
 

రాజ్య  సభ సభ్యయ లకు,  

జెండర్ సమన్యయ యెం కోసెం, లెంగిక హెంసకి గురయిన బాధితుల కోసెం చాలా కాలెం నెండి పని  చేస్తునన  

స్త్రులు, స్త్రుల సెంఘాలు, సెంసథలుగా మేము ప్పస్తుతెం మీ పరిగణనలో వునన  ప్ానస జెండర్ వ్య కుుల 

(హకుు ల పరిరక్షణ) బిలుు 2019 గురిెంచి మాకునన  తీప్వ్ అభయ ెంతరాలు మీకు తెలియచేస్తున్యన ము.  

ప్ానస  కమ్యయ నిటీ లో అనేక మెంది మొదటి నెండి చెప్తునన ట్లుగా ఈ బిలుు  ప్ానస జెండర్ వ్య కుులకి తమ 

అస్తుతా్వ నిన  త్వమే నిరణయిెంచుకునే హకుు , పౌరసతా ెం, హకుు లు, రక్షణలు  భారత దేశ 

చరిప్తలో మొట్టమొదటిసారి కలిి స్తు  స్తప్ీమ్ కోర్టట ఇచిి న నలాస  తీర్టి   కి వ్య తిరేకెం.   

వ్య వ్రుకృత జెండర్ వివ్క్షకు, సామాజిక వివ్క్షకు వ్య తిరేకెంగా తీస్తకోవాలిస న విధాన్యలు, ఇతర ప్పభ్యతా  

చరయ లకి చట్టపరెంగా అవ్కాశెం కలిి ెంచిన ఈ తీరి్ట  ప్ాన్సస  కమ్యయ నిటీకి కాక మా అెందరికీ కూడా ఒక 

విజ్యమే.  అయితే, ట్రాన్స్ ల వ్య క్తులు, ది్వ లింగాలకి చిందని వ్య క్తుల హక్తు ల పరిరక్షణ 

కోసమింటూ  లోక్ సభ ఆమోదెం పెంది రాజ్య  సభ లో ప్పవేశ పెట్టబడిన ఈ బిలుు ఆ ఉదేేశానిన  

పూరిెంచట్ెంలో పూరిుగా విఫలమయిెంది. ప్ాన్సస  వ్య కుులు, సమ్యహాలు ఎదుర్టు నే పితృసాా మయ , జెండర్ 

పరమైన అణచివేతని అసస లు గురిుెంచకుెండా వారిని మరినిన  అవ్మామాన్యలకు గురి చేస్త, వారి మరిెంత 

నిరాా స్తతులని చేసే ప్పకరణలు ఈ బిలుులో వున్యన యి.   

సెపెటెంబర్ట 28-29 లలో స్త్రుల సెంఘాలు, లెస్తి యన్స, బైసెకుస ల్, ప్ాన్సస  సెంఘాలు, ప్ాన్సస  సెంఘాలకు  

చెెందిన 60 వ్య కుులు కలిస్త ఢిల్లు లో జాతీయ సమావేశెం నిరా హెంచిన తర్టవాత ఈ బిలుు గురిెంచి మా 

అభయ ెంతరాలు సతా రమే మీకు తెలియ చేస్తున్యన ము.  

జెండర్ పరమైన హెంస, వివ్క్ష గురిెంచి, స్త్రులు, స్త్రుల సెంఘాలుగా మేము చెపి్ప లనకుెంట్నన ది 

ఏమిట్ెంటే ప్ాన్సస  వ్య కుులపై హెంస కు ప్పలి డే వారికి, ప్తట్లటకతో స్త్రులుగా గురిుెంచబడిన వారిపై హెంసకి 

ప్పలి డే వారి కెంటే తకుు వ్ శిక్షలు వెయయ కూడదు.  

 

ఈ రకెంగా ప్ానస జెండర్ వ్య కుులని, దాి లిెంగాలకి చెెందని వారిపై జ్రిగే లెంగిక హెంసని జ్నమ తః స్త్రులపై 

జ్రిగే లెంగిక హెంస కెంటే తేలికగా, తకుు వ్గా చూడట్ెం నిరేతేుకమైెంది మాప్తమే కాక పూరిగా వివ్క్షా 

పూరితెం కాబటిట మేము దానిని అెంగీకరిెంచము.   

1.  మా ఉదేేశెంలో ఆ హెంసకి ఇలా సి ెందిెంచాలి  

లెంగిక దాడులకు గురయ్యయ  ఇతర మనషులలాగే ప్ాన్సస  వ్య కుులు, దాి లిెంగాలకి చెెందని 

వ్య కుులకి కూడా శిక్షా ప్స్తమ తిలో వుెండే సెక్షన్స 375, 354 మరియు లెంగిక వేధిెంప్తలు, హెంసకి 

వ్య తిరేక చ టా లలో చేరిి , వారికి కూడా ఆయా చట్ట పరిధిలో బాధితులకి కలిి ెంచే అనిన  విధాల 

సదుప్పయాలిన  కలిి ెంచాలి.   

 ప్ాన్సస  వ్య కుులు, దాి లిెంగాలకి చెెందని వ్య కుులపై  జ్రిగే నేరాలని సెక్షన్స 376 ప్కిెంద మిగిలిన 

'స్త్రులపై'  జ్రిగే నేరాలతో సమానెంగా పరిగణెంచి అవే శిక్షలు అమలు పరచాలి.   

చట్ట పదధతులు, సాక్షాయ ధారాల విషయెంలో మిగిలిన స్త్రులకి చట్టెం ఎట్లవ్ెంటి రక్షణలు 

కలిి ెంస్తుెందో అవ్న్నన  ప్ాన్సస  వ్య కుుల, దాి లిెంగాలకి చెెందని వ్య కుుల జీవిత్వలని, అనభవాలని 

పరిగణనలోనికి తీస్తకుెంటూ , తగిన రక్షణలు కలిి ెంచాలి.  

2. న్సలభై సింవ్త్్ రాలకి పైగా మేము లింగిక, జిండర్ పరమైన్స హింస, వివ్క్ష చుటూూ  

అలుుక్తని వున్సన  నిశ్శ బా్దనిన  ఛేద్వించి, 'స్ట్రూలకి  చట్ూపరమయిన్స, న్యయ యపరమయిన్స 

రక్షణలు, పరిహారిం వుిండాలని పోరాడుతూ వ్స్తున్యన ిం.  



1979 లో మథురా కేస్త నెండి 2013 లో వ్చిి న ప్కిమినల్ చట్ట సవ్రణ బిలుు వ్రకు 'స్త్రులపై' 

సమాజ్ెంలోనూ, నేర పరిశోధన, న్యయ య వ్య వ్సథలోు  ఆయా పితృసాా మయ  హెంస, పక్షప్పత్వలు 

ఉెండకుెండా చూడానికి చట్టెంలో ప్పతేయ క రక్షణలు అడుగుతూ వ్స్తున్యన ము.   

ఈ హెంసకి వ్య తిరేకెంగా మేము పని చేస్తునన  ప్కమెంలో మాకు అరధెంఅయిెందేెంట్ెంటే ఇవే 

పితృసాా మయ , పరలిెంగ శకుులు ప్ాన్సస  వ్య కుులు, దాి లిెంగాలకి చెెందని వ్య కుులపై హెంస, 

వివ్క్షకు కూడా కారణెం. జ్నమ తః  స్త్రులపై హెంస, వివ్క్షకెంటే ఇవి కెంత వేర్టగా 

కనిి ెంచిన్య  వాటితో సమానెంగా పరిగణెంచాలిస నవే ఇవి కూడా - అవి కసటడీలో లెంగిక దాడులు 

కావ్చుి , ఇెంట్లు , బయా జ్రిగే లెంగిక హెంస కావ్చుి , బహరెంగ అవ్మాన్యలు కావ్చుి , పని 

స్సథలాలోు  లెంగిక వేధిెంప్తలు కావ్చుి .. ఎన్నన  వీటిలో భాగమే.   

అయితే ఈ బిలుు మాప్తెం ఈ వాసువాలని ఏ మాప్తెం పటిటెంచుకోకుెండా "ఎవ్రయిన్య 

ప్ానస జెండర్ వ్య కి ు కి హాని కలిగెంచిన్య, గాయ పరిచిన్య, వారి జీవితెం, ఆరోగయ ెం, మానస్తక, భౌతిక 

ప్ేయస్తస  కి భెంగెం కలిగెంచేలా భౌతిక దూషణ, లెంగిక హాని, మౌఖిక, భావోదాే గ, ఆరిధక 

దూషణలకు ప్పలి డితే వారిని ఆర్టనెలల నెండి రెండు సెంవ్తస రాలకి మిెంచకుెండా జైలు 

శిక్షతో శిక్షెంచాలి" అని చెప్తతోెంది.  

3. ప్తటిటనిెంటిలో హెంస:  బిలుులోని ఒక స్కాుు "ఏ పిలున్న, పిలాు డిని, వార్ట ప్ానస జెండర్ అనే 

కారణెంతో వారి తలిు తెంప్డులనెండి, సెంబెంధిత కోర్టట ఆరడర్ లేకుెండా వేర్టచెయయ కూడదు" అని 

అెంట్లెంది. ప్ానస జెండర్ వ్య కుులలో అతయ ధిక భాగెం తమ కుట్లెంబెం నెండే వివ్క్ష, హెంసని 

ఎదుర్టు ెంార్ట అనన  వాసువానిన   స్కాుు పూరిుగా పకు కి పెడుతుెంది.   

ప్ానస జెండర్ వ్య కుులు, దాి లిెంగాలలో ఇమడని వ్య కుులు తమ రక ు సెంబెంధీకుల నెండి 

విడివ్డి హప్జా సమ్యహాలతోన అలాగే ఇతర ప్ాన్సస  సమ్యహాలతోన సెంబెంధాలు 

ఏరి ర్టి కునేది తమ తమ మనగడ, రక్షణ కోసెం, త్వము మనగలిగే వాత్వవ్రణెం కోసెం.  వారికి 

అవ్సరమయిన సహకారానిన ,  సాెంప్పదాయ కుట్లెంబ వ్య వ్సథలు కలిి ెంచటేుదు. ఈ స్కాుు వారిని 

మళా్ళ  అట్లవ్ెంటి హెంసాపూరితమైన కుట్లెంబ వాత్వవ్రణెం లోనికి నెటిట వార్ట దానిన ెంచి 

బయట్పడానిన  అతయ ెంత కషటతరెం చేస్తుెంది. ఇది జ్నమ తః స్త్రులని, ఎెంత 

హెంసాపూరిుతమయిన్య సరే, ప్తటిటెంటి లో లేదా మెటిటనిెంటిలోకి బలవ్ెంతెంగా ఉెంచట్ెం వ్ెంటిదే.  

'స్ట్రుల సింఘాలుగా మాక్త రక ు సింబింధాలు, వివాహ సింబింధాలు, పరలింగ క్తటింబ 

వ్య వ్సథ లోని హింస చాలా స్తపరిచిత్ిం. దానిన  మేము ట్రపతి సిందరభ ింలో పేరు 

పెట్టూ బయట్కి తెస్తు నే వున్యన ిం,  

న్యయ య వ్య వ్సథ ఇపి టికయిన్య ఆయా రక ు సెంబెంధెం, వివాహ సెంబెందాల బయటి కుట్లెంబ 

వ్య వ్సథలిన  గురిుెంచి రక్షెంచాలని మేము బలెంగా చెప్తతున్యన ెం. అవి రక ు సెంబెంధాలు, వివాహ 

సెంబెంధాలు పటిటెంచుకోని చోట్ సెంవ్తస రాల ప్పట్ల భావోదాే గాలిన  చూస్తకుెంటూ, సామాజిక, 

భౌతిక సహకారానిన  అెందిెంచి వారి బాగోగులని దగ గరగా చూస్తకునన  హప్జా కుట్లెంబ/సమ్యహాలు, 

కిా ర్ , ప్ాన్సస  కుట్లెంబాలు.   

ఈ బిలుులో ప్ాన్సస  వ్య కుుల, దాి లిెంగాలికి చెెందని వ్య కుుల, ఇతర కిా ర్ వ్య కుుల  ప్తరోగతి, 

సాా తెంప్తెం, చలనశీలత కి అవ్రోధాలుగా వునన  అనిన కాుులని తీసేయాలని మేము 

బలెంగా కోర్టతున్యన ెం.   

4. హకుు ల కోసెం తయార్ట చేస్తన ఈ బిలుులో హకుు లని పూరిుగా విసమ రిెంచార్ట   

దాి లిెంగాలకి చెెందని వ్య కుుల, ప్ాన్సస  వ్య కుుల పెళ్లు, భాగసాా మయ ెం, ఆస్తు, వారసతా  హకుు ల 

గురిెంచి ఈ ప్ానస జెండర్ బిలుు 2019 ఏ మాప్తెం చరిి ెంచదు.   

దీనిన  'హకుు ల రక్షణ బిలుు' అెంట్లన్యన ర్ట కాన్న ఇది కుట్లెంబెం ఏరి ర్టి కోవ్ానికి కూడా హకుు  

నివ్ా దు. స్త్రులకి  వివాహెం, వారసతా ెం,పిలుల కసటడీ, సమ లిెంగ సెంబెంధాలపై న్యయ య పరమైన 

గురిుెంప్త మొదలన హకుు లు వుెండాలని, చ టాలు అట్లవ్ెంటి రక్షణ కలిి ెంచాలని, స్త్రులెందరికీ 



అవి అెందుబాట్లలో వుెండాలని పోరాడిన 'స్త్రుల' సెంఘాలుగా మేము ఈ బిలుులో ప్ాన్సస  

సమ్యహానికి చెెందిన వ్య కుులకి పెళ్లు చేస్తకోవ్ానికి, పౌర భాగసాా మయ  ఒపి ెందాలు 

చేస్తకోవ్ానికి, అలాగే ఆస్తు, వారసతా ెం, పిలులిన  పెెంచుకునే పౌర, రాజ్కీయ హకుు లు ఏరి రిి , 

గురిుెంచాలని మేము నముమ తున్యన ెం.  

ఈ బిలుు ప్ానస జెండర్ సమ్యహానికి అవ్సరమయిన విదయ , జీవ్న్నప్పధి అవ్కాశాల గురిెంచి అతి 

తకుు వ్గా, లేదా అసస లు మా ుాడటేుదు. ప్పధాన ప్సవ్ెంతి నెండి చారిప్తకెంగా వివ్క్షకు, 

నెటిటవేతకి గురయియ న ఈ సమ్యహానికి నిలదొకుు కోవ్ానికి కావాలిస న రిజ్రేా షన్స వ్ెంటి విధాన 

పరమయిన నిరణయాల గురిెంచి మా ుాడట్ెంలో పూరిుగా విఫలమయియ ెంది. అెంటే కాకుెండా వారికి 

అెందుబాట్లలో వునన  జీవ్న్నప్పధి అవ్కాశాలని - అడుకోు వ్ట్ెం, సెక్స  వ్ర్ు  - నేరపూరిుతెం 

చెయయ ానికి కెంకణెం కట్లటకుెంది.   

'స్ట్రుల' ఉదయ మింగా మాక్తన్సన  అనుభవ్ిం, సమాన్స హక్తు లు, అవ్కాశాల కోసిం జరిపిన్స 

పోరాాల నుిండి మాక్త అరధమయిిందేమిట్ింటే వుత్ు సింక్షేమ పధకాలు 

అణిచివేయబడిన్స సమూహాలని బలపరచట్ింలో, వ్య వ్రథకృత్  వివ్క్షా పూరిత్ 

పదధతులని మారచ ట్ింలో పెదాగా ఉపయోగపడవు. మా అవ్గాహన్సలో ఈ బిలుు 

వ్య వ్రథకృత్ వివ్క్ష ని నిషేధించానికి సిదధింగా లేదు. అంతే కాదు న్సలా్  తీరుు  

చపిు న్సటు రాజ్య ింగ పరమయిన్స హక్తు లయిన్స పరిపూరణ విదయ , నిలబడే వుద్యయ గిం, 

ఉపాధులని ఇవి్ గలగే  రిజర్వి షన్సు వ్ింట్ట వ్య వ్రుకృత సెంసు రణలు చేపట్ట ానికి ఏ 

విధమయిన చరయ లని స్తచిెంచలేదు.   

 

ట్రాన్స్  వ్య క్తులకి ట్రపతేయ కమయిన్స వైదయ  అవ్సరాలు ఉింాయి. వాట్ట కోసిం వారు వైదయ  

వ్య వ్సథ పై ఆధారపడాల. ఇపు ట్ట వ్రక్త వారి ట్రపత్య క అవ్సరాలని - త్మ సాధారణ 

ఆరోగయ  అవ్సరాల కోసిం లేదా జిండర్ పరమయిన్స చికిత్్ ల కోసిం అయిన్య సర్వ - వైదయ , 

ఆరోగయ  సేవా వ్య వ్సథలు త్ృణీకరిస్తు  వ్చాచ యి.  

'స్ర్తుల ఆరోగయ ింపై మేము చేసిన్స పరిశోధన్స, పని మాక్త ఈ రిండు వ్య వ్సథలు పురుష 

అవ్సరాల కింట్రదింగా పని చేసాు యని నేరిు ింద్వ. 'స్ట్రూల' అవ్సరాలని పట్ట్టూించుక్తని, వార్విం 

చపుు న్యన రో విన్యలని ఎపు ట్టనుిండో అడుగుతున్సన  మేము ఇపుు డు ట్రాన్స్  ట్రపజల 

గింతులని కూడా విన్యలని చపుు న్యన ిం.  వారి వైదయ , ఆరోగయ  అవ్సరాలు అరధిం చేస్తక్తని 

సరయిన్స సేవా పదధతులు ఏరు రుచ కోవ్ానికి, ట్రపస్తుత్ వైదయ  తతులని 

మారుచ కోవ్ానికి, వారిని సింట్రపద్వించి, వారు చపేు ద్వ విని, వారి కవ్సరమయిన్స వైదయ  , 

ఆరోగయ  సేవ్ల గురిించిన్స ట్జ్న న్సిం వారి నుిండే అలవ్రుచ కోవాల్ ిందే న్సన్సన  గురిుింపు చాలా 

అవ్సరిం.     

జాతీయ మహళ్ళ కమిషన్స పోలినట్లు ప్ానెస జెండర్ సమ్యహెం ఎదుర్టు నే సమసయ లని 

పటిటెంచుకోవ్ానికి జాతీయ స్సాథయిలో ఒక చస్ట్టబదధమయిన, సా తెంప్తతో కూడిన ఒక సెంసథ 

ఏరిా ట్ల చెయాయ లి. అట్లవ్ెంటిదే రాస్త్షట స్సాథయిలో కూడా ఉెండాలి. క్షేప్త స్సాథయిలో పని చేసే 

ప్ాన్సస  వ్య కుులని ఇట్లవ్ెంటి వ్య వ్సథలోకి తీస్తకోవాలి. కేవ్లెం సా చి ెంద సెంసథలనే లేక 

కమ్యయ నిటీ సెంఘాలన్న కాకుెండా.    

 

5.  ప్ాన్సస  వ్య కుుల సా యెం నిరణయాధికారానిన  నిలబెడదాెం!  

'స్త్రుల' సెంఘాలుగా మేము ప్ాన్సస  వ్య కుుల, ఇతర కీా ర్ సమ్యహాల కి తమ అస్తుతా ెంపై సా యెం 

నిరణయాధికారారెం వుెండాలని పూరిుగా విశా స్తస్తున్యన ెం.  "జిలాు  మేజిస్త్సేటట్ు నెండి జెండర్ 

మారి్ట పై సరి టఫికెట్ తెచిు కోవాలని, ఆ సరి టఫికెట్ ఆ వ్య కి ు జెండర్ అస్తుతా ెం గురిెంచి ఇచేి  వైదయ  

నివేదికపై ఆధార పడి వుెంట్లెందనే" నిబెంధనని ప్ాన్సస  వ్య కుులు, కిా ర్ సమ్యహాల తో ప్పట్ల 

మేము కూడా పూరిుగా వ్య తిరేకిస్తున్యన ము.   



ఈ నిబెంధన ఆయా వ్య కుుల గౌరవానికి భెంగెం కలిగిెంచట్మే కాక, నలాస  2014 తీర్టి లో ఇచిి న 

సా యెం నిరణయాదికారానికి పూరిు విర్టదధెం. ఆ తీర్టి  ప్పకారెం సరజరీ, హారోమ ను 

ఉపయోగిెంచకపోయిన్య  ప్పతి వ్య కి ు కి తనని త్వన మగ, ఆడ లేదా మ్యడవ్ జెండర్ - ప్ాన్సస  

జెండర్ గా ప్పకటిెంచుకునే అధికారెం ఉెండాలి.  

ట్రపతి మనిషి రి య అసిుతి్వ నికి సా యెం  ప్పతిపతిు, సా యెం నిరణయాధికారెం అవ్సరమని మా 

పోరాాల దాా రా  మేము తెలుస్తకున్యన ెం.  

6. మా జెండర్ ని మేము నిరణయిెంచుకునే ప్ప్పధమిక హకుు  ని గౌరవిెంచి, దానిని కాప్పడాలి. ప్పతి 

ప్ాన్సస  వ్య కి ు, దాి లిెంగాలకి చెెందని వ్య కి ు కి, అనవ్సర భౌతిక పరీక్షలు, వైదయ  పరమయిన 

డాకుయ మెెంట్రీ  సాక్షాయ లు, సరజరీలు జిలాు  మేజిస్త్సేటట్ కి సమరిి ెంచుకుని తమ జెండర్ ఏమిట్ల 

నిరూపిెంచుకోవాలిస న అవ్సరెం లేకుెండా తమని త్వము మగ , ఆడ లేక ఇతర అనేక లిెంగాలుగా 

తమని త్వము గురిుెంచుకునే అవ్కాశెం, దానికి తగ గట్లు  తమ డాకుయ మెెంట్లు చట్టపరెంగా 

మార్టి కునే అవ్కాశాలు ఉెండాలి  

మీర్ట మేము ఎతిుచూపిన సమసయ లని, మా అభయ ెంతరాలని నిజాయితీగా పరిశీలిెంచి ప్పస్తుతమునన  బిలుుకి 

మీ ఓట్ల వెయయ కుెండా వుెండాలని ఆశిస్తు  దీనిన  మీకు సమరిి స్తున్యన ము.  

'మహళలు', 'మహళా సింఘాలుగా' మేము కూడా ట్రాన్స్  కమూయ నిట్టతో కలసి ఈ బిలుుని 

పారుమింట లోని సెలెక్ట ూ కమిటీ కి పింపిించాలని, ఆ కమిటీ కమూయ నిటీ తో, జిండర్ సమసయ ల 

గురిించి పని చేసే అనుభవ్జ్ఞనలయిన్స వారితో  మరినిన  సింట్రపద్వింపులు జరిపి బిలుుని తిరగ 

రాయాలని మేము కోరుతున్యన ిం.  

Signed by Women's groups 
 

 

Name City 

Aalochana Centre for Documentation & Research 

on Women 

Pune 

Aawaaz-e-niswaan MUMBAI 

AIDWA India 

All India Network of Sex Workers India 

Anveshi Resrarch Centre for Womens Studies Hyderabad 

Association for Advocacy and Legal Initiatives 

(AALI) 

Lucknow 

Bebaak Collective Mumbai 

Bhumika Womens Collective Hyderabad 

CREA New Delhi 

Forum Against Oppression of Women Mumbai 

Gamana Mahila Samuha BANGALORE 

Humsafar Lucknow 

Jagori New Delhi 

Kavya Delhi 

Mahila munnade Karnataka 

NFIW India 

National Network of Sex Workers India 

Nazariya Sangli 

Nirantar trust Delhi 

Orikalankini Bangalore/ 

Delhi 



Partners for Law in Development New Delhi 

Pinjra Tod New Delhi 

Point of View Mumbai 

Saheli Women's Resource Centre 110024 

Sahiyar(Stree Sangathan) Vadodara 



Swayam Kolkata 

Tamilaga Penngal Oringinaippu (Tamil Nadu 

Women's Coordination Network) 

Trichy 

TARSHI New Delhi 

The Feminist Collective Sonipat 

Veshya Anyay Mukti Parishad Sangli 

Vikalp Women’s Group Vadodara 

Virdohi Mahila Manch Sangli 

 

Individuals 
 

Name Profession / Organization City 

Aarthi Pai Lawyer Bangalore 

Aarushi Mahajan Lawyer Delhi 

Abhiti  Delhi 

Abir Neogy  Kolkata 

Aditi Researcher Mumbai 

Aditi Hegde Public Health Resource Network Delhi 

Adsa Fatima  Delhi 

Aiman Khan Researcher and Activist Bengaluru 

Ajitha WSS Delhi 

Akhileshwari Journalist and Academic Hyderabad 

Ambika Social activist Hyderabad 

Amita Pitre Gender Theme Lead, Oxfam India New Delhi 

Ammu Abraham Activist on women's rights and Civil liberties Mumbai 

Amrita Johri  New Delhi 

Amrita Shodhan Researcher/ lecturer London 

Amritananda Chakravorty Advocate New Delhi 

Anisha Ahuja Entrepreneur Mumbai 

Anjali Bhardwaj  New Delhi 

Anjali Monteiro Academic and Filmmaker Mumbai 

Anju khemani Disability activist Hyderabad 

Anomita Sen  Delhi 

Anurita  Guwahati 

Anuvinda Varkey Lawyer New Delhi 

Archana Kaul Social worker Delhi 

Arshie Qureshi  New Delhi 

Arundhati Dhuru  Lucknow 

Ashalatha Concultant Hyderabad 

Ashima Roy Chowdhury Feminist Activist New Delhi 

Asma Rasheed EFL University Hyderabad 

Ayeesha Sex worker Delhi 

Bhamati Filmmaker New Delhi 

Bharti Sharma Social Work Gurgaon 

Bhawna Student Delhi 

Birajanandan Student Chennai 



Brinelle Dsouza  Mumbai 

Chandrika b. Umaretiya personl buisness surat 

Chayanika Shah Queer feminist researcher, teacher, activist Mumbai 

Debarati Das Research, Editorial and Social Media Assistant, 

Point of View (Mumbai 

Pune 

Debika Chakravarty Community Worker Guwahati 

Deepika Researcher Chhattisgarh 

devaki jain economist delhi 

Dhiviya  New delhi 

Dimple Oberoi vahali  Shimla 

Disha Das  Ahmedabad 

Divya Vaishnava  Gurgaon 

Elizabeth Abraham Mahatma Gandhi University Kottayam, 

Kerala 

Fareeda Filmmaker Bangalore 

G.jhansi Women rights activist. (POW) Hyderabad 

Gabriele Dietrich Pofessor Rtd) Madurai 

Gargi Harithakam Writer, political activist Kozhikode, 

kerala 

Gayatri Dewan  new delhi 

Girija.B Development professional Hyderabad 

Gogu Shyamala Researcher Hyderabad 

Gopika  Bangalore 

Hasina khan Service Mumbai 

Honey Oberoi Vahali Psychotherapist NORTH WEST 

DELHI 

Isha Content Manager Ahmedabad 

Jahnavi Visvanathan Lawyer Delhi 

K. Lalita Researcher, Activist Hyderabad 

K.Anuradha Social activist Hyderabad 

kabi  bombay 

Kahirunnisha Social activitist Ahmedabad 

Kalpana Kannabiran Professor, Council for Social Development Hyderabad 

KALYANI MENON SEN Independent researcher GURGAON 

Kamini Tankha  New Delhi 

Kaneez fathima civil rights activist Hyderabad 

Kaneez fathima civil rights activist Hyderabad 

Karuna DW Academic Chennai 

Khalida parveen Amoomat society Hyderabad 

Koel Chatterji Entrepreneur & Concerned Citizen Kolkata 

Komal saigal  New Delhi 

Koyel Ghosh Teacher kolkata 

Lara Jesani Advocate Mumbai 

Lata Singh Associate professor, JNU Delhi 

Laxmi Murthy Journalist Bangalore 

Madhu Bhushan Women's rights activist BANGALORE  

Madhurima Entrepreneur KOLKATA 



Madhurima Majumder Researcher Delhi 

Malobika Queer Feminist Activist Kolkata 

Manisha Gupte Rural Development Pune 

Margaret Gonsalves Social Worker Vasai 

Mary E. John  Delhi 

Masooma ranalvi  Delhi 

Maya Gurav Veshya Anyay Mukti Parishad Sangli 

Maya sharma  Vadodara 

Meena Gopal Researcher and activist Mumbai 

Meena Seshu Social Science Sangli 

Minaxi Rohit  Vadodara 

Mridu Kamal Women's rights activist New Delhi 

Mrinalini Student GHAZIABAD 

Mrinalini Student, TISS Kolkata 

Nandini Das Activist NEW DELHI 

Nandini Dhar Professor Sonipat 

Nandini Rao Activist New Delhi 

NANDITA AMBIKE  PUNE 

Naseema Nazrin Artist Kochi 

Neelima  Delhi 

Neetu Information Professional Delhi 

Neharika Student New Delhi 

Nevish Z Counselor Delhi 

Nighat  allahabad 

Niharika Banerjea Faculty, Ambedkar University Delhi 

Nikhat fatima Civil rights activist Hyderabad 

Nilanju Dutta Social Activist Guwahati 

Nisha Biswas  Kolkata 

Nishi khandelwal  Delhi 

Nitasha Biswas Motivational Speaker New Delhi 

/Mumbai 

Padma Deosthali Social scientist Mumbai 

Padmavathi  Secundarabad 

Pamela Philipose media New Delhi 

Paroma ray Research scholar/ DU Delhi 

Ponni Arasu  Chennai 

POUSHALI BASAK Forum against Oppression of Women and Sappho 

for Equality 

Bombay 

Prabha  New Delhi 

Pragnya Joshi Research consultant on Gender and Development Udaipur 

Purnima G  New Delhi 

Pushpa ACHANTA Writer, Trainer BANGALORE  

Pyoli Swatija Lawyer Delhi 

R.indira Social worker & activists Hyderabad-80 



Radhika Desai Gendee, Livelihoods and Early 

Childhood Development Researcher 

and Consultant 

Hyderabad 

Radhika Menon  Delhi 

Radhika Radhakrishnan  New Delhi 

Rajashri Dasgupta  Kolkata 

Rakhi Sehgal  New Delhi 

Ramya Jawahar Researcher New York 

Ranjita Biswas Researcher Activist Kolkata 

Rashmi rekha borah Women's rights activist Guwahati 

Reena Nath Psychotherapist New Delhi 

Reva Yunus Sociologist Bangalore 

Richa Minocha  Delhi 

Ritambhara Nazariya – A Queer Feminist Resource Group Delhi 

Ritu Dewan  Mumbai 

Rituparna Nazariya – A Queer Feminist Resource Group Delhi 

Rohini  New Delhi 

Roop Rekha Verma social activism Lucknow 

roopashri sinha freelance researcher and knowledge management 

consultant 

mumbai 

Roshmi Goswami   

Rukmini Journalist Mumbai 

Runu Chakraborty Independent consultant Gaziyabad 

Rutvi Zamre Student Delhi 

Saba Dewan Film maker and writer Gurgaon 

Sadhna Arya Teacher, DU Delhi 

Sahaya K Independant Journalist Hyderabad 

sakina FAOW Mumbai 

Sandhya Frelance Consultant New Delhi 

Sanjana Gaind Human Rights Activist Calcutta 

Sanjukta Bhuyan Social Worker Guwahati 

Sanjukta Chakraborty Manager Jalgaon 

Sarojini N  New Delhi 

Saswati Ghosh City College, Kolkata (Teaching and research) Kolkata 

Satnam Kaur  New Delhi 

Satyavati Social Activist Hyderabad 

Saumya Student Delhi 

Saumya Srivastava  Lucknow 

Sehba Activist Delhi 

Shabnam Hashmi Social activist New Delhi 

Shahira Nsim Journalist Lucknow 

Shivangi Student New Delhi 

Shivangi Agrawal  New Delhi 

Shraddha  Hyderabad 

Simrita Gopal Singh Researcher & Social Activist Pune 

Smita activist new delhi 

Smita V  Bombay 

Sowmya Gupta Social worker & Transgender rights activist Delhi 

Subhadra Kamath  New Delhi 



Subhasmita Dandasena 
 

Jeypore 

Sucharita Teacher New Delhi 

Sudha Patil Muskaan Sangli 

Sujatha Surepally Teaching Karimnagar 

Sulabha Howale  Tasgaon, 

Sangli. 

Sumita Beethi  Kolkata 

Sumitra Curator Bangalore 

Sumitra  hyderabad 

Suneeta Dhar Development professional New Delhi 

Suneetha Senior Fellow, Anveshi RCWS Hyderabad 

Supriya Grassroot Activists Mumbai 

supriya madangarli writer kochi 

sushma luthra  Haryana 

Sushma Varma  BENGALURU  

Susie Tharu University faculty Hyderabad 

Svati Shah Professor New York 

Tara R  Mumbai 

Thulasi  Hyderabad 

TOLIYA REKHA 

NARANBHAI 

Job Rajkot 

Uma Bhrugubanda  Hyderabad 

Uma Chakravarti Feminist historian, Film-maker, Activist New Delhi 

Uma V Chandru  Bangalore 

Umme Maria Assistant Professor Pune 

urvashi  new delhi 

Vahida Nainar  Mumbai 

Vani Subramanian Film maker New Delhi 

Vanita Nayak Mukherjee  New Delhi 

Vasudha Nagaraj Advocate Hyderabad 

Veena Shatrugna  Hyderabad 

Vijaya bhandaru Writer, activist Hyderabad 

Vineeta Bal Scientist Pune 

Virginia Saldanha Activist Mumbai 

yasmeen Activist MUMBAI 

Zahra Gabuji  Mumbai 

ADARSH JHA Student Gwalior 

Adithyan  New Delhi 

Amrita Sarkar  South Delhi 

Arjun solanki Job Ahemdabad 

arunesh  Bangalore 

Bhagu solanki AUTO DRIVER AHEMDABAD  

Bimal Kumar Biswas Retired Kolkata 

Debayan Gupta  New Delhi 

Gabbarsingh Job Ahemdabad 

Grace Banu Technlogist Chennai 



Jose Illustrator Mumbai 

Kai Student New Delhi 

Kanav Student Bangalore 

Kartik Gupta DevOps Engineer Gurugram 

Kaushik Rohit  Vadodara 

Ketki Ranade Faculty, Tata Institute of Social Sciences MUMBAI 

Krishna Pachani Job Vadodara 

kunal puri Developer Gurgaon 

Lovelesh Kumar Nigam  Asarwa 

Navadeep (Tashi) Human Rights Activism, Buddhist Monastic Bodhgaya 

Navdeep Mathur Academic Ahmedabad 

Neel Service Kolkata 

Nishchay  Mumbai 

Pallu Job Vadodara 

Parth Pawar Illustrator delhi 

Pawan Dhall Varta Trust Kolkata 

Prof Dr Miss A Mani Researcher, Teacher KOLKATA 

Rajneesh Meena  Delhi 

rambabumudraboyina Transgender activist Hyderabad 

Shadab Ahmad  Okhla 

Shadab Jahaan Social work Roorkee 

Shrest Gupta  Kolkata 

Shruti business kalyan 

Soham Basu Student and Gender Rights Activist Kolkata 

Suraj  AHMEDABAD  

Suraj Sanap Lawyer New Delhi 

Vansh Profession Jamnagar 

Vyjayanti Vasanta Mogli L&D consultant Hyderabad 

 

 

 


