
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ಾಾನ್ಸ್ ಮಾಾಸಕುಲಿನ್ಸ ಸಭೆ, ೨೦೧೪ 

ಆಷಕ್ತಿಯನನು  ಯಕ್ಿಡಿಷಲನ ವಿನಂತಿ 

ಪರಿಚಯ 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಒನ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ಾಾನ್ಸ್ ಮಾಾಸಕುಲಿನ್ಸ ಸಭೆಯನ್ಕು ಆಯೊಜಿಸಕತಿದೆ.  

ಈ ಸಭೆ ಮಕಂಬೆೈಯಲಿಿ ೩೧ ಮೀರಂದ ೧ ಜೂನ್ಾವರೆಗೆ ಇರಕತ್ತದೆ 

ಈ ಸಭೆಗೆ ಪಾಲೊೊಳ್ಳಲಕ ಈ ಅಜಿಣಯನ್ಕು ಭತಿಣ ಮಾಡಿ. 

ಆರ್ಜಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿಸ:           16
th

 ಫ ಼ೆಬ್ರುಅರಿ, 2014 

 ಅರ್ಜಿ ನೀಡಲರ ಕ಼ೆೊನ಼ೆಯ ದಿನ ಾಂಕ:         5 pm, 7
th

 ಮರ್ಚಿ, 2014 

 

 ಅರ್ಜಿ ಕಳಿಸು ಇಮೇಲ್ :        conference.sampoorna@gmail.com 

ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮದುವೊದೆಕ್ೆೆ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಲ್ ಇದದರೆ, ಇದೆ ಎಮಲಲ್ಲ ಿಸಮಪರ್ಕಿಸಿ 

 

ಭರ್ತಿ ಕಳಿಸರದಿಕ಼ೆೆ: 

೧. ಈ ಆರ್ಜಿಯನ್ುೆ ಭರ್ತಿ ಮಡಿ  

೨. ಅರ್ಜಿ ಹೆಸರಲ್ಲ ಿನಿಮ್ಮ್ ಹೆಸರನ್ುೆ ಹರ್ಕ: ಅರ್ಜಿ- ಹೆಸರು 

೩. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ು ಈಮಲಲ್ಲ ಿಲಗರ್ತಿಸಿ 

೪. ಈಮಲ್ ನಿವಯದಲ್ಲ ಿಹರ್ಕ: ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ಾಾನ್ಸ್ ಮಾಾಸಕುಲಿನ್ಸ ಸಭೆ,೨೦೧೪ 

ಪುಯ ಣ  ಮತ್ರು ಇರರುದಿಕ಼ೆೆ ಸಥಳ: 

೧. ಬರುುದಿಕ್ೆೆ ಮತ್ುಿ ಹೆೊಗುುದಿಕ್ೆೆ ರೆಲ್ ಪ್ರಯಣ ೩-ಎ.ಸಿ. ಗೆ ನು ಹಣ ವಪ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ಿದೆ.  

೨. ಬೆಗ ಟಿಕಟನ್ುೆ ಬೊಕ್ ಮಡಿ.  

೩. ನು ಯೆಲ್ಿ ಇರುುದು ಸಥಳ ಮತ್ು ಿಊಟ ದು ವಾಥೆಥ ಮಡಲ್ಗಿದೆ. 
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ಆರ್ಜಿ 

ಕೆಳಗಿನ ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರತಿ ವಿಶಯದ ಎದನರನ ಇರನ ಬೂದನ ಬಣ್ಣದ ಡಬಬಗಳನನು ತನಂಬಿರಿ. ಟೆೈಪ್ ಮಹಡನತ್ಹಿ ಇದದಂತ್ೆ 

ಡಬಬಗಳು ಅಗಲ ಆಗನತಿವೆ.  * ಗನರನತನ ಇರನ ಎಲ್ಹಿ ರಶ್ೆುಗಳಿಗೂ ಉತರಿಿಷಬೆೇಕಹಗಿ ವಿನಂತಿ; ಮಿಕ್ಕು ನಿಮಗೆ 

ಅನವಯಿಸಿದರೆ ಮಹತರ ಅಕೆಕ ಉತಿರಿಸಿ.   

1. ಹೆಷರನ*:      

2. ಗನರನತಿಸಿಕೊಂಡಿರನ ಲ್ಲಂಗ*:      

3. ಯಷನು *:      

(ದಯವಿಟ್ನಿ ಗಮನಿಸಿ: 2 & 3 ಅಡಿಯ ಮಹಹಿತಿ ಬೆೇಕಹಗಿರನುದನ ಸಹಧಯವಹದಶನಿ ವಿಸಹರಿವಹದ ಪ್ಹರತಿನಿಧಯನನು 

ರಚಿಷಲನ) 

4. ಷಂಕ್ಕದ ವಿರಗಳು*: 

a. ಈಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ:      

b. ಮೇಬೆೈಲ್ ಫೇನ್ (ಇದದರೆ):      

c. ಸಿಿರ ದೂರವಹಣಿ (ಇದದರೆ):       

d. ನಗರ/ಟ್ಿಣ್ -      

e. ರಹಜ್ಯ-      

5. ಟಹರನ್ು ಮಹಯಷನಕಲ್ಲನ್ ಯಕ್ತಯಿಹಗಿ ನಿಮಮ ಜೇನದಲ್ಲಿ ನಿೇು ಕ್ಂಡಿರನ ಕೆಲು ಬಸನ ಮನಖ್ಯ ಅನನಭಗಳು 
ಯಹುು?* 

       

6. ಭಹರತದಲ್ಲ ಿಟಹರನ್ು * ಮಹಯಷನಕಲ್ಲನ್ ಷಮನದಹಯಗಳು ಎದನರಿಷನತಿಿರನ ಷಮಸೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಹುದರ ಬಗೆ ೆ
ಕೆೇಂದೇಕ್ತರತ ಕಹಯಕ ನಡೆಯಬೆೇಕ್ತದೆ? * 

      

7a. ನಿೇು ಯಹುದಹದರನ LGBTIQ ಗನಂು/ಜಹಲ/ಷಂಸೆಿಯ ಭಹಗವಹಗಿದದೇರ? ಆಗಿದದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಪ್ಹತರ ಏನನ? * 



      

7b. ನಿೇು ಷವತಂತರ  ಷಕ್ತರಯವಹದಯೆ ? ಯಹ ರಿೇತಿಯ ಕೆಲಷ ಮಹಡನತಿಿೇರಿ? 

      

7c. ನಿಮಮ ಕೆಲಷದಲ್ಲಿ ಎದನರಿಸಿರನ ಮನಖ್ಯ ಷವಹಲನಗಳು ಯಹುು? 

      

8. ಮೇಲ್ೆ ತಿಳಿಸಿರನ ಕೆಲಷಕೆಕ ನಿಮಗೆ ಧನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆಯೆ? ಇದದಲ್ಲಿ, ಧನ ಷಹಹಯ ನಿೇಡಿದರ ಟ್ಟಿ? 

      

9. ನಿೇು ಷಂೂಣ್ಕದ ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಟಹರನ್ು ಮಹಯಷನಕಲ್ಲನ್ ಷಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಭಹಗಹಿಷಬಯಷನತಿೇಿರಿ ಎಂದನ ದಯವಿಟ್ನಿ 
ವಿರಿಸಿ. (ಉದಹಸರಣೆಗೆ, ಷಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಹಗಹಿಷಲನ ಏನನ ಉದೆದೇವ? ಚಿಂತನೆ ಅಥ ಅನನಭಗಳನನು 
ಸಂಚಿಕೊಳುುದಕೆಕ? ಟಹರನ್ು * ಷಕ್ತರಯತ್ಹವಹದದಲ್ಲಿ  ಆಷಕ್ತಿಯೆ? ವಷರ ಚಿಕ್ತತ್ೆುಗೆ ಷಂಬಂಧಿತ ಮಹಹಿತಿಯನನು 
ಸಂಚಿಕೊಳುುದಕೆಕ? ಬೆೇರೆ ಕಹರಣ್ಗಳು?)* 

      

10. ಈ ಷಭೆಗೆ ನಿಮಮ ಕೊಡನಗೆ ಏನನ ಆಗಿರಬಸನದನದನ ಎಂದನ ಅನಿಷನತಿದೆ?* 

      

 


