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Cotton Corporation of India Limited 
Organisation –  

• द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिडिटेि ची स्थार्पना 31 जुिै 1970 रोजी कंर्पनी कायदा 1956 अंतर्गत सार्गजडनक 

के्षत्रातीि उर्पक्रि म्हणून भारत सरकारच्या र्स्त्रोद्योर् िंत्राियाच्या प्रशासकीय डनयंत्रणाखािी झािी. 

• स्थार्पनेच्या सुरुर्ातीच्या काळात, कार्पसाच्या डर्र्पणन के्षत्रात सार्गजडनक के्षत्रातीि एकिेर् उर्पक्रि म्हणून, 

सीसीआयने कारू्पस आयात करण्यासाठी आडण कच्च्च्या कारू्पस खरेदीसाठी एक कॅनािायडझंर् एजन्सीची भूडिका 

बजार्िी होती, ज्यािुळे उद्योजकांना आर्श्यक डकंितीचंा आधार डदिा जातो आडण तसेच कार्पि डर्रण्यांसाठी 

कच्चा कारू्पस खरेदी करणे. 

• देशातीि बदित्या कारू्पस र्पररस्स्थतीनुसार CCI ची भूडिका आडण कायग र्ाढतच रे्िे. आता, CCI ची प्रिुख भूडिका 

डकंित सिथगन ऑर्परेशन्स हाती घेणे आहे, जेव्हा जेव्हा कार्पसचे बाजारभार् सरकारने घोडित केिेल्या डकिान सिथगन 

डकितीरें्पक्षा (MSP) खािी येतात.  

• भारताचे, कोणत्याही र्पररिाणात्मक ियागदेडशर्ाय. MSP ऑर्परेशन्स व्यडतररक्त, देशांतर्गत र्स्त्रोद्योर्ाच्या कच्च्च्या 

िािाची र्रज रू्पणग करण्यासाठी डर्शेितः  दुबळ्या हंर्ािासाठी, CCI व्यार्साडयक खरेदी ऑर्परेशन्स हाती घेते. 

• सर्ग कारू्पस उत्पादक प्रदेशातीि कारू्पस उत्पादक शेतकऱयांच्या आडथगक डहताचे रक्षण करण्यासाठी आडण भारतातीि 

कार्पि उद्योर्ािा चांर्ल्या प्रतीच्या कारू्पसचा सुरळीत रु्परर्ठा सुडनडित करण्यासाठी, कॉर्पोरेशनने CBD बेिारू्पर, नर्ी 

िंुबई (िहाराष्ट्र ) येथीि िुख्याियाद्वारे रॅ्पन इंडियाची उर्पस्स्थती िार्िी आहे.  

• सर्ग प्रिुख कारू्पस उत्पादक राज्यांिधे्य 19 शाखा आडण 400 हून अडधक कारू्पस खरेदी कें दे्र आहेत.  

CI ऑपरेशन्समधे्य देशातील सर्व कापूस उत्पादक राज्ाांचा समारे्श होतो ज्ात खालील गोष्ी ांचा समारे्श होतो: 

• उत्तर डर्भार्ातीि रं्पजाब, हररयाणा आडण राजस्थान 

• रु्जरात, िहाराष्ट्र , िध्य प्रदेश 

• आंध्र प्रदेश, तेिंर्णा, कनागटक 

MSP 2021-2022 –  

 

• भारतीय कारू्पस िहािंिळाने (CCI) देशभरातील सर्ग 400 कें द्रांर्र खरेदी सुरू केल्यानंतर अर्घ्या चार 

िडहन्ांनंतर, प्रिुख कारू्पस उत्पादक राज्यांतील बहुतांश िंिईंिधे्य कार्पस (कचे्च न जुिानलेले डबयाणे कार्पसाचे) 

भार् 300 हून अडधक कें द्रांर्र थांबले आहेत. 

• सरकारने घोडित केलेली डकिान आधारभूत डकंित (MSP) रुर्पये 5,825 प्रडत स्वंटल. 

• सरकारी िालकीच्या कॉर्पोरेशनला कारू्पस डर्र्पणन हंर्ािाच्या सुरुर्ातीला (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) 2020-21 खरेदी 

सुरू करण्यासाठी उतरारे् लार्ले. 

• CCI चे अध्यक्ष-सह-व्यर्स्थार्पकीय संचालक र्पीके अग्रर्ाल म्हणाले, त्यांनी आजर्पयंत 18.02 लाख 

शेतकऱ यांकिून 87.96 लाख र्ाठी (170 डकलो पे्रस्ि डजन्ड डलंट असलेली एक र्ाठी) कार्पसाच्या खरेदीर्र 

र्पररणाि केला आहे. 
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• जर्ातील सर्ागत िोठा कारू्पस उत्पादक असलेल्या USA िधील दुष्काळासारख्या जार्डतक शक्ती आडण चीनने 

केलेल्या तेजीिुळे कार्पसाच्या डकिती र्ाढल्या असताना, CCI च्या खरेदी कें द्रांची उर्पस्स्थती आडण खात्री यािुळे 

भारतीय उत्पादकांना, डर्शेित: हंर्ािाच्या सुरुर्ातीला िदत झाली आहे. 

• खानदेश डजन/पे्रस ओनसग अँि टर ेिसग असोडसएशनचे संस्थार्पक अध्यक्ष प्रदीर्प जैन म्हणाले की, कोडर्ि-19 

िहािारीच्या काळातही सीसीआयच्या उर्पस्स्थतीचा शेतकऱयांना फायदा झाला. 

• “ऑक्टोबर 2020 िधे्य, जेव्हा शेतकऱयांनी त्यांचे कार्पस बाजारात आणण्यास सुरुर्ात केली, तेव्हा सरासरी 

व्यार्पार डकंित 4,500 ते 4,600 रुर्पये प्रडत स्वंटलच्या दरम्यान होती. 

• सीसीआयने खरेदी सुरू केल्यानंतरच डकिती र्ाढू लार्ल्या,” जैन म्हणाले. त्यांची संघटना िोठ्या प्रिाणात उत्तर 

िहाराष्ट्र ातील कारू्पस उत्पादकांशी व्यर्हार करते. 

• कार्पस उत्पादकांसाठी, रे्ल्या 60 र्िांिधे्य, CCI हे सरकार-अडधसूडचत MSP र्र दजेदार उत्पादन डर्कण्याचे 

कें द्र बनले आहे. हे डर्शेितः  र्िांिधे्य िहत्वाचे आहे जेव्हा बंर्पर डर्पकािुळे जास्त रु्परर्ठा झाल्यािुळे डकंित 

MSP च्या खाली रे्ली. डर्शेित: अशा रे्ळी, CCI द्वारे खरेदी अतं्यत आर्श्यक सिथगन प्रदान करते. 

• संरू्पणग कारू्पस डर्र्पणन हंर्ािात खरेदी कें दे्र सुरू असताना, डकितीने MSP ओलांिल्यानंतर कािकाज थांबते. 

• अशा प्रकारे, 2019-20 हंर्ािासाठी, जेव्हा कार्पसाच्या डकिती जर्ळजर्ळ संरू्पणग हंर्ािात किी होत्या, तेव्हा 

CCI ने डर्क्रिी 105.23 लाख र्ाठी कार्पसाची खरेदी केली (उत्पाडदत कार्पसाच्या जर्ळर्पास एक तृतीयांश), तर 

2018-91 हंर्ािासाठी, जेव्हा डकिती बहुतेक हंर्ािात डर्लक्षण उच्च होते, फक्त 11.03 लाख र्ाठीचंी खरेदी 

झाली. 

Board of Directors-  

 

• श्री.  प्रदीर्पकुिार अग्रर्ाल -  अध्यक्ष र् व्यर्स्थार्पकीय संचालक 

• श्री .  लडलतकुिार रु्प्ता -  संचालक (डर्त्त) 

• श्री. हेिंतकुिार रतीलाल र्पटेल -  िुख्य दक्षता अडधकारी 

• श्री. संजयकुिार र्पाडणग्रही - िुख्य िहाव्यर्स्थार्पक (डर्र्पणन) 

• राजेंद्रकुिार रु्प्ता - िुख्य िहाव्यर्स्थार्पक (एचआरिी/डफन/डहंदी) 

• श्री. डटळक राज तनेजा -  िुख्य िहाव्यर्स्थार्पक (डर्त्त) 

• श्री अरडरं्द कुिार श्रीर्ास्तर् - िहाव्यर्स्थार्पक (कायदेशीर) 

• श्री अजय कुिार - िहाव्यर्स्थार्पक (डर्र्पणन) 

• श्री डर्शाल कृष्ण डसन्हा - उर्पिहाव्यर्स्थार्पक (डर्र्पणन) 

• राजेंद्र शहा - उर्पिहाव्यर्स्थार्पक (डर्र्पणन/डर्िा) 

• श्रीिती .  भार्ना डबसेन - उर्पिहाव्यर्स्थार्पक (एचआरिी) 

• श्री.इंर्ळे एकनाथ उखिूग - उर्पिहाव्यर्स्थार्पक (डर्र्पणन) 

• श्री किलकांत - उर्पिहाव्यर्स्थार्पक (डर्त्त) 

• सौ सरोजा र्ांिी - उर्पिहाव्यर्स्थार्पक (डर्त्त) 

• श्री सज्जनकुिार बन्सल - सहाय्यक िहाव्यर्स्थार्पक (डनयोजन) 

National Cotton Scenario –  

• रे्ल्या काही र्िांत देशाने कारू्पस उत्पादनात लक्षणीय र्ाढ केली आहे. 1970 र्पयंत, देश प्रडतर्िी 8.00 ते 9.00 लाख 

र्ाठीचं्या शे्रणीत िोठ्या प्रिाणात कारू्पस आयात करत असे.  
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• तथाडर्प, सरकारने सलर् रं्पचर्ाडिगक योजनांद्वारे सघन कारू्पस उत्पादन कायगक्रिासारख्या डर्शेि योजना सुरू 

केल्यार्र, कारू्पस उत्पादनाला के्षत्र र्ाढरू्न आडण ७० च्या दशकाच्या िध्यभार्ी संकररत र्ाणांची रे्परणी करून 

आर्श्यक चालना डिळाली. 

• फेबु्रर्ारी 2000 िधे्य भारत सरकारने कार्पसार्र तंत्रज्ञान डिशन सुरू केल्यार्र उच्च उत्पादन देणाऱया र्ाणांचा 

डर्कास, तंत्रज्ञानाचे योग्य हस्तांतरण, उत्ति शेती व्यर्स्थार्पन र्पद्धती, बीटी कारू्पस संकररत लार्र्िीखालील के्षत्र 

र्ाढर्णे इत्यादीद्वारे उत्पादन आडण उत्पादन र्ाढडर्ण्यात िहत्त्वरू्पणग यश डिळाले आहे.  

• या सर्ग घिािोिीिुंळे रे्ल्या 7 ते 8 र्िांर्पासून देशातील कारू्पस उत्पादनात िोठी उलथार्पालथ झाली आहे. प्रडत 

हेक्टर उत्पादन जे इतकी र्िे सुिारे 300 डकलो/हेक्टरर्र स्स्थर होते, ते 2017-18 िधे्य 506 डकलोर्पयंत र्पोहोचले 

आडण 2013-14 िधे्य ते 566 डकलो प्रडत हेक्टरच्या र्पातळीर्र र्पोहोचले.  

• जार्डतक सरासरी ७६२ डकलो प्रडत हेक्टरच्या तुलनेत प्रडत हेक्टर उत्पादन अजूनही किी असले तरी, देशातील 

कारू्पस लार्र्िीच्या के्षत्रात होत असलेल्या िूलभूत बदलांिुळे सध्याची उत्पादकता जर्ाच्या जर्ळर्पास नेण्याची 

क्षिता आहे. नजीकच्या भडर्ष्यात सरासरी. 

• 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 मधील देशातील के्षत्र, उत्पादन आणि उत्पन्न यासांबांधीचे तपशील येथे 

खालीलप्रमािे णदले आहेत 

र्र्व  लाख हेक्टर के्षत्र लाख गाठी ांचे उत्पादन प्रणत हेक्टर उत्पादन णकलो 

2019-20 134.77 365.00 460 

2020-21 132.85 352.48 451 

2021-22 123.50 340.62 469 
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