મોડ� લ ખેતી કરાર – ક� ળ�

આ ખેતી કરાર (“કરાર”) …………………………………………………………………….. �ારા અને તેમની વ�ે કરવામ� આવે છે જેઓ
………………………………. ખાતે તેમની ઑ�ફસ ધરાવે છે (હવે પછ� અહ� “કં પની” તર�ક� સંદ�ભ�ત કરવામ� આ�યા છે .)
અને
ખેડૂતનું નામ
સરનામું
(હવે પછ� અહ� “ખેડૂત” તર�ક� સંદ�ભ�ત કરવામ� આ�ય� છે .)
(ખેડૂત અને કં પની દર� કને હવે પછ� અહ� �ય��તગત ર�તે “પ�કાર” તર�ક� સંદ�ભ�ત કરવામ� આ�ય� છે , અને સંયુ�ત ર�તે તેઓને
“પ�કાર” તર�ક� સંદ�ભ�ત કરવામ� આ�ય� છે )
આમુખ
�યાર� , કં પની ભારતમ�/ મ�થી િવ� ક�ાના ફળો ઉ�પ� કરવા માટ� અ�તન તકનીક� અને ઉ�પાદન તકનીકો રજૂ કરવા માટ� ખેડૂતો
સાથે કાય� કરવા પર પોતાનું �યાન ક� ���ત કર� છે .
�યાર� , ખેડૂત �ી/ �ીમતી/ કુ .

____________ ,

ગામ

તાલુકા ________________�જ�લા

______ ના પુ�/ પુ�ી/ પ��ન,
રા�ય

(ભારત)

ના રહ� વાસી ખેતીલાયક જમીન ધરાવે છે જેનો સવ� નંબર(રો)
ગામ
માપ

,

તાલુકો

�જ�લો

______રા�ય

(ભારત ), જમીન ધરાવે છે જેનું �ે�ફળ અને

__ એકર છે , જેઓ ઉપરો�ત જમીનમ� ક� ળાની ખેતી કરવામ� રસ ધરાવે છે અને ઇ�છા રાખે છે ક�

કં પની તેમને/ તેણીને ગુણવ�ાયુ�ત ક� ળાના ફળના ઉ�પાદનમ� માગ�દશ�ન પુ�ં પાડ� અને તેમના/ તેણીના ઉ�પાદનના માક� �ટ�ગમ�
સમથ�ન પુ�ં પાડ� .

હવે, તેથી, અહ� રહ� લા પ�કારો નીચે �માણે સંમત થાય છે :
1.

�યા�યાયો

1.1

કરારનો

અથ�

ફ�ત

ક� ળ�ના

ઉ�પાદન
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અને

ખર�દ�

માટ� નો

કરાર

રહ� શે.

1.2

“ક� ળા” નો અથ� ક� ળાની ક� વે��ડશ વેરાયટ�, �ા�ડ નાઇન (�9) અથવા અ�ય કોઇપણ વેરાયટ� જેને કં પની ખેતી માટ�
યો�ય સમજે અને એ ર�તે અહ� જણાવેલી મુદત દરિમયાન સમય�તર� ખેડૂતોને લે�ખતમ� �ણ કર� , એમ કરવાનો રહ� શે.

1.3

પ�કારોનો અથ� ખેડૂત અને ક�પની અને પ�કારનો અથ� ખેડૂત અથવા કં પનીમ�થી કોઇપણ એક કરવાનો રહ� શે.

1.4

ઉ�પાદનનો અથ� ક� ળાનું ફળ છે જે લણણી માટ� તૈયાર છે અથવા આ કરારમ� �પ�ટ કરવામ� આવેલ જમીનમ�થી
લણવામ� આવેલ છે તેમ કરવાનો રહ� શે.

1.5

“િવતરણનું �બ�દુ” એ જમીનને એવા �ળ તર�ક� સંદ�ભ�ત કરશે �ય� ખેડૂત �ારા ક� ળાની લણણી કરવાનો રહ� શે.

1.6

પ�રયોજનાનો અથ� વત�માન કરાર હ� ઠળ ખેડૂતો �ારા હાથ ધરવામ� આવતું કૃ િષકાય� અને તેમ� વત�માન કરારની શરતો
મુજબ ઉ�પાદનને ખર�દવાની કં પનીની બ�હ� ધર�નો સમાવેશ કરવાનો રહ� શે.

1.7

“મહ�મ શેષ ભાગ મય�દા” નો અથ� ક� ળાના પર��ણ દરિમયાન મળી આવતા રસાયણ અવશેષ �તર ફૂડ સે�ટ� એ�ડ
�ટા�ડડ� એકટ �ારા અથવા ભારતના અ�ય કોઇ વૈધાિનક ધોરણ �ારા સૂચવવામ� આવેલ �તર મુજબ અને િનકાસના
�ક�સામ� એ િવ�તાર ક� �ય� ક� ળ�નું િવતરણ વેચાણ �ારા કરવામ� આવનાર હોય �ય�ના બ�ર �ારા સુયો�જત કરવામ�
આવેલ મહ�મ ધોરણ કરત� વધુ ન હોવું �ઇએ એમ કરવાનો રહ� શે.

1.8

“કાપવાનો હુકમ” એટલે નીચેની બાબતોને �પ�ટ કરતી કં પનીની લે�ખત સૂચનાઓ એવો અથ� કરવાનો રહ� શે:
a. ક� ળાની લણણી/ કાપવાની તાર�ખ અને સમય;
b. ક� ળ�નો �ેડ અને વય.

1.9

અ�વીકાર એ ક� ળાઓનો સંદભ� કરશે, જે �ડાણ ડ�મ�, અહ� કં પની �ારા ન�� કરવામ� આવેલ ધોરણોને પૂર �
પાડવામ� િન�ળ �ય છે .

1.10

“અટકાવવાનો હુકમ” નો અથ� કં પનીને ડ��લવર� માટ� રાખેલા ક� ળાઓની લણણીને તાબડતોબ બંધ કરવા માટ�
કોઇપણ સમય પર ખેડૂતોને �ર� કરવામ� આવતી કં પનીની લે�ખત સૂચનાઓ અથવા (અગાઉ �ર� કરવામ� આવેલ
કાપવાના હુકમ પછ�) કં પની �ારા સૂચવવામ� આવેલ �ણકાર�/ સૂચનાઓનું ખેડૂત �ારા કરવામ� આવતા �બનઅનુપાલન િવશે �ણ થત� અથવા અહ� �ડાણ ‘સી’ મ� સુયો�જત કરવામ� આવેલ લાલ દર િનધ�રણને �ર� કરવામ�
આ�ય� પછ� લણણીના સુધીના કોઇપણ સમય �બ�દુ પર કં પની �ારા �ર� કરવામ� આવી શક� તેવી સૂચનાઓ કરવાનો
રહ� શે.

1.11

કં પની અથવા િનગમ નું “વાઇ��ડ�ગ-અપ", "િવસજ�ન", "નાદાર�", અથવા "પુનગ�ઠન" ન�� કરવાના રહ� શે જેથી જેમ�
આવી કં પની અથવા િનગમને સમાિવ�ટ કરવામ� આ�ય� છે તેવ� કાયદાના અ�ધકાર�ે� હ� ઠળ કોઇપણ સમક�
અથવા સરખી કાય�વાહ�નો સમાવેશ કર� શકાય અથવા કોઇપણ અ�ધકાર�ે� જેમ� આવી કં પની અથવા િનગમ
કારોબાર ચલાવવા સ�હત ફળચા, વાઇ��ડ�ગ-અપ, પુનગ�ઠન, િવસજ�ન, �યવ�ા, સંર�ણ અથવા લેણદારોની રાહત
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ઇ�છતા હોય, તેનો સમાવેશ કરવામ� આવે.
2.

કરારની અવ�ધ

2.1

આ કરાર તાર�ખ _________________થી અમલી બનશે.

2.2

પ�કારો સંમત થાય છે ક� તેઓ એક પાક મોસમની અવ�ધ સ�હત ���યાના સમયગાળા, ઘર� લૂ બ�રમ� વેચાણ
અથવા આંતરરા�ટ� �ય ર�તે િનકાસ માટ� ના સમયગાળા માટ� સાથે મળીને કામ કરશે. ખેડૂતે એ ખાતર� કરવાની રહ� શે ક�
તેઓ/ તેણી ક� ળાના વાવેતર અને ઉ�પાદન માટ� જમીનને સમ�પ�ત કરશે અને કરારની આવી અવ�ધ દરિમયાન �ાયી
ધોરણે કં પની સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

2.3

પ�કારો એ બાબતે પણ સંમત થાય છે ક� તેઓએ કરારના અમલની તાર�ખથી �થમ લણણી માટ� સાથે મળીને કામ
કરવાનું રહ� શે. આ અનુભવને આધાર� બ�ે પ�કારોએ કરારને આગામી વષ� માટ� ચાલુ રાખવા ક� ચાલુ ન�હ� રાખવા માટ�
પર�પર ર�તે ન�� કરવાનું રહ� શે.

2.4

કરારને પ�કારો �ારા અ�ય પાક મોસમ માટ� પર�પર સમજૂ તીથી િવ�તારવામ� આવે તેમ બની શક� છે .

3.

ખેત ઉ�પાદનનું િવવરણ
આ કરાર ફ�ત ક� ળાના ફળ ક� વે��ડશ વેરાયટ�, ��ડ નાઇન (�9) અથવા ખેતી માટ� કં પની પોતાની મુનસફ� પર યો�ય
સમજે તેવી અ�ય કોઇ વેરાયટ� સુધી જ મય��દત રહ� શે.

4.

ગુણવ�ા �પ�ટ�કરણ

4.1

ક� ળાના એ ફળ જે મા� �ડાણ ‘ડ�’મ� ઉ�લે�ખત ગુણવ�ાના �પ�ટ�કરણોને પૂરા પાડત� હશે તેનો જ �વીકાર કરવાનો
રહ� શે. ફાટ� ગયેલા, નુકસાનયુ�ત, વધુ પાક� લા અને અયો�ય �વચા રં ગ ધરાવતા ફળોને �વીકારવામ� આવશે ન�હ�.

4.2

સૂય��કાશથી અસર પામેલ ક� ળાના ફળ �વીકાય� રહ� શે ન�હ�.

4.3

બધા જ ઉ�પાદનો, જે �ડાણ ‘ડ�’મ� ઉ�લે�ખત માપદં ડોને પૂરા ન પાડત� હોય તેને �વીકારવામ� આવશે ન�હ�.

5.

ભૂિમકાઓ અને જવાબદાર�ઓ

5.1

ખેડૂત �ડાણ ‘ડ�’ મ� ઉ�લે�ખત કં પનીની ગુણવ�ાની િવ�શ�ટતાઓ અનુસાર આમુખમ� ઉ�લે�ખત જમીન પર ક� ળા
ઉગાડવા અને કાપવા માટ� સંમત થાય છે . ક� ળાના છોડની વાવણી માટ� બનાના �ટ�યુ ક�ર �લા�ટ કં પનીના કોઈપણ
દખલ િવના ખેડૂતના સંપૂણ� મુનસફ� પર ખર�દવામ� આવશે.

5.2

ખેડૂત કં પની અથવા તેના તકનીક� સેવા �દાતા �ારા સૂચવવામ� આવેલી તકનીક� અને ઉ�પાદન �ણાલીનું પાલન કરશે
અને તેને વળગી રહ� શે, જેમ� કં પની અથવા તેના તકનીક� સેવા �દાતા �ારા ભલામણ કરવામ� આવતી સામ�ી અને
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રસાયણોના ઉપયોગનું પાલન અને કાયદા �ારા જ�ર� સલામતી ઉપકરણોના ઉપયોગનો સમાવેશ થાય છે . કં પની આવા
�પ�ટ�કરણો અને કામગીર�ઓને લે�ખતમ� ખેડૂતને �પ�ટ કરશે. આવા �પ�ટ�કરણોમ� પ�રયોજનાના �મ દરિમયાન
ફ� રફાર કરવામ� આવે તેમ બની શક� છે .
5.3

ખેડૂતને તેમના/ તેણીના પોતાના ખચ� અને �ખમે, તમામ પ�રયોજના િવકાસ, પાકની કાપણી અને લણણીની �વૃ��ઓ
સ�હતની �વૃ��ઓ કરવી જ�ર� છે , પરં તુ તે, �વૃ��ઓ, દા.ત. જમીન િવકાસ, માળખાગત િવકાસ, વાવેતરની
ગુણવ�ાયુ�ત સામ�ી અને વાવેતરની �યવ�ા, છોડની સંભાળની �વૃ��ઓ, ફળની સંભાળની �વૃ��ઓ, ખાતર અને
પોષણની �યવ�ા, ટપક �સ�ચાઇ �ાપન અને �યવ�ાપન, �સ�ચાઈ માટ� પાણીની �યવ�ા, ન�દણ િનયં�ણ અને
�યવ�ાપન, �વ�છતા, રોગ અને �વાત સંચાલન, લણનણી અને કોઈપણ અ�ય કામગીર� જે ગુણવ�ાયુ�ત ઉ�પાદન
માટ� �યાર� અને જે ર�તે જ�ર� હોય તેના સુધી મય��દત નથી.

5.4

ખેડૂતે કં પનીના �િતિન�ધના િનર��ણ હ� ઠળ સકરની પસંદગી હાથ ધરવા માટ� તેમના/ તેણીના ખચ� મજૂ રો અને જ�ર�
સાધનોની ગોઠવણ કરવાની રહ� શે.

5.5

�ક� , કં પની તેના ખચ� ક� ળાના ખેતરમ� મજૂ રોની ��ય� સામેલગીર� �ારા અથવા ફળ સંભાળ �વૃ��ઓના અમલ માટ�
ક� ટલીક એજ�સીઓ �ારા ફળની સંભાળ �વૃ��ઓ જેવી ક� બડ ઇ�જે�ન, બંચ ��ે, ડ��લાવ�ર�ગ, ફળના અવરોધોને
દૂ ર કરવા, ખોટા હાથને દૂ ર કરવા, �રબન ટ� �ગ�ગ અને બંચ બે�ગ�ગના અમલીકરણ (મજૂ ર ખચ� અને ફળ સંભાળ
સામ�ીના ખચ� સ�હત દા.ત. બડ ઇ�જે�ન, બંચ છં ટકાવો માટ� જ�ર� રસાયણો, બંચ ��ટ�ગ બેગ, �રબન અને ��ે
પ�પ િવગેર�) માટ� મજૂ રોની �યવ�ા કરશે પરં તુ ખેડૂત પણ સમયસર જ�ર� મજૂ રોની �યવ�ા કરવા માટ� અને
સમયસર ફળ સંભાળ �વૃ��ઓના અમલીકરણ માટ� જવાબદાર રહ� શે. ફળ સંભાળ �વૃ��ઓ માટ� જ�ર� સામ�ીના
બધા જ ખચ� અને મજૂ રોનો ચાજ� કં પની �ારા પૂરો પાડવામ� આવે તેમ બની શક� છે અથવા તે માટ� ની નાણાક�ય સહાય
સરકાર �ારા �દાન કરવામ� આવે તેમ બની શક� છે અથવા પેશગી તર�ક� કં પની �ારા પૂરા પાડવામ� આવે તેમ બની શક�
છે અથવા સંમત થયા મુજબની શરતો અનુસાર ખેડૂત �ારા ઉપાડવામ� આવી શક� છે .

5.6

બધા ઝૂ મખાઓને સીધા સૂય��કાશના સંસગ�મ� આવવાથી બચાવવા માટ� છાપાથી �વ�ટાડવાનો ખચ� ખેડૂતના તેમના/
તેણીના પોતાના �ારા કરવાનો રહ� શે.

5.7

ખેડૂત �ટપ ઓવર થતું ટાળવા માટ� ઝૂ મખાને આધાર પૂરો પાડવા માટ� તેમના/ તેણીના પોતાના ખચ� યો�ય �ો�પ�ગ અને
ં માટ� સમયસર ર�તે સુિન��ત કરશે.
ગુઈગ

5.8

ખેડૂત તેમના/ તેણીના �વખચ� પાક વીમો લે તેમ બની શક� છે .

5.9

ખેડૂતે જમીન, પાન અને પાણીનું િવ�લેષણ તેમના/ તેણીના �વખચ� કરાવવાનું રહ� શે.

5.10

ખેડૂતે વૈ��ક �.એ.પી �માણીકરણ માટ� જ�ર� બધી જ �વૃ��ઓ પૂણ� કરવાની રહ� શે (� કોઈ હોય તો).

Page 4 of 12

5.11

ખેડૂત કં પનીના �િતિન�ધ (� જ�ર� હોય તો) ની દ� ખર� ખ હ� ઠળ ક� ળાના ફળની ગા� મય�દાની અંદર અવશેષો માટ� ની
તમામ જ�ર� સાવચેતી રાખશે.

5.12

ઉ�પાદન પછ�, કં પની તેના પોતાના ખચ�, ગુણવ�ાના ધોરણોનું પાલન કરવા ક� ળાના ઉ�પાદનની તપાસ કર� તેમ બની શક�
છે .

5.13

કં પનીએ, તેના પોતાના ખચ� અને �ખમે, લણણી પછ�ની તમામ �વૃ��ઓ હાથ ધરવી જ�ર� છે �સવાય ક� અ�યથા સંમત
થયા હોય છે તેના સ�હત, પરં તુ નીચેની �વૃ��ઓ સુધી મય��દત ન હોય:

5.13.1

ખેતર �તર� સો�ટ�ગ/ �ે�ડ�ગ/ પે�ક�ગ

5.13.2

મ�ય� િવતરણ ક� �� સુધી ઉ�પાદનનું પ�રવહન

5.13.3

�ી-કૂ �લ�ગ અને કો�ડ �ટોર� જ કામગીર�ઓ

5.13.4

હાઉસ કામગીર�ઓ

5.13.5

િનકાસ અને ઘર� લુ વેચાણો

5.14

કં પનીએ ગુણવ�ાયુ�ત ઉ�પાદન માટ� ખેડુતોને માગ�દશ�ન આપવા માટ� ક� ળાના ઉ�પાદનમ� અનુભવ ધરાવતા તકનીક�
�ય�કતની �યવ�ા કરવાની રહ� શે.

5.15

કં પનીએ પ�રયોજનામ� સંબં�ધત સંકળાયેલા પા�તા ધરાવતા ખેડૂતોને સરકાર� �ગવાઈઓ/ ધારાધોરણો મુજબ
સમય�તર� પ�રયોજનામ� જુ દ�-જુ દ� �વૃ��ઓમ� નાણાક�ય સહાય પૂર� પાડવા માટ� ખેડૂતોને સુિવધાયુ�ત બનાવવા
માટ� સંબં�ધત સરકારના બાગાયતી િવભાગની સાથે સંકલન કરવાનું રહ� શે. ખેડૂતોએ પણ નાણાક�ય સહાય મેળવવા
માટ� સમયસર જ�ર� યો�ય દ�તાવે� પૂરા પાડવાના રહ� શે.

5.16

કં પની �ારા રા�ય/ ક� � સરકાર સાથેના સંકલનમ� અથવા કં પનીના ખચ� તાલીમો, સંપક� મુલાકાતો અને િનદશ�નો
આયો�જત કરવામ� આવે તેમ બની શક� છે .

5.17

આ કરારમ� અ�ય� ��ય પણ ઉ�લે�ખત કર� લી કોઇપણ વ�તુ હોય તો પણ, કં પની �ારા �વીકાર કરવામ� આ�ય�
પ�ાત ખેડૂત કોઇપણ હાિન અથવા નુકસાન માટ� ની કોઇ જવાબદાર� લેશે ન�હ� અને લણણી-પ�ાતની �વૃ��ઓ,
વેચાણ અને લો�જ��ટ� માટ� ના તમામ ખચ� અને �ખમો માટ� કં પની એકલી જવાબદાર રહ� શે.

5.18

ક� ળાના ઉ�પાદન, ઉ�પાદન �ળ, અ�યામતોને કોઇપણ હાિન અથવા નુકસાન, અને તેના �ારા આપૂ�ત� કરવામ�
આવેલ િનવેશોના કોઇપણ કાયદાક�ય પ�રણામો માટ� સામા�ય ર�તે કં પની જવાબદાર રહ� શે.

6.

પાકની ડ��લવર�

6.1

લણણી હં મેશા ખેડૂત અને કં પની વ�ે પર�પર સાધવામ� આવેલ સંમિત કાય��મ મુજબ હાથ ધરવામ� આવશે.
લણણી કં પનીના અ�ધકૃ ત �િતિન�ધની હાજર�મ� હાથ ધરવાની રહ� શે. ખેડૂત અહ� જણાવેલી મુદત દરિમયાન કોઇપણ
સમયે, તેમની/ તેણીની પોતાની ર�તે અથવા અ�ય કોઇ પ�કાર મારફત, અહ� ઉ�લે�ખત કં પનીઓને ડ��લવર કરવા
માટ� ના ઉ�પાદનના કોઇપણ ભાગની સાથે અ�ય કોઇ ઉ�પાદન/ ફળ અને તેના જેવી કોઇ વ�તુને, કોઇપણ �ી� પ�ને
વેચાણ કર� શકશે ન�હ�. કં પનીની સંમિત અને ઉપ��િત �સવાય ખેડૂત �ારા હાથ ધરવામ� આવતી કોઇપણ લણણીને
Page 5 of 12

ખેડૂત �ારા કરારનું ઉ�લંઘન ગણાશે અને કં પનીએ કરારના ભંગ સામે યો�ય પગલ� લેવાના રહ� શે.
6.2

ખેડૂતે તેમના/ તેણીના પોતાના ખેતરમ�થી ક� ળાની લણણી / કાપણી માટ� તેમના/ તેણીના �વખચ� મજૂ રની �યવ�ા કરવાની
રહ� શે.

6.3

કં પનીએ ક� ળાના ખેતરમ�થી ક� ળાના ફળ/ ઝૂ મખાઓને બહારની બાજુ એ ખ�ચવા માટ� �. ................ �િત �કલો�ામ (�ેણી
એ+બી+સીનો જ�થો) ના �વત�માન િન��ત રકમ પર મજૂ રોની �યવ�ા કરવાની રહ� શે. �વત�માન ખ�ચવાનો ખચ� કં પની
�ારા ચુકવવામ� આવી શક� છે અથવા કરારની શરતો મુજબ ખેડૂત �ારા ભોગવામ� આવે તેમ બની શક� છે .

6.4

પ�રવહન માટ� નું વાહન ખેતરમ� ન પહ�ચી શક� તેવા �ક�સામ�, ખેડૂતે ક� ળાના ફળને ક� ળાના પે�ક�ગ/ �ોસે�સ�ગ પૉઇ�ટ
સુધી લઈ જવાની �યવ�ા કરવી પડશે, જેનો ખચ� કં પની �ારા િનભાવવામ� આવશે.

6.5

ખેડૂતે ક� ળાના �ોસે�સ�ગના સમયે તેમના/ તેણીના ખેતરમ� પુરત� પાણીની �યવ�ા કરવાની રહ� શે. આ માટ� નો ખચ�
કં પની �ારા િનભાવવાનો રહ� શે.

6.6

લણણી કરવામ� આવેલ ઉ�પાદનને �ડાણ ‘ડ�’ મ� ર� ખ��કત કરવામ� આવેલ �પ�ટ�કરણો મુજબ ખેતર પર એ, બી,
અને સી �ેણીઓમ� �ેણીબ� કરવાના રહ� શે. �ે�ડ�ગ અને સો�ટ�ગના હ� તુ માટ� ની મજૂ ર�નો ખચ� એકમા� કં પની �ારા જ
િનભાવવાનો રહ� શે.

6.7

ગુણવ�ા અને પેક��જ�ગ સંબંધી કં પનીનો િનણ�ય કરારની શરતો મુજબ �ી� પ�ના િનર��ણને આધીન રહ� તેમ બની
શક� છે .

6.8

પ�રયોજના દરિમયાન, કં પની ક� ળાના ફળને ખર�દવા માટ� બંધાયેલી છે જે આ ખેતીકાય� કરાર હ� ઠળ ખેડૂત પાસેથી
�ડાણ ‘ડ�’મ� �પ�ટ કરવામ� આવેલ �યૂનતમ ગુણવ�ા માપદં ડોને પૂરા પાડત� હોય.

6.9

કં પનીએ સા�તા�હક કાપણીની સમય-સારણી તૈયાર કરવાના અને ડ��લવર કરવાના રહ� શે અને ખેડૂતને તેની �ણ
કરવાની રહ� શે જે અનુસાર ખેડૂતે ખેતરથી કં પનીના પ�રવહન વાહન સુધી લણણી કરાયેલ ક� ળાને કાપવા અને વહન
કરવાની મંજૂર� આપવાની રહ� શે.

7.

�ક�મત ન�� કરવી:

7.1

િવક�પ 1:

ક� ળાનું ફળ, જે �ડાણ ‘ડ�’મ� ઉ�લેખ કરવામ� આવેલ �પ�ટ�કરણોને પૂરા પાડત� હોય, કં પની �ારા

�યૂનતમ ગેરંટ� ડ �ક�મત �. .............. પર �ા�ત કરવાનું રહ� શે.
િવક�પ 2:

ક� ળાનું ફળ, જે �ડાણ ‘ડ�’મ� ઉ�લેખ કરવામ� આવેલ �પ�ટ�કરણોને પૂરા પાડત� હોય, કં પની �ારા

પર�પર સંમિત સધાયેલી �ક�મત પર �ા�ત કરવાનું રહ� શે, જે, �ક� �યૂનતમ ગેરંટ� ડ �ક�મત કરત� ઓછ� રહ� શે ન�હ�.
િવક�પ 3:

ક� ળાનું ફળ, જે �ડાણ ‘ડ�’મ� ઉ�લેખ કરવામ� આવેલ �પ�ટ�કરણોને પૂરા પાડત� હોય, તેને લણણીના

સમય પર �વત�માન બ�ર �ક�મત પર મા�ય રખાયેલા ભાવે કં પની �ારા �ા�ત કરવાના રહ� શે, જે , �ક� , �યૂનતમ ગેરંટ� ડ
�ક�મત કરત� ઓછ� રહ� શે ન�હ�.
િવક�પ 4:

ક� ળાના ફળને �ા�ત કરવાની �ક�મત, જે �ડાણ ‘ડ�’મ� ઉ�લેખ કરવામ� આવેલ �પ�ટ�કરણોને પૂરા

પાડત� હોય, પર�પર સંમિત સધાયેલી �ક�મત અને બ�રના દરમ� ઉતાર-ચઢાવમ� પર�પર સંમિત સધાયેલી �ક�મતની
ઉપરની �ક�મતને �યાને લઈને ગણતર� કરવાની રહ� શે. બ�રના દરમ� ઉતાર-ચઢાવ (ઉપરની બાજુ એ) ની ચો�સ મય�દા
Page 6 of 12

સુધી પર�પર ન�� કર� લી �ક�મતમ� કોઇ ફ� રફાર કરવાના રહ� શે ન�હ� પરં તુ � �વત�માન બ�રનો દર ઉતાર-ચઢાવ
(ઉપરની બાજુ એ) ન�� થયેલ �ક�મતથી વધુ �વામ� આવે, તો પછ� �ક�મતમ� તફાવતના િન��ત ટકાવાર� (�વત�માન
બ�ર દર અને પર�પર ન�� કરવામ� આવેલ �ક�મત) ને પર�પર ન�� કર� લી �ક�મતમ� ઉમેરવાની રહ� શે.
8.

ચુકવણીની શરતો

8.1

કં પની �ડ�લવર�ની �વીકૃ િત પર તરત જ ચુકવણી કરશે. ખેડૂત માટ� અન�ય િવ�� તા કોડ બનાવવા માટ� િવ�� તા ન�ધણી
પૂણ� કરવામ� આવશે. ખેડૂતે આધાર નંબર, બ�ક ખાતાની િવગતો (કોઈ રોકડ ચૂકવવામ� આવશે નહ�), જ�ર�
આરટ��એસ િવગતો સાથે આઇએફએસસી કોડ માટ� રદ થયેલ ચેક, જેમ� ચુકવણી કરવાની હોય તે �દાન કરવાની
રહ� શે.

9.

ગોપનીયતા અને �બન-�પધ�:

9.1

ખેડૂત આથી �વીકૃ િત આપે છે અને સંમત થાય છે ક� કં પની આ પ�રયોજનાના અમલીકરણ અને અમલબજવણી માટ� જ�ર�
�ણકાર� અને મા�હતી મેળવવા માટ� કં પની નાણ�ની ન�ધપા� રકમનું રોકાણ કરશે. તેથી, તે અિનવાય� છે ક� ખેડૂત
પ�રયોજનાથી સંબં�ધત કોઇપણ અને તમામ મા�હતી સ�હત પરં તુ ક� ળાના િવકાસ, પૂવ� અને પ�ાત-લણણી માટ� ની
તકનીક� તેમજ �ોસે�સ�ગ તકનીક� થી સંબં�ધત અથવા તેન� �ડાણમ� બધી જ �ણકાર� અને તકનીક� મા�હતી સુધી
મય��દત ન�હ� તેવી અને પ�કારો વ�ે સાધવામ� આવેલી વા�ણ��યક સંમિતઓ ગોપનીય રાખે. ખેડૂત કં પની સાથે
સંમત થયેલી શરતો મુજબ આ કરાર અનુસાર પ�રયોજના કરવાના એકમા� હ� તુ �સવાય અ�ય કોઇપણ આવી ઉપરો�ત
મા�હતી �હ� ર કરશે નહ� અથવા તેનો ઉપયોગ કરશે નહ�.

9.2

આ કરારની મુદત દરિમયાન, ખેડૂત ��ય� અથવા અ��ય� ર�તે, િવ�ના કોઇપણ ભાગમ� કં પની સાથે �પધ� કરશે
ન�હ� અને ના તો ખેડૂત ભારતમ� અને/ અથવા િવદ� શમ� ક� ળાના િવકાસ, �ોસે�સ�ગ અને વેચાણમ� કોઇપણ �ી� પ�
સાથે સહકાર કરશે. સાથે જ, ખેડૂત આ કરારની મુદત પછ� કોઇપણ સમય પર, તેમની પોતાની ર�તે અથવા અ�ય કોઇ
પ�કારના મા�યમથી કં પનીના મા�લક� ધરાવતી �ણકાર�નો ઉપયોગ કરશે જેમ ક� તેને િવ�મ� કોઇપણ �ળે ક� ળાના
િવકાસ અને/ અથવા વેચાણ માટ� આ કરાર હ� ઠળ �હ� ર કરવામ� આ�યું છે .

9.3

આ કરારની મુદત દરિમયાન, ખેડૂત કં પની �સવાય અ�ય કોઇ પ�કારને ��ય� ક� અ��ય� ર�તે ક� ળાનું વેચાણ કરશે
ન�હ�, �સવાય ક� તે આવા હ� તુ માટ� �ય�ત કરવામ� આવેલ સંમત શરતો મુજબ કં પનીની પૂવ� લે�ખત સંમિત મેળવે. લે�ખત
સંમિતને કં પની �ારા લેવામ� ન�હ� આવેલ ક� ળાના ઉ�પાદનની મા�ાની જ�ર રહ� શે ન�હ�.

10.

ખેડૂતોના અ�ધકારનું ર�ણ.

10.1

આ કરાર ખેડૂતની જમીન પર તેમના મા�લક�ના હ� અને કબ�ને કોઈ પણ ર�તે અસર કરશે નહ�.

10.2

કં પની તેના પોતાના ખચ� કરારની અવ�ધ પૂણ� થવા પર ખેડૂતની જમીન પર બ�ધવામ� આવેલા બધા બ�ધકામો, � કોઈ
હોય તો, તેને દૂ ર કરશે.

10.3

ખેડુત બળબ�તાના પ�રણામે પાકના નુકસાનને કારણે �ડ�લવર� ન કરવાના �ક�સામ� કં પનીને ઉ�પાદનની કોઈપણ
�ડ�લવર� અથવા નુકસાન માટ� જવાબદાર રહ� શે નહ�.

11.

િવવાદ િનવારણ કાય�તં�
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11.1

આ કરારની બહાર અથવા તેના સંબંધમ� કોઈપણ િવવાદ, િવરોધાભાસ અથવા તફાવત ઊભો થાય છે , તો પ�ો સૌ
�થમ આવા િવવાદો, િવરોધાભાસ અથવા તફાવતને સદ્ ભાવ �ારા સમાધાનથી ઉક� લવા મેળવવાનો �ય�ન કરશે.

11.2

�ીસ �દવસની અવ�ધમ� પર�પર સંમિત / સમાધાન �ારા િવવાદનું સમાધાન કરવામ� િન�ળતા પર, �યાર પછ� િવવાદ,
િવરોધાભાસ અથવા મડાગ�ઠને આખર� મૂ�યની ખાતર� સાથે ખેડૂત (સશ��તકરણ અને સંર�ણ) કરાર અને ખેત
સેવાઓના વટહુકમ, 2020 (2020નો વટહુકમ 11) અએ મૂ�ય ખાતર� અને ખેત સેવાઓ (િવવાદ િનવારણ) િનયમો,
2020 અંતગ�ત કરવામ� આવેલ ખેડૂતના કરાર મુજબ �યા�યા�યત અને િનમવામ� આવેલ અ�ધકૃ ત સ�ામંડળ �ારા
અંિતમ મૂ�યની ખાતર� સાથે સમાધાન કરવામ� આવશે.

12.

�ક�ણ�:

12.1

ખેડૂત એક �વતં� પ�કાર છે અને રહ� શે અને આ કરાર કં પની અને ખેડૂત વ�ે કોઇ સંગઠન, ભાગીદાર� અથવા સંયુ�ત
સાહસ, મુ�ય અને એજ�ટ અથવા િનયો�તા અને કમ�ચાર�ના સંબંધ માટ� નો અથ� ન�હ� ધરાવે.

12.2

આ કરારને બંને પ�કારો �ારા લે�ખતમ� સહ� થયેલ �સવાય કોઇ ફ� રફાર, સુધારો અથવા ફ� રબદલ કરવામ� આવશે
નહ�.

12.3

આ કરાર, તેના �ડાણો સ�હત, પ�કારો વ�ેના સમ� કરારને આગળ ધપાવે છે અને આ િવષય પરના પ�કારો
વ�ેના અગાઉના બધા જ કરારો, �યવ�ાઓ અને સમજણ,મૌ�ખક અથવા લે�ખતને રદ કર� છે .

12.4

કોઈપણ પ�કારો તેની પૂવ� જવાબદાર�ઓ અથવા અહ� આપવામ� આવેલ અ�ધકારોના તમામ અથવા કોઇપણ ભાગને
અ�ય પ�કારની પૂવ� લે�ખત સંમિત િવના સ�પશે નહ� અથવા તેને સામેલ કરશે નહ�.

12.5

આ કરારનો અમલ બે સમક�ોમ� કરવામ� આવશે, જેમ�ના દર� ક વા�તિવક હશે, પરં તુ તે બધા મળીને એક સાધનની
રચના કરશે.

12.6

આ કરારમ� ઉપયોગમ� લેવાયેલા શીષ�કનો ઉપયોગ ફ�ત અનુકૂળતા માટ� કરવામ� આવે છે અને આ કરારના બંધારણ
માટ� અથવા અથ�ઘટન કરવામ� �યાનમ� લેવાના નથી.

12.7

આ કરારની કોઇપણ શરતો અહ�ના પ�કારો અને તેમના સંબં�ધત અનુગામી અને અસાઇનો પર બંધનકત� અને લાભ
માટ� કામમ� આવશે ન�હ�. કોઈપણ પ�કાર આ કરારને અ�ય પ�કારની પૂવ� લે�ખત સંમિત િવના સ�પણી કર� શકશે
નહ�, �સવાય ક� કોઈ પ�કાર (આ હ� ઠળ તેની જવાબદાર�ઓમ�થી મુ�ત થયા િવના) આ કરારને કોઇપણ તૃતીય પ�ને
સ�પી શક� છે જે તેના તમામ �યવસાય અથવા સંપ��મ� ન�ધપા� ર�તે અનુગામી બને છે .

12.8

� આ કરારની કોઇપણ �ગવાઈ અમા�ય, ગેરકાયદ� સર અથવા �બનઅમલવાર�કારક હશે, તો તે શ� તેટલી હદ�
સુધારવામ� આવશે, જેથી તેને મા�ય, કાયદ� સર અને અમલકારક બનાવી શકાય અને પ�ોના આશય શ� તેટલ�
�યવહા�રક ર�તે �ળવી શકાય, અને તેની મા�યતા, કાયદ� સરતા અને બાક�ની �ગવાઈઓની અમલવાર� કોઈ પણ ર�તે
અસર અથવા �િત��ત થશે નહ�.

12.9

આ કરારની કોઇપણ �ગવાઈમ� કોઈ સુધારો મા�ય રહ� શે નહ� �સવાય ક� સુધારો લે�ખતમ� હોય અને બંને પ�કારો
�ારા હ�તા�ર કરવામ� આવે. આ કરારની કોઈપણ �ગવાઈની કોઇપણ માફ� મા�ય રહ� શે નહ� �સવાય ક� માફ�
લે�ખતમ� હોય અને માફ� આપનાર પ�કાર �ારા હ�તા�ર કરવામ� આવે. કોઇપણ પ�કાર �ારા આ કરારના ભંગની
કોઈ પણ માફ� અહ�ના કોઇપણ અ�ય ઉ�લંઘન સુધી િવ�તૃત માનવામ� આવશે નહ� અથવા આવી કોઈ અ�ય ઘટનાના
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કારણે ઉ�વતા કોઇપણ હકોને અસર કરશે.
12.10

અહ�ના પ�કારો પર રજૂ કરવાની આવ�યક સૂચના લે�ખતમ� કરવાની રહ� શે અને � નીચે આપેલ સરનામે ર��ટડ�
પો�ટ �વીકૃ િત �ારા અથવા �ય��તગત ર�તે િવત�રત કરવામ� આવે તો તે પય��ત ર�તે આપવાની રહ� શે (�સવાય ક� અ�ય
પ�કારને લે�ખતમ� �ણ કરવામ� આવી હોય):

કં પની ;………………………………………….
……………………………………….
………………………………………

ખેડૂત:ખેડૂતનું નામ……………………….
સરનામું

…………………….

………………. …………
…………………………….
12.11

આ કરારમ� કં ઈપણ સમાયેલ અને જણાવેલ હોવા છત�, � આ કરારની કોઇપણ અથવા તમામ �ગવાઈઓ, ખેડૂત

(સશ��તકરણ અને સંર�ણ), ભાવ ખાતર� અને ખેત સેવાઓ વટહુકમ, 2020 (2020 નો વટહુકમ 11) ), પરના કરારની
�ગવાઈઓનું ઉ�લંઘન થાય છે , તો કરાર અમા�ય બનશે અને �યારબાદ આ કરારના િવસજ�નને લીધે થતા કોઇપણ
આ�થ�ક બોજ કં પની �ારા ઉઠાવવાના રહ� શે.

જેની સા�ીમ�, પ�કારો અહ�થી આ કરાર પર અને અહ�ના એક સમક� ભાગ પર, તેમના સંબં�ધત હાથે �દવસ અને તે પહ� લ�
લખેલ વષ� સુયો�જત અને સબ�ાઇબ કરશે.

આપવામ� આવેલ નામ “ખેડૂત”
�ારા હ�તા��રત અને ડ��લવર કરવામ� આ�યું
)

ની હાજર�મ� )
)
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આપવામ� આવેલ નામ “કં પની”
�ારા હ�તા��રત અને ડ��લવર કરવામ� આ�યું
)
વતી
………………………………
ની હાજર�મ� અ�ધકૃ ત
હ�તા�રકત�)
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�ડાણોની યાદ� :
�ડાણ એ:

ઝૂ મખાઓની પસંદગી અને લણણી માટ� �ે�ડ�ગ માટ� ની માગ�દ�શ�કાઓ

�ડાણ બી:

વજન અને ચુકવણી માગ�દ�શ�કાઓ

�ડાણ સી:

ક� ળાના ખેતરના મૂ�ય�કન માટ� કાય�રત મોડ� લ

�ડાણ ડ�:

ક� ળાના ફળની ગુણવ�ાના માપદં ડો

�ડાણ એ: ઝૂ મખાઓની પસંદગી અને લણણી માટ� �ે�ડ�ગ માટ� ની માગ�દ�શ�કાઓ
1.

�વીકાય� ઝૂ મખાઓ :
- પર�પર સંમિત થયેલ માપદં ડો �યા�યા�યત કરવામ� આવશે

2.

આં�શક ર�તે �વીકાય� ઝૂ મખાઓ :
- પર�પર સંમિત થયેલ માપદં ડો �યા�યા�યત કરવામ� આવશે

3.

અ�વીકાર કરવામ� આવેલ ઝૂ મખાઓ :
- પર�પર સંમિત થયેલ માપદં ડો �યા�યા�યત કરવામ� આવશે

�ડાણ બી B: વજન અને ચુકવણી માગ�દ�શ�કાઓ:
A.

વજન:

i.

�વીકારવા યો�ય ઝૂ મખ�ને લણવામ� આવશે અને તળીયાનું ડ�-હ� �ડ�લ�ગ કરવામ� આવશે. મા� પસંદ કરાયેલ હાથને
બૉ�/ �� ટ્ સમ� મૂકવાના રહ� શે અને વજન કરવાનું રહ� શે.

ii.

સંબં�ધત ચો�ખા વજનની ન�ધણી ખેડૂતો સાથે હાવ���ટ�ગ સુપરવાઇઝર અથવા તેમના/ તેણીના �િતિન�ધ કરશે.

iii.

બો�/ �� ટ્ સ સાથેના લોડ કર� લા વાહનને વજન ક�ટા પર ખેડૂતના પોતાના ખચ� વજન કરવામ� આવે તેમ બની શક� છે અને
ક� ળાના ચો�ખા વજનનું પે�ક�ગ સામ�ી એટલે ક� બો�/�� ટના વજનને બાદ કર�ને ગણતર� કરવાની રહ� શે.

B.

ચુકવણી માટ� નો આધાર:
ઇ�વૉઇસ આઇટમ

ગણતર� કરવામ�
આવેલ રકમ

(સાર� ગુણવ�ા) ના ભાગ�પે

આધાર મૂ�ય(B1): ચો�ખું વજન Kg ( A+B+C) * પર�પર સંમત કરાયેલ બ�ર �ક�મત

�ા�ત થયેલ ક� ળ�

(Rs./ Kg)
બ�ર �ક�મત પર�પર સંમિતયુ�ત લણણી ખચ� બાદ કય� પછ� ન�� કરવાનો રહ� શે
એટલે ક� કુ લ લણણી કરાયે લા ક� ળા પ ર �. __________� િત �કલો�ામ
જ�થો (A+B+C)
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�ડાણ સી : ક� ળાના ખેતરના મૂ�ય�કન માટ� નું કાય�રત મોડ� લ :
A.

મા�સક મૂ�ય�કન અને અહ� વાલો
- પર�પર મૂ�ય�કન �યવ�ા �યા�યા�યત કરવામ� આવશે

B.

દર િનધ�રણ �યવ�ા
- પર�પર મૂ�ય�કન �યવ�ા �યા�યા�યત કરવામ� આવશે

�ડાણ ડ�: ક� ળાની ગુણવ�ાના ધોરણો અને �પ�ટ�કરણો
i.

વગ�-A માટ� ખામીઓની સ�તા
- ખામીની િવગતો અને તેમની સહનશીલતાની મય�દા પર�પર ર�તે િનધ��રત કરવામ� આવશે

ii.

વગ�- B માટ� ખામીઓની સ�તા
- ખામીની િવગતો અને તેમની સહનશીલતાની મય�દા પર�પર ર�તે િનધ��રત કરવામ� આવશે

iii.

શૂ�ય સ�તા ખામીઓ
- ખામીની િવગતો અને તેમની સહનશીલતાની મય�દા પર�પર ર�તે િનધ��રત કરવામ� આવશે

iv.

ફળની વય, �યાસ, લંબાઈ, હાથમ� ફળોની સં�યા અને લણણીના તબ�ે કાય�રત પ�દડાઓની સં�યા

ફળનું વય સ�તાહ

મોસમની ��િત પર આધાર રાખે છે અને QA િવભાગ તરફથી
કાપવા અંગેની સૂચના મુજબ (8 – 16 અઠવા�ડયાની �ભ�તા
ધરાવે છે )

લણણી વખતે પ�દડાઓ

�યૂનતમ 5 કાય�રત પ�દડાઓ

ક� �લ�ેશન

44- 46 ક� �લપર (2� હાથની વચલી આંગળી)

ં )
આંગળીની લંબાઈ (ઈચ

ં
પ�પની લંબાઈ �યૂનતમ 7 ઈચ

આંગળીઓ/ હાથની સં�યા

�યૂનતમ 12
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