
	
	
	

CHENNAI	RAINBOW	PRIDE	ENTERS	ITS	ELEVENTH	YEAR	IN	JUNE	2019		
ெச#ைனயி# பதிேனாராவ/ வானவி0 1யமாியாைத ெதாட4 ஜூ# 2019	

	
     	

PRESS	MEET:	Friday,	May	31,	2019,	11	a.m.	at	the	Press	Club,	Chepauk,	Chennai	
     	

CONTACT:	Delfina	(+91	92451	25290)	or	Jaya	(+91	98418	65423),	email	
tamilnadurainbowcoalition@gmail.com	
	

ெச#ைனயி# பதிேனாராவ/ வானவி0 1யமாியாைத ெதாட4 ஜூ# 1, 2019 அ#= ெதாட>?கிற/.  
இDத மாதEதி# நிகGHகI, மாJ=K பாL4KM, பாNன அைடயாளP மJ=P பா0 த#ைமகளி# ெவளிK
பாQகைளR ெகாSடாQP விதமாகHP, ஆS மJ=P ெபS த#பா0 ஈ4Kபாள4கI, இVபா0 ஈ4Kபாள
4கI, திVந4, இைடயில>க பாNனP, பாXண4H அJேறா4 மJ=P ஏைனேயா4களி# (LGBTIQA+) இய
Rக>களி# eRகியR ?றிRேகாளாக 1யமாியாைதைய உ=திKபQE/P விதமாகHP அைமகி#றன.  

பEதாSQகளாக ெச#ைனயி0 நைடெப=P நிகGgசிகளி# நிைறHகளி# நிைனவாக ப0ேவ= நிகGHக
I ஜூ# 1, 2019 அ#= /வ>?கி#றன. கைலநிகGgசிகI, பாNன அைடயாளP மJ=P பாL4KM ?றி
Eத விளRக உைரயாட0 நிகGHகI, மனநல# ?றிEத ஓ4 நிகGH, பட>கI நாடக>கI மJ=P பல பS
பாiQ நிகGHகjP இதி0 அடRகP. ெச#ைன 1யமாியாைத நைட ஜூ# 30, 2019 ஞாயி= அ#= ந
ைடெபற உIள/. வானவி0 1யமாியாைத நிகGHகI தமிGநாQ வானவி0 miடைமKபா0 ஒV>கிைண
RகKபQகி#றன. இRmiடைமவி0 மாநிலP தoவிய ப0ேவ= தனிநப4கI, பாNனP பாL4KM சா4D/ 
இய>?P ெதாSQ நி=வன>கI இடP ெபJ=Iளன.  

தமிGநாQ வானவி0 miடைமKபிJ உ=Kபின4கI கீGRகாqP கவன ஈ4KMகைளrP,  ேதைவகைளr
P 1யமாியாைத மாதP ெதாட4பானதாக e#ைவRகி#றன4.  

1. உgசநீதிம#றEதி# சிறKM வாsDத ெசKடPப4 6, 2018 # தீ4Kைப நா>கI ெகாSடாடQகிேறாP. அ
/ வய/வDேதாVRகிைடேயயான உறHகைள ?JறமJறதாRகிய/. நீதிம#றP இDதிய தSடைனg சi
டP 377 ஐ நீRகி LGBTI மRகளி# அxKபைட உாிைமகைள இDதிய அரசைமKMK சiடKபx உ=தி ெசs
த/. அரசா>கP உடனxயாக உgசநீதிம#றE தீ4Kபி# eRகிய ?றிKMகைள நாixXIள அைனவVP 
?றிKபாக அர1E/ைறகI, காவ0/ைற, மVE/வ4கI மJ=P க0வியாள4கைள நைடeைறKபQE/P



பx அறிH=Eத ேவSQP. ேமXP அDதE தீ4Kபி# வாிகைள உயி4KMட# பி#பJற ேவகKபQEதKபட 
ேவSQP.  

2. தமிGநாQ அர1 மJ=P ேதசிய 1காதார பணிகI கழகP(தமிGநாQ) ஆகியைவ இைணD/ திVந4கjR
கான மVE/வ ைமய>கைள ம/ைர மJ=P ெச#ைனயி0 உVவாRகிrIளன. அத#ெபாViQ ந#றிக
ைளE ெதாிவிE/R ெகாIகிேறாP. ேமXP இPமVE/வ ைமய>கI திVந4களி# அEதைன தரKபினைர
rP உIளடRகியவா= இய>?P என நPபிRைக ெகாIகிேறாP. தமிGநாixXIள LGBTIQA+ ச{க மR
கI, மனநல 1காதார ேசைவகI, தJெகாைலE தQKM உதவியைமKM, மJ=P திVந4கjRகான பாNன 
உ=தியளிR?P நைடeைறகI உIளிiடவJறி0 கள>கமJற தரமான மVE/வ ேசைவகைளK ெபற அ
வண ெசsrPபx ேகiQR ெகாIகிேறாP.  

3. காவ0/ைறயின4 ப0ேவ= தVண>களி0 வய/வDத தJபாL4KM ெகாSட ெபSகைள வJM=Eதி 
அவ4கjைடய ெபJேறா4களிடP திVPபிg ெச0XPபx ெசsகி#றன4. அ>? ெச0XP ெபSகI ?QP
பEதாரா0 ப0ேவ= வைகயான வ#eைறகjR?P உiபQEதKபQகி#றன4. |iQg சிைற ைவEதN0 
ெதாட>கி கiடாயE திVமணP வைர இ}வ#eைறகI நீIகி#றன. வய/வDேதா4 இVவ4 ேச4D/ வா
oP உாிைமைய காவ0/ைறயின4 மதிRக ேவSQP எ#= நா>கI வNr=E/கிேறாP. இ}Hாிைம உ
gசநீதிம#றEதா0 ஷாவி# ஜாஹ# V அேசாக# KM. மJ=P ந}ேத� ேஜாக4 V இDதிய அரசா>கP ஆ
கிய வழR?களி0 வழ>கிய தீ4KMகளாXP, ேகரளா, க0கEதா, ெட0N உய4நீதிம#ற>களா0 சமீபகால
>களி0 வழ>கKபiQIள தீ4KMகளாXP உ=திKபQEதKபiQIள/. ேமXP IPC 377 இ# நீRகEதிJ?
K பிற?P ெதாடVP தJபாL4KM மJ=P ஈ4பாL4KM ஆSகளிடP நடEதKபQP மிரiட0 மJ=P பணP 
பறிR?P சPபவ>கI ேபா#றவJறிXP காவ0/ைறயின4 உதவிகரமாயிVR?PபxR ேகiQR ெகாIகி
ேறாP.  

4. தனிமனித4கI அைனவVட�PV ஒ>கிைணD/ வாழ வழிவைக ெசsrP பா?பாQகjR? எதிரான 
ஓ4 சiடEைத ேதசிய அளவி0 ெகாSQவர ேவSQP. இgசiடP பரDத அளவி0 பாL4KM, பாNன அ
ைடயாளP, பா0பSMகI அவJ=ட# mட சாதி, மத, இயலாைமகjR? எதிரான பா?பாQகjR? எதி
ரானதாகHP அைமய ேவSQP. பா?பாQ மJ=P /#M=EதXR? எதிரான நடவxRைககI எQRகKப
iQ அைவ கSxKபான eைறயி0 தனியா4 மJ=P அர1 க0வி நிைலய>கI, பணியிட>கI மJ=P ம
VE/வ ைமய>களிXP நைடeைறKபQEதKபட ேவSQP.  

5. ேதசிய சiடK பணிகI கழகP V இDதிய அர1 வழRகி# உgச நீதிம#ற வழிகாiQத0கைள மEதிய மா
நில அர1கI நைடeைறKபQEத ேவSQP என ேகiQR ெகாெளௗகிேறாP. ேமXP மாநில>களி# திi
ட>களி0 திVந>ைககjட# திVநPபிகjP உIளட>கியிVRக ேவSQP. NALSA V இDதிய அர1 வழ
Rகி# உgச நீதிம#றEதி# exHகjR? எதிராக இVKபதா0 திVந4 மேசாதாைவ எதி4RகிேறாP. NALS
A தீ4KபிJகிண>கHP, 1ய கSடைடHRகான உாிைமகைள மதிKபதாகHP, பிgைசெயQEதைலR ?Jற
மாக ஆRகாமXP, ேமHP தனியா4 மJ=P அர1 சா4Dத க0வி நிைலய>கI, பணியிட>கI ேபா#றவJ
றி0 இடஒ/RகீQ அளிKபதாகHP இVRக ேவSQP. இ/வைரயிXP ஒV>கிைணRகKபடாத ப?தியாக 
இVR?P LGBTI மRகைள உIளடRகிய ம=சீரைமைவ ேவகKபQE/PபxR ேகiQR ெகாIகிேறாP.  

6. உய4நீதிம#ற ம/ைரRகிைளயி0 நைடெபJற அVS?மா4 V தைலைம ஆsவாள4 (பதிHE/ைற) வ
ழRகி0 ஏKர0 22, 2019 அ#= வழ>கKபiட தீ4Kைப வரேவJகிேறாP. அEதீ4Kபான/ ஒV திVந>ைகR



?P ஆqR?P இைடேயயான திVமணEைத  அ>கீகாிEத/. ேமXP கiடாய மVE/வ ெசய0பாQகjR
? இைடயில>க ?ழDைதகI உiபQEதKபQவைதrP எதி4E/ தீ4KM வழ>கிய நீதிம#றEதி# ெசய0
பாixைன வரேவJகிேறாP.  

7. தமிGநாQ {#றாP பாNன நலவாாியP NALSA தீ4Kபி# அைனE/ ப?திகjR?P ஏJப ெசய0பiQ 
உடனxயாக திVநPபிகைளrP அதி0 இைணRக ேவSQெமனR ேகiQR ெகாIகிேறாP. தமிGநாQ Ga
zette Notification {லமாக ெபய4மாJறP ெசsவதி0 திVந4 மRகI ?றிKபாக திVநPபிகI சDதிR?P சிர
ம>கைள அரசா>கEதி# பா4ைவR?R ெகாSQவர விைழகிேறாP. அவ4கI அ=ைவ சிகிgைச ெசsத 
அைடயாளேமா அ0ல/ தமிGநாQ {#றாP பாNன நலgச>கEதிNVD/ அைடயாளg சா#ேறா இVD
தா0 மiQேம ெபய4 மாJறE/R? விSணKபிRக இயXP. இ/ NALSA தீ4KMR? eJறிXP எதிரான/. 
ேமXP திVநPபிகI தமிGநாQ {#றாP பாNன நலgச>கEதி0 இைணRகKபடாம0 இVKபதா0 அ>கி
VD/P அைடயாளg சா#= வா>க இயலா/. தனிமனித4கI த>களி# ெபய4 மJ=P பாNனEைத மாJ
ற ேவSx விSணKபிR?P ேபா/P மVE/வg சா#=கI ேகiகK பQகி#றன. இ/ேபா#ற ெசய0பா
QகI 1ய தீ4மான உாிைமகjR? eJறிXP எதிரானைவ.  

8. கடDத ஆSx0 தமிGநாix0 ெகாைலயாXP தJெகாைலயாXP எ>கைள விiQK பிாிDத எ>கI மR
கjRகாக நா>கI வVD/கிேறாP. ‘மாJ= சிகிgைச’ எ#ற ெபயாி0 பாNன அ0ல/ பாL4KM அைடயா
ள>கைள மாJ=P அறிவிய0 மJ=P அறவியXR? எதிரான ெசய0பாQகjR? உiபட ேவSடாP எ#
= LGBTIQA+ மRகளி# ?QPபEதினைரR ேகiQR ெகாIகிேறாP. அவ4கைள கiடாயE திVமணP, கா
தல4 மJ=P /ைணவ4களிடமிVD/ பிாிEத0 ேபா#ற ெசய0கைளg ெசsயா/ எ}விதE தயRக>கjP 
இ#றி தP ?ழDைதகைள ஏJ=R ெகாIjமா=P ேகiQR ெகாIகிேறாP.  

9. ேதசிய வாடைகEதாs சiடமான/ LGBTIQA+ மRகைள உIளடRகியிVRக ேவSQP எனHP, திVம
ணEதி# ெபயரா0 நடEதKபQP பாNய0 வ#eைறகI ?Jறg ெசய0களாகR கVதKபடேவSQP எ#
=P வNr=E/கிேறாP. தமிGநாix0 அதிகாரK�4வமி0லாம0 நைடeைறயிNVR?P வாsவழி கVEத
ைட மVD/கI தைடைய நீRக ேவSQP எனHP, அPமVD/கI பாNன பாL4KM ேவ=பாx#றி அ
ைனவ4R?P கிைடRகKெபற ேவSQP எனHP ேகiQR ெகாIகிேறாP. 

10. ெபVPபா#ைம சRதிகளி# ஒQR?eைறR? எதிராகHP, சாதி, வ4RகP, உணH, இயலாைம, மதP 
ேபா#றவJைற e#னி=Eதி நிகGEதKபQP மனித உாிைம மீற0கjR? எதிலாக இய>?பவ4கjட# 
எKேபா/P ஒ#=பiேட இVRகிேறாP. 

 
USEFUL	LINKS	
•	 On	Facebook,	check	out	https://www.facebook.com/chennaipride/	
•	 Frequently	Asked	Questions	about	Chennai	Pride	March	http://chennaipride.net/faq	

	
 


