
 
ರಾಜ್ಯ 
ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ 

ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಮಾರಾಟಕೆೆ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ೆ  ೆ

ವೆೈ.ಗ. ಜ್ಗದಿೇಶ  
28 Aug, 2016 

ಕುರಿ ಮತ್ುು ಮೇಕೆ ಹಾಹರದಲ್ಲಿ ಹೆೈನುಗಹರರಿಗೆ ಆಗುತ್ತುರು ನಶಟ ತ್ಪ್ಪುಸಿ , ನಹಾಯಯುತ್ ಬೆಲೆ ಸಿಗುಂತೆ ಮಹಡಲು ೆೈಜ್ಞಹನಿಕ 
ಮಹರುಕಟ್ೆಟ ಸ್ಹಾನೆಗೆ ಷಕಹಾರ ಮುಂದಹಗಿದೆ. 

 

 
ಚಿತ್ರದುಗಾ ಎಪ್ಪಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಸಿರು ಕುರಿ ಮಹರುಕಟ್ೆಟಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ೆಂದಿಗೆ ರೆೈತ್ರು –ರಜಹಹಣಿ ಚಿತ್ರ 

ಬೆೆಂಗಳೂರು: ಕುರಿ ಮತ್ುು ಮೇಕೆ ಹಾಹರದಲ್ಲಿ ಹೆೈನುಗಹರರಿಗೆ ಆಗುತ್ತುರು ನಶಟ ತ್ಪ್ಪುಸಿ , ನಹಾಯಯುತ್ ಬೆಲೆ ಸಿಗುಂತೆ ಮಹಡಲು 

ೆೈಜ್ಞಹನಿಕ ಮಹರುಕಟ್ೆಟ ಸ್ಹಾನೆಗೆ ಷಕಹಾರ ಮುಂದಹಗಿದೆ. 
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ಬೆಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ತೆ, ಮಧಾತ್ತಾಗಳ ಹಹಳಿ ತ್ಪ್ಪುಸಿ, ಕುರಿ ಮತ್ುು ಮೇಕೆಗೆ ೆೈಜ್ಞಹನಿಕ ಕನಿಶಠ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಹಡಲು ಕನಹಾಟಕ ಷಕಹಾರು , 
ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಇ–ಮಹರುಕಟ್ೆಟ ಸ್ೆೇೆ(ಆರ ಇಎಂಎಸ್ ) ಾಸ್ಹಾಕ ನಿದೆೇಾವಕ ಮನೆ ೇಜ  ರಹಜನ  ಅರ ನೆೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ‘ಕುರಿ, ಮೇಕೆ 
ಮಹರುಕಟ್ೆಟ ಷುಧಹರಣಹ ಷರ್ಮತ್ತ’ ರಚಿಸಿತ್ುು. 

 

ಷರ್ಮತ್ತ ನಿೇಡಿದ ರದಿ ಆಧರಿಸಿ, ಕನಹಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಹೆಚಿಿನ ಷಂಖ್ೆಾಯಲ್ಲಿರು ತಹಲ ಿಕುಗಳ 26 ಕೃಷ್ಟ್ ಮಹರುಕಟ್ೆಟ 
ಷರ್ಮತ್ತ(ಎಪ್ಪಎಂಸಿ)ಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕುರಿ ಮತ್ುು ಮೇಕೆ ಮಹರುಕಟ್ೆಟ’ ಅಭಿೃದಿಿ ಡಿಷಲು ರಹಜಾ ಷಕಹಾರ ಈಗಹಗಲೆೇ ₹5.58 ಕೆ ೇಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಹಡಿದೆ. 

 

ಚಿತ್ರದುಗಾ, ಚಳಳಕೆರೆ, ಬಂಗಹರೆೇಟ್ೆ, ಗೌರಿಬಿದನ ರು, ಯಲಬುಗಹಾ, ದೆೇದುಗಾ, ರಹಯಚ ರು, ಹೆ ಷದುಗಾ, ಹಿರಿಯ ರು ಮತ್ತುತ್ರ 
ಎಪ್ಪಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ೆೈಜ್ಞಹನಿಕ ಮಹರುಕಟ್ೆಟ ನಿಮಹಾಣ ಕಹಮಗಹರಿ ಮುಕಹುಯದ ಸಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ. 

 

ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯ ತ್ಳಿ, ಗಹತ್ರ ನೆ ೇಡಿ ಚೌಕಹಸಿ ಹಾಹರ ಮಹಡು ದಿತ್ತ ಷದಾ ಚಹಲ್ಲುಯಲ್ಲಿದೆ.  ಮಧಾತ್ತಾಗಳು, ಷಣಣ ಹಾಹರಷಾರು ಕುರಿ, 

ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟಿಟ ಖರಿೇದಿಷುತಹುರೆ. 

 

ಖರಿೇದಿಸಿದ ಕುರಿಗಳನುೀ ಬಿಡಿ ಅಥಹ ಷಗಟು ರ ದಲ್ಲಿ ಮಹಹನಗರಗಳಲ್ಲಿರು ಕುರಿದೆ ಡಿಡ , ಮಹಂಷದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮಹರುತಹುರೆ. 
ಲಸ್ೆಗಹರ ಷಮುದಹಯಹಗಿರು ಕುರಿಗಹರರು ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿದಹಾಗ , ಕುರಿಮಂದೆಯನುೀ ನೆ ೇಡಿ ಬೆಲೆ ಕಟುಟ ದಿತ್ತಯ  
ಇದೆ. ಇದರಿಂದಹಗಿ ಕಶಟಟುಟ ಕುರಿ ಸ್ಹಕು  ಹೆೈನುಗಹರರಿಗೆ ಕಡಿಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುುದು ಮಹಮ ಲ್ಲ ವಿದಾಮಹನ. ಇದನುೀ ತ್ಪ್ಪುಸಿ, ೆೈಜ್ಞಹನಿಕ 
ಬೆಲೆ ಸಿಗು ಾಸ್ ಾೆ  ಮಹಡಲು ಷಕಹಾರ ಕಹರ್ೇಾನುುಖಹಗಿದೆ. 

 

ಮಾರಾಟ ವಿಧಾನ: ಕುರಿ ಹಾಹರದ ಸ್ಹಂರದಹಯಿಕ ದಿತ್ತ ಬದಲು ವಿದುಾನಹುನ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೇಂತ್ ಕುರಿ ತ್ ಕ ಮಹಡಿ ದರ ನಿಗದಿ 

ಮಹಡುುದು ಹಹಗ  ಮಹರುಕಟ್ೆಟಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ.ಜ. ಮಹಂಷದ ದರ ಆಧರಿಸಿ ಆಯಹ ದಿನದ ಕನಿಶಠ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಹಡು ದಿತ್ತ 
ಅನುಷ್ಹಠನಕೆೆ  ಷಕಹಾರ ನಿಧಾರಿಸಿದೆ. 

 

ಎಪ್ಪಎಂಸಿ ಮಹರುಕಟ್ೆಟಗೆ ಕುರಿ ಮಂದೆಯನುೀ ತ್ಂದ ಮೇಲೆ ರತ್ತ ಕುರಿಯನುೀ ರತೆಾೇಕಹಗಿ ತ್ ಕ ಮಹಡಿ , ತ್ಳಿ, ಲ್ಲಂಗ, ಯಷುು, 
ಮಹರುಕಟ್ೆಟಯ ಬೆೇಡಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ಕನಿಶಠ ದರ ನಿಗದಿ ಮಹಡಲಹಗುತ್ುದೆ. ರತ್ತ ಕುರಿಗೆ ರತೆಾೇಕ ದರ ಚಿೇಟಿ ಅಂಟಿಷಲಹಗುತ್ುದೆ.  

 

ಇದಹದ ಬಳಿಕ ಎಪ್ಪಎಂಸಿ ಸಿಬಬಂದಿ ಸರಹಜು ರಕ್ರರಯೆ ನಡೆಷುತಹುರೆ. ಗರಿಶಠ ಬೆಲೆ ಕ ಗು ಬಿಡುಡದಹರರಿಗೆ ಸರಹಜು 
ಅಂತ್ತಮಗೆ ಳಿಷಲಹಗುತ್ುದೆ. ಸರಹಜು ಕ ಗಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆೈನುಗಹರರು ಒಪ್ಪುದಲ್ಲಿ , ದರ ಅಂತ್ತಮಗೆ ಳಿಷಲಹಗುತ್ುದೆ. ಅಲಿದೆೇ, ಅರ ಬಹಾಂಕ  
ಖ್ಹತೆಗೆ ಸಣ ಜಮ ಮಹಡು ಾಸ್ ಾೆ 
ಮಹಡಲಹಗುತ್ತುದೆ.  ರತ್ತ ಎಪ್ಪಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ದರ ನಿಗದಿ ಷರ್ಮತ್ತ ರಚನೆ ಮಹಡು ರಸ್ಹು ಷಕಹಾರದ ಮುಂದಿದೆ. 

 

ಇದರ ಜತೆಗೆ ಕುರಿ ಮತ್ುು ಮೇಕೆ ಮಹರಹಟಕೆೆ ಸ್ಹಂಸಿಾಕ ಮಹರುಕಟ್ೆಟ ಒದಗಿಷಲು 25 ಸ್ಹವಿರ ಕುರಿಗಳನುೀ ಹೆ ಂದಿರು ಕುರಿ ಮತ್ುು ಉಣೆಣ 
ಉತಹುದಕರ ಷಸಕಹರ ಷಂಘಗಳನುೀ ರಚಿಷು ಚಿಂತ್ನೆ ಇದೆ. ಹಹಲು ಉತಹುದಕರು ಹಹಲು ೂರೆೈಷುಂತೆ ಕುರಿಯನುೀ ೂರೆೈಸಿ , 

ಮಹರಹಟದ ಾಸ್ ಾೆ ಮಹಡು ಹೆ ಣೆಯನುೀ ಈ ಷಂಘಗಳಿಗೆ ನಿೇಡು ಅೆೇಕ್ಷೆ ಷಕಹಾರದಹಾಗಿದೆ. 

 



ಎಪ್ಪಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಹಾಪ್ಪಷಲಹಗು ಕುರಿ ಮಹರುಕಟ್ೆಟಯಲ್ಲಿ  ಹೆೈನುಗಹರರು ಕುರಿಗಳನುೀ ತ್ಂದಹಗ ಕುರಿ ಇಳಿಷಲು ಯಹಾಂುುಪ , ಕುರಿ ಮಂದೆ ಕ ಡಿ 

ಹಹಕಲು ಆಧುನಿಕ ರೆ ು, ಕುರಿ ಮತ್ುು ಹೆೈನುಗಹರರಿಗೆ ಕುಡಿಯು ನಿೇರು ಒದಗಿಷಲು ಸಿದಿತೆ ನಡೆದಿದೆ.  

 

 

 

ಗಹರಸಕರು ಖರಿೇದಿಷು ಮಹಂಷದ ದರದಲ್ಲಿ ಗರಿಶಠ ಮೊತ್ು ಹೆೈನುಗಹರರಿಗೆ ತ್ಲುಬೆೇಕು ಎಂಬ ಆವಯದಿಂದ ಸ್ಹಾಪ್ಪಷಲಹಗುತ್ತುರು 
ೆೈಜ್ಞಹನಿಕ ಮಹರುಕಟ್ೆಟಗೆ ಷದಾೆೇ ಚಹಲನೆ ಸಿಗಲ್ಲದೆ. 

ಮನೆ ೇಜ  ರಾಜ್ನ , 
ಹೆಚುಿರಿ ಕಹಯಾದಶ್ಚಾ, ಷಸಕಹರ ಇಲಹಖ್ೆ 
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