
 

(1) ત્રણ વટહુકમો શુું છે?  
1. ખેત ઉત્પન્ન બજાર સમમમતઓને નજરઅંદાજ કરતો વટહુકમ 

ખેત ઉત્પન્ન બજાર સમિમતઓ(APMC)ની દેખરેખ અને તેન ું કાર્યક્ષેત્ર હવે િાત્ર તેિના િાકેટ ર્ાર્ય પરૂત  ું 
િર્ાયદદત બને છે. બાકીની જગ્ર્ા ‘વ્ર્ાપાર મવસ્તાર’ કહવેાશે.   

2. ખેત ધુંધાકીય વટહુકમને લીધે ખાદ્ય ચીજોનો સુંગ્રહ કરવાની સ્વતુંત્રતા 
તેનો ઈરાદો ભાવોિાું આવતા ઉછાળાને પદરણાિે જથ્થો સુંગ્રહ કરવાની િર્ાયદાઓ લાદતાું અણધાર્ાય અને 
સ્વચ્છુંદી રીતે જે જાહરેનાિાું બહાર પાર્વાિાું આવતાું હતાું તે દૂર કરવાનો છે.   

   ૩.  કરારી ખેતીનો વટહુકમ 

ખેડૂતો અને કુંપનીઓ સદહતના અન્ર્ લોકો વચ્ચે જે લેખખત કરારો થાર્ તેન ું િાળખ ું પરૂ ું પાર્વાનો તેનો હતે   
છે.  

આ ત્રણેર્ વટહ કિોને એકસાથે જોવાની જરૂર છે. એક દલીલ આ ત્રણેર્ િાટે એિ કરવાિાું આવે છે કે સરકારના 
અંક શો જશે તો બજારની કાર્યક્ષિતા વધશે અને તેને લીધે ખેડૂતોને વધ  ભાવ િળશે.  

ત્રણ વટહ કિો: (1) દકસન ઉત્પાદન વ્ર્ાપાર અને વાખણજ્ર્(પ્રોત્સાહન અને સરલીકરણ) વટહ કિ-2020. (2) 
આવશ્ર્ક ચીજવસ્ત   (સ ધારા) વટહ કિ-2020 (૩) દકસન(સશક્તતકરણ અને રક્ષણ) ભાવ ખાતરી અને ખેત 
સેવાઓ સિજૂતી વટહ કિ-2020.  

 

(2) કકસાનના દૃષ્ટટકોણથી બજારના મસદ્ાુંતો  

- દકસાનના અમધકારો, ગ્રાહકને વેચવાની દકસાનની સ્વતુંત્રતા, તેની પદ્ધમત અને પોતાની પસુંદગીની જગ્ર્ાએ 
વેચાણની સ્વતુંત્રતાન ું રક્ષણ કેવી રીતે થશે?  

- દેશિાું ભાવો અંગે જે અસિાનતા પ્રવતે છે તે દૂર કેવી રીતે થશે? 

- પ રવઠાની સાુંકળિાું જે અસુંત  લન કે અસિાનતા છે તે કેવી રીતે ઘટશે? 

- દકસાનોને વધ  સારા ભાવ કેવી રીતે િળશે?  
ખરીદ-વેચાણ, બજારની િાળખાગત સવલતો, વખારો, સુંગ્રહ અને નાણાની વ્ર્વસ્થા વગેરે જેવી બજારની 
બાબતો તે પર આધાર રાખે છે...... 

 

(૩) બે મસદ્ાુંતો અને ભાવોની વધઘટ  

➢ નજીકતા: બજારને દકસાન સ ધી લઈ જવ ું કે જેથી સોદાઓન ું ખચય ઘટે. જ્ર્ારે દકસાને બહ  ઓછા જથ્થાિાું 
વેચાણ કરવાન ું હોર્ ત્ર્ારે આ બાબત િહત્ત્વની બની જાર્ છે.     

➢ સ્પધાયત્િકતા: ખેતપેદાશના વેચાણના કોઈ પણ સોદા િાટે ગ્રાહકો વચ્ચે પસુંદગીનો અવકાશ. 
• ઈરાદો એ છે કે નાના બજારને સ્થાને િોટ ું સ્પધાયત્િક બજાર ઊભ ું થાર્.  
• સોદાિાું પારદમશિતા આવે અને બજાર એવી રીતે કિ કરે કે ભાવો અંગે િાદહતી િળે.  

o ભાવો જ દા જ દા મવસ્તારિાું કેટલા છે તેની ખબર પરે્ તો ભાવો વચ્ચે જ દા જ દા પ્રદેશોિાું જે 
અસિાનતા રહ ેછે તે દૂર થઈ શકે.   

o ઉત્પાદન અંગે મનણયર્ો લેવાિાું ભાવો અંગેની િાદહતી કાિ લાગે.  
ભાવોની બાબતિાું વધઘટ હોર્ છે 



વીજાણ  બજાર, વખાર આધાદરત વ્ર્ાપાર વગેરેને લીધે આ વધઘટ ઓછી થવાની અમ્ભાવના રહ ેછે.  
ત્રણ વટહ કિો આ સિસ્ર્ાને કેવી રીતે દૂર કરે છે?  

 

(4) ખેત ઉત્પન્ન બજાર સમમમતઓને નજરઅંદાજ કરતો વટહુકમ 

• “ખેડૂતો અને વેપારીઓ સ્વતુંત્રતા ભોગવે તેવ ું વાતાવરણ ઊભ ું કરવ ું.” 
• વેપારની વૈકલ્પપક રીતે સ્પધાયત્િકતા ઊભી કરવી. વેપાર જ્ર્ાું થાર્ તેને વ્ર્ાપાર મવસ્તાર કહેવાર્, 

એટલે કે  ખેત ઉત્પન્ન બજાર સમિમત મસવાર્ પણ વેપાર થાર્.  
• રાર્ની અંદર અને આંતરરાજ્ર્ વેપાર APMCની બહાર પણ કાર્યક્ષિ, પારદશી અને અવરોધમ તત 

થાર્ તેને પ્રોત્સાહન.  
• વીજાણ  વેપારને સરળ બનાવવા િાટેન ું િાળખ ું.  
• સૈદ્ધાુંમતક રીતે નાના વેપારીઓને િાટે િાગય િોકલો થાર્ છે. ખેડૂતોની ઉત્પાદક કુંપનો પણ વેપાર 

કરી શકશે. બજારની કોઈ ફી તેિના પર નદહ લાગે અને તેનો લાભ ખેડૂતોને િળશે.  
• સૈદ્ધાુંમતક રીતે ખેડૂતોને ખરીદનારા વેપારીઓ વચ્ચે પસુંદગી કરવાની તક િળશે કારણ કે ખરીદનાર 

ગ્રાહકો વચ્ચે હરીફાઈ થશે.   
 

(5) ખેત ઉત્પન્ન બજાર સમમમતઓ  

ખેત ઉત્પન્ન બજાર સમિમતઓ જેટલી સિજવાિાું આવે છે તેટલી િહત્ત્વની છે જ નદહ. િાકેટ ર્ાર્ય, સરકારી સુંસ્થાઓ, 
સહકારી સુંસ્થાઓ, સ્થામનક વેપારીઓ, ઉત્પાદનનાું સાધનો વેચતાું વેપારીઓ અને પ્રોસેસર કુંપનીઓને ખેડૂતો પોતાનો 
િાલ વેચે જ છે. જ દી જ દી ખેતપેદાશોના વેચાણની બાબતિાું આ પ્રિાણ જ દ ું જ દ ું હોર્ છે.  
 

(6) ખેત ઉત્પન્ન બજાર સમમમતઓને નજરઅંદાજ કરવાથી ઊભી થનારી સુંભમવત સમસ્યાઓ  

• િાકેટ ર્ાર્યની બહાર શ ું જૂન ું િાળખ ું જ ઊભ ું થશે? આંતરરાજ્ર્ વેપારને પ્રોત્સાહન િળશે પણ સોદાને દદવસે 
કે ત્રણ દદવસિાું જ નાણાની ચ કવણી કરવાની રહશેે. જો કે, વચેદટર્ા મસવાર્ આવો વેપાર શક્ય નથી કારણ 
કે વેપારીઓ િાલની ચકાસણી કરતા હોર્ છે.  

• છૂટ ુંછવાય ું બજાર: ભાવ નક્કી કરવાની પદ્ધમત કઈ? િાકેટ ર્ાર્યને બદલે કઈ વ્ર્વસ્થા? ભાવને કર્ો આધાર?  
• ઈજારો: છૂટ ુંછવાય ું બજાર એટલે જ ઈજારાય તત હરીફાઈવાળું બજાર: નાના વેપારીઓએ તો હજ  બહ  રાહ 

જોવી પર્શે. ખેડૂતોને લાભ ના પણ િળે.  
• મનર્િન થશે ખર ું?: કોણ ખરીદે છે અને કોણ વેચે છે તેની ખબર જ ના પરે્ તો બજારન ું મનર્િન કેવી રીતે 

થાર્. દેખરેખ રાખવાન ું શક્ય જ નથી લાગત ું. બજારની િાદહતી િળવાન ું શક્ય લાગત ું જ નથી.  
• મનર્િનકારી િાળખ ું મવખચત્ર છે. ઘણાું ખાનગી િાકેટ ર્ાર્ય અને વખારો ખેત ઉત્પન્ન બજાર સમિમતઓ હઠેળ 

કિ કરે છે. જે નવાું ઊભાું થશે તેિન ું શ ું?  
• મવવાદ મનવારણ તુંત્ર નબળું: આંતરરાજ્ર્ વેપાર અને વીજાણ  વેપારના દકસ્સાિાું દકસાનો િાટે એ બહ  જ 

મ શ્કેલ. 
 

(7) ખેત ઉત્પન્ન બજાર સમમમતઓ: શુું કરવાની જરૂર છે?  

1. રાષ્ટ્રીર્ હજાર અને વાર્દા બજાર શરૂ કરો: e-NAM સદહત બધાું વીજાણ  બજારોને જોર્ો. NeML અત્ર્ારે છે 
જ. તે એક િોરે્લ બની શકે તેિ છે.  

• પારદશી અને મનર્િનકારી વ્ર્વસ્થા ગોઠવો.  



• દસ હજાર દકસાન ઉત્પાદક સુંગઠનો(FPOs) િાટે જાહરે રોકાણ કરો કે જેથી સીધી સહભાખગતા વધે.   

• દૂરના અંતદરર્ાળ મવસ્તારોના ખેડૂતોને લાભ િળે તે િાટે ખેત પ્રદિર્ા ઉદ્યોગો પર આધાર રાખવો 
જરૂરી છે.  

2. પારદમશિતા અને નીમતમનધાયરણ િાટે િાદહતી સુંગ્રહન ું િાળખ ું ઊભ ું કરો.  
3. મનર્િનકારી િાળખ ું: તિાિ સોદાઓ પર મનર્િન રાખવ ું શક્ય જ નથી. પણ તેથી કુંઈ મનર્િન કરવ ું જ 

નદહ એિ નદહ. મનર્િનકારી સુંસ્થાઓ અનેક હોવી જોઈએ નદહ.  

 

(8) આવશ્યક ચીજવસ્ત ુધારો 
હતે ુશો છે?  

• સ્વચ્છુંદી રીતે અને ગિે ત્ર્ારે સુંગ્રહની િર્ાયદા પર જે િર્ાયદાઓ લાદવાિાું આવતી હતી તે દૂર કરવી.  
• તેનાથી લણણી પછીની પ રવઠાની સાુંકળિાું ખાનગી મરૂ્ીરોકાણ થત ું નહોત  ું.   

• િોટા વેપારીઓ િાટે િોટી સિસ્ર્ાઓ ઊભી થતી હતી.  
ભાવ મનયુંત્રણ 

• બાગાર્ાતી પાકોિાું ભાવ 100 ટકા વધે અને બગર્ી ના જાર્ તેવી ખેતપેદાશોના ભાવ 50 ટકા વધે. 
• પાર્ાનો ભાવ: છેપલાું પાુંચ વર્યનો સરેરાશ છૂટક ભાવ અથવા છેપલાું 12 િદહનાનો ભાવ, બેિાુંથી જે નીચો 

હોર્ તે. 
આગાહી થઈ શકશે:  

• અચાનક થતો ભાવવધારો હવે થશે જ નદહ?  
• ભાવોિાું જ દા જ દા મવસ્તારોિાું ભારે તફાવત જોવા િળે છે. એટલે દેશભરનો એક પાર્ાનો ભાવ િળશે.  
•  જથ્થાની િર્ાયદા મનકાસના ઓર્યર કે પ્રદિર્ા એકિોની ક્ષિતા સાથે સ સુંગત હોવા જોઈએ.  
• આ બધ ું દકસાનોને વધ  ભાવ અપાવશે એવી ધારણા છે. થશે ખર ું?  

જથ્થો અદૃશ્ય બને છે, નોંધાયેલી વખારો અને ખાનગી વેપારીઓ વધ ુજથ્થો રાખે તો શુું? વેપાર નીમતનુું શુું 
થશે અને અન્ન સલામતીનુું શુું થશે?  

 

(9) કરારી ખેતી અંગેનો વટહુકમ: શુું અમલમાું આવશે ખરો?  

2001થી તેનો લાુંબો ઈમતહાસ છે. ભારતીર્ કરાર ધારો છે જ પણ તેનો અિલ થર્ો નથી.  

વટહ કિિાું નવ ું શ ું છે?  
• ખેત પેદાશ અને ખેત સેવાઓને પણ તે લાગ  પરે્ છે. 
• લેખખત કરારો િાટે આ વટહ કિ છે પણ કરાર લેખખત જ હોર્ તે જરૂરી નથી. 
• જો લેખખત કરાર થાર્ તો રાજ્ર્ના કોઈ પણ કાર્દા અને આવશ્ર્ક ચીજવસ્ત   ધારાની જોગવાઈઓ લાગ  

નદહ પરે્. 
અવરોધો:  

• ખેડૂતો કે ધુંધાદારીઓ લેખખત કરાર કરવા ઉત્સાહી હોતા નથી. તેનાું કારણો ઘણાું છે. 
• દકસાનોને િાટે મવવાદના મનવારણની વ્ર્વસ્થાનો ઉપર્ોગ કરવાન ું શક્ય ના બને. ખાનગી પેઢીઓ પણ તેનો 

ઉપર્ોગ નદહ કરે, મસવાર્ કે તેઓ દેખાવ ચોક્કસ કરે.  



• “અિે ખેડૂતને કર્ી પણ અદાલતિાું નદહ લઇ જઈએ કારણકે તેનાથી બધા ખેડૂતો સાથેના અિારા સુંબુંધો 
બગરે્.”- એિ સવેિાું એક કુંપનીએ કહ્ ું હત  ું.  

• ત્રીજા પક્ષને આકરણી કરવા િાટે કહવેાની જોગવાઈ છે.  

• િોટી સુંખ્ર્ાિાું ખેડૂતો સાથે લેખખત કરાર કરવાન ું ખચાયળ છે.  
(10) બજાર 

▪ રાષ્ટ્રીર્ હાજર બજાર 

▪ રાષ્ટ્રીર્ સિવાર્ી મનર્િનકારી સત્તાિુંર્ળ 

▪ નીમત મનધાયરણ િાટે િાદહતી સુંપ ટ 

 

• પરૂક મરૂ્ીરોકાણ (દકસાન ઉત્પાદક સુંગઠનો, મધરાણ, િાળખાગત સવલતો વગેરે) 

• સિવાર્વાદ 

ત્રણ વટહ કિો:  
(1) દકસન ઉત્પાદન વ્ર્ાપાર અને વાખણજ્ર્(પ્રોત્સાહન અને સરલીકરણ) વટહ કિ-2020. (2) આવશ્ર્ક 
ચીજવસ્ત   (સ ધારા) વટહ કિ-2020 (૩) દકસન(સશક્તતકરણ અને રક્ષણ) ભાવ ખાતરી અને ખેત સેવાઓ 
સિજૂતી વટહ કિ-2020.  
 

(11) ખેતીમાું રાજ્યની દરમ્યાનગીરી 
• ભાવિાું ટેકો 
• આવકિાું ટેકો 
• જાહરે મરૂ્ીરોકાણ(સુંશોધન અને મવકાસ, િાળખાગત સવલતો, ક દરતી સુંસાધનો વગેરે) 

• સુંસ્થાઓ (મનર્િનકારી, ગ ણવત્તા, અન્ન સ રક્ષા, બજારની િાદહતી) 

બજારો 
▪ પરૂક સ ધારા 
▪ સિવાર્વાદ 

▪ મનર્િન 

▪ ખેત અન્ન બજારોિાું રાજ્ર્ની ભમૂિકા 
 

ત્રણ વટહ કિો:  
(1) દકસન ઉત્પાદન વ્ર્ાપાર અને વાખણજ્ર્(પ્રોત્સાહન અને સરલીકરણ) વટહ કિ-2020. (2) આવશ્ર્ક 
ચીજવસ્ત   (સ ધારા) વટહ કિ-2020 (૩) દકસન(સશક્તતકરણ અને રક્ષણ) ભાવ ખાતરી અને ખેત સેવાઓ 
સિજૂતી વટહ કિ-2020.  
 
 

(12) ખેતીને ટેકો 
રાજ્યના ટેકા કે દરમ્યાનગીરી મવના ખેતી મવકસી શકે ખરી?  

• આ તો એક જ સ્થળે ચાલતી સાર્કલ છે. 
• વૈમિક સ્તરે બજાર મવકૃત છે કારણ કે સરકારો ટેકો આપે છે. 
• િોટા વેપારીઓ અને ખેડૂતો વચ્ચે સત્તાન ું અસુંત  લન છે. 



ભાવનો ટેકો 
• લઘ તિ ટેકાના ભાવ, ભાવની ચ કવણીિાું ઘટ, સાધનો િાટે ભાવિાું સહાર્(વાઉચર અને સ્ટેમ્પ) 

• સ્વલક્ષર્ાુંદકત પરુંત   મવકૃત 

આવકનો ટેકો 
• દકસાનોને લક્ષર્ાુંક બનાવો એટલે વ્ર્ક્તતગત સ ખાકારી પર ભાર અપાર્ છે. 
• પરુંત   દકસન છે કોણ?  

(13) ઉપસુંહાર 

આ ત્રણ વટહુકમો રમતના મનયમો બદલી નાખે છે. પણ એટલુું પરૂત ુું નથી.  

• કોણ રિત રિવા સ સજ્જ છે?  

• કોણ અમ્પાર્ર છે? 

• રિતનો અંત સારો આવશે?  

1. નજીકિાું જ ખેતપેદાશની ખરીદી થશે અને હરીફાઈ ઊભી થશે એવ ું કુંઈ ખાતરીથી કહી શકાર્ તેિ નથી. 
ખેડૂતોને સારા ભાવ િળશે એ તો એક સપન ું છે.   

2. અનેક પરૂક પ્પ્પ્રર્ાસોની જરૂર છે. રાજ્ર્ની ભમૂિકા પહલેાું કરતાું પણ વધારે િહત્ત્વની છે.  


