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१. कापूस 

 

 

 

 

17th Mar 2023
कापसाचे स्पॉट आणि फ्युचसस भाव 

 

डिलिवरी तारीख डिलिवरी कें द्र ककमत (Rs / Per 

Candy 356 Kg)

स्पॉट राजकोट                       60,980 

28-Apr-23 राजकोट 61,440                      

30-Jun-23 राजकोट 62,560                      

31-Aug-23 राजकोट 63,800                      

कपाशीचे  स्पॉट आणि फ्युचसस भाव 

 

डिलिवरी तारीख डिलिवरी कें द्र ककमत
स्पॉट राजकोट 1,511                        

28-Apr-23 राजकोट 1,595                        

30-Nov-23 राजकोट 1,570                        

29-Feb-24 राजकोट 1,600                        

कपाशीचे हमी भाव (रु. प्रती क्विंटि)

मध्यम धागा 6,080                        

िािंब धागा 6,380                        

भारतातीि कापसाच्या व कपाशीच्या फ्युचसस ककमती

कापसाचे व कपाशीचे फ्यचुसस  यवहारभारतात NCDEX  व MCX  ्स्चेंजमध्ये
केिेजातात. ये े MCX  ्स्चेंज मधीि ककमती    या आहेत   
कापसासा   राजकोट हे डिलिवरी कें द्र आहे  सवस ककमतीया डिलिवरीकें द्रासा  
आहेत. यवतमा  व जाि ा  महारा     किी व मुिंद्रा  गजुरात  आ  िाबा  
 तेििंगि  ही  तर डिलिवरीकें दे्र आहेत.  
 
कपाशीसा  स ुा राजकोट हे डिलिवरी कें द्र आहे  सवस ककमतीया डिलिवरी
कें द्रासा  आहेत. कपाशीची प्रत     म  म  आहे   

 तर तपशीिासा  MCX च्या सिंकेतस्  ासभेट  यावी
(https://www.mcxindia.com/#

 
कापसाची ककमतप्रती रु     ककिोचीगा ; कपाशीची ककमत रु  प्रती   ककिो

61500.00

62000.00

62500.00

63000.00

63500.00

64000.00

64500.00

65000.00

कापसाचे     क फ्युचसस भाव  
    जु       डिलि हरी 

                         CAI)                                     
                                                                      
                                                               

मा  बा ासाहेब  ाकरे क  ी  यवसाय व  ामीि प रवतस   स्माटस  प्रक प 
जोखीम   वारि क   

भारत सरकार े आ  सक सहकायस आणि  यापार करार  ECTA)  िंतगसत 
 स् ेलियात          MT  ्स् ा िा ग स्टेपि  ELS) काप स  ककमा     
लममी  श ुकमु् त आयात कर यास परवा गी   िी आहे  िायरे्टरेट ज रि 
    ॉरे   ेि  DGFT)  े जारी केिे या   धस च े सुार   स् ेलियािा 
  त र्त िािंब स्टेपि काप स  ककमा     लममी  सा   भारताचा  यटुी    
माक ट प्रवेश आहे 

माक  टिंग व स       सा   कापसाच्या जाग तक वापरामध्ये  िं ाकजत वा  
तसेच मो या प्रमािातीि य  स मधीि परुव याचा प रिाम य  स च्या वा  या 
  यासतीत होतो   य  स लमि वापरासह  क  त के यावर   क ि मागिी 
 पे ेपे ा कमी आहे आणि ending stock वा         शि  गा   हो याचा 
 िं ाज आहे          माक  टिंग व ासत जाग तक ending stock       शि  
गा  िंवर ककिं  चत कमी हो याचा  िं ाज आहे  
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२. मका 
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अधिक माधितीसाठी 
बाजार माधिती धिश्लेषण ि जोखीम धििारण कक्ष 

 मा. बाळासािेब ठाकरे कृषी व्यिसाय ि ग्रामीण पधरितति 
(स्मार्त) प्रकल्प 

एम.एस.एफ.सी धबल्डींग, २७० भाम्बडुा, िारायण एस.बी.मागत, 
ससबायोधसस कॉलेज, गोखले िगर, पणेु ४११०१६ 

फोि: ०२०-२५६५६५७७, र्ोल फ्री िं.: १८०० २१० १७७०,  
ई-मेल: marketlntelligence.smart@gmail.com / mirmc.smart@gmail.com,  

िबेसाईर्: https://www.smart-mh.org/ 
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