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શભવપય ટ્રસ્ટ 

શભવપય ટ્રસ્ટ દ્વાયા શાથે ધયામેર વચંાય રયમોજના  ,ઇયિડમા HIV/AIDS 

એરાઈિવ ,શફચાન ઇનોલેળન પંડ GFATM યાઉિડ -૯ ,૪૧૦૨ ,ના વશકાય થી 

આકાય ાભી છે. 
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પ્રસ્તાલના 

            વભરૈંગર્ક વફંધો અંર્ેના ળબ્દકોોનો આણા વભાજભા ંઅબાલ છે એટરા ભાટફ નશી કફ તે 

અંરે્ વભજ નથી યંત ુઆ વફંધો ધાર્ભિક અને વાભાિમ ર્લવભરૈંગર્ક વભાજભા ંણ ધગૃણત છે  .શુુ 

આપ ણ USA ભા ંતેભના કાનનુી અશફલારો અને ત્રોભાં  ”વોડોભી ”“ કફટાભાઈટ” પલા ળબ્દોનો ઉમોર્ 

થામ છે કફ પ ફાઈફરના જભાનાથી પ્રચગરત છે  .વભરૈર્ીક વફંધંો ર્લે વસ પ્રથભલાય તકગવરં્ત 

ચલોનો પ્રાયંબ ર્લશ્વ યદુ્ધ -૦ અને ૪  વભમના યયુોભા ંળરૂ થમો અને ફનેં્ન યધુ્ધો યયુોીમ યાષ્ટ્ટ્રો 

ધ્લાયા ળરૂ કયામા શતા અને તેઓના વળંાધનો તથા ભારશતી તેઓના ર્ણયાજ્મોથી આલેર. 

           આભ ઇગ્રેિડના એડલડગ કાયેિટય  ,જભગનીના ભેગ્નવ શવગપી ડ તથા ઓસ્ટ્રફરીમાના શફલારોક 

એગરવ લરે્યફએ આ ઘટનાને નાભ આલા કોર્ળ કયીકફ પના મગુમા પ્રાચીન શતા  ,પ અંતર્ગત એવુ ં

ભનાત ુ ં શત ુકંફ ર્લશ્વના તભાભ વભાજોભા ંઆ અસ્સ્તત્લભા ં શત ુ ંઅને આથી તે આંતયપ્રજાતીમ  ,જાતીમ 

ેમલશાય છે એભ પગરત છે  .જોકફ “ઉનીદો અનવુાય ”લાકં અથાગત લાણી ધ્લાયા લાસ્તર્લકતાને 

ેમાર્માર્મત કયલી તે વદંબય ધભગ નર્ યેક્ષ ળાસ્ત્રોને આને વભજાલતા ઘણો વભમ રાગ્મો  .આભ  ા ં ,

યયુફર્નમભ (શગ રપ ડ) ઈનલટગ (એગરવ)અને છે ર ેકરીનીકર વાઈકોરોેસ્ટ કારોલ ભારયમા  ,કયેેની ,

એ આ ળબ્દ  ‘શોભોવેસ્યઅુર( ’ વજાર્તમ આકગણ  )તે ળબ્દ પ્રમોજામો, દાળગર્નક ભાઈકર પોકો ટ 

અનવુાય આ વર્લડીમા ારયબાર્ક ળબ્દો શતા યંત ુજાતીમતાની યાજનીર્તઓકફ પની ટૂંક વભમભા ં

ળરૂઆત થલાની શતી તેને ભાટફ ેમર્માર્મત થલા જરૂયી શતા. 

           આ નલા ેમાર્માર્મત અન ેનલીન ‘વમદુામને’ વસપ્રથભ અલયોધ આધરુ્નક પ્રવાય ભાધ્મભો 

ધ્લાયા થમો  .ગ ટનભા ં પતે વભમે ઉદબલેર વામદુાર્મક પ્રવાય ભાધ્મભો ક્ષ  ોબજનક અને અશ્લરર 

વભાચાયોથી પ્રચયુ શતા પને કફટરાક તતં્રો  “કાચોભાર ”ણ કશફતા.  ઓસ્કાય લાઈ ડ વાભે ચારરે 

ેટરાનુ ંસ્પોટક ળબ્દોભા ંર્લલયણ અને પના કાયણે ર્લદફળભા ંતેભનો ફરશષ્ટ્કાય અને છે રે તેભના મતૃ્ય ુ

સધુીતે તે ાળર્લકતાની યાકાષ્ટ્ઠા છતી કયફ છે  .શોભોવેયસ્યઅુર અથ લા ર્ે (આલબ્દો વાથે વાથે ોાિવ 

ના GAI તથા USA ના GAY ળબ્દ ભાથંી ઉદબલેર છે . )વમદુામોને કદી પ્રવાય ભાધ્મભોભા ંવશજતાથી 

રેલાભા ં ના આલતા લતગભાન વભમભા ં ણ તેઓ ભજાક,ેણુા અને અવરશષ્ટ્નતુાના ર્ળકાય ફને છે .

વાપં્રત વભાજ ભાટફ તેઓ જોેભરૂ છે તેવુ ંશે ભાનલાભા ંઆલે છે . 
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              શભવપય ટ્રસ્ટફ ર્લચાયુગ કફ આ ર્તયસ્કૃત વભાજો જાતેજ આર્ આલી ડકાય ઝીરે વાપં્રત 

વભાજ તેભને કઈ નજયફ જોલે તેનો ભાર્ગ સ્લમ ં ફનાલે આ ર્લગબન્ન પ્રવાય ભાધ્મભોના રૈંગર્ક 

રઘભુતીઓ ર્લમક અશફલારોનો વચોટતા અને વશ્િક્ષપ્ત તૃ્્થકયણ  તથા આ વમદુામોની વાપં્રત 

વભાજભા ંસ્લીકૃર્ત તથા વમ્ભાન ભે તેલો ઘર્નષ્ટ્ટ પ્રમાવો ળરૂ થમા. વભાજની મરુ્મ ધયાથી ર્લમુે  

યશફર વભાજ વાભેના બેદબાલ તથા ડકાયો વાથેના કામદાઓ ધીભી ણ ભક્કભ ર્ર્તએ અલયોધો 

તોડી યહ્યા છે  .રૈંગર્ક  રઘભુતીઓ ર્લશ્વની વસથી લધ ુીરડત તથા વસથી લધ ુેણુીત રઘભુર્તઓભા એક 

છે  .આભ સ્થાનીમ સ્તયફ પ્રવાય ભાધ્મભભા ંરૈંગર્ક રઘભુતી વમદુામો લમચે એક યોસ્યી ક માણકાયક 

વફંધંો ફધંામ તેલા પ્રમત્ન થામ તેલી ાબુકાભના .  

 

                                                                               અળોકયાલ કર્લ 

                                                                           ચયેભેન  ,શભવપય ટ્રસ્ટ       
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અંતયના ઊંડાણેથી 

               લો શફરા જમાયફ હુ ં પ્રથભલાય શભવપય ટ્રષ્ટ્ટના રયચમભા ં આલી ત્માયફ હુ ં એક 

નલર્લલારશત  ,પ સ્ત્રીઓના શક્કો ત થા વભાનતાભા ં ભાનનાયી સ્ત્રી શતી, પણે વાભાજજક ર્લકાવક્ષેતે્ર 

વળંોધક તયીકફ કાભ કયફર  .ભાયા આ કામગકા દયમ્માન LGBT ર્વલામના રર્બર્ દયફક ઉેગક્ષત 

રઘભુતી વમદુામોની સ્સ્થર્ત તથા તેભના પ્રશ્નોને વભજલાની તકો ભી શતી. જમાયફ ભેં શભવપય ટ્રસ્ટભા ં

ભારૂ વળંોધન કામગ ળરૂ કયુું ત્માયફ વભજાયુ ંકફ વભાજ ભાત્ર એક ેમસ્યતને તેની જાતીમતાના આધાય ય 

કફલી યીતે ર્તયસ્કાય અને અનાદય કયફ છે અને ભાયી માત્રા ળરૂ થઇ, ભાત્ર એક વળંોધક તયીકફ જ નરશ 

યંત ુ એક ભાનલ તયીકફ  ,ર્લશ્વને દ્વતૈ ,જાતીમાતાઓના વમશુ થી ય વભજલાનો ભોકો ભીમો .

વાભાજજક ,યાજકીમ ,સ્તયફ સ્લીકૃર્ત અને સ્લતતં્ર તથા વમ્ભાન લૂગક જજતદર્ી ેલલાના મૂકતૂ શકની 

જરૂરયમાત ર્લે ણ ષાન થયુ ંરૈંગર્ક રઘભુતીઓ ભાટફ ઝ ભતી અને વર્ેત યી શ્રભ કયતી શભવપય 

ટ્રસ્ટ પલી વસં્થાઓના કામગની પ્રત્મક્ષ અને બાગ્મળાી વાક્ષી ું  .ભાયા આ કામગના વશબાર્ી ભાયા 

ર્ભત્રો ,બા ઈઓ અને ફશફનોની હુ ંખફુ આબાયી ુ ંકફ પઓએ ોતાની રૈંગર્ક રઘભુતી કોભના એક વાથી 

તયીકફ કોઈ ણ બેદબાલ લર્ય ભને સ્લીકાયી . 

           વદય ભાર્ગદર્ળિકા એક ર્લચાય સ્લરૂે શભવપય ટ્રસ્ટના ફોડગના ભનભા ં લોથી શતી યંત ુ

INDIA HVI/AIDS એરામિવ ,Pehchan innovation funded GFA MT Round-9 ની ભદદ લર્ય પ્રોપકટ 

વચંાય કદી અસ્સ્તત્લભા ંના આલત . વોનર ભશફતા  ,વેર્ભનાય ઓયફટય અને મળ ર્લિદય ર્વતશ ની પ્રેયણા ,

વરાશ સચૂનો અને પ્રકાળન કામગભા ંકયફર ભદદ ફદર હુ ંતેભનો અંત :કયણ લૂગક આ બાય ભાનુ ંુ .  

         GLADD ના વેથ આદભ ની ણ આબાયી ુ પભણે ભને તેઓની પ્રવાય ભાર્ગદળીકાના કફટરાક 

રશસ્વાઓનો આધાય રેલા અંર્ે વભંરં્ત આેર . 

         વચંાય પ્રોપકટ દયમ્માન રૈંગર્ક રઘભુતી વમદુામના ઘણા વદસ્મો અને પ્રવાય ભાધ્મભોની 

ેમસ્યતઓએ E-mail કફ કામગળારાઓભા ંઆેર સચૂનો અને પ્રર્તરિમાઓ ભાટફ ઘણી આબાયી ુ  .આ 

વદંબય વોશફર અફ  ફાવી  ,શ્રીધય યંર્ામન ,નીર્તન ક યાણી  ,ર્ળો ુથોભવ ,ભા નલેિરવીશ ર્ોરશર (રયમ 

ટ્રસ્ટ) ર્વ લેસ્ટય ભચગિટ (રયમ ટ્રસ્ટ  )તથા ઓલેવ ેાનની ખફુ આબાયી ુ. ેાવ કયીને ગફતદુ ભાધલ 
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ેીયફ      (વભર્થક  ટ્રસ્ટ  )પઓની પ્રેયણા અને વરિમ મોર્દાન ફદર હુ ંહૃદમ લૂગક આબાય ભાનુ ંુ ં.

તેઓએ ભને આ ર્લર્ળષ્ટ્ટ કામગ કયલા શભંેળા પ્રેરયત કયી છે . 

         વદય રયમોજના ભાટફ ભાયાભા ંણૂગ ર્લશ્વાવ અને વતત પ્રેયણા આલા ફદર શભવપય ટ્રસ્ટના 

અળોકયાલ કર્લ  ,ર્લલેકયાજ આનદં ,અને  રલ ાટણકયની અંત:કયણ ણુગ આબાયી ુ.  પ્રકાળન કામગ 

તથા પ્રવાય ભાધ્મભના વોનર ર્ીમાની નોણ ખફુ આબાય, ભાયા વશકામગ ર્ભત્રો શ્રતુ્તા ભેંર્ે યાલત 

તથા ઉર્ભિ જાદલનો તેભના સચૂનો અને પ્રર્તરિમાઓ ફદર આબાય ેમયત કરૂ ુ  .દીશ્પ્ત ર્વતદફ તથા 

અંકુય શ્રીલાસ્તલનો વળંોધન કામગભા ંભદદરૂ થલાનો ,કલય રૂયફેા ફદર કભરેળ ર્ડફ અને રશવાફ 

રકતાફ તથા અિમ વળંાધનો ભાટફ યભેળ જર્તાની હુ ંઆબાયી ુ . 

         છે રે ભાયા ફે વતંાનોની ણ આબાયી ુ . 

        આળાયાખુ ં ુ કફ આ બાા ભાર્ગદર્ળિકા દયફક વફંરં્ધત ેમસ્યતને ઉમોર્ી નીલડફ અને વતત 

રયષુ્ટ્ટ થતી યશફ. 

 

અ ના ડારં્ે 
 વરાશકાય 
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શચેાન 

             શફચાન  ,યાઉિડ-૯ ,અતર્ગત આલતા ગ્રોફર પંડ દ્વાયા અનદુાર્નત છે અને કોઈ એક દફળ 

ભાટફ HIV જોેભી વમદુામો અને રૈંગર્ક રઘભુતીઓ અંરે્ની વસથી ભોટી અનદુાર્નત કામગિભ છે .

શફચાનનો અથગ  ,ઓેાણ ,જાણકાયી અને સ્લીકૃર્ત એલો થામ છે .૪૧૦૨ ના અંત સધુી, આ પ્રોપકટ 

બાયતના ૪૭ યાજ્મોની ૪૧૧ CBO કફ પઓ HIV ર્નલાયણ  ,અટકાલ કે્ષતે્ર કાભ કયફ છે તેઓનુ ં

વળયતીકયણ કયી ૨૨૩૭૨ ૧ એભ .એવ.એભ (રુૂો પઓ ફીજા રુૂો વાથે જાતીમ વફધંો ધયાલે છે ,)

ટ્રાિવપિડય અને ેમઢંોને આલયી રેલા કરટફદ્ધ છે  .શફચાન પ્રોપયટ કે્ષત્રીમ અનદુાર્નત વસં્થાઓ        

(શભવપય ટ્રસ્ટ ,શફચાન નોથગ યીેમનયરુ્નટ,વાથી વરં્ભા ંએરાઈિવ ઇયિડમા,આંેપ્રદફળ,વીમા)ધ્લાયા  

અભરભા ંછે . 

      ઓયટોફય ૪૧૦૧ થી શફચાન પ્રોપકટ NACO ના વશકાય ધ્લાયા બાયતના ં ૦૭ યાજ્મોભા ં

અભરભા ંઆલેર  .વદય મોજના 2 લગના ર્ાાભા ંર્લસ્તતૃ ાભી ,દફળના દુયલર્તિ ર્લસ્તાયોભા ંઆલેર 

MTH વમદુામનુ ંવળયતીકયણ કયલાભા ં તેનો મરુ્મ બાર્ છે .તદુઉયાતં SACS ધ્લાયા વચંાગરત MTH 

વમદુામો ભાટફ ચારતા TI ને ણ ભજોતુ કયી યશફર છે  .તફક્કા-૦ ભા ંતેનો મરુ્મ ઉદેલમ SSR / CBOS  

ની સ્થાના તથા વળયતીકયણ કયલાનો શતો  .અન ેતફક્કા-2 ભા ંતેનો ઉદેલમ MTH વમદુામને વેલાઓ 

શોંચાડી MTH ેમસ્યતઓ અંર્ેની આયોગ્મ ર્લમક નીર્ત અને ધાયાધોયણ ય વચોટ અવય કયલાના 

છે  .ર્લશ્વ સ્તયફ શફચાન ધ્લાયા MTH વચંાગરત કામગિભોનો અનબુલ ુુજ છે  .આથી વદય કામગિભ ને 

અભરભા ંમકુલો એ ર્લળા અને ડકાયભમ કાભ છે જોકફ શફચાનની ૬ ક્ષેત્રીમ વાથી વસં્થાઓએ આ 

ડકાય ઝીરી વદય કામગિભો ભાટફ નલીન ેયશૂ યચનાઓ ,અને પ્રવરૃ્તઓના અભરીકયણભાં નોંધાત્ર 

પાો આપ્મો છે . 
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બાર્ -  લૂગકરૂ્ભકા  8 

બાર્ -  ળબ્દાલગર 10 

બાર્ -૩  ટ્રાિવપિડય ેમસ્યત ર્લમક ભારશર્ત  / ારયબાર્ક ળબ્દો - 16 
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બાર્ -૨  પ્રવાય ભાધ્મભોએ ધ્માનભા ંયાેલા પલી ફાફતો  : એર .ે.ફી.ટી   

          વમદુામો ર્લે ભ્ારં્તઓ .- 21 

બાર્ -   ભાધ્મભોએ પ્રકર્ળત કયલા પલા મદુાઓ 25 
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એર .ે.ફી.ટી વમદુામો વફંધંીત પ્રવાય ભાધ્મભો ભાટફની ભાર્ગદર્ળિકા  

બાગાલૂમૂવૂભૂા  ૧ - 

 રૈંગગૂ રઘભુતીઓની વાચી અને મથામોગ્મ ઓખ અંગેની ભાગમદવળિૂા  

           એર .ે.ફી.ટી  અથાગત   રૈંગર્ક રઘભુતી વમદુામો શારભા ંએલી રયસ્સ્થર્તભા ંછે  પભા ંરોક 

અગબપ્રામો તેભના કે્ષ અથલા તો તેથી ર્લયીત યીતે લશેંચામેરા છે  .લય   તભાનત્રો અને પ્રવાય 

ભાધ્મભોએ રૈંગર્ક રઘભુર્તઓ ર્લે ઘણી ચચાગઓ કયફર છે  .અભાયા વળંોધન મજુફ પ્રવાય ભાધ્મભોએ 

આ લાતભા ંફેલડો બાર્ બજલેર છે .એક તયપ આ રઘભુર્ત વમદુામોને રર્તી વભસ્માઓને યુુ કયી 

છે  .અને ફીે તયપ આ વમદુામોના શકો તથા આ શકોને આ વમદુામોની જજતદર્ીભા ં વાથગક કયલા 

અંર્ ે વાતત્મ ણૂગ ચચાગઓ કયફર છે .આ ફનં્ને વદંબય   રૈંગર્ક રઘભુતીઓને આ ભાધ્મભોભા ંકફલી યીતે 

યુુ કયલાભા ંઆલે છે તે અત્મતં ભશત્લનુ ંફની યશફ છે  .વતત ચા મા આલતા વાભાેક ,ધાર્ભિક ,અન ે

વાસં્કૃર્તક  મ ૂમો વાભાિમ રોકભતનુ ંવકન કયફ છે .તેલી સ્સ્થર્તભા ંઆધરુ્નક પ્રવાય ભાધ્મભો વાભાિમ 

જનતાને પ્રલતગભાન  ર્લશ્વભા ં ઉબયી યશફર નલી ર્લચાયધાયાઓ અને વભસ્માઓથી લાકફપ કયફર છે .

રૈંગર્ક રઘભુતીઓને વાચી ,મોગ્મ અને ર્નયેક્ષ  યીતે  ભાધ્મભો યુુ કયફતે ભશત્લનુ ં  છે .આ ઉદફલમ 

વાભાિમ નથી અભાયા વળંોધનો અને પ્રવાય ભાધ્મભો વાથે વકંામરે ેમસ્યતઓ અને રૈંગર્ક 

રઘભુતીઓના પ્રર્તર્નર્ધઓ વાથેની ર્લર્લધ કામગળાાઓ ફાદ એવુ ંપરીત થામ છે કફ શુુ ણ ેાવ 

કયીને ક્ષૈત્રીમ બાાઓના પ્રવાય ભાધ્મભોભા ંવાચી ભારશતીનો અબાલ છે  .ેાવ કયીને આ રઘભુર્તઓને 

રર્તા ાયીબાર્ક ળબ્દો તથા તેનો મોગ્મ ઉમોર્ કયલા ર્લે શુુ ણ વાચી ભારશતીનો અબાલ 

લતાગઈ યહ્યો છે, આને કાયણે પ્રત્મક્ષ અથલા યોક્ષ યીતે પ્રવાયકનો અંર્ત અગબપ્રામ આ ચચાગઓભા ં

વાભરે થઇ જામ છે .આ કાયણોને રઈને રૈંગર્ક વમદુામો ભાટફ કાભ કયતી વસં્થાઓ ‘ાુ ં પ્રવાય 

ભાધં્માભોભા ંઆણે ફદરાલ રાલી ળયા છે ?’ આ મદુા ય આંતયર્નરયક્ષણ કયલા કટીફધ્ધ થમેર છે . 

             વચંાય રયમોજના આ કામગ ભાટફ વાકાય ાભેર છે  .શભવપય ટ્ર ષ્ટ્ટ તથા તેભના વશમોર્ી 

શફચાન ઇનોલેળન પંડ (GFATM-ROUND -9 ) ધ્લાયા આ મોજના અભરભા ંઆલી યશફર છે  .પ્રવ  ાય 

ભાધ્મભો વાથ ે વર્લસ્તાય ચચાગઓ  ,તારીભળાાઓ અને વળંોધનો ફાદ વદય ભાર્ગદર્ળિકા તૈમાય 
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કયલાભા ંઆલેર છે .તેનો ઉદેળ   રૈંગર્ક રઘભુતીઓ અંરે્ વાચી ભારશતી  ,ભાર્ગદળગન અને તેનો પ્રવાય 

ભાધ્મભોભા ંમથામોગ્મ ઉમોર્ અંર્ે ભદદરૂ  થલાનો છે .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



વચંાય ભાધ્મભ ભાર્ગદર્ળિકા: બાયતભા ંરૈંગર્ક રઘભુર્તઓ અંરે્ના વભાચાયો પ્રવાય કયલા 
અંરે્ની ભાર્ગદર્ળિકા 

 

શભવપય ટ્રસ્ટ Page 10 

 

બાગ  ૨- 
     ારયબાર્ક ળબ્દાલગર  (બાર્-૪ અને ૨) ગ્રેડ ભાર્ગદર્ળિકા (DAAG) યથી તૈમાય કયલાભા ં

આલેર છે . * 1 

ફામવેસ્યઅુર અથામત દ્વિગરિંગીફામ , (Bisexual,Bi) 

       પ ેમસ્યત રુૂ તથા સ્ત્રી ફનંે વાથે ળાયીરયક ,બાલાત્ભક અને પ્રેભ કયલા વભથગ શોમ તેને  દ્વગરતર્ી 

અને /કફ ફામવેસ્યઅુર કફ ફામ કશફલાભા ંઆલે છે .આલી ેમસ્યતઓ તેભના ેલનકા દયમ્માન ર્લગબન્ન 

યીતે આવુ ંઆકગણ અનબુલતા શોમ છે .આલી ેમયતીઓએ કોઈ ર્લર્ળષ્ટ્ટ યીતે  રૈ ગર્ક આકગણ  / 

વફધંો  અનબુેય ુ શોમ તે જરૂયી નથી ેયી યીતે  દ્વગરતર્ી કશફલડાલલાભા ં કોઇણ પ્રકાય નો રૈંગર્ક 

વફંધ થલો તે જરૂયી નથી . 

ફામોપોગફમા(Biphobia))િીગરિંગીઓ પ્રઓમે  ણૃા(  

       આ ળબ્દનો અથગ  દ્વરીંર્ી ેમસ્યતઓ યત્લે ધણૃા અને  / અથલા ડય તેલો થામ છે  .ભશદ  અંળતેે 

પ્રલતગભાન ભાિમતાઓ પભકફ એકથી લધ ુ ેમસ્યતઓ વાથે ળાયીરયક વફધંો, જાર્તમ યોર્ોના વિંભણ 

ર્લમક ભ્ભણાઓ ય આધાયીત શોમ છે . 

         દ્વરીંર્ીઓ પ્રત્મે અવરશષ્ટ્નતુા અને લૂગગ્રશ તેલો અથગ લધ ુમોગ્મ છે . 

ૂભીગ આઉટ (coming out))ોતાની રનગગૂ ઓખાણ અંગેની ીશયેાત(  

        આ એક સ્લસ્લીકૃર્ત અંરે્ની આેલન પ્રરિમા છે  .ેમસ્યત પ્રથભ તો ોતાના  ર્લે વભરૈંગર્ક   

(ર્ે અથલા રેસ્સ્ફમન  )દ્વીરીંર્ી કફ ટ્ર  ાિવપિડય એલી ઓે નક્કી કયફ છે અને ત્માયફાદ તેને ફીે 

ેમસ્યતઓ કફ વભાજ ભા ં ેમયત કયફ છે  .જ  ાશફય ભા ં ોતાની ઓેાણ ર્લે  જાણ કયલી તે આ 

પ્રરકમાનો બાર્ શોમ કફ ના શોમ ળકફ. 

 

ક્રોવેટેડ(Closeted) અવ્મૂત  

                                                           
1
  http://www.glaad.org/reference. 
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         અથાગત એલી ેમસ્યત કફ પ ોતાની રૈંગર્ક ઓેાણ કફ જાર્તમતા અંરે્ જાશફય થમેર નથી .

અથાગત એલી ેમસ્યત કફ પ વભરૈગર્ક , દ્વરીર્ી કફ ટ્રાિવપિડય તયીકફ શુુ ફશાય આલી નથી.  

ગે(Gay) વભરૈંગગૂ 

           અથાગત એલી ેમસ્યત કફ પને ોતાના જ ગરતર્ની ેમસ્યત પ્રત્મે મસન  ,બાલાત્ભક કફ પે્રભ 

આકગણ શોમ .રેસ્સ્ફમન ળફ   દ કફટરીકલાય ફે સ્ત્રીઓ લમચેના આલા વફંધને કશફલાભા ંઆલે છે .

શોભોવેસ્યઅુર (વજાતીમ) ળબ્દ શલે ુુનો તથા અભાન ણૂગ ર્ણલાભા ં આલતો શોલાથી તનેો 

ઉમોર્ ેમલશાયભા ંના કયલો. 

જેન્ડય(Gender) ીવત  

         આ ળબ્દ રુુત્લ અથલા સ્ત્રીત્લ અને તેના વાભાેક ેમલશાય અને કરૂ્ભકાને દળાગલે છે . 

જેન્ડય ડીસ્પોરયમા (Gender Dysphoria) 

       અથાગત એલી ેમસ્યતઓ કફ પઓ ોતાની નૈવગર્િક જાર્ત (જિભ વભમની)થ  ી ર્લરયત યીત ે

ોતાને ઓેાલે છે.તેઓ ભાટફ લયામ છે આ ેમસ્યતઓ ર્લગબન્ન યીતે અનકુરૂ્ત કયફ છે  .દા.ત.ોતાની 

રૈંગર્કજાર્તથી ગફરકુર ર્લરૂધ્ધ યીતે નો ેમલશાય અથલા તો રૈંગર્ક રાક્ષણીકતાઓનો ત્માર્  ,અન ે

ોતાની નૈવગર્િક  રૈંગર્ક જાત થી ર્લયીત શોલા ર્લે અદમ્મ રાર્ણી અને અનકુરૂ્ત થલી . 

શટે્રોવેસ્યઅુર (Heterosexual) વલભગરિંગી અથલા સ્ટે્રઈટ  

       અથાગત એલી ેમસ્યત કફ પને ોતાનાથી ર્લરૂધ્ધ ગરતર્ના ેમસ્યત વાથે મસનઆકગણ શોમ. 

 

 

 

શોભોવેસ્યઅુરવલી વ્મલક્ત ૂેજે ોતાનાજ રયગની લ(્ મલક્ત વાથે ીતીમ આૂમણ 

અનબુલે).શોભોપોગફમા )વભગરિંગીઓ પ્રઓમે  ણૃા( 
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        અથાગત વભગરતર્ીઓ પ્રત્મે ધણૃા અને  / અથલા ડય એર .ે.ફી.ટી વમદુામો પ્રત્મે 

અવરશષ્ટ્નતુાઅને લૂગગ્રશ એલો  અથગ લધ ુમોગ્મ છે . 

રેસ્ફીમન( Lesbian )ફે સ્ત્રીઓ લચ્ચેનો વભરનગગૂ વફંધ           

      અથાગત એલી સ્ત્રીકફ પને ફીે સ્ત્રી પ્રત્મે ળાયીરયક,ભાનર્વક કફ પે્રભાકગણ શોમ કફટરીક રેસ્ફીમન 

સ્ત્રીઓ ોતાને વભરૈંગર્ક અથલા વભરૈંગર્ક સ્ત્રી તયીકફ ઓેાલાનુ ંવદં કયફ છે  .આ ેમસ્યતઓ ભાટફ 

શોભોવેયસ્યઅુર ળબ્દનો ઉમોર્ ન કયલો રશતાલશ છે કાયણકફ તેને ધણૃાસ્દ ભાનલાભા ંઆલે છે . 

 વર(ટી.ફી.વર.જી ,ટી.ફી.જી. LGBT/GLBT) 

        આ રેસ્ફીમન ,રે્, ફામવેસ્યઅુર અને ટ્રાિવપિડય ભાટફનો ટૂંકાક્ષય છે .આ ળબ્દ રઘભુર્ત 

વમદુામોને લધ ુર્લસ્તતૃ યીતે વભારં્લષ્ટ્ટ કયફ છે .  

 એ ધ્માનભા ંયશફ કફ શ્રોતાઓ અથલા લાચકો આ દયફક અક્ષય ને તેના વંણૂગ ળબ્દાથગથી લાકફપ 

શોમ 

વભ)MSM (વભ.વવ. 

 આ ટંુકાક્ષયી ળબ્દ ફે રુુો લમચેના મસનવફંધં ને કશફલાભા ં આલે છે આ રુુો ોતાન ે

વભરૈંગર્ક  /દ્વીરૈંગર્ક ઓેાેમા ર્વલામ અિમ રુૂો વાથે મસન અથલા  /અને બાલાત્ભક વફંધંથી 

જોડામ છે .વદય ળબ્દ તફીફી બાાભા ંલધ ુેમલશાય ણુગ છે .  

આઉટ)TUO( વ્મક્ત થક્ુ ં, 

 એલી ેમસ્યત પ ોતાના અંર્ત કફ જાશફય ેલનભા ંોતાને રેસ્ફીમન  ,વભરૈંગર્ક ,દ્વીરૈંગર્ક, 

અથલા /  અને ટ્રાિવપિડય તયીકફ ઓેાલે છે  .દા.ત. યીકી ભારટિન એક “આઉટ ”ો સ્ટાય છે . પ 

ોટોયીકો ળશફય નો લતની છે . 

ીવત)SES(   

         અથાગત રુૂ અથલા સ્ત્રીના જિભ વભમેના જનનારં્ો આધારયત ઓેાણ .  
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ીતીમતા (SEXUALITY)  

 અથામત ોતાની ીતી ૂે તેનાથી વલાુર્ધ ીવત પ્રઓમેના આૂમણ,અનુૂ વૂત અને વ્મલશાયને દળામલે છે. 

ીતીમ વ્મલશાય( SEXUAL ORIENTATION  ) 

  આ વૂ લનજ્ઞાવનૂ રયબાા છે  .વ્મલક્ત ના (જેભાં વભરૈંગર્ક ,દ્વીરૈંગર્ક, ર્લજાતીમ અન ે

ટ્રાિવપિડય નો વભાલેળ થામ છે  ).મસન  ,બાલાત્ભક અને પ્રેભ આધારયત આકગણ ને દળાગલે છે .

જાતીમ ેમલશાય એ ેમસ્યતના ડાફોડી કફ જભણોડી શોલા પવુજં વશજ અને નેવગર્િક છે.ેમસ્યતએ 

ોતાના જાતીમ ેમલશાય ની ઓે ભાટફ કોઈ મસનવફંધં કમોજ શોઈ તે જરૂયી નથી  .ેયફેય તો 

ક ોઈણ પ્રકાય નો મસનવફંધં થમો શોમ તે જરૂયી નથી . 

 ભેઘધનુી ધી( RAINBOW  FLAG) 

 આ ધજા ADTM ેમસ્યતઓની ર્સયલ માત્રા  (hirae edirp )ભા ંજોલા ભે છે  અને તે ADTM 

વમદુામોની યફરીમો તથા ર્સયલન ુપ્રર્તક છે .૦૯૭૧ થી તે ેમલશા રૂ ઉમોર્ભા ંછે ભેઘધનુના યંર્ો 

આલા વમદુામની ર્લર્લધતાઓ દળાગલે છે.ર્લર્લધ યંર્ોલાી ધજા ળારં્તનુ ંપ્રર્તક ણ છે તથા આ  ધજા 

એ ADTM વમદુામોના ર્સયલન ુપ્રર્તક છે , પનો વામદુાર્મક યફરીઓભા ંઉમોર્ થામ છે  .  

વોડોભી ૂામદાઓ  )STATMY ODOS( 

 આ કામદાઓ શફઠ કફટરાક મસનવફંધંો પલાકફ ગદુાભૈથનુને ગનુારશત ર્ણલાભા ં આલે છે .

િર્તશાર્વક યીતે ેાવ કયીને વભરૈંગર્ક રોકોને વજા કયલા આ કામદાઓનો ઉમોર્ કયલાભા ંઆલતો 

શતો ,પને વોડોભી રોઝ કશફલાભા ંઆલે છે .બાયતીમ ફધંાયણની ૩૭૭ની કરભ આ કામદાને યુુ કયફ છે .

‘વોડોભી’  ળબ્દનો ઉમોર્ વભરૈંગર્ક સ્ત્રી વભરૈંગર્ક ,દ્વીરૈંગર્ક અને ટ્રાિવપિડય ભાટફ કદી કયલો નશી.  

 

( GSTભાનર્વક યોર્ોના ર્નદાન અને આંકડાકીમ સુ્સ્તકા ) 



વચંાય ભાધ્મભ ભાર્ગદર્ળિકા: બાયતભા ંરૈંગર્ક રઘભુર્તઓ અંરે્ના વભાચાયો પ્રવાય કયલા 
અંરે્ની ભાર્ગદર્ળિકા 

 

શભવપય ટ્રસ્ટ Page 14 

 

 આ સુ્સ્તકા અભેરયકન ભાનવ યોર્ ર્નષ્ટ્ણાતોના વઘં ધ્લાયા પ્રકાર્ળત કયલાભા ંઆલેર છે  .આ 

સુ્સ્તકાભા ંભાનર્વક યોર્ોને વલગવાભાિમ બાા અને પ્રભાગણત રયબાાભા ંદળાગલેર છે  .વદ ય સુ્સ્તકા 

તફીફો  ,ભાનવવાસ્ત્રીઓ ,વળંોધકો, ભાનર્વક યોર્ોની દલાઓને ર્નમતં્રણ કયતી વસં્થાઓ, આયોગ્મ 

ર્લભાઓની કંનીઓ  ,દલાઓ ફનાલતી વસં્થાઓ ,કામદાર ક્ષી વસં્થાઓ અને કામદા ફનાલતી 

વસં્થાઓ ધ્લાયા ઉમોર્ રેલામ છે  .આ સુ્સ્તકા OHW તથા VSSG ધ્લાયા  ણ ઉમોર્ભા ંરેલાભા ં

આલે છે .૦૮/૨/૪૧૦૩ના યોજ તેનુ ંાચંમુ ંવસં્કયણ પ્રકાર્ળત થમેર છે .વભરૈંગર્કતાને ભાનર્વક યોર્ 

ન ર્ણલાની પ્રરિમા ૦૯૭૧ ભા ં ળરૂ થમેર ભા ં તે યૂી ૦૯૭૨ ,થમેરભા ં ૦૯૮૭ , વભરૈંગર્કતાને 

ભાનવયોર્ોની આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ સચૂીભાથંી તેને વદંતય યીતે કાઢીનાેલાભા ંઆલેર . 

યતયયારટ્રીમ( DCA યોગ લગીૂયણ  ) 

          ભાનર્વક યોર્ો ભાટફ લયાળભા ંઆલતી આ સુ્સ્તકા ર્લશ્વ આયોગ્મ વસં્થા ધ્લાયા પ્રકાળીત 

કયલાભા ંઆલે છે  .આ સુ્સ્તકા વભગ્ર આ યોગ્મને આલયી રે છે  .GST એ ભાનર્વક યોર્ોના ર્નદાન અથય 

USAભા ંભશદઅંળે ઉમોર્ભા ંરેલામ છે જ્માયફ VSG યયુો અને ર્લશ્વના અિમ દફળોભા ંપ્રચગરત છે .

ર્લશ્વ આયોગ્મ વસં્થાએ ણ ૦૯૯૪ભા ં01-VSG ભા વભરૈંગર્કતા ન ેયોર્ોની આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ સચૂીભાથંી 

ફાકાત કયફર છે. 

ટ્રાન્વજેન્ડય, ટ્રાન્વવેક્સ્યઅુર 

   ુુઓ :ટ્રાિવપિડય ેમસ્યતઓ ર્લે જાણકાયી શફઠ આલયી રેલામેર છે . 

પ્રાઈડભાચમ )યેરી /ગત્રયલ માૌા( યેડ / 

       ર્લશ્વબયભા ંઅને બાયતભા ંરૈંગર્ક રઘભુર્ત વમદુામો ોતાની ર્લર્લધતા  ,શાજયી અન ેઅસ્સ્તત્લ 

દળાગલલા દય લય આલી માત્રા /ય  ેરીનુ ંઆમોજન કયફછે  .આનો ઉદેળ આ વમદુામોના શકો ર્લે 

વાભાિમ નાર્રયકોને જ  ઞાત કયલાનો છે  .આ યફરીભા ંર્લર્લધયંર્ી ોળાકો,મુે ાલ ટાઓ ,લેળકુા ધ્લાયા 

વભરૈંગર્ક ેમસ્યતઓ પ્રદળગન કયફછે . 

Queerૂલી( ય) 
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          વાભાિમ વજંોર્ોભા ં આળબ્દ ર્નતદાત્ભક અથગભા ં લયામ છે .યંત ુ કફટરાક LGBT ેમસ્યતઓ 

ોતાને Queer તયફકફ ઓેાલાનુ ં વદં કયફ છે, જોકફ તેને વલગેમાી આલકાય ભેર નથી  .આ 

વજંોર્ોભા ંઆ ળબ્દ નો ઉમોર્ ત્માયફજ કયલો જ્માયફ LGBT ેમસ્યત ોતાને આ યીતે ઓેાલા ભાટફનો 

આગ્રશ યાેતી શોમ .LGBT  વાથે જ્માયફ Q અક્ષય ઉભેયલાભા ંઆલે ત્માયફ તેનો અથગ Queer(યલીય) 

અથલા Questioning (પ્રશ્નાથી)  ર્ણલો .  
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બાગ૩- 

        ટ્રાિવપિડય ેમસ્યતઓ ર્લે ભારશતી, કફટરાક મરુ્મ ારયબાર્ક ળબ્દો  

ટ્રાન્વજેન્ડય)OTdnegrnarT( 

        જિભ વભમે જનનારં્ ધ્લાયા નક્કી થમેર જાર્તઓને અનરુૂ વાભાિમ ેમલશાય અને કામગ થી 

ર્લરૂધ્ધ યીતે લતગનાયી ેમસ્યતને ટ્રાિવપિડય કશીાુ.ં રુૂ થી સ્ત્રી તયીકફ લતગનાય ને ટ્રાિવ વભુન અને 

સ્ત્રી થી રુૂ તયીકફ લતગનાય ને ટ્રાિવ ભેન કશફલામ છે . 

તવૃતમગરિંગ (Third gender) 

       પ ેમસ્યતઓ ોતાને સ્ત્રી અથલા રુૂ તયીકફ ઓેાલા (ોતાની ભયજ  ી થી કફ વાભાેક 

સ્લીકૃર્ત ધ્લાયા )ના ભાર્તા શોમ તેઓને કશફલામા છે .તદઉયાતં પ વભાજભા ંત્રણ કફ તેથી લધ ુરૈંગર્ક 

જાર્તઓને સ્લીકૃર્ત ભેર શોમ તે રોકોનો ણ આભા ંવભાલેળ થામ છે . 

વકં્રાત અલસ્થા (TRANSITION) 

       પ ેમસ્યતઓ ોતાના ગરતર્ ફદરલાની પ્રરિમા દયમ્માનભા ંશોમ તેઓ ભાટફ લયામ છે . 

 

 

Hijraવ્મયં ) રશજડા ( 

        રશજડા ેમસ્યતઓ જૈર્લક રયષ્ટ્ટએ રુૂ શોમ છે  .યંત ુવભમ જતા તેઓ ોતાની રુૂ તયીકફની 

ઓેાણ ને નકાયી ોતાને  “સ્ત્રી “  કફ ન “રુૂ” અથલા ‘રુૂ અને સ્ત્રીની લમચેની ેમસ્યત ’ (ન સ્ત્રી ન 

રુૂ )તયીક  ે ઓેાલાનુ ંવદં કયફ છે. તેઓ ર્િભભા ંપ્રચગરત ટ્રાિવપિડય, ટ્રાિવવેયસ્યઅુર  (રુૂ 

થી સ્ત્રી  )વાથે ઘણી યીતે વયેા છે,  યંત ુ રશજડાઓની એક રાફંી યંયા અને વસં્કૃર્ત છે તથા 

તેઓની એક ભજોતુ વાભાેક ેમલસ્થા છે પને યીત કશફલામ છે  (અથાગત રશજડા વમદુામના  વથમ 

ફનવું ).  યીત વંન્ન થમા છી રશજડો ફનેર ેમસ્યત ોુુ ુર્ગ ગરુૂના અંકુળ શફઠ આલે છે  .ત્માય ફાદ તેને 
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ચેરા તયીકફ ઓેાણ ભે છે  .ગરુૂઓ  નો ચેરાઓ તથા તેભના સ્લાસ્્મ વફંર્ધત ર્નણગમો ય ેાવો 

અંકુળ શોમ છે . અરર્ અરર્ પ્રદફળો ભા ંતેઓને અરર્ અરર્ નાભ થી ફોરાલામ છે  .દા.ત .રકન્નય 

(રદ શી  )તથા અયાલણ (તર્ભરનામુ).  રશજડાઓ નલજાત ફાકોને આળીલાગદ આલા અને રગ્નોભા ં

નાચર્ાન ધ્લાયા ૈવા કભામ છે  .કફટ રાક શીજડા લૈલમાવરૃ્ત (ન )અને ગબક્ષા ભારં્લાભા ંના કામગભા ં

ણ વકંામેર શોમ છે  .ુુજ  રશજડાઓ ોતે સ્લતતં્ર ેમલવામ કયતા શોમ છે અને ખફુજ ુુજ રશજડા 

ઓની ોતાની વસં્થાઓ શોમ છે . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ટ્રાન્વજેન્ડય ઓખનુ ંછૌ 

     

ટ્રાિવલવગટાઈટ 

)Transvestite( 
ટ્રાિવવેયસ્યઅુર 

)Trans-sexual( 
ઇિટયવેયવ 
)Intersex( 

ડ્રફર્યલીન 
)Drag Queen( 

રશજડા 
)prjid( 
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બાગપ્રવાયણ વભમે  ના પ્રમોજલા મોગ્મ ળાદો  ૪- 

Admitted Confessed – એર/ે/ફી/ટી શોલાનો એકયાય  કોરુાત /આ પ્રકાયનો 

‘ / ’એકયાય‘કોરુાતએક નકા ’યાત્ભક વડંોલણી સચૂલે છે  . 

 

એલી ેમસ્યત પ 
ોતાથી ર્લરયત 
જાર્તના કડા ં શફયફ 
છે યંત ુતે ોતાનીજ 
ગરતર્ની ેમસ્યત વાથે 
આકર્િત થામ એ 
જરૂયી નથી. 
ટ્રાિવલવગટાઈટ 
જાશફયભા ં આપ્રકાયનુ ં
લસ્ત્ર રયધાન કયતા 
નથી, જ્માયફ િોવ 
ડ્રફવવગ જાશફયભા ં આ 
પ્રકાયના લસ્ત્રો શફયફ 
છે. 

 

તેલી ેમસ્યત પ 
ોતાની ભાનાર્વક  
જાર્તમતા પ્રર્ત 
ફદરાલા ની પ્રરિમા 
ભા ં શોમ અથલા વંણૂગ 
ણે ફદરાઈ ચકુી 
શોમ એલી ેમયતી કફ 
પણે ોતાના ગરતર્ 
રયલતગનની પ્રરિમા 
ઇમછતી શોમ અથલા / 
અને તે પ્રરિમાનો 
આયંબ કમો શોમ 
અથલા કયી ચકૂફર 
શોમ. 

 

એલી ેમસ્યત 
પના જનનારં્ો 
વંણૂગ ણે 
રુૂ/ સ્ત્રીના  
શોમ અથલા/અન ે 
વરંકણગ અલસ્થાભા ં
શોમ. શભોોોડાઇડ 
ળબ્દનો ણ 
ઉમોર્ થામ છે. 
જોકફ આ ળબ્દ 
પ્રમોર્ ેણુાસ્દ 
ર્ણામ છે. 

 

એલી વજાતીમ 
ેમસ્યત પ 
ર્લરયત ગરતર્ના 
કડા શફયી 
રુૂો ને આકય 
છે. 

 

પઓ જૈર્લક 
રષ્ટ્ટીએ એલા 
ેમસ્યતઓ છેપ 
રુૂ યંત ુ
ોતાની રુૂ 
તયીકફની 
ઓેાણ ને 
ત્મે તેઓ 
શીજડા વમદુામો 
ધ્લાયા ચારતા 
ધાર્ભિક થં 
અથલા 
ઘયાનાભા ં પ્રલેળ 
ભેલે છે. 
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Alternative sexuality (અન્મેત્તય ીતીમતા  ) 
         વાભાિમ ળબ્દકોભા ં અિમેત્તય નો  અથગ એક કયતા લધ ુ ર્લક ો ભી યશફ એભ થામ 

છે .એર.ે.ફી.ટી( LGBT  )વમદુામના વદંબગભા ંઅિમેત્તય જાર્તમતા ળબ્દ એલી છા ઉબી કયફ છેકફ આ 

વમદુામના ેમસ્યતઓ ાવે વભરૈંગર્કતા વાભે ર્લભરૈંગર્કતા નો ર્લક  છે ણ તેઓ વબાનણે 

વભરૈંગર્ક થલાનો ર્લક  વદં કયફ છે  .આ પ્રકાયની છા અને ભાિમતા ફનં્ને ેોટા છે          .  

Eunuch   )શીજડા(  

        િર્તશાર્વક યીત ે જોતા તરૂણ ફાકોના જનનારં્ો લારઢ નાંે ી તેઓને શીજડા ફનાલલાભા ં

આલતા  .યજલાડાઓના વભમભા ંતેઓ યાજ દયફાય તથા યાણીઓના ંલાવભા ંર્લશ્વાસ ુવંકગ અર્ધકાયીઓ 

પવુ ંકાભ કયતા  .આ ળબ્દ પ્રમોર્ શીજડા તથા ટ્રાિવપિડય ેમસ્યતઓ ભાટફ નીિદાત્ભક અને અભાન 

જનક છે .  

શભામફ્રોડાઇટ)erTddrhTaaier( 

          એલી ેમસ્યત પભના જનનારં્ો વકંીણગ છે.આ ભાટફ ઇિટયવેયવ (intersex) ળબ્દ ણ લાયલાભા ં

આલે છે .આ ળબ્દનો રશજડાઓ કફ ઇિટયવેયવ ેમસ્યતઓ ભાટફ પ્રમોર્ કયલો ધણૃાસ્દ છે . 

શોભોવેક્સ્યઅુર   )eadaeroudH(  

          આ ારયબાર્ક ળબ્દ તફીફી બાાનો છે અને પ્રવાય ભાધ્મભોભા ં તેનો ઉમોર્ LGBT 

વમદુામો ભાટફ અભાનજનક અને ર્નમ્ન છે  .રે્ /રેસ્સ્ફમન ળબ્દ પ્રમોજલો લધ ુમોગ્મ છે .  

શોભોવેક્સ્યઅુલ્વ / શોભોઝ )eadaeroudHe/hadae(  

          વભરૈંગર્કો ભાટફ આ ળબ્દ ઘણો જ અભાન જનક છે  .ભાટફ તેનો પ્રમોર્ ન કયલો  

શોભોવેસ્યુઅંર વેક્વ  eadaeroudH( ગે વેક્વ /sex / gdg / sex)  

         આ ળબ્દ ભીરડમાભા ં લધ ુ લયામ છે .આ ળબ્દોનો પ્રમોર્ ણ ધણૃાસ્દ છે તેના સ્થાન ે

વભરૈંગર્ક વફંધંોકફ ેમલશાય એલો ળબ્દ પ્રમોજલો  .  
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શોભોવેક્સ્યઆુરીટી –ૂંડીળન (Homosexuality – a Condition)   

        આ ળબ્દના પ્રમોર્થી એલો અથગ ઉવે છે કફ વભરૈગર્કતાએ યોર્ છે પ ભટી ળકફ છે .આ 
કાયણે આ ળબ્દનો ઉમોર્ ટાલો. 

ઇન્ડરજજિંગ ઇનવેક્વ વબંોગભા ંયત / યશકે્ ુ ં(Indulging in sex)  

         વબંોર્ભા ંયત યશફવું  ,તેના કયતા ંવબંોર્ કયલો લધ ુર્નયેક્ષ છે .  

ઓનરી ગે વ્મક્ત( થમેર વીતીમ વ્મલક્ત) (Openly Gay) 

           એલા ેમસ્યતઓ પઓ ોતાના અંર્ત  ,જાશફય અને ેમલવાર્મક ેલનભા ંવભરૈંગર્ક ેમસ્યત છે .ેમયત 

અથલા ખ ુરા રેસ્સ્ફમન ,ફા મવેયસ્યઅુર ,ટ્રાિવપિડય ભાટફ ણ આ ળબ્દ પ્રમોજામ છે . વચોટ યીતે વાભાિમ 

પ્રમોર્ભા ં રેલાભા ં આલતો આ ળબ્દ પત ે ેમસ્યતની રૈંગર્કતા / રૈંગર્ક અગબર્ભની જાશફયભા ં ‘કોરુાતની 

બાલના ’દળાગલે છે પ અવભાનતા સચૂક છે     .      

આઉટીગ  Tueing / Tuera) ફશાય આલક્ુ(ં આઉટેડ / 

         ેમસ્યતની જાશફયભા ંોતાની અથલાતો અિમ ેમસ્યતની રૈંગર્ક ઓેાણ અથલા જાતીમતાની 

જાશફયાત કયલાની પ્રરિમાને ભાટફ લયાતો ળબ્દ .વભ રૈંગર્ક વમદુામનો એક ર્લળા લર્ગ આ ળબ્દને 

અમોગ્મ ભાને છે .ેમસ્યત ોતાના કંુટંુફભા ંઅથલા ર્ભત્રોભા ંફશાય આલલાને સ્લીકાયફ યંત ુપ્રવાયણ 

ભાધ્મભો ધ્લાયા ફશાય આલવુ ં વદં ના ણ કયફ. 

રાઈપ સ્ટાઈર OiyreegHr )જીલન ળનરી( 

          ેમસ્યતની ેલન ેલલાની ળૈરી દા .ત . ઉબોર્તાલાદી  ,વાદર્ીણૂગ ,માગલયણને અનરુૂ,  

આયાભભમ ,ેમસ્ત  ,ફેઠાબ ,લરે્યફ ેમસ્યત ોતે આ ળૈરી વદં કયફ છે . LGBT વમદુામના રયેયમભા ં

આ ળબ્દ લાયલો એવુ ંઅગબપે્રત કયફ છે  ,કફ ેલનળૈરી ેમસ્યતની જાર્તમતા ભાથંી ઉદબલે છે અને 

આને રીધે એલા ગચુલાડો ઉબો થામ છે કફ ેમસ્યત ોતાની જાર્તમતા  સ્ટ્રફઇટ   /ર્ે ને  “વદં  “કયફ છે 

પ ેોટંુ છે. વાભાિમ ભાણવ ભા ંસ્ટ્રફઇટ  (ર્લજાતીમ )ેલનળૈરી એટરે ોતાની ર્લરૂદ્ધ રીંર્ની ેમસ્યત 

વાથ ે યણી ફાકો ેદા કયલા અને વભાજએ નક્કી કયફર પયજો નુ ંારન કયવુ ંઅને રે્  (વજાતીમ 
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 )ેલનળૈરી એટરે એકથી લધ ુેમસ્યતઓ વાથે મસનવફંધ યાેલો  ,ર ગ્ન તથા વાભાજજક પયજો ના 

ર્નબાલલી  ,એકરા યશફવુ ં અને સ્ત્રેણ યીતે ેમલશાય કયલો આ પ્રકાયની ફીફાઢા ર્લચાયવયણી ને 

પ્રોત્વાશન ન ભે તેભાટફ આ ળબ્દનો ઉમોર્ કયલો રશતાલશ નથી . 

 ીતીમ વદં (Sexual preferences) 

        આ ળબ્દના ઉમોર્થી એલી ભાિમતા પફરામ છે કફ ેમસ્યત ોતાની ભયેથી ોતાની જાર્તમતા 

વદં કયફ છે ભાટફ આ ળબ્દ પ્રમોજલો નરશ  .જાતીમ અગબર્ભ એ  ળબ્દ લધ ુમોગ્મ છે . 

 ગરિંગ રયલતમન ળસ્ત્રરક્રમાndrne SuTgrTgSro ardeeig( 

          ેમસ્યતની જાર્ત ફદરલાની પ્રરિમા ઘણી રાફંી શોમ છે  .પભા ંેમસ્યતનું (યાભળગ )કસસ્િવરીંર્  ,

વાયલાય અને છે રે કદાચ ઓયફળન નો વભાલેળ થામ છે પભા ંકફટરાક ભરશનાઓ રાર્ી જતા શોમ 

છે  .જાર્ત ફદરલાનુ ંઓયફળન એ ળબ્દને ફદરે જાર્ત ફદરલાની પ્રરિમા એ લધ ુમોગ્મ છે .  

ટ્રાન્વજેન્ડય ારયબાવૂ ળાદો ને વનેધ 

      ટ્રાિવપિડવગ અથલા ટ્રાિવપિડય આના સ્થાન ેટ્રાિવપિડય ેમસ્યત / ેમસ્યતઓ એલો પ્રમોર્ લધ ુ

મોગ્મ છે . 

ૂેલી યીતે વફંોધન ૂયળો  

       ેમસ્યતને કફલી યીતે વફંોધલો તે અર્ત્મનુ ં છે  .ટ્રાિવ સ્ત્રી ોતાને સ્ત્રી જાતીમ, ટ્રાિવરુૂ ોતાને 

રુૂ નાભથી ઓેાલાનુ ંવદં કયફ તે ફની ળકફ .અને તે પ્રભાણે વફંોધકએ ળબ્દો લાયલા જોઈએ 

(તે /તેણી )રશજડા ેમસ્યત ોતાને રુૂ નાભથી ઓેાલાનુ ંવદં કયફ  તે ફની ળકફ છી બરે તેને 

સ્ત્રીના કડા શફયફર શોમ. 

બાર્ -૨ પ્રવાય ભાધ્મભોએ પ્રવાયણ કયતા શફરા ધ્માન ભા ંયાેલા પલી ફાફતો 

ટેફર – ૧ ખોટી ધાયણાઓ 
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ર્લમ  વાભાિમ યીતે પ્રવાય થતી 
ેોટી ભારશતી  

વાચી ભારશતી 

ફા મસન ળોણ  વજાતીમ ેમસ્યતઓ ફા મસન 
ળોણ કયતા અથલા મસન 
ર્ળકાયી શોમ છે. 

ફા મસનળોણ એ ગનુો છે, પ કોઈ રુ્ત 
લમની ેમસ્યત ફાક વાથે કયફ છે તે કોઈ ણ 
પ્રકાયની જાતીમાતાથી અવફંરં્ધત છે. 
શભવપય ટ્રસ્ટ પલી વસં્થાઓ ફા અર્ધકાયો 
ને ટફકો આે છે અન ે તે ભાટફ વસં્થાકીમ 
નીર્તઓ અભરભા ંણ છે.    

 ફાકોના ંમસન ળોણને કાયણે 
તેઓ વભરૈંગર્ક ફને છે. 
વભરૈંગર્ક ેમસ્યતઓનુ ં ફા 
મસનળોણ થમેર શોમ છે.  

કોઈણ ેમસ્યતની જાતીમતા જિભજાત  શોમ 
છે પભ કફ ેમસ્યતનુ ં ડાફોડી/જભણોડી શોવુ ં
મસન ળોણને કાયણે ેમસ્યત વભરૈંગર્ક 
ફનતો નથી.    

વભરૈંગર્કતા 
વજંોર્ોને 
આધારયત શોમ છે. 

જ્મા ં સ્ત્રીઓનુ ં પ્રભાણ ઓુ 
અથલા નશીલત શોમ પભકફ 
શોસ્ટફર, ભીરીટયી ફયાક, 
ભુૂયોની લવાશતો લરે્યફ તો 
તેલાભા ં ભા ં વભરૈગર્ક 
પ્રવરૃ્ત્તઓ થામ છે.   

વભરૈંગર્કતા આલા વજંોર્ોથી ય છે. 
રૈંગર્કતા આ પ્રકાયના વજંોર્ોને આધીન શોતી 
નથી.   

સ્ત્રેણ પ્રકૃર્ત અથલા 
સ્ત્રીઓ પલો 
ેમલશાય કયલો. 

વભરૈંગર્ક રુૂો સ્ત્રેણ શોમ છે.  આ એક ફીફાઢા ગચતયણ છે. લાસ્તલ ભા ં
વભરૈંગર્કોની કોઈ એક જ પ્રકાયની ર્લર્ળષ્ટ્ટતા 
શોમ  તેવુ ંનથી.   

રુુો પલો 
ેમલશાય તથા 
ોાક.   

વભરૈંગર્ક સ્ત્રીઓ રુુો પલી  
શોમ છે.  

આ એક ફીફાઢા ગચતયણ છે. લાસ્તલ ભા ં
વભરૈંગર્કોની કોઈ એક જ પ્રકાયની ર્લર્ળષ્ટ્ટતા 
શોમ  તેવુ ંનથી.  “ 

વભરૈંગર્ક 
મસનપ્રવરૃ્ત અને 
ગદુા ભૈથનુ  

આ કુદયતી િભથી ર્લયીત છે. યંયાર્ત યીતે મસનપ્રવરૃ્ત્ત પ્રજનન ભાટફ 
શોલાની ભાિમતા દયફક વસં્કૃર્ત/ધભગભા ં પ્રલતય 
છે. લાસ્તલભા ંઅનેક પ્રકાયની મસનપ્રવ્રરુ્તઓનુ ં
અસ્સ્તત્લ વદીમોથી છે. અનેતે તેભને 
કયનાયાઓ ભાટફ તે  કુદયતી છે. 
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શક્કો  જાતીમ રઘભુતીઓ ર્લળીષ્ટ્ટ 
અર્ધકાયોની ભારં્ણી કયફ છે.  

જાતીમ રઘભુતીઓ કોઈણ પ્રકાયના ર્લળીષ્ટ્ટ 
અર્ધકાયોની ભારં્ણી નથી કયતા યંત ુ
વરં્લધાનભા ં ઘોર્ત કયફર શકોની એક 
બાયતીમ નાર્રયક તયીકફ ભારં્ણી કયફ છે.    

રશજડાઓ જિભજાત 
ભધ્મગરતર્ી તયીકફ 
જિભતા શોમ છે. 

રશજડાઓ જિભજાત થી રૈંગર્ક 
ેોડેાણને કાયણે નતો 
રુૂ/સ્ત્રી તયીકફ શોઈ છે. ભાટફ 
વભાજ અને મરુ્મપ્રલાશ ભાથંી 
તેઓનો ફરશસ્કાય કયલાભા ં
આલે છે. 

લાસ્તલભા ં રશજડાઓ એક વભાજ ેમલસ્થા છે 
પભા ં ેમસ્યત ોતાની ઈમછા થી ોતાની 
રૈંગર્ક ઓેથી ર્લરયત યશફલાનુ ંવદં કયફ 
છે. જિભ વભમેકફ રગ્ન વભમે ર્ાવુ,ં નાચવુ ં
લરે્યફ આ શીજડા વભાજની યંયાનો રશસ્વો 
છે.ફજફયીથી કોઈને શીજડા ફનાલવુ ં તે 
ગનુો છે.     

વભરૈગર્કતા 
ઇિટયનેટ અને 
ાિાત્મ અવયોન ે
કાયણે લધનેુ લધ ુ
પ્રવયી યશી છે.   

એક ફશોો લર્ગ એવુ ંભાને છે 
કફ વભરૈંગર્કતા ાિાત્મ અને 
ઇિટયનેટ ધ્લાયા પ્રવયી યશફર 
છે.    

રૈંગર્ક રઘભુતીઓ શભેંળા અસ્સ્તત્લ ભા ંશતી જ 
યંત ુ તેઓ વભાજના ંમરુ્મ પ્રલાશ ભા ંફશાય 
આલેર ના શતી યંત ુ શલે આ રઘભુતીઓ 
ોતાના શકો ભાટફ ફશાય આલી યશફર છે પને 
એક ેમસ્યત પફળન તયીકફ ર્ણાલે તે ભ્ાભક છે.  

ર્ે ર્ીયી  કફટરીક ેમસ્યતઓ આને એક 
થં તયીકફ ુુએ છે./ જોડાલાનુ ં
વદં કયફ છે.   

ેમસ્યતની  LGBT તયીકફની ઓે એક અત્મતં 
અંર્ત ફાફત  છે એનો અથગ એલો નથી કફ 
તેઓ કોઈ ર્લર્ળષ્ટ્ટ યીતે, વરં્રઠત, વાભાજજક કફ 
યાજનૈર્તક ર્લચાય ધાયાનો રશસ્વો છે અને 
અિમ ેમસ્યતઓને આ ર્લચાય ધાયા શફઠ 
રાલલા પ્રોત્વારશત કયફ છે.  

ભાનવ યોર્ 
ર્નષ્ટ્ણાતોનો 
અગબપ્રામ )પ કદીક 
નકાયાત્ભક શોઈ 
ળકફ(  

કફટરાક ભાનર્વક યોર્ 
ર્નષ્ટ્ણાતો વભરૈંગર્કતાને 
ભાનર્વક યોર્ ર્ણે છે અન ે
તેને કાયણ ે નકાયાત્ભક 
અગબપ્રામ ઉદબલે છે અન ે
આલી ેમસ્યતઓને વાયલાય 
કયાલલા વરાશ આે છે.  

આ ર્નષ્ટ્ણાતોને )DSM,ICD( ની 
ભાર્ગદર્ળિકાઓની ભારશતી નથી પભા ં સ્ષ્ટ્ટ 
જણાલેર છે કફ વભરૈંગર્કતા કોઈ યોર્ નથી, 
બાયતીમ ભાનવ યોર્ળાસ્ત્રી વસં્થાન ધ્લાયા 
ણ શલે પ્રભાણીત કયામેર છેકફ વભરૈંગર્કતા 
કોઈ ભાનર્વક યોર્ નથી.      
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તફીફી અગબપ્રામ  કફટરાકં તફીફો વભરૈંગર્કતા 
ર્લે અજાણ શોલાથી 
નકાયાત્ભક અગબર્ભ યાે ેછે.   

બાયત ભા ં તફીફી ર્ળક્ષણ ભા ં જાર્ત, 
જાતીમતા તથા રૈંગર્કતા ભાટફ અરામદંુ 
ર્ળક્ષણ કફ અથમાવિભ નથી. આથી આલો 
નકાયાત્ભક અગબર્ભ ઉત્તન્ન થામ છે. 
  

ફાત્કાય  રુૂો/ટ્રાિવપિડય  ય 
ફાત્કાય થઇ ળકતો નથી.   

ફાત્કાય અને જાતીમ અત્માચાય ેમસ્યતની 
રૈંગર્કતાથી યફ છે. રૈગર્ક રઘભુતી ણ 
આનો ર્ળકાય થઇ ળકફ છે.   

લેલમાવરૃ્ત  વભરૈંગર્ક ેમસ્યતઓ જાશફયભા ં
ભે છે અને જાશફય જગ્માઓ 
ય તેભના વાથીદાયોને ળોધે 
છે ભાટફ તેઓ લેલમાવરૃ્ત કયફ છે 
તેલી ભાિમતા છે  

લેલમાવરૃ્તનો અથગ છે કફ ૈવા તથા અિમ 
રાબો ભાટફ કયલાભા ં આલતી મસનપ્રવરૃ્ત્ત. ફ ે
રુ્તલમની ેમસ્યતઓ લમચે વભંર્ત લૂગક 
જાર્ત મસન પ્રવરૃ્તને લેલમાવરૃ્ત કશફવુ ંતે મથાથગ 
નથી    

HIV/AIDS પફરાલતા 
વમશૂો  

વભરૈંગર્કો, શીજડા અન ે
ટ્રાિવપિડય ેમસ્યતઓભા ં
HIV/AIDSનુ ં  પ્રભાણ લધ ુ
શોલાથી તેઓ અનૈર્તક 
છે/તેઓ HIV/AIDS પફરાલે છે.     

લૈલમાઓ, ટ્રક ચારકો, ય પ્રારં્તમ ભુુયો, 
વભરૈંગર્ક અને રશજડાઓ લધ ુજોેભી વમશૂો 
તયીકફ સ્લીકાયામેર છે, તેનો અથગ એલો નથી 
તે ૈકીનો કોઈ એક વમશૂ જ આ યોર્ પફરાલે 
છે. NACO દ્વાયા આંકડાઓ પ્રભાણે ૮૭.૨%  
ર્લજાતીમ અને ૯.૩% વજાતીમ ેમસ્યતઓ 
અસયુગક્ષત મસન પ્રવરૃ્તઓ કયફ છે અને આયોર્ 
ના ંવિંભણના ભાધ્મભો ફને છે.        

વાભાજજક, આર્થિક 
લર્ો   

વભરૈંગર્કતા ભાત્ર ઉમચલર્ગ 
અથલા તો ર્નમ્નલર્ગ વભાજ 
ભા ં શોમ છે અને ભાધ્મભ 
લર્ીમ ર્ળગક્ષત વભાજભા ંનથી 
શોતી.  

આ ભ્ભાણંા નુ ં કાયણ કફટરીક વેરી ીટી 
ેમસ્યતઓ દ્વાયા જાશફયભા ં ોતાની રૈંગર્કતા 
સ્લીકાયલાને કાયણે ઉદબલેર છે. ભધ્ભભલર્ગ 
શુુ ણ જાર્તમ વફધંો અને  રૈંગર્કતાન ે
યોર્ ભાને છે અને તેનો દો  વભાજના 
ર્યીફ તથા શાવીમા ય યશફતા  લર્ો ય 
કાઢફ છે. વભાજના દયફક સ્તયફથી LGBT 
ેમસ્યતઓ ફશાય આલે તે જરૂયી છે      
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બાગ૬- 

ભાર્મભોવ લ  ુપ્રૂાવળત ૂયલા જેલા મદુ્દાઓ 

વભંર્ત  
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                રલમ /શ્રાેમ ભાધ્મભો,લતગભાન ત્રો તથા વાભાર્મકો એ કોઈ ેમસ્યતના અલતયણ 

ટાકંતી લેતે, મરુાકાત રે તે વભમ તથા તેભના નાભ અથલા તો તવલીયો પ્રદર્ળિત કયતા શફરા 

ેમસ્યતની વભંર્ત રેતે જરૂયી છેતે નૈર્તક ત્રકાયત્લ યંયા ના બાર્ રૂે છે તથા મરુાકાત  /રેે  

રર્મા ફાદ પતે ેમસ્યત વાથે તેનુ ંઆદાન પ્રદાન કયી અને ત ેનુ ંઅનભુોદન કયફ તે ઇમછનીમ છે   .   

ગોવનમતા 

     LGBT  ેમસ્યતઓ ર્લમક ર્ોર્નમતા જલામ તે અત્મતં આલલમક છે  .આલી ેમસ્યતના નાભ ,

વયનામુ ંકફ યશફઠાણ ર્લે જાણ કયલાથી તેઓ ઉય જોેભ  કુ ંથઇ ળકફ.  

પ્રવગંોની નાટૂીમ યીતે યજૂઆત   

       LGBT વમદુામની ેમસ્યતઓ બાર્ી જામ કફ રગ્ન કયફ અથલાતો તેઓના કોટગ  કફવ કફ ઝર્ડા પલા 

પ્રવરં્ોન ેભાધ્મભો નાટરકમ યીતે યુુ ન કયફ તે જરૂયી છેવભરૈંગર્ક રગ્નોના કફવો ટાકંતી લેતે ત્રકાયો 

તેલા પ્રવરં્ોને નાટરકમ યીતે પ્રદર્ળિત કયફ છે પભા ં ‘લયભાા આદાન પ્રદાન‘ ’વેંથાભા ંર્વતદુય યુલ   ું ’

પલા લાયોનો પ્રમોર્ કયફ છે આને કાયણે આ પ્રવરં્ો ર્લે શરકી છા ડફ છે . 

ખરુપમા ૂામમલાશી ) નસ્ટરગ ઓયેળન( 

         ખરુપમા કામગલાશી એ ત્રકાયત્લની  ર્નમ્ન કોટી દળાગલે છે  .ત્રકાયોએ આલી  કામગલાશી કમાગફાદ 

વભરૈર્ીકો ભાટફ “નૈર્તકતા ”અને “ વમચાઈ  “નો અબીર્ભ ેમયત ન કયલો જોઈએ ોતા ની 

જાતીમતાની ર્ોર્નમતા જલામ તે ભાટફ LGBT ેમસ્યતઓ અવાભાિમ જગ્માઓએ ભલાનુ ંવદં કયફ 

છે તથા કફટરીક ર્લર્ળષ્ટ્ટ વષંાઓ  પ્રમોર્ કયફ છે  .આ જગ્માઓ તથા વષંાઓ ર્લે ખપુીમા યીતે જાણ 

થમા ફાદ તેને પ્રવાય ભાધ્મભોભા ંજાશફય કયલાથી આ રઘભુતી વભાજો ભા ં ર્લયીત પ્રત્માઘાત ડી 

ળકફ છે . 

મોગ્મ પ્રલક્તાને ભક્ુ ં
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       LGBT વમદુામનુ ંવાચી યીતે પ્રર્તર્નર્ધત્લ કયતા શોમ તે ેમસ્યતને ભવુ ંતે જરૂયી છે  .પથી આ 

વભાજને રર્તા પ્રશ્નો અને મદુાઓ ર્લે વાચી જાણ ભી ળકફ .આ ભાર્ગદર્ળિકાભા ંદળાગલેર વગં્રશ સચૂી 

ભદદરૂ થઇ ળકફ છે .  

LGBT અને ગનુાખોયી  

          ગનુાઓનો અશફલાર યુૂઆત કયલાભા ં ર્નષ્ટ્ક્ષતા જલાઈ તે જરૂયી છે  .કોઈ ગનુો LGBT એ 

કયફર શોલાથી તે લધ ુર્બંીય ફની જામ છે તે ભાિમતા કરૂ બયફરી છે  .ાુ ંકોઈ ર્લજાતીમ ગનુાેોયની 

જાતીમતાને જાશફય કયળો  ?કોઈ વભરૈંગર્ક ,ટ્રાિવપિડય ેમસ્યત ધ્લાયા ગનુ  ો થમેર શોમ તો તેને ‘ર્ે 

િાઈભ ’ ,‘ ર્ે પ્રેભ ’ ,’  ર્ે ર્ેંર્ ’,’  ર્ે ચોય ’ ,કફ ‘ રશજડાઓ નો આતકં’ આલા ળબ્દો પ્રમોજલાથી એવુ ં

અગબપે્રત થામ છેકફ જાર્તમતા અને ગનુાેોયી લમચે કાઈંક વફંધં છે . 

૩૭૭ ની ૂરભ વદંબે ૂેટરાૂ ચુૂ ાદાઓ              

    નાઝ પાઉિડફવન  ટ્રસ્ટ ર્લ )બાયત(NCT ની રદ શી વયકાય અને ફીજાઓ (160 DLP 277, 2009 DHC) 

 બાયતીમ ગનુા વરંશતાની ૩૭૭ભી કરભ ૦૮૬૧ થી અસ્સ્તલભા ં છે  .તે રુૂો અને સ્ત્રીઓ લમચેના 

મસનેમલાશાય  ર્વલામના મ સનેમલશાયનો ર્નેધ કયફ છે અને આ ગનુાઓ ભાટફ દવ લગ સધુીની કફદ 

 /જિભ રટ ની જોર્લાઈ છે .૩૭૭ભી કરભ ભાત્ર ેનીટ્રફટીલ વેયવ ,બેદક ,વકીય વફધંો  (ગદુા ભૈથનુ 

અને મુે  ભૈથનુ ફે રુૂો અથલા રુુ અને સ્ત્રી લમચે  )ભાટફ છે.  ફે સ્ત્રીઓ લમચેના મસનેમલશાય 

ભાટફ આ કરભ રાગ ુડતી નથી  .૪૧૧૦ભા નાઝ પાઉિડફવન ( બાયત )ટ્રસ્ટ  ,રદ શી ેાતે કામગયત ગફન  

વયકાયી વસં્થા કફ પ વભરૈંગર્ક  /ટ્રાિવપિડય ેમસ્યતઓ ભાં HIV યોકલા અંરે્ કાભ કયફ છે તેઓ એ રદ શી 

શાઈકોટગભા ં ૩૭૭ભી કરભની વરં્લધાનાત્મ્કતા અંરે્ અયે દાેર કયફર છે  .આ અયે વરં્લધાનની 

કરભો ૦૨ ,૦૨ ,અને ૪૦ થી આયગક્ષત શક્કો પલાકફ ર્ોર્નમતા અંરે્નો શક્ક ,આયોગ્મ ,લાણી સ્લાતાંમ ,

વભાન શક્કો અંર્ેના કામદાઓ ય આધાયીત શતી .  

         ૪ ુુરાઈ૪૧૧૯ના ંયોજ રદ શી શાઈકોટે ૩૭૭ભી કરભને ફીનવરં્લધાર્નક ર્ણાલલાનો ચકુાદો 

આપ્મો શતો પ ફે રુ્ત લમના રુૂો લમચે ેાનર્ીભા ં વભંર્ત ણૂગ થતા મસન ેમલશાય ને ગનુો 

ર્ણતો શતો. 
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       આથી  ,ફે રુ્ત લમની ેમસ્યતઓ તેભની જાર્તમતાથી ય ,ેાનર્ીભા ંઅયવયવની વભંર્તથી 

મસન વફંધં કયફ તો તેને ગનુો ન ર્ણલો તેલો રદ શી શાઇકોટે ચકુાદો આેર .  

       ૩૭૭ભી કરભ અવભંર્તણૂગ અથલા વર્ીય લમની ેમસ્યતઓ લમચેના મસન વફંધં યત્લે શુુ 

ણ રાગ ુડફ  છે  .આ શાઈકોટગના ચકુાદાને સપુ્રી ભકોટગ  ભા ંડકાયલાભા ંઆેમો શતો યંત ુ તેને સ્ટફ 

ભેર નરશ અને તે 00 ડીવેમ્ફય ૪૧૦૩ સધુી રાગ ુડફર શતો.  

સયેુળ કુભાય તથા અન્મો વલ નાઝ પાઉન્ડેવન /૨૧૧૪( ટ્રસ્ટ )બાયત(SCC1)               

             

             ૪૧૧૯ની વારભા ંસયુફળ કુભાય કસળર કફ પ દીય શ શાઈકોટગના મરુ્મ કફવના કોઈજ રશસ્વો ન 

શતા  ,તેઓએ નાઝ પાઉિડફવન (બાયત )ટ્રસ્ટ ર્લરૂદ્ધ સપુ્રીભકોટગભાં અયે કયફર .ફીે ૦૨ માગચકાઓ 

ણ રદ શી શાઈકોટગ  ના ચકુાદાની ર્લરૂદ્ધભા ંદાેર થમેર  .મરુ્મત્લે ધાર્ભિક અને ત  ેને વરંગ્ન વસં્થાઓ 

ધ્લાયા આ માગચકાઓ કયલાભા ંઆલેર શતી જોકફ બાયત વયકાય ધ્લાયા શાઈકોટગના ચકુાદા વાભ ેકોઈ 

માગચકા કયલાભા ંઆલેર ન શતી ,તદઉયાતં સપુ્રીભકોટગ ભા ંયુૂઆત કયફર કફ શાઈકોટગના ચકુાદાભા ંકોઈ 

જ ક્ષર્ત નથી  .પફઆઆુયી,ભાચગ-૪૧૦૪ભા ંિમામાધીળો ે. એવ .વઘંલી અને એવ.પ.મુે ોાધ્મામ  વભક્ષ 

આેયી દરીરો યુુ કયલાભા ંઆલી શતી.  

        00 ડીવેમ્ફય ૪૧૦૩, ના રદલવે સપુ્રીભકોટે ૩૭૭ભી કરભને ભાિમ યાેી રદ શી શાઈકોટગના 

ચકુાદાને યદ કયલાનો  આદફળ આપ્મો જોકફ સપુ્રીભકોટે એનો તો સ્લીકાય કમો કફતે કોઈક ર્લર્ળષ્ટ્ટ 

રૈંગર્કતાકફ મસન પ્રવરૃ્તને ગનુો ભાનતી નથી  .આથી ેમસ્યતનુ ંવભ રૈંગર્ક શોવુએં ગનુો નથી .૩૭૭ભી 

કરભએ કફટરીક મસનપ્રવરૃ્તઓને ગનુો ભાને છે નશીકફ રૈંગર્કતાને. 

તવૃત્તમીવત વલમૂ ચુૂ ાદો 

       યારટ્રીમ ૂાનનુીવેલા વલરૂદ્ધ બાયત વયૂાય અને અન્મ /૪૧૧યીટ ીટીળન ન ં (૨૧૧૨ NALSA  )

                      

        ૦૨ એર્પ્રર ૪૧૦૨ના યોજ ઉમચત્તભ િમામારમ ધ્લાયા તરૃ્ત્તમજાર્તના ફધંાયણીમ શક્કો અને સ્લતતં્રતા 
ર્લમક ાથદળગક ચકુાદો આેર તરૃ્ત્તમજાર્તભા ંએલી ેમસ્યતઓનો ણ વભાલેળ થામ છે કફ પઓ રુૂ  /સ્ત્રી 
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તયીકફ જિભે છે  .યંત ુોતાને સ્ત્રી/રુૂ  તયીકફ ઓેાલે છે .આ ચકુાદો િમામાધીળો  કફ.એવ.યાધાિીળનન અને 

એ.કફ.ર્વિીની ેનર ધ્લાયા અામેર.  

     ૪૧૦૪ભા યાયષ્ટ્ટ્રમ કાનનુીવશામ વેલાઓ  ધ્લાયા ઉમચત્તભ િમામારમભા ં કયલાભા ંઆલેર આ માગચકાભા ં

તરૃ્ત્તમગરતર્ી અને ટ્રાિવપિડય ેમસ્યતઓના વભાન શક્કો  ,આયક્ષણ ,અને તતૃ્તીમગરતર્ ને ઓેત્રો  

(આઈડીકાડગ ,ાવોટગ ,ડ્રાઈર્લતર્ રાઈવિવ ,યફળનકાડગ ,તથા શોસ્સ્ટર અન ેળકૈ્ષણીકક્ષેત્રો )ભા ંવભાલેળ કયલા 

અંર્ે સ્ષ્ટ્ટતાઓ ભારં્લાભા ંઆલરે શતી .રોમવગ કરકેટીલ ધ્લાયા સશુ્રી.રસ્યભનાયામણ ર્ત્રાઠી (  પ ેમઢં 

અથલા ટ્રાિવપિડય ેમસ્યતઓ ભાટફ કાભ કયફ છે  ).લતી માગચકા દાેર કયફર પભા ંસ્લઓેથી ોતાની ઈમછા 

અનવુાય સ્ત્રી/રુૂ /ટ્રાિવપિડય તયીકફ ર્ણાલલા અંર્ ેકાનનુી યલાનર્ી ભારં્લાભા ંઆલી શતી .  

            NALSA   (યાષ્ટ્ટ્રીમ કાનનુી વેલા વત્તા ભડં )ની મરુ્મ  દરીર ફે પ્રમુે  ભાનલ શક્કો વભાનતા અને 

સ્લતતં્રતા ય આધારયત શતી, ૪૦ભી ફધંાયણીમ કરભ નો ઉ રેે કયી િમામારમે સ્ષ્ટ્ટ કયફર કફ ેમસ્યતની 

રૈંગર્કતા પ તે ેમસ્યતએજ નક્કી કયલાની શોમ છે  .આ ચકુાદાએ ેમસ્યતના ોતાના જાર્ત નક્કી કયલાના શક્કને 

(રુૂ ,સ્ત્રી ,ટ્રાિવપન ડય  ,ભેડીકર /વજીકર વાયલાયથી ય )ને ભાિમ યાર્મો શતો .તદઉયાતં વરં્લધાનની 

૦૯( ૦  ,લ )કરભ અનવુાય ેમસ્યતની લાણી સ્લાતાંમ શક શફઠ ચકુાદો આેર કફ ેમસ્યતના અંર્ત દફેાલ કફ 

લસ્ત્રો ય કોઈ પ્રર્તફધં ના શોલો જોઈએ પ કરભ ૦૯ ( ૪  )ભા ંદળાગલેર પ્રતીફધંોના દામયાની અંદ ય શોમ . 

         ફધંાયણની ૦૨ ,૦૨ ,અને ૦૬ભી કરભ શફઠ ટ્રાિવપિડય ેમસ્યતઓ ભાટફ સ્લતતં   યતા તથા યક્ષણની 

જોર્લાઈ કયી શતી, તથા ેમસ્યતની રૈગર્કતા આધારયત અિમામો અને બેદબાલોન ેપ્રર્તફરં્ધત ઠયાેમા શતા  .૦૨ 

અને ૦૬ભી કરભ શફઠ આલતી જૈર્લક જાર્ત સ્ત્રી અને રુૂને લધ ુર્લળ  ા કયી ેમસ્યતની ભાનર્વક જાર્ત અને 

રૈંગર્ક ઓેાણનો ણ વભાલેળ કમો શતો . 

          કોટે સ્ષ્ટ્ટણે જણાલેર કફ કોઈણ ેમસ્યતવાથે તેની રૈંગર્ક ઓેના આધાયફ બેદબાલ કયી 

ળકાળે નરશ. 

 

બાગ ૭- 

પ્રવાય ભાર્ભાભોભા ંપ્રચગરત ભાખાઓ  
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         વળંોધનો ધ્લાયા એવુ ંજણાેયુ ંછે કફ પ્રવાય ભાધ્મભો કફટરીક ર્લર્ળષ્ટ્ટ ભાેાર્ત ધાયણાઓ પ્રર્ત  કફરા 

શોમ છે   .પ અનવુાય LGBT ને કફલી યીતે ભાધ્મભોભા ંયુુ કયલા તે નક્કી થામ છે  .આ વંદબય તતં્રીઓએ ધ્માનભા ં

યાેલા પલી ફાફતોને નીચનેા ટફફરભા ંદળાગલલા ભા ંઆલી છે .  

ટફફર ૪- 

ભાખુ ં દરીર  ટીપ્ણી  
૦ વભરૈંગર્કતા  બાયતીમ વસં્કૃર્ત    
   ની ર્લરુદ્ધ છે.  

વભરૈંગર્કતા ાિાત્મ અવયની દફણ  છે. ભાટફ બાયતીમ વસં્કૃર્ત 
અન ેફધા ધભગની ર્લરુદ્ધ છે.   

નકાયાત્ભક  

૪. વભરૈંગર્કતા અકુદયતી છે.  ફે વભગરતર્ી રુૂો/સ્ત્રીઓ કફલી યીતે વબંોર્ કયી ળકફ? વબંોર્ 
તેના કુદયતી સ્થાનથી અિમ જગ્માએ કયલાભા ંઆલ ે છે, જો 
આનાથી પ્રજોત્ર્તના થતી શોમ તો તેની ળી જરૂય છે.?   

નકાયાત્ભક  

૩.વભરૈંગર્કતા ને કાયણે HIV/AIDS 
પફરામ છે.  

વભરૈંગર્ક ેમસ્યતઓ તેભની લધ ુ ડતી કાભેમછાઓને કાયણે 
HIV/AIDS પફરાલે છે.  

નકાયાત્ભક  

૨.વભરૈંગર્કતા ને કાયણ ેવાભાજજક   
  ભાેાભા ંર્લવલંાદ ેદા થામ    
  છે.    

વભરૈંગર્કતા યલુા ભાનવ ય લધ ુઅવય કયફ છે પન ે કાયણે 
વભાજને નકુળાનકતાગ છે.  

નકાયાત્ભક  

૨. લૈષાર્નક અગબર્ભ ૦૯૭૩ થી DSM ભાર્ગદર્ળિકાભા ંવભરૈંગર્કતા ને ભાનર્વકયોર્   
ર્ણવુ ંયદફાતર કયામેર છે.    

શકાયાત્ભક  

૬. અર્ધકાયો રક્ષી અગબર્ભ  ેમસ્યતની રૈંગર્કતા થી ય દયફક ેમસ્યત વભાન શક્કોનો 
શકદાય છે. LGBT ેમસ્યતઓ ણ બાયતીમ વરં્લધાનભા ં
દળાગલેર અર્ધકાયોના યુા શકદાય છે.   

શકાયાત્ભક  

૭. સ્લીકૃર્ત અનરુક્ષીને   ેમસ્યતઓના વફંધંો, ેમયત થલા અંર્ ેઅન ેરૈંગર્કતા ર્લમક 
ઘટનાઓ.   

શકાયાત્ભક  

૮. િર્તશાર્વક  વભરૈંગર્કતા ર્લે બાયતીમ અને અિમ વસં્કૃર્તઓભા ં યુાણો 
ના જભાનાઓથી ઉ રેે કયામેર છે.  

શકાયાત્ભક  

૯.રશજડાઓ એટરે વાભાજજક દુણ  ેમઢંો રોકો ાવેથી વૈા ઉઘયાલે છે.   ર્નયેક્ષ  
૦૧. LGBT અને ગનુાેોયી  LGBT ેમસ્યતઓ વાભે નોંધામેર ગનુાઓ.  તટસ્થ  
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RESOURCES 

Contact details of Pehchan Sub Recipient 

Sr.
No. 

Name of 
Sub 
Recipient 

Member 
Organization 

City State Email Telephone 
No. 

 

1 

 

India 

HIV/AIDS 

Alliance 

 

India HIV/AIDS Alliance 

– Andhra Pradesh, 

SarovarCenter, 5-9-22 

Secretariat Road, 

Hyderabad 500 063.  

 

 

Hyderabad 

 

Andhra 

Pradesh 

 

NA 

 

040-6678-

1161; 6668-

6261 

 

2 

 

The 

Humsafar 

Trust 

 

The Humsafar Trust, 3rd 

Floor, Manthan Plaza, 

Nehru Road, Vakola, 

Mumbai -400055 

 

Mumbai 

 

 

Maharashtra 

 

NA 

 

022 2667 

3800 

 

 

 

Goa 

 

Goa 

 

NA 

 

63, Mansingpura 

Tonk Road 

Jaipur 

 

 

Jaipur 

 

Rajasthan 

 

NA 

 

NA 

 

STU Address-“C/o 

Kantilal Patel, 1, 

Mukhivas, Plot number - 

196, House number - 

198, Ground Floor, 

Opposite New Civil 

Hospital, Jagangirpura, 

sarwa, Ahmedabad – 

80016.  

 

 

Ahmedabad 

 

Gujarat 

 

NA 

 

9426323866 

 

A 16, Kamala Nagar, 

Behind Bank of Varoda,  

Kotra, Ultanabad, Bhopal 

- 462 003 

 

 

Bhopal 

 

Madhya 

Pradesh 

 

NA 

 

9993951040 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Sangama 

 

Sangama, 82/A, 

Anugraha, IInd Cross, 

IInd Main, RMV IInd 

Stage, Aswathanagar, 

Bangalore - 94. 

 

Bangalore 

 

Karnataka 

 

NA 

 

NA 

 

Sangama, No. 16B, First 

Floor, Ureka Towers, 

OppRanichennamma 

 

Hubli 

 

Karnataka 

 

NA 

 

NA 
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Circle, Hubli - 580029. 

 

 

Sangama, Door 

No.50/1899, Major Road, 

Vyttila. Chochin, Kerela 

682019. 

 

Cochin Kerala NA NA 

 

4 

 

 

Pehchan 

North Region 

Office 

(PNRO) 

 

 

6 Community center, 

zamrudpur, kailash 

colony extension, New 

Delhi 110048 

 

 

New Delhi 

 

New Delhi 

 

NA 

 

NA 

   

75, back side , Sant 

Nagar, New Delhi 

110065 

 

 

New Delhi 

 

New Delhi 

 

NA 

 

NA 

   

1/1031, Vishal khand 1, 

GomtinagarLucknow – 

226001 

 

 

Lucknow 

 

Uttar Pradesh 

 

NA 

 

NA 

   

23 new patliputra colony 

cruch road, RD 1, Patna 

Bihar -800013 

 

 

Patna 

 

Bihar 

 

NA 

 

NA 

   

Sadguru traders, gagan 

chock, Rajpura – Punjab 

 

 

Rajpura 

 

Punjab 

 

NA 

 

NA 

 

5 

 

SAATHI 

 

229,Kalitala Main 

Road,Purbachal 

(North) Kolkata-

700078,W.B 

 

Kolkatta 

 

West Bengal 

 

NA 

 

NA 

 

SAATHII, Ranchi Office  

D 27, Ashok Vihar 

Ranchi, Jharkhand,  PIN- 

834 002 

 

 

Ranchi 

 

Jharkhand 

 

NA 

09693999663,

09708071438 

 

 

SAATHII, Bhubaneswar 

Office 

Plot No. N3/301, IRC 

Village, Nayapalli 

Bhubaneswar 751 015, 

Orissa, India 

 

 

Bhubaneshwar 

 

Orissa 

 

NA 

 

(+91) 0674-

2552845 
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SAATHII, Imphal Office 

4th Floor, Rajabari Road 

Near Singh Arts & 

Publicity 

New Checkon, Imphal 

East 795 002  

Manipur, India  

 

 

Imphal 

 

Manipur 

 

NA 

09089644073 

 

6 

 

SIAAP 

 

8/11 Jeevananthan 

Street, Labshibavan, 

Thiruvanmayuv,Chennai

-600041 

 

 

Thiruvanmayuv 

 

Chennai 

 

NA 

 

NA 

 

Web site links 
www.humsafar.org 

www.projectbolo.org 

www.gaysifamily.org 

www.orinam.net 

www.Queer-ink.com 

www.glaad.org 

www.infosem.org 

http://samapathiktrust.wordpress.com/ 
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About KASHISH Mumbai International Queer Film Festival 
  

Voted as one of the Top 5 LGBT Film Festivals in the World, the annual KASHISH Mumbai 

International Queer Film Festival is South Asia's biggest queer film festival and the only LGBT 

film festival in India to be held in a mainstream theatre. The fifth edition of the film festival was 

held in May 2014 at Liberty Cinema and Alliance Francaise de Bombay. The film fest hands out 

cash prizes worth Rs.85,000 sponsored by AnupamKher’s Actor Prepares, WadiaMovietone 

and Wendell Rodricks. 

  

Besides the annual five-day film festival, KASHISH organizes events through the year – Best of 

KASHISH: film screenings in India and abroad, KASHISH Forward: India’s first travelling 

queer campus film festival in educational institutions across India and KASHISH Rendezvous: 

screening of films and talks on equal rights and diversity at the work place at corporate houses. 

  

KASHISH believes that films and art are a powerful medium to bring about social change. 

KASHISH uses its reach and spread, as one of Mumbai’s important film festivals, to rally public 

opinion towards equality and dignity for gay, lesbian, bisexual and transgender persons. 

KASHISH is committed to bringing the best of international and Indian queer cinema to 

Mumbai. It, also, provides a platform for Indian filmmakers who make films on queer themes, 

taking these films to other parts of India and across the world. 

Festival Website: http://www.mumbaiqueerfest.com/  | 

Facebook: http://www.facebook.com/Kashish.MIQFF | Twitter: http://twitter.com/KashishM

IQFF 

YouTube: http://www.youtube.com/user/KASHISHfilmfest  

 

DVDs 

KASHISH Shorts is a compilation DVD released every year by KASHISH, with a specially curated 

collection of Indian and South Asian Queer Short films that have won awards, critically 

acclaimed or been popular at KASHISH. 

 

KASHISH has released 4 DVDs KASHISH Shorts 2010, KASHISH Shorts 2011, KASHISH Shorts 

2012, KASHISH Shorts 2013 

They can be bought at http://queer-ink.com/ 

They can be bought internationally at http://astore.amazon.com/ 

indianqueershorts-20 
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BOOKS/MAGAZINES AND DVDS AVAILABLE ON GENDER SEXUALITIY AND 

SEXUAL MINORITIES (Available atwww.Queer-ink.com) 

Sr. 

No

. 

Title Author/Editor Publisher 
Year 

Published 

1 A Chughtai Collection IsmatChughtai 
Women 

Unlimited 
2010 

2 About Me: ApniKhabar 
P.B. Sharma 'Ugra'/Translated by 

Ruth 

Penguin 

India 
2007 

3 Autobiography of a Sex Worker NaliniJameela Westland 2008 

4 Because I have a Voice: Queer Politics in India A. Narrain& G. Bhan Yoda Press 2007 

5 BhupenKhakhar G. Devy, N. Mehta & B. Srinivasan Katha 2001 

6 
Blue: The Tranquebar Book of Erotic Stories 

from Sri Lanka 
Hussein Ameena Tranquebar 2011 

7 Bombay Dost 2009 
Ashok Row Kavi 

Humsafar 

Trust 2009 

8 Bombay Dost 2011 
Ashok Row Kavi 

Humsafar 

Trust 2011 

9 Bombay Dost 2013 
Ashok Row Kavi 

Humsafar 

Trust 2013 

10 Cinnamon Gardens ShyamSelvadurai 
Penguin 

India 
1998 

11 
Close, Too Close: The Tranquebar Book of 

Queer Erotica 
Meenu and Shruti Tranquebar 2012 

12 Cobalt Blue 
Author Sachin Kundalkar/ 

Translated by Jerry Pinto 

Penguin 

Books India 
2013 

13 Electric Feather Ruchir Joshi - Ed Tranquebar 2009 

14 Erotic Literature of Ancient India Sandhya  Mulchandani Roli Books 2007 

15 Eunuch Park Palash K. Mehrotra 
Penguin 

India 
2010 

16 Gandhi's Tiger and Sita's Smile Ruth Vanita Yoda Press 2008 

17 Gay Bombay ParmeshShahni SAGE 2000 

18 Gender, Sex and the City Ruth Vanita 
Orient Black 

Swan 
2012 
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19 Hostel Room 131 R. Raj  Rao 
Penguin 

India 
2010 

20 Indradhanu - H BindumadhavKhire 
Self-

published 
2009 

21 Indradhanu - M BindumadhavKhire 
Self-

published 
2008 

22 
Jamali- Kamali: A Tale of Passion in Mughal 

India 
Karen Chase Mapin Lit 2011 

23 Jaya DevduttPattanaik 
Penguin 

India 
2010 

24 Kari AmrutaPatil 
HarperCollin

s India 
2008 

25 Law, Like, Love: Queer Perspectives on Law Arvind Narrain&Alok Gupta (Ed.) Yoda Press 2011 

26 
Love's Rite: Same-Sex Marriage in India and 

the West 
Ruth  Vanita 

Penguin 

India 
2005 

27 
Made in India: Decolonizing Queer 

Sexualities, Trans/national Projects 
SuparnaBhaskaran 

Palgrave 

Macmillan/St 

Martins Press 

2004 

28 ManaviLaingikataekPrathamikOlakh BindumadhavKhire 
Sampathik 

Trust 
2011 

29 My Brother…Nikhil Onir Yoda Press 2011 

30 My Magical Palace Kunal Mukherjee 
Harper 

Collins 
2012 

31 My Own County Abraham Veghese Vintage 1995 

32 New Life: Selected Stories Viyai D. Detha 
Penguin 

India 
2008 

33 Our Bodies Our Selves Boston Womens Health Collective 
Women 

Unlimited 
2005 

34 Our Lives Our Words A. Revathi Yoda Press 2011 

35 Out! Stories from New Queer India MinalHajratwala Queer Ink 2012 

36 Partner - Hindi BindumadhavKhire Self-pub. 2010 

37 Partner - Marathi BindumadhavKhire 
Self-

published 
2008 

38 Past Continuous Neel Mukherjee Picador India 2008 

39 Perfectly Untraditional Sweta Srivastava Vikram Niyogi Books 2011 

40 Pink Sheep Mahesh Natarajan 
Gyaana 

Books 
2010 
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41 Quarantine Rahul  Mehta 
Random 

India 
2010 

42 Same-Sex Love in India : A Literary History  Ruth Vanita&SaleemKidwai -Ed 
Penguin 

India 
2000 

43 
Sex and Power: Defining History, Shaping 

Societies 
Rita  Banerji 

Penguin 

India 
2008 

44 Six Meters Of Pavement Farzana Doctor Rupa 2011 

45 Slither: Carnal Prose Urmilla Deshpande Tranquebar 2011 

46 Stealing Nasreen Farzana Doctor Rupa 2007 

47 Sycorax: New Fables and Poems SunitiNamjoshi 
Penguin 

India 
2005 

48 The Dead Camel & other Stories Parvati Sharma Zubaan 2010 

49 The Man Who Would be Queen Hoshang Merchant (Ed.) Penguin 2011 

50 The Phobic and the Erotic Bose & Bhattacharyya Seagull Books 2007 

51 The Pregnant King DevduttPattanaik 
Penguin 

India 
2008 

52 The Truth About Me A. Revathi 
Penguin 

India 
2010 

53 Translating Desire Brinda Bose (Ed.) Katha 2002 

54 Travails of Entrapment Himadri Roy 
Leadstart 

Publishing 
2012 

55 Whistling in the Dark R. R. Rao & D. Sarma (Ed) SAGE 2007 

56 Wish You Were Here: Memories of a Gay Life  Sunil Gupta Yoda Press 2005 

57 
With Respect to Sex: Negotiating Hijra 

Identity in South India 
Gayatri Reddy Yoda Press 2006 

58 Yaraana 2010 Hoshang Merchant (Ed.) 
Penguin 

India 
1999 

59 You Are Not Alone ArunMirchandani 
Leadstart 

Corp 
2010 
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MAGAZINES 

Sr. 

No. 
Title Author/Editor 

Pub. 

Date 
Publisher 

1 Agenda 
Hutokshi Doctor, John 

Samuel (Editors) 
2007 CCDS 

2 Bombay Dost 
Ashok Rao 

Kavi/VikramPhukan 
2009 HST 

3 Gaysizine Anuja Parikh / SakshiJuneja 2011 Gaysi Family 

4 Queer Chronicle Keith Athaide –Dsilva 2009 
Queer 

Chronicle 

5 Pink Pages UdayanDhar 2009 Pink Pages 

6 
Chasing Numbers Betraying People 

 
Not mentioned 2011 Aneka 

7 Defending Human Rights 
OishikSicar, Debolina Dutta 

&SnehaGole 
2007 CCDS 

8 Exploring Queer Identity AmeyKolhe/Imran Ali Khan 2010 CCDS 

9 Forbes Digital 18 Media Ltd 2011 
Digital 18 

Media Ltd 

10 FUN 2011 Prince Gohil 2011 
Prince Gohil 

 

11 
Human Rights Violations In The 

Transgender Community 
PUCL, Karnataka 2005 

 

12 Policing Morality in Channapatna PUCL, Karnataka 
 

PUCL, 

Karnataka 

13 Positive Spaces MonidipaMondal (Ed) 
 

Open Space 

 

14 Sahodaran  Calendar 2011 Sunil C. Menon 2011 
Sahodaran 

 

15 Sahodaran  Calendar 2012 Sunil C. Menon 2012 
Sahodaran 

 

16 Sanghamitra NithinManayath 2008 
Good As You 

 

17 Swikriti 2nd Bookfair Edition R. Chakrabarty& N. Nag (Ed) 2005 
Dumdum 

Swikriti Soc. 

18 Swikriti 3rd Bookfair Edition R. Chakrabarty (Ed) 2006 
Dumdum 

Swikriti Soc. 

19 Swikriti 5th Bookfair Edition Suryadipto Nag (Ed) 2008 
Dumdum 

Swikriti Soc. 

20 Swikriti 6th Bookfair Edition Suryadipto Nag (Ed) 2009 
Dumdum 

Swikriti Soc. 
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21 Swikriti 7th Bookfair Edition S. Nag & R. Ghosh 2010 
Dumdum 

Swikriti Soc. 

22 
Time Out Bengaluru (Feb 17 - March 1, 

2012) 
Jaideep V.G 2012 Paprika Media 

23 
Time Out Bengaluru (Feb 19 - March 4, 

2012) 
Jaideep V.G 2012 Paprika Media 

24 Time out Mumbai mar 16-29 2012 VaishnaviChandreshekhar 2012 
Paprika Media 

 

25 Trade Union Protections for Sex Workers KSWU 2009 
KSWU 

 

26 Trikone Summer 2011 Ali (Ed) 2011 
SatyajitPande 

 

27 Trikone Winter 2010 Ali (Ed) 2010 
SatyajitPande 

 

DVDs 

Sr. 
No. 

Title Director Producer Language 

1 68 Pages Sridhar Rangayan The Humsafar Trust Hindi 

2 Colors Black Mamta Murthy Majilis English 

3 Diaries of Transformation Anirban Ghosh Anirban Ghosh 
Bangla with English 

subtitles 

4 Gender Trouble Roz Mortimer 
Wonderdog 

Productions 
Hindi/English 

5 GulabiAaina Sridhar Rangayan 
Sridhar Rangayan/ 

Sagar Gupta 
Hindi 

6 Happy Hookers Ashish Sawmy 
Box Office 

Productions 
English 

7 
I Am: When Being Onself Is Not 

Enough 
Sonali Gulati  Sonali Gulati English and Hindi 

8 Manjuben Truck Driver ShernaDastur Sehjo Singh Hindi 

9 MilindSoman Made Me Gay Harjant Gill 
Tilotama 

Productions 
  

10 Our Family Anjali Monteiro TISS 
Tamil with English 

Subtitles 

11 P(l)ain Truth IlppoPohjola Crystal Eye Ltd   

12 Project Bolo - 3 Short Films Sridhar Rangayan The Humsafar Trust Hindi/English 

13 Project Bolo - Aditya &Pramesh full Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 
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14 
Project Bolo - Aditya, Hoshang, 

Pramesh& Raj Short 
Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

15 
Project Bolo - Ashok &Shivnandan 

Full  
Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

16 
Project Bolo - Ashok, Bindu, Manav 

Short 
Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

17 Project Bolo - Betu&Geeta Full Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

18 
Project Bolo - Betu, Geeta, Giti& 

Ruth Short 
Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

19 
Project Bolo - Bindumadahv&Manav 

Full 
Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

20 Project Bolo - Dalip&Giti Full Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

21 
Project Bolo - Dalip, Saleem& Shiv 

Small 
Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

22 Project Bolo - Gauri&Lachi Full Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

23 
Project Bolo - Gauri, Lachi, 

Laxmi&Nisha Short 
Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

24 Project Bolo - Hoshang& Raj Full Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

25 Project Bolo - Jehangir& Sunil Full Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

26 Project Bolo - Jehangir& Sunil Short Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

27 Project Bolo - Laxmi&Nisha Full Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

29 Project Bolo - Saleem& Ruth Full Sridhar Rangayan The Humsafar Trust English 

30 Scribbles on Akka Madhusree Dutta Majilis English 

31 Sundari: An Actor Prepares Madhusree Dutta Majilis English 
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INFOSEM Registered Organization List 

Andhra Pradesh 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Mythri Yuvajana Sangam Madanapalli 
jayanna_rrs@yahoo.co.in / 

rrsmpl@gmail.com 

099667-99110 / 

094407-99095 / 

098858-70972 

Suraksha Society Hyderabad 
surakshasociety@yahoo.com / 

kris_naidu@rediffmail.com 

040-27614015 / 

09346764898 

Saathi Vijayawada yatin01in@yahoo.com 9848110004 

Samaikya Society Secunderabad ssamaikyaasociety@yahoo.com 
9848180850, 

9866717734 

Subhodaya Society Secunderabad subhodayasociety@yahoo.com 9963634200 

Surakshaa Saujam Kurnool 
surakshaasaujam.kurnool@gmail.

com 
9703030470 

Subhodhyam welfare Nellor Subhodayam.nellore@gmail.com 9848767509 

Pavitra Maitri Sangam Kadapa 
PavitraMaitriSangam.kadapa@g

mail.com 
8563274499 

Sneham cbo Anantpur snehamcboatp@gmail.com 8554238557 

Mordern Awarness 

Society 
Warangal mas.warangal@gmail.com 9247025290 

Vijayareke Welfare 

Association 
Vijayanagaram vrwa2008@gmail.com 8922251567 

CBO Sneha Godavari 

Society 
Godavari snehagodavari@gmail.com 9959775184 

Assam 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Northern Black Rose 

Society 
Siliguri 

northernblackrose2010@gmail.c

om aalokol@yahoo.co.in 

9477439507 

9126207148 

Bhorakha Guwahati jahirali47@yahoo.com 9854474688 
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Bihar 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Sammaan Mujjafarpur sammaanbihar@yahoo.com 9801434831 

Progressive Actual work 

for all Needy (PAWAN) 
Rohtas pehchan.pawan@gmail.com 9631149283 

Sangharsh Foundation Jehanabad pehchan.sangharsh@gmail.com 9934632446 

Bihari Sakha Aurangabad biharisakha@gmail.com 
8409905070 

 

Dostanasafar Foundation Bhobuo dostanasafar@gmail.com 9386449169 

Delhi 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Sangini India Delhi sangini97@hotmail.com / 9810671603 

Naz Foundation Delhi 

gopalan.anjali@gmail.com, 

naz@nazindia.org, 

anjaligopalan@rediffmail.com 

9910308374 

Adhikaar Delhi msmtaskforce@gmail.com 093111-70181 

Kinnar Bharti Delhi 
kinnarbharti@gmail.com /   

pahal_foundation@yahoo.com 

099901-37125/ 

099100-26990 

India HIV/AIDS Alliance Delhi  smehta@allianceindia.org 
098188-09050 /  

011-41633081 

Mitr Trust (MSM CBO) Delhi 
mitr.cbo@gmail.com / 

roopeshchettri@gmail.com 

011-65107911 / 

099106-16910 

Sakhi Foundation Delhi 
pehchan.sakhifoundation@gmail.

com 
9311424244 

SMART Delhi 
psmartdelhi@gmail.com 

psmartdelhi@yahoo.com 
9910424712 

Parivartan New Delhi parivartandelhi@gmail.com 9999695854 

Buniyad Foundation Delhi pehchan.buniyad1@gmail.com 8800137086 
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Goa 

Member Organisation City Email Telephone No. 

The Humsaath Trust Goa Vasco 
humsaathgoa@gmail.com  / 

deephumsaath@rediffmail.com 

0832-2500144 / 

098239-50669 

Rishta Calangute 
rishta_vcare@yahoo.co.in / 

rishta_vcare@hotmail.com 

0832-2275843 / 98221-

75248 

DARPAN GOA Vasco darpangoa@yahoo.in 

0832-2511625 / 

2514902 / 

 098235-78469 

Zindagi Goa Vasco goazindagi@gmail.com 9823754869 

Gujarat 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Lakshya Trust Surat lakshyatrustsurat@yahoo.com 
026-2421539 /  

026-6560163 

Garima Surat 

lakshyatrustsurat@yahoo.com  / 

salimagvan@yahoo.com/ 

garimafoundation@yahoo.com 

0261-6560163 / 

098981-28260 

Dhyeya Foundation Baroda lakshya_121@rediffmail.com 
0265-2461340 /  

0265-6555561 

Vikalp Parma Vadodara 
vikalpwomensgroups@gmail.com 

vikalpgroup@gmail.com 

9687325211  

0265-2352589 

Shakya Foundation Gandhinagar shakyafoundation@gmail.com 9904150010 

Swavlambi Chawal 

Mandal 
Ahmedabad swavlambi.cbo@gmail.com 079-22163438 

Foram Foundation Baroda foramfoundation@yahoo.com 9904528867 

Saath Sangathan Choteudapur saathsangathan@yahoo.in 
9979148688 
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Haryana 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Pahal Foundation Faridabad 
pahal_foundation@yahoo.com / 

yashwinder_80@yahoo.com 

0129-4132076 / 

098180-95307 

Karnataka 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Sangama Bangalore 
sangama@sangama.org / 

advocacysangama@gmail.com 

080-23438840 / 

 080-23438843 

Swabhava Trust Bangalore 
swabhava_trust@hotmail.com, 

vinu228@yahoo.com 

080-22230959 /  

98441-81294 

Karnataka Sexual 

Minorities Forum 
Bangalore ksmforum@gmail.com 

95351-44614 /  

99163-86534 

Aneka Bangalore 
shubha.chacko@gmail.com / 

shubhachacko@yahoo.co.uk 

092434-46105 / 

096322-23460 

Samara Bangalore samaraban@gmail.com 080-22113795 

Sadhane Bangalore sadhanekarnataka@gmail.com 
080-7272752 /  

099861-36893 

LesBit Bangalore lesbit.lbwp@gmail.com 
099450-90301 / 

099016-82151 

Payana Bangalore 
payana2009@gmail.com / 

payanalist@gmail.com 

09611144901 / 

09972736749 

Saamarthya Hubli 
samarthya.org.dharwad@gmail.c

om, mushtaq7869@gmail.com 
9845474763 

Srusti Sankula arogya 

mathu Samajaseva 

Samsthe 

Gadag srustisankula@gmail.com 9740564973 

Sneha Sinchana Mysore snehasinchana.mys@gmail.com 9008219373 
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Madhya Pradesh 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Mitra Shringar Samiti 

Bhopal 
Bhopal shringarmsm@gmail.com 98272-90265 

Chhatisgarh Mitwa Raipur 
cgmss11@gmail.com 

yashmin.kinnar786@orkut.com 

09009448443 

7869895010 

Badlaav Samiti Indore 
badlaav.samiti@gmail.com, 

abhishek.badlaav2011@gmail.com 
9977792945 

Mitra Talash Seva Kalyan 

Samiti 
Raisen mitratalashsamiti@gmail.com 7482222270 

Maharashtra 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Dai Welfare Society Mumbai 
daiwelfaresociety@rediffmail.com 

/ ranu429@yahoo.com 

022-25482129 / 

98921-27429 

Astitva Trust Mumbai 
astitvasm@gmail.com / 

laxmirakasha@yahoo.co.in 

+91 7738081002 / 

9594985000 

Humsafar Trust Mumbai vivek.hst@gmail.com 98211-52980 

Sarathi Trust Nagpur 
sarathitrust_2005@yahoo.co.in / 

anand.chandrani@gmail.com 

0712-2560376 / 

93256-32795 

Sakhi Char Chawghi 

Trust 
Mumbai sgaurisawant@gmail.com 

022-28801465 / 

98332-43117 

Samapathik Trust Pune 
samapathik@hotmail.com/ 

khirebindu@hotmail.com 

020-64179112 / 

9763640480/ 

9730360168 

Mooknayak Sanstha Mumbai mooknayak_sangli@yahoo.co.in 
0233-2531062 / 

99609-32902 

Kinnar Kastoori Mumbai kinnar.kastoori@gmail.com 
098195-03389 

 

Aarambh Thane patil.hstmumbai@gmail.com 098674-88042 
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Sanjeevani Mumbai sanjeevani.mumbai@gmail.com 
032-449475/ 

09172091416 

Kinnar Asmita Mumbai 
kinnar.asmita@gmail.com / 

nitinkene@gmail.com 
9167947771 

Gaurav Trust Mumbai 
hstgaurav@gmail.com / 

kumarshetty3110@gmail.com 
098203-37468 

Ekta Foundation Mumbai 
ektafoundation@rediffmail.com / 

abibharati@rediffmail.com 

022-25966161 / 

098676-46323 

Humsaaya Welfare 

Samtha 
Mumbai humsaaya.surksha@gmail.com 

022-65239780 / 

26785455 

Sexual health welfare 

AIDS Sanstha 
Thane shwas_org@yahoo.in 

022-65238084 / 

093245-27161 

Triveni Samaj Vikas 

Kendra 
Mumbai 

triveni@yahoo.com / 

triveni_tgaastha@yahoo.com 

022-28885597 / 

098921-59779 

Darpan Foundation Mumbai 
darpanfoundation666@gmail.com 

/ amma.sharmila@yahoo.com 

23080201 / 

 093246-01581 

Maitry HIV/AIDS 

Sanghatan 
Kolhapur mr.ajitmane@rediffmail.com 

099210-63504 / 

099214-55606 

Jankalyan Gramin Latur 
hanand01@yahoo.com / 

sahyog_mukta@yahoo.com 

097632-43451 / 

099700-30215 

Aarju Foundation Mumbai aarjufoundation2010@gmail.com 
09820173011 / 

09769611966 

Ashirwad Sanstha Pune 
panna.aashrivad@gmail.com / 

mahadevtouti@ymail.com 

09890102862/ 

09881066906 

Humsafar Trust Mumbai smurgi@gmail.com 8879230656 

Samaanta Foundation Mumbai samaanta.foundation@gmail.com 
9820514314 

9930181870 

Hamrahi Trust Navi Mumbai hamrahitrust@gmail.com 9322897840 

Rahi Foundation Dhule rahifoundation01@gmail.com 9673891006 

Sambodhan Trust Chandrapur sambodhan@gmail.com 8605137945 

Bharari Welfare Society Nanded bhararisociety@yahoo.in 9766057327 

Sayam Trust Aurangabad kharat_ambadas@ymail.com 8956322077 
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Manmilan Bahudeshya 

Samajik Sanstha 
Nasik cbo.manmilan@gmail.com 9960621989 

Dostana Sangh Solapur dostana696@gmail.com 0217-2651299 

Samarpan Trust Amravati samarpantrust4lgbti@gmail.com 9004720382 

Mitra Talash Seva Kalyan 

Samiti 
Raisen mitratalashsamiti@gmail.com 7482222270 

Janjagruti Trust Sindhudurga janjagruthi@gmail.com 7588921627 

Prarambh Foundation 

society 
Mumbai prarambhf@gmail.com 9930019749 

Jagruti Trust Jalgoan ---- 9673362368 

Suraksha Trust Ratnagiri hamrahitrust@gmail.com 9004651438 

Jugnu Trust Thane jugunutrustthane@gmail.com 9175793677 

Saheli Trust Thane sahelitrust2001@gmail.com 9769208732 

Aashiyana Foundation Thane 
aashiyanafoundation.thane@gmail.

com 
9004315805 

Praarambh Trust Nagpur praarambhtrust@gmail.com 9970858996 

The light of Asia Parbhani mandeashok@rediffmail.com 9822433095 

Manipur 

Member Organisation City Email Telephone No. 

AASHA Imphal 
aashaimphal@gmail.com, 

sam_sam6396@yahoo.com 

98566-86085 / 

98629-66857 

Maruploi Foundation Manipur maruploi_Foundation@yahoo.co.in 9856119092 
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Orissa 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Santi Seva Orissa 
santiseva@yahoo.com,amitava_ko

lkata@yahoo.co.in 

94387-87724 / 99031-

43305 

Sakha Bhubaneswar 
sakha.orissa@gmail.com / 

subhammishra123@gmail.com 

094386-32408 / 

094383-42493 

Sakhi Bramha Pur 

meerasakha123@gmail.com 

sakhiganjam.sakhaodisha@gmail.

com 

9938971823 

9438632408 

Odisha TG / Hijra 

Welfare Trust 
Bhubaneshwar odishatghijrawelfare@gmail.com 9853769590 

Ekta Koraput jagruti.pehchan@gmail.com - 

Universal Service 

Organisation 
Rayagada usorayagada@gmail.com 9437033349 

Bhawanis Kalahandi bh231951@gmail.com 
9938396343, 

8908069693 

MITO Mayurbhanj meetombj@gmail.com 9438461026 

Laxmi narayan MSM CBO Balangir 
lakshminarayancbo@rediffmail.c

om 
6652234574 

Pondicherry 

Member Organisation City Email Telephone No. 

SCOHD Society Pondichery 
sahodaran_pondy@sify.com 

/sahodaranpondi@gmail.com 

0413-2222469 / 

2221696 / 

0413-4210271 

Punjab 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Himayat Foundation Ludiana pehchan.himayat@gmail.com 9417056748 

Shaan Jalandhar jalandhar shaan.pehchan@gmail.com 9876555095 
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Welcome Foundation Nawashar welcomepehchan@gmail.com 9876731048 

Kashish Foundation Patiala pehchan.kashish@gmail.com 9876868406 

Navjeevan Foundation Gurudaspur pehchan.navjeevan786@gmail.com 9646297640 

Mansa Foundation Firozpur pehchan.mansa@gmail.com 9569507797 

Rajasthan 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Nai Bhor Sanstha Jaipur 
naibhor@indiatimes.com, 

nahid_mohd2000@yahoo.co.in 
98929291377 

Tamil Nadu 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Social Welfare For Men Chennai 
sekar_swam@rediffmail.com / 

swamchennai@gmail.com 
098404-37656 

Sahodaran Trust Chennai 
sahodaranchennai@gmail.com / 

smenonc@gmail.com 

044-65277810 / 

04423740486 / 

94449-66000 

Snegyitham Tiruchiraalli 
snegyitham@yahoo.com / 

snegyitham@gmail.com 

099445-48999 / 

99947-74734 

Lotus Intergrated AIDS 

Awareness Sangam 
Kumbakonam 

lotus_sangam@yahoo.co.in / 

muthukumar.news@gmail.com 
098943-86934 

Passam Social Welfare 

Organization 
Cuddular scohdsociety@gmail.com 9894455200 

SIAAP Chennai 

admin.siaap@gmail.com, 

indu@siaapindia.org, 

indumathi.ravishankar@gmail.com 

044-24522285/ 

2452330 

Kith & Kins Social 

Welfare Organisation 
Nagapattinam 

kithandkinscbo@yahoo.co.in / 

paul_jeeva@rediffmail.com 

099655-48871 / 

099655-48872 
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Kunthavai Nachiyar AIDS 

Thaduppu Sangam 
Thanjavur kunthavaisangamindia@gmail.com 

099948-87739 / 

04362-294635 

Minnal AIDS Thadupu 

Sangam 
Kadaloor minnalsangamindia@gmail.com 

097882-58809 / 

099947-13320 

Neithel AIDS Control 

Sangam 
Tuticonn neithelsangam@gmail.com 

099942-26649 / 

099446-73120 

Arthamadhees Tirichankodi arthanarisangamindia@gmail.com 
090256-74317 / 

099425-12959 

Sumangali AIDS 

Vizhippunarvv Sangam 
Rasipuram 

sumangalisangamindia@gmail.com / 

thiruppathi1@gmail.com 

099949-46984 / 

99425-12237 

Krishnagiri AIDS 

Vizhippunarvn Sangam 
Krishnagiri krishnagirisangamindia@gmail.com 

098946-64925 / 

093607-92079 

Saravana poigai AIDS 

Thadapv Sangam 
Paloni saravanapoigaisangamindia@gmail.com 

099654-45747 / 

092453-82727 

Vadamalar AIDS 

Thaduppu Sangam 
Salem vadamalarsangamindia@gmail.com 

094421-43256 / 

094428-47794 

Challenge AIDS 

Thaduppu 
- 

savaalkuttuamaippu@gmail.com / 

palanivel_bahu@yahoo.co.in 
099942-26649 

Kumari AIDS Thaduppa Kanya Kumari 

katscbo@gmail.com / 

britto_ashraf@yahoo.co.uk/ 

kats_cbo@yahoo.co.in 

097869-19193 / 

097877-67709 / 

097877-67712 

Sahodari Foundation Chennai 
aurokaki@gmail.com / 

reachkalki@gmail.com 
098847-00409 

Transgender Rights 

Association 
Chennai 

trajeeva@gmail.com/ 

jeevashabi@yahoo.com 
098845-87007 

CARE Community 

Association for Relief 

and Empowerment 

Dindigul 
thenicare@yahoo.co.in , 

info.zenith@y.mail 

9842346723, 

0451-2422021 
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Udayam Social Welfare 

Organisation 
Pudukottai udayam.chos@yahoo.co.in 

9786602949, 

043622-261790 

Health Organisation for 

males to empowerment 
Thiruvanamalai 

shivaa.tn@gmail.com, 

home.tvmalai@gmail.com 

09790990622, 

9840699776 

Nirangal Chennai nirangal.india@gmail.com 9840699776 

Peacock Foundation 

Social Welfare 

Organisation 

Chennai peacockjs12@gmail.com 9994848729 

Positive Aravani Vellore positivetg@yahoo.com 4162915265 

Thozhi Chennai thozhiindia@gmail.com 9941262992 

Vanavil Foundation Chennai vanaviltg@gmail.com 9789023157 

Uttar Pradesh 

Member Organisation City Email Telephone No. 

Maan Lucknow 
arif@i_nfi.co.in,info@infi.co.in, 

info@i-nfi.co.in 

522-2205269/522-

2205269/94152069

69 

Bharosa Trust Lucknow 
imraan@bharosatrust.co.in / 

board@bharosatrust.co.in 

0522-2208689 / 

098397-24719 

Ibteda-e-anees Lucknow 
commitment@ibteda-e-anees.org / 

help@ibteda-e-anees.org 

0522-2209027 / 

094151-16969 

Hamdam Foundation Hardoi 
hamdamfoundation@gmail.com / 

fahim.rahul@gmail.com 
9935298944 

Naya savera Trust Firozabad pehchan.nayasavera@gmail.com 9368751933 

Ekta Seva Sanstha Kushinagar ektasevasansthan1404@gmail.com 9918092113 

Ujala Samaj Sevi Sanstha Lalitpur pehchan.ujala@gmail.com 05176-276344 
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Rhythm Foundation Barabanki pehchan.rhythm@gmail.com 9793330597 

Jagriti Foundation Mathura jagritipehchan@gmail.com 9458478777 

Basera Samajik Sansthan Noida basera.pehchan@gmail.com 9810724880 

Asha Trust Varanasi pehchanashatrust@gmail.com 9936891440 

Rose Foundation Farukkhabad pehchan.rose@gmail.com 9027631784 

Sankalp Trust Kanpur pehchan.sankalptrust@gmail.com 8808537979 

Hum Khayal Trust Jaunpor pehchan.humkhayaltrust@gmail.com 05452-689797 

Saathi Seva Sansthan Meerut pehchan.sathi@gmail.com 8954584077 

West Bengal 

Member Organisation City Email Telephone No. 

AMITIE Trust Belurmath amitie.trust@yahoo.com 7278571173 

Dum Dum Swikriti 

Society 
Kolkata 

swikriti_03@yahoo.co.in,swikriti

2003@hotmail.com 

94330-09190 / 98317-

43608/ 

94333-22535 

SAATHI Kolkata 
saathii@yahoo.com, 

pawan30@yahoo.com 

0332-4844835 / 

098312-88023. 

Kolkata Rishta Kolkata 
kolkatarista@yahoo.co.in / 

rosesangiri@yahoo.co.in 

93392-19696 / 

93398-21138 

People Like Us (Plus) Kolkata 

admin@pluskolkata.org / 

plus@india.com / 

agniva@pluskolkata.org / 

pluskolkata@gmail.com 

033-24029305 / 

098305-10527 

Burdwan Swapnil Burdwan swapnilburdwan@gmail.com 
9332234865\ 

7699626824 

Astitva Dakshin Joynagar 
astitvadakshin@yahoo.co.in / 098361-85589 / 
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megherdeb@yahoo.co.in 098308-37440 

Koshish Kolkata 

koshishsanjay@rediffmail.com / 

koshishsanjay@yahoo.co.in / 

jas_san2000@yahoo.co.in 

098300-23153 / 

098317-71764 

Madhya Banglar 

Sangram 
Murshidabad 

sangram_06@hotmail.com / 

swadhin_cheta@yahoo.co.in 

096146-02325 / 

099326-51575 

Prantik Bowgaon 
ajnil123@rediffmail.com / 

prantikbon@gmail.com 

090026-66285 / 

093329-95622 

Cheshta Kolkata cheshtaup@rediffmail.com 9831771764 

Jalpaiguri Uttarapan Jalpaiguri 
jalpaiguriuttarapan@rediffmail.c

om, debjit_bagchi@yahoo.com 

9832562550 

9609901747 

Ekta Dakhghar ekta24pg@yahoo.com 9038967587 

Nabadiganta Society Dakshin Dinajpur Nabadiganta2012@gmail.com 9804973734 

Moitri Sanjog Cooch Beha moitrisanjog2011@gmail.com 9126898749 

Birbhum Samparko Birhum samparko.birbhum@gmail.com 9332234865 

Manjlish Kolkata manjlishsociety@gmail.com 8296070026 

Bandhan Kolkata 

ranjitbandhan69@rediffmail.com 

,ranjita666@gmail.com/bandhan

_kolkata@gmail.com 

098300-27185 / 

099033-92103 

Prothama Kolkata prothoma.kolkata@gmail.com 9830859329 

Asansol Prayaas Asansol 
giri.saroj2010@rediffmail.com 

prayaas_wb@yahoo.in 

9434581381 

9749253294 

 

NOTE: This list is effective on 1st January 2015. Any change in details post this date needs to be verified on 

infosem2009@gmail.com 
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