
આ વર્ષે પણ જીરૂના ભાવ ઉંચા રહેવાની સંભાવના 

 

ભારત જીરાનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક અને વપરાશકતાા દેશ છે. ભારત ઉપરાાંત, જીરાન ાં વાવેતર 

સીરરયા, ઈરાન, ત કી, ચીન અને લેટીન અમેરરકામાાં થાય છે, પરાંત  એ દેશોન ાં ઉત્પાદન મોડ ાં  જૂન-જ લાઈમાાં 

આવે છે. ગ જરાત અને રાજસ્થાન એ જીરાન ાં ઉત્પાદન કરતા બે મ ખ્ય રાજ્યો છે, જ ેદેશના ક લ ઉત્પાદનમાાં 

૯૫ ટકા કરતા વધારે રિસ્સો ધરાવે છે. સમગ્ર વવશ્વમાાં મસાલા તરીકે જીરાની નોંધપાત્ર માાંગ છે, તમેાાં પણ 

ખાસ કરીને જ્યાાં મસાલેદાર ખોરાક પસાંદ કરવામાાં આવે છે.      

ગત વર્ા ૨૦૨૧-૨૨માાં જીરાન ાં વાવેતર અને ઉત્પાદન અગાઉના વર્ાની સરખામણીએ ૩૦ ટકા 
જટેલ ાં ઓછ ાં  થયેલ તેમજ કમોસમી વરસાદ અને ઝાકળના કારણે પાકને ન કસાન થય ાં િત . વર્ા ૨૦૨૦-

૨૧માાં દેશમાાંથી જીરાની વનકાસ ૨.૯૮ લાખ ટન થયેલ િતી, જ ેઘટીને ૨૦૨૧-૨૨ માાં ૨.૧૭ લાખ ટન 

થયેલ. ઉપરાાંત, ચાલ ાં વર્ે એવિલ થી ડીસેમ્બર, ૨૦૨૨ સ ધીમાાં પ રવઠાની અછતના લીધે ભાવ વધી જતા 

માત્ર ૧.૪૬ લાખ ટન જીરાની વનકાસ થયેલ છે. જથેી, જાન્ય આરી, ૨૦૨૨ માાં ગ જરાતની વવવવધ બજારમાાં 

જીરૂનો ભાવ જ ેમણનાાં રૂ׀. ૩૦૦૦ જટેલા િતા, તે વધીને મેં, ૨૦૨૨ મણનાાં રૂ׀. ૩૮૦૦ થયા િતા અને 

આગળ વધીને જાન્ય આરી, ૨૦૨૩ માાં મણનાાં રૂ׀. ૬૦૦૦ જટેલા ઉંચા ગયેલ. ત્યારબાદ નવા પાકની 

આવક શરૂ થતાાં ભાવ ઘટવા લાગ્યા અને િાલ ફેબ્ર આરી ૨૦૨૩, ના છેલ્લા સપ્તાિમાાં મણનાાં રૂ׀. ૫૫૦૦ 

જટેલા િવતામાન છે, જ ેઆ સ્તરે મજબૂત રિેવાની સાંભાવના છે. 

ગ જરાતમાાં ચાલ ાં વર્ા ૨૦૨૨-૨૩માાં, જીરાન ાં વાવેતર ઘટીને ૨.૯૨ લાખ િેક્ટર (બીજો આગોતરો 

અાંદાજ તા. ૭-૧-૨૦૨૩) જટેલ ાં થયેલ છે, જ ેગત વર્ે ૩.૦૭ લાખ િેક્ટર િત ાં. તમેજ ઉત્પાદન અાંદાજીત 

૨.૪૭ લાખ ટન જટેલ ાં થશે. જ ેગત વર્ા ૨૦૨૧-૨૨માાં ૨.૨૨ લાખ ટન જટેલ ાં િત ાં. અમ ક સાંસ્થાઓના 

અિેવાલ મ જબ, રાજસ્થાનમાાં જીરાન ાં વાવતેર ગત વર્ા કરતા થોડ ાં  વધારે થયેલ છે, પરાંત  શરૂઆતમાાં 

ગરમીને લીધે અને ત્યારબાદ ઝાકળન ેલીધે પાકને ન કશાન થય ાં િોવાથી ઉત્પાદન ઓછ ાં  રિેશે. જથેી દેશમાાં 

ચાલ ાં વરે્ જીરાન ાં ઉત્પાદન ગત વર્ા કરતા ઓછ ાં , લગભગ ૪ લાખ ટન જટેલ ાં થવાની ધારણા છે, જ ેચાલ ાં 

વર્ાની સ્થાવનક વપરાશ અને વનકાસની માાંગને પિોચી વળવા અપૂરત ાં છે. ગત વર્ાનો બીન-વપરાશી 

જથ્થો લગભગ નરિવત છે.  

દેશમાાં જીરાન ાં ઉત્પાદન અન ેબજારના અિેવાલોને ધ્યાનમાાં લઈ, કૃવર્ અથાશાસ્ત્ર વવભાગ, જૂનાગઢ 

કૃવર્ ય વનવવસાટી, જૂનાગઢની સાંશોધન ટીમે રાજકોટ માકેટ યાડાનાાં જીરૂના ઐવતિાવસક માવસક ભાવન ાં 

વવશ્લેર્ણ  કરેલ છે. જ ે વવશ્લેર્ણ મ જબ એવ ાં તારણ છે કે  માચચ થી એપ્રિલ, ૨૦૨૩ દરપ્રમયાન 

જીરૂનાં ભાવ (કાપણી સમયે) મણનાં રૂ׀. ૫૫૦૦ થી ૬૧૦૦ (પ્રવવન્ટલ દીઠ રૂ׀. ૨૭૫૦૦ 

થી ૩૦૫૦૦) રહેવાની સંભાવના છે. જથેી ખેડૂતભાઈઓ ઉપરોક્ત પરરવસ્થવતની નોંધ લઈ, પોતાની 

રીતે વનણાય કરી, અન કૂળતા મ જબ જીરૂનો સાંગ્રિ કરી, એવિલ ૨૦૨૩ પછી વેચાણ કરવાનો વનણાય લઈ 

શકે છે. 
જો વનકાસની તકો જળવાઈ રિે તો ભવવષ્યમાાં જીરૂના ભાવ થોડા વધવાની સાંભાવના રિેલી છે. 


