ರಾಜ್ಯ ದ ಎಪಿಎಂಸಿ ವಹಿವಾಟು ದೇಶಕ್ಕ ೇ
ಮಾದರಿ

(11 July,2015) ಹುಬ್ಬ ಳ್ಳಿ : ರಾಷ್ಟ್ ರದಲ್ಲ ೇ ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಪಿಎೊಂಸಿಗಳಲ್ಲಲ ಏಕೇಕೃತ ಇಪೇಮೊಂಟ್ (ವಿದ್ಯು ನ್ಮಾ ನ ಪಾವತಿ)ವು ವಸ್ಥೆ ಗೆ ಕೊಂದರ

ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ರಾಧಾ ಮೇಹನ್ಸಿೊಂಗ್

ಹುಬ್ಬ ಳ್ಳಿ ಯ ಅಮರಗೇಳದ ಜಗಜ್ು ೇತಿ ಬ್ಸವೇಶ್ವ ರ ಎಪಿಎೊಂಸಿಯಲ್ಲಲ

ಶುಕ್ರ ವಾರ ಚಾಲನೆ

ನಿೇಡಿದರು. ರಾಜು ದ ಎಪಿಎೊಂಸಿಗಳಲ್ಲಲ ತೂಕ್ದಲ್ಲಲ ಮೇಸ, ಹಣ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಲ ವಿಳಂಬ್, ದಲ್ಲಲ ಳ್ಳಗಳ
ಕಾಟ... ಹುಬ್ಬ ಳ್ಳಿ : ರಾಷ್ಟ್ ರದಲ್ಲ ೇ ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಪಿಎೊಂಸಿಗಳಲ್ಲಲ
ಪೇಮೊಂಟ್ (ವಿದ್ಯು ನ್ಮಾ ನ ಪಾವತಿ)ವು ವಸ್ಥೆ ಗೆ ಕೊಂದರ

ಏಕೇಕೃತ ಇ-

ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ರಾಧಾ ಮೇಹನ್ಸಿೊಂಗ್

ಹುಬ್ಬ ಳ್ಳಿ ಯ ಅಮರಗೇಳದ ಜಗಜ್ು ೇತಿ ಬ್ಸವೇಶ್ವ ರ ಎಪಿಎೊಂಸಿಯಲ್ಲಲ

ಶುಕ್ರ ವಾರ ಚಾಲನೆ

ನಿೇಡಿದರು. ರಾಜು ದ ಎಪಿಎೊಂಸಿಗಳಲ್ಲಲ ತೂಕ್ದಲ್ಲಲ ಮೇಸ, ಹಣ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಲ ವಿಳಂಬ್, ದಲ್ಲಲ ಳ್ಳಗಳ
ಕಾಟ ಮತ್ತು

ಬಿಳ್ಳ ಚಿೇಟಿ ದಂಧೆಯನ್ನು

ತಡೆಯಲು ಕೆಲ ಎಪಿಎೊಂಸಿಗಳಲ್ಲಲ

ಇ-ಟ್ರ ೇಡಿೊಂಗ್

ವು ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದದ ರಾಜು ಸಕಾಾರವು ಹಣ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಲ ಆಗುತಿು ದದ ವಿಳಂಬ್ವನ್ನು
ತಡೆಯಲು ಇ-ಪೇಮೊಂಟ್ ವು ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಜಾರಿಗಳ್ಳಸಿದೆ. ಇ-ಪೇಮೊಂಟ್ ವು ವಸ್ಥೆ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿ
ಮಾತನ್ಮಡಿದ ಸಚಿವ ರಾಧಾಮೇಹನ್ ಸಿೊಂಗ್, ಕೃಷಿ ಉತಪ ನು ಗಳ ಮಾರಾಟ ವು ವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಲ ಇಟ್ರ ೇಡಿೊಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇ-ಪೇಮೊಂಟ್ ಪದಧ ತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ಯದ , ಇದನ್ನು
ಮೂಲಕ್ ಕ್ನ್ಮಾಟಕ್ ಸಕಾಾರ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವು ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು

ಎಲ್ಲಲ

ಜಾರಿಗಳ್ಳಸುವ
ರಾಜು ಗಳ್ಳಗೂ

ವಿಸು ರಿಸಲು ಪರ ಧಾನಿ ನರೊಂದರ ಮೇದಿ ಉತ್ತು ಕ್ರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಆ ನಿಟಿ್ ನಲ್ಲಲ ಶೇಘ್ರ ವೇ ದೇಶ್ದ 585
ಎಪಿಎೊಂಸಿಯಲ್ಲಲ ಮಾಹಿತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಪರಿಣತರು, ಎೊಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಲ ರಾಷಿ್ ರೇಯ
ಮಟ್ ದ ಮಾರುಕ್ಟ್್

ಸ್ಥೆ ಪಿಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ. ಇದರಿೊಂದ ರೈತರು ತಮಾ

ಉತಪ ನು ವನ್ನು

ದಲ್ಲಲ ಳ್ಳಗಳ

ಬ್ದಲು ನೇರವಾಗಿ ವಾು ಪಾರಸೆ ರು, ಗ್ರರ ಹಕ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬ್ಹುದ್ಯ ಎೊಂದರು. ಆನ್ಲೈನ್
ಟ್ರ ೇಡಿೊಂಗ್ನಲ್ಲಲ

ರೈತರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆಗದಂತೆ, ಪಾರದಶ್ಾಕ್ವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವಂತೆ

ಮೊಂಜಾಗರ ತೆ ವಹಿಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜು ಗಳ್ಳಗೆ ಇ-ಮಾರುಕ್ಟ್್
ಆಗಬ್ಹುದ್ಯ. ಅದನ್ನು

ಒೊಂದೇ ಮಾರುಕ್ಟ್್

ಇದ್ದದ ಗ ಸಮಸ್ಥು

ವು ವಸ್ಥೆ ಗೆ (ಪಾಲ ಟ್ಫಾರ್¾) ತಂದ್ದಗ ಸಮಸ್ಥು

ಉದಭ ವಿಸುವುದಿಲಲ . ರೈತರು ತಮಾ ಉತಪ ನು ವನ್ನು ದೇಶಾದು ೊಂತ ಮಾರುಕ್ಟ್್ ಯಲ್ಲಲ ಯೇಗು ಬೆಲ್ಗೆ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬ್ಹುದ್ಯ ಎೊಂದ್ಯ ಹೇಳ್ಳದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮನು ಕೊಂದರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಇ-ಟ್ರ ೇಡಿೊಂಗ್
ಮತ್ತು ಇ-ಪೇಮೊಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಪರ ಶು ಸಿ ಉತು ರ ಪಡೆದ್ಯಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ
ಛತಿು ೇಸ್ಗಢ, ಗುಜರಾತ್, ಹರಿಯಾಣ, ಜಮಾ

ಮತ್ತು ಕಾಶಾ ೇರ, ನ್ಮಗ್ರಲ್ಲು ೊಂಡ್, ಜಾರ್ಾೊಂಡ್,

ಉತು ರಾಖಂಡ, ಪಶಿ ಮ ಬಂಗ್ರಳ, ರಾಜಸ್ಥೆ ನ, ಮಧ್ು ಪರ ದೇಶ್ ರಾಜು ಗಳ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗ ೊಂಡಿದದ ರು. ರೈತರ ಆತಾ ಹತೆು ತಡೆಯಲು ನಿದೇಾಶ್ನ ರೈತರ ಆತಾ ಹತೆು ಯಂತಹ
ಪರ ಕ್ರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ ಲು ರಾಜು ಸರಕಾರಗಳು ಅಗತು ಕ್ರ ಮ ಕೈಗಳುಿ ವಂತೆ ಕೊಂದರ ದಿೊಂದ ಸೂಕ್ು
ನಿದೇಾಶ್ನ ನಿೇಡಲ್ಲಗಿದೆ ಎೊಂದ್ಯ ಕೊಂದರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ರಾಧಾ ಮೇಹನ ಸಿೊಂಗ್ ತಿಳ್ಳಸಿದರು. ರೈತರಿಗೆ
ಅಗತು ಸೌಲಭ್ು ಒದಗಿಸುವಾಗ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನಿು ತರೆ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಲ ಅವರಿಗೆ
ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡುವಲ್ಲಲ ವಿಳಂಬ್ ತೇರಬಾರದ್ಯ. ಬ್ರದಿೊಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುವ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ್ , ತೊಂದರೆ
ಬ್ಗೆಗ ಮೊಂಜಾಗರ ಕ್ತಾ ಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಅಗತು ಕ್ರ ಮ ಕೈಗಳುಿ ವಂತೆ ಸರಕಾರಗಳ್ಳಗೆ ನಿದೇಾಶಸಲ್ಲಗಿದೆ.
ಅವಶ್ು ವೆನಿಸಿದರೆ ಕೊಂದರ
ಎಪಿಎೊಂಸಿಗಳಲ್ಲಲ ತಮಾ

ಸರಕಾರ ನೆರವು ನಿೇಡಲ್ಲದೆ ಎೊಂದರು. ಏನಿದ್ಯ ಇ- ಪೇಮೊಂಟ್?

ಹೆಸರು, ಬಾು ೊಂಕ್ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಮಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯು ಸಹಿತ ನೇೊಂದಣಿ

ಮಾಡಿಸಿಕಳಿ ಬೇಕು. ಈ ರಿೇತಿ ನೇೊಂದಣಿಯಾದ ರೈತರು ತಮಾ
ತಂದ್ದಗ ಎಪಿಎೊಂಸಿಯೊಂದ ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಧಾರಣೆ ಪಟಿ್

ಉತಪ ನು ವನ್ನು

ಮಾರುಕ್ಟ್್ ಗೆ

ತಯಾರಾಗುತು ದೆ. ನಂತರ ರೈತರು,

ರ್ರಿೇದಿದ್ದರರು, ವಹಿವಾಟುದ್ದರರಿಗೆ ಸಂದೇಶ್ ತಲುಪುತು ದೆ. ರ್ರಿೇದಿದ್ದರರು ತಾವು ರ್ರಿೇದಿಸಿದ
ಫಸಲ್ಲನ ಹಣವನ್ನು ಎಪಿಎೊಂಸಿಯ ಮರ್ು ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಸುತಾು ರೆ. ಇದ್ದದ ನಂತರ ಹಮಾಲ್ಲ ಮತು ,
ಎಪಿಎೊಂಸಿ ಸ್ಥಸ್, ದಲ್ಲಲ ಳ್ಳಗಳ ಕ್ಮಿಷ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ಒೊಂದೊಮಾ ರೈತರು ಫಸಲನ್ನು ಎಪಿಎೊಂಸಿಗೆ ತರಲು
ಅೊಂಗಡಿಕಾರರಿೊಂದ ಗ್ರಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಡಿಸಿದದ ರೆ ಅದನೆು ಲಲ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಿ, ಉಳ್ಳದ ಹಣವನ್ನು
ತಾಸಿನಳಗೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕ್ಲ್ಲಗುತು ದೆ. ಇ-ಟ್ರ ೇಡಿೊಂಗ್ ಹೇಗೆ? ರೈತರ ಹೆಸರನ್ನು
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ನೇೊಂದಣಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯು ಯೊಂದನ್ನು ನಿೇಡಿ ಸಿಲ ಪ್ ಒದಗಿಸಲ್ಲಗುತು ದೆ. ರೈತರಿಗೆ ನಿೇಡಲ್ಲದ
ಸಂಖ್ಯು , ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು

ಎಪಿಎೊಂಸಿಯಲ್ಲಲ ರುವ ಆರ್ಇಎೊಂಎಸ್ಎಲ್

ಸ್ಥಫ್ಟ್ ವ ೇರ್ನಲ್ಲಲ ದ್ದರ್ಲ್ಲಸಲ್ಲಗುತು ದೆ. ಕೃಷಿ ಉತಪ ನು ವನ್ನು

ಅೊಂಗಡಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸುವಾಗ ವಾಹನದ

ಚಾಲಕ್ರಿಗೆ ಎಪಿಎೊಂಸಿಯೊಂದ ಒದಗಿಸಲ್ಲದ ಸಿಲ ಪ್ ಸಂಖ್ಯು ಯನ್ನು ಕಟ್ ರೆ ಸ್ಥಕು. ಅೊಂಗಡಿಕಾರರು
ರೈತರ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆದ್ಯಕೊಂಡು ದ್ದಸ್ಥು ನ್ನ ಮಾಡಿಕಳುಿ ತಾು ರೆ. ಟ್ೊಂಡರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ದರದ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ರೈತರ

ಮಬೈಲ್ಗೆ

ಕ್ಳುಹಿಸಿ

ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನು

ಪಡೆದ್ಯ

ಕೃಷಿ

ಮಾರಲ್ಲಗುತು ದೆ. ಈ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಲ ರೈತರ ಉಪಸಿೆ ತಿ ಅವಶ್ು ಕ್ತೆ ಇರುವುದಿಲಲ .

ಉತಪ ನು

