
 
ஊடக ெவளியீ�: ெச�ைனயி� ப�தாவ� வானவி� �யமரியாைத மாத�, 2018 
 
ஜூ� 1, 2018, இ�� ெச�ைனயி�  ப�தாவ�  வானவி� �யமரியாைத மாத� �வ��கிற�. 
மா�� பாலின ம��� பாலீ��� ெகா�ட ம�களி� இ��� ம��� �யமரியாைதைய உ�தி ெச��� 
விதமாக ப�ேவ� நிக��க� இ�மாத� நட�த�பட உ�ளன. ேம��, �யமரியாைதைய 
நிைலநா��� விதமாக வானவி� �யமரியாைத ேபரணி�� நட�த�பட உ�ள�. ப�தாவ� ஆ�� 
�யமரியாைத வானவி� ேபரணி நிக��க� ஜூ� மாத� 1-ஆ� ேததி �வ�கி ஜூைல வைர 
நைடெபற உ�ளன. கைலவிழா, மா�� பாலின ம��� பாலீ��� உைடய ம�க� �றி�த �ரி��ண�� 
கல�தா��க�, உட�நல தகவ� பரிமா�ற அம��க� ம��� பதாைகக� ெச�த� ஆகியைவ 
இ�நிக�வி� ப�திகளாக உ�ளன. ெச�ைன வானவி� �யமரியாைத ேபரணியான� ஜூ� 
24-�ேததி (ஞாயி���கிழைம) அ�� நைடெப��. 
 
�யமரியாைத மாத நிக��கைள தமி�நா� வானவி� ��டணி ஒ��கிைண�� நட��கிற�. 
தமிழக� ��வ�� உ�ள, மா�� பாலின ம��� பாலீ��� ெகா�ட ம�க��காக பணியா��� 
தனி நப�க� ம��� நி�வன�கைள உ�ளட�கிய அைம�ேப தமி�நா� வானவி� ��டணியா��. 
கட�த 10 ஆ��களாக மா�� பாலின ம��� பாலீ��� ெகா�ட ம�க��� ஆதர� அளி�த 
அர�, காவ��ைறயின�, ஊடக �ைறயின�, ம���வ� ம��� ச�ட� �ைறயின�, ெதா�� 
நி�வன�க�, ெப�ேறா�க�, ந�ப�க� ம��� நல� வி��பிக� அைனவ���� இ�த 
த�ண�தி� ந�றி ெசா�லி� ெகா�கிேறா�. 
 
�யமரியாைத மாத�ைத ��னி�� தமி�நா� வானவி� ��டணியான� ஊடக�தி� ��பாக 
பி�வ�� ேகாரி�ைககைள ��ைவ�கிற�. 
 

1. �ச�ப� 11, 2013 அ�� ச�ட�பிரி� 377 மீதான ெகளஷ� தைலைமயிலான அம�� 
வழ�கிய தீ��ைப ம�சீரா�� ெச�ய ேவ��� என இ�திய உ�ச நீதிம�ற�திட� 
ேவ��ேகா� வி�கிேறா�. ேம�� நா�சா தீ���, தனி�ரிைம தீ��� ம��� ச�ட�பிரி� 
377-ஆ� ேநர�யாக பாதி�க�ப�ட தனிநப�க� தா�க� ெச�த ம��க� ேபா�றைவ 
ச�டபிரி� 377 அரசியலைம�பி�� எதிரான� எ�பைத ெதளிவாக கா����ள�. 
ச�ட�பிரி� 377 நி�சய� நீ�க�பட ேவ���. 

 
2. ஏ�ர� 15, 2014 அ�� வழ�க�ப�ட உ�ச நீதிம�ற�தி� NALSA தீ��ைப 

நைட�ைற�ப���� ப� ம�திய, மாநில அர�கைள ேக��� ெகா�கிேறா�. ேம��, 



அைன�� மா�� பாலின ம�கைள�� உ�ளட�கிய தி�ட�கைள அம�ப���� ப� 
அர�கைள ேக��� ெகா�கிேறா�.  தமி�நா� ��றா� பாலின�ேதா� நலவாரிய�, நா�சா 
தீ��பி� அைன�� அ�ச�கைள�� உ�ளட�கி ெசய�பட ேவ��� என ேக��� 
ெகா�கிேறா�. 

 
3. ம�திய அரசி� மா�� பாலின�ேதா� உரிைம மேசாதா 2016-�� எ�க� எதி��ைப 

ெதரிவி��� ெகா�கிேறா�. ேம��,  �ய அைடயாள�ப��தைல  ஆதரி�ப�, பி�ைச 
எ��பைத ��றமாக க�த��டா�, ம��� இட ஒ��கீ� ம��� உ�தியான நடவ��ைக 
ேபா�ற வ�வான ��கைள உ�ளட�கிய உ�ச நீதிம�ற�தி� நா�சா தீ��ைப ஒ�த 
�திய மேசாதா ஒ�ைற உ�வா�க ேவ��� என�� ேக��� ெகா�கிேறா�. 

 
4. தமி�நா��� உ�ள LGBTIQA + ச�க ம�க�, மனநல �காதார ேசைவக�, த�ெகாைல 

த��� உதவியைம��, ம��� தி�ந�ைக ம�க��கான பாலின உ�தியளி��� 
நைட�ைறக� உ�ளி�டவ�றி� கள�கம�ற தரமான ம���வ ேசைவகைள ெபற ஆவண 
ெச���ப� ேக�� ெகா�கிேறா�. 

 
5. �ைறய�ற மி� சிகி�ைச, க�டாய தி�மண� ேபா�றவ�றி� �ல� ஒ�வரி� பாலின, 

பாலீ��� அைடயாள�ைத க�டாய�ப��தி மா�ற �ய�சி ெச��� �காதார நி�ண�க�, மத 
���க� ம��� ேபாலி ம���வ�கைள வ�ைமயாக க���கிேறா�. ேம�க�டைவ 
��றி�� த��க�படேவ���. 

 
6. ப�ளி ம��� க��ரிகளி�� தி�ந� ம�க��� தனி இடஒ��கீ� வழ�க அர�க� 

நடவ��ைக எ��க ேவ���. மா�� பாலின பாலீ��� ெகா�ட ம�க��கான மனநல 
ஆேலாசைன ேசைவ ம��� ஆதர� ���கைள உ�வா��� ப��� அைன�� க�வி 
நி�வன�கைள வலி���தி ேக��� ெகா�கிேறா�. 

 
7. பணியிட சம��வ�, பா�பா��ைம, பாலீ��� சா�� ம��� பாலின அைடயாள� 

ஆகியவ�ைற உ�ளட�கிய ஊழிய�க� ம��� நி�வாக�தி�கான ப��க�த�ைம பயி�சி 
வழ��த� ேபா�றவ�ைற அர�, தனியா� ம��� ெபா���ைற நி�வன�க� உ�திப��த 
ேவ���. 

 
8. ெப��பா�ைம ச�திகளி� ஒ����ைறைய எதி��பவ�க� அைனவேரா�� 

ஒ��ைமயாக நி�கிேறா�. சாதி, வ��க�, ெமாழி, உண�, இயலாைம, மத� ம��� பிற 
காரணிகளி� அ��பைடயி� மனித உரிைம மீற�கைள எதி��கிேறா�. 

 
 
ெதாட����: 
ெட�ஃபினா:  +91 92451 25290 ெஜயா: +91 98418 65423 
மி�ன�ச� : tamilnadurainbowcoalition@gmail.com 
இைணயதள� : http://chennaipride.net ���ைர : @chennaipride 
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