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BBC LEARNING ENGLISH 

English Together 

Homosexuality now legal in India 
This is not a word-for-word transcript  
 

પે્રઝન્ટર 
હલે્લો એન્ડ વેલકમ. English Togetherમાાં આપન ાં સ્વાગત છે...હ ાં છાં રીષી...અને આજે મારી સાથે છે... 
 

Tom 

Hi everybody, I’m Tom. Welcome once again to English Together! 

 

Phil 

And I am Phil! Today we are going to talk about an important event in Indian history!  

 

Tom 

We certainly are!  

 

પે્રઝન્ટર 

ભારતની વડી અદાલત દ્વારા હાલમાાં જે ચ કાદો આપવામાાં આવ્યો છે તનેા વવશ ેઆજે અમે ચચાા કરી 

રહ્યા છે. ચ કાદામાાં અદાલત ેહોમોસેક્સસ્યઅૂલ એટલ ેકે સમલૈંગગકતાને માન્યતા આપી છે. તો વમત્રો, 

તમારા માટે પ્રશ્ન છે કે વવશ્વના કેટલાાં દેશોમાાં હજ  પણ સમલૈંગગકતા એક ગ નો છે? 

અ) 51 

બ) 71 

ક) 101 

 

Tom 

So, what’s the feeling in India following this landmark decision? 

 

પે્રઝન્ટર 

‘Landmark decision’ ને ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં ઐવતહાવસક ચ કાદો. In general, the mood is very positive. I think 

this is seen as a landmark decision for ‘civil liberties.’ ગ જરાતીમાાં ‘civil liberties’ નો અથા થાય છે નાગરરક 

સ્વાતાંત્ર્ય.  Not just for gay people, but for all people! 
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Phil 

So, it looks like the topic of homosexuality is out of the closet in India. 

 

પે્રઝન્ટર 

To be honest, Phil, I’m not sure we should use the expression ‘out of the closet’.  ગ જરાતીમાાં ‘to be out of the 

closet’ એટલે અત્યાર સ ધી જે વાત ગ પ્ત હતી એ સાવાજવનક થઈ જવ ાં.  Gay activists and supporters have 

not been hiding – they have been very public! 

 

Phil 

Yes, a very good point! We often use the term ‘out of the closet’ in a positive way, though. In fact, we often 

just say ‘out’.  If something or someone is ‘out’, this is a cause for celebration! People are generally happy that 

something is common knowledge and can be acknowledged more freely – like the issue of homosexuality. 

 

પે્રઝન્ટર 

‘Homosexuality’ એટલે સમલૈંગગકતા. ‘Homo’ એ prefix એટલે કે ઉપસગા છે. ‘Homo’ નો અથા થાય છે 

સરખો. ‘Homosexuality’ નો અથા થાય છે સમાન ગલિંગના બે વ્યક્ક્સતઓ વચ્ચેન ાં જાવતય સાંબાંધ. આ જ 

કારણોસર ‘homosexuality’ ને ‘same-sex attraction’ પણ કહવેામાાં આવે છે. ગ જરાતીમાાં ‘same-sex 

attraction’ એટલે સમાન ગલિંગના વ્યક્ક્સતઓ વચ્ચેન ાં આકષાણ. 
 

Tom 

Let’s listen to today’s news clip from BBC News Marathi. The speaker, Sameer, talks what it was like growing 

up gay in India. How did he deal with his feelings?  

 

Insert – Sameer  

So growing up in India was, you know, I always had the feelings of same-sex attraction, but I didn’t know the 

word, so it was a very confusing stage that you grow up in because, you know, surrounding you, you don’t see 

a lot of, you know, examples or role models or anyone who is in a same-sex relationship. So I always felt like 

OK maybe I am the only who has these feelings of, you know, attraction for same-gender and I thought that 

one day it will just go away. 

 

પે્રઝન્ટર 

એવ ાં લાગ ેછે કે સમીરના બાળપણમાાં બે બાબતો ‘in the closet’ માાં હતી. પહલેી સમીર પોતે અને બીજો 

સમલૈંગગકતાનો. It’s sad that he thought his feelings needed to go away one day. 

 

Tom 

Well, hopefully the issue will become more widely spoken about now same-sex relationships have become 

decriminalised.  
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પે્રઝન્ટર 

‘To decriminalise’ અપરાધની વત્રજ્યામાાંથી બહાર કરવ ાં. Decriminalisation is a big step, but I think there is 

still a lot of progress that we need to make.  

  

Phil 

Do you think that things need time to normalise? 

 

પે્રઝન્ટર 

Yes definitely! ‘To normalise’ ને ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં સામાન્ય કરી નાાંખવ ાં. Think about Sameer from the 

news. Only 20 or 30 years ago homosexuality was completely taboo એટલ ેવનવષદ્ધ. This is a big social change.  

 

Tom 

So do you think that discrimination will still occur? 

 

પે્રઝન્ટર 

‘Discrimination’ ને ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં ભેદભાવ. બીજો અથા થાય છે સમાન વતાન ન કરવ ાં. I think some 

people will still be discriminated against. Even on social media we can find discriminatory posts. Some are 

suggesting that homosexuality is an illness. 

 

Phil 

Hmm. I suppose a law can be overturned in a day, but homophobic attitudes may take longer to disappear. 

 

પે્રઝન્ટર 

Yes, exactly. ‘Homophobic’ એ  ‘homophobia’ ન ાં વવશેષણાત્મક પ્રકાર છે. ‘Homophobic’ નો અથા થાય છે કે 

સમલૈંગગકતા સામ ેતીવ્ર અણગમો. This is why people also want to see anti-discrimination laws. 

Decriminalisation is just the start for many people! They want true ‘equality’ એટલે સમાનતા. 
 

Tom 

And, speaking of criminalisation and decriminalisation, here’s the answer to today’s quiz! There are 71 

countries in the world where homosexuality or being gay remains illegal. 

 

પે્રઝન્ટર 

And thankfully India is no longer one of them! 

 

Phil 

Right! Let’s focus on the positives! Hopefully, children won’t have to grow up as Sameer did, feeling confused 
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and in the dark about their own sexuality.  

 

પે્રઝન્ટર 

‘To be in the dark about something’ એટલે કોઈ બાબત અથવા વવષય વવશે મારહતગાર ન હોવ ાં.  
Hopefully lot of people will feel a little less in the dark from now on! સમલૈંગગકતા ઉપર વડી અદાલત દ્વારા 
જે ઐવતહાવસક ચ કાદો આપવામાાં આવ્ય ાં છે તે અંગ ેતમાર ાં શ ાં માનવ ાં છે વમત્રો?  તમારો વવચાર અમને 
સોશ્યલ વમરડયા મારફત જરૂરથી જણાવજો!  આજે જે કાંઈ પણ શીખ્યા એન ાં પ નરાવતાન કરી લઈએ.  
 

‘Civil liberties’ નો અથા થાય છે નાગરરક સ્વાતાંત્ર્ય જયારે to be out of the closet’ એટલે અત્યાર સ ધી જે 
વાત ગ પ્ત હતી એ સાવાજવનક થઈ જવ ાં. ‘Homosexuality’ એટલે સમલૈંગગકતા. ‘Same-sex’ ને ગ જરાતીમાાં 
કહીશ ાં સમાન ગલિંગ જ્યારે ‘Discrimination’ એટલે ભેદભાવ. બીજો અથા થાય છે સમાન વતાન ન કરવ ાં. 
‘To decriminalise’ એટલે અપરાધની વત્રજ્યામાાંથી બહાર કરવ ાં અને ‘normalise’ ને ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં 
સામાન્ય કરી નાાંખવ ાં. ‘Taboo એટલે વનવષદ્ધ અને ‘equality’ એટલે સમાનતા. 
 

Thanks for joining us and see you next time for more English Together! Bye! 


