
 

ಇಂಡಿಯ ಫೌನ್ಡೇಶನ್ ಫರ್ ದ ಆರ್ಟ್ಸ್ 

ಕಲಸಂವ್ೃೇಧನ್ ಅನುದನ ಕರ್್ಕರಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲ ಿ

ಅರ್ಜ್ಗಳಿಗ್ ಆಸಾನ 

ಅರ್ಜ್ಗಳನುು ಸ್ಾೇಕರಿಸುವ ಕ್ೊನ್ರ್ ದಿನಂಕ 30      2018 

ನಭಮ ಕಲಸಂವೆೃೋಧನೆ ಕಮಯಕರಭದಲ್ಲ ಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಟ್ಟಿಯುವ ಅಥ ಈ ವರೆಗೆ ಸೆಚ್ುು ವೆೃೋಧನೆಗೆೊಳಗಗದ 

ವಿಷಮಗಳ ಫಗೆೆ ಸಂವೆೃೋಧನೆ ಮಡಫಮಸುವ; ವಸರ ಸಗೊ ಅಭಾಸದ ನಡುೆ ಸಂದಕೆೆ ಆಸದ ಕಲ್ಲಸಫಲ್ಿ, 

ಕಲೆಗಳ ಅಧಾಮನದಲ್ಲಿ ಸೆೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೆೊೋನ ಅಥ ಚೌಕಟ್ುಿಗಳನುನ ನೋಡಫಲ್ಿ, ಸಗೊ ಸೆೊಸ ರಿಕಲ್ನೆಮ ನರ್ಮಯತಿಮಲಿ್ಲ 

ಅಂತವಿಯಷಮ(ಇಂಟ್ರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ) ದೃಷ್ಟಿಕೆೊೋನಗಳನುನ ಫಳಸುವ ಕಲವಿದಯು ಸಗೊ ಸಂವೆೃೋಧಕರಿಂದರಷಾವನೆಗಳನುನ 

ಆಸಾನಸುತಿಾದೆದೋೆ. 

ಕಲಸಂವೆೃೋಧನೆ ಕಮಯಕರಭವು ಭಯತದ ಕಲ ರಕಯಗಳ ವಿಭಿನನ ಇತಿಸಸಗಳು ಸಗೊ ಅಭಿವಾಕ್ತಾಗಳ ಕುರಿತು 
ಸಂವೆೃೋಧನೆ ಮಡಲ್ು ಕಲವಿದರಿಗೆ ಸಗೊ ಸಂವೆೃೋಧಕರಿಗೆ ನೆಯವು ನೋಡುತಾದೆ. ಈ ಕಮಯಕರಭ ಕಲರಕಯಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿವಲ್ದ ದೃಷ್ಟಿಕೆೊೋನಗಳು, ಗರಹಿಕೆಗಳು, ಅಥೆಥಯಸುವಿಕೆಗಳು ಸಗೊ ತೆೊಡಗುವಿಕೆಮನುನ ಬೆಳೆಸಫಮಸುತಾದೆ. 

ನಿದಿ್ಷಟ ಭಶ್ಗಳ ಸಂದರ್್ದಲ್ಲಿ ಸಂದಗಳನುು ಬ್ಳ್ಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಐ ಎಫ್ ಎ, ಆಂಗಿಭಶ್ರ್ಲ್ಿದ್ೇ ಇತರ 
ಭರತೇರ್ ಭಶ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯೇಜನ್ಗಳಿಗ್ ಪ್ರೇತ್ಸಹ ನಿೇಡುತತದ್.  

ಸಂವೆೃೋಧನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಷಿದ ಧೆಾೋಮಗಳು, ಹಿನೆನಲೆಮ ಆಳದ ರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ, ಭಹತಾೂರ್ಯ ಸಂವೆೃೋಧನ 
ರವೆನಗಳು, ನಖಯದ ಸಂವೆೃೋಧನ ವಿಧನಗಳು ಸಗೊ ಷವಯಜನಕಗಿ ಹಂಚಿಕೆೊಳಳಫಲ್ಿಂತಹ ಪಲ್ಲತಂಶಗಳು 
ಇಯುವುದು ಅವಶಾಕ. ಸಂವೆೃೋಧನೆಮ ಪಲ್ಲತಂಶ ುಸಾಕ, ರಫಂಧ, ಚ್ಲ್ನಚಿತರ ಭುಂತದ ಯೊಗಳಲ್ಲಿಯಫಹುದು. 

ಯರು ಅರ್ಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು? 

ಈ ಕಮಯಕರಭವು ಎಲ್ಿ ಕಲರಕಯಗಳ ಸಂವೆೃೋಧಕಯು ಸಗೊ ಕಲವಿದಯ ರಷಾವನೆಗಳಿಗೆ ಭುಕಾಗಿದೆ. 

ನೋವು ಭಯತಿೋಮ ರಜೆಯಗಿದದಲ್ಲಿ, ನೆೊಂದಯಿತ ಲಬ-ಯಹಿತ ಭಯತಿೋಮ ಸಂಷೆಯೆಗಿದದಲ್ಲಿ, ಅಥ ಕನಷಠ ೫ 
ವಷಯಗಳಿಂದ ಭಯತದ ನಸಿಗಳಗಿದದಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಯಕರಭದಡಿಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಯ ಸಲ್ಲಿಸಫಹುದಗಿದೆ.  

ನೋವು ಯವುದೆೋ ಸಂಷೆೆಮ ಯಗಿ ಅರ್ಜಯ ಸಲ್ಲಸಿುತಿಾದದಲ್ಲ,ಿ ಸಂಷೆೆಮ ಹಿನೆನಲೆ ಮಹಿತಿ, ಗೆೊತುಾವಳಿ/ ನಾಸ ತರ/ಟ್ರಸ್ಟಿ 
ಡಿೋಡ್, ಷ್ಟಯಕ ವಯದಿಗಳು, ಸಗೊ ಕಳೆದ ಭೊಯು ವಷಯದ ರಿವೆೃೋಧನೆಗೆೊಂಡ ಲೆಕೆತರ ವಯದಿಗಳನುನ ಲ್ಗತಿಾಸಿ. 



ಅರ್ಜ್ರ್ ವಿಧನ: 

ನಭಮ ರಷಾವನೆಮನುನ ನೋವು ಇಂಗಿಿಶ್ ಅಥ ಯವುದೆೋ ಭಯತಿೋಮ ಭಶೆಮಲಿ್ಲ ಫರೆಮಫಹುದು. ಈ ಕಮಯಕರಭದ 
ಫಗೆೆ ನಭಮ ಯವುದೆೋ ರವೆನಗಳಿಗೆ ಉತಾರಿಸಲ್ು ಐ ಎಫ್ ಎ ಸಿಫಬಂದಿ ಸಿದಧ. ನಭಮ ಯೋಜನೆಮ ಕುರಿತು ಚ್ಚಿಯಸಲ್ು 
ನಭಮನುನ ಸಂಕ್ತಯಸಫಹುದು. ಅಥ ನಭಮ ಸಲ್ಸೆಗಳು ಸಗೊ ಟ್ಟಣಿಗಳಿಗಗಿ ಕಯಡು ಯೋಜನೆಮ ರತಿಮನುನ 
ನಭಗೆ ಕಳುಹಿಸಫಹುದು. 

ನಭಮ ರಷಾವನೆಮನುನ ಬಹಯ ಮೌಲ್ಯಮಕರ ನ್ರವಿನ್ೊಂದಿಗ್ ರಿಶೇಲ್ಲಸಲಗುವುದು. ಅನುದನದ ಕುರಿತು ಐ ಎಫ್ 
ಎ ಮ ನಧಯಯ ಅಂತಿಭಗಿಯುತಾದೆ.  

ನಿಮಮ ರಷತವನ್ರ್ಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ವಿಷರ್ಗಳನುು ಷ್ೇರಿಸಲ್ು ಮರ್ರ್ದಿರಿ. (ಇಲ್ದಿಿದದಲ್ಲಿ ರಷತವನ್ರ್ನುು ಅೂರ್್್ಂದು 
ರಿಗಣಿಸಲಗುವುದು) 

೧. ರಷಾವನೆಮಲ್ಲ ಿ ಸಷಿದ ಸಂವೆೃೋಧನ ಧೆಾೋಮಗಳು, ಹಿನೆನಲೆಮ ಆಳದ ರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ, ಭಹತಾೂರ್ಯ 
ಸಂವೆೃೋಧನ ರವೆನಗಳು, ನಖಯದ ಸಂವೆೃೋಧನ ವಿಧನಗಳು ಸಗೊ ನದಿಯಷಿದ ಪಲ್ಲತಂಶಗಳು 
ಇಯಬೆೋಕದುದು ಅವಶಾಕ. 

೨. ನಭಮ ಕೆಲ್ಸದ ಸಾಯೊದ ಫಗೆೆ ತಿಳಿಮಲ್ು ಸಹಕರಿಯಗುವ ೂರಕವಸುತಗಳು/ಮಹಿತಗಳು, ಯವುದೆೋ ಇದದಲ್ಲ.ಿ 

೩. ನಭಮ ಬಯೇ-ಡ್ೇಟ (ಸಾವಿವಯ) 

೪. ಅನುದನವನುನ ಸೆೋಗೆ ಫಳಸುವಿರೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ವಿಸೃತದ ಆರ್ವಯರ್ ಟ್ಟಟ. ಬೆೋರೆ ಭೊಲ್ಗಳಿಂದ ಧನಸಸಮ 
ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತಿಾದದಲಿ್ಲ ಅದನುನ ದಮಮಡಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಿ. 

೫. ನಭಮ ವಿಳಸ, ದೊಯಣಿ ಸಂಖ್ೆಾಗಳು, ಸಗೊ ರ್ಮಂಚ್ಂಚೆ (ಈ-ಮೋಲ್) 

ಯೇಜನ್ರ್ ಕಲವಧಿ  

ನಭಮ ಯೋಜನೆ ಕನಷಿ ಒಂದರಿಂದ ಗರಿಷಠ ಒಂದೊವರೆ ವಷಯದ ಅವಧಿಮದದಗಿಯಬೆೋಕು. 

ಅನುದನದ ಮಿತ 

ನೋವು ಯೊ ೪ ಲ್ಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಅನುದನಕೆಗಿ ಅರ್ಜಯ ಸಲಿ್ಲಸಫಹುದಗಿದೆ. 

ಯೋಜನೆಮ ಕಲವಧಿಮಲ್ಲಿ ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯೊ ೧೨,೦೦೦/-ದಷುಿ (ಯೋಜನೆಮ ೂರ್ಯ ಅವಧಿಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ುಿ ಮೊತಾ ಯೊ 
೧,೪೪,೦೦೦/- ರ್ಮೋಯದಂತೆ) ಗೌಯವಧನವನುನ ನಗದಿಡಿಸಫಹುದು. ಒಟ್ುಿ ಅನುದನದ ಮೊತಾದಲ್ಲಿಯೋ ಈ ಗೌಯವಧನದ 
ಮೊತಾ ಕೊಡ ಷೆೋರಿದೆ ಎನುನವುದನುನ ಗಭನಸಿ.  

ಕ್ೊನ್ರ್ ದಿನಂಕ: 

ನಭಮ ಕಯಡು ರಷಾವನೆಗಳನುನ ರ್ಮಂಚ್ಂಚೆಮ ಭೊಲ್ಕ ಕಳುಹಿಸಫಹುದು. ಆದರೆ ನಭಮ ಫಯೋ ಡೆೋಟ, ೂಯಕ 
ಮಹಿತಿಗಳನೆೊನಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಅಂತಿಭ ರಷಾವನೆಮನುನಸಡ್ಯ ಕಪ್ಲಮ ಭೊಲ್ಕೆೋ ಕಳುಹಿಸಬೆೋಕು.  

ಅಂತಮ ರಷತವನ್ ತಲ್ುಲ್ು ಕೆೊನೆಮ ದಿನಂಕ: 30      2018 



ನೋವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಯವುದೆೋ ೂಯಕ ವಸುಾಗಳನುನ ಹಿಂತಿಯುಗಿಸಲಗುವುದಿಲ್ಿ. 

ಷಮನಯ ಮಹಿತ:  

೧. ನಭಮ ಅನುದನವು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಸಿಫಬಂದಿಮ ೆಚ್ು, ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳು ಸಗೊ ರಯರ್ದ ಖಚ್ಯನುನ, ಸಗೊ 
ಅಗತಾವಿದದಲ್ಲ ಿಕನಷಿ ಉಕಯರ್ಗಳ ಬಡಿಗೆ ಸಗೊ ಷಭಗಿರಗಳ ಖಚ್ಯನುನ ಬರಿಸುತಾದೆ. ನಭಮ ಆಮವಾಮ ಟ್ಟಿಮ ರತಿ ೆಚ್ು 
ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ನದಿಯಷಿ ಖಚಿಯಗೆ ಸಂಫಂಧಟ್ಟಿದೆ ಎನುನವುದನುನ ಖ್ತಿರಡಿಸಿ. 

೨. ನೋವು ೆಥಮುಕ್ತಾಕಗಿ ಅರ್ಜಯ ಸಲಿ್ಲಸುತಿಾದದಲ್ಲಿ ಲೆಕೆ ತರ ರಿವೆೃೋಧಕರಿಗಗಿ ಯೊ ೩೦೦೦/-ವನುನ ನಭಮ ಆಮವಾಮ 
ಟ್ಟಿಮಲಿ್ಲ ಷೆೋರಿಸಿ. 

೩. ಷಂಸಿಕೆ ೆಚ್ುಗಳು, ಕಟ್ಿಡ ನಮಯರ್ ೆಚ್ು ಸಗೊ ಭೊಲ್ಬೊತ ಷೌಕಮಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಮ ೆಚ್ುಗಳನುನ ಆಮವಾಮ 
ಟ್ಟಿಮಲಿ್ಲ ಷೆೋರಿಸಬೆೋಡಿ. ಉಕಯರ್ಗಳನುನ ಕೆೊಂಡುಕೆೊಳಳಲ್ೊ ನವು ಸಸಮ ನೋಡುವುದಿಲಿ್. ಆದರೆ ಕೆೊಂಡುಕೆೊಳುಳವುದು 
ಯೋಜನೆಗೆ ಅತಾವಶಾಕಗಿದದಲಿ್ಲ, ಯೋಜನೆ ೂರ್ಯಗೆೊಂಡ ನಂತಯ ಆ ಉಕಯರ್ವನುನ ಐ ಎಫ್ ಎ ಗೆ ಹಿಂದಿಯುಗಿಸಬೆೋಕು. 

೪. ನಭಮ ರಷಾವನೆ ಕೆೊನೆಮ ಹಂತಕೆೆ ಆಯೆಯದಲಿ್ಲ ನಭಮ ಮೌಲ್ಾಮನದ ರಕ್ತರಯಮಲಿ್ಲ ಫಯುವ ರವೆನಗಳಿಗೆ ನೋವು 
ಉತಾರಿಸಬೆೋಕಗಫಹುದು.   

೫. ಆಯೆಯದ ಅನುದನಗಳನುನ ಅಕೆೊಿೋಫರ್ 2018 ಯಲ್ಲಿ ಘೊೋಷ್ಟಸಲಗುವುದು. 

ನಿಮಮ ಅರ್ಜ್ಗಳು ಸಗೊ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಿಕ್ೆಲ್ ಿತರವಯವಸರವನೊು ಕಳುಹಿಸಬ್ೇಕದ ವಿಳಸ: 

ತನಾೋರ್ ಅರ್ಜಿ 

ಕಮಯಕರಭ ನಯಹಕಯು, 

ಇಂಡಿಯ ಫೌಂಡೆೋಶನ್ ಫರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಿಯ 

‘ಅೂವಯ’, ನೆಲ್ ಅಂತಸುಾ, ಸಂಖ್ೆಾ ೨೫೯, ೪ನೆೋ ಅಡಡಯಷೆಾ, 

ರಜಭಹಲ್ ವಿಲಸ್ಟ ೨ನೆೋ ಹಂತ, ೨ನೆೋ ವಿಭಗ, 

ಬೆಂಗಳೄಯು – ೫೬೦೦೯೪ 

ದೊಯಣಿ: +೯೧ ೮೦ ೨೩೪೧೪೬೮೧/೮೨ 

ರ್ಮಂಚ್ಂಚೆ: tanveerajsi@indiaifa.org 

ಈ ಸುತ್್ೊತೇಲ್ ಇತರ ಭರತೇರ್ ಭಶ್ಗಳಲ್ೊಿ ಕ್ೊೇರಿಕ್ರ್ ಮೇರ್ಗ್ ಲ್ರ್ಯವಿದುದ, www.indiaifa.org ನಿಂದ ಡೌನ್ೊಿೇಡ್ 
ಕೊಡ ಮಡಬಹುದಗಿದ್.  

 

                        ೨೦೧೭     ೨೦೧೯                                         .  
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