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IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��ಕರು 300 ಗಂ�ಗಳು 
ಮತು�  IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��ಕರ 500 
ಗಂ�ಗಳ ಸಂಬಂಧ� ಅ��ತ� ದ�ರುವ IYT® ��ಕರು, �ೂಸ TTC 
�����ಗಳು ಮತು�  �ೂಸ ಸ� ತಂತ � �ಗ ��ಕ�� ಅವರ 
�ಗ ವೃ���ೕವನದ� ಉ��ೕಜನ �ೕಡಲು.

IYS® ಇಂಟ���ಷನ� ��� �ೖ�� ಸೂ� � �����ಗ�� 
�ಗ ��ನದ �ೂೕಧ� ಪಠ� ಕ �ಮವನು�  ��ರಂ�ಸಲು 
ಪ��ಜನ�����, ಈ �ೂೕಂದ� ಎ��  IYT® 
��ಕ�� ಮತು�  ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��� 
�ೂಸ �ೂೕಂದ����.

�ಳ�ನ �� ೖ� ಗಳು �ಮ� ಪ�� ��, ಪ��ಜನಗಳು, �ಗ 
�ೂೕಧ� ��ನಗಳು, �ಗದ ���, �ಗ ��ನದ 
ಸ� ಳ, ಅಂತ����ೕಯ �ಗ ��ನ TTC �ಯ�ಕ �ಮಗಳು, 
���-ಅ�, �ಮ�  �����ಯ ವೃ���ೕವನದ �ಲು�ನ 
�ಗ� ಮತು�  �ೕ� ಈಗ�ೕ ಏ� �ೂೕಂ����ೂಳ� �ೕಕು 
ಎಂಬುದನು�  ನ�ೕಕ�ಸುತ��.
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IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ 
��ನ ��ಕರು 300 ಗಂ�ಗಳು

IYT®-ಇಂಟ� ��ಷನ� ��� �ೖ�� �ೕಚ� ನ 300 ಗಂ�ಗಳ ಅ�ಕೃತ �ೂಸ ಸಂಬಂಧವನು�  
�ಮ� ��ಸಲು IYO® ಸಂ�ೂೕಷ���. ಈ �ೂೕ�� ��ನ�  �����ಗ�� 6 �ಂಗಳ �ಗ 
ಪ���ೕಕರಣ �ೂೕ�� ಆ��.
IYO® IYT®-ಇಂಟ���ಷನ� ��� �ೖ�� �ೕಚ� 300 ಗಂ�ಗಳ �����ಗ�� ಪಠ� ಕ �ಮದ 
ಪ��ಯನು�  ಸಹ ಒದ�ಸು���.
ಈಗ ಈ IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��ಕ�ೂಂ�� 300 ಗಂ�ಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತು�  
�ಗ ��ನ �ೂೕ�� ನ ಪಠ� ಕ �ಮದ ನಕಲು �����ಗಳ� ��ಯು��ರುವ ನಂ��ಯನು�  
�ೕಡುತ��.
ಈ �ೂೕ�� ಮು�ದ ನಂತರ, �����ಯು �ರತ ಸ��ರ ಮತು�  ��ೕಶಗಳ� ಉ�ೂ�ೕಗಗಳನು�  
ಪ�ಯಲು IYO® ಇಂಟ���ಷನ� �ಗ ಸಂ�� �ಂ�� ಸಂ��ತ�ಗ�ೕ�ಗುತ��.
IYT®-ಇಂಟ���ಷನ� ��� �ೖ�� �ೕಚ� 300 ಗಂ�ಗಳ �ೂೕಂದ� ಸಂಬಂಧ ಶುಲ� ಗಳು 
2000/- INR (ಪ�� ������).
���ದ� ಂತ �����ಗ�� �ಗ ��ನದ� ಈ ಸಂಬಂಧ��, �ಮ�  �ಗ ವೃ���ೕವನದ� 
�ಮ� ��ೖಸಲು ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟ� ದ ಪ���ೕಕರಣಗಳನು�  ಒದ�ಸಲು �� ��ಸು��ೕ�.
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IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ 
��ನ ��ಕ 500 ಗಂ�ಗಳು

IYT®-ಇಂಟ� ��ಷನ� ��� �ೖ�� �ೕಚ� 500 ಗಂ�ಗಳ ಅ�ಕೃತ �ೂಸ ಸಂಬಂಧವನು�  
�ಮ� ��ಸಲು IYO® ಸಂ�ೂೕಷ���. ಈ �ೂೕ�� ��ನ�  �����ಗ�� 1 ವಷ�ದ �ಗ 
ಪ���ೕಕರಣ �ೂೕ�� ಆ��. ಈ �ೂೕ�� �ಣ��ೂಂಡ ನಂತರ �ಗ ��ನದ� �ಸ� � 
ಆ� ಬಹು�ನ �ೕಡ�ಗುತ��.
IYO® IYT®-ಇಂಟ���ಷನ� ��� �ೖ�� �ೕಚ� 500 ಗಂ�ಗಳ �����ಗ�� ಪಠ� ಕ �ಮದ 
ಪ��ಯನು�  ಸಹ ಒದ�ಸು���.
ಈಗ ಈ IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��ಕ�ೂಂ�� 500 ಗಂ�ಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತು�  
�ಗ ��ನ �ೂೕ�� ನ ಪಠ� ಕ �ಮದ ನಕಲು �����ಗಳ� ��ಯು��ರುವ ನಂ��ಯನು�  
�ೕಡುತ��.
ಈ �ೂೕ�� ಮು�ದ ನಂತರ, �����ಯು �ರತ ಸ��ರ ಮತು�  ��ೕಶಗಳ� ಉ�ೂ�ೕಗಗಳನು�  
ಪ�ಯಲು IYO® ಇಂಟ���ಷನ� �ಗ ಸಂ�� �ಂ�� ಸಂ��ತ�ಗ�ೕ�ಗುತ��.
IYT®-ಇಂಟ���ಷನ� ��� �ೖ�� �ೕಚ� 500 ಗಂ�ಗಳ �ೂೕಂದ� ಸಂಬಂಧ ಶುಲ�  
2500/- INR (ಪ�� ������).
���ದ� ಂತ �����ಗ�� �ಗ ��ನದ� ಈ ಸಂಬಂಧ��, �ಮ�  �ಗ ವೃ���ೕವನದ� 
�ಮ� ��ೖಸಲು ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟ� ದ ಪ���ೕಕರಣಗಳನು�  ಒದ�ಸಲು �� ��ಸು��ೕ�.
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IYS®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��
ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ���� �ೂೕಂ��� ಮತು�  �ಮ�  �����ಗ�� �ಗ ��ನದ �ೂೕಧ� 

ಪಠ� ಕ �ಮವನು�  ��ರಂ��,
�ೂೕಂದ� ಶುಲ� : 7500/-INR (�ೕವ�ನ��)
ಆ� �ೖ� ಮತು�  ಆ� �ೖ� �ೕ� ಗ�ರಡೂ.
ಎ��  IYT® ��ಕ�� ಮತು�  ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��� �ೂಸ �ೂೕಂದ�ಗ�� ಲಭ� ��.
�ಮ�  ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��ಯನು�  www.iyoworld.com ನ� ಅ�ಕೃತ ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ 
���� ನ�ೕಕ�ಸ�ಗುತ��.
IYT®-ಇಂಟ���ಷನ� ��� �ೖ�� �ೕಚ� 300 ಗಂ�ಗಳ ಮತು�  IYT®-ಇಂಟ���ಷನ� ��� �ೖ�� �ೕಚ� 500 
ಗಂ�ಗಳ ಪಠ� ಕ �ಮದ ಪ��ಗಳನು�  ಒದ�ಸ�ಗುತ��.
�ೕ� ಅ�ಕೃತ�� IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��ಕರ �ೂೕ�� ಗಳನು�  300 ಗಂ�ಗಳ ಮತು�  IYT®-
ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��ಕರ 500 ಗಂ�ಗಳ �ೂೕಧ�ಯನು�  ��ರಂ�ಸಬಹುದು.
�ಮ�  �����ಗಳ �ೂೕ�� ಗಳ ನಂತರ, IYO® �ಮ�  �����ಗ�� 2000/-INR & 2500/-INR ನ �ಮ�ತ � ಶುಲ� ವನು�  
300 ಗಂ�ಗಳವ�� ಅಥ� 500 ಗಂ�ಗಳ ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನದ �ೂೕ�� ಗ�� ಸಂಗ ��ಸುವ ಮೂಲಕ 
ಪ���ೕಕರಣ�ೂಂ�� ಸಂ��ಸುತ��.
�����ಗಳ �ೂೕ�� �ಣ��ೂಂಡ ನಂತರ, IYO® ಇಂಟ���ಷನ� �ಗ ಸಂ�� �ಂದ ಅಂಗಸಂ��  ಪ�� ��ಯನು�  
�ಡ�ಗುತ��. ಮತು�  ಅವರ �ೂೕಂದ� ಕ��ಯ���, IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��ಕರ 
ಪ���ೕಕರಣ�ೂಂ��, ಸ��� ಮತು�  �ಸ� ವಲಯಗಳ� ಉ�ೂ�ೕಗಗಳನು�  ಪ�ಯಲು ಪ��ಜನ�����.
IYO® ಪ���ೕಕರಣವನು�  ಒದ�ಸುತ�� ಮತು�  IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��ಕರ �ವರಗಳನು�  
https://iyoworld.com/iyt-yogic-science-teachers/, IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��ಕರ 
��ೕಷ �ೖ�ಕ� �ಯ� ಅ� �ೂೕ� �ಡ�ಗುತ��.
�ೂಸ �ಗ ��ಗಳು ಮತು�  IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ಕ�� �ೂೕಂದ� ಲಭ� ��, ಅವರು IYS®-ಅಂತರ����ೕಯ 

�ಗ ��ನ ���� ��ರಂ�ಸಲು ಬಯ�ದ� ರು.
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ಅಂತ����ೕಯ �ಗ ��ನ �ೂೕಂದ�

IYS®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��

IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��ಕರು 500 ಗಂ�ಗಳು

IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��ಕ & IYS®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��

IYT®-ಅಂತರ����ೕಯ �ಗ ��ನ ��ಕರು 300 ಗಂ�ಗಳು
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     ಇಂ�ೕ ��ರಂ��!

 ಇಂ�ೕ 
�ೂೕಂ���

 

• ಹಲ�ರು ಪ��ಜನಗಳನು�  ಪ�ದು�ೂ��
• ನಮ�  ��ೕ�ದ ಯಶ��ನ ಸಂಬಂಧಗಳು
•�ಗ ��ನದ ತರ�ೕ���
•�ಗ ��ನ ಪಠ� ಕ �ಮ
• ಇನೂ�  ಸ� ಲ� !

      

      ��ೕ�ಸ�ೕ�.

��ರಂ��

ಅಥ� ಸಂಪಕ�ದ�� :yoga@iyoworld.com

                                   

ಈಗ ಕ� �ಡು : +91996402933
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