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વાયાાંળ 

ખડેતૂોન ાં (કષૃ દેાળ ભાટ ેષનિઃળાંક રાબદામી કકભતનો અષધકાય) ષલધમેક , 2017 

કષૃ ઉજ રાબકાયી ભ લ્મ ગયેાંટી ષલધમેક  
 

તભાભ ખડેતૂોન ેકષૃ દેાળોના લચેાણ ય ષનિઃળાંક રાબદામી કકભતની ખાતયી ભેલલા અન ેતનેી વાથ ે

જોડામરે અથલા તને ેઆન વાંષગક ફાફતો ભાટ ેઅષધકાય આત ાં ષલધમેક .  

 

આ ષલધમેકભાાં ખડેતૂો ભાટ ેરાબપ્રદ કકભતો વ યષિત કયલાની જોગલાઈઓ નીચ ે પ્રભાણ ેછે: 

પ્રકયણ I:  વ્માખ્માઓ 

1.  "કૃષ"ભાાં ફાગામત, ઔધીમ લનસ્ષતઓ, ાક અને આાંતયકામય, પો, ળાકબાજીની ખેતી કયલી અન ે

ઉગાડલા, દૂધન ાં ઉત્ાદન, નાના જાંગર ેદાળોન ાં એકષિકયણ, ફૂરો, ઘાવ, ઘાવચાયો, ઝાડ અથલા ભાટીની 

કોઈણ પ્રકાયની ખેતી, નવયયીન ાં આમોજન કયલ ાં, ભાછરીના ભવેર, ભધભાખીઓ, યેળભનાાં કીડભ, ભયઘા, 

ફતક, ઢોય અથલા ડ ક્કય વષશત ખેતી અન ેજભીનના લયાળ ભાટે કૃષ વાંફાંધી પ્રલૃષિઓ અથલા અન્મ 

કૃષ શેત ઓ ભાટે જભીનના ઉમોગનો વભાલેળ થામ છે. 

2. "ખેડૂત" નો અથય છે કે એક વ્મષક્ત જે ાક ઉગાડલાની આર્થથક અને / અથલા આજીષલકા પ્રલૃષિભાાં 

વાંકામેરી છે, અથલા જભીનની ભાષરકી વાથે અથલા ભાષરકી લગય અન્મ પ્રાથષભક કૃષ ચીજલસ્ત ઓન ાં 

ઉત્ાદન કય ે છે, અને તે તભાભ કૃષ વાંચારન ધાયકો, ખેડૂતો, કૃષ ભજૂયો, ખેત ેદાળભાાં બાગીદાયો, 

ગણોષતમા, ભયઘા અને ળ ારકો, ભાછીભાયો, ભધભાખી ારકો, ળ ારકો, ષફન-કોોયેટ ખેડૂતો અન ે

યોણી ભજૂયો તેભજ જાંગર વાંગ્રાશકો, વાભૂષશક ભાષરકીની અથલા બાડાટ્ટ ેજભીન ય લાલેતય કયતા 

સ્લાલરાંફન જૂથોનો વભાલેળ થામ છે. 

૩. "કષભળન" એટર ે ખેડૂતોના ખચય અને બાલો ય ધ્માન કેષન્િત કયલા ભાટ,ે તેના આદેળ અન ેવાંદબયના 

ષનમભો વાથે પક્ત કૃષ ખચય અને કકભતો ભાટેન ાં અને ફોડય ય પ્રાદેષળક, િેિીમ અને જાષતને રગતાાં  11 

વભ્મો, ખેડૂત પ્રષતષનષધઓ વાથેના ન્મામૂણય પ્રષતષનષધત્લ વાથેન ાં કભીળન.  

4.  "યાજ્મ કષભળન" એટર ેબાયતના જ દા જ દા યાજ્મોભાાં કૃષ ખચય અન ેબાલ ભાટ ેસ્થાષત કયલાન ાં યાજ્મ 

કષભળન, જે કેન્િ વયકાય દ્લાયા જાશયે કયામેરી વ યષિત રાબપ્રદ કકભત કયતાાં ઊંચો બાલ જાશેય કયલા 

ભાટે ભ ક્ત છે અન ેકામદાની અભરની ણ દેખયેખ યાખે છે. 

 

પ્રકયણ II:  ફધા ખડેતૂો ભાટ ેફધી કષૃ-ચીજ લસ્ત ઓ ભાટ ેષનિઃળાંક રાબદામી કકભતના શક્ક તયીક.ે  

1. ખેડૂતોના, કૃષ-ચીજ લસ્ત ઓ ભાટે ષનિઃળાંક રાબદામી કકભતના શક્ક તયીક.ે 

2.  વયકાય, કૃષ ખચય અને બાલ ભાટેના યાજ્મ કષભળન (વીએવીી) દ્લાયા, આ એક્ટ શઠે વ્માખ્માષમત 

ખેડૂતો દ્લાયા ઉત્ાદદત તભાભ કૃષ ચીજ લસ્ત ઓના ઉત્ાદનના અાંદાજો ભાટે ગોઠલણી કયળે; તેભાાં 



 

This is a Gujarati translation of Summary of the Bill introduced by All India Kisan Sangharsh Coordination Committee (AIKSCC) in 
the Kisan Mukti Sansad on Parliament Street, on November 20th 2017. Full Bill is available at: http://www.aikscc.com/feedback.php  

 2

 

 

તભાભ ભોવભી ાક તેભજ લાલેતય ાકો, ળાકબાજી અને પો, દૂધ, તેભજ ગૌણ લન ેદાળોનો વભાલેળ 

થામ છે; 

૩. વયકાય, એલી ચીજ લસ્ત ઓ ભાટ ેગોઠલણો કય ે કે જે ચીજ લસ્ત ઓ ભાટેના ખચય અાંદાજો ભાટ ે કોઈ 

ગોઠલણ અષસ્તત્લભાાં નથી, જેન ેભાટે આલી  ભાષશતી વભમવય ધોયણે એકષિત કયલાની જરૂય શોમ. 

4.  ખચય અાંદાજો તભાભ ચૂકલામેર ખચય, આયોષત ખચય, ક ળ લેતન દયોથી કૌટ ાંષફક ભજૂયી અન ેવાંચારકીમ 

ખચય વાથ,ે વ્માકણે કયલાભાાં આલે છે. ખાભીઓની વભમાાંતયે વભીિા કયલાભાાં આલે અને વ ધાયા 

અભરભાાં ભૂકલાભાાં આલ.ે 

5.  કૃષ ખચય અન ેબાલ ભાટને ાં યાજ્મ કષભળન (વીએવીી) તભાભ કૃષ-ચીજ લસ્ત ઓ ભાટ ેઉત્ાદનના 

વ્માક ખચયના ઓછાભાાં ઓછા 50% નપાના ગાા વાથ ેવ યષિત રાબપ્રદ કકભત બરાભણ કયે. 

6.  ચોભાવ  ાક ભાટ ે દય લ ેભાચય 31 વ ધી અન ે ષળમા  ાક ભાટે દય લ ે 31 ભી ઓગસ્ટ વ ધી આ 

પ્રકાયની કકભતો જાશેય કયલી ડળ.ે 

 

પ્રકયણ III:   કને્િભાાં કષૃ ખચય અન ેબાલ ભાટને ાં યાજ્મ કષભળન (વીએવીી) 

1.  અધ્મિ વષશતના અષગમાય વભ્મોન ેવભાલલા ભાટે શારના કષભળનન ાં ષલસ્તયણ કયલાભાાં આલળે. અધ્મિ 

એક કૃષ અથયળાસ્િ ષનષ્ણાત ફની ળકે છે. 

2.  નીચે ભ જફ વભ્મો યશેળેિઃ વભ્મ, કૃષ ષલબાગ, વશકાય અને ખેડૂતોની કલ્માણ, (એભઓએપએપ) ના 

કભયચાયી (1);  ખેડૂત પ્રષતષનષધઓ (5);  અન્મ કૃષ ષનષ્ણાતો (3);  વભ્મ વષચલ (1). 

3.  પ્રાદેષળક, િેિીમ અન ેજાષત પ્રષતષનષધત્લને વભાલત ાં ન્મામણૂય પ્રષતષનષધત્લ. 

4.  ાયદળયક કાભગીયી અને કોઈ ણ પ્રકાયનાાં ષશતના વાંઘયની અલગણના યની કરભોનો વભાલેળ કયલો. 

5.  કૃષ ખચય અને બાલ ભાટેન ાં યાજ્મ કષભળનની (વીએવીી) વિાભાાં નીચેનો વભાલેળ થળે (જેનો ભતરફ 

છે કે વીએવીીના પ્રલતયભાન વાંદબય ળયતોભાાં બાય ેપેયપાય રાલલો): 

•  તભાભ કૃષ ચીજ લસ્ત ઓ ભાટે 50% ના રઘ િભ નપાના ગાાના ષનષચચત વિૂ ય આધાયીત 

ષનિઃળાંક રાબદામી કકભતની  બરાભણ કય.ે 

•  અન્મ તભાભ એલા ગરાાંની બરાભણ કયે ક ે જે ખેડૂતો ભાટે રાબદામક અને ષસ્થય બાલન ાં 

લાતાલયણ ૂરાં ાડ,ે જેભાાં લેચાણ ભાખા અને કામયલાશીભાાં વ ધાયાનો વભાલેળ થામ છે; 

•  તભાભ ષનકાવ-આમાત નીષતઓ ય કભીળન વાથે યાભળય કયલા ભાટેની વિા, જેથી કષભળન, 

અધ્મિ વાથ ે કાભ કયતા અાંદયના ષનષ્ણાતો વાથ ે તેની બરાભણ કયી ળક ે અને લાષણજ્મ 

ભાંિારમન ે ષનિઃળાંક રાબદામી કકભત ય ન્મૂનતભ પ્રષતકૂ અવયો વાથ ે ષનણયમ રેલાની વરાશ 

આે. 

 

પ્રકયણ IV:  કષૃ બાલ ભાટને ાં યાજ્મ કષભળન 

1.  ફાંધાયણભાાં, ત ેકને્િીમ ષનિઃળાંક રાબદામી કકભત ભાટનેા કષભળન (CACP)  વભાન શળ.ે 
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2.  કામો અન ેવિાઓભાાં, આ યાજ્મ કષભળન, કેન્િીમ ષન:ળાંક  રાબપ્રદ કકભત (એ.આય.ી.) ય ફોનવની 

બરાભણ કયી ળકે છે (ઉત્ાદનની કકભત અથલા કોઈ ખાવ ાક ભાટે ૂયી ાડલાભાાં આલતી કોઈણ 

નીષત પ્રોત્વાશનો ય આધાદયત), બાલની દયષસ્થષત ય દેખયેખ યાખી ળક ેછે, ખાધની ચ કલણી ભાટ ે

શ કભ કયી ળકે છે, (એક િેિ અથલા ચીજ લસ્ત  અષબગભ). જાશેય અષધકાયીઓની પયજો અદા કયલાભાાં 

ષનષ્પતા અાંગે તાવ કયળે અને ષન:ળાંક રાબપ્રદ કકભત ભાટેના કષભળનને (CACP) બરાભણો ભોકરળે. 

 

પ્રકયણ V:   ષન:ળાંક રાબપ્રદ કકભતનો અભર 

1.  કૃષ ઉત્ાદન લેચાણ વષભષત (એીએભવી) ફજાયો વષશતના તભાભ કૃષ ફજાયોભાાં, શયાજી અથલા 

ઓપય બાલ, જે ફાફત શોમ તે,  દયેક ાક ભાટ ેતષમાની કકભત તયીકે ષન:ળાંક રાબપ્રદ કકભતથી ળરૂ થળ ે

અને કોઈ ણ શયાજી તે કકભતથી નીચ ેયશેળે નશીં. 

2.  ખેતી કયાયની વ્મલસ્થા શઠેનો કોઈ ખયીદદાય ષન:ળાંક રાબપ્રદ કકભતથી નીચે કોઈ ણ ાકની ખયીદી 

કયળે નશીં અન ે વ યષિત રાબપ્રદ કકભતથી નીચ ે કોઈ ણ ખયીદનાય કામદેવયની કામયલાશી ભાટ ે

જલાફદાય યશેળે; 

3.  વયકાય તભાભ ચીજ લસ્ત ઓની ખોયાક મોજનાઓ ભાટ ે લધ  જથ્થાભાાં અને લધ  ચીજ લસ્ત ઓની 

ખયીદી ભાટ,ે માયપ્ત વાંખ્માભાાં (સ્થાષનક) પ્રાષપ્ત કેન્િ ખોરલા ભાટ ેજલાફદાય છે; 

4.  વયકાય માયપ્ત નાણાાંકીમ રૂયેખાઓ વાથે અવયકાયક અને વભમવય ફજાય શસ્તિે મોજનાઓનો 

અભર કયલા ભાટે જલાફદાય છે; 

5.  વયકાય ખેડૂતો દ્લાયા થતા ભાનષવક વાંતાથી લેચાણને યોકલા, તભાભ ાકોની વાંગ્રશ વ ષલધાઓભાાં બાય ે

લધાયો કયીને અન ેખેડૂતોન ેવાંગ્રષશત ાકના ભૂલ્મના ઓછાભાાં ઓછા 75% તાત્કાષરક નાણા ભે તેની 

ખાતયી કયલા ભાટે ગરાાં રેલા ભાટે જલાફદાય છે; 

6.  વયકાય, ફધા ખેડૂતોન,ે ખેડૂત ઉત્ાદક વાંગઠનોભાાં વાંમોષજત કયીન,ે તૈમાય અને ભૂલ્મલર્થધત ઉત્ાદનો 

વષશત તેભના લેચાણ વાશવો ચરાલલા ભાટે માયપ્ત આધાય-ભાખ ાં અને નાણાકીમ ભૂડી વાથે માયપ્ત 

યોકાણ કયલા ભાટ ેજલાફદાય છે; 

7.  વયકાય ષનમભન, વફષવડી અને મોજનાઓ દ્લાયા અને ઓછા ખચે ટકાઉ કૃષને પ્રોત્વાશન આીન ે

આાંતદયક ખચયભાાં ઘટાડો કયીને ઉત્ાદનની કકભતને ઘટાડલા ભાટે જલાફદાય છે; 

8. ખયેખયો રાબ લાસ્તષલક ખેડૂતોને જલો જોઈએ. 

 

પ્રકયણ VI:  પદયમાદ ષનલાયણ અન ેલતય 

1.  કોઈણ ખેડૂત જે કૃષ ચીજ લસ્ત ઓ ભાટ ેષન:ળાંક રાબપ્રદ કકભત (એઆયી) ભેલતો નથી, તે ભેલરે 

કકભત અને ષન:ળાંક રાબપ્રદ કકભત લચ્ચેના વાંૂણય તપાલતની ખાધની યકભની ચ કલણી ભાટ ેશકદાય છે. 

2.  ષજલ્રા કિાએ આ અષધષનમભન ાં ારન કયલા ભાટ,ે વ્મષક્તગત પદયમાદો પ્રાપ્ત કયલા અને ઉકરેલા અન ે

ષજલ્રાભાાં ફજાયોભાાં ચીજ લસ્ત ઓના બાલની દખેયેખ યાખલા ભાટે, ખેડૂતોનો એક પ્રષતષનષધ અન ે

ભાકેકટગ અને કૃષ ષલબાગોના એક-એક પ્રષતષનષધ એભ 3-વભ્મની એક વષભષતની સ્થાના કયલી.  
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3.  વષભષત એક વય સ્ષ્ટ ચકાવણી પ્રદિમાભાાં વભમફદ્ધ ભમાયદાભાાં વ્મષક્તગત ખેડૂતોના દકસ્વાભાાં 

ચ કલલાની ખાધ નક્કી કયળે; 

4.  એલા દકસ્વાભાાં ક ેજ્માાં કોઈ ચોક્કવ ચીજ લસ્ત  ભાટ ેવયેયાળ ફજાય બાલ વ યષિત રાબપ્રદ કકભત નીચ ે

છે, આ વષભષત ચોક્કવ ચીજ લસ્ત ઓ લેચનાયા તભાભ રામક ખેડૂતોન ેખાધની ચ કલણીની બરાભણ 

કયળે; 

5.  જો કોઈ ખેડૂતને ઉયોક્ત વશામતા અન ેલતય ન ભે, તો ખેડૂત પદયમાદ ષનલાયણ ભાટ ેયાજ્મ કષભળન 

ાવ ેજઈ ળકે છે. 

 

પ્રકયણ VII:   ગ નાઓ અન ેવજાઓ  

1.  કોઈ લેાયી જે ષન:ળાંક રાબપ્રદ કકભતની નીચે ખયીદી કયીને આ અષધષનમભની કરભોન ાં ઉલ્રાંઘન કયતો 

ભાર ભ ડ ેછે, તો તે એક રાખ રૂષમાના દાંડને આધીન યશેળે; 

2.   નયાલર્થતત ગ નો ફ ેરાખ રૂષમાના લધ  દાંડન ેઆકયળે; 

3.  િીજી લખત અયાધ ભાટે ફે રાખ રૂષમાનો દાંડ આકયળે અન ે વાથ ે વાથે લેાયના રામવન્વની 

યલાનગી ાછી ખેંચી રેલાભાાં આલળે; 

4.  ૂયતી વાંખ્માભાાં વભમવય પ્રાષપ્ત કેન્િો ખોરલાભાાં ષનષ્પતાના દકસ્વાભાાં, યાજ્મ વયકાય અને કેન્િ 

વયકાયના કૃષ-ભાકેકટગના વૌથી ઉચ્ચ અષધકાયી, અથલા અન્મ કોઇ વયકાયી કભયચાયી કૃષ ખચય અને 

બાલ ભાટેના યાજ્મ કષભળનની તાવ પ્રભાણે પયજો ષનબાલલાભાાં ષનષ્પતા ભાટે રૂ. 50,000 વ ધીના 

દાંડની વજા ભાટ ેજલાફદાય યશેળે. 

 

પ્રકયણ VIII:   કષેન્િમ અન ેયાજ્મ વયકાયો યની જલાફદાયીઓ  

1.  કેન્િ વયકાયે તભાભ ચીજ લસ્ત ઓના ખચયની વ્માક આકાયણી ભાટ ેઅરગ બાંડો યાખલ ાં જોઈએ; 

2.  કષભળનની બરાભણ પ્રાપ્ત થમા છી ફન ે તેટર ાં જલ્દીથી, કેન્િ વયકાય તભાભ ચીજ લસ્ત ઓ ભાટેના 

બાલો જાશેય કયળે;  ષવલામ કે વ્મષક્તગત યાજ્મ વયકાયો કેન્િ વયકાય દ્લાયા જાશેય કયામેરા ષન:ળાંક  કકભત 

ઉય ફોનવની જાશયેાત કયી ળકે છે. 

3.  પ્રકયણ-IV ની જોગલાઈઓન ાં અભરીકયણ વ ષનષચચત કયલા અન ેવભમફદ્ધ ભમાયદાભાાં પ્રકયણ V અને VI 

શેઠ જરૂયી ગરાાં રેલા ભાટે દયેક ફજાયભાાં કૃષ ચીજલસ્ત ઓની ખયીદીની કકભતોની દેખયેખ યાખલી; 

4.  વયકાય ેચાર  ખાતાની મોજનાઓ ભાટ ેજ દી જ દી એજન્વીઓ દ્લાયા પ્રાષપ્ત ભાટ ેયાખલાભાાં આલેરા 

નાણાાંકીમ રૂયેખાઓ ઉયાાંત; રૂ. 50,000 કયોડની પ્રાયાંષબક ભૂડી વાથ ેષન:ળાંક રાબપ્રદ કકભત બાંડો 

સ્થાલ ાં, આ પાંડનો ઉમોગ જીલ્રા સ્તયની વષભષત દ્લાયા ભાંજૂય કયામેર ખાધ ચ કલણીનો રાબ વીધો 

વષભષતના આદેળના એક ભષશનાની અાંદય તફદીર કયલાભાાં આલે; 

5.  યાજ્મ વયકાયો, કેન્િ વયકાયની ઘોણા ઉયાાંત, ષન:ળાંક રાબપ્રદ કકભત નક્કી કયલાની જલાફદાયીન ે

શોંચી લલા ભાટ ેોતાના પાંડની સ્થાના કયળે.  

 


