शेती कराराचा नमूना – केळी

हा शेती करार ( करार) याांनी आणि याांच्यामध्ये ---------------------------त्ाांचे का्ाल् ------------------------------- ्ेथे असून ( यापुढे याांस कांपनी

म्हिून सांबोधणयाांत येईल)

आणि
शेतक-्ाचे नाांव

पत्ता

( यापुढे याांस 'शेतकरी' म्हिून सांबोधणयाांत येईल)
( यापुढे प्रत्येक शेतकरी आणि कांपनी याांना व्यक्ततगत 'पक्ष' म्हिून सांबोधणयाांत
येईल)

उद्येणशका
ज्याअर्थी, कांपनी आपले लक्ष शेतक-याां सोबत जागतीक दजाची फळे भारतामध्ये/
भारतातून उत्पाणदत करणयासाठी आधुणनक तांत्रज्ञानाची ओळख आणि उत्पादनाचे
तांत्र यावर करणयाकडे केंणित करीत आहे .

ज््ाअथी, शेतकरी श्री / श्रीमती/कुमारी -------------------------------------------मुलगा/मुलगी/पतनी -------------------------------------

------ राहिार --------- तालुका----------------------- णिल्हा------------------------राज््----------- (भारत) हे धारिजमीन शेती सव्हे
क्रमाांक ------------------ गाव ---------तालुका------------------णजल्हा-----------------राज्य------------- (भारत) जणमनीचे क्षेत्र ------एकर, उपरोतत क्षेत्रात केळाची लागवड करणयाांस उत्सुक आहे आणि कांपनीने
त्याांना/तीला दजेदार केळ या फळाचे उत्पादन घेणयाकणरता तसेच त्याांच्या फळाांचे
उत्पादनाची खरे दी णवक्री याकणरता मागगदशगन करावे अशी इच्छा प्रदशीत करीत
आहे .
आता, म्हिून, दोन्ही पक्ष खालीलप्रमािे करार करीत आहे त.
1.

व्याख्या -

1.1. करार म्हििे, केवळ केळीचे उतपादन आणि खरे णद, करण््ाकणरता करार.
1.2. ‘केळी’ म्हििे केवांणदश प्रकारची केळी, ग्रँड नेन (जी-9) ककवा कांपनीला
या शेतीकणरता योग्य वाटे ल ती कोित्याही प्रकारची केळी, आणि कांपनी
त्याबाबत कराराच्या काळात शेतक-याला वेळोवेळी णलखीत स्वरुपात
कळवेल.
1.3. दोन्ही ‘पक्ष’ म्हििे, शेतकरी आणि कांपनी आणि एक ‘पक्ष’ म्हििे शेतकरी
ककवा कांपनी ्ापैकी एक.
1.4. ‘उतपादन’ म्हििे, कापनी कणरता त्ार असलेली केळीची फळे ककवा
करारामध््े णवहीत केलेल््ा िणमनीवरुन कापिी केलेली केळीची फळे .
1.5. ‘पोचविी करण््ाचे णिकाि’ हे िणमनीशी सांबांधीत असून, म्हििे असे
णिकाि ज््ाणिकािी शेतक-्ाने केळीची कापनी केलेली आहे .

1.6. ‘प्रकल्प’ म्हििे, शेतक-्ाने त्ार केलेला व ज््ा कराांरातगगत शेतीवरील
प्रकल्प आणि कांपनीने सद्याच््ा करारामध््े खरे दी तसेच उतपादन
करण््ासािी णदलेले प्रणतज्ञापत्र/वचन.
1.7. ‘िास्तीत िास्त अवशेषाांची म्ादा’ म्हििे, भारती् अन्न सुरक्षा आणि
मािके अणधणन्मामध््े णवहीत करण््ाांत आलेला आणि चाचिींच््ा वेळी
केळाांमध््े आढळलेला ककवा णन्ातीच््ा सांदभात, ज््ा प्रादे णशक क्षेत्रात
केळाांची णवक्ीी् कराव्ाची आहे त्ा क्षेत्रामध््े िरणवलेल््ा मािकापेक्षा
रासा्नीक अवशेषाांचा स्तर िास्त नसावा.
1.8. ‘कापिीचे आदे श’ म्हििे, कांपनीने लेखी स्वरुपात णवहीत केलेले –
अ.

कापिी / केळाांची कटाई कणरता णनश्चीत केलेला णदनाांक आणि
वेळ.

ब.
1.9.

श्रेिी आणि केळाचे व्.

‘फेटाळिे’, केळाांचे बाबत, अशी केळी िी कांपनीने णनधारीत केलेली आणि
सोबतच््ा पणरणशष्ट ‘ड’ मध््े णनश्चीत केलेली गुिवत्ता प्रमाि प्राप्त करीत
नाहीत ककवा अनुत्तीिग िरत आहे त.

1.10. ‘रोखून िे वण््ाचे आदे श’ केळाांचे बाबत, कांपनीने शेतक-्ास णदलेल््ा
णदलेल््ा लेखी सूचनाांप्रमािे कोित्ाही वेळी केळीची कापिी तातकाळ
थाांबणविे, ज््ाची कांपनीकडे पोचविी कराव्ाची आहे (यापूवी जारी
केलेल्या कापिी आदे शा नांतर) ककवा कांपनीने कापिी पयंतच्या काळात
केव्हाही जारी केलेला, शेतक-याने न पाळलेला णवहीत व माणहती असलेला

/ कांपनीच्या सूचना सोबतच्या पणरणशष्ट 'क' मध्ये णनश्चीत करणयाांत
आलेला लाल पट़टी आकारिी.
1.11. 'गुांडाळिे', 'णवसजगन', 'नादारी' ककवा 'पुनरगचना', असा अन्वयार्थग
लावलेला,

ज्यामुळे

समाांतर

ककवा

सदृश

कायगवृत्त

कायगक्षेत्राच्या

कायद्याांतगगत अशा कांपनी ककवा महामांडळे आपला व्यवसाय करीत आहे त
ज्यामध्ये णदवाळे , गुांडाळिे, पुनरगचना, णवसजगन, व्यवस्र्था, सांरक्षि ककवा
ऋिकोंचे सहायय णनधारीत आहे .

2. कराराचा कालवाधी –
2.1. सदरचा करार हा णदनाांक------------------- पासून अांमलात ्ेईल.
2.2. एका णपकाच््ा कालावधीसािी एकत्र काम करण््ाचे दोन्ही पक्षाांनी मान््
केलेले आहे ज््ामध््े प्रणक््ा, स्थाणनक व््ापारीक्षेत्रात णवक्ी ककवा
आांतरराष्री् णन्ात अांतभुत
ग आहे . शेतक-्ाने ्ाची दक्षता घ््ावी की,
तो/ती ने केळाांची लागवड आणि उतपादन ्ाकणरता स्वत:ला वाहू न घेिे
आवश््क आहे आणि कराराच््ा कालावधीमध््े कांपनी सोबत सलगणरत्ा
काम करिे िारी िे वावे.
2.3. दोन्ही पक्षाांनी हे मान्् केले पाहीिे की, ते दोघेही कराराच््ा तारखेपासून
पहील््ा हांगामात एकत्रीत काम करतील. ्ा अनु भवाच््ा आधारे , पुढील
वषाकणरता हा करार पुढे सुरु िे वावा अथवा नाही ्ाबाबत दोन्ही पक्षाांनी
आपसात णनश्चत करावे.

2.4. असा करार दोन्ही पक्ष पुढील एक पीक हांगामाकणरता आपसी सहमतीने
वाढवू शकतील.

3. शेती उत्पादनाचे वर्णन –
3.1. सदरचा करार हा केवळ केळीच््ा केवांणदश प्रकारची केळी, ग्रँड नेन
(जी-9) ककवा कांपनीला शेतीकणरता त्याांच्या णववेकबुध्दीला योग्य वाटे ल
अशा कोित्याही प्रकारासाठी राहील.

4. गुर्वत्तेचे वववनदे श –
4.1.

िी केळी पणरणशष्ट ‘ड’ मध््े णवहीत केलेले गुिवत्तेचे णवणनदे श पूिग करीत
आहे त ती स्वीकाराह्ग राहतील. तुटलेली, हानी पोहोचलेली, अती
पणरपक्व झाालेली आणि फळाच््ा सालाचा रांग ्ोग्् नसलेली फळे
स्वीकाराह्ग असिार नाहीत.

4.2. सु्ाच््ा उष्ितेने िळलेली केळी स्वीकाराह्ग असिार नाहीत.
4.3. सवग उतपादने िी पणरणशष्ट ‘ड’ मधील नमूद अणभलक्षि पूिग करीत नसतील
ते स्वीकाराह्ग असिार नाहीत.

5. कायण आवर् जबाबदा-या 5.1.

उद्येणशकेमध््े नमूद केलेल््ा िणमनीवर केळाचे पीक घेिे आणि त्ाची
कापिी करिे ्ाणवष्ी पणरणशष्ट ‘ड’

मध््े नमूद केलेले णवणनदे शास

शेतक-्ाने सहमती दशगणवली आहे . केळाची मेद्ुक्त सांस्कृती असलेली

झाडे पेरिीकणरता, कांपनीच््ा हस्तक्षेपाणशवा्, णवकत घेिे ही सांपूिग
िबाबदारी शेतक-्ाांची आहे .
5.2. कांपनीने ककवा त्ाांच््ा ताांत्रीक सेवा पुरणविा-्ा सांस्थेने णवहीत केलेले
तांत्रज्ञान आणि उतपादन पध्दती ज््ामध््े कांपनीने प्राणधकृत केलेले साणहत्,
रसा्न आणि सुरक्षे कणरता णदलेली ्ुक्ती ्ाच््ा वापराबाबत णदलेले
णनदे श ्ाचा अवलांब करावा व त्ास णचकटू न राहिे आवश््क आहे .
कांपनीने णवणनदे श आणि का्ाबाबत शेतक-्ास णलखीत स्वरुपात
कळवावे. असे णवणनदे श प्रकल्प काळात बदलल््ा िावू शकतात.
5.3. शेतक-्ाने, त्ाने /तीने स्वत:च््ा िोखीमेवर, प्रकल्पाचा णवकास,
कापिीपूवग व कापिीची कामे ज््ामध््े िणमनीचा णवकास, पा्ाभूत
सुणवधाांचा णवकास, रोपवनाकणरता दिेदार साधिाांची उपलब्धता, रोपाांची
णनगा राखण््ाकणरता सुणवधा, फळाांची णनगा राखण््ाच््ा सुणवधा, पोषि
आणि रासा्नीक खताांची व््वस्था, तुषार कसचनाांची माांडिी आणि
व््वस्थापन, कसचनाकणरता पाण््ाची व््वस्था, कनदिीचे णन्ांत्रि आणि
व््वस्थापन, स्वच्छता, रोग आणि कीट णन्ांत्रि व््वस्थापन, कापिी ककवा
इतर कोितीही प्रणक््ा उत्तम उतपादनाकणरता िेव्हा िे आवश््क असेल
ते पूिग करिे आवश््क आहे .
5.4. शेतकरी, कामगार आणि आवश््क असलेल््ा साधिाांची व््वस्था चाांगल््ा
णनवडी कणरता स्वत:च््ा खचाने कांपनीच््ा प्रणतणनधीच््ा दे खरे खीखाली
तो /ती करे ल,

5.5. तथाणप, कांपनी आपल््ा खचाने फळाांची काळिी घेण््ासािी पुढील
बाबींसािी उदा. अांकूराला इांिेक्शन, गुच्छ/ घडास फवारा, कामगाराांची
व््वस्था करे ल, णडफलॉवरींग – फुलाांची तोड रोखिे , फळे काढण््ास
अडथळा, चुकीच््ा हाताने णनरसि करिे , फळाांची ्ोग्् णनगा
राखण््ासािी

(िसे

कामगाराांची

मिूरी,

फळाांची

्ोग््

णनगा

राखण््ासािीचा खचग उदा. अांकुरास इांिेक्शन दे णयाकणरता रसायन, गुच्छ
/ फडाला द्यावयाचा फवारा, गुच्छ/फड तोडणयासाठी बॅग, णरबन, आणि
स्प्रे पांप्स इत्याणद) वै्क्तीक स्तरावर अथवा कोित्ाही एिन्सी माफगत
कामगाराांच््ा णन्ुक्त्ा करुन केळीच््ा वनात णरबन बाांधिे आणि
गुच्छ/फड ्ाची बाांधिी करे ल. परांतु शेतकरी सुध्दा आवश््क मिूराांची
वेळीच व््वस्था करण््ासािी िबाबदार राहतील आणि वेळीच फळाांची
णनगा राखण््ाचे अनुपालन करतील.

फळाांची णनगा राखण््ासािी

लागिा-्ा मिूराांचे मिूरीवरील खचग कांपनी पुरवेल ककवा शासनामाफगत
त्ाकणरता आर्थथक सहा्् केल््ा िाईल ककवा त्ासािी आगावू रक्कम
कांपनी दे ईल ककवा करारातील तरतुदीनुसार शेतकरी स्वत: खचग करे ल.
5.6. सरळ सु्गप्रकाशा पासून वाचणवण््ासािी गुच्छाांना/घडास वतगमानपत्रामध््े
गुांडाळिे हे काम शेतकरी आपल््ा खचाने करे ल,
5.7. केळाच््ा गुच्छास / घडास काही नु कसान होवू न्े म्हिून त्ाची वेळीच
काळिी घेवून त्ास टे कू दे वून त्ाआधारे घडाचे नुकसान टाळण््ाची
िबाबदारी तो/ती शेतक-्ाची राहील.
5.8. तो/ती शेतकरी, आपल््ा स्वत:च््ा खचाने पीक णवमा काढे ल.

5.9. तो/ती शेतकरी, आपल््ा स्वत:च््ा खचाने माती, केळीची पाने आणि
पाण््ाचे पणरक्षि करुन घेईल.
5.10. आवश््कता असल््ास, िागतीक कृषी उतपादन प्रमािपत्र प्राप्त
करण््ासािी लागिा-्ा सवग कामाांचे णन्ोिन शेतकरी करे ल.
5.11. केळाांमध््े णवहीत प्रमािात अवशेष राहण््ासािी आवश््कता असल््ास,
कांपनीच््ा प्रणतणनधीच््ा दे खरे खीखाली शेतकरी आवश््क ती सवग काळिी
घेईल.
5.12. उतपादन आल््ानांतर, केळीच््ा गुिवत्तेचे मानक णनश्चीत करण््ासािी
स्वत:च््ा खचाने णनरीक्षि/ तपासिी करु शकेल.
5.13. िर ्ाबाबत सहमती असेल तर,कांपनीने आपल््ा स्वत:च््ा िोखीमेवर व
स्वखचाने कापिी नांतरची का्े, खालील का्े परांतु त्ाांच््ा म्ादे त न
राहता कराव्ाची आहे त.
5.13.1. शेती स्तरावर पृथक्करि/ प्रतवारी / बाांधिी,
5.13.2. मध््वती णवतरि केंद्राप्ंत उतपादनाची वाहतुक,
5.13.3. णशतगृहात िे वण््ापूवी आणि त्ानांतरची सवग का्गवाही,
5.13.4. आवेष्टन गृहातील सवग का्े.
5.13.5. णन्ात आणि दे शाांतगगत णवक्ी.
5.14. दिेदार उतपादनासािी शेतक-्ास मागगदशगन करण््ास कांपनीने
तांत्रज्ञाांची व््वस्था करुन द्यावी.
5.15. सांबांधीत राज्् सरकारच््ा फलोतपादन णवभागाशी कांपनीने शेतक-्ास
प्रकल्पातील णनरणनराळ्ा का्ास शासनाच््ा धोरिानुसार ककवा

मापदां डानुसार वेळोवेळी आर्थथक सहा्् णमळण््ासािी समन्व् िे वावा.
शेतक-्ाने सुध्दा आर्थथक मदत णमळण््ासािी आवश््क असेलेली सवग
दस्तऐवि वेळीच उपलब्ध करुन द्यावीत.
5.16. राज््/केंद्र शासनाच््ा सहका्ाने ककवा कांपनीच््ा खचाने प्रणशक्षि,
प्रकाशात आिण््ासािी भेटी आणि प्रदशगनाचे आ्ोिन कांपनीने करावे.
5.17. ्ा करारनाम््ामध््े काहीही अांतभूगत असले तरीही, कांपनीस मालाची
पोचविी झााल््ानांतर कोित्ाही नु कसानीस ककवा तोट्ास शेतकरी
िबाबदार राहिार नाही आणि ककमत तसेच कापिी नांतरच््ा कोित्ाही
णवक्ी आणि रसद अशा सवग बाबींना, कांपनी सवगस्वी िबाबदार राहील.
5.18. उतपादन स्थळ, मत्ता आणि कोित्ाही का्दे शीर बाबी उदभवल््ास आणि
त्ामुळे केळीच््ा उतपादनाांचे काहीही नुकसान ककवा तोटा आल््ास त्ास
कांपनीच सवगस्वी िबाबदार राहील.

6. वपकाची पोचवर्ी –
6.1. कांपनी आणि शेतकरी ्ाांच््ा आपसी सहमतीने णनश्चीत करण््ाांत
आल््ाप्रमािे णपकाांची कापिी करावी. पीकाची कापिी कांपनीच््ा अणधकृत
प्रणतणनधीं समोर करण््ाांत ्ेईल. तो/ती शेतकरी स्वत: ककवा कोित्ाही
पक्षाच््ाद्वारे उतपादनाचा कोिताही भाग िो ्ाअांतगगत असलेल््ा कांपनीस
ककवा कोित्ाही त्र्स्थ पक्षास उतपादन / फळाांची पोचविी करे ल.
कांपनीच््ा सहमतीणशवा् ककवा उपस्स्थतीणशवा् शेतक-्ाने केलेली

कापिी हे कृत् कराराचा भांग समिल््ा िाईल आणि त्ामुळे कराराचा
भांग केला म्हिून कांपनी ्ोग्् ते पाऊल उचलेल.
6.2. तो/ती, शेतकरी त्ाच््ा /तीच््ा शेतातील केळाांची कापिी/ तोडिी कणरता
मिूराांची व््वस्था करे ल.
6.3. केळीची / केळीच््ा घडाची –गुच्छाांची मालवाहतुक िरणवलेल््ा रुप्े ------------ प्रती णकलो (प्रकार अ + ब + क चा आकार) ्ा चालु दराने
करण््ासािी कांपनी मिूराांची व््वस्था करे ल. केळीची मालवाहतुक
करण््ासािीचा खचग चालु दराप्रमािे कांपनी करे ल ककवा करारनाम््ात
िरलेल््ा शतीप्रमािे शेतकरी करे ल.
6.4. िर, मालवाहतुक करिारे वाहन वेळीच शेतात पोहाचले नाही तर, शेतकरी
आपली केळी, बाांधाबाांध करण््ाच््ा / प्रणक््ा करण््ाच््ा स्थळी,
पोहोचणवण््ाची का्गवाही करे ल आणि ्ाकणरता लागिारा सवग खचग कांपनी
करे ल.
6.5. शेतकरी आपल््ा शेतामध््े केळीच््ा प्रणक्ेकणरता वेळीच आणि पुरेशा
पाण््ाची व््वस्था करे ल आणि ्ाकणरता लागिारा सवग खचग कांपनी करे ल.

6.6. उतपादनाच््ा कापिाीनांतर कांपनी उतपादनाचे प्रकार अ, ब, क असे
शेतातच सोबतच््ा पणरणशष्ट ‘ड’ मध््े णवणनदीष्ट आराखड्ाप्रमािे
णनश्चीत करे ल. प्रकार आणि पृथक्करि करण््ासािी ्ेिारा मिूरीचा खचग
कांपनी करे ल.

6.7. करारामध््े नमूद केल््ाप्रमािे उतपादनाची गुिवत्ता आणि बाांधाबाांध
्ाबाबतचा णनिग् णतस-्ा पक्षाच््ा णनरीक्षि/तपासिीच््ा अधीन राहू न
घेण््ाांत ्ेईल.
6.8. प्रकल्प कालावधीत, पणरणशष्ट ‘ड’ मध््े णवषद केलेले गुिवत्तेचे कणमतकमी
णनकष पूिग करत असलेली केळी, शेती करारनाम््ाप्रमािे शेतक-्ाांकडू न
खरे णद करण््ाांस, कांपनीस बांधनकारक राहील.
6.9. कांपनीने प्रत्ेक आिवड्ाचे तोडिीची अनुसूची त्ार करुन शेतक-्ास
पोहोचती करिे आवश््क राहील ज््ामुळे शेतकरी अशी केळी शेतीतून
कापिीस व वाहतुक करण््ाांस कांपनीच््ा वाहनास परवानगी दे ईल.

7. ककमतीचे वनधारर् 7.1. ववकल्प-1 : पणरणशष्ट ‘ड’ मध््े णवषद केलेले गुिवत्तेचे कणमतकमी णनकष
पूिग करत असलेली केळी, कणमत कमी हमी ककमतीवर शेतक-्ाांकडू न
कांपनी खरे णद करे ल.
ववकल्प-2 : पणरणशष्ट ‘ड’ मध््े णवषद केलेले गुिवत्तेचे कणमतकमी णनकष
पूिग करत असलेली केळी, कांपनी आपसी सहमतीने िरलेल््ा ककमतीवर
खरे णद करे ल. िी ककमत कणमत कमी हमी ककमती पेक्षा कमी नसेल.
ववकल्प-3 : पणरणशष्ट ‘ड’ मध््े णवषद केलेले गुिवत्तेचे कणमतकमी णनकष
पूिग करत असलेली केळी, कांपनी, कापिीच््ा वेळी णनश्चीत केल््ाप्रमािे
माकेट मधील चालु ककमतीनुसार, िी ककमत कणमत कमी हमी ककमती पेक्षा
कमी नसेल, त्ा ककमतीवर खरे णद करे ल.

ववकल्प-4 : पणरणशष्ट ‘ड’ मध््े णवषद केलेले गुिवत्तेचे कणमतकमी णनकष
पूिग करत असलेली केळाांच््ा उतपादनाचे ककमतीची पणरगिना आपसी
िरल््ाप्रमािे , आणि माकेट मधील ककमतीच््ा चढ उतारामध््े, िी िास्त
असेल ती णनश्चीत करे ल. आपसी सहमतीने णनश्चीत केलेल््ा ककमतीमध््े
कोिताही बदल करता ्ेिार नाही. माकेटमधील चढ उतारामध््े िर
चालु ककमत ही आपसी सहमतीने णनश्चीत केलेल््ा ककमतीपेक्षा िास्त
असेल तर अशावेळी माकेट मधील चालु ककमत आणि आपसी सहमतीने
णनश्चीत केलेली ककमत ्ाची टक्केवारी काढू न ती रक्कम आपसी
सहमतीने िरलेल््ा ककमतीमध््े समाणवष्ि करण््ाांत ्ेईल.

8. भरर्ा करावयाच्या अटी –
8.1. मालाची पोचविी णमळाल््ा बरोबर, कांपनी तातकाळ रक्कम अदा करे ल.
शेतक-्ास असाधारि णवक्ेता रणिस्रेशन णमळण््ासािी णवक्ेता
रणिस्रेशन पूिग करण््ाांत ्ावे. शेतक-्ाने आपला आधार क्माांक, बँक
खाते क्माांकाांचे सांपूिग णववरि (रोख रतकम अदा करणयाांत येिार नाही),
आयएफएससी कोड कणरता रद्य केलेला चे क ज्यामध्ये आरटीजीएस द्वारे
रतकम भरिा करणयाांत येईल.

9. गोपनीयता आवर् ववना स्पर्घा 9.1. ्ाद्वारे शेतकरी कबुल आणि मान्् करीत आहे की, प्रकल्प राबणविे, त्ाची
अांमलबिाविी करिे कणरता आणि त्ाणवष्ीची आवश््क ती सांपूिग

माणहती पुरणवण््ासािी कांपनी बरीचसी रक्कम खचग करीत आहे . म्हिून
अशा प्रकल्पाची कोितीही आणि सांपूिग माणहती बाबत गोपनी्ता राखिे
आवश््क आहे . केळाच््ा णवकासाकणरता, कापिीपूवग आणि कापिीनांतरचे
तांत्रज्ञान आणि प्रणक््ेबाबतची आणि व््वहारीकदृष्ट्ा दोन्ही पक्षाांनी मान््
केलेली सांपूिग माणहती आणि तांत्रज्ञान ्ाणवष्ी गोपनी्ता पाळिे आवश््क
आहे . ्ा कराराच््ा अटी व शती नुसार प्रकल्पाच््ा सांपादिूकीची उपरोक्त
नमूद केलेली कोितीही माणहती शेतकरी उघड करिार नाहीत.
9.2. ्ा करारनाम््ाच््ा काळात, शेतक-्ाने कोित्ाही पणरस्स्थतीत प्रत्क्ष
ककवा अप्रत्क्ष णरत्ा कांपनीसोबत िगाच््ा कोित्ाही भागात स्पधा
करिार नाही आणि शेतकरी कोित्ाही तृती् पक्षासोबत णवकास, प्रणक््ा
आणि केळाांची भारतात आणि/णवदे शात णवक्ी कणरता सहका्ग करे ल.
करारनाम््ाच््ा अटी नुसार शेतकरी काही वेळ स्वत: ककवा दु स-्ा
कोित्ाही पक्षाद्वारे कांपनीच््ा स्वाणमतवणवष्क बाबीं करारनाम््ाांतगगत
िगात कोित्ाही णिकािी केळाांची णवक्ी आणि/ककवा णवकास णवष्क
बाबी उघड करिार नाही.
9.3. ्ा करारनाम््ाच््ा काळात, शेतकरी कोित्ाही पणरस्स्थतीती प्रत्क्ष वा
अप्रत्क्ष, कोित्ाही केळाांची णवक्ी, करार झाालेल््ा कांपनी णशवा्
कोित्ाही पक्षास, करारातील ्ासांबांणधच््ा अटी ्ा उप्ोगाकणरता मान््
केल््ा आहे त त्ा कांपनीची लेखी सांमती घेतल््ाणशवा् करु शकिार
नाही. िराणवक प्रमािाणशवा् कांपनीने िी केळी णवकत घेतलेली नाहीत
त्ाबाबत शेतक-्ास कांपनीची लेखी सांमती घेण््ाची आवश््कता नाही.

10.

शेतक-याांच्या हककाांचे सांरक्षर् –

10.1. ्ा करारामुळे शेतक-्ाच््ा शेतीच््ा मालकी हक्कावर ककवा ताब््ावर
कोिताही णवपरीत पणरिाम होिार नाही.
10.2. कांपनीने शेतक-्ाच््ा िणमनीवर िर काही बाांधकाम केले असल््ास,
करारनाम््ाचा कालावधी पूिग झााल््ानांतर कांपनीने स्वखचाने ते तातकाळ
काढू न टाकावे.
10.3. उतपादनाच््ा पोचविी कणरता ककवा मालाची पोचविी कांपनीस झााली
नसल््ास, दै वी आपत्तीमुळे णपकाचे झाालेल््ा नुकसानीस शेतकरी
िबाबदार राहिार नाही.

11.

वववाद सोडववण्याचे कायणतांत्र –
11.1. ्ा करारा सांदभात कोिताही णववाद, वाद, ककवा मतभेद झााल््ास पक्ष हा
णववाद समेटाद्वारे सोडणवण््ाकणरता प्र्तनाांची णशकस्त करतील, आपसी
सहमतीने णववाद सोडणवण््ास असमथग िरल््ास / तीस णदवसाांचे आांत
समेट न झााल््ास, नांतर णववाद, वाद ककवा उदभवलेली कोंडी
सोडणवण््ाकणरता शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) ककमती ववषयक
आश्वासन व शेती सेवा ककमत आश्वासन आवण शेत सेवा अणधणनयम,
2020 (अविसूचना 11/2020) आवण शेतकरी करार ककमत आवण शेती सेवा
(वववाद सोडववणे ), अविवनयम, 2020 अंतर्गत वनिारीत केलेले सक्षम
अणधकारी अांतीमणरत्ा सोडणवतील.

12.

सांकीर्ण -

12.1. शेतकरी हा स्वतांत्र पक्ष आहे आणि हा करार, सांघटना, भाणगदारी ककवा
सां्ुक्त साहस, प्रधान आणि एिांट ककवा मालक आणि कामगार, कांपनी
आणि शेतकरी ्ाांच््ामध््े असे नाते णनमाि करण््ाबाबत अन्व्ाथग लावू
शकत नाही.

12.2. दोन्ही पक्षाांनी स्वाक्षरी केल््ाणशवा् ्ा करारामध््े सुधारिा, दु रुस्ती ककवा
बदल करता ्ेिार नाही.
12.3. हा करार त्ाच््ा पणरणशष्टासह, पक्षाांमध््े झाालेल््ा सांपूिग कराराची पुढील
माांडिी ही व््वस्था आणि प्रणतज्ञापत्र, तोंडी ककवा लेखी, णवष्ाांकीत
बाबीकणरता पूवीचे सवग करार अणधक्मीत करीत आहे .
12.4. कोिताही एक पक्ष हा करार अणभहस्ताांणकत ककवा भारग्रस्त करिे ककवा
उपकार ककवा हक्क दु स-्ा पक्षाच््ा लेखी सांमती णशवा् करु शकिार
नाही.
12.5. हा करार दोन प्रणतरुप पक्षाांमध््े, त्ापैकी प्रत्ेक िि हा मुळ परांतु हे सवग
एकच दस्तऐवि त्ार होईल.

12.6. ्ा करारामधील वापरण््ाांत आलेले मथळे हे केवळ सोईकणरता असून ते
करार त्ार करण््ाकणरता ककवा कराराची अथगउकल करण््ासािी
नाहीत.

12.7. ्ा कराराच््ा कोित्ाही अटी बांधनकारक आणि णनढावलेल््ा पक्षास आणि
त्ाच््ा सांबांधीत वारसदारास लागु होिार नाहीत. दु स-्ा पक्षाच््ा लेखी
सांमती णशवा् कोिताही पक्ष (यातील उपकारातून मोकळे केल्यावशवाय)
कोणत्याही तीस-या पक्षास जो त्यांचे सवग व्यवहार ककवा मत्ता बाबत
उत्तराविकारी म्हणून वनिारीत करणयांत आलेला आहे त्यांच्याकडे
अविहसतांकीत करु शकिार नाही.

12.8. िर ्ा कराराची कोितीही तरतूद णवधीअग्राह्, बेका्दे शीर ककवा
अांमलात न आिण््ािोगी असेल तर म्ाणदत आणि व््वहा्ग करण््ासािी
त्ामध््े सुधारिा करुन ती तरतूद णवधीग्राह्, का्दे शीर,प्रवतगिी् आणि
व््वहा्ग करुन ज््ाद्वारे उवगरीत कोितीही तरतूद पणरिामकारक राहिार
नाही त्ामुळे कोितीही हानी पोहोचिार नाही.

12.9. कोितीही दु रुस्ती लेखी स्वरुपात आणि दोन्ही पक्षाांनी स्वाक्षरी केलेली
असल््ाणशवा् ती णवधीग्राह समिल््ा िािार नाही. हक्कणवसिगना बाबत
लेखी आणि दोन्ही हक्क णवसिगन करिा-्ा पक्षाांनी स्वाक्षरी केली
असल््ाणशवा् अशी, ्ा करारातील कोितीही तरतूद हक्कणवसिीत

गृहीत धरल््ा िािार नाही. कोित्ाही एका पक्षाने करारातील
हक्कणवसिगनाचा भांग केल््ास तो ्ा कारारातील तरतुकदचा भांग समिल््ा
िाईल आणि तो अशा कोित्ाही प्रसांगी ग्राह् धरल््ा िाईल.

12.10.

दोन्ही पक्षाांना नोटीस णलखीत स्वरुपात पोच पावतीसह रणिस्टर

पोस्टाने पािणविे आवश््क राहील ककवा वै्क्तीकणरत्ा खालील पत्ावर
पोहोचणविे आवश््क राहील (दु स-या पक्षाला लेखी कळववल्यास).

कांपनी :
----------------------------------------------------------------------------------

शेतकरी :
----------------------------------------------------------------------------------

12.11. ्ा करारामध््े काहीही अांतभूत
ग असले तरी, ्ा करारातील कोितीही ककवा
सवग तरतूदी शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) ककमती ववषयक आश्वासन
व शे ती सेवा ककमत आश्वासन आवण शेत सेवा अणधणनयम, 2020

(अविसूचना 11/2020) या कायद्यातील तरतुदींशी ववसंर्त असल्यास त्या
बेकायदे शीर समजल्या जातील आवण कराराच्या ववसजगनामुळे काही
आर्थिक िार पडल्यास त्यास कंपनी जबाबदार राहील आवण तो कंपनीस
सोसावा लार्ेल.

्ा णिकािी करार करिारे दोन्ही पक्ष साणक्षदाराांसमक्ष त्ाांचे हात ्ा करारामध््े
गुांतलेले आहे त आणि ते प्रणतरुप असून ते उपरोक्त णदवस, वषग नमूद करुन णलहीत
आहे त.

स्वाक्षरी आणि पोहोचविी
शेतकरी

-

्ाांच््ा समक्ष स्वाक्षरी आणि पोचविी
कांपनी

प्राणधकृत स्वाक्षरीधारक

्ाांच््ा समक्ष

पवरवशषटाांची यावद
: कापिी वेळीच््ा घडाची णनवड आणि श्रेिी बाबत

पवरवशषट ‘अ’

मागगदशगक सूचना
पवरवशषट ‘ब’

: विन आणि अणधदान बाबत मागगदशगक सूचना

पवरवशषट ‘क’

: केळीच््ा क्षेत्राचे मुल््ाांकनाचे का्ाचा आदशग
नमूना.
: केळ ्ा फळाच््ा गुिवत्तेचे मापदां ड .

पवरवशषट ‘ड’

पवरवशषट ‘अ’ : कापर्ी वेळीच्या र्घडाची वनवड आवर् श्रेर्ी बाबत
मागणदशणक सूचना
1. स्वीकायण र्घड/गुच्छ :
- आपसी सहमतीने वनश्चीत केलेले मापदां ड वनश्चीत करर्े .
2.

अांशत: स्वीकायण र्घड :
- आपसी सहमतीने वनश्चीत केलेले मापदां ड वनश्चीत करर्े .

3. नाकारलेले र्घड :
- आपसी सहमतीने वनश्चीत केलेले मापदां ड वनश्चीत करर्े .
पवरवशषट ‘ब’ : वजन आवर् अवधदान बाबत मागणदशणक सूचना

अ.

-

वजन :

1. स्वीकायण र्घडाांची कापर्ी आवर् तळाचे वड-हॅन्डडग करर्े . केवळ
वनवडक हँड खोकयामध्ये / क्रेटस आवर् वजन केलेले.
2. शेतक-या सोबत कापनी पयणवेक्षक ककवा त्याचे /वतचे प्रवतवनधी याांनी
तत्सम वजनाची नोंद घ्यावी.
3. बॉकस भरलेले वाहन/ क्रेटस़ चे वजन शेतक-याने वजन काटयावर
स्वखचाने करावे आवर् केळाचे एकूर् वजनामधू न बाांधर्ीच्या वस्तुांचे
म्हर्जेच बॉकस/ क्रेट याांचे वजन वजा करुन पवरगर्ना करावी.

ब.

प्रदानाकवरता आधार –

दे यकातील बाब

पवरगर्ना केलेली रककम

चाांगल््ा गुिवत्तेची प्राप्त मुळ मूल्् (बी-1) : एकूि विन णकलोमध््े
केळी

(ए + बी + सी)

आपसी समहमीने णनश्चीत

केलेले माकेटचे दर - रुप्े/णकलो.

माकेटचे दर णनधारीत काताांना आपसी सांमतीने

िरणवलेली कापनीचा दर म्हििेच सांपूिग कापनी
केलेल््ा केळाांची ककमत रुप्े

प्रणत/णकलो

त्ाांच््ा आकारानुसार (ए + बी + सी)

पवरवशषट ‘क’ - केळीच्या क्षे त्राचे मुल्याांकनाचे कायाचा आदशण नमूना.
अ. मावसक मुल्याांकन आवर् अहवाल.
- परस्पर मुल््ाांकन पध्दत णनश्चीत करिे .

ब.

पट़टी आकारर्ीची पध्दत
- परस्पर मुल््ाांकन पध्दत णनश्चीत करिे.

पणरणशष्ट ‘ड’ : केळ या फळाच्या गुर्वत्तेचे मापदां ड.

1. उर्ीवा आवर् वगण ‘अ’ कवरता ग्राहय मयादा.
- परस्पर उिीवाांचा तपणशल आणि त्ाांच््ा ग्राह् म्ादा णनश्चीत
करिे.
2. उर्ीवा आवर् वगण ‘ब’ कवरता ग्राहय मयादा.
- परस्पर उिींवाचा तपणशल आणि त्ाांच््ा ग्राह् म्ादा णनश्चीत
करिे.
3. शूडय सवहषर्ुतेतील उर्ीवा.
- परस्पर उिीवाांचा तपणशल आणि त्ाांच््ा ग्राह् म्ादा णनश्चीत
करिे.

4. फळाांचे वय, व्यास, लाांबी, हातात असलेली फळाांची सांख्या, आवर्
कापर्ीच्या वेळी असलेली कायात्मक पाने .
5.
फळाचे व् – आिवडे

ऋतु आधारीत आणि तोडिी कणरता गुिवत्ता
मुल््णनधारि णवभाग – 8 ते 16 आिवडे

कापनीच््ा वेळेची पाने

कणमतकमी 5 का्ातमक पाने

कॅलीब्रेशन

44-46 कॅलीपर –हाताचे मधले बोट

बोटाांची लाांबी – इांच

पल्पची लाांबी कणमतकमी 7 से.मी.

बोटाांची सांख््ा/ हात

कणमतकमी 12

