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Since 2009, Chennai’s Rainbow Pride series 
has taken place in June. The pride walk and 
other events during Pride month have 
celebrated the visibility of alternative 
sexualities, gender identities, and sex 
characteristics, and affirm the notion of self-
respect as a key goal of the lesbian, gay, bi, 
transgender, intersex, queer, asexual and 
other (LGBTIQA+) movements.   

கடநத் 2009 – ஆம் ஆண்VWXந,் ஜ;ன் மாதம் 
ேதாYம் ெசன்ைன&ன் வான.ல் 0யமரியாைத 
ேபரணி நைடெபற்Y வX[ற,. மாற்Y பா\ரப்்>, 
பாWன அைடயாளம் மற்Yம் பால் பண்>களின் 
ெவளிப்பாட்ைட ெகாண்டா_ம் .தமாக`ம், 
தங்கள் ேகாரிக்ைககைள அர0க@்ம், 
சbகதc்ற்க்@ம் ெதரி.க்@ம் .தமாக 
இXபாeடலாளரக்ள், மாற்Y பாWனம் மற்Yம் 
பா\ரப்்> ெகாண்ட மகக்fகக்ாக 
ெசயல்பட_்வXம் இயகக்ங்கள் 0யமரியாைத 
எhம் iக்[ய @jக்ேகாைள ைமயமாக 
ெகாண்_ள்ளன.அைத உYcெசய்lம் .தமாக 
வான.ல் ேபரணி நடத,்வ,டன் மாதம் 
imவ,ம் பல்வைக நிகழ்சo்கfம் நடதத்ப்பட_் 
வநc்Xக்[ன்றன.  

This year, because of the lockdown and the 
community’s responsibility to contain spread of 
the disease, all Pride-associated activities on 
the ground, including the Pride walk, stand 
cancelled. A few online events will be 
announced by groups and collectives that are 
part of the Tamil Nadu Rainbow Coalition. 

இநத் ஆண்_ ஊரடங்@ உதத்ர.ன் 
காரணமாகமாக`ம், சbகெபாYப்>ணர.்ன்  
காரணமாக`ம் வான.ல் 0யமரியாைத ேபரணி 
மற்Yம் அதேனா_ ெதாடர>்ைடய நிகழ்`கள் 
அைனத,்ம் .லக்கப்ப_[ன்றன. தqழ்நா_ 
வான.ல் rடட்ைமப்seள்ள @mகக்ள் மற்Yம் 
அைமப்>கள் நடதத் உள்ள இைணயதளம் 



These will include online cultural 
performances, sensitization sessions on 
sexuality and gender identity, a mental health 
workshop, solidarity events, films, plays, and 
other literary programmes. These events will 
be held in accordance to the prescribed 
governmental regulations on physical 
distancing.   

வா&லான நிகழ்`கள்  @jதத் அj.ப்>கள் 
.ைர.ல் ெவளி&டப்ப_ம். இcல் இைணயம் 
வா&லான கைலநிகழ்சo்கள், பாWயல் மற்Yம் 
பாWன அைடயாளம் @jதத் .tப்>ணர்̀  
நிகழ்`கள், மனநலம் சாரந்த் ப&ற்oப்படட்ைற, 
ேதாழைமநிகழ்`கள், cைரப்படங்கள், 
நாடகங்கள் மற்Yம் sற கைல, இலக[்ய 
நிகழ்`கள் நடதத்ப்பட`ள்ளன. இநத் நிகழ்`கள் 
அைனத,்ம் அர0 அj`Yதத்Wன் பV 
கைடsVக்க ேவண்Vய தனிநபர ்
இைடெவளிேயா_ நடதத்ப்பட`ள்ளன 
 

The Chennai Rainbow (Self-Respect) march 
will NOT be held on Sunday, June 28, 2020, 
due to the current global pandemic and to 
prevent the spread of the highly contagious 
SARS-Cov2 infection. This decision has been 
taken in compliance with the lockdown 
imposed by the central and state governments 
to prevent transmission. We encourage 
everyone to take the necessary precautions 
and to stay safe, and request that no one 
should gather at the usual start-point of the 
pride march. We request everyone to co-
operate withthe current infection-prevention 
work being carried out.  

சரவ்ேதச நிைலைய கXதc்ல் ெகாண்_ம் 
ெகாரானா பரவைல கட_்ப்ப_த,்ம் .தமாக`ம் 
ஜ;ன் 28 2020 ஞா&ற்Yக்[ழைம அன்Y 
ெசன்ைன வான.ல் 0யமரியாைத 
ேபரணியான, நடதத்ப்படமாடட்ா,. அர0 
அj.தத் ஊரடங்@ காரணமாக`ம், ேநாய் 
ெதாற்Yதைல iற்jeம் நீகக்`ம் இநத் iV` 
எ_கக்ப்பட_்ள்ள,. அைனவXம் தகக் 
iன்ெனசச்ரிக்ைக நடவVக்ைககைள 
ேமற்ெகாண்_ பா,காப்பாக இXக்@ம்பVlம், 
வழக்கமாக ேபரணி ெதாடங்@ம் இடதc்ல் rV 
ேநாய் பரவல் த_ப்> நடவVக்ைககfக@் 
ஒத,்ைழப்> ெகா_க@்மாYம் ேகட_்க் 
ெகாள்[ேறாம்.   

Members of the TNRC place the following 
observations and demands on record for this 
Pride month:   

வான.ல் ேபரணி மாததை்த iன்னிட_் 
தqழ்நா_ வான.ல் rடட்ைமப்sன் 
உYப்sனரக்ள்sன்வXம் ேகாரிக்ைககள்மற்Yம் 
கXத,்கக்ைள iன்ைவக்[ேறாம்:  

1) The global pandemic has immensely 
affected trans* people (including transgender 
men and transgender women), who are 
already a marginalized population in our 
society. Hence, we request the government to 
extend financial and health-related assistance 
to trans* people till the situation changes. We 
acknowledge the financial assistance already 
provided to transgender women (transwomen) 
in view of the loss of livelihood during the 
Corona pandemic. We request the same to be 
extended to transgender men (transmen) as 
well. 

1) ஏற்கனேவ சiதாயதத்ால் ஒ,கக்ப்ப்_ள்ள 
cXநர ்சiதாயம் (cXநங்ைககள் மற்Yம் 
cXநம்sகள்) ெகாேராேனா.னால் 
அj.க்கப்படட் ஊரடங்@ காரணமாக qக`ம் 
பாcக்கப்ப_ள்ளனர.் இதானல் அர0ம் இநந்ிைல 
ெதாடXம் வைர  ெபாXளாதார உத.கள் 
மற்Yம்ஆேராக்[யம் சாரந்த் உத.கைள 
ெதாடரந்,் ெசய்ய ேகாX[ன்ேறாம்.  
cXநங்ைககfக்@ அர0 ெகாேராேனா கால நிc 
உத. ெசய்தைத நிைன` rரந்,் 
cXநம்sகfக்@ம் அேத ேபாலநிc உத.கfம் 
அர0உத.கfம் [ைடகக் வtவைக ெசய்cட 
ேவண்_[ேறாம். 

2) This lockdown which has affected the lives 
of civilians across the country, has heavily 

2) இநத் ஊரடங்@ உதத்ர.ன் காரணமாக 
பல்ேவY ெபா,மக்கள் வாழ்வாதாரம் 



marginalized the already-marginalised 
sections of our society. Therefore, the 
government should work towards removing the 
lockdown as soon as possible with all public 
health safeguards in place. 
 

பாcக்கப்ப்டட் இநத் ேவைள&ல் சbகதc்ல் 
ஒ,க்கப்படட் எங்கfக்@ ேமeம் ஒ,க@்தைல 
ஏற்ப்ப_தc்lள்ள,. எனேவ அரசாங்கம் 
அைனத,் ெபா, 0காதார பா,காப்>கைள 
ெசயல்ப_தc் இநத் ஊரடங்ைக .ைர.ல் நீகக் 
வtவைக ெசய்cட ேவண்_ம். 

3) We ask that the Central and State 
governments implement the Supreme Court’s 
directives in National Legal Services Authority 
(NALSA) v. Union on India in its entirety, and 
urge the states to roll out schemes in a 
manner that is inclusive of both transgender 
men and transgender women. We oppose the 
Transgender Persons (Protection of Rights) 
Act 2019 and accompanying Rules as many 
sections of the Act are contrary to the 
Supreme Court’s decision in NALSA v. Union 
of India. We ask for implementation of the 
NALSA verdict, and an Act that recognizes the 
right to self-identification and does not 
criminalize begging. The Act must provide for 
reservation and affirmative action in education 
and employment in public and private sectors. 
We also urge for reforms in the unorganized 
sector which is inclusive of LGBTQIA+ 
persons. This will go a long way in the 
prevention of dehumanization, infantilization, 
and minimization of trans rights and thereby 
eradication of easy pathways towards the 
structural strong-armed oppression of 
transgender persons. 

3) நால்சா(NALSA) �ரப்்sல் உசச்நீc  மன்றம் 
@jப்sட_்ள்ள அைனத,் 
வtகாட_்தல்கைளlம் மதc்ய, மாநில அர0கள் 
ெசயல்ப_தத் ேவண்_ம் என`ம் cXநங்ைக 
மற்Yம் cXநம்sகைள உள்ளடக[்ய 
நலதc்டட்ங்கைள மாநில அர0கள் ெசயல்ப_தத் 
ேவண்_ம் என`ம் ேகட_்க ்ெகாள்[ேறாம். 
உசச்நீcமன்றதc்ன் நால்சா �ரப்்>க@் iரணாக 
அைமந,்ள்ள cXநரஉ்ரிைமகள் 
பா,காப்>சச்டட்ம் 2019 மற்Yம் அதேனா_ 
ெதாடர>்ைடய .cகfக@் (வtiைற ைகேய_) 
எங்கள் எcரப்்ைப ெதரி.த,்க்ெகாள்[ேறாம். 
எங்கfகக்ான இட 
ஒ,க்�ட்ைடஅமல்ப_த,்வேதா_, எங்கள் 
பாWன அைடயாளம்,  எங்கள் 0ய 
அைடயாளமா@ம் அ, எங்கள்உரிைம, sசை்ச 
எ_ப்பைத @ற்றமல்ல என்பேதா_ மற்Yம் 
அர0,தனியார ்,ைறகளில் கல். மற்Yம் 
ேவைலவாய்ப்sல் இடஒ,க�்_ ஆ[யவற்ைற 
அங்�கரிக@்ம் வைக&ல் ஒX சடட்தை்த 
ெகாண்_வர ேவண்_ம் என`ம் ேகட_்க ்
ெகாள்[ேறாம். ேமeம், மாற்Yப்பாWனம் மற்Yம் 
பா\ரப்்> ெகாண்ட மகக்ைள 
உள்ளடக்[யவைக&ல் அைமப்>சாரா ,ைற&ல் 
�ரc்Xதத்ங்கைளக ்ெகாண்_வர ேவண்_ம் 
என`ம் வWlYத,்[ன்ேறாம்.  இநத் 
வtiைறகைள ெசயல்ப_த,்வதன்bலம் 
ெபா,சbகம் cXநரம்கக்ைளமனிதேநயமற்ற, 
அj`சார ்icரச்o்ெபறாத மனிதரக்ளாக  
கX,வைத மாற்Yவ, மட_்மல்லாமல், 
cXநXகக்ான உரிைமகைள @ன்றா, 
பா,காத,்க்ெகாள்ள qக`ம் உY,ைணயாக 
இXக@்ம். ேமeம், cXநரம்கக்ைள அடக@் 
iைறக@் உடப்_த,்வைத ஒtப்தற்க@் 
இல@வாக இXக்@ம்.   

4) We ask that the Third Gender Welfare 
Board in Tamil Nadu comply with all aspects of 
the NALSA verdict, and include transgender 
men with immediate effect. We draw the 
government’s attention to difficulties being 

4) நால்சா(NALSA) �ரப்்sல் @jப்sடப்பட_்ள்ள 
அம்சங்கைள ஒதc்ைசந,் நடகக்ேவண்_ம் 
என`ம் cXநம்sகைள நலவாரியதc்ல் 
உடனVயாக இைணத,்க ்ெகாள்ள ேவண்_ம் 
என`ம் தqழ்நா_ bன்றாம் பாWனதத்வர ்



faced by transgender persons, particularly 
transgender men, in changing their name and 
gender through Gazette notification in Tamil 
Nadu. They are being asked to produce either 
proof of surgery (which is contrary to the 
NALSA verdict) or an identity document from 
the Third Gender Welfare board (which does 
not include transgender men). Individuals 
seeking a change of name and gender on 
education certificates are also being asked for 
medical certificates. These practices need to 
stop as they are contrary to the right to self-
determination. 

நலவாரியதc்ற்@ ேகாரிக்ைக ._க்[ேறாம். 
தqழகதc்ல் cXநரம்க்கள், @jப்பாக 
cXநம்sகள், அர0 ஆவணங்களில் தங்கள் 
ெபயர ்மாற்றம் மற்Yம் பாWன மாற்றம் 
ஆ[யவற்jற்க@் எcரெ்காள்fம் ெநXக்கVகள் 
@jத,் அர0 கவனதc்ல் ெகாள்ளேவண்_ம் 
எனேகட_்க ்ெகாள்[ேறாம். பால் மாற்Y அYைவ 
o[சை்ச ெசய்,ெகாண்டதற்கான சான்jதழ் 
ேகடப், (இப்பV ேகடப், 
நால்சா�ரப்்>க@்எcரான,) அல்ல, bன்றாம் 
பாWனதத்வர ்நலவாரியதc்ன் அைடயாள 
ஆவணதை்த (அட்ைட) (bன்றாம் பாWனதத்வர ்
நலவாரியம் cXநம்sகைள இன்hம் 
இைணத,்க்ெகாள்ளாத இநந்ிைல&ல்) 
சமரப்்sக@்ம்பV அவரக்ள் 
கடட்ாயப்ப_தத்ப்ப_[ன்றனர.் இேதேபால் 
கல்.சச்ான்jதழ்களில் ெபயர ்மற்Yம் பாWனம் 
cXதத்ம் ேமற்ெகாள்பவரக்ளிடம் மXத,்வ 
சான்jதழ் ேகடக்ப்ப_[ற,. அவ்வாY ேகடப், 
0யநிரண்ய உரிைமக்@ எcராகஉள்ள,. இ, 
ேபான்ற நடவVக்ைககள் உடனVயாக நிYதத்ப் 
படேவண்_ம்.   

5) We thank the Government of Tamil Nadu 
and the National Health Mission of the state for 
working to establish transgender clinics in 
Madurai and Chennai and hope that these 
clinics will be inclusive of all segments of the 
transgender community. We seek access to 
stigma-free and quality care including mental 
health services, suicide hotlines, and shelters 
for survivors of family violence, for all 
LGBTIQA+ communities in the state. We 
would also like for these institutions to 
enhance their public health outreach 
programmes to be accessible to the most 
vulnerable, and/or fringe groups in the 
community. While we appreciate and welcome 
the creation of separate hospitals for trans* 
people, we also request the government to 
continue offering the high-quality treatments 
that were available for trans* people in regular 
hospitals.  
Sexual Reassignment Surgery (SRS) for 
trans* people only requires the patient to have 
attained 18 years of age, i.e. the legal age of 
maturity. The consent of the parents is not 
required because the decision concerning 
SRS is a question of personal right. Therefore, 

5) ெசன்ைன மற்Yம் ம,ைர&ல் 
cXநரம்க்கfக்கான 0காதார நிைலயங்கைள 
ஆரம்sப்பதற்கான பணிகைள 
ேமற்ெகாண்_ள்ள தqழக அர0 மற்Yம் 
ேதoய0காதாரபணி , தqழ்நா_ ஆ[ேயாXக@் 
எங்கள் நன்jைய ெதரி.த,்க ்ெகாள்[ேறாம். 
இநத் ஆரம்ப0காதாரநிைலயங்கள் 
cXநரச்bகதc்ன் அைனத,் sரி`கைளlம் 
உள்ளடக்[யதாக இXக@்ம் என நம்>[ேறாம். 
தqழகதc்ல் @_ம்ப வன்iைறகளால் 
பாcக்கப்படட் சbகமக்கfகக்ான ஆதர` 
இல்லங்கள் தற்ெகாைல த_ப்> உத.எண்கள் 
மற்Yம் மனநலேசைவகள் ஆ[யவற்ைற 
உள்ளடக்[ய கைரப_த,்தல் இல்லாத 
உயரத்ரமான ேசைவகைள 
அளிக்கேவண்_ெமன ேகட_்க்ெகாள்[ேறாம். 
ேமeம், இ, ேபான்ற அைமப்>கள் தங்கள, 
ெபா, 0காதார.tப்>ணர்̀  நிகழ்`கைள 
மாற்Yப்பாWனம் மற்Yம் பா\ரப்்> 
சbகதc்eள்ள, எளிcல் பாcப்பைடயகr்Vய 
மற்Yம் .ளிம்>நிைல @mகக்ளில் உள்ள மகக்ள் 
தங்கள் எளிcல் அ�@ம்பV அைமக்கேவண்_ம் 
என வWlYத,்[ேறாம். 
cXநரக்fகக்ான oறப்பான தனி 
மXத,்வமைனகள் அைமயப்ெபற்ற, 



hospitals should not insist that the patient bring 
their parent(s) along with them. 

qகoறப்பான, அேத ேவைள&ல் ஏற்கனேவ 
இநத் o[சை்சகள் நைடெபற்Yவநத் 
மXத,்வமைனகளில் அ, ெதாடரந்,் 
qகoறப்பான iைற&ல் இயங்க ஆவண ெசய்ய 
ேகாX[ன்ேறாம். cXநரக்ள் பால்மாற்Y அYைவ 
o[சை்ச ெசய்ய 18 வய, நிைற` ெசய்cXநத்ால் 
ேபா,மான,. ெபற்ேறார ்சம்மதம் 
ேதைவ&ல்ைல இ, தனிநபர ்உரிைமைய 
சாரந்த்தா@ம். எனேவ மXத,்வமைனகளில் 
ெபற்ேறாைர அைழத,்வர 
கடட்ாயப்ப_தத்rடா,.   

6) We applaud the Government of Tamil Nadu 
for developing a State Mental Health Policy 
that is inclusive of the LGBTQIA+ community. 
We particularly appreciate the statement 
against conversion therapy practices that 
attempt to change homosexual and bisexual 
persons into heterosexual and transgender 
persons into cisgender persons. Such efforts 
are unethical, unscientific and in gross 
violation of Sections 3 and 106 of the Mental 
Health Care Act, 2017. We ask that the State 
Mental Health Authority take necessary action 
against mental health professionals and 
institutions who continue to practice 
conversation therapy. We also request mental 
health practitioners who publish their 
videos/writings on the internet to help 
members of the LGBTQIA+ community to be 
abreast of scientific perspectives and consider 
the State Mental Health Policy.   

6) மாற்Y பாWன, பா\ரப்்> மக்கைள 
உள்ளடக்[ய மாநில மனநல ெகாள்ைகைய 
உXவாக்[ய தqழக அரoற்க@் எங்கள, 
பாராட_்கைள ெதரி.த,்ெகாள்[ேறாம். 
அceம் @jப்பாக ஓரப்ால்,இXபால் 
ஈரப்்பாளரக்ள் ஆ[ேயாைர  o[சை்ச&ன் bலம் 
எcரப்ால் ஈரப்்பளரகளாக மாற்ற iயற்சo்க@்ம் 
தவறான மற்Yம் அj.யeக@் >றம்பான 
o[சை்சையlம் மாற்Y பாWனதத்வரக்ைள 
sறப்> பாWனதத்வரக்ளாக மாற்ற 
iயற்சo்க்@ம் o[சை்சகfம் மனநலம் காக@்ம் 
சடட்ம் 2017 , sரி` 3 மற்Yம் 106 ஆ[யவற்jற்க்@ 
எcரானதா@ம். எனேவ தqழக அரசாங்கம் 
அம்மாcரி @ற்ற நடவVக்ைககளில் ஈ_ப_ம் 
நிYவனம் மற்Yம் மXத,்வரக்ள், ஆ[ேயார ்�, 
தகக் �.ர நடவVக்ைக எ_க@்மாY மாநில 
மனநல காப்பக அcகார அைமப்ைப 
ேகட_்ெகாள்[ன்ேறாம்.  
மனநலம்சாரந்த் ெதாtல் வல்�னரக்ள் தங்கள் 
ெவளி&_ம் காெணாளிகைள / பc`கைள 
அj.யல் கண்ேணாடட்த,்டhம், மXத,்வ 
வtகா_தல்கள்பVlம் oநc்த,் ெவளி&_மாY 
ேகட_்ெகாள்[ேறாம்.   

7)  We celebrate the Supreme Court’s 
landmark verdict of Sept 6, 2018, in Navtej 
Johar v. Union of India, that decriminalized 
consensual relationships among LGBTQIA+ 
adults. The court has read down section 377 of 
the Indian Penal Code and has affirmed the 
fundamental rights of LGBTQIA+ persons 
under the Constitution of India. We ask that 
the Government immediately implement the 
Supreme Court’s directions to disseminate the 
key points of the judgment to all stakeholders 
across the country, especially government 
departments, police, doctors, and educators, 

7) கடநத் 2018 ஆம் ஆண்_ ெசப்டம்பர ்6 ஆம் ேதc 
நவ்ேதஜ் ேஜாகர ்வழக[்ல், வய, வநத் மாற்Yப் 
பாWனம் 
மற்Yம்பா\ரப்்>ெகாண்டமகக்ளிைடேயபரஸ்பர
சம்மதத,்டன்நைடெபYம்உற`@ற்றqல்ைலஎ
னஉசச்நீcமன்றம்வழங்[ய�ரப்்>qக`ம்ம[ழ்ச ்
oகரமானதாக உள்ள,. சடட்ப்sரி` 377 
நீக்[ய,டன் அரசைமப்> சடட்தc்ன் �ழ் 
மாற்Yப்பாWனம் மற்Yம் பா\ரப்்> ெகாண்ட 
மக்கfகக்ான அVப்பைட உரிைமகைள 
உசச்நீcமன்றம் உYcெசய்,ள்ள,. இநத் 
�ரப்்sல் உசச்நீcமன்றம் @jப்sட_்ள்ள 



and urge them to follow the text and spirit of 
the judgment. We also ask school and higher 
education boards across the country to include 
gender education, as well as SOGIESC 
(Sexual orientation, gender identity and 
expression, secondary characterstics) training 
for students and educators alike. 

வtகாட_்தல்கைள நா_ imவ,ம் மதc்யஅர0 
உடனVயாக ெசயல்ப_தத்ேவண்_ம் என`ம் 
@jப்பாக அர0த,்ைறகள், காவல்,ைற&னர,் 
மXத,்வரக்ள் மற்Yம் ஆoரியரக்ள் 
உசச்நீcமன்ற �ரப்்ைப sன்பற்j 
நடக்கேவண்_ம் என`ம் ேகட_்க்ெகாள்[ேறாம். 
நா_ imவ,ம் பாWனம் @jதத் கல்.ைய 
ெசயல்ப_தத்ேவண்_ம் என`ம் மாணவரக்ள் 
மற்Yம் ஆoரியரக்fக்@ SOGIESC (Sexual orientation, 
gender identity and expression, secondary characteristics) 
ப&ற்o அளிக்கேவண்_ம் என`ம் பள்ளி மற்Yம் 
உயரக்ல்.த,்ைறக@் ேகாரிக்ைக._க்[ேறாம். 

8) We have noted several instances of police 
in Tamil Nadu trying to convince adult women 
in same-gender relationships to break up their 
relationships and go back to their natal 
families, where they are vulnerable to forced 
marriage, house arrest, dishonour killings, 
and/or sexual assault. We demand that the 
police recognize the rights of adults to live with 
whoever they wish to, a right that has been 
affirmed by the Supreme Court in Shafin 
Jahan v. Asokan K.M., followed in Navtej 
Johar v. Union of India and recognized in other 
verdicts by the Kerala, Calcutta, and Delhi 
High Courts in recent months.  
We also seek police support to combat the 
post-377 rise in blackmail and extortion 
targeting gay and bisexual men. 

8) பcெனட_் வய,க்@ ேமற்படட் தன்பாWன 
உற.ல் இXக@்ம் இரண்_ ெபண்கைள 
அவரக்ளின் உறைவ ijத,் ெபற்ேறாXடன் 
அhப்s ைவக@்ம் iயற்oகளில் தqழக 
காவல்,ைற ஈ_பட_்வXவ, @jத,் எங்கள் 
கவனதc்ற்@ வந,்ள்ள,. இ,ேபான்ற ெதாடரந்,் 
நடந,்  வXம் நடவVக்ைககளால் ெபண்கள் 
கடட்ாயத ்cXமணம், �ட_்சo்ைற, 
ஆணவெகாைல மற்Yம் பாWயல் வன்ெகா_ைம 
ேபான்ற அபாய �ழல்களில் oக[்க்ெகாள்fம் 
நிைல ஏற்ப_[ற,. ஷாsன்ஜஹான் v 
அேசாகன்ேக. எம் வழக்@, நவ்ேதஜ்ேஜாகர ்வழக்@ 
ஆ[யவற்jல் உசச்நீcமன்றம் உYcெசய்த 
மற்Yம் ேகரளா, ெகால்கதத்ா, ெடல்W 
உயரநீ்cமன்றங்களில் ச�பதc்ல் வழங்கப்படட் 
�ரப்்>களில் அ, அங்�கரிக்கப்பட_்ள்ள,. 18 
வய,க@் ேமற்படட் ஒXவர ்தான் யாXடன் 
ேசரந்,் வாழேவண்_ம் என்பைத iV`ெசய்lம் 
உரிைம அநத்நத் தனிநபரக்ளக்கான,. இைத 
காவல் ,ைற&னர ்நிைன.ல் ெகாள்ளேவண்_ம் 
என நாங்கள் வWlYத,்[ேறாம்.  
சடட்ப்sரி` 377 நீகக்தc்ற்@ sன்னர ்தன்பால் 
ஈரப்்> மற்Yம் இXபால்ஈரப்்> ெகாண்ட 
ஆண்கைள qரடV் பணம் மற்Yம் 
உைடைமகைள பjத,்க்ெகாள்fம் சம்பவங்கள் 
அcகரித,்வXவைத த_கக் ேமற்ெகாள்ளப்ப_ம் 
iயற்oகfக்@ காவல்,ைற&னர ்ஆதர` 
அளிக்கேவண்_ம் என`ம் ேகட_்க ்
ெகாள்[ேறாம்.   

9) We ask that the government bring about a 
law that specifically protects people of 
alternative genders and sexualities against 
marginalization and stigmatisation. This law 
should comprehensively include issues 
concerning health, legal rights and education, 

9) மாjய பாWன மற்Yம் மாற்Y பா\ரப்்> 
ெகாண்ட மகக்ைள ஒ,க@்தWXந,்ம் , 
கைறப்ப_தத்cWXந,்ம் பா,காகக் 
ேதைவயான @jப்s_ம்பVயான சடட்ம் 
ெகாண்_ வர ேகாX[ன்ேறாம். அைத 
ஆேராக்[யம், சடட்ம், கல்.ஆ[ய ,ைறகள் 



and be enforced in society and in both the 
public and private sectors.  

சம்பநத்படட் .oயங்கைள 
உள்ளடக்[ய.ரிவான ஒX சடட்மாக`ம் அைத 
சbகம், அர0 மற்Yம் தனியார ்,ைற ஆ[ய 
பரநத் வைக&ல் ெசயல் ப_தத்`ம் 
ேகாX[ன்ேறாம்.  

10) We welcome the decision of the Madurai 
bench of the High Court of Madras on April 22, 
2019 in Arunkumar v. The Inspector General 
of Registration where the court has recognized 
and upheld a marriage between a trans 
woman and a cis man. We also welcome the 
court’s directions against forceful medical 
intervention on children with intersex 
variations.  

10) கடநத் 2019 ஆம் ஆண்_ ஏப்ரல் 22 ஆம் ேதc 
அXண்@மார ்என்பவர, வழக்[ல் cXநங்ைக 
மற்Yம் அவர, ஆண் ,ைணவXக@் இைடேய 
நைடெபற்ற cXமணதை்த அங்�கரித,் 
ெசன்ைன உயரநீ்cமன்ற ம,ைர [ைள 
வழங்[ய �ரப்்>க@் வரேவற்> ெதரி.க[்ேறாம். 
ேமeம், இXபாeடல் (இன்டரெ்சக்ஸ் - Intersex) 
@ழநை்தகள் �தான கடட்ாய மXத,்வ 
@Yக�்_கfக@் / cXதத்ங்கfக்@ எcராக 
நீcமன்றம் வழங்[ய �ரப்்>கfக@்ம் 
வtகாட_்தல்கfக்@ம் எங்கள் பாராட_்கைள 
ெதரி.த,்க ்ெகாள்[ேறாம்.  

11) We demand that the government grant 
adult persons irrespective of sex, gender, 
caste, religion, ethnicity and language the right 
to cohabit, inherit property and adopt children. 

11) வய,க@் வநத் இX நபரக்ள் பால், பாWன, 
சாc, மதம், இனம், 
ெமாt,  கடந,்  இைணந,்வாழ, ெசாத,்ரிைம, 
@ழநை்தததெ்த_கக் உரிைம 
ஆ[ய  உரிைமகைள அர0 அளிதc்ட நாங்கள் 
ேகாX[ன்ேறாம்.  

12)  We mourn the loss of an unprecedented 
number of community members over the past 
year to both suicides and murders. We ask 
that families accept their LGBTIQA+ children 
unconditionally, not force us into heterosexual 
marriages against our wishes, separate us 
from our lovers and partners, or attempt to 
change our sexual orientation or gender 
identity through “conversion therapy” which is 
both unethical and unscientific.   

12)  தற்ெகாைல மற்Yம் ெகாைல ேபான்ற 
அசம்பா.தங்களால் உ&ரிழநத் 
எண்ணிலடங்கா LGBTIQ+ சbகமக்கfக@் எங்கள் 
ஆழ்நத் இரங்கைல ெதரி.த,்க ்ெகாள்[ேறாம். 
இ,ேபான்ற @ழநை்தகைள ெகாண்ட 
@_ம்பதc்னரக்ள் தங்கள, @ழநை்தகைள 
எவ்.த நிபநத்ைனlம் இன்j ஏற்Yக்ெகாள்ள 
ேவண்_ம் என`ம், அவரக்ள, .Xப்பதc்ற்@ 
மாறாக எcர ்பாWனதத்வXடனான 
cXமணதc்ற்@ கடட்ாயப்ப_தத்க் rடா, 
என்Yம், காதலரக்ள் மற்Yம் 
,ைணவரக்ளிடqXந,் sரிக்கக ்rடா, என்Yம் 
,ெநjiைறயற்ற அj.யeக்@ 
>றம்பான,மான நிைலமாற்Y o[சை்ச  
(“conversion therapy”) என்hம் ேதைவயற்ற o[சை்ச 
bலம் பா\ரப்்> மற்Yம் பாWன அைடயாளதை்த 
மாற்ற iயற்oகக்க்rடா, என்Yம் ேகட_்க் 
ெகாள்[ேறாம்.   

13)  We stand in solidarity with all those 
resisting oppression by majoritarian forces, 
and oppose human rights violations based on 
caste, class, language, diet, disability, religion, 

13)  சாc, வரக்க்ம், ெமாt, உண`, இயலாைம, 
மதம்,இனம், நிறம்,பாWனம், ஆ[யவற்jற்க@்ம் 
@ழநை்தகfக@் 
எcரானவன்iைறஆ[யவற்ைற மனிதாsமான 



race, gender, besides other factors, and 
violence against children. We also oppose 
laws that are against sections of the 
population, and oppressive structures that are 
against minorities.  

iைற&ன் எcரப்்பவரக்ைள ஒ_க்[ மனித 
உரிைம �றWல் ஈ_ப_ம் நபரக்ைள எcரக்@்ம் 
அைனவேரா_ம் நாங்கள் ஒன்jைணந,் ஆcகக் 
சகc்கைள எcரக்க் @ரல் 
ெகா_க்[ன்ேறாம்.மகக்fக்@ 
.ேராதசடட்ங்கள், oYபான்ைம&னXகக்ான 
எcரான ஒ_க்@iைறகள் 
ஆ[யவற்ைற  நாங்கள் எcர[்ன்ேறாம்.   

USEFUL LINKS • On Facebook, check out 
https://www.facebook.com/chennaipride/  • 
Frequently Asked Questions about Chennai 
Pride March http://chennaipride.net/faq 
 
 
For further details, please contact: 
 
Jaya: 9841865423 
Srijith Sundaram: 9884456460 
Shiva: 9840699776 
Sharan: 7904124919 

iக¥ல்: https://www.facebook.com/chennaipride/ 
ெசன்ைன வான.ல்-0யமரியாைத 
ேபரணி@jதத்அcகம்  ேகடக்ப்ப_ம் 
ேகள்.களின் ெதா@ப்> : http://chennaipride.net/faq  
 
ேமeம் .வரங்கfக@், sன்வXம் ெதாைலேபo 
எண்கைள ெதாடர>் ெகாள்ள`ம்: 
 
ெஜயா: 9841865423 
©ªத ்0நத்ரம்: 9884456460 
oவா: 9840699776 
சரண்: 7904124919 

 
 


