Saathi – IIT Bombay
IIT Bombay’s LGBTQ Resource Group
Join us at: http://groups.google.com/group/saathi-iitb
www.facebook.com/saathi.iitb
Email us at : saathi.iitbombay@gmail.com
With the onset of puberty, one naturally develops attraction that is both
romantic and sexual. Many of us boys and girls end up falling in love with
that girl or boy in our tuition/building/school/neighborhood. Some,
however, fall in love with a person of the same sex.
Same-sex love is not uncommon at all. It has been found in about 150
species and has been reported in mythological stories across different
civilizations, including Indian civilization. People beyond heterosexuals
(i.e. people who are attracted to people of opposite gender) are grouped
together as lesbian (women attracted to women), gay (men attracted to
men), bisexual (people attracted to both genders, maybe not equally),
transgender (people who identify with opposite gender than that
assigned at birth) and queer (every intermediate form of sexuality),
collectively called as LGBTQ. LGBTQ people may face discrimination and
bullying in different spheres leading them to wonder if they are really
alone in the world. The fact remains that they aren’t alone.
Saathi (Translates to “Companion” in English) at IIT Bombay is a LGBTQ
resource group. We take pride in the fact that our events are attended
by LGBTQ as well as heterosexual people with equal enthusiasm. We
invite you to be a part of Saathi, irrespective of your orientation. You
don’t have to be an animal to stand for animal rights, similarly you don’t
have to be gay to stand for gay rights. Feel free to get in touch with us
with due anonymity on +91-7506643050 or +91-9819228636. You ought
to join our google group at the above given links or just email us. And if
you are an LGBTQ individual looking for a safe space, remember, you
aren’t alone. Saathi is your companion on campus.

परु
ु ष और स्त्री का आपस में प्रेम होना जिस तरह स्त्वाभाववक है , वैसे ही प्रेम
के अनेक स्त्वाभाववक रं ग हैं। परु
ु ष से आकवषित होनेवाले परु
ु ष (गे), स्त्री से
आकवषित होनेवाली स्त्री (लेजस्त्ियन), दोनो ललंगों से आकवषित होनेवाले व्यजतत
(िाय्सेक्षअ
ु ल) और शारीररक ललंग से लभन्न ललंग में पहचान पानेवाले
(ट्रानसिेंडर) भी (इन्हे साथ में LGBTQ कहा िाता है ) उतने ही स्त्वाभाववक
हैं। हर संस्त्कृतत में, लभन्न प्रिाततयों में और अनेक कालखंडों में इसके
उदाहरण दे खने को लमलते हैं। परं तु, िि एक इंसान में उम्र के १५ -१६
साल के आस पास ऐसी भावनाएं िागत
ृ होती हैं, ति उसे अकेलापन एवं
ववरोधाभास महसस
ू होता है। चचढाए िाना, खद
ु को ग़लत समझना, ऐसी
अनेक समस्त्याओं से उसे िझ
ना
पड़ता
है
।
ू
दो व्यजततयों को अगर एक दस
ू रे से प्यार हो, तो वह िस प्यार ही होता है
है ना?!

IIT Bombay में साथी नामक एक संगठन है िो LGBTQ व्यजततयों के गररमा
एवं स्त्वालभमान पूणि िीवन के ललए यथोचचत अचधकारों की वकालत करता
है । हमारे संस्त्थान में एक संवेदनशील वातावरण िने यह साथी का परम
उद्देश्य है। िन साधारण में िागरूकता िढे एवं LGBTQ सदस्त्य खद
ु को समझें
एवं उनका आत्मववश्वास दृढ हो ऐसा साथी का लक्ष्य है। अच्छी िात तो यह
है की साथी के सदस्त्य केवल LGBTQ ही नहीं, िजकक ववषमलैंचगक
(heterosexual) भी हैं िो यह मानते है कक प्यार करने का, और सम्मान से
िीने का अचधकार सभी को है ।
मैं आपको साथी में आमंत्ररत करता हूूँ। ऊपर ददए गूगल ग्रुप ज्वाइन करें या
किर आप हमसे 9819228636 या 7506643050 पर संपकि कर सकते हैं।
saathi.iitbombay@gmail.com पे email भी ललख सकते हैं।
याद रखखए, अगर आपको लगता है कक
अकेले नही हैं। साथी आपका साथी है !

आप LGBTQ हो, तो आप यहा

नमस्त्कार! माझे नाव आददत्य िोशी, मी आयआयटी मध्ये पीएचडी
करत आहे . वयाच्या पंधराव्या वषी, मला लक्षात आले की मी
मल
ु ींकडे नाही, तर मल
ु ांकडे आकवषित होतो. मला प्रचंड भीती वाटली
की काहीतरी गडिड आहे . िसे ददवस सरले, तसे मी लोकांना
भेटलो, पस्त्
ु तके वाचली आखण मला लक्षात आले की इतरांसारखाच
"नॉमिल" आहे . माझ्यासारखे लोक अनेक शतकांपासन
अनेक
ू
दे शांमध्ये आहे त - आखण प्राणयांच्या िवळिवळ १५० प्रिातींमध्ये
सद्ध
ु ा! लेज़्िीयन (स्त्रीयाकडे आकवषित होणार्या स्त्रीया), गे (परु
ु षांकडे
आकवषित होणारे परू
ु ष), िायसेतशअ
ु ल (दोन्ही ललंगकडे आकवषित
होणारे लोक) आखण रान्स्त्िेन्डर (शारीररक ललंगाहून वेगळ्या
ललंगािाद्दल ओळख िाळगणारे ), ज्यांना एलिीिीटी ककं वा तवीयर
म्हन््ले िाते, ते आपकया समािाचाच एक दहस्त्सा आहे त. आखण
िोवर कसकयाही िळििररलशवाय असेल, तोवर प्रेम तर प्रेमच
असते, नाही का?!
आयआयटी ला , मला अनेक लोकांकडून साथ लमळाली. खरे तर, इथे
एक तवीयर संघ आहे ज्याचे नाव आहे "साथी". समलैजन्गक आखण
उभय्लैजन्गक लोकांना िगायचा आखण प्रेम करायचा अचधकार आहे,
असे हे लोक मानतात. साथी िद्दल महत्वाची गोष्ट अशी की LGBT
िरोिरच आमचे लभन्नलैजन्गक लमर-मैरीणीही आहे त िे आमच्या
पाठीशी उभे आहे त. स्त्वतःला समिून घेणयाच्या आमच्या प्रवासात
तेही आमचे "साथी" आहे त!
तम्
ु ही LGBT असाल वा नसाल, मी तम्
ु हाला साथी मध्ये आमंत्ररत
करतो. प्राणी हतकांिद्दल सहानभ
ु त
ू ी दाखवायला प्राणी असावे लागत
नाही, तसेच गे हतकांिद्दल सहानभ
ु त
ू ी दाखवायलाही गे असावे लागत
नाही. माझ्याशी +९१-९८१९२२८६३६ वर ककं वा आददत्य शंकर शी +९१७५०६६४३०५० वर संपकि साधा. आखण लक्षात ठे वा, िर तम्
ु ही LGBT
व्यतती असाल, तर इथे IIT Bombay मध्ये तम्
ु ही एकटे नाहीत.
साथी तम
ु चा साथी आहे !

కామసూత్ర పుట్టిన ఈ కర్మభూమి లో జన్మించాను. స్త్ర ీ పుర్ుషుల మధ్య
సింగమాన్ి వివరించిన అదే కామసూత్ర లో ఇర్ువుర్ు పుర్ుషులు మధ్య
సింగమాన్ి, ఇర్ువుర్ు స్త్ర ల
మధ్య సింగమాన్ి వివరించడిం జరగిందీ.
ీ
ఇర్ువుర్ు పుర్ుషులకు, అనగా హరకి హర్ుడికి జన్మించిన అయ్యపపను
భగవింత్ుడిగా పూజించే సమాజిం ఇది. కానీ, ఇద్ద ర్ు పుర్ుషుల మధ్య కానీ,
ఇద్ద ర్ు స్త్ర ల
ై సమాజిం ఇది.
ీ మధ్య ప్రరమన్ కానీ స్త్ీకరించలేన్ సింకుచిత్మన
లోక పాలకుడన
ై నారాయ్ణుడు ఎనని మార్ుు మోహిన్గా అింట్ే స్త్ర ీ గా మార
సృష్టిన్ సింర్క్ిించవచుు, కానీ ఈ సమాజిం లో పుర్ుషుడిగా జన్మించీ, స్త్ర ీ గా
జీవించాలింట్ే హిజర అన్, కొజజ అన్ అవమానాలకు చీత్కర్లుక గురకావాల్సిందే
ఖజుర్హో , ఎలోురా మరయ్ు ఎనని చిత్ర కళలు సీల్ింగ సింపరాకన్ి
ఆడింబర్ింగా చూప్టస్ర ాయి. ఆ శిలప చిత్ర కళలను చూస్తట మైమరచిపో యిే ఈ
సమాజిం, పుర్ుషుడిగా నా ప్రమ
ర ను మరో పుర్ుషుడిప్ై వయకర పరచే స్తరీఛ్ఛను
ఇవీద్ు.
అవును నేను సీల్ింగసింపర్ుకడను, ఎలాింట్ట స్తటగు ు, సింకోచిం లేకుిండా
ఈ విషయ్ాన్ినేను న్ర్భయ్ింగా చపపగలను, నాకు నా అస్తటర త్ీిం ప్ై పూరర
గర్ీిం వుింది. నా ల ైింగకత్ీిం నా హకుక కోసిం శ్రమిించే ఐఐట్ీ స్ాతి లో భాగింగా
వుిండడిం హర్ష దాయ్కిం.
మీర్ు సీల్ింగసింపర్ుకల ,ై ఐఐట్ట బ ింబాయి లో విద్యను అభయస్తటసర ునాిరా ?
అయితే మీర్ు ఒింట్ర కాద్ు, స్ాతి మీ వింట్ వుింది, న్ర్భయ్ిం గా స్ాతి లో
భాగయస్ాీములు కిండి.
మీర్ు సమానత్ీిం విలస్తటలు ు సభయ సమాజాన్ి కోర్ుకుింట్ునాిరా ? ల ింై గకత్ీిం
ఆధార్ింగా చేస్తర వివక్షకు మీర్ు వయతిరేకమా ? అయితే ర్ిండి అింద్రకీ సమాన
హకుకలు వుిండే సమాజాన్ి న్రమించడాన్కి ఐఐట్ట స్ాతి లో చేర మనవింత్ు
శ్రమ చేదద ాిం.
స్ాతి లో సభయత్ీిం కోసిం ఆదిత్య శ్ింకర్ న్ (B.Tech Elec) ఈ నింబర్ ప్ై +917506643050 కాల్ చేయ్ిండి.

