
તા કાિલક કાશન માટે.                                                                                                        

ગજુરાત તના થમ એલ બીટ  ાઈડ માચ માટે તૈયાર છ.

સરુત , ગજુરાત , 6 ઓ ટોબર 2013.

6 ઓ ટોબર 2013 ના રોજ ગજુરાત ની થમ એલ બીટ  ( લ બયન ,  , બાઈ કસઅુલ , ા ડર ) ાઈડ માચ ( અ મતા 

રેલી ) ુ ંઆયોજન સરુત ખાત કરવામા ંઆ ુ ંછ . આ ાઈડ માચ ુ ંઆયોજન GLGBTPF ( ગજુરાત એલ બીટ  ાઈડ 

ફે ટ વલ ) ારા અન FORAM ના હયો થી દરેકના ય ત ત અન માન અ ધકારો તથા ભારતીય વ ચ યાયાલય ારા 

ભારતીય ં વધાન કલમ 377 પર નો લાબંા મય થી અનામત રહલેો નણય લવા માટેની અરજ કરવા માટે કરવામા ંઆ ુ ંછ .

એલ બીટ  દુાય આ રેલી મા ંર વવારે વારે 10 થી 12 દર યાન " અમ ના માં ીએ કોઈ ખા  અ ધકાર , અમન ફ ત જોઈએ 

માન અ ધકાર ", "  આપશ મન માન અ ધકાર , એમન મળશ અમારા મત નો અ ધકાર " ઈ યાદ  સુ ો ચાર ાથ ભા  લશ 

. આ રેલી  ુ વલ કોટ , અઠવા લાઇ  થી શ  થઇ ન 3 કલોમીટર ુ ં તર પ ાર કર  ન કાર ીલ ચોક , પીપલોદ ખાત 

મા ત થશ . આ કાય મ , ાઈડ માચ ાથ ાથ આ દેંશ પણ આપવા માં  છ કે " એલ બીટ  દુાય " 2014 મા ંથનાર  

ૂટંણીઓ ના પ રણામ મા ંમહ વ નો ફાળો આપી શકે છ .

ગજુરાત એલ બીટ  ાઇડ ફે ટ વલ ( GLGBTPF ) એ કેટલાક ય તઓ અન ં થાઓ ના હકાર થી બન ુ ંએક એ ુ ંમડંળ છ 

ન દરેક ય ત માન છ કે ય તની લ ીકતા એ ય ત ના ય ત વ મા ંઘણો મોટો હભા  આપ છ . અમા ું ઢ પણ માન ુ ં

છ કે કોઈ પણ ય ત , ત કે દુાય તમની લ ક ઓળખ અન લ ીકતા ના કારણ માજ મા ંકોઈ પણ કારની ણૃા , 

ભદભાવ અથવા હ ા નો ામનો ના કરવો પડ ે. GLGBTPF માનવીય લ ીકતા ના બધં મા ંવ  ુ ાર  ર ત મજણ આપવા , 

એકબી  વ ચ વંાદ રચવા અન દરેકે પોતની લ ીકતા અન એમાટે ના અિભ ાયો વતં  ર ત ય ત કર શકે એમાટે કાયબ  

રહશે .
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FOR IMMEDIATE RELEASE.                                                                                                        

Gujarat is ready to witness its first ever LGBT pride march.

Surat, Gujarat, India. October 6, 2013.

First LGBT pride march of Gujarat is scheduled for 6th’ October 2013 in Surat. This pride march is organized 
by GLGBTPF (Gujarat LGBT Pride Festival) and supported by Foram Foundation to demand equal rights and 
urge the Supreme court to pass the long reserved judgment on section 377 of the Indian Penal Code.

The LGBT community is marching on Sunday, from 10 am to 12 pm with slogans like ‘No special rights, we 
just want equal rights’, ‘Give me equal rights, take my vote’. The march will commence at New Civil Court, 
Athwa lines. After marching a distance of 3 Kms. The march will end at Kargil Chowk, Piplod.  Apart from 
conducting the march for the pride of the LGBT community, this event is to mark the community's presence and 
the power to make or break the future of many politicians in the 2014 general elections. This march also aims at 
mainstreaming of the LGBT community.

Gujarat LGBT Pride Festival (GLGBTPF) is an open collective of individuals, networks and organizations, 
which believes that sexuality is a key element of human existence, fulfillment and enjoyment. We hold that no 
individual, community or section of society should face stigma, discrimination or violence because of their 
gender and sexuality. GLGBTPF strives for greater understanding of the entire spectrum of human sexuality 
and aims to generate dialogue on diverse expressions of gender identity and sexual orientation.

Foram Foundation is a Baroda based NGO working for MSM and HIV.

Contact

Swagat M. Shah                                                    

Event Organizer

9925002100

swagatmohanlalshah@gmail.com

###

         

      

Ankur Patil

Co Event Organizer

9979891095

ankura_patil@yahoo.co.in


