
 
 

इंडडया पाउंडशेन पॉर द आर्ट्स  

चा  

कऱा संशोधन कायक््रम 

प्रस्ताव प्रस्ततुीसाठी आवाहन 

 

आऩल्मा करा वंळोधन कामयक्रभाच्मा भाध्मभातून इंडडमा पाउंडळेन पॉय द आर्टयव अनेक 
अभ्मावक, वंळोधक आणण करेच्मा षेत्रात कामययत अवरेल्मांना वंळोधन कयण्मावाठी वशाय्म 
कयते. ह्मा कामयक्रभाच ेउद्दिष्ट करेच्मा षेत्रात वलस्तीणय दृष्टीकोन, वभज, अन्लमाथय आणण वशबाग 
लाढलणे शे आशे. 
 

करा, कराळास्त्र आणण भानल वलसानात दरुयक्षषत ककंला तुरनेन े अजून अस्ऩषृ्ट अवरेल्मा 
वलऴमांभध्मे वंळोधन करू इच्च्िणाऱ्मा वंळोधक आणण कामयकर्तमाांकडून; सवद्ांत आणण वयाल 
मांभध्मे वंलाद शोऊ ळकेर अळा ळक्मता ननभायण करू ऩाशणाऱ्मांकडून; करार्तभक ऩद्तींना नलीन 
ऩरयबाऴा ककंला यचना देऊ ऩाशणाऱ्मांकडून; आंतयळास्त्रीम दृष्टीकोण लाऩरून नलीन वंकल्ऩनार्तभक 
वलचाय भांडू ऩाशणाऱ्मांकडून; आणण अळावायख्मा वलवलध प्रकल्ऩ-उऩक्रभांलय काभ करू 
इच्च्िणाऱ्मांकडून आम्शी प्रस्ताल आभंत्रत्रत कयत आशोत. 

 

इंडडया पाउंडशेन पॉर द आर्ट्स इंग्रजी व्यततररक्त इतर भारतीय भाषांमधीऱ प्रकलऩांना अधधक 
प्रोत्साहन देऊ इच्छिते. त्यायोगे आम्ही ववशशष्ट भावषक ऩररप्रेऺामधे ऩररणामकारक संदभाांसह 
सहभागी होऊ इच्छितो. 
 

वंळोधन प्रकल्ऩांना वुस्ऩष्ट वंळोधन उद्दिष्टे, वखोर ऩार्शलयबूभी वलेषण, वंळोधनवलऴमक गंबीय 
प्रर्शन, काटेकोय कामयऩद्ती आणण नेभके ऩरयणाभ अवरे ऩाद्दशजेत. त े वालयजननक भाध्मभातून 
प्रसवद् केरे जातीर. प्रकल्ऩाची परननष्ऩर्तती ऩुस्तक, ननफंध, चचत्रऩट, इर्तमादी अवू ळकते. 
 

कोण अज ्करू शकेऱ ? 



वलवलध कराळाखांभध्मे कामययत अभ्मावक आणण वंळोधक ह्मा कामयक्रभात प्रस्ताल ऩाठल ू
ळकतात.  बायतीम नागयीक ककंला नोंदणीकृत वलना-नपा तर्तलालयीर वंस्था / वंघटन ककंला 
बायतीम नागयीकर्तल कभीतकभी ऩांच लऴे फाऱगणाऱ्मा व्मक्ती मावाठी अजय दाखर करू ळकतात. 
वंस्था, वंघटनांकडून अजय दाखर कयताना कृऩमा वंस्था-वंघटनेची ऩूलीची भाद्दशती, वंस्थार्तभक 
ऩातऱीलयीर घटना, नोंदणीवलऴमक कागदऩत्र,े माऩूली तीन लऴाांच े रेखा ऩयीषकांनी तऩावरेरे 
ताऱेफंद मावश अजय कयणे आलर्शमक आशे.   
 

अज ्दाखऱ करण्याची प्रक्रक्रया  

कोणर्तमाशी बायतीम बाऴेत तुम्शी तुभच े प्रस्ताल भांडू ळकता. आम.्एप्.ए. च े कभयचायी मा 
मोजनेवलऴमीच्मा तुभच्मा शय तऱ्शेच्मा प्रर्शनांची उर्ततये देण्मावाठी तर्तऩय अवतीर. तुम्शी आऩल्मा 
प्रस्तावलत कल्ऩनेफाफत आभच्माळी चचाय करू ळकता ककंला आऩरे प्रस्ताल भांडू ळकता ज्मालय 
नंतय आभच्मा वूचना, प्रर्शन अऩेक्षषत अवतात. 
 
तुभच्मा प्रस्तालांच े भूल्मभाऩन कयण्मावाठी फाशेयीर तस व्मक्तींची भदत घेतरी जाईर आणण 
वशाय्मावलऴमीच ेआम ्एप् ए च ेवलय ननणयम अनंतभ अवतीर. 
 
तुभच ेप्रस्ताल अऩूणय गणरे जाऊ नमेत मावाठी र्तमांभधे कृऩमा खारीर फाफी अतंबूयत कयाव्मात – 

अ  प्रस्तालाचा भुख्म वलऴम वंळोधनाची ननच्र्शचत उद्दिष्टे, ऩूलायनुभानावाठी केरेरे वखोर 
वलेषण ककंला ऩाशाणी, वंळोधनवलऴमक ननणायमक /तातडीच ेप्रर्शन, काटेकोय कृती आयाखडा 
आणण परननष्ऩर्ततीच्मा ननच्र्शचतीफिरच्मा भाद्दशतीने मुक्त अवाला  

आ  तुभच्मा वलऴमाची वभज आम्शारा मेण्माच ेदृष्टीने वभथयनऩय भाद्दशती 
इ  तुभचा ऩरयचम आणण कामायचा गोऴलाया 
ई  खचायचे ववलस्तय अंदाजऩत्रक ज्माद्लाये ननधी कवा, कुठे लाऩयरा जाईर शे नीट वभजाले. 

तवेच ननधीवाठी अन्म स्रोतांची ळक्मता अवेर तय र्तमावलऴमी भाद्दशती द्माली. 
उ  आणण तुभचा ऩर्तता, दयूध्लनी क्रभांक आणण इ-भेर वंकेत 

 
प्रस्ताववत प्रकलऩांचा काऱावधी 
तुभच ेप्रस्तावलत प्रकल्ऩ कभीत कभी एक लऴय तय जास्तीत जास्त दीड लऴे कारालधीच ेअवालेत. 
 
तरतूद 
तुम्शी चाय रष रूऩमांऩमांत वशाय्माच े प्रस्ताल ऩाठलू ळकता / तुम्शी प्रस्तालांवाठी चाय रष 
रूऩमांऩमांतच्मा वशाय्माची वलनंती करू ळकता.  



तुम्शी दयभशा रू. १२००० (वंऩूणय प्रकल्ऩावाठी जास्तीत जास्त भमायदा रू. १,४४,०००) इतकी तयतूद 
भानधनावाठी करू ळकता. अथयवशाय्माच्मा एकूण तयतूदीभधे शे भानधन गदृ्दशत धयरेरे आशे. 
 
अतंतम मुदत 
तुम्शी तुभच े प्राथसभक प्रस्ताल ई-भेर द्लाया ऩाठलू ळकता ऩयंतु अनंतभ प्रस्ताल भात्र िाऩीर 
स्लरूऩातच ऩाठलाले रागतीर. 
अनंतभ प्रस्ताल आभचकेड ेJune 30, 2017 ऩूली ऩोशोचरे ऩाद्दशजेत 

प्रस्तालांवोफत वभथयनाथय ऩाठलरेरे कोणर्तमाशी स्लरूऩातीर वाद्दशर्तम ऩयत ऩाठलरे जात नाशी माची 
कृऩमा नोंद घ्माली. 
 
वलयवाधायण भाद्दशती- 

अ  आभच्मा अथयवशाय्मात अतंबूयत खचाांभधे केलऱ प्रकल्ऩवलऴमक व्मच्क्तंच ेभानधन, प्रर्तमष 
कामय आणण प्रलाव तवेच गयज अवल्माव भापक प्रभाणात उऩकयणे बाडतेर्तलालय 
आणण्माचा खचय ह्माच फाफींचा वलचाय कयता मेईर. खचायच्मा अदंाजऩत्रकाभधे दय एका 
भथळ्माअतंगयत शोणाया ठयावलक खचय शा प्रकल्ऩाच्मा वलसळष्ठ फाफींलयच खचय शोत 
अवल्माच ेस्ऩष्ट शोईर माची कृऩमा काऱजी घ्माली. 

आ  अजयदाय शी व्मक्ती अवल्माव रेखाऩयीषक भानधन म्शणून रू ३००० ऩमांतचीच तयतूद 
कयता मेईर. 

इ  वंस्थार्तभक ऩातऱीलयचा लयखचय, भूरबूत वुवलधा ककंला उबायणीचा खचय मांचा वभालेळ 
प्रकल्ऩाच्मा अदंाजऩत्रकात करू नमे. आभचकेडून उऩकयणे वलकत घेण्मावाठी ननधी द्ददरा 
जात नाशी, ऩयंतु जय तुम्शारा एखादे उऩकयण वलकत घेणे बागच अवेर तय त ेउऩकयण 
प्रकल्ऩाच्मा ऩूतयतेनंतय आम.्एप्.ए. च्मा स्लाधीन कयाले रागेर. 

ई  तुभचा प्रकल्ऩ वलचायाधीन अवेर तय भूल्मभाऩनाच्मा प्रकक्रमेतून उद्भलणाऱ्मा काशी प्रर्शनांची 
उर्ततये तुभच्माकडून भाचगतरी जाऊ ळकतात 

उ  अथयवशाय्मावाठी ननलड झारेल्मा प्रकल्ऩांची घोऴणा October, 2017 भधे केरी जाईर 

 
आऩरे प्रस्ताल तवेच वंफंचधत ऩत्रव्मलशाय खारीर ऩर्तर्तमालय ऩाठला- 
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