
एक ऩत्र - क्वलमय बायत , मभत्र आणण वभथथकाांकडून  
 

प्रिम लाचकशो, 
 

न्मामारम आऩल्मारा शवक देत नाशी तय ते केलऱ त्मा शवकाांचे अक्ततत्ल ननक्चचत कयते. बायताच्मा 
याज्मघटनेनवुाय आऩल्मारा वम्भान, तलातांत्र्म आणण वभानतेचा शवक आशे. ऩयांतु, बायतीम 
कामद्माभध्मे अवरेरे एक करभ, बायतीम नागरयकाांना, प्रलळेऴकरून वभैऴी (homosexual), उबमऴैी 
(bisexual), व्मनतबाली (transgender), इत्मादी व्मवतीांना त्माांचे शे शवक फजालण्माऩावून योखते. 
 

जुरै 2009 भध्मे, नाज़ पौंडेळन प्रलरुद्ध बायत वयकाय मा खटल्मात, ददल्री उच्च न्मामारमाने बा.द.प्रल. 
करभ 377 अळा िकाये यद्द केरे शोते की खाजगीत ऩयतऩय वम्भतीने रैंगगक वांफांध कयणामाथ  िौढाांना 
ते राग ूशोऊ नमे. मा ननणथमाने शे तऩष्ट केरे की केलऱ ‘एखाद्माची रैंगगक अमबव्मवती वभाजभान्म 
नाशी’ मा एका कायणाततल कुणारा दोऴी ठयलणे ला त्माच्माप्रलरुद्ध बेदबाल कयणे मोग्म नव्शे. उच्च 
न्मामारमाने करभ 377 ची व्माप्ती भमाथददत करून आम्शारा एकिकाये अन्मामाऩावून भुवत केरे.  
 

ऩण शे तलातांत्र्म अल्ऩजीली ठयरे. 11 डडवेंफय 2013 रा वलोच्च न्मामारमाने ददल्री उच्च 
न्मामारमाचा लयीर ननणथम फपयलनू करभ 377 भूऱ तलरूऩात ऩनु्शा राग ूकयताना अवे भत व्मवत 
केरे की मा करभाचा िबाल वभाजातीर अगदीच “नगण्म अल्ऩवांख्म” व्मवतीांलय ऩडतो, तवेच ददल्री 
उच्च न्मामारमाने आभच्मा “तथाकगथत शवकाांचे” यषण कयण्मात खूऩच उतालऱेऩणा केरा. 
 

आता भांगऱलाय दद. 02 पेब्रलुायी 2016 रा वलोच्च न्मामारमाच्मा लयीर ननणथमाप्रलरुद्ध दाखर केल्मा 
गेरेल्मा उऩचायात्भक मागचकेलय (curative petition) वुनालणी शोणाय आशे. न्मामाधीळाांचे खांडऩीठ, 
लयीर ननणथम मोग्म शोता फकां ला त्माच्मा पेयप्रलचायाची गयज आशे, मालय प्रलचाय कयीर. क्वलमय बायतीम, 
क्वलमय व्मवतीांचे ऩारक, भानवळातत्रस, मळषक, गचत्रऩटकते आणण क्वलअमय व्मवतीांचे अवांख्म वभथथक 
अन्माम दयू शोण्माची आळा धरून आशेत. 
 

उऩचायात्भक मागचका कळाकयता ? 
डडवेंफय 2013 भध्मे वलोच्च न्मामरमाने आऩरा ननणथम देण्माआधीच अजथदायाांनी न्मामारमारा ऩयेुळा 
उदाशयणाांद्लाये दाखलनू ददरे शोते की ळावन, ऩोरीव ल अन्म दशतवांफांधी भांडऱी क्वलमय व्मवतीांचे 
ळायीरयक ल भानमवक ळोऴण कयण्माकयता करभ 377 चा गयैलाऩय कयतात. तयीशी वलोच्च 
न्मामारमाच्मा ननणथमात अवे म्शटरे गेरे की “करभ 377 शे प्रलमळष्ट व्मवती, अमबव्मवती फकां ला 
रैंगगक कर माांना दोऴी भानत नाशी तय ते केलऱ अळा काशी कृतीांचा ननदेळ कयते ज्मा केल्माने गनु्शा 
घडतो. करभ 377 कोणत्माशी व्मवतीचा जानतबाल फकां ला रैंगगक कर माांच्मा ननयऩेष त्मा प्रलमळष्ट 
कृतीचा ननऴेध दळथलते.” 
 

एखाद्मा व्मवतीची कृती त्मा व्मवतीऩावून लेगऱी काढता मेत नाशी. एखाद्मा ननमभनाभागीर 
ऩलूथग्रशाचा प्रलचाय न कयता जय आऩण एखाद्मा कृतीचे ननमभन केरे तय त्मा ननमभनान्लमे शोणायी 
दशांवा शी त्मा व्मवतीलय शोते. 
 

रैंगगक अमबव्मवती शा भाणवाच्मा व्मक्वतत्लाचा आत्भा अवू ळकतो. खाजगीत ऩयतऩय वम्भतीने 
घडणामाथब िौढ व्मवतीांच्मा रैंगगक वांफांधाांना गनु्शा भाननू त्मा गनु्ह मारा आजन्भ कायालावाची मळषा देणां 
शी कू्रयता आशे आणण माभध्मे त्मा व्मवतीच्मा जानतबाल फकां ला रैंगगक कराचेच अऩयाधीकयण शोते.  
 



आभचा लधैाननक वांघऴथ एका दळकाशून जातत काऱ चारू आशे. आजतागामत ‘आऩण मोग्म तेच कयत 
आशोत’ मा एका तत्त्लालयीर अढऱ प्रलचलावानेच आम्शारा फऱ ददरेरे आशे. आम्शी ज्मा शवकाांची 
भागणी कयत आशोत ती देळबय प्रलखुयरेल्मा अनेक बायतीमाांनी ळावनव्मलतथेरा आणण 
न्मामव्मलतथेराशी नागरयकाांळी मोग्म ते कयण्माकरयता केरेल्मा आलाशनाचाच बाग आशे. प्रलवटय शूगो 
एकदा म्शणारा शोता “Nothing can stop an idea whose time has come” (ज्मा गोष्टीची लेऱ 
आरेरी आशे नतरा कुणीच योखू ळकत नाशी). रैंगगक वभानता, लगीम वभानता, जातीम ल धामभथक 
वभानता, िाांतीम आणण बाप्रऴक वभानता मा अळा गोष्टी आशेत की ज्माांची लेऱ आता आरेरी आशे.  
 

आम्शी आऩल्मारा आलाशन कयतो की वलोच्च न्मामारमाच्मा मा अन्मामकायक ननणथमारा फदरण्माची  
भागणी कया. एका वभान बायताच्मा भागणीत आम्शारा वाथ द्मा. 
 

अगधक भदशतीकयता वांऩकथ  - 
 ददल्री: भोशनीळ भल्शोत्रा 9891228951; भानक भदटमानी 9560100255, 

manakmatiyani@gmail.com 

 भुांफई: ऩल्रल ऩाटणकय 9619012251; रेतरी एतटीव्ज़ 9810297743 ; वौयब 

saurabhusbondre@gmail.com 

 कोरकाता: वौमबक वोभ 9830556327;  ऩलन ढार 9831288023; अमबनल दत्त 
avinabadutta@gmail.com; Civilian Welfare Foundation info@cwforg.com 

 चेन्न:ै मळलकुभाय 9840699776 (तमभऱ); ळांकरय 95518 37719 (तमभऱ); श्रीक्जत वुन्दयभ ्
9884456460 (तमभऱ); जमा 9841865423; भौऱी 9176641289; प्रलक्रभ 9245125290 

 गौशत्ती: अमबऴेक 9706041391, भीनाषी 9864220806, वांजीफ 8011017650 

 इांपार: nupimanbi@gmail.com, santakhurai888@gmail.com 
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