ಪತ್ರರಕಹಪರಕಟಣೆ

'ಕನಹಾಟಕ ಅಂತರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಹಸಿ ಎಕಸಪೊ 2018'
ಪ್ರಹಷ ಮತತು ಪ್ರಹಸ ೀದ್ಯಮ ವಿನಿಮಯ ಕಹಯಯಕರಮ
ದಿನಹಾಂಕ: 28 ಫೆಬ್ರರಿ 2018-02 ಮಹರ್ಚಯ2018
ಷಥಳ: ಬೆಾಂಗಳೂರು ಅಾಂತರ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಷುು ಪರದವಯನ ಕೆೀಾಂದರ (ಬಿಐಇಸಿ)
ಭಹರತದ ಅತಯಾಂತ ದೆೊಡ್ಡ ಬಿ 2ಬಿ (ಬ್ುಯಸಿನೆಷುುಬ್ುಯಸಿನೆಸ್ ) ಪರಹಸಿ ಕಹಯಯಕರಮಹದ
‘ಕನಹಾಟಕ ಅಂತರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಹಸಿ ಎಕಸಪೊ 2018’ಮೀಳದ ಉದಹಾಟನ ಆೃತ್ರುಯನುು ಕನಹಾಟಕ
ಷಕಹಯರದ ಪ್ರಹಸ ೀದ್ಯಮ ಇಲಹಖ 2018 ರಪ ಬ್ರರಿ 28 ರಿಂದ್ ಭಹರ್ಚಾ 02 ರಯ ಗ ಆಯೀಜಿಷಲಿದೆ.
ಕನಹಾಟಕ ಯಹಜ್ಯ ಮತತು

ಫ ಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಲಹರು ಶಯಗಳಾಂದಲ

ದ ೀವ ವಿದ ೀವಗಳ

ಪ್ರಹಸಿಗರನ್ತನ ಸ ಳ ಯತ ಮ ಲಕ ನಿರಂತರಹಗಿ ೃದಿಿಷುತ್ತುರತ ಪ್ರಹಸ ೀದ್ಯಮಕೆೆ ಕೆೊಡ್ುಗೆಯನುು
ನೀಡ್ುತ್ಹುಬ್ರುತ್ರುದೆ. ಕನಹಾಟಕ ಅಂತರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಹಸಿಎಕಸಪೊ 2018 ಮೀಳದ ಉದಹಾಟನ
ಆೃತ್ರುಯು 25ಕ ೂ ಹ ಚ್ತು ದ ೀವಗಳ 400 ಕ್ೂಂತಲ ಮಿಗಿ ಲಹದ ನ ೀಂದಹಯಿತ ಖರಿೀದಿದಹರರತ ಮತತು
ಮಹಧ್ಯಮಗಳ ೂಂದಿಗ ಷಜ್ುುಗೆೊಳಳಲಿದೆ.
ಮ ರತದಿನ್ಗಳ ಮೀಳು 1,000 ಕ್ೆಾಂತಲೊ ಮಿಗಿಲಹದ ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಗಳನ್ತನ ಆಕಷ್ಟ್ಾಷಲಿದುು , 10,000
ಕ್ೂಂತಲೊ ಹ ಚ್ತು ಪ್ೂಾಹೆೊಾಂದಹಣಿಕೆ ಷಾಂದವಯನಗಳನುು ದ್ಗಿಷತ ಮೊಲಕ ಅಸಯಅಾಂತರರಹಷ್ಟ್ರೀಯ
ಖರಿೀದಿದಹರರು ಹಹಗೊ ಮಹರಹಟಗಹರರಿಗೆ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ೀದಿಕ ಗಳು, ನ ಟವಕ್ಾಂಗಮತತು ಮತಖಹಮತಖಿಬ ೀಟಿ ಯ
ಅಕಹವಕಲಿಿಷಲಿದೆ.
“ಕನಹಾಟಕು ಯತನ ಸ ೂವಿವವಪ್ರಂಪ್ಯ ಯ ಜ್ನಮಚ್ುುಗೆಯ ಉತ್ೆುೀಜ್ಕ ತಹಣಗಳೊ ಾಂದಿಗೆ ಜಹಗತ್ರಕಹಗಿ
ಮಚ್ುುಗೆಪಡೆದ ಭಯ ಹಹಗ ಸ ಂದ್ಯಾ ಭರಿತ ನ್ಯಜೀವಿನ ಲ ಗಳು ಹಹಗೊ ಮೀಸಕ ನೆೈಷಗಿಯಕ
ಕಡಲತ್ತೀರಗಳಾಂದ ಆೃತಹಗಿದುು , ಪ್ರಹಸ ೀದ್ಯಮಕ್ ೀತರದ್ಲ್ಲಿ ಉತ ುೀಜ್ನ್ಕಹರಿ
ಷ ಕು ಹತಹರಣನ್ತನ ಹ ಂದಿದ

”

ಎಾಂದು

ಪರಹಸೆೊೀದಯಮ,

ಬ್ಂಡಹಳಸ ಡಲತ

ಮಹಹಿತ್ರತಾಂತರಜ್ಞಹನ

ಹಹಗೊ

ಜೆೈವಿಕತಾಂತರಜ್ಞಹನ ಷಚಿರಹದ ಗೌರಹನಿತ ಪ್ರರಯಹಾಂಕಖಗೆಯ ತ್ರಳಸಿದಹುರೆ. “ಕನಹಾಟಕ ಅಂತರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ

ಪ್ರಹಸಿ ಎಕೆೊಸೊ” ಮೊದ್ಲಫಹರಿಗ ಮೀಳೆೈಷಲ್ಲದುು, ಭಹರತಕೆೆ ಪ್ರಹಸಿಗರನುು ಆಕಷ್ಟ್ಯಷುಲಿಿ ಮತತು
ಪ್ರಹಸ ೀದ್ಯಮ ಬೆಳಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟ್ುಯಾಂದ ಅತಯಾಂತ ಮಸತಿಯುತಹಗಲಿದೆ, ವಿವವದ ಪರಹಸಿಗರನುು
ಸೆಳೆಯುಲಿಿ ಹಹಗೊ ಕನಹಯಟಕದ ಪರಹಸಿಷಥಳಗಳನ್ತನ ಬಿಾಂಬಿಷುಲಿಿ ಈ ಮೀಳ

ಪೂರಕಹಗಲಿದುು ,

ಇದರೆೊಾಂದಿಗೆ ಕನಹಾಟಕ ಪ್ರಹಸ ೀದ್ಯಮ ಹಯಪಹರದ ಪ್ರಯತನಗಳನ್ತನಹ ಚ್ಚುಷತತುದ ” ಎಾಂದು ಷಚಿರಹದ
ಶ್ರೀಪ್ರರಯಹಾಂಕಖಗೆಯ ಹೆೀಳದಹುರೆ.
ಪ್ರಹಸ ೀದ್ಯಮಲಯನ್ತನ ಹಿಗಿಿಷತುದ್ತ ಈ ಮೀಳದ್ ಪ್ರಮತಖ ಉದ ದೀವಹಗಿ ದೆ. ಈ ಮೀಳು
ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ

ಹಹಗೊ

ಪರಹಸೆೊೀದಯಮಕೆೆ

ಅಾಂತರರಹಷ್ಟ್ರೀಯ
ಉತುಮ

ೃತ್ರುಪರರನುು

ಹಯಹರಅಕಹವಗಳನ್ತನ

ಗೊೂಡಿಷು
ಕಲಿಿಷಲಿದೆ

ಮೊಲಕ

ಎಾಂದು

ಕನಹಯಟಕ

ನರಿೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ.

ಅಸ ೀಸಿಯೀಶನ್ ಆಫ್ಡೆೊಯಮಹಸಿುಕ್ಟ ಆಾಪ್ಯ ೀಟರ್ಸಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮಹ (ADTOI), ಅಡ ವಂಚ್ಟ ಾ
ಆಾಪ್ಯ ೀಟರ್ಸಾಅಸ ೀಸಿಯೀಶನ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಮಹ (ATOAI) ಮತತು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸ ೀಸಿಯೀಶನ್
ಆಫ್ಟೂಆಾಪ್ಯ ೀಟರ್ಸಾ, ಟ್ಹರ ಲ್ ಏಜ ಂಟ್ಸ್ ಅಸ ೀಸಿಯೀಶನ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಮಹ ( ಟಿಎಎಐ), ಎಸ ೂಎಎಲ್,
ಎಫ್.ಕ .ಸಿ.ಸಿಐ, ಕನಹಾಟಕ ಪ್ರಹಸ ೀದ್ಯಮ  ೀದಿಕ , ಹ ೀಟ್ ಲಮತತು ಯ ಸ ೂೀಯ ಂಟ್ಸ ಅಸ ೀಸಿಯೀವನ್
ಆಫ್ ಇಂಡಿಮಹ ( ಎಫ್ಎರ್ಚಆಎಾಐ) ಮುಾಂತ್ಹದ ಷಾಂಸೆಥಗಳು ಈ ಮೀಳಕೆೆ

ತಮಮ ಬೆಾಂಬ್ಲನುು

ಷೊಚಿಸಿೆ.
ಕನಹಾಟಕನುು ಬಿಾಂಬಿಷು ವಿವೆೀಶ ಆಕಶಯಣೆಯನೊು ಈ ಮೀಳ

ಳಗೆೊಾಂಡಿರುತುದೆ, "ಕನಹಾಟಕ

ತನ್ನ ೈವಿಧ್ಯಮಯಮಯಹದ

ಹಯಹರಿೀ

ಅಹಹಿದಕರ

ವಿಹಹರಹಹಗೊ

ಪ್ರಹಷದೆೊಾಂದಿಗೆ

ಪರಹಸೆೊೀದಯಮದ್ ಅತಯಂತ ಆಷಕ್ುದಹಯಕ ಮತತು ಉತಹದ್ಕ ಯಹಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಂದಹಗಿದ . ಪ್ರಷತುತ
ಮೀಳು ಪ್ರಹಸ ೀದ್ಯಮ
 ೀದಿಕ ಮಹಗಲ್ಲದ್ತದ,

ಲಯದ್ಲ್ಲಿ

ಕನಹಾಟಕ

ಹಲ ಿಳುುರಿಗ

ಪ್ರಹಸೆೊೀದಯಮ

ಜಹಗತ್ತಕಮಟೂದ್ಲ್ಲಿ

ಭಹರತಕಟ್ ೂ ತಲತಪ್ಲತ

ಏಕಷಾಂಪನೊಮಲ

ಅತಯಾಂತ

ಪ್ರಮತಖ

ಮಹಧ್ಯಮಹಗಲಿದ " ಎಂದ್ತ ಪ್ರಹಸ ೀದ್ಯಮ ಇಲಹಖ ಯ ಪ್ರಧಹನ್ ಕಹಯಾದ್ರ್ಶಾ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಕ . ಅನೀಲ್
ಕುಮಹರ್ ಅಭಿಪಹರಯಪಟ್ಟುದಹುರೆ.
ನಿರಂತರಹದ್ ನ ಟವಕ್ಾಂಗ್ ೆೀದಿಕೆಯನುು ಷಜ್ುುಗೆೊಳಷಲು ತ್ತೀರ ಅಗತಯವಿರತ ಕ್ ೀತರದ್ ಅನ ವೀಶ ಣೆಗೆ
ಈ ಷಬ ಂದ್ತ ಅನ್ನ್ಯ ಅಕಹವಹಗಲಿದೆ. ಈ ಲಯದ್ ಹಯಹರಿ ಯಹಹರನ್ತನ ಅಭಿೃದಿಧಪ್ಡಿಷಲತ

ಎಲಿ ಜಹಲಗಳನುು ಗೊೂಡಿಷತ ಉದ ದೀವದಿಂದ್ ಕನಹಾಟಕ ಇಂಟನಹಯಾಶನ್ಲ್ ಟ್ಹರಲ್ ಎಕೆೊಸೊ
ಸಹಥಪಿಷತ ಗತರಿಹ ಂದಲಹಗಿದೆ.
ಹ ಚ್ಚುನ್ಭಹಹಿತ್ತಗಹಗಿ www.karnatakaexpo.com ಲಹಗ್ ಆಗಬ್ಸುದು.
ಮೀಳದ ಮುಖಹಯಾಂವಗಳು


ದ ೀವದ್ ಅತ್ತ ಪ್ರಹಸೆೊೀದಯಮ ಮೀಳ



25 ದೆೀವಗಳ 400 ಮಾಂದಿ ಆಹಹಿನತ ಪರತ್ರನಧಿಗಳು



ಖರಿೀದಿದಹರರೆೊಾಂದಿಗೆ ಆನೆಿೈನೊಿಯನಯೀಜಿತ 12,000 ಬಿ2ಬಿ (ಬ್ುಯಸಿನೆಷುುಬ್ುಯಸಿನೆಸ್ )
ಷಭೆಗಳು



ಸಹಸಷ ಹಹಗೊ ನಯಜಿೀವಿ, ಹಯಪಹರಿ ಪರಹಷಹಹಗೊ ಹೆೊೀಟ್ೆಲೂಳು, ಯಹತರಷಥಳಗಳು,
ಕನಹಯಟಕದ ಸಬ್ಬಗಳು, ವಿವಿಪರಾಂಪರೆಯ ಷಥಳಗಳು, ಅಧಿೆೀವನಗಳು, ಷಭೆಗಳು ಮುಾಂತ್ಹದ 15 ಕೊೆ
ಮಿಗಿಲು ಪರಹಸೆೊೀದಯಮ ವಿಭಹಗಗಳು



ಹಯಪಕಮಹರುಕಟ್ೆು ಹಹಗೊ ಬಹರಾಂಡಿಾಂಗ್



ಮೀಳದನಾಂತರ ಪರಹಸಿ ತ್ಹಣಗಳ ಭೆೀಟ್ಟ



ನೆಟಿಕ್ಯಾಂಗ್ ಮತುು ನವಿೀಕರಣ ಬೆಾಂಬ್ಲಿತ ಕಹಯಯಕರಮಗಳು

