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"ખેડૂતોના દેવા મુક્તિ ક્તિ / ક્તવધેયક, 2017" નો સારાાંશ 

કકવાન કયઝા ભકુ્તત ક્ફર / ક્લધમેક, 2017 

ઝાાંખી: 

આ ક્લધેમક ફ ે ાવાઓ ય ધ્માન કેક્રિત કયે છે:  1. દેલાભાાં તાત્કાક્રક યાશત જેનો અથથ શારની 

રોનની ભાપી થામ છે, અને  2. ખેડૂતોના ઋણ યાશત કક્ભળનની સ્થાના દ્લાયા બાક્લ કયજના પાાંવાથી 

ખેડૂતોનુાં યક્ષણ કયલુાં. 

તાત્કાક્રક રોન ભાપી વયકાય દ્લાયા વીધી અભરભાાં ભુકલાભાાં આલળે અન ેનશીં કે કક્ભળન દ્લાયા. ફૅરક 

રોનની ભાપી ક્વલામ, ક્ફરભાાં ક્ફન-વાંસ્થાકીમ રોનથી ઋણ યાશતની ણ જોગલાઈનો વભાલેળ થામ છે. 

તાત્કાક્રક ઋણ યાશતભાાં, ક્ફન-વાંસ્થાકીમ રોનને વાંસ્થાકીમ રોનભાાં રૂાાંતકયત કયલાની મોગ્મ પ્રકિમા અનુવાય 

વયકાય દ્લાયા ઋણ-ક્લક્નભમ અભરભાાં ભુકલાભાાં આલળે અને ત્માયફાદ ફેંક રોન ભાટે રોન ભાપી આલાભાાં 

આલળે. 

બક્લષ્મભાાં, ઋણ યાશત કક્ભળન ાવે વાંકટગ્રસ્ત ક્લસ્તાયો અને વાંકટગ્રસ્ત ાક જાશયે કયલાની વત્તા, 

ઋણ-યાશત ભાટ ેકેટરાક ગરાાં ળરૂ કયલા ભાટે વત્તા, લધાયાના વ્માજ ફોજ ક્લના ઋણ પયીથી અનવુૂચી કયલા 

ભાટે, ચોતકવ રોન ભાપી બરાભણ કયલા ભાટ,ે કેટરીક રોન ભાપી બરાભણ કયલા ભાટ,ે ઋણ-ક્લક્નભમ આદેળ 

આલા ભાટે અન ેત્રણ લથ ભાટે દેલાની લવરૂાત યોકલા ભાટ ેઅક્ધકાય છે. 

આ ક્ફરભાાં યાજ્મો ભાટ ે યાજ્મ-સ્તયનુાં કૃક્ ઋણ યાશત કક્ભળન ફનાલલા ભાટે એક આદળથ એતટની 

જોગલાઈ છે, જે વશકાયી ફેરકો અન ેક્ફન-વાંસ્થાકીમ સ્રોતો વક્શતના તભાભ સ્રોતોભાાંથી ઋણ યાશતન ેક્નમાંક્ત્રત 

કયી ળકે છે. તે ક્ભરકતની ટાાંચ / શયાજી ભાટ ેકડક ગરાાંને ક્નમભફદ્ધ કયલા ભાાંગે છે. 

બક્લષ્મની દેલાદાયીભાાં ઘટાડો કયલાભાાં ભાટે, ક્ફરભાાં અવયકાયક ાક લીભો, આક્ત્ત યાશત અને ઓછા 

ખચે ટકાઉ ખેતી યની  ક્લળેતાઓ વાભેર છે. 

  

દલેાદાય ખડેતૂોન ેતાત્કાક્રક ઋણ ભાપી આલા અન ેએલા ખડેૂતો ક ેજેઓ દલેાદાયીન ેકાયણ ેતકરીપભાાં શોમ, તલેા ખેડતૂોન ેવતત 

યાશત આલા, ચકુાદો આલા અન ેદલેાદાય ખેડતૂો અન ેતનેી વાથ ેવાંકામરે અન ેતેન ેઆનવુાંક્ગક ફાફતોની વભસ્માઓના 

ક્નલાયણના મોગ્મ ગરાાંની બરાભણ કયલા અન ેત ેભાટનેી વત્તા વાથેના કક્ભળનની યચના કયલાની જોગલાઈ કયત ુએક ક્લધમેક. 

 

પ્રકયણ I:   ભખુ્મ વ્માખ્માઓ 

1.  "કૃક્"ભાાં ફાગામત, ઔધીમ લનસ્ક્તઓ, ાક અને આાંતયકામથ, પો, ળાકબાજીની ખેતી કયલી અન ે

ઉગાડલા, દૂધનુાં ઉત્ાદન, નાના જાંગર ેદાળોનુાં એકક્ત્રકયણ, ફૂરો, ઘાવ, ઘાવચાયો, ઝાડ અથલા ભાટીની 

કોઈણ પ્રકાયની ખેતી, નવથયીનુાં આમોજન કયલુાં, ભાછરીના ભવેર, ભધભાખીઓ, યેળભનાાં કીડભ, ભયઘા, 
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ફતક, ઢોય અથલા ડુતકય વક્શત ખેતી અન ેજભીનના લયાળ ભાટે કૃક્ વાંફાંધી પ્રલૃક્ત્તઓ અથલા અરમ 

કૃક્ શેતુઓ ભાટે જભીનના ઉમોગનો વભાલેળ થામ છે. 

"ખેડૂત" નો અથથ છે ક ે એક વ્મક્તત જે ાક ઉગાડલાની આથિકથક અને / અથલા આજીક્લકા 

પ્રલૃક્ત્તભાાં વાંકામેરી છે, અથલા જભીનની ભાક્રકી વાથ ે અથલા ભાક્રકી લગય અરમ પ્રાથક્ભક કૃક્ 

ચીજલસ્તુઓનુાં ઉત્ાદન કયે છે, અને તે તભાભ કૃક્ વાંચારન ધાયકો, ખેડૂતો, કૃક્ ભજૂયો, ખેત ેદાળભાાં 

બાગીદાયો, ગણોક્તમા, ભયઘા અને ળુારકો, ભાછીભાયો, ભધભાખી ારકો, ળુારકો, ક્ફન-કોોયેટ 

ખેડૂતો અને યોણી ભજૂયો તેભજ જાંગર વાંગ્રાશકો, વાભૂક્શક ભાક્રકીની અથલા બાડાટ્ટ ેજભીન ય 

લાલેતય કયતા સ્લાલરાંફન જૂથોનો વભાલેળ થામ છે. 

"દેલુાં" એટર ે ખેડૂતની, વુયક્ક્ષત અથલા અવુયક્ક્ષત, આ અક્ધક્નમભની ળરૂઆતથી અથલા તે 

શેરાાંની કોઈ ણ જલાફદાયી અથલા યાજ્મના કોઇ ખાવ દુષ્કાગ્રસ્ત ક્લસ્તાયના વાંદબથભાાં, વયકાય 

દ્લાયા ગેઝેટભાાં જાશયેનાભાથી સ્ષ્ટ કય ેકે કયાય શઠે, અથલા કોઈ કોટથ અથલા ાંચનુાં શુકભનાભુ અથલા 

આદેળ શેઠ અથલા અરમથા અને વાંસ્થાકીમ રેણદાય અથલા ખાનગી રેણદાયને ચૂકલલાાત્ર કોઈણ 

યકભનો વભાલેળ થામ છે; યાંતુ ખેડૂત દ્લાયા વ્માાયી શેતુ ભાટ ેઅથલા તેની / તેણીની આલક લધાયલા 

ભાટે કૃક્ વાંફાંક્ધત વ્માાકયક શેતુઓ ક્વલામની ક્લરાવ લૈબલ ભાટેની અરમ કોઈ ણ રોનની યકભનો 

વભાલેળ થતો નથી. 

પ્રકયણ II:  તાત્કાક્રક ઋણ યાશત 

-  દયેક ખેડૂત 20 નલેમ્ફય, 2017 ના યોજ વાંૂણથ ફાકી વાંસ્થાકીમ દેલાની તાત્કાક્રક ક્ફનળયતી ભાપી ભાટ ે

શકદાય છે 

-  રોન ભાપી એક શતાભાાં અભરભાાં આલળે. આગાભી ક્વઝનભાાં તભાભ ખેડૂતોને, રોન ભાપીના 

અભરીકયણની અવય ક્લના, તાજી રોન આલાભાાં આલળે.  

-  ઋણ ક્લક્નભમ મોજના વયકાય દ્લાયા ક્ફન-વાંસ્થાકીમ દેલા વાથેના ખેડૂતો ભાટે વાંસ્થાકીમ રોનભાાં 

રૂાાંતકયત કયીન ેઅભરભાાં ભૂકલાભાાં આલળે,  

-  ઋણ ક્લક્નભમ થમા છી ફાકી વાંસ્થાકીમ રોન વયકાય દ્લાયા ભાપ કયલાભાાં આલળે. 

-  ખેડૂતો જેભણે અગાઉનાાં નાણાકીમ લથથી કટ-ઑપ ગાા વુધી વાંસ્થાકીમ દેલુાં ચૂકવ્મુાં છે તેઓ તેભના 

ખાતાભાાં, ઉગાડલાભાાં આલરેાાં ાક ભાટ ેનાણાબાંડોની યકભ વાથ ેજભા કયાલળે. 

પ્રકયણ III:  ખડેતૂોનુાં ઋણ યાશત કક્ભળન 
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-  યાષ્ટ્રીમ ખેડૂતોના ઋણ યાશત કક્ભળનભાાં ક્નલૃત્ત વુપ્રીભ કોટથના રમામાધીળની અધ્મક્ષતાભાાં, 2 

રમામભૂથિકતઓ, 4 ખેડૂત પ્રક્તક્નક્ધઓ, 2 ક્નષ્ણાતો અને આથિકથક / વશકાયી ક્ષેત્રના 1 વભ્મ વાથ ે 9 

વભ્મોનો વભાલેળ થામ છે. કક્ભળનની ભુદત 5 લથ છે, જે ત્માયફાદ લધાયી ળકામ તેલી છે. 

-  તે અભરીકયણ વાંફાંક્ધત ખેડૂતોની પકયમાદો પ્રાપ્ત કયળે અને કેવોના ઉકેર રાલલા ભાટ ેઆદેળો કયળે 

અન ેવયકાય દ્લાયા અનુવયલાની કામથલાશીઓ સ્ષ્ટ કયળે.  

- બક્લષ્મના લોભાાં, કક્ભળન કોઈ ખાવ ક્જલ્રો અથલા જીલ્રાનો બાગ આક્ત્ત-અવયગ્રસ્ત ક્લસ્તાય 

તયીક,ે અથલા ખાવ ાક આક્ત્ત-અવયગ્રસ્ત તયીકે જાશેય કયી ળકે છે. કક્ભળન દ્લાયા ભેલી ળકામ તેલા 

જરૂયી ક્નષ્ણાતો દ્લાયા મોગ્મ છૂયછ કમાથ છી આ સ્લમાં અથલા અયજી ય આધાકયત શોઇ ળક ેછે. 

- જાશેય થમરેા આક્ત્ત-અવયગ્રસ્ત ક્લસ્તાયો અન ે ાકભાાં, કક્ભળન વયકાય દ્લાયા ઋણ યાશત ભાંજૂય 

કયલાની બરાભણ કયળે, જેભાાં અવયગ્રસ્ત ખેડૂતોના વભગ્ર કે આાંક્ળક ફેંકો તેભજ ક્ફન-વાંસ્થાકીમ સ્ત્રોતો 

ાવથેી રીધેર ઋણ વભાલેળ  થામ છે. 

- જાશેય થમેર આક્ત્ત-અવયગ્રસ્ત ક્લસ્તાયો અન ે ાકભાાં, કક્ભળન (a) ટૂાંકા ગાાની રોનન ે ભધ્મભ-

ગાાભાાં અને ભધ્મભ-ગાાની રોનન ેરાાંફા ગાાની  રોનભાાં ુનઃક્નધાથકયત કયલા,  (b) કેટરીક રોનની 

ભાપીની બરાભણ કયલા, (c)  ખેડૂત તૈમાય શોમ તો રોનની એક-વભમની તાલટની કયલા, (d) દાંડનીમ 

વ્માજ  અથલા વભગ્ર વ્માજ ભાપ કયલા શુકભ કયી ળકે છે. 

-  કક્ભળન ખેડૂતોના દેલા અાંગેની ફાફતોની ક્લચાયણા ભાટે આક્ત્ત અવયગ્રસ્ત ક્લસ્તાયોભાાં નાની ખાંડ 

ીઠો તયીકે ફેઠક મોજળે. 

-  ક્ફન-વાંસ્થાકીમ સ્રોતોભાાંથી રોનના કકસ્વાભાાં, કક્ભળન; 

* લાજફી વ્માજ દય નતકી કયે; કક્ભળન દ્લાયા વાય થમેરા ચુકાદા ભુજફ  

 

  વયકાય દ્લાયા વ્માજ ણ ચૂકલલાભાાં આલળે. 

* 3 લથથી લધુ ન શોમ તેલી અલક્ધ ભાટે ખેડૂતોના ાકના નુકળાનના પ્રકાયના  આધાયે ખેડૂતોના ફધા 

દેલાની ચુકલણી ભુરતલી યાખે. 

* ક્ફન-વાંસ્થાકીમ દેલાન ેવાંસ્થાકીમ દેલાભાાં રૂાાંતય કયલા ઋણ-ક્લક્નભમના અભર ભાટે શુકભ કય.ે 

-  કક્ભળન વ્મક્તતગત દુઃખી ખેડૂતો ાવેથી વ્માાયી ફેંકો વાથેના દેલાના ભુદ્દા ક્લળે અયજીઓ ભેલી ળક ે

છે અન ેખેડૂતોને યાશત આલા ભાટ ેશુકભ વાય કયી ળકે છે 
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-  જ્માયે આક્ત્તગ્રસ્ત ક્લસ્તાય અથલા ાક જાશેય કયલાભાાં આલે છે, ત્માયે ખેડૂત વાભે દેલાની લવૂરાત ભાટ ે

કોઈ દાલો કયી ળકાતો નથી. 

-  કક્ભળન ાવે દેલાદાય-ખેડૂતો વાભે કોઇ ણ વખત ગરા, અથલા તેભનો નાભોલ્રેખ અને તેભન ે

રક્જ્જત કયતા અટકાલલાની વત્તા શળ.ે 

-  તે નતકી કયલાભાાં આલરે છે કે જો ખેડૂતે ભૂ યકભ અને વ્માજ ેટે ભૂ યકભ જેટરી યકભ બયાઈ કયી 

છે  તો દેલુાં ક્લવથિકજત થમેરુાં ગણલાભાાં આલળે. 

-  કક્ભળનના શુકભ / ચુકાદા ભુજફ, દેલુાં અથલા વ્માજ અથલા એક લખતની તાલટ અથલા રોન 

ુનઃક્નધાથકયત લગેયેની ફાફતે અરમ ચુકાદાના કાયણે કે ભાપ કયલાભાાં આલરે છે તે વયકાય બોગલળ.ે 

પ્રકયણ IV:  કેરિ વયકાયની જલાફદાયીઓ 

-  કેરિ વયકાય તાત્કાક્રક ઋણ યાશત ભાટે જરૂયી નાણાાંકીમ ખચથ ૂરુ ાડળે તેભજ ઋણ યાશત કક્ભળનના 

ચુકાદાઓ, શુકભો અને બરાભણો અભરભાાં ભૂકળે. 

-  વયકાય અભુક પ્રકાયની ક્ભરકતની શે્રણીઓને રેણદાયો દ્લાયા ટાાંચ અથલા શયાજીભાાંથી ભુતત વૂક્ચત કયળે. 

-  કેરિ વયકાય યાજ્મ વયકાયો ભાટ ે એક આદળથ કામદો કયળે, જે વશકાયી ફેરકો અને ક્ફન-વાંસ્થાકીમ 

રેણદાયો વક્શત તભાભ ઋણ યાશત ફાફતોને શાથ ધયલા ભાટ,ે યાજ્મ કક્ષાનુાં ખેડૂત ઋણ યાશત કક્ભળન 

ફનાલળે. 

- ક્લનાળક ઋતુઓ / લોભાાં ખેડૂતો દેલાના છટકાાંભાાં ન આલે તેની ખાતયી કયલા ભાટે વયકાય માથપ્ત અને 

અવયકાયક આક્ત્ત યાશત અને ાક લીભા મોજનાઓનુાં અભરીકયણ કયળે. 

-  કયજદાયી ઘટાડલા ભાટે વયકાય ભોટા પ્રભાણભાાં કયક્સ્થક્ત ક્લમક (ઇકોરોજીકર) કૃક્ને પ્રોત્વાશન 

આળે. 

-  વાંસ્થાકીમ ક્ધયાણ ક્ષેત્રભાાં શાાંક્વમાભાાં ધકેરામરેા અન ેલાસ્તક્લક ખેડૂતોને રાબ ભે તેની ખાતયી કયલા 

ભાટે વયકાય અગ્રતા ક્ષેત્રના ક્ધયાણ ધોયણોભાાં વુધાયો કયળે. 

 


