
જીરું ના ભાવનો વરતારો (૨૦૨૧-૨૦૨૨)  

 

જીરુુંન ુઉત્પાદન મખુ્યત્વે ભારતની સાથ ેસીરરયા, ઈરાન, તરૂ્કી , ચાઈના તમેજ લેટીન અમરેીર્કામાું 

થાય છે. આ બધા દેશોમા ભારત જીરુુંનો સૌથી મોટો ઉત્પાદર્ક અન ેવપરાશ ર્કરતો દેશ છે અન ે

જીરુુંના  કુલ ઉત્પાદનના ૭૦% જેટલુું ઉત્પાદન ર્કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાું જીરૂ માટે ભારત આગવુું 

સ્થાન ધરાવે છે. ર્કારણ રે્ક ભારતમાું જીરૂનુું ઉત્પાદન માચૅ-એપ્રિલ માું આવે છે જયારે સમગ્ર પ્રવશ્વમાું 

તે જૂન-જુલાઈ મરિનામાું આવે છે.  

વષૅ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ભારતમાું જીરાનુું કુલ વાવતેર ૧૨.૪૧ લાખ િકે્ટરમાું થયેલ અન ેઅંદાજીત 

૮.૫૭ લાખ ટન ઉત્પાદન મળેલ જે વષૅ ૨૦૧૯-૨૦ માું ૯.૧૨ લાખ ટન િતુું અને વાવેતર પ્રવસ્તાર 

૧૨.૭૬ લાખ િકે્ટર રિલે, તેની સાથ ેપ્રનર્કાસ જે વષષ ૨૦૧૯-૨૦ માું ૨.૧૪ લાખ ટન િતી જે વધીન ે

૨૦૨૦-૨૧માું ૨.૯૯ લાખ ટન થયેલ. આમ, જીરુનો ભાવ માચ-ૅર0૧૯માું રૂ. ૨૮૮૨ િપ્રત મણ િતો જે  

માચષ ૨૦૨૦ માું ઘટીને રૂ. ૨૫૬૮ િપ્રત મણ થયેલ અને ત ેભાવ આગળ જતાું માચષ-૨૦૨૧ માું વધારે 

ઘટીને રૂ. ૨૪૫૨ િપ્રત મણ થયો. જે પાછલા વષષના ભાવો ર્કરતાું ઓછા છે. આનુું મખુ્ય ર્કારણ ર્કોરોના 

મિામારીના ર્કારણે ઘરેલ ુમાુંગ અને પ્રનર્કાસ પર થયેલ પ્રવપરીત અસર છે. િવે વૈપ્રશ્વર્ક અથષવ્યવસ્થાઑ 

ર્કોરોના મિામારીની નર્કારાત્મર્ક અસરો માુંથી બિાર આવી રિી છે, અને જીરાની પ્રનર્કાસમાું પાછલાું વષષની 

તલુનામાું ૪૦ ટર્કા નો વધારો નોંધાયો છે, જેના ર્કારણે ગજુરાતનાું બજારોમાું જીરુનો વેપાર જુલાઈ-ઓગસ્ટ 

૨૦૨૧ દરમ્યાન રૂ. ૨૪૦૦ થી રૂ. ૨૬૦૦ િપ્રત મણ થયલે.  

ભારતમાું ગજુરાત અને રાજસ્થાન જીરુુંના ઉત્પાદન ર્કરતા મખુ્ય રાજ્યો છે, જેમાું ગજુરાત લગભગ ૫૦ 

ટર્કા જેટલુું ઉત્પાદન ર્કરે છે. વષષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ગજુરાતમાું જીરૂનો વાવેતર પ્રવસ્તાર અંદાજે ૪.૭૪ 

લાખ િકે્ટર નોંધાયેલ (ચોથો આગોતરો અંદાજ, કૃપ્રષ ર્કલ્યાણ પ્રવભાગ, ગાુંધીનગર, ગજુરાત, ૨૦૨૦-૨૧) 

જે વષષ ૨૦૧૯-૨૦માું ૪.૮૨ લાખ િકે્ટર રિલે(અંપ્રતમ આગોતરો અંદાજ, કૃપ્રષ ર્કલ્યાણ પ્રવભાગ, 

ગાુંધીનગર, ગજુરાત ૨૦૧૯-૨૦). વષષ ૨૦૨૦-૨૧માું જીરાનુું ઉત્પાદન ૪.૦૦ લાખ ટન રિલે, જે વષષ 

૨૦૧૯-૨૦માું ૩.૭૫ લાખ ટન િતુું. વષષ ૨૦૧૯-૨૦માું ભાવો ઓછા મળવાના લીધે વષષ ૨૦૨૦-૨૧ માું  

જીરુુંના વાવેતર પ્રવસ્તારમાું ગજુરાતમાું ૧.૬૬ ટર્કા  ઘટાડો જોવા મળ્યો પરુંત ુઅનકુળૂ વાતાવરણના ર્કારણે 

ઉત્પાદનમાું વધારો થયો. જીરાના અગ્રણી પ્રનર્કાસ ર્કરતાના મત ે વષષ ૨૦૨૦-૨૧ માું તરુ્કીમાું જીરાનુું 

ઉત્પાદન ૧૫૦૦૦ ટન િત ુું અને બીજા ઉત્પાદન ર્કરતા દેશો જેવારે્ક પ્રસરરયા અને અફઘાપ્રનસ્તાન માું 

રાજર્કીય અસ્સ્થરતાના લીધે વેપાર પર નર્કારાત્મર્ક અસર પડશે અને જેના લીધે ભારતીય પ્રનર્કાસર્કારોને 

ફાયદો થશે અને તનેા લીધે બજારમાું જીરાના ભાવો સારા જળવાઈ રિવેાની શક્યતા છે.   



ઉપરોક્ત ઉત્પાદન, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાું માુંગ અન ેસ્થાપ્રનર્ક બજારોની પ્રવગતોન ેધ્યાનમાું લઈન ે

સેન્ટર ઓફ એગ્રીર્કલ્ચરલ મારે્કટ ઈન્ટેલીજન્સ, નાિપે-ર્કાસ્ટ િોજેક્ટ, આણુંદ કૃપ્રષ યપુ્રનવપ્રસિરટ, આણુંદ 

ખાત ેસુંશોધન િાથ ધરવામાું આવેલ જેમાું ગજુરાત રાજ્યના જીરાના મખુ્ય બજારોના અગાઉના વષોના 

માપ્રસર્ક ભાવોનુું પ્રવશ્લેષણ ર્કરેલ જેનાું તારણ પરથી અનમુાન છે રે્ક જીરૂનો ભાવ માર્ચ-એપ્રિલ, ૨૦૨૨ 

માાં રૂ.૨૩૦૦ – ૨૫૦૦ િપ્રિ મણ (રૂ. ૧૧૫૦૦  થી રૂ. ૧૨૫૦૦ િપ્રિ ક્વવન્ટલ) રિવેાની સુંભાવના છે. 

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની પરરસ્થપ્રતમાું સધુારો થતાું જીરુુંના ભાવ ભપ્રવષ્ટ્યમાું વધી શરે્ક છે.  

   નોંધ: આંિરરાષ્ટ્રીય ક િંમિોમાાં ફરેફાર, પ્રન ાસ અથવા આયાિ િપ્રિબાંધો વગેરે જેવા  ોમોકિટી બજારોમાાં 
નવા પકરવિચનો ને  ારણે આગાહી  રેલા ભાવો  રિાાં વાસ્િપ્રવ  ભાવોમાાં ફરેફાર થઈ શ ે છે. ભાવોનો 
આ અંદાજો અગાઉના વર્ષોના માપ્રસ  ભાવોન  ાં પ્રવશ્લેર્ષણ અને આં િા ીય મોિલેના િારણ પરથી  રેલ છે 
િેથી વાસ્િપ્રવ  બજાર ભાવ અને આગાહી  રેલા ભાવ સમાન ન પણ રહી શ ે. 

  

 


