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SOCIAL WELFARE AND WOMEN EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION REGARDING THE GLOSSARY FOR ADDRESSING THE LGBTQIA + COMMUNITY

[G.O. Ms. No. 52, Social Welfare and Women Empowerment [SW-3(1)], 20th August 2022,  
ஆவணி 4, சுபகிருது, திருவள்ளுவர் ஆண்டு-2053]

No. II(1)/SWWE/36(o)/2022.
LGBTQIA+  சமூகத்தினருகககான சசகால்லகரகாதி ஆங்கி்லம் மற்றும் தமிழ்

GLOSSARY OF LGBTQIA + ENGLISH AND TAMIL 

TERMS RELATED TO  SEX | பகாலசகார் சசகாற்கள்

TERMS RELATED TO GENDER | பகாலினம்சகார் சசகாற்கள்

TERMS RELATING TO SEXUALITY | பகாலியலபுசகார் சசகாற்கள்

UMBRELLA/ COLLECTIVE TERMS | ஒருமித்த சசகாற்கள்

OTHER COMMUNITY TERMS | சமூகம்சகார் பிற சசகாற்கள்

S.
No.

Term  
(English) Term (Tamil) Description (English) Tamil Description 

(1) (2) (3) (4) (5)

A.TERMS RELATED TO SEX (3) பகாலசகார் சசகாற்கள்
A1 Sex பகால [1,2]

பகால பகுப்பு / பகால 
பிரிவு

Sex refers to the biological make-
up of a person, based on external 
or internal body parts, hormones, 
sex chromosomes, etc.

பகால, பகால பகுப்பு / பகால பிரிவு எனபது ஒரு நபரின 
சவளிப்புற மற்றும் உட்புற உடல உறுப்புகள், 
ஹகார்்மகானகள், பகால கு்ரகா்மகா்சகாம்கள் ் பகானறவற்றின 
அடிப்படடயி்லகான உயிரியல பண்படமப்டபக குறிககும்.

A2 Sex  
characteristics

பகால பண்பு [1,2]
பகாலின பண்புகள்

“Sex characteristics” refer to 
an individual's physical sexual/
reproductive features that are 
formed on the basis of their sex. 
This includes genitalia (vagina/
uterus or penis/testicles etc), sex

ஒரு நபரின பகால அடிப்படடயி்லகான உடல, பகால 
அம்சங்கள் மற்றும் இனப்சபருகக அம்சங்கள் பகால 
பண்புகள் / பகாலின பண்புகள் எனப்படும்.
பகால உறுப்புகள், பகால கு்ரகா்மகா்சகாம்கள், உடலில 
ஆதிககம் சசலுத்தும் பகால ஹகார்்மகானகள், இரண்டகாம் 
நிட்லப் பகால பண்புகள் ்பகானறடவ இதில அடங்கும்.
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chromosomes (XX, XY, XXY, XYY, 
XO, etc), dominant sex hormones 
present in their body (estrogen, 
progesterone, testosterone etc), 
secondary sexual features (breasts, 
facial hair, deep voice etc), among 
others. Sex characteristics may 
influence a person's gender 
identity, expressions, sexual 
orientation or sexuality, but are 
not the cause of it.

ஒரு நபரின பகாலின பண்புகள், பகாலின சவளிப்பகாடு, 
பகாலீர்ப்பு ஆகியவற்றில தகாககத்திடன ஏற்படுத்தக 
கூடும். ஆனகால இடவ மட்டும் முழுகககாரணமகாக 
இருகக ்வண்டிய அவசியம் இலட்ல.
பகால உறுப்புகள்: சபண்ணுறுப்பு, கருப்டப, ஆணுறுப்பு, 
விநதகம் ்பகானறடவ. 
பகால கு்ரகா்மகா்சகாம்கள்: XX, XY, XXY, XYY, XO 
்பகானறடவ உடலில ஆதிககம் சசலுத்தும் பகால 
ஹகார்்மகானகள்: ஈஸட்்ரகாஜன, ப்்ரகாசஜஸடி்ரகான, 
சடஸடகாஸடி்ரகான ்பகானறடவ. 
இரண்டகாம் நிட்ல பகால பண்புகள்: முகத்தில வளரும் 
முடி, குரல, மகார்பகங்கள் ்பகானறடவ.

A3 Intersex ஊடுபகால [1], 
இடடப்பகால
 [1,2], 

Intersex people have innate sex 
characteristics that do not fit 
medical and social norms for 
female or male bodies. These 
can include external or internal 
reproductive parts, chromosome 
pa t te rns ,  and /o r  ho rmona l 
patterns. Being intersex can create 
risks or experiences of stigma, 
discrimination and harm. 
Note: It's wrong to assume that all 
intersex persons are transgender. 
Intersex persons also have diverse 
intersections of gender identity, 
gender expression and sexuality. 
Like any individual, intersex 
persons are the only ones who 
can determine their gender identity, 
sexuality, and sexual orientation. 
Note: Several intersex children are 
forced into surgical procedures by 
doctors and parents/guardians, to 
make their bodies ‘conform’ to a 
binary sex. This is unethical and 
should be called out in stories. 
These enforced surgeries can also 
result in trauma, health conditions 
and more later

ஊடுபகால/இடடப்பகால எனபது ஆண்-சபண் எனற 
இருநிட்லககு அப்பகாற்பட்ட உடலகடளக சககாண்ட 
நபர்கடளக குறிப்பதற்ககான சபகாதுப்சபயர். 
 ஊடுபகால / இடடப்பகால நபர்களின பிறவிப் பகால 
பண்புகளகானது மருத்துவ மற்றும் சமூக ரீதியி்லகான 
ஆண் மற்றும் சபண் எனும் வடரயடறககுள் ஒத்துப் 
்பகாககாது. இதனகால ஊடுபகால/ இடடப்பகால நபர்கள் 
இழிவிற்கும் ஒதுககுதலுககும் ஆளகாககப்படுகினறனர்.
குறிப்பு: அடனத்து ஊடுபகால/ இடடப்பகால நபர்களும் 
மருவிய / மகாற்றுப் பகாலினத்தவர் எனறு அனுமகானிப்பது 
தவறு. எல்்லகாடரயும் ் பகா்ல்வ பல்வறு பகாலீர்ப்புகளும், 
பகாலின அடடயகாளங்களும் அவற்டற தீர்மகானிககும் 
உரிடமயும் ஊடுபகால / இடடப்பகால நபர்களுககும் 
உண்டு.
குறிப்பு: மருத்துவ மற்றும் சமூக ரீதியி்லகான ஆண் 
அல்லது சபண் எனும் வடரயடறககுள் உடட்ல 
மகாற்றுவதற்ககாக மருத்துவர்கள் மற்றும் சபற்்றகார்/
க கா ப் ப காளர்கள் மூ்லம் ஊடுபகால /இடடப்ப கால 
குழநடதகளுககு கட்டகாய அறுடவ சிகிசடச 
நடத்தப்படுகிறது. இது தகார்மீக முடறப்படி தவறகானது. 
இநத அறுடவ சிகிசடசகள் மன மற்றும் உடல ரீதியில 
கடுடமயகான பினவிடளவுகடள ஏற்படுத்தககூடும். 
இடதக கண்டிககவும் இதற்கு எதிரகாக குரல எழுப்பவும் 
்வண்டும்.

B. TERMS RELATED TO GENDER (15) பகாலினம்சகார் சசகாற்கள்

B1 Gender பகாலினம் [1,2] ‘Gender’ is how society perceives 
persons, based on the norms, 
behaviours and roles associated 
with the sex assigned at birth. 
For instance, a person assigned 
male is expected to grow up 
to be a ‘man’ and be powerful 
and assertive; a person assigne 
female is expected to grow 
up to be a ‘woman’ and to be 
sweet and nurturing. It is a social 
construct, and what each gender 
is ‘expected’ to do changes from 
society to society, and over time.

பிறப்பின்பகாது வழங்கப்படுகிற பகாலினத்டத சகார்நத 
வழடமகள், நடத்டதகள், பகால பங்களிப்பு ஆகியவற்டற 
டவத்து ஒரு நபடர சமூகம் பகார்ககும் வித்ம 
“பகாலினம்” எனப்படும். உதகாரணமகாக, பிறப்பில “ஆண்” 
எனறு வடகப்படுத்தப்படும் ஒருவர், ஆணகாக வளர்நது, 
வலிடமயகானவரகாகவும் உறுதியுடனும் இருகக ் வண்டும் 
எனறும், பிறப்பில "சபண்" எனறு வடகப்படுத்தப்படும் 
ஒருவர், இனிடமயகாகவும் பிறடரப் ்பணுபவரகாகவும் 
இருகக ்வண்டும் எனறும் எதிர்பகார்ப்புகள் உள்ளன. 
இது ஒரு சமூகக கட்டடமப்பு. இநத எதிர்பகார்ப்புகள் 
சமூகத்டதப் சபகாறுத்தும் ககா்லத்டதப் சபகாறுத்தும் 
மகாறுபடும்.

B2 Gender 
Identity

பகாலின 
அடடயகாளம் [1,2]

'Gender Identity' refers to how 
an individual defines their own 
gender. It depends on a person's 
deeply felt internal experience of 
gender. It need not correspond to 
the sex assigned to the person at 
birth, and the expectations that 
society has from this assigned

ஒரு நபர் தன பகாலினத்டத எப்படி வடரயறுககிறகார் 
எனப்த பகாலின அடடயகாளம் எனப்படும். அநத நபரின 
ஆழமகான பகாலினம் சகார்நத அனுபவங்களின 
அடிப்படடயில அவரது பகாலின அடடயகாளம் இருககும். 
பகாலின அடடயகாளம் எனபது பிறப்பின்பகாது 
வழங்கப்படும் பகாலினம் சகார்நத வழடமகள் மற்றும் 
சமூகம் டவத்திருககும் எதிர்பகார்டப சகார்நது இருகக 
்வண்டிய அவசியம் இலட்ல.
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sex or associated gender. 'Gender 
Identity' is  self-determined - that is, 
only an individual can declare what 
their gender identity is. There is no 
'medical test' for gender identity. 
For instance, a transgender man, 
or transgender woman, or a non-
binary person, are the only ones 
who can say what their gender is

பகாலின அடடயகாளம் எனபது அநதநத நபரின தீர்மகானம். 
அவர் மட்டு்ம அடத முடிவு சசயய முடியும். பகாலின 
அடடயகாளத்திற்ககான மருத்துவப் பரி்சகாதடனகள் 
இலட்ல. மருவிய / மகாற்றுப் பகாலினத்தவர்க்ளகா, பகாலின 
இருநிட்லககு அப்பகாற்பட்டவர்க்ளகா அவர்கள் எநதப் 
பகாலின அடடயகாளத்துடன தனடனப் சபகாருத்திக 
சககாள்கிறகார்கள் எனபடத அவர்கள் தகான கூற்வண்டும்.

B3 Gender  
expression

பகாலின 
சவளிப்பகாடு [1,2]

Gender expression is how a 
person publicly expresses or 
presents their gender. This can 
include behaviour and outward 
appearance such as dress, hair, 
make-up, body language and 
voice. A person’s chosen name 
and pronouns are also common 
ways of expressing gender.
Gender expression does not 
automatically correspond to one’s 
gender identity. For instance, 
a woman may dress in pants 
and shirts and have short hair – 
generally related by society to a 
‘man’s’ gender expression.
Another example: a person 
assigned male at bir th who 
wears a saree isn’t automatically 
a transgender woman. They may 
still identify as a man, or as non-
binary, or any other gender identity.

தனனுடடய பகாலினத்டத ஒரு நபர் எப்படி சபகாதுவில 
சவளிப்படுத்திக சககாள்கிறகார் எனபது பகாலின 
சவளிப்பகாடகாகும். இது நடத்டத மற்றும் சவளித் 
்தகாற்றங்களகான உடட, தட்லமுடி, அ்லங்ககாரம், 
உடலசமகாழி, குரல ்பகானற ப்ல அம்சங்கடள 
உள்ளடககியது.
ஒருவர் ்தர்நசதடுத்துகசககாள்ளும் சபயர் அல்லது 
சபயர் விகுதிகளும் பகாலின சவளிப்பகாட்டின 
வடகடமக்ள. பகாலின சவளிப்பகாடு எனபது பகாலின 
அடடயகாளத்டத அப்படி்ய சுட்டுவதகாக இருகக 
்வண்டும் எனபதிலட்ல. உதகாரணமகாக, ஆண்களின 
பகாலின சவளிப்பகாடகாகக கருதப்படும் ்பண்ட், 
சட்டடகடள ஒரு சபண் அணிய்லகாம். அவர் 
குட்டடயகாக முடி சவட்டியிருகக்லகாம். அல்லது பிறப்பில 
ஆணகாக வடகப்படுத்தப்பட்ட ஒருவர் புடடவ 
அணிவதகா்்ல்ய அவர் திருநங்டக ஆகிவிடமகாட்டகார். 
அவர் தனடன ஒரு ஆணகாக்வகா, பகால இருநிட்லககு 
அப்பகாற்பட்டவரகாக்வகா, ்வறு பகாலினத்துட்னகா 
அடடயகாளப்படுத்திக சககாள்ள்லகாம்.

B4 Gender non- 
conforming 
person

பகாலின 
அடடயகாளங்-
களுடன ஒத்துப்
்பகாககாதவர் [1]
பகாலின 
சவளிப்பகாடு 
அல்லது 
அடடயகாளங்-
களுடன ஒத்துப்
்பகாககாதவர் [2]

People (adults or children [4]) 
who do not conform to either of 
the binary gender definitions of 
male or female, as well as those 
whose gender expression may 
differ from standard gender norms. 
In some instances, individuals 
are perceived as gender  non-
conforming by other people 
because of their gender expression. 
However, these individuals may 
not perceive themselves as 
gender non- conforming. Gender 
expression and gender non-
conformity are clearly related to 
individual and social perceptions 
of masculinity and femininity.

ஆண் அல்லது சபண் எனற இரு ப காலின 
வடரயடறககுள் தனடனப் சபகாருத்திக சககாள்ளகாதவர்கள் 
மற்றும், சபகாதுவகான பகாலின வடரயடறகளுககு 
அப்பகாற்பட்ட பகாலின சவளிப்பகாடு உடடய நபர்கள். 
சி்ல சமயங்களில, ஒருவரது பகாலின சவளிப்பகாடு 
ககாரணமகாக அவடர பகாலின அடடயகாளங்களுடன 
ஒத்து ப் ்ப கா க கா தவ ர் கள்  எனறு  ம ற் றவ ர் கள் 
வடரயறுகக்லகாம். ஆனகால அநத நபர் தங்கடள 
அவவகாறு அடடயகாளப்படுத்தி சககாள்ளகாதவர்களகாகக 
கூட இருகக்லகாம். பகாலின சவளிப்பகாடு மற்றும் பகாலின 
அடடயகாளங்க்ளகாடு ஒத்துப்்பகாககாமல இருப்பது 
்பகானற அம்சங்கள் தனிநப்ரகா சமூக்மகா ஆண் 
தனடம, சபண்த னடம ஆகியவற்டற எப்படி 
அணுகுகிறது எனபடதப் சபகாறுத்து மகாறுபடும்.

B5 Transgender 
person

மருவிய பகாலினம் /
மகாறிய பகாலினம் 

Transgender person is someone 
whose gender identity does not 
match with the sex they were 
assigned at birth. People assigned 
male or female at birth, and intersex 
persons, can be transgender. A 
person is transgender whether or 
not such a person has undergone 
gender affirmation procedures like 
hormone therapy or surgery, as per 
the Supreme Court NALSA verdict 
(2014) and Transgender Persons 
(Protection of Rights) Act, 2019.

பிறப்பில தரப்பட்ட பகால வடகடமயுடன தங்கள் பகாலின 
அடடயகாளம் ஒத்துப் ் பகாககாதவர்கள் மருவிய பகாலினம்/ 
மகாறிய பகாலினம் (இதுவடர திருநர் எனறு வழங்கப்பட்டு 
வநதது) எனறு அடழககப்படுகிறகார்கள். பிறப்பகால ஆண் 
அல்லது சபண்ணகாக வடகப்படுத்தப் பட்டவர்களும், 
ஊடுபகால/இடடப்பகால நபர்களும் மருவிய பகாலினம்/
மகாறிய பகாலினத்தவர்களகாக இருகக்லகாம். உசச நீதிமனற 
NALSA தீர்ப்பு (2014) மற்றும் 2019ம் ஆண்டின 
திருநங்டககள் (உரிடமகள் பகாதுககாப்பு) சட்டத்தின 
படியும் தனடன மருவிய ப காலினம் /  ம காறிய 
பகாலினத்தவர்களகாக அடடயகாளப் படுத்திக சககாள்ளும் 
நபர் ஹகார்்மகான சிகிசடச அல்லது அறுடவ சிகிசடச 
்பகானற பகாலின உறுதிப்பகாட்டு சசயலமுடறகடள 
கட்டகாயம் சசயதிருகக ்வண்டும் எனகிற அவசியம் 
இலட்ல.
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No.

Term  
(English) Term (Tamil) Description (English) Tamil Description 

(1) (2) (3) (4) (5)

Note:  Do not  use the term 
'transgenders' or 'a transgender', 
i.e. as a noun. The word has to be 
used as an adjective. The correct 
usage is transgender person, 
trans person, transgender woman, 
trans woman, transgender man, 
trans man, etc. depending on the 
context.

குறிப்பு : மருவிய / மகாறிய பகாலினத்தவர், திருநங்டக, 
திருநம்பி என இடத்திற்கு ஏற்ப அடழப்ப்த சரியகானது 
ஆகும்.

B6 Trans woman 
or  
Transgender 
woman

திருநங்டக [1,2] “Transgender woman” refers to a 
person who was assigned male 
at birth, but whose gender identity 
is that of a woman. 'Transgender 
woman' can be shortened to 'trans 
woman' (two words).

பிறப்பில மற்றவர்களகால ஆணகாக வடகப்படுத்தப்பட்டு 
தனடன சபண்ணகாக அடடயகாளப்படுத்தும் ஒரு நபர் 
“திருநங்டக” எனறு அடழககப்படுகிறகார். 
தனடன திருநங்டகயகாக அடடயகாளப்படுத்திக 
சககாள்ளும் நபர் ஹகார்்மகான சிகிசடச அல்லது அறுடவ 
சிகிசடச ் பகானற பகாலின உறுதிப்பகாட்டு சசயலமுடறகடள 
கட்டகாயம் சசயதிருகக ்வண்டும் எனகிற அவசியம் 
இலட்ல.

B7 Trans man or 
Transgender 
man

திருநம்பி [1,2] 'Transgender man' refers to a 
person who was assigned female 
at birth, but whose gender identity 
is that of a man. 'Transgender man' 
can be shortened to 'trans man' 
(two words).

பிறப்பில மற்றவர்களகால சபண்ணகாக வடகப்படுத்தப்பட்டு 
தனடன ஆணகாக அடடயகாளப்படுத்தும் ஒரு நபர் 
‘திருநம்பி’ எனறு அடழககப்படுகிறகார்.
தனடனத் திருநம்பியகாக அடடயகாளப்படுத்திக 
சககாள்ளும் நபர் ஹகார்்மகான சிகிசடச அல்லது அறுடவ 
சிகிசடச ் பகானற பகாலின உறுதிப்பகாட்டு சசயலமுடறகடள 
கட்டகாயம் சசயதிருகக ்வண்டும் எனகிற அவசியம் 
இலட்ல.

B8 Gender 
non-binary 
person

பகாலின 
இருநிட்லககு 
அப்பகாற்பட்டவர் [1]

‘Non-binary’ refers to a gender 
identity that doesn’t ascribe to the 
woman-man binary. A ‘non-binary’ 
person is someone who does not 
identify as a man or a woman.

ஆண், சபண் எனற இருநிட்லககு அப்பகாற்பட்டவர்கள் 
பகாலின இருநிட்லககு அப்பகாற்பட்டவர் எனறு 
அடழககப்படுகிறகார்கள். இவர்கள் ஆணகாக்வகா 
ச பண்ணகாக்வ கா  தனடன வடகப் படுத்திக 
சககாள்வதிலட்ல.

B9 Gender  
dysphoria

பகாலின மன 
உடளசசல [1]

The psychological distress that 
results from an incompatibility 
between a person’s self-perceived 
gender identity, and the gender 
they are associated with by society 
based on the sex they were 
assigned at birth [5].
Not  a l l  t rans persons may 
experience gender dysphoria. 
Many may experience gender 
dysphoria from childhood, while 
others may experience it later - 
such as after puberty.

பிறப்பின ்பகாது தரப்படும் பகால வடகடமககும் தகான 
உணரும் பகாலின அடடயகாளத்துககும் இடட்ய 
முரண்பகா்டகா ்வற்றுடம்யகா ஏற்படும் ்பகாது வரும் 
மன உடளசசல பகாலின மன உடளசசல (Gender 
Dysphoria) எனறு அடழககப்படுகிறது. இநத 
உடளசசல சிறுவயதி்்ல்யகா அல்லது பருவமடடநத 
பிற்ககா ஏற்பட்லகாம். 
அடனத்து மருவிய/மகாற்றுப் பகாலினத்தவர்களும் பகாலின 
மன உடளசசட்ல எதிர் சககாண்டிருகக ்வண்டும் 
எனகிற அவசியம் இலட்ல.

B10 Gender  
incongruence

பகாலின முரண்பகாடு 
[1]

A m a r k e d  a n d  p e r s i s t e n t 
incongruence between the gender 
felt or experienced by a person, 
and the gender associated by 
society with the sex they were 
assigned at birth [6]

பிறப்பின ்பகாது வழங்கப்படும் பகால வடகடமடயப் 
சபகாறுத்து ஒரு சமூகம் ஒரு நபரிடம் எதிர்பகார்ககும் 
பகாலினத்துககும், அநத நபர் உணரும் பகாலினத்துககும் 
இடடயி்லகான அழுத்தமகான சதகாடர் முரண்பகாடு பகாலின 
முரண்பகாடு எனப்படும்.

B11 Gender  
affirmation 
procedures

பகாலின 
உறுதிப்பகாட்டு 
நடடமுடறகள் [1,2]

Procedures that help an individual 
aff i rm their  gender ident i ty, 
including social (wearing clothes
perceived to be closer to gender 
of choice, attempting to “live as 
the gender”, medical (surgery, 
hormone,  laser) ,  and legal 
(changing their name and gender 
on paper) procedures.

பகாலின அடடயகாளத்டத உறுதிப்படுத்தும் நடடமுடறகள் 
மருத்துவம் சகார்நததகாக்வகா, சட்டரீதியகாக்வகா மற்றும் 
சமூகப் பகார்டவ சகார்நததகாக்வகா இருகக்லகாம்.
சமூகரீதியகானடவ: தகாங்கள் அடடயகாளப்படுத்தும் 
பகாலினத்துககு சநருககமகான உடடகள், வகாழ்கடக 
முடறகள்.
மருத்துவம்: அறுடவ சிகிசடச, ஹகார்்மகான, ்்லசர் 
்பகானறடவ.
சட்டரீதியகானடவ: ஆவணங்களில சபயர் அல்லது 
பகாலினத்டத மகாற்றுவது.
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B12 Gender  
Affirmation 
Surgery

பகாலின 
உறுதிப்பகாட்டு 
அறுடவ சிகிசடச 
[1,2]

S u r g e r y  o f  e x t e r n a l  s e x 
characterist ics that help an 
individual affirm their gender 
identity, or ‘look how they feel on 
the inside’.
It is recommended to use this 
term instead of sex reassignment 
surgery (SRS), which was used 
in the past.

ஒரு நபரின பகாலின அடடயகாளத்டத உறுதிப்படுத்த, 
“உள்ளுககுள் அவர்கள் எப்படி உணர்கிறகார்க்ளகா” 
அதனபடி்ய சவளிப்புற பகால அம்சங்கடளயும் 
மகாற்றியடமககும் அறுடவ சிகிசடச பகாலமகாற்று 
சிகிசடச எனறு முனபு பயனபடுத்தப்பட்ட சசகாலலிற்கு 
பதி்லகாக 'பகாலின உறுதிப்பகாட்டு அறுடவ சிகிசடச' 
எனும் சசகால பயனபடுத்தப்பட ்வண்டும் எனறு 
பரிநதுடரககப்படுகிறது.

B13 Deadname பிறப்பு வழி சபயர்
வழங்கப்பட்ட சபயர் 
[1]

The name that was given to 
a transgender person by their 
family, and one by which they 
were identified. However, the 
transgender individual may no 
longer use that name.
The name a transgender person 
has 'left behind' or 'killed', Usually, 
this refers to the name they were 
given by their parents/guardians.
Note: While reporting, do not 
ask for a person's 'old name' or 
'original name' or dead name. 
It is not an important detail the 
society needs to know, and 
mentioning a person's deadname 
in a story is disrespectful. Similarly, 
descriptions like “the man became 
a woman” or “the woman became 
a man” should be avoided. You 
must stick to the name they give 
you in all published reports.

பிறப்பின ்பகாது தரப்பட்ட பகால வடகடமயின 
அடிப்படடயில மருவிய / மகாறிய பகாலினத்தவருககு 
வழங்கப்பட்ட சபயர் (குடும்பத்தினரகால வழங்கப்பட்ட 
சபயர்) மற்றும் மற்றவர்களகால அடடயகாளப் படுத்தப்பட்டுக 
சககாண்டிருநத சபயர். அநதப் சபயரகால மருவிய / 
மகாறிய பகாலினத்தவர்கள் தங்கடள அடடயகாளப்படுத்திக 
ச க கா ள் வ தி ல ட்ல .  ம ற் ற வ ர் க ள் 
அடடயகாளப்படுத்துவடதயும் விரும்புவதிலட்ல.
குறிப்பு: குறிப்புகள் தரும்்பகாது, “உங்கள் உண்டமயகான 
சபயர் எனன?/படழய சபயர் எனன?” ்பகானற 
்கள்விகடள தவிர்கக்வண்டும். அது அவசியமில்லகாத 
தகவல. குறிப்பில மருவிய/மகாறிய பகாலினத்தவரின 
வழங்கப்பட்ட (பிறப்பு வழி) சபயடரக குறிப்பிடுவது 
அவடர இழிவுபடுத்துவதகாகும். அவர் தனடன எநத 
சபயரில சவளிப்படுத்த விரும்புகிறகா்ரகா அநத சபயரில 
அடடயகாளப்படுத்துவ்த ்பகாதுமகானது.

B14 Gender  
fluidity/
Gender fluid 
person

நிட்லயற்ற பகாலின 
அடடயகாளம் [1,2]

‘Gender fluidity’ refers to a person’s 
experience of not having a ‘fixed’ 
gender. A ‘gender fluid’ person may 
identify with all genders, multiple 
genders, or with two genders 
(bigender). (Also see: non binary.)

தனககு நிட்லயகான ஒரு பகாலினம்  இலட்ல எனறு 
உணர்பவர்கள். எல்லகா பகாலினங்களுட்னகா சி்ல 
பகாலினங்களுட்னகா இரு பகாலினங்களுட்னகா அல்லது 
இரு பகாலினங்களில ஏ்தனும் ஒன்றகா்டகா இவர்கள் 
தங்கடளப் சபகாருத்திக சககாள்ள்லகாம்.

B15 Cisgender மிடக பகாலினம் A person whose gender identity 
con fo rms  w i th  t he  gender 
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  s e x 
assigned at birth. A person who 
is not transgender or non-binary 
is cisgender.

பிறப்பின ்பகாது தரப்பட்ட பகால வடகடமயுடன மற்றும் 
பகாலினத்துடன இவர்களின பகாலின அடடயகாளம் 
சபகாருநதும். மருவிய/மகாறிய பகாலினத்தவர்களகாக 
இல்லகாதவர்கள் மற்றும் இருநிட்லக்ளகாடு ஒத்துப் 
்பகாகிறவர்கள் மிடகபகாலினத்டதச சகார்நதவர்கள்.

C. TERMS RELATING TO SEXUALITY (8) பகாலியலபுசகார் சசகாற்கள்
C1 Sexuality பகாலியலபு [1] Sexuality refers to a person's 

behaviours, desires, identity 
and attitudes related to sex and 
physical Intimacy with others.

பிறருடனகான உடலரீதியகான அணுககம், பகாலுறவு 
சதகாடர்பகான விஷயங்களில ஒருவரின பழககவழககங்கள், 
விருப்பங்கள், அடடயகாளங்கள், அணுகுமுடற ஆகியடவ 
பகாலியலபு எனப்படும்.

C2 Sexual  
Orientation

பகாலீர்ப்பு [1,2], 
பகாலின ஈர்ப்பு [1,2]

'Sexual orientation' refers to which 
person(s)/gender(s) an individual is 
attracted to- physically, emotionally, 
and / or romantically. For instance, 
'heterosexual' orientation refers 
typically to attraction between a 
man and a woman. 'Homosexual' 
refers to attraction between two 
men or two women. 
Note: 'Sexual orientation' is 
different from 'gender identity'. 
Example: Just like a cisgender 
woman can be heterosexual, 
bisexual or homosexual (straight, 
bi or lesbian), a transgender

ஒரு நபர், எநத நபர்கள் அல்லது பகாலினங்களுடன 
உடல ரீதியகாக, உணர்வு ரீதியகாக மற்றும்/அல்லது 
ககாதலுடன ஈர்ககப்படுகிறகார் எனபடத பகாலீர்ப்பு / 
பகாலின ஈர்ப்பு எனப்படும். உதகாரணமகாக, எதிர்பகாலீர்ப்பு 
எனபது ஆணுககும் சபண்ணுககும் இடட்ய ஏற்படும் 
ஈர்ப்பு. ஒருபகாலீர்ப்பு எனபது இரு ஆண்கள் அல்லது 
இரு சபண்களுககிடட்ய ஏற்படும் ஈர்ப்பு எனபதகாகும்.
குறிப்பு: ‘பகாலீர்ப்பு’ எனபது பகால அடடயகாளத்திலிருநது 
்வறுபட்டது. உதகாரணமகாக, ஒரு மிடகப் பகாலினத்டதச 
்சர்ந்தகார், எதிர்பகாலீர்ப்பு சககாண்டவரகாக்வகா, 
ஒருபகாலீர்ப்பு சககாண்டவரகாக்வகா, இருபகாலீர்ப்பு 
சககாண்டவரகாக்வகா, இருகக்லகாம். அடதப் ்பகா்ல்வ 
ஒரு மருவிய/மகாறிய பகாலினத்தவருககும் எதிர்பகாலீர்ப்பு, 
ஒருபகாலீர்ப்பு அல்லது ்வறு எநதப் பகாலீர்ப்பு 
்வண்டுமகானகாலும் இருகக்லகாம்.
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S.
No.

Term  
(English) Term (Tamil) Description (English) Tamil Description 

(1) (2) (3) (4) (5)

woman, too, can be heterosexual, 
homosexual or can have any of a 
wide variety of sexual orientations.

C3 Heterosexu-
ality/ Hetero-
sexual

எதிர்பகாலீர்ப்பு [1,2], 
எதிர்பகாலின 
ஈர்ப்பு [2]
எதிர்பகாலிர்ப்புடடய 
நபர், எதிர்பகாலின 
ஈர்ப்புடடய நபர் [2]

‘Heterosexuality' typically refers 
to the sexual attraction between 
men and women. A 'heterosexual 
man' or 'straight man' is a man 
who is attracted to women. A 
'heterosexual woman' or 'straight 
woman' refers to a woman who is 
attracted to men.
'Heteroromantic' refers to romantic/
emotional attraction, beyond just 
sexual attraction. This applies 
for cisgender and transgender 
persons.

ஆண்களுககும் சபண்களுககும் இடட்ய வரும் 
ப காலீ ர் ப் பு  எதிர்ப காலீ ர் ப் பு  எனறு சப காதுவகாக 
அடழககப்படுகிறது.
சபண்கள் மீது பகாலீர்ப்பு சககாள்ளும் ஆண் எதிர்பகாலீர்ப்பு 
சககாண்ட ஆண் எனறும், ஆண்கள் மீது பகாலீர்ப்பு 
சககாள்ளும் சபண் எதிர்பகாலீப்பு சககாண்ட சபண் எனறும் 
வடகப்படுத்தப்படுகிறகார்கள். பகால ஈர்ப்புககு அப்பகாற்பட்ட, 
உணர்வு ரீதியகான/ ககாதலசகார் ஈர்ப்பும் உண்டு. இது 
மிடக பகாலினத்டதச ்சர்நதவர்களுககும் மருவிய / 
மகாற்றுப் பகாலினத்தவர்களுககும் சபகாருநதும்.

C4 Homosexual-
ity/ Homo-
sexual

தன பகாலின ஈர்ப்பு 
தனபகாலீர்ப்பு [1,2], 
தன பகாலீர்ப்புடடய 
ஆண் [1,2],
தன பகாலின 
ஈர்ப்புடடய 
ஆண்[2], 
தன பகாலீர்ப்புடடய 
சபண் [1,2], 
தன பகாலின 
ஈர்ப்புடடய 
சபண் [2]. 

“Homosexuality” refers to an 
sexual attraction to a person of 
their same gender. A “homosexual 
man” or a ‘gay man’ is a man who 
is attracted to men; a ‘homosexual 
women’ or ‘lesbian’ refers to a 
women who is attracted to women
Homoromantic' refers to a person 
who feels romantic/emotional 
attraction to persons of the same 
gender. This applies for cisgender 
and transgender persons.

தங்களுடடய பகாலினத்டதச ்சர்நதவர்கள் மீது பகால 
ஈர்ப்பு சககாள்ளும் தனடம தனபகாலீர்ப்பு எனறு 
அடழககப்படுகிறது. சபண்கள் மீது பகாலீர்ப்பு சககாள்ளும் 
சபண் தனபகாலீர்ப்பு சககாண்ட சபண் எனறும், ஆண்கள் 
மீது பகாலீர்ப்பு சககாள்ளும் ஆண் தனபகாலீர்ப்பு சககாண்ட 
ஆண் எனறும் வடகப்படுத்தப் படுகிறகார்கள். பகால 
ஈர்ப்புககு அப்பகாற்பட்ட, உணர்வு ரீதியகான/ககாதலசகார் 
ஈர்ப்பும் உண்டு. அதுவும் ஒரு பகாலினத்டதச 
்சர்நதவர்களிடம் ஏற்பட்லகாம். இது மிடகப்பகாலினத்டதச 
ச கா ர் ந த வ ர் க ளு க கு ம்  ம ரு வி ய /  ம கா ற் று ப் 
பகாலினத்தவர்களுககும் சபகாருநதும்.

C5 Bisexuality/
Bisexual

இருபகாலீர்ப்பு [1,2], 
இருபகாலின 
ஈர்ப்பு [1,2]
இரு பகாலீர்ப்பு
உடடயவர் [1,2], 
இரு பகாலீர்ப்புடடய 
நபர் [1,2] 
(ஆண்/சபண்) 
இருபகாலின 
ஈர்ப்புடடயவர் [1], 
இருபகாலின 
ஈர்ப்புடடய நபர்
(ஆண்/சபண்) [2].

'Bisexuality' refers to attraction 
towards persons of one's own 
gender, and persons of another 
gender. In the past, bisexuality 
has been defined as attraction 
to both men and women. But as 
our understanding of gender and 
gender identity evolves beyond the 
man/woman binary, the definition 
of bisexuality is also evolving.
'Bisexuality' need not imply equal 
degree of attraction to both 
genders-just significant attraction 
to both.

தனனுடடய பகாலினத்டதச சகார்நதவர்கள் மற்றும் பிற 
பகாலினத்டதச சகார்நதவர்களிடம் பகாலீர்ப்பு சககாள்ளும் 
தனடம இருபகாலீர்ப்பு எனறு அடழககப்படுகிறது. கடநத 
ககா்லத்தில, ஆண் சபண் ஆகிய இருபகாலினங்களின 
மீதும் ஈர்ப்பு சககாள்வது இருபகாலீர்ப்பு எனறு 
அடழககப்பட்டது. ஆனகால ஆண்-சபண் எனற 
இருநிட்லககு அப்பகாற்பட்டு பகாலினம் மற்றும் பகாலின 
அடடயகாளம் சகார்நத புரிதல வளரும்்பகாது, இருபகாலீர்ப்பு 
பற்றிய வடரயடரயும் பரிணகாம வளர்சசியடடகிறது. 
இருபகாலீர்ப்பு எனபதற்கு இரு பகாலினத்தவர்கள் மீதும் 
சமமகான ஈர்ப்பு எனறு சபகாருளல்ல. குறிப்பிட்ட 
அளவி்லகான (அதிகமகான) ஈர்ப்பு ஆகும்.

C6 Pansexuality/
Pansexual

அடனத்து 
பகாலீர்ப்பு [1], 
அடனத்து
பகாலின ஈர்ப்பு [1] 
ப்லபகாலீர்ப்பு [2] 
ப்லபகாலின ஈர்ப்பு 
[2]

Pansexuality' refers to attraction 
towards persons of mult iple 
genders/all genders, or attraction 
irrespective of gender. A 'pansexual 
person' feels attraction towards 
persons of all genders or multiple 
genders.
'Pansexuality' need not imply equal 
attraction to all genders.

அடனத்து பகாலினங்கள் அல்லது ப்ல பகாலினங்கடளச 
்சர்நத நபர்கள் மீது வரும் பகாலீர்ப்பு அல்லது 
பகாலினத்திற்கு அப்பகாற்பட்ட ஈர்ப்பு, அடனத்து பகாலீர்ப்பு 
அல்லது ப்லபகாலீர்ப்பு, ப்லபகாலின ஈர்ப்பு எனறு 
அடழககப்படுகிறது. அடனத்து பகாலீர்ப்பு அல்லது 
ப்லபகாலீர்ப்பு சககாண்ட நபர் அடனத்து பகாலினங்கள் 
அல்லது ப்ல பகாலினங்கடளக சககாண்ட நபர்கள் மீது 
பகாலீர்ப்பு சககாண்டவர். 
அடனத்து பகாலீர்ப்பு எனபது எல்லகா பகாலினங்களின 
மீதும் சமமகான ஈர்ப்பு எனபடதக குறிப்பதல்ல.

C7 Asexual/
Aromantic 
(Aro-Ace)

அலபகாலீர்ப்பு /
அலபகாலீர்ப்பினர்/
அலபகாலீர்ப்பகாளர்

‘Asexual’ refers to a person who 
does not feel sexual attraction 
towards anyone.
‘Aromantic’ refers to a person who 
does not feel romantic/emotional 
attraction towards anyone.

அலபகாலீர்ப்பு எனபது எவரின மீதும் பகாலீர்ப்பு 
இல்லகாதவர்கடளக குறிககும் சசகால.
எவரின மீதும் உணர்வு ரீதியகான / ககாதலசகார் 
உணர்வுகடள சககாள்ளகாதவர்கள் Aromantic எனறு 
அடழககப்படுகிறகார்கள்.
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(1) (2) (3) (4) (5)
Note: A person can be both asexual 
and aromantic at the same time; or 
they can feel only sexual attraction, 
or only romantic attraction, and 
not the other.
For example, a person can be 
asexual, but at the same time 
feel romantic attraction towards 
persons of the same gender, or 
vice versa.

குறிப்பு: அலபகாலீர்ப்பு சககாண்டவர்கள் Aromantic 
நபர்களகாக்வகா, அல்லது ககாதல சகார் உணர்வுகள் 
சககாண்டவர்களகாக்வகா இருகக வகாயப்பு உண்டு. 
Aromantic நபர்கள் பகாலீர்ப்பு சககாண்டவர்களகாகவும் 
இருகக்லகாம்.

C8 Romantic 
orientation

ககாதலுணர்தல/
ககாதற்படல
பருவக கிளர்வு/ 
ககாதல கிளர்ப்பு 

Romantic orientation’ refers to an 
individual's romantic/ emotional 
attraction, independent of their 
sexual attraction. People can be 
‘homoromantic’, ‘heteroromantic’, 
‘panromantic’, ‘aromantic’ etc. 
Romantic orientation need not 
correspond to a person’s sexual 
orientation.

ககாதலுணர்தல/ககாதற்படல பருவக கிளர்வு/ ககாதல 
கிளர்ப்பு எனபது ஒரு நபரின ககாதல அல்லது உணர்சசி 
சகார்நத ஈர்ப்பு. இது ஒருவரின பகாலியல ஈர்ப்பு சகார்நதது 
அல்ல. ஒருவர் ‘homoromantic’, ‘heteroromantic’, 
‘panromantic’, ‘aromantic’ ்பகானறவர்களகாக 
இருகக்லகாம். 

For instance, a person who is 
pansexual – that is, they are 
sexually attracted to people of all 
genders – can be homoromantic, 
which means they want to have 
romantic / emotional relationships 
only with persons of their own 
gender.

ககாதலுணர்தல/ ககாதற்படல பருவக கிளர்வு / ககாதல 
கிளர்ப்பு எனபது ஒரு நபரின பகாலீர்ப்டப ஒத்திருகக 
்வண்டியதிலட்ல.
உதகாரணமகாக, அடனத்துப் பகாலீர்ப்பகாளரகாக இருககும் 
ஒரு நபர் - அதகாவது, அடனத்து பகாலினத்தவர்களிடமும் 
பகாலியல ரீதியகாக ஈர்ககப்படுகிறகார் – homoromantic 
ஆக இருகக்லகாம், அதகாவது அவர்கள் தங்கள் சசகாநதப் 
பகாலினத்தவர்களுடன மட்டு்ம ககாதல/உணர்சசி 
ரீதியகான உறவுகடள டவத்திருகக விரும்ப்லகாம்.

D. UMBRELLA/ COLLECTIVE TERMS (2) ஒருமித்த சசகாற்கள்
D1 Queer பகால

புதுடமயர்[1],

‘Queer' is an umbrella term used to 
refer to diverse sex characteristics, 
genders and sexualities that are 
not cisgender and/or heterosexual. 
It is a 'reclaimed' word - the word 
was used as a slur for people 
who did not align to the societal 
assumptions of gender and 
sexuality in the past. However, 
the LGBTIQA+ community has 
now claimed ownership of the term 
and use it to describe themselves. 
In Tamil the term “paalputhumai” 
is used to signal a move to a 
more evolved understanding of 
human diversity and identities. It 
is a departure from the dominant, 
outdated cisgender, heterosexual 
centric understanding of sex, 
gender and sexuality [1].
The term includes persons of 
diverse sex characteristics, gender 
expressions and identities, and 
sexualities who identify themselves 
as queer and includes emerging 
politics around these topics.

எதிர்பகாலீர்ப்பு சககாள்ளகா்தகாடரயும் , பிறப்பில 
குறிககப்படும் பகாலினத்்தகாடு அடடயகாளப்படுத்திக 
சககாள்பவர்கடளயும் குறிப்பிட பகாலபுதுடமயர் அல்லது 
குயர் எனும் வகார்த்டதடய பயனபடுத்துகி்றகாம். 
ஆங்கி்லத்தில குயர் எனும் சசகால ஒரு “மீட்சடடுககப்பட்ட” 
சசகால. கடநத ககா்லங்களில, சமூகத்தின பகாலின  
மற்றும் பகாலீர்ப்பு எதிர்பகார்ப்புககு ஒத்துவரகாதவர்களுகககான 
வடசசசசகால்லகாக இது இருநதது. ஆனகால இப்்பகாது 
LGBTIQA+ மககள் இடதத் தங்களுகககானதகாக மகாற்றி, 
த ங் கடள  வட ர ய று த்துக  ச க கா ள்வ த ற்கு ப் 
பயனபடுத்துகிறகார்கள். மிடக பகாலினம் மற்றும் எதிர் 
பகாலீர்ப்பு சகார்நத அடடயகாளங்கள் மற்றும் சிநதடனகள் 
பழடமவகாதத்டத டமயப்படுத்தி இருககும் நிட்லயில 
அதிலிருநது நகர்நது அடனத்து பகாலின பகாலீர்ப்பு, 
பகாலபண்பு அடடயகாளங்கடளயும் சிநதடனகடளயும் 
உள்ளடககி ககா்லத்திற்்கற்ற புரித்்லகாடு தனடனத் 
தகா்ன புதுப்பித்துக சககாள்பவர் எனகிற அர்த்தத்தில 
ப கால  புதுடமய ர்  எனும் வ கா ர் த்டத  தமிழில 
பயனபடுத்தப்படுகிறது.

D2 LGBTIQA+ / 
LGBTQIA+

ஒருபகாலீர்ப்பு 
சககாண்டவர்கள் 
இருபகாலீர்ப்பு / 
இருபகாலின ஈர்ப்பு 
சககாண்டவர்கள் 
மருவிய / மகாற்றுப் 
பகாலினத்தவர், 
ஊடுபகால, 
பகாலபுதுடமயர், 
அலபகாலீர்ப்பு 

LGBTIQA+ is a term used to 
collectively refer to gay, lesbian, 
bisexual, transgender, queer, 
intersex, asexual, pansexual 
people and people of other 
non- cisgenders and non-hetero 
sexual orientations. The term is 
sometimes shortened to LGBT, 
or LGBTQ, or LGBTQ+ as well.

ஒருபகாலீர்ப்பு  சககாண்டவர்கள் ,  இருபகாலீர்ப்பு 
சககாண்டவர்கள், மருவிய / மகாற்றுப் பகாலினத்தவர், 
பகாலபுதுடமயர், ஊடுபகால மககள், அலபகாலீர்ப்பு 
சககாண்டவர்கள் ப்லபகாலீர்ப்பு / அடனத்து பகாலீர்ப்பு 
சககாண்டவர்கள் ஆதிககப் பகாலினம் மற்றும் 
எதிர்பகாலீர்ப்புககு அப்பகாற்பட்ட பண்புகடளக 
சககாண்டவர்கள் ஆகி்யகார். இநத சசகால சி்ல்நரங்களில 
LGBT, அல்லது LGBTQ அல்லது LGBTQ+ எனறும் 
குறிப்பிடப்படும்.
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E. OTHER COMMUNITY TERMS (4) சமூகம்சகார் பிற சசகாற்கள்

E1 Coming 
Out

சவளிப்படுத்துதல
 [1,2]

‘Coming out’ is the process of disclosing 
one’s LGBTQIA+ identity to others. 
Usually, LGBTQIA+ /queer persons 
‘come out’ multiple times throughout 
their lives in different interactions with 
different people. That is, it’s not a ‘one-
time’ event. 
NOTE: There is criticism and discourse 
around the fact that LGBTQIA+ persons 
have to ‘come out’ at all – because the 
assumption in society is that everyone 
is, or ought to be, cisgender and 
straight. While doing stories about a 
person ‘coming out’ or mentioning 
‘coming out’ in a story, please do so with 
an understanding that this should not 
have to be the norm for queer persons.

தங்களது பகாலபுதுடம அடடயகாளத்டத மற்றவர்களிடம் 
சவளிப்படுத்திகசககாள்வது. சபகாதுவகாக, பகாலபுதுடமயர் 
தங்கள் வகாழ்நகாள் முழுவதும் ப்லரிடம் பல்வறு 
சூழலகளில சவளிப்படுத்திக சககாள்வகார்கள். இது ஒரு 
தனித்த, ஒற்டற நிகழ்வு அல்ல.
குறிப்பு: LGBTQIA+ நபர்கள் தங்கடள சவளிப்படுத்திக 
சககாள்வது அவசியம் எனறும், ஏசனனறகால சபகாதுவகாக 
சமூகத்தின வளடம எனபது மிடக பகாலினம் அல்லது 
எதிர் பகாலீர்ப்பகாகத்தகான இருககிறது எனறும் 
சசகால்லப்படுகிறது. இதன மீது விமர்சனங்கள் உண்டு. 
ஆக்வ, பகாலபுதுடமயினர் தனடன சவளிப்படுத்திக 
சககாள்வடதப் பற்றி சசயதிகளில சதரிவிககும்்பகாது, 
பகாலபுதுடமயர் அடனவரும் தனடன சவளிப்படுத்திக 
சககாள்ள்வண்டிய அவசியம் இலட்ல எனற புரித்்லகாடு 
அடத அணுக்வண்டும். சவளிப்படுத்திக சககாள்ளுதல 
தனிநபரின முடிவு. ஒரு நபரின அடடயகாளத்டத 
மற்சறகாருவர் எப்்பகாதும் சவளிப்படுத்த முடியகாது.

E2 Ally ்தகாழடம [1]
்தகாழடமயர் 

A person or organization supportive 
of the rights of LGBTIQA+ persons 
and communities and uses their 
privilege/position in society to promote 
LGBTIQA+ rights, communities, and 
causes. 
Note: An ‘ally’ should ideally be identified 
by the community / communities based 
on their actions. Self declaration of 
allyship does not mean much if the 
person’s actions and words end up 
hurting the communities they claim to 
support. Take the self declaration of 
allyship by cisgender and heterosexual 
persons with a pinch of salt, and 
while reporting, try to confirm with 
LGBTQIA+ communities whether this 
person is actually seen as an ally by 
the communities in question.

LGBTIQA+ மககள் மற்றும் சமூகத்தினரின 
உரிடமகளுககு ஆதரவு தரும் நபர் அல்லது அடமப்பு. 
சமூகத்தில தங்களது இடத்டதப் பயனபடுத்தி, 
ப காலபுதுடமயர் மற்றும் சமூகத்தினருகககான 
உரிடமகடளப் பிரசசடனகடளப் ்பசுவர்.
குறிப்பு: ஒருவரது சசயலபகாடுகடளக சககாண்டு 
அவர்கள் ஆதரவகாளர்களகா இலட்லயகா எனபடத 
பகாலபுதுடமயர் சமுதகாய மகக்ள முடிவு சசயய முடியும். 
தனடன ஆதரவகாளரகாக அறிவித்த நபர், தகாங்கள் 
ஆதரவளிககும் சமூகத்தினடரக ககாயப்படுத்தும் 
சசயலபகாடுகள் அல்லது ்பசசுகளில ஈடுபடும்்பகாது 
அநதத் ் தகாழடம அர்த்தமற்றுப் ் பகாயவிடுகிறது. மிடக 
பகாலினம் மற்றும் எதிர்பகாலீர்ப்பு சககாண்டவர்கள் 
ஆதரவகாளர்கள் எனறு அறிவித்துக சககாள்வடத 
கவனமகாக டகயகாள ்வண்டும். ஆதரவகாளர்கடளப் 
பற்றிய சசயதிகடள சவளியிடும்்பகாது, பகாலபுதுடமயர் 
சமூகத்தினரிடம் அவரது ஆதரவு தனடமடய 
உறுதிப்படுத்திக சககாள்ள ்வண்டும்.

E3 Queer 
Pride  
Parade/ 
Rainbow 
Pride  
Parade

பகாலபுதுடமயர்,
சுயமரியகாடத 
்பரணி [1] 
வகானவில-
சுயமரியகாடத 
்பரணி [2]

‘Queer pride parades’ or ‘Rainbow pride 
parades’ or ‘LGBTQIA+ pride parades’ 
are events celebrating LGBTIQA+/
queer culture and asserting  self-
respect in these identities. These 
events are often used as a method 
for visibility for queer groups, as well 
as platforms to demand for the rights 
of queer communities.

பகாலபுதுடமயர் சுயமரியகாடத ் பரணி  அல்லது வகானவில 
சுயமரியகாடத ்பரணி எனபது LGBTIQA+ / 
பகாலபுதுடமயினரின க்லகாசசகாரத்டதக சககாண்டகாடுகிற, 
அடடயகாளங்களின சுயமரியகாடதடய நிறுவுகினற 
நிகழ்வகாகும். இது்பகானற நிகழ்வுகள் LGBTIQA+ / 
பகால புதுடமயினருகககான தளங்களகாகவும், அவர்களது 
உரிடமகளுகககாக குரல எழுப்பும் வகாயப்பகாகவும் 
பயனபடுத்தப்படுகினறன.

E4 Conversion 
Therapy, 
SOGIE-
change 
efforts

மகாற்றுதல எனற 
சபயரி்லகான
்பகாலி 
மருத்துவம் [1]

Practices that aim to ‘change’ or 
‘convert ’ people f rom queer to 
heterosexual, from trans to cisgender, 
or gender nonconforming to gender 
conforming. Some of these attempts 
stem from superstitions and religion-
based beliefs. These are unethical, 
illegal and unscientific efforts that have 
been banned in Tamil Nadu.

LGBTIQA+ நபர்களின அடடயகாளங்கடள நிரகாகரித்து 
சமுதகாய வழடமககுட்பட்ட பகாலினம் மற்றும் அல்லது 
பகாலீர்ப்பு சககாண்டவர்களகாக “மகாற்றும்” மருத்துவச 
சசயலமுடறகள். இடவ அறத்துககு எதிரகானடவ. 
சட்டத்துககுப் புறம்பகானடவ, அறிவியல ரீதியகாக 
தவ ற கானடவ .  இடவ  தமிழ் ந கா ட் டில  தடட 
சசயயப்பட்டுள்ளன. மதம் சகார்நத மூடநம்பிகடககளின 
அடிப்படடயிலும் ஒருவரது பகாலினம் மற்றும் அல்லது 
பகாலீர்ப்டப மகாற்றும் நடடமுடறகள் டகயகாளப்படுகினறன. 
இடவ இரண்டு்ம ஆங்கி்லத்தில “கனசவர்ஷன 
சதரப்பி” எனறு அடழககப்படுகிறது. இதனகால 
சம்மநதப்பட்ட நபர் உட்லளவிலும் மனதளவிலும் 
பகாதிககப்படககூடும். சமயங்களில உயிருககும் ஆபத்து 
ஏற்பட்லகாம்.
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