
 

 

 
 

�वीयर  आजाद
 �झदंाबाद ! 

ि�वयर  " सव� LGBTI लोकांक�रता उभे आहे , लेि�बअन , 

गे ,बायसे�शअुल   , �ा�स जे�डर आ ण इंटरसे�स  , 

$हजडा , को%त, पथंी , हे सव� समाजाकडून उपे+,त आहेत 

जो समाज फ�त दोनच ल01गक  ओळख मानतो व 

5भ�नाल�ैगी�तलेा 7ाधा�य देतो . 

  प$हला ि�वयर आझाद: मोचा� मुबंई इथे १६ ऑग�ट 

२००८ ला 7चंड सBंयेने आ ण उCसाहाने ि�वयर व ि�वयर 

समथ�कांDया उपि�थतीत झाला .२ जुलाई २००९ $दFल: 

हाय कोटा�ने एक जजमHट पास केला Iयाने कलम ३७७ मLये 

बदल आणला कM दोन वय�कांनी सम5लगंी ल01गक वत�न 

खाजगीत केले असता तो ग�ुहा होणार नाह:. ह:च मागणी 

बNयाच वषा�पासनू ि�वयर सघंषा�तनू होत होती. 

      तर:ह: अजून आQह: ि�वयर आझाद: का मागत आहोत 

(�वातRंय)? आQह: �वातRंय मागत आहोत कारण अजून 

आमDया सोबत भेद भाव होत आहे. अजूनह: बरेच लोक 

आमचा Sवेष करतात आ ण घाबरतात .$दFल: हाय 

कोटा�ने समथ�क  जजमHट $दले असतानाह: काह: धम� 

तCववेCयांनी हH भारतीय स�ंकृतीDया व परंपरेDया Uवरोधी 

आहे असे सांगत आपला Uवरोध नVदवला. तर:ह: आQह: 

नेहमीच समाजाचा अगं आहोत आ ण भारतीय 

7जातWंात  आQहालाह: समान ह�क आ ण स�मान 

5मळायला हवा. 

   या वषX आQह: प�ुहा मोचा� काढणार, फ�त 

�वातRंयासाठ[ नाह: तर आमDया सांUवधा%नक ह�कांसाठ[. 

\या २६ जानेवार:ला आपण ६२ वा भारतीय 7जासCताक 

$दन साजरा करणार. या $दवशी भारतीय सUंवधान अमलात 

आले."जजमHट " अनसुार... "भारतीय सUंवधानात एक 

मलूभतू पाया अ�वेय सव� जनमानसांना समानतनेे 

 समाUव]ट क^न घेणे आहे. या कोटा�ची ह:  मा�यता आहे 

कM भारतीय सUंवधानानसुार समाजात सवा_ना 

समानतनेे  समाUव]ट कर`याची नीती 7%तaबबं करतो. 
  

  या ऐ%तहा5सक ,णी आQह: �वातRंय, �याय, शांतता 

आ ण 7ेम या भावनांशी एक%न]ठ होऊन या 7जातWंात 

भाग घेत आहोत. आमचा हा मोचा� या वUैवLयपणू� भारतीय 

समाजात आमचा �थान व ह�क यासाठ[ कर:त आहोत. 

 समाज आणी सरकारकड ेआमDया मBुय माग`या: 

• ३७७ कलमाची स7ुीम कोटा�तील सनुावणी पणू� 

भारतवषा�त  आमDया ह�कात dहावी  

• ल�ैगी�तDेया आधारे होणारे सव� 7कारच ेभेद 

भावापासनू आQहाला सौर,ण  

 5मळ`याक�रता भारतीय सUंवधानात  फेर बदल
  

• ततृीय  पथंी dय�तीना समान ह�क , मा�यता सव� 

7कारची सधंी उपलfध dहाdया. 

• वSैयकMय  Uवभागांना आमDया मSुयांबgल  व 

गरजांबgल समज दयावी व 

वSैयकMय  ,ेतरतील  Uवभागांनी आQहाला 

उभय5लगंी कर`याच ेhूर उपाय थांबवावे. 

• आपFया समाजात �Wी ,पiुष Uववाह हH बधंनकारक 

मानल ं जात ं अjया मा�यततेनू दबावाने 

होणाNया लkनांचा आपण Uवरोध करतो. 

• सम5लगंी आ ण ततृीयपथंी यांDया7ती होणाNया 

Sवेषाचा अतं dहावा अशी मागणी आQह: करतो. 

पा�रवा�रक,सामािजक,श,ै णक आ ण 

dयावसा%यक $ठकाणी आमDयावर होणाNया 

$हसंा व Sवेषापासनू आQह: म�ुती मागतो. 

तCववेCया श�तींनी आमचा शोषण व आमDया 

Uवरोधात सामािजक मन कलUुषत करणे 

थांबवावे. 

  आQह: आपFयालासlुा आमDया ि�वयर माच� 

मLये आमaंWत करतो आ ण आमDया सोबत 

होणाNया भेदभावांचाUवरोध कर`याची Uवनतंी 

करतो.  

ि�वयर आझाद:. 
  

$दनांक २९ जानेवार: २०११   �थळ :- ऑग�ट hांती 

मदैान     वेळ:- दपुार: ३.०० वाजत


