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ಭಾರತದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರಿಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತವ  

ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಅಭ್ಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ 

ಬೈಂಗಳೂರು – ಭಾರತ, ಜನವರಿ – ಸೆಪ್ಟ ೈಂಬರ್ ೨೦೧೭ 

1. ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು  ಉದ್ಧ ೀಶಗಳು 

ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಫೈಂಡೇಷನ್ (ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ) ಹಾಗೂ ಗೇ ಮತ್ತು  ಲೆಸಿ್ಬ ಯನ್ ವಿಕಟ ರಿ ಇನ್ಸ್ಟ ಟ ಟ್ಯಾ ಟ್ 

(ವಿಕಟ ರಿ) ಸಂಸೆೆ ಗಳು ಸಹಯೀಗದಲಿಿ  ನಡೆಯುತ್ತು ರುವ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತವ  ತರಬೇತ್ತ 

ಅಕಾಡೆಮಿಯಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕನಾಿಟಕ, ಆೈಂದರ  ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಾ ಗಳಲಿಿನ ಎಲ್ ಜಿ 

ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯಾ  ಐ (LGBTQI) ಅಭ್ಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ನ್ಸ್ೀಡಿದ್. ತರಬೇತ್ತಯು ಪರ ಸಕು  ಸಾಲಿನ, ಅೈಂದರೆ ೨೦೧೭ರ 

ಜನವರಿಯೈಂದ ಸೆಪ್ಟ ೈಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಬೈಂಗಳೂರಿನಲಿಿ  ನಡೆಯಲಿದ್. ತರಬೇತ್ತಯು ನಾಲುು  ಅವಧಿಗಳಲಿಿ  

ನಡೆಯುತು ದ್.  

ಆಸಕು ರು ಅಜಿಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲಿಿ  ಕಿಕ್ ಮಾಡಿ.  

ಅಜಿಿ ಸಲಿಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾೈಂಕ: 22nd January 2017. 

ಈ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ದ ತ್ರಬೇತಿ ಕಾಯಯಕರ ಮದ ಮುಖ್ಯ  ಉದ್ದ ೀಶ :  

ಸಮುದಾಯದ ಭಾವಿೀ ನಾಯಕರನ್ನು  ಮತ್ತು  ಬೈಂಗಲಿಗರನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು ನ್ಸ್ಷಪ ಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ 

ಸವಿತೀಮುಖ ತರಬೇತ್ತಯನ್ನು  ಅಕಾಡೆಮಿ ನ್ಸ್ೀಡಲಿದ್. ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರು/ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯಾ  

ಐ (LGBTQI) ಸಮುದಾಯವು ಈ ನೆಲ್ದ ಪರ ಜಾತೈಂತ್ತರ ಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾತ್ತ ರಾಜಕೀಯ 

ವಾ ವಸೆೆ ಗಳನ್ನು  ಅರ್ಥಿಸ್ಬಕೊೈಂಡು ಸಾವಿಜನ್ಸ್ಕ ವಲ್ಯಗಳಲಿಿ  ತಮಮ  ಸೆಾನವನ್ನು  ಗಳಿಸ್ಬ 

ಸಮಾನತೆಯಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕೈಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತವ  ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದ್ಧ ೀಶಗಳಲಿ್ೈಂದಾಗಿದ್. 

ತರಬೇತ್ತಯು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಾಲುು  ಘೀಷ್ಟಟ ಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲಿದ್. ಅವುಗಳಲಿಿ  ಸ್ಬದಾಧ ೈಂತಗಳು, ಗೈಂಪು 

ಚಟುವಟಿಕ ಮತ್ತು  ಕಮಮ ಟ/ಕಾರ್ಯಿಗಾರಗಳಿರುತು ವೆ. ಇವುಗಳಿೈಂದ ಶಿಭಿರಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಮ  

ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತವ ದ ಚೌಕಟಿಟ ನಲಿಿ  ಕಾಯಿ ನ್ಸ್ವಿಹಿಸಲು ಅಗತಾ  ಕ್ಯಶಲ್ತೆಗಳು 

ಮತ್ತು  ತಂತರ ಗಾರಿಕಗಳನ್ನು  ಅಭಿವುರ ದಿಧ ಪಡಿಸ್ಬಕೊಳಳ ಲು ಅನ್ನವಾಗತು ದ್. ತರಬೇತ್ತಗಳು, ಕನು ಡ ಮತ್ತು  

ತೆಲುಗಿನಲಿಿ  ಅಥವಾ ಆೈಂಗಿಭಾಷೆಯಲಿಿ  ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಗತಾ  ಕಂಡುಬಂದಲಿಿ  ಭಾಷಾನ್ನವಾದ 

ಒದಗಿಸಲಾಗತು ದ್. 

ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಫೈಂಡೇಷನ್ ಭಾರತದಲಿಿನ ಒೈಂದು ಸಂಸೆೆರ್ಯಗಿದುು , ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಮಿಿಕರು ಹಾಗೂ 

ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಫೆಲ್ೀಷ್ಟಪ್ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಾ ೈಂಟ್ ಗಳನ್ನು  ನ್ಸ್ೀಡುತು ದ್. ಇದು 
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ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ್ಗಳು, ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ವಿಚಾರಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತ್ತವೆಯಂತೆ ಕಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ ಹಾಗೂ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮುೈಂಚೂಣಿಯಲಿಿದುು ಕೊೈಂಡು ಕಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತು ದ್.  

ಗೇ ಮತ್ತು  ಲೆಸಿ್ಬ ಯನ್ ವಿಕಟ ರಿ ಇನ್ಸ್ಟ ಟ ಟ್ಯಾ ಟ್ (ವಿಕಟ ರಿ) ಯು ಒೈಂದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಂಸೆೆರ್ಯಗಿದುು , ಇದು 

ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರಾದ ಗೇ, ಲೆಸಿ್ಬಯನ್, ದಿವ ಲಿೈಂಗ ಕಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು  ಲಿೈಂಗತವ  

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರನ್ನು  ಸಾವಿಜನ್ಸ್ಕ ಉದ್ಾ ೀಗಗಳಲಿಿ  ತಮಮ ನ್ನು  ತವು ತಡಗಿಸ್ಬಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು  

ಯಶಸ್ಬವ ರ್ಯಗಲು ಬೈಂಬಲ್ ನ್ಸ್ೀಡುತು ದ್. 

 

2. ಭಾರತದಲಿಿ   ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯಾ  ಐ ಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತವ  ಅಕಾಡೆಮಿಯ 

ಅಗತಾ ವಿದ್ಯೇ? 

ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಜೈಂಡರ್ ಅಸ್ಬಮ ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವಾ ಕು  ವಿಷಯಗಳು ಇೈಂದಿಗೂ ಸಮಾಜದಲಿಿ  ಬಹಿಷ್ಕ್ು ುತ 

ಸೆ್ಬ ತ್ತಯಲಿಿದ್. ಅಷೆಟ ೀ ಏಕ, ಭಾರತದ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತವ  ಸಂಸೆೆ ಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಲೈಂಗಿಕ 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ ಬಗೆಗಿನ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು  ತ್ತರಸು ರಿ/ವಿರೀಧಿಸುತ್ತು ದಾು ರೆ. ಲಿೈಂಗತವ  ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ 

ಮೇಲಿನ ದೌಜಿನಾ ವನ್ನು  ತಗಿಿ ಸ್ಬ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು  ಸೆಾಪಿಸಲು ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು  

ಸಶಕು ರನಾು ಗಿಸುವುದು ಇೈಂದಿನ ಅಗತಾ ವಾಗಿದ್. ಇವರು ತಮಮ  ಸಮುದಾಯದ  ಧ್ವ ನ್ಸ್ಯನ್ನು  

ಪರ ಜಾಪರ ಭುತವ ದ ಮಧ್ಾ ಭಾಗಕು  ತರಲು ಮತ್ತು  ತಮಮ  ಹಕ್ಯು ಗಳನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು ಸಾವಿಜನ್ಸ್ಕ 

ಅಧಿಕಾರದ ಸೆಾನಗಳನ್ನು  ಏರುವುದು ತ್ತೀರಾ ಅವಶಾ ಕವಾಗಿರುವುದರಿೈಂದ ಇವರ ಸಾಮಥಾ ಿವನ್ನು  

ಅಭಿವುರ ದಿಧ ಪಡಿಸ್ಬ ಆ ನ್ಸ್ಟಿಟ ನಲಿಿ  ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್. 

ಸಮುದಾಯದ ಜನಗಳ ನಾಯಕತವ ದ ತಂತರ ಗಾರಿಕಯನ್ನು  ಅಭಿವುರ ದಿಧ ಪಡಿಸುವುದರಿೈಂದ ದೇಶದ 

ರಾಜಕೀಯ ವಲ್ಯದಲಿಿ  ಉತು ಮವಾದ ಚರ್ಚಿಗಳಿಗೆ  ಅವಕಾಶವುೈಂಟಾಗತು ದ್. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳೆದ 

ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರುಗಳು ದೇಶದಲಿಿ  ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಸಮಾಜದಲಿಿ  ಮತ್ತು  ಸಾೈಂಸೆ್ಬ ಕ 

ವಲ್ಯ/ ಘಟಕಗಳಲಿಿ  ಅನ್ನಭ್ವಿಸುತ್ತು ರುವ ದೌಜಿನಾ ಗಳ ಬಗಿೆ  ಇಡಿೀ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು  

ಸೆಳೆಯಬಲಿ್ರು. ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರು/ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯಾ  ಐ (LGBTQI) ಸಮುದಾಯವು 

ರಾಜಕೀಯ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದು ಮುೈಂದುವರಿಯುವುದರಿೈಂದ ದಿವ ಮುಖರಿೀತ್ತಯ ಅರಿವನ್ನು  ನಮಮ  

ದೇಶದಲಿಿ  ತರಬಲಿ್ರು; ಒೈಂದು- ಸಾವಿಜನ್ಸ್ಕ ಸಂಸೆೆ ಗಳಲಿಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿಿ  ಈ 

ಸಮುದಾಯದ ವಾಸು ವಿಕತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು- ಸಮುದಾಯದ ಇತರ 

ಜನರಿಗೆ ಈ ನಾಯಕರುಗಳು ಒಳೆಳ ಯ ಮಾದರಿರ್ಯಗಿ ನ್ಸ್ಲಿ್ಬಲಿ್ರು.  

3. ಉದ್ಧ ೀಶಿತ ಜನ-ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು  ಅಭ್ಾ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು  ಆರಿಸುವ ಪರ ಕರ ಯೆ  

ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಟ ರಿ ಸಂಸೆೆ ಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರು/ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯಾ  ಐ (LGBTQI) 

ಸಮುದಾಯದ ೧೮ ವಷಿ ಮೇಲ್ಪ ಟಟ  ಕನಾಿಟಕ, ಆೈಂದರ  ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಾ ಗಳಲಿಿನ ೩೦ 

ಅಭ್ಾ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು  ಆರಿಸ್ಬಕೊಳಳ ಲಿದ್. ಈ ಕಳಗಿನ ಅಹಿತೆಗಳನ್ನು  ಬಯಸುತು ದ್; 

 ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರು/ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯಾ  ಐ (LGBTQI) ಸಮುದಾಯದ 

ಸದಸಾ ರು 

 ಪರ ಜಾಪರ ಭುತವ  ವಲ್ಯಗಳಲಿಿ  ನಂಬಿಕಯಟುಟ  ಬದಧ ತೆಯೈಂದ ತಡಗಿಸ್ಬಕೊಳುಳ ವ 

ಆಸಕು ಯರುವವರು 
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 ರಾಜಕಾರಣದಲಿಿ  ಮತ್ತು  ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲಿಿ  ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರು/ಎಲ್ 

ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯಾ  ಐ (LGBTQI) ಸಮುದಾಯದ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಪಾರ ತ್ತನ್ಸ್ಧ್ಾ ತೆ 

ಹೈಂದಿರುವ ಇತರ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಕಟಿಬದಧ ವಾಗಿ ನ್ಸ್ಲಿುವ ವಿಚಾರ 

ಹೈಂದಿರುವವರು. 

 ಅಕಾಡೆಮಿಯು ನಡೆಸುವ ಎಲಿಾ  ಚಟುವಟಿಕಗಳಲಿಿ  ತಡಗಿಸ್ಬಕೊಳುಳ ವ ಬದಧ ತೆ 

ಹೈಂದಿರಬೇಕ್ಯ. 

 ಒಳೆಳ ಯ ಸಂವಹನ ಕಲೆ, ಕಲಿಯುವ ಆಸಕು /ಬಯಕ, ವೈವಿಧ್ಾ ತೆಯನ್ನು  ಗೌರವಿಸುವ 

ಮನೀಭಾವ ಮತ್ತು  ವಿಚಾರದ ಬಗಿೆ  ಗಂಭಿೀರತೆಯುಳಳ ವರಿಗೆ ಆದಾ ತೆ. 

ಈ ಸಹಭಾಗಿೀ ಸಂಸೆೆ ಗಳು ವೈವಿಧ್ಾ ತೆ/ಅನೇಕತೆಯಲಿಿ  ಬದಧ ತೆಯುಳಳ ವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂಸೆೆ ಗಳು ಲೈಂಗಿಕ 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರು/ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯಾ  ಐ (LGBTQI) ಸಮುದಾಯದಲಿಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಪಾರ ತ್ತನ್ಸ್ಧ್ಾ ತೆ 

ಹೈಂದಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅೈಂದರೆ; ಲೆಸಿ್ಬ ಯನ್, ಬೈಸೆಕ್ಯಯ ಾ ಯಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು, ಟಾರ ಾ ನ್ಟ  

ಜೈಂಡರ್ ಜನರು, ಅೈಂತಲಿಿೈಂಗಿ (intersex) ಜನರು ಮತ್ತು  ಜನಾೈಂಗಿೀಯ, ಭಾಷಾ, ಧಾಮಿಿಕ 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರು, ದಲಿತರು, ಎಚ್ ಐ ವಿ ಸೀೈಂಕತ ಜನರು, ಅೈಂಗವಿಕಲ್ರ ರನ್ನು  ಈ 

ಚಟುವಟಿಕಯಲಿಿ  ತಡಗಿಸ್ಬಕೊಳಳ ಲು ಉತೆು ೀಜನ/ಆದಾ ತೆ ನ್ಸ್ೀಡುತು ದ್.   

 ಆಯೆ್ಕಯ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕ: 

 ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಮತ್ತು  ವಿಕಟ ರಿ ಸಂಸೆೆಯ ಸ್ಬಬಿ ೈಂದಿಗಳು ಸೆ ಳಿೀಯ ವಿಷಯ ತಜಾ ರು ಹಾಗೂ 

ಸಹಭಾಗಿೀ ಸಂಸೆೆ ಗಳೊಡಗೂಡಿ ಅಭ್ಾ ರ್ಥಿಯ ಆಯೆುಯನ್ನು  ನಡೆಸುತು ರೆ,  

 ಆಯೆು ಯ ಪರ ಕರ ಯೆಯು ಎರಡು ಹಂತಗಳಿೈಂದ ಕೂಡಿದ್; ಮೊದಲ್ನೆ ಹಂತದಲಿಿ  ಲಿಖಿತ 

ಅಜಿಿಗಳ ಮಾದರಿ ಮತು ೈಂದು ಹಂತದಲಿಿ , ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಬ ಆರಿಸ್ಬದ ಅಜಿಿಗಳ 

ಅಭ್ಾ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು  ಮೌಕಕವಾಗಿ ಸಂದಶಿಿಸಲಾಗವುದು./ ಅಭ್ಾ ರ್ಥಿಗಳ ವೈಯಕು ಕ 

ಸಂದಶಿನ ನಡೆಸಲಾಗವುದು 

 ಶಿಭಿರಾರ್ಥಿಗಳಲಿಿ  ವೈವಿಧ್ಾ ತೆಯನ್ನು  ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಭೌಗೀಳಿಕ, ಲಿೈಂಗತವ / ಜೈಂಡರ್, 

ವಯಸುಟ / ವಯೀಮಾನ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ು ತರ ವೈಯಕು ಕ  ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷೇಶಣ/  

ಗಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣನೆಯಲಿಿಟುಟ ಕೊಳಳ ಲಾಗವುದು. 

 

4. ಅಜಿಿ, ಕೊನೆಯ ದಿನಾೈಂಕ ಮತ್ತು  ವಿದಾಾ ರ್ಥಿ/ಶಿಶಾ ವೇತನಗಳು 

ಅಜಿಿ ಸಲಿಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾೈಂಕ 22nd Jan 2017 ಅಥವಾ ಆಯೆುಯು 

ಸಂಪೂಣಿಗಳುಳ ವವರೆಗೆ. 

 

ಅಜಿಿಗಳನ್ನು  ಕನು ಡ, ತೆಲುಗ / ಮತ್ತು  ಆೈಂಗಿಭಾಷೆಗಳಲಿಿ  ಮಾತರ ವೇ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ. 

ಆಯೆುರ್ಯದ ಅಭ್ಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಮತ್ತು  ವಿಕಟ ರಿ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತವ ದಲಿಿ  

ವಿದಾಾ ರ್ಥಿ/ಶಿಶಾ ವೇತನಗಳೊೈಂದಿಗೆ 

o ತರಬೇತ್ತ 

o ಸಾಮಗಿರ ಗಳು 
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o ಪರ ರ್ಯಣ ವೆಚಛ  (ಬೈಂಗಳೂರಿನವರಲಿ್ದವರಿಗೆ ಮಾತರ ) 

o ಊಟ ಮತ್ತು  

o ವಸತ್ತ 

ಸೌಲ್ಭ್ಾ ಗಳನ್ನು  ನ್ಸ್ೀಡಲಾಗವುದು. 

5. ಮಾಹಿತ್ತ 

 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾಹಿತ್ತ ಬೇಕದು ಲಿಿ  ನಮಮ ನ್ನು  ಸಂಪಕಿಸ್ಬ;  

ವಿಳಾಸ:- solidarityfoundation2013@gmail.com 

 

6. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À 

 

F vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀÄ¸ÀÌ PÀ°PÁ DzsÁjvÀªÁVzÀÄÝ ¥Á¯ÉÆÎ¼ÀÄî«PÉAiÀÄ «zsÁ£ÀzÀ  

PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ WÀlPÀUÀ¼À (ªÀiÁqÀÆå¯ï) «Ä±ÀætzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉ¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀªÀgÀ «ÃPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è 

PÉÃA¢æçÃPÀÈvÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀgÁV F 

vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¹PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÀÅ CªÀ¢üUÀ¼À°è ¸À®ºÁ vÀAqÀzÀ ¥ÀjtÂvÀjUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁV EvÀgÀ vÀdÕgÀ 

ªÀÄzÀå¹ÛPÉ EgÀÄvÀÛzÉ. CPÁqÉ«ÄUÉ ºÁdgÁUÀÄªÀ C¨sÀåyðUÀ¼À°è vÀAqÀªÁV «AUÀr¹ ¥ÀæwÃ gÁwæ PÉÆnÖgÀÄªÀ 

PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄvÁÛgÉ.  

 

 

ªÀiÁqÀÆå¯ï 1 - J¯ï.f.©.n.L.PÀÆå £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÁUÉAiÉÄÃ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ 

 ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀÄ: 10, 11, 12 ªÀiÁZïð 2017  

 GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ: ¥ÀæeÁ¥Àæ̈ sÀÄvÀé ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎ¼Àî®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ J¯ïf©nLPÀÆå 

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À §UÉÎ D¼ÀªÁzÀ CqÀØºÁAiÀÄÄªÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EaÑ¸ÀÄªÀ 

J¯ïf©nL £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À DvÀä-«±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß §®¥Àr¸ÀÄªÀÅzÁVzÉ. 

 CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ:  

 J. J¯ïf©nL gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀé 

«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:  

 gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯ïf©nLPÀÆå 

£ÁAiÀÄPÀgÉAzÀÄ (ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ zÀ°vÀgÀ UÀÄA¥ÀÅUÀ½AzÀ DzÀ PÀ°PÉUÀ¼À£ÀÄß 

M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ) §»gÀAUÀªÁV ºÉÆgÀ§gÀ®Ä JzÀÄgÁUÀÄªÀ CqÉvÀqÉUÀ¼À£ÀÄß 

¤ªÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
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 CqÀØbÉÃ¢¸ÀÄªÀ C£À£ÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ: J¯ïf©nL ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄªÀ£ÀÄß 

ªÀÄvÀÄÛ ErÃ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

 C£ÀÄ¨sÀªÀ ºÀAaPÉ: AiÀÄ±À¹éÃ J¯ïf©nLPÀÆå gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 

 J¯ïf©nLPÀÆå gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÁV gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀÄÄ£ÀßqÉ¸ÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ PÀ°PÉ 

 

 ©. ¨sÁgÀvÀzÀ J¯ïf©nLPÀÆå ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ 

«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:  

 J¯ïf©nLPÀÆå PÀÄlÄA§zÀ M¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ UÀÄA¦£À 

CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À §UÉÎ PÀ°PÉ 

 ¨sÁgÀvÀzÀ J¯ïf©nLPÀÆå ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄªÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃwUÀ¼ÀÄ  

 eÁw, °AUÀ, ªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ J¯ïf©nLPÀÆå: vÁgÀvÀªÀÄåzÀ bÉÃzÀUÀ¼ÀÄ 

 UÉ®ÄèªÀ ªÉÄÊwæUÀ¼ÀÄ' ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ: ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄªÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 

¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÁV£À ZÀZÉðUÉ §®ªÁzÀ DzsÁgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

 UÉ®ÄèªÀ ªÉÄÊwæUÀ¼ÀÄ' ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ: ªÀiË¯ÁåzsÁjvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄªÀÅzÀÄ   

 

ªÀiÁqÀÆå¯ï 2 - s̈ÁgÀwÃAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÁAiÀÄð«zsÁ£À 

 ¢£ÁAPÀ: 5,6,7 ªÉÄÃ 2017 

 GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ: ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß gÀQȩ̈ À®Ä gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 

CxÉðÊ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqÉ¸À®Ä CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ.  

 CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ: 

 J. ¨sÁgÀvÀzÀ°è gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ 

«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:  

 ¥ÀæeÁ¥Àæ̈ sÀÄvÀézÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ  

 ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéPÉÌ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀUÀ¼ÀÄ 

 ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀzÀÝwUÀ¼ÀÄ 

 ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ: gÀZÀ£É, PÁAiÀÄð ¤ªÀðºÀuÉ ¨sÁUÀªÀ»¹ ªÀÄvÀÄÛ 

PÀZÉÃj £ÀqÉ¸À®Ä CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ 
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 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤ÃjUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

 ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÁUÀjPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥ÀæUÀwAiÀÄ 

GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ 

 gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ: AiÀiÁªÀ jÃw ¨sÉÃ¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ  

 

 ©. ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÉAiÀÄ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 

«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:  

 gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ZËPÀlÄÖ 

 J¯ïf©nLPÀÆå ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁì»¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀÄÄ£ÀßqÉ¸À®Ä ¥Àæ̧ ÀÄÛvÀ EgÀÄªÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜA¹ÜPÀ ZËPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ 

 ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ZËPÀnÖ£À°è J¯ïf©nLPÀÆå ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  

 ªÀiÁqÀÆå¯ï 3 - ªÀPÁ®vÀÄÛ, ¸ÀAªÀºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÉÃ±À 

 ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À G®èAWÀ£ÉAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

 

ªÀiÁqÀÆå¯ï 3 - ªÀPÁ®vÀÄÛ, ¸ÀAªÀºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÉÃ±À 

¢£ÁAPÀ: 28, 29, 30 dÄ¯ÉÊ 2017 

 GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ: gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀéPÁÌV ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀAªÀºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ PË±À®åUÀ¼À£ÀÄß 

C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ   

 CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ:  

 J. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨sÁµÀt  

«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:  

 ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ 

 zÉÃºÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃZÀgÀvÉ 

 ZÀZÁð vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ 

 ¥ÀwæPÁ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ 

 

 ©. ¸ÁªÀiÁfPÀ PË±À®åUÀ¼ÀÄ 
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«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:  

 ¸ÀAWÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ 

 ¸À¨sÉ £ÀqÉ¸ÀÄªÀ PË±À®åUÀ¼ÀÄ 

 EvÀgÀ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ MPÀÆÌlUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

ªÀiÁqÀÆå¯ï 4 - ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼ÀÄ 

¢£ÁAPÀ: 18, 19, 20 ಸೆಪ್ಟ ೈಂಬರ್ 2017   

 GzÉÝÃ±À: AiÀÄ±À¹éÃ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä CªÀ±ÀåPÀ EgÀÄªÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 

PË±À®åUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

 CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ 

«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ: 

 ¥ÀæZÁgÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

 ¥ÀæZÁgÀ ¸ÀAzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ 

 ªÀÄvÀzÁgÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸ÀÄªÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ 

 ¥ÀæZÁgÀPÉÌ ºÀtPÁ¸ÀÄ 

 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀæwµÉ× 

 ¥ÀæZÁgÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉÃªÀPÀgÀÄ 

 ªÉÄÊwæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt 

 


