
ಇಂಡಿಯಾ ಫ ಂಡ ೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ (IFA) 

ಕ ವೇಯರ್ ಆಕ ಕ್ವ್ ಫಾರ್ ಮೆಮೊರಿ, ರಿಫ ೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವಿಸಂ (QAMRA) 

ಸಹಯೇಗದ  ಂದಿಗ  NLSIU  ಬ ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲ ೆ

ಪತ್ಾಾಗಾರ ಯೇಜನ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜ್ಗಳನತು ಆಹ್ಾವನಿಸತತ್ುದ  

ಪತ್ಾಾಗಾರ ಮತ್ತು ವಸತುಸಂಗಾಹ್ಾಲಯಗಳು ಕಾಯ್ಕ್ಾಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 

IFA- QAMRA ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಯೇಜನ  ಮತ್ತು IFA- QAMRA ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ್ ಯೇಜನ ಗಾಗಿ 

ಅರ್ಜ್ ಸಲ್ಲೆಸಲತ ಕ  ನ ಯ ದಿನಾಂಕ್ : ಬುಧವಾರ, ಡಿಸ ಂಬರ್ 21, 2022 

ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ  ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

ಇಂಡಿಯಾ ಫ ಂಡ ೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ (IFA) ಸಂಸ್ ೆಯು ಬ ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲರಿುವ ಕ ವೇಯರ್ ಆಕ ಕ್ವ್ ಫಾರ್ ಮೆಮೊರಿ, ರಿಫ ಿಕ್ಷನ್ 

ಮತ್ುು ಆಕ್ಲಿವಿಸಂ (QAMRA) NLSIU  ಆಕ ಕ್ವಲ್ ಪ್ಾಾಜ ಕ್ಲಿನ ಸಹಯೇಗದ  ಂದಿಗ  IFA-QAMRA ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಯೇಜನ  ಮತ್ುು 

IFA-QAMRA ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಯೇಜನ ಗಳಿಗಾಗಿ  ಅದರ ಪತ್ಾಾಗಾರ ಮತ್ುು ವಸುುಸಂಗಾಹಾಲಯಗಳು ಕಾಯ್ಕಾಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿ

ಅರ್ಜ್ಗಳನುು ಆಹಾವನಿಸುತ್ುದ . ಇದನುು IFA ಕಾಯ್ಗತ್ಗ  ಳಿಸುತ್ುದ . 

IFA ದ ಪತ್ಾಾಗಾರ ಮತ್ುು ವಸುುಸಂಗಾಹಾಲಯಗಳ ಕಾಯ್ಕಾಮವನುು ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳ ಉದ ದೇಶದಿಂದ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ : 

ಪತ್ಾಾಗಾರ ಮತ್ುು ವಸುುಸಂಗಾಹಾಲಯಗಳ ಸಂಗಾಹಣ ಗಳ ೂಂದಿಗ  ಕಲಾ ಅಭ್ಾಾಸಕಾರರು ಮತ್ುು ಸಂಶ  ೇಧಕರು ಹ ಚ್ುು 

ಸ್ಾವ್ಜನಿಕವಾಗಿ ತ್ಮಮನುು ತ್  ಡಗಿಸಿಕ  ಳಳಲು ಅನುವಾಗುವಂತ್  ನ ತ್ನ, ವಿಮಶಾ್ತ್ಮಕ ಮತ್ುು ಸೃಜನಶೇಲ ವಿಧಾನಗಳನುು 

ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಈ ಸಳೆಗಳನುು ಸಂವಾದ ಸ್ಾಧಾತ್ ಯಿರುವ ಪರಿಪೂರ್್ ವ ೇದಿಕ ಗಳನಾುಗಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನುು 

ಒದಗಿಸುವುದು. ಹ ಚ್ಚುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  

NLSIU  ನಲ್ಲೆ QAMRA ದಾಖಲ್ಲೇಕ್ರಣದ ಯೇಜನ  ಕ್ತರಿತ್ತ: 

ನಾಾಶನಲ್ ಲಾ ಸ ೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶವವಿದಾಾಲಯದ ಗಾಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಹುಮಾಧಾಮ 

ದಾಖಲ್ಲೇಕರರ್ದ ಯೇಜನ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, QAMRAವು ಭ್ಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಂಗ ಮತ್ುು ಲ ಕಂಗಿಕತ್ ಯ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲ  ಅಂಚ್ಚನಲ್ಲಿರುವ 

ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಥ ಗಳನುು ವಿವರಿಸುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ುದ . ಅವರ ಕಾಯ್ಗಳ ಬಗ  ೆಹ ಚ್ುು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

 

 

https://indiaifa.org/programmes/archives-and-museums/request-for-proposals/ifa-qamra.html
https://indiaifa.org/programmes/archives-and-museums.html
https://qamra.in/
Wednesday 04, January 2023



NLSIU  ಬ ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ QAMRA ದಾಖಲ್ಲೇಕ್ರಣದ ಯೇಜನ ಯ ಸಂಗಾಹಣ ಗಳ ಬಗ :ೆ 

NLSIU  ಬ ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ QAMRA ಪತ್ಾಾಗಾರ ಯೇಜನ ಯಲ್ಲಿನ ಸಂಗಾಹಣ ಗಳು  ಬಿಡಿಯಾದ ಸಂಗಾಹಗಳಿಂದ 

ರಚ್ಚತ್ವಾಗಿಲ.ಿ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕ ವೇಯರ್ ಚ್ಳುವಳಿಯನುು ರ ಪಿಸಿದ ಅನ ೇಕ ಜನರ ಮ ಲಕ ಪರಸಪರ ಸಂಪಕ್ ಹ  ಂದಿದ . ಇದು 

ದಾಖಲಾತ್ಮಕ ಪುರಾವ ಗಳನುು ತ್ ರ ಯುತ್ುದ  ಮತ್ುು ವಿವಿಧ ಸಮ ಹಗಳು ಮತ್ುು ಸಂಸ್ ೆಗಳಲ್ಲ ಿ ತ್  ಡಗಿಸಿಕ  ಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ 

ಜನರ ನ ನಪುಗಳನುು ಒಳಗ  ಂಡಿದ . ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮತ್ುು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಯೇಜನ ಗಳಿಗಾಗಿ, QAMRA ಈ ಕ ಳಗಿನ 

ಸಂಗಾಹಣ ಗಳನುು ತ್ ರ ಯುತ್ುದ : 

• ಮಾಯಾ ಶಮಾ್ ಮತ್ತು ಇಂದಾ ಪಾಥಕ್ ಸಂಗಾಹ: ಮಾಯಾ ಶಮಾ್ ಮತ್ುು ಇಂದಾ ಪ್ಾಥಕ್ ಗುಜರಾತ ನ ವಡ  ೇದರಾ 

ಮ ಲದ ಕ ವೇಯರ್, ಸಿರೇವಾದಿಗಳು ಹಾಗ  ತ್ಳಮಟ್ಿದ ಕಾಯ್ಕತ್್ರು. ಈ ಸಂಗಾಹಣ ಯು ಗುಜರಾತಿನ ಕ ವೇಯರ್ 

ಸಮುದಾಯಗಳ ೂಂದಿಗಿನ ಅವರ ಕ ಲಸವನುು ಪಾತಿನಿಧಿಸುತ್ುದ  ಮತ್ುು ವಿಕಲ್ಪ ಮತ್ುು ಪಮಾ್/ಸಬಾಂಗ್ ಸಂಸ್ ೆಗಳ ೂಂದಿಗಿನ 

ಅವರ ಕ ಲವು ಸ್ಾಂಸಿೆಕ ಕ ಲಸವನುು ಪಾತಿನಿಧಿಸುತ್ುದ . ಹ ಚ್ಚುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಿಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

ಸಂಗಮ ಸಂಗಾಹ: ಸಂಗಮ ಸಂಸ್ ೆಯು ಕಾರ್ಮ್ಕ ವಗ್ದ ಕ ವೇಯರ್ ಸಮುದಾಯಗಳ, ಲ ಕಂಗಿಕ ಕ ಲಸಗಾರರ ಮತ್ುು 

HIV/AIDS (PLHA) ನ  ಂದಿಗ  ಬದುಕುತಿುರುವ ಜನರ ಹಕುೂಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ರ್ಮೇಸಲಾದ ಸಂಸ್ ಯೆಾಗಿದ . ಈ ಸಂಗಾಹವು 

ಸಂಗಮ ಮತ್ುು ಅದರ ಅಧಿೇನ CBO ಗಳ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಣ ಯ ವಿಶಾಲ ನ  ೇಟ್ವನುು ನಿೇಡುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಬ ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ 

ಚ್ಳುವಳಿಯು ನಡ ದು ಬಂದ ಸಂದರ್್ವನುು ವಿವರಿಸುತ್ುದ . ಹ ಚ್ಚುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

 ವಿಭಾಗ 377 IPC ಸಂಗಾಹಣ : ಈ ಸಂಗಾಹವು IPC ಯ ವಿಭ್ಾಗ 377 ರ ನಿರಪರಾಧಿೇಕರರ್ದ ಬಗ ಗಿನ ದಾವ  ಪಾಕ್ಲಾಯೆಯ ವಿವಿಧ 

ಆಯಾಮಗಳನುು ತ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಗಾಹಣ ಗಳ ಮ ಲಕ ಪಾಸುುತ್ಪಡಿಸುತ್ುದ . ಹ ಚ್ಚುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ. 

• ಟಿ ಜಯಶ್ಾೇ ವಿೇಡಿಯೇ ಸಂಗಾಹ: ಈ ಸಂಗಾಹದ ಸಂಗಾಹಣ ಗಳು ಅನ ೇಕ ಸ್ಾವ್ಜನಿಕ ಮತ್ುು ಖಾಸಗಿ ಸಭ್ ಗಳು, 

ಪಾತಿರ್ಟ್ನ ಗಳು, ಸಮುದಾಯದ ಕಾಯಾ್ಗಾರಗಳು, ಜಾಥಾಗಳು ಮತ್ುು ಕಾಯ್ಕತ್್ರು, ವಕ್ಲೇಲರು, ಅರ್ಜ್ದಾರರು ಮತ್ುು 

ಕ ವೇಯರ್ ಜನರ  ಂದಿಗಿನ ಹಲವಾರು ಆಳವಾದ ಸಂದಶ್ನಗಳ ತ್ುರ್ುಕುಗಳನುು ಒಳಗ  ಂಡಿದ . ಹ ಚ್ಚುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಿಕಿ್ಲಕ್ 

ಮಾಡಿ. 

ಎಡಿರ್ಟ್ ಮಾಡದ ವಿೇಡಿಯ ತ್ುರ್ುಕುಗಳು, ಛಾಯಾಚ್ಚತ್ಾಗಳು, ವಿವಿಧ ಭ್ಾಷ ಗಳ ವೃತ್ುಪತಿಾಕ  ತ್ುರ್ುಕುಗಳು, ಕಾನ ನು 

ದಾಖಲ ಗಳು ಮತ್ುು ಟಿಪಪಣಿಗಳು, ವ ಕಯಕ್ಲುಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಮರಣಿಕ ಗಳು ಮುಂತ್ಾದ ವ ಕವಿಧಾಮಯ ಸಂಗಾಹಣ ಗಳನುು 

ಒಳಗ  ಂಡಿವ . ಸಂಗಾಹಣ ಗಳು ನಮಗ  1980 ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಾದಿಂದ 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂರ್ದವರ ಗಿನ ಕ ವೇಯರ್ ಕಾಳರ್ಜಗಳ 

ಒಂದು ನ  ೇಟ್ವನುು ನಿೇಡುತ್ುದ . ಸಮುದಾಯಗಳ ತ್ಮಮ ರಚ್ನ , ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾಾಯ, ಸೃಜನಶೇಲತ್ , ಸಂತ್  ೇಷ, ಕ  ಾೇಧ, ಸ್  ೇಲು 

https://indiaifa.org/website/programme/amp/qamra/info_sheet-the_maya_sharma_and_indra_pathak_collection.pdf
https://indiaifa.org/website/programme/amp/qamra/info_sheet-the_sangama_collection.pdf
https://indiaifa.org/website/programme/amp/qamra/info_sheet-the_section_377_ipc_collection.pdf
https://indiaifa.org/website/programme/amp/qamra/info_sheet-the_t_jayashree_video_collection.pdf
https://indiaifa.org/website/programme/amp/qamra/info_sheet-the_t_jayashree_video_collection.pdf


ಮತ್ುು ವಿಜಯದ ಕ್ಷರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಚ್ಚತ್ಾಗಳನುು ಇಲ್ಲ ಿ ಕಾರ್ಬಹುದು ಮತ್ುು ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸೃತಿ, ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಬದಲಾವಣ  ಮತ್ುು 

ನಾಾಯಾಂಗ ಸುಧಾರಣ ಯ ದೃಷ್ಟಿಗಳ ಮ ಲಕ ಭ್ಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಕ ವೇಯರ್ ಅಥ್ವನುು ನಿೇಡುತ್ುದ . 

IFA-QAMRA ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ್ ಯೇಜನ ಗಳ ಬಗ :ೆ 

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಯೇಜನ ಯು ಬ ಂಗಳೂರಿನ NLSIU ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಕ ಕ್ವ್ ನ  ಂದಿಗ  ಕುಾರ ೇಟ  ೇರಿಯಲ್ ಮತ್ುು ಕಲಾತ್ಮಕ 

ತ್  ಡಗಿಸಿಕ  ಳುಳವಿಕ ಗಾಗಿ ಯೇಜನಾ ಸಂಯೇಜಕರಿಗ  ಅವಕಾಶಗಳನುು ನಿೇಡುತ್ುದ . ಸಂಗಾಹಗಳನುು ನವಿೇನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿ

ಮರುರ ಪಿಸುವ ಮತ್ುು ಆನ್ ಲ ಕನ್ ಮತ್ುು ಆಫ್ ಲ ಕನ್ ನಲ್ಲ ಿಮಾತ್ುಕತ್ ಗಳು, ಕಾಯಾ್ಗಾರಗಳು, ಪಾದಶ್ನಗಳು ಇತ್ಾಾದಿ 

ಸ್ಾವ್ಜನಿಕ ಕಾಯ್ಕಾಮಗಳ ಮ ಲಕ ಸಂಗಾಹಗಳನುು ಪಾಸುುತ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ುದ . 

ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಯೇಜನ ಗಾಗಿ, ಯೇಜನಾ ಸಂಯೇಜಕರು NLSIU  ಬ ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ QAMRA ನಲ್ಲಿ ಸಂಗಾಹಣ ಗಳನುು 

ಸಂಶ  ೇಧಿಸುತ್ಾುರ  ಮತ್ುು ವಿಮಶಾ್ತ್ಮಕವಾಗಿ ತ್  ಡಗಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ಾುರ , ಆಕ ಕ್ವ್ ನ  ಂದಿಗ  ಮತ್ುಷುಿ ಸ್ಾವ್ಜನಿಕವಾಗಿ 

ತ್  ಡಗಿಸಿಕ  ಳಳಲು, ಮೊನ  ಗಾಾಫ್, ಪಾಬಂಧಗಳು ಇತ್ಾಾದಿ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶಗಳ ೂಂದಿಗ  ಮತ್ುು ಆನ್ ಲ ಕನ್ ಮತ್ುು ಆಫ್ ಲ ಕನ್ 

ಸ್ಾವ್ಜನಿಕ ಕಾಯ್ಕಾಮಗಳ ಮ ಲಕ ತ್ಮಮ ಸಂಶ  ೇಧನ ಯನುು ಪಾಸುುತ್ಪಡಿಸುತ್ಾುರ .  

ಎರಡ  ಯೇಜನ ಗಳನತು ಒಂದತ ವರ್್ದ ಅವಧಿಗ  ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ . 

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮತ್ುು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಯೇಜನ ಗಳಲ್ಲ ಿಕ ಲಸ ಮಾಡುವ ಯೇಜನಾ ಸಂಯೇಜಕರು NLSIU  ಬ ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲರಿುವ 

QAMRA ನ ಭ್ ತಿಕ ಆಕ ಕ್ವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾಹಣ ಗಳನುು ನ  ೇಡುವ, ಅಧಾಯನ ಮಾಡುವ ಮತ್ುು ಸಂಶ  ೇಧಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದ . 

ಯೇಜನಾ ಸಂಯೇಜಕರು ಯೇಜನ ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆೇಲ  ತಿಳಿಸಲಾದ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಪಡ ಯುತ್ಾುರ . ಸಂಶ  ೇಧನ ಗಾಗಿ 

ಲರ್ಾವಿರುವ ಸಂಗಾಹಣ  ಮತ್ುು ಆಕ ಕ್ವಲ್ ವಸುುಗಳ ಕುರಿತ್ು ಹ ಚ್ಚುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ುಿ qamraarchive@nls.ac.in 

ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಆಕ ಕ್ವಿಸ್ಟಿ ಸಿದಾದರ್ಥ್ ಎಸ್ಟ ಗಣ ೇಶ್ ಅವರನುು ಸಂಪಕ್ಲ್ಸಿ 

IFA ಎರಡ  ಯೇಜನ ಗಳನುು ಕಾಯ್ಗತ್ಗ  ಳಿಸುತ್ುದ  ಎಂಬುದನುು ದಯವಿಟ್ುಿ ಗಮನಿಸಿ. 

ಅರ್ಜ್ದಾರರ ವಿವರ: 

• ವಿಶಷಿ ಲ್ಲಂಗ ಮತ್ುು ಲ ಕಂಗಿಕ ಗುರುತಿನ ಅರ್ಜ್ದಾರರು ಅರ್ಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ಾೇತ್ಾಸಹಿಸಲಾಗುತ್ುದ . 

• ನಾವು ಮೆೇಲ್ಲವಚಾರಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ಸಂಶ  ೇಧಕರು, ಬರಹಗಾರರು, ಪಾದಶ್ಕರು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ 

ಅಭ್ಾಾಸಕಾರರಿಂದ ಮತ್ುು ಸಂಶ  ೇಧನ ಯ ಹಿನ ುಲ  ಹ  ಂದಿರುವ ಮತ್ುು ಆಕ ಕ್ವಲ್ ಮತ್ುು ವಸುು ಸಂಗಾಹಾಲಯಗಳ ೂಂದಿಗ  

ಕ ಲಸ ಮಾಡಲು ತಿೇವಾ ಆಸಕ್ಲು ಹ  ಂದಿರುವವರಿಂದ ಅರ್ಜ್ಗಳನುು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತಿುದ ದೇವ . 
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• ಅಂತ್ರಶಸಿುೇಯ ಮತ್ುು ಸಹಯೇಗದ ವಿಧಾನಗಳ ಮ ಲಕ ಯೇಚ್ಚಸುವ ಸ್ಾಮಥಾ್ವನುು ಪಾದಶ್ಸುವ ಮತ್ುು 

ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶಗಳನುು ತ್  ೇರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನುು ಸಹ ನಾವು ಪ್ಾೇತ್ಾಸಹಿಸುತ್ ುೇವ . 

• QAMRA ಬ ಂಗಳೂರಿನ ಮ ಲದ ಭ್ ತಿಕ ಆಕ ಕ್ವ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯೇಜನಾ ಸಂಯೇಜಕರು ತ್ಮಮ ಯೇಜನಾ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ ಕ್ವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕಷುಿ ಸಮಯವನುು ಕಳ ಯಬ ೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ ಂಗಳೂರು ಮತ್ುು ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ 

ಅರ್ಜ್ಗಳಿಗ  ಆದಾತ್  ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 

• ಭ್ಾರತಿೇಯ ಪಾಜ ಗಳು ಮಾತ್ಾ ಅರ್ಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಹ್ರು. ನಮಮ ಅಹ್ತ್ಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತ್ು ಇನುಷುಿ ತಿಳಿದುಕ  ಳಳಲು, 

ದಯವಿಟ್ುಿ ಇಲ್ಲ ಿಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

ಅರ್ಜ್ ಸಲ್ಲೆಸಲತ ಕ ಲವು ಮಾಗ್ಸ ಚಿಗಳು: 

ನಿಮಮ ಅಪಿಿಕ ೇಶನ್ ಒಳಗ  ಂಡಿರಬ ೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು: 

• ಮೆೇಲ  ತಿಳಿಸಲಾದ ದೃಶಾ ಮತ್ುು ಲ್ಲಖಿತ್ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಯೇಜನ ಯ (ಪಾದಶ್ನ, ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಪತ್ 

ಸೃಜನಶೇಲ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶಗಳ ರ ಪರ ೇಷ ಗಳು ಅಥವಾ ಇದು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಯೇಜನ ಯಾಗಿದದಲ್ಲ ಿಸಂಶ  ೇಧನ ಯ ಪಾಶ ುಗಳು) 

ಸಂಕ್ಷಿಪು ವಿವರಣ ಯುಳಳ ಪಾಸ್ಾುವನ . ವಿವರಣ ಯು ದೃಷ್ಟಿ, ವಿಧಾನ ಮತ್ುು ಸಂರ್ವನಿೇಯ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶಗಳನುು ಒಳಗ  ಂಡಿರಬ ೇಕು. 

ಆಕ ಕ್ವ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಗಾಹಣ ಗಳನುು ವ ಕಶಷಿಯಪೂರ್್ವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ  ಳುಳವ ಪಾಸ್ಾುವನ ಗಳನುು ಪ್ಾೇತ್ಾಸಹಿಸಲಾಗುತ್ುದ . 

• ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ ಮಲಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಪಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಇತ್ರ ಸ್ಾವ್ಜನಿಕ ಕಾಯ್ಕಾಮಗಳ ಕುರಿತ್ು ಸಂಕ್ಷಿಪು ಟಿಪಪಣಿ. 

• ವಿವರವಾದ ಬಜ ರ್ಟ್. 

• ಕುಾರ ೇಟ್ರ್, ಕಲಾ ಅಭ್ಾಾಸಿ ಅಥವಾ ಸಂಶ  ೇಧಕರಾಗಿ ನಿೇವು ತ್  ಡಗಿಸಿಕ  ಂಡಿರುವ ಯೇಜನ ಯ ಸಂಕ್ಷಿಪು ವಿವರಣ ಯಂದಿಗ  

ನಿಮಮ ಪರಿಚ್ಯ. ಈ ವಿವರಣ ಯು ಆ ಯೇಜನ ಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೃಷ್ಟಿ, ವಿಧಾನ, ಪಾಕ್ಲಾಯೆಗಳು ಮತ್ುು ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶಗಳನುು 

ಒಳಗ  ಂಡಿರಬ ೇಕು. ದಯವಿಟ್ುಿ ನಮಗ  ಲಗತ್ುುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಲ್ಲಂಕ್ ಗಳನುು ಕಳುಹಿಸಿ.   

ಯೇಜನ ಯ ಬಜ ರ್ಟ್: 

• ಯೇಜನ ಯ ವ ಚ್ುವು 2,00,000/-ರ .ಗಳನುು ರ್ಮೇರಬಾರದು.  

• ನಿೇವು ಮಾಸಿಕ 12,000/-ರ  ಗ ರವಧನಕಾೂಗಿ ಬಜ ರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಗ ರವಧನವು ಯೇಜನ ಯ ಸಂಪೂರ್್ ಅವಧಿಗ   

1,44,000/- ರ  ರ್ಮೇರಬಾರದು ಎಂಬುದನುು ದಯವಿಟ್ುಿ ಗಮನಿಸಿ. 
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• ನಮಮ ನಿಧಿಗಳು ಯೇಜನ  ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ ಚ್ುಗಳು ಮತ್ುು ಚ್ಟ್ುವಟಿಕ ಗಳಿಗ  ವಿನಿಯೇಗಿಸಲಾಗುವ ವ ಚ್ುಗಳನುು ಮಾತ್ಾ 

ಒಳಗ  ಂಡಿರುತ್ುವ  ಮತ್ುು ಮ ಲಸ್ ಕಯ್ ವ ಚ್ುಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಕರಣ ಗಳ ಖರಿೇದಿಗ  ಪ್ಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. 

• ಪಾತಿಯಂದು ಬಜ ರ್ಟ್ ವಗ್ವು ಯೇಜನಾ-ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ ಚ್ುದ ನಿದಿ್ಷಿ ಅಂಶಕ ೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ುದ  ಎಂಬುದನುು ದಯವಿಟ್ುಿ 

ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ  ಳಿಳ. 

ಈ ಯೇಜನ ಯನತು ನಿಮೊಮಂದಿಗ  ನ ೇರವಾಗಿ ಸಂಯೇರ್ಜಸತವ ಕಾಯ್ವನತು IFA ಕಾಯ್ಗತ್ಗ  ಳಿಸತತ್ುದ  ಎಂಬತದನತು 

ದಯವಿಟ್ತಿ ಗಮನಿಸಿ. 

ಮುಖ್ಯ ದಿನಾಾಂಕಗಳು : 

1. ಅರ್ಜಿಗಳನನು ಕಳುಹಿಸಲನ ಕೆೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಬನಧವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ , 2022 

2. ಕಿರನಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರನವ ಆಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನನು ಜನವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಿನ ಮಾಡಲಾಗನತ್ತದೆ.  
3. ಫೆಬರವರಿ 2023 ರಲ್ಲ ಿಯೋಜನೆ ಕಾಯಿಗತ್ಗೆೊಳುುತ್ತದೆ  
 

ಈ ಕನರಿತ್ನ ಯಾವುದೆೋ ಪರಶ್ೆುಗಳು ಹಾಗೊ ಅರ್ಜಿಗಳನನು  ಸಲ್ಲಸಿಲನ ritwika@indiaifa.org ಈ ಮಂಚಂಚೆಗೆ 'NLSIU 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲ ಿIFA-QAMRA ಪತ್ಾರಗಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ' ಎಂಬ ವಿಷಯ ಸಾಲ್ಲನೆೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.  

Wednesday 04, January 2023




