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1. కళాయచన మిషన్ యొకక రిచమెం 
  

1.1. కళాయచన మిషన్ అెంటే ఏమిటి ? 
కళాయచన మిషన్ అనేది అెందరిన్న కలుపుకుపోయి చేసే ఒక జాతీమ స్థెంసకృతిక కళా మజ్ఞెం. ‚భాయతీమెం” ఉదయభెం సూూరిితో కళాయచన 
మిషన్ వివిధ సెంసాలన, న్నమకులన , ప్రజ్లన ఈ క్రెంది లక్షాయల స్థధన కొయకు ప్రోతషహస్తిెంది :  

1) నవసఴరాజ్య న్నరామణెంకోసెం 64+ కళలన  ప్రదయవన్నస్థాలుగా విన్నయోగిెంచటెం.  
2) సెంప్రదామ కళల త్రికీకయణ, సెంయక్షణ, అభివృదిీ (మూలాలన కాపాడుతూ)  
3) 64+ కళలన ప్రోతషహెంచేెందుకు కళా ెండుగల, పోటిల న్నయఴహణ  
4) కళాకారుల జీవిత బద్రత భరియు ఉనుత జీవనసయళిన్న ఇవఴగలిగే స్థమాజిక మారుూలు, ప్రభుతఴ విధాన్నలు   

 

1.2. అెందరినీ కలుపుకు పోయే ఈ కళాయచన మిషన్ న్న ఎవరు సభనఴమెం చేస్తిన్నురు?  
కళాయచన మిషన్ లక్షాయలు స్థధిెంచాలెంటే ఎన్ను సెంసాల భధయ, న్నమకుల భధయ , ప్రజ్ల భధయ ఫలమైన భాగస్థఴమాయలు  ఏయూడాలి. బగీయధ 
మతుమైన ఈ కారాయన్ను చేమడాన్నకి ఒక సభనఴమ సెంసా కావాలి. అెందుకన్న వాల్యయస్ ఫెండేషన్ సభనఴమ బాధయతలైన వెబ్ సైట్, 
ఆఫీస్, ఉద్యయగులు, ఇెంటరుట్ వగైరా బాధయతలు చేటిటెంది. 

 
1.౩. కళాయచన మిషన్ న్న నడిపస్తిను చోదక శకిి : నవసఴరాజ్య స్థాన   
భనకి తెలలవాళళ నెండి 67 సెంవతషరాల క్రతమే సఴరాజ్యెం వచిచెంది. అయితే భనెం అనబవిస్తిను ఈ  సఴరాజ్యెం భన సభసయలన్నుటిన్న 

తీయచగలిగెందా? లేదు ! అెందుకే భన సఴరాజాయన్ను పునర్ న్నరిమెంచుకుెందాెం . నేటి తయెం సభసయలకు రిష్కకరాలు చూపసూి భావి తరాలకు   

భనెం న్నరిమెంచు కోవలసిన నవసఴరాజ్యెం ‘స్తరాజాయన్ను’, ‘స్తసిాయ ప్రగతిన్న’ సభతులయతతో తీస్తకొన్న పోవాలి.  

 
భన తయెం చేసే తపుూలవలల భావితరాలకు ఎదుయయేయ సభసయల గురిెంచి, నేటి తయెం తీస్తకోవాలిషన బాధయతల గురిెంచి ప్రజ్లకు సూషటమైన 

అవగాహన లేదు. అెందుకన్న నవ సఴరాజాయన్ను న్నరిమెంచడాన్నకి మెందు ప్రజ్లన చైతనయ యచాలి. ప్రజ్లన చైతనయయచడాన్నకి కళల కెంటే 

భెంచి మాధయభెం ఏమెంటెంది? అెందుకే కళాయచన మిషన్ స్థమాజిక మారుూకోసెం కళలన ప్రచారాస్థాలుగా విన్నయోగిెంచుకుెంటెంది. 

నవ సఴరాజ్య న్నరామణాన్నకి సెంఫెంధిెంచిన అెంశాలు కళాయచన మిషన్ చేటేట అన్ను కాయయక్రమాలకు పున్నది అవుతాయి.  
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‘భాయతీమెం’ ప్రతిజ్ఞ  

‚భావి తరాలన దృష్టటలో పెటటకున్న అవినీతి యహత , కాలుషయ యహత, విలువలతో కూడిన సరికొతి సఴరాజ్యెం కోసెం న్న వెంతు కృష్ట చేస్థిన .‛ 
 

పాఠశాలలో భనెం విధాయరుీలు రోజూ చేసే జాతీమ ప్రతిజ్ఞ భన దేశ సమైకయతకి ఎలా ద్యహద డుతుెంద్య అలాగనే ఈ భాయతీమెం’ ప్రతిజ్ఞ 

భనచేత ఒక స్తసాియ, బవిషయ భాయత దేశ న్నరామణెం కోసెం న్న చేసేటటల ప్రేరేపస్తిెంది.  

1.4. కళాయచన మిషన్ రిణాభక్రభెం  
 
నేధయెం:  
2010 లో ఆగష్టట 15న భాయతీమెం ఉదయమాన్నకి పున్నది డిెంది. ఈ శాెంతియుత ఉదయభ లక్షయెం ‚నవసఴరాజ్య న్నరామణెం‛ అన్న 
కొెంతభెంది కళాకారులు, విదాయరుీలు, స్థమాజిక కాయయకయిలు తీరామనెం చేమడెం జ్రిగిెంది. ఈ ఉదయభ సూూరిి, దశ, దిశ, విధానెం 
మొతిమ కూడా  ఒకే అెంశెం మీద ఆధాయ డిెంది. అది ‚భాయతీమెం ప్రతిజ్ఞ‛న విదాయరుీల చేత, ప్రజ్ల చేత, న్నమకుల చేత, సెంసాల చేత 
చేయిెంచుట. ఆ తదురి వారు వారి ప్రతిజ్ఞన న్నలబెటటకొనే మారాగలవైపు మన్నెంచేటటల ప్రేరేపెంచడెం.  

భాయతీమెం ఉదయమాన్ను మెందుకు నడడాన్నకి ఎెంతో మేధోభధనెం జ్రిగిెంది. చివరికి కళల దాఴరానే మారుూ తీస్తకురాగలెం అన్న 
తీరామన్నెంచడెం జ్రిగిెంది. ఈ విధెంగా కళాయచన మిషన్ ఉన్నకిలోకి వచిచెంది.  
 
మొదటి అడుగులు :  
‘భాయతీమెం’ కళాయచన మొటటమొదటగా 18 జ్నవరి 2011న ఎనీటఆర్ కళారిషత్, ఒెంగోలు వేదికనెందు అెంకురాయూణ  జ్రిగిెంది. అూటికే 
ఎనీటఆర్ కళారిషత్ 12వ వారిశకోతషవెం పూరిి చేస్తకొన్న, ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ యెంగసాల రిషతిులలోనే ప్రప్రధభ స్థానెంలో ఉనుది. ఎనీటఆర్ 
కళారిషత్ అూటికే న్నయఴహస్తిను యెంగసాల కాయయక్రమాలతో పాట జానద కళారూపాలు, బాలోతషవెం, పుసిక ప్రదయవనలు, నైతిక 
విలువలకు ట్టటభిషేకెం(శ్రీ భాయతీయుడు అవార్స్) మొదలగు అెంశాలకు ‘భాయతీమెం’ కళాయచన శ్రీకాయెంచుటిటెంది. ఈ కాయయక్రామాలు 8 
రోజుల పాట న్నరిఴఘ్ుెంగా, విజ్మవెంతెంగా న్నయఴహెంచఫడాసయి. ఈ కాయయక్రమాలలో ప్రజా న్నటయభెండలి, జ్న విజాఞన వేదిక (రాజ్కీమ 
యేతయ), వివిధ కళాశాలలు భరియు పాఠశాలలు భాగస్థఴమలయ్యయయి. కళాయచన మిషన్ తో పాట భాయతీమెం ఉదయమాన్నకి 
సెంఫెంధిెంచిన కొన్ను మఖ్య కాయయక్రమాలన విజ్మవెంతెం చేమడాన్నకి ఒక కొతి సెంసా అవసరాన్ను గురిిెంచడెం జ్రిగిెంది . అెందుకన్న 
ఏప్రల్ 2011 లో వాల్యయస్ ఫెండేషన్ సెంసాన స్థాపెంచి రిజిసటర్ చేమడెం జ్రిగిెంది. కళాయచన మిషన్ న్న దేశవాయిెంగా తీస్తకెళళటెం కోసెం 
ఎన్ను చరాచగోష్టటలన న్నయఴహెంచడెం జ్రిగిెంది. 25౦ భెంది స్తప్రసిదీ యెంగసాల కళాకారులతో న్నయఴహెంచఫడిన ఒక చరాచగోష్టటనెందు 
కళాయచన మిషన్ న ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ లోన్న అన్ను జిలాలలకువిసిరిెంచవలసిన అవసరాన్ను, ప్రామఖ్యతన గురిిెంచటమైనది .  
 
ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ లోన్న వివిధ జిలాలలకు విసిరిెంచడాన్నకి చేసిన ప్రమతాులు : 
2012 లో మొదటిస్థరిగా ‚కళాయచన జాతీమ ఉతషవాన్ను‛ ఒెంగోలులో న్నయఴహెంచడెం జ్రిగిెంది.  వాల్యయస్ ఫెండేషన్ భరియు ఎనీటఆర్ 
కళారిషత్ వారు ప్రమఖ్ భాగస్థఴమలుగా ఈ ఉతషవాన్ను న్నయఴహెంచారు. ఎపర్ట , జ్న విజాఞన వేదిక, వివిధ పాఠశాలలు, కళాశాలలు 
భాగస్థఴమలుగా న్నచేస్థరు. 2011న జ్రిగిన యెంగసాల, జానద కళారూపాలు, పుసిక ప్రదయవనలు, నైతిక విలువల ట్టటభిషేకెం తో పాట 
గ్రెండ్ పేలలు(న్నజ్ దృశయ రూకాలు), చేతి వృతిుల ప్రదయవనలు, స్తసాియ వయవస్థమ ప్రదయవనలు, స్థమాజిక ధృకూద కాయయక్రమాలు, ప్రజా 
వేదికలు, పాఠశాల స్థహతయ కాయయక్రమాలన జోడిెంచి రోజుకి 14 గెంటల కాయయక్రమాలు చొపుూన 12 రోజుల పాట న్నయఴహెంచడెం 
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జ్రిగిెంది. తదాఴరా రోజుకి 1౦౦౦౦ భెంది ప్రేక్షకులన భరియు కళాకారులన కళాయచనలో భాగస్థఴమలుగా చేమడెం జ్రిగిెంది. 12 
రోజులపాట జ్రిగిన ప్రతి కాయయక్రభo ప్రజ్లన నవ సఴరాజ్య న్నరామణెం వైపు ప్రోతషహెంచాయి.  
ఖ్భమెం, నెందాయల, హైదరాబాదుకు సెంఫెంధిెంచిన కొన్ను కళా సెంసాలు వారి వారి ప్రాెంతాల లో ‘భాయతీమెం’ కళాయచన ఉతషవాలన 2012 
లో న్నయఴహెంచాయి.  
ఆగష్టట 4-8, 2012 : ఖ్భమెం కళారిషత్, వాల్యయస్ ఫెండేషన్  
సెపెటెంఫర్ 5-9, 2012 : కళారాధన-నెందాయల, వాల్యయస్ ఫెండేషన్  
అకోటఫర్ 27-3౦, 2012 : ఆెంధ్ర న్నటక కళా రిషత్, శ్రీ సతయ స్థయి కళాన్నకేతన్, వాల్యయస్ ఫెండేషన్, ఏప ప్రభుతఴ స్థెంసకృతిక శాఖ్.  
కళాయచన ఉతషవాలు అన్ను చోటల బాగా విజ్మ వెంతెం అయినూటికీ కొన్ను స్థoకేతిక లక్షాయలన అధిగమిెంచాలిషన అవసరాన్ను గురిిెంచడెం 
జ్రిగిెంది. బవిషయతిులో వివిధ జిలాలలకు కళాయచనన తీస్తకువెళళట్టన్నకి ఒక సెంచాయ యెంగసాలెం ఏరాూట చేయ్యలిషన కొతి అవసయెం 
ఏయూడిెంది.   
 
విసిృత ప్రచారాన్నకి కావాలిషన సెంచాయ యెంగసాలమ , ప్రయోగాలు  
ఎరీన్న కాయయక్రమాలు (గ్రెండ్ పేలలు , జ్న దాలు , ౩D పేలస్) న్నయఴహెంచేెందుకు, యెంగసాల కాయయక్రమాలకు మెరుగైన టెకులాజికల్ సౌకరాయలు 
ఉెండే ధియేటర్ న్న తయ్యరు చేమడెం కోసెం ‚ధియేటర్ 36౦‛ అనే ఒక మోడల్ ధియేటరిు 2013 కళాయచనలో విజ్మవెంతెంగా 
ప్రయోగిెంచడెం జ్రిగిెంది.  
 
ధియేటర్ 36౦కి ఉెండవలసిన ప్రతేయకతలు : 

1) ఇెండోర్ ధియేటర్ : గాలి, వాన, ఎెండన తటటకోగలిగినది   
2) అన్ను యకాల కాయయక్రమాలు (యెంగసాల కళలు ఎరిన్న కాయయక్రమాలు (జ్న దాలు , ౩D పేలయ్సష...), వర్క ష్కపులు , సెమిన్నరులు, కళా 

కారుల వసతి, ప్రదయవనశాలలు) చేమడాన్నకి కావలిసిన సౌకరాయలు(కలుషేయతయ సౌకరాయలు).  
3) వినూతు దీతిలో స్తలబెంగా తయలిెంచగలిగిన ధియేటర్  
4) ప్రజ్లన ఆలోచిెం చేమగలిగిన భరియు జాతీమ సమైకయత భావాలు న్నెంగలిగిన  అలెంకయణలు  

 
మొటటమొదటి ధియేటర్ 36౦ డిజైన్ : 
ధియేటర్ 36౦ ప్రయోగెం ధియేటర్ ఆర్ట్ చరిత్రలో న్నలిచిపోయే విజ్మెం స్థధిెంచిెంది. ప్రకాశెం జిలాల నలుమూలలనెండి లక్షలాది 
ప్రేక్షకులన కళాయచన 2013కు తీస్తకున్న వచిచెంది. తెలలవారుజామన 5.30న యోగ కాయయక్రమాలతో మొదలుకొన్న రాత్రి 11.౦౦ గెంటలకు 
యెంగసాల కాయయక్రమాలతో రోజుకి 17 గెంటలు చొపుూన 16 రోజుల పాట న్నరిఴరాభెంగా కాయయక్రమాలు ఒెంగోలునెందు జ్రిగాయి. 2012 
కాయయక్రమాలతో పాట యోగ, చిరుధాన్నయల వెంటల ప్రదయవనలు, వృతిి గౌయవ కాయయక్రమాలు అదనెంగా జ్రిగాయి. పాత మిత్రులతో పాట 
భాయత్ స్థఴభిభన్ ట్రస్ట, ఎర్ి 36౦, తాయగరాజు భెందియెం, ఎన్ను వృతిి ఆధారిత సెంసాలు కళాయచన న్నయఴహణ లో కలసి న్న చేస్థయి. 
అయితే, 2014 కళాయచన లో ఈ ప్రయోగెం లో కొన్ను అవాెంతరాలు ఏయూడాసయి. ధియేటర్ 36౦ న్న పూరిిస్థాయిలో అభివృదిి చేమగలిగిన 
ఇెంజినీరుల దొయకలేదు. మెందుకొచిచన వారు సభయ్యన్నకి విపలభయ్యయరు. ధియేటర్ పై కపుూ లో స్థెంకేతిక అవాెంతరాలు ఎదుయవఴడెం 
వలన గటిపూట కాయయక్రమాలకు అెంతరామెం కలిగినది. 16 రోజుల కళాయచన 30 రోజులకు పొడిగిెంఫడినది. యోగ భరియు స్థహతయ 
కాయయక్రమాలు యదుి చేమఫడాసయి. ధియేటర్ 360 అభివృదిీకి ఆటెంకాలు మినహాయిెంచి 2014 కళాయచన విజ్మభెంతమైనది. 2014 లో 
వృతిి గౌయవ కాయయక్రమాల ఫదులు దేశ సభసయల పై కళాశాల విదాయరుీలతో చేసిన మేధోభధన కాయయక్రమాలు ఎెంతో విజ్మవెంతమైన్నయి. 
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2014 లో ఎదురైన్న అవాెంతరాలు కళాయచన మిషన్ కి కొతి దిశాన్నరేిశాలన చూపెంచిెంది. కళాయచన కొతివిధానెం అకోటఫర్ 11, 12 2014 
తేదిలలో చరిచెంచఫడిెంది. 

 

1.5. కళాయచన మెందడుగు : 
2011 నెండి 4 సెంవతషరాలపాట కళాయచన మిషన్ ఎన్ను ప్రయోగనబవాలు చవిచూసిెంది. ఈ అనబవాలన దృష్టటలో పెటటకొన్న కళాయచన 
మిషన్ విజ్మవెంతభయేయెందుకు వినూతు మారాగలన భనెందయెం కలసి అనేఴష్టెంచాలిషన అవసయెం ఉెంది. కళాయచన మిషన్ మెందుగా 
చేటట దలచిన లక్షాయలు ఈ క్రెంద వ్రామఫడాసయి. మీ సలహాలు, సూచనలు ఇవఴదలచుకుెంటే 9848910111కు సెంప్రదిెంచభనవి. 

1. ధియేటర్ 36౦/ సెంచాయ ధియేటర్ పూరిి స్థాయిలో తయ్యరు చేయుట. 
2. ధియేటర్ 36౦/ సెంచాయ ధియేటర్ విన్నయోగిెంచుకొన్న ప్రతి జిలాలలో నెలకి 21 రోజుల పాట, సెంవతషయెం పొడవున 

‚జాతీమ సమైకయతా య్యత్ర‛ చేమడెం. ఆ తదురి, వచిచన అనబవెంతో కొతి సెంచాయ ధియేటయలన తయ్యరు చేసి 
‚జాతీమ సమైకయతా య్యత్రన‛ భరిన్ను జిలాలకు తీస్తకువెళళడెం. 

3. కేవలెం కళా ఉతషవాలకే కాక ధియేటర్ 36౦/ సెంచాయ ధియేటరుు ఒక సెంచాయ విశఴవిదాయలమెంగా తీరిచదిదుిట. కళాయచన 
మిషన్ యొకక ఈ క్రెంది కాయయక్రమాలకు ఈ విశఴ విదాయలయ్యన్ను విన్నయోగిెంచుట  

a. 64+ కళల త్రికీకయణ, సెంయక్షణ భరియు అభివృదిీ  
b. సెంప్రదామ కళల ఆధునీకయణ (మూలాలు  చెడకుెండ) 
c. భాయతీమెం ఉదయభ స్థధనకు కృష్ట చేమగలిగిన కళా సెంసాలభధయ సభనఴయ్యన్ను కలిూెంచడెం  

4. కళాయచన మిషన్ లక్షయ స్థధనకై ఒక శాశఴత కారాయలమెం ఏరాూట చేయుట  
 

2. ధియేటర్360  కొతి నమూన్న: 
2015 కి ఒక నూతన ధియేటర్360 నమన్న ప్రయోగిoచబోతున్నుమ. ఈ సెంవతషయెం ధియేటర్360 చతుయస్రాకాయెంలో (170-200 ft x 
170-200ft) కటటఫడున. భధయన 80 x 80 అడుగుల ఎరీన్న ఉెండున. ఎరీన్న చుట్టట నేలనెండి సేటజీలన కలుపుతూ ప్రేక్షకులు 
కూరుచనేెందుకు మెటల కటటఫడతాయి.  ఏరిన చుట్టటరు ఉను సేటజిలలో కళాకారులు ఎెంత సేటజికావాలనకుెంటే అెంత సిజిన్న 
విన్నయోగిెంచుకొనవచుచన. అలాగనే ఎరీన్న కూడా ఏ ప్రదేశమలోనైన, ఎెంత సాలెం అయిన్న విన్నయోగిెంచకొనవచుచ.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ఎయన్న 
80 ft 170 – 2

00 ft 

170 – 200 ft 

ఎరీన్న కాయయక్రమాలన 
వీక్షెంచడాన్నకి అనవుగా 
మెటల   

ఎరీన్నలోకి దారి    
≈100 ft 
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పేజికి రెండు వైపులా ప్రెంట్ తీపెంచెండి. కాగితాన్ను, వ్రుక్షాలన్న, భన బవిషయత్ తరాలన్న మీవెంతుగా కాపాడెండి. 

ధియేటర్ న్నటకాలకు/కాయయక్రమాలకు: 
80 x 80 ఎరీన్న లో సీటల ఉెంట్టయి. ఎరీన్న చుట్టట ఉను సాలభెంతా సేటజీలే(న్నలుగు ప్రకకల). సేటజీలకొలతలు ఈ నమన్నలో చూడగలరు. 
మీరు విన్నయోగిెంచుకొనే సేటజి కొలతలన్నఫటిట ఏరినలో, మెటల మీద, సేటజిల మీద ప్రేక్షకులు కూరుచనేెందుకు ఏరాూటల చేమఫడున భరిెంత 
సమాచాయెం కోసెం ధియేటర్ కో-ఆరిినేటర్ న్న 9849110111 నెంఫరునెందు సెంప్రదిెంచగలరు..  
 
ఎరీన్న న్నటకాలకు/కాయయక్రమాలకు: 
80 x 80 ఎరీన్న లో ఎకకడైన్న మీకు నచిచనెంత సాలెంలో(ఉదాహయణకు 20 x 40, 30 x 30, 45 x 45, 80 x 40, 40 x 60 వగైరా) మీరు 
మీ ప్రదయవన చేమవచుచన. మీ ప్రదయవన సాలాన్ను అెంచన్న వేసి ఏరినలో, మెటల మీద, సేటజిల మీద ప్రేక్షకులు కూరుచనేెందుకు ఏరాూటల 
చేమఫడున. భరిెంత సమాచాయెం కోసెం ధియేటర్ కో-ఆరిినేటర్ న్న 9849110111 నెంఫరునెందు సెంప్రదిెంచగలరు.  
 

 
౩. కళాయచన-2015 ప్రకటన 

న్నయఴహణ సెంసా: వాల్యయస్ ఫెండేషన్, ఒెంగోలు, ప్రకాశెం జిలాల, ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ 
ఆదివాయెం 12-10-2014 

2014 అకోటఫర్ 11,12 న జ్రిగిన నవయ న్నటక విధాన న్నయణమ సబలో తెలుగు రాష్కాలకు సెంఫెంధిెంచిన అనేక కళాసెంసిల ప్రతిన్నధులు 
పాల్గగన్నురు. రాష్ట్ర విబజ్న అెంశాలు, కొతి ప్రభుతాఴల స్థెంసకృతిక విధాన్నలు, కళాయచన మిషన్ బవిషయత్ కారాయచయణ గురిెంచి విసిృతెంగా 
చరిచెంచడెం జ్రిగిెంది. కళాయచన ఉతషవాలలో చేమవలసిన మారుూల గురిెంచి చరిచెంచడెం జ్రిగిెంది. కళాయచన ఉతషవాలన ఇెంకా ఉధృతెం 
చేసేెందుకు 2012, 2013 కళాయచన ప్రకటనలకు మారుూలన సూచిెంచడెం జ్రిగిెంది. 
 

౩.1. కళాయచన 2014 ప్రకటనకు మారుూలు 
 
05-09-2013, గురువాయెం న్నడు కళాయచన (జాతీమ స్థెంసకృతిక కళామజ్ఞెం) ప్రకటన ఇచిచ ఉన్నుమ. ఈ ప్రకటనలో 2014 సెంవతషయ 
కళాయచన షెడ్యయల్ ఇచిచ ఉన్నుమ. గత రెండు సెంవతషరాల నెండి జ్రుగుతును రాష్ట్ర విబజ్నకు సెంఫెంధిoచిన ఉదయమాల వలన కళాయచన 
కాయయక్రమాల షెడ్యయల్ సజావుగా స్థగలేదు. ఈ ప్రభావెం 2015లో కూడా ఉెంటెందనే భావెంతో షెడ్యయలున్న సయళీకృతెం చేమడెం 
జ్రిగిెంది.  
 న్నటక కళలు:  కళాయచన ఉతషవాలలో పాల్గగనే న్నటక ప్రదయవనలన ఎలిమినేషన్ దీతిలో కాక ఎగిిబిషన్ దితిలో 

న్నయఴహెంచఫడున. అనగా గుణన్నయణమ విధానెం లో ప్రేక్షకులన శాస్త్రీమెంగా విన్నయోగిెంచి ప్రతి న్నటకాన్నకి ‚ప్రజా సూెందన 
కొలమాన్నన్ను‛ తీస్తకొనదలిచాెం. ప్రతి న్నటక విభాగెంలో అతుయతిభ ప్రజాదయణ పొెందిన న్నటకాన్నకి రోలిెంగ్ ట్రోఫీ ఇవఴఫడున. 
బవిషయతిు కళాయచన ఉతషవాలలో మెరుగైన ప్రజా సూెందన కొలమానెం సెంపాదిెంచిన న్నటకాన్నకి ఆ విభాగెంలో అెంతకమెందు 
ట్రోఫీ సెంపాదిెంచిన న్నటక సమాజ్ెం చే రోలిెంగ్ ట్రోఫీ ఇపూెంచడెం జ్రుగుతుెంది.  ఒెంగోలు నెందు అతుయతిభ ‘ప్రజా సూెందన 
కొలమానెం’ సెంపాదిెంచిన న్నటకాలకు మనమెందు కళాయచన వేదికలలో ప్రవేశాన్నకి మెరుగైన అవకాశo ఉెండున. 

 జానద కళారూపాలు : 2013 విధానమే కొనస్థగుతుెంది. అయితే స్థదాయణ ట్రోఫీ ఫదులు రోలిెంగ్ ట్రోఫీ ఇవఴఫడున.  
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పేజికి రెండు వైపులా ప్రెంట్ తీపెంచెండి. కాగితాన్ను, వ్రుక్షాలన్న, భన బవిషయత్ తరాలన్న మీవెంతుగా కాపాడెండి. 

 64+ కళలు : స్థెంప్రదామ నృతాయలు, గీతాలాన, సెంగీత వాయిధాయలతో పాట ప్రదరివెంచగలిగిన భరిన్ను కళలన 
ఆహాఴన్నెంచదలిచామ. మఖ్యoగా యుది కళ, వృతిి కళా నైపుణాయల ప్రదయవనలు. 

 ఎగిిబిషనల: చేతివృతిులు, పుసిక, ఆయురేఴద, ఆరోగయ, ఆహాయ ఎగిిబిషనలతోపాట వివిద కాలుషయవయతిరేక, రాయవయణ 
సమతులయత కాపాడే ఉతూతిుల/సేవల కెంపెనీలకు/సెంసాలకు ప్రదయవన శాలలు పెటటకొనట్టన్నకి ప్రతేయక అవకాశo కలిూస్తిన్నుమ 

 సెమిన్నరుల :  ‘శ్రీ భాయతీయుడు’ పేరిట చేస్తిను విలువల సన్నమనo భరియు ‘శ్రీ భాయతీయుడు’ సెమిన్నర్ కాయయక్రమాన్నకి తోడుగా 
భాయతీమెం ఉదయమాన్నకి తోడూడే వివిధ అెంశాలలో ఉను న్నష్కణతులు, న్నమకులన సెమిన్నయలకు ఆహాఴనెం. 

 వర్క ష్కపులు, శిక్షణా కాయయక్రమాలు, చరాచ వేదికలు : పాతవిధానెం కొనస్థగుతుెంది. భాయతీమెం ఉదయమాన్నకి తోడూడే ఏ 
అెంశాన్నకి సెంఫెంధిెంచిన వర్క ష్కపులు, చరాచ వేదికలకైన్న ఆహాఴనెం 

 

3.2. కళాయచన ఉతషవాలు న్నయఴహణ భాగస్థఴమాయన్నకి మెందుకు యభమన్న కళాసెంసాలకు పలుపు : 
ఒెంగోలు నెందు ఎన్.టి.ఆర్ కళారిషత్ కళాయచన కాయయక్రమాలన వేల్యయస్ ఫెండేషన్ తో కలిసి న్నయఴహస్తిెంది. బాధయతలన చరిచెంచుకొన్న 
ెంచుకోవడెం జ్రిగిెంది. ఇూటికి ఖ్భమెం కళారిషత్, నెందాయల కళారాధన, హైదరాబాదువారి సతయ స్థయి కళాన్నకేతన్, ఆెంధ్ర న్నటక 
కళా రిషత్, ఎ.ప స్థెంసకృతిక శాఖ్ వివిధ నగరాలలో వాల్యయస్ ఫెండేషన్ తో కలసి కళాయచన ఉతషవాలు న్నయఴహెంచడెం జ్రిగిెంది.  మీ 
ప్రాెంతెంలో కూడా కళాయచన ఉతషవాలు న్నయఴహెంచట్టన్నకి మీరు ఆసకిి కలిగిఉనుచో  9848910111కి సెంప్రదిెంచభనవి. తదురి 
అెంశాలన, బాధయతలన చరిచెంచుకుెందాెం. ప్రయోజ్న్నతమకమైన కళామేళాలన కలసి న్నయఴహదాిెం.       
 

 
4. కళాయచన 2015, ఒెంగోలు లో న్నయఴహెంచు కాయయక్రమాలు 
 

4.1. ‚64+‛ కళాప్రదయవనలు:  
64+కళలు అెంటే 64 కళలు అన్న మా ఉదిేశెం  కాదు.  64+కళలు అెంటే భన స్థెంప్రదామ కళలే కాక కొతి కళలు అన్న మా ఉదిేశెం. 
కళాయచన  మిషన్ లో సెంప్రదామ కళల అభివృధి ఒక మఖ్యభయిన లకయెం. ఈ లక్షాయన్న న్నజ్ెం చేమడెం కోసెం ఒక కొతి వెబ్ సైట్ 
రూపొెందిెంచి అన్ను యెంగాల కళాకారుల అభివృది కోసెం ప్రణాళిక తయ్యరుచేమఫడుతుెంది. అదే విధెంగా కళాయచన ఉతషవాలలో అన్ను 
యకాల యోగయభయిన కళలకు చోట ఉెంటెంది. గత 4 సెంవతషరాలుగా న్నటక కళలతో పాట జానద కళారూపాలకు(కోలాటెం, డపుూ 
వాయిదయెం, డోలు సన్నుయి, తోలుబొభమలాట, హరికథ,బుర్రకధ,...), శాస్త్రీమ కళారూపాలకు(నృతాయలు, వాయిదాయలు, గీతాలాన...) ఎెంతో 
ప్రాధానయత ఇచాచమ. ఈ సెంవతషయెం ఈ రిధిన్న ఇెంకా విసిృతెం చేమదలిచాెం.      
 

4.1.1 యెంగసాల / ఏరీన్న / వీధి న్నటకాలు : అన్ను యకాల న్నటక ప్రయోగాలకు అనకూలెంగా ధియేటర్ 360న్న తమరుజేమటెం 

జ్రిగిెంది. ఈ సెంవతషయెం ఎరీన్న న్నటక ప్రదయవనలకు ప్రతేయక వసతులన్న కలిూస్తిన్నుెం.  భాయతీమెం ఉదయభ లక్షాయలకు దగగయగా ఉెండి, 
సమాజ్ెంలో మారుూ తీస్తకు రాగలిగిన అన్ను విభాగాలకు ఒకొకకక ‚రోలిెంగ్ ట్రోఫీ‛ కేట్టయిస్తిన్నుమ. అెంతే కాక రాష్ట్రెంలోనే ఎవరూ 
ఇవఴనెంత మొతిెంలో ప్రదయవన్న పారితోష్టకెంకళా సెంసాలకు సబిషడిగా ఇస్తిన్నుెం.  
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పేజికి రెండు వైపులా ప్రెంట్ తీపెంచెండి. కాగితాన్ను, వ్రుక్షాలన్న, భన బవిషయత్ తరాలన్న మీవెంతుగా కాపాడెండి. 

విభాగమలు భరియు మఖ్యభయిన న్నమమాలు  

 దయ, గదయ, సెంగీత, నృతయ, చారిత్రాతమక, స్థమాజిక,  పౌరాణిక, ప్రయోగాతమక, జానద, కలిూత, ఏక పాత్ర, మఖాభినమెం, హాసయ, 
బాల, యువ, భహళా, సేటజి, ఎరీన్న, వీధి.... వివిధ విభాగాలన,వివిధ కాలరిమితులలో ఆహాఴన్నస్తిన్నుమ. 

 పౌరాణిక, జానద అెంశాలు ఉను న్నటకాలు మినహాయిెంచి అన్ను న్నటకాలు ‚భాయతీమెం ‚ ఆశయ్యలకు దగగయగా ఉెండాలి. 
అనగా అవినీతి/కాలుషయ న్నవాయణ ,స్తసాియ ప్రగతి, మానవతావిలువలు ,దేశబకిి, సమైకయత అెంశాలు సoఫెంధిoచినవై ఉెండాలి. 

 పౌరాణిక, జానద న్నటకాలలో కూడా దైవబకిినేకాక మానవతా విలువలు ఎకుకవ ఉెండేటటల చూడభన్న సూచన. 

 360° ఎరీన్న పేల అయినటల అయితే మీ న్నటక ప్రదేశెం చుట్టటరు పూరిి సీటిెంగ్ ఉెండున. మీరు చుట్టటరు ఉను ప్రేక్షకులెందరిన్న 
దృష్టటలో పెటటకొన్న మీ న్నటికీమతన ప్రదరివెంచాలి. డైలాగులకు ప్రాధానయత తగిగెంచి దృశయ సెంబెందిత అెంశాలకు ఎకుకవ 
ప్రాధానయత పెెంచభన్న సూచన.  

 
ప్రవేశెం & ప్రాధమిక రిశీలన విధానెం: నూతన ప్రాధమిక రిశీలన విధానెంలో కళాసెంసాలకు కాలయ్యన జ్రుగకుెండా, 
సౌకయయవెంతెంగా పాల్గగనేటటల సెంసకయణలు జ్రిగాయి. ప్రాధమిక రిశీలన 4 విధమలుగా న్నయఴహస్తిన్నుెం – లైవ్ (ప్రతయక్ష), పెన్ 
డ్రైవ్/మెమొరీ కారుస, CD/DVD, ఇెంటరుట్. ప్రాధమిక రిశీలన విధానెంలో గుణన్నరేణతలేకాక 5గురు స్థమానయ ప్రేక్షకులన గుణన్నరేణతలుగా 
వయవహరిెంచేటటల కాయయరూెం చేమడెం జ్రిగిెంది.  
ప్రాధమిక రిశీలన వివయమలు:  
 కళాయచన బ్రౌచెర్ Kalarchana.in లేదా Kalarchana2015.wordpress.com ఉచితెంగా డౌన్ లోడ్ చేస్తకొనవచుచ. 13,14 

పేజీలలో న్నటకాలకు సెంఫెందిెంచిన అపలకేషన కలదు.  
 24-11-2014 లోగా క్రెంద టేబుల్ లోఉను విధమగా ప్రవేశ రుస్తెం RTGS/NEFT/అన్ లైన దాఴయ బాయెంకు లో చెలిలెంచి బాయెంకు 

యసీదు పొెందగలరు. ప్రవేశ రుస్తెం కటటవలసిన ఎకెంట వివరాలు : 911010028601537, VALUES FOUNDATION, AXIS 
BANK – ONGOLE, IFS CODE : UTIB0000293. (మీకు బాయెంకు ఎకెంట ఉనుటల అయితే మీ బాయెంకున సెంప్రదిెంచి 
RTGS/NEFT దీతులలో ెంగలరు. మీకు బాయెంకు ఎకెంట లేన్నచో మీ దగగయలో ఉను ఆకిషస్ బాయెంకు నెందు ఆన్ లైన 
దీతిలో ెంగలరు.) 

 15 న్నII లోపు న్నటకాలకు లైవ్(ప్రతయక్ష) ప్రాధమిక రిశీలన వరిిెంచదు. ఈ విభాగమలో వచుచ న్నటకాలకు సెల్ ఫోన తో తీసిన 
వీడియోలు ెంపన్న యవాలేదు. 

 24-11-2014 లోగా మీ అపలకేషన్ ఈమెయిల్ దాఴరా కాన్న, పోస్తట/కొరిమర్ దాఴరా కాన్న వాల్యయస్ ఫెండేషన్ చిరున్నమాకు 
ెంగలరు. (ఈమెయిల్ : applications@kalarchana.in) 

 ప్రాధమిక రిశీలనలో నటిెంచిన నటినటలుమాత్రమే తుది ప్రదయవనలో నటిెంచవలెన. అనభతి లేకుెండా మారుూలు చేమ 
రాదు.   

 లైవ్(ప్రతయక్ష) ప్రాధమిక రిశీలన విధానెం మీరు ఎెంచుకునుటల అయితే :  
 ప్రాధమిక రిశీలన గుణన్నరేణతలు మీ ప్రాధమిక రిశీలన తేదీన్న ఫోన్ భరియు ఎస్.ఎెం.ఎస్ రూెంలో తెలిమజేస్థిరు. 

ఆ తేదినెందు మీరు అపలకేషనలో ఇచిచన చిరున్నమాకు గుణన్నరేణతలు వచిచ మీ ప్రాధమిక రిశీలన వీక్షస్థిరు. (5-12-
2014 నెండి 20-12-2014 తేదిల లో ఒక తేది) 

 మీ ప్రాధమిక రిశీలనన్న గుణన్నరేణతలు వీడియొ తీస్థిరు. అెందుకన్న మీ ప్రాధమిక రిశీలన జ్రుగు ప్రాెంతెంలో వీడియొ 
కెమెరా ఛారిిెంగ్ చేస్తకోడాన్నకి సౌకయయెం ఉెండేటటల చూడభన్న ప్రాయీన.  
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పేజికి రెండు వైపులా ప్రెంట్ తీపెంచెండి. కాగితాన్ను, వ్రుక్షాలన్న, భన బవిషయత్ తరాలన్న మీవెంతుగా కాపాడెండి. 

 25-12-2014 తేది లోల ప్రాధమిక రిశీలన వివరాలు మీకు తెలిమజేస్థిరు. 
 CD/DVD/పెన్ డ్రైవ్/ మెమొరీ కారుస/ ఇెంటరుట్ ప్రాధమిక రిశీలన విదానెం మీరు ఎెంచుకునుటల అయితే:  

 కెమెరాన స్థటెండిెంగ్ పొజిషన్నల ఉెంచి, కదిలిెంచకుెండా, భధయలో అెంతరామెం లేకుెండా మీ న్నటకాన్ను చిత్రీకరిెంచెండి. 
ఎటవెంటి మికిషెంగు ఉెండకూడదు.  

 ఇెంటరుట్ విధానెం అయితే 20-12-2014 తేది లోల మీ పేరు, చిరున్నమా, కళ పేరు, మీ ఫోన నెెంఫర్, మీ వీడియో 
లిెంకున applications@kalarchana.in కు ఈమెయిల్ చేమగలరు.(మీ వీడియోన్న youtube, కలడ్, మేగాషేర్ వగైరా ఏ 
ఇెంటరుట్ దీతిలోనైన్న మాకు చూపెంచగలరు)  

 పెన్ డ్రైవ్/మెమొరి కారుస /CD/DVD విధానెం అయితే 20-12-2014 తేది లోల పైన వివరిెంచిన వివరాలతో పాట మీ 
వీడియో ఉను పెన్ డ్రైవ్/మెమొరి/CD/DVD కారుసన జాగ్రతిగా వాల్యయస్ ఫెండేషన్ చిరున్నమాకు చేయచవలెన . ప్రాధమిక 
రిశీలన అనెంతయెం మీ పెన్ డ్రైవ్/మెమొరి కారుసన మీ చిరున్నమాకి తిరిగి ెంపుతామ.  

 CD/DVDలు రాయవయణాన్నకి హాన్నకయెం. కళాయచనలో వీటిన్న న్నషేధిెంచడాన్నకి ఎెంతో ప్రమతుెం చేస్తిన్నుెం. పెన్ 
డ్రైవ్/మెమొరి కారుస విధాన్నలకి వాటికి అయేయ ఖ్రుచన్న ప్రవేశ రుస్తెంలో తగిగెంచామ. మీకు అవకాశెం ఉనుచో పెన్ 
డ్రైవ్/మెమొరి కారుసన్న వాడగలయన్న సూచన.   

 25-12-2014 తేది లోల ప్రాధమిక రిశీలన వివరాలు మీకు తెలిమజేస్థిమ.  

 
సబిషడి భరియు గౌయవ ప్రదయవన పారితోషకెం : కళాయచన ఉతషవాలలో పాల్గగన న్నటక యెంగ కళాకారులు, కళాసెంసాలు ఆరిీక అవసరాలన 
మేమ ఈ క్రెంద విధెంగా తీయచగలమ:  
 రెండు రోజుల వసతి భరియు భోజ్న ఏరాూటల. 
 టికెటల జెరాకుష ఇచిచనటలయితే: ౩౦౦ కిలోమీటయల లోపు రైలు ప్రయ్యణాన్నకి 50 % సబిషడీ(సీలర్ కాలస్త రేటలో) ఇవఴఫడున. రైలు 

మాయగెం లేన్న క్షెంలో ఆర్.టి.సి ప్రయ్యణాన్నకి కూడా 50 % సబిషడీ(డీలక్సష కాలస్త రేటలో) ఇవఴఫడున.    
 నగదు రూెంలో ఇచేచ ప్రదయవన్న పారితోష్టకెం వివయమలు :  

ప్రదయవన సభమమ 
కనీస గౌయవ 
పారితోషకెం 

ప్రయ్యణ 
సబిషడీ 

దయ, గాన, నృతయ 
అెంశాలు ఉెంటే 

సెటిటెంగ్ష తో సెూషల్ 
ఎఫెక్సట్ చేసేి  

చారిత్రాతమక, పౌరాణిక, 
జానద కాసూటయమ్సష  ఉెంటే 

2-5 న్న*  
1000/- & 

ప్రవేశ రుస్తమ  ✔ × × × 

7- 15 న్న*  4000/- & ✔ × × × 

 ప్రవేశ రుస్తెం వివరాలు (ప్రాధమిక రిశీలన ఆధాయెంగా) 

ప్రతయక్ష/CD/DVD విధానెం అయితే  
పెన్ డ్రైవ్/ మెమొరి కారుస/ 

ఇెంటరుట్   అయితే  

న్న
టక

 స
భ

మ
ెం 

  45 న్న|| కు పైన  1000 /- 500 /- 

25 – 40 న్న|| 500 /- 200 /- 

15 న్న|| లోపు 
లైవ్(ప్రతయక్ష) ప్రాధమిక రిశీలన ఈ 

విభాగాన్నకి న్నయఴహెంచఫడదు  
100 /-  
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పేజికి రెండు వైపులా ప్రెంట్ తీపెంచెండి. కాగితాన్ను, వ్రుక్షాలన్న, భన బవిషయత్ తరాలన్న మీవెంతుగా కాపాడెండి. 

ప్రవేశ రుస్తమ 

25 – 40 న్న*  
20,000/- & 

ప్రవేశ రుస్తమ ✔ +2,000/- +5000/- +2,000/- 

45 న్న– 1 గెం*  
25,000/- & 

ప్రవేశ రుస్తమ ✔ +౩000/- +7,000/- +3,000/- 

1 గెం 15 న్న నెండి 

1 గెం 50 న్న*  
30,000/- & 

ప్రవేశ రుస్తమ  ✔ +5000/- +10,000/- +5,000/- 

2 గెం* లస్ 
35,000/- & 

ప్రవేశ రుస్తమ ✔ +5000/- +10,000/- +5,000/- 

 

* సభమ న్నమమాలు కేవలెం మీ సౌలబయెం కోసమే. కథా సౌలబయెం కోసెం కొన్ను న్నమష్కలు పెరిగిన్న రువాలేదు. 
అదుుతెంగా ప్రదరివెంచిన యెంగసాల / ఎరీన్న / వీధి న్నటకాలకు ఇచేచ గౌయవ ప్రోతాషహెం : 
 మీ న్నటకాన్నకి సెంఫెంధిెంచి ఒక వెబ్ పేజి భరియు ఈ సరిటఫికేట్ ఇెంటరుట్లల పెటటట జ్రుగుతుెంది. 
 మఖ్య ఆతిధయ ప్రేక్షకులు భరియు స్థమానయ ప్రేక్షకులు ఇచేచ testimonial వెబ్ పేజి లో పెటటట జ్రుగుతుెంది. 
 ప్రేక్షకుల సూెందన తెలిమజేసే శాస్త్రీమ కొలమాన్నన్ను కూడా వెబ్ పేజి భరియు e సరిటఫికేట్లల వ్రామటెం జ్రుగుతుెంది. 
 ప్రతి విభాగెం లో భెంచి సూెందన వచిచన సమాజాన్నకి రోలిెంగ్ ట్రోఫీ ఇవఴటెం జ్రుగుతుెంది. 
 బవిషయత్ కళాయచన ఉతషవాలలో ఇెంతకెంటే మినుగా ప్రదరివెంచిన సమాజాన్నకి ఆమెందు రోలిెంగ్ ట్రోఫీ సెంపాదిెంచిన సమాజ్ెం 

చేతుల మీదుగా ఫహూకరిెంచడెం జ్రుగుతుెంది. 
 బాగా ప్రదరివెంచిన న్నటక కళల వీడియో లన ఇెంటరుట్లల సెంఫెంధిత సమాజ్ెం రిమషన్ తో పెటటడెం జ్రుగుతుెంది . 
 బాగా మెపూెంచిన దయవకులకి, యచయితలకి, నటలకి, సెంకేతిక న్నపునలకి  ప్రతేయక ఫహుభతులు కుడా కేట్టయిెంచడెం 

జ్రుగుతుెంది. 

 
4.2. ‚64+‛ కళలు (న్నటకేతయ) :   

ఈ సెంవతషయెం కళాయచన ఉతషవాలలో అన్ను యకాల యోగయభయిన కళలకు చోట ఇవఴడెం జ్రుగుతుెంది. కళాయచన ఉతషవాలలో 
మఖ్యమగా విదాయరుిలోలన్న కళా నైపుణాయలన్న ప్రదరివెంచే అవకాశాలు ఎకుకవ ఇవఴడెం జ్రిగిెంది. న్నలుగు సెంవతషరాల కళాయచన కృష్ట వలన 
ఈరోజు ఎెందరో స్థెంప్రదామ/జానద/బాల/యువ కళాకారులు తయ్యయవఴడెం జ్రిగిెంది. ప్రతి విధాయరిీలో ఏద్యఒక కళా నైపుణాయన్ను వెలికి 
తీమడమే లక్షయెంగా కళాయచన ఉతషవాలు నడుస్తిన్నుయి.  అెంతే కాక ఈ సెంవతషయెం ఆరిీక రిసాితుల వలన కళా యదయవనలు ఇవఴలేన్న 
సాితిలో ఉను నైపుణయ కళాకారులకి ప్రయ్యణ సబిషడీ భరియు గౌయవ ప్రదయవన పారితోషకెం ఇవఴడెం జ్రుగుతుెంది.  
 
విభాగమలు భరియు మఖ్యభయిన న్నమమాలు: 
 64+కళలు అెంటే భన స్థెంప్రదామ/జానద కళలే కాక కొతి కళలు అన్న మా ఉదిేశెం.  
 స్థెంప్రదామ/జానద నృతయెం ,గీతాలాన, వాయిదాయలు, యుది కళలు, యోగ, వృతి కళలు ....  మీ కళ ఏదయినూటికి 

కళాయచనలో మీ కళ ఆవిషకరిెంచట్టన్నకి అవకాశo ఉెంటెంది .  
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పేజికి రెండు వైపులా ప్రెంట్ తీపెంచెండి. కాగితాన్ను, వ్రుక్షాలన్న, భన బవిషయత్ తరాలన్న మీవెంతుగా కాపాడెండి. 

 ఏ విభాగెం లోనైన్న ఎకుకవ ఎెంట్రీలు వచిచనటలయితే వాటిన్న  పోటీ గా న్నయఴహెంచటెం జ్రుగుతుెంది. (గత న్నలుగు 
సెంవతషరాలలో న్నయఴహెంచిన న్నటకేతయ కళల పోటీల ఉదాహయణ - కోలాటెం, ఫృదావన బజ్న, డోలు – సన్నుయి, డపుూ 
వాయిదయెం, చిన్నురుల వివిధ సెంప్రదామ/జానద నృతాయలు,  సెంప్రదామ వెంటలు, మగుగలు, చిత్రలేఖ్నెం, స్థెంప్రదామ వస్త్ర 
ధాయణా, చేతి వ్రాత, వివిధ స్థహతయ కాయయక్రమాలు, ....) 

 ఎకుకవ ఎెంట్రీలు రాన్న క్షెం లో ప్రాధమిక రిశీలనలో సెలెక్సట అయిన వాటిన్న ఎగిిబిషన్ గా న్నయఴహెంచటెం జ్రుగుతుెంది. (గత 
న్నలుగు సెంవతషరాలలో ఎగిిబిషన్ దీతిలో ప్రదరివెంచిన కళలు - యోగాసన్నలు, వివిధ యుదీకళల ప్రదయవనలు, వివిధ 
సెంప్రదామ నృతాయలు, గీతాలాన, వివిధ వాయిదాయలు, గాయడి..... ) 

 
ప్రవేశెం & ప్రాధమిక రిశీలన విధానెం:  నూతన ప్రాధమిక రిశీలన విధానెంలో కళాకారులకు సభమెం భరియు నగదు నషటెం 
కలగకుెండా, సౌకయయవెంతెంగా పాల్గగనేటటల సెంసకయణలు జ్రిగాయి.  
 అపలకేషన్ www.Kalarchana.in కానీ www.Kalarchana2015.wordpress.com వెబ్ సైట్లల కానీ ఉచితెంగా డౌన్ లోడ్ 

చేస్తకొనవచుచ. 
 అపలకేషన ెంపెంచేెందుకు ప్రవేశ రుస్తమ కటటనవసయెం ఉెండదు.  
 15-12-2014 లోగా అపలకేషన తో పాట మీ నైపుణాయన్ను తెలిమజేసే ఫోట్లలు/వీడియొలు, సరిటఫికేటల జియక్సష/స్థకన్ న్న 

applications@kalarchana.in కు ఈమెయిల్ చేమగలరు లేదా వాల్యయస్ ఫెండేషన్ చిరున్నమాకి పోస్తట/కొరిమర్ 
చేమగలరు. స్క్కూటిన్న జూయరి మీ ప్రతిబన రిశీలిెంచి సూెందిెంచగలదు.  

 సెల్ ఫోన తో తీసిన వీడియోలు ెంపన్న యవాలేదు. అయితే వీడియొ తేసేటపుూడు కదిలిెంచకుెండా, భధయలో అెంతరామెం 
లేకుెండా మీ కళన చిత్రీకరిెంచెండి. ఎటవెంటి మికిషెంగు ఉెండకూడదు.  

 మిభమలిన్న ఎెంపక చేసినటెలలతే మీకు ఫోన దాఴయ 25-12-2014 తేది లోల సమాచాయెం తెలిమ జేమడెం జ్రుగుతుెంది.  
 
సబిషడి, గౌయవ పారితోషకెం భరియు గురిిెంపు : 
 కళాయచనకు స్క్కూటిన్న లో ఎెంపక అయిన న్నన్ లోకల్ కళాకారులకు ట్రావెల్ సబిషడీ ఇవఴఫడున.  

 భోజ్నెం వసతి ఏరాూటల చేమఫడున.  

 ప్రతి కళాకారుడికి/కళా ఫృెందాన్నకి తగిన గౌయవ పారితోషకెం, మెమెెంట్ల భరియు ఇ-సరిటఫికేట్ ఫహూకరిెంచఫడున 

 పోటికి తగినన్ను అపలకేషనలు వచిచనటలయితే అతుయతిభ కళాకారుడికి/కళా ఫృెందాన్నకి రోలిెంగ్ ట్రోఫీ ఫహూకరిెం ఫడున.  

 

4.2. చైతనయ కాయయక్రమాలు :  
భాయతీమెం కళాయచనలో కళలకే కాక స్థమాజిక కాయయక్రమాలకు మఖ్య పాత్ర ఉనుది. భాయతీమెం లక్షాయలకు సెంఫెందిెంచిన ఎటవెంటి 
కాయయక్రమాలకయిన్న కళాయచన ఉతషవాలలో స్థానెం ఉెంటెంది. ఈ క్రెంద వివరిెంచఫడస ఏ కాయయక్రభెంలోనైన మీకు ఆసకిి ఉనుచో  
9848910111కి ఫోన్ చేమగలరు. లేదా change@kalarchana.in కు ఈమెయిల్ చేమగలరు. 
 ప్రదయవనశాలలు: కళాయచన లో ఇూటివయకు న్నయఴహెంచిన ప్రదయవనశాలల:  పుసిక, చేతి వృతిుల, ఆయురేఴద భరియు దేశీమ 

ఉతూతిుల, ఆరోగయ ఆహాయ బెండారాల, యకి-అవమవ దాన్నల, స్థమాజిక కాయయక్రమాల ప్రదయవనశాలలు ఏరాూట చేమడెం 

mailto:applications@kalarchana.in
mailto:change@kalarchana.in
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పేజికి రెండు వైపులా ప్రెంట్ తీపెంచెండి. కాగితాన్ను, వ్రుక్షాలన్న, భన బవిషయత్ తరాలన్న మీవెంతుగా కాపాడెండి. 

జ్రిగిెంది. 2015 గాన ఈ ప్రదయవనశాలల తో పాట టటణ భరియు స్తసాియ వయవస్థమ, రాయవయణ అనకూల ఉతూతిుల 
సెంసాలకు ఆహాఴనెం లుకుతున్నుెం.  

 సెమిన్నరుల: కళాయచనలో విలువలతో వారివారి వృతిులలో దీయఘకాలెం న్న చేసిన ఎెందరో మాయగదయవకులకు ‚శ్రీ భాయతీయుడు‛ 
పేరుతో గురిిెంచి, అలాెంటి వయకిుల చేత ప్రేక్షకులకు సెమిన్నరుల  ఇపూెంచడెం జ్రిగిెంది. అదనెంగా భాయతీమెం ఉదయమాన్నకి 
తోడూడే వివిధ అెంశాలలో ఉను న్నష్కణతులకు, న్నమకులకు 20 న్నమష్కలలో వర్ పాయిెంట్ సెమిన్నరుల కళాయచన ఉతషవాలలో 
ఇవఴభన్న ఆహాఴన్నస్తిన్నుెం. 

 చరాచ వేదికలు: కళాయచనలో వివిధ యకాల చరాచ కాయయక్రమాలకు ఆస్థకయెం ఉెంది. ఎన్ను జాతీమ/స్థాన్నక సభసయల/రిష్కకరాల 
గురిెంచి, వృతిి గౌయవెం గురిెంచి విస్తాత చయచలు పానెల్ డిసకషన్ష, గ్రూప్ డిసకషన్ష, ప్రజా/యూత్/చిల్డసూన్ష పాయలమెెంటలన 
ఇూటివయకు న్నయఴహెంచడెం జ్రిగిెంది. మీరు భాయతీమెం ఆశయ్యలకు సెంఫెంధిెంచిన ఏ అెంశెంమీదైన్న కళాయచన ఉతషవాలలో 
చరాచ కాయయక్రమాలు న్నయఴహెంచాలనకుెంటే భభమలిు సెంప్రదిెంచెండి  

 శిక్షణ కాయయక్రమాలు భరియు వర్క ష్కపులు: కళాయచన లో ఇూటివయకు న్నయఴహెంచిన శిక్షణ కాయయక్రమాలు భరియు వర్క ష్కపులు:  
యోగ, చిరుధాన్నయలతో ఆహాయెం, వయరిాలతో ప్రయోజ్న్నతమక వస్తివులు, టటణ వయవస్థమెం, తెలుగు భాష్కభివృదిీ. 2015 లో 
నటన శిక్షణ, ప్రయోజ్న్నతమక మొకకలు & మూలికల విన్నయోగెం, భరికొన్ను ప్రయోగాతమక కాయయక్రమాలన న్నయఴహెంచగలిగే 
సెంసాలన ఆహాఴన్నెంచ యోచిస్తిన్నుెం.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. చిరున్నమా  
Kalarchana mission, Values foundation, Door no: 5-79, 2nd line, venkateswara nagar, N.G.O. Colony Road, Opp: power 
office, Kurnool Road, Ongole, Prakasam District – 523002. Ph & Fax : 08592 – 232695, Mobile : 9347505277, 
9949722654, 8143267539. E-mail : contact@kalarchana.in , Website : www.kalarchana.in , www.valuesfoundation.in 

mailto:contact@kalarchana.in
http://www.kalarchana.in/
http://www.valuesfoundation.in/
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‘భార్తీయం’ – కళార్చన 2015 

దయఖాస్త(ిన్నటక విభాగెం) 

1. ప్రదయవన పేరు: ________________________________________________________________________  

2. విభాగెం(మీ ప్రదయవన వీటిలో ఏ విభాగాలోల ఉెంటెంద్య వాటికీ టికుక☑ పెటటెండి)  
దయ☐    గదయ☐    సెంగీత☐    నృతయ☐    చారిత్రాతమక☐    స్థమాజిక☐     పౌరాణిక☐    ప్రయోగాతమక☐    
జానద☐    కలిూత☐    హాసయ☐    ఏక పాత్ర☐    మఖాభినమెం☐        బాల☐    యువ☐    భహళా☐     
సేటజి☐    ఎరీన్న☐    వీధి☐     వేరే విభాగెం : _______________________________________________  

3. ప్రదయవన కాలరిమితి: __________________________________  

4. ప్రాధమిక రిశీలనకు మీరు కోరిన దీతిన్న టికుక☑ పెటిటఎెంచుకోెండి:  
లైవ్ (ప్రతయక్ష)☐  పెన్ డ్రైవ్/మెమొరీ కారుస☐   CD/DVD☐   ఇెంటరుట్☐ 

5. ఆన్ లైన్☐/RTGS☐/NEFT☐ ధీతిలో జ్భ చేసిన రాసిడు నె౦:     

6. మొతిమ-రూ:   7. తేది:   

8. అక్షయమలలో: 

9. సమాజ్ెం పేరు,చిరున్నమా:  

 

 

1౦. ప్రతయక్ష ప్రాధమిక ప్రదయవన అయినచో,ప్రదయవనశాల చిరున్నమా:  

 

 

11. సమాజ్ెం అధయక్షులు/కాయయదరివ పేరు,చిరున్నమా,ఫోన్/సెల్ నె౦.:  

 

 

12. దయవకులు పేరు,చిరున్నమా, ఫోన్/సెల్ నె౦.:  

 

21.ఎెంత సేటజి కావలెన ? ____________ 

22.ఎెంత ఎరీన్న కావలెన ? ___________ 

23. మీ ప్రదయవన ఎకకడ వేమదలచుకున్నురో 
ఈ క్రెంది ధియేటర్360 నమూన్నలో పెన్నషల్ తో 
గీమగలరు :  
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13. యచమత పేరు,చిరున్నమా, ఫోన్/సెల్ నె౦.:  

 

 

14. సెంగీత దయవకులు పేరు,చిరున్నమా, ఫోన్/సెల్ నె౦.:  

 

 

15. యెంగాలెంకయణ కాయయదరివ పేరు,చిరున్నమా, ఫోన్/సెల్ నె౦.:  

 

 

16. యెంగోదిిన కాయయదరివ పేరు,చిరున్నమా, ఫోన్/సెల్ నె౦.:  

 

 

17. ఆహాయయెం కాయయదరివ పేరు,చిరున్నమా, ఫోన్/సెల్ నె౦.:  

 

  

18. మీ ఫెండేషన్ యొకక న్నమమావళిన్న,విధి విధానమలన పూరిిగా చదివి తెలుస్తకొన్న ఉన్నుమ,అెందుకు 
నేన,భరియు మా సమాజ్ సబుయలమ ఫదీులమై ఉెండగాలవాయమ.  
ఈ క్రెంది సమాచాయమన జ్తరుస్తిన్నుమ: 

 యచన్న ప్రతి  
 యచయిత అనభతి త్రమ  
 నటీనటల వివయమల జాబితా  
 వమస్తష ధృవీకయణ త్రమ (యువ, బాల విభాగాలకు మాత్రమే)  

 

  19. మద్ర      

      20. సమాజ్ ప్రతిన్నధి సెంతకెం 


