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ਰਾਜਵੀਰ  
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਵ ਵਸ਼ਆ ਂਉੱਤ ੇ ਵ ਚਾਰ 
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੂੰਗਵਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜ ੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਟੌਮ ਤੇ ਵ਼ਿਲ... 
 
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!  

 

ਰਾਜਵੀਰ  
That’s right! ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵ ਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਲੋਂ ਸਮਵਲੂੰ ਗਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਪਰਾਧ ਦ ੇਦਾਇਰੇ ਵ ਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣ ਬਾਰ ੇਵ ਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਹ ੈਅਿੱਜ ਦਾ ਪਰਸ਼ਨ ਦਨੁੀਆ ਂਦ ੇਵਕੂੰ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ  ੀ ਸਮਵਲੂੰ ਗੀ ਹਣੋਾ 
ਜੁਰਮ ਹ?ੈ 

1. 51 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ 

2. 71 ’ਚ 

3. 101 ’ਚ 
 

Tom 

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

 

ਰਾਜਵੀਰ 

‘Landmark decision’, ਮਤਲਬ ਇਵਤਹਾਸਕ ਼ਿਸੈਲਾ। In general, the mood is very positive. I think this is seen as 

a landmark decision for civil liberties, ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ ਜੋ ਵਕਸ ੇ ੀ ਨਾਗਵਰਕ ਦੀ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਆਜਾਦੀ ਹੈ. Not 

just for gay people, but for all people! 

 

Phil 

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

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

ਮਤਲਬ ਵਕਸ ੇਲੁਕੀਂ ਹਈੋ ਚੀਜ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣ ੇਆ ਜਾਣਾ।   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. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
Homosexuality ਮਤਲਬ ਸਮਵਲੂੰ ਗਤਾ। ਪਵਹਲੇ ਸ਼ਬਦ ‘homo’ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਇਿੱ ਕੋ ਵਜਹਾ ਭਾ  ਇਿੱ ਕਰ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
‘homosexuality’  ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋ ਲੜਵਕਆ ਂਜਾਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵ ਿੱਚ ਸੂੰ ਬੂੰਧ ਹੋਣਾ। ਇਸ ੇਲਈ ਅਸੀਂ ਕਵਹੂੰ ਦ ੇਹਾਂ 
‘same-sex attraction’,  ਸਮਵਲੂੰ ਗੀ ਆਕਰਸ਼ਨ।  
 

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. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਸਮੀਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵ ਿੱ ਚ ਦ ੋਚੀਜਾਂ ਬੂੰ ਦ ‘in the closet’ ਲਗਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵ ਿੱਚ 
ਸਾਧਾਰਨ ਰ ਪ ਵ ਿੱ ਚ ਸਮਵਲੂੰ ਗਤਾ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ। 
 

Tom 

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

become decriminalised.  

 

ਰਾਜਵੀਰ 
To decriminalise ਮਤਲਬ ਕਨ ੂੰ ਨ ਦ ੇਦਾਇਰ ੇਵ ਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। Decriminalisation is a big step, but I think there 



 

 
English Together © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 3 of 4 

 

 

is still a lot of progress that we need to make.  

 

Phil 

Do you think that things need time to normalise? 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Yes definitely! To normalise  ਮਤਲਬ ਸਵਹਜ ਕਰਨਾ । I think about Sameer from the news. Only 20 or 30 

years ago homosexuality was completely taboo ਭਾ   ਇਹ ਇਿੱਕ ਸਮਾਵਜਕ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵ਼ਿਰ ਸਮਾਜ  ਿੱਲੋਂ ਪਰ ਾਵਨਤ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। This is a big social change. 

 

Tom 

So do you think that discrimination will still occur? 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Discrimination ਮਤਲਬ ਪਿੱਖ-ਪਾਤ ਜਾਂ ਵ਼ਿਰ ਵ ਤਕਰਾ।  
Yes, Discrimination is there even after change in law. 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. 

 

ਰਾਜਵੀਰ  

Yes, exactly. Homophobic , ਇਹ homophobia  ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵ ਸ਼ਸ਼ੇਣਾਤਮਕ ਰ ਪ ਹੈ। Homophobia ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ

ਸਮਵਲੂੰ ਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰ ਦ ਨਾ ਕਰਨਾ। This is why people also want to see anti-discrimination law. 

Decriminalisation is just the start for many people! They want true equality, ਮਤਲਬ ਅਮਲੀ ਰ ਪ ਵ ਿੱਚ ਅਸਲ 
ਸਮਾਨਤਾ। 
 

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. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

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 
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confused and in the dark about their own sexuality.  

 

ਰਾਜਵੀਰ 

To be in the dark about something , ਮਤਲਬ ਵਕਸ ੇਚੀਜ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵ ਿੱਚ ਹਣੋਾ ਭਾ  ਵਕਸ ੇਚੀਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ 
ਹੋਣਾ। Hopefully lots of people will feel a little less in the dark from now on! ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹ?ੈ  ਇਸ 
ਇਵਤਹਾਸਕ ਼ਿਸੈਲੇ the landmark decision ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇਵ ਚਾਰ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸਸ਼ੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦ ੇਮਾਵਧਅਮ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਿੱਜ ਵਸਿੱ ਖ ੇਨ ੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਹੁਰਾ ਲਈਏ: civil liberties  ਮਤਲਬ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ, to be out of the 

closet ਲੁਕੀ ਹਈੋ ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤਰੌ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, homosexuality  ਸਮਵਲੂੰ ਗਤਾ, same-sex 

ਸਮਾਨ ਵਲੂੰ ਗ, decriminalise ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, normalise ਵਕਸੇ ਚੀਜ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਜ ਕਰਨਾ, taboo ਯਾਨੀ 
ਵਜਸ  ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ  ਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਵ਼ਿਰ ਸਮਾਵਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰ ਾਵਨਤ ਨਾ ਹੋ  ੇ, discrimination ਭਾ  ਵ ਤਕਰਾ, 
equality, ਯਾਨੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਚਲੋ ਇਸ landmark decision ਦੀ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ  ਵਦੂੰ ਵਦਆ ਂਅਿੱ ਜ ਦਾ ਐਪੀਸਡੋ ਇਥੇ 

ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।  
Thanks for joining us and see you next week for more English Together! Bye! 

 

 

 

 

 

 


