
ખેડુતમિત્રો એમિલ-ર0ર0 િમિના પછી જીરુ વેચવાનો મનણ્રય લઇ શકે છે 

જીરુુંન ુઉત્પાદન મખુ્યત્વ ેભારતની સાથ ેસીરરયા, ઈરાન, તરુ િૅ, ચાઈના તેમજ લેટીન અમરેી ામા 
થાય છે. આ બધા દેશોમા ભારત જીરુુંનો સૌથી મોટો ઊત્પાદ  અન ે વપરાશ તૉ દેશ છે. 
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાું જીરૂ માટે ભારત આગવુું સ્થાન ધરાવે છે.  ારણ  ે ભારતમાું જીરૂનુું 
ઉત્પાદન માચ-ૅએપ્રિલ માું આવે છે જયારે સમગ્ર પ્રવશ્વમાું તે જૂન-જુલાઈ મરિનામાું આવે છે.  

વષૅ ર0૧૮-૧૯ દરમ્યાન ભારતમાું જીરાનુું કુલ વાવેતર ૧૦.૨૮ લાખ િકે્ટરમાું થયેલ અન ે
અંદાજીત ૬.૦૭ લાખ ટન ઉત્પાદન મળેલ જે વષૅ ર0૧૭-૧૮ માું ૬.૯ લાખ ટન િતુું તેની 
સાથેસાથ ેવષૅ ૨૦૧૭-૧૮ મા પ્રન ાસ ૧.૪૪ લાખ ટનથી વધીન ે૨૦૧૮-૧૯ માું ૧.૮૦ લાખ ટન 
થઈ િતી. આમ, પ્રન ાસ તેમજ સ્થાપ્રન  માુંગ વધવાને  ારણે માચ-ૅ૨૦૧૭ માું જીરૂનો ભાવ રૂ. 
૨૫૨૬ િપ્રત મણથી વધીન ેમાચ-ૅર0૧૮ મા રૂ. ૨૮૩૭ િપ્રત મણ અન ેત્યારબાદ વધીને નવેમ્બર 
૨૦૧૯ માું રૂ. ૩૪૯૪ િપ્રત મણ થઇ િતી. 

ચાલુું વષૅ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ગજુરાતમાું જીરૂનો વાવેતર પ્રવસ્તાર ૪.૭૪ લાખ િકે્ટર નોધાયેલ 
છે (બીજો આગોતરો અંદાજ, કૃપ્રષ  લ્યાણ પ્રવભાગ, ગાુંધીનગર, ગજુરાત) જે ગત વષૅ ૨૦૧૮-૧૯માું 
૩.૪૦ લાખ િકે્ટર રિલે.(આખરી સધુારેલ આગોતરો અંદાજ, કૃપ્રષ  લ્યાણ પ્રવભાગ, ગાુંધીનગર, 

ગજુરાત) ઉત્પાદન ગત વષૅ ૨૦૧૮-૧૯માું ૨.૦૦ લાખ ટનની સામ ે ચાલુું વષૅ ૨૦૧૯-૨૦માું 
૩.૧૨ લાખ ટન રિવેાની સુંભાવના છે. ભારતમાું જીરૂ પ વતા મખુ્યત્વ ેબ ેજીલ્લાઓમાું ચાલુું વષૅ 
પ્રશયાળું લુંબાવાથી ઉભા પા ની સ્સ્થપ્રત સારી છે. જેથી ભારતમાું જીરૂનુું ગત વષૅ  રતાું વધારે 
ઉત્પાદનની આશા છે.સાથોસાથ  ોવીડ-૧૯નાું રોગને  ારણ ે તેમજ તરુ િૅ અને સીરીયામાું ચાલુું 
વષૅમાું જીરૂનુું ઓછુ વાવતેર થવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાું ભારતીય જીરૂની માુંગ ટુું  સમયમાું 
વધવાની શક્યતા છે. વધ ુસ્થાપ્રન  ઉત્પાદન અન ેઆંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાું માુંગ ન િોવાને  ારણ ે
ચાલુું વષૅમાું જીરૂનો ભાવ ઓછો રિવેાની શક્યતાઓ છે. િાલ ગજુરાતના બજારોમાું જીરૂનો ભાવ 
રૂ. ૨૫૫0 િપ્રત મણ છે. જે એપ્રિલ-મે મરિનામાું ઘટશે અન ે ત્યારબાદ જૂન-જુલાઇથી ભાવમાું 
ધીમેધીમ ેવધારાની શક્યતાઓ છે. 

ઉપરોક્ત ઉત્પાદન, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાું માુંગ અન ેસ્થાપ્રન  બજારોની પ્રવગતોન ેધ્યાનમાું લઈન ે
સેન્ટર ઓફ એગ્રી લ્ચરલ મા ેટીંગ ઈન્ટેલીજન્સ, નાિપે- ાસ્ટ િોજેક્ટ, આણુંદ કૃપ્રષ યપુ્રનવૅપ્રસટી, આણુંદ 
ખાત ેસુંશોધન િાથ ધરવામાું આવેલ જેમાું ઉંઝા મા ેટ યાડિૅના જીરાના ઐપ્રતિાપ્રસ  માપ્રસ  ભાવોનુું 
પ્રવક્ષ્લેષણ  રેલ જેનાું તારણ પરથી અનમુાન છે  ે જીરૂનો ભાવ એપ્રિલ-મે, ૨૦૨૦ ( ાપણી સમયે) 
રૂ. ૨૩૦૦ થી ૨૭૦૦ િપ્રત મણ (રૂ. ૧૧૫૦૦ થી ૧૩૫૦૦ િપ્રત સ્ક્વન્ટલ) રિવેાની સુંભાવના છે. 
પરુંત,ુ ભારતમાું નોવેલ  ોરોના વાયરસ ( ોપ્રવડ-૧૯) ના લીધ ેથયેલ લો ડાઉનના  ારણે ઉપરોક્ત 
ભાવમાું ફેરફાર થઇ શ ે છે. જેથી ખડુેતભાઇઓને જીરૂ સુંગ્રિ  રીને થોડા મરિના પછી વેચાણ 
 રવાનો પોતાની રીતે પ્રનણણય લઈ શ ે છે. 

અત્યારના સમયમાું  ોપ્રવડ-૧૯ ની વૈપ્રશ્વ  મિામારીને  ારણ ે પ્રન ાસ બુંધ છે. પરુંત,ુ ટુું  સમયમાું 
સ્સ્થપ્રતમાું સધુારો થશે ત્યારે વૈપ્રશ્વ  બજારમાું માુંગ વધશે અન ે સ્થાપ્રન  બજારોમાું જીરૂનો ભાવ 
વધવાની શક્યતાઓ છે. 


