
 
 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯಲಿ್ಲ  

ಆಸಕಿ್ತಯುಳಳ  ಕಲಾವಿದರಿಿಂದ ಪ್ರ ಸಿ್ತವನೆಗಳನ್ನು  ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿದೆ 

ಪ್ರ ಸಿ್ತವನೆಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸಲು ಕಡೆಯ ದಿರ್ನಿಂಕ:  30th  November 2018 

 
ಇಂಡಿಯಾ ಫಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ ್ (ಐಎಫ್ಎ) ಕರ್ನ್ಟಕದ ಸರ್ಕ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕಲಾತಮ ಕ 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  ಪ್ರ ೋತ್ಸಸ ಹಿಸುವ   ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ  ಕಲಾವಿದರುಗಳಂದ ರ ಸ್ತಾ ವನೆಗಳನ್ನನ  ಕೋರುತ್ತಾ ದೆ. ಈ 

ರ್ಕಮ್ಕರ ಭವು ಸಂಸೆ್ಥಮ 'ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಸು ' ಚಟುವಟ್ಟಕೆಮ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೆಯ ೋಯೋದೆಧ ೋಶಗಳನ್ನನ  

ಹಂದಿದೆ. 

 ಕಲಾತಮ ಕ ಹಸಾ ಕೆಷ ೋದ   ಕ  ಠ್ಯ ಕರ ಭ ಭತ್ತಾ  ತಯಗತ್ತಮ ಬೋಧನೆಮನ್ನನ  ಪುಷಿ್ ೋಕರಿಸುವುದು.  

 ಕಲಾವಿದರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಭತ್ತಾ  ಹಾಗು ಶಾಲೆಮ ಸಮುದಾಮವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ರ್ಕಮ್ವಹಿಸುವುದನ್ನನ  

ಪ್ರ ೋತ್ಸಸ ಹಿಸುವುದು.  

 ಯೋಜರ್ನ ಅವಧಿಮ ನಂತಯವೂ ಯೋಜರ್ನ ರ್ಕಮ್ಕರ ಭವು ಮುಂದುವರೆಯುವ ರಿೋತ್ತಮಲಿ್ಲ  

ಸದೃಢವಾದ ಬುರ್ನದಿಮನ್ನನ  ಹಾಕಿಯಬೇಕು.   

 

ಈ ಅನ್ನದಾನಗಳ ಫಗೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗಿ ಈ ಲ್ಲ0ಕ್ ಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿ : 

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

ಈ ಯೋಜರ್ನ ಪ್ರ ಸಿ್ತವಕೆ್ಕ  ಬೇರ್ಕದ ಅರ್ಾತೆ 

 

 ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಪೂವಾ್ನ್ನಬವ ಇರುವ / ಇ ಿದ ಕಲಾವಿದರು ಅಥವಾ ಕಲಾಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಸೂಕಾ ವಾದ 

ತಯಬೇತ್ತ ಡೆದವರು ರ ಸ್ತಾ ನೆಮನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲಸಫಹುದು. ಆದಾಗ್ಯಯ , ಪೂವಾ್ನ್ನಬವ ಇ ಿದಿರುವ 

ಕಲಾವಿದರು ಕನಿಷಠ  ಭಕಕ ಳಂದಿಗೆ ಕಲಾ  ಯೋಜನೆಮನ್ನನ  ನಿವ್ಹಿಸಿದ ಅನ್ನಬವವನ್ನನ  

ಹಂದಿಯಬೇಕು.  

 ಸೆ ಳೋಮ ಭಾಷೆಮನ್ನನ  ಫ ಿವರಾಗಿಯಬೇಕು.  

 ಭಾಯತ್ತೋಮ ರ ಜೆಗಳಾಗಿಯಬೇಕು ಅಥವಾ  ಕನಿಷಠ  ಕಳೆದ ಐದು ವಷ್ಗಳಂದ ಭಾಯತದಲಿ್ಲ  

ನೆಲೆಗಂಡಿರುವವರಾಗಿಯಬೇಕು. 

 

ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾ ಪಿ್ತ  

 

ಯೋಜನೆಮ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಮಲಿ್ಲ  ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದಾದರಂದು ಅಂಶವಿಯಬೇಕು.  

 ಪ್ೋಷಕರು, ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕಲಾಸೇವೄಮಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿರುವವರೂ ಒಳಗಂಡಂತೆ ಇನ್ನನ  

ಹ ವು ಪಾಲುದಾಯಯನ್ನನ  ಕಲಾ ಯೋಜನೆಮ ರಿಧಿಮಲಿ್ಲ  ತಯಬೇಕು.  

 ಭೋದನೆಮಲಿ್ಲ  ಸೆ ಳೋಮ ಹಾಗ್ಯ ಪಾರ ಂತ್ತೋಮ ಕಲಾ ರ ರ್ಕಯಗಳನ್ನನ  ಫಳಸಿಕಳುು ವ   ಕ 

ಕಲ್ಲಕೆಮನ್ನನ  ಶಿರ ೋಮಂತಗಳಸುವುದು.  

 ವಿಧ್ಯಯ ರ್ಥ್ಕೇoದಿರ ತ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಪ್ರ ೋತ್ಸಸ ಹಿಸುವುದು. ಉದಾಹಯಣೆಗೆ ಕಲಾ ರ ರ್ಕಯಗಳನ್ನನ  ರಿಚಯಿಸಿ, 

ಭಕಕ ಳು ವಿವಿಧ ಕಲಾ ರ ರ್ಕಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಿರಂತಯವಾಗಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಪ್ರ ೋತ್ಸಸ ಹಿಸುವುದು. ಅವುಗಳ ಫಗೆೆ  

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


ನಿತಯ  ಆನ್ನಭಾವಿಸುವುದು ಹಾಗ್ಯ ಹೆಚಿ್ಚ ಚಿ್ಚ  ಅಬಯ ಸಿಸುವ ಕೆ ಸ ಆಗುಮಾಡುವುದು (ರಂಗ, ಚ್ಚತರ ಕಲೆ, 

ಸಿನಿಮಾ, ಸ್ತಹಿತಯ , ಛಾಯಾಚ್ಚತರ , ಸಂಗಿೋತ ಇತ್ಸಯ ದಿ) 

 ಯೋಜನೆಯು ಕಲಾ ಕಲ್ಲಕೆಮ   ಕ ಸ್ತಮಾಜಿಕ ರ್ನಯ ಮ ಭತ್ತಾ  ರಿಸಯ ಸಂಬಂಧಿ ಅರಿವು 

 ಡಿಸಲು ಶಾಲಾ  ಸಮುದಾಮವನ್ನನ  ಪ್ರ ೋರೇಪ್ತಸುವಲಿ್ಲ  ಸಹರ್ಕರಿಯಾಗಬೇಕು. 

 ಯೋಜರ್ನ ಪ್ರ ಸಿ್ತವನೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯ ಮಾಗಾಸೂಚಿ: 

 ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಭಂದಟಿ  ರ ಶ್ನನ ಗಳದದ ಲಿ್ಲ , ನಿಭಮ  ಹಳಹುಗಳ ಫಗೆೆ  ಚಚ್ಚ್ಸಫಮಸಿದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ 

ನಿಭಮ  ಕಯಡು ರ ಸ್ತಾ ವನೆಮನ್ನನ  ನಭಗೆ ಕಳುಹಿಸ ಫಮಸಿದಲಿ್ಲ , November 15th, 2018 ಯ ಒಳಗೆ 

ನಭಮ ನ್ನನ  ಸಂಕಿ್ಸಿ.  

 ನಿಭಮ  ಅಂತ್ತಭ ರ ಸ್ತಾ ವನೆಯು  ಕೋಟೆಮಲಿ್ಲ  November 30th, 2018 ಯ ಒಳಗೆ ನಭಗೆ ಸೇಯಬೇಕು.  

 ಯೋಜನೆಮ ನಿರಿೋಕಿಷ ತ ರ್ಕಲಾವಧಿ ಕನಿಷಠ  ಒಂಫತ್ತಾ  ತ್ತಂಗಳದಾದ ಗಿಯಬೇಕು ಹಾಗ್ಯ ಗರಿಷಿ  ೧೮ ತ್ತಂಗಳ 

ಅವಧಿಮದಾದ ಗಿಯಬೇಕು.  

 ನಿಭಮ  ಯೋಜನೆಮನ್ನನ  ಕನನ ಡ, ಉದು್, ಹಿಂದಿ, ಹಾಗು ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಮಲಿ್ಲ  ಫರೆಮಫಹುದು.  

 ಕನೆಮ ದಿರ್ನಂಕದ ಮೊದಲು ನಿಭಮ  ರ ಸ್ತಾ ವನೆಯು ಐಎಫ್ಎ ಗೆ ತಲುಲು ನಿೋವ 

ಜವಾಬ್ದದ ಯರಾಗಿರುತ್ತಾ ೋರಿ. ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಅಜಿ್ಗಳನ್ನನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಲಾಗುವುದಿ ಿ .  

 ನಿಭಮ  ರ ಸ್ತಾ ವನೆ ಆಯ್ಕಕಯಾದಲಿ್ಲ  ನಿಗಧಿಡಿಸಿದ ದಿರ್ನಂಕದಂದು ಖುದುದ  ಚಚ್ಚ್ಗೆ ಫಯಬೇಕು.  

 31st December, 2018 ಕೆಕ  ಅನ್ನದಾನದ ಟಿ್ಟ ಮನ್ನನ  ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಫಹುದು.  

ನಿಭಮ  ಯೋಜನೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಮಗಳ ವಿವಯಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿಯಬೇಕು.  

1. ಯೋಜನೆಮ ಉದೆದ ೋಶಗಳು.  

2. ರ್ಕಮ್ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವಯ.  

3. ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಫಯಫಹುದಾದ ಅಪೇಕಿಷ ತ ಪಲ್ಲತ್ಸಂಶಗಳು.  

4.  ಖಚ್ಚ್- ವೄಚಿ ಗಳ ವಿವಯ.  

5. ಆಯ್ಕಕಮಾಡಿಕಂಡ ಸರ್ಕ್ರಿೋ ಶಾಲೆಮ ಸಂಪೂಣ್ ವಿವಯ. 

6. ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆಮ ಮುಖ್ಯ ೋಪಾಧ್ಯಯ ಮಯ ಒಪ್ತ ಗೆ ತರ . 

ಬಜೆಟ್  

 ರೂ. 2,00,000/- ವರೆಗೆ ಧನಸಹಾಮ ದೊರೆಯುತಾ ದೆ.  

 ರ ತ್ತ ಫಜೆರ್ಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಧಿ್ಷಿ  ಖಚ್ಚ್ ವೄಚಿ ಗಳ ವಿವಯ ಹಂದಿಯಬೇಕು.  

 ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಮಕಿಾ ಕ ಗೌಯವಧನ, ರ ಯಾಣ ಹಾಗು ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ವಿವಯ 

ಹಂದಿಯಬೇಕು. ರ ಸ್ತಾ ವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ ನ್ನತನ ಉಕಯಣಗಳನ್ನನ  ಭತ್ತಾ  

ವಸುಾ ಗಳನ್ನನ  ಕಳು ಲು ಅವರ್ಕಶವಿರುವುದಿ ಿ .  

 ಸ್ತಂಸೆಿ ಕ ಖಚ್ಚ್ ವೄಚಿ ಗಳು, ಕಟಿ ಡದ ಖಚ್ಚ್ ವೄಚಿ ಗಳು ಭತ್ತಾ  ಹಸ ರ್ಕಭಗಾರಿಗಳಗಾಗಿ 

ಅನ್ನದಾನವಿರುವುದಿ ಿ .   

 ಲೆಕಕ  ರಿಶಿೋ ಕರಿಗಾಗಿ ನಿಗಧಿ ಡಿಸಿರುವ ರೂ. 3,000/- ನ್ನನ  ಯೋಜನೆಮ ಖಚ್ಚ್ ವೄಚಿ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಸೂಚ್ಚಸಿಯಬೇಕು. 

ಅನ್ನದಾನಕೆ್ಕ  ಆಯೆೆಯಾದ ಕಲಾವಿದರಿಿಂದ  ನಿರಿೋಕೆ್ಕಗಳೇನೆಿಂದರೆ 

 ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಷಿ್ಟ ನಕೆಕ  ತಯಫಹುದಾದ ಒಂದು ನ್ನತನ ಠ್ಯ ಕರ ಭದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಡಿಸುವಿಕೆ. 

ಅನ್ನದಾನ ಸಂಭಂದಿತ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳು, ಎದುರಾದ ಸಭಸ್ಥಯ ಗಳು ಭತ್ತಾ  ಕಲ್ಲಕೆಗಳ ದಾಖಲೆ.  

 ಯೋಜನೆಯು ಸರಿಯಾದ ಕರ ಭದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತ್ತಾ ರುವುದನ್ನನ  ತೊೋರಿಸಲು ರ್ಕ ರ್ಕ ಕೆಕ  ಸರಿಯಾದ 

ದಾಖಲೆಗಳ ಸಲಿ್ಲಕೆ.(ದಾಖಲೆಗಳು : ಛಾಯಾಚ್ಚತರ /ಆಡಿಯೋ/ವಿಡಿಯೋ/ ವಯದಿಮ ರೂದಲಿ್ಲಯಬೇಕು) 

 ಯೋಚರ್ನ ಅವಧಿಮಲಿ್ಲ  ಭಧಯ oತಯ ವಯದಿ ಹಾಗು ಯೋಜನೆಮ ಕನೆಮಲಿ್ಲ  ಸಭಗರ  ವಯದಿ.  



 ಯೋಜರ್ನ ಅವಧಿಮ ನಂತಯ ಹಣರ್ಕಸಿನ ವಯದಿಮ ಜೊತೆ ಯೋಜನೆಮ ಸಂಪೂಣ್/ಸವಿಸ್ತಾ ಯ ವಯದಿ. 

ನಿಭಮ  ಅನ್ನಮಾನಗಳಗೆ /ರ ಶ್ನನ ಗಳಗೆ/ ಅಗತಯ  ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗಿ ಈ    ಐಡಿ krishna@indiaifa.org / 

radhika@indiaifa.orgಗೆ  ಅಥವಾ ತರ  ಮುಖೇನ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಳಾಸಕೆಕ  ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಕೊೋರಲಾಗಿದೆ  

 ಷ  ತ್ತ್ ಟ್ಟ ಎನ್ / ರಾಧಿರ್ಕ ಭಾಯದಾವ   

ರ್ಕಮ್ಕರ ಭ ನಿವ್ಹ   ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು-ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ  

ಇಂಡಿಯಾ ಫಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ ್  

ಅಪೂವ್ ನೆ ಭಹಡಿ, ಸಂಖ್ಯಯ  ೨೫೯, ೪ನೇ ಅಡಡ  ಯಸ್ಥಾ , ರಾಜಭಹ   ವಿಲಾಸ್, ಎಯಡನೇ ಹಂತ,  

ಬಂಗಳೂರು -೫೬೦೦೯೪ 

ದೊಯವಾಣಿ : 8762954080 / 7829327739 

For more information on Kali-Kalisu follow this link: 

 http://www.indiaifa.org/programmes/arts-education.html 
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