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ુષ�યળરીઅ ઙૃઞળીદફૂ ઼્ણર �ટીફૃઅ ��અ  
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                                 મસાલાઓની બાબતમા ં ગૌરવવતંો ઈિતહાસ ધરાવતા ભારત ે િવ�ને અનેક 

મસાલાઓની ભેટ આપી છે. એ તે ના મસાલા જ હતા, " #$ેજોન ેભારત %ધુી ખ(ચી લા*યા હતા. 

ખોરાકમા ં ,વાદની સાથ ે સોડમ લાવતા 01ંુને 

િવ�ના 2ણેૂ2ણેૂ પહ5ચાડવામા ં6જુરાતનો ફાળો 

સૌથી િવશેષ છે. રાજયના મહ;ન< ુ ખે=તૂોએ %કૂ> 

જમીન અન ેઓછ> પાણીમા ંપણ પોતાનો પરસેવો 

ર;ડ>ન ે એવી કમાલ કર> ક; આ" િવ�ની ?ુલ 

જ@AરયાતBુ ં ૬૦ ટકા 01ંુ એકEુ ં 6જુરાત પકવે 

છે. આ તરફ સાહિસક વેપાર>ઓની ?ુનહેથી 01ંુનો 

વેપાર FતરરાGH>ય બIયો. આ" ભાJય ેજ કોઈ 

એવો દ;શ હશે, જયા ં 6જુરાતBુ ં 01ંુ ન પહ5ચ< ુ ં

હોય. જયાર; ઠંડકની Lિતક બનેલી વAરયાળ> અને 

MNુયOવે રા,થાનનો પાક ગણા< ુ ં ઈસબ6લુ પણ 

Pઝાના માકRટ થક> જ િવ�ભરમા ં ણી< ુ ંબISુ ંછે. 

                                ઉનાવાના િશUક મોહનલાલ 61ુુના ઈરાન Lવાસ બાદ Pઝા તેમજ આસપાસના 

િવ,તારોમા ં01ંુની ખેતી અને વેપારને નવી Aદશા મળતા ં?ૃિષWાિંતનો પાયો નાખવાની શ@આત થાય 

છે, "ની અસરથી Pઝા 01ુના વેપારમા ંએક  ણી< ુ ં,થળ બનતા અહX આYુબાYુના િવ,તારોમાથંી 

ખે=ૂતો બળદગાડામા ંમાલ ભર>ને વચેાણઅથZ આવવા લાJયા. આથી થોડા સમય બાદ િસ[\રુ યાડ]ના 

સબયાડ] તર>ક; Pઝાન ેઓળખ મળ>. જોક; Pઝાના વપેાર>ઓની સાહિસકતાન ેપAરણામ ેવેપાર સતત 

વધવા લાJયો હોવાથી PઝાBુ ંપોતાBુ ંમાકRટયાડ] થાય એ માટ; ઉિમયામાતા ધામ ખાત ેવેપાર>ઓની 

એક બેઠક મળ>. આ બાદ વષ] ૧૯૫૪મા ં ૨૩ ઓdટોબરના રોજ Mુબંઈ રાજયના િવકાસખાતાના 

 હ;રનામા હ;ઠળ મોહનભાઈ પટ;લના LMખુપદ; Pઝા માકRટયાડ]ની રચના કરવામા ંઆવી. આ બાદ 

01ંુની સાથ ે વAરયાળ> અને ઈસબ6લુ સAહતની પદેાશોને પણ FતરરાGH>ય બ ર મeSુ.ં 

Pઝાથી ૫૦ દ;શોમા ંઈસબ6લુની િનકાસ થાય છે 

                                 Lાચીન સમયથી ભારતમા ં પાચનતfં સAહત શર>રના િવિવધ િવકારોને gૂર 

કરવા ઈસબ6લુનો વપરાથ થતો આ*યો છે. જો ક; આ ઈસબ6લુને સમ$ િવ�મા ંLચhલત કરવા 

Pઝાનો સૌથી િવશષે ફાળો છે. Pઝા માકRટયાડ] ખાતે દર વષZ સર;રાશ ૨૦ લાખ બોર> (એક બોર> ૭૫ 

Aકલો) "ટEુ ંઈસબ6લુ 6જુરાત તમેજ રાજ,થાન અને મlયLદ;શમાથંી વચેાણ માટ; આવે છે, "માથંી 
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#દા" ૧૨ લાખ બોર>ની િવ�ના ૫૦થી વm ુ દ;શોમા ં િનકાસ કરવામા ં આવ ે છે. િવ�ભરની 

ફામા],SAુટકલ કંપનીઓ ઈસબ6લુની જ@Aરયાત માટ; એકમાf Pઝા પર િનભ]ર છે. Pઝાથી િનકાસ 

થ< ુ ંઈસબ6લુ અજોડ િવ�સિંનયતા ધરાવે છે. તેના કારણે અIય રાજયમાથંી પણ ખે=તૂો Pઝા 

મારફતે િવ�ભરમા ંઈસબ6લુનો *યાપાર કર; છે. 

 


