11. ೇೆ ತರ ೇ ಸಂೆಗಳ
ಸಂೇಧ ಾಲಯಗಳ ಅವೃಪಸುವ ೊಸ ಾಂಕೆಗಳನು !ೇತಮಟ%ದ'( ಪ)ಾರ ಪಸಲು
+ಾಜ-ದ'( ಾಗೂ ಇ/ಾ0ೆಯ ಅ12ಾ3/5ಬ7ಂ ಮತು8 +ೇ9ೆ: ;ಾ<ೕ=ಾರರ ಾಂಕ >ಾನದ
ಉನ ೕಕರಣ2ಾA< 2ೆಳಕಂಡ 6 +ೇ9ೆ: ತರCೇ ಸಂDೆEಗಳ 2ಾಯF GವFHಸು8Iೆ. ಈ ತರCೇ
ಸಂDೆEಗಳ'( +ೇ9ೆ: ಕೃL Mಾರಂಸುವ +ೇ9ೆ: CೆNೆOಾರ3Oೆ ಫ/ಾನುಭR ಬಲವಧF ಾ ತರCೇ,
ಮHNೆಯ3Oೆ STೆ% 2ೊ+ೆದ +ೇ9ೆ: ಗೂಡುಗUಂದ ಕರಕುಶಲ ತರCೇಯನು Gೕಡ/ಾಗು8=ೆ. ಈ ತರCೇ
ಸಂDೆEಗಳ'( ಪWರುಷ ಮತು8 ಮHNೆಯ3Oೆ ಪೆ-ೕಕ ವಸಗೃಹ Dೌಲಭ-R=ೆ. ತರCೇ ಸಂDೆEಗಳ Rವರ
2ೆಳಕಂಡಂ=ೆ.
ಕ.ಸಂ.
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ಕು=ೇರು +ೇ9ೆ: ತರCೇ ಸಂDೆE
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2ೆ.ಅ\.MೇTೆ +ೇ9ೆ: ತರCೇ ಸಂDೆE
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ೋಳಹುಣDೆ +ೇ9ೆ: ತರCೇ ಸಂDೆE
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+ಾ^ಾಪWರ +ೇ9ೆ: ತರCೇ ಸಂDೆE
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ಾಸನ +ೇ9ೆ: ತರCೇ ಸಂDೆE

ಈ ತರCೇ ಸಂDೆEಗಳ'( 2019-20 ೇ Dಾ'Oೆ 2ೆಳಕಂಡ 2ಾಯFಕಮಗಳನು ರೂ_ಸ/ಾ<=ೆ.
1.ಕರಕುಶಲ ತರ ೇ
+ೇ9ೆ: ಕೃLಯ ಉಪ ಉತ`ನ ಗಳ ಸದaಳ2ೆbಂದ ಆ=ಾಯ ೆSdಸಲು STೆ% 2ೊ+ೆದ +ೇ9ೆ:
ಗೂGಂದ ಕರಕುಶಲ ವಸು8ಗಳನು ತ^ಾ3ಸುವ ಬOೆe ತರCೇಯನು Gೕಡ/ಾಗುವWದು. +ೇ9ೆ: fತ8 ೆ
2ೋgಗಳ'(ನ ಉಪ ಉತ`ನ Iಾದ STೆ% 2ೊ+ೆದ ಗೂಡುಗUಂದ ಾರ ತ^ಾ32ೆ, ಶು;ಾಶಯ ಪತಗಳ, ಹೂ
ಗುಚdಗಳ ಮತು8 ಇG ತ+ೆ ಕರಕುಶಲ ವಸು8ಗಳ ತ^ಾ32ೆ ಬOೆe ಒಂದು ಂಗಳ ಅವ1ಯ Mಾತ-iಾ
ತರCೇಯನು ಮHNಾ ಅಭ-jFಗUOೆ ಒದ<ಸ/ಾಗುವWದು. ಕರಕುಶಲ ತರCೇOೆ Cೇ2ಾಗುವ ಕ)ಾd
Dಾಮ<ಯ Iೆಚdವನು ಇ/ಾ0ೆಯು ಭ3ಸುತ8=ೆ. ಪ ತಂಡದ'( 25 ಮHNೆಯ3Oೆ ತರCೇ Gೕಡಲು
2ಾಯFಕಮ ರೂ_ಸ/ಾ<=ೆ. ಪ ಅಭ-jFOೆ 30 ವಸಗಳ ತರCೇOೆ ರೂ.2000/- kಷ- Iೇತನ
Gೕಡ/ಾಗುವWದು.
2.ೇೆ ತರ ೇ

ಸಂೆಗಳ ೇೆ ೆೆಾರ!ೆ ೇೆ ಕೃ#ಯ ಬೆ& 04 )ನಗಳ ಅವ-ಯ ತರ ೇ

.ಾಯ/ಕಮ:
+ಾಜ-ದ 30 l/ೆ(ಗUಂದ 4000 ಮಂ ೊಸ=ಾ< +ೇ9ೆ: CೆNೆ Mಾರಂಸುವ +ೈತರನು ಆnA
oಾ ತರCೇ ಸಂDೆEಗಳ'( +ೇ9ೆ: ಕೃL ಬOೆe ತರCೇ Gೕಡ/ಾಗುವWದು. ಈ 2ಾಯFಕಮವW 04 ನಗಳ

ಅವ1ಯ=ಾ<ದು, 02 ನಗಳ ತರCೇ ಮತು8 02 ನಗಳ ಅಧ-ಯನ ಪIಾಸ ಒಳOೊಂರುತ8=ೆ. 2
ನಗಳ ಅಧ-ಯನ ಪIಾಸದ'( ಪಗಪರ +ೈತರು ಅಳವ52ೊಂರುವ ೊಸ ಾಂಕೆಗಳ ಬOೆe
ಪ3ಚಯ oಾ2ೊಡುವWದು ಾಗೂ ಸಂೇಧ ಾ ಸಂDೆEಗUOೆ ;ೇp GೕಡುವWದು.

ಪ ಫ/ಾನುಭROೆ

ರೂ.2000/- ಗಳನು Iೆಚd oಾಡಲು ಘಟಕ ದರವ ಾ < Gಗ ಪ5ದು, 2 ನಗಳ ತರCೇ ಅವ1Oೆ
ಉಪಾರ, ಊಟ, 2ಾs / pೕ
Iೆಚd ಮತು8

IೆಚdಗUOಾ<, 2 ನಗಳ ಅಧ-ಯನ ಪIಾಸದ'( ಊಟ, ವಸ, Dಾ3Oೆ

ಎDಾAuF IೆಚdಗUOೆ, /ೇಖನ Dಾವi<, ;ೋಧನ Dಾಮ<, Oೌರವಧನ, ಪ^ಾಣ ಭೆ-

ಇಾ- Iೆಚd2ಾA< ಮತು8 ನ ಭೆ- ಪ ಆಭ-jFOೆ ಒಂದು ನ2ೆA ರೂ.50/- ರಂೆ ಒಟು% ರೂ.200/ಗಳನು Gಗಪ5=ೆ.

ತರ ೇ ಪ3ೆಯುವ ೈತರ ಆ67ೆ 8ಾನದಂಡಗಳ
1. ತರCೇ ಪwೆಯುವ +ೈತರು ಕwಾxಯIಾ< +ೇ9ೆ: CೆNೆOಾರ+ಾ<ರCೇಕು / ೊಸ=ಾ< +ೇ9ೆ: ಕೃL
Mಾರಂ5ರCೇಕು.
2. ವಯDಾyದ / ಅ ಾ+ೋಗ-ಂರುವ +ೈತರನು ತರCೇOೆ ಆnA oಾಡCಾರದು.
3. ಮHNಾ +ೇ9ೆ: CೆNೆOಾರರು ತರCೇOೆ ಸಣz ಮಕAಳನು ಕ+ೆತರಲು ಅವ2ಾಶRರುವWಲ(.
4. ತರCೇOೆ ಆnA^ಾದ +ೈತರು ಕwಾxಯIಾ< 04 ನಗಳ{ ತರCೇOೆ ಾಜ3ರCೇಕು.

ತರ ೇ ಸಂೆ;ಾರು ೇೆ ೆೆಾರರ ತರ ೇ ಾ< =ಗ)ಪ>?ರುವ ೆಗಳ @ವರ
1. ಕ.ಸಂ
1

2. ತರ ೇ ಸಂೆ
ಚನ ಪಟ%ಣ, +ಾಮನಗರ l/ೆ(.

3. =ಗ)ಪ>?ರುವ ೆಗಳ
Cೆಂಗಳ{ರು Oಾoಾಂತರ, Cೆಂಗಳ{ರು ನಗರ, 2ೋ/ಾರ,
SಕAಬNಾ|ಪWರ, oಾಗ fತ8 ೆ ವಲಯ

2

ಕು=ೇರು, )ಾಮ+ಾಜನಗರ l/ೆ(

)ಾಮ+ಾಜನಗರ, }ೖಸೂರು, 2ೊಡಗು, ಮಳವU| ಾ.
ಮಂಡ- l/ೆ(

3

2ೆ.ಅ\.MೇTೆ (S2ೊAೕನಹU|),
l/ೆ(

ಮಂಡ- ಮಂಡ- (ಮಳವU|,

ಾಗಮಂಗಲ ಾ. ೊರತುಪ5),

SಕAಮಗಳ{ರು, ಉಡು_, ದಣಕನ ಡ ಮತು8 ಕುಗ
fತ8 ೆ ವಲಯ

4

ೋಳಹುಣDೆ, =ಾವಣOೆ+ೆ l/ೆ(

SತದುಗF,

=ಾವಣOೆ+ೆ,

ಬNಾ|3

ಮತು8

ತುಮಕೂರು(ತುರುIೇ2ೆ+ೆ ಾಲೂ(ಕು ೊರತುಪ5)
5

+ಾ^ಾಪWರ, ]ಾರIಾಡ l/ೆ(.

Cಾಗಲ2ೋTೆ, ]ಾರIಾಡ, ಗದ, RಜಯಪWರ, ಾIೇ3
+ಾಯಚೂರು ಮತು8 ಉತ8ರಕನ ಡ l/ೆ(

6

ಾಸನ, ಾಸನ l/ೆ(

ಾಸನ, kವಗe, ತುರುIೇ2ೆ+ೆ ಾ. ತುಮಕೂರು l/ೆ(,
ಾಗಮಂಗಲ ಾ. ಮಂಡ- l/ೆ(.

3. Bೇತ ಮಟDದ ೇೆ ೆೆಾರ!ೆ ೇೆ ತರ ೇ

ಸಂೆಗಳ ಅ-.ಾ! / ?ಬFಂ)ಗGಂದ ೇೆ ಕೃ#

Hಾಂ ಕHೆ ಬೆ& IಾತJKHೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು )ನದ ತರ ೇ .
+ೇ9ೆ: CೆNೆOಾರ3Oೆ !ೇತ ಮಟ%ದ'( Mಾತ-iೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನದ ತರCೇ 2ಾಯFಕಮದ'(
^ಾವ Oಾಮದ'(, ^ಾವ ಋತುoಾನದ'( ^ಾವ ಾಂಕ 2ೊರೆ Gೕ<ಸಲು ಕಮ ವHಸCೇಕು
ಎಂಬುದರ ಬOೆe 2ಾಯFಕಮ ರೂ_5 ತರCೇ Gೕಡ/ಾಗುವWದು. 50 ಮಂ +ೈತ3Oೆ ಒಂದು ನದ
ತರCೇ 2ಾಯFಕಮ2ೆA ರೂ.6000/-ಗಳ ಘಟಕದರ Gಗಪ5=ೆ.
ತರ ೇ ಪ3ೆಯುವ ೈತರ ಆ67ೆ 8ಾನ ದಂಡಗಳ
1. ತರCೇ ಪwೆಯುವ +ೈತರು ಕwಾxಯIಾ< +ೇ9ೆ: CೆNೆOಾರ+ಾ<ರCೇಕು/ ೊಸ=ಾ< +ೇ9ೆ: ಕೃL
Mಾರಂ5ರCೇಕು.
2. ವಯDಾyದ/ಅ ಾ+ೋಗ-ಂರುವ +ೈತರನು ತರCೇOೆ ಆnA oಾಡCಾರದು.
3. ಮHNಾ +ೇ9ೆ: CೆNೆOಾರರು ತರCೇOೆ ಸಣz ಮಕAಳನು ಕ+ೆತರಲು ಅವ2ಾಶRರುವWಲ(.
4. ೇೆ ನೂಲು NOಾPQ.ೆRಾರ!ೆ 06 )ನಗಳ ತರ ೇ :
+ಾ^ಾಪWರ +ೇ9ೆ: ತರCೇ ಸಂDೆEಯ'( 2ೇಂದ +ೇ9ೆ: ಮಂಡUಯ Demonstration cum

Technical Service Centre(DCTSC) +ಾ^ಾಪWರದ ಸಹೕಗ=ೊಂOೆ 6 ನಗಳ +ೇ9ೆ: ನೂಲು
f)ಾd2ಾ ತರCೇಯನು ಆೕlಸ/ಾ<=ೆ. ಒಟು% 06 ತಂಡಗಳ'( ಪ ತಂಡ2ೆA 20 ಮಂಯಂೆ
2ಾಯFಕಮ ರೂ_5=ೆ. ತರCೇಯನು ತರCೇ ಸಂDೆEಯ ಆವರಣದ'(ರುವ 2ೇಂದ +ೇ9ೆ: ಮಂಡUಯ

Demonstration cum Technical Service Centre(DCTSC) Gೕಡ/ಾಗುವWದು.
20 ಮಂಯ ಒಂದು ತಂಡ2ೆA 06 ನಗಳ ತರCೇ 2ಾಯFಕಮ2ೆA ರೂ.60000/-ಗಳ ಘಟಕದರ
Gಗಪ5=ೆ.

