જીરુંના ભાવનો વરતારો (૨૦૨૦-૨૧)
જીરુુંન ુ ઉત્પાદન મુખ્યત્વે ભારતની સાથે સીરરયા, ઈરાન, ત ુર િૅ, ચાઈના તેમજ લેટીન
અમેરી ામા થાય છે . આ બધા દે શોમા ભારત જીરુુંનો સૌથી મોટો ઊત્પાદ

અને વપરાશ તૉ

દે શ છે અને જીરુુંના કુલ ઉત્પાદનના ૭૦% જેટલુું ઉત્પાદન રે છે . આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાું જીરૂ
માટે ભારત આગવુ ું સ્થાન ધરાવે છે .

ારણ

ે ભારતમાું જીરૂનુ ું ઉત્પાદન માચૅ-એપ્રિલ માું

આવે છે જયારે સમગ્ર પ્રવશ્વમાું તે જૂન-જુલાઈ મરિનામાું આવે છે .
વષૅ ર0૧૯-૨૦ દરમ્યાન ભારતમાું જીરાનુ ું કુલ વાવેતર ૮.૪૨ લાખ િેક્ટરમાું થયેલ અને
અંદાજીત ૫.૪૭ લાખ ટન ઉત્પાદન મળે લ જે વષૅ ર0૧૮-૧૯ માું ૬.૯ લાખ ટન િત ુું અને
વાવેતર પ્રવસ્તાર ૧૦.૨૭ લાખ િેક્ટર રિેલ, તેની સાથેસાથે પ્રન ાસ જે વષષ ૨૦૧૮-૧૯ માું ૧.૮૦
લાખ ટન િતી જે વધીને ૨૦૧૯-૨૦માું ૨.૧૦ લાખ ટન થયેલ. આમ, પ્રન ાસ તેમજ સ્થાપ્રન
માુંગ વધવાને

ારણે માચૅ-૨૦૧૮માું જીરૂનો ભાવ રૂ. ૨૬૯૨ િપ્રત મણથી વધીને માચૅ-

ર0૧૯માું ૨૮૮૨ િપ્રત મણ અને ત્યારબાદ ઘટીને

માચષ ૨૦૨૦ માું રૂ. ૨૫૬૮ િપ્રત મણ,

ઓગસ્ટ-૨૦૨૦માું રૂ. ૨૫૧૭ અને સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૦માું રૂ.૨૪૨૬ થયેલ જે પાછલા વષષના ભાવો
રતાું ઓછા છે . આનુ ું મુખ્ય ારણ ોરોના મિામારીના ારણે ઘરે લ ુ માુંગ અને પ્રન ાસ પર થયેલ
પ્રવપરીત અસર છે .
ભારતમાું ગુજરાત અને રાજસ્થાન જીરુુંના ઉત્પાદન તાષ બે મુખ્ય રાજ્યો છે , એમાુંથી ગુજરાત
લગભગ ૬૧ % જેટલુું ઉત્પાદન સાથે િથમ ક્રમાું ે છે . વષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ગુજરાતમાું
જીરૂનો વાવેતર પ્રવસ્તાર ૪.૮૦ લાખ િેક્ટર નોંધાયેલ (ચોથો આગોતરો અંદાજ, કૃપ્રષ

લ્યાણ

પ્રવભાગ, ગાુંધીનગર, ગુજરાત) જે વષષ ૨૦૧૮-૧૯માું ૩.૫૦ લાખ િેક્ટર રિેલ(આખરી સુધારે લ
આગોતરો અંદાજ, કૃપ્રષ

લ્યાણ પ્રવભાગ, ગાુંધીનગર, ગુજરાત). ઉત્પાદન વષષ ૨૦૧૮-૧૯માું

૨.૦૦ લાખ ટનની સામે વષષ ૨૦૧૯-૨૦માું ૩.૮૫ લાખ ટન રિેલ. ચાલુ વષે ઓછા ભાવો
મળવાના ારણે જીરુુંના વાવેતર અને ઉત્પાદનમાું ઘટ રિેવાની સુંભાવના છે પરું ત ુ જીરુનો પાછલાું
વષષનો સ્ટો વધારે િોય તે આ વષે બજારમાું આવશે જેનાથી જીરુુંના ભાવ બજારોમાું સ્સ્થર બની
રિશે.
ઉપરોક્ત ઉત્પાદન, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાું માુંગ અને સ્થાપ્રન

બજારોની પ્રવગતોને ધ્યાનમાું

લઈને સેન્ટર ઓફ એગ્રી લ્ચરલ મા ે ટ ઈન્ટેલીજન્સ, નાિેપ- ાસ્ટ િોજેક્ટ, આણુંદ કૃપ્રષ

યુપ્રનવપ્રસિરટ, આણુંદ ખાતે સુંશોધન િાથ ધરવામાું આવેલ જેમાું ગુજરાત રાજ્યના જીરાના મુખ્ય
બજારના ઐપ્રતિાપ્રસ

માપ્રસ

ભાવોનુ ું પ્રવક્ષ્લેષણ

રે લ જેનાું તારણ પરથી અનુમાન છે

ે

જીરૂનો ભાવ માર્ચ-એપ્રિલ , ૨૦૨૧ (કાપણી સમયે) રૂ.૨૨૦૦-૨૭૦૦ િપ્રિ મણ (રૂ. ૧૧૦૦૦ થી
રૂ. ૧૩૫૦૦ િપ્રિ ક્વવન્ટલ) રિેવાની સુંભાવના છે .
જીરુુંની પ્રન ાસમાું વધારો થવાની સુંભાવનાના લીધે જીરુુંના ભાવ ભપ્રવષ્ટ્યમાું વધી શ ે છે .

