
આ વર્ષે કપાસન ું બજાર મજબૂત, ટેકાનાું ભાવથી વધારે રહેવાની સુંભાવના 
 

ભારતમાાં, ચાલ ાં વર્ષે વરસાદની વહેંચણી સમયાન્તરે અસાંત લીત રહેવાથી કપાસન ાં વાવેતર કરતા કેટલાક મ ખ્ય 

પ્રદેશોમાાં કપાસન ાં વાવેતર ઘટીને ૧૨૪ લાખ હેક્ટરમાાં થયેલ હોવાનો અાંદાજ છે, જ ેગત વર્ષે ૧૩૧ લાખ હેક્ટરમાાં થયેલ 

હત ાં. ચાલ ાં વર્ષષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન દેશમાાં કપાસન ાં ઉત્પાદન ૩૬૨ લાખ ગાાંસડી (રૂ) અાંદાજવામાાં આવેલ છે (પ્રથમ 

આગોતરો અાંદાજ તા. ૨૧-૦૯-૨૦૨૧) જ ેગત વર્ષષના (૩૫૪ લાખ ગાાંસડી) કરતા થોડ ાં  વધારે થશે. પરાંત , મહારાષ્ટ્ર , 

મધ્ય પ્રદેશ અને ગ જરાતમાાં સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ ના છેલ્લા સપ્તાહમાાં પડેલ ભારે વરસાદને કારણે પાકને મોટા પ્રમાણમાાં 

ન કસાન થયેલ છે, અને ગ લાબી ઈયળનાાં ઉપદ્રવથી પણ ભારે ન કસાન થવાની ભીતત છે. જનેા લીધે ઉત્પાદન ગત 

વર્ષષ કરતા થોડ ાં  ઓછ  થવા સાંભવ છે. 

ગ જરાતમાાં ચાલ ાં વરે્ષ અાંદાજ ે૨૨.૫૬ લાખ હેક્ટરમાાં કપાસન ાં વાવેતર થયેલ છે, જ ેગત વર્ષષ (૨૦૨૦-૨૧) 

જટેલ  જ છે અને ઉત્પાદન ૮૦.૯૫ લાખ ગાાંસડી જટેલ ાં થવાનો અાંદાજ છે, જ ેગત વર્ષેની સરખામણીમાાં ૮ લાખ ગાાંસડી 

જટેલ ાં વધારે છે (૭૨.૭ લાખ ગાાંસડી). પરાંત  સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના છેલ્લા સપ્તાહમાાં થયેલા ન કસાનને કારણે પ્રથમ  

તવણીમાાં તવલાંબ થવાથી ગત વર્ષષની જમે જ ઉત્પાદન ઓછ ાં  રહેશે. 

અમેરીકાના કૃતર્ષ તવભાગના અહેવાલ મ જબ વર્ષષ ૨૦૨૦-૨૧માાં વૈતિક સ્તરે કપાસન ાં ઉત્પાદન ૧૫૩૧ લાખ 

ગાાંસડી થવાનો અાંદાજ છે, જ ેગત વર્ષષ કરતા આશરે ૯૨ લાખ ગાાંસડી જટેલ ાં વધારે થશે, જયારે વપરાશ આશરે ૧૫૮૮ 

લાખ ગાાંસડી થવાનો અાંદાજ છે, જ ેગત વર્ષષ કરતા ૫૭ લાખ ગાાંસડી જટેલ ાં વધારે થશે. જનેા લીધે તવિ બજારમાાં ચાલ ાં 

વર્ષે પણ કપાસના ભાવ ઉંચા રહેવાની સાંભાવના છે.  આ વર્ષે અમેરીકા, ચીન અને ભારતમાાં કપાસન ાં ઉત્પાદન ઘટશે, 
અને પાતકસ્તાન અને ત કીમાાં વધારે થશે.  સને ૨૦૨૦-૨૧ માાં દેશમાાંથી ૭૧ લાખ ગાાંસડી કપાસ (રૂ)ની તનકાસ થયેલ 

હતી, જ ેગત વર્ષષ (૩૯ લાખ ગાાંસડી) કરતા વધારે થયેલ. આ ઉપરાાંત, ચાલ ાં વર્ષે એતપ્રલ થી જ લાઈ, ૨૦૨૧ દરમ્યાન 

૨૪.૫ લાખ ગાાંસડી કપાસની તનકાસ થયેલ છે.  

આથી, કપાસનો ભાવ જ ેનવેમ્બર, ૨૦૨૦ માાં મણના રૂ׀. ૧૦૮૦ જટેલો હતો, જ ેસતત વધીને માચષ, ૨૦૨૧ 

માાં મણના રૂ׀. ૧૨૦૦ અને મે, ૨૦૨૧માાં રૂ׀. ૧૩૦૦ અને આગળ વધીને ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧માાં મણના ૧૫૭૦ રૂતપયા 

થયેલ હતો. સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧થી તેમાાં ઘટાડો થયેલ છે અને હાલ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૧ના બીજા સપ્તાહમાાં ગ જરાતની 

તવતવધ બજારોમાાં મણના રૂ׀. ૧૨૫૦ રૂતપયા જટેલા છે, જ ેકાપણી સમયે આ સ્તરે રહેવાની સાંભાવના છે. ચાલ ાં વર્ષષ 

૨૦૨૧-૨૨ માટે સરકારશ્રીએ કપાસનો ટેકાનો ભાવ મણના રૂ׀. ૧૨૦૫ (તક્વન્ટલ દીઠ રૂ׀. ૬૦૨૫) નક્કી કરેલ છે, જ ે

ગત વર્ષે રૂ׀. ૧૧૬૫ રૂતપયા હતા. ગત વર્ષે ભારત કપાસ તનગમ (સીસીઆઈ) દ્વારા ટેકાના ભાવે ૯૧.૮૯ લાખ ગાાંસડી 

કપાસની ખરીદી કરવામાાં આવેલ, જ ેપૈકી ૪.૧૫ લાખ ગાાંસડી ગ જરાતમાાંથી ખરીદવામાાં આવેલ.  

ઉપરોક્ત તવગતોને ધ્યાનમાાં લઈ, કૃતર્ષ અથષશાસ્ત્ર તવભાગ, જૂનાગઢ કૃતર્ષ ય નીવસીટી, જૂનાગઢની સાંશોધન ટીમે 

ગોંડલ અને રાજકોટ માકેટટાંગ યાડષનાાં કપાસના ઐતતહાતસક માતસક ભાવન ાં તવશ્લેર્ષણ કરેલ છે. જનેા તારણ મ જબ એવ ાં 

અન માન છે, કે કપાસ નો ભાવ નવેમ્બર, ૨૦૨૧ થી જાન્ય આરી ૨૦૨૨ દરમ્યાન (કાપણી સમયે) મણનાું રૂ׀. ૧૨૬૦ 

થી ૧૪૦૦ (ક્વવન્ટલ દીઠ રૂ׀.૬૩૦૦-૭૦૦૦) જટેલા રહેવાની સુંભાવના છે. જથેી ઉપરોક્ત બાબતો અાંગેની નોંધ લઈ 

કપાસનો સાંગ્રહ કરવા તેમજ જાન્ય આરી, ૨૦૨૨ પછી વેંચાણ કરવા ખેડૂતભાઈઓ પોતાની રીતે તનણષય કરી શકે છે. 

જયારે બજારમાાં દૈતનક એક લાખ ગાાંસડીથી વધારે કપાસની આવક થાય ત્યારે ભાવ આ સપાટીથી નીચા જાય તે સમયે 

જ ેખેડૂતભાઈઓ લાાંબા ગાળા માટે સાંગ્રહ ન કરી શકે, તેવો પણ થોડા ટદવસ બજાર સ ધરવાની રાહ જૂવે. 

જો તનકાસની સારી તકો જળવાઈ રહેશે અને વૈતિક સ્તરે વપરાશમાાં વધારો થશે તો ભતવષ્યમાાં કપાસના 

ભાવમાાં વધારો થવાની શક્યતા છે.  


