
 

 

PÀ¯Á ²PÀëtzÀ°è D¸ÀQÛªÀÅ¼Àî PÀ¯Á«zÀjAzÀ 

CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁé¤¹zÉ 

Application Deadline: 30th June, 2016 

.   

PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À PÀ¯Á ²PÀët AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ°aÒ¸ÀÄªÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ EArAiÀiÁ 

¥sËAqÉÃ±À£ï ¥sÁgï ¢ Dmïìð (L.J¥sï.J) CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁé¤¹zÉ. ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀgÀ £ÀqÀÄªÉ 

¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ PÉÆAr ¨É¸ÉAiÀÄÄªÀ WÀ£À GzÉÝÃ±À¢AzÀ FUÁUÀ¯ÉÃ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ ‘PÀ°-PÀ°¸ÀÄ’ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ 

ªÀÄÄAzÀÄªÀjPÉ ¨sÁUÀªÁV F «£ÀÆvÀ£À ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁzÀgÀ¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 

ಈಯೋಜನೆಮುಭುಖ್ಯಹಗಿಭೂಯುಉದೆದೋವಗಳನುನಸೊೊಂದಿದೆ.   
 

೧.  ಕಲಹವಿದಯು ತಭಮ ರತಿಭೆಮನುನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೆೋತರದಲ್ಲಿ ಫಳಷಲು ಪ್ರೋತ್ಹಾಹಿಷುುದು.   
೨. ವಹಲಹ ಷಭುದಹಮದಲ್ಲಿ ಕಲಹವಿದಯು ಸಹಗು ಶಿಕ್ಷಕಯು ಜೊತ್ೆಯಹಗಿ ಕಹಮಯಹಿಷುುದನುನ ಪ್ರೋತ್ಹಾಹಿಷುುದು.  
೩.  ಕಲೆಮ ಷಸಭಹಗಿತವದೊೊಂದಿಗೆ ಠ್ಯಕರಭನುನ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷುುದು.  
 

ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಯಾರು? 
 

೧.  ೂಹಯನುಬ ಇಯು/ಇಲಿದ ಕಲಹವಿದಯು ಅಥಹ ಕಲಹಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಷೂಕತಹದ ತಯಬೆೋತಿ ಡೆದಯು. 
೨.  ಷಥಳೋಮ ಭಹಶೆಮನುನ ಫಲಿರಹಗಿಯಬೆೋಕು.   
೩.  ಭಹಯತದ ರಹಷ್ಟೋಮತ್ೆಮನುನ ಸೊೊಂದಿಯಬೆೋಕು ಅಥಹ ಕಳೆದ ಐದು ಶಯಗಳೊಂದ ಭಹಯತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊೊಂಡಿಯುರಹಗಿಯಬೆೋಕು.   
 

ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸುವುದುಹೆೇಗೆ? 
 

1. ಯೋಜನೆಮ ಕಯಡು ರಷಹತನೆಯೊಂದಿಗೆ ೨೦೧೬ಯ ಜೂನ್೩ನೆೋ ತ್ಹರೋಖಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಯಷಫಸುದು. 
2. ಅೊಂತಿಭ ಯೋಜನೆಮ ರತಿಮು ೩೦ನೆೋಜೂನ್೨೦೧೬ಯ ಳಗೆ ತಲುಬೆೋಕು.  

ಅನುದಹನನುನ೧೪ನೆೋಆಗಸ್ಟಟ೨೦೧೬ಯೊಂದುರಕಟಿಷಲಹಗುುದು.   
 

ಭಾಷೆ:  
ಕನನಡ,  ಹಿೊಂದಿ, ಉದುಯ, ತ್ೆಲಗು ಭರಹಠಿ ಭತುತ ಇೊಂಗಿಿೋಷ್. 

 



ಅವಧಿ:  

ಕನಿಶಠ ೬ ತಿೊಂಗಳನಿೊಂದ ಗರಶಠ ೧೨ ತಿೊಂಗಳರೆಗೆ 
 
ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ:   
ಗರಶಠ ೧,೫೦,೦೦೦/- 

 

ಗಮನಿಸಬೆೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು: 
 ಅನುದಹನು ಯೋಜನೆಗೆ ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದ ಖ್ಚಯನುನ ಮಹತರ ಳಗೊೊಂಡಿಯುತತದೆ. ಅೊಂದರೆ ಅಬಯರ್ಥಯಮ ಗೌಯಧನ (ಮಹಸಿಕ 

ಯೂ೧೨,೦೦೦/ ಕೆೆಮೋಯದೊಂತ್ೆ), ಸೆಚುುರಷೊಂನೂಮಲ ಯಕ್ತತಮ ಗೌಯಧನ(ಅಗತಯವಿದದರೆ) ರಯಹಣದಯ, 

ಡಹಕುಯಮೊಂಟೆೋವನ್,  ಕಹಯಹಯಗಹಯ ಸಹಗು ಅದಕೆೆಅಗತಯವಿಯು ಷುತಗಳಗೆ ಮಹತರ.   
 ಅಕೌೊಂಟೆೊಂಟೆೆ ನಿಗದಿ ಡಿಸಿಯು ಸಣದ ಮ್ತತ ಯೂ.೩೦೦೦/- 

 ನಿಗದಿ ಡಿಸಿದ ದಿನಹೊಂಕದೊಂದು L.J¥sï.J ಗೆ ಖ್ುದಹಧಗಿ ಫೊಂದು ನಿಭಮ ಯೋಜನೆಮನುನ ಚರ್ಚಯಸಿ, ರಷುತತಡಿಷಬೆೋಕು.   
 ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದ ಷಕಹಯರ ವಹಲೆಯೊಂದ ಲ್ಲಖಿತ ಯೂದಲ್ಲಿ ಅನುಭತಿ ತರ ದೊರೆಕ್ತದದರೆ ಮಹತರ ಐ.ಎಪ್.ಎಯೊಂದ 

ಅನುದಹದಡೆಮಲು ಅಸಯರಹಗಿಯುತ್ಹತರೆ.  
 ಷಕಹಲದಲ್ಲಿ ನಿಭಮ ಯೋಜನೆಮ ಆೊಂತರಕ ಯದಿಮನುನ ುರಹೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು.   
 ಯೋಜನಹ ಅಧಿಮ ನೊಂತಯೂ ಯೋಜನಹ ಕಹಮಯಕರಭು ಭುೊಂದುರೆಮು ರೋತಿಮಲ್ಲಿ ಷದೃಢಹದ ಫುನಹದಿಮನುನ 

ಸಹಕ್ತಯಬೆೋಕು.   
 ನಿಭಮ ಅನುಮಹನಗಳಗೆ /ರವೆನಗಳಗೆ/ ಅಗತಯ ಮಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಈಕೆಳಗಿನ ಇಮೋಲೆ ವಿಳಹಷಕೆೆ ಫರೆಯರ ಅಥಹ ತರ 

ಭುಖೆೋನ ಕೆಳಕೊಂಡ ವಿಳಹಷಕೆೆ ಫರೆಯರ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ಅರ್ಜಿಯ ವಿವರ 
 
೧.  ಅಬಯರ್ಥಯಮ ೂಣಯ ಸೆಷಯು, ವಿಳಹಷ; 

೨.  ನಿೋು ಅನುದಹನ ಫಮಷು ಯೋಜನೆಮ ಸೆಷಯು; 

೩.  ಮ್ಬೆೈಲನೊಂಫರ್; 

೪.  ಇಮೋಲ್; 

೫.  ೆಬೆಾೈಟ್; 

೬.  ಕಲಹ ರಕಹಯ  

೭.  ಯೋಜನಹ ಕಹಮಯಕರಭು ನಡೆಮು ವಹಲೆಮ ಷೊಂೂಣಯ ವಿಯ.  

೮.  ಯೋಜನೆ ಪ್ಹರಯೊಂಬಹಗು ದಿನಹೊಂಕ. 

೯.  ಯೋಜನೆಮು ೂಣಯಗೊಳಳು ದಿನಹೊಂಕ. 

ವಿಭಾಗ ೨ 

1. ಯೋಜನಹ ವಿಯು ಈಕೆಳಗಿನ ಅೊಂವಗಳನುನ ಳಗೊೊಂಡಿಯಬೆೋಕು. 

 

2. ೪೦೦ ದಗಳಗೆ ಮೋಯದೊಂತ್ೆ ಯೋಜನೆಮ ಷಹರಹೊಂವವಿಯಬೆೋಕು. 

 

3. ನಿೋು ಯೋಜಿಸಿಯು ಕಲಹರಕಹಯ/ರಕಹಯಗಳಳ ಯಹುದು?  ಏಕೆ? 

 



4. ಯೋಜನೆಮ ಚಟುಟಿಕೆಗಳಳ ಭತುತ ೆೋಳಹಟಿಟ.  

5. ಕಯಡು ಯೋಜನೆಮು ಷಭುದಹಮದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಯಲ್ಲ,ಿ ವಿಧ್ಹಯರ್ಥಯಗಳನುನ ಸೆೋಗೆ ಪ್ರೋತ್ಹಾಹಿಷುತತದೆ ಎೊಂಫುದು ೨೦೦ ದಗಳಗೆ 

ಮೋಯದೊಂತ್ೆಇಯಬೆೋಕು. 

6. ನಿಭಮ ಕಯಡು ಯೋಜನೆಮ ಪಲ್ಲತ್ಹೊಂವು ಕಲಹ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಹ ರೋತಿ ತನನ ರಭಹ ಬೋಯುತತದೆ ಎೊಂಫುದು ೧೦೦ 

ದಗಳಗೆ ಮೋಯದೊಂತ್ೆ ಇಯಬೆೋಕು. 

7. ಷೊಂಷೆಥಗೆ ಷೊಂದಹಮ ಮಹಡಬೆೋಕಹದ ವಿಯಗಳಳ ಗರಶಟ ೫೦ ದಗಳಗೆ ಮೋಯದೊಂತಿಯಬೆೋಕು.   
 

ವಿಭಾಗ೩: 

DAiÀÄªÀåAiÀÄ «ªÀgÀ. 

ನಿಭಮ ಯೋಜನೆ ಹಷತವಿಕ ಸಣಕಹಸಿನ ವಿಯಗಳನುನ ವಿಯಹಗಿ ನಭೂದಿಸಿಯಬೆೋಕು. 
 

¤ªÀÄä Cfð, ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É CxÀªÁ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß krishna@indiaifa.org UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.    

 

PÀÈµÀßªÀÄÆwð. n.J£ï 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ- PÀ¯Á ²PÀët 

EArAiÀiÁ ¥sËAqÉÃ±À£ï ¥sÁgï ¢ Dmïìð, C¥ÀÇªÀð 

£É® ªÀÄºÀr, £ÀA 259, 4 £ÉAiÀÄ CqÀØ gÀ¸É 

gÁdªÀÄºÀ¯ï «¯Á¸ï, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¨ÁèPï 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560 094 

zÀÆgÀªÁtÂ: 080-2341 4681/ 82 

 

The Arts Education Programme for the year 2016-17 is supported by Citi India. 

mailto:krishna@indiaifa.org

