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ಕೃಷಿ ಉತ್ಪ ನ್ನ ಗಳಿಗೂ ಇ-ಸ್ಪ ರ್ಶ!

ಮಧ್ಯ ವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಿಕರ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ರೈರ್ರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಲು ಏಕೋಕೃರ್
ಆನ್ಲ ೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ದೇಶದಾದಯ ಿಂರ್ ಚಾಲನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಿಂಥದಿಂದು ಪ್ರ ಯರ್ು
ದೇಶದಲ್ಲಲ ಯೇ ಮೊದಲು ಎಿಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕೆಗೂ ಪಾರ್ರ ವಾದ ಕರ್ನಿಟಕದ 'ರೈರ್ ಸೇಹಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ವಯ ವಸ್ಥೆ ' ಬಗೆಗ ಗವಿ ಬ್ಯಯ ಳಿ ಇಲ್ಲಲ ವಿವರಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಇದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲ ೈನ್
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯ ಯುಗ. ಜನಜೋವನದಿಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ್ತ ಹೋಗಿರುವ ತಂರ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ
ಚಮತ್ಕಾ ರದಿಿಂದ ಬೆರಳ ತ್ತದಿಯಲ್ಲಲ ಯೇ ಜಗತ್ತು ನಿಂರ್ತದೆ. ಒಿಂದೇ ಒಿಂದು ಬೆರಳ ಸ್ಪ ಶಿದಲ್ಲಲ
ಎಲಲ ಪ್ವಾಡಗಳೂ ಸಂಭವಿಸುರ್ತು ವೆ. ಖರಿೋದಿಗಾಗಿ ಗಾರ ಹಕ ಅಿಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲಲ .
ಅಿಂಗಡಿಯೇ ಆರ್ನ ಮನ್ ಬ್ಯಗಿಲ್ಲಗೆ ಬರುವ ಕಾಲವಿದು. ಇದರಿಿಂದಾಗಿಯೇ ಫ್ಲಲ ಪಾಾ ರ್ಟಿ,
ಅಮೆಜ್ಞನ್, ಇಬೆ ಮಿಂತ್ಕದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಹೆಸ್ರು ಅಿಂಬೆಗಾಲ್ಲಡುವ ಮಕಾ ಳ ರ್ನಲ್ಲಗೆ
ಮೇಲೂ ನಲ್ಲದಾಡುರ್ತು ವೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಏಕೋ ದೇಶದ ಅರ್ತ ದಡಡ ದಾದ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಕೆಷ ೋರ್ರ
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿಗೆ ನರಿೋಕಷ ಸಿದ ವೇಗದಲ್ಲಲ ತೆರೆದುಕಳಳ ಲ್ಲಲಲ . ಇದಿೋಗ ಕರ್ನಿಟಕ

ಸ್ಕಾಿರ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಸ್ಪ ಶಿ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಿಕಾ ನಲ್ಲಲ ಹಸ್ ಹೆಜ್ಜೆ
ಇಟ್ಟೆ ದೆ. ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದಾ ರೈರ್ರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಉರ್ಪ ನು ಗಳಿಗೆ ನೈಜ ಹಾಗೂ
ಸ್ಪ ರ್ಧಿರ್ಮ ಕ ಬೆಲೆ ದರಕಸಿಕಡುವ ಉದೇಶದಿಿಂದ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಿರ ರಾಷೆ ರಲ್ಲಲ ಯೇ ಮೊದಲ
ಬ್ಯರಿಗೆ 'ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ನೋರ್ತ-2013' ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಯ ವಹಾರಗಳಲ್ಲಲ
ಪಾರದಶಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವ 'ರೈರ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಿಕ' ಸ್ಥು ೋಹಿ ವಯ ವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸ್ಲು ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ
ಸುರ್ಧರಣಾ ಸ್ಮಿರ್ತ ರಚ್ಚಸಿತ್ತ. ಈ ಸ್ಮಿರ್ತ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಸುರ್ತು ವರದಿ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿತ್ತ.
ಸ್ಮಿರ್ತಯ ಶಿಫಾರಸು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆಾ ಸ್ಕಾಿರ ಬಜ್ಜಟು ಲ್ಲಲ 10 ಕೋಟ್ಟ ರೂಪಾಯ ನೋಡಿತ್ತ. ಅದರ
ಫಲವೇ ದೇಶದ ಮೊಟೆ ಮೊದಲ ರೈರ್ ಸ್ಥು ೋಹಿ ಏಕೋಕೃರ್ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥೆ ಪ್ನ್. ಈ
ಕಲಪ ನ್ ಮೂರು ವಷಿಗಳ ನರಂರ್ರ ಕಠಿಣ ಪ್ರಿಶರ ಮದ ಫಲ. ಮಧ್ಯ ವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ರ್ಪಿಪ ಸಿ
ರೈರ್ರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗಯ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಿಂಬ ಮೂಲ ಉದೆಾ ೋಶದಿಂದಿಗೆ
ಸ್ಕಾಿರವು ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ಈ ವಹಿವಾಟು ವಯ ವಸ್ಥೆ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆನ್ಲ ೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ
ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ವಿನೂರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಯ ವಸ್ಥೆ ದೇಶದಲ್ಲಲ ಯೇ ಮೊದಲು. ಏನದು
ಆನ್ಲ ೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ? ಇದು ಅತ್ಕಯ ಧುನಕ ತಂರ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಿಂದಿದ ಅಿಂರ್ಜ್ಞಿಲ ಆರ್ಧರಿರ್
ವೇದಿಕೆ. ಅಿಂರ್ಜ್ಞಿಲ ಸೌಲಭಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅಿಂಡ್ರರ ಯ್ಡಡ ಸ್ಥಮ ರ್ಟ್ ೋಿನ್, ಟ್ಯಯ ಬೆಲ ರ್ಟ,
ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪ್ಕಿ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಯ ಿಂಡ್
ವಿಡ್ು ಸ್ಥಮಥಯ ಿ ಹಿಂದಿರುವ ಸ್ೆ ಳಗಳಲ್ಲಲ ಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವಂತೆ
ತಂರ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವಾಯ ವ ಉರ್ಪ ನು ಕೆಾ
ಎಷ್ಟೆ ದರ ಎಿಂಬ ಬಗೆಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗೆ ಬರುವ ರೈರ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿರ್ತ ನೋಡಲಾಗುರ್ು ದೆ. ರೈರ್ರು ರ್ಮಮ
ಹೆಸ್ರು, ಉರ್ಪ ನು ದ ಹೆಸ್ರು, ಪ್ರ ಮಾಣ, ತೂಕ, ವಿಳಾಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಯ ಿಂಕ್ ಖಾತೆ
ವಿವರ ನೋಡಬೇಕು. ನಂರ್ರ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯಯ ಯುಳಳ 'ಲಾರ್ಟ ನಂಬರ್' ನೋಡಲಾಗುರ್ು ದೆ.
ಈ ಮಾಹಿರ್ತಯನ್ನು ಆನ್ಲ ೈನ್ಗ ಅಪ್ಲ ೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುರ್ು ದೆ. ಆಯಾ ದಿನದ ಉರ್ಪ ನು ದ ಬೇಡಿಕೆ
ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟೆ ದ ಆರ್ಧರದ ಮೇಲೆ ದೂರದ ಗುಜರಾತ್, ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ,
ರಾಜಸ್ಥೆ ನದಲ್ಲಲ ರುವ ವರ್ಿಕರು ಅಲೆಲ ೋ ಕುಳಿತ್ತ ಆನ್ಲ ೈನ್ ವಹಿವಾಟು ಮೂಲಕ ನಮಮ ರೈರ್ರ
ಉರ್ಪ ನು ಖರಿೋದಿಸುತ್ಕು ರೆ. ರೈರ್ರು ಒಪಿಪ ದರೆ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುರ್ು ದೆ. ಜತೆಗೆ ರೈರ್ರ
ಮೊಬೈಲಗ ಳಿಗೂ ಎರ್ಸಎಿಂಎರ್ಸ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿರ್ತ ಕಳುಹಿಸುವ ವಯ ವಸ್ಥೆ
ಇದೆ. ಈ
ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯ ವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕೃರ್ಕ ಬೆಲೆ ಕುಸಿರ್ ಸೃಷಿೆ ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ
ರೈರ್ರ ಉರ್ಪ ನು ಖರಿೋದಿಸುವುದು ರ್ಪ್ಪ ಲ್ಲದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಲವೇ ನಡೆದ ಚಮತ್ಕಾ ರ! ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ
ಮೊದಲ ಬ್ಯರಿಗೆ ರ್ತಪ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಅರಸಿೋಕೆರೆಯಲ್ಲಲ ಕಬಬ ರಿ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಲ
ಅರಿಸಿನದ ಮಾರಾಟಕೆಾ ಈ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಪಾರ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜ್ಞರಿ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಲ ವರ್ಿಕರಿಿಂದ ವಿರೋಧ್ ವಯ ಕು ವಾದರೂ ಸ್ಕಾಿರ ಇದಕೆಾ ಸೊಪ್ಪಪ ಹಾಕಲ್ಲಲಲ .
ಏಷ್ಠಯ ದಲೆಲ ೋ ಕಬಬ ರಿಯ ಅರ್ಯ ಿಂರ್ ದಡಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಿಂಬ ಖಾಯ ರ್ತ ಪ್ಡೆದ ರ್ತಪ್ಟೂರು
ಎಪಿಎಿಂಸಿಯಲ್ಲಲ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಟ್ಟರ ೋಡಿಿಂಗ್.
ಜ್ಞರಿಯಾದ ನಂರ್ರ ಕಬಬ ರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಲ ಭಾರಿ ಹೆಚಿ ಳ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತ. ಆಗ ನೂರ್ನ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯ
ಸ್ಥಮಥಯ ಿದ ನಜ ಸ್ವ ರೂಪ್ದ ದಶಿನವಾಯತ್ತ. ಕವ ಿಂಟಲ್ ಕಬಬ ರಿಗೆ ಕೇವಲ ₹ 3 ಸ್ಥವಿರ ಪ್ಡೆಯುರ್ತು ದಾ
ತೆಿಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರು ಆನ್ಲ ೈನ್ ಹರಾಜನಲ್ಲಲ ಕವ ಿಂಟಲೆಗ ₹ 9,106 ಎಣಿಸುವಂತ್ಕಯತ್ತ. ಇರ್ತಹಾಸ್ದಲೆಲ ೋ
ಪ್ರ ಥಮ ಬ್ಯರಿಗೆ ಕಬಬ ರಿಗೆ ಬಂಪ್ರ್ ಬೆಲೆ ದರೆರ್ತತ್ತು . ಐದಾರು ಸ್ಥವಿರ ರೂಪಾಯಗಳಿದಾ ಕವ ಿಂಟಲ್
ಹುಣಿಸ್ಥ ಹಣಿಿ ನ ಬೆಲೆ ₹13 ಸ್ಥವಿರಕೆಾ ನ್ಗೆಯತ್ತ. ಇದರ ಹಿಿಂದೆ ಹಸ್ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯ ಚಮತ್ಕಾ ರ ಕೆಲಸ್
ಮಾಡಿತ್ತ. ರ್ಮಮ ಕೃಷಿ ಉರ್ಪ ನು ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚಿ ಳಕೆಾ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಟ್ಟರ ೋಡಿಿಂಗ್ ಕಾರಣ ಎಿಂದು ರೈರ್ರಿಗೆ
ಮನದಟ್ಯೆ ಗಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್ಮಯ ಬೇಕಾಗಲ್ಲಲಲ . ರಾಜಯ ದ 157 ಕೃಷಿ ಉರ್ಪ ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳ
(ಎಪಿಎಿಂಸಿ) ಪೈಕ 27 ಜಲೆಲ ಗಳ 105 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಲ್ಲಲ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದುಯ ರ್ನಮ ನ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಥೆ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.

ರೆಮೆಗ ಗ ನವಿಹಣೆ ಹಣೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಚ್ಚವಾಲಯದ ಮಾಗಿದಶಿನದಲ್ಲಲ 2014ರಲ್ಲಲ
ಆರಂಭಗಿಂಡ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಲ ರಾಜಯ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು
ರಾಷಿೆ ರೋಯ ಇ ಮಾಕೆಿರ್ಟ ಸ್ವಿಿಸ್ರ್ಸ (ಆರ್ಇಎಿಂಎರ್ಸ-ರೆಮ್ಸಗ ) ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಇ-ಮಾಕೆಿರ್ಟ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ
ಮತ್ತು ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಿರ ಹಾಗೂ 'ಎರ್ನಗ ಪ ರ್ಟ' ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಲ 2014ರಲ್ಲಲ ರಾಷಿೆ ರೋಯ
ಇ-ಮಾಕೆಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಿೋಿಸ್ರ್ಸ ಪ್ರ ೈವೇರ್ಟ ಲ್ಲಮಿಟ್ಟಡ್ (ಆರ್ಇಎಿಂಎರ್ಸ-ರೆಮ್ಸಗ ) ಎಿಂಬ ಸ್ಕಾಿರಿ
ಸಂಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಹುಟುೆ ಹಾಕಲಾಯತ್ತ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೆ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಟ್ಟರ ೋಡಿಿಂಗ್ ನವಿಹಣೆ ಹರಗುರ್ತು ಗೆ
ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಲ ಯೇ ವರ್ಿಕರು ಮತ್ತು ರೈರ್ರು ರ್ಮಮ ಹೆಸ್ರು ನೋಿಂದಾಯಸಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಈವರೆಗೆ
ರಾಜಯ ದ 37,572 ವರ್ಿಕರ ಪೈಕ ಅಧ್ಿಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಂದಿ ಆನ್ಲ ೈನ್ ನೋಿಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕಿಂಡಿದಾಾ ರೆ.
ರೈರ್ರ ಬ್ಯಯ ಿಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವರ್ತ, ಹಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ು ರಣೆ, ಸುಗಮ ವಾಯ ಪಾರ,
ವಹಿವಾಟು, ಅಗರ್ಯ ತಂತ್ಕರ ಿಂಶ ನ್ರವು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಹಣೆ. ಎಪಿಎಿಂಸಿಯಲ್ಲಲ ನಡೆಯುವ ಒಟುೆ
ವಯ ವಹಾರದಲ್ಲಲ ಶೇ 0.20ರಷೆ ನ್ನು ಸೇವಾ ಶುಲಾ ವಾಗಿ ರೆಮೆಗ ಗ ನೋಡಲಾಗುರ್ು ದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗೆ ತಂದ
ಉರ್ಪ ನು ವನ್ನು ಮರಳಿ ಮನ್ಗೆ ಮರಳಿ ಒಯುಯ ವ ಜಂಜ್ಞಟವಿಲಲ . ಉರ್ು ಮ ರ್ಧರಣೆ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ರೈರ್ರು
ರ್ಮಗೆ ಸೇರಿದ ಉರ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು ಉಗಾರ ಣದಲ್ಲಲ ಸಂಗರ ಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಉಗಾರ ಣ ಆರ್ಧರಿರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಹಣದ ತ್ತತ್ತಿ ಅಗರ್ಯ ವಿದಾ ರೆ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಲ ದಾಸ್ಥು ನ್ನ ಮಾಡಿದ ಉರ್ಪ ನು ದ ಮೇಲೆ ರೈರ್ರು
ಬ್ಯಯ ಿಂಕುಗಳಿಿಂದ ಅಡಮಾನ ಸ್ಥಲ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಲ
ಕೇವಲ ಎಪಿಎಿಂಸಿ ಮಾರ್ರ ವಲಲ ,
ಉಗಾರ ಣಗಳೂ ಉಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುರ್ು ವೆ. ಉಗಾರ ಣಗಳಲ್ಲಲ ದಾಸ್ಥು ನನ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಆನ್ಲ ೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯ ವೆಬೆಗ ೈಟ್ಟಗ ಅಪ್ಲ ೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ರೈರ್ರಿಗಿದೆ.
ಇಲಲ ದಿದಾ ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಲ ಉರ್ು ಮ ಬೆಲೆ ಬಂದಾಗ ಗೋದಾಮಗಳಲ್ಲಲ ರುವ ಉರ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ದೂರದ ವರ್ಿಕನಗೆ ಉರ್ಪ ನು ಇಷೆ ವಾದರೆ ಆನ್ಲ ೈನು ಲೆಲ ೋ ಖರಿೋದಿ ಮಾಡಲು
ಅವಕಾಶ ಇರುರ್ು ದೆ. ಇದರಿಿಂದ ಸ್ಪ ರ್ಧಿರ್ಮ ಕ ದರ ಕ್ಕಡ ಸಿಗುರ್ು ದೆ. ಸ್ಥಗಾಣಿಕಾ ವೆಚಿ ಕ್ಕಡ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುರ್ು ದೆ. ಉರ್ಪ ನು ನೋಡದೆ ಖರಿೋದಿ ಹೇಗೆ? ರೈರ್ರ ಉರ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು ಮಖತಃ ನೋಡದೆ
ಖರಿೋದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಿಂದು ತ್ಕನ್ನ ಮೊೋಸ್ ಹೋಗುವ ಅನ್ನಮಾನ ಖರಿೋದಿದಾರನ ಮನದಲ್ಲಲ
ಮೂಡುವುದು ಸ್ಹಜ. ಇಿಂರ್ಹ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲೆಿಂದೇ ಉರ್ಪ ನು ಗಳ ಗುಣಮಟೆ
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ, ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ರ್ರ
ನೋಡಲು ಅಿಂರ್ರರಾಷಿೆ ರೋಯ ಮಾನಯ ತೆ ಪ್ಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು
ಗುರುರ್ತಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್ಲ ೈನು ಲ್ಲಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುರ್ು ದೆ. ಈ ವರದಿಗಳ
ಆರ್ಧರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಿಕರು ದೂರದಿಿಂದಲೇ ಉರ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು ಖರಿೋದಿ ಮಾಡುತ್ಕು ರೆ. ಅಲ್ಲಲ ಿಂದಲೇ ರೈರ್ರ
ಬ್ಯಯ ಿಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುತ್ಕು ರೆ. ಈ ಹಂರ್ದಲ್ಲಲ ದರ ನಗದಿ, ಗುಣಮಟೆ , ತೂಕ, ಹಣ
ಪಾವರ್ತ ಕುರಿತ್ತ ಉದಭ ವವಾಗುವ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇರ್ಯ ಥಿಗಳಿಸ್ಲು 'ವಿವಾದ ಇರ್ಯ ಥಿ ಸ್ಮಿರ್ತ'
ರಚ್ಚಸ್ಲಾಗಿದೆ. ರೈರ್ರು ಮತ್ತು ವರ್ಿಕರ ನಡುವಿನ ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಮಿರ್ತ ಬಗೆಹರಿಸುರ್ು ದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಲ ಯೇ ಪ್ರ ಯೋಗಾಲಯ! ರೈರ್ರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗೆ ತಂದ ಉರ್ಪ ನು ಗಳ ಗುಣಮಟೆ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗೆ
22 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಲ್ಲಲ ಅತ್ಕಯ ಧುನಕ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಜೆ ರ್ ಪ್ರ ಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥೆ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚರ್ವಾಗಿ
ಗುಣವಿಶ್ಲ ೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುರ್ು ದೆ. ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಖರಿೋದಿದಾರರ ಅನ್ನಕ್ಕಲಕೆಾ ಅಿಂರ್ಜ್ಞಿಲದಲ್ಲಲ
ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸ್ಲಾಗುರ್ು ದೆ. ಖರಿೋದಿದಾರ ತ್ಕನ್ನ ಖರಿೋದಿಸುವ ವಸುು ವಿನ ಗುಣಮಟೆ
ರ್ತಳಿದು ಮೌಲಯ
ನಧ್ಿರಿಸ್ಲು ಇದು ನ್ರವಾಗುರ್ು ದೆ. ಸ್ದಯ ಗದಗ, ಹುಬಬ ಳಿಳ ಹಾಗೂ ಮಂಡರಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಲ
ಗುಣಮಟೆ ವಿಶ್ಲ ೋಷಣೆ ಕಾಯಿ ನಡೆಯುರ್ತು ದೆ. ರೈರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗೆ ತಂದ ಕೃಷಿ ಉರ್ಪ ನು ಗಳ ಗುಣಮಟೆ
ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್ಲು 35 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಲ್ಲಲ ಸ್ವ ಚಛ ತ್ಕ ಮತ್ತು ವಗಿೋಿಕರಣ ಯಂರ್ರ ಸ್ಥೆ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಕಯ ಧುನಕ
ಯಂರ್ರ ಗಳ ನ್ರವಿನಿಂದ ಉರ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು ಸ್ವ ಚಛ ಮಾಡಿ ಪಾಯ ಕ್ ಮಾಡಲಾಗುರ್ು ದೆ. ಖರಿೋದಿದಾರರು
ಗುಣಮಟೆ ಖಾರ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಇದು ನ್ರವಾಗುರ್ು ದೆ. ಬ್ಯಯ ಿಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರ ಹಣ ಖರಿೋದಿದಾರರು
ನಗದಿ ಪ್ಡಿಸುವ ದರ ರೈರ್ರಿಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆಯಾದರೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರ ಕರ ಯೆ ಮಗಿದಂತೆಯೇ. ಹಣಕಾಾ ಗಿ ಅನು ದಾರ್
ವರ್ಿಕರ ಮಿಂದೆ ಕೈಕಟ್ಟೆ
ನಲಲ ಬೇಕಲಲ . ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ ಸ್ವೆಯುವವರೆಗೆ ಅವರ ಅಿಂಗಡಿಗಳಿಗೆ
ಎಡತ್ಕಕಬೇಕಲಲ . ದಲಾಲ ಳಿಗಳ ಮಿಂದೆ ಗೋಗರೆಯಬೇಕಲಲ . ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ 24 ಗಂಟ್ಟಗಳಲ್ಲಲ ರೈರ್ರ
ಬ್ಯಯ ಿಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ವಗಾಿವಣೆಯಾಗುರ್ು ದೆ. ಇದು ಆನ್ಲ ೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯ ಮತ್ು ಿಂದು
ವಿಶೇಷ. ಗದಗ, ರ್ತಪ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಹುಬಬ ಳಿಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಲ ಪಾರ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಹಣ
ಪಾವರ್ತ ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿ ನಡೆಯುರ್ತು ದೆ. ರೈರ್ರ ಬ್ಯಯ ಿಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರ ಹಣ ವಗಾಿವಣೆ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ

ಮೊಟೆ ಮೊದಲ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಎಿಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕೆಗೂ ಪಾರ್ರ ವಾಗಿದೆ. ರೈರ್ರು ಮತ್ತು ಖರಿೋದಿದಾರರ ವಯ ವಹಾರಕೆಾ
ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲೆಿಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾರ ಿಂಗಣದಲ್ಲಲ ಯೇ ಬ್ಯಯ ಿಂಕರ್ಸಿ ಕೋರ್ಟಿ ಸ್ಥೆ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಠೇವಣಿ
ಇಲಲ ದೆ ರೈರ್ರು ಇಲ್ಲಲ ಬ್ಯಯ ಿಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ವರ್ಿಕರಿಗೆ ಇ-ಪ್ಮಿಿರ್ಟ ವರ್ಿಕರು ಖರಿೋದಿಸಿದ
ಉರ್ಪ ನು ಗಳ ಸ್ಥಗಾಟಕೆಾ ಇ-ಪ್ಮಿಿರ್ಟ (ಪ್ರವಾನಗಿ) ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಲಪ ಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತ್ಿಂದರೆ ಇಲಲ ದೆ
ದೇಶದಾದಯ ಿಂರ್ ಸುರಕಷ ರ್ವಾಗಿ ಖರಿೋದಿಸಿದ ಉರ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ದಯ ದಲ್ಲಲ ಯೇ ಎಲಲ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಿಗೂ ಈ ವಯ ವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ು ರಣೆಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಏಕೋಕೃರ್ ಲೈಸ್ನ್ಗ ವಯ ವಸ್ಥೆ ನೂರ್ನ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ
ನೋರ್ತ ಅನವ ಯ ಖರಿೋದಿದಾರಿಗೆ ಏಕೋಕೃರ್ ಪ್ರವಾನಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಿಂದ ವರ್ಿಕರು ರಾಜಯ ದ
ಎಲಲ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಲೂಲ
ವಯ ವಹರಿಸ್ಬಹುದು. ಒಮೆಮ
ಪ್ರವಾನಗಿ ಪ್ಡೆದರೆ ಹತ್ತು
ವಷಿ
ನಶಿಿ ಿಂತೆಯಿಂದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸ್ಬಹುದು. ಹಿಿಂದಿನ ಲೈಸ್ನ್ಗ ಕ್ಕಡ ನವಿೋಕರಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದು. ಹರ
ರಾಜಯ ಗಳ ವರ್ಿಕರೂ ಏಕೋಕೃರ್ ಲೈಸ್ನ್ಗ ಪ್ಡೆಯಲು ಮಕು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಿಂದೆ
ಎಪಿಎಿಂಸಿ ನೋಡುರ್ತು ದಾ ಪ್ರವಾನಗಿಯಿಂದ ಒಿಂದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಲ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸ್ಬಹುದಿತ್ತು .
ಸಿೋಮಿರ್ ವಾಯ ಪಿು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಿಂದಾಗಿ ರೈರ್ರಿಗೆ ಉರ್ು ಮ ಬೆಲೆ ದರೆಯುರ್ತು ರಲ್ಲಲಲ . ಆನ್ಲ ೈನ್
ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ದ ಯಾವುದೇ ಟ್ಟರ ೋಡಿಿಂಗ್, ಬಿಡು ಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಹಿತೆ ಪ್ಡೆಯುತ್ಕು ರೆ. ಇದರಿಿಂದ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಯ ಪಿು ಮತ್ತು ಪೈಪ್ೋಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿ ರ್ು ದೆ. ರೈರ್ ಜ್ಞಗೃರ್ತಗೆ ಸ್ಥಕ್ಷ್ಯ ಚ್ಚರ್ರ ಮಹತ್ಕವ ಕಾಿಂಕೆಷ ಯ
ಏಕೋಕೃರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲಗಳನ್ನು ರೈರ್ರಿಗೆ ರ್ಲುಪಿಸುವ ಉದೆಾ ೋಶದಿಿಂದ ರಾಜಯ ದಾದಯ ಿಂರ್ ರೈರ್
ಶಿಕ್ಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಹಮಿಮ ಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ರ್ತ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೂ ತೆರಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಯ ನಗ ಳಲ್ಲಲ 'ರೈರ್ ಜ್ಞಗೃರ್ತ
ಸ್ಥಕ್ಷ್ಯ ಚ್ಚರ್ರ ' ಪ್ರ ದಶಿನ ಮಾಡಲಾಗುರ್ತು ದೆ. 100 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಯ ಪಿು ಯ 11 ಸ್ಥವಿರ ಗಾರ ಮಗಳಲ್ಲಲ ರೈರ್
ಜ್ಞಗೃರ್ತ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿ ಹಮಿಮ ಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಅಿಂದಾಜು 22 ಸ್ಥವಿರ ರೈರ್ರಿಗೆ
ಮಾಹಿರ್ತ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಕ ತಂರ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ ಕುರಿತ್ತ ರೈರ್ರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲು ಹಲವು ಕೃಷಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಲ್ಲಲ ರ್ರಬೇರ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಹಿರ್ತ ಕೇಿಂದರ ಸ್ಥೆ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ರಾಷೆ ರಕೆಾ ಕರ್ನಿಟಕ ಮಾದರಿ!
ರಾಜಯ ದ ಎಪಿಎಿಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಲ್ಲಲ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಇದಿೋಗ ದೇಶಕೆಾ
ಮಾದರಿಯಾಗಿದುಾ , ರ್ನಯ ಷನಲ್ ಅಗಿರ ಕಲಿ ರಲ್ ಮಾಕೆಿರ್ಟ (ಎನ್ಎಎಿಂ) ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಲ ರಾಷೆ ರವಾಯ ಪಿ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆಾ ಬರುರ್ತು ದೆ. ಇಿಂಥದಾ ಿಂದು ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಚಯಸಿದ ಕೋರ್ತಿ
ಕರ್ನಿಟಕಕೆಾ ಸ್ಲುಲ ರ್ು ದೆ. ಮಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಕರ್ನಿಟಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಿಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಎಲಲ
ರಾಜಯ ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಪ್ಕಿ ಏಪ್ಿಡಲ್ಲದೆ. ನಮಮ ರೈರ್ರ ಉರ್ಪ ನು ಗಳಿಗೆ
ರಾಷಿೆ ರೋಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಭಯ ವಾಗಲ್ಲದೆ. ಕಾರ ಿಂರ್ತಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಿಂದು ಬಣಿಿ ಸ್ಲಾಗುವ ಕರ್ನಿಟಕದ
ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ನೋರ್ತ ಮತ್ತು ಏಕೋಕೃರ್ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯು ರಾಷೆ ರ ಮತ್ತು ಅಿಂರ್ರರಾಷಿೆ ರೋಯ
ಮಟೆ ದಲ್ಲಲ ರಾಜಯ ಕೆಾ ದಡಡ ಹೆಸ್ರನ್ನು ತಂದುಕಟ್ಟೆ ವೆ. ಮತ್ು ಮೆಮ ಎಲಲ ರೂ ಕರ್ನಿಟಕದರ್ು
ಬೆರಗುಗಣಿಿ ನಿಂದ ರ್ತರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಿಂದರ ಸ್ಕಾಿರದ 2014-15ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನ ಆರ್ಥಿಕ
ಸ್ಮಿೋಕೆಷ ಕ್ಕಡ ಈ ವಿನೂರ್ನ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು 'ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋರ್ರ ದ ಕಾರ ಿಂರ್ತಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ' ಎಿಂದು ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಿದೆ. ಈ
ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಇಡಿೋ ದೇಶಕೆಾ ಕರ್ನಿಟಕ ಮಾದರಿ ಎಿಂದು ಮೆಚ್ಚಿ ಗೆ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಕೇಿಂದರ ಸ್ಕಾಿರ
ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಲ ರಾಜಯ ಗಳೂ ಈ 'ರೈರ್ ಸ್ಥು ೋಹಿ ' ಮಾದರಿ ಅನ್ನಸ್ರಿಸುವಂತೆ ಸ್ಮಿೋಕೆಷ ಸ್ಲಹೆ ಮಾಡಿತ್ತು .
'ಕರ್ನಿಟಕ ಮಾದರಿ'ಯನ್ು ೋ ಅನ್ನಕರಿಸಿ ಪ್ರ ರ್ಧನ ನರಿಂದರ ಮೊೋದಿ ನೇತೃರ್ವ ದ ಕೇಿಂದರ ಸ್ಕಾಿರ
ರಾಷಿೆ ರೋಯ ಏಕೋಕೃರ್ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯೋಜನ್ಗೆ ಚಾಲನ್ ನೋಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾ ಮೊದಲು
ಆನ್ಲ ೈನ್ ಮಾಕೆಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ರಾಷೆ ರವಾಯ ಪಿ ಜ್ಞರಿಗೆ ರ್ರುವ ನಟ್ಟೆ ನಲ್ಲಲ ಕೇಿಂದರ ಕೃಷಿ ಸ್ಚ್ಚವ
ರಾರ್ಧ ಮೊೋಹನ್ ಸಿಿಂಗ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದ ಜತೆ ರಾಜಯ ದ ವಿವಿಧ್ ಕೃಷಿ ಉರ್ಪ ನು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನೋಡಿ ಮಾಹಿರ್ತ ಪ್ಡೆದಿದಾ ರು. ತ್ಕಿಂಜ್ಞನಯಾ, ವಿಶವ ಬ್ಯಯ ಿಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ
ಸ್ಲಹೆಗಾರರ ತಂಡ, ನೋರ್ತ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಅರವಿಿಂದ್ ಪ್ನಗರಿಯಾ, ಆಿಂಧ್ರ ದ ಮಖಯ ಮಂರ್ತರ
ಎನ್. ಚಂದರ ಬ್ಯಬು ರ್ನಯುಡ ಅವರು ರಾಜಯ ಕೆಾ ಖುದಾಾ ಗಿ ಬಂದು ಮಾಹಿರ್ತ ಪ್ಡೆದಿದಾ ರು. ಜಮಮ ಮತ್ತು
ಕಾಶಿಮ ೋರ, ರ್ಮಿಳುರ್ನಡು, ಜ್ಞಖಿಿಂಡ್, ಒಡಿಶಾ, ಗುಜರಾತ್, ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ, ಉರ್ು ರಾಖಂಡ, ರಾಜಸ್ಥು ನ,
ಛರ್ತು ೋಸ್ಗ ಡ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ರಾಜಯ ಗಳ ಕೃಷಿ ಸ್ಚ್ಚವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗದಗ, ಹುಬಬ ಳಿಳ ,
ಕಲಬುಗಿಿ, ಶಿರಸಿ ಕೃಷಿ ಉರ್ಪ ನು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನೋಡಿ ಅಧ್ಯ ಯನ ನಡೆಸಿದಾ ರು.
ಕಾಯಾಿಗಾರದಲ್ಲಲ ಪಾಲಗ ಿಂಡಿದಾ ರು. ರಾಜಯ ದ ಇ-ಟ್ಟಿಂಡರ್ ಪ್ರ ಕರ ಯೆಯಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲು ಎಿಂಟು
ರಾಜಯ ಗಳು
ಸೇರಿದಂತೆ
ಅನೇಕ
ಖಾಸ್ಗಿ
ಸಂಘಗಳು,
ದಡಡ
ವರ್ಿಕರು
ಹೆಸ್ರು

ನೋಿಂದಾಯಸಿಕಿಂಡಿದಾಾ ರೆ. ವಿಪ್ಯಾಿಸ್ವೆಿಂದರೆ ಕೇಿಂದರ ಸ್ಕಾಿರದ ರಾಷಿೆ ರೋಯ ಯೋಜನ್ಯ
ಜ್ಞಲದಲ್ಲಲ ಕೇವಲ 20 ಎಪಿಎಿಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಿವೆ. ಅನು ದಾರ್ನೇ ಸ್ಥವಿಭೌಮ! ಕೃಷಿ ಉರ್ಪ ನು ಗಳ ಬೆಲೆ
ನರ್ಧಿರದಲ್ಲಲ ರೈರ್ರದೆಾ ೋ ಅಿಂರ್ತಮ ಮಾತ್ತ. ಇ-ಟ್ಟಿಂಡನಿಲ್ಲಲ ನರಿೋಕಷ ರ್ ಬೆಲೆ ದರೆರ್ರೆ ರ್ಮಮ
ಉರ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಪಿಪ ಗೆಯಾಗದಿದಾ ರೆ ಯಾವ ಮಲಾಜಲಲ ದೆ ಮಾರಾಟ
ನರಾಕರಿಸುವ ಹಕುಾ ರೈರ್ರಿಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ದೂರವಾಗಿ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ವರ್ಿಕರು ನೇರ
ಮಖಾಮಖಿಯಾಗುತ್ಕು ರೆ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ವಿ 'ರೈರ್ರ ಸ್ಬಲ್ಲೋಕರಣ ಆಶಯದ ಈ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಈಗಿನ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಲ ರ್ತೋವರ ಬದಲಾವಣೆ ರ್ರಲ್ಲದೆ' ಎನ್ನು ವುದು ಸ್ಹಕಾರ ಇಲಾಖ್ಯಯ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಸುರ್ಧರಣೆ) ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಕಾಯಿದಶಿಿ ಮತ್ತು ರಾಷಿೆ ರೋಯ ಇ- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆಗಳ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಪ್ಕ
ನದೇಿಶಕ ಆರ್. ಮನೋಜ್ ಅವರ ಆಶಯ. 'ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ನೋರ್ತ-2013' ರೂಪಿಸ್ಲು ಸ್ಕಾಿರ ರಚ್ಚಸಿದ
ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸುರ್ಧರಣಾ ಸ್ಮಿರ್ತಯಲ್ಲಲ ದಾ ಮನೋಜ್ ಅವರು, ಈ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯ
ರೂವಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಈ ಬಗೆಗ ಸ್ಮಗರ ಮಾಹಿರ್ತ ಇವರ ರ್ನಲ್ಲಗೆ ತ್ತದಿಯಲ್ಲಲ ಯೇ ಇವೆ. ರಾಜಯ ಕೆಾ
ಯಾವುದೇ ಗಣಯ ರೂ ಬಂದರೂ ಮಾಹಿರ್ತ ನೋಡುವ ಜವಾಬ್ಯಾ ರಿ ಮನೋಜ್ ಅವರ ಹೆಗಲೇರುರ್ು ದೆ. ಕೃಷಿ
ಮಾರಾಟ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಲ ತಂರ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲಲ ಹಂರ್ದಲ್ಲಲ ಪಾರದಶಿಕತೆ
ಕಾಪಾಡುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯ ಸ್ಥಮಥಯ ಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವುದು ಏಕೋಕೃರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯ
ಉದೆಾ ೋಶ. ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ವರ್ಿಕರಿಗೆ ಪಾಲಗ ಳುಳ ವ ಅವಕಾಶದ ಜತೆಗೆ ಗುಣಮಟೆ ದ ಉರ್ಪ ನು
ಪ್ಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಲಭಯ ವಾಗಲ್ಲದೆ. ಇದರಿಿಂದ ಕೇವಲ ರೈರ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ರ ವಲಲ ವರ್ಿಕರು, ಗಾರ ಹಕರು
ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರ ರ್ತಯಬಬ ರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗುರ್ು ದೆ ಎನ್ನು ತ್ಕು ರೆ ಮನೋಜ್. ನಖರ ಬೆಲೆ, ಕರಾರುವಾಕಾಾ ದ
ತೂಕ, ಸ್ಪ ರ್ಧಿರ್ಮ ಕ ಬೆಲೆ, ಸ್ರಳ ಹಾಗೂ ಪಾರದಶಿಕ ವಯ ವಸ್ಥೆ , ಲೆಕಾ ಪ್ರ್ರ ನವಿಹಣೆ, ಕ್ಷ್ಣ, ಕ್ಷ್ಣದ
ಮಾಹಿರ್ತ ಆನ್ಲ ೈನ್ ವಹಿವಾಟ್ಟನ ಯಶಸಿಗ ನ ಗುಟುೆ ಎನ್ನು ವ ಮನೋಜ್ ಅವರು, ಶಿೋಘರ ವೇ 57
ಎಪಿಎಿಂಸಿಗಳಲ್ಲಲ ಈ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿ ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವ ವಿಶಾವ ಸ್ ಹಿಂದಿದಾಾ ರೆ.

