૬ લાખ હેક્િર નોંધાયેલ છે અને ઉત્પાદન અંદાજે ૩૭૧ લાખ િાંસિી રહેવાની શક્યતા
છે (૧ િાંસિી=૧૭૦ ડકગ્રા), જે

વિથ ૨૦૨૦-૨૧માં ૩૫૩.૮૪ લાખ િાંસિી નોંધાયેલ અને વાવેતર ષવસ્તાર

ૂ
૧૨૮.૪૧ લાખ હેકિર હતો (ચોર્ો આિોતરો અંદાજ, અર્થશાસ્ત્ર અને આંકિાશાસ્ત્ર ષનયામક, કૃષિ અને ખેડત
કલ્યાણ મંત્રાલય, ભારત સરકાર, ૨૦૨૦-૨૧). કપાસના પાક માિે મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને તેલિ
ં ાણા મુખ્ય
ઉત્પાદક રાજ્યો છે અને તેમનો અંદાજજત વાવેતર ષવસ્તાર વિથ ૨૦૨૧-૨૨માં અનુક્રમે ૩૯.૩૬, ૨૨.૫૬ અને
૨૦.૫૧ લાખ હેક્િર નોંધાયેલ.
ગુજરાતમાં વિથ ૨૦૨૧-૨૨માં કપાસનો વાવેતર ષવસ્તાર અંદાજે ૨૨.૫૬ લાખ હેક્િર નોંધાયેલ છે (પ્રર્મ
આિોતરો અંદાજ કૃષિ કલ્યાણ ષવભાિ, િાંધીનિર, ગુજરાત, ૨૦૨૧-૨૨) જે િત વિથ ૨૦૨૦-૨૧ માં ૨૨.૭૦
લાખ હેક્િર રહેલ (ચોર્ો આિોતરો અંદાજ, કૃષિ કલ્યાણ ષવભાિ, િાંધીનિર, ગુજરાત, ૨૦૨૦-૨૧). વિથ
૨૦૨૧-૨૨ માં ઉત્પાદન અંદાજે ૮૦.૯૬ લાખ િાંસિી રહેવાની શક્યતા છે , જે િત વિથ ૨૦૨૦-૨૧માં ૭૨.૭૦
લાખ િાંસિી હતુ.ં
કોિન કોપોરે શન ઓફ ઈન્ટિયા એ વિથ ૨૦૨૦-૨૧માં કપાસની ૯૨ લાખ િાંસિી ખરીદી કરી હતી અને વિથ
૨૦૨૧-૨૨માં ૩૦ લાખ િાંસિી ખરીદવાનુ ં આયોજન કરી રહી છે . જે પાછલાં વિથની ખરીદી કરતાં ખ ૂબ ઓછં છે
જેનુ ં મુખ્ય કારણ આ વિે કપાસના સારા ભાવો છે , જે આખા વિથ દરમ્યાન િેકાના ભાવ કરતાં ઉપર રહેવાની
શક્યતા છે અને સી.સી.આઈ ને ખરીદીની ત્યારે જ જરૂર પિશે જો કપાસના ભાવ ષસજન દરમ્યાન િેકાના ભાવ
કરતાં નીચા જશે (કોિન આઉિલ ૂક, સપ્િેમ્બર- ૨૦૨૧). કોિન એસોશીએશન ઓફ ઈન્ટિયાના આંકિા મુજબ
વિથ ૨૦૧૭-૧૮માં ભારતમાં કપાસની કુલ ઘરે લ ુ માંિ ૩૧૯ લાખ િાંસિી હતી અને બંધ સ્િોક ૨૮ લાખ િાંસિી
હતો જે વિથ ૨૦૧૮-૧૯માં અનુક્રમે માંિ ૩૧૧.૫૦ લાખ િાંસિી અને બંધ સ્િોક ૨૩.૫૦ લાખ િાંસિી રહેલ.

વિથ ૨૦૧૯-૨૦ માં કોરોનાની મહામારીના લીધે કપાસની ઘરે લ ુ માંિ ઘિીને ૨૫૦ લાખ િાંસિી રહેલ અને બંધ
સ્િોક ૧૦૭.૫૦ લાખ િાંસિી રહેલ અને વિથ ૨૦૨૦-૨૧માં કપાસની ઘરે લ ુ માંિ વધી ને ૩૩૦ લાખ િાંસિી
ર્યેલ અને બંધ સ્િોક અંદાજે ૮૨.૫૦ લાખ િાંસિી રહેલ.
વિથ ૨૦૨૦-૨૧માં કપાસની ષનકાસ વિથ ૨૦૧૯-૨૦ ની સરખામણીમાં ૫૦ લાખ િાંસિી પરર્ી વધીને ૭૭ લાખ
િાંસિી ર્યેલ, જ્યારે વિથ ૨૦૧૯-૨૦માં આયાત ૧૫.૫૦ લાખ િાંસિી ની સરખામણીએ વિથ ૨૦૨૦-૨૧માં
ઘિીને ૧૦ લાખ િાંસિી રહેલ. કપાસનો ભાવ ગુજરાત રાજ્યમાં સપ્િેમ્બર-૨૦૧૯માં રૂ. ૫૪૦૦ પ્રષત ક્ક્વટિલ
હતો જે કોરોનાની વૈષિક મહામારીની લોકિાઉનના કારણે ઘિીને સપ્િેમ્બર-૨૦૨૦માં રૂ.૪૪૩૪ ર્યો. ઓક્િોબરનવેમ્બર ૨૦૨૦ માં કપાસના ભાવો અનુક્રમે રૂ. ૪૭૩૦ અને ૫૩૦૭ પ્રષત ક્ક્વટિલ હતા જે ઓક્િોબર-નવેમ્બર
૨૦૧૯માં અનુક્રમે રૂ ૪૭૪૯ અને ૪૭૦૦ પ્રષત ક્ક્વટિલ નોંધાયેલ. જૂન-૨૦૨૧ માં કપાસના ભાવ રૂ ૬૯૦૫,
જુલાઈમાં ૭૪૩૫ અને ઓિસ્િમાં ભાવ ૭૭૮૩ પ્રષત ક્ક્વટિલ રહેલ જે પાછલાં વિથના ભાવો કરતાં વધારે છે .
ભાવ વધારાનુ ં મુખ્ય કારણ કપાસની વપરાશમાં ૨ િકા જેિલો વધારો ર્વાનો અંદાજ છે . વૈષિક
અર્થવ્યવસ્ર્ાઓ પોતાના પર પિેલી કોરોના મહામારીની નકારત્મક અસરોમાંર્ી બહાર આવવા લાિી છે . કોિન
આઉિલ ૂક ના ઓિસ્િ-૨૦૨૧ ના અહેવાલ પ્રમાણે ચીનમાં કપાસની માંિમાં વધારો ર્યો છે અને ભારતમાં પણ
કાપિની ષમલો દ્વારા ર્તો કપાસનો વપરાશ સારો એવો વધ્યો છે . વિથ ૨૦૨૦-૨૧માં કાપિની ષમલો માં વપરાશ
વધી ને ૨૮૮ લાખ િાંસિી ર્યેલ છે , જે વિથ ૨૦૧૯-૨૦માં ૨૧૮ લાખ િાંસિી રહેલ. જેની કપાસના વૈષિક
વેપારમાં સકારાત્મક અસર ર્શે અને આના લીધે ભારતીય બજારોમાં કપાસના ભાવમાં સારો એવો વધારો ર્ઈ
શકે.
ઉપરોક્ત ઉત્પાદન, આંતરાષ્ટ્રીય બજાર અને સ્ર્ાષનક બજારો ની ષવિતોને ધ્યાને લઈને સેટિર ફોર
એગ્રીકલ્ચરલ માકે િ ઇટિેલીજટસ, નાહેપ-કાસ્િ પ્રોજેક્િ, આણંદ કૃષિ યુષનવષસિિી, આણંદ ખાતે સંશોધન હાર્
ધરવામાં આવેલ, જેમાં ગુજરાત રાજ્યના કપાસના મુખ્ય બજારોના અિાઉના વિોના માષસક ભાવોનુ ં ષવશ્લેિણ
કરે લ. જેના તારણ પરર્ી અનુમાન છે કે કપાસનો ભાવ ઓકટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૧માાં રૂ. ૧૩૦૦ થી ૧૪૦૦
પ્રતત મણ (રૂ. ૬૫૦૦ થી ૭૦૦૦ પ્રતત ક્વવન્ટલ) રહેવાની સંભાવના છે . તેમ છતાં કાપિની ષમલોમાં માંિ અને
કપાસની ષનકાસમાં વધારો ર્વાની સંભાવનાના કારણે કપાસના ભાવ ભષવષ્ટ્યમાં વધી શકે છે .
નોંધ: આંતરરાષ્ટ્રીય કકિંમતોમાાં ફેરફાર, તનકાસ અથવા આયાત પ્રતતબાંધો વગેરે જેવા કોમોકિટી બજારોમાાં નવા
પકરવતતનો ને કારણે આગાહી કરે લા ભાવો કરતાાં વાસ્તતવક ભાવોમાાં ફેરફાર થઈ શકે છે . ભાવોનો આ અંદાજો અગાઉના
વર્ષોના માતસક ભાવોન ાં તવશ્લેર્ષણ અને આંકિાકીય મોિેલોના તારણ પરથી કરે લ છે તેથી વાસ્તતવક બજાર ભાવ અને
આગાહી કરે લા ભાવ સમાન ન પણ રહી શકે.

