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ಕನನ ಡಪ್ರ ಭ ವಾರ್ತೆ  ಯಾದಗಿರಿ  ಏ.25 

ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ  ಅವಕಾಶ ಕಲಿ್ಲ ಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟೆ ದ ಬೆಳೆ 

ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು  ಆರ್ಥೆಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು  ಲಾಭ ತರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹ ನೀಡಲು ನೂತನ ಕೃಷಿ 

ನೀತಿಯಲಿ್ಲ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ  ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ ನರ್ದೆಶಕ ಪಿ.ಎಸ್. ವಸು ರ ದ್ ಹೇಳಿದರು. 

  ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನೆಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉತಿ ನನ  ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  

ಸಮಿತಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಇವರ ಸಹಯೀಗದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ನೀತಿ-2013ರ ಅನುಷ್ಠಾ ನ ಕುರಿತ್ತ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  

ಭಾಗಿದಾರರ ಸಭೆಯನುನ  ಉದಾಾ ಟಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ನೀತಿಯು ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ಪಾರದಶೆಕರ್ತ, 

ಸುವಯ ವಸೆ್ಥ  ಕಾಪಾಡಿ ಅನುಕೂಲವನುನ  ಕಲಿ್ಲ ಸುವ ಮುಖೇನ ವತೆಕರು, ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಮಿಷನ್ 

ಏಜಂಟರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲ್ಲದೆ ಎಂದರು. 

ನೇರ ಮಾರಾಟ: ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ನೀತಿಯಂದ ಉಗ್ರರ ಣ ಆಧಾರಿತ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಯನುನ  

ಉರ್ತು ೀಜಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ರೈತರು ತಮಮ  ಉತಿ ನನ ಗಳನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಧಾೆರ ಕೈಗೊಳ್ಳು ವ 

ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಚಲ್ಲತ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ, ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಪ್ರ ಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಉತಿ ನನ ಗಳನುನ  ಒಟೆ್ಟ ಗೂಡಿಸಿ ಗ್ರರ ಹಕರು, ಸಂಸೆರಣಾಗ್ರರರು, ರಫ್ತು ದಾರರಿಗೆ 

ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳನುನ  ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಎಂದರು.  

  ಕೃಷಿ ಉತಿ ನನ  ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಗಳ ಜೀಡಣೆ, ಉತಿ ನನ ಗಳ ಗುಣ ನಧಾೆರ, ಸಾಮರ್ಥಯ ೆ ವೃದಿ್ಧ , ಹಣಕಾಸು 

ಸೌಲಭಯ , ಹಂದಾಣಿಕ್ಕಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತು ದೆ. ರೈತರು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗ್ರರರಿಗೆ ತಮಮ  ದಾಸಾು ನು 

ಅನುಸಾರ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯ  ದೊರಕಿಸಲು ಬ್ಯ ಂಕುಗಳಂದ್ಧಗೆ ಮಾತ್ತಕರ್ತ ನಡೆಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ರೈತರಿಗೆ 

ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ವಯ ವಸೆ್ಥಯೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲದೆ ಎಂದರು. 

ಪಾರದಶೆಕರ್ತ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಆರ್. ಮನೀಜ್ ಮಾತರ್ನಡಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ತಂತರ ಜಾಾ ನವನುನ  ಅಳವಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲಿಾ  ಮಾರಾಟ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  

ಪಾರದಶೆಕರ್ತ, ದಕ್ಷರ್ತ, ಹಾಗೂ ಸರಳಿೀಕರಣವನುನ  ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದೆ. ವತೆಕರಿಗೆ ಏಕಿೀಕೃತ ಲೈಸನ್ಾ  

ನೀಡುವ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದುು , ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಸಿ ರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚು , ರೈತರಿಗೆ 

ಸಿ ಧಾೆತಮ ಕ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತು ದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಬ್ಯ ಂಕ್ ಖಾರ್ತಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗುತು ದೆ 

ಎಂದರು. 

 ಉಗ್ರರ ಣ ಆಧಾರಿತ ಮಾರಾಟ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಂದ ರೈತರು ಹತಿು ರದಲಿೆೀ ಉತಿ ನನ ಗಳನುನ  ಅನ್ಲೈನ್ 

ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದೆ.  ದಲಿಾಳಿಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ 

ಖರಿೀದ್ಧದಾರರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ನ ಮಾರಾಟ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನ ಆದಾಯ 

ಲಭಯ ವಾಗುತು ದೆ.  ಏಕಿೀಕೃತ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ  ಅನುಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲು ರಾಷೆಿ ರ ೀಯ ಇ-ಮಾಕ್ಕೆಟ್ 

ಸವಿೆಸಸ್ ಲ್ಲ. ಎನುನ ವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾೆರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಗಳಲಿೆೀ ಯಾದಗಿರಿಯಲಿ್ಲ  ಏಕಿೀಕೃತ 

ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತು ದೆ ಎನುನ ವ ವಿಷಯವನುನ  ತಿಳಿಸಿದರು. 
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 ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ್ ನರ್ದೆಶಕ ಎಂ. ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಸಾಾ ಗತಿಸಿದರು. ಮಂಡಳಿ ಮುಖಯ  ಪ್ರ ಧಾನ 

ವಯ ವಸೆಾಪ್ಕ ಕ್ಕ.ವಿ. ಮಹಾಬಲಗಿರಿ ಭಟ್ ವಂದ್ಧಸಿದರು. ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರು 

ಹಾಗೂ ರೈತರು, ವತೆಕರು, ದಲಿಾಲರು ಇನನ ತರೆ ಮಾರಾಟ ಕಾಯೆಕತೆರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ ಸೇರಿದಂರ್ತ 

ಬ್ಯ ಂಕುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದು ರು. ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ಭಾಗಿೀದಾರರು 

ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ಸುಧಾರಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ  ಕುರಿತ್ತ ಹಲವಾರು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನುನ  ಕೇಳಿದರು. ಇದಕೆ್ಕ  

ಸಮಂಜ್ಸವಾದ ಉತು ರವನುನ  ನೀಡಲಾಯತ್ತ. 

 


