
ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૧ દરમ્યાન કપાસના ભાવનો વરતારો   

       કપાસ ભારતનો એક મહત્વનો રોકડિયો પાક છે અને દેશના ઔધ્યોગિક અને કૃષિ અર્થતતં્ર ના 
ષવકાસ મા ંખબુજ મહત્વ નો ભાિ ભજવે છે. કપાસ ભારત સારે્સારે્ ઘણા બીજા દેશોમા ંપણ ખેડૂતોની 
આજીષવકા નો મહત્વનો સ્ત્રોત છે. કપાસનુ ં ઉત્પાદન મખુ્યત્વે ચીન, બ્રાગિલ, ય.ૂ એસ. એ., 
ઉજબેડકસ્તાન, પાડકસ્તાન, ગ્રીસ, આજનેટીના જેવા દેશોમા ંર્ાય છે. ભારત કપાસનો બીજા નબંરનો 
ઉત્પાદનકતાથ, વપરાશકતાથ અને ષનકાસકતાથ દેશ છે.  

       વિથ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ભારતમા ં કપાસનો વાવેતર ષવસ્તાર અંદાજે ૧૨૯.૪૭ લાખ હકે્ટર 
નોંધાયેલ અને ઉત્પાદન અંદાજે ૩૬૫.૪૪ લાખ િાસંિી રહલે (૧ િાસંિી=૧૭૦ ડકગ્રા), જે િત વિથ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં ૩૬૦.૬૫ લાખ િાસંિી નોંધાયેલ અને વાવેતર ષવસ્તાર ૧૨૭.૦૯ લાખ હકેટર હતો 
(બીજો આિોતરો અંદાજ, અર્થશાસ્ત્ર અને આંકિાશાસ્ત્ર ષનયામક,કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર, ૨૦૨૦-૨૧).    

       ગજુરાતમા ં વિથ ૨૦૨૦-૨૧મા ં કપાસનો વાવેતર ષવસ્તાર ૨૨.૭૦ લાખ હકે્ટર નોંધાયેલ છે 
(ત્રીજો આિોતરો અંદાજ કૃષિ કલ્યાણ ષવભાિ, િાધંીનિર, ગજુરાત, ૨૦૨૦-૨૧) જે િત વિથ ૨૦૧૯-
૨૦ મા ં ૨૬.૫૫ લાખ હકે્ટર રહલે.(ચોર્ો આિોતરો અંદાજ, કૃષિ કલ્યાણ ષવભાિ, િાધંીનિર, 
ગજુરાત, ૨૦૧૯-૨૦) અને ઉત્પાદન અંદાજે વિથ ૨૦૨૦-૨૧મા ં ૭૩.૯૮ લાખ િાસંિી નોંધાયેલ ,જે 
િત વિથ ૨૦૧૯-૨૦મા ં૮૬.૧૭ લાખ િાસંિી રહલે.  

       કોટન એસોશીએશન ઓફ ઈન્ડિયાના િેટા મજુબ વિથ ૨૦૧૭-૧૮મા ંભારતમા ં કપાસની કુલ 
ઘરેલ ુમાિં ૩૧૯ લાખ િાસંિી હતી અને આખર સ્ટોક ૨૮ લાખ િાસંિી હતો જે વિથ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
અનકુ્રમે માિં ૩૧૧.૫૦ લાખ િાસંિી અને આખર સ્ટોક ૨૩.૫૦ લાખ િાસંિી રહલે. વિથ ૨૦૧૯-૨૦ 
મા ંકોરોનાની મહામારીના લીધે કપાસની ઘરેલ ુમાિં ઘટીને ૨૫૦ લાખ િાસંિી રહલે અને આખરનો 
સ્ટોક ૧૦૭.૫૦ લાખ િાસંિી રહલે અને વિથ ૨૦૨૦-૨૧મા ંકપાસની ઘરેલ ુમાિં વધી ને ૩૩૦ લાખ 
િાસંિી ર્યેલ અને આખરનો સ્ટોક અંદાજે ૧૦૫.૫૦ લાખ િાસંિી રહલે.    

       વિથ ૨૦૨૦-૨૧મા ં કપાસની ષનકાસ વિથ ૨૦૧૯-૨૦ ની તલુનામા ં ૫૦ લાખ િાસંિી પરર્ી 
વધીને ૬૦ લાખ િાસંિી ર્યેલ, જ્યારે આયાત વિથ ૨૦૧૯-૨૦મા ં૧૫.૫૦ લાખ િાસંિી ની તલુનાએ 
વિથ ૨૦૨૦-૨૧મા ં ઘટીને ૧૨  લાખ િાસંિી રહલે. કપાસનો ભાવ ગજુરાત રાજ્યમા ં મે-૨૦૧૯મા ં   
રૂ. ૫૭૭૧ પ્રષત ક્ક્વડટલ હતો જે કોરોનાની વૈષિક મહામારીની કારણે ઘટીને મે-૨૦૨૦મા ંરૂ. ૪૫૬૮ 
ર્યો. ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૦ મા ં કપાસના ભાવો અનકુ્રમે રૂ. ૪૭૩૦ અને રૂ ૫૩૦૭ હતા જે 
ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૧૯મા ંઅનકુ્રમે રૂ ૪૭૪૯ અને રૂ ૪૭૦૦ પ્રષત ક્ક્વડટલ રહલે. ફેબ્રઆુરી-૨૦૨૧ 



મા ંરૂ ૫૬૪૧, માચથમા ંરૂ ૫૯૬૩ અને એષપ્રલમા ંરૂ ૬૧૩૨ પ્રષત ક્ક્વડટલ ભાવ રહલે જે પાછલા ંવિથના 
ભાવો કરતા ંવધારે છે.  

       આ ભાવ વધારાન ુ ંમખુ્ય કારણ કપાસની વૈષિક માિંમા ંજે વધારો ર્યો છે એને કહી શકાય 
અને હવે વૈષિક અર્થવ્યવસ્ર્ાઓ પોતાના પર પિેલી કોરોના મહામારીની નકારત્મક અસરોમારં્ી બહાર 
આવવા લાિી છે. કોટન એડિ વલુ આઉટલકૂ ના મે-૨૦૨૧ ના એહવાલ પ્રમાણે પાછલા ંવિથ કરતા ં
વિથ ૨૦૨૧-૨૨મા ં કાપિની ષમલો મા ં કપાસ ની માિં મા ં ૩.૫ ટકા જેટલો વધારો ર્શે કારણકે 
કાપિની ષમલો પણ પોતાને કોરોના મહામારીના કારણે ર્યેલા ષવક્ષેપર્ી બહાર આવવા લાિી છે. ચીન 
અને બાિંલાદેશમા ં કપાસની માિંમા ં સારો એવો વધારો ર્યેલ છે જેની કપાસના વૈષિક વેપારમા ં
સકારાત્મક અસર ર્શે અને આના લીધે ભારતીય બજારોમા ંકપાસના ભાવમા ંસારો એવો વધારો ર્ઈ 
શકે (કોટન આઉટલકૂ, મે-૨૦૨૧).   

       ઉપરોક્ત ઉત્પાદન, આંતરાષ્ટ્રીય બજાર અને સ્ર્ાષનક બજારો ની ષવિતોને ધ્યાને લઈને સેડટર 
ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ માકેટ ઇડટેલીજડસ, નાહપે-કાસ્ટ પ્રોજેક્ટ, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદં ખાતે 
સશંોધન હાર્ ધરવામા ંઆવેલ જેમા ંગજુરાત રાજ્યના કપાસના મખુ્ય બજારોના ઐષતહાષસક માષસક 
ભાવોન ુ ં ષવશ્લેિણ કરેલ જેના તારણ પરર્ી અનમુાન છે કે કપાસનો ભાવ ઓકટોબર-નવેમ્બર 
૨૦૨૧માાં રૂ. ૯૯૦ થી ૧૧૩૦ પ્રતત મણ (રૂ. ૪૯૫૦ થી ૫૬૫૦ પ્રતત ક્ક્વન્ટલ) રહવેાની સભંાવના છે. 
તો પણ કાપિની ષમલોમા ંમાિં અને કપાસની ષનકાસમા ંવધારો ર્વાની સભંાવનાના લીધે કપાસના 
ભાવ ભષવષ્ટ્યમા ંવધી શકે છે.   


