
 
 

 
 
 
 

ಇಂಡಿಯಹ ಫ ಂಡೇವನ್ ಫಹರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ 
ಕರ್ಹ್ಟಕ ಷರ್ಹ್ರಿ ಹಱಗಳ ಶಿಕ್ಷಕ/ ಶಿಕ್ಷಕಿಮರಿಂದ  ೇಜರ್ಹ ರಶಹಾನೆಗಳನನನ ಆಷಹಾನಿಸಿದೆ 

ರಶಹಾನೆಗಳನನನ ಷಲ್ಲಿಷಲನ ಕಡಮ ದಿರ್ಹಂಕ:  16th  November 2018 

ಇಂಡಿಯಹ  ಫ ಂಡೇವನ್ ಫಹರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ (ಐ.ಎಫ್.ಎ) ಕರ್ಹ್ಟಕದ ಷರ್ಹ್ರಿ ಹಱಗಳಲ್ಲಿ ಕಱಹ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡಲನ 

ಹಱಹ ಶಿಕ್ಷಕ/ ಶಿಕ್ಷಕಿಮರಿಂದ ೇಜರ್ಹ ರಶಹಾನೆಗಳನನನ ಆಷಹಾನಿಸಿದೆ.  ಇದನ ಈಗಹಗಱೇ ಚಹಲ್ಲಾಮಲ್ಲಿಯನ 

'ಕಲ್ಲ-ಕಲ್ಲಷನ' ೇಜನೆಮ ಭನಂದನರಿಕೆ ಭಹಗಳಹಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕಯನ, ಹಱಹ ಷಭನದಹಮ ಷಹಗೂ ಷಥಳೇಮ 

ಕಱಹವಿದಯ  ಷಂಫಂಧನನನ ಗಟ್ಟಿಗೂಳಷನಸದನ ಈ ೇಜನೆಮ ಭನಖ್ಯ ಗನರಿ. 

ಈ ಅನನದಹನದ ಭನಖ್ಯ ಉದೆದೇವಳಂದರ ಶಿಕ್ಷಕಯನ ತಭಮ ವಿಶಮದ ರಿಮಿತಿಮ ಚ ಕಟಿನನನ ದಹಟ್ಟ, ಕಱಹ 

ರರ್ಹಯಗಳನನನ ತಹಸ ಕಲ್ಲಷನತಿಾಯನ ವಿಶಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಡಿಸಿಕೊಳನುಸದನ, ಈ ಭೂಲಕ ಎಱಹಿ ವಿಶಮಗಳ     

ಠ್ಯಕರಭದಲ್ಲಿ ಷಹಗೂ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಷಥಳೇಮ ಕಱಹರರ್ಹಯಗಳನನನ ಅಳಡಿಸಿಕೊಂಡನ ಕಱಹವಿದರಿಗ ಷಹಗನ 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ಷೂಷ ಕಲ್ಲಕೆಮ ಅರ್ಹವನನನ ಕಲ್ಲಷನಸದಹಗಿದೆ. ಅದಯ ಜೂತೆಗ ರಿಷಯ ಷಹಗೂ ಜಹನದ 

ಷಂಷಕೃತಿಮನನನ ಹಱಹ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭತೆಾ ರಿಚಮ ಮಹಡನ ಕೆಲಷ ಆಗಿದೆ.  

ಅನನದಹನದ ಅಧಿಮ ನಂತಯಹ ೇಜರ್ಹರ್ಹಮ್ಕರಭಸ ಭನಂದನರಮಫಸನದಹದ ಎಱಹಿ ಶಹಧಯತೆಗಳನನನ 

ಐ.ಎಫ್.ಎ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷನತಾದೆ.  

ಈ ಅನನದಹನಗಳ ಫಗಗ ಷಚ್ಚಿನ ಮಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಈ ಲ್ಲಂಸ ಗ ಭೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿ : 

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

ಈ ೇಜರ್ಹ ರಶಹಾನಕೆಕ ಬೇರ್ಹದ ಅಸ್ತೆ:  
 

ಷರ್ಹ್ರಿ ಹಱಹ ವಿಶಮ ಶಿಕ್ಷಕಯನ, ಕಱಹಶಿಕ್ಷಕಯನ, ಜಿಱಹಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಯಬೇತಿ ಕೆೇಂದರದ(DIET) ಉರ್ಹಯಷಕಯನ.  

ೇಜನೆಮ ಳಹಯಪ್ತಾ : 
 

ೇಜನೆಮ ಳಹಯಪ್ತಾಮಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಯಹಸದಹದರೂಂದನ ಅಂವವಿಯಬೇಕನ.  

 ಪಹೇಶಕಯನ, ವಿದಹಯರ್ಥ್ಗಳನ, ಶಿಕ್ಷಕಯನ, ಕಱಹಶೇಳಮಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಯನಯೂ ಒಳಗೂಂಡಂತೆ ಇನೂನ 

ಸಲಸ ಪಹಲನದಹಯಯನನನ ಕಱಹ ೇಜನೆಮ ರಿಧಿಮಲ್ಲಿ ತಯಬೇಕನ.  

 ಭೂೇದನೆಮಲ್ಲಿ ಷಥಳೇಮ ಷಹಗೂ ಪಹರಂತಿೇಮ ಕಱಹ ರರ್ಹಯಗಳನನನ ಫಳಸಿಕೊಳನು ಭೂಲಕ 

ಕಲ್ಲಕೆಮನನನ ಶಿರೇಭಂತಗೂಳಷನಸದನ.  

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


 ವಿದಹಯರ್ಥ್ ಕೆೇಂದಿರತ  ಕಲ್ಲಕೆಗ ಪಹರೇತಹಸಹಿಷನಸದನ. ಉದಹಸಯಣೆಗ ಕಱಹ ರರ್ಹಯಗಳನನನ ರಿಚಯಿಸಿ, 

ಭಕಕಳನ ವಿವಿಧ ಕಱಹ ರರ್ಹಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತಯಳಹಗಿ ತೊಡಗನಂತೆ ಪಹರೇತಹಸಹಿಷನಸದನ. ಅಸಗಳ 

ಕನರಿತನ  ನಿತಯ ಅನನಭಹವಿಷನಸದನ ಷಹಗೂ ಷಚ್ಚಿಚನಿ ಅಬಯಸಿಷನ ಕೆಲಷ ಆಗನಂತೆ ಮಹಡನಸದನ (ಯಂಗ, 

ಚ್ಚತರಕಱ, ಸಿನಿಮಹ, ಶಹಹಿತಯ, ಛಹಯಹಚ್ಚತರ, ಷಂಗಿೇತ ಇತಹಯದಿ) 

 ೇಜನೆಮನ ಕಱಹ ಕಲ್ಲಕೆಮ ಭೂಲಕ ಶಹಮಹಜಿಕ ರ್ಹಯಮ ಭತನಾ ರಿಷಯ ಷಂಫಂಧಿ ಅರಿಸ ಭೂಡಿಷಲನ 

ಹಱಹ  ಷಭನದಹಮನನನ ಪರೇರೇಪ್ತಷನಲ್ಲಿ ಷಸರ್ಹರಿಯಹಗಬೇಕನ. 

ೇಜರ್ಹ ರಶಹಾನೆ ಷಲ್ಲಿಷನ ರಕಿರಯಮ ಮಹಗ್ಷೂಚ್ಚ: 

 ೇಜನೆಗ ಷಂಫಂದಟಿ ರನಗಳದದಲ್ಲಿ, ನಿಭಮ ಷೂಳಸನಗಳ ಫಗೆ ಚಚ್ಚ್ಷಫಮಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥಳಹ 

ನಿಭಮ ಕಯಡನ ರಶಹಾನೆಮನನನ ನಭಗ ಕಳನಹಿಷ ಫಮಸಿದಲ್ಲಿ, October 31st, 2018ಯ ಒಳಗ 

ನಭಮನನನ ಷಂಕಿ್ಸಿ.  

 ನಿಭಮ ಅಂತಿಭ ರಶಹಾನೆಮನ ಲಕೊೇಟೆಮಲ್ಲಿ :  16th  November 2018 ಯ ಒಳಗ ನಭಗ 

ಶೇಯಬೇಕನ.  

 ೇಜನೆಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ರ್ಹಱಹಧಿ ಕನಿಶಠ ಒಂಫತನಾ ತಿಂಗಳದಹದಗಿಯಬೇಕನ ಷಹಗೂ ಗರಿಶಿ ೧೮ ತಿಂಗಳ 

ಅಧಿಮದಹದಗಿಯಬೇಕನ.  

 ನಿಭಮ ೇಜನೆಮನನನ ಕನನಡ, ಉದನ್, ಹಿಂದಿ, ಷಹಗನ ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಹವಮಲ್ಲಿ ಫರಮಫಸನದನ.  

 ಕೊನೆಮ ದಿರ್ಹಂಕದ ದಲನ ನಿಭಮ ರಶಹಾನೆಮನ ಐ.ಎಫ್.ಎ ಗ ತಲನಲನ ನಿೇಳೇ 

ಜಳಹಬಹದಯರಹಗಿಯನತಿಾೇರಿ. ತಡಳಹಗಿ ಫಂದ ಅಜಿ್ಗಳನನನ ಸಿಾೇಕರಿಷಱಹಗನಸದಿಲಿ.  

 ನಿಭಮ ರಶಹಾನೆ ಆಯಕಯಹದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಡಿಸಿದ ದಿರ್ಹಂಕದಂದನ ಖ್ನದನದ ಚಚ್ಚ್ಗ ಫಯಬೇಕನ.  

 31st December, 2018ಕೆಕ ಅನನದಹನದ ಟ್ಟಿಮನನನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷಫಸನದನ.  

ನಿಭಮ ೇಜನೆಮನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಶಮಗಳ ವಿಯಗಳನನನ ಒಳಗೂಂಡಿಯಬೇಕನ.  

1. ೇಜನೆಮ ಉದೆದೇವಗಳನ.  

2. ರ್ಹಮ್ ೇಜನೆಗಳ ವಿಯ.  

3. ೇಜನೆಯಿಂದ ಫಯಫಸನದಹದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಹಂವಗಳನ.  

4.   ಖ್ಚನ್- ಳಚಿಗಳ ವಿಯ.  

 ಫಜರ್ಟ್:  

 ಯೂ. 1,00,000/- ರಗ ಧನಷಷಹಮ ದೊರಮನತಾದೆ.  

 ರತಿ ಫಜರ್ಟ್ ೇಜನೆಗ ಷಂಫಂದಿಸಿದ ನಿಧಿ್ಶಿ ಖ್ಚನ್ ಳಚಿಗಳ ವಿಯ ಷೂಂದಿಯಬೇಕನ.  

 ೇಜನೆಗ ಷಂಫಂದಿಸಿದ ಳೈಮಕಿಾಕ ಗ ಯಧನ, ರಯಹಣ ಷಹಗನ ಚಟನಟ್ಟಕೆಗಳ ವಿಯ ಷೂಂದಿಯಬೇಕನ. 

ರಶಹಾನೆಗ ಷಂಫಂದಿಸಿದಂತೆ ಅಗತಯವಿಯನ ನೂತನ ಉಕಯಣಗಳನನನ ಭತನಾ ಷನಾಗಳನನನ ಕೊಳುಲನ 

ಅರ್ಹವವಿಯನಸದಿಲಿ.  

 ಶಹಂಸಿಥಕ ಖ್ಚನ್ ಳಚಿಗಳನ, ಕಟಿಡದ ಖ್ಚನ್ ಳಚಿಗಳನ ಭತನಾ ಷೂಷ ರ್ಹಭಗಹರಿಗಳಗಹಗಿ 

ಅನನದಹನವಿಯನಸದಿಲಿ.  



 ಱಕಕ ರಿಶಿೇಲಕರಿಗಹಗಿ ನಿಗಧಿ ಡಿಸಿಯನ ಯೂ. 2,000/- ನನನ ೇಜನೆಮ ಖ್ಚನ್ ಳಚಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಷೂಚ್ಚಸಿಯಬೇಕನ. 

ಅನನದಹನಕೆಕ ಆಯಕಯಹದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಲೇನೆಂದರ : 

 ಭನಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನನವಹಿನಕೆಕ ತಯಫಸನದಹದ ಒಂದನ ನೂತನ ಠ್ಯಕರಭದ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷನವಿಕೆ. 

ಅನನದಹನ ಷಂಫಂದಿತ ಚಟನಟ್ಟಕೆಗಳನ, ಎದನರಹದ ಷಭಶಯಗಳನ ಭತನಾ ಕಲ್ಲಕೆಗಳ ದಹಖ್ಱ.  

 ೇಜನೆಮನ ಷರಿಯಹದ ಕರಭದಲ್ಲಿ ನಡಮನತಿಾಯನಸದನನನ ತೊೇರಿಷಲನ ರ್ಹಲರ್ಹಲಕೆಕ ಷರಿಯಹದ 

ದಹಖ್ಱಗಳ ಷಲ್ಲಿಕೆ.( ದಹಖ್ಱಗಳನ : ಛಹಯಹಚ್ಚತರ/ಆಡಿೇ/ವಿಡಿೇ/ ಯದಿಮ ಯೂದಲ್ಲಿಯಬೇಕನ) 

 ೇಚರ್ಹ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಭಧಯಂತಯ ಯದಿ ಷಹಗನ ೇಜನೆಮ ಕೊನೆಮಲ್ಲಿ ಷಭಗರ ಯದಿ.  

 ೇಜರ್ಹ ಅಧಿಮ ನಂತಯ ಸಣರ್ಹಸಿನ ಯದಿಮ ಜೂತೆ ೇಜನೆಮ ಷಂಹಣ್/ಷವಿಶಹಾಯ ಯದಿ. 

ನಿಭಮ ಅನನಮಹನಗಳಗ /ರನಗಳಗ/ ಅಗತಯ ಮಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ-ಮೇಲ್ ಐ.ಡಿಗ, ಅಥಳಹ ತರ ಭನಖೇನ 

ಕೆಳಕಂಡ ವಿಲಹಷಕೆಕ ಫರಯಿರಿ. 

ನಿಭಮ ರಶಹಾನೆಗಳನನನ ಷಹಗನ ಷಂದೆೇಸಗಳನನನ krishna@indiaifa.org / radhika@indiaifa.org ಗ 

ಕಳನಹಿಸಿಕೊಡಲನ ಕೊೇಯಱಹಗಿದೆ  

 

ಕೃಶಣಭೂತಿ್ ಟ್ಟ ಎನ್ /               

                        -ಕಱಹ ಶಿಕ್ಷಣ  

ಇಂಡಿಯಹ ಫ ಂಡೇವನ್ ಫಹರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್  

ಅಹ್ ನೆಲಭಸಡಿ, ಷಂಖಯ ೨೫೯, ೪ನೆೇ ಅಡಡ ಯಶಾ, ರಹಜಭಸಲ್  ವಿಱಹಸ್, ಎಯಡನೆೇ ಸಂತ,  

ಬಂಗಳೂಯನ -೫೬೦೦೯೪ 

ದೊಯಳಹಣಿ : 8762954080 / 7829327739 

For more information on Kali-Kalisu follow this link: 

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