ಇಂಡಿಯಹ ಫ ಂಡ ೇವನ್ ಫಹರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್
ಕರ್ಹ್ಟಕ ಷರ್ಹ್ರಿ ವಹಲ ಗಳ ಶಿಕ್ಷಕ/ ಶಿಕ್ಷಕಿಮರಿಂದ ಯೇಜರ್ಹ ರಷಹಾರ್ ಗಳನನನ ಆಸಹಾನಿಸಿದ
ರಷಹಾರ್ ಗಳನನನ ಷಲ್ಲಿಷಲನ ಕಡ ಮ ದಿರ್ಹಂಕ: 13th July 2018
ಇಂಡಿಯಹ ಫ ಂಡ ೇವನ್ ಫಹರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ (ಐ.ಎಫ್.ಎ) ಕರ್ಹ್ಟಕದ ಷರ್ಹ್ರಿ ವಹಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡಲನ
ವಹಲಹ ಶಿಕ್ಷಕ/ ಶಿಕ್ಷಕಿಮರಿಂದ ಯೇಜರ್ಹ ರಷಹಾರ್ ಗಳನನನ ಆಸಹಾನಿಸಿದ . ಇದನ ಈಗಹಗಲ ೇ ಚಹಲ್ಲಾಮಲ್ಲಿಯನ 'ಕಲ್ಲಕಲ್ಲಷನ' ಯೇಜರ್ ಮ ಭನಂದನರಿರ್ ಭಹಗಹಗಿದ . ಶಿಕ್ಷಕಯನ, ವಹಲಹ ಷಭನದಹಮ ಸಹಗೂ ಷಥಳೇಮ ಕಲಹವಿದಯ
ಷಂಫಂಧನನನ ಗಟ್ಟಿಗ ೂಳಷನುದನ ಈ ಯೇಜರ್ ಮ ಭನಖ್ಯ ಗನರಿ.
ಈ ಅನನದಹನದ ಭನಖ್ಯ ಉದ ದೇವ ಂದರ ಶಿಕ್ಷಕಯನ ಮಭಮ  ವಿಶಮದ ರಿಿತಿಯಮ ಚ ಕಟಿನನನ ದಹಟ್ಟ, ಕಲಹ
ರರ್ಹಯಗಳನನನ ತಹು ಕಲ್ಲಷನಿಯಾಯನ ವಿಶಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಡಿಸಿರ್ ೂಳಳುುದನ, ಈ ಭೂಲಕ ಎಲಹಿ ವಿಶಮಗಳ
ಠ್ಯಕರಭದಲ್ಲಿ ಸಹಗೂ ಮಯಗಿಯಮಲ್ಲಿ ಷಥಳೇಮ ಕಲಹರರ್ಹಯಗಳನನನ ಅಳಡಿಸಿರ್ ೂಂಡನ ಕಲಹವಿದರಿಗ ಸಹಗನ
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ಸ ೂಷ ಕಲ್ಲರ್ ಮ ಅರ್ಹವನನನ ಕಲ್ಲಷನುದಹಗಿದ . ಅದಯ ಜ ೂತ ಗ ರಿಷಯ ಸಹಗೂ ಜಹನದ
ಷಂಷೃಿಯಮನನನ ವಹಲಹ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭತ ಾ ರಿಚಮ ಮಹಡನ ರ್ ಲಷ ಆಗಿದ .
ಅನನದಹನದ ಅಧಿಮ ನಂಮಯೂ ಯೇಜರ್ಹರ್ಹಮ್ಕರಭು ಭನಂದನರ ಮಫಸನದಹದ ಎಲಹಿ ಷಹಧಯತ ಗಳನನನ
ಐ.ಎಫ್.ಎ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷನಮಾದ .
ಈ ಅನನದಹನಗಳ ಫಗ ಗ ಸ ಚ್ಚಿನ ಮಹಹಿಿಯಗಹಗಿ ಈ ಲ್ಲಂಕ್ ಗ ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿ :
https://sites.google.com/site/kalikalisu/project/phase-4---2012

ಈ ಯೇಜರ್ಹ ರಷಹಾನರ್ ೆ ಬ ೇರ್ಹದ ಅಸ್ತ :
ಷರ್ಹ್ರಿ ವಹಲಹ ವಿಶಮ ಶಿಕ್ಷಕಯನ, ಕಲಹಶಿಕ್ಷಕಯನ, ಜಿಲಹಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಯಬ ೇಿಯ ರ್ ೇಂದರದ(DIET) ಉರ್ಹಯಷಕಯನ.
ಯೇಜರ್ ಮ ಹಯಪ್ತಾ :
ಯೇಜರ್ ಮ ಹಯಪ್ತಾಮಲ್ಲಿ ರ್ ಳಕಂಡ ಯಹುದಹದರ ೂಂದನ ಅಂವವಿಯಬ ೇಕನ.


ಪೇಶಕಯನ, ವಿದಹಯರ್ಥ್ಗಳಳ, ಶಿಕ್ಷಕಯನ, ಕಲಹಷ ೇ ಮಲ್ಲಿ ತ ೂಡಗಿಯನಯೂ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ ಇನೂನ ಸಲು
ಪಹಲನದಹಯಯನನನ ಕಲಹ ಯೇಜರ್ ಮ ರಿಧಿಮಲ್ಲಿ ಮಯಬ ೇಕನ.



ಭ ೂೇದರ್ ಮಲ್ಲಿ ಷಥಳೇಮ ಸಹಗೂ ಪಹರಂಿಯೇಮ ಕಲಹ ರರ್ಹಯಗಳನನನ ಫಳಸಿರ್ ೂಳಳು ಭೂಲಕ ಕಲ್ಲರ್ ಮನನನ
ಶಿರೇಭಂಮಗ ೂಳಷನುದನ.



ವಿದಹಯರ್ಥ್ ರ್ ೇಂದಿರಮ ಕಲ್ಲರ್ ಗ ಪರೇತಹಸಹಿಷನುದನ. ಉದಹಸಯಣ ಗ ಕಲಹ ರರ್ಹಯಗಳನನನ ರಿಚಯಿಸಿ,
ಭಕೆಳಳ ವಿವಿಧ ಕಲಹ ರರ್ಹಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂಮಯಹಗಿ ತ ೂಡಗನಂತ ಪರೇತಹಸಹಿಷನುದನ. ಅುಗಳ ಕನರಿಮನ
ನಿಮಯ ಅನನಭಹವಿಷನುದನ ಸಹಗೂ ಸ ಚ ಿಚನಿ ಅಬಯಸಿಷನ ರ್ ಲಷ ಆಗನಂತ ಮಹಡನುದನ (ಯಂಗ, ಚ್ಚಮರಕಲ ,
ಸಿನಿಮಹ, ಷಹಹಿಮಯ, ಛಹಯಹಚ್ಚಮರ, ಷಂಗಿೇಮ ಇತಹಯದಿ)



ಯೇಜರ್ ಮನ ಕಲಹ ಕಲ್ಲರ್ ಮ ಭೂಲಕ ಷಹಮಹಜಿಕ ರ್ಹಯಮ ಭಮನಾ ರಿಷಯ ಷಂಫಂಧಿ ಅರಿು ಭೂಡಿಷಲನ
ವಹಲಹ ಷಭನದಹಮನನನ ಪ ರೇರ ೇಪ್ತಷನಲ್ಲಿ ಷಸರ್ಹರಿಯಹಗಬ ೇಕನ.

ಯೇಜರ್ಹ ರಷಹಾರ್ ಷಲ್ಲಿಷನ ರಕಿರಯೆಮ ಮಹಗ್ಷೂಚ್ಚ:


ಯೇಜರ್ ಗ ಷಂಫಂದಟಿ ರವ ನಗಳದದಲ್ಲ,ಿ ನಿಭಮ  ಸ ೂಳಸನಗಳ ಫಗ ೆ ಚಚ್ಚ್ಷಫಮಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥಹ ನಿಭಮ 
ಕಯಡನ ರಷಹಾರ್ ಮನನನ ನಭಗ ಕಳಳಹಿಷ ಫಮಸಿದಲ್ಲಿ, June 15th, 2018ಯ ಒಳಗ ನಭಮ ನನನ ಷಂಕಿ್ಸಿ.



ನಿಭಮ  ಅಂಿಯಭ ರಷಹಾರ್ ಮನ ಲರ್ ೂೇಟ ಮಲ್ಲಿ July 13th, 2018ಯ ಒಳಗ ನಭಗ ಷ ೇಯಬ ೇಕನ.



ಯೇಜರ್ ಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಮ ರ್ಹಲಹಧಿ ಕನಿಶಠ ಒಂಫಮನಾ ಿಯಂಗಳದಹದಗಿಯಬ ೇಕನ ಸಹಗೂ ಗರಿಶಿ ೧೮ ಿಯಂಗಳ
ಅಧಿಮದಹದಗಿಯಬ ೇಕನ.



ನಿಭಮ  ಯೇಜರ್ ಮನನನ ಕನನಡ, ಉದನ್, ಹಿಂದಿ, ಸಹಗನ ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಹಶ ಮಲ್ಲಿ ಫರ ಮಫಸನದನ.



ರ್ ೂರ್ ಮ

ದಿರ್ಹಂಕದ

ಮೊದಲನ

ನಿಭಮ 

ರಷಹಾರ್ ಮನ

ಐ.ಎಫ್.ಎ

ಗ

ಮಲನಲನ

ಜಹಬಹದಯರಹಗಿಯನಿಯಾೇರಿ. ಮಡಹಗಿ ಫಂದ ಅಜಿ್ಗಳನನನ ಸಿಾೇಕರಿಷಲಹಗನುದಿಲಿ.


ನಿಭಮ  ರಷಹಾರ್ ಆಯೆೆಯಹದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಡಿಸಿದ ದಿರ್ಹಂಕದಂದನ ಖ್ನದನದ ಚಚ ್ಗ ಫಯಬ ೇಕನ.



31st August, 2018ರ್ ೆ ಅನನದಹನದ ಟ್ಟಿಮನನನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷಫಸನದನ.
ನಿಭಮ  ಯೇಜರ್ ಮನ ಈ ರ್ ಳಕಂಡ ವಿಶಮಗಳ ವಿಯಗಳನನನ ಒಳಗ ೂಂಡಿಯಬ ೇಕನ.
1. ಯೇಜರ್ ಮ ಉದ ದೇವಗಳಳ.
2. ರ್ಹಮ್ ಯೇಜರ್ ಗಳ ವಿಯ.
3. ಯೇಜರ್ ಯಿಂದ ಫಯಫಸನದಹದ ಅಪ ೇಕ್ಷಿಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಗಳಳ.
4.

ಖ್ಚನ್-  ಚಿಗಳ ವಿಯ.

ಫಜ ರ್ಟ್:


ಯೂ. 1,00,000/- ರ ಗ ಧನಷಸಹಮ ದ ೂರ ಮನಮಾದ .



ರಿಯ ಫಜ ರ್ಟ್ ಯೇಜರ್ ಗ ಷಂಫಂದಿಸಿದ ನಿಧಿ್ಶಿ ಖ್ಚನ್  ಚಿಗಳ ವಿಯ ಸ ೂಂದಿಯಬ ೇಕನ.

ನಿೇ ೇ



ಯೇಜರ್ ಗ ಷಂಫಂದಿಸಿದ  ೈಮಕಿಾಕ ಗ ಯಧನ, ರಯಹಣ ಸಹಗನ ಚಟನಟ್ಟರ್ ಗಳ ವಿಯ ಸ ೂಂದಿಯಬ ೇಕನ.
ರಷಹಾರ್ ಗ ಷಂಫಂದಿಸಿದಂತ ಅಗಮಯವಿಯನ ನೂಮನ ಉಕಯಣಗಳನನನ ಭಮನಾ ಷನಾಗಳನನನ ರ್ ೂಳುಲನ
ಅರ್ಹವವಿಯನುದಿಲಿ.



ಷಹಂಸಿಥಕ

ಖ್ಚನ್

 ಚಿಗಳಳ,

ಕಟಿಡದ

ಖ್ಚನ್

 ಚಿಗಳಳ

ಭಮನಾ

ಸ ೂಷ

ರ್ಹಭಗಹರಿಗಳಗಹಗಿ

ಅನನದಹನವಿಯನುದಿಲಿ.


ಲ ಕೆ ರಿಶಿೇಲಕರಿಗಹಗಿ ನಿಗಧಿ ಡಿಸಿಯನ ಯೂ. 2,000/- ನನನ ಯೇಜರ್ ಮ ಖ್ಚನ್  ಚಿಗಳಲ್ಲಿ
ಷೂಚ್ಚಸಿಯಬ ೇಕನ.

ಅನನದಹನರ್ ೆ ಆಯೆೆಯಹದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷ ಗಳ ೇರ್ ಂದರ :


ಭನಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನನಶಹಿನರ್ ೆ ಮಯಫಸನದಹದ ಒಂದನ ನೂಮನ ಠ್ಯಕರಭದ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷನವಿರ್ .
ಅನನದಹನ ಷಂಫಂದಿಮ ಚಟನಟ್ಟರ್ ಗಳಳ, ಎದನರಹದ ಷಭಷ ಯಗಳಳ ಭಮನಾ ಕಲ್ಲರ್ ಗಳ ದಹಖ್ಲ .



ಯೇಜರ್ ಮನ ಷರಿಯಹದ ಕರಭದಲ್ಲಿ ನಡ ಮನಿಯಾಯನುದನನನ ತ ೂೇರಿಷಲನ ರ್ಹಲರ್ಹಲರ್ ೆ ಷರಿಯಹದ
ದಹಖ್ಲ ಗಳ ಷಲ್ಲಿರ್ .( ದಹಖ್ಲ ಗಳಳ : ಛಹಯಹಚ್ಚಮರ/ಆಡಿಯೇ/ವಿಡಿಯೇ/ ಯದಿಮ ಯೂದಲ್ಲಿಯಬ ೇಕನ)



ಯೇಚರ್ಹ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಭಧಯಂಮಯ ಯದಿ ಸಹಗನ ಯೇಜರ್ ಮ ರ್ ೂರ್ ಮಲ್ಲಿ ಷಭಗರ ಯದಿ.



ಯೇಜರ್ಹ ಅಧಿಮ ನಂಮಯ ಸಣರ್ಹಸಿನ ಯದಿಮ ಜ ೂತ ಯೇಜರ್ ಮ ಷಂೂಣ್/ಷವಿಷಹಾಯ ಯದಿ.

ನಿಭಮ  ಅನನಮಹನಗಳಗ /ರವ ನಗಳಗ / ಅಗಮಯ ಮಹಹಿಿಯಗಹಗಿ ಈ ರ್ ಳಗಿನ ಇ-ಮೇಲ್ ಐ.ಡಿಗ , ಅಥಹ ಮರ ಭನಖ ೇನ
ರ್ ಳಕಂಡ ವಿಳಹಷರ್ ೆ ಫರ ಯಿರಿ.
ನಿಭಮ  ರಷಹಾರ್ ಗಳನನನ ಸಹಗನ ಷಂದ ೇಸಗಳನನನ krishna@indiaifa.org ಗ ಕಳಳಹಿಸಿರ್ ೂಡಲನ ರ್ ೂೇಯಲಹಗಿದ
ಕೃಶಣಭೂಿಯ್ ಟ್ಟ ಎನ್
ರ್ಹಮ್ಕರಭ ನಿಹ್ಸಕ - ಕಲಹ ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಂಡಿಯಹ ಫ ಂಡ ೇವನ್ ಫಹರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್
ಅೂ್ ರ್ ಲಭಸಡಿ, ಷಂಖ ಯ ೨೫೯, ೪ರ್ ೇ ಅಡಡ ಯಷ ,ಾ ರಹಜ ಭಸಲ್ ವಿಲಹಸ್, ಎಯಡರ್ ೇ ಸಂಮ, ಬ ಂಗಳೂಯನ ೫೬೦೦೯೪
ದ ೂಯಹಣಿ : 8762954080
The Arts Education programme has been supported by Citi India since 2016.
information on Kali-Kalisu follow this link:
http://www.indiaifa.org/programmes/arts-education.html

For more

