
ನಿಷ್ಟಾ ತಟಾಂತ್ರಿಕ 
ಸಹಟಯ ತಾಂಡದ

ಹಾಂತಗಳು
Nishtha technical support  

roles of  district level, block 

level, krp level 



ಜಿಲ್ಟಾ
ಹಾಂತ

• DDPI, DYPC, DIET 

PRINCIPAL, Nodal Officer, 

District Programmer.

➢ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾ ನಿ ಷ್ಲಾ ಕಲರ್ಯಕ್ರ ಮದ
ಕಲಾಲ್ ೆಂಡರ್  ತಯಲರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವು ದು

➢ ಕ ೊೋರ್ ಯನ್ ುು ನಿಗದಿತ ಸಮರ್ದಲ್ಲಾ
ಪೊರ್ಯ ಗ ೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು
ತಿಳಿಸುವುದು

➢ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ು 15 ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲಾ 3 ಕ ೊೋರ್ ಯಗಳ್ ನ್ುು
ಪೊರ್ಯ ಗ ೊಳಿಸಬ ೋಕ್ು ಎೆಂಬ ಗುರಿರ್ನ್ುು
ತಿಳಿಸುವುದು. 



ಜಿಲ್ಟಾ
ಹಾಂತ

• DDPI, DYPC, DIET 

PRINCIPAL, Nodal Officer, 

District Programmer.

➢ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನ್ೆಂತರ
ಪೊರ್ಯಗ ೊಳಿಸದ ಕ ೊೋಸಯ ಗ 
ಪರಮಲರ್ ಪತರ ಸಿಗುವುದಿಲಾ. ಎೆಂಬ
ವಿಷರ್ ವನ್ುು ಶಿಕ್ಷರಿಗ 
ತಿೋಳಿರ್ಪಡಿ ಸುವುದು

➢ ಬಲಾಕ್ ಮಟ್ಟ ಮತುು ಕ ಆರ್ ಪಿ ಗಳಿಗ 
ವ ಬ್ ಆಧ ಲರಿತ ಸಭ ರ್ ನ್ುು
ಆಯೋಜಿ ಸುವುದು: (ವ  ಬ ಕ್ ್, 
ಜೊಮ್, ಗೊಗಲ್ ಮೋಟ್  ತ್ಲಾದಿ)



ಜಿಲ್ಟಾ
ಹಾಂತ

➢ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಸಮ ಸ್ ಾಗಳ್ ನ್ುು  ಪರಿಹರಿ ಸಲು
ಲ್ ೈ ವ್ ಚಲನ್ಲ್ ಗಳ್ನ್ುು ರಚಿ ಸುವುದು: 

➢ ಲ್ ೈ ವ್ ರ್ು ಟ್ೊಾಬ್ ಚಲನ ಲ್, ವ ಬ್
ಆಧಲರಿತ ಸಭ ಗಳ್ ಮೊಲಕ್ ಜಿ ಲ್ಲಾ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾ ಕ ಆರ್ ಪಿ ಗಳಿ ೆಂದ
ಆನ ಲ್ ೈ ನ ತರಗತಿಗಳ್ನ್ುು
ಆಯೋಜಿಸುವುದು.

• DDPI, DYPC, DIET 

PRINCIPAL, Nodal Officer, 

District Programmer.



ತಟಲ್ಲಾಕು
ಹಾಂತ

❑ ಕ ಆರ್ ಪಿಗಗಳಿಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ್ುು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು

❑ ಕ ಆರ್ ಪಿಗಳಿಗ ವ ಬ್ ನಲರ್ ಸಭ ರ್ನ್ುು 
ಆಯೋಜಿಸುವುದು

❑ ಶಿಕ್ಷಕ್ರು / ಶಲಲ್ಲ  ಮುಖ್ಾಸಥರನ್ುು 
ಪ ೊೋಟ್ಯಲ್ ಗ  ನ ೊೋ ೆಂದಲಯಿಸು ವುದು

❑ ಬಲಾಕ್ ನ್ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ರು ತರಬ ೋತಿರ್ನ್ ುು
ಪೊರ್ಯಗ ೊಳಿಸಲ ು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

BEO,BRC,SRPL,Taluk

Programmer



ತಟಲ್ಲಾಕು
ಹಾಂತ

❑ ಬಲಾಕ್ ನ್ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷ ಕ್ ರ ು ತರಬ ೋತಿರ್ನ್ುು
ಪೊರ್ಯಗ ೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

❑ ಟ ಲ್ಲಗಲರಮ್ / ವಲಟಲ್ಪ ನ್ ಲ್ಲಾ ಪರ ಸಪರ
ಚಚ ಯಗಳ್ನ್ುು ಮೋಲ್ಲಿಚಲರಣ  
ಮಲಡುವುದು.

❑ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ, ಕ ಆರ್ ಪಿಗಳ್ ಉತುಮ 
ಅಭಲಾಸಗಳ್ನ್ುು ಜಿಲ್ಲಾ / ರಲಜಾ 
ಗುೆಂಪುಗ ಳಿಗ  ವರದಿ ಮಲ ಡುವುದು.

BEO,BRC,SRPL,Taluk

Programmer



ತಟಲ್ಲಾಕು
ಹಾಂತ

❑ ಬಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾ ್ಲೆಂತಿರಕ್ ಸಮಸ್ ಾಗಳ್ನ್ುು
ಪರಿಹರಿಸುವುದು.

❑ ಶಿಕ್ಷ ಕ್ರ ು, ಕ ಆರ್ ಪಿ ಮತುು ಜಿಲ್ಲಾ ತ ೆಂಡವನ್ುು
ಸೆಂಯೋ ಜಿಸುವುದು.

❑ ಆನ ಲ್ ೈನ ವಿೋಡಿಯ ಕಲನ್ಫರ ನಿ್ೆಂ ಗ್  ಮೊಲಕ್
ಪ ೊೋಟ್ ಯಲ್  ಬಗ ೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಸಮಸ್ ಾಗಳ್ನ್ುು
ಬಗ ಹರಿಸುವುದು.

❑ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಲಗದ ಸಮಸ್ ಾಗಳ್ನ್ುು ಮುೆಂ ದಿನ್
ಹೆಂ ತಗಳಿಗ ಕ್ಳ್ಳಹಿ ಸುವುದು.

BEO,BRC,SRPL,Taluk

Programmer



ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ
ಹಾಂತ

ಪರಥಮವಲಗಿ ಪಡ ರ್ುತಿುರುವ
ಆನ ಲ್ ೈನ ತರಬ ೋತಿಗ ಸೊಕ್ ು
ಮಲಗಯ ದರ್ಯನ್, ಸಲಹ , ಸೊಚನ 
ನಿೋಡುವುದು.

ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿ ಗ ಉೆಂ ಟಲಗುವ ್ಲೆಂತಿರಕ್ 
ಸಮಸ್ ಾಗಳ್ನ್ುು ಪರಿಹ ರಿಸುವುದ ು.

್ಲಲೊಾಕ್ು ಕ .ಆ ರ್.ಪಿ. ಗಳ್ಳ
ಹಲಗೊ ಪ ೊರೋಗ ಲರಮ ರ್



ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ
ಹಾಂತ

ಕ ಆರ್ ಪಿಗಳ್ಳ ತಮಗ ಗ ೊತುು
ಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷ ಕ್ರಿಗ  
ಮಲಗಯ ದಶಿಯ ನ್ ನಿೋಡುವುದು.

ಅಗತಾವಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿ ಗ  ಸಹಲರ್ 
ಮಲಡುವುದು.

ಕ ೊೋಸಯನ್ುು ಪೊರ್ಯ ಗ ೊಳಿಸಲು 
ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ನ್ುು ಪ ರೋರ ೋಪಿಸುವುದು.

್ಲಲೊಾಕ್ು ಕ .ಆ ರ್.ಪಿ. ಗಳ್ಳ
ಹಲಗೊ ಪ ೊರೋಗ ಲರಮ ರ್



ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ
ಹಾಂತ ವಲಟಲ್ಪ / ಟ ಲ್ಲಗಲರಮುಲ್ಲಾನ್ 

ಪರಶ ುಗಳಿಗ  ಉತುರಿ ಸುವುದು.

ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿ ಗ ಜೊಮ್  ಸಭ ಗಳ್ಳ 
ನ್ಡ ಸುವುದು.್ಲಲೊಾಕ್ು ಕ .ಆ ರ್.ಪಿ. ಗಳ್ಳ

ಹಲಗೊ ಪ ೊರೋಗ ಲರಮ ರ್



Thank you


