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NGC/ EMPRI: 

 NGC 2001 ರಿಂದಲೂ ಪರಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿಲಯ , ಭರತ್ ಸರ್ಾರದ ಆರ್ಥಾಕ ಸಸಯದಿಂದ ಕರ್ಾಟಕದಲ್ಲ ಿರ್ಯಾನರ್ಾಹಿಸತತ್ತುದೆ ಮತ್ತು EMPRI 

(Environmental Management & Policy Research Institute ) NGC ಯ ರ್ಯಾಚರಣೆ ಜಬ್ಾರಯನ್ತು  ಜರಗೊಳಿಸತತ್ುದೆ. 

  NGC  ರ್ಯಾಕರಮರ್ನ್ತು ಅನ್ತಶಾನ್ಗೊಳಿಸಲತ ಸಚಿಲಯದ ಹಣ್ರ್ನ್ತು EMPRI ಮೂಲಕ ರನಸಲಗತತ್ುದೆ. ಪರಸರ ¸ÀAWÀzÀ ಮೂಲಕ NGC ರ್ಯಾಕರಮರ್ನ್ತು 

ರ್ೆೈಗೊಳ್ಳಲತ ಭರತ್ ಸರ್ಾರ ರೂ. 2500 / - ಹಣ್ರ್ನ್ತು ರನಸಲಗತತ್ುದೆ. 

NGC-GOI, ಪರಸರ-ಕಿಬ್ ಚಟತರ್ಟಿರ್ೆಗಳ್ು : 

 ರ್ಲೆೇಜತಗಳ್ಲ್ಲಿ ನದಾಷ್ಟ ಪರಸರ ಸಮಷೆಯಗಳ್ ಬಗೆ ೆಷೆಮಿರ್ರ್, ಚರ್ೆಾಗಳ್ು, ಉಪರ್ಯಸಗಳ್ು ಮತ್ತು ಜನ್ರಯ ಮತ್ತಕತೆಗಳ್ ಸಿಂಘಟರ್ೆ. 

 ಜಗತ್ತಕ ತಪಮನ್ ಮತ್ತು ಹಮನ್ ಬದಲರ್ಣೆ 

 ಅಪಯರ್ರ ತಯಜಯ, ಇ-ೆೇಸ್ಟಟ, 

 ಔಷ್ಧೇಯ ಸಸಯಗಳ್ು ಮತ್ತು ಅರ್ುಗಳ್ ಉಪಯೇಗಗಳ್ು 

 ಆರೊೇಗಯ ಮತ್ತು ರ್ೆೈಮಾಲಯ 

 ರ್ೆೈಸರ್ಗಾಕ ಸಿಂಪನ್ೂೂಲಗಳ್ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆ  

 ಪರಸರದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲನ್ಯದ ಪರಣಮ ಮತ್ತು ಪರಸರ ದತರಿಂತ್ಗಳ್ು 

 ಮಲ್ಲನ್ಯ / ರ್ನ್ಯಜೇವಿ ಉದಯನ್ಗಳ್ು, ಅಭಯರಣ್ಯಗಳ್ು ಷೆೇರದಿಂತೆ ಪರಸರ ಪರಮತಖಯತೆಯ ಕ್ೆೇತ್ರ ಭೆೇಟಿಗಳ್ ಮೂಲಕ ಜಗೃತ್ತ ಶಿಬಿರಗಳ್ ಸಿಂಘಟರ್ೆ. 

 ಜಲ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆ, ಶಬಾ ಮಲ್ಲನ್ಯ, ಯತಮಲ್ಲನ್ಯ ತ್ಡೆಗಟತಟವಿರ್ೆ,  

 ಜಮಿೇನ್ತ ಅರ್ನ್ತ್ತ 

 ರ್ಗದ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟಟಕ್ ಮರತಬಳ್ರ್ೆ ಷೆೇರದಿಂತೆ ತಯಜಯ ನರ್ಾಹಣೆ 

 ಮಳೆನೇರತ ರ್ೊಯತಿ 

 ಷಿಂರ್ರಮಿಕ ರೊೇಗಗಳ್ು, ಚಿPÀÄ£ïಗತನ್ಯ, ಡೆಿಂಗೂಯ, ಎಚ್ 1 ಎನ್ 1 ೆೈರಸ್ಟ 

 ರಷಯನಕ ರಸಗೊಬಬರಗಳ್ು & ಕೇಟರ್ಶಕಗಳ್ು 

 ಭರೇ ಲೊೇಹಗಳ್ ರ್ರಣ್ದಿಂದರ್ಗ ಆರೊೇಗಯದ ಪರಣಮಗಳ್ು 

 ಮರ ರ್ೆಡತವಿರ್ೆ 

 gÁåಲ್ಲಗಳ್ು, ಮರರ್ಣಿಗೆಗಳ್ು, ಮನ್ರ್ ಸರಪಳಿಗಳ್ು ಬಿೇದ ರಿಂಗಭೂಮಿ, ಭಷ್ಣ್ಗಳ್ು ಮತ್ತು ಚರ್ೆಾಗಳ್ನ್ತು ಸಿಂಘಟಿಸತರ್ ಮೂಲಕ ರೆೈಲೆವೇ ನಲಾಣ್, ಬಸ್ಟ ನಲಾಣ್ , ಕೃಷಿ 

ಮರತಕಟ್ೆಟಗಳ್ು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಜನ್ಸಿಂದಣಿಯಲ್ಲಿರತರ್ ಷರ್ಾಜನಕ ಪರದೆೇಶಗಳ್ಿಂತ್ಹ ಷರ್ಾಜನಕ ಸಥಳ್ಗಳ್ಲ್ಲ ಿಷರ್ಾಜನಕ ಅಭಿಪರಯರ್ನ್ತು ಒಟತಟಗೂಡಿಸ್ಟ ಜಗೃತ್ತ 

ಮೂಡಿಸತರ್ುದತ. 

 ಷರ್ಯರ್ ಕೃಷಿ 

 ಜೆೈವಿಕ-ೆೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ್ 

 ರ್ಲೆೇಜತಗಳ್ು ಮತ್ತು ಸೊರರ್ಗನ್ ಎರಡೂ ತೊೇಟಗಳ್ು ಮತ್ತು ಅಿಂತ್ಹ ತೊೇಟಗಳ್ ನರ್ಾಹಣೆ 

 ರ್ಲೆೇಜತಗಳ್ು, ಷರ್ಾಜನಕ ಸಥಳ್ಗಳ್ು, ರ್ೆರೆಯ ಪರದೆೇಶಗಳ್ಲ್ಲ ಿಶತಚಿತ್ವ  

 ಟ್ೆರಕಕಿಂಗ್ 

 ಮಲ್ಲನ್ಯದ ಮೂಲಗಳ್ ತ್ಪಶಿೇಲತ ತ್ಯರರ್ೆ ಮತ್ತು ನಯಿಂತ್ರಕ ಅಧರ್ರಗಳಿಗೆ ನಯಮಿತ್ರ್ಗ ರನಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಜರಗೊಳಿಸತರ್ಲ್ಲಿ ಅಧರ್ರಗಳಿಗೆ ಸಸಯ 

ಮಡತರ್ುದತ. 

 ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಪರಬಿಂಧ್ ಬರೆಯತವಿರ್ೆ, ಚರ್ೆಾ, ಮತ್ತಕತೆ, ಪರಸರ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸ್ಟದ ರಸಪರವೆು ಮತಿಂತದ ಚಟತರ್ಟಿರ್ೆಗಳ್ನ್ತು ಸಿಂಘಟಿಸತರ್ುದತ. 
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                     gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ¹gÀÄ ¥ÀqÉ vÀAqÀUÀ¼ÀÄ (9£ÉÃ vÀgÀUÀw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fÃªÀd® vÀAqÀ 
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    «eÁÕ£À ²PÀëPÀgÀÄ                                                          ªÀÄÄSÉÆÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ                                                          

                                                           ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á É̄ ,¸ÀA¦UÉ ºÉÆ¸ÀºÀ½î, vÀÄgÀÄªÉÃPÉgÉ vÁ É̄ÆèÃPÀÄ,   

PÀæ. À̧A wAUÀ¼ÀÄ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ  

1 dÆ£ï-2018 

 

 EPÉÆÃ PÀè¨ï gÀZÀ£É ( dÆ£ï 05) * EPÉÆÃ PÀè¨ï /gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ¹gÀÄ ¥ÀqÉ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ   

  ªÀÄvÀÄÛ UÀÄjUÀ¼ÀÄ §UÉÎ «zÁåyðUÀ½UÉ  

  w½¹PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ. 

2 dÆ£ï-2018 dÆ£ï 05 : 

«±Àé ¥Àj¸ÀgÀ ¢£À 

dÆ£ï 08 : 

«±Àé ¸ÁUÀgÀ ¢£À 

* ±Á¯ÁªÀgÀtzÀ°è À̧¹UÀ¼À£ÀÄß £ÉqÀÄªÀÅzÀÄ. 

* ±Á¯ÁªÀgÀtzÀ°ègÀÄªÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀÌ½UÉ zÀvÀÄÛ  

  PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ. 

* «±Àé ¥Àj¸ÀgÀ ¢£À DZÀgÀuÉ ªÀiÁr ¥Àj À̧gÀ   

  ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄºÀvÀé w½¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

3 dÄ¯ÉÊ-2018 

 

dÄ¯ÉÊ 28 

¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ¢£À  
* ¥Àj¸ÀgÀ À̧AgÀPÀëuÉ ¢£À DZÀgÀuÉ ªÀiÁr ¥Àj¸ÀgÀ  

  ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄºÀvÀé w½¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

4 DUÀ¸ïÖ-2018  

 

DUÀ¸ïÖ 20, 

£À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ±ÀQÛ ¢£À  

* £À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ±ÀQÛ ¢£À DZÀgÀuÉ ªÀiÁr  

  £À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À §¼ÀPÉ  

  §UÉÎ w½¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

5 ¸É¥ÀÖA§gï  

 2018  

 

¸É¥ÀÖA§gï 16, 

«±Àé NgÉhÆÃ£ï ¢£À 

 

* «±Àé NgÉhÆÃ£ï ¢£À DZÀgÀuÉ ªÀiÁr NgÉhÆÃ£ïUÉ  

  ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ZÀZÁð À̧àzsÉð/¥Àæ§AzsÀ ¸ÀàzsÉð  

  K¥Àðr À̧ÄªÀÅzÀÄ. 

6 CPÉÆÖÃ§gï-  

 2018  

CPÉÆÖÃ§gï 1-7, 

ªÀ£ÀåfÃ« ¸ÀAgÀPÀëuÉ À̧¥ÁÛºÀ  

CPÉÆÖÃ§gï 3: 

«±Àé DªÁ À̧¸ÁÜ£À ¢£À 

CPÉÆÖÃ§gï 13 : 

«±Àé £ÉÊ¸ÀVðPÀ «¥ÀvÀÄÛ ¢£À 

* ªÀ£ÀåfÃ« ¸ÀAgÀPÀëuÉ ¸À¥ÁÛºÀ zÀ°è ªÀ£ÀåfÃ«UÀ¼À  

  CUÀvÀå, ªÀÄºÀvÀé w½¹ ªÀ£ÀåfÃ« ¸ÀAgÀPÀëuÉ §UÉÎ  

  ºÀjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 

7 £ÀªÉA§gï- 

 2018 

EPÉÆÃ PÀè¨ï ZÀlÄªÀnPÉ * OµÀ¢ü ¸À À̧åUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÁªÀgÀtzÀ°è   

  OµÀ¢ü À̧¸ÀåªÀ£À ¤ªÀiÁðt ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

8 r Ȩ́A§gï- 

 2018  

r Ȩ́A§gï 11  
«±Àé ¥ÀªÀðvÀ ¢£À 

* «±Àé ¥ÀªÀðvÀ ¢£À DZÀgÀuÉ ªÀiÁr ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À  

  G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉ §UÉÎ w½ À̧ÄªÀÅzÀÄ. 

9 d£ÀªÀj - 

 2019 

EPÉÆÃ PÀè¨ï ZÀlÄªÀnPÉ * ¥Àj¸ÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¦ü¯ïä µÉÆÃ  

  K¥Àðr À̧ÄªÀÅzÀÄ 

10 ¥sÉ§æªÀj- 

 2019  

¥sÉ§æªÀj 02 : 

«±Àé ±ÀÄµÀÌ ¢£À 

* «±Àé ±ÀÄµÀÌ ¢£À DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

11 ªÀiÁZïð- 

 2019  

 

ªÀiÁZïð 21 : 

«±Àé CgÀtå ¢£À 

ªÀiÁZïð 22 : 

«±Àé d® ¢£À 

* «±Àé CgÀtå ¢£À/«±Àé d® ¢£À DZÀgÀuÉ ªÀiÁr  

  CgÀtåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ EªÀÅUÀ¼À CUÀvÀå ,   

  C¤ªÁAiÀÄðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀPÀëuÉ §UÉÎ ZÀZÁð À̧àzsÉð  

  K¥Àðr À̧ÄªÀÅzÀÄ. 

12 K¦æ¯ï- 

 2019  

 

K¦æ¯ï 22 :  

«±Àé ¨sÀÆ«Ä ¢£À 

* «±Àé s̈ÀÆ«Ä ¢£À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÀÆ UÀæºÀPÉÌ  

  ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ»w,avÀæ¥ÀlUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæ»¹  

  vÀgÀ®Ä ¸ÀÆa¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

13 ªÉÄÃ- 

 2019  

 

ªÉÄÃ 22 : 

«±Àé fÃªÀ ªÉÊ«zsÀå ¢£À 

* «±Àé fÃªÀ ªÉÊ«zsÀå ¢£À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è  

  ®¨sÀå fÃªÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ §UÉÎ ªÀiÁ»w/avÀæUÀ¼ÀÄ  

  ¸ÀAUÀæ»¹ vÀgÀ®Ä w½¸ÀÄªÀÅzÀÄ 



 

         


