
ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૨ દરમ્યાન કપાસના ભાવનો વરતારો   

       કપાસ ભારતનો એક મહત્વનો રોકડિયો પાક છે અને દેશના ઔદ્યોગિક અને કૃષિ અર્થતતં્ર ના 
ષવકાસમા ંખબુજ મહત્વ નો ભાિ ભજવે છે. કપાસ ભારત તેમજ કેટલાક અન્ય ઘણા બીજા દેશોમા ંપણ 
ખેડતૂોની આજીષવકાનો મહત્વનો સ્ત્રોત છે. કપાસનુ ં ઉત્પાદન મખુ્યત્વે ચીન, બ્રાગિલ, ય.ૂએસ.એ., 
ઉજબેડકસ્તાન, પાડકસ્તાન, ગ્રીસ, આજને્ન્ટના જેવા દેશોમા ંર્ાય છે.  

     વૈષિક સ્તરે કપાસનો વાવેતર ષવસ્તાર અને ઉત્પાદન વિથ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન અનકુ્રમે ૩૨૮ 
લાખ હકે્ટર અને ૧૪૯૮.૪૩ લાખ િાસંિી (૧ િાસંિી=૧૭૦ ડકગ્રા) રહવેાની શક્યતા છે જેમા ંચીન 
૩૫૨.૧૯ લાખ િાસંિી સાર્ે પ્રર્મ, ત્યારબાદ ભારત (૩૪૧.૯૦ લાખ િાસંિી), ય.ૂ એસ. એ. (૧૬૭ 
લાખ િાસંિી) અને બ્રાગિલ (૯૮ લાખ િાસંિી) નો સમાવેશ ર્વાની સભંાવના છે. વિથ ૨૦૨૧-૨૨ મા ં
વૈષિક સ્તરે કપાસનો વાવેતર ષવસ્તાર અને ઉત્પાદન અનકુ્રમે ૩૨.૧ ષમગલયન હકે્ટર અને ૧૫૩૯.૪ 
લાખ િાસંિી રહલે. જેમા ંચીન ઉત્પાદનમા ં ૩૪૫ લાખ િાસંિી સાર્ ેપ્રર્મ, ભારત ૩૧૨.૦૩ લાખ 
િાસંિી અને ય.ૂએસ.એ. ૨૨૫ લાખ િાસંિી સારે્ અનકુ્રમે બીજા અને ત્રીજા ક્રમે હતા.  

       વિથ ૨૦૨૨ દરમ્યાન ભારતમા ં કપાસનો વાવેતર ષવસ્તાર અંદાજે ૧૨૫.૬૯ લાખ હકે્ટર 
નોંધાયેલ અને ઉત્પાદન અંદાજે ૩૪૧.૯૦ લાખ િાસંિી રહવેાની શક્યતા છે, જે  વિથ ૨૦૨૧ દરમ્યાન 
૧૧૭.૬૮ લાખ હકેટર અને ૩૧૨.૦૩ લાખ િાસંિી નોંધાયેલ. કપાસના પાકમા ંમહારાષ્ટ્ર, ગજુરાત અને 
તેલિંાણા મખુ્ય ઉત્પાદક રાજ્યો છે અને તેમનો અંદાજજત વાવેતર ષવસ્તાર વિથ ૨૦૨૨-૨૩મા ંઅનકુ્રમે 
૪૨.૨૯, ૨૫.૩૮ અન ે૧૯.૭૨ લાખ હકે્ટર હતો. વિથ ૨૦૨૧-૨૨ની સીજન માટે કપાસના ટેકા ના ભાવ 
મધ્યમ અને લાબંા તાર માટે અનકુ્રમે રૂ ૫૭૨૬ અને રૂ ૬૦૨૫ પ્રષત ક્ક્વન્ટલ હતા. જે ખરીફ ૨૦૨૨-
૨૩ માટે અનકુ્રમે રૂ ૬૦૮૦ અને રૂ ૬૩૮૦ જાહરે કરવામા ંઆવ્યા છે. 

       ગજુરાતમા ં વિથ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન કપાસનો વાવેતર ષવસ્તાર અંદાજે ૨૫.૩૮ લાખ હકે્ટર 
રહવેાની શક્યતા છે, જે િત વિથ ૨૦૨૧-૨૨મા ં૨૨.૪૫ લાખ હકે્ટર હતો. વિથ ૨૦૨૨-૨૩મા ંઉત્પાદન 
અંદાજે ૯૧.૮૪ લાખ િાસંિી ર્વાની સભંાવના છે, જે િત વિથ ૨૦૨૧-૨૨મા ં૭૩.૬૪ લાખ િાસંિી 
નોંધાયેલ.  

       કોટન એસોશીએશન ઓફ ઈન્ન્િયા મજુબ વિથ ૨૦૧૯-૨૦મા ંભારતમા ંકપાસની કુલ ઘરેલ ુમાિં 
૨૫૦ લાખ િાસંિી હતી અને બધં સ્ટોક ૧૦૭.૫૦ લાખ િાસંિી હતો જે વિથ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન 
અનકુ્રમે ૩૩૮.૧૬ લાખ િાસંિી અને ૭૧.૮૪ લાખ િાસંિી રહલે. વિથ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન કપાસની 
ઘરેલ ુમાિં અંદાજે ૩૧૫ લાખ િાસંિી અન ેબધં સ્ટોક ૪૭.૧૬ લાખ િાસંિી રહલે.  



ભારત સરકારે કાચા કપાસની આયાત પરની તમામ કસ્ટમ િયટુીની છૂટ ૩૧મી ઓક્ટોબર, 
૨૦૨૨ સધુી આપી છે. આ પિલાનંે લીધે ટેક્સટાઇલ ષમલોને ષવષવધ દેશો મારં્ી કાચા કપાસની 
આયાત કરવામા ંલાભ ર્શે. ગજુરાત સરકારના કૃષિ ષવભાિના અહવેાલ અનસુાર વિથ ૨૦૨૨-૨૩ મા ં
કપાસના વાવેતર હઠેળ નો ષવસ્તાર ૧૩ ટકા જેટલો વધવાની શક્યતા છે, જેનુ ંકારણ વિથ ૨૦૨૧-૨૨ 
મા ંકપાસના વધ ુભાવ છે. આ તમામ પડરબળો ચાલ ુસીજનમા ંકપાસના ભાવને ક્સ્ર્ર કરવામા ંખબુજ 
મહત્વપણૂથ ભષૂમકા ભજવશે.        

       વિથ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ભારતમારં્ી કપાસની ષનકાસ ૪૦ લાખ િાસંિી ર્યેલ જે વિથ ૨૦૨૦-
૨૧મા ં૭૮ લાખ િાસંિી હતી, જ્યારે આયાત વિથ ૨૦૨૦-૨૧મા ં૧૦ લાખ િાસંિી ની તલુનાએ વિથ 
૨૦૨૧-૨૨મા ં વધીન ે ૧૫ લાખ િાસંિી રહલે. કપાસનો ભાવ ગજુરાત રાજ્યમા ં ઓક્ટોબર અને 
નવેમ્બર ૨૦૨૧મા ંઅનકુ્રમે રૂ. ૭૦૯૪ અને રૂ. ૭૮૭૨ પ્રષત ક્ક્વન્ટલ હતો, જે ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર 
૨૦૨૦મા ં અનકુ્રમે રૂ. ૪૭૩૦ અને રૂ. ૫૩૦૭ પ્રષત ક્ક્વન્ટલ હતા. કપાસ નો ભાવ જુલાઈ ૨૦૨૨ 
દરમ્યાન રૂ. ૯૯૪૬ પ્રષત ક્ક્વન્ટલ હતો જે વધીન ેઓિસ્ટ ૨૦૨૨મા ંરૂ. ૧૦૫૧૬ ર્યો અને સપ્ટેમ્બર 
૨૦૨૨ મા ંરૂ. ૯૭૨૯ પ્રષત ક્ક્વન્ટલ ર્યો હતો. આ ભાવ પાછલા ંવિથના ભાવો કરતા ંવધારે છે. વિથ 
૨૦૨૨-૨૩ મા ં ઉત્પાદન ના અંદાજો િત વિથ કરતા ં ૨૫ ટકા વધારે છે અને કાપિની ષમલો નો 
વપરાશ વિથ ૨૦૨૦-૨૧મા ં૨૯૪ લાખ િાસંિી હતો જે ઘટીને વિથ ૨૦૨૧-૨૨ મા ં૨૮૫ લાખ િાસંિી 
ર્યો હતો. ષમલો મા ં કપાસની ઓછી માિંનુ ં મખુ્ય કારણ, વૈષિક સ્તરે હાલની પડરક્સ્ર્ષત પ્રમાણે 
કપાસના ભાવમા ં ર્તા ં ફેરફાર અને તેની અસર ભારતીય બજારોમા ં કપાસના ભાવ પર પણ ર્તી 
હોવાર્ી ષમલ માગલકો ઊંચા ભાવે કપાસની ખરીદી કરવા કરતા ંભાવ ઘટાિા ની રાહ જોઈ રહ્યા છે.  

       ઉપરોક્ત ઉત્પાદન, આંતરાષ્ટ્રીય બજાર અને સ્ર્ાષનક બજારો ની ષવિતોને ધ્યાને લઈને સેન્ટર 
ફોર એગ્રીકલ્ચરલ માકેટ ઇન્ટેલીજન્સ, નાહપે-કાસ્ટ પ્રોજેક્ટ, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદં ખાત ે
સશંોધન હાર્ ધરવામા ંઆવેલ જેમા ંગજુરાત રાજ્યના કપાસના મખુ્ય બજાર રાજકોટના માકેટ યાિથના 
કપાસના છેલ્લા ૧૮ વિથના માષસક ભાવોનુ ં ષવશ્લેિણ કરેલ છે જેના તારણ પરર્ી અનમુાન છે કે 
કપાસનો ભાવ ઓકટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૨માાં રૂ. ૮૫૦૦ થી ૧૦૫૦૦ પ્રતત ક્ક્વન્ટલ (રૂ. ૧૭૦૦ થી 
૨૧૦૦ પ્રતત ૨૦ કકગ્રા) રહવેાની સભંાવના છે. કાપિની ષમલોમા ંમાિં અને કપાસની ષનકાસમા ંવધારો 
ર્વાની સભંાવનાના લીધ ેકપાસના ભાવ ભષવષ્ટ્યમા ંવધી શકે છે.   

 નોંધ: આંતરરાષ્ટ્રીય કકિંમતોમાાં ફેરફાર, તનકાસ અથવા આયાત પ્રતતબાંધો વગેરે જેવા કોમોકિટી બજારોમાાં નવા પકરવતતનો 
ને કારણે આગાહી કરેલા ભાવો કરતાાં વાસ્તતવક ભાવોમાાં ફેરફાર થઈ શકે છે. ભાવોનો આ અંદાજ અગાઉના વર્ષોના માતસક 
ભાવોન  ાં તવશ્લેર્ષણ અને આંકિાકીય મોિેલોના તારણ પરથી કરેલ છે તેથી વાસ્તતવક બજાર ભાવ અને આગાહી કરેલા ભાવ 
સમાન ન પણ હોઈ શકે. 

  


