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1. ભારતમાાં કરાર ખતેી :-  

 ભારતમાાં કરાર ખેતી એ એક વ્યવહારીક ખેતી તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. જેમાાં કૃષિ વ્યવસાય અને ખેતરો પણ એકીકૃત છે. 

બૌમનના મત પ્રમાણે “એક કરાર કરારની ખેતીને એક ષસસ્ટમ તરીકે વ્યાખ્યાષયત કરે છે જયાાં કેન્ટ્રીય પ્રડિયા અથવા ષનકાસ કરનાર એકમ 

સ્વતાંર ખેડૂતોની લણણી ખરીદે છે અને કરાર દ્વારા ખરીદીની શરતો અગાઉથી ગોઠવવામાાં આવે છે.” કરારની ખેતીમાાં ષવષવધ સાંસ્થાઓ 

જેવી કે પ્રોસેસસાંગ ફર્મસભ, નાણાકીય સાંસ્થાઓ, કાચો માલ પ્રદાન કરતી કાંપનીઓ અને ખેડુતો પોતે તેમાાં શામેલ છે. કરારની ગોઠવણીની 

ષવગતો નીચેના દરેક ક્ષેરમાાં જોગવાઈઓની જડટલતા અનુસાર બદલાય છે. સામાન્ટ્ય રીતે કરાર ખેતીને રણ ષબન-પરસ્પર ષવષશષ્ટ 

વગોમાાં વગીકૃત કરી શકાય છે જેમાાં, (૧) બજારની જોગવાઈ, (૨) સાંસાધન જોગવાઈ (૩).  

 કરાર ખેતીમાાં મેનેજમેન્ટ્ટનુાં ષવષશષ્ટકરણ એકાંદરે, કરારની ખેતીની ષવભાવના ખેતર અને બજાર વચ્ચ ેયોગ્ય જોડાણ પૂરાં પાડવાનુાં 

વચન આપે છે, તે ઉપરાાંત પુરવઠા અને બજારના અાંતે સ્પધાભના ઉચ્ચ પ્રમાણમાાં પ્રોત્સાહન, અને ખેડુતની આવક વધારવા માટે 

મધ્યસ્થીઓના પ્રમાણમાાં નોંધપાર ઘટાડો કરે છે.  

 

2. ભારતમાાં કરારી ખેતીની સફળતા માટેની પવૂભશરતો :-  

 ભારતમાાં કરારી ખેતીની સફળતા મુખ્ય ૫ મોડેલમાાં વગીકૃત કરવામાાં આવી છે.  જેમાાં પેઢી અને ખેડૂતો વચ્ચે કરારની વ્યવસ્થા 

થાય છે. એક પ્રયોજક (કરાર કરનાર પેઢી / ષનગમ તરીકનેુાં એકમ) બજારની માાંગ, ઉત્પાદન અને પ્રડિયાની આવશ્યકતાઓ અને ખેડૂતોની 

આર્થભક અને સામાષજક સદ્ધરતાને આધારે મોડેલનુાં પાલન કરવાનુાં નક્કી કરે છે. જે અાંતગભત (૧) કેષન્ટ્રય મોડેલ (૨) ન્ટ્યુષક્લયસ એસ્ટેટ 

મોડેલ (૩) મલ્ટીપાટાભઇટ મોડેલ (૪) અનૌપચાડરક મોડેલ (૫) મધ્યસ્થી મોડેલ નો સમાવેશ થાય છે.  

 

સારાાાાંશ :  ષવશ્વ કક્ષાએ ભારતની ઓળખ એક કૃષિપ્રધાન દેશ તરીકેની છે. ભારતીય અથભતાંરમાાં ખેતીક્ષેરનો ફાળો નોંધપાર રહ્યો 

છે. ભારતમાાં ૧ અબજ કરતાાં વધુ વસ્તી કૃષિ અથભવ્યવસ્થા સાથે સાંકળાયેલી છે. કૃષિ માાંથી પ્રાપ્ત થતાાં સ્રોત ખોરાક અને પોિક 

તત્વોની સુરક્ષાની ખાતરી આપે છે. તે ઉપરાાંત ઔધોષગક ક્ષેરમાાં કાચા માલની તાતી જરૂડરયાત પૂરી પડે છે. કાચો માલ, 

ષનકાસના પ્રમાણમાાં પણ કૃષિ પેદાશોની માાંગ વધવા પામી છે. વતભમાન સમયે સરપ્લસ ખેડૂત સમુદાય માટે યોગ્ય અને ન્ટ્યાયી 

પ્રણાલી માટે પ્રષતબદ્ધતા આધાડરત કરારની ખેતીની આવશ્યકતા છે. જે સ્પષ્ટ રીતે એક વ્યવહાર વૈકષલ્પક ખેતી મોડેલ છે. 

ભારતીય અને બહુરાષ્ટ્રીય કાંપનીઓએ ભારતમાાં કરાર ખેતીની પહેલ શરૂ કરી દીધી છે અને તે મોટા પ્રમાણમાાં સફળ રહી છે. તેમન ે

લાગે છે કે તેમની સફળતા નફાકારક બજાર, શારીડરક અને સામાષજક વાતાવરણ અને સરકારના ટેકા પર આધાડરત છે. જો કે, 

કરાર ખેતીના વ્યવસાયને સાંચાષલત કરતી સાંસ્થાઓની સડિય ભાગીદારી દ્વારા કરાર ખેતીથી થતા નકારાત્મક પ્રભાવોને ઘટાડવા 

માટે પ્રયત્નોની જરૂર છે. ષવકષસત દેશોમાાં ષનકાસ બજારની વધતી જતી માાંગ, મધ્યમ વગભની વસ્તી અને ખાદ્ય સુરક્ષાની 

જરૂડરયાતો વચ્ચે સાંગડઠત છૂટક વેચાણ માટેના વધતા વલણને કારણે ભારતમાાં કરારની ખેતીનુાં એકાંદર ભષવષ્ય એકદમ આશાસ્પદ 

જણાય છે. 

મખુ્ય શબ્દો :  કરાર ખેતી, અથભવ્યવસ્થા, કૃષિ વ્યવસાય કાંપનીઓ, વૃષદ્ધ, રોજગારી, ઉત્પાદન.   
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(૧) કેષન્ટ્રય મોડલે :-  

 કેષન્ટ્રય મોડેલમાાં એક પ્રાયોજક દ્વારા વતભમાન ષસ્થષત અને કરાર ખેતીની સાંભાવનાઓ ને ધ્યાનમાાં રાખી મોટી સાંખ્યામાાં નાના 

ખેડુતો પાસેથી માલ ખરીદે છે. તે જથ્થો સામાન્ટ્ય રીતે વાવણીની મોસમની શરૂઆતમાાં નક્કી કરવામાાં આવે છે અને ગુણવત્તાના 

ધોરણોની કડક દેખરેખ અને અમલ કરવામાાં આવે છે આ મોડેલમાાં ખાતરો, જાંતુનાશકો, િેડડટ અને મશીનો વગેરે જેવા સાધનો પ્રદાન 

કરે છે આ મોડેલનો ઉપયોગ વાર્િભક પાક અને પાક માટે કરવામાાં આવે છે. સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ મોડેલ કોન્ટ્રાક્ટ જેવા ઉત્પાદનો પણ જોવા મળે 

છે જયાાં બજારની આવશ્યકતાઓને પ્રાયોજકો પાસેથી એકદમ સઘન ફામભ-સ્તર સપોટભ સાથે ફામભ તકનીકમાાં સતત ફેરફાર કરવાની જરૂર 

હોય છે. ઉત્પાદનમાાં પ્રાયોજકોની સાંડોવણી ન્ટ્યૂનતમ ઇનપુટ જોગવાઈથી ષવરદ્ધ આત્યાંષતક સુધી બદલાય છે.   

(૨)   ન્ટ્યષુક્લયસ એસ્ટટે મોડલે :-  

 ન્ટ્યુષક્લયસ એસ્ટેટ મોડેલ  એ કેષન્ટ્રય મોડેલની ષવષવધતા છે કે જયાાં પ્રયોજક પણ કેષન્ટ્રય એસ્ટેટ અથવા વાવેતરનુાં સાંચાલન કરે 

છે. કેન્ટ્રીય એસ્ટેટનો ઉપયોગ સામાન્ટ્ય રીતે પ્રોસેસસાંગ પ્લાન્ટ્ટ માટે થ્રુપુટની બાાંયધરી માટે કરવામાાં છે, પરાંતુ કેટલીકવાર એસ્ટેટનો 

ઉપયોગ ફક્ત સાંશોધન અથવા સાંવધભન હેતુ માટે થાય છે. પ્રયોજક નોંધપાર પ્રમાણમાાં સામગ્રી પ્રદાન કરે છે અને મેનેજમેન્ટ્ટ ઇનપુટ્સમાાં 

મદદ કરે છે. આ મોડેલનો ઉપયોગ ખાસ કરીને ચા, કોફી, રબર, કોકો, ખાાંડ અને તેલ પામ જેવા પાક માટે થાય છે.  

(૩) મલ્ટીપાટાભઇટ મોડલે :-  

 મલ્ટીપાટાભઇટ મોડેલમાાં એક કરતાાં વધુ  સાંસ્થાઓ શામેલ હોઈ શકે છે, જેમાાં મોટેભાગે કાયદાકીય સાંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય 

છે. તેમાાં દરેક એષન્ટ્ટટી ષવષવધ માલ અને સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે જવાબદાર હોય છે. જેમ કે િેડડટ, ઇનપુટ્સ, મશીનરી, ઉપકરણો, 

પડરવહન, પ્રડિયા અને માકેટટાંગ સુષવધાઓ. ભારતમાાં મલ્ટીપટાભઈટ કરારનુાં ઉત્તમ ઉદાહરણ જોઈએ તો અગ્રણી કાંપની (ડાબર) એ 

સરકાર પાસેથી જમીન લીઝ્ડ કરવાની વ્યવસ્થા હસ્તગત કરી અને ઔિષધય છોડ ઉગાડવા માટે આડદવાસી સમુદાયો સાથે કરાર કયો.  

(૪) અનૌપચાડરક મોડેલ :-  

 અનૌપચાડરક મોડેલ વ્યષક્તગત ઉદ્યોગસાહષસકો અથવા નાની કાંપનીઓ દ્વારા વગીકૃત થયેલ છે. તેમાાં સામાન્ટ્ય રીતે મોસમી 

ધોરણે અનૌપચાડરક ઉત્પાદન અાંગેનો કરાર શામેલ છે. તે ઘણીવાર સાંશોધન અને ષવસ્તરણના રૂપમાાં સરકારી સહાયક સેવાઓની જરૂર 

પડે છે. અનૌપચાડરક કરારની ગોઠવણી એવા પાકમાાં મળી શકે છે. જેમાાં ન્ટ્યૂનતમ પ્રડિયાની જરૂર પડે છે. સામાન્ટ્ય રીતે આને બજારમાાં 

મૂકતા પહેલા આને શોટભ અને ગ્રેડ કરવામાાં આવે છે. જેમ કે, આ વ્યવસ્થા મોટે ભાગે તાજા ફળો અને શાકભાજીમાાં જોવા મળે છે. ખાસ 

કરીને, વાસ્તષવક ઉત્પાદનમાાં અને ઇનપુટ પ્રાષપ્તમાાં પેઢીની સાંડોવણી ખૂબ ઓછી જોવા મળે છે. ભારતમાાં ઘણી સુપરમાકેટ ચેન 

સામાન્ટ્ય રીતે ઉત્પાદનનો સતત પુરવઠો સુષનષશ્ચત કરવા માટે આ મોડેલને અનુસરે છે. 

 (૫) મધ્યસ્થી મોડેલ :-  

 મધ્યસ્થી મોડેલમાાં મધ્યસ્થીવાળા ખેડૂતોના પેટા કોન્ટ્રેસક્ટાંગ જોડાણોમાાં પ્રાયોજકો શામેલ છે. આ મોડેલનો ઉપયોગ કરીને, 

પ્રાયોજકો ઉત્પાદન અને ગણુવત્તાનુાં ષનયાંરણ તેમજ ખેડુતો દ્વારા પ્રાપ્ત થતા ભાવ ગુમાવવાનુાં જોખમ ચલાવે છે. જો 

પ્રોસેસરો/પ્રાયોજકો ગુણવત્તા ષવશે યોગ્ય માષહતી ધરાવતા હોય અને માર જથ્થા સાથે સાંબાંષધત હોય તો આ મોડેલ કામ કરી શકે છે. તે 

ઉપરાાંત મધ્યસ્થીની ષનમણૂક કરવાનો ષનણભય પેઢી માટેના ખચભ અને ગુણવત્તાની બાબત વેપાર પર આધાડરત છે. આ વ્યવહારમાાં 

મોડેલનુાં ઉદાહરણ જોવા જઈએ તો મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશમાાં ઘઉં અને ડાાંગરની ખરીદી માટે ષહન્ટ્દુસ્તાન લીવર ષલષમટેડ દ્વારા 

રેલીઓની ષનમણૂકમાાં જોવા મળે છે.  

 

3. સાંશોધન અભ્યાસના હતેુઓ :-  

 પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ ડીસા તાલુકાનાાં માલગઢ ગામમાાં કોન્ટ્રાક્ટ ફર્મિંગ (કરાર ખેતી) ક્ષેરે સાંકળાયેલા ખેડૂતોની રોજગારી 

અને આર્થભક ષવકાસ પર કેવી અસરો થઈ છે તેનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે. જેમાાં ગ્રામીણ ક્ષ્રેરમાાં કોન્ટ્રાક્ટ ફર્મિંગ ક્ષેર સાથે 

સાંકળાયેલા લોકોનાાં પ્રશ્નો જેવા કે ઉત્પાદનનુાં પ્રમાણ, પેઢી સાથેનાાં સબાંધો, આવક પ્રમાણ, ખચભ પ્રમાણ, બચત પ્રમાણ, રોજગારીનુાં 

પ્રમાણ, જીવનધોરણ, સુખાકારી, કરાર ખેતીના પાાંસાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત કેટલાક હેતુઓ 

અષનવાયભ બને છે.  

 ૧. કરાર ખેતી સાથે સાંકળાયેલા લોકોમાાં ષશક્ષણનુાં પ્રમાણ જાણવુાં  

 ૨. કરાર ખેતી સાથે સાંકળાયેલા લોકોમાાં આવકનુાં પ્રમાણ જાણવુાં.  

 ૩. કરાર ખેતીથી થતાાં લાભોનુાં પ્રમાણ જાણવુાં.  
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 ૪. કરારી ખેતીની અસરો અાંગેની માષહતી મેળવવી  

 ૫. કરાર ખેતીની ખેડૂત સમુદાયના જીવનધોરણ પર થતી આર્થભક-સામાષજક   

  ષસ્થષતનો અભ્યાસ કરવો  

 

4. સાંશોધન અભ્યાસની પડરકલ્પના :-  

 સાંશોધન અભ્યાસ માટે પડરકલ્પના અષતમહત્વનુાં સ્થાન ધરાવે છે. પડરકલ્પના દ્વારા પ્રસ્તુત અભ્યાસને કેન્ટ્ર સ્થાને રાખીને 

અાંદાજ મૂકવામાાં આવે છે. તેમજ મેળવેલ પ્રાથષમક અને ગૌણ માષહતીનુાં પૃથ્થકરણ કરી તેની ચકાસણીને આધારે તારણો અને સૂચનો 

રજૂ કરવામાાં આવે છે જે ભાષવસાંશોધન માટે મહત્વના પુરવાર થાય છે.  

 ૧. કરાર ખેતી સાથે સાંકળાયેલા લોકોમાાં ષશક્ષણનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળે છે.  

 ૨. કરાર ખેતી સાથે સાંકળાયેલા લોકોમાાં આવકનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળે છે.  

 ૩. કરાર ખેતી સાથે સાંકળાયેલા લોકોમાાં બચતનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળે છે.  

 ૪. કરાર ખેતી દ્વારા ખેડૂતોને લાભ પ્રાપ્ત થયા છે.  

 ૫. કરાર ખેતીથી ખેડુતોની આર્થભક ષસ્થષત (જીવનધોરણ) માાં સુધારો થયો છે.  

 

5. સાંશોધન પદ્ધષત :-  

 પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસમાાં પ્રાથષમક અને ગૌણમાષહતીના આધારે માષહતી એકષરત કરવામાાં આવી છે. જેમાાં પ્રાથષમક 

માષહતી અાંતગભત ડીસા તાલુકાનાાં માલગઢ  ગામમાાં કરાર ખેતી સાથે સાંકળાયેલા ખેડુતોની રૂબરૂ મુલાકાત લઈને પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા 

માષહતી એકષરત કરવામાાં આવી છે. જયારે ગૌણ માષહતી એ સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત સામાષયક, વતભમાનપરો, સાંદભો અન ે

ઇન્ટ્ટરનેટના માધ્યમ દ્વારા એકષરત કરવામાાં આવી છે.  

 

5.1 નમનૂા (સરે્મપલ) પસાંદગી :-   

 પ્રસ્તુત અભ્યાસ ડીસા તાલુકાનાાં માલગઢ ગામમાાં કરવામાાં આવ્યો છે. ડીસા તાલુકાનાાં માલગઢ ગામમાાં કોન્ટ્રાક્ટ ફર્મિંગ (કરાર 

ખેતી) સાથે સાંકળાયેલા ૫૦ ખેડુતોને યદ્દછ ષનદેશન પદ્ધષતથી પસાંદ કરવામાાં આવ્યા છે. પસાંદ કરેલા ખેડુતો પાસેથી પ્રાથષમક માષહતી 

પ્રશ્નાવલી સ્વરૂપે રૂબરૂ મુલાકાત લઈને એકષરત કરવામાાં આવી છે. એકષરત કરેલ માષહતીનુાં પૃથ્થકરણ કરી તેનાાં તારણો અને સૂચનો રજૂ 

કરવામાાં આવ્યા છે. જે ભાષવસાંશોધન માટે માગભદશભક બની રહેશે. 

5.2 માષહતીનુાં પથૃ્થકરણ (પડરકલ્પના ચકાસણી) :-  

પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત ડીસા તાલુકાનાાં ભાટસણ ગામમાાં કોન્ટ્રાક્ટ ફર્મિંગ (કરાર ખેતી) સાથે સાંકળાયેલા ખેડુતો 

પાસેથી પ્રશ્નાવલી દ્વારા મેળવેલ પ્રાથષમક માષહતીના પૃથ્થકરણને આધારે પડરકલ્પનાની ચકાસણી કરવામાાં આવેલ છે.  
 

૧. કરાર ખેતી સાથ ેસાંકળાયલેા લોકોમાાં ષશક્ષણનુાં પ્રમાણ વધ ુજોવા મળ ેછે.  
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સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત મેળવેલ પ્રાથષમક માષહતી ષવશ્લેિણને આધારે ખેડૂતોમાાં ષશક્ષણના પ્રમાણ પર નજર કરતાાં કુલ ૫૦ 

ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી ૫૭.૧% ખેડુતો ઉચ્ચ. ષશક્ષણ ધરાવતા જોવા મળ્યા છે. તેમજ ૨૪.૫% ખેડુતો માધ્યષમક ષશક્ષણ મેળવેલુાં છે. 

આથી, કહી શકાય કે કોન્ટ્રાક્ટ ફર્મિંગ સાથે સાંકળાયેલા ખેડુતોમાાં ષશક્ષણનુાં પ્રમાણ સારાં જોવા મળ્યુાં છે. 

 

૨. કરાર ખેતી સાથ ેસાંકળાયલેા લોકોમાાં આવકનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળ ેછે. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત મેળવેલ પ્રાથષમક માષહતી ષવશ્લેિણને આધારે કોન્ટ્રાક્ટ ફર્મિંગ (કરાર ખેતી) સાથે સાંકળાયેલા 

ખેડુતોમાાં વાર્િભક આવકનુાં પ્રમાણ જોતાાં કુલ ૫૦ ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી ૫૨.૧% ખેડુતો વાર્િભક ૩૫ થી ૫૦ હજાર સુધીની આવક મેળવ ે

છે, જયારે ૩૩.૩% ખેડુતો ૧ લાખ સુધીની અને માર ૬.૩% ખેડુતો ૧.૫ લાખથી વધુ આવક પ્રાપ્ત કરે છે. આથી, કહી શકાય કે 

કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ સાથે સાંકળાયેલા ખેડુતોમાાં વાર્િભક આવકનુાં પ્રમાણ એકાંદરે ઓછુાં જોવા મળ્યુાં છે. કારણ કે અમુક સમયે ઉત્પાદનનુાં ઓછુાં 

પ્રમાણ, યોગ્ય ભાવોનો અભાવ, અસરકારક માાંગનો અભાવ, યોગ્ય ટકાંમતનો અભાવ વગેરે પડરબળો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.  

 

૩. કરાર ખેતી સાથ ેસાંકળાયલેા લોકોમાાં બચતનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળ ેછે.  
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 સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત મેળવેલ પ્રાથષમક માષહતી ષવશ્લેિણને આધારે કોન્ટ્રાક્ટ ફર્મિંગ (કરાર ખેતી) સાથે સાંકળાયેલા 

ખેડુતોમાાં બચતનુાં પ્રમાણ જોતાાં કુલ ૫૦ ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી માર ૪૨.૯% ખેડુત બચત કરતાાં હતા. આથી, કહી શકાય કે આવકના 

અનુસાંધાનમાાં કોન્ટ્રાક્ટ ફર્મિંગ સાથે સાંકળાયેલા ખેડુતોમાાં બચતનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળ્યુાં છે. જે અાંતગભત બચતના સ્રોતની ષવગત 

જોતાાં ૬૪.૩% ખેડુત ઉત્તરદાતા બેન્ટ્કમાાં, ૩.૬% ઉત્તરદાતા પોસ્ટમાાં અને ૩૨.૧% ઉત્તરદાતા ઘરમાાં બચત કરતાાં હતા. કારણ ક ે

વધતી જતી મોંઘવારી, આર્થભક-સામાષજક ખચભ, ઉત્પાદન ખચભ વધતાાં બચતના પ્રમાણમાાં ઘટાડો થયેલો જોવા મળે છે.   

 

૪. કરાર ખેતી દ્વારા ખડેૂતોન ેલાભ પ્રાપ્ત થયા છે.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત મેળવેલ પ્રાથષમક માષહતી ષવશ્લેિણને આધારે કોન્ટ્રાક્ટ ફર્મિંગ (કરાર ખેતી) સાથે સાંકળાયેલા 

ખેડુતોમાાં કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ (કરાર ખેતી) થી થતાાં લાભોનુાં પ્રમાણ જોતાાં કુલ ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી ૫૬.૫% ખેડુત ઉત્તરદાતાઓએ 

સ્વીકાયુિં કે તેમને કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ થી લાભ પ્રાપ્ત થયા છે. જેમાાં તેમને ઉત્પાડદત પેદાશોના પ્રમાણમાાં યોગ્ય ભાવો મળતા આવકમાાં 

વધારો થયો છે, પડરણામે તેમના આર્થભક સુખાકારીમાાં વધારો થયો છે. તે ઉપરાાંત તેમને પેઢી દ્વારા અનેક લાભો પ્રાપ્ત થયા છે.  

 

૫. કરાર ખેતીથી ખેડતુોની આર્થભક ષસ્થષત (જીવનધોરણ)માાં સધુારો થયો છે.  
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 સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત મેળવેલ પ્રાથષમક માષહતી ષવશ્લેિણને આધારે કોન્ટ્રાક્ટ ફર્મિંગ (કરાર ખેતી) સાથે સાંકળાયેલા 

ખેડુતોમાાં કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ (કરાર ખેતી) થી ૫૬.૫% ખેડુત ઉત્તરદાતાઓએ સ્વીકાયુિં કે તેમને કરાર ખેતી દ્વારા સારા લાભો પ્રાપ્ત થયા 

છે. જે અાંતગભત ખેડુતોને ઉત્પાદન પ્રમાણ સામે ઓછા સરેરાશ ખચે સારી ટકાંમત મળવા પામી છે. કરાર ખેતીથી ખેડુતોની આવકમાાં 

મહદઅાંશે વધારો થતાાં તેમની વાસ્તષવક આવક વધતાાં તેમના જીવનધોરણમાાં નોંધપાર સુધારો થયો છે.  

 

6 સાંશોધન અભ્યાસના તારણો : 

 સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ (કરાર ખેતી) સાથે સાંકળાયેલા ખેડુતો પાસેથી મેળવેલ પ્રાથષમક માષહતી પૃથ્થકરણ 

ને આધારે પ્રાપ્ત થયેલા તારણો પર નજર કરતાાં.... 

૧. કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ સાથે સાંકળાયેલા ખેડુતોમાાં ઉંમરનુાં પ્રમાણ જોતાાં મોટાભાગના ૪૪.૯% ખેડુતો ૧૯ થી ૩૫ વિભની આયુ 

ધરાવતાાં હતા. જયારે ૩૪.૭% ખેડુતો કે જેઓ ૩૫ થી ૫૦ વિભની આયુ ધરાવતાાં હતા.  

૨. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત માષહતી પૃથ્થકરણને આધારે કુલ ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી ૫૭.૫% ખેડુતો ૩ વિભથી ખેતી કરતાાં હતા, 

૧૭.૫% ખેડુતો ૬ વિભથી કરાર ખેતી સાથે સાંકળાયેલા હતા.  

૩. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત માષહતી પૃથ્થકરણને આધારે કુલ ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી ૭૯.૬% ખેડુતો પોતાની માષલકીની જમીન 

ધરાવતાાં હતા. જે અાંતગભત ૪૮.૮% ખેડુત  ઉત્તરદાતા ૩ વીઘા જમીન ધરાવતાાં હતા, ૩૦.૨% ૪ થી ૬ વીઘા જમીન ધરાવતાાં હતા 

જયારે ૧૪% ખેડુત ઉત્તરદાતા ૧૦ વીઘા કરતાાં વધુ જમીન ધરાવતાાં હતા.  

૪. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત માષહતી પૃથ્થકરણને આધારે કુલ ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી ૭૯.૬% ખેડુત ઉત્તરદાતાઓએ સ્વીકાયુિં ક ે

તેઓને કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ (કરાર ખેતી)ના અનુસાંધાનમાાં ખેત ઉત્પાદકતા પ્રમાણે યોગ્ય ભાવો મળે છે,  

૫. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત માષહતી પૃથ્થકરણને આધારે કુલ ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી ૨૦.૪% ખેડુત ઉત્તરદાતા ખેડુતોએ યોગ્ય 

ભાવ મળવાપાર ન હતા. જેના કારણો પર નજર કરતાાં ૩૫.૪% ખેડુત ઉત્તરદાતાનુ કહેવુાં છે કે વચેડટયાઓ દ્વારા તેઓનુાં મોટેપાએ 

શોિણ થાય છે, તેમજ ૩૩.૩% ખેડુતોના મતે ટેકાના ભાવની નીષતના અભાવને કારણે તેમને ખેત પેદાશોના યોગ્ય ભાવો મળતા નથી.  

૬.  સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત માષહતી પૃથ્થકરણને આધારે કુલ ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી ૪૬.૩%ખેડુત ઉત્તરદાતાઓએ જણાવ્યુાં ક ે

તેઓને કરાર ખેતીમાાંથી વાર્િભક ૧/૩ ભાગ કુલ ઉત્પાદન પૈકી મળે છે, જયારે ૪૩.૯% ઉત્તરદાતાઓએ જણાવ્યુાં કે તેઓને કરાર ખેતીના 

અનુસાંધાનમાાં કુલ ઉત્પાદન પેદાશો સામે પેઢી સાથે ૫૦% ભાગ મળે છે.  

૭. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત માષહતી પૃથ્થકરણને આધારે કુલ ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી ૪૩.૮ % ખેડુત ઉત્તરદાતાઓએ જણાવ્યુાં ક ે

તેઓને ખેતીમાાં સૌથી મોટી સમસ્યા એ સસાંચાઇની અપૂરતી સવલતો છે. તે ઉપરાાંત રસાયષણક ખાતરોનો અભાવ, જાંતુનાશક દવાઓનો 

અભાવ તેમજ ખેતી ષવિયક માષહતીના અભાવ વગેરે મુખ્ય સમસ્યાઓ છે.  

૮. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત માષહતી પૃથ્થકરણને આધારે કુલ ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી ૫૬.૩% ખેડુત ઉત્તરદાતાઓ સરકારના 

ટેકાના ભાવની નીષત ષવશે જાણકારી મેળવતા  હતા.  

૯. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત માષહતી પૃથ્થકરણને આધારે કુલ ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી ૫૫.૩% ખેડુત ઉત્તરદાતા ખેત પેદાશ 

વેચાણ અાંતગભત બજાર વ્યવસ્થા ષવશેની જાણકારી ધરાવતાાં હતા.  

૧૦. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત માષહતી પૃથ્થકરણને આધારે કુલ ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી ૫૭.૮% ખેડુત ઉત્તરદાતા સરકારની 

ખેતીલક્ષી યોજનાઓ ષવશે જાણકારી ધરાવતાાં હતા, આથી કહી શકાય કે ખેડુતોમાાં સરકારની ખેતી ષવિયક યોજનાઓની જાણકારીનુાં 

પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળ્યુાં છે. તેમજ ૮૭.૨% ખેડુત ઉત્તરદાતા કે જેઓને સરકારી યોજનો  કોઈપણ પ્રકારનો લાભ લીધેલ નથી.  

૧૧. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત માષહતી પૃથ્થકરણને આધારે કુલ ખેડુત ઉત્તરદાતા પૈકી ૭૭.૧% ખેડુત ઉત્તરદાતાઓએ સ્વીકાયુિં ક ે

તેઓને ખેત ઉત્પાદનના યોગ્ય ભાવો  બજારમાાંથી મળી રહે છે. આથીમ કહી શકાય કે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ (કરાર ખેતી) ને કારણે ખેડુતોને 

યોગ્ય ભાવો મળતા તેમની વાસ્તષવક આવકમાાં નોંધપાર સુધારો થતાાં તેમની આર્થભક સુખાકારી અને જીવનધોરણમાાં સુધારો થયો છે.  

 

7 સાંશોધન અભ્યાસના સચુનો :-  

 સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગભત મેળવેલ પ્રાથષમક માષહતી ષવશ્લેિણને આધારે પ્રાપ્ત થયેલ તારણોના અનુસાંધાનમાાં સુચનો 

અષનવાયભ બને છે. જે સાંશોધન અભ્યાસના સદભભમાાં ભષવષ્યના અનુસાંધાનમાાં કરવામાાં આવેલ છે જેથી ભાષવસાંશોધનની ડદશાષભમુખતા 

માટે પણ ઉપયોગી બની રહે છે.  
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૧. ખેતીક્ષેર સાથે સાંકળાયેલા ખેડુતોમાાં કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ (કરાર ખેતી) ષવશેનુાં માગભદશભન  તેમજ યોગ્ય તાલીમ પૂરી પાડવી કે જેથી 

વધુમાાં વધુ ખેડુતો કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગનો લાભ  મેળવી શકે.    

૨. પેઢી દ્વારા ખેડુતોને ઉત્પાડદત ખેતપેદાશોના યોગ્ય ભાવો મળી રહે તેવા પ્રયત્નો હાથ ધરવા.  

૩. ઉત્પાડદત માલને સાંગ્રહ કરવા માટે ગોડાઉનની વ્યવસ્થા કરવી કે જેથી માલ બગડી કે સડી જવાનો ભય ન રહે.  

૪. ખેડુતોને સીધા પેઢી સાથેના વ્યવહારો કરવા માટે પ્રોત્સાષહત કરવા કે જેથી કોઈ દલાલો કે વચેડટયાઓ દ્વારા તેમનુાં શોિણ થતુાં 

અટકાવી શકાય.  

૫. સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવતા ટેકાના ભાવોથી ખેડુતોને માષહતગાર કરવા કે જેથી તેમને ખેતપેદાશોના યોગ્ય ભાવો મળી 

રહે.  

૬. સરકારી ખેતીલક્ષી યોજનાઓથી ખેડુતોને માષહતગાર કરવા તેમજ ખેડુતો આ યોજનાઓનો લાભ લઈ શકે તે માટે તેઓને 

યોજના અાંગેનુાં પૂરતુાં માગભદશભન પૂરાં પાડવુાં.  

૭. છેવાડાના ગ્રામીણ ષવસ્તારોમાાં રહેતા અને ખેતીક્ષેર સાથે સાંકળાયેલા ખેડુતોને સસાંચાઈની સવલતો મળી રહે તેમજ યોગ્ય 

મારામાાં પાણીનો પુરવઠો મળી રહે તેવા પ્રયત્નો હાથ ધરવા.  

૮. કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ (કરાર ખેતી) દ્વારા ખેડુતોને થતાાં લાભો ષવશેની જાણકારી ખેડુતોને પૂરી પાડવી કે જેથી તેઓ આ ખેતી દ્વારા 

તેમની વાસ્તષવક આવકમાાં નોંધપાર વધારો કરી શકે. જે માટે ગ્રામીણ ષવસ્તારોમાાં સભાઓનુાં આયોજન કરવુાં.   

૯. કોન્ટ્રાક્ટ ખેતી સાથે સાંકળાયેલા અને ખેતી કરતાાં ખેડુતોને બચત કરવા માટે પ્રોત્સાષહત કરવા જે અાંગે તેઓને બેંટકાંગ ષસસ્ટમ 

ષવશે જાણકારી પૂરી પાડવી જેથી તેઓને બચત કરવાની વૃષતને વેગ મળી રહે.  

૧૦ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ (કરાર ખેતી) સાથે સાંકળાયેલા ખેડુતોની આર્થભક સુખાકારીમાાં વધારો થાય તે માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરવા.  
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