ಕರ್ಹಾಟಕದ ಷರ್ಹಾರಿ ವಹಲೆಗಳ ಕಲಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜರ್ೆಮಲ್ಲಿ
ಆಷಕ್ತಿಮುಳಳ ಕಲಹವಿದರಿಿಂದ ರಷಹಿರ್ೆಗಳನುನ ಆಸಹಾನಿಸಿದೆ

ರಷಹಿರ್ೆಗಳನುನ ಷಲ್ಲಿಷಲು ಕಡೆಮ ದಿರ್ಹಿಂಕ: 13th July 2018
ಇಿಂಡಿಯಹ ಫ ಿಂಡೆೋವನ್ ಫಹರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸಾ (ಐಎಫ್ಎ) ಕರ್ಹಾಟಕದ ಷರ್ಹಾರಿ ವಹಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಹತಮಕ ಯೋಜರ್ೆಗಳನುನ ಪ್ರೋತ್ಹಸಹಿಷು
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಹವಿದಯುಗಳಿಂದ ರಷಹಿರ್ೆಗಳನುನ ರ್ೆ ೋಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ರ್ಹಮಾಕರಭು ಷಿಂಷೆೆಮ 'ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಷು ' ಚಟುಟ್ಟರ್ೆಮ ಒಿಂದು
ಭಹಗಹಗಿ ಈ ರ್ೆಳಗಿನ ದೆಯೋಯೋದೆಧೋವಗಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ.


ಕಲಹತಮಕ ಸಷಿಕ್ೆೋದ



ಕಲಹವಿದಯು, ಶಿಕ್ಷಕಯು ಭತುಿ ಸಹಗು ವಹಲೆಮ ಷಭುದಹಮು ಜೆ ತ್ೆಯಹಗಿ ರ್ಹಮಾಹಿಷುುದನುನ ಪ್ರೋತ್ಹಸಹಿಷುುದು.



ಯೋಜರ್ಹ ಅಧಿಮ ನಿಂತಯೂ ಯೋಜರ್ಹ ರ್ಹಮಾಕರಭು ಭುಿಂದುರೆಮು ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷದೃಢಹದ ಫುರ್ಹದಿಮನುನ

ಠ್ಯಕರಭ ಭತುಿ ತಯಗತ್ತಮ ಬೆ ೋಧರ್ೆಮನುನ ುಷ್ಿೋಕರಿಷುುದು.

ಸಹಕ್ತಯಬೆೋಕು.
ಈ ಅನುದಹನಗಳ ಫಗೆಗೆ ಸೆಚ್ಚಿನ ಮಹಹಿತ್ತಗಹಗಿ ಈ ಲ್ಲ0ಕ್ ಗೆ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ :

https://sites.google.com/site/kalikalisu/project/phase-4---2012

ಈ ಯೋಜರ್ಹ ರಷಹಿರ್ೆೆ ಬೆೋರ್ಹದ ಅಸಾತ್ೆ


ಕಲಹ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ೂಹಾನುಬ ಇಯು / ಇಲಿದ ಕಲಹವಿದಯು ಅಥಹ ಕಲಹಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಷ ಕಿಹದ ತಯಬೆೋತ್ತ ಡೆದಯು
ರಷಹಿರ್ೆಮನುನ ಷಲ್ಲಿಷಫಸುದು. ಆದಹಗ ಯ, ೂಹಾನುಬ ಇಲಿದಿಯು ಕಲಹವಿದಯು ಕನಿಶಠ ಭಕೆಳೆ ಿಂದಿಗೆ ಕಲಹ
ಯೋಜರ್ೆಮನುನ ನಿಾಹಿಸಿದ ಅನುಬನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯಬೆೋಕು.



ಷೆಳೋಮ ಭಹಶೆಮನುನ ಫಲಿರಹಗಿಯಬೆೋಕು.



ಭಹಯತ್ತೋಮ ರಜೆಗಳಹಗಿಯಬೆೋಕು ಅಥಹ ಕನಿಶಠ ಕಳೆದ ಐದು ಶಾಗಳಿಂದ ಭಹಯತದಲ್ಲಿ ರ್ೆಲೆಗೆ ಿಂಡಿಯುರಹಗಿಯಬೆೋಕು.

ಯೋಜರ್ೆಮ ಹಯಪ್ತಿ
ಯೋಜರ್ೆಮ ಹಯಪ್ತಿಮಲ್ಲಿ ರ್ೆಳಕಿಂಡ ಯಹುದಹದರೆ ಿಂದು ಅಿಂವವಿಯಬೆೋಕು.



ಪ್ೋಶಕಯು, ವಿದಹಯರ್ಥಾಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕಯು, ಕಲಹಷೆೋೆಮಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಡಗಿಯುಯ

ಒಳಗೆ ಿಂಡಿಂತ್ೆ ಇನ ನ ಸಲು ಪಹಲುದಹಯಯನುನ

ಕಲಹ ಯೋಜರ್ೆಮ ರಿಧಿಮಲ್ಲಿ ತಯಬೆೋಕು.


ಭೆ ೋದರ್ೆಮಲ್ಲಿ

ಷೆಳೋಮ

ಸಹಗ

ಪಹರಿಂತ್ತೋಮ

ಕಲಹ

ರರ್ಹಯಗಳನುನ

ಫಳಸಿರ್ೆ ಳುಳ

ಭ ಲಕ

ಕಲ್ಲರ್ೆಮನುನ

ಶಿರೋಭಿಂತಗೆ ಳಷುುದು.


ವಿಧ್ಹಯರ್ಥಾರ್ೆೋoದಿರತ ಕಲ್ಲರ್ೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಹಸಹಿಷುುದು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಕಲಹ ರರ್ಹಯಗಳನುನ ರಿಚಯಿಸಿ, ಭಕೆಳು ವಿವಿಧ ಕಲಹ
ರರ್ಹಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಿಂತಯಹಗಿ ತ್ೆ ಡಗುಿಂತ್ೆ ಪ್ರೋತ್ಹಸಹಿಷುುದು. ಅುಗಳ ಫಗೆೆ ನಿತಯ ಆನುಭಹವಿಷುುದು ಸಹಗ

ಸೆಚ್ೆಿಚುಿ

ಅಬಯಸಿಷು ರ್ೆಲಷ ಆಗುಮಹಡುುದು (ಯಿಂಗ, ಚ್ಚತರಕಲೆ, ಸಿನಿಮಹ, ಷಹಹಿತಯ, ಛಹಯಹಚ್ಚತರ, ಷಿಂಗಿೋತ ಇತ್ಹಯದಿ)


ಯೋಜರ್ೆಮು ಕಲಹ ಕಲ್ಲರ್ೆಮ ಭ ಲಕ ಷಹಮಹಜಿಕ ರ್ಹಯಮ ಭತುಿ ರಿಷಯ ಷಿಂಫಿಂಧಿ ಅರಿು ಭ ಡಿಷಲು ವಹಲಹ
ಷಭುದಹಮನುನ ಪೆರೋರೆೋಪ್ತಷುಲ್ಲಿ ಷಸರ್ಹರಿಯಹಗಬೆೋಕು.

ಯೋಜರ್ಹ ರಷಹಿರ್ೆ ಷಲ್ಲಿಷು ರಕ್ತರಯೆಮ ಮಹಗಾಷ ಚ್ಚ:


ಯೋಜರ್ೆಗೆ ಷಿಂಬಿಂದಟಿ ರವೆನಗಳದದಲ್ಲಿ, ನಿಭಮ ಸೆ ಳಸುಗಳ ಫಗೆೆ ಚಚ್ಚಾಷಫಮಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥಹ ನಿಭಮ ಕಯಡು ರಷಹಿರ್ೆಮನುನ
th

ನಭಗೆ ಕಳುಹಿಷ ಫಮಸಿದಲ್ಲಿ, June 15 , 2018 ಯ ಒಳಗೆ ನಭಮನುನ ಷಿಂಕ್ತಾಸಿ.
th



ನಿಭಮ ಅಿಂತ್ತಭ ರಷಹಿರ್ೆಮು ಲರ್ೆ ೋಟೆಮಲ್ಲಿ ಜ ಲೆೈ July 13 , 2018 ಯ ಒಳಗೆ ನಭಗೆ ಷೆೋಯಬೆೋಕು.



ಯೋಜರ್ೆಮ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ರ್ಹಲಹಧಿ ಕನಿಶಠ ಒಿಂಫತುಿ ತ್ತಿಂಗಳದಹದಗಿಯಬೆೋಕು ಸಹಗ ಗರಿಶಿ ೧೮ ತ್ತಿಂಗಳ ಅಧಿಮದಹದಗಿಯಬೆೋಕು.



ನಿಭಮ ಯೋಜರ್ೆಮನುನ ಕನನಡ, ಉದುಾ, ಹಿಿಂದಿ, ಸಹಗು ಇಿಂಗಿಿಷ್ ಭಹಶೆಮಲ್ಲಿ ಫರೆಮಫಸುದು.



ರ್ೆ ರ್ೆಮ ದಿರ್ಹಿಂಕದ ಮೊದಲು ನಿಭಮ ರಷಹಿರ್ೆಮು ಐಎಫ್ಎ ಗೆ ತಲುಲು ನಿೋೆೋ ಜಹಬಹದಯರಹಗಿಯುತ್ತಿೋರಿ. ತಡಹಗಿ ಫಿಂದ
ಅಜಿಾಗಳನುನ ಸಿಾೋಕರಿಷಲಹಗುುದಿಲಿ.



ನಿಭಮ ರಷಹಿರ್ೆ ಆಯೆೆಯಹದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಡಿಸಿದ ದಿರ್ಹಿಂಕದಿಂದು ಖುದುದ ಚಚ್ೆಾಗೆ ಫಯಬೆೋಕು.



31st August, 2018 ರ್ೆೆ ಅನುದಹನದ ಟ್ಟಿಮನುನ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಷಫಸುದು.
ನಿಭಮ ಯೋಜರ್ೆಮು ಈ ರ್ೆಳಕಿಂಡ ವಿಶಮಗಳ ವಿಯಗಳನುನ ಒಳಗೆ ಿಂಡಿಯಬೆೋಕು.
1.

ಯೋಜರ್ೆಮ ಉದೆದೋವಗಳು.

2.

ರ್ಹಮಾ ಯೋಜರ್ೆಗಳ ವಿಯ.

3.

ಯೋಜರ್ೆಯಿಿಂದ ಫಯಫಸುದಹದ ಅಪೆೋಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತ್ಹಿಂವಗಳು.

4.

ಖಚುಾ- ೆಚಿಗಳ ವಿಯ.

5.

ಆಯೆೆಮಹಡಿರ್ೆ ಿಂಡ ಷರ್ಹಾರಿೋ ವಹಲೆಮ ಷಿಂೂಣಾ ವಿಯ.

6.

ಆಯೆೆ ಮಹಡಿದ ವಹಲೆಮ ಭುಖೆ ಯೋಪಹಧ್ಹಯಮಯ ಒಪ್ತಗೆ ತರ.

ಫಜೆರ್ಟ್


ಯ . 2,00,000/- ರೆಗೆ ಧನಷಸಹಮ ದೆ ರೆಮುತಿದೆ.



ರತ್ತ ಫಜೆರ್ಟ್ ಯೋಜರ್ೆಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ ನಿಧಿಾಶಿ ಖಚುಾ ೆಚಿಗಳ ವಿಯ ಸೆ ಿಂದಿಯಬೆೋಕು.



ಯೋಜರ್ೆಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ ೆೈಮಕ್ತಿಕ ಗ ಯಧನ, ರಯಹಣ ಸಹಗು ಚಟುಟ್ಟರ್ೆಗಳ ವಿಯ ಸೆ ಿಂದಿಯಬೆೋಕು. ರಷಹಿರ್ೆಗೆ
ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್ೆ ಅಗತಯವಿಯು ನ ತನ ಉಕಯಣಗಳನುನ ಭತುಿ ಷುಿಗಳನುನ ರ್ೆ ಳಳಲು ಅರ್ಹವವಿಯುುದಿಲಿ.



ಷಹಿಂಸಿೆಕ ಖಚುಾ ೆಚಿಗಳು, ಕಟಿಡದ ಖಚುಾ ೆಚಿಗಳು ಭತುಿ ಸೆ ಷ ರ್ಹಭಗಹರಿಗಳಗಹಗಿ ಅನುದಹನವಿಯುುದಿಲಿ.



ಲೆಕೆ ರಿಶಿೋಲಕರಿಗಹಗಿ ನಿಗಧಿ ಡಿಸಿಯು ಯ . 3,000/- ನುನ ಯೋಜರ್ೆಮ ಖಚುಾ ೆಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಷ ಚ್ಚಸಿಯಬೆೋಕು.

ಅನುದಹನರ್ೆೆ ಆಯೆೆಯಹದ ಕಲಹವಿದರಿಿಂದ ನಿರಿೋಕ್ೆಗಳೆೋರ್ೆಿಂದರೆ


ಭುಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಶಹಿನರ್ೆೆ ತಯಫಸುದಹದ ಒಿಂದು ನ ತನ ಠ್ಯಕರಭದ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷುವಿರ್ೆ. ಅನುದಹನ ಷಿಂಬಿಂದಿತ
ಚಟುಟ್ಟರ್ೆಗಳು, ಎದುರಹದ ಷಭಷೆಯಗಳು ಭತುಿ ಕಲ್ಲರ್ೆಗಳ ದಹಖಲೆ.



ಯೋಜರ್ೆಮು ಷರಿಯಹದ ಕರಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಮುತ್ತಿಯುುದನುನ ತ್ೆ ೋರಿಷಲು ರ್ಹಲರ್ಹಲರ್ೆೆ ಷರಿಯಹದ ದಹಖಲೆಗಳ
ಷಲ್ಲಿರ್ೆ.(ದಹಖಲೆಗಳು : ಛಹಯಹಚ್ಚತರ/ಆಡಿಯೋ/ವಿಡಿಯೋ/ ಯದಿಮ ಯ ದಲ್ಲಿಯಬೆೋಕು)



ಯೋಚರ್ಹ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಭಧಯoತಯ ಯದಿ ಸಹಗು ಯೋಜರ್ೆಮ ರ್ೆ ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಷಭಗರ ಯದಿ.



ಯೋಜರ್ಹ ಅಧಿಮ ನಿಂತಯ ಸಣರ್ಹಸಿನ ಯದಿಮ ಜೆ ತ್ೆ ಯೋಜರ್ೆಮ ಷಿಂೂಣಾ/ಷವಿಷಹಿಯ ಯದಿ.

ನಿಭಮ ಅನುಮಹನಗಳಗೆ /ರವೆನಗಳಗೆ/ ಅಗತಯ ಮಹಹಿತ್ತಗಹಗಿ ಈ

krishna@indiaifa.org

ಅಥಹ ತರ ಭುಖೆೋನ

ರ್ೆಳಕಿಂಡ ವಿಳಹಷರ್ೆೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಕೊೋರಲಾಗಿದೆ

-ಕಲಹ ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಿಂಡಿಯಹ ಫ ಿಂಡೆೋವನ್ ಫಹರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸಾ
ಅೂಾ ರ್ೆಲಭಸಡಿ, ಷಿಂಖೆಯ ೨೫೯, ೪ರ್ೆೋ ಅಡಡ ಯಷೆಿ, ರಹಜಭಸಲ್ ವಿಲಹಸ್, ಎಯಡರ್ೆೋ ಸಿಂತ,
ಬೆಿಂಗಳ ಯು -೫೬೦೦೯೪
ದೆ ಯಹಣಿ : 8762954080

The Arts Education Programme for the year 2017-18 is supported by Citi India. For more
information on Kali-Kalisu follow this link:
http://www.indiaifa.org/programmes/arts-education.html

