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ओळख 
 

 

म�हलांचे  अ�धकार  आ�ण  सश�तीकरण  हे  ‘ि�हडीओ  �हॉल�ट�अस� ' �मखु  उ��द�ट  आहे . समाजात  म�हलांचा  आवाज 

सग�यात  जा�त  दाबला  जातो . गरज  होती  या  �वरोधात  आवाज  उठव�याची ,  बदल  घडव�याची  . याच  �वचारातनू 

‘ि�हडीओ  �हॉल�ट�अस� ' सं�थेची  �थापना  झाल� . चौक  असेल  वा  गाव  म�हलां�या  म�ुयांवर�ल  चचा�  �ह  नेहमीच  कमी 
होत  असत े. ि�हडीओ  वॉल��टअस�चा  प�हला  �ोजे�ट  हा  आ�ं�देश   मधील  �ामीण  म�हलांनी  बाल -�ववाह 

�वषयावर�ल  ि�हडीओ  �फ�म  बन�वणे  हा  होता .  जगभरात  �फ�म  दाखव�या  आगोदर  �याचे  ि���नगं  सवा�त  प�हले 

�याच  म�हलां�या  गावात  झाले    .�ह  प�हल�च  सधंी  �मळाल�  जे�हा  गाव   �थरावर    50 ट�के    लोकांवर   होणाया� 
अ�याचारावर   चचा�   झाल�.

 
म�हलांचे  �वषय  हे  मी�डया  पासनू  दरू  ठेवले     जात  आहेत    . �द�ल��या  'स�टर  फॉर  �टडी  ऑफ  ड�ेहल�पगं 

सोसायट�ज ' �या  स�याचा  �रपोट�  नसुार  म�ुय�वाहातील  मी�डयाम�ये  �नण�य  घेणारे  64 ट�के  लोक  हे  सवण� 
जातीतील   प�ुष   आहेत.    परंत ु  देशात   अनेक   असे   छोटे-छोटे   मह�वपणू�   आदंोलन   उभी   रा�हल�   आहेत   त े  हे   �च� 

बदल�या�या   भ�ूमकेत   आहेत.   ' ि�हडीओ  �हॉल�ट�अस� '   या�याच   सवा�त   मह�वाची   भ�ूमका   �नभावत   आहे  .माचे 

आपले   नेटवक�     ��येक  वेळी   म�हलांची       50   ट�के    भागीदार�  बन�व�यात  यश�वी    झाले   आहे.माग�   सोपा   न�हता, 
यासाठ�   खपू   वेळ   आ�ण   संसादा�नाची   गरज   पडल�.    आ�ह�  प�का  ठरवलं  होत ं  आ�ण   यावर   काह�   तडजोड   केल� 
नाह�. . आम�या  नेटवक� म�ये  काम  करणारे  सव�  ि�हडीओ  काय�कत� , मग  त े प�ुष  असो  वा  म�हला  कोणताह� 
दजुाभाव  न  करता  सव�  सामानतनेे  काम  करतात .  
 

चला  तर  मग  लढूया  �पतसृ�े�या  �वरोधात ... कोणाचा  आदेश  �कंवा  काम  �हणनू  नाह�  तर  �वतः�या  आत�या 
आवाजा�माणे , �वतः�या  आवडी  सारखे .   तर   मंग   या   अशा   कहाणींना   समोर   आण ू  �या   भेदभावाला   उजगर   आ�ण 

रेखां�कत   करतील.    चला  तर  मग  अशा  नायक  ना�यकांचा  स�कार  क� , �यांनी  �पतसृ�े�या  आचार -स�ंहत�ेया 
�वरोधात  यश  �मळवले  आहे . चला  तर  भारतात   अशा  ज�डर  अ�भयानाची  स�ुवात  क�  �या  लढायला  �ह�मत 

देतील , �ेरणा  देतील  अशा  सव�  न�या  कथा  �या  प�ुष  आ�ण  म�हलांना  �शकवतील  �क , �पतसृ�ेचा  सामना  कसा 
करावा . कसे  लढतात , कसे  आ�हाहन  देतात .  

 

चला   �पतसृ�ा   मोडून   काढू,   ��येक   ि�ह�डयो,   ��येक   चचा�,   एक   वार  
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या   अ�भयानाशी   �नग�डत   असलेले   तमु�या   सव� 
��नांची   उ�रं 

 
 
��न  1- ि�हडीओ  �हॉल�ट�अस��या  ल��गक  म�ुयांवर  रा���य  ��श�ण  काय�शाळेम�ये  काय -काय  होत े.? 

● �लगं  आ�ण  से�स  यातील  अतंर  समजनू  घेणे . 
● दैनं�दन  जीवनातील  �पतसृ�ा�मक  �व�ृीचा  शोध  घेणे . 
● �लगंभेद  असनूह�  �पतसृ�ा  क�या  �कारे  आप�यावर  �भाव  टाकतो . 
● म�हला  आ�ण  मलु�वर  होणार�  �हसंा  हे  �पतसृ�ाचे  मखुमळू  कसे  आहे . 
● रोज�या  आय�ुयातील  �पतसृ�ा�मक  परंपरा  दश�वणार�  �था  आ�ण  �या  मागची  मान�सकता  वर  ि�हडीओ 

बनवणे . 
● �पडीत   म�हला/मलु�ंचे   अ�धकार .  
● �लगं   आधा�रत   �हसंा�या   घटनां�वषयी   पोल�स   आ�ण   डॉ�टरांसाठ�  �ोटोकॉल  (�नयम ). 
● �लगं  आधा�रत  �हसंा     �या   घटनांम�ये     �ोटोकॉल (�नयम )   आ�ण   ���यां�या   उ�लघंनाचा   शोध   लावणे.  

● म�हला /मलु��या  �व��ध  �हसंा�या  �करणात  सवेंदनशीलत े बरोबर  कसा  �रपोट�  के�या  पा�हजे . 
● अ�या  �करणातील  सा�वर  आधा�रत  �रपोट�ग  आ�ण  स�यता  मह�वपणू�  का   आहे.  

● �नवडलेले   सामदुा�यक   बातमीदार/प�कार   (cc   )   गटाबरोबर   ज�डर   �ोजे�ट   �डझाईन:   म�हला   व 
मलु�ं�वरोधी   �हसंा   आ�ण   दैनं�दन   आय�ुयाम�ये   �पतसृ�ा�मक   म�ु�यांवर   बनले�या   ि�ह�डओ   �वारे 
CC   कसे   �ड�कशन   �लब   (चचा�   समहू)   चालव ू  शकतात,   �यामळेु   समाजात   यावर   चचा�   स�ु   �हावी 
�क   �पतसृ�ा   न�ट   करणे   का   गरजेचे   आहे. 

 

��न  2- आपण  �पतसृ�ेला  का  आ�हान  देत  आहोत .? 
प�ुषांकडून   म�हलांबरोबर   शार��रक,   शाि�दक   व   भावना�मक   �हसंा   �ह   �पतसृ�ेची   ल�णे   आहेत.   �याचा 
मळु   �या   �वचारात   आहेत   �क   प�ुष   ताकदवर   आहे   आ�ण   �याला   म�हलांवर   �नय�ं�त   ठेव�याचा   अ�धकार 
आहे   आ�ण   गरज   पडल�   तर   तो   �श�ा   देऊ   शकतो.   शवेट�   म�हलां�या   �वरोधात   �हसंा   आ�ण   भेदभाव 
थांबव�यासाठ�   हे   गरजेचे   आहे   �क,   �याची   मळू   कारणांना   ल�   बन�वले   पा�हजे   �हणजेच-�पतसृ�ा. 
 

��न  3: मी   ल��गक   म�ुयांवर   कसा   ि�हडीओ   बनव ू  �कंवा   या   म�ुयांवर   एक    C C ला   कसा   म�टर   क�ं?  
त�ुह�   हे   �फ�ड   गाईड   सरुवातीपासनू   त े  शवेट   पय��त   पणू�   वाचा.   �या   गाईडचा   उ�देश    IU �डझाईन   पे�ा 
वेगळा   �व�डओ   बन�वणे   हा   आहे.   शवेट�    C C व   म�टरला   नवीन   कथा   बघणे   आ�ण   समजनू   घेणे   गरजेचे 
आहे.   हे   गाईड   कथेची   ओळख   कर�यासाठ�   तमुची   मदत   करेल.   �च�ीकरणाचे   �ट�स   सांगेल,   �यात   �रपोट�ग, 
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शोध,   न�द   व   अ�या   अनेक   काह�   न�द�   आहेत   �या   ि�ह�डओ   बन�व�यासाठ�   तमुची   मदत   करतील.   असे 
�व�डओ   जे   दाखवनू   देतील   �क,   �पतसृ�ा   क�या�कारे   रोज�या   आय�ुयात   आ�ण   आय�ुया�या   वेगवेग�या 
पलैूसंोबत   खेळत   आहेत.   कृपया   श�ूटगं   आगोदर   �च�ीकरणा�या   �ट�स�या   खाल�   �ल�हले�या   कथा-क�पना 
पणू�   वाचा.   कथा-क�पना   सोडून   �च�ीकरणा�या   ट�प   वा   सचूना   वाच ू  नयेत. 
 

   �ह   माग�द�श�का   वाचतांना,त�ुहाला  अनेक  कथेसाठ��या  आय�डया  �मळतील   �यावर  त�ुहला  �फ�म  बनवायला 
आवडले . 
 

��न  4. मी  �लगं  आधा�रत  �हसंावर  ि�हडीओ  बनव�याची  तयार�  कशी  क�  आ�ण  ि�हडीओला  कोण�या 
�ि�टकोनातनू  बनव ू.? 

या   गाईडचे   �येय   �ह   खा�ी   कर�यासाठ�   आहे   �क,   "�लगं   आधा�रत   �हसंा''   वर�ल   म�ुयांवर   त�ुह�   ि�हडीओ 
बनवतांना   सवेंदनशीलता   आ�ण   अचकूत े  बरोबर   बनवावा.   �या   म�ुयावर�ल   कथा,   �हसंाचारा�या   घटना�या 
�रपोट�ग   पय�त   मया��दत   नसा�यात,   या   उलट   पढेु   �ह   जायला   ह�या.   आप�याला   �पडीता�या   मदतीसाठ� 
बन�वले�या   �परेषा,   ���या   आ�ण   ससंाधनांची   तपासणी   केल�   पा�हजे   �क   हे   �कती   �भावी   आहे.?   ल�ात 
ठेवा   �क   �रपोट�ग   आ�ण   ह�त�ेपाचे   काह�   कायदे   आ�ण   �नयम   काळजी   पवू�क   वाचायचे   आहेत.   शो�षतांचे 
अ�धकार,   पोल�स   आ�ण   डॉ�टरांसाठ�चे   �ोटोकॉल   �शवाय   �या   काह�   चौकशी�या   न�द�   आहे   �या   ल�ात 
घेऊन   त�ुह�   �लगं   आधा�रत   �हसंावर   चांगला   �व�डओ   बनव ू  शकतात. 
  

��न  5. मी  एक  कथा  �नवडल�  आहे . मी  �या  बाबतीत  मी  कोणाशी  चचा�  क� .? 

ज�डर   �ोजे�ट   अ�भयाना�या   ि�ह�डओवर   तमु�या   फ��ड   म�टर   बरोबर   त�ुह�   चचा�   करणार   नाह�.   रा�य 
संयोजक   ( State Coordinator)   बरोबर   चचा�   क�   शकतात.   त�ुह�   नपूरु,   �टा�लन,   मनीष   आ�ण   राजकुमार 
यां�याशी   सपंक�    क�   शकतात.  
 
गरज   पड�यावर   रा�य   संयोजक,   �टा�लन,   नपुरु,   मनीष   �कंवा   राजकुमार   यां�याशी   स�ला   घे�यासाठ� 
�वनंती   क�   शकतात.  
 
रा�य   संयोजकांनी   ल�   �या   :    जर   त�ुह�   कोण�याह�   कथेला   म�टर   करणे   अवघड   जात   असेल   तर   कृपया 
�टा�लन   �कंवा   नपुरूबरोबर   बोल ू  शकतात.   पण   �या   आगोदर   तमु�याकड े  कथेची   वन   लायनर   (कोण,   कुठे, 
के�हा   आ�ण   काय)   असायला   हवी. 
 

��न  6. �या   ज�डर   ि�ह�डओचे   �व�प    IU ि�हडीओ   सारखेच   असेल   का? 

 

हो  आ�ण  नाह� 
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हे  गाईड  दोन  वगा��या  अतंग�त  त�ुहाला  ि�ह�डओ  बनवायला  स�म  करेल . 
1.   दैनं�दन   जीवनातील   �पतसृ�ा 
2.      �पतसृ�ा    आधा�रत   �हसंा 

● जे  ि�ह�डओ  दैन�ंदन  आय�ुयात  �पतसृ�ाला  दाखवत  आहे  त े IU �व�पाचे  नसतील . 
● �यात  ओप�नगं    �पटूसी(P2C)       �कंवा    कॉल   टू   अ�शन   (CTA)    ची  गरज  नाह�  आहे . 
● �यात  वाईस  ओ�हर  VO असेल  �कंवा  ि�ह�डओ�या  शवेट�  एक  ए�ड    टू   सी   P2C    असेल . �या  ए�ड 

P2C म�ये  कोणती�ह  अपील  नसेल . उलट  �यात  त�ुह�  पणू�  म�ुदे  घेऊन  तमुचे  मत  आ�ण  �ि�टकोन 

उघड  पणे  सांगणार  �शवाय  �या  बरोबर  असे  का . हे  �ह  सांगणार . 
● अशा  ि�हडीओसाठ�चे  इंटर�य ू   (मलुाखत) ��न  उ�रा�या  ऐवजी  सवंाद /सभंाषणावर  आधा�रत  असावे . 

याचा  अथ�  असा  नाह�  �क  त�ुह�  ��नांचा  भडीमार  चाल ू करावा . दसु�या  श�दात  असाह�  �हण ू शकतात 

�क , त�ुहाला  ��न  नाह�  �वचारायचे  फ�त  बोलायचे  आहे . 
● गाईड   �या   �च�ीकरण   �ट�स   चा   भाग   हा   मलुाखतींची   तयार�   कर�यासाठ�   आ�ण   कथेचे 

अनमुान   लाव�यासाठ�   आपल�   मदत   करेल. 
● ओळख   कर�यासाठ�   आप�या   कथेत   कोण�या   बाबींची   गरज   आहे   �यासाठ�   हे   गाईड   न�क� 

वाचा   आ�ण   अ�धक   मा�हतीसाठ�   माग�दश�कांशी/   स�लागारांशी   चचा�   करा. 
● चांगले   बी  रोल( Broll) ची  खपु  मह�वाचे   आहेत. 
● �लगं  आधा�रत  �हसंाचे   सव�   �वडीयो    IU      �व�पात   असतील,   �याम�ये   पीटूसी/�हाईस   ओ�हर/कॉल   टू 

अ�शन(   P2C/VO/CTA)   इ�याद�   सामील   असेल. 

● ल�ात   ठे�हा   मलुाखतीमधे   संवाद   असावा,   नाक�   ��न   उ�रे. 
● म�हला/   मलु��या   �व��ध   �हसंाचाराची   �रपोट�ग   करतांना   त�ुहाला   सव�   �नयमांचे   पालन   करावे 

लागेल.   कृपया   गाईडचे   भाग   दोन   वाचा:   �लगं   आधा�रत   �हसंावर�ल   �रपो�ट�ग. 
  

��न  7. फुटेजचे  समी�ण  कोण  करणार ? 
तमुचे  म�टर  फुटेजचे  समी�ण  करणार . याच  अथ�  असा  आहे  �क  फुटेजचे  समी�ण  एक  तर  रा�य  सयंोजक  �कंवा 
गोआ  काया�लयातील  म�टर  �वारे  के�या  जाईल . 
 

��न  8 ि�हडीओ  ए�ड�टगं  कुठे  केल�  जाईल ? 
रा�य  संयोजक  आ�ण  रा�याचे  ए�डटर  ल�  �या  : सव�  ज�डर  �व�डओचे  ए�ड�टगं  गोआ  ऑ�फसम�ये  होईल . 
  

 
��न  9. अशा   ि�ह�डओला  वेग�या  �व�पात  सपंादन  करणे  गरजेचे  आहे  का ? 

हो  ! न�क�च . �यांना  �ो�सा�हत  केले  जात े, �क  अशा  �कारचे  ि�ह�डओ  ए�डट  करतांना  ए�डटर  �यि�तगत 

रचना�मकतचेा  �योग  करेल . ि�ह�डओ  संपादकानी   पणू�  गाईड  वाचावे . �यामळेु  �यांना  अदंाज  येईल  �क  क�या 

 

खेल   बदल  फ��ड   गाइड  | 7 | www.videovolunteers.org 

 



�कार�या  कथा  येतील . ि�ह�डओचा  वापर  कसा  केला  जाईल  हे  समजनू  घे�यासाठ� , “�ड�कशन  �लब  गाइड ” न�क� 
वाचा . 
 

दैनं�दन   जीवनातील   �पतसृ�ा   वगा�तील   ि�ह�डओ   म�ये   कॉल   टू   ए�शन   ( CTA)   नसेल.   �या   ि�ह�डओचा 
वापर   जा�तक�न   �ड�कशन   �लबम�ये   केला   जाईल.   �याक�रता   हे   संभाषण   व   मलुाखतीवर   आधा�रत 
असेल.   ल��गक   म�ुयांवर   काह�   ि�ह�डओ   फ�त   �शांचा   उपयोग   क�न   स�ुधा   संपा�दत   केले   जाऊ   शकतील. 
समाजाम�ये   लोक��य-�च�लत   समजतुी,   मत,   कल   आ�ण   समज   अशा   �वचारातनू   �व�डओ   सकंलन   क� 
शकतात.   अशा   �कारे   �मळत-ेजळुत े  �कंवा   एक   सार�या   �वषयावर   �व�डओ   ए�डट   क�   शकतात. 
 

�लगं   आधा�रत   �हसंाचारावर   ि�हडीओम�ये   एक   कॉल   टू   ए�शन   ( CTA)   असेल.   याचा   अथ�   असा   आहे   �क, 
CC   या   ि�हडीओचा   वापर   �था�नक   �थरावर   �यां�या   सम�या�या   समाधानासाठ�   समदुायाचे   समथ�न 
�मळ�व�या   साठ�   करतील.�यामळेु   सम�या   ि�हडीओम�ये   दाखवतो   आहोत.   याक�रता   �या   ि�हडीओचे   �व�प 
IU ि�हडीओ   सारखेच   असेल.   परंत ु  त�ुह�   तमु�या   रचना�मकतचेा   भरपरू   वापर   करा.   ल�ात   ठेवा   या 
कथेवर�ल   �हसंाचाराची   घटना   �रपोट�ग   पय�त   मया��दत   न   राहता   ती   पढेु   गेल�   पा�हजे.   आप�याला 
�पडीता�या   मदतीसाठ�   बनवले�या   �परेखा,   ���या   आ�ण   ससंाधनांची   तपासणी   करायची   आहे.   हे   �कती 
�भावी   आहे.   घटनांना   मोजणे   आ�ण   ��स�ध   कर�या   ऐवजी   आपण   �या   गो�ट�वर   ल�   क� ��त   केले   पा�हजे 
कोण�या   �नयम   और   ���येचे   उ�लंघन   झाले   आहे.   हे   दमदार   प�धतीने   समोर   आले   पा�हजे.   ए�डटरने   हे 
सव�   भाग   ल�पवू�क   वाचावे,   �यात   सां�गतले   आहे   �क,   कथेचे   �रपोट�   आ�ण   ह�त�ेप   करत े  वेळी   कोणकोणत े
�नयम   (�ोटोकॉल)   पाळणे   गरजेचे   आहे.   जी�वताचे   अ�धकार   काय   आहेत.   पोल�स   आ�ण   डॉ�टरांसाठ�   कोणत े
�नयम   (�ोटोकॉल)   आहे.   �शवाय   काह�   तपास   न�द�   वाचणे   मह�वाचे   आहे. 
जर   कथा   ए�डट   करताना   गरज   असेल   तर   त�ुह�   �टा�लन   आ�ण   नपुरूशी   बोल ू  शकतात. 
 

��न  10. सगळे   ज�डर   �व�डओ   �का�शत   होतील   का? 

हो,   पण   आ�हाला   सगळे   ि�ह�डओ   शटू   कर�या   अगोदर   पा�ची   सहमती   घावी   लागेल,   तसेच   अ�या   �कारे 
ि�ह�डओ   �क�शत   कर�यासाठ�   स�ुधा   सहमती   लागेल.   सहसा   आपण   फ�त   श�ूटगंसाठ�   मलुाखती   अगोदर 
सहमती   मागतो,   परंत ु  त�ुहाला   मलुाखत   देणा�या   पा�   सांगावे   लागेल   �क   हा   �वडीयो   जगभरात   दाखवला 
जाईल,   यासाठ�   केमेरावर   �यांची   सहमती   �या. 
  
��न  11. ज�डर  ि�हडीओसाठ�  �कती  पसेै  �दले   जातील? 
असे  �व�डओ  दाखव�यासाठ�ची  र�कम  �ह  सामा�य  IU ि�ह�डओ  सारखे  असेल . �या   �वडीयो   ची   म�तर   बरोबर 
चचा�   झाल�   नसे   �कंवा   डटेाबेस   मधे   �टोर�   भरलेल�   नसेल   �या   �व�दयोचे   पेम�ट   केले   जाणार   नाह�. 
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�लगं,   जे�डर   आ�ण   �पतसृ�ा 
 

 

ज�डर   काय   आहे.? 
अनेकवेळा   "ज�डर"   श�दाचा   न�क�   अथ�   समजणे   कठ�ण   होऊन   बसत े  आ�ण   तो   "से�स"   जवळचा   श�द   असला   तर� 
तो   वेगळा   कसा   आहे.   िजथे   "से�स"चा   सबंधं   येतो   �तथे   त े  बायोलॉिजकल   �हणजे   ज�ैवक   आ�ण   शार��रक   �वशषेतांचे 

संकेत   असतात,   �या�या   आधारावर   प�ुष   आ�ण   म�हलांची   वग�वार�   ठरवल�   जात.े   खरंतर   "ज�डर"   समाजा�वारे 
म�हला   आ�ण   प�ुषांसाठ�   बन�वले�या   �नयम   आ�ण   आचार-सं�हतांचे   सकेंत   देत   असतो.   जे   सांगतात   �क   ��ीने 

काय   केले   पा�हजे   आ�ण   प�ुषांनी   काय   केले   पा�हजे,   समाजात   ��ीची   काय   भ�ूमका   आहे   आ�ण   प�ुषाची   काय   आहे, 

��ीचा   �यवहार   कसा   असला   पा�हजे   आ�ण   प�ुषाचा   कसा   असला   पा�हजे,   ��ी   म�ये   कोणत े  गन   असावे   आ�ण 

प�ुषात   कोणत े  इ�याद�. 
 

याला   दसु�या   श�दात   सांगायचे   तर   :  
"प�ुष"   आ�ण   "म�हला"   �लगं   �ेणी   आहेत   तर   "मद�"   आ�ण   "�ी"   ज�डर   �ेणी   आहेत. 
  

�लगं   �वशषेतांची   काह�   उदाहरणे: 
● म�हलांना   मा�सक   पाळी   असत,े   जी   प�ुषांम�ये   नसत.े 

● म�हलां�या   तलुनेत   प�ुषांशी   हाड े  सामा�यतः   थोडी   मोठ�   आ�ण   चौडी   असतात.  

 

ज�डर   व�ैश�ठांची   काह�   उदाहरणे   : 
● भारतातील   गावाम�ये   सार�याच   कामासाठ�   म�हलांना   प�ुषां�या   तलुनेत   कमी   पसेै   �मळतात. 

● जगातील   जा�तीत   जा�त   भागांम�ये   प�ुषां�या   तलुनेत   म�हला   घरातील   काम   जा�त   करतात. 

 

साधारणतः    ज�म   हा   ��ी   �कंवा   प�ुष   यां�या   इंटरसे�स   पासनू   होतो.   परंत ु  �यांना   मलुगी   आ�ण   मलुगा   बनवणे 

�शकव�या   जात े  आ�ण   हेच   पढेु   जावनू   म�हला   आ�ण   प�ुष   होतात.   �यांना   सां�गतल ं  जात े  �क   यो�य   वतु�णकु   आ�ण 

�यवहार   काय   आहे.   �यांची   भ�ूमका   आ�ण   कामकाज   काय   आहे   आ�ण   दसुरांबरोबर   कसा   �यवहार   केला   पा�हजे.   हेच 

�शकलेले   आचरण,   जे�डर   ची   ओळख   रचतो,भ�ूमका   आ�ण   जबाबदाया�   ठरवतो. 
 

(   *   इंटरसे�स,   माणसू   आ�ण   जनावरांम�ये   गणुस�ू,   जनन���य,   से�स   हाम�न   इ�याद�ं�या   आधारावर   से�स   सबंधंी 
व�ैश�टे   आ�ण   �व�वधतांना   दश�वतात.   आ�ण   अशी   व�ैश��ये   जे   म�हला   आ�ण   प�ुष   सार�या   वग�वार�   यात   �फट   होत 

नाह�.)  
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�पतसृ�ा   काय   आहे. 
श�दकोशा   नसुार   �पतसृ�ाची   प�रभाषा-"एक   असे   सामािजक   सघंटन   जे   कुटंूब   �कंवा   वशंाम�ये   व   घरात   आ�ण 

धा�म�क   �वधीम�ये   �प�याची   सव��चता   दश�वत.े   �ह   सामािजक-राजन�ैतक   �यव�था   ठरवतके�   प�ुष   स�ेत   राहणे 

आ�ण   म�हलांवर   कायम   �भ�ुव   दाखवणे   �कंवा   ह�क   दाखवणे.   अ�या   �यव�थेम�ये   ��ी-प�ुष   सबंधंावर   �भ�ुव 

आ�ण   अधीनता   आधारभतू   असत.े   आ�ण   याला   नसै�ग�क   मान�याची   समज   ज�मतः   असत.े  

 

हे   �ाम�ुयाने   दाखवनू   देतात   �क,   प�ुष   ज�मतः   �भ�ूव   दाखवणारे,   ��येक   बाबतीत   �े�ठ   असतात   आ�ण      बाक� 
सव�-खासक�न   म�हला   कमजोर   असतात.   दसुया�   बाजनेू      म�हलांना   कमजोर,   परावलंबी   समजतातआ�ण   प�ुषांना 
�व�तारात   प�हले   जात.े   यांची   सवा�त   मोठ�   उपल�धी   �ह   आहे   �क   ल�न   करणे-मलु ं  ज�माला   घालणे.   �याचा 
प�रणामी   म�हलांचा   छळ   आ�ण   भेदभाव   केला   जातो.   त�ुह�   हे   लवकर   समज ू  शकतात,   कारण   म�हलांना   कमजोर, 
कमी   स�म   आ�ण   कमी   �व�वासा�या   वाटतात.   या   उलट   �पतसृ�ाला      अपे�ा   असतात   �क   प�ुष   शार��रक   आ�ण 

भाव�नकर��या   कणखर,   �भ�ुवशाल�,   घर   चालवणारे   आ�ण   आप�या   कुटंूबाचे   सरं�क   असतात. 

 

इथपय�त   �क,   21   �या   शतकात�ह   सव�   प�रवारात   �पतसृ�ा   ठरवत े  �क   आपले   आई-वडील   आप�याकडून   ��येकाला 
कोण�या   भावनेतनू   बघायचे.   �पतसृ�ा�मक   �वचार   �यापक   पाने   धमा��या   मा�यमातनू   �शअ�वले   जातात.   नेहमी   हे 

सां�गत�या   जात े  �क,   भगवान   नर   आहे.   �हणनू   �याने   जगावर   रा�य   कर�यासाठ�   प�ुषांना   बनवले   आहे. 

प�ुषांसाठ�   गौण,   सहायक   आ�ण   परूक   �हणनू   ��ीला   बनवले   आहे..   �तची   भ�ूमका   �ह   आहे   �क,   बलवान   प�ुषा�या 
हाताखाल�   काम   करणे   आ�ण   �यांची   आ�ा   ऐकणे. 

 

म�हलां�या   �वरोधात   प�ुषांनी   केलेल�   �हसंा   मग   ती   शार��रक,   शाि�दक   �कंवा   भाव�नक   असो   ती   �पतसृ�ाची 
अ�भ�य�ती   असत.े   हे   तर   �या   �वचारात   आहे   �क,   प�ुषांकड े  �नय�ं�त   कर�यासाठ�   श�ती,   अ�धकार   आ�ण 

आव�यकता   अस�यास   म�हला   ��तबधं   क�   शकतात.. 

  

हा   �वचार   �या   सं�थेत   कुटून   कुटून   भरला   आहे.   �या�याशी   आपला   सबंधं   असतो.   मग   त े  घर   असेल,   िजथे   म�हलांना 
�नण�य   घे�याचे   �वात�ंयच   नाह�   आहे.   मग   त े  शाळा   असेल,   िजथे   कमी   वयातील   मलुांना   ल��गक   �श�ण   �दले   जात.े 

मग   त े  गाव   असेल   �कंवा   काम   कर�याची   जागा,   िजथे   म�हलांपे�ा   प�ुषांचे   �माण   नेत�ृव   कर�यात   जा�त   �दसतात 

�कंवा   आपला   समाज,   िजथे   प�ुष   आ�ण   म�हला   ल��गक   �श�तनेसुार   वत�णकू   कर�याची   �शफारस   केल�   जात.े 

  

�पतसृ�ेला   आवाहन   का? 
   लहान   मलु�,   �कशोर�   �कंवा   म�हलां�वषयी   आप�याला   कधी   लाचार�ची   जाणीव   झाल�   नाह�   का?   मग   �यावेळेला, 
��ी   आहे   �हणनू   आप�याला   घराम�ये   आपल�   जागा   आ�ण   लायक�ची   जाणीव   क�न   �दल�      जात.े   �यावेळेस,   जे�हा 
एका   बलवान   प�ुषाने   आ�हाला   आवाहन   केले   होत े  �क   जर   �नयमांचे   पालन   नाह�   झाले   तर   �श�ा   �दल�   जाईल,   �या 
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�पतसृ�ाचे   भांडवल   करणाया�   बापाकडून   जो   घराचा   शासक   आहे.   या   प�धतीने   "�पतसृ�ा   कला"   �शकवल�   गेल�.   या 
�यव�थेची   जाणीव   के�या   गेल�   आ�ण   आप�याला   "�श�तब�ध"   केले. 

  

�पतसृ�ा   हे   मानत े  �क   �लगं   सबंधंी   ना�यांम�ये   �भ�ुव   आ�ण   अ�धनता   बाबत   स��यता   �ह   नसै�ग�क   आहे.   �पतसृ�े 

�माणे   जो   बलवान   आहे   (प�ुष)   आ�ण   जी   अधीन   आहे   (म�हला)   दोघांसाठ�   तप�शवार   साधारणपणे   �नयम   ठरवले 

आहे.   म�हलांना   आप�या   भावना   सांग�याची   परवानगी   आहे.   परंत ु  आप�यासाठ�   ओढलेल�      ल�मण   रेषा   पार   क� 

शकत   नाह�.   �यांना   बात�ुनपणाने   वागणे   आ�ण   �बाब   दाखव�याची   �बलकुल   परवानगी   नाह�   आहे.   या   उलट 

प�ुषांकडून   अपे�ा   केल�   जाती   �क,   �यांनी   �यां�या   भावना   दाबनू   ठेवा�या.  
 

अडचण   �ह   आहे   �क   एक   साथ   आपसी   भावनांना   बोलनू   �य�त   करणे   आ�ण   मोकळेपणाने   �तला   �वताला   �य�त 

हो�याची   परवानगी   न   देवनू   आपण   �त�या   अनभुावांना   एक   सीमा   ठरवनू   देत   आहोत.आ�ण   मानव   �हणनू   �त�या 
मह�वाला   कमी   कर�त   आहोत. 

  

"एक   स�य   मलुगी   रा�ी   9   वाजेनंतर   बाहेर   �फ�   शकत   नाह�"   �कंवा   "मलु�ंची   जबाबदार�   घरातील   काम   करणे   आ�ण 

घर   सांभाळणे   आहे.   रा�ी   बार   �कंवा   �ड�को   म�ये   जाणे,   �कंवा   "खरे   मद�   रडत   नाह�"   �या   प�धतीचे   �वचार   �या 
�पतसृ�ा�मकतलेा   दश�वतात,      जे   प�ुष   आ�ण   म�हला   दोघांचे   �यवहाराला   �नय�ं�त   करतात,      �क   �यांनी   समाजात 

कशा   प�धतीने   वतु�णकू   ठेवल�   पा�हजे. 

  

�पतसृ�ा�मक   �वचार   आपल�   सां�कृ�तक   म�ूय-�यव�था   ठरवत.े   मग   म�हला   असो   व   प�ुष   सव�   एकाच 

�यव�थेम�ये   वाढलेलो   आहोत.   आप�यातनू   खपू   जनांनी   �पतसृ�ाक   ��ट�कोन   आप�या   घरातनूच   �शकले   आ�ण 

सहसा   आप�याला   आ�नी   आप�याला   हे   �शकवले   आहे.   शाळा   आ�ण   धा�म�क   स�ंथांम�ये   �या   �वचार   सरणींना 
आणखीनच   �बळ   केले   आहे.   आप�या   जीवनात   �पतसृ�ा�मक   अ�भ�य�तीची   काह�   उदाहरणे   काळी   �दलेल�   आहेत: 

● ल�नानतंर      मलुगी      आई-व�डलांचे   घर   सोडून   नव�या�या   घर�   जात,े   आपल ं  आडनाव   बदलत(ेगो�).   आ�ण 

काह�   परंपरांम�ये   तर   पतीचे   नावह�   �वीकारत.े 

● हंु�या�या   मा�यमातनू   म�हलांना   उपभोगाची   व�त ु  बनवनू   टाकतात.   म�हलां�या   सामािजक 

�मतांशी   समझोता   करणे,   हेच   �यांना   एका   जीवांसाथी   �या   बरोबर�ने   असरु��त   बनवत े  आ�ण   �यांना   अशा 
अव�थेत   टाकले   जात,े   �क   �यां�याशी   घरा�या   सपं�ी   सारखे   �यवहार   केला   जातो. 

● म�हलांचा   आवाज,   ग�तमान   आय�ुयावर   ��तबधं   लाव�या   गेला. 
● प�हले   बाळ   मलुगी   नसावी   �हणनू   बहुतके   कुटंूब   हे   शोध�यासाठ�   पराका�ठेचा   कळस   गाठतात. 

खाल�ल   कारणांमळेु   लोकांना   मलुगा   हवा   असतो.   : 
ऐसे   देखा   जाता   है   �क   बेटा   कमाने   वाला   है   और   बढुापे   म�   अपने   मां-बाप   क�   देखभाल   करेगा   जब�क   बेट�   शाद�   के   बाद 

दसूरे   घर   चल�   जाएगी. 
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▪ .मलुगा   हा   कमावणारा   असतो   असे      ब�घतले      जात,े      आ�ण   �हातारपणी   आई-व�डलांना 
सांभाळ   करणारा   ,   तर   मलुगी   ल�नानतंर   दसु�यां�या   घर�   �नघनू   जाईल.  

▪ मलुामळेु   घराला   वशं   �मळतो   खरंतर   मलुगी   नव�या�या   कुटंूबातील   एक   सद�य   होऊन 

राहत.े 

▪    मलु�ंना   �ाहक   �हणनू   ब�घतले   जात े  तर   मलुांना   उ�पादक   �कंवा   �नमा�ता   �हणनू 

ब�घतले   जात.े 

▪    काह�   कुटंुबाम�ये   मलु ं  ��त�ठेच ं  �तीक   मानले   जातात.      तर      मलुगी   असणे   लािजरवाणे 

मानले   जात.े 

▪ म�हलांना   ग�ृहणी   �हणनू   बघतात   तर   प�ुषांना   पालनकता�   �हणनू   ब�घतले   जात   आहे. 
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भाग   एक-  दैनं�दन   �पतसृ�ा 
 

 

या   माग�द�श�केचा   प�हला   भाग   हा   �पतसृ�ा�या   �व�वध   पलैूवंर   ि�ह�डओ   बन�व�यासाठ�   आपल�   मदत   करेल, 
जे   पलै ू  आप�या   दैन�ंदन   जीवनाला   �भा�वत   करतात      आ�ण   �नय�ंणत   �ह   करतात.  

 

�फ़ि�मगं   �ेणी   #   1   |    म�हलांचे   कामे,   प�ुषांची   कामे 
 

 

पा�व�भमूी   :    आप�या   समाजात   प�ुषांना   कमावणारा   मानले   जात,े   आ�ण 
म�हलांना   मजरु�   करणार�   घर   कामगार   समजतात.   साधारणतः   म�हलां�या 
कामांना   �यां�या   �जननाचा   �व�तार   �हणनू   ब�घतले   जात े  आ�ण   �याला 
"वा�त�वक   काम"   �हणनू   मानले   जात   नाह�.   �हणनू   �यांना   कमी   लेखले 
जात   आहे.   या   कारणांनी   जगभर   प�ुषां�या   तलुनेने   म�हलां�या   कामाचे 
�दवस   मोठे   असतात..   उ�पादना�या   वेगवेग�या   �े�ाम�ये   प�ुषां�या 
बरोबर�ला   काम   क�न   स�ुधा   म�हलांना   प�ुषांपे�ा   कमी   पगार   �मळतो. 
  

सरकार�   �कंवा   काप�रेट   �े�ाम�ये   व�र�ठ   पदावर   देखील   प�ुषच   असतात.   सहसा   म�हलांना   खाल�या   आ�ण 
सहा�यक   पदावर   ठेवले   जात,े   जे   प�ुष   नेत�ृव   �टकव�यासाठ�   मह�वाचे   आहे   �कंवा   असे   �हणावे   लागेल   �क 
�या�या   मळेु   हे   प�ुष   नेत�ृव   �टकून   राहत   आहे.   अशाम�ये   व�र�ठ   पदावर   काम   करणार�   प�ुषांची   श�ती, 
��त�ठा   आ�ण   �वशषे   अ�धकार   हे   �या�या   हाताखाल�   �कंवा   खाल�या   �तरावर   काम   करणा�या   म�हलां�या 
मेहनतीवर   अवलबंनू   असत.े   आजह�   समाजात   मो�या�माणात   असलेल�   पारंप�रक   �ढ�वाद�   �लगं   आधा�रत 
भ�ूमका   व   ल��गक   आचार   सं�हता   म�हलां�या   �यवसाया�या   आड   येत   आहेत..   आपल�   म�ूय   �यव�था 
आजह�   �या   �वचारांना   �ो�साहन   देतात   तसेच   समथ�न   करतात   �क,   कोण�याह�   कुटंूबासाठ�   हेच   उ�म   आहे 
�क   वडील   कमावत े  आहेत   आ�ण   आई   घराची   जबाबदार�   सभंाळत   आहे.   कुटंूब,   �म�   आ�ण   सहकम�   यां�या 
गैर   मदती�या   व�ृीमळेु      म�हलां�या   कामात   आ�ण   �यां�या   सामािजक   भ�ूमकेवर   नकारा�मक   �भाव   टाकला 
जातो. 
 

मनोरंजक   मा�हती   :   महा�मा   गांधी   रा���य   �ामीण   रोजगार   गारंट�   ए�ट   (मनरेगा)    मधे   खासक�न   लोक 
�नमा�ण   �े�ात   कामगारांम�ये   पारंप�रक   ल��गक   भेदभाव   कमी   झाला   आहे.   एनएसएसओ   ( NSSO)   �या   66 
�या   वषा�नसुार,   मनरेगाम�ये   प�ुषांसाठ�   सरासर�   पगार   �दवसाला   90.90   �पये   होती   आ�ण   म�हलांना 
�दवसाला   87   �पये   होती.   उव��रत   साव�ज�नक   कामांसाठ�   हे   अतंर   जा�त   होत,े   प�ुषांसाठ�   98.30   �पये 
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�दवसाला   आ�ण   म�हलांना   86.10   �पये   �दवसाला.   �हणजे   वा�तव   हेच   आहे   �क   पगाराम�ये   �वसगंती 
आहे. 

 
 

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   1 
घरातले   काम   आ�ण   बाहेरचे   काम 
 

मोहन  आ�ण  नीना  छ�ीसगडमधील  दगु�म  गावात  राहतात .  आ�ण  दोघे�ह  शतेमजरू  आहे .  नीना  घरातील  कामसाठ� 
सकाळी  4 वाजता  उठत े तर  मोहन  आरामात  7 वाजता  उठतो . त�ेहा  ना�ता  आ�ण  रे�डओ  ऐक�याचा  यो�य  वेळ 

असतो . नीना  सकाळी  8 त े 11 म�ये  पाणी  भर�यासाठ�  3 �कलोमीटर  दरू  पाणी  आण�यासाठ�  जात े, जेवण  बनवत े, 
साफसफाई  करत े नतंर  शतेमजरु�  कर�यासाठ�  जात े. मोहन  जवळपास  10 वाजता  शतेावर  पोहोचतो . नीना  आ�ण 

मोहनला  एकाच  �ठकाणी  काम  �दले  जात े. दोघेह�  एकाच  प�धतीचे  काम  पण  करतात . परंत ु नीना  आ�ण  मोहनला 
तासा�या  �हशोबाने  वेगवेगळे  पसेै  �मळतात . नीनाला  घर�  वेळेवर  पोहचनू  कुटंूबासाठ�  जेवण  बनवायचे  असत े. 
मोहन  जे�हा  घर�  परत  येतो , त�ेहा  �या�याकड े खपुसा  �रकामा  वेळ  असतो  आ�ण  तो  �म�ांबरोबर  प�े  खेळतो  �कंवा 
रे�डओवर  गाणे  ऐकतो . नीना  रा�ी  उशीरा   पय�त     काम  क�न  झोपत े. 
  

श�ूटगं  �ट�स : त�ुहाला  सकाळपासनू  स�ंयाकाळ  पय��त  मोहन  आ�ण  नीनाबरोबर  असायला  हवे . मग  एक 

पणू�  �दवस  नीना  आ�ण  एक  पणू�  �दवस  मोहन  बरोबर  असायला  हवे . दोघांचे  �दवस  भर  वेगवेगळे  काम 

कर�याचे  जा�तीत   जा�त  बी  रोल  �यावे  लागतील . नीना  आ�ण  मोहन  दोघांचे  ��येक  कामाचे  बी   रोल 

मह�वाचे  आहे . औपचा�रकतपेे�ा  त े जे  काम  करत  आहेत  �कंवा  िजथे  काम  करत  आहेत  �तथे    मलुाखत   �यावी. 

● घरातील  सगळे  काम  त�ुहालाच  का  करावे  लागत े.?  

● मोहन  कधी  जेवण  बनवतो  का  आ�ण  साफसफाई  करतो  का  ?का  करत  नाह� ? 

● त�ुहाला  तमु�या  कामात  आनदं  �मळतो  का  ? का  नाह� .? 

● त�ुहाला  तमु�या  कामाचे  �कती  पसेै  �मळतात .? 

● मोहन,   त�ुहाला   घरकाम   कर�यात   कोणता   अडथळा   येतो,   आ�ण   का   करत   नाह�? 

● नवरा   आ�ण   बायकोला   घराचे   काम   करायला   पा�हजे   का   ? 

● कामाची  �ह  पारंप�रक  भ�ूमका  कधी  बदलेल  का  ? त े बदलायला  हवे  का ? 

अस ं  नाह�   आहे   �क   �वचार�यासाठ�   ए�हढेच   ��न   आहे.   हे   फ�त   असे   ��न   आहे   जे   �यांना 
तमु�याबरोबर   उ�म   म�ैीपवू�क   �यवहार   जळूुवायला   मदत   करतात   जेण�क�न   त�ुहाला   ल��गक 
आधारावर   काम   आ�ण   वेगवेग�या   �थरांवर�ल   कामा�या   समजतुी   आ�ण   मत   समजावनू   घेऊ   शकतो. 
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ल�ात  ठेवा  �क  अशा  प�धती�या  कथा  चांगले  फुटेज  (बी  रोल ) �शवाय  तयार  होऊ  शकत  नाह� . अशा  कथा  इंटर�य ू

आ�ण  VO वॉईस  ओवर  �शवाय , केवळ  ि�हजअुल�या  आधारावर  बनवले  जाऊ  शकत े. 
 

  

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   2 
म�हलांनी   नौकर   का   कारवी? 
 

अनेकदा   प�रवार   मदतगार   नस�यामळेु   म�हला   बाहेर   नौकर�   नाह�   क�   शकत.   त�ुह�   अशा   बहुतके 
म�हलांना   ओळखत   असाल   िजला   ल�नानतंर   नौकर�   �कंवा   क�रयर   सोडावे   लागले. 
 

26 वषा�ची  व�हदा  एका  �थानीक  गैर  सहकार�  स�ंथा  (NGO) बरोबर  19 वषा�ची  अस�यापासनू  जोडल�     गेलेल� 
आहे . ती  �माट�  आहे , �यवहार  कुशल  आहे  आ�ण  सामािजक   म�ुयांशी     खासक�न  म�हलांचे  असले�या  म�ु�यांशी 
ती  ��तब�ध  आहे . �तने  गावात  जी  दखल  घेतल�  �यामळेु  गावातील  अनेक  घरांम�ये  होणा�या  �हसंांपासनू  अनेक 

म�हला  आ�ण  मलु�ंना  म�ुतता  आ�ण  मदत  �मळाल� . ल�नानतंर  नव�याने  आ�ण  सासरकड�यांनी  �तला  नोकर� 
सोडायला  सां�गतल� . त े �हणाले  �क , "दसुर��या  आय�ुयात  ह�त�ेप  कर�याची  तलुा  काय  गरज  आहे .? त ू आप�या 
घर  आ�ण  कुटंूब  सांभाळ ." व�हदाने  आपल�  नव�याला  आ�ण  सासरकड�यांना  समजाव�याचा  �य�न  केला  पण 

काह�ह�  फायदा  झाला  नाह� . �तचा  नवरा  शक�ल  तसा  चांगला  �य�ती  आहे . तो  �तची  काळजी  घेतो . परंत ु तो  असे 

मानतो  �क  म�हलांची  भ�ूमका  �ह  घर  आ�ण  कुटंूब  सांभाळणे  �ह  आहे  आ�ण  “बाहेर�या  जगाची  काळजी  करणे  हे 

मदा�चे  काम  आहे .” 
 

श�ूटगं  �ट�स : जर  त�ुह�  प�ुष  आहात  तर  त�ुहाला  शक�लला  मखु  पा�  बनवनू  श�ूटगंची  तयार�  करायला 
हवी . शक�लाची  कसोट�  पाहणे  आ�ण  �याला  जाणीव  क�ण  देने  �क  त ू चकु�चा  आहे  हा  आप�या  �फ�म 

बन�व�याचा  उ��ध�ट  नाह� . आपला  �येय  हेच  आहे  �क , �वतःची  प�रि�थती , �वतःचे  मत  मांड�याची 
संधी  शक�लला  देणे . �पतसृ�ा  संप�व�यासाठ�  सवा�त  मह�वाचे  हे  आहे  �क , आप�या  आसपासचे  लोक  काय  �वचार 
करतात , जेणे  क�न  शक�लची  कथा  समजायला  खपू  सोपे  होईल . हे  मह�वाचे  आहे  �क  त�ुह�  शक�लचे  काम 

कर�याचे  भरपरू  फुटेज  शटू  करा . जर  तो  जा�त  काम  करत  नसेल  तर  त े दाखवणे  मह�वाचे  आहे . चांगले  होईल  जर 
तमुाला  व�हदा�या  घरातील  काम  कर�याचे  आ�ण  ऐक�याचे  शॉट  �मळतील . शक�लला  �वचारा  �क  �तने  एनजीओची 
नौकर�  का  सोडल� ? व�हदा  दसुर�  म�हलांना  आ�ण  मलु�ंना  मदत  करत े हे  जे�हा  कळले  त�ेहा  शक�लला  काय  वाटले ? 

आई  व�डलांचा  व�हदाला  नौकर�  क�  दे�याचा  �नण�य  येगा  होता  का ? 

 

जर   त�ुह�   म�हला   आहे   आ�ण   तमुाला   म�ुय   पा�   �हणनू   व�हदासोबत   �व�डओ   शटू   कर�याची   तयार�   करावी 
लागेल.   जर   त�ुह�   असे   क�   शकत   असाल,   तर   त�ुहाला   एका   गो�ट�कड े  ल�   �यायला   हवे   �क   �त�या 
घरात   �त�या   प�रि�थतीशी   तडजोड   तर   होत   नाह�   आहे   ना,   तर   तीला   खलुनू   बोलायला   कोणताह�   �ास 
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होणार   नाह�.त�ुह�   �तला   सांग ू  शकतात   �क,   ती   त ू  चेहरा   झाकून   उ�रे   देऊ   शकत.े�त�या   बरोबर   बोलताना 
�त�या   बोल�यातनू   हे   आले   पा�हजे   �क   ल�नानतंर   म�हलांना   नौकर�   क�   देत   नाह�   यावर   त ू  काय   �वचार 
करतसे?   तलुा   काय   वाटत े  हे   बरोबर   आहे   का   चकु�चे?   हे   के�हा   बदलेल?   जर   तलुा   मलुगी   आहे   आ�ण 
�तला   क�रयर   बनवाचे   असेल   तर   त ू  काय   करशील?   समाजात   कोण�या   गो�ट�   बदलणे   गरजेचे   आहे. 
 

जर   त�ुह�   भा�यवान   असाल   तर,   शक�ल   आ�ण   व�हदा   दोघेह�   तमु�या   �फ�मचा   भाग   �हायला   तयार 
असेल.   असे   झा�यावर   त�ुह�   एकाच   कथेम�ये   दोघांची   बाज ू  मांडू   शकतात. 
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�फ़ि�मगं   �ेणी   #   2   |    घराम�ये   �पतसृ�ा 
 

 

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   3 
ल��गक   आचार-सं�हतनेसुार   लहान   मलुांचे   पालनपोषण 
�पतसृ�ेची   तयार�  

 
रा�बयाचे   वय   11   वष�   आहे.   ती   �माट�   आ�ण   ब�ु�धमान   आहे.   जे�हा   �तचे   आ�ह   वडील   शतेात   काम 
कर�यासाठ�   जातात   त�ेहा   ती   आप�या   4   वषा��या   ब�हणीला   सांभाळत.े   �तला   8   वषा�चा   एक   भाऊ   आहे 
र�जाक.   दोघे   शाळेत   �शकतात.   परंत ु  र�जाक   तर   रोज   शाळेत   जातो   पण   रा�बयाला   घर�   जेवण   बन�वणे, 
सफाई   करणे   आ�ण   लहान   ब�हणीची   काळजी   घे�यासाठ�   नेहमी   स�ुट�   �यावी   लागत.े   रा�बयाची   आई 
सकाळी   5   वाजता   उठत े  आ�ण   �तला   6   वाजता   उठवत.े   �याचे   वडील   आ�ण   भाऊ   र�जाक   7.30   वाजेपय��त 
उठतात.   रा�बयाचा   �दवस   चाल ू  होतो   त�ेहा   �तला   सकाळी   पा�यासाठ�   4-5   च�कर   मारावे   लागतात.   नळावर 
लाईन   मोठ�   अस�याकारणाने   �तची   शाळा   सटुत.े   ती   घराचे   आगंण   साफ   करत,े   जेवण   बनवणे   आ�ण 
ब�हणीला   दधू   पाज�यासाठ�   आईची   मदत   करत.े   र�जाक   उठ�यानतंर   तो   �म�ांबरोबर   खेळतो   �कंवा   �याचा 
गहृपाठ   करतो. 
  

श�ूटगं  �ट�स : या   प�धती�या   कथा   तमु�या   आजबूाजलूा   सापडतील.   अशा   कथा   त�ुहाला   कळ�यावर 
त�ुह�   श�ूटगंची   तयार�   क�   शकतात.   त�ुह�   रा�बया   आ�ण   र�जाक   बरोबर   तीन   �दवस   घालवावे 
लागतील.   प�ह�या   �दवस   कुठल�च   श�ूटगं   होणार   नाह�   पण   फ�त   दोघांवर   काळजीपवू�क   ल�   �यावे 

लागेल   आ�ण   त�ुहाला   �परेषा   ठरवावी   लागेल   �क   दोघां�या   आय�ुयात   काय   फरक   आहे.   त�ुह�   या   �दवसात 
�या�या   आईव�डलांशी   बोल ू  शकतात   आ�ण   �यांची   परवानगी   घेऊ   शकतात. 
दसु�या   आ�ण   �तस�या   �दवशी   त�ुहाला   एक-एक   मलुाचे   ि�हडीओ   शटू   करायला   लागेल.   त े  �दवसभर   काय 
करतात   त े  सगळे   शटू   करायला   लागेल.   घराम�ये   वेगवेग�या   भ�ूमकांसाठ�   मलु�ंना   आ�ण   मलुांना   क�या 
�कारे   �शकवले   जात े  हे   अशा   प�धतीने   त�ुह�   उ�म   कथा   सांग ू  शकाल.   अशा   कथांसाठ�   �हॉइस   ओ�हर 
आ�ण   p2c   ची   गरज   नाह�.   आज   र�जाक   आ�ण   रा�बयाला   �वचा�   शकतात   �क   जे�हा   त ू  शाळेत   जाऊ 
शकत   नाह�   आ�ण   म�ै�णींसोबत   खेळू   शकत   नाह�   तर   तलुा   कसे   वाटत.े?   त�ुह�   दोघांना   �वचा�   शकतात 
�क   �यांना   मोठे   झा�यावर   काय   �हायचे   आहे.?   यामळेु   दश�कांना   कळू   शकेल   अपे�ा   आ�ण   हसरत   कशा 
प�धतीने   बनतात.   त�ुह�   �यां�या   आई-व�डलांकडून   हे   जाणनू   घेऊ   शकतात   �क,   मलुगी   आ�ण   मलुाचे   काम 
वेगवेगळे   का   आहे.?   त�ुह�   �वचा�   शकतात   �क,   र�जाक   जेवण   का   नाह�   बनवत   �कंवा   सफाई   का   नाह� 
करत?   हेच   ��न   र�जाक   आ�ण   रा�बयाला   पण   �वचारा. 
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ल�ात   ठेवा   �क   अशा   प�धती�या   �फ�म   बन�व�यासाठ�   त�ुहाला   कुटंूबासोबत   वेळ   �यावा   लागेल.   त�ुह� 
फ�त   काह�   ठरलेले   ��न   �वचा�न   छोट�   कथा   नाह�   बनव ू  शकत.   �े�कांना   ज�डरवर   आधा�रत   भ�ूमका 
आ�ण   भेदभाव   सांगनू   चालणार   नाह�,   �याना   त े  दाखवले   गेले   पा�हजे. 
जर   तमु�या   जवळ   काह�   चांगले   �वजअुल   आ�ण   चांगले   इंटर�य ू  असेल   तर   �याच   फुटेज   मधनू   दोन   �फ�म 
बनव�या   जाऊ   शकता.   एक   र�बयावर   आ�ण   दसुर�   र�जाकवर   �कंवा   ि�हडीओ   ए�डटर   दोघांना   �मळून   एक 
मोठ�   �फ�म   बनवनू   शकतो.  

 
 

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   4 
�लगं   आधा�रत   गभ�पात:  
मलुाची   अपे�ा   आ�ण   मलु�चा   �वेष 

 
पा�व�भमूी  : भारत  सरकार  ने  गभ��लगं  �नदान  चाचणीवर  बदं�  आणल�  आहे . तर�ह�  बदं�  असताना  भारतातील 

कायदे  हे  वेगवेगळे  उपाय  करणा�या  कुटंूबाना  थांबव ू शकत  नाह�  आहे . देशात  भरपरू  असे  क� �  आहे  जे  उघडपणे  �लगं 

�नदान  चाचणीला  दजुोरा  देत  आहेत . हेच  नाह� , �ीमतं  घरातील  लोक  गभ��लगं  �नदान  चाचणीसाठ�  अशा  देशात 

जातात  िजथे  अशा  चाचणी  वधै  आहे . म�हलांना  कमकुवत , प�ुषांपे�ा  ह�न  मानले  जात े �तथे  गभ��लगं  �नदान 

चाचणीत  �पतसृ�ा  खपु  खोलवर  थान  मांडून  बसले  आहेत . 
  

गभ��लगं   �नदान   के�याने   से�स   रे�शयो   वर   काय   प�रणाम   होतो?  
से�स   आ�ण   �लगं   अनपुात/   से�स   रेशो   चा   अथ�   एखा�या   ए�रयाम�ये   प�ुषां�या   तलुनेत   म�हलांची   स�ंया. 
�लगं   आधार�त   आधा�रत   गभ�पात   आ�ण   ज�माला   येताच   मलु�ंना   मा�न   टाक�याची   �थेमळेु   कोण�याह� 
देशातील   से�स   रेशोवर   उलट   प�रणाम   होतो , तसेच   सामािजक   वाईट   गो�ट�ंना   ज�म   देतो. 
2011 �या  जनगणनेनसुार  भारतात  �लगं  अनपुात / से�स  रेशो  (��त  1000 प�ुषांवर  म�हलांची  स�ंया ) पढु�ल 

�माणे  : भारताचे   सरासर�   �लगं   अनपुात   �माण   :    933 
 

�ामीण   �लगं   अनपुात   -    946  सवा��धक   म�हला   �लगं   अनपुात   रा�य-    केरळ-   1058 

शहर�   �लगं   अनपुात   -    900  सग�यात   कमी   म�हला   �लगं   अनपुात   वाले   रा�य-    ह�रयाणा   –   861 

  

�लगं  �नदान  चाचणीमळेु  होणा�या  गभ�पाताचे  द�घ�काल�न  प�रणाम  काय  आहे ? 
सवा�त  मह�वाचे  प�रणाम  �हणजे  �यामळेु  �लगं  अनपुात / से�स  रेशो  �बघडतो . म�हलांची  स�ंया  कमी  होत 

चाल�यामळेु  अनेक  सम�या  होत  आहेत , जसे  म�हलांची  त�कर� , अपहरण  आ�ण  म�हलांवर  बला�कारा�या  स�ंयेत 

वाढ . 
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कृपाल   ओझा   आ�ण   �याची   बायको   मीना   म�य�देशात   एका   गावात   राहत.े   जे�हा   मीना   वारल�   त�ेहा   �तला 
5,9,10   आ�ण   12   वषा��या   चार   मलु�   हो�या.   परंत ु  इत�या   �सतूी   आ�ण   उपचारा�या   अभावी   कृपाल   ची 
फ�त   एक   मलुगी   िजवतं   वाचल�.   शजेार�   राहणारे   सांगत   होत े  �क   कृपालची   दसुर�   मलु�चा   म�ृय ू  हा   सासनेू 
�त�या   त�डात   तबंाख ू  भर�यामळेु   झाल�. 
  

श�ूटगं  �ट�स : अशा   प�धती�या   कथा   ��येक   जागी   �मळेल   कारण   दर   वष�   देशात   जवळपास 
500.000   ��ी   �णु   ह�या   होत   आहे.   जर   त�ुहाला   अशा   कथा   �मळा�या   तर   अशा   म�ुयांवर 
चांग�या   प�धतीने   समजावनू   घे�यासाठ�   �व�डओ   शटू   कर�याची   योजना   बनव ू  शकतो.   त�ुह� 

कंुटंूबा�या   सद�यांबरोबर   वयैि�तक   वेळ   घालव ू  शकतात   खासक�न   सास ू  बरोबर.   हे   मा�हत   क�न   घे�याचा 
�य�त   करा   �क   कोण�या   कारणांनी   �यांनी   हे   ठरवले   आ�ण   खरंच   मलुगी   ओझं   आहे   का   तसतर   ती   �वतः 
एक   म�हला   आहे. 
 

त�ुह�   ए�रयातील   आरो�य�या   कम�चा�यांबरोबर   �यांचे   काम   समजावनू   घे�यासाठ�   बोल ू  शकतात.तसेच   त�ुह� 
हेह�   शोध ू  शकतात   �क,त े  गभ��लगं   �नदान   चाचणीसाठ�   स�ुवधा   परुवतात   का.जर   त�ुह�   कॅमेरा   सोबत   घेऊन 
जात   असेलतर   कदा�चत   त े  तयार   होणार   नाह�.   कारण   भारतात   गभ��लगं   �नदान   चाचणी   बेकायदेशीर      आहे. 
�हणनू   �या   �वषयी   मा�हत   गोळा   करतांना   त�ुहाला   सतक�    राहायला   हवे. 

 
 

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया      #   5 
घरात   माणसू,   बाहेर   मद� 
 

कधी   कधी   त�ुहाला   अशी   कथा   स�ुधा   �मळत.े-   कबीर   आ�ण   �याची   बायको   कमला,   कमलाचा   दसुरा   मलुगा 
दोन   म�ह�यांचा   आहे.   घर�   कबीर   बायकोची   खपू   मदत   करतो.   मलुाला   सांभाळतो,   �याचे   कपड े  बदलतो 
आ�ण   �याला   अघंोळह�   घालतो.   जे�हा   त े  एखा�या   नातवेाईकाकड े  जातात   त�ेहा   �याचा   �यवहार   बदलतो.   तो 
असे   कोणतचे   काम   करत   नाह�   जे   तो   घर�   करतो.   बायको   नाखषू   असल�   तर�ह�   तो   मलुासोबत   खेळात 
असतो. 

 

श�ूटगं  �ट�स : अशा   �कार�या   कथेत   कमला   पे�ा   क�बरला   मखु   पा�   बनवणे   चांगले   राह�ल.   अशा 
कुटंूबाबरोबर   कमीत   कमी   एक   दोन   �दन   घालवा,   �यांना   चांगले   समजावनू   �या,   �यानतंर   श�ूटगं 

करा.   हे   मह�वाचे   आहे   �क   त�ुह�   कबीर   आ�ण   �या�या   मलु ं  सोबत   खेळ�याचे   आ�ण   सावर�याचे   शटू   करा. 
तो   जे   काह�   काम   काम   करतो   त े  शटू   करा.   कबीर   आ�ण   �या�या   मलुाचे    CU चेहरा   शॉट   खपू   मह�वाचा 
आहे.   �वजअुल   �वारे   कबीर   आ�ण   �या�या   मलुाचे   घ�ट   नात ं  तयार   �हायला   हवे. 
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कबीर   बरोबर   बोलतांना   घरात   आ�ण   घराबाहेर   बदलणा�या   �यवहाराब�दल   �वचारा.   हे   मा�हत   क�न 
घे�याचा   �य�न   करा   �क   तो   असे   का   करतो.   �याला   लोक   काय   �हणतील   �याची   भीती   वाटत े  का?   जर   तो 
मदत   नाह�   क�   शकत   तर   �याला   वाईट   वाटत े  का?   तो   �वतःला   ढ�गी   समजतोस   का   �कंवा   हे 
�या�यासाठ�   सामा�य   बाब   आहे?   �ह   सधंी   आहे   म�ुदे   पडकड�याची   आ�ण   समज ू  शकतात   �क   कोण�या 
खास   प�रि�थती   प�ुष,   माणसांचे   �यवहार   का   बदलतात.   त�ुह�   अशा   �कारचे   ��न   स�ुधा   �वचा�   शकतात. 
  

जर   तमुचे   प�ुष   पा�   आहेत   तर   पढु�ल   ��न   �वचारले   जाऊ   शकतात.: 

● प�ह�यांदा  जे�हा  त�ुहाला  कळले  �क  तमुची  बायको  गभ�वती  आहे  त�ेहा  त�ुहाला  काय  वाटले  आ�ण  त�ुह� 

हे  कोण -कोणाला  सां�गतले .? 

● जे�हा  तमुची  प�नी  मलुाला  ज�म  देत  होती  त�ेहा  त�ुह�  काय  करत  होत े? 

● साधारण : मलंु  ज�मा�या  वेळेस  नव�याला  आ�ण  बायकोसोबत  का  राहू  �द�या  जात  नाह� .? 

● जब  आपक�  प�नी  ब�चे  क�  न�स�ग  कर  रह�  होती  है  तो  �या  आपको  जलन  होती  है ? 

● त�ुह�  कधी  मलुाला  अघंोळ  घातल�  आहे , सावरायला  मदत  केल�  आहे .? 

● जर  तमु�या  व�डलांना  कळले  �क  त�ुह�  मलुांना  आघंोळ  घालतात , सावरतात  तर  �यांची  ��त��या  काय 

असेल ? 
 

जर   तमुचे   पा�   म�हला   आहे   तर   हे   ��न   �वचार�या   जाव ू  शकत?े:  

● जे�हा  त�ुहाला  कळले  �क  त�ुह�  गभ�वती  आहे  तर  त�ुहाला  काय  वाटले  आ�ण  हे  त�ुह�ं  कोण -कोणाला 

सां�गतले ? 

● मलंु  ज�मा�या  वेळेस  तमु�याबरोबर  कोणकोण  होत े? 

● सहसा     मलंु  ज�मा�या  वेळेस  नव�याला  आ�ण  बायकोसोबत  का  राहू  �द�या  जात  नाह� .? 

● त�ुह�  कधी  नव�याला  मलुाला  अघंोळ  घाल�यासाठ�  , सावर�यासाठ�  सां�गतले  आहे  का ? तर  �यांचे  उ�र 

काय  होत े? 

● �सतूी  आ�ण  मलुा�या  बाबतीत  तमुचा  नवरा  इतका  सकंोची  का  आहे ?  
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�फ़ि�मगं   �ेणी   #   3   :    समाजातील   �पतसृ�ा 
 

 

समाज   ल��गक   आधारावर   ��ी-प�ुषांसाठ�   सांचे   और   आचार-स�ंहता   तयार   करतात   आ�ण   अपे�ा   करतात   �क 
��ी-प�ुषांनी   आचार   स�ंहतनेसुार   �यापार   करावा.   इथ ं  पय�त   सांगतात   �क   वेगवेग�या   प�र�थतीत   प�ुष 
आ�ण   म�हलांना   कशी   प�धती�या   आ�ण   काय   ��त��या   �य�त   करायला   हवी. 

 
 

वी�डयो   कहानी   आइ�डया   #   6 
मद�   �हा 
 

जा�तक�न   मलु ं  आ�ण   प�ुषांनी   �यां�या   लहानपणी   "मद�   �हा"   �कंवा   "मलु�ंसारखा   का   रडत   आहे"   असे 
ऐकले   आहे.अशा   प�धतीचे   बोलणे   आप�याला   नेहमी   आठवत े  आ�ण   �शकवतात   �क   मलुगा   �कंवा   प�ुष 
�हणौन   कसे   वागले   गेले   पा�हजे.   �कंवा   कोण�या   प�धतीचा   काम   कर�याची   गरज   नाह�.   ल��गक   आधारावर 
वाटलेले   काम   आप�याला   �शकवले   जात   �कंवा   आपण   त े  �वतः   �शकतो.   अशा   प�धतीचे   ि�हडीओ   आ�ण 
भेदभाव   दाखवणे   ज�र�   आहे   कारण   "काय   करायचे   आ�ण   काय   नाह�   करायला   पा�हजे"      हे   एक   मलुगा 
आ�ण   मलु�ंसाठ�   कशा�कारे   वेगळे   आहे. 
 

श�ूटगं  �ट�स :  तीन   पा�ांना   नमदू   करा   :   1)   मलुगा   वय   7   त े  10   वष�.   2)   मलुगा   वय   14   त े  18 
वष�,   आ�ण   3)   एक   25   वष�   �कंवा   �या�यापे�ा   जा�त   वायाच   प�ुष 

��येकाला   हा   ��न   �वचारा : 
● तमुचे   आई-व�डलांकडून   त�ुहाला   काय-काय   �शकवले   जात   होत.े? 

● कोण�या   गो�ट�   आहेत   जे   तमु�या   ब�हणीला   करावी   लागत े  /करत,े   जे   त�ुहाला   करायची   गरज   नाह� 
आहे? 

 

�यसाठ�   बीरोल   (Brolll   )   ची   श�ूटगं   खपू   मह�वपणू�   आहे.   इथे   काह�   सचुवायचे   आहे   �क   त�ुह�   �कती 
आवडीने   बी   रोल   (Broll)   शटू   क�   शकतात. 
 

प�ह�या   ��नाचे   उ�र   आहे , "सायकल   चालवणे" , तर   आपल�   आप�या   प�ाला   सायकल   चालवतांना   शटू 
करावे.   जर   उ�र   �मळाले   �क   "झाडावर   चढणे" , तर   पा�ाला   झाडावर   चढतांना   शटू   करा. 
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जर   ��न   2चे      उ�र   "कपड े  धणेु",   तर   बीरोलम�ये   दाखवा   �क   एक   मलुगी/   म�हला   कपड े  ध ुत    आहे   आ�ण 
पा�   �त�या   जवळ   बसला   आहे.   जर   उ�र   "पो�या   बनवणे",   तर   बीरोलम�ये   दाखवा   �क   एक   मलुगी/म�हला 
पोळी   बनवत   आहे   आ�ण   पा�   �तला   पाहत   आहे,   �कंवा   पोळी   खात   आहे. 
 

जर   ��न   3   चे   उ�र   "शतेी   काम   आहे",   तर   प�ाचे   शतेकामाचे   करतानाचे   बी   रोल   दाखवा. 
 

 

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   7 
मलुगी   असो   वा   मलुगा? 
 

लहानपणापासनूच   मलुांना   �ल�ंगक   आधारावर   वागणकू   कशी   असावी   हे   �शकवले   जात,े   स�ंकार   �शकवले 
जातात,   आ�ण   �वतःला   कसे   अ�भ�य�त   करावे.   उदाहरण   मलु�ंना   हळुवार   आ�ण   मदृ ू  भाषते   तर   मलुांनी 
मोठयाने   आ�ण   आ�मा   �व�वासाबरोबर   बोलायला   पा�हजे.   एक   खरा   मदा�ला   खलुवनू   हसायला   हवे   तर 
म�हलांना   हळू   हसायला   पा�हजे.   हे   मानदंड   आ�ण   आचार-सं�हता   इथं   पय�त   जात े  �क   प�ुष   आ�ण   म�हलांना 
कसे   बसायला   हवे.   उभे   रायाला,   नाचायला   पा�हजे   इ�याद�. 
 

जे  मलेु  आ�ण  वय�कर  �नधा��रत  ल��गक  आचार -स�ंहतानसुार  �यवहार   करत   नाह�.   समाजात   �यांना   �चडव�या 
जात े, टोमणे   ऐकावे   लागतात , �बाब   सहन   करतात.   �श�या   आ�ण   बोलणी   ऐकावी   लागतात.   उदाहरण   �हणनू 
एक   लाजाळू   मलुगा   आहे , �याला   सां�गतले   जाईल   "मलु�   सारखे   लाज ू  नको".   एक   मलुगी   आहे   जी   खपू   ��न 
�वचारत े  �कंवा   खपू   बोलत े  तर   �तला   रागाव�या   जात.े 
 

श�ूटगं  �ट�स :  
   ल��गक   आधारावर   �न�म�त   �श�टाचार   आ�ण   �यवहार   कशा   �कारे   आप�याम�ये   खोलवर   भरलेले 
आहे,   जे   दैन�ंदन   अ�भ�य�तीम�ये   �दसतात.   हे   जाणनू   घे�यासाठ�   3   मलु ं  आ�ण   3   मलु�   �नवडा. 

10   त े  15   वषा�मधील   मलंु   जा�त   मह�वाचे   राहतील. 
● ��येक  मलुाला  कॅमेरा  समोर  �य�त  �हायला  सांगा .: 

○ प�ुषांसारखे  हसा  आ�ण  एक  म�हलांसारखे  हसा , ��येक  पा�ाला  एक  MS अधा�  शॉट  शटू  करा . 
○ म�हलांसारखे  रडा  आ�ण  प�ुषांसारखे  रडा , ��येक  पा�ाला  एक  MS अधा�  शॉट  शटू  करा . 

● प�ुषांसारखे  उभे  राहा  आ�ण  एक  म�हलांसारखे  उभे  राहा . ��येक  प�ाचा  एक  LS पणू�  शॉट  शटू  करा . 
● प�ुषांसारखे  बसा  आ�ण  एक  म�हलांसारखे  बसा . ��येक  प�ाचा  एक  LS पणू�  शॉट  शटू  करा . 
● प�ुष  आ�ण  म�हलासारखे  नाचणे , ��येक  पा�ाला  LSम�ये  शटू  करा . 
● हे   काय�   अशा   जागी   करा   �क   त�ुह�   मलु ं  आ�ण   मलु�ंचे   श�ूटगं   वेगवेगळे   क�   शकतात,   �यामळेु   मलु 

हे   सव�   सहज   क�   शकतील. 
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● त�ुह�   तमु�याजवळ   वेगळा   एक   दपु�टा   �कंवा   �काफ�    ठेवा,   कारण   एखादा   मलुगा   साडी   �कंवा   पगडी 
�हणनू   याचा   वापर   क�   शकतो. 

● हे   ि�ह�डओ   पणू�पणे   �शांवर   आधा�रत   असेल.   �हणनू   मह�वपणू�   शॉ�स   खपू   चांगले   असले   पा�हजे. 
 

 

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   8 
समाजाचे   बंधन  
 

अशा   अनेक   गो�ट�   आहेत   या   समाजात   �क   प�ुषांना   आ�ण   म�हलांना   करायच ं  �कंवा   नाह�   करायच ं  याची   वकालत 

करतो.   मजेची   गो�ट   �ह   आहे   �क   प�ुषां�या   आ�ण   म�हलां�या   'हो'   आ�ण   'नाह�'   या   सचूी   म�ये   खपू   अतंर   आहे. 

खपुदा   म�हलांवर�ल   बधंनाची   याद�   खपूच   मोठ�   असत.े   आपण   या   �वषयावर   ि�हडीओ   कसा   बनाव ू  शकतो?   याचा 
एक   माग�   �या   �कारे   आहे:  
 
समदुायातील   ९   लोकांना   हे   ��न   �वचारा: 

● समाजातील   �नयमा�या   अतंग�त   प�ुष   काय   क�   शकतो   आ�ण   काय   नाह�? 
● समाजातील   �नयमा�या   अतंग�त   म�हला   काय   क�   शकत े  आ�ण   �तला   काय   कर�याची   परवानगी   नाह� 

आहे? 
● समाजात   म�हला   व   प�ुषांची   ��त�ठा   सारखीच   पा�हजे   का? 
● बाल   �ववाह   �नषधे   अ�ध�नयम   –२००६   नसुार   ��ी(१८   वष�)   आ�ण   प�ुष(२१   वष�)   यांचे   �ववाहाचे   वय 

वेगवेगळे   आहेत.   मलुगा-मलुगी   दोघ   १८   वष�   वयात   मतदान   क�   शकतात.   �नवडण�ूकत   उभे   राहू   शकतात 

तर   �ववाह   साठ�   हे   अतंर   का.   हे   अतंर   गरजेचे   आहे   का?   कशासाठ�? 
 
�या   ९   लोकांबरोबर   हे   ��न   �वचारेल   त े  हे   असायला   पा�हजे.. 

● �हातार�   म�हला 
● �हातारा   प�ुष  
● ल�न   झालेल�   म�हला 
● ल�न   झालेला   प�ुष 
● �कशोर�      अ�ववा�हत   मलुगी   (१२   त े  १६   वषा�ची) 
● �कशोर   अ�ववा�हत   मलुगा   (१२   त े  १६   वषा�चा)  
● मलुगी   (६   त े  ८   वषा�ची) 
● मलुगा   (६   त े  ८   वषा�चा) 
● पदावर   (वद�)   असलेला   �य�ती   (पो�टमन,   �शपाई,   म�हला   �शपाई,   बस   कंड�टर,   बस   चालक,   फायर   ��गेड 

कम�चार�,    एंबलु�स   चालक)    पदावर   (वद�)   असले�या   �य�तींची   मलुाखात   दाखव�यावर(�ह�ज ू  वल�)   वेगळा 
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�भाव   होईल.   याच   एक   कारण   हे   पण   आहे   �क   वद�   या   �स�टम   �कवा   �ह   �यव�थेला   दश�वत.े   मलुाखत 

देणा-या   ��येक   �य�ती   म�ये   कमीत   कमी   पाच   बीरोल   असले   पा�हजे   �यामळेु   कळेल   �क   तो   काय   काम 

करतो.   कृपया   याला   एका   �मात   ठेवा. 
 

ि�ह�डओ   एडीटर   ब�याच   �ठकाणाहून   सीसी   �वारे   येणारे   फुटेज   एडीट   क�न,   एक   असा   �वडीयो   बनव ू  शकतो   �क   तो 
�यापकतनेे   जनमताचे   �हणणे   मया��दत   करेल.   �पतसृ�ेवर   चचा�   स�ु   कर�यास   हे   खपू   चांगले   राह�ल. 

 
 

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   9 
�वधवा      आ�ण      �वधरु 
 

आप�या   सवा�साठ�   �वचार   कर�यासारखे   ��न: 

● �या   म�हले�या   पतीचा   म�ृय ू  झाला   आहे   �या   म�हलेला   �वधवा   �हणतात.   अशा   प�ुषांना   काय   �हणाव ं

�क   �यां�या   प�नीचा   म�ृय ू  झालं   आहे?  
● मा�या   समाजात   �वधवा   कशा   �दसतात?   काय   �या   �ववा�हत   म�हलांपे�ा   वेगळा   पोशाख   प�रधान 

करतात?   का? 
● मा�या   समाजात   �वधरु   कसे   �दसतात?   काय   त े  �ववा�हत   प�ुषांन   पे�ा   वेगळा   पोशाख   प�रधान 

करतात?   का? 
● सरकार   �वधवांसाठ�   पे�शन   देत.े   �वधरुांसाठ�   पे�शन   योजना   का   नाह�?  

 
आशा   आ�ण   सनुील   चे   वय   जवळपास   प�नास   आहे   आ�ण   एका   गावात   त े  राहतात.   दोन   वषा�   प�हले   आशा�या 
पतीचा   ट�बी   मळेु   म�ृय ु  झाला   परंत ु  सनुीलची   प�नी   एक   वषा�   प�हलेच   अपघातात   म�ुयमूखुी   झाल�.   पती�या   म�ृय ू

मळेु   आशाच ं  जीवन   उ�व�त   झाले   होत े  आ�ण   कशी   बशी   आप�या   मलुांचे   सघंष�   क�न   पालण   कर�त   होती.   घरा�या 
चार   �भतंीत   राहणे   हे   �त�यासाठ�   बधंनकारक   आहे.   �तला   �तचे   भ�व�य   अधंारात   �दसत   आहे.   हा   समाज   �तला 
�वत:�या   दखुातनू   बाहेर   पडून   नवीन   आय�ुय   जग�याची   सधंी   देत   नाह�.   �या   गो�ट�चे   सभंावना   खपु   कमी   आहे   �क 

तलुा   �त�या   नव�या�या   सपं�ी   म�ये   �ह�सा   �मळेल,   �यामळेु   ती   �त�या   सास-ूसासरा   व   द�र   यां�या   बरोबर   राहायला 
असहा�य   आहे.   आशा   कड े  दसु�या   ल�नाचा   पया�य   पण   नाह�ये.   लोक   काय   �हणतील?   �ह   कशी   म�हला   आहे   �क   �ह 

नव�या�या   म�ृय ु  नतंर   दसुरे   ल�न   करत?े   लोकं   मला   कोणकोण�या   नावाने   बोलवतील?’’   हे   ��न   आशाला   अ�व�थ 

आ�ण   �त�या   एखटेपणाला   अजनू   वाढवत   होत.े   ती   �चडून   बोलत,े   हा   समाज   मला   दसु�यांदा   जीवनसाथी 
�नवडायाला   परवानगी   का   देत   नाह�?  
 
स�ुनल�या   प�नी�या   म�ृय ु  नंतर   �याची   आई   �या   मलुांचे   पालन   पोषण   करत   आहे.   घर�यांनी   �याला   दसु�या 
ल�नाचा   स�ला   �दला   तो   �या   वष�   दसुरं   ल�न   करेल. 
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श�ूटगं   �ट�स:    इतर   म�ुयां�मानेच   हे   पण   खपू   मह�वाचे   आहे   �क   म�ुय   पा�ाची   मा�हती   घेऊन   �यांची 
सहमती   �यावी.   आ�ण   श�ूटगं   �या   आधी   कमीत   कमी   एक   �दवस   �यां�या   बरोबर   घालवावा.   आणी 
�या�यां�या�वषयी   चांग�या   �कारे   समजनू   �यावे.�यांना(म�ुय:   आशाला)   आपल�   ओळख   लपवायचा 

पया�य   �यावा.   आशा�या   घर   काम   करतानाचे   शॉट   �यावे.   जसे   जेवण   बनवणे,   साफसफाई   करतांना   मलुांना   तयैार 
करतांना,   व�ृप�   वाचतांना   इ�याद�.   ती�याबरोबर   तमुची   चचा�   �त�या   म�ृयमुखुी   पडले�या   पती   आ�ण   �यां   सबंधंीत 

नाह�   होणार,   पण   �या   गो�ट�वर   क� ��त   राह�ल   �क   ती   आपले   जीवन   कसे   घालवत े  आहे,   भ�व�यात   �तची   काय   इ�छा 
आहे   आ�ण   काय    अपे�ा   आहे.   तमुचा   �य�न   असा   पा�हजे   �क   दश�काला   सहज   समजले   पा�हजे   �क   �वधवा 
अस�यावर   आशा�या   काय   भावना   असतील,   �वधवांना   दसुरं   ल�न   केला   पा�हजे   �क   नाह�,   �वधरु   का   दसुरं 
ल�न   क�   शकतो   आ�ण   �वधवा   का   नाह�.   �या�या   मत े  समाज   �वधवा   �ववाहाला   मजंरु�   �यायला   का 
घाबरतो   इ�याद�.  

 

जर   तमुचा   म�ुय   पा�   सनुील   आहे   तर   �या�या   बरोबर   वेळ   घालवनू   जा�तीत   जा�त    बीरोल    घेतले   पा�हजे 
�क   तो   काय-काय   करतो.   �या�या   कामाचे   सी�व�स   शॉट   �हणजेच   ��येक   कामाचे   वेगवेगळे   ��येक� 
एक-एक   शॉट   �या.   �यालाह�   तोच   ��न   �वचारावा   लागेल   �क   तो   दसु�या   ल�न   �वषयी   काय   �वचार   करतो? 
लहान   मलुा�या   जीवनात   आईच ं  काय   मह�व   आहे?   मलुा�या   जीवनात   व�डलांच   काय   मह�व   आहे?   जर 
मलुांसाठ�   व�डलाचे   मह�व   जा�त   आहे   तर   �वधवांना   दसुरं   ल�न   करायला   परवानगी   का   नह�?   समाजात 
प�ुषांसाठ�   आ�ण   म�हलांसाठ�   वेगवेगळे   �नयम   का?   वेगवेगळे   �नयम   असायला   पा�हजे   का? 
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�फ़ि�मगं   �ेणी   #   4   |    �श�णात   �पतसृ�ेवर   �करण 
 

 

�ह��डओ   �टोर�   आइ�डया   #   10 
 

हे   आपले   ददु�व   �हणावे   लागेल   पण   स�य   आहे,   त े  आपण   अ�त�र�त   �य�नांनी   न   बघता   सहजपणे   बघ ू

शकतो   �क   आपल�   �श�ण   �यव�था   आ�ण   शाळा   कशा�कारे   �पतसृ�ा   आ�ण   भेदभाव   मजबतुीने   �दान   करत े  आहे. 

�श�णा   संबंधी   लावले�या   चाट�वरच   त�ुह�   सहजपणे   एक   ि�ह�डओ   बनऊ   शकता.   जे   �क   खास   क�न   शाळे�या 
�भतंीन   वर   लावलेले   असतात   �या   चाट�स   वर   सव�   उ�योग   व   �यवसाय   �वषयी   �प�टपणे   समजावले   जात.े 

उदाहरणाथ�,   असे   चाट�   �या�यात   सव�   �कारचे   कारागीर   असतात,   �कंवा   आरो�य   सदंभा�तील   चाट�   �या�यात 

साफसफाई   वर   जोर   �दला   जातो.   आप�याला   वाटेल   �क   जा�त   चाट�   हे   �लगं   भेदभावावरच   आहेत.   उ�योग   आ�ण 

�यवसाय   वाले   चाट�   म�ये   प�ुषांना   �ाय�हर,   डॉ�टर,   इंजी�नअर,   सतुार   काम   इ�याद�   वर   दाखवले   जातात.   तर   नस�, 
�श�का   म�हला   असतात.   त�ुह�   हे   पण   बघाल   �क   चाट�   वर   प�ुषांचे   �च�   जा�त   असतात. 

 

श�ूटगं  �ट�स :      तमुची   नजर   अशाच   एखा�या   चाट�   वर   पडल�   तर   �याला   त�ुहाला   वेगवेग�या   एंगल   ने, 

वेगवेग�या   शॉट   ने   शटू   करावे   लागेल.   चाट�मधील   मह�वा�या   गो�ट�ंचे   �लोसअप   शॉट   �या.   �या 
चाट��वषयी   मलुा-मलु�ंबरोबर   साम�ुहक   चचा�   करा.   आ�ण   �या   चच�चे   शॉट   �या.   �व�या�थ�नीना   �वचारा   �क 

�या   चाट�   म�ये   प�ुषांचे   �च�   जा�त   व   म�हलांचे   कमी   का   आहेत.   �यांना   �वचारा   �क   उ�योगध�ंयात   प�ुषांचे   �च� 

का   आहेत.   असा   कोणता   उ�योग   आहे   �क   त े  म�हला   नाह�   क�   शकतात? 

हे   जाणनू   घे�याचा   �य�न   करा   �क   मलुांना   मोठे   झा�यावर   काय   बनायचे   आहे.   काय   त�ुहाला   ठरलेले   वरवरचे   उ�रे 
�दले   जातात   �क-   मलु�ंना   �श�का,   डॉ�टर   �कंवा   नस�   बनायाचे   आहे,   परंत ु  मलेु   जा�त   पया�य   शोधत   आहेत.   हे 

समजनू   घे�याचा   �य�न   करा   �क   पया�य   आ�ण   �नवड   यांचा   साचा   कसा   बनला   आहे.  

त�ुह�   �श�कांशी   पण   असे   ��न   �वचा�न   समजनू   घे�याचा   �य�न   क�   शकता   �क   �यांना   पण   भेदभाव   जाणवतो 
आहे   का?   हा   ि�ह�डओ   आप�याला   दाखवेल   �क   �या   �लगं   भेदभावावर   आधार�त   छाया�च�   आपण   ये�हड े  आ�मसात 

केले   आहेत   �क   आता   पा�यासाठ�   �ह   साधारणसी   गो�ट   वाटत.े 
 

 

ि�ह�डओ   �टोर�   आइ�डया   #   11 
मलु�ंची   शाळा   सोड�याची   कारणे? 
 

आम�या   गावात   मलुांपे�ा   मलु�ंची   शाळा   सोड�याची   स�ंया   खपूच   जा�त   आहे,   आ�ण   �ह   सव�साधारण   बाब   आहे.   �ह 

सं�या   अजनू   वाढत े  जे�हा   गावात   दहावी   पय�त   शाळा   नसेल   आ�ण   मलुांना   �शकायला   दसु�या   गावात   �कंवा   खपू   दरू 
शहरापय�त   पायी   जावे   लागत   असेल.   समाजा�या   भीतीने   �कंवा   सरु�त�ेया   भीतीने   आई-वडील   मलुांची   शाळा   बदं 
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करतात.   खपुदा   मा�या   सार�या   मलु�ंना   शाळा   सोडावी   लागल�   आहे   कारण   लहान   भाऊ-ब�हणीची   काळजी   �तला 
�यावी   लागत े  आ�ण   उपजी�वका   कर�यासाठ�   आई-व�डलांची   मदद   क�   शकेल. 

 

मरै�   चे   वय   १२   वष�   आहे   आ�ण   चार   भाऊ-ब�हणींत   �तचा   दसुरा   नबंर   आहे.   १४   वय   असलेला   मोठा   भाऊ   �व�टर 
शाळेत   जातो.   परंत ु  �याची   शाळा   सटुलेल�   आहे,   कारण   लहान   भाऊ-ब�हणींना   सांभाळायचे   आहे.   मरै�   चे   आई-वडील 

रोजदंार�वर   काम   करणारे   कामगार   आहे   आ�ण   �यांना   कामावर   सकाळी   लवकर   �नघाव ं  लागत.    मरै�   आप�या 
भाऊ-ब�हणींसाठ�   �वयंपाक   तयार   करत े  �यांना   खाऊ   घालत े  आ�ण   �दवसभर   �यांना   सांभाळत.े   �व�टर 
�या�या   साइकल�वर   शाळेत   जातो. 
 

श�ूटगं  �ट�स :   त�ुह�   तमु�या   गावात   मरै�   सार�या   मलु�ला   ओळखता   का?   काय   तमु�या   गावात   �ह 

सव�साधारण   बाब   आहे?   त�ुह�   शाळा   का   सोडल�   या   कारणावर   ि�ह�डओ   �फ�म   तयार   क�   शकता.   मरै�ला 
शाळा   सोडावी   लागल�   कारण   �तला   �त�या   भाऊ-ब�हणींना   सांभाळायच ं  होतं.   पण   अजनू   स�ुधा   काह� 

कारणे   अस ू  शकता   जसं   शाळेत   �व�छातगहृ   नसणे,   मलु�ं�या   सरु�तचेी   भीती   आ�ण   लहान   मलु�ंना   घरात 

ठेव�याचा   समाजाचा   दबाव.  

 

अशा   �टोर�ला   शटू   कर�यासाठ�   दोन   त�व   समजनू   घे�याचा   �य�न   केला   पा�हजे-  
1. मरै�   �कवा   �त�या   सार�या   मलु�चे   जीवन   कसे   आहे.   �तला   लहानपणापासनूच   जबरद�ती   �ौढ   �य�तीची 

भ�ूमका   करायला   भाग   पडत े  आहे.   आ�ण   लहान   भाऊ-ब�हणींचा   सभंाळ   कर�याबरोबरच   �तला   आई 

बन�याचे   ��श�ण   पण   �दले   जात   आहे.   हेच   सव�   आप�या   पारंपा�रक   आ�ण   �ढ�वाद�   समाजाला   पा�हजे 

आहे.  

2. �व�टरवर   याचा   काह�   प�रणाम   नाह�   झाला   आ�ण   �या�या   कडून   भाऊ-ब�हणींची   सांभाळ�याची   कुणी 
अपे�ा   पण   करत   नाह�.   तो   पारंपा�रक   प�धतीने   अ�न   �मळवनाया�   �या   भ�ुमकेसाठ�   तयार   होत   आहे  

 

�फ�मसाठ�   मरै�   आ�ण   �व�टर   �या   जीवनाचे   सव�   बाबींचे   �श   सवा�त   मह�वाचे   आहे.   दश�कांना   दाखवावे   लागेल   �क 

दोघांचे   जीवन   कसे   वेगवेगळे   आहेत.   �व�टर   ला   �वचारा   �क   तो   आप�या   भाऊ-ब�हणींचा   सांभाळ   का   करत   नाह� 
आ�ण   �याला   शाळा   का   सोडावी   लागल�   नाह�?   मोठा   झा�यावर   तो   काय   बनणार   आ�ण   मरै�   काय   करेल?   �या�या 
सायकल�या   �वषयी   चचा�   करा   �क   �याला   सायकलवर   शाळेत   जायला   आनदं   येतो   का?   मरै�ला   �वचारा   �क   त ू  पण 

सायकल   चालवत े  का?   जर   हो   असेल,   तर   �तला   सायकल   चालवतांना   शटू   करा.   जर   नसेल   येत   तर   �वचारा 
�शकायला   आवडले   का?   �व�टरला   �वचारा      �क   त ू  त�ुया   ब�हणीला   सायकल   चालवायला   �शकवशील   का?   अशा 
�कारे   ��न   �वचार�यावर   त�ुहाला   �या   दोघांमध�या   ना�याचा   अदंाज   येईल.   �याचबरोबर   जा�या-ये�या�या 
सोयीचा   म�ुदा   पण   समोर   येईल   आ�ण   समजेल   �क   मलु ं  �या   �वषयी   काय   �वचार   करतात.  

त�ुह�   आई-व�डलांची   पण   मलुाखत   घेऊ   शकता.   �यामळेु   �यां�या   �वचारांचा   पण   अदंाज   येईल   �क   �यांनी   मलु�ं�या 
जागी   मलुां�या   �श�ण   आ�ण   क�रयर   ला   का   �नवडले   आहे. 
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�फ़ि�मगं   �ेणी   #   5   |    सां�कृ�तक   म�ये   �पतसृ�ा 
 

 

“�ह   तर   आपल�   परंपरा   आहे ” 
आप�या   धमा�त   तर   समानतचेे   धड े  �शकवले   जातात   पण   खरतर   सहसा   म�हलां�या   सदंभा�त   असमानतचे   धड े

�शकवले   जातात.   धमा�त   म�हलांची   भ�ूमका   द�ुयम   व   क�न�ट   असत.े   धा�म�क   �वधी      आ�ण   काह�   धा�म�क   स�ेपासनू 

�यांना   पणू�पणे   बाहेर   ठेवले   जात.े   तर�पण   धम�   समानता   आ�ण   �यायाची   खा�ी   देतो.   बहुतके   यामळेु   म�हलांवर 
प�ुषांचे   �भ�ुव   असणे   �ह   धमा�ची   मह�वाची   भ�ूमका   असनू   मह�लांसाठ�   धम�   हा   मदत   आ�ण   सहकाय��या   अपे�ेचा 
��ोत   वाटतो.   मशीद   म�ये   मिु�लम   म�हलांना   प�ुषांबरोबर   म�ुय   �ठकाणी   बसनू   नमाज   वाच�याची   परवानगी   का 
नाह�   आहे?   आप�याला   कोणी   म�हला   पजुार�   �कंवा   परुो�हत   का   �दसत   नाह�?   सव�   सां�कृ�तक   काय�,   सामािजक 

प�धती,   परंपरा   आ�ण   प�धतीपण   म�हलांना   खपू   �कारे   �नय�ं�त   केले   जात े  आ�ण   �यांना   यापासनू   बाहेर   ठेवत.े 

अशा   खपू   सामािजक   ��ट�कोनातनू   वधै   प�धती   आहे   –   जसे   जनन���या�या   �वकृती,   मलु�ंना   न   �शकवणे,   मलुांना 
चांगले   भोजन   देणे,   मलु�ंचे   छो�या   वयात   ल�न,   मा�सक   पाळी�या   वेळी   अ�प�ृयता–   �यामळेु   म�हलांचे   नकुसान 

होत े  आ�ण   यामळेु   �यांचे   जीवन   आजनू   कठ�ण   व   �ासदायक   बनत   जात.े   हालाक�   धमा��माणेच   स�ंकृतीस�ुधा 
म�हलांमधे   आ�ण   प�ुषांमधे   ससुवंाद   आ�ण   एकताचा   �ोत   होऊ   शकतो. 

 
  

�ह�डीओ   �टोर�   आइ�डया   #   12 
बाल   �ववाह:   मलुगी   ओझ े  समान  
 

लता   आ�ण   शखेरचे   चार   मलंु   आहे   –   तीन   मलु�   आ�ण   एक   लहान   मलुगा.   चार�ह�   मलुांम�ये   १३   वषा�ची   �शना   सवा�त 

मोठ�   आहे   ती   महा�वाकां�ी   आहे   आ�ण   पढेु   �तला   �शकायचं   आहे   परंत ु  आई-वडील   �त�या   �श�ण   चाल ू  ठेव�यात 

अयश�वी   आहे   आ�ण   �यांना   मलु�ला   �शकव�याचा   काह�च   फायदा   �दसत   नाह�.   चार   मलुांचे   सगंोपन   करतांना 
आ�थ�क   सम�येला   त�ड   देणा�या   आई-व�डलांनी   शीनाचे   ल�न   करायचे   ठरवले. 

 

श�ूटगं  �ट�स : 
● �या  �टोर�वर  शटू  करतांना  त�ुहाला  आई -व�डलांबरोबर  मलु�चीपण  मलुाखत  �यावी .

आई -व�डलां�या  मलुाखती  दर�यान  त�ुह�  �वचा�  शकतात  �क  �यांनी  मलु�चे  ल�न  कर�याचा  �नण�य  का 
घेतला ? �यांना  �तला  पढेु  का  �शकवायची  इ�छा  नाह� ? त े जाणनू  आहेत  का  �क  �यांची  मलुगी  ल�नासाठ� 
आ�ण  बाळाची  ��ततुी  करायला  स�म  आ�ण  तयार  आहे ? �तचे  वय  ल�न  कर�यासारखे  नाह�ये , तर�ह�  त े

�या  वयात  ल�ना�या  भीतीमळेु  �चतंीत  आहेत ? 
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● बाल  �ववाहाचा     म�ुय  हंुडयाशी  संबं�धत  असतो . काह�  समदुायांम�ये  मलु�चे  वय  जा�त झा�यावर  जा�त 

हंुडा  दयावा  लागतो . त�ुह�  �यांना  �वचा�  शकता  �क  �यांची  हंुडा  �दला  आहे  का ? आ�ण  कुठेतर�  ल�न 

कर�याचे  कारण  हे  तर  नाह�  �क  वय  वाढ�याबरोबर  हंुडा  पण वाढेल ? 

● प�ुष  सीसी  कोण�याह�  प�ुष  पालक , व�डल , भाऊ , काका  इ�याद�  बरोबर  चचा�  क�न  बाल�ववाह�या 
संदभा�त  जाणनू  घेव ू शकतात .  

● मलु��या  मलुाखतीत  त�ुह�  हे  जाणनू  घे�याचा  �य�न  केला  पा�हजे  �क  �तला  म�हत  आहे  का  ल�न  �हणजे 

काय  असतं ? �तला  म�हत  आहे  का  �तचे  जीवन  पणू�पणे  बदलनू  जाईल ? �तला  कोण�या  गो�ट�ंची 
कमतरता  जा�त  जाणवेल ? �तला  मा�हत  आहे  का  बाल  �ववाह  ग�ुहा  आहे ? 

● ती  बहुतके  खलेुपणाने  नाह�  बोल ू शकणार  �यामळेु  �त�याशी  फ�त  बात  करत  रहा  आ�ण  उ�र  �यायाल 

दबाव  टाकू  नका . ती  जर  नाह�  बोलल�  तर�ह�  चालेल . �त�या  कडून  उ�र  न  दे�याची  असमथ�ता  तसेच 

तचे -तचे  उ�रं  आ�ण  ग�धळात  टाकणार�  शांतता  हे  पण  खपू  मह�वाचे  आहे  
 

 

 

   वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   13 
मा�सक   पाळी   �वषयची   लाज,   कलकं   आ�ण   मौन  
 

आपण   सव�   जाणतो   �क   म�हलांना   येणार�   मा�सक   पाळी   �ह   एक     �ाकृ�तक   आ�ण   ज�ैवक   ���या   आहे.   तर�ह�   त�ुह� 
कधी   �वचार   केला   का   �क   या�वषयी   कायम   चोर�या   आवाजाने   आ�ण   फुसफुसत   का   बोलले   जात?े   प�रवार   �कंवा 
समाजातील   प�ुषां�या   समोर   म�हला   मा�सक   पाळी   �वषयी   कदा�चत   कधी   बात   करत   असतील,   का?   मे�डकल   वाला 
स�ैनटर�  नपै�कन  चे   पाक�ट   एका�या   का�या   �पशवीत   �कवा   पेपरमधे   लपटून   का   देतो,   जण ू  तो   एखादे   ��तबं�धत 

सामान   �वकत   आहे?   एक   म�हला   �हणनू   त�ुहाला   याचा   अनभुव   आहे   काय?   पाळीमळेु   त�ुहाला   म�ंदर, 
�वयंपाकघर,   पजेूम�ये   बस�यास   मना   केले   गेले?   एक   प�ुष   �हणनू   त�ुहाला   मा�सक   पाळीवर   बोलायला   लाज 

वाटत?े  

  

काय   त�ुह�   कधी   �वचार   केला   आहे   का   �क   �ाकृ�तक   शार��रक   ���येब�दल   आ�हाला   ए�हडी   लाज   का   वाटत?े   का 
म�हलां�या   आरो�याशी   सा�भं�धत   मा�सक   पाळी   �ह   मौन   आ�ण   कलंक   यामधेच   लटकत,े   �यामळेु   खपू   गरैसमज 

आ�ण   चकु�ची   मा�हती   फैलत?े 

  

आ�दती   गु�ता   ११   वषा�ची   होती.   जे�हा   �तने   अडंर�वयर   वर   र�ताचे   डाग   पा�हले.   त�ेहा   ती   घाबरल�   आ�ण   �तला 
झटका   बसला.   त�ेहा   �तला   लगेच   उपाय   �दला   गेला-   एक   कपडा-   जसे   �क   �त�या   प�रवारातील   म�हला   �प�यांपासनू 

हा   उपाय   करत   आ�या   हो�या.   मग   �ी�व   �ा�त   झा�याने   एक   भौडा   उ�सव   झाला.   परंत ु  आ�दती   �वचार   करत   होती 
�क    “अखेर   याचा   अथ�   काय   आहे? ”  
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स�ुवाती�या   काळात   जे�हा   �तला   पाळी   आ�यावर   ती   अश�ुध   होत   असे.   ती   म�ंदरात   जाव ू  शकत   न�हती,   खेळू 

शकत   न�हती,   आ�ण   या�वषयी   बात   स�ुधा   क�   शकत   न�हती.   प�ुषांबरोबर   तर   बात   कर�याचा   काह�   ��नच 

न�हता.   म�हलांशी   स�ुधा   दाब�या   आवाजात   बोलावे   लागत   असे. 

 

१५   वषा�ची   झा�यावर   आ�दतीला   स�ैनटर�  नपै�कन   �दले   गेले.     ट�वी  वर  स�ैनटर�  नपै�कन   �या   जा�हराती   येताच 

चनैल  बदलले   जायचे.   जे�हा   �तने   के�म�ट(मे�डकलवाला)   कड े  मा�गतले   त�ेहा   �याने   घाईने   पेपर   �कंवा   पॉ�लथीन 

मधे   गंुडाळून   �दले   जसी   एखाद�   बेकायदेशीर   व�त ू  असावी.   जे�हा   ती   कप�याचा   वापर   करत   होती   त�ेहाह�   घरातील 

प�ुषां�या   नजरेपासनू   लांब   त े  कपड े  सकुव ू  शकत   होती. 
 

अ�द�तला   हळूहळू   ल�ात   आले   �क   का   �त�या   घरातील   म�हला   स�ैनटर�  नपै�कन     ऐवजी      कप�याचा   वापर   कर�त 

हो�या-   कारण   त े  मांगने   एक   ल�जा�पद   होत.े 

  

श�ूटगं  �ट�स : अ�धकांश   म�हलांचे   आ�दती�या   अनभुवांसारखेच   सयंोग   असतील.   पाळी   आ�यावर 
तमु�यातील   काह�ंना   �वयंपाक   घरात   �कंवा   म�ंदरात   जायला   मना   केले   असेल.   जर   त�ुहाला   असा   अनभुव 

आला   नसेल   तर   न�क�च   त�ुह�   कुणाला   ओळखत   असाल   �क   िज�यावर   हा   �सगं   आला   आहे.   त�ुह�   �या 
�फ�म   साठ�   प�ुष   आ�ण   म�हला   या   दोघांची   मलुाखत   घेव ू  शकता.   त�ुह�   या   दोघांमधील   एकाचीह�   मलुाखत   क� 

शकता. 
 

जर   त�ुह�   म�हला  CC आहात   तर   �या   �फ�म   मधे   �वता   पा�   बन ू  शकता.   अशावेळेस   त�ुहाला   तमु�या   प�रवारातील 

�य�तीला   �कंवा   �म�ांना   शटु�ंग   ची   �े�नगं   �यावी   लागेल. 

 

जर   त�ुहाला   तमु�या   �फ�मसाठ�   पा�   भेटलेह�   असेल   तर   त�ुहाला   �या�वषयी   चचा�   करायला   अवघड   होव ू  शकत,े 

�क   मा�षक   पाळी   �वषयी   एक   मौन   ठेवले   जात.े   अशाम�ये   त�ुहाला   पा�   समझुनू   घे�यासाठ�   ती�याबारोर   वेळ 

घालवला   लागेल.त�ुह�   �त�याशी   बातचीत   करा   न   �क   �श-उ�र   .तमुची   बातचीत   आ�ण   केमेरावर   मलुाखत   मधे   या 
म�ुया�या   सहभाग   असला   पा�हजे. 

  

एखा�या   म�हलेची   मलुाखत   घेतांना   हे   ��न   �वचारले   जाऊ   शकतात. 

 

प�ह�या   वेळेस   पाळी   आ�यावर   तमुची   ��त��या   काय   होती? 

1.  त�ुहाला   मा�हत   होत े  का   �क   तमु�या   शर�रात   काय   होत   आहे   त?े   काय   त�ुह�   या�वषयी   प�रवारातील 

�य�ती/�म�-म�ैीण/अगंणवाडी   से�वकाने   सां�गतले   होत?े   त�ुहाला   काय   सां�गतले   गेले? 

2.  जे�हा   त�ुहाला   पाळी   आल�   त�ेहा   अया�वषयी   त�ुह�   कुणाला   सां�गतले   आ�ण   का?   �यांची   काय   ��त��या 
होती?   �यांनी   काय   सां�गतले? 
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3.  काय   �ह   चचा�   �तीका�मक   होती   का   गढू   भाषते   होती?     त�ुहाला   काय   सां�गतले?   जवान   झा�यावर   सहसा 
मलु�ंना   सां�गतले   जात े  �क-   ‘त ू  आता   मोठ�/समझदार   झाल�   आहेस?   आ�ह�   जाण ू  इि�छतो   �क   कोण�या 
भाषते   कसे   सां�गतले   गेले.   हे   समजणे   मनोरंजक   असेल   �क   सदेंश   ��तमा�मक   होता   का   गढू.  

4.  काय   त�ुहाला   आठव ू  शकत े  �क   �यावेळी   तमु�या   मनात   काय   चालत   होत?े 

5.  एखादा   �वधी   केला   होता   का? 

6.  काय   पाळी�या   वेळेस   त�ुहाला   कसल�   मनाई   केल�   होतो.   एखादे   असे   काम   �क   त�ुह�   त े  नाह�   क�   शकत 

हो�या?   जसे   �वयंपाक   घरात   �कंवा   म�ंदरात   जाने.   जर   हो   असेल   तर   तमु�या   मत े  याचे   काय   कारण   होत?े 

7. हे   पण   होऊ   शत े  �क   तमु�या   पा�ने   आधी   खपू   बधंने   पाळले   असतील   परंत ु  आता   नाह�.   जर   असे   असेल   तर 
�ह   बदलाव   ची   कहाणी   बनत.े   अशाम�ये   त�ुह�   तमु�या   पा�   ला   �वचारायला   पा�हजे   �क   कसा   बदल   घडला? 

8. काय   त�ुहा   पाळी   ब�दल   प�रवारातील   प�ुष   सद�यांसोबत   चचा�   करतात? 

  

या�वषयी   प�ुषां�या   मलुाखतीह�   मनोरंजक   होऊ   शकतात.   �यांना   हे   �वचारले   जाव ू  शकत:े- 
1. त�ुह�   पाळी   �वषयी   प�ह�यावेळेस   के�हा   ऐकले?   त�ुहाला   कसे   मा�हत   झाले?   त�ुहाला   कुणी   सां�गतले   होत े

का?   �या   �य�तीने   काय   सां�गतले? 

2.    काय   त�ुह�   कुणाला   पाळी   �वषयी   चचा�   करतांना   प�हले?   कशा   सधंभा�त? 

3. काय   पाळीमळेु   म�हला   अश�ुध   होतात?   जर   हो   असेल   तर   कशा?   जर   नाह�   असेल   तर   का   नाह�? 

4. काय   त�ुह�   कधी   स�ैनटर�  नपै�कन   ची   खरेद�   केल�   आहे?   जर   नाह�   तर   का   नाह�?   त�ुह�   कधी   खरेद� 
कराल?   जर   नाह�   तर   का? 

 

  

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   14 
�ववाहाचे   ��तक 
  

ढाणी  �मया  ख़ान   गावाची   सषुमा  भाद ू ने   ३२   वष�   पदर   घेतला   आ�ण   साधारण   हर�यानी   सनेु�माणे   आप�या   पती 
आ�ण   मलुां�या   गरजा   पणू�   के�या.   �तने   घरा�तले   आपले   दा�य�व   पणू�   केले   आ�ण   बाहेर   कामालाह�   गेल�.   �तने   ७ 

�या   वगा�त   असतांनाच   �श�ण   सोडले   होत,े   परत ू  आप�या   प�रवारा�या   �वकासात   �तची   कायम   �ची   होती. 
 

एके   �दवसी   �तने   �तचा   पती   भगवान  दास   ला   सां�गतले   �क   पदर   घेत�याने   काम   कर�यास   अडचण   होत.े   आ�ण   �तने 

म�हला   पंचायत   सद�या,   �व�याथ�   आ�ण   अगंणवाडी   काय�क�या�समोर   पदर   काढून   टाकला.   �त�या   मत े  पदर   �त�या 
�हताचा   नाह�,   कारण   �यामळेु   �तला   प�रवारा�या   आ�ण   गावा�या   �वकासकामात   बाधा   आणतो.   परंत ु  सवा�त 

मह�वाचे   हे   �क   �यामळेु   �तची   ओळख   नाह�सी   होत.े   खपू   काह�   म�हलांनी   �तचे   पाहून   पदर   घेणे   सोडले.   दास   ला 
आप�या   प�नीने   घेतले�या   �नण�यावर   अ�भमान   आहे,   कारण   ती   गावची   सरपचं   आहे   आ�ण   गावा�या   �वकासासाठ� 
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�व�छता   व   �व�वध   योजनांशी   जडुल�   आहे.   मा�   शजेार�या   गावांचे   प�ुष   ढाणी  �मया  ख़ान     गाव   हे   म�हलांचे   गाव 

आहे   असे   �हणनू   मजाक   उडवतात,   आता   तर   त�ुहाला   सवलत   �मळाल�   आहे,   त�ुह�   काह�ह�   क�   शकता’. 
  

जर   तमु�या   गावात   पदर   घे�याची   �था   असेल   तर   काय   त�ुहाला   असे   �च�   पाहायला   �मळेल?   भाद ू  सार�या   �कतीह� 
अनपड   आ�ण   कमी   �शकले�या   म�हला   आहेत,   �यां�यामधे   पती   �कंवा   प�रवाराला   हे   सांग�याची   �कंवा   आप�या 
मज�ने   काम   कर�याची   �ह�मत   आहे?   काय   त�ुह�   अशा   स�यकथा   �या   आधारे   म�हलांना   जागतृ   कर�यासाठ�   एक 

�दवस   घालवाल   आ�ण   �यांना   �यांची   ओळख   �नमा�ण   कर�यास   मदत   कराल? 

 
श�ूटगं  �ट�स : �हदंूंम�ये   पदर   हे   ल�न   झा�याचे   ��तक   आहे,   परंत ु  �हज़ाब     �कंवा   बरुखा   सहसा   क�न 

ल�नाचे   ��तक   नाह�.   जर   तमुची   �टोर�   पदर   �कवा   परदा   प�धतीवर   असेल   तर   आप�या   पा�   बरोबर   वेळ 

घालावा   आ�ण   पदर   पदर   घेवनू   �कंवा   बरुखा   घालनू   काम   करतानाचे   खपू   बीरोल   �या. 
  

मलुाखत   �या   वेळी   हे   ��न   �वचा�   शकता:- 
● त�ुह�   पदर   क� �हा   पासनू   घेत   आहात?   त�ुह�   पदर   घे�यास   स�ुवात   का   केल�? 

● काय   त�ुहाला   पदर   घे�याचा   पया�य   �दला   गेला   होता   का   याला   तमु�यावर   थोपवले   गेले? 

● काय   हे   त�ुहाला   आवडत?े   का   आवडत े  आ�ण   का   नाह�? 

● तमु�या   मत े  �या   �थेचे   काय   कारण   आहे? 

● काय   त�ुहाला   वाटत े  �क   म�हलांनी   याचे   पालन   केले   पा�हजे?   का   आ�ण   का   नाह�? 

  

जर   त�ुहाला   ल�ना�या   �तीकांना   शोधायचे   असेल   तर   त�ुह�   �तीकाचे   खपू   सारे   बी   रोल   घेव ू  शकता. 
● चाल ू  ल�नाचे   बी   रोल.   मा�   हे   गरजेचे   नाह�. 
● ल�ना�या   काह�   आठव�यानंतर   नवरदेव-नवर�चे   बी   रोल. 

● हे   बी   रोल   घेतांना   त�ुहाला   �यानात   ठेवायचे   आहे   �क   पायापासनू   डो�यापय�त   पणू�   शर�र   ल�ना�या 
��तकांनी   भरलेले   असत.े   कंुकू,   मा�यावर�ल   �बदं�,   मगंळस�ू,   नथ,   �वशषे   रंगा�या   बांग�या,   कमरप�टा, 
ल�छा,   बेले.   प�ुष   आ�ण   म�हलांम�ये   हे   कशा   �कारे   वेगवेगळे   असतात   हेह�   पाहायला   मनोरंजक   असेल. 

काय   एखा�या   प�ुषाला   पाहून   सांगता   येव ू  शकत े  का   �क   �याचे   ल�न   झाले   आहे? 

 

मलुाखती   दर�यान   नवर�ला   हे   ��न   �वचा�   शकता: 
● या   �तीकां�या   मह�वा   �वषयी   तमुचे   काय   मत   आहे?   हे   का   घालता?   काय   प�ुषाला   पाहून   सांगता   येव ू

शकत े  �क   �याचे   ल�न   झाले   आहे?     तो   �वडीयो   दाखवा   आ�ण   इतर   लोकांची   ��त��या   शटू   करा-   सव� 
उ�रांत   असेल   �क   म�हला   जा�त   दा�गने   घालता.   केवळ   म�हलांनीच   ल�न   झा�याचे   �दश�न   का   करावे? 

● ल�नानतंर   आय�ुय   बदलेल,   यब�दल   काय   मत   आहे? 
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● काय   त�ुहाला   आई-व�डलांचे   घर   सोड�यावर   भीती   वाटत?े   काय   त�ुहाला   नवीन   लोक,   सासर   मधे 

राहायला   भीती   वाटत?े 

● तमु�या   मलुांना   कुणाचे   नाव   �मळेल?   जर   ती   �हणेल   पतीचे,   तर   �वचारा   �याब�दल   त�ुहाला   काय/कसे 

वाटत?े 

● ल�नानतंर   तमुचे   नाव   बदलले   आहे   का?   त�ुह�   कधी   हा   �वचार   केला   आहे   का   �क   फ�त   म�हलांनाच   का 
नाव   बदलावे   लागत?े 

 

 त�ुह�   �याच   ��ना�या   आधारे   प�ुषांना   ��न   �वचा�   शकता. 
 

  

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   15 
म�हला   चेटक�ण   आ�ण   प�ुष   ओझा 
 

म�हलांना   चेटक�ण   ठरवणे   �ह   पारंपा�रक   ससं�ृतक   �था   आहे.   चेटक�ण   समज�या   गेले�या   म�हलांना   भतुाटक� 
�कंवा   चडुले   स�ुधा   �हंटले   जात.े   आ�ण   यांना   हरामज़ाद� , बापचोद� , बेहया , बेशम� , रंडी , कुलि�छनी , कु�ी ,    मलुगा 
खाणार�   इ�याद�   नावेह�   �दल�   गेल�   आहेत.   कुणाला   चेटक�ण   घो�षत   कर�याची   खपू   कारणे   आहेत.जसे   �पक   खराब 

होणे,   साप�वारे   दधु   �पले   जाने,   �वधीकाया�तनू   एखाद�   व�त ू  गायब   होणे,   आजारपणाचे   कारण   बनवणे   �कंवा 
वा�तवात   आजार�   पडणे(   पोटदखुी,   ताप,   लकवा,   �मरगी   बरोबर   मन�सक   �ास,   �वचा   रोग,   सांधेदखुी   इ�याद�) 
मलुगा   ज�माला   न   घाल ू  शकणे,   आजारामळेु   म�ृय ू  �कंवा   ह�या(   दसुया�ने   केल�ल�   असेल)   आ�ण   आ�मह�या. 
   खपू   घटनांम�ये     आ�थ�क   स�म   म�हला,   �वधवा   स�ुधा,   समाजील   बधंनांना   तोडणार�,   �वल�ण   शार��रक   �वशषेता 
वा�या   म�हलांना   चेटक�ण   �हणनू   अ�याय   क�न   �यां�या   �वरोधात   �हसंा   केल�   जात.े     अधं�व�वास   आहे,   परंत ु

सामा�यता   या�या   आड   मधे,   अधंा�व�वासाची   चादर   ओढून   लोक   आ�थ�क   आ�ण   इतर   झग�यांचा   काटा   कातनू 

घेतात. 

   एखा�या   प�ुष   �कंवा   म�हला�या   अगंातनू   चेट�कणीचा   साया   उतर�व�यासाठ�   चम�कार�   बाबा   ला   बोलावले   जात.े 

झाड-फुक   �या   मा�यमातनू   हे   हटव�याचा   दावा   केला   जातो. 
 

चेटक�ण   �थे   �व��ध   झारखडं , �बहार  आ�ण     छ�ीसगढ़   मधे   �यवि�थत   कायदे   आहेत   –   छ�ीसगड   मधे   तोनाह� 
�ताड़ना  काननू  2005, �बहार     मधे     ��व�शन  ऑफ  �वच  (डायन ) �िै�टसेज  ए�ट  1999    आ�ण     झारखडं  मधे 

�वच�ा�ट  ��व�शन  ए�ट  2001.    मा�   देशातील   इतर   ९   रा�यात   स�ुधा   या   प�धती�या   घटना   समोर   येत   आहेत- 

ह�रयाणा , उड़ीसा , पि�चम  बंगाल , म�य  �देश , राज�थान , आ�ं  �देश , गजुरात , महारा��     आ�ण  आसाम . 
  

श�ूटगं  �ट�स :   काय   त�ुह�   आप�या   गावात   �कंवा   आसपास   अशी   घटना   ऐकल�   आहे?   अशा   �टोर�त 

त�ुहाला   या   �थे�या   आ�ण   अधंा�व�वासा�या   माग�या   कारणांना   सांगायचे   आहे. 
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● जर   तमु�या   म�हला   पा�ला   चेटक�ण   सा�गतले   जात   आहे   तर   �यामागील   खरे   कारण   शोधा   �क 

�तला   चेटक�ण   का   समझले   गेले.   फ�त   घटनेवर   �यान   क� ��त   क�   नका...   अ�या   घटनेत   �तचे 

मलेु-मलु�   नातवेाईक   यांचीह�   मलुाखत   घेव ू  शकता. 
● जर   या   कालावधीत   �तचा   म�ृय ू  झाला   असेल   तर   प�रवारातील   सद�यांची   मलुाखत   खपू   मह�वाची 

ठरेल.   �यांना   �वचारले   जाव ू  शकत े  �क   �यां�या   मत े  जाती   बाहेर   कर�याचे   आ�ण   चेटक�ण   नावाचा 
ठ�पा   लाव�या   मागचे   खरे   कारण   काय   आहे?   काय   त े  अधं�व�वास   मानता?   काय   आ�थ�क   �कंवा 
ववैा�हक   वाद   होता?   �यांनी   एखादा   कायदेशीर   माग�   अवलंबला   होता   का?   पो�लसांची   कशी 
वागणकू   �दल�?   पो�लसांनी   कारवाई   केल�   का? 

● त�ुह�   तमु�या   गावातील   चम�कार�   बाबाचीह�   मलुाखत   घेव ू  शकता.   त�ुह�   �वचा�   शकता   �क 

�या�या   मत े  म�हला   का   चेटक�ण   होत?े   काह�   म�हला   �याच   अव�थेत   ज�माला   येता   का? 

चेट�कणीला   काय   आ�ण   कशी   वागणकू   �दल�   पा�हजे?   तमु�या   गावातील   �या   पा�   ला 
शोध�यासाठ�   त�ुहाला   मा�हती   काढावी   लागेल:   हे   कोण   ठरवत े  �क   गावात   एखाद�   म�हला 
चेटक�ण   आहे?   सहसा   क�न   एखादा   धा�म�क   ग�ु   �कंवा   प�ंडतच   असे   करत   असेल. 

 

त�ुह�   असे   ��न   �ह   �वचा�   शकता;   माग�या   दहा   वषा�त   त�ुह�   �कती   चेट�कणी   ओळख�या   आहेत?   त�ुह�   चेटक�ण 

कशी   ओळखता?   काय   ती   काह�   �वशषे   हालचाल�   करत े  का   वेगळी   �दसत?े   ती   काय   करत?े   ती   काय   खात?े   त�ुहाला 
कसे   मा�हत   पडत े  �क   एखाद�   म�हला   चेटक�ण   आहे?   ती   हवेत   उडत े  का?   या   मलुाखतीत   तमु�या   पा�   ला   फ�त   बोल ू

�या.   हे   ऐकायला   मनोरंजक   असेल   �क   तो   काय   बोलतो   आहे. 
 

 

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   16 
बहुतके   धम�   ग�ु   �कंवा   पजुार�   प�ुषच   का   असतात, 
म�हला   पजुार�   /   पादर�   /   मौलवी   का   नाह�? 

 
महारा�टातील   एका   घावात   राहाणा�या   नीताने   एका   म�ंदरा�या   पजुार�ला   �वचारले   क�   म�हला   पजुार�   का   नाह� 
रहात?   �याचे   उ�र   होत,े   मा�सक   पाळीतनू   जाणार�   म�हला   धा�म�क   �वधी   कसे   क�   शकत?े   नीताने   प�हले   एकह� 
म�हला   पजुार�ला   प�हले   न�हत े  परंत ु  हे   नाह�   समजनू   शकल�   �क   मा�सक   पाळी�या   कारणाने   ती   कशी   अप�व�   �कवा 
अ�पयृ   होत?े   �तने   एक   अशा   शाळेत   �ल�ह�याचे   ठरवले   िजथे      म�हलांन   सदाचार,   साखरपडुा,   �ववाह,   गहृ�वेश, 

प�रवत�न,   �प�   पजूा   आ�ण   अ�ंय   �वधी   सार�या   धा�म�क   �वधींचे   ��श�ण   �दले   जात.े   �नत   स�या   पजुार�   बन�याचे 

��श�ण   घेत   आहे   आ�ण   लवकरचती   देशातील   सोळाश े  म�हला   पजुार�म�या   जामातील   शा�मल   होईल. 

 

आजह�   म�हला   पजुार�ंना   सहसा   बाजलूा   ठेवले   जात े  आ�ण   �यांना   मह�व   �दले   जात   नाह�      परंत ु  काह�   प�ुष   पजुार�न 

�वारे   �वरोध,   उपहास   आ�ण   सामािजक   ब�ह�कार   असनूह�   म�हलांनी   या   मागा�वर   चालत      रा�हले   पा�हजे.   पारंपा�रक 
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प�धतीने   �वधी   करणारे   प�ुष   परुो�हत   या   नवीन   र�तीला   खपू   ��त   झाले   आहेत   कारण   �क   हेच   �यां�या   कमाव�याचे 

आ�ण   उदर�नवा�हाचे   साधन   आहे.   �यांचे   �हणणे   आहे   �क   �हदं ू  पजुार�   �हणनू   त�ुहाला   कठ�ण   ��नाचा   सामना 
करावा   लागू   शकतो   आ�ण   म�हला   पजुार�   याचे   उ�र   देऊ   शकत   नाह�   कारण   यांना   वरवरचे   ��श�ण   �दले   जात.े 

मा�या   मत े  जे�हा   तथाक�थत   म�हला   पजुार�   धा�म�क   �व�धम�ये   मोडतोड   क�न   �यांना   छोट   करतात      तर   हे 

लोकांची   फसवणकू   कर�यासारखे   आहे.   यामळेु   पजुार�   पेशचेी   बदनामी   होत.े  

  

   श�ूटगं   �ट�स: 
1. असा   ि�ह�डओ   खपू   म�जेदार   होऊ   शकतो.   या   ि�हडीओ   ला   म�हला   पजुार�   �कवा   मौलवी   वर 

स�ुधा   क� ��त   केले   जाऊ   शकत.े   तमु�या   गावातील   अशा   एखा�या   म�हला   पजुार�ला   ओळखतात   का..? 

जी   पजुार�   /   पदर�   �कवा   मौलवी   आहे?   �त�या   ब�दलचा   कसा   अनभुव   आहे?   �त�या   बरोबर   आ�हान   काय 

रा�हल�   आहेत?   �तला   हा   �यवसाय   �वीकार�याची   �ेरणा   कुठून   �मळाल�   �या�यात   प�ुषांचे   वच��व   आहे. 

�या   वर   समाजातील   लोकांचे   काय   मत   आहे? 

2. त�ुह�   प�ुष   पजुार�ं�या   मलुाखती   घेऊ   शकता.   त�ुह�   �या�या   वर   �याचे   मत   �वचा�   शकतात   �क   म�हला 
पजुार�   बन ू  शकत?े   का   नाह�?   �यां�या   �हण�यानसुार   म�हला   कधी   धा�म�क   ग�ु   बन ू  शकत?े   जर   म�हला 
पजूा   करेल   तर   मानव   जातीच   भ�व�य   काय   असेल?  

3. धा�म�क   �ठकाणाचे   खपू   �ब   रोल   शटू   करा,   आप�या   प�ाचे   सी�व�स   शटू   करा. 
  

 

खेल   बदल  फ��ड   गाइड  | 35 | www.videovolunteers.org 

 



 

�फ़ि�मगं   �ेणी   #   6   |    राजनी�त   म�ये   म�हला 
 

 

पा�व�भमूी    :    काय   त�ुहाला   मा�हत   आहे   �क   भारत   शासना�या   म�ंीपार�षद   म�ये   ७५   म�ंीपकै�   �क   म�हला   आहेत? 

फ�त   ८   �हणजेच   १०   ट�के   आहेत.   (आकड,े   जलु ै  २०१६   पय�त)  

काय   त�ुहाला   मा�हत   आहे   �क   पचंायीती   राज   स�ंथांम�ये   ५०   ट�केच   �शटे   म�हलांसाठ�   आर��त   आहेत? 

खेदाची   गो�ट   आहे   �क   लोकसंखे�या   �हशोबाने   जवळ-जवळ   बराबर�   असनूह�   म�हलांचा   राजनी�तक   सहभाग   नग�य 

रा�हलेल�   आहे.   सरकार�या   �वकासवाद�   �य�नांनी   �यांना   हस�यावार�   नेले   आहे.   वा�तव   हे   आहे   �क   खपू 

सं�वधा�नक   आ�ण   कायदेशीर   उपयानंतरह�   आ�दवासी   म�हला   �वकासवाद�   योजनांम�ये   समानता   आ�ण 

सहभागीता   साठ�   सघंष�   कर�त   आहेत.  
 

  

ि�हडीओ   �टोर�   आइ�डया   #   17 
 

कमला   एक   आ�दवासी   म�हला   आहे.   िजला   �त�या   प�रवाराने   �शकवले.   ती   असी   म�हला   होती   जी 
गावातील   इतर   म�हलां�या   ह�कासाठ�   आवाज   उठवत   होती.   यासाठ�   �तला   गावाची   �हणनू   �नवडले   गेले.   गावातील 

काह�   सवण�   जातीतील   लोक   �तला   सहयोग   करत   नाह�त   आ�ण   �तला   सरपचं   �हणनू   �वीकार   नाह�   करत   आहेत. 

कारण   �क   प�हलेच   ती   एक   द�लत   आहे   आ�ण   अजनू   म�हलाह�.   गावातील   इ�तहासात   हे   प�ह�यांदा   झाले   आहे   �क 

एक   म�हला   सरपंच   बनल�.   आ�ापय�त   �ामपचंायतीत   सवण�   जातीतीलाच   सरपचं   �नवडले   जात   होत.े 

   कमला   ने   सरकार�   ऑ�फसांम�ये   आवाज   उठवायला   स�ुवात�ह   केल�   �क,   आपले   �हणणे   यो�य   प�धतीने 

मांड�यात   वच��व   दाखवनू   दले   आ�ण   जाग�कता   वाढवल�.      कमला   ने   गावा�या   �वकासासाठ�   �नधी   उपलब�ध 

क�न   घे�यास   यश   �मळवले.   ती   गावातील   लोकांबरोबर   चचा�   करत.े   �यि�तगत   पातळीवर   �वरोधी   प�ा�या 
ने�यां�या   आ�ण   सवण�   जातीतील   लोकां�या   घर�ह�   जात,े   कारण   �यांचा   सहयोग   आ�ण   स�ला   �मळावा   आ�ण 

गावा�या   �वकासासाठ�   जा�त   �नधी   उपल�ध   �हावा.   �तचे   द�लतांबरोबरच   गावातील   सवा�शी   चांगले   सबंधं   आहेत. 

  

श�ूटगं   �ट�स:  
1. एका   सरपचंा�या   �पाने   काम   करतांना   कमला   चे   बी   रोल   �या.   �यानात   ठेवा   �क   �त�या   कामाचे 

बी   रोल   जे�हड े  मह�वाचे   आहेत   त�ेह�डच   �तची   मलुाखत.  

2. कमला   जर   घरातील   काम   करत   असेल   तर   ल�ात   अस�ुया   �क   �याचेह�   पणू�   बीरोल   �यायचे 

आहेत.   ��यांना   �स�वे�स   म�ये   शटू   करा. 
3. इतर   �ामपचंायत   सद�यांबरोबर   कमला   चचा�   करतांना   शटु�ंग   करणे   स�ुधा   मह�वाचे   आहे. 

4. मलुाखत   �या   वेळेस   हे   जाने   मह�वाचे   आहे   �क   एक   म�हला   �हणनू,   सरपचं   बन�याचा   �तचा 
�वास   कसा   रा�हला.   परंत ु  आ�ह�   या   ��नावरह�   �तचे   मत   आ�ण   अनभुव   जण ू  इि�छतो:- 
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a. का   गाव/आ�दवासी   नेता   कायम   प�ुषच   रा�हले   आहेत? 

b. प�त,   प�रवारातील   सद�य   आ�ण   समदुाय,   म�हलांना   नेता�या   �पात   पाह�यास 

का   द�ुवधेत   असतात? 

c. एक   चांगला   नेता   �कंवा   चांग�या   सरपचंाचे   गणु   काय   आहेत? 

d. त�ुह�   इतर   म�हला   सरपचं   आ�ण   वाड�   सद�या   यांना   काय   सदेंश   देव ू  इि�छता   जे 

स��य   नाह�त   आ�ण   प�ुष   सद�य   �यांची   कामे   करतात? 

5. त�ुह�   अशा   म�हला   सरपचंावर   �वडीयो   बनव ू  शकता   �या   आर��त   जागेतनू   �नवडून   सरपचं   �कंवा 
वाड�   सद�या   बन�या   आहेत-   परंत ु  �यांचे   पती   �ा�त�न�धक   �पाने   �यांची   कामे   करतात.   जर   ��त�नधी�या 
�व�पात   पती   काम   करत   आहे   तर   काम   करताना   �याचे   �च��त   करा.   म�हलाना   घर   काम,   शतेी   आ�ण 

अजनू   दसुरे   कामे   जे   ती   करत   असेल   �याचे   �च��त   करा.   मलुाखती   दर�यान   म�हलांना   �वचार   �क   त�ुह� 
कधी   आ�ण   कसे   सरपंच   �कवा   वाड�   सद�य   बनल�   आ�ण   �तने   �नवडणकू�   उभ ं  राहायचा   �नण�य   का   घेतला. 
जर   नवरा   सव�   बोलत   असेल   तर   �याला   थांबाव ू  नका,   त�ुह�   फ�त   �च��त   करत   राहा   आ�ण   �याच ं  शांतपाणे 

ऐकत   रहा.   म�हलाला   �वचारा-   त�ुहाला   काय   वाटत े  त�ुह�   तमु�या   बळावर   सव�   गो�ट�   सांभाळायला   स�म 

कधी   होऊ   शकता?   नवया�शी   स�ुधा   हे   ��न   �वचारा.   �या�या   व�ैत�र�त   �याला   हे   पण   ��न   �वचाराक� 
�याने   पंचयात   सदंभा�तील   काम   असे   �शकत?े 

6. त�ुह�   एक   अशी   म�हला   सरपचं   �कवा   सद�यांवर   पण   ि�ह�डयो   बनव ू  शकता. 
  

 

खेल   बदल  फ��ड   गाइड  | 37 | www.videovolunteers.org 

 



 

�फ़ि�मगं   �ेणी   #   7   |    सुदंरचे   �माण  
संदभा�त   होणारे   छळ.   “गोर�पान   आ�ण   मोठे   केस,   खपू   जाड   आणी   बटुक�   नाह�,   प�त 
पतीपे�ा   लांब   प�नी   कधी   नको. 

 
 

ि�ह�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   18 
 

��येक   समाज-परंपरेत   सुदंरतचेे   वेगवगळे   मापदंड   असतात.   हे   लोक��य   स�ंकृती   आ�ण   दैन�ंदन 

जीवनातील   शर�राचे   �च�   इ�याद�त   अ�भ�य�त   होतात,   आ�ण   अपे�ा   ठेवतात   �क   स�ुदाराताची   प�रभाषा   �ह 

याचायातच   बसायला   हवी.   म�ुयाधारा�या   वाद�ववादात   �या   �या�या   उ�च   जाती/वगा�तील   प�ुषां�या   ��ट�ला 
दश��वतात. 

  

उदाहरण   पहायचे   झाले   तर   एक   आदश�   सनू   हवी   अस�याची   क�पना.   �ववाहा�या   खपू   जा�हरातीत   दररोज�या   चच�त 

त�ुह�   बहुदा   ऐकले   असेल   �क   आदश�   सनू   तीच   आहे   जी   गोर�   असेल.   लांब   केस   असतील,   बाराले�या   शर�रय�ट�ची 
असायला   पा�हजे   परंत ु  जाड   नको,   बटक�   नको   आ�ण   कोण�याह�   �कारे   आप�या   पतीपे�ा   उंच   नको.   गोरेपण 

वाढव�यासाठ�   खपू   उ�पादन   गो�या   रंगाला   सुदंरता   �या   लोक��यता   �माणे   �था�पत   करतात.   आ�ण   गोरे   हो�याची 
इ�छा   जागतृ   करतात.   �या   उ�पादनांची   �व��   हे   दश��वत े  �क   मागणी   �कती   आहे.   �ाहक   यां�या   जा�यात   अडकतो 
आ�ण   तो   स�ुदाता��या   बनावती   मापात   �फट   हो�याचा   दबावाची   अनभुतूी   करतो. 
  

श�ूटगं   �ट�स: 
1. आप�या   मनात   सुदंरता   ची   काय   रचना   आहे,   हे   जाणनू   घे�यासाठ�   मलुाखत   घेऊ   शकता: 

a. ७   वषा�ची   मलुगी   आ�ण   मलुगा. 
b. १४-१९   वषा�ची   मलुगी   आ�ण   मलुगा. 
c. २०-२५   वषा�ची   मलुगी   आ�ण   मलुगा. 
d. २६-४०   वषा�तील   वयाचे   लोक  

e. ४०   वषा�वर�ल   लोक. 

  

2. त�ुह�   या   लोकांना   खाल�ल   ��न   �वचा�   शकतात: 

a. सुदंर   म�हलेचे   वण�न   करा. 
b. आकष�क   प�ुष. 

c. नवर�   नवया�पे�ा   उंच   अस ू  शकत े  का? 

d. आदश�   प�ुषाचे   गणु. 
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e. आदश�   म�हला. 
  

3. गोरे   बनवणार�   ��म,   इतर   स�दय�   �साधने,   स�दय�   �सादनां�या   हो�ड�ग,   साव�ज�नक   �ठकाणे   आ�ण 

वत�मान   प�ातील   जा�हराती,   ऑटो�र�शा      �कंवा   �क   �या   मागे   टांगले�या   जा�हराती   इ�याद�ंचे   बीरोल   �या. 
साव�ज�नक�ठकाणाचे   पो�टर   आ�ण   उदाहरणाचे   शटु�ंग   करा   जे   सुदंरत े  �वषयी   असतील.   सुदंरता   परंपरागत 

मापांना   मजबतू   करत   असो   �कंवा   तोडत   असो. 
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�फ़ि�मगं   �ेणी   #   8   |    म�हला   आ�ण   साव�ज�नक   �ठकाणे 
 

 

ि�ह�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   19 
 

आपण   बात   करतो   बरोबर�ने   वेतन,   उ�रा�धकार,   सपं�ीत   म�हलांना   अ�धकार   इ�याद�ंची.   परंत ु

साव�ज�नक   �ठकाणी   ये�या-जा�यासाठ�   म�हलांवर   लाव�या   गेले�या   ब�ंदवंर   आपण   �व�चतच   चचा�   करतो. 
साव�ज�नक   �ठकाणी   म�हला   खपू   कमी   �माणात   आढळतात.   �कंवा   अनेकदा   अशा   �ठकाणी   जायला   घाबरतात, 

खासक�न   रा�ी�या   वेळेस.   असे   प�रवार,   वस�तगहृ   या   �पतसृा�ा�मक   मान�सकत े  �वारा   लावले   गेले�या   बधंनांमळेु 

आहेत.   जर   एखाद�   म�हला   रा�ी   उ�शरापय�त   घराबाहेर   असेल   तर   �तला   चार��ाह�न   �कंवा   वे�या   मानले   जात.े   जर 
एखा�या   म�हलेला   रा�ी   घराबाहेर   जायचे   खपू   गरजेचे   असेल   तर   �त�या   बरोबर   कुणी   प�ुष   पा�हजे. 

  

काय   म�हला   �कंवा   प�ुष   �हणनू   त�ुह�   कधी   �वचार   केला   आहे.   जर   कुणी   म�हला   एखा�या   ढा�यावर,   चहा�या 
दकुानावर   �कंवा   बगी�यात   �फरत   असेल   तर   काय   चकु�चे   आहे?   यात   असे   काय   वाईट   आहे,�क      रा�   झा�यानंतर 
मलु�ंनी   बाजारापय�त   जावनू   यावे   �कंवा   आसपास   �फ�न   यावे?   जर   उणी   म�हला   अ��याव�न   दा�   �वकत   घेत े  �कंवा 
बार   म�ये   बसनू   दा�   �पत-े   एकट�   �कंवा   �म�ांबरोबर   �कंवा   आप�या   आवडी�या   साथीदाराबरोबर,   तर   काय   वाईट 

आहे?   मलु�   र��यावर   �वट�-दांडू   का   नाह�   खेळू   शकत? 

 

आई-वडील   घाबरतात   �क   समाजात   �यां�या   मलु�ची   छबी   खराब   होईल.   चकु��या   अफवा   पसरतील,   डाग   लागेल. 

वस�तगहृ   सांगतात   �क   मलु�ंची   सरु�ा   �यांची   जबाबदार�   आहे   आ�ण   ओह!   मग   नातीकातचेे   ठेकेदार   जे   �हणतात,   “ 

काय   आहे   जे   आम�या   सं�कृतीत   नाह�   आहे   आ�ण   का”. 
  

“सरु�ा”   �या   नावाने   म�हलां�या   �वात�ंयावर   बधंने   लादणे.   �हणजे   अ�त�े   पणे   सरु��त   राह�याची   जबाबदार� 
म�हलांवरच   थोपवणे.   �हणजे   असे   �क   जर   एखाद�   म�हला   ल��गक   �हसेंची   �शकार   झाल�   असेल   तर   दोष   �त�यावरच 

लादला   जातो.   म�हलेला   सावध�गर�   बाळगायला   तर   प�ुषाला   �तची   सरु�ा   कर�यासाठ�   सां�गतल�   जात.े   म�हलांना 
अनेकदा   मालामात�ेया   �पात   प�हले   जात,े   िजची   हर   �कारे   र�ा   करायाची   असत.े   सव�   म�हलांना   सायंकाळी   ७ 

वाजे�या   अगोदर   घर�   वापस   बोलवणे,   यात   घरगतुी   काम   भी   येत.े 

  

श�ूटगं   �ट�स:       �ह   �फ�म   ��यांवर(�वजअु�स)      आधा�रत   असेल.   �हणजेच   खपू   सारे   बीरोल   पा�हजेत. 

गाव   आ�ण   व�तीं�या   साव�ज�नक   �ठकाणांचे   �श   स�ं�हत   क�न   या   गो�ट�ंवर   जोर   दे�याचा   �य�ंन   झाल ं

पा�हजे   �क   साव�ज�नक   �ठकाणांवर   जा�तक�न   प�ुषांचेच   वच��व   आहे.   यासाठ�   त�ुहाला   वेग-वेग�या 
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साव�ज�नक   �ठकाणी   वेगवेग�या   वेळेस   शटु�ंग   कर�यात   वेळ   घालवावा   लागेल.   उदाहरण   �या   �ठकाणी   त�ुह�   शटु�ंग 

क�   शकता.: 
● चौक 

● बस   अ�डा 
● बाज़ार 
● िज�हा   अ�धकार�   काया�लय,   �यायालय  

● पंचायत   स�मती      काया�लय 

● सरकार�      दवाखाना  
● आप�या   भागातील   ��स�ध   �कंवा   �य�त   म�ंदर. 
● तमु�या   �े�ातील   �पक�नक   �पॉट 

 

ल�ात   ठेवा   �क   ESवातावरण   शॉट   आ�ण   CUचेहरा   शॉट   पण   न�क�   �या. 
 

त�ुह�   पाहाल   �क   िज�हा   अ�धकार�   काया�लय,   पचंायत   स�मती   काया�लय   अ�या   �ठकाणावर   कमी   म�हला   आहेत 

आ�ण   बाजार   व   मं�दराजवळ   जा�त   म�हला   आहेत.   या   ��यांना   शटू   करा. 
 

तमु�या   �नर��णा�या   जे   ��न   उठत   आहेत,   त े  मलुाखती   दर�यान   म�हला   आ�ण   प�ुषांना   �वचारा.   जसे: 

● पंचायत   स�मती   काया�लयात   ए�ह�या   कमी   आ�ण   म�ंदरात   जा�त   म�हला   का   आहेत? 

● द�ुनयादार�      फ�त   प�ुषांचीच   जबाबदार�   आहे   काय? 

● काय   बदल�याची   गरज   आहे   �क   म�हला   कुणा�या   भीती�वना   इकड-े�तकड े  जाव ू  शकतील? 
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�फ़ि�मगं   �ेणी   #   9   |    म�हलां�या   शर�रावर   कुणाचा   अ�धकार 
 

  

म�हला   �या   शर�रावर   �त�या   पतीचा   अ�धकार   असतो   अशा   अफवा   खपू   �चील�त   आहेत.   हा   �पतसृ�ा   चा   एक   चेहरा 
आहे-   �ह   प�ुषाला   सांगत े  �क   म�हला   �यांची   सपं�ी   आहे-   सपं�ीवर   �नय�ंण   ठेवावे   लागत-े   सांगत े  �क   म�हलां�या 
शर�रावर   आ�ण   ल��गकता   वर   �नयं�ण   ठेव�याचा   प�ुषांना   अ�धकार   आहे.   अशा   खपू   घटना   आहेत   िजथे   प�ुष 

आप�या   प�नीबरोबर   संभोगासाठ�   जबरद�ती   करतात   आ�ण   �त�याबरोबर   असे   से�सअुल   �कार   करतात   �क   जे 

�तला   पसंद   नाह�त.   अशा   घटनांवर   प�ुषांचे   �हणणे   आहे   �क   �या   कशा   नकार   देव ू  शकतील?   �त�या   शर�रावर   माझा 
अ�धकार   आहे.   �पतसृ�ा   ची   �ह   छवी   भारतीय   काय�यांम�ये   सधुा   उघड   होत े  िजथे   ववैा�हक   बला�कार   ला   ग�ु�याचा 
दजा�   �दला   गेला   नाह�.   हेच   नाह�,   जा�तक�न   केसेस   म�ये   म�हलांचे   काह�ह�   ऐकले   जात   नाह�.   जसे   �क   मलेु 

पा�हजेत   �क   नाह�त,   गभ�पात   करायचा   आहे   �क   नाह�,   बाळाला   दवाखा�यात   ज�माला   घाल ू  इि�छत े  का   घर�, 
प�रवार   �नयोजनाचे   कोणत े  उपाय   �वीकारावे.   प�ुषांना   आपल�   सोबती   �नवडायचा   अ�धकार   आहे   परंत ु  म�हला   जर 
असे   करेल   तर   भवुया   ताण�या   जातात. 

 
  

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   20 
शार��रक      एका�ता  
 

तीन   वषा�पवू�   शा�लनीला   बाळ   झाले   होत े  आ�ण   तीला   अजनू   बाल   नको   होत.े   जे�हा   �ह   गो�ट   �तने   �तचा   पती   आ�ण 

पर�वार�तील   लोकांना   सां�गतल�   तर   त े  खपू   रागावले.   वारंवार   �वनतंी   क�नह�   �त�या   पतीने   कंडोम   वापर�यास 

तयार�   नाह�   दाखवल�.   तो   याला   �वेष   करत   होता.   प�ह�या   बाळा�या   एका   वषा�नतंरच   शा�लनी   परत   गभ�वती   झाल�. 
�तची   गभ�पात   करायची   इ�छा   होती.   परंत ु  सासरची   मडंळी   तयैार   न�हती.   दसुरे   बाल   झा�यावर   �तने   �त�या   पतीला 
कंडोम   वापरायला   �कंवा   नसबदं�   करायला   सां�गतले.   परंत ु  कबीर   ने   जबरद�तीने   शाल�नीची   नसबदं�   केल�   �यामळेु 

�तला   �वा��य   सबंधंी   �ास   �हायला   लागले. 

  

श�ूटगं   �ट�स: 
● तमु�या   �फ�म   म�ये   शा�लनी   आ�ण   कबीर   दोघेह�   प�   होऊ   �शाकतात.   याची   त�ुहाला   स�ती 

लावनू   घे�याची   गरज   नाह�   �क   त�ुह�   �याच ं  पा�   ला   �यावे   जे   �जनन   �वा��य   �या   अनभुवांना 
अचकूपणे   त�ुहाला   सांगतील.   त�ुह�   कोण�याह�   �ववा�हत   जोड�याची   मलुाखत   घेव ू  शकता   �क   �पतसृ�ा 
कशाप�धतीने   गभ��नरोधक   चा   वापर   आ�ण   म�हलांचे   �जनन   �वा��य   आ�ण   �या�या   अवती   भवती�या 
घेत�या   जाणाया�   �नण�यांवर   �भाव   पाडत.े 

● जर   दोघांपकै�   एकह�   �य�ती   केमेरासमोर   बात   करायला   तयार   असेल   तर�ह�   चांगले   आहे.   तथा�प   आप�या 
�फ�म   मधे   प�ुष   आ�ण   म�हला   या   �दघांचे   ��ट�कोन   कहाणीला   अजनू   पणू��वास   नेतील. 
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● जर   मलुाखती   साठ�   दोघे   तयार   असतील   तर   दोघाची   मलुाखत   वेगवेग�या   �दवशी   �या.   �यां�याशी 
एकांतात   चचा�   करा.   चच�   दर�यान   त�ुह�   हे   ��न   �वचा�   शकतात: 

○ तमु�या   ल�नाला   �कती   �दवस   झाले   आहेत? 

○ त�ुहाला   �कती   मलेु   आहेत?   काय   त�ुह�   अजनू   मलेु   ज�माला   घाल�याचा   �वचार   कर�त   आहात 

का? 

○ जर   त�ुह�   गरैसमज   करत   नसाल   तर   काय   मी   �वचा�   शकत े  का   �क   त�ुह�   कोण�या   �कारचे 

गभ��नरोधक   वापरता?   काय   गभ��नरोधक   तमु�या   भागात   �मळत?े   जर   हो   असेल   तर   का   आ�ण 

कोणता? 

○ काय   �ह   तमुची   इ�छा   आहे   आ�ण   माग�या   काळात   या�यात   बदल   झाले   आहेत?   याचे   कारण   काय 

आहे?   त�ुह�   काय   पसदं   करता? 

○ गभ��नरोधक   �या   वापरणे   तमु�यावर   काह�   प�रणाम   झाला   का? 

○ त�ुह�   �कंवा   तमु�या   प�नीने   गभ�पात   केला   आहे   का?   जर   हो   असेल   तर   �ह   कुणाची   इ�छा   होती? 

आ�ण   �या   �नण�याचे   कारण   काय   होत?े 
 

 

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   21 
ववैा�हक   बला� कार   बेकायदा   झाला   पा�हजे   का   ?  
 

बला� कार   ल��गक   �हसेंचा   एक   �कार   आहे.   � या   अतंग�त   बळजबर�ने   ल��गक   सबंधं   बन�वणे   �कंवा   � य� ती� या 
इ� छे�व�� द   शर�रातील   दसु-या   कोण� याह�   भागात   बळजबर�ने   ग�ु तांग   �कंवा   दसुर�   कुठल�   व� त ू  घालणे.  

 

भारतीय   दंड   स�ंहत�े या   कलम   375   � या   अतंग�त   एका   � य� तीला   ‘’बला� काराचे’’   दोषी   � हटले   जाईल,   जर   तो   :  
● मया�देबाहेर   कोण� याह�   � �ी� या   योनीत,   त�ड,   म�ूमाग�   �कंवा   गदु� दारात   आपले   �लगं   घालणे   �कंवा   �तला 

� या   � य� तीसोबत   �कंवा   अ� य   कुणाबरोबर   तसे   कर� यास   बा� य   करणे.  

● कोणतीह�   व� त ू  �कंवा   शर�राचा   कोणताह�   अवयव,   ज�र�   नाह�   क�   �लगं,   मया�देबाहेर   मया�देबाहेर 
कोण� याह�   � �ी� या   योनीत,   त�ड,   म�ूमाग�   �कंवा   गदु� दारात   आपले   �लगं   घालणे   �कंवा   �तला   � या 
� य� तीसोबत   �कंवा   अ� य   कुणाबरोबर   तसे   कर� यास   बा� य   करणे.  

● एखादया   � �ी� या   शर�रा� या   कोण� याह�   भागाबरोबर   चलाखीने   अशा   इ� छेने   सपंक�    करणे,   � पश�   करणे, 

हात   लावणे   कारण   योनी,   म�ूमाग�,   गदु� दार   �कंवा   शर�रा� या   कुठ� याह�   भागात   टाकू   शकतील.   �कंवा   �तला 
� या� या   �कंवा   अ� य   कोणाबरोबर   तसे   कर� यास   बा� य   करेल.  

● आपले   त�ड   � �ीची   योनी,   गदु� दार,   म�ूमागा�वर   लावणे   �कंवा   म�हलेला   आप� या   �कंवा   अ� य   कोणाबरोबर 
असे   कर� यास   भाग   पाडणे.   खाल�   �दले� या   सात   तपशीलांपकै�   कुठ� याह�   प�रि� थती   अतंग�त   : 
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प�हल�   : �त� या   इ� छे�व�� द  

दसुर�   : �त� या   सहमती�शवाय 

�तसर�   : �त� या   आवडी� या   एखादया   � य� तीला   म�ृ य ु  �कंवा   इजा   कर� याची   भीती   दाखवनू   �तची   सहमती  
घेणे. 

चौथी   : �त� या   सहमतीने,   जे� हा   प�ुषाला   मा�हती   आहे   क�   तो   �तचा   नवरा   नाह�.   परंत ू  ती   असे   मानत े  क�  
हा   तो   दसुरा   माणसू   आहे   क�   � या� याबरोबर   ती   आहे,   � हणनू   सहमती   �दल�   आहे   �कंवा   � वत: 

� या� याबरोबर   कायदेशीर   �ववाह�त   हो� यावर   �व� वास   ठेवत.े 

पाचवी   : �त� या   सहमतीने,   अशी   सहमती   घेतवेेळी   ती   सहमतीचे   � व�प   आ�ण   प�रणामांना   समज� या� या  
प�रि� थतीत   न� हती.   बौ� द�क   ि� थती   �ठक   नस� याकारणाने,   नशमेळेु   �कंवा   � वत:   प�ुषा� दारे 
कोणता   नशचेा   पदाथ�   �दला   गेला   असेल   �कंवा   फसवनू   कोण� या   मा� यमाने   मादक   पदाथ�   �दला 
असेल. 

सहावी   : �त� या   सहमतीने   �कंवा   सहमती�शवाय,   जे� हा   �तचे   वय   18   वषा�हून   कमी   असेल. 

सातवी   :  जे� हा   ती   सहमतीला   � य� त   कर� यास   असमथ�   असेल. 

 
� या� या   1       :   या   भागात   ‘’योनी’’   श� दा� या   अथा�त   भगो�ठ   स�ु दा   सा�मल   आहे.  

� या� या   2   :    सहमतीचा   अथ�   आहे   –   सरळ   सरळ   ल�ात   येणार�   परवानगी.   जे� हा   म�हला   श� द,   इशारे,   त�डी   �कंवा 
अबोलपणे   इ.   प� दतीने   �व�श� ट   ल��गक   ��येत   सहभागी   हो� याची   इ� छा   जा�हर   करेल.  
 
जे� हा   एखादया   � �ीबरोबर   ल�ैगक   सबंधं   �� था�पत   केले   त�े हा   �तने   शार��रक   �वरोध   केला   नाह�,   केवळ   या 
गो� ट�� या   आधारे   आ� ह�   हे   मा� य   क�   शकत   नाह�   क�   ल��गक   सबंधंाला   सहमती   होती.  
 

अपवाद   :  
1) एखाद�   तपासणी   ���या   �कंवा   तपासणी   ह� त�ेप   बला� कार   मानला   जाणार   नाह�.  

2) एखादया   प�ुषा� दारे   आप� या   प� नीबरोबर   सभंोग   �कंवा   ल��गक   कृ� य   बलाताकर   नाह�.   प� नीचे   वय   15 
वषा�पे�ा   कमी   नसावे.  

दसु-या   अपवादाला   समजणे   फार   आव� यक   आहे.   जर   एक   पती   आप� या   प� नीवर   बला� कार   करतो   तर   त�े हाच 

अपराध   मानला   जाईल   त�े हा   ती   15   वषा�पे�ा   कमी   वयाची   असेल.    जर   प� नीचे   वय   15   वषा�पे�ा   जा� त   असेल   तर 
पती� दारे   बला� कार   अपराध   मानला   जाणार   नाह�.  
 

तथा�प,   �द� ल�त   �नभ�या� या   केसनंतर   2013   म� ये   बला� कारा� या   कायदयांम� ये   सशंोधन   केले   गेले.   परंत ू

कायदया� या   �नमा�� यांना   हे   ज�र�   वाटले   नाह�   क�   ववैा�हक   बला� काराला   अपराध   घो�षत   केले   जावे.  
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याबाबतीत   आपणांस   कसे   वाटत?े   आप� याला   काय   वाटत े  क�   हा   �वशषे   अपवाद   का   लागू   आहे?  

या   संदभा�त   लोकांचा   स� ला   घेऊन   एक   ि� ह�डओ   बनवला   जाऊ   शकतो. 
 
श�ुटगं   �ट� स   :    मलुाखतीसाठ�   10   �ववाह�त   प�ुष   आ�ण   10   म�हलांना   खाल�ल   �� न   �वचारा. 
�� येक   पा�ाला   एमएस   अधा�   शॉटम� ये   जनमत   (वॉ� स   पॉप)   प� दतीत   शटू   करा.  
 

�� न   1   :   पती� दारे   आप� या   प� नीवर   बला� कार   करणे   ग�ु हा   आहे   काय? 
● जर   याचे   उ� तर   आहे   ‘’हो’’   �कंवा   ‘’मला   मा�हत   नाह�’’   �मळत े  तर   आपण   �� न   2   व   4   वर   जा.  

● जर   उ� तर   ‘’नाह�’’   असे   �मळत े  तर   �� न   3   व   4   वर   जा. 

 
�� न   2   :   पती� दारे   आप� या   प� नीवर   बला� कार   करणे   अपराध   नाह�.   आप� याला   असे   का   वाटत े  क�   हा   एक   अपराध 
नाह�? 

 
�� न   3   :   आपण   �ठक   बोलता   आहात,   पती� दारे   आप� या   प� नीवर   बला� कार   करणे   एक   अपराध   नाह�.   आप� याला 
असे   का   वाटत े  क�   हा   एक   अपराध   नाह�? 
 
�� न   4   :   ववैा�हक   बला� काराला   अपराध   मानले   जावे   का? 
 

�� येक   � य� ती� या   मलुाखतीनतंर   � यांचे   नाव   आ�ण   गावाचे   नाव   �वचारणे   ल�ात   ठेवा.  
आपण   एकाच   गावात   सगळया   मलुाखती   घेव ू  शकतात,   परंत ू  एकाच   �ठकाण� या   10   म�हला   �कंवा   10   प�ुषांची 
मलुाखत   घेव ू  नका.   खा�ी   करा   क�   आपण   �व�वध   �कार� या   प�ुष   आ�ण   म�हलांची   मलुाखत   घेत   आहात.   याक�रता 
गावातील   वेगवेगळया   व� � या   आ�ण   समदुायांम� ये   जा.  
 
Brolls : �� येक   पा�ा� या   बी   रोलची   आव� यकता   नाह�,   कारण   क�   ह�   एक   जनमत   (वॉ� स   पॉप)   प� दतीची   �फ� म 

आहे.   परंत ू  गावातील   सामा� य   व   मलुभतू   बी   रोल   ज�र   � या.   चांग� या   आ�ण   ि� थर   शॉटस� दारे   गावाला   � था�पत 

करा.   गावाल   � था�पत   कर� यासाठ�   कमीत   कमी   10   वेगवेगळया   गो� ट�ंचे   �च�ांकन   (शटू)   करा.   हे   पण   ल�ात   ठेवा 
क�,   CU   चेहरा   शॉट   आ�ण   MS      अधा�   शॉट   देखील   मह� वाचे   आहे.   यासाठ�   कृपया   LS   पणू�   शॉट   �कंवा   ES   वातावरण 

शॉटम� ये   पणू�   �फ� म   (शटू)   �च��त   क�   नका.  
 
नोट   :   जर   ववैा�हक   बला� काराची   कोणती   घटना   समोर   आल�   तर,   या   माग�द�श�के� या   दसु-या   भागात   ववैा�हक 
बला� कार   अनभुाग   बघा. 
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�फ़ि�मगं   �ेणी   #   10   |    समज   बदला,   �� ट�   बदला 
 

 

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   22 
टै�सीवाल�   धनल�मी 
 

कधी   कधी   आपण   अशा   � �ीयांना   भेटतो   � या   असे   � यवसाय   करत   असतात.   � यां� यावर   पारंपा�रक   प� दतीने 

प�ुषांचे   वच�� व   असत.े   अशा   � �ीया   व�ैश� टयपणू�   पा�   होव ू  शकतात,   जसे   क�   मुबंईची   धनल� मी. 
 

‘’प�ूष   लोक   मला   � ट�य�रगं   � ह�ल   मागे   बघनू   च�ावनू   जातात.   बहुतकेांचे   असे   मानणे   आहे   क�,   � �ीयांचे   काम   चलू 

आ�ण   घरापय�तच   मया�द�त   आहे,’’   हे   � हणणे   आहे   धनल� मी   देव��चे   जी   मुबंईतील   थोडया   म�हला   टॅ� सी 
�ाय� हस�पकै�   एक   आहे.   �तला   बहुतकेवेळा   लोकांचे   अपमानजनक   बोलणे   ऐकावे   लागत े  परंत ू  � नल� मीला   आप� या 
कामात   मजा   येत,े   कारण   त े  �तला   आप� या   आय�ु या� या   बाबतीत   �नण�य   घे� याचे   � वात�ंय   देत.े   तथा�प,   चार 
वषा�पवू�   प�रि� थती   वेगळी   होती.  
 

धनल� मीने   � यावेळेस   आप� या   क� ट�द   �ववाहास   मोड� याचा   �नण�य   घेतला   जे� हा   �तचा   मलुगा   2   म�ह� यांचा 
होता.   ती   आप� या   आई-वडीलांबरोबर   राहू   लागल�   व   कामा� या   शोधात   बाहेर   पडल�   कारण   � वत:चे   व   मलुाचे 

पालनपोषण   क�   शकेल.   �तने   आधी   कोणती   नौकर�   केल�   न� हती,   परंत ू  ती   काम   बघ� याचा   सात� याने   �य� न   करत 

राह�ल�.   �तला   म�हला   टॅ� सी   सेवा   ��यदश�नी   बाबतीत   मा�हती   �मळाल�   जी   आप� या   कम�चा-यांना   �ायि� हंगबरोबर 
आ� म   र�णाचे   स�ु दा   ��श�ण   देत,े   आ�ण   �ास   देणा-या   �वाशांबरोबर   �नपट� या� या   प� दती   �शक�वत.े   �तने 

नौकर�चा   अज�   �दला   आ�ण   �तची   �नवड   झाल�.   हे   � नल� मी� या   जीवनातील   मह� वाचे   वळण   ठरले.  

 

आज   �तचा   बहुतके   वेळ   मुबंई� या   र� � यांवर   प�ुष   आ�ण   म�हला   �वाशांना   � यां� या   इि� छत   �ठकाणी   पोहचव� यात 

जातो.   ती   आप� या   मलुाला   चांगले   �श�ण   देऊ   इि� छत े  आ�ण   या   शहरात   आप� या   � वत:चे   घर   बनव ू  पाहात   आहे. 

ती   � हणत े  क�,   ‘’मी   या   टॅ� सी   �ाय� हर� या   नोकर�पासनू   माझ े  � व� न   पणू�   कर� याचे   ठर�वले   आहे!’’ 

 

श�ूटगं   �ट� स   :    सवा�त   आधी   मह� वाचे   आहे   क�   आपण   आप� या   म�ु य   पा�ाला   ओळखा,   �तला 
चांग� या�कारे   समजनू   �तची   मजंरु�   � या.   ती   त�े हाच   तमु� या   �फ� मचा   भाग   बनव� यास   तयार   होईल 

जे� हा   ती   आप� याला   चांग� या   �कारे   ओळखत      असेल.   आप� यावर   �व� वास   ठेवत   असेल.   �फ� म 

बनव� या� या   आप� या   हेतवूर   �तचा   �व� वास   असेल.   या   श�ूटगंसाठ�   आप� याला   कमीत   कमी   दोन   �दवस 

�त� याबरोबर   घालवावे   लागतील.   �त� या   �दवसभरा� या   कामासंदभा�त   खपू   चांगले   शटू   करा   :   घरात   काम   कर� याचे 

कामासाठ�   तयार   हो� याचे,   फोनवर   �ाहकांबरोबर   बोल� याचे,   टॅ� सी   चालव� याचे   (आतनू   आ�ण   बाहे�न   शॉट) 
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टॅ� सीम� ये   �वाशांची   वाट   बघ� यादर� यान   आपण   �तची   मलुाखत   घेव ू  शकतात.   आपण   �तला   �वचा�   शकता   क� 
�तने   आप� या   आई-व�डलांना   या   ��श�णा�वषयी   कसे   समजावले,   या   अडचणीला   पार   कर� यासाठ�   �तला   कोण� या 
आवाहनांना   सामोरे   जावे   लागले   आ�ण   �तने   काय   केले?   सवा�त   मह� वाचे   आहे   �तची   इ� छा   श� ती   आ�ण   �ेरणा. 
एका   प�ुषा� या   तलुनेत   एका   � �ी   �ाय� हरचे   आय�ु य   कसे   वेगळे   आहे?   हे   जाणनू   घे� याचा   �य� न   करा   क�   हे 

�मळव� यासाठ�   �तला   �कती   ‘प�ुष’   बनवावे   लागले   � हणजे   �तला   केस   कापावे   लागले   का,   पॅट   घालावी   लागल�   का 
�कंवा   कोणत े  असे   काम   क�   � यामळेु   ती   प�ुष   वाटेल?   �तला   �वचारा   क�   अशा   बदलासाठ�   इतक�   वष�   का   लागल� 
आ�ण   सोलापरू,   राजकोट,   �शमला   �कंवा   �ीनगर   सार� या   छोटया   शहरात   म�हला   टॅ� सी   �ाय� हर   ये� यासाठ�   �कती 
वष�   लागतील?   �तला   �वचारा   क�   असे   कोणकोणत   काम   आहे   क�   � याम� ये   प�ुषांचा   दबदबा   आहे   परंत ू  � �ीया 
देखील   त े  चांग� या   �कारे   क�   शकतात. 

 
 

वी�डयो   �टोर�   आइ�डया   #   23 
भेदभाव   वर   �हार 
 

कैलाश   च�ं   एक   शतेकर�   आहे.   �या�या   तीन   मलु�   आहेत.   सहसा   क�न   �या   आई-व�डलांना   प�ह�या   एक   �कंवा   दोन 

मलु�   असतात   त े  त�ेहा   पय�त   मलु ं  ज�माला   घालत   असतात   जोपय�त   मलुगा   ज�माला   येत   नाह�.बहुतके   त े  �वचार 
करतात   �क   दोन(�कंवा   तीन   चार   कधी   पाच)मलु�ं�या   ल�नाला   झालेला   खच�   मलुगा   हंु�या�या   मा�यमातनू   वापस 

आणेल. 

  

परंत ु  कैलाश   चे   �वचार   वेगळे   आहेत.   �या�या   आमटे   �याची   मोठ�   मलुगी   स�वता   खपू   हुशार   आहे.   �तने   शाळेचे 

�श�ण   पणू�   केले   आहे.   आता   इंजी�नय�रगं   �कंवा      डॉ�टर�   चे   एड�मशन   साठ�   कैलासने   �तला   एका   वषा�ची   को�चगं 

स�ु   क�न   �दल�   आहे..   हे   को�चगं   �लास   महागड े  आहेत   परंत ु  कैसाचे   मानाने   आहे   �क”   नतंर,   आप�या 
आई-व�डलांवर   आ�ीत   एखा�या   मखू�   मलुावर   हंु�या�या   नावाने   खच�   कर�यापे�ा,   बेहतर   आहे   �क   हा   पसैा   आता 
आप�या   मलु��या   �श�णावर   खच�   केला   जावा   �यामळेु   ती   आप�या   पायावर   उभी   राहू   शकेल.”  

 

श�ूटगं   �ट�स:       �ह   कहाणी   एका   �गतीशील   �वचारधारेला   दश��वत े  जी   सहसा   नाह�   �दसत.   जर   त�ुहाला 
अशा   कहानीब�दल   मा�हत   आहे   तर   न�क�   �फ�म   बनवायला   पा�हजे.   कारण   �क   हा   खरा   नायक   आहे. 

आपण   �यां�याकड े  ल�   क� ��त   केले   पा�हजे.   कैलास   �कंवा   �यां�या   प�रवाराची   मजंरु�   घे�यास   अवघड 

जाणार   नाह�,   कारण   �क   �यांना   �वतः   आपल�   कहाणी   सांगायला   गव�   वाटेल.   परंत ु  या�यात   मह�वाचे   हे   आहे   �क 

�पता   आ�ण   मलुगी   व   आई   आ�ण   मलुगी   यां�यातील   सबंधं   आ�ण   �णांना   केमेरामधे   �टपले   जावे.   बरोबरच   �तघा 
ब�हणींची   चचा�   करतानाचे   पण   �टपले   पा�हजे.   तर�ह�   तमुचा   फोकस   कैलास   आ�ण   सा�वता   वरच   असेल.   कैलाश   ला 
या�वषयी   ��न   �वचारा   �क   काह�   आई-वडील   मलुाची   अपे�ा   का   ठेवतात?   असे   का   होत े  �क   मलु��यास   ऐवजी   मलुगा 
हो�याला   का   �ाधा�य   �दले   जात?े   मलुा   �वारा   केले   गेले�या   कम�कांडांना   मलु�   का   नाह�   क�   शकत? 
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ल�ात   अस�ुया   �क   तमुचा   म�ुय   पा�   कैलास   शतेकर�   आहे,   �यामळेु   शतेात   काम   करतांनाचे   �याचे   शॉट   मह�वाचे 

आहेत.   आ�ण   त े  �स�वे�स   मधे   असावेत,   फ�त   एकच   शॉट   नको.   स�वता   चे   अ�यास   करतानाचे   आ�ण   पर��ेची 
तयार�   करतानाचे   शॉट   �ह   पा�हजेत.   सायकलव�न   �लास   ला   जातानाचे   स�वताचे   शो�स   खपू   मह�वाचे   आहेत.या 
शॉट   मलेु   आभास   होतो   �क   �वत�ं   आ�ण   आ�म�व�वासाने   प�रपणू�   आहे.   �तला   �वचार   �क   मलु�   काय   क�   शकतात 

आ�ण   काय   नाह�   क�   शकत?   जे   लोक   �वचार   करतात   �क   म�हलांनी   घरातच   राहून   प�रवाराची   काळजी   घेतल� 
पा�हजे,   �यां�या�वषयी   स�वता   काय   �वचार   करत?े   एका   �ी   साठ�   �तचे   भ�व�य   का   मह�वाचे   आहे?   काय   अशी 
एखाद�   गो�ट   आहे   �क   ती   नाह�   क�   शकत   परंत ु  मलेु   क�   शकतात? 
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भाग   दोन   -    �लगं   आधा�रत   �हसंा   चा   अहवाल 
(�रपो�ट�ग) 

 

 

 

म�हलां�या   �व��ध   अ�याचाराची   �रपोट�ग   करतांना   पढु�ल   �नयमांचे   (�ोटोकॉल)   पालन   करायला   लागेल   :  
जसे   त�ुहाला   कळले   �क   आप�या   समाजाम�ये   म�हला   �हसंा   ची   घाटातनू   झाल�   आहे,   तर   पटकन   पी�डत   आ�ण 

�त�या   कुटंूबाशी   भेट�याची   वेळ   ठरवावी.   ल�ात   ठेवा   �क   पी�डत   आ�ण   �तचे   कुटंूब   मान�सक   ध�कात   आहे.   श�ूटगं 

करत े  वेळी   आ�ण   मदतीसाठ�   उचलणारे   तमुचे   पाऊल   पी�डत   आ�ण   �तचे   कुटंूबाबत   अ�तसवेंदना   �शलता   ठेवायला 
हवी. 
 

स�ूचत   परवानगी 
● हे   प�के   ठरवल ं  पा�हजे   �क   मलुाखती   अगोदर   तमुची   पणू�   मा�हती   पी�डतलेा   सांगून   �तची   मजंरु�   �कंवा 

मा�यता   �यावी.   वेग�या   श�दांम�ये   सां�गत�या   जात े  �क,   त�ुह�   पी�डतांची   मजंरु�   �बना   �तची   कथा   शटू 

क�   शकत   नाह�.   तमु�या   ि�हडीओ   �रपोट��या   प�रणामाची   �प�टता   पी�डत   आ�ण   �त�या   कुटंूबाला 
�यायला   हवी. 

● त�ुह�   ि�हडीओ   �या   चांगले   आ�ण   खराब   दो�ह�   पलैूनंा   पी�डत   आ�ण   �त�या   कुटंूबाला   जाणीव   क�न 

�यायला   हवी. 
● त�ुहाला   सांगायला   हवे   �क   ि�हडीओ   �यापकतवेर   �वत�रत   केला   जाईल.   होऊ   शकत े  �क,   ह�लेखोर   हा 

ि�हडीओ   ला   पाहू   शकतो.   पी�डतचेी   सरु�ेला   धोका   अस ू  शकतो. 
● पी�डतलेा   हे   समजवा   �क,   �तचे   बोलणे   आ�ण   ि�हडीओ   शटू   करणे   का   मह�वपणू�   आहे. 

● �हसेंची   एखाद�   असी   केस   िज�यात   म�ृय ू  झाला   आहे,   �रपोट�   करतांना   �प�दता�या   पर�वाराची   परवानगी 
न�क�   �या.  

● जर   पी�डत   नाबा�लक   आहे   तर   मलुां�या   आई-वडील   यांची   �कंवा   पालकांची   मजंरु�   न�क�   �या.   केवळ 

नाबा�लकची   परवानगी   असनू   चालत   नाह�.   ल�ात   ठेवा   �क   आई-वडील   �कंवा   पालकांची   मजंरु�   �वना 
कुठ�याह�   नाबा�लकला   (कुठ�याह�   प�रि�थतीत)   शटू   करणे   हे   Protection   of   Children   from   Sexual 

Offences   Act,   2012   कायदयाने   गरै   आहे. 

 

शो�षत/पी�डत   आ�ण   �त�या   कुटंूबाची   ओळख 
भारतीय   कायदे   कलमानसुार   रेप   पी�डतांची   ओळख   सवा�समोर   आणणे   ग�ुहा   आहे.      त�ुहाला   2   वषा�ची   जेल 

(अजामीनपा�)   अस ू  शकत.े   ओळख   दाखव�यासाठ�   काय�याने   पढु�ल   तरतदु�   आहे.: 
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1. पोल�स   अ�धकार�   �या   केसची   चौकशी   करत   आहे   त े  यो�य   उ�देशाने   करणे   अ�ध�त   आहे. 

2. पी�डतनेे   लेखी   �व�पात   मजंरु�   �यावी. 
3. जे�हा   पी�डतां�या   घरातील   लोक   लेखी   �व�पात   परवानगी   देईल.  

● जर�   पोल�स   चौकशी   अ�धकार�   यो�य   उ�देशासोबत   �तची   ओळख   सवा�समोर   दाखव�यासाठ�   परवानगी 
देतात.   परंत ु  त�ुह�   असे   तोपय�त   क�   शकत   नाह�   जोपय�त   तमु�या   जवळ   पी�डत   �कंवा   �यां�या   कुटंूबाची 
लेखी   मजंरु�   �मळत   नाह�. 

● जर   पी�डतलेा   �वतःचा   चेहरा   दाखव�याची   इ�छा   नसेल,   जर   तीला   �वतःची   ओळख   ग�ुत   ठेवायची   असेल 

तर   -   तमुचा   एखादा   �म�   जो   तमु�या   बरोबर   असेल   �कंवा   कुटंूबाचा   एखादा   सद�यचा   �काशा�या   �व��ध 

�दशलेा   �कंवा   मागून   ि�हडीओ   ि�लप   शटू   करावे   आ�ण   पी�डत   व   �त�या   कुटंूबाला   दाखवा   �हणजे   �यांना 
खा�ी   होईल.  

● चेहरा   दाखवायचा   आहे   �क   नाह�,   �कंवा   बोलायचे   आहे   �क   नाह�,   हे   पी�डतच   ठरवेल.  

● जर   पी�डत   नाबा�लक   आहे   तर   आपण   �तचे   नाव   आ�ण   चेहरा   सवा�समोर   क�   नये   जर�   �त�या 
आई-व�डलांची   आ�ण   पालकांची   मजंरु�   असल�   तर�ह�. 
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ल�ैगकं   �हसंा 
 

 
प�ृठभ�ूम :   कुठ� याह�   � यि� त� दारे   कोण� याह�   दबावाखाल�   न   येता   � वतं�पणे   �दले� या   समंती�शवाय   � या 
� य� तीबरोबर   ल��गक   कृती   करणे   ल�ैगक   �हसंा   आहे.   याचे   कारण   आहे,   अशा   ल�ैगक   �हसेंम� ये   सहभागी 
कर� यासाठ�   ल�ैगकं   �हसेंचा   �योग   करणे,   जबरद� ती   करणे,   इ� छा   नसतांना   ल��गक   योगाचा   फायदा   घेणे. 

 

म�हलां� या   �व�� द   ल��गक   �हसंा/   बला�कार   करणे   हा   इ�तहास   फारच   जनुा   आहे.   देशातील   चौथा   अपराध   बला� कार 
आहे   नॅशनल   �ाइम   �रकॉड�स   �यरुो   २०१३   या   साला� या   �रपोट�नसुार   भारतात   २०१२   म� ये   २४९२३   रेपची   मा�हती 
�दलेल�   आहे   � यातील   २४४७०   पकै�   जवळजवळ   ९८   ट�के   �करणाम� ये   आरोपी   हे   ओळखीचे   व   जवळचे   होत.े 

 

भारतात   बला� कार   हा   (ववैा�हक   रेप   सोडून)   चकू�चा   अपराध   आहे.   जर   एखादया   म�हलेबरोबर   �त� या   पतीने   रेप 

केला   तर   तो   केवळ   घरेल ू  �हसंा   काय�या   (२००५)   नसुार   काय�वाह�   होऊ   शकत,े   जो   फ� त   �पडीताला      सरु��त   ठेवत 

आहे   परंत ू  अपरा� याला   �श�ा    होईलच  असे  सांगता  येत    नाह�. 
 

इ�तहास   आ�ण   परंपरा� या   कारणाने   कायदा   लाग ू  कर� यासाठ�   आजह�   अडचणी   येतात.   गावांम� ये   आ�ण   दरूदरू� या 
भागांम� ये   आज   ह�   ज�डरला   घेवनू   �पतसृ� ताक   �वचारांचा   बोलबाला   आहे   आ�ण   धडा   �शक�व� यासाठ�   �कंवा 
�श�ेसाठ�   ल�ैगकं   �हसंा   करणे   यो� य   मानले   जात.े   �पतसृ� ता� मक   �वचार   हा   पो�लसां� या   असवेंदनशीलतलेाह�   पढेु 

नेतो.   त े  बहुतके   वेळा   एफआईआर   बनवायला   टाळाटाळ   /आनाकानी   करतात   आ�ण   समाज   बला� कार   होणा-यांनाच 

अपराधी   ठरव�यात   येत.े  

 

म�हलां� या   �व�� द   ल��गक   �हसंा   �ह   �ामीण   भागाम� ये   बदला   घे� यासाठ�   /   द�ु मनीसाठ�   आ�ण   जातीं� या 
अ� याचारासाठ�   होत.े   बला� कार   हया   ह� याराचा   उपयोग   केला   जातो.   म�हलांना   प�रवार   व   समाजाची   इ� जत   आ�ण 

संप� ती   या   �� ट�ने   ब�घतले   जात.े 

 

ल��गक   �हसेंवर   कोणता   कायदा   आहे? 
�डस�बर   2012,   �द� ल�म� ये   23   वष�य   परैामे�डकल   �वदयाथ�वर   बब�र   ग�गरेपची   घटना   घड� यानंतर   भारतीय 

दंडस�ंहता   म� ये   (Criminal   Law   Amendment   Act,   2013   अतंग�त)   सशंोधन   केले   गेले   आ�ण   ल��गक   �हसंा   व  

ल��गक   �पडा   काय�याने   ग�ुहा   आहे   � हणनू   नवीन   प�रभाषा   �दल�   गेल�.   �या   कायदयानसुार   ल��गक   �हसें�या 
प�रभाषचेे   �कार   खाल�ल�माणे. 
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ह� ला   (कलम   ३५४बी)   –   अपराधी   बळाचा   वापर,   म�हलांचे   कपड े  काढ� याचा   �य� न   करणे.  

  

�नरखनू   बघणे   (कलम   354सी)   –   कुठ� याह�   म�ह� या� या   इ� छे   �व�� द   आ�ण   समंती�शवेाय      �नजीप� यांना   पाहणे, 

�तचा   फोटो   काढणे   आ�ण   लाकांम� ये   वाटणे.  

 

पाठलाग   करणे   (कलम   354डी)   –   पाठलाग   करणे   �कंवा   कोण� याह�   म�हलेने   � प� ट   नकार   �दला   तर�ह�   �त� याशी 
सतत   संपक�    करणे. 

 

अवधै/अयो� य   प� दतीने   �वकणे   (कलम   370)   –   घाबरव� यास,   बल   �योग   के� यास,   फसव� यास,   स� तचेा   द�ुपयोग 

व   पशैांची   देवा�    घेवाण   या   उ�देशाने   कोण� याह�   � य� तीला   भरती   करणे.   एका   �ठकाणापासनू   दसु-या   �ठकाणी   नेणे, 

अदलाबदल�   करणे 

 

बला� कार   (कलम   375)   –   म�हले� या   समंती�शवाय   म�हले� या   योनी   म� ये   �लगं   �कंवा   इतर   कुठल�ह�   व� त ू  टाकणे 

�कंवा   आप� याबरोबर   अथवा   अ� य   कुणाबरोबर   असं   कर� यास   मजबरू   करणे.   म�हले� या   शर�रा� या   कुठ� याह� 
भागाचा   अशा   �कारे   उपयोग   करणे   � हणजे   योनी/ल��गकम� ये   �वेश   करणे   होय/शर�रा� या   कुठ� याह�   अ� य   भागात 

�वेश   करणे.   म�हले� या   ल��गक/म�ुमागा�वर   आपले   त�ड   लावणे   �कंवा   म�हलेला   आप� याबरोबर   /अ� य   कुणाबरोबर 
असे   कर� यास   मजबरू   करणे.  

  

साम�ूहक   बला� कार   (कलम   376) 

�पडीतांचे   अ�धकार   :   एफआईआर   (FIR)      न�द   करणे   आ�ण   पोल�सांसाठ�   �नयम   व   �ोटोकॉल: 
 

● एफआईआर   (�थम   सचूना   �रपोट�   /   फ� ट�   इनफॉम�शन   �रपोट)   �पडीता� या   �हशबेा�माणे   अपरा� याचे 

�ववरण   होत.े   असे   काह�   ज�र�चे   नाह�   क�   �पडीतानेच   एफआईआर   �दल�   पा�हजे.   या   घटनेचा   परुावा   �कंवा 
एखाद�   कुठल�   मा�हती   मा�हत   असणे   जेणेक�न   � या   घटनेची   भरपरू   मा�हती   �मलावी.   �पडीता� या   बाजनेू 

एफआईआर   फाईल   क�   शकतात.   परंत ू  � यांना   हे   त�े हाच   करता   येईल   जे�हा   �पडीतांची   समंती   असेल 

आ�ण   नतंर   होणा-या   तपासणीसाठ�   मदत   करायला   तयार   � हा.   ल�ात   ठेवा,   तपासणी   स�ु   कर� यासाठ�   हा 
प�हला   द� तऐवज   आहे   जो   पो�लसांना   तयार   करावा   लागतो.  

● बहुधा   ल��गक   �हसें� या   �शकार   होणा-या   म�हलांना   �रपोट�   कर� याचा   ह� क   आहे.   परंत ू  त े  तसे   कर� यास 

तयार   आहे   /नाह�   ह�   �तची   मज�   असेल.   पोल�स   एफआईआर   �ल�ह� यास   नकार   देऊ   शकत   नाह�.   � या 
पलु�सकम�ने   एफआईआर   �ल�ह� यास   मनाई   केल�   तर   तो   �पडीता� या   अ�धकारांचे   उ� लघंन   करत   आहे. 

एफआईआर   न   �ल�ह� या� या   आरोपाने   प�ुलसकम�लाच   दोन   वषा�ची   जेल   जा� याची   �श�ा   होऊ   शकत.े 

 

खेल   बदल  फ��ड   गाइड  | 52 | www.videovolunteers.org 

 



● कुठ� याह�   पो�लसाने   �कंवा   पोल�स   ठा� यात   एफआईआर   �ल�ह� यास   नकार   देत   असेल   तर   त�ु ह�   व�र�ठ 

अ�धका-यांकड(ेएसीपी/डीसीपी)   अपील   क�   शकतात.   परंत ू  त े  ह�   तयार   नसतील   तर   दंडा�धकार�   कड े

जावे.-(�ड� ��� ट   मिज� �ेट,   चीफ   जउुी�शयल   �मज� �ेट   /   चीफ   मे�ोपॉ�लटन   मिज� �ेट)  

● एफआईआर   कोण� याह�   ठा� यात   �लहून   घेऊ   शकतात   आ�ण   नतंर   सबं�ंधत   ठा� यात   पाठवता   येत.े  

● एफआईआर   न�दव�यासाठ�   त�ार   करणा-यास   ठा� यात   हजर   रहाणे   गरजेचे   नाह�   तो   फोनव�न   �कंवा 
ईमेलव�न   एफआईआर   देऊ   शकतो.  

● जर   �पडीत   मा�नसक   व   शार��रक   �� टया   (अशंत:/पणू�त:)   स�म   नसेल   तर   पोल�स   अ�धकार�   � या 
म�हले� या   घर�   �कंवा   ती� या   सोयीनसुार   � या   �ठकाणी   जाऊन   जबानी   �लहून   घेतील   जर   बला�काराचे 

�करण   असेल   तर�ह�   �हच   ���या   अवल�ंबल�   जाईल.  

● ल��गक   शोषण,   चो�न   बघणे,   पाठलाग   करणे,   बला� कार   आ�ण   साम�ूहक   बला� कार   या   �करणाचे   �रपोट� 
फ� त   म�हला   पोल�स   ऑफ�सर   � दारेच   �ल�हले   जातात.   एकदा   �रपोट�   �ल�ह� यानतंर,   �ल�हणारे 
अ�धकार�ना   �म�ा�त   आहे   �क   जे   काह�   �ल�हले   आहे   त े  वाचनू   दाखवणे   � हणजे   हे   �नि� चत   होईल   क�   जे 

सां�गतले   त े  �ल�हले   आहे.   जर   �ल�हणारा   वाचनू   दाखवत   नसेल   तर   � यास   वाच� यास   सांगणे,   हा   त�ार 
करणा-याचा   अ�धकार   आहे.  

● कुठ� याह�   �कारचा   बदल   करता   येणार   नाह�   हे   �नि� चत   करा   क�   �रपोट�   �ब� कुल   � प� ट   /   सट�क   आहे.  

● �पडीताला   नेहमी   �रपोट�चे   त� य   दसु-यांदा   �नटनेटकेपणाने   पा�हले   पा�हजे   क�   त े  ठ�क   आहे   �क   नाह�   आ�ण 

आप�याकड े  �याची   एक   �त   घेतल�   पा�हजे. 

● एफआईआर� या   �ती   (कॉपी)   �मळव� यासाठ�   24   तासा� या   आत   तपासणीअ�धकार�   �पडीताला   दंडा�धकार� 
यां�यासमोर   ठेवेल   � हणजे   � याची   सा�   घेतल�   जाऊ   शकेल.  

● �� येक   �पडीताला   कोटा�कडून   एका   वक�लाची   �नय�ु ती   कर� याचा   ह� क   आहे.  

● तपासणीची   प�रि� थती   जाण� यासाठ�   �पडीत   तपासणी   अ�धका-याशी   सपंक�    क�   शकतो.  

● पोल�स   �म�डयासाठ�   आ�ण   जनतसेाठ�   िज�वता� या   ओळखीचा   खलुासा   करणार   नाह�.  

● एका   म�हलेला   �कंवा   मलुाला   रा�भर   पो�लस   ठा� या�या   क�टडी   मधे   ठेऊ   शकत   नाह�.  

● िज�वताला   अनवुादाची   गरज   पडल�   तर   ती   उपल� ध   क�न   �दल�   जाईल.  

● सचूना   �मळा� यावर   24   तासा� या   आत   िजवीताला   �च�क� सा   पर��ण   साठ�   जवळ� या   हॉ� पीटलम� ये   नेले 

जाईल.  

● जीवीताला   अ� य   �वशषे   कुठ� या   गो� ट�ंची   आव� यकता   असेल   तर   ती   परु�वल�   जाईल. 

 

िजवीता   नाबा�लक   असेल   तर 
● सा�   � या�ठकाणी   � या   � या�ठकाणी   नाबा�लक   राहत   असेल.  

● सा�   देणारा   अ�धकार�,   उप�नर��क   (सब   इं� पे� टर)   या   पदाखालचे   अ�धकार�   नसतील   आ�ण   एक   म�हला 
अ�धकार�   असल�   पा�हजे.  

● पो�लस   अ�धकार�   �सेम� ये   नसावा.  
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● छोटा   मलुगा   कुठ� याह�   प�रि� थतीत   आरोपी� या   सपंका�त   नसावा.  

● एखादा   � य� ती   � यावर   मलुाचा   भरवसा   आहे   तो   उपि� थत   राह�ल.  

● मान�सक   व   शार��रक   �� टया   (अशंत:/पणू�त:)   �वकलांग   मलुांसाठ�   एक   �वशषे�ाला   बोलावनू   घेऊ   शकतात. 

श� य   झा� यास   सा�   ऑ�डओ   ि� हडीओ   मा� यमातनू   घेतल�   जावी. 
● जर   आव� यक   असेल,   पोल�स   आपातकाल�न   आ�यासाठ�   �नकटतम   आ�य   घरात   नाबा�लकला   घेऊन 

जाईल   आ�ण   बालक� याण   स�मती   (सीड� लसूी)   समोर   सां�गतल�   जाईल. 

● पोल�स   24   तासां� या   आत   बाल   क� याण   स�मती   आ�ण   �वशषे   � यायालयात   बालयौन   अपराधा� या   सव� 
�करणांवर   �रपोट�   करतील.  

 

�च�क�सा  पर��ण 
मे�डकल   तपासणी   ह�   केवळ   िजवीता� या   समंतीने   होऊ   शकत.े  

● एखादया   � य� तीवर   िजवीताचा   भरोसा   असेल   तरच   ती   � य� ती   �चक�� सा   पर��णे� यावेळी   उपि� थत 

राह�ल.  

● िजवीताला   �च�कि� सय   पर��ण   केवळ   एक   म�हला   डॉ� टर� दारे   केले   जाईल.  

● पो�लस   हे   �नि� चत   करतील   क�,   हॉ� पीटलातनू   नमनेु   एक�   क�न   लवकरात   लवकर   �योग   शाळेत 

पाठवावे.  

● �च�क� सक   िजवीतावरचे   घाव,   शा�रर�क   जननांग   जखम,   एसट�डी,   एचआय� ह�   साठ�   इलाज   करणे. 

िज�वताला   संभा�वत   गभा�व� था   /आपात   गभ�   या   बाबतीत   चचा�   करणे.  

● सगळया   हॉि� पटलम� ये   िज�वताला   फुकट   �ाथमीक   उपचार   दयावे   आ�ण   कायदयानसुार   पो�लसांना 
घटनेची   ताबडतोब   सचूना   देणे   अ�नवाय�   आहे.  

● 2014   म� ये   सपुीम   कोटा�ने   बला� कार   �नधा�रणासाठ�   दोन   बोटांचे   पर��नावर   ��तबंध   केले   आहेत.   आ�ण 

आतंररा� ��य   कुठल�ह�   �च�क� सा   प�र�ण   गरै   आ�मक   प� दतीने   असल�   पा�हजे.   जर   िजवीताची   समंती 
असेल   तर   केवळ   पजंीकृत   �चक�� सक   पर��ण   क�   शकेल.  

● िजवीताला   मान�सक,   मनवाै�ा�नक   �कंवा   अ� य   परामश�साठ�   पाठवले   जाईल.  

एका   हॉ� पीटल� दारा   िज�वतावर   उपचार   न   के� यासतो   एक   दंडनीय   अपराध   आहे.   � यासाठ�   कारावास   (1   वषा�पय�त 

वाढू   शकत)े   �कंवा   दंड   हे   दो� ह�   होऊ   शकत.े  

 

�रपो�ट�ग   और   सा�ा� कार   �ट� स  
● जे� हा   आप� या   समोर   ल�ैगकं   �हसेंचे   �करण   येत े  त�े हा   िजवीताचे   अ�धकार   जाणा.   पो�लस   व   डॉ� टरांचे 

�ोटोकॉल   आ�ण   एफआईआर   दे� याची   ���येची   मा�हती   �मळवा.   हे   िजवीता� या   सहायता   �मळव� यासाठ� 
अनभुवाचे   द� तऐवजीकरण   व   तपासणी   �रपोट�   कर� यासाठ�   आप� याला   मदत   होईल.   पो�लस      �कंवा 
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डॉ�टर   � दारे   उ� लंघन   बारका�वर   �रपोट�   कर� यास   मदत   होईल.   िजवीताला   भेट� यापवू�   प�ह� यांदा   वरचा 
भाग   पणू�   आ�ण   ल�पवू�क   वाचा.  

● प�ह� यांदा   आपला    कॅमेरा   काढ� यापवू�    िजवीताशी   बोलावे.  

● �फ� याकन� या   प�हले   हे   �नि� चत   करा   क�   आपण   स�ूचत   समंती   �मळवल�   आहे.  
● जर   िजवीता   वय� कर   असेल   तर   �त� या   मजंरू��शवायवी�डओम� ये   �तचे   नाव   ओळख   न   देणे.   जर   �प�डता 

वारलेल�   असेल   तर   या   �करणात   प�रवाराची   संमती   आव� यक   आहे.   

● िजवीताचे   वय   जाणनू   � या.  

● िजवीता   नाबा�लक   असेल   तर   �तची   ओळख,   नाव,   चेहरा   याचा   खलुासा   क�   नका.   त�ु ह�   अशा�कारे   शटू 

करा   क�   � यांचा   चेहरा   येणार   नाह�.  

● हे   �नि� चत   करा   क�   िजवीता   व   प�रवारातील   सद� यांचा   जे� हा   आपण   सा�ा� कार   करतवेेळी   त�े हा   त े

आरामात   बसलेले   हवे.  

● ल��गक   �हसंा   या   घटनेचा   तपशील   सतत   बोलायला   न   सांगणे   जर   भावना� मक   क� टातनू   जात   आहे   तर   � या 
घटनेचे   बारकावे   सांग� यास   दबाव   क�   नये.   बोलतांना   त�ु ह�   परत   याच   मा�हतीपय�त   येव ू  शकता   त�े हा   ती 
बोल� या� या   प�रस�थतीत   असेल   �कंवा   त�ु ह�   या   घटनेची   पणू�   मा�हती   असले� या   दसु-या   � य� तीकडून 

मा�हती   घेऊ   शकता   आ�ण   ती   पीटूसीम� ये   सामील   करा.   जे� हा   आपण   िजवीतबेरोबर   बोलाल   त�े हा.  

चेक�ल�ट : खाल�ल   गो� ट�   ल�ात   ठेवणे   फारमह� वाचे   आहे.   सवा�त   यो� य   � हणजे   एक   � हॉईस   ओ� हर   फ� त 

या   मा�हतीबरोबरच   रेकॉड�   केला   पा�हजे.  

● मा�हत   करा   क�   एफआई�आर   न�दवला   आहे   का?   जर   हो,   तर   पो�लसांनी   �दले� या   वागणकू�ब�दल   �पडीतलेा 
ज�र   �वचारा,   क�   � यांनी   सहकाय�   केले   काय?   त े  सवेंदनशील   होत े  काय?    (पोल�सांचे   �ोटोकॉल   आ�ण 
एफआईआर   � या   भागाला   वाचा)  

● वदैयक�य   तपासणी   झाल�   का?   चाचणी� या   आ�ण   आपल�   परवनागी   घेतल�   का?  

● डॉ� टर   सवेंदनशील   होत े  का?   � यांनी   कोणता   �व�च�   �� न   �वचारला   का?   उदा.   � यांनी   �त� या   ल��गक 

पा� व�भमूीवर   �� न   उ�प� थत   केला   का?  

● वदैयक�य   चाचणी   कशी   झाल�,   हे   तपास� यासाठ�   ‘दोन   बोटांची   चाचणी’   झाल�   का?   आपण 

वदैयक�य-�व�धक   (कायदेशीर)   तपासाची   �त   घेऊन   कोण� याह�   डॉ� टर   कडून   वाचनू   घेऊ   शकता.   जर 
आप� याला   मे�डको   �लगल   तपासणी   वाचनू   घे� यास   अडचण   होत   असेल   तर   आपण   गोवा   ऑफ�सम� ये 

संपक�    क�   शकता 

  

ल�ात   ठेवा   क�,   उ� लघंनास    �स� द   करणे   अ� यतं   मह� वाचे   आहे   (वर�ल   भाग   बघा)   केवळ   घटनेची   मा�हती   देणे   परेुसे 

नाह�.   आप� याला   सांगावे   लागेल   क�,   �पडीत�े या   अ�धकारांचा   कायदेशीर   ���ये� दारे   शा   �कारे   उ� लघंन   झाले, 

पो�लसांनी   कशा�कारे   �नयमांचे   (�ोटोकॉल)   चे   उ� लघंन   केले. 
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ववैा�हक   बला�कार 
 

 
पा� व�भमूी   –    सयं�ु त   रा� �ा� या   �नकषा�नसुार   भारतात   अदंाजे   75   वहवाह�त   � �ीया   ववैा�हक   बला� कारा� या   �शकार 
होतात.   इतकेच   न� हे   तर,   देशात   कोणताह�   असा   फौजदार�   (���मनल)   कायदा   नाह�ये   जो   �ववाहानंतर   पती� या 
बळजबर�   संयोगाला   मनाई   क�   शकेल   �कंवा   असे   करणा-याला   �श�ा   देऊ   शकेल.   याचाच   अथ�   असा   क�   भारतात 

� �ीयांना   आप� या   शर�रावर�ल   अ�धकारासारखा   कोणताह�   मलुभतू   अ�धकार   नाह�.  
 

पतीकडून   झाले� या   ल��गक   �हसें�व�� द   कायदेशीर   �दलासा   ‘�हसंा   अ�ध�नयम   2005’   � या   अतंग�तच   �मळू   शकतो. 
हा   द�वानी   (�स� हल)   कायदा   आहे.   � याने   �पडीतलेा   सरं�ण   तर   �मळत े  परंत ू  अपरा� याला   �श�ा   �मळ� यासाठ� 
कोणतीह�   श� यता   नाह�.   यासाठ�   ववैा�हक   बला� काराक�रता   फौजदार�   कायदयाची   गरज   आहे. 

 

जर   एखादया   � य� ती� या   प� नीचे   वय   15   वषा�पे�ा   कमी   अस� यास   �त� याबरोबर   सभंोग   के� यास   तो   आरोपी   होऊ 

शकतो.   अशा   प�रि� थतीत   आप� यातच   �वरोधाभास   असतो   कारण   कायदयानसुार   मलु�� या   ल� नासाठ�   �तचे   वय 

18   असले   पा�हजे.  

 

ववैा�हक   रेप� या   घटनेत   �रपो�ट�ग   /   इंटर� हू   करतवेेळी   आपण   या   भागा� या   स�ुवातीला   �दले� या   �ोटोकॉल   पाळले 

पा�हजे.   या   घटनेत   इंटर� हू   �ट� स   आ�ण   �रपो�ट�ग   चेक�ल� ट   ल��गक   �हसंा   14   से� शनम� ये   असेल. 

अशा   घटनेत   आप� याला   बोल� याची   संधी   �मळत े  क�   ववैा�हक   बला� कार   या   घटनेत   फौजदार�   कायदयाची   गरज   का 
आहे.  

 
कायदेशीर   �ट� स    जोपय�त   ववैा�हक   बला� कारासाठ�   फौजदार�   कायदा   नसेल   घरातील   �हसंा   अ�ध�नयम   2005   नसुार 
ह�   केस   दाखल   क�   शकतात.   हा   �दवाणी   (�स� ह�ल)   कायदा   आहे   � याम� ये   अपरा� याला   �श�ा   होईलच   असे   नाह�.  
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घरातील   �हसंा 
 

 
आप� या   देशात   घरातील   �हसंा   2003   म� ये   50703   �करण   दाखल   झाले.   त े  2013   पय�त   � यांची   स�ं या   1,18,866 

झाल�   आहे.   10   वषा�त   134   ट� यांनी   वाढ   झाल�. 
 

घरातील   �हसंा   ह�   भारतात   �वशषे   गो� ट   नाह�.   हे   तर   द�ुनयाभरात   चालत.े   परंत ू  भारत   इतर   देशांपे�ा   वेगळा   आहे 

कारण   इथे   अजनूह�   अशा   �करणात   शांत   बसनू   राह� याची   स�ं कृती   आहे. 

 

सरकार�   सव�नसुार   54   ट� के   प�ुष   51   ट� के   � �ीया   असं   समजतात   आप� या   सासर� यांना   बेइ� जत   करणे,   घराची 
काळजी   न   करणे,   खा� यात   मीठ   कमी   जा� त   होणे   या   �करकोळ   गो� ट�ंसाठ�   पतीने   आप� या   प� नीवर   हाथ   उचलणे 

यो� य   आहे. 

 

2005   म� ये   घरातील   �हसेंवर   भारत   सरकारने   अ�ध�नयम   लागू   केला   आहे.   या   कायदयात   त�डी,   शार��रक,   ल��गक 

�कंवा   आ�थ�क   गरैवत�न   या   गो� ट�   समा�व� ट   आहेत   –   मग   या   खरोखर   असो   �कंवा   धमक�   � व�पात. 

याचा   अथ�   खाल�ल   सव�   गो� ट�   घरातील   �हसंा   � हणनू   मान� या   आहेत. 

● मारणे,   �चडणे,   थ� पड,   दाबणे   �कंवा   धकका   देणे.  

● वयै� तीक   संप� तीचा   नाश   करणे.  

● � �ीयांना   �त� या   �म�   /   प�रवाराला   भेटू   न   देणे. 

● खाजगी      /   साव�िजनक   �ठकाणी   अपमान   करणे.  

● संप� तीवर   जबरद� तीने   क� जा  

● टोकाचा   �तर� कार   करणे   �कंवा   �व� वासघाताचा   आरोप   लावणे.  

● संभोगास   �ववश   करणे.  

● हंुडयासाठ�   छळणे. 

 

घरातील   �हसेंवर   एक   केस   न�दवणे. 
(�ोत : http://www.bellbajao.org/home/resources/the-law-pwdva/) 

 

वर�लपकै�   कुठल�ह�   घटना   घडल�   असेल   तर   म�हला   � वत:   �त� यावतीने   खाल�लपकै�   कुठ� याह�   अ�धका-याकड े

जाऊन   �� य�   सचूना   �रपोट�   (डीआईआर)   दाखल   क�   शकत.े  
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संर�ण   अ�धकार�   (पीओ)    –   सरकार� दारे   यांची   �नय�ु ती   होत.े   हा   अ�धकार�   डीआईआर   दाखल   क�न   मिज� �ेट� या 
समोर   त े  �� ततु   करतात   व   कोटा�� दारे   �दले� या   आदेशाची   अमंलबजावणी   झाल�   क�   नाह�   हे   �नि� चत   करतो.  

एक   सेवा   दाता    –   ह�   एक   एैि� छक   सघंटना   असनू   रा� य   सरकार   अतंग�त   न�दणीकृत   आहे.   ह�   सघंटना   सरं�ण 

अ�धका-याकड े  डीआईआर   दाखल   करणे,   कायदेशीर   सहा�यता   �मळवनू   देणे,   तपासणी   काळजी   व   इतर   मदत 

दे� याचे   काम   करत.े  

पोल�स    –   भारतीय   दंड   स�ंहत�े दारे   (कलम   498   ए)   नसुार   पोल�स   फौजदार�   ग�ु हा   दाखल   क�   शकतात   � याचबरोबर 
घरातील   �हसंा   अ�ध�नयम   अतंग�त   डीआईआर   दाखल   क�न   � याची   एक   एक   �त   मॅिज� �ेटला   पाठव ू  शकतात.  

मॅिज� �ेट    –   घरातील   �हसंा   अ�ध�नयम   अतंग�त   म�हला   मॅिज� �ेट� या   कोटा�त   जाऊन   डीआईआर   दाखल   क�   शकत.े 

जर   म�हलेची   केस   आधीपासनूच   �वचाराधीन   असेल   तर   ती   घरातील   �हसंा   अ�ध�नयमानसुार   ‘अतं�रम   आवेदन’ 

भ�न   केस   �लं�बत   अस� याची   मागणी   क�   शकत.े  

ल�ात   ठेवा   क�   घरातील   �हसंा   �करणाचे   �रपो�ट�ग   �कंवा   मलुाखत   घेतवेेळी   तचे   �नयम   (�ोटोकॉल)   असतील   जे 
ल�ैगक   �हसेंसाठ�   लाग ू  असतील. 
  

इंटर�य ू �ट�स : 
● िजवीतबेरोबर   मलुाखत   घेतवेेळी   �त� याशी   बोला.   �तला   कॅमेरा   समोर   बसवनू   एका   पाठोपाठ   �� न   �वचा� 

नका.   हे   �नि� चत   करणे   ज�र�   आहे   क�,   त�ु ह�   एक   �दवस   �त� याबरोबर   रहा.   कॅमे-यासमोर   आण� याआधी 
�त� याशी   चांगले   सबंंध   �नमा�ण   करा   मग   ती   आप� याशी   सहज�र� या   बोलेल. 

● आपण   या   �दवसाचा   उपयोग   चांगले   बी   रोल   घे� यासाठ�   क�   शकतो.  

● वा� त�वक   हे   जाणनू   घेणे   मह� वाचे   आहे   क�,   िजवीतनेे   कोण� या   �हसेंचा   सामना   केला   परंत ू  � वत:ला 
येवढयावरच   थांबव ू  नका.  

● बोलतांना   समजनू   घे� याचा   �य� न   करा   क�   अशी   कुठल�   गो� ट   आहे   � यामळेु   ती   �हसेंला   नाह�   � हण ू  शकल� 
नाह�,.   ल� न   मोडू   शकल�   नाह�,   आ�थ�क�� टया   ती   नव-यावर   अवलंबनू   होती   का?   �तने   �हसेंला   �वरोध   केला 
तर   समाज   �तलाच   दोषी   ठरवेल   अशी   �तला   भीती   वाटल�   का?  

● एफआईआर   दाखल   करायचा   क�   नाह�?   हे   �तला   �वचारा.      केला   असेल   तर   कुठ� या   दडपणाखाल�   केला 
आ�ण   केला   नसेल   तर   का   नाह�?      हे   जाणनू   घे� याचा   �य� न   करा. 

�रपो�ट�ग  चेक�ल�ट : 
● ह�   गो� ट   जाणनू   � या   क�   पीडीतनेे   पोल�सांना   सपंक�    केला   क�   नाह�?   पोल�सांचा   रोख   कसा   होता? 

● पोल�सांनी   एफआईआर   दाखल   क�न   घे� यास   नकार   �दला   का?   जर   एफआईआर   दाखल   केला   असेल   तर 
� या   घटनेचे   पढेु   काय   होत   आहे. 
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ऐ�सड   हमला 
 

 

पा�व�भमूी   :    भारतीय   दंड   सं�हता   कलम   326   अतंग�त   कुणावर      ऍ�सड   ह�ला   करणे   एक   ग�ुहा   आहे.   .   याची   �श�ा 
�कमान   १०   वष�   कारावास   आहे.   दंडाबरोबरच   �श�ा   ज�मठेपेत   बदलल�   जाव ू  शकत.े.   जि�टस   वमा�   कमेट�   �या 
स�मती�या   �शफारशीं�या   आधारावर.   २०१३   मधे   ल��गक   �ाणघातक   ह�ला   अ�ध�नयम   द�ु��याबरोबर   कायदा   �ह 

बनवला   गेला. 
 

ऐ�सड   ह��या�या   �पडीताला   भरपाई,   �वलाज   आ�ण   आ�ण   याच   बरोबर   ऐ�सड   �व��वर   �नय�ंण   आण�यासाठ�      क� 
�ब��   को   �नयं��त   करने   के   �लए   सव��च   �यायालयाने   2013   म�ये   माग�दश�क   त�वे   जार�   केल�   आहेत. 

 

तर�ह�   २०१४   मधे   पणू�   भारतात   ऍ�सड   ह�ला   �या   ३०९   केसेस   दाखील   झा�या   आहेत. 
 

ऍ�सड   ह�ला   �या   जा�तक�न   केसेस   मधे   ह�ला   करणारे   मा�हतीगार   आ�ण   त े  लोक   असतात   �यां�या      जवळीक 

वाढव�या�या   �य�नांना   �पडीताने   धडुकावनू   लावले   असत.े   .   ऐ�सड   ह��यात   गंभीर   जखमा   होतात   आ�ण   कायमचे 

अपगं�व   येत.े   पी�ड़तासाठ�   जीवन   ओझ े  बननू   जात.े   चेहरा   �व�पू   झा�यामळेु   �या   नौकर�ह�   नाह�   क�   शकत.  

 

ऐ�सड   ह�ला   पी�डतां�या   ईलाज   आ�ण   पनुव�सनसाठ�   सव��च   �यायालयानचे   माग�दश�क   त�वे  
 

● सरकार�   आ�ण   खासगी   दवाखा�यांत   ऐ�सड   ह�ला   पी�डतां�या   इलाजासाठ�   पणू�   स�ुवधा   (इलाज,   बेड, 

जेवण,   पाणी   इ.)   मोफत   �दले   जाईल.   कोणताह�   दवाखाना   ऐ�सड   ह�ला   �पडीताचा   ईलाज   कर�यास   मना 
नाह�   क�   शकत,   हे   सांगनू   �क   �यां�याकड े  �ह   स�ुवधा   नाह�.   दवाखा�यात   सव��थम   �ाथ�मक   उपचार   �दला 
जाईल.   आ�ण   प�र�थती   सधुार�यावर   �पडीताला   दसु�या   दवाखा�यात   �श�ट   केले   जाव ू  शकत े  िजथे   स�ुवधा 
असेल. 

● ऐ�सड   ह�ला   �पडीताचा   ईलाज   कर�यास   मना   करणा�या   दवाखा�यावर   कारवाई   होऊ   शकत.े 

● २०१४   मधे   ल�मी   केस   मधे   भारता�या   सव��च   �यायालयाने   हे   बधंनकारक   केले   �क   ए�सड   ह�ला 
जी�वतलेा   १५   �दवसां�या   आत   ३   लाख   �पये      हमला   जी�वता   को   15   �दन�   के   भीतर   3   लाख   �पयांची      एक 

�कमान   र�कम   भरपाई   �हणनू   दे�यात   येईल.   �डस�बर   २०१५   मधे,   तजेाब   ह��याचा   केस   मधे   प�रवत�न 

क� �ा�वार   एका   या�चकेत   चचंल   व   सोनम   पासवान   �या   दोन   ब�हणीं�या   केसमधे   भरपाई   र�कम   १०   लाख 

�पये   पय�त   वाढवल�   गेल�   आहे.   �यायालयाने   सां�गतले,”   ल�मी�या   केस   मधे   �यायालयाने   �दलेले 

आदेशप�   कुठे-ण-कुठे   ए�सड   ह��यातील   �पडीताला   जा�त   भरपाई   दे�यास   थांबवत   आहे.   खासक�   जे�हा 
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पी�डता�या   शर�रावर   जखमा   अस�यास.   �याला   �या   �यायालया�वारे   �यानात   ठेव�याची   गरज   आहे.   �या 
�वशषे   त�यां�या   आधारावर,   हे   �यायालय      3,00,000   �पये   जा�त   भरपाई   देऊ   शकत.े 

● ए�सड   ह��या�या   केसेसची   सबं�ंधत   भरपाई      िज�हा   कायदा   सेवा   �ा�धकरण   �वारा   मजंरू   केल�   जात.े 

● सवा�त   प�हले   �या   दवाखा�यात   ए�सड   ह��यातील   �पडीतावर   ईलाज   चालत   असेल   तो   दवाखाना 
स�ट��फकेट   देईल   �क   अमकु   म�हला   �कंवा   मलुगी   ए�सड   हमा�याची   �पडीत   आहे.   आप�या   ईलाज, 

�लाि�टक   सज�र�   आ�ण   रा�य   सरकार   �कंवा   क� �   सरकार   �वारा   मदतीसाठ�   बनव�या   गेले�या   योजनांचा 
लाभ   घे�यासाठ�   स�ट��फकेट   चा   वापर   क�   शकत.े 

  

ऐ�सड   ह�ले   थांबव�यासाठ�   ए�सड   �व��वर   सव��च   �यायालयाचे   माग�दश�क   त�वे   : 
 

● ऐ�सड   �या   मोक�या   �व��वर   परुपणे   बदं�,   दकुानदारांना   �वकत   घेणारे   तसेच   �वकलेल�/   �वकत 

घेतलेल�याचे   �माणाचा   रोजचा   रेकोड�   ठेवावा   लागेल. 

● ऐ�सड   �याच   �य�तीला   �वकले   जाईल   जो   आपले   ओळखप�,   प�ा,   फोन   नबंर   असी   पणू�   मा�हती   देईल 

आ�ण   ए�सड   खरेद�चे   काय   कारण   आहे   �याचीह�   मा�हती   देईल. 

● ऐ�सड      �वकणारा   ए�सड   �या   �टॉक   ची   मा�हती   १५   �दवसांअगोदर   �या   ए�रयातील   एसडीएम   ला   देईल. 

● जर   ऐ�सडचा   अघो�षत   �टॉक   पकडला   जातो   तर      एसडीएम   ला   सव�   माल   ज�त   कर�याचा   आ�ण 

दकुानदारावर   ५०,०००   �पये   दंड   ठोठाव�याचा   अ�धकार   आहे. 

● �वताच(�करकोळ   �व��चा)   माल   ए�हढा   हलका   असला   पा�हजे   �क   �याचा   मानवी   शर�रावर   काह�ह� 
हा�नकारक   प�रणाम   होणार   नाह�. 

● १८   वषा��या   खाल�ल      वयातील   �य�तीला   ए�सड   �वकले   नाह�   जाणार. 
● या   माग�दश�क   त�वाचे   उलघंन   के�यास   सबं�ंधत   ग�ुहेगारावर   एसडीएम   ५०,०००�पये   पय�त   दंड   लाव ू

शकतो. 
  

केसम�ये   ह�त�ेप   कर�यासाठ�   प�हले   हे   जाणनू�या   �क   वर�ल   �दले�या   माग�दश�क   त�व   �या   दोन   भागातनू 

कोण-कोणाचे   उ�लघंन   केले   गेले   आहे.    �याच   मा�हती   आ�ण   त�या�या   आधारावर   एक   �हाईस   ओ�हर   रेकोड�   करा. 
 

मलुाखती   साठ�   ट�प:     जे�हा   �मह�   �पडीत   बरोबर   बात   करत   असाल,   �कंवा   शटू   करत   असाल,   �ल�हत   असाल   , 

�यावेळी   खाल��माणे   �दलेले   म�ुदे   �यानात   ठेवणे   गरजेचे   आहे.   

 

श�ूटगं /मलुाखतीसाठ�    �ट�स : 
● �रपो�ट�ग   आ�ण   इंटर�य(ूमलुाखत)   साठ�   �याच   �ोटोकॉल   चे   पालन      करा   जो      �लगं   आध�रत   �हसंा   वा�या 

भागात   स�ुवातीला   �दला   आहे. 
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● ओळख:   पी�ड़त   �य�तीचे   वय   न�क�   मा�हत   पा�हजे.   जर   �पडीत   नाबा�लक   आहे   तर   �तचा   चेहरा   आ�ण 

नाव   नाह�   दाखवले   जाव ू  शकत.   या   प�धतीने   शटू   करा   �क   �पडीताची   ओळख   ग�ुत   राह�ल. 

● �तला   परत-परत   हे   नका   �वचा�   �क   तमु�याबरोबर   काय   झाले   त े  �व�ताराने   सांगा.   जर   पी�डता 
भावना�मक   आ�ण   मान�सक   �ासात   असेल   तर   �व�ताराने   �वचा�   नका.   त�ुह�   ती   मा�हती   नतंरह�   घेव ू

शकता   जे�हा   ती   बोल�या�या   ि�थतीत   असेल.   �कंवा   कुणा   अशा   �य�तीकडून   मा�हती   �मळावा   �क   �याला 
केस   �वषयी   पणू�   मा�हती   असेल   आ�ण   त े  त�ुह�   आप�या   P2C   मधे   सांगा. 

● �यानात   ठेवा   �क   मलुाखती   दर�यान   �पडीताचा   प�रवार   सोबत   बसलेला   असेल. 

  

अहवाल(�रपो�ट�ग)   चेक�ल�ट 
● हे   मा�हत   क�न   �या   �क   काय   एफआईआर   दाखल   केल�   आहे?   जर   झाल�   असेल   तर   पो�लसांबरोबर   कसा 

अनभुव   रा�हला?   काय   पो�लसांनी   मदत   केल�?   काय   पोल�स   सवेंदनशीलपणे   �यवहार   करत   होत?े  

● काय   िज�हा   कायदेशीर   सेवा   �ा�धकरण   (�डि���ट   ल�गल   स�व�सेज   अथॉ�रट�)   यांनी   सव��च 

�यायालया�या   अदेशानानसुार   �पडीतासाठ�   नकुसान   भरपाई   मजंरू   केल�   आहे? 

● काय   �प�दताचा   वेळेवर   आ�ण   मोफत   ईलाज   झाला?   काय   �तचा   इलाजात   काह�   चालढकल   झाल�?   आ�ण 

हॉि�पटल   ने   यासाठ�   काय   कारण   सां�गतले?   हा   सरकार�   दवाखाना   होता   का   खाजगी? 

● ह�लेखोर   कोण   आहे? 

● पो�लसां�या   मत े  �या   ह��यामागचा   हेत ू  काय   अस ू  शकतो? 
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हंुडा 
 

 

पा�व�भमूी:       हंुडा   ��तबधंक   कायदा   १९६१   असनूह�   मलु�ं�या   ल�नात   हंुडा   देणे-घेणे   सरा�स   चालत.े   बहुतकेदा   �ह 

र�कम   ये�हाडी   जा�त   असत े  �क   मलुगी   ज�माला   येव ू  नये   �हणनू   आई-वडील   कुठ�याह�   थरावर   जाव ू  शकतात.  

खपू   लोक,   खासक�न   प�ुष/मलुाचे   पालक   या   आधारावर   हंुडा   �वरोधी   काय�यावर   ट�का   करतात   �क   म�हला   आ�ण 

�त�या   माहेरचे   �या   काय�याचा   गरैफायदा   घेतात.परंत ु  हा   कायदा   असनूह�   हंुडा   बळी   आ�ण   याला   जोडून   छळा�या 
घटना   कायम   समोर   येत   आहेत   आ�ण   हंुडा   बळी   साधारण   गो�ट   झाल�   आहे.   भारतात   २०१०   साल�   हंुडा   �या 
कारणाने   झाले�या   ह�या   �कंवा   आ�मह�यां�या   ८३३९   केसेस   न�दव�या   गे�या   आहेत. 

  

केस   �टडी   :    ल�ना�या   २   म�ह�यानंतरच   मीनाने   सासर   सोडले   कारण   ती   �तचा   पती   आ�ण   प�रवारातील 

लोकांकडून      मान�सक   आ�ण   शार��रक   छळ   सहन   नाह�   क�   शकल�.   ती   �त�या   ३   वषा��या   बाळाला   स�ंढडा   गावात 

आप�या   आई-व�डला�या   घर�   आल�.   �तचे   सासरचे   लोक   �या�याकड े  दा�गने   आ�ण   रोख   पशैांची   मागणी   कर�त 

होत.े   परंत ु  मीनाने   नकार   �दला.   त�ेहा   �तला   फ�त   लाठ�नेच   नाह�   तर   लोखडंा�या   ताप�या   सळइने   चटके   �दले. 

तर�ह�   �तचे   माता   �पता   �या   गो�ट�वर   जोर   देत   आहेत   �क   �तने   आपले   ल�न   मोड�यापासनू   थांबवावे   नाह�तर 
प�रवाराची   इ�जत   जाईल.   या   केस   �टडीला   अजनू   वळण   �या-   जर   �तची   ब�हण   असेल   तर   काय   होईल? 

  

�रपो�ट�ग   �ट�स: 
● हंु�या�या   कारणाने   छळामलेु   खपू   म�हला   आप�या   माता-�पता�या   घर�   येवनू   जातात.   त�ुहाला   �पडीत 

मेह�लेचा   बरोबरच   �त�या   आई-व�डलांचीह�   मलुाखत   �यायला   हवी. 
● पी�ड़तबरोबर   बात   करतांना   फ�त   घटना   /   �हसंा      �कंवा   ट�   के�हा   माहेर�   आल�   यावरच   फ�त   ल�   नका 

क� ��त   क�.   तमुचा   �य�न   ती   सीमा   ओळख�याचा   असला   पा�हजे   �क   �तने   के�हा   �वचार   केला   �क   आता   परेु 
झाले,   आ�ण   �तने   घर   सोडले?  

● माता-�पता   �या   मलुाखतीत   हंुडा   �वषयी   बात   करा.   �यांना   �वचार   �क   काय   �यां�याकड े  जर   पसेै   असत े  तर 
काय   �यांनी   देवनू   �दले   असत?े      आपण   हे   समज�याचा   �य�न   करतो   �क   त े  हंु�या   �या   र�कम   �या 
�वरोधात   आहेत   का   �या   �थे�या?   जर   हंुडा   नाह�   देव ू  शकत   तर   पया�य   काय   आहे?   त े  लोक   कायम   जा�त 

ची   मागनी   का   करतात? 

● जर   �यांना   एक   मलुगी   असेल   तर   �वचारा:   �त�यासाठ�   कसी   तयार�   कराल.काय   हंुडा   नाह�   देणार.   �काय 

हंु�यासाठ�   पसेै   जमवणार/कज�   घेणार? 

● जर   �यांना   मलुगा   आहे   तर   �वचारा:   तमु�या   मलुाचे   ल�न   होईल   तर   त�ुह�   �कती/काय   हंुडा   घेणार? 

● बी   रोल:   ल�नाचा   फोटो   अ�ब,   �पडीत   आ�ण   �त�या   प�रवाराचे   सी�व�स,   गाव,   आजबूाज�ूया   प�रसराचे 

शॉट. 
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