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આ ભાગને અલગ પ ૃષ્ઠ ક્રમ આપવામાં આવ્યા છે જેથી તે અલગ સંકલલત સ્વરૂપમાં રાખી િકાય.

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.
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કાયદો અને ન્યાય મંત્રાલય
(વૈ ધાનનક નવભાગ)

નવી દિલ્હી, રધવવાર, સપ્ટે મ્બર 27,2020/અધિન ૫, ૧૯૪૨ (િક)

સંસદના નીચેના અનધનનયમને 24 સપ્ટેમ્બર 2020 ના રોજ રાષ્ટ્રપનિને ઉચ્ચારણ મળ્યો અને
િે સામાન્ય માહિિી માટે અિીં પ્રકાનિિ કરવામાં આવ્યો

કૃનિ (સિક્તિકરણ અને સંરક્ષણ)
હકિંમિ બાંયધરી અને ફામમ સેવાઓ
પર કરારનાઅધધધનયમ, ૨૦૨૦,
[24સપ્ટેમ્બર,2020 ]

૨૦૨૦ ની સંખ્યા ૨૦ ની
આ અધધધનયમ ખેતીને લગતા કરારો પર એવ ં રાષ્રીય માળખ ં ઊભ ં
કરવાની િોગવાઈ કરે છે કે જેમાં તે કૃધિ વ્યવસાય કરતી પેઢીઓ, તેને લગતી
પ્રદક્રયા કરનારાઓ, િથ્થાબંધ વેપારીઓ, ધનકાસકારો અને મોટા છૂટક વેપારીઓ
ૂ ોન ં સંરક્ષણ અને સિક્તતકરણ થાય અને ભધવષ્યની
સાથે કામકાિ કરતા ખેડત
કૃધિ ઊપિ અંગેની સેવાઓ અને વેચાણઅને ખેતી સાથે સંકળાયેલી તથા તેને
લગતી આનિંલગક બાબતો માટે પરસ્પર સંમધતથી વાિબી અને પારિિશક રીતે
લાભપ્રિ દકિંમતન ં માળખ ં બને
પ્રકરણ ૧
પ્રારં ભભક

૧.

આવશે.
૨.

(૧) આ અધધધનયમને કૃધિ ઊપિ વ્યાપાર અને વાલણજ્ય ટૂાંકય શીિભક
અને
(સંવધશન અને સધવધા) અધધધનયમ,૨૦૨૦, કહેવામાં આવિે. પ્રારાંર્
(૨) તે 5 જૂ ન, 2020 ના રોજ અમલમાાં આવ્યાં હોવાનયાં માનવામાાં
આ અધિધન્મમાાં, જ્ાાં સયિી બીજો કોઈ સાંદર્ભ આપવામાાં ન
આવે, ત્ાાં સયિી નીચેની બાબતો જરૂરી રહેશે(ક) 'કૃધિ ઊપજ' એટલે, (i) ખાદ્યપદાર્થો કે જે માાં ઘઉં, ચોખા અને અન્્ સામાન્્ અનાજ બીજ,

દાળ, ખાદ્ય તેલીધબ્ાાં, તેલ, શાકર્ાજી, ફળો, સૂકોમેવો, મસાલા, શેરડી અને
પાળેલાાં મરઘાાં ઉછે ર, ડયક્કર ઉછે ર, બકરાાં પાલન, માછીમારી અને ડેરી વગેરે કે જે
માણસના આહાર માટે તેના પ્રાકૃધતક કે પ્રક્રિ્ા કરેલા સ્વરૂપમાાં રાખવામાાં આવ્ા
હો્.
(ii) પશયઓ માટેનો ઘાસચારો કે જે માાં ખોળ કે અન્્ ધમશ્રણ જે વા
પદાર્થો;
(iii) કાચો કપાસ, પીંજે લયાં કે ન પીંજે લયાં;

વ્ાખ્્ા
ઓ

(iv) રૂ, કપાધસ્ા અને કાચયાં શણ;
(ખ) "એપીએમસી ્ાડભ" એટલે કોઈપણ રાજ્ના અધિધન્મ હેઠળ કૃધિ
ઊપજની બજાર અને વેપાર માટે સ્ર્થપા્ેલી કૃધિ ઊપજ બજાર સધમધત ્ાડભ,
કેકોઈપણ નામે ઓળખાતી હો્ એ ર્ૌધતક જગ્્ા.
૨
(ગ) "કાંપની" એટલે કાંપની અધિધન્મ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૨ ના ખાંડ
૦
(૨૦) માાં વ્ાખ્્ાધ્ત કાંપની;
૧
૩
ની
૧
૮
(ઘ) "ઇલેક્રોધનક રેડીંગ એન્ડ રાન્ઝે ક્શન પ્લેટફોમભ" નો અર્થભ છે એક એવયાં
પ્લેટફોમભ કે જે ની અાંદર ઇલેક્રોધનક ઉપકરણો અને ઈન્ટરનેટના ઉપ્ોગના નેટવકભ
દ્વારા ખેતીની ઊપજના વ્ાપાર અને વાધણજ્ના સાંચાલન માટે પ્રત્ક્ષ અને
ઓનલાઈન ખરીદ વેચાણને સ્વાર્ાધવક અને સરળ બનાવવામાાં આવે છે જે ને લીિે
કૃધિ ઉપજની આવી પ્રત્ેક લેવડદેવડનયાં ખરેખર ધવતરણ ર્થા્ છે , જ્ાાં આવી પ્રત્ેક
લેવડદેવડમાાં ખેતીની ઊપજની વાસ્તધવક સોંપણી કરવામાાં આવે છે .

(ઙ) "ખેતીની સેવાઓ" માાં ખેતી માટે બીજનો પયરવઠો, ખોરાક, ચારો,
કૃધિ-રસા્ણો, ્ાંત્ર સામગ્રી અને પ્રૌદ્યોધગકી, સલાહ, ધબન-રાસા્ધણક કૃધિઉતપાદક સામગ્રી અને આવી અન્્ ઉતપાદક સામગ્રીનો સમાવેશ ર્થા્ છે .
(ચ) "ખેડૂત" એટલે એવી વ્ધક્ત કે જે જાતે અર્થવા ર્ાડે રાખેલા શ્રધમકો
દ્વારા ખેતીની ઊપજનયાં અને ઉતપાદનને લગતયાં કામકાજ કરે છે અર્થવા તો તેમાાં કૃધિ
ઉતપાદક સાંગઠનનો પણ સમાવેશ ર્થા્ છે ;

(છ) "કૃધિ ઉતપાદક સાંગઠન" એટલે કોઈપણ નામે ઓળખાતી ખેડૂતોની
માંડળી અર્થવા સમૂહ, (i) જે તે સમ્ે અમલમાાં હો્ તેવા કોઈપણ કા્દા હેઠળ જે ની નોંિણી
ર્થઇ હો્ અર્થવા
(ii) કેન્ર અર્થવા રાજ્ સરકાર દ્વારા પ્રા્ોધજત કા્ભિમ અર્થવા તે
હેઠળ સાંવર્િભત કોઈપણ ્ોજના;

(જ) "ખેતી કરાર" એટલે કોઈ ખેડૂત અને કોઈ પ્ર્ોજક વચ્ચે, અર્થવા
કોઈ ખેડૂત, કોઈ પ્ર્ોજક અને કોઈ ત્રાધહત પક્ષ વચ્ચે પૂવભધનિાભક્રરત ગયણવત્તા િરાવે
તેવો અને ખેતીની ઊપજ અર્થવા પાલનને લગતયાં કોઈ ઉતપાદન ર્થ્ા પૂવે કે જે માાં
પ્ર્ોજક ખેતીની એવી ઊપજ ખેડૂત પાસેર્થી ખરીદ કરવા અને તેને ફામભ સેવાઓ
પૂરી પાડવા સાંમત ર્થ્ા હો્ એવો લેધખત કરાર.
સ્પષ્ટીકરણ:- આ ખાંડના હેતય માટે 'ખેતી કરાર' શબ્દોમાાં નીચે દશાભવેલી બાબતોનો
સમાવેશ ર્થઇ શકે (i) 'વેપાર અને વાધણજ્ કરાર', કે જે માાં ઉતપાદન ર્થા્ તે દરધમ્ાન
વેપારની ચીજવસ્તયની માધલકી ખેડૂત પાસે રહે છે અને જ્ારે તે પ્ર્ોજક સાર્થેની
ધન્ત શરતો મયજબ તેની સોંપણી કરે ત્ારે તે ઊપજની કકાંમત મેળવે છે .
(ii) 'ઉતપાદન કરાર', કે જે માાં પ્ર્ોજક, સાંપૂણભપણે કે આાંધશક રીતે ફામભ
સેવાઓ પૂરી પાડવા અને પેદાશનયાં જોખમ સહન કરવા સાંમત ર્થા્ છે , પરાંતય તે
એવા ખેડૂતને તેણે કરેલી મહેનત માટે ચયકવણી કરવા સાંમત ર્થા્ છે ; અને
૧
૯
૩

(iii) આવા અન્્ કરારો અર્થવા ઉપર દશાભવેલા કરારોનયાં સાં્ોજન.
(ઝ) "પેઢી" એટલે ર્ારતી્ ર્ાગીદારી અધિ- ધન્મ, ૧૯૩૨, મયજબ
વ્ાખ્્ાધ્ત પેઢી;

૨
ની
૯
(ઞ) "કયદરતી આપધત્ત" એટલે કોઈપણ અણિારી બાહ્ય ઘટના, જે માાં પૂર,
દયષ્કાળ, ખરાબ હવામાન, િરતીકાંપ, રોગચાળો ફાટી નીકળવો, જીવજાં તય ઉપરવ
અને એવા અન્્ બનાવો, કે જે અધનવા્ભ હો્ અને જે ખેતી કરાર ક્ો હો્ તેવા
પક્ષકારોના ધન્ાંત્રણની બહારના હો્;
(ટ) "અધિસૂચના" એટલે કેન્ર સરકાર અર્થવા રાજ્ સરકારો, જે પણ
બાબત હો્, દ્વારા સરકારી રાજપત્રમાાં પ્રકાધશત કરેલી, અધિસૂચના અને તર્થા
"ધનર્દભષ્ટ કરેલી" શબ્દપ્ર્ોગનો અર્થભ પણ તદનયસાર તે પ્રમાણે કરવાનો રહેશે;

(ઠ) "વ્ધક્ત" શબ્દમાાં નીચેનાનો સમાવેશ ર્થા્ છે (ક) સાંબાંધિત વ્ધક્ત;
(ખ) ર્ાગીદારી પેઢી;
(ગ) કાંપની;
(ઘ)મ્ાભક્રદત જવાબદારીવાળી ર્ાગીદારી;
(ઙ) સહકારી માંડળી
(ચ) સોસા્ટી; અર્થવા
(છ) કેન્ર સરકાર અર્થવા રાજ્ સરકાર દ્વારા સાંચાધલત કા્ભિમ
હેઠળ સાંસ્ર્થાધપત અર્થવા માન્્તા પ્રાપ્ત એવયાં કોઈપણ માંડળ અર્થવા
વ્ધક્તઓનો એવો સમૂહ;
(ડ) "ધન્ત" એટલે આ અધિધન્મ હેઠળ બનાવવામાાં આવેલા ધનિાભક્રરત

ધન્મો;
(ણ) "નોંિણી સત્તાધિકારી" એટલે રાજ્ સરકાર દ્વારા કલમ ૧૨ હેઠળ
ધનર્દભષ્ટ સત્તાધિકારી.
(ત) "પ્ર્ોજક" એટલે એવી કોઈ વ્ધક્ત કે જે ણે ખેતીની ઊપજ ખરીદવા
માટે ખેડૂત સાર્થે ખેતી કરાર ક્ો હો્.
(ર્થ) "રાજ્"માાં કેન્રશાધસત સાંઘ પ્રદેશનો સમાવેશ ર્થા્ છે .
પ્રકરણ II
ખેતી કરાર
ખેતી
૩. (૧) ખેડૂત કોઈપણ ખેતીની ઊપજના સાંદર્ભમાાં ખેતી કરાર કરી શકે છે અને કરાર
અને તેનો
આવા કરારમાાં નીચે મયજબની જોગવાઈ હોઈ શકે છે સમ્ગા
ળો
(ક) આવી ઊપજના પયરવઠા માટેની શરતો કે જે માાં પયરવઠો પૂરો પાડવાનો
સમ્, ગયણવત્તા, કક્ષા, િોરણો, કકાંમત અને એવી બીજી બાબતોનો સમાવેશ ર્થા્
છે ; અને
(ખ) ખેતી સાંબાંધિત સેવાઓ પૂરી પાડવાની સમ્ મ્ાભદા:
એ શરતે કે આવી ફામભ સેવાઓ આપવાની કાનૂની જરૂક્રર્ાતનયાં પાલન કરવાની
જવાબદારી પ્ર્ોજકની અર્થવા તો ફામભ સેવા પૂરી પાડનારની, જે પણ બાબત હો્,
રહેશે,
(૨) કોઈ ખેડૂત આ ખાંડ હેઠળ પાક ર્ાધગ્ાના હક્કોનો અનાદર ર્થા્ તેવો
ખેતી કરાર કરશે નહીં.
સ્પષ્ટીકરણ:- આ પેટા કલમના હેતયઓ માટે, 'પાક ર્ાધગ્ો' શબ્દો એટલે ખેતી
કરનાર અર્થવા ફામભની જમીનનો ર્ોગવટો કરનાર કે જે ઔપચાક્રરક રીતે અર્થવા
અનૌપચાક્રરક રીતે ખેતી ઊપજને ઉગાડવા કે પાલન કરવા માટે પાકનો ધન્ત ર્ાગ

આપવા અર્થવા જમીનના માધલકને ધન્ત રકમ આપવા માટે સાંમત ર્થ્ો હો્ છે .
(૩) ખેતી કરારની ન્્ૂનતમ મયદત પાકની એક મોસમ અર્થવા પશયિનનયાં એક
ઉતપાદન ચિ, જે બાબત હો્ તે, અને મહત્તમ મયદત પાાંચ વિભની રહેશે:
એ શરતે કે જ્ાાં કોઈપણ ખેતી ઊપજનયાં ઉતપાદન ચિ વિારે લાાંબય હો્ અને જો તે
પાાંચ વિભર્થી વિારે ચાલે તેવયાં હો્, તો તેવા ક્રકસ્સામાાં, ખેતી કરારની મહત્તમ મયદત
ખેડૂત અને પ્ર્ોજક પરસ્પર નક્કી કરે તે હોઈ શકે અને તેનો ખેતી કરારમાાં સ્પષ્ટપણે
ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.
(૪) ખેડૂતોને લેધખત ખેતી કરાર કરવામાાં સરળતા રહે તે હેતય માટે, કેન્ર
સરકાર તેને ્ોગ્્ લાગે તેવી રીતે ખેતી કરારના નમૂના સાર્થે જરૂરી માગભદશભક સૂચના
બહાર પાડી શકે છે .

ખેતી
૪.(૧) જે પક્ષો ખેતી કરાર કરે છે તેઓ ખેતીની ઊપજ માટે પરસ્પર સ્વીકા્ભ હો્ ઊપજની
તેવી જરૂરી ગયણવત્તા, કક્ષા અને િોરણો નક્કી કરે જે નયાં અનયપાલન કરવાનયાં છે તેને ગયણવત્તા
કક્ષા અને
એવા કરારની શરત તરીકે દશાભવી શકે.
િોરણો
(૨) પેટા-કલમ (૧) ના હેતય માટે, પક્ષો નીચે મયજબની ગયણવત્તા, કક્ષા અને
િોરણો અપનાવી શકે (ક) કે જે કૃધિધવજ્ઞાનની પ્રર્થા, કૃધિ આબોહવા અને એવાાં બીજાાં પક્રરબળો
સાર્થે સયસાંગત હો્; અર્થવા
(ખ) આ હેતય માટે રાજ્ સરકારની એજન્સી

અર્થવા કેન્ર સરકારની

એજન્સીએ, અર્થવા આ સરકાર દ્વારા અધિકૃત કોઈપણ એજન્સીએ ઘડેલાાં
િારાિોરણો,

અને સ્પષ્ટપણે એવી ગયણવત્તા, કક્ષા અને િોરણો દશાભવતો હો્ તેવો ખેતી કરાર:
(૩) ખેતી કરારમાાં કીટનાશક શેિ, અનાજ સલામતીના િોરણો, ખેતીની સારી

પ્રણાલી અને કામદાર અને સામાધજક ધવકાસના િોરણો પણ ગયણવત્તા, કક્ષા અને
િોરણોમાાં અપનાવી શકા્.
(૪) ખેતી કરાર કરનારા પક્ષોને, ખેતીની કે ઉછે રની પ્રક્રિ્ા દરધમ્ાન અર્થવા તો
સોંપણીના સમ્ે,

પરસ્પર સ્વીકા્ભ ગયણવત્તા, કક્ષા અને િોરણો પર દેખરેખ

રાખવા માટે અને પ્રમાધણત કરવા માટે લા્ક, ચકાસે એવો ત્રાધહત પક્ષ હો્ કે જે
ધનષ્પક્ષતા તર્થા ઔધચત્ સયધનધચચત કરે, એવી શરતની જરૂર પડી શકે છે

ખેતી
૫. ખેતી ઊપજની ખરીદી માટે ચયકવવાની ર્થતી કકાંમત ખેતી કરારમાાં જ ધનિાભક્રરત ઉપજની
કરી શકા્ છે અને દશાભવી શકા્ છે , અને જો આવી કકાંમત ફેરફારને અિીન હો્ કકાંમતનયાં
ધનિાભરણ
તો, એવયાં કરારમાાં સ્પષ્ટપણે દશાભવવયાં જોઈએ કે (ક) એવી ઊપજ માટે ચયકવવાની ર્થતી બાાં્િરી- કૃત કકાંમત;
(ખ) બા્િરીકૃત કકાંમત કરતાાં વિારાની પ્રત્ક્ષ કકાંમતનો સાંદર્ભ , જે માાં
બોનસ અને પ્રીધમ્મનો પણ સમાવેશ ર્થા્ છે , ખેડૂત માટે ઉત્તમ મૂલ્્ સયધનધચચત
કરવા અને એવી કકાંમતનો સાંદર્ભ ધનર્દભષ્ટ એપીએમસી ્ાડભ અર્થવા ઇલેક્રોધનક વેપાર
અને લેવડદેવડ પ્લેટફોમભની પ્રવતભમાન કકાંમત સાર્થે અર્થવા કોઈપણ ઉધચત માપદાંડ
િરાવતી કકાંમત સાર્થે જોડી શકા્:
એ શરતે કે ખેતી કરારમાાં આવી કકાંમતનયાં ધનિાભરણ કરવાની પધ્િધત અર્થવા
બાાં્િરીકૃત કકાંમત અર્થવા વિારાની રકમ જોડવામાાં આવી હો્.

ખેતી
૬. (૧) જ્ાાં, ખેતી કરાર હેઠળ, કોઈપણ ખેતી ઊપજની સોંપણી નીચેની રીતે ઊપજનયાં
વેચાણ
ર્થવાની હો્ અર્થવા
(ક) પેઢીના દરવાજે ર્થી પ્ર્ોજક દ્વારા લેવાની હો્, ત્ારે તેણે એવી ખરીદી
સોંપણી ધન્ત સમ્ની અાંદર લેવાની રહેશે.
(ખ) તેનો અમલ ખેડૂત દ્વારા ર્થવાની હો્ અને એવી સોંપણી કરવામાાં
આવે ત્ારે તેને સમ્સર સ્વીકારવાની બિી તૈ્ારી સયધનધચચત કરવાની જવાબદારી

પ્રા્ોજકની રહેશે.
(૨)પ્ર્ોજક, ખેતી ઊપજની સોંપણી સ્વીકારતા પહેલાાં, ગયણવત્તાનયાં અર્થવા
ખેતી કરારમાાં આવી ઊપજ અાંગેની ધનર્દભષ્ટ ધવશેિતાઓનયાં ધનરીક્ષણ કરી શકે છે ,
અન્્ર્થા, એ ઊપજનયાં ધનરીક્ષણ તેણે કરી લીિયાં છે એમ માની લેવામાાં આવશે અને
એવી ઊપજની સોંપણીના સમ્ે કે ત્ારબાદ તેનો સ્વીકાર કરવાની કબૂલાત પાછી
ખેંચવાનો તેને કોઈ અધિકાર રહેશે નહીં.
(૩) પ્ર્ોજક (ક) જ્ાાં ખેતી કરાર બીજ ઉતપાદન સાર્થે સાંબાંિ િરાવતો હો્ ત્ાાં , સોંપણી
સમ્ે ધન્ત રકમના બે-તૃતી્ાાંશર્થી ઓછી નહીં એવી રકમની ચયકવણી કરશે અને
બાકીની રકમની ચયકવણી ઉધચત પ્રમાણીકરણ ક્ાભ પછી કરશે, પરાંતય સોંપણી ક્ાભના
ત્રીસ ક્રદવસની અાંદર કરશે;
(ખ) અન્્ ક્રકસ્સામાાં, ધન્ત રકમની ચયકવણી ખેતી ઊપજની સોંપણી
સ્વીકારવામાાં આવે ત્ારે કરશે અને તેના વેચાણની ઊપજની ધવગતોની પહોંચ કાઢી
આપશે.
(૪) પેટા-કલમ (૩) હેઠળ રાજ્ સરકાર ખેડૂતને કઈ રીતે ચયકવણી કરવામાાં
આવશે તેનો પ્રકાર અને રીત ધન્ત કરી શકે છે .
ખેતી
૭. (૧) જ્ાાં આ અધિધન્મ હેઠળ કોઈપણ ખેતી ઊપજના સાંદર્ભમાાં ખેતી ઊપજના
કરાર કરવામાાં આવે ત્ાાં, આવી ઊપજને આવી ખેતી ઊપજના ખરીદ અને સાંદર્ભમાાં
વેચાણનયાં ધન્મન કરવાના હેતયર્થી સ્ર્થાધપત કરવામાાં આવેલા રાજ્ના કોઈપણ મયધક્ત
અધિધન્મનો, ર્લે તે ગમે તે નામે ઓળખાતો હો્, અમલ કરવામાાંર્થી મયધક્ત
૧
૯
૫

આપવામાાં આવશે,
(૨) આવશ્્ક ચીજવસ્તય અધિધન્મ, ૧૯૫૫ માાં સમાધવષ્ટ અર્થવા તેની
હેઠળ બહાર પાડવામાાં આવેલો કોઈપણ ધન્ાંત્રણ હય કમ અર્થવા જે તે સમ્ે

૫ અમલમાાં હો્ તેવો અન્્ કોઈપણ કા્દો, માલ રાખવાની મ્ાભદા સાંબાંધિત
નો
જવાબદારી આવી ખેતી ઊપજના જથ્ર્થાને લાગય પડશે નહીં કેમ કે તેને આ
૧
૦ અધિધન્મની જોગવાઈઓ અનયસાર ખેતી કરાર હેઠળ ખરીદવામાાં આવ્ો છે .
૮.નીચે દશાભવેલા હેતય માટે ખેતી કરાર ર્થઇ શકશે નહીં (ક) ખેડૂતની જમીન અર્થવા જગ્્ાની કોઈપણ

તબદીલી, વેચાણ,

ર્ાડાપટ્ટો અને ગીરો; અર્થવા
(ખ) ખેડૂતની જમીન અર્થવા જગ્્ા પર કોઈ કા્મી માળખયાં ઊર્યાં કરવયાં
અર્થવા તેના પર સયિારાવિારા કરવા, ધસવા્ કે કરારને અાંતે અર્થવા ધન્ત મયદતની
સમાધપ્ત પર, જે પણ બાબત હો્ તેમાાં, પ્ર્ોજક પોતાને ખચે એવયાં માળખયાં દૂર
કરવા અર્થવા જમીનને તેની મૂળ ધસ્ર્થધતમાાં પયનઃસ્ર્થાધપત કરી આપવા સાંમત ર્થા્:
એ શરતે કે જ્ાાં સમજૂ તી મયજબ પ્ર્ોજક દ્વારા કરારના અાંત પછી અર્થવા
કરારની ધન્ત મયદત પૂરી ર્થ્ા પછી, જે પણ બાબત હો્, આવયાં માળખયાં દૂર ન
કરવામાાં આવ્યાં હો્ તો તે ખેડૂતના કબજામાાં રહેશે.
૯. ખેડૂત અર્થવા પ્ર્ોજક અર્થવા બાંને પરના જોખમમાાં ઘટાડાને અને ધિરાણના
પ્રવાહને સયધનધચચત કરવા માટે ખેતી કરારના વીમા અર્થવા ધિરાણ દસ્તાવેજને કેન્ર
સરકાર અર્થવા રાજ્ સરકાર અર્થવા કોઈપણ નાણાાંકી્ સેવાઓ આપનારની
કોઈપણ ્ોજના હેઠળ જોડી શકા્.

૧૦. આ અધિધન્મમાાં કરવામાાં આવેલી જોગવાઈ ધસવા્ બીજય ાં કાાંઇ ન
જણાવવામાાં આવ્યાં હો્ તો, એકત્રીકરણ કરનાર અર્થવા ફામભ સેવાઓ પૂરી પાડનાર
ખેતી કરારનો પક્ષકાર બની શકે અને એવા ક્રકસ્સામાાં, એવા એકત્રીકરણ કરનારની
ર્ૂધમકા અને સેવાઓ અર્થવા ફામભ સેવાઓ પૂરી પાડનારનો ખેતી કરારમાાં સ્પષ્ટપણે
ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.
સ્પષ્ટીકરણ:- આ ખાંડના હેતયઓ માટે, -

ખેડૂતની
જમીન
અર્થવા
જગ્્ા
પર
માધલકી
હક્ક
પ્રાપ્ત
કરતા કે
કા્મી
સયિારાવ
િારા
કરતા
પ્ર્ોજક
પર
મનાઈ
ખેતી
કરારનયાં
વીમા
અર્થવા
ધિરાણ
સાર્થે
જોડાણ
ખેતી
કરારના
અન્્
પક્ષો

(i) "એકત્રીકરણ કરનાર" એટલે એવી કોઈપણ વ્ધક્ત, ખેડૂત ઉતપાદક
સાંગઠન સધહત, કે જે ખેડૂત અર્થવા ખેડૂતોના સમૂહ અને પ્ર્ોજક વચ્ચે મધ્્સ્ર્થી
તરીકે કા્ભ કરે અને ખેડૂતો અને પ્ર્ોજક, બાંનેને, એકત્રીકરણ સાંબાંિી સેવાઓ પૂરી
પાડે;
(ii) "ફામભ સેવાઓ પૂરી પાડનાર" એટલે એવી કોઈપણ વ્ધક્ત કે જે ફામભ
સેવાઓ પૂરી પાડે છે .

ખેતી
૧૧. ખેતી કરાર ક્ાભ પછી ગમે ત્ારે, આવા કરારના પક્ષકારો, પરસ્પર સાંમધત કરારમાાં
દ્વારા, કોઈ વાજબી કારણસર એવા કરારમાાં ફેરફાર કરી શકે છે અર્થવા તેનો અાંત ફેરફાર
અર્થવા
લાવી શકે છે .
અાંત.
નોંિણી
૧૨. (૧) જે રાજ્ ખેતી કરારોની નોંિણી માટે સયધવિાજનક રૂપરેખા પૂરી પાડતી સત્તાધિ
હો્ તેને માટે રાજ્ સરકાર ઇલેક્રોધનક નોંિણી કરાવવા માટે નોંિણી સત્તાધિકારી કારીની
સ્ર્થાપના
ધનર્દભષ્ટ કરી શકે છે .
(૨)

નોંિણી સત્તાધિકારીનયાં બાંિારણ, પતાવટ, સત્તા અને કા્ો અને

નોંિણીની કા્ભપદ્િધત રાજ્ સરકાર જે ધન્ત કરે તે મયજબની રહેશે.
પ્રકરણ III
તકરારનયાં સમાિાન
તકરારના
૧૩. (૧) પ્રત્ેક ખેતી કરાર સ્પષ્ટપણે સમાિાનની પ્રક્રિ્ાની જોગવાઈ કરશે અને સમાિાન
માટે
તેમાાં કરારના પક્ષકારોના પ્રધતધનધિઓના બનેલા સમાિાન બોડભની રચના કરશે .
સમાિાન
એ શરતે કે આવા સમાિાન બોડભમાાં પક્ષકારોનયાં પ્રધતધનધિતવ વાજબી અને બોડભ
સાંતયધલત રહેશે.
(૨) કોઈપણ ખેતી કરારમાાં તકરાર ઊર્ી ર્થઇ હો્ ત્ારે તે અાંગે ધનણભ્ લેવા
માટે પ્રર્થમ તેને ખેતી કરારની જોગવાઈ મયજબ રચવામાાં આવેલા સમાિાન બોડભને
સોંપવામાાં આવશે અને આવયાં બોડભ એવી તકરારનયાં સમાિાન ર્થા્ તે માટે દરેક પ્ર્ાસ

કરશે.
(૩) જ્ાાં, કોઈ તકરારના સાંદર્ભમાાં, સમાિાનની કા્ભવાહી દરધમ્ાન કોઈ
સમાિાન પર પહોંચવામાાં આવે, ત્ારે તદનયસાર સમાિાનનો ્ાદી-પત્ર લખવામાાં
આવશે જે માાં એવી તકરારના પક્ષકારો સહી કરશે અને એવયાં સમાિાન પક્ષકારોને
બાંિનકતાભ રહેશે.

૧૪. (૧) જ્ાાં કલમ ૧૩ ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ આવશ્્કતા મયજબ ખેતી તકરાર
ધનવારણ
કરારમાાં સમાિાનની પ્રક્રિ્ાની જોગવાઈ ન કરવામાાં આવી હો્, અર્થવા તો ખેતી માટેની
કરારના પક્ષકારો આ કલમ હેઠળ ત્રીસ ક્રદવસના સમ્ગાળામાાં તેઓની તકરારનયાં પદ્િધત
સમાિાન કરવામાાં ધનષ્ફળ રહે, તો, એવો કોઈપણ પક્ષકાર સાંબાંધિત ઉપ-ધવર્ાગી્
મેધજસ્રેટને રજૂ આત કરી શકે છે જે ખેતી કરાર હેઠળ તકરાર ધનણાભ્ક ઉપધવર્ાગી્ સત્તાધિકારી રહેશે.
(૨) પેટા-કલમ (૧) હેઠળ તકરાર મળે એટલે, ઉપ-ધવર્ાગી્ સત્તાધિકારી
નીચે દશાભવેલી કા્ભવાહી કરી શકે, જો (ક) ખેતી કરારમાાં સમાિાનની પ્રક્રિ્ાની જોગવાઈ ન કરી હો્ તો એવી
તકરારનયાં સમાિાન કરવા માટે સમાિાન બોડભની રચના કરી શકે ; અર્થવા
(ખ) પક્ષકારો સમાિાનની પ્રક્રિ્ા દ્વારા પોતાની તકરારનયાં સમાિાન કરવામાાં
ધનષ્ફળ રહે તો, પક્ષકારોને સાાંર્ળવાની વાજબી તક આપ્્ા પછી

એવી તકરાર

પ્રાપ્ત ર્થ્ાના ત્રીસ ક્રદવસની અાંદર તકરાર ધવિે સાંક્ષેપમાાં ધનણભ્ કરી શકે , અને
તકરાર હેઠળની રકમની, તેને ઉધચત લાગે તેટલા દાંડ અને વ્ાજ સધહત, વસૂલાત
કરવા માટેનો હય કમ નીચે દશાભવેલી શરતોને આિીન રહીને કરી શકે, એટલે કે:(i) જ્ાાં ખેડૂતને તેની લેણી રકમ ચયકવવામાાં પ્ર્ોજક ધનષ્ફળ રહે, ત્ાાં લેણી ર્થતી
રકમની દોઢગણી રકમ સયિીનો દાંડ કરી શકે;
(ii) જ્ારે પ્ર્ોજકે કરેલી અધગ્રમ ચયકવણી અર્થવા ઉતપાદક સામગ્રીની
કકાંમતને કારણે તેની લેણી નીકળતી રકમ વસૂલ કરવાનો હય કમ ખેડૂત સામે હો્
ત્ારે, ખેતી કરારની શરતો મયજબ, એવી રકમ પ્ર્ોજકે કરેલા વાસ્તધવક ખચભ કરતાાં
વિશે નહીં;
(iii) જ્ારે તકરાર ઊર્ી ર્થઇ હો્ તેવો ખેતી કરાર આ અધિધન્મની

જોગવાઈઓનયાં ઉલ્લાંઘન કરતો હો્, અર્થવા કયદરતી આપધત્તને કારણે ખેડૂત
કસૂરવાર હો્, ત્ારે એ ખેડૂત ધવરુદ્િ રકમની વસૂલાતનો કોઈ હય કમ કરવામાાં નહીં
આવે.

૧
(૩) આ ખાંડ હેઠળ ઉપ-ધવર્ાગી્ સત્તાધિકારી દ્વારા કરવામાાં આવેલા
૯
૦ પ્રત્ેક હય કમની અસર દીવાની અદાલતના હય કમનામા જે વી જ રહેશે અને તેનો
૮ અમલ દીવાની કા્ભરીધત સાંધહતા, ૧૯૦૮, હેઠળના હય કમનામા માટે દશાભવેલી
ની
૫ રીતની જે મ જ ર્થઇ શકશે, જો પેટા-કલમ (૪) હેઠળ અરજ રજૂ ન કરવામાાં
આવી હો્ તો.
(૪) જે કોઈ પક્ષકાર ઉપ-ધવર્ાગી્ સત્તાધિકારીના હય કમર્થી નારાજ હો્ તે
એવા હય કમની તારીખર્થી ત્રીસ ક્રદવસની અાંદર અપીલ સત્તાધિકારીને અપીલ કરી શકે
છે , કે જે નયાં અધ્્ક્ષ સ્ર્થાન કલેકટર અર્થવા કલેકટર દ્વારા નામધનર્દભષ્ટ અધિક કલેકટર
દ્વારા સાાંર્ળવાનયાં રહેશે.
(૫) અપીલ સત્તાધિકારી અપીલનો ધનકાલ ત્રીસ ક્રદવસની અાંદર કરશે.

૧
(૬) આ ખાંડ હેઠળ અપીલ સત્તાધિકારી દ્વારા કરવામાાં આવેલો પ્રત્ેક
૯
૦ હય કમની અસર દીવાની અદાલતના હય કમનામા જે વી જ રહેશે તેનો અમલ દીવાની
૮ કા્ભરીધત સાંધહતા, ૧૯૦૮, હેઠળના હય કમનામા માટે દશાભવેલી રીતની જે મ જ ર્થઇ
ની
૫ શકશે.
(૭) ઉપ-ધવર્ાગી્ સત્તાધિકારી અર્થવા અપીલ સત્તાધિકારી દ્વારા, જે પણ
હો્ તેના, દ્વારા ચયકવવાપાત્ર રકમનો હય કમ કરવામાાં આવ્ો હો્ તેની વસૂલાત
જમીન મહેસૂલની બાકી રકમની જે મ કરી શકાશે.
(૮) ઉપ-ધવર્ાગી્ સત્તાધિકારીને અર્થવા અપીલ સત્તાધિકારીને આ ખાંડ
હેઠળ તકરાર અાંગે ધનણભ્ કરતી વખતે, સોગાંદ પર પયરાવો લેવો, સાક્ષીઓની
હાજરીનો અમલ કરાવવો, દસ્તાવેજો અને મહતવની સામગ્રી શોિવાનો અને રજૂ
કરવાનો અમલ કરાવવો જે વા હેતયઓ માટે અને કેન્ર સરકાર દ્વારા ધન્ત કરવામાાં
આવે એવા અન્્ હેતયઓ માટે દીવાની અદાલતની બિી જ સત્તા રહેશે.

(૯) ઉપ-ધવર્ાગી્ સત્તાધિકારી સમક્ષ અરજ અર્થવા અરજી દાખલ
કરવાની અને અપીલ સત્તાધિકારી સમક્ષ અપીલ કરવાની રીત અને કા્ભપદ્િધત કેન્ર
સરકાર ધન્ત કરે તે મયજબની રહેશે.

બાકી
૧૫. કલમ ૧૪ માાં ગમે તે જણાવવામાાં આવ્યાં હો્ તો પણ તે કલમ હેઠળ કરવામાાં રકમની
આવેલા હય કમને અનયસરીને બાકી રકમની વસૂલાત માટે ખેડૂતની ખેતીની જમીન વસૂલાત
ધવરુદ્િ કોઈપણ કા્ભવાહી શરુ કરી શકાશે નહીં
માટે
ખેડૂતની
જમીન
ધવરુદ્િ
કોઈ
કા્ભવાહી
નધહ.
પ્રકરણ IV
પ્રકીણભ
૧૬. આ અધિધન્મની જોગવાઈઓના અસરકારક અમલ માટે કેન્ર સરકાર,
સમ્ સમ્ પર, તેને આપવી જરૂરી લાગે એવી સૂચનાઓ રાજ્ સરકારોને આપી
શકે અને રાજ્ સરકારો એવી સૂચનાઓનયાં અનયપાલન કરશે.

૧૭. આ અધિધન્મ હેઠળ રચા્ેલા કે ધન્ત ર્થ્ેલા બિા સત્તાધિકારીઓ, કે જે માાં
નોંિણી સત્તાધિકારી, ઉપ-ધવર્ાગી્ સત્તાધિકારી અને અપીલ સત્તાધિકારીનો
સમાવેશ ર્થા્ છે , ર્ારતી્ દાંડ સાંધહતાની કલમ ૨૧ ના અર્થભ પ્રમાણે માની લેવામાાં
૧ આવેલા જાહેર સેવકો રહેશે .
૮
૬
૦
ની
૪
૫

સૂચના
ઓ
આપવા
ની કેન્ર
સરકારની
સત્તા
અધિધન્
મ મયજબ
સત્તાધિ
કારીઓ
જાહેર
સેવકો
છે .

સદર્ાવ
૧૮. કેન્ર સરકાર, રાજ્ સરકાર, નોંિણી સત્તાધિકારી, ઉપ-ધવર્ાગી્ ર્થી કરેલા
સત્તાધિકારી, અપીલ સત્તાધિકારી અર્થવા એવી કોઈ અન્્ વ્ધક્ત કે જે ણે આ કા્ભ સામે
રક્ષણ
અધિધન્મ અર્થવા તેની હેઠળ બનાવેલા ધન્મો અને હય કમોનો અમલ કરીને
સદર્ાવર્થી તેનયાં પાલન ક્યું હો્ અર્થવા તેનયાં પાલન કરવાનો આશ્ િરાવતી હો્
તેની સામે કોઈપણ દાવો, ફક્રર્ાદ કરવી કે અન્્ કોઈ કાનૂની કા્ભવાહી કરવામાાં
નહીં આવે.
૧૯. આ અધિધન્મ દ્વારા કે હેઠળ જે ઉપ-ધવર્ાગી્ સત્તાધિકારી અર્થવા અપીલ
સત્તાધિકારીને એવી તકરારનો ધનણભ્ કરવાની હકૂમત આપવામાાં આવી હો્ તેના
સાંદર્ભમાાં કોઈ દીવાની અદાલતને દાવો સ્વીકારવાની અર્થવા કા્ભવાહી કરવાની
હકૂમત રહેશે નહીં અને આ અધિધન્મ અર્થવા તેની અાંદર બનાવવામાાં આવેલા
કોઈપણ કા્દા દ્વારા કે હેઠળ કરવામાાં આવેલી કે કરવામાાં આવનારી કા્ભવાહીના

દીવાની
અદાલત
ની
હકૂમત
પર
પ્રધતબાંિ

અનયસરણમાાં કોઈપણ અદાલત અર્થવા અન્્ સત્તા મનાઈહય કમ આપશે નહીં.
ઉપરવટ
૨૦. આ અધિધન્મની જોગવાઈઓ, આ અધિધન્મ ધસવા્ના, જે તે સમ્ે બાબતો
અમલમાાં હો્ તેવા રાજ્ના કોઈપણ કા્દામાાં અર્થવા કોઈપણ કા્દાની અસર પર આ
અધિધન્
િરાવતા દસ્તાવેજમાાં ગમે તેટલી અસાંગધત હો્ તો પણ, અસરકારક રહેશે.
મની
એ શરતે કે આ અધિધન્મ ના અમલમાાં આવ્ાની તારીખ પહેલાાં જે તે સમ્ે અસર
અમલમાાં હો્ તેવા રાજ્ના કોઈપણ કા્દા હેઠળ, અર્થવા તેની અાંદર બનાવેલા
કોઈપણ ધન્મો હેઠળ, કરેલો ખેતી કરાર અર્થવા એવો કરાર, તેની મયદત મયજબના
સમ્ગાળા સયિી કા્દામાન્્ ગણવાનયાં ચાલય રહેશે.

૧
૯
૫
૬
ની
૪
૨

શેરબજાર
૨૧. આ અધિધન્મમાાં એવયાં કાાંઇ નર્થી કે જે જામીનગીરી કરાર (ધવની્મન) અને
અધિધન્મ,૧૯૫૬ હેઠળ માન્્તા પ્રાપ્ત શેરબજાર અને ક્લી્રીંગ કોપોરેશન અને ક્લી્રીંગ
કોપોરેશ
તેની અાંદર હાર્થ િરેલી લેવડદેવડને લાગય પડતયાં હો્.
નને આ
અધિધન્
મ નર્થી
પડતો.

કા્દો
૨૨. (૧) કેન્ર સરકાર, આ અધિધન્મની જોગવાઈઓનો અમલ કરવા માટે, બનાવવા
ની કેન્ર
સરકારી રાજપત્રમાાં જાહેરનામા દ્વારા, ધન્મો બનાવી શકે છે .
સરકારની
(૨) ખાસ કરીને અને પૂવભગ્રહ વગર સામાન્્ રીતે આગળ જણાવેલી સત્તા સત્તા
હેઠળ બનાવેલા ધન્મો બિી અર્થવા નીચે દશાભવેલી બાબતોમાાંર્થી કોઈપણ
બાબતની વ્વસ્ર્થા કરે છે , એટલે કે (ક) અન્્ હેતયઓ કે જે ને માટે ઉપ-ધવર્ાગી્ સત્તાધિકારી અર્થવા અપીલ
સત્તાધિકારીને કલમ ૧૪ ની પેટા-કલમ (૮) હેઠળ, દીવાની અદાલતની સત્તા
રહેશે;
(ખ) કલમ ૧૪ ની પેટા-કલમ (૯) હેઠળ ઉપ-ધવર્ાગી્ સત્તાધિકારી અને
અપીલ અધિકારી સમક્ષ અરજ અર્થવા અરજી દાખલ કરવાની રીત અને પ્રક્રિ્ા;
(ગ) અન્્ કોઈપણ એવી બાબત કે જે ધન્ત કરવાની હો્ કે ધન્ત કરવાની
બાકી રહી ગઈ હો્ અર્થવા જે ના સાંદર્ભમાાં, કા્દા દ્વારા, કેન્ર સરકાર દ્વારા,
જોગવાઈ કરવાની બાકી હો્.

(૩) આ અધિધન્મ હેઠળ કેન્ર સરકાર દ્વારા બનાવેલો પ્રત્ેક ધન્મ, તે
બની જા્ ત્ારબાદ તાતકાધલક તેને પ્રત્ેક સાંસદ
ર્વનમાાં જ્ારે તેનયાં સત્ર
ચાલી રહ્યયાં હો્ ત્ારે કયલ ૩૦ ક્રદવસની અાંદર રજૂ કરવામાાં આવશે જે માાં એક સત્ર
અર્થવા બે અર્થવા બેર્થી વિારે િધમક સત્રનો સમાવેશ ર્થશે અને જો ઉપ્યક્ભ ત િધમક
સત્ર અર્થવા સત્રો પછી તરત જ સત્ર સમાપ્ત ર્થા્ તે પહેલાાં બાંને ર્વન ધન્મોમાાં
સયિારાવિારા કરવા માટે સહમત ર્થતા હો્ અર્થવા બાંને ર્વન એ વાત સાર્થે
સહમત ર્થતા હો્ કે આ ધન્મો ન બનાવવો જોઈએ અને એ કે તદયપરાાંત આ
ધન્મો ફક્ત એવા સયિારાવિારા કરેલા સ્વરૂપમાાં જ અમલમાાં આવશે અર્થવા
અમલમાાં નહીં આવે, જે પણ બાબત હો્, તો પણ આ અાંગે કોઈપણ સયિારા
અર્થવા લોપ એ ધન્મની પૂવે આપવામાાં આવેલી કોઈપણ માન્્તા અાંગે કોઈ

પૂવગ્ર
ભ હ વગર કરવામાાં આવશે.
ધન્મો
૨૩. (૧) રાજ્ સરકાર, સરકારી રાજપત્રમાાં જાહેરનામા દ્વારા, આ અધિધન્મ બનાવવા
ની
ની જોગવાઈઓનો અમલ કરવા માટે ધન્મો બનાવે શકે છે .
રાજ્
(૨) ખાસ કરીને, અને પૂવોક્ત સત્તા માટે પૂવભગ્રહ વગર અને સામાન્્પણે , આવા સરકારની
સત્તા
ધન્મો નીચે દશાભવેલી બિી અર્થવા કોઈપણ બાબતની જોગવાઈ કરી શકે , એટલે
કે:(ક) કલમ ૬ ની પેટા-કલમ (૪) હેઠળ ખેડૂતને ચયકવણીની રીત અને
પદ્િધત;
(ખ) નોંિણી સત્તાધિકારીની રચના, પતાવટ, સત્તા અને કા્ો, અને કલમ
૧૨ ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળ નોંિણીની પ્રક્રિ્ા;
(ગ) અન્્ કોઈપણ બાબત કે જે કા્દા દ્વારા, રાજ્ સરકાર દ્વારા, ધન્ત
કરવાની બાકી હો્ કે ધન્ત કરવાની રહી ગઈ હો્.
(૩) રાજ્ સરકાર દ્વારા બનાવવામાાં આવેલા પ્રત્ેક ધન્મને, આ અધિધન્મ
હેઠળ, જે વો તે બની જા્ કે તરત જ, જ્ાાં તે બે ર્વનોનયાં બનેલયાં હો્ ત્ાાં પ્રત્ેક
ર્વનના રાજ્ ધવિાનમાંડળ સમક્ષ અર્થવા જ્ાાં આવયાં ધવિાનમાંડળ એક ર્વનનયાં
બનેલયાં હો્ ત્ાાં તે ર્વન સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવશે.

૨૪.
(૧)
જોઆઅધિધન્મનીજોગવાઈઓનોઅમલકરવામાાંકોઈમયશ્કેલીનોસામનોકરવોપડતો
હો્તોકેન્રસરકારસરકારીરાજપત્રમાાંપ્રકાધશતહય કમદ્વારાએવીજોગવાઈઓકરીશકેછે
જે અધિધન્મનીજોગવાઈઓસાર્થેઅસાંગતનહો્અનેજેમયશ્કેલી
દૂરકરવામાટેજરૂરીજણાતીહો્:
(૨)

આખાંડમાાંબનાવવામાાંઆવેલીદરેકકલમ,

તેનાબનાવ્ાપછીતરતજપ્રત્ેકસાંસદર્વનમાાંરજૂ કરવામાાંઆવશે.
૨૫. (૧)કૃધિ (સશધક્તકરણ અને સાંરક્ષણ) કકાંમત બાાં્િરી અને ફામભ સેવાઓપર

મયશ્કેલી
ઓદૂરકર
વાનીસ
ત્તા

કરારનાવટહય કમ, ૨૦૨૦, આ દ્વારા રદ કરવામાાં આવે છે
(૨)આવા રદબાતલ સ્ર્થા્ી સાર્થે નહીંકૃધિ (સશધક્તકરણ અને સાંરક્ષણ) કકાંમત બાાં્િરી
અને ફામભ સેવાઓપર કરારનાવટહય કમ, ૨૦૨૦કાાંઇ પણ ક્યું અર્થવા કોઈ પગલાાં લીિાાંઆ

અધિધન્મની ગેરવાજબી જોગવાઈઓ હેઠળ કરવામાાં આવેલ અર્થવા લેવામાાં
આવેલ હોવાનયાં માનવામાાં આવશે
ધનરસન
અને
બચત

ડૉ. જી. નારા્ણ રાજય ,
સધચવ, ર્ારત સરકાર.

