3 ಕೃಷಿ ಸು ಾರಣಾ ಸುಗಿ್ರೕವಾ ೆಗಳ - ಯಾವ
ಕೃಷಿಕ?
ಆಹಾರ, ಕೃಷಿ ಮತು್ತ ರೈತರ ಕುರಿತು ಆಶಾ (ASHA) ವೆ ನಾರ್ ಸರಣಿ
ಸು ಾ ನಾರಾಯಣನ್

ಮೂರು ಸುಗಿ್ರೕವಾ ೆಗಳ ಯಾವುವು?
ಎ ಎಂ ಬೈಪಾ
ೕ

ಸುಗಿ್ರೕವಾ ೆ : ಎ ಎಂ ಯ

ೕ ್ವಚಾರಣೆ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯವಾ್ಯ ್ತ ಈಗ ಎ ಎಂ ಮಾರುಕಟೆ್ಟು ಪಾ್ರಂಗಣಕೆ್ಕೂ

ತವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದದು್ದಾ “ವಾ್ಯಪಾರ ಪ್ರದೇಶ”

2.

ಅಗಿ್ರ ನೆ ಸುಗಿ್ರೕವಾ ೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಟ್ಯಾ : ಬೆಲೆ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಿಗೆ ಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ದಾಸಾ್ತನು
ಅನಿಯಂ ್ರತ ಮತು್ತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉದೆ್ದಾೕಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

3.
4.

ಗು ್ತಗೆ ಕೃಷಿ ಆಡಿರ್ಧಾನೆನ್ಬ್ಸಿ : ರೈತರು ಮತು್ತ ಪಾ್ರ

ಗಳ

ೕಜಕರ ನಡುವೆ ಕಡಾ್ಡಯ ಮಾಡದೆ ಖಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟುನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಈ ಮೂರನು್ನ ಒಟಿ್ಟುಗೆ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಿಬರ್ಧಾಂಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ದಕ್ಷತೆಯ ಲಾಭಗಳ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ
ಮತು್ತ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೆ ್ಚುನ ಬೆಲೆಗಳ ರೂಪದ ಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲು ಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬ ಒಂದು ಪಾಲುಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಳಹದಿ

.ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತು್ತ
ಮಾರಾಟ (ಉತೆ್ತೕಜನ
ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ)
ಸುಗಿ್ರೕವಾ ೆ

ಅಗತ್ಯ ವಸು್ತಗಳ
ಕಾ ್ದಾ ದು್ದಾಪಡಿ

ಬೆಲೆ ಭರವಸೆ ಸಶ ್ತಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುರ ೆ ಮತು್ತಕೃಷಿ
ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಸುಗಿ್ರೕವಾ ೆ

3 ಸುಗಿ್ರೕವಾ ೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ:
ರೈತರ ದೃಷಿ್ಟುಕೋನದಿಂದ ಮಾರುಕಟೆ್ಟು ವಿನಾ್ಯಸದ ತತ್ವಗಳ
● ರೈತರ ಹಕು್ಕೂ /ಅವರ ಆ ್ಕೂಯ ಸಸ್ಥಿಳಕೆ್ಕೂ/ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ /ಇ ಚ್ಛಿತ ರೀ ಯ ಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಟ್ಯಾವನು್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು?
● ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೆಲೆಗಳ ಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಕಡಿ ಮಾಡಬಹುದು?
● ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಉದ್ದಾಕೂ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರದ ಅಸಮತೋಲನ / ಅಸಮಾನತೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಕಡಿ
ಮಾಡಬಹುದು?
● ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಾರುಕಟೆ್ಟು ವಿನಾ್ಯಸವನು್ನ ಅವಲಂ ರುತ್ತದೆ…
ಮಾಕೆರ್ಧಾಟಿಂಗ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಸ್ಥಿ (ಸಾರಿಗೆ, ಮಾರುಕಟೆ್ಟುಗಳ ಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ಧಾ,
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಉಗಾ್ರಣ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತು್ತ ಹಣಕಾಸು)

ಎರಡು ತತ್ವಗಳ ಮತು್ತ ವಹಿವಾಟುಗಳ (
•

ಸಾ

•

ವಹಿವಾಟುಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಕಡಿ

• ಸ್ಪ
•
•
•
•

•
•

ೕಪ್ಯ: ವಹಿವಾಟು ವೆಚ್ಚುವನು್ನ ಕಡಿ

ಾರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ: ಹೆ ್ಚುನ ಆ

ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟೆ್ಟುಗಳನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯರಿ

ಯಿದಾ್ದಾಗ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

್ಕೂ ಮಾಗರ್ಧಾಗಳ , ಪ್ರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು

ಸ್ಪ ಾರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟೆ್ಟುಗಳನು್ನ ಖ ತಪಡಿ ಕೊಳ ್ಳುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ-ಹೆಚೆ್ಚುಚು್ಚು ಜನರು ಮಾರುಕಟೆ್ಟುಯ ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ
ಇರಬೇಕು-ದಟ್ಟುವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಇರಬಾರದು
ವಹಿವಾಟುಗಳ ವಿ ಾನಗಳ ಮತು್ತ ಮಾರುಕಟೆ್ಟುಗಳ ರಚನೆಗಳ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಪಾರದಶರ್ಧಾಕ ಬೆಲೆಗಳ ಆವಿಷಾ್ಕೂರಕೆ್ಕೂ ಎಡೆಮಾಡಿ
ಕೊಡುವಂ ರಬೇಕು
ತಾ ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳ ಪಾ್ರದೇಶಿಕ ಪ್ರಸರಣಕೆ್ಕೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ , ಅಸಮಾನತೆಗಳನು್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಉತಾ್ಪದನಾ ನಿ ಾರ್ಧಾರಕಾ್ಕೂಗಿ ಬೆಲೆ ಸಂಕೇತಗಳಾಗುತ್ತವೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೆ್ರೕಡ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತದೆ

(ಎಲೆಕಾಷ್ಟ್ರನಿಕ್ ಮಾರುಕಟೆ್ಟುಗಳ , ಗೋದಾಮು ಆ ಾರಿತ ವಾ್ಯಪಾರ, ಇತಾ್ಯದಿ. ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳನು್ನ ಸಮಥರ್ಧಾವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು)
ಮೂರು ಸುಗಿ್ರೕವಾ ೆಗಳ ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟು ಚೆನಾ್ನಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ?

ಎ ಎಂ ಬೈಪಾ

ಸುಗಿ್ರೕವಾ ೆ

"ರೈತರು ಮತು್ತ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳ ಆ ್ಕೂಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಟ್ಯಾವನು್ನ ಆನಂದಿಸುವ ಪೂರಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಸ್ಥಿಯನು್ನ
ರ ಸುವುದು"
“ಸ್ಪ ಾರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪಯಾರ್ಧಾಯ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಗರ್ಧಾಗಳ ”
"ವಾ್ಯಪಾರ ಪ್ರದೇಶ" ಎಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎ ಎಂ (I.2.m) ಅಡಿಯ ಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿದ ಜಾಗದ ಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪಾರ
ನಡೆಯುವುದು
“ಎ ಎಂ ಯ ಹೊರಗೆ ದಕ್ಷ, ಪಾರದಶರ್ಧಾಕ ಮತು್ತ ತಡೆರಹಿತ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮತು್ತ ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ವಹಿವಾಟನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿ ” (II.4.1)
"ಎಲೆಕಾಷ್ಟ್ರನಿಕ್ ವಾ್ಯಪಾರಕಾ್ಕೂಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಚೌಕಟು್ಟು"
ತಾ ್ವಕವಾಗಿ:
ಸಣ್ಣ ಆಟಗಾರರು, ಎಫ್ ಒಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಥಿಳಾವಕಾಶವನು್ನ ಅನುಮ ಸುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟೆ್ಟು ಶುಲ್ಕೂವಿಲಲ್ಲಿ - ಸಣ್ಣ ಆಟಗಾರರನು್ನ ಆಕಷಿರ್ಧಾಸುತ್ತದೆ / ಉಳಿತಾಯವನು್ನ ರೈತರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ
ರೈತರ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಟ್ಯಾ - ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಗರ್ಧಾಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪ ೆರ್ಧಾಯು ರೈತರ ಬೆಲೆಗಳನು್ನ ಹೆ ್ಚುಸುತ್ತದೆ.

ಎ ಎಂ ಪಾ್ರಬಲ್ಯಕಾ್ಕೂಗಿ ಅಲಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಆವಿಷಾ್ಕೂರಕೆ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ

1. ಎ ಎಂ ಯನು್ನ ಬೈಪಾ

ಮಾಡುವುದು: ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ , ದೊಡ್ಡ ಅಂತರಗಳ

• ಮಂಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಹಳೆಯ ರಚನೆಗಳನು್ನ ಪುನರಾವ ರ್ಧಾಸುವುದೇ?
ಅಂತರರಾಜ್ಯ ವಾ್ಯಪಾರವನು್ನ
್ರೕತಾಬ್ಸಿಹಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನದಂದು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಲ್ಲಿ ಪಾವ ಯನು್ನ ಕಡಾ್ಡಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ವಾ್ಯಪಾರಕೆ್ಕೂ ವಿಘಟನೆಯಿಲಲ್ಲಿದ ವಾ್ಯಪಾರ - ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಖರೀದಿಸುತಾ್ತರೆ
● ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಮಾರುಕಟೆ್ಟುಗಳ
ಬೆಲೆ ಅನೆ್ವೕಷಣೆ ಕಾಯರ್ಧಾವಿ ಾನ ಯಾವುದು? ಉಲೆಲ್ಲೀಖದ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನೀಡುವಂತೆ ಎ ಎಂ ಯನು್ನ ವಿನಹಾಯಿ , ಯಾವುದು ಬದ ಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ಧಾ
ಮಾಡಬಹುದು ?
ಅನೇಕ ಎಲೆಕಾಷ್ಟ್ರನಿಕ್ ಪಾಲ್ಲಿಟ್ಫಾಮ್ರ್ಧಾಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪಕರ್ಧಾ ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ (ಪರಸ್ಪರ ಕಾಯರ್ಧಾಸಾಧ್ಯತೆ)
● ವಿರೋಧವಿಲಲ್ಲಿದ ಮಾರುಕಟೆ್ಟುಗಳ : ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಮಾರುಕಟೆ್ಟುಗಳ ಎಂದರೆ ಏಕಸಾ್ವಮ್ಯದ ಮಾರುಕಟೆ್ಟುಗಳ
ಸಣ್ಣ ಆಟಗಾರರು ನಿಗಾ ಇಟು್ಟು ಕಾಯುತಾ್ತ ಕೂರಲು ಬಯಸುವಷು್ಟು ಅಸ್ಪಷ್ಟು; ಲಾಭಗಳನು್ನ ಹಂಚದೆ ಹೋಗಬಹುದು
• ಅನಿಯಂ ್ರತ - ವಹಿವಾಟುಗಳನು್ನ ಅದೃಶ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ “ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದನು್ನ ನಿಯಂ ್ರಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ್ಲಿ”
ಯಾವುದೇ ೕ ್ವಚಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ್ಲಿ
ಬೆಲೆ ಮಾಹಿ ಮತು್ತ ಮಾರುಕಟೆ್ಟು ಬುದಿದ್ಧಿವಂ ಕೆ ತುಂಬಾ ದುಬರ್ಧಾಲವಾಗಿದೆ - ವಿಭಾಗ II7 (1) ಮತು್ತ (2)
ವಿಘಟಿತ ನಿಯಂತ್ರಕ ರಚನೆ - ಅ ್ತತ್ವದ ಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಗೋದಾಮುಗಳ ಮತು್ತ ಖಾಸಗಿ ಯಾಡರ್ಧಾಗಳ ಎ ಎಂ ಅಡಿಯ ಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಹೊಸತು
ಇರುವುದಿಲಲ್ಲಿವೇ?
● ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರದ ಕಾಯರ್ಧಾವಿ ಾನಗಳ : ದುಬರ್ಧಾಲ ಮತು್ತ ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟುವಾಗಬಹುದು
ಅಂತರರಾಜ್ಯ-ವಾ್ಯಪಾರ
ಎಲೆಕಾಷ್ಟ್ರನಿಕ್ ಪಾಲ್ಲಿಟ್ಫಾಮ್ರ್ಧಾಗಳ

1. ಎ ಎಂ ಯನು್ನ ಬೈಪಾ

ಮಾಡುವುದು: ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ?

2. ರಾಷಿಷ್ಟ್ರೕಯ ಸಾಸ್ಥಿನವನು್ನ ಬೆಳೆ ಕೊಳಿ್ಳು (ಮತು್ತ ಫಾವರ್ಧಾಡ್ರ್ಧಾ ಎಕೆಬ್ಸಿಪಾಟ್ೕಂಜ್)
●

●
●

ಹಬ್ ಮತು್ತ ಸೊ್ಪೕಕ್ - ಇ-ನಾ್ಯಮ್ (

ಸೇರಿದಂತೆ ಇ-ಪಾಲ್ಲಿಟ್ಫಾಮ್ರ್ಧಾಗಳನು್ನ ಸಂಪ ರ್ಧಾಸುತ್ತದೆ,

ಇಂಟಆರ್ಧಾಪರೇ ಟಿಗಾಗಿ ಟೆಂಪೆಲ್ಲೀಟ್ ಅನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ (
ಈಗಾಗಲೇ ಅ ್ತತ್ವದ ಲ್ಲಿದೆ)
ಪಾರದಶರ್ಧಾಕ ಮತು್ತ ನಿಯಂ ್ರಸಬಹುದಾದ, ನಿಯಂತ್ರಕ ೕ ್ವಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಎಫ್ ಒ ನೀ “10,000 ಎಫ್ ಒಗಳ ” - ನೇರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನು್ನ ಹೆ ್ಚುಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಧಾಜನಿಕ
ಹೂಡಿಕೆಗಳ - ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನು್ನ ಅವಲಂ
ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭವನು್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.

3. ಡೇಟಾ ಆ ರ್ಧಾಟೆಕ್ಚುರ್ - ಪಾರದಶರ್ಧಾಕತೆ ಮತು್ತ ನೀ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ
4.
5. ನಿಯಂತ್ರಕ ವಾಸು್ತಶಿಲ್ಪ: ಎಲಾಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಥ ಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನು್ನ ನಿಯಂ ್ರಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಎಲಾಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಹು ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಸೆಸ್ಥಿಗಳನು್ನ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ್ಲಿ.

2. ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಕಾಯಿದೆ
●

ಇದರ ಉದೆ್ದಾೕಶವೇನು ಇತು್ತ?
○ ದಾಸಾ್ತನು
ಗಳ ೕಲೆ ಅನಿಯಂ ್ರತ ಮತು್ತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿಬರ್ಧಾಂಧಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯ ್ನ ದೆ
○ ಸುಗಿ್ಗಯ ನಂತರದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನು್ನ
ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
○ ಇ ಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸೆ್ಯ

●

ಅಸಾ ಾರಣ ಸಂದಭರ್ಧಾಗಳ ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
○
ಲಲ್ಲಿರೆ ಬೆಲೆಯ ಲ್ಲಿ 100% ಹೆಚ್ಚುಳ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) ಮತು್ತ ಹಾಳಾಗದ ಕೃಷಿ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಧಾಗಳ ರಿಟೇಲ್ ಬೆಲೆಯ ಲ್ಲಿ 50% ಹೆಚ್ಚುಳ
○ ಮೂಲ ಬೆಲೆ - ಹಿಂದಿನ 12 ಂಗಳ ಗಳ ಅಥವಾ ಕಳೆದ 5 ವಷರ್ಧಾಗಳ ಸರಾಸರಿ ರಿಟೇಲ್ ಬೆಲೆ, ಯಾವುದು ಕಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು
○ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತತೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಎಷು್ಟು ಹೆಚು್ಚು ಂದರೆ ಅದು ಅಪ್ರಸು್ತತವಾಗುವಷು್ಟು

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತತೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಸಪೆಲ್ಲಿೖ ಚೈನ್ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜನಗಳನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ
○ ಪ್ರಚೋದಕ ಬೆಲೆ ಹೆಚಾ್ಚುದಂಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸು್ತತತೆ ಪ್ರಶಾ್ನಹರ್ಧಾ ಆಗುವಷು್ಟು?
○ ಬೆಲೆಗಳ ಲ್ಲಿ ಪಾ್ರದೇಶಿಕ ವ್ಯತಾ್ಯಸಗಳ ಹೆಚು್ಚು, ಆದ್ದಾರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ
○
ದಾಸಾ್ತನು
ಗಳನು್ನ “ರ ್ತ ಆದೇಶಗಳ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೂರಣಾ ಸಾಮಥ್ಯರ್ಧಾ” ಕೆ್ಕೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು
○ ಇವು ರೈತರ ಹಿತಾಸ ್ತ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎನು್ನವ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಅಸಹಜವಾದುದು, ನಂಬಲಸಾಧ್ಯ
ಸರಕುಗಳನು್ನ ಕಾಣದಾಗಿರಿ - ಖಾಸಗಿ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದದ್ಧಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಗೋದಾಮುಗಳ - (ವಾ್ಯಪಾರ ನೀ ಮತು್ತ ಆಹಾರ ಬೆಂಬಲದ
●

ೕಲೆ ಪರಿಣಾಮ ೕರುತ್ತದೆ)

3. ಗು ್ತಗೆ ಕೃಷಿ ಸುಗಿ್ರೕವಾ ೆ: non-starter?
ಮಾದರಿ ಗು ್ತಗೆ ಕೃಷಿ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಸುದೀಘರ್ಧಾ ಇ ಹಾಸ (2001 ರಿಂದ); ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವು ಬೋಧಪ್ರದವಾಗಿದೆ; ಭಾರ ೕಯ ಗು ್ತಗೆ ಕಾ

್ದಾ

ಅ ್ತತ್ವದ ಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಬಳಕೆಯ ಲ್ಲಿ ಇಲಲ್ಲಿ
●

ಪ್ರಸು್ತತ ಆವೃ ್ತ: ಹೊಸತೇನಿದೆ?
○

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮತು್ತ ಕೃಷಿ ಸೇವೆಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಲು ವಾ್ಯ ್ತಯನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ

○

ಖಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಖಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳನು್ನ ಕಡಾ್ಡಯಗೊಳಿಸುವುದಿಲಲ್ಲಿ

○

ಖಿತ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ವಹಿವಾಟನು್ನ “ರಾಜ್ಯ ಕಾಯಿದೆ” ಅಥವಾ ಇ ಎ (II.7.1 ಮತು್ತ 2) ನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಅಡಿ್ಡಗಳ
○

ರೈತರು ಅಥವಾ ಅಗಿ್ರ

ನೆಸ್ನವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಖಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಸ ್ತ ಹೊಂದಿಲಲ್ಲಿ.

○

ರೈತರು ಔಪಚಾರಿಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲ್ಲಿ, ಸಂಸೆಸ್ಥಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ್ತೕವಿ ಅನ್ನಬಹುದೇ ಹೊರತು...

○

“ಬರೀ ಸು ್ತದಾರರನ್ನಲಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾವತೂ್ತ ಒಬ್ಬ ರೈತರನು್ನ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕೂ ಕರೆದೊಯು್ಯವುದಿಲಲ್ಲಿ; ಇದು ಎಲಾಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗಿನ
ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಅಪಾಯಕೆ್ಕೂ ತಳ ್ಳುತ್ತದೆ ”. ಅಗಿ್ರಬು್ಯ ನೆ ಬ್ಸಿ ಸ

ೕ ೆ,

ಟು್ಟುಪಾಳಯಂ, ತ ಳ ನಾಡು, 2007.

○

“ತೃ ೕಯ ಅಹರ್ಧಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು” (II.4.4) ಮತು್ತ ಮೂರನೇ ವ್ಯ ್ತಯ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕರೆಗಳ

○

ಹೆ ್ಚುನ ಸಂಖೆ್ಯಯ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಖಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

fhgygcv htfvrt4f

ಮಾರುಕಟೆ್ಟುಗಳ
ರಾಷಿಷ್ಟ್ರೕಯ ಸಾ್ಪಟ್ ಎಕೆಬ್ಸಿಪಾಟ್ೕಂಜ್
ರಾಷಿಷ್ಟ್ರೕಯ ಸಂಯುಕ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರ
ನೀ ರೂ ಸುವುದಕೆ್ಕೂ ದತಾ್ತಂಶ ಸಂರಚನೆ
ಪೂರಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಎ ್ಪಒ ಸಾಲ
ಮೂಲಸೌಕಯರ್ಧಾ

ಒಕೂ್ಕೂಟ

ಕೃಷಿಯ ಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಸ್ತ ೇಪ
ಬೆಲೆ ಒತಾ್ತಸೆ
ಆದಾಯ ಒತಾ್ತಸೆ
ಸಾವರ್ಧಾಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಆರ್ ಡಿ
ಮೂಲಸೌಕಯರ್ಧಾ ನೈಸಗಿರ್ಧಾಕ
ಸಂಪನೂ್ಮಲ

ಸಾಂ ಸ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಗುಣಮಟ್ಟು
ಮಾರುಕಟೆ್ಟು ಬುದಿ್ದಾವಂ ಕೆ

ಮಾರುಕಟೆ್ಟುಗಳ

ಕೃಷಿಗೆ ಆಸರೆ
ಭಾರ ೕಯ ಕೃಷಿ ರಾಜ್ಯ ಬೆಂಬಲ / ಹಸ್ತ ೇಪವಿಲಲ್ಲಿದೆ ಅಭಿವೃದಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದೇ?
○

ಕೊಕೆ್ರೕನ್ನ ಟೆ್ರಡ್ ಲ್

○

ಬೆಂಬಲದ ಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕ ವಿರೂಪಗಳ

○

ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮತು್ತ ರೈತರ ನಡುವಿನ ಅಸಮತೋಲನ

ಬೆಲೆ ಬೆಂಬಲ (ಇಳ ವರಿ ಬೆಲೆ ಮತು್ತ ಒಳಸುರಿ ಬೆಲೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡೂ)
○

ಎಂಎ ್ಪ, ಬೆಲೆ ಕೊರತೆ ಪಾವ ಗಳ , ಒಳಹರಿವುಗಳಿಗೆ ಸ ಬ್ಸಿಡಿ ಬೆಲೆ (ವೌಚೆರ್ ಮತು್ತ ಸಾ್ಟು್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳ )

○

ಸ್ವ-ಗುರಿಕೇಂದಿ್ರತ ಆದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟು

ಆದಾಯದ ಬೆಂಬಲ
○

ವ್ಯ ್ತಗಳನು್ನ (ರೈತರನು್ನ) ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಆದ್ದಾರಿಂದ ವೈಯ ್ತಕ

○

ಆದರೆ ರೈತ ಯಾರು?

ೕಗ ೇಮದ

ೕಲೆ ಕೇಂದಿ್ರೕಕರಿಸುತ್ತದೆ

ಉಪಸಂಹಾರ
•

ಸುಗಿ್ರೕವಾ ೆಗಳ ಆಟದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ

ಆಟದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಲ್ಲಿ
○
○
○

ಯಾರು ಆಡಲು ಸಜು್ಜುಗೊಂಡಿದಾ್ದಾರೆ?
ೕಪುರ್ಧಾಗಾರ ಯಾರು?
ಆಟವು ಚೆನಾ್ನಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ ್ಳುವುದೇ?

●

ಸಾ ೕಪ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಪ ಾರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಖಾತರಿಯಿಲಲ್ಲಿ; ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ರೂಪದ ಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ವಾಗುವುದು ದೂರದ ಕನಸೇ ಸರಿ

●

ಸಾಕಷು್ಟು ಪೂರಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ; ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ರಾಜ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಹೆಚು್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಆಗುತ್ತದೆ.

