
જીરાનો ભાવ મક્કમ રહેવાની સંભાવના, સંગ્રહ કરી  અને એપ્રિલ, ૨૦૨૨ પછી વેચાણ 

કરવા પ્રનણણય કરી શકાય 

 

           સમગ્ર વિશ્વમાાં મસાલા તરીકે જીરાની નોંધપાત્ર માાંગ છે, તેમાાં પણ ખાસ કરીને જ્ાાં મસાલેદાર 

ખોરાક પસાંદ કરિામાાં આિે છે. ભારત મસાલાપાકોના ઉત્પાદનમાાં વિશ્વમાાં અગ્રેસર છે તેમજ જીરાન ાં 

ઉત્પાદન પણ સૌથી િધારે  ભારતમાાં થા્ છે. ભારત ઉપરાાંત, જીરાન ાં િાિેતર સીરર્ા, ઈરાન, ત કી, ચીન 

અને લેટીન અમેરરકામાાં થા્ છે, પરાંત  એ દેશોન ાં ઉત્પાદન મોડ ાં  જૂન-જ લાઈમાાં આિે છે. 

સને ૨૦૧૯-૨૦માાં ભારતમાાં, જીરાન ાં ઉત્પાદન વિક્રમ જનક ૮ લાખ ટન જટેલ ાં થ્ેલ હત ાં. જ ે

ઘટીને િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માાં ૭.૧૮ લાખ ટન જટેલ ાં થ્ેલ, જને ાં કારણ ભાિમાાં ઘટાડો હત ાં. ચાલ ાં િર્ષ 

૨૦૨૧-૨૨માાં જીરાન ાં િાિેતર અને ઉત્પાદન ગત િર્ષની સરખામણીએ ૩૦ ટકા જટેલ ાં ઓછ ાં  થિાના 

અહેિાલ છે તેમજ કમોસમી િરસાદ અને ઝાકળના કારણે પાકને ન કસાન થ્ેલ છે. દેશમાાંથી જીરાની 

વનકાસ િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નાાં ૨.૧૪ લાખ ટન થી િધીને  ૨૦૨૦-૨૧ માાં ૨.૯૯ લાખ ટન થ્ેલ 

હતી. ઉપરાાંત, ચાલ  િર્ે એવિલથી ડીસેમ્બર, ૨૦૨૧ સ ધીમાાં લગભગ ૧.૭૪ લાખ ટન જીરાની વનકાસ 

થ્ેલ છે. જથેી, જીરૂના ભાિ જ ેફેબ્ર આરી, ૨૦૧૯ માાં ગ જરાતમાાં મણનાાં રૂ׀. ૩૦૦૦ જટેલા હતા, તે ઘટીને 

માચષ, ૨૦૨૦ મણનાાં રૂ׀. ૨૪૦૦ થ્ા હતા અને ઓક્ટોબર, ૨૦૨૧ માાં પણ ગ જરાતની વિવિધ બજારોમાાં 

જીરાનો ભાિ આ સ્તરે િિતષમાન હતો. ત્્ારબાદ ભાિમાાં સતત િધારો થઇ હાલ  ફેબ્ર આરી, ૨૦૨૨નાાં 

છેલ્લા અઠિાડી્ામાાં ગ જરાતની વિવિધ બજારોમાાં જીરાનાાં ભાિ મણનાાં રૂ׀. ૩૭૦૦ જટેલા િિતષમાન છે. જ ે

કાપણી સમ્ે આ સ્તરે મજબૂત રહેિાની સાંભાિના છે. 

ગ જરાતમાાં ચાલ  િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માાં, જીરાન ાં િાિેતર ઘટીને ૨.૮૯ લાખ હેક્ટર (બીજો આગોતરો 

અાંદાજ  તા. ૧૦-૧-૨૦૨૨) જટેલ ાં થ્ેલ છે, જ ેગ્ા િર્ે ૪.૭૪ લાખ હેક્ટર હત ાં. તેમજ ઉત્પાદન પણ 

ખૂબ ઓછ ાં  અાંદાજીત ૨.૩૭ લાખ ટન જટેલ ાં થશે. જ ેગત િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માાં ૩.૯૯ લાખ ટન જટેલ  હત ાં.  

દેશમાાં ચાલ ાં િર્ષમાાં જીરાન ાં ઉત્પાદન ઓછ ાં  લગભગ ૫ લાખ ટન થિાની ધારણા છે, જ ે ચાલ ાં િર્ષની 

સ્થાવનક િપરાશ અને વનકાસની માાંગને પહોંચી િળિા અપૂરત ાં છે. ગત િર્ષનો બીન-િપરાશી જથ્થો પણ 

લગભગ નરહિત છે. 

દેશમાાં જીરાન ાં ઉત્પાદન અને બજારના અહેિાલોને ધ્્ાનમાાં લઈ, કૃવર્ અથષશાસ્ત્ર વિભાગ, જૂનાગઢ 

કૃવર્  ્વનિવસષટી, જૂનાગઢની સાંશોધન ટીમે રાજકોટ માકેટ ્ાડષનાાં જીરૂના ઐવતહાવસક માવસક ભાિન ાં 

વિશ્લેર્ણ  કરેલ છે. જ ે વિશ્લેર્ણ મ જબ એિ ાં તારણ છે કે  માચણ થી એપ્રિલ, ૨૦૨૨ દરપ્રમયાન જીરૂના ં

ભાવ (કાપણી સમય)ે મણનાં રૂ׀. ૩૬૦૦ થી ૪૦૦૦ (પ્રવવન્ટલ દીઠ રૂ׀. ૧૮૦૦૦ થી ૨૦૦૦૦) રહેવાની 

સંભાવના છે. જથેી ખેડૂતભાઈઓ ઉપરોક્ત પરરવસ્થવતની નોંધ લઈ, પોતાની રીતે વનણષ્ કરી અન કૂળતા 

મ જબ જીરૂનો સાંગ્રહ કરી, એવિલ, ૨૦૨૨ પછી િેચાણ કરિાનો વનણષ્ લઈ શકે છે.  

જો વનકાસની તકો જળિાઈ રહે તો ભવિષ્્માાં જીરૂના ભાિ િધિાની સાંભાિના રહેલી છે. 

  

 


