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ಬ್ಹಾಡಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ನ್ನ ಮಹರುಕಟ್ಟೆ ಷಮಿತಿ(ಎಪಿಎಂಸಿ)ಯಲ್ಲಿ  ಆನ ಲಟೈನ  ಟ್ಟಂಡರ  ಜಹರಿಯಂದಹಗಿ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ ಕಹಯ ಆಕ  

ಹಟಚ್ಹಾಗಿದ್ದರೂ ರಟೈತ್ರಿಗಟ ಉತ್ತಮ ಬ್ಟಲಟ ಸಿಕ್ಕಿದಟ.  

 

ಖಹರ ಮೆಣಸಿನ್ಕಹಯಗಟ ಒಳ್ಟೆಯ ದ್ರ 

ಬೆೆಂಗಳೂರು: ಬ್ಹಾಡಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ನ್ನ ಮಹರುಕಟ್ಟೆ ಷಮಿತಿ(ಎಪಿಎಂಸಿ)ಯಲ್ಲಿ  ಆನ ಲಟೈನ  ಟ್ಟಂಡರ  ಜಹರಿಯಂದಹಗಿ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ ಕಹಯ 

ಆಕ  ಹಟಚ್ಹಾಗಿದ್ದರೂ ರಟೈತ್ರಿಗಟ ಉತ್ತಮ ಬ್ಟಲಟ ಸಿಕ್ಕಿದಟ.  

 

ಕರ್ಹಾಟಕ ಷಕಹಾರ ಒಂದ್ೂರಟ ಶಾದ್ ಹಂದಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ರಹಷಿರೀಯ ಇ –ಮಹರುಕಟ್ಟೆ ಸಟೀವಟ (ಆರ ಇಎಂಎಸ್ ) ರಟೈತ್ರ ಲಹಭದ್ 
ಪ್ರಮಹಣನ್ುನ ಗಣನೀಯವಹಗಿ ಹಟಚ್ಚಾಸಿದಟ. 

 

2014ರಲ್ಲಿ 8.61 ಲಕ್ಷ ಕ್ಕವಂಟಲ  ಆಕವಹಗಿದ್ದರಟ, 2015ರಲ್ಲಿ 9.81 ಲಕ್ಷ ಕ್ಕವಂಟಲ  ಆಕವಹಗಿದಟ.  ಪ್ರತಿ ಕ್ಕವಂಟಲ ಗಟ ಷರಹಷರಿ ₹1,000 
ಹಟಚ್ಚಾನ್ ದ್ರ ರಟೈತ್ರಿಗಟ ಸಿಕ್ಕಿದಟ. 

 

ಒಣಮೆಣಸಿನ್ ಕಹಯ ಅತಿ ಹಟಚ್ುಾ ಆಕವಹಗು ದ್ಕ್ಷಿಣಭಹರತ್ದ್ ಮಹರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪಟೈಕ್ಕ ಹಹವಟೀರಿ ಜಿಲಟಿ ಬ್ಹಾಡಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮುಂಚ್ೂಣಿ 
ಮಹರುಕಟ್ಟೆಯಹಗಿದಟ. ಕಳ್ಟದ್ ಆರು ದ್ವಕಗಳಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಹಯ ವಹಾಪಹರ ಅವಿರತ್ ನ್ಡಟಯುತಿತದಟ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದಟೀವ , ತ್ಮಿಳುರ್ಹಡು, 
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ಮಹಹರಹಶರದ್ ರಟೈತ್ರು ಇಲ್ಲಿಗಟ ಮೆಣಸಿನ್ಕಹಯ ತ್ಂದ್ು ಮಹರಹಟ ಮಹಡುತ್ಹತರಟ. ಈ ಮಹರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಹಜು ಕೂಗು ಮೆಣಸಿನ್ಕಹಯ 
ವಿದಟೀವಗಳಗಟ ರಫ್ಹತಗು ಗುಣಮಟೆದ್ುದ ಎಂಬ ಹಟಗಗಳಕಟ ಪ್ಡಟದಿದಟ.  

 

ಆನ ಲಟೈನ  ಟ್ಟರೀಡಂಗ್ ಆರಂಭಿಷು ಮೊದ್ಲು (2014ರ ನ್ವಟಂಬರ ) ಸಿಬಬಂದಿ ಅಲಂಬಿತ್ ಪ್ದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹವಹಟು ನ್ಡಟಯುತಿತತ್ುತ.  
ಸಟೂೀಮವಹರ ಮತ್ುತ ಗುರುವಹರ ರಟೈತ್ರು ಉತ್ನ್ನ   ತ್ರುತಿತದ್ದರು. ಚ್ಚೀಲದ್ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ಷಂಖಟಾಗಟ (ಲಹಟ  ಷಂಖಟಾ) ಎಶುೆ ದ್ರ ನೀಡುತ್ಟತೀವಟ ಎಂದ್ು 
ಬರಟದ್ ಚ್ಚೀಟಿಯನ್ುನ ಖರಿೀದಿದಹರರು ಟ್ಟಂಡರ  ಡಬಿಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಕುತಿತದ್ದರು. 

 

ಖರಿೀದಿದಹರ ಯಹ ಲಹಟ ನ್ ಷಂಖಟಾಗಟ ಎಶುೆದ್ರ ನಗದಿಮಹಡದಹದರ್ಟ ಎಂಬ ಚ್ಚೀಟಿಯನ್ುನ ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿದ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಿಬಬಂದಿಗಳು , ರಟೈತ್ರ 
ಸುಡುಕ್ಕ ನೀು ತ್ಂದ್ ಚ್ಚೀಲಕಟಿ ಇಶುೆ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಟ್ಟಂಡರ  ಕೂಗಲಹಗಿದಟ ಎಂದ್ು ವಿರಿಷಬ್ಟೀಕ್ಕತ್ುತ.  ರಟೈತ್ರು ದ್ರಪ್ಟಿೆ ಒಪಿಕಟೂಂಡ ಬಳಕ, 

ರಟೈತ್ರ ಉತ್ನ್ನಗಳನ್ುನ ತ್ೂಕ ಮಹಡ, ರಟೈತ್ರಿಗಟ ಸಣ ಕಟೂಡಸಿ ಹಹಗೂ ಖರಿೀದಿದಹರರಿಗಟ ಉತ್ನ್ನ ಸಹಗಿಷಲು ಪ್ರವಹನ್ಗಿ ನೀಡಬ್ಟೀಕ್ಕತ್ುತ. 

 

ಕಟಲವಟೀ ಟ್ಟಂಡರ ದಹರರು ಖರಿೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪಹಲಟೂಗಳುೆತಿತದ್ದರು.  ಹಟಚ್ಚಾನ್ ಪ್ರಮಹಣದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ನ್ನಗಳು ಆಕವಹದಹಗ, ತ್ಮಮಲ್ಲಿಯೀ 
ಮಹತ್ರ್ಹಡಕಟೂಂಡು ಕಡಮೆ ದ್ರಕಟಿ ಸರಹಜು ಕೂಗು ಪ್ದ್ಧತಿಯನ್ೂನ ಖರಿೀದಿದಹರರು ಅಳಡಸಿಕಟೂಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದ್ರಿಂದಹಗಿ 
ಷರ್ಹಾತ್ಮಕತ್ಟ ಇಲಿದಟೀ, ರಟೈತ್ರಿಗಟ ನ್ಶೆವಹಗುತಿತತ್ುತ. ಹವಹಟಿನ್ಲ್ಲಿ ಪಹರದ್ವಾಕತ್ಟ ಇಲಿವಟಂಬ ಅಪ್ವಹದ್ೂ ಇತ್ುತ. 

 

ಆನ ಲೆೈನ  ವಹಿವಟು: ರಹಷಿರೀಯ ಇ–ಮಹರುಕಟ್ಟೆ ಸಟೀವಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ ಬಳಕ ಆನ ಲಟೈನ  ಟ್ಟಂಡರ  ಾಸಟೆಯು ಬ್ಹಾಡಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ   

ಷರ್ಹಾತ್ಮಕತ್ಟ ಹಟಚ್ಚಾಸಿದಟ. ದಟೀವದ್ ಯಹುದಟೀ ಮೂಲಟಯಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ ಖರಿೀದಿದಹರ ಆನ ಲಟೈನ ನ್ಲ್ಲಿಯೀ ಮೆಣಸಿನ್ಕಹಯ ಗುಣಮಟೆ , ದ್ರ 
ತಿಳದ್ು ಖರಿೀದಿ ಮಹಡಲು ಅಕಹವ ಕಲ್ಲಷಲಹಗಿದಟ. 

 

ಇದ್ರಿಂದಹಗಿ 2014ರಲ್ಲಿ  ಷರಹಷರಿ 60 ಖರಿೀದಿದಹರರು ಪಹಲಟೂಗಂಡು ಟ್ಟಂಡರ  ಕೂಗುತಿತದ್ದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ 195 
ಖರಿೀದಿದಹರರು ಪಹಲಟೂಗಳುೆಂತ್ಹಗಿದಟ. ಉತ್ನ್ನ ಖರಿೀದಿಯಲ್ಲಿ ಷರ್ಹಾತ್ಮಕತ್ಟ ಹಟಚ್ಹಾಗಿದ್ದರಿಂದಹಗಿ ಷಸಜವಹಗಿ ರಟೈತ್ರಿಗಟ ಲಹಭದಹಯಕ 
ಬ್ಟಲಟ ಸಿಕ್ಕಿದಟ ಎಂದ್ು ಆರ ಇಎಂಎಸ್  ನ್ಡಟಸಿ ಅಧ್ಾಯನ್ ವಿರಿಸಿದಟ. ಹವಹಟಿನ್ ದಿನ್ ಮಹರಹಟಕ್ಕಿಟೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಹಯ ಚ್ಚೀಲಗಳಗಟ ಅಥವಹ 
ಲಹಟ ಗಳಗಟ ಪ್ರತ್ಟಾೀಕ ಷಂಖಟಾ ನೀಡ ಆಕ ಪ್ಟಿೆ ತ್ಯಹರಿಷಲಹಗುತ್ತದಟ. ಗುಣಮಟೆ ಆಧ್ರಿಸಿ ಗಿೀಾಕರಣ ಮಹಡ , ಮಹಹತಿಯನ್ುನ 
ಆನ ಲಟೈನ ನ್ಲ್ಲಿ ಅಪ ಲಟೂೀಡ  ಮಹಡಲಹಗುತ್ತದಟ. 

 

ಬಳಕ ಆನ ಲಟೈನ  ಹಹಗೂ ಷೆಳೀಯ ಖರಿೀದಿದಹರರು ನ್ಮೂದಿಸಿದ್ ಗರಿಶಠ ದ್ರಗಳ ಪ್ಟಿೆಯನ್ುನ ಅಂತಿಮಗಟೂಳಸಿ ಟ್ಟಂಡರ  ಡಕಿರಟೀಶನ  
(ಯಹರು ಎಶುೆ ದ್ರಕಟಿ ಖರಿೀದಿಷಲು ಮುಂದಟ ಬಂದಿದಹದರಟ ಎಂಬ ವಿರ) ಮಹಡಲಹಗುತ್ತದಟ. ಈ ಮಹಹತಿಯನ್ುನ ಎಸಟೆಮೆಮಸ್  ಮೂಲಕ ರಟೈತ್ರ 
ಮೊಬ್ಟೈಲ ಗೂ ಕಳಸಿ, ಮಹಹತಿ ನೀಡಲಹಗುತ್ತದಟ. 

 

ಸರಹಜು  ಷಭಹಂಗಣದ್  ಟಿ.ವಿ. ಪ್ರದಟಯ ಮೆೀಲಟ ಯಹ ಚ್ಚೀಲ ಅಥವಹ ಲಹಟ ನ್ುನ ಎಶುೆ ಗರಿಶಠ ದ್ರಕಟಿ ಖರಿೀದಿ ಮಹಡಲು ಖರಿೀದಿದಹರ 
ಮುಂದಟ ಬಂದಿದಹದರಟಂದ್ು ಪ್ರಕಟಿಷಲಹಗುತ್ತದಟ. ರಟೈತ್ರು ಅಂದಿನ್ ದ್ರಕಟಿ ಒಪಿಗಟ ಷೂಚ್ಚಸಿದ್ರಟ ರಟೈತ್ರಿಗಟ ಉತ್ನ್ನ ಮಹರಹಟವಹದ್ ಲಟಕಿ 
ತಿೀರುಳ ಪ್ಟಿೆ ನೀಡಲಹಗುತ್ತದಟ. ಅದಟೀ ಷಂಜಟ ರಟೈತ್ರಿಗಟ ತ್ಮಮ ಉತ್ನ್ನ ಮಹರಹಟ ಮಹಡದ್ ಮೊತ್ತ ಸಿಗು ಾಸಟೆ ಇದಹಗಿದಟ.  

 

ಮೆಣಸಿನ್ಕಹಯ ಸರಹಜಿನ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಟೀಕಹಬಿಟಿೆ ದ್ರ ಕೂಗು ಾಸಟೆ ತ್ಪಿದಟ. ಇದ್ರಿಂದ್ ರಟೈತ್ರಿಗಟ ಲಹಭದಹಯಕ ಬ್ಟಲಟ ಸಿಗುತಿತದಟ  

-ರುದರಪ್ಪ, ರೆೈತ 

 



ಹಂದಿನ್ ಶಾಕಟಿ ಹಟೂೀಲ್ಲಸಿದ್ರಟ ಶಟೀ 225ರಶುೆ ಷರ್ಹಾತ್ಮಕತ್ಟ ಹಟಚ್ಹಾಗಿದಟ. ರಟೈತ್ರಿಗಟ ಉತ್ತಮ ಬ್ಟಲಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ುದ , ಎಪಿಎಂಸಿ  ಲಹಭಹಂವೂ 
ಹಟಚ್ಚಾದಟ 

-ಮನೆ ೀಜ  ರಜ್ನ , ಸಿಇಓ, ಆರ ಇಎೆಂಎಸ , ಹೆಚ್ುುವರಿ ಕಯಯದರ್ಶಯ, ಸಹಕರ ಇಲಖೆ 

 


