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3 ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣಾ ಸುಗಿ್ರೕವಾೆಗಳು - ಎ್ಲಾಯ 
ಕೃಷಿಕ?

Alliance for Sustainable and 
Holistic Agriculture (ASHA)

ಆಹಾರ, ಕೃಷಿ ಮತು್ತು ರೈತರ ಕುರಿತು ಆಶಾ (ASHA) ವೆನಾರ್ ಸರಣಿ



ಸುಗಿ್ರೕವಾೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಕಥೆಗಳನು್ನು 
ಹೇಳುತ್ತುವೆ

(1) (೧) ಕೃಷಿ ಉತಸ್ಪಿನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಾ ಮತು್ತು ಮಾರಾಟ (ಉತೆ್ತುೕಜನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ) 
ಸುಗಿ್ರೕವಾೆ 2020 

(2) (೨) ಬೆಲೆ ಭರವಸೆ (ಸಶ್ತುಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುರೆ) ಮತು್ತುಕೃಷಿ ಸೇವೆಗಳು 
ಕುರಿತ ಒಪಸ್ಪಿಂದ ಸುಗಿ್ರೕವಾೆ 2020  

(3) (೩) ಅಗತ್ಯಾ ವಸು್ತುಗಳ (ತಿದು್ದಾಪಡಿ) ಕಾ್ದಾ 2020 



ನಾವು ಇವುಗಳನು್ನು ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೇಣ

                                                                                                   

ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾರ ಹಿತಾಸ್ತು ಕಾಪಾಡುತ್ತುದೆ? 

ಸರಕಾರವು ಈ ಸುಗಿ್ರೕವಾೆಗಳನು್ನು ಇಷು್ಟೆ ಆತುರದ್ಲಾ ಏಕೆ ಹೊರತಂದರು

ಈ ಮೂರು ಸುಗಿ್ರೕವಾೆಗಳನು್ನು ಒ್ಟೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗುವ ದೊಡ್ಡ 
ತ್ರಣ ಯಾವುದು?

1) ಎಪಿಎಂ ಬೈಪಾಸ್ ಸುಗಿ್ರೕವಾೆ

2) ಗುತಿ್ತುಗೆ ಕೃಷಿ ಸುಗಿ್ರೕವಾೆ

3) ಅಗಿ್ರಬು್ಯಾನೆಸ್ಸ್ಸ್ (ಆಹಾರವನು್ನು ದಾಸಾ್ತುನು ಮಾಡುವ ಸಾಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ) 

ಸುಗಿ್ರೕವಾೆ



ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟೆ?

ರೈತರು ಅಗಿ್ರ ನೆಸ್

ಗಾ್ರಹಕರು 
(ಉದ್ಯಾಮದವರನ
◌ು್ನುಒಳಗೊಂಡು)

X

ಕೃಷಿ ವಲಯ



ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟೆ? ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?

• ಗಾ್ರಹಕರ ಎದುರಾಗಿ ರೈತರನು್ನು ಹಾಗು ಅಗಿ್ರಬು್ಯಾನೆಸ್ಸ್ಸ್ ಎದುರಾಗಿ ಇತರ 
ವಲಯವನು್ನು  ಎಂದು ೕತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ

• ರೈತ ಮತು್ತು ಅಗಿ್ರಬು್ಯಾನೆಸ್ಸ್ಸ್ ಗಳ  ನಡುವೆ  ದೊಡ್ಡ ಅಸಮತೋಲನ

• ಕೃಷಿ ೇತ್ರಕೆ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೆಪದ್ಲಾ  ರೈತರ ವೆಚಚ್ಚಿದ್ಲಾ ಅಗಿ್ರಬು್ಯಾನೆಸ್ಸ್ಸ್ ಗಳ 
ವಧರ್ಕಾನೆ

• ಹೊಸ ಕಥೆಯಲ್ಲಾ (ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೃಷಿ ನೋಡಿ!)

• ಗಮನಿ: ರೈತರು ಮತು್ತು ಗಾ್ರಹಕರು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಗರಿಕರು.

• ಕೃಷಿ ನಿಗಮಗಳು ಅಲ್ಲಾ.



ಅಗತ್ಯಾ ವಸು್ತುಗಳ ಕಾ್ದಾ (ತಿದು್ದಾಪಡಿ)

• ಮುಂನ ಕಾ್ದಾಯ್ಲಾ, ರೈತರಾಗ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಪಿ ಓ ಗಳಿಗಾಗ ಉತಸ್ಪಿನ್ನುಗಳನು್ನು 
ದಾಸಾ್ತುನು ಮಾಡಲು ನಿಬರ್ಕಾಂಧವಿರಲ್ಲಾ

• ಅಗಿ್ರಬು್ಯಾನೆಸ್ಸ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಬರ್ಕಾಂಧವಿತು್ತು-ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಗಿ್ರಬು್ಯಾನೆಸ್ಸ್ಸ್ (ಆಹಾರವನು್ನು 
ದಾಸಾ್ತುನು ಮಾಡುವ ಸಾಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ) ಸುಗಿ್ರೕವಾೆ

• ಮುಂನ ಕಾ್ದಾಯ್ಲಾ, ಸರಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಪಾಲು ಆಹಾರ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನು ECA  
ಅವಶ್ಯಾಕತೆಗಳಿಂದ  ವಿನಾಯಿ್ತುಹೊಂದಿದೆ

• “ನಿಗದಿತ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಕಾಗಳ ಆದೇಶ, 2016 ರ್ಲಾ (ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯಾತೆಗಳು, ಸಾ್ಟೆಕ್ 
ತಿಗಳು ಮತು್ತು ಚಲನೆಯ ನಿಬರ್ಕಾಂಧಗಳು) ತೆಗೆಯುವುದು ”ಗೋಧಿ, ಗೋಧಿ ಉತಸ್ಪಿನ್ನುಗಳು, 
ಭತ್ತು, ಅ್ಕೆ, ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯಾಗಳು, ಸಕ್ಕೆರೆ, ಬೆಲ್ಲಾ, ಖಾದ್ಯಾ ಎಣೆ್ಣಕಾಳುಗಳು, ಖಾದ್ಯಾ ತೈಲಗಳು, 
ಬೇಳ ಕೆಾಳುಗಳು, ವನಸಸ್ಪಿತಿ, ಈರುಳಿ್ಳ ಮತು್ತು ಆಲೂಗಡೆ್ಡ ಗೆ ವಿನಾಯಿ್ತು.



ECA ತಿದು್ದಾಪಡಿಯ್ಲಾ ಏನಿದೆ?

• ಆಹಾರ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ ಸರಬರಾಜನು್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದಭರ್ಕಾಗಳ್ಲಾ ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತಿ್ರಸಬಹುದು - 

ಯುದದ್ಧಿ, ಾಮ, ಗಂಭೀರ ನೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ವಿಪತು್ತು, ಅಸಾಧಾರಣ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

• ಸಾ್ಟೆಕ್ ತಿಯನು್ನು ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಯಾವಾಗೆಂದರೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತಸ್ಪಿನ್ನುಗಳ 

ರಿಟೇಲ್ ಬೆಲೆಯ್ಲಾ 100% ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ವಷರ್ಕಾದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ 5 ವಷರ್ಕಾಗಳ 
ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹಾಳಾಗದ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಕಾಗಳ ರಿಟೇಲ್ ಬೆಲೆಯ್ಲಾ 50% ಏರಿಕೆ ಇದಾ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ

• ಸಾ್ಟೆಕ್ ತಿ ಸಂಸ್ಕೆರಣಾ ಸಾಮಥ್ಯಾರ್ಕಾ ಅಥವಾ ರ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನು ೕರದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಆದೇಶವೂ 
ಅನಸ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ;

• ಉದಾ. ಅದಾನಿ ಕಂ ಎಂದಿಗೂ ಸಾ್ಟೆಕ್ ತಿಯನು್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ

ಆಹಾರ ದಾಸಾ್ತುನುಗಳನು್ನು ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ಸಕಾರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನು್ನು ಕಾಯರ್ಕಾತಃ ಬಹುಮ್ಟೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತುದೆ



ECA ತಿದು್ದಾಪಡಿಯ ಸೂಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮ

ಅಗಿ್ರಬು್ಯಾನೆಸ್ಸ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ
•ದಾಸಾ್ತುನುತಿ ಇಲ್ಲಾ, ನಿಬರ್ಕಾಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಾ

ದೊಡ್ಡ ಶೇಖರಣಾ ಸರಪಳಿಗಳು, ಪೂರೈಕೆ ಮತು್ತು ಮಾರುಕಟೆ್ಟೆಯ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ

•ರ್ತುಫ್ತ್ತುದಾರರಿಗೆ ಮತು್ತುದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅದಾನಿ ತರಹ ಆಫಿ್ರಕಾದ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂ ಗುತಿ್ತುಗೆ 
ಪಡೆಯಲು ಅನುವು?

ರೈತರಿಗೆ
•ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮಥ್ಯಾರ್ಕಾದ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಾ(ದಾಸಾ್ತುನು& ಹಣಕಾಸು)

•ಅಗಿ್ರಬು್ಯಾನೆಸ್ಸ್ಸ್ ಗೆಹೋದರೆ ಚೌಕಾಶಿ ಸಾಮಥ್ಯಾರ್ಕಾ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತುದೆ

ಅಗಿ್ರಬು್ಯಾನೆಸ್ಸ್ಸ್ ನಿಂದ  ಮಾರುಕಟೆ್ಟೆ ಪಾ್ರಬಲ್ಯಾವು ಬೆಲೆಗಳನು್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು

ರೈತರ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮಥ್ಯಾರ್ಕಾವನು್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ  ಕೆಲಸವನು್ನು ಸಕಾರ್ಕಾರ ಕೈಡುತ್ತುದೆ



ಎಪಿಎಂ ಬೈಪಾಸ್ ಸುಗಿ್ರೕವಾೆ

• ಎಪಿಎಂಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಮಸೆ್ಯಾಗಳನು್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಬೆಲೆ ಮತು್ತು ಬೆಲೆ ರಹಿತ 
ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚೌಕಾಶಿಗಾಗಿ ಜಾಗವನು್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತುವೆ. ಸಸ್ಥಿಳೀಯ ಆಡಳಿತದ 
ಮೇಸ್ವಚಾರಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತುದೆ.
ಉದಾ. ಕನೂರ್ಕಾಲ್ ನ್ಲಾ ಈರುಳಿ್ಳ ಬೆಲೆ, ಆದಿಲಾಬಾದ್ ನ್ಲಾ ಹತಿ್ತುಯ್ಲಾ ತೇವಾಂಶ ಮಾಪನ ಇತಾ್ಯಾದಿಗಳ 
ಅನುಭವಗಳು.

• "ನಿಯಂತಿ್ರಸಲಾಗದ" ಹೊಸ ಆಡಳಿತವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸೆ್ಯಾ. ಎಪಿಎಂ ಮಾರುಕಟೆ್ಟೆಗಳಿಗೆ 

ಹತಿ್ತುರವಿರುವವರ ವಿರುದದ್ಧಿ ದೂರದ ಹಳಿ್ಳಗಳ್ಲಾನ ರೈತರ ಅನುಭವ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನುವಾಗಿದೆ. ಗೆ್ರೕಡಿಂಗ್, 
ತೂಕ, ತೇವಾಂಶ ಮಾಪನ ಮುಂತಾದ ಬೆಲೆ ಮತು್ತು ಬೆಲೆರಹಿತ ಅಂಶಗಳು.

• ಹೊಸ ಸುಗಿ್ರೕವಾೆಯ್ಲಾ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಇರುವುದು ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ - ಆದರೆ 

ಬೆಲೆ-ಅಲ್ಲಾದ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಾ.

• ಮಾರಾಟವು ಚದುರಿಹೋದಂತೆ, ಸಸ್ಥಿಳೀಯ ಏಕಸಾಸ್ವಮ್ಯಾಗಳು ಅಭಿವೃದಿದ್ಧಿಗೊಳು್ಳತ್ತುವೆ



ಎಪಿಎಂ ಬೈಪಾಸ್ ಸುಗಿ್ರೕವಾೆ (ಮುಂದುವರೆದ)

• ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯಾ ಸಕಾರ್ಕಾರಗಳ ಪಾತ್ರವನು್ನು ಆಕ್ರಕೊಳು್ಳವುದು ಒಪಸ್ಪಿತಕ್ಕೆ ಮಾತಲ್ಲಾ. ಸಸ್ಥಿಳೀಯ 

ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತು್ತು ಮೇಸ್ವಚಾರಣೆ ಅವಶ್ಯಾಕತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಾ ಸಕಾರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ಚಿ 
ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತುವೆ ಮತು್ತು ರಾಜೕಯವಾಗಿ ಜವಾಬಾ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತುದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಎಂ 
ಮಾದರಿ ಕಾ್ದಾಗಳನು್ನು ಬಹುಸಂಖಾ್ಯಾತ ರಾಜ್ಯಾಗಳು ಅಂಗೀಕರಿದ್ದಾವು.

• ಎಪಿಎಂ ಮಾರುಕಟೆ್ಟೆಗಳನು್ನು ತೆಗೆದುಹಾದ ನಂತರ ಹಾರದ ಅನುಭವ: ನಿಯಂತ್ರಣವನು್ನು 

ತೆಗೆದುಹಾದ್ದಾರಿಂದ  ರೈತರ ಸಂಕೋಲೆಗಳು ಕಳ ದ್ದಾವಾ ಮತು್ತು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತುಮ ಬೆಲೆ ್ಕೆತೇ? 
ಭತ್ತು ಮತು್ತು ಮೆಕೆ್ಕೆಜೋಳದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳ್ಲಾ ಹಾರ ರೈತರು ಇತರ ರಾಜ್ಯಾಗಳಿಗೆ 
ಹೋದರೆ 25% ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುತಿ್ತುದಾ್ದಾರೆ

• ಸಂಘತ ಎಪಿಎಂ ಮಾರುಕಟೆ್ಟೆಗಳನು್ನು ದುಬರ್ಕಾಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟೆ್ಟೆ ಮಧ್ಯಾಸ್ಥಿಕೆ ಮತು್ತು 

ಇತರ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಎಂಎಸ್ ಪಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ್ಲಾ ಸಕಾರ್ಕಾರ  
ನಿಷಸ್ಪಿರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎ್ಲಾ PM-AASHA?



ಗುತಿ್ತುಗೆ ಕೃಷಿ ಸುಗಿ್ರೕವಾೆ

• ತೆಲಂಗಾಣ ಮತು್ತು ಎ.ಪಿ.ಗಳ್ಲಾನ ಹೈ್ರಡ್ ೕಜ ಬೆಳೆಗಾರರ   ಅನುಭವವು ಈಗ ಇರುವಂತೆ ಗುತಿ್ತುಗೆ 

ಕೃಷಿ ಸಂಪೂಣರ್ಕಾವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಸ್ಪಿ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮತು್ತು ಅನಿಯಂತಿ್ರತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತುದೆ, 
ಕಂಪನಿಗಳು ಗೋಚರತೆ ಮತು್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನು್ನು ತಪಿಸ್ಪಿಸಲು ಮಧ್ಯಾವತಿರ್ಕಾಗಳನು್ನು ಅವಲಂವೆ. 
ಶೇಷಣೆ ಮತು್ತು ಬೆಲೆ, ೕಜದ ಗುಣಮಟ್ಟೆ ಇತಾ್ಯಾದಿಗಳ್ಲಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೊರತೆ.

• ಒಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಮತು್ತು ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತರ ನಡುವೆ ಬೃಹತ್ ಸಮಾನತೆಯ ಕೊರತೆ, ಮತು್ತು ಇನೊ್ನುಂದು 

ಕಡೆ ಪೆಪಿಸ್ಸ್ಕೊ ಅಥವಾ ನುಜಿವೆಡು ೕಜಗಳು

• "ರೈತರು (ಸಬೕಕರಣ ಮತು್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಬೆಲೆ ಭರವಸೆ ಮತು್ತು ಕೃಷಿ ಸೇವೆಗಳ ಸುಗಿ್ರೕವಾೆಯ 

ಒಪಸ್ಪಿಂದ" ರೈತರನು್ನು ಸಶಕ್ತುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಉತ್ತುಮ ಬೆಲೆಯ ಭರವಸೆ 
ನೀಡುವುದಿಲ್ಲಾ

• “ಕೃಷಿ ಸೇವೆ ”ಒಪಸ್ಪಿಂದಗಳು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಯನು್ನು ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ 
ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರಸ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು



ಮೂರು ಸುಗಿ್ರೕವಾೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಣ

• ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತುಮ ಬೆಲೆ ಮತು್ತು ಮಾರುಕಟೆ್ಟೆಗಳನು್ನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವ ಬೆಂಬಲ ಮತು್ತು ಹಸ್ತುೇಪದಿಂದ 

ಸಕಾರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದು

• ದೊಡ್ಡ ಅಗಿ್ರಬು್ಯಾನೆಸ್ಸ್ಸ್ ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಪೆ್ರೕರಕ ಶ್ತುಯಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತುದೆ - ಇದು ಕೃಷಿ 

ವಲಯವನು್ನು ವಧಿರ್ಕಾಸಬಹುದು

• ಇದೆಲ್ಲಾವೂ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತುದೆ ಎಂದು ಸಕಾರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ - ಆದರೆ ಅದು 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ  ಸಸ್ವತಃ ನಂಬುತ್ತುದೇ ಎಂದು ಸಸ್ಪಿಷ್ಟೆವಾಗಿಲ್ಲಾ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದ್ಲಾ 
ಸುಗಿ್ರೕವಾೆಗಳನು್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿದ ರೀತಿ ಸಕಾರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯಾ ಕಾಲದ್ಲಾ ರೈತರಿಂದ 
ಹಿಂಬಡಿತ/ಪ್ರತಿರೋಧಕೆ್ಕೆ ಹೆದರುತಿ್ತುತು್ತು ಎಂದು ಸೂಸುತ್ತುದೆ!



BJP/NDA ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ನೀತಿ

• ಮಾರ್ಕಾ/ಮೇ 2014: ಚುನಾವಣೆ ಸಂದಭರ್ಕಾದ್ಲಾ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಯನು್ನು C2+50%  
ಗೆಏರಿಸುವುದು ಎಂದು ವಾಗಾ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರು ಹಾಗು ಪ್ರತಿ ರೈತರ ಕೈಗೆ  ಎಂಎಸ್ಪಿ ಗುವ 
ಹಾಗೆ ಖಾತಿ್ರ

• Jಜೂನ್ 2014-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017: ಎಂಎಸ್ಪಿಯ್ಲಾ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಏರಿಕೆ. ಬೋನಸ್ ಬೆಲೆ 
ನೀಡದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾ ಸಕಾರ್ಕಾರಗಳನು್ನು ತಡೆಯುತಿ್ತುರುವುದು. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಎ್ಟೆ ವರದಿ ಎಫಿಸ್ಸ್ಐ, 
ಎಂಎಸ್ಪಿ, ್ರಕೂ್ಯಾಮೆರ್ಕಾಂಟ್ ಅನು್ನು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯಾವಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಎಸ್ಸ್ 
ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ಬಗೆ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲೆ್ಲಾೕಖವಿಲ್ಲಾದೆ ರೈತರ ಆದಾಯವನು್ನು 
ದಿಸ್ವಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ಭರವಸೆ.

• ಜನವರಿ 2018 ರಿಂದ: ಎಂಎಸ್ಪಿ ಭರವಸೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಎ 2 + ಎಫ್ಎಲ್ + 50%), ಎಂಎಸ್ಪಿ 
ಹೆಚಚ್ಚಿಳ, ಬೆಲೆ ಅಭಾವ ಪಾವತಿ ೕಜನೆ, ಪಿಎಂ-ಆಶಾ ೕಜನೆ, 22,000 ಗಾ್ರೕಣ ಸಂತೆಗಳನು್ನು 
ನವೀಕರಿಸಲು ಗಾ್ರಮ್ ೕಜನೆ…

• ಜೂನ್ 2020 ರಿಂದ: 3 ಕೃಷಿ ಸುಗಿ್ರೕವಾೆಗಳು, ಅಗಿ್ರಬು್ಯಾನೆಸ್ಸ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆಯನು್ನು 

ಖತಪಡಿಸುತ್ತುವೆ!



ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಾಕತೆ ಇದೆ

• ಜೂನ್ 2020 ರಿಂದ: 3 ಕೃಷಿ ಸುಗಿ್ರೕವಾೆಗಳು, ಅಗಿ್ರಬು್ಯಾನೆಸ್ಸ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆಯನು್ನು 

ಖತಪಡಿಸುತ್ತುವೆ!

• ಕೃಷಿಗೆ ಸಕಾರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಾಗತ್ಯಾ. "ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಕಾರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತುೇಪವನು್ನು 

ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದು" ಒಂದು ಮರೀಕೆಯಾಗಿದೆ - ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಗಿ್ರಬು್ಯಾನೆಸ್ಸ್ಸ್ ಗಳ ಬಲವಧರ್ಕಾನೆಗೆ 
ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತುದೆ

• 3 ಕೃಷಿ ಸುಗಿ್ರೕವಾೆಗಳು ರೈತರ ಹಿತಾಸ್ತುಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದು್ದಾ ತಕ್ಷಣ ಅದನು್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು!

• ಮಾರುಕಟೆ್ಟೆಗಳನು್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತು್ತು ವಾ್ಯಾಲೂ್ಯಾ ಚೈನ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನು್ನು ಪಡೆಯಲು ರೈತರು ಮತು್ತು 
ಎಫ್ ಪಿಒಗಳ ಸಾಮಥ್ಯಾರ್ಕಾವನು್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತು್ತು ಸಂಸ್ಕೆರಣಾ 
ಸಾಮಥ್ಯಾರ್ಕಾ ಮತು್ತು ಹಣಕಾಸು

• ವಾ್ಯಾಪಕ ಶೆ್ರೕಣಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಎಂಎಸ್ ಪಿಯನು್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿ: ರಾಗಿ ಮತು್ತು ಜೋವರ್ ನೊಂದಿಗೆ 
ಕನಾರ್ಕಾಟಕದ ಅನುಭವ, ರಿಧಾನ್ಯಾಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಒಡಿಶಾ, ಸಕಾರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತುೇಪವು ಬೆಳ  ೆವೈವಿಧ್ಯಾತೆಯನು್ನು 
ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತುದೆ ಎಂಬುದನು್ನು ತೋರಿಸುತ್ತುದೆ.



ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಾಕತೆ ಇದೆ

• ಎಐಕೆಎಸ್ ಯ ರೈತರ ಖಾತರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಎಂಎಸ್ ಪಿ ಮಸೂದೆ- ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ 

ರೈತರು ೂೕಷಿದ ಎಂಎಸ್ ಪಿಗಳನು್ನು ಸ್ವೕಕರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಕಾರ್ಕಾರವನು್ನು 
ಒತಾ್ತುಯಿಸುತ್ತುದೆ:
● ಬೆಲೆ ಎಂಎಸ್ ಪಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದಾ್ದಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರುಕಟೆ್ಟೆ ಹಸ್ತುೇಪ

• ವಿಸ್ತೃತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವೈವಿಧ್ಯಾಮಯ ಪಿಡಿಎಸ್ ಮತು್ತು ಐಡಿಎಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿದೆ

• ಬೆಲೆ ಪರಿಹಾರ ಮತು್ತು ಖಾಸಗಿ ವಾ್ಯಾಪಾರಿಗಳನು್ನು ಉತೆ್ತುೕಜಿಸುವುದು

• ಮಾರುಕಟೆ್ಟೆಗಳ್ಲಾ ಎಲಾ್ಲಾ ಹರಾಜಿಗೆ ನೆಲದ (floor price) ಬೆಲೆಯಂತೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ

• ಎಲಾ್ಲಾ ಒಪಸ್ಪಿಂದಗಳಿಗೆ ನೆಲದ ಬೆಲೆಯಂತೆ (floor price) ಎಂಎಸ್ಪಿ

• ಬೆಲೆ ಮತು್ತು ಮಾರುಕಟೆ್ಟೆ ಬೆಂಬಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಲ, ನೈಜ ಕೃಷಿಕರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, 

ವಿಪತು್ತು ಪರಿಹಾರ / ವಿಮೆ ಮತು್ತು ಆದಾಯದ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು 
ಕುಕೆ್ಕೆ.


