
 

 

 

ஊடக வெளியீடு: வென்னையின் எட்டாெது சுய மரியானை மாைம் 
ஜூன் 1, இன்று சென்னையின் ட்டாவது சுய மரியானை மாைத்ைின் ஊடக 
சவளியடீு.மாற்று பாலிை மற்றும் பாலீர்ப்னப உனடய மக்கள் ைங்களுனடய 
இருப்னப உறுைி செய்யவும் சவளிப்பாடுகனள உறுைி செய்யவும் பல்வவறு 
நிகழ்வுகனள நடத்ை உள்ளது. வமலும் ைங்களது சுயமரியானைனய நினலநாட்ட 
வபரணினயமம் நடத்ைவுள்ளது. 
இவ்வருடத்ைிற்க்காை நிகழ்வுகள் ஜூன் மாைம் சைாடங்கி ஜூனல வனர 
நனடசபறும். கனலவிழா, மாற்று பாலிை மற்றும் பாலீர்ப்னப உனடய 
மக்கனள பற்றிய புரிந்துணர்வு கலந்ைாய்வுகள், சபற்வறார்களுக்காை ஆைரவு 
கூட்டங்கள், ைினரயிடல்கள், பாைானககள் செய்ைல் ஆகியனவகள் 
இந்நிகழ்வுகளின் பகுைிகளாக உள்ளை. வபரணியாைது ஜூன் மாைம் 26, 2016 
அன்று நனடசபறும்.  
       இந்நிகழ்வுகளாைது ைமிழ்நாடு வாைவில் கூட்டணியால் 
எருங்கினணக்கப்படுகின்றது (Tamilnadu Rainbow Coalition – TNRC). 
இக்கூட்டணியாைது சபரிய குனடயாக செயல்படுகின்றது இைில் ைமிழ்நாட்டில் 
மாற்று பாலிை மற்றும் பாலீர்ப்புனடய மக்களுக்காக வவனல செய்யக்கூடிய  
நிறுவைங்கள் மற்றும், ைைிநபர்கனள உள்ளடக்கியைாக உள்ளது. ைமிழ்நாடு 
வாைவில் கூட்டாணியாைது கீழ்காணும் வகாரிக்னககனள ஊடகத்ைினூடவட 
னவக்கின்றது.    
 

● ைிெம்பர் மாைம் 11 – ம் வைைி, 2013 அன்று Sec 377 மீைாை சகளஶல் 
ைனலனமயிலாை ைீர்ப்னப மறு ெீராய்வுக்கு உட்படுத்ைி  ெமநீைினய வழங்க 
வவண்டுகின்வறாம். நாங்கள் எப்புைவலாடு வயதுக்கு வந்ை இருவரினடய 
ைைினமயில் நடக்கும் பாலியல் உறனவ குற்றப்படுத்தும் ெட்டம் 377 –  
ைமிழக அரசு, ைமிழக அளவில் குற்றமற்றைாக மாற்றியனமக்க 
வவண்டுகின்வறாம்.  

 

● NALSA ைீர்ப்பில் கீழ் ெமூக நீைி மற்றும் அைிகாரமளித்ைல் அனமச்ெகத்னை 
நடுவண் அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் நனடமுனறப்படுத்ை ஆனணயிட்ட 5 



 

 

 

முக்கிய  ைிட்டங்கனள நனடமுனறப்படுத்ை நடுவண் அரனெமம் மாநில 
அரனெமம் வகட்டுசகாள்கின்வறாம்.. வமலும் ைமிழ்நாடு அரவாைிகள் நல 
வாரியத்னை விரிவு படுத்ைி ைிருநர் நலவாரியமாக மாற்ற வகாருகின்வறாம். 

● ல்லா ைைியார் நிறுவைங்களும் அரசு நிறுவங்ைகளிலும் மற்றும் கல்வி 
நிறுவங்களிலும்  மாற்று பாலிை மற்றும் பாலீர்ப்பு சகாண்டவர்களின் 
விருப்பத்ைிற்க்வகற்ற வனகயில் கழிப்பிட உபவயாகத்னை உறுைிபடுத்ை 
வவண்டும். பணியிடங்களிலும் கல்வி நிறுவங்களிலும் பாலிை மாற்றும் 
பாலீர்ப்பு ெமத்துவத்னை உறுைி செய்யவும் அவர்கனள பற்றிய புரிந்துணர்வு 
கூட்டங்கள் நடத்ைவும் வகட்டுகின்வறாம்.  

● ஆைிக்க பாலிை அனடயாளங்களில் ைங்கனள உட்புகுத்ைாை மக்கள் மீது 
கலாச்ொர மற்றும் ெமுைாய ெக்ைிகள் நடத்தும் .வன்முனற  மீது மிக 
கடுனமயாை நடவடிக்னக டுக்க வவண்டும். வமலும் ைைி நபர்கள் மீது 
அவர்களின்  விருப்பத்ைிற்க்கு மாறாக ைிருமணத்னை ைிணிப்பனை நாங்கள் 
கண்டிக்கின்வறாம். மாற்று பாலிை அனடயாளத்னை மற்றும் பாலீர்ப்னப ெரி 
செய்கின்வறாம் ன்ற சபயரில் மருத்துவ ெிகிச்னெ முனறகனளமம், 
சநறியற்ற மின் ெிகிட்னெ முனறகனள ங்கள் மீது ைிணிப்பனை நாங்கள் 
மிக கடுனமயாக கண்டிக்கின்வறாம். 

● ொைி, மைம், சபாருளாைார ற்ற ைாழ்வு ஆகியவற்றின் ல்னலகனள 
மீறுபவர்கள் மீது ெகிப்பு ைன்னமயற்ற முனறயில் சகளர சகானல உள்ளடீ்ட 
ல்லா வன்முனறகனளமம் நாங்கள் கண்டிக்கின்வறாம்..  
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