
કાપણી પછી તરત જ ખેડૂતભાઈઓ જીરૂ વેચવાનો નનણણય લઇ શકે છે 

 

જીરૂ ભારતમાાં રવિ પાક તરીકે મુખ્યત્િે ગુજરાત અન ે રાજસ્થાનમાાં ઉગાડિામાાં આિે 

છે. જીરાનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક અન ેિપરાશકાર દેશ પણ ભારત છે. સમગ્ર વિશ્વમાાં મસાલા 

તરીકે તેની નોંધપાત્ર માાંગ છે, કે જયાાં ખાસ કરીને મસાલાિાળા ખોરાકન ેપસાંદ કરિામાાં આિે 

છે. જીરાની ખેતી ભારત ઉપરાાંત, સીરરયા, ઈરાન, તુકી, ચીન અન ેલેરટન અમેરરકામાાં પણ થાય 

છે. પરાં તુ આ દેશોનુાં ઉત્પાદન મોડુાં  જૂન-જુલાઈમાાં આિ ેછે . 

સન ે ૨૦૧૮-૧૯ માાં ભારતમાાં જીરાનુાં કુલ િાિેતર ૧૦.૨૮ લાખ હેકટરમાાં થયેલ 

અન ેઉત્પાદન અાંદાજ ે૬.૦૮ લાખ ટન જટેલુાં મળેલ હતુાં, જ ેગત િર્ષ જટેલુાં જ હતુાં. તેમજ સન ે૨૦૧૭-

૧૮માાં જીરાની વનકાસ ૧.૪૪ લાખ ટન થયેલ હતી, જ ે િધીને ૨૦૧૮-૧૯ માાં ૧.૮૦ લાખ ટન થયેલ 

હતી. આ ઉપરાાંત, ચાલુાં  િર્ે એવિલ થી રડસમે્બર, ૨૦૧૯ સધુીમાાં લગભગ ૧.૬૯ લાખ ટન જીરાની 

વનકાસ થયેલ છે. જથેી, વનકાસ અન ેસ્થાવનક માાંગમાાં નોંધપાત્ર સુધારો થિાનાાં લીધે ગુજરાતમાાં 

જીરૂનાાં ભાિ માચષ, ૨૦૧૮માાં  મણનાાં રૂ׀.  ૨૮૦૦ ની આસપાસ હતા, જ ેથોડા િધીન ેમાચષ, ૨૦૧૯માાં 

મણનાાં  રૂ׀. ૩૦૦૦ અને ત્યારબાદ િધુ િધીન ેઓગસ્ટ, ૨૦૧૯માાં મણનાાં રૂ׀. ૩૧૦૦જટેલા થયેલ.  

ચાલુાં િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં ગુજરાતમાાં જીરાનુાં િાિેતર િધીને અત્યાર સુધીનુાં મહત્તમ ૪.૭૪ 

લાખ હેક્ટર (બીજો આગોતરો અાંદાજ તા. ૨૦-૦૧-૨૦૨૦) જટેલુાં થયેલ છે. જ ેગયા િર્ે ૩.૫૦ લાખ 

હેકટર હતુાં તેમજ ઉત્પાદન ગત િર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં ૨.૦૬ લાખ ટનની સામે આ િર્ે િધીને ૩.૧૨ લાખ 

ટન જટેલુાં થશે. રાજસ્થાનમાાં પણ જીરાનુાં િાિેતર ગયા િર્ષ કરતા િધારે થયેલ હોિાના અહેિાલ 

છે. તેથી, ચાલુ િર્ે દેશમાાં જીરાનુાં ઉત્પાદન ૬.૫ લાખ ટનથી િધારે થિાની ધારણા છે 

જ ેસ્થાવનક િપરાશ અને વનકાસની માાંગને પહોંચી િળિા માટેની જરૂર કરતા િધારે છે. ગયા 

િર્ષનો બીન-િપરાશી જથ્થો પણ િધુ હોઈ શકે, તેથી જીરાના ભાિ ચાલુ િર્ષમાાં નીચા રહે તેિી 

શક્યતા છે. હાલમાાં ગુજરાતના વિવિધ બજારોમાાં  જીરૂનો ભાિ મણના રૂ׀.  ૨૪૦૦ની આસપાસ 

િિતષમાન છે. 

ઉપરોક્ત વિગતે ઉત્પાદન, વનકાસ અને િપરાશના અહેિાલોને ધ્યાનમાાં લઈ, કૃવર્ 

અથષશાસ્ત્ર વિભાગ, જૂનાગઢ કૃવર્ યુનીિસીટી, જુનાગઢની સાંશોધન ટીમે રાજકોટ  માકેરટાંગયાડષનાાં 

જીરાનાાં ઐવતહાવસક માવસક ભાિનુાં વિશ્લેશણ કરેલ છે. જનેા તારણ મુજબ એક અનુમાન છે કે 

જીરૂનો ભાિ માચણ - એનિલ, ૨૦૨૦ દરમ્યાન (કાપણી સમયે) મણનાાં રૂ׀.  ૨૨૫૦ થી 

૨૫૦૦ જટેલા રહેવાની સાંભાવના છે. જથેી ખેડૂતભાઈઓ જીરાનો સાંગ્રહ ન કરતા, કાપણી પછી 

તરતજ િેચાણ કરિા પોતાની રીતે વનણષય લઈ શકે છે.  

  હાલ કોરોના િાયરસની સમસ્યાને કારણે િૈવશ્વક િેપારમાાં મોટા પાયે ઘટાડો થઈ શકે છે. 
જથેી જીરાનાાં ભાિ િધુ નીચા જાય તો તે વસ્થવતમાાં, ખેડૂતો થોડા મરહના જીરાનો સાંગ્રહ કરી બજાર 
સુધરે ત્યારે િેચાણ કરિા પોતાની રીતે વનણષય કરી શકે છે. 


