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तमुचे   �वडीयो   शटु�ंग 
 

 

आप�या   उपकरणांची   ओळख  

आप� या   टॅबलेट   �कंवा   फोन   मधे   काय   असले   पाह�जे? 
● अ�ँॉइड   चे   नवीन   ओ.एस.(ऑपरे�टगं   �सि� टम   –   लॉल�पॉप   �कंवा   � यापे�ा   उ� च) 

● मेमर�  - रैम  १  जी .बी , रोम  ८  जी . बी . 
● कॅमेरा  -HD या  FHD1080 

●  इ�टरनेट - वाई -फाई , �सम , ड�गल 

● �ड��ले  - ७ " �कंवा   ८ "   

 

चािज�ग 
●  त�ुह�   आप� या   टॅबलेटला   चाज�र�वारे   चाज�   क�   शकतात. 

टॅबलेट� या   चािज�ग   सॉकेट   म� ये   चाज�र   ची   कने� ट�ंग   पीन   जोडून 

वीजे   �वारे   चाज�   क�   शकतात. 

● �वजे�या   बोड�   चा   �वीच   चाल ू  करा. 
● टॅबलेट  �कंवा   फ़ोन  बरोबर   �दले�या    म�ैयअुल   ला   वाचा. 
● टॅबलेट   �कंवा   फोन   ची   बॅटर�   जपनू   वापरा.   ि� �न   चा   �ाईटनेस 

कमी   क�न   आपण   आप� या   फोनची   बॅटर�   वाचव ू  शकता.   आपण   से�टगंमधे   जाऊन   ि� �नचा   उजेड   कमी 
क�   शकता. 

● आपण   आप� या   टॅबलेट   �कंवा   फोनला   पॉवर   बँक   ने   स�ु दा   चाज�   क� 

शकता,   त े  कुठ� याह�   मोबाईल   दकुानावर   सहज   उपल� ध   होऊ   शकत.े 

● आप  आपण   अनाव� यक   अपॅ   ला   अनइन� टॉल   क�न   आपल�   बॅटर�   वाचव ू

शकतात. 

● आपण   आप� या   टॅबलेट   �कंवा   फोन� या   बॅटर�चा   �भावीपणे   उपयोग   क�   शकतात. 
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टॅबलेट   �कंवा   फोनने   ि� ह�डओ   कशा   �कारे   रेकॉड�   कराल? 
  

● टॅबलेटचे ‘ि� वच   ऑन’   बटन   दाबा. 

● म�ुय  मेन ू मधे   जा.  

●    कॅमेरा आइकॉन  ला   दाबा  

● कॅमेरा     �वडीयो   मोड वर   ठेवा  

●  कॅमेरा     से�टगं   मधे   जाऊन   ि� हडीओ   � वॉ�लट�   HD   �कंवा   FHD   ला   �नवडा. 

●  रेकॉड�   बटनला दाबनू   रेकॉ�ड�ग   स�ु   करा,   आ�ण   रेकॉ�ड�ग   थांबव� यासाठ�   रेकॉड�   बट�    प�ू हा   दाबा. 

● टॅबलेट   �कंवा   फोनला   नेहमी   ���तज   समांतर   अव� थेत   ठेवा. 

● रेकॉ�ड�ग� या   वेळी   टॅबलेट   �कंवा   फोन   ि� थर   ठेवा   जेणेक�न   आप�    ि� थर   �च�ण   क�   शकता.  

● झूम   इन   /   झूम   आऊट,   �ट� ट   �कंवा   पॅन   शॉट   चा   वापर   क�   नये.   उ� तम   �ेम   बनवनू   शटू�ंग   करा  

● मेन   मेन ू मधे   जा� यासाठ�   बटण   दाबावे. 

 

 

� ले   बॅक   �डल�ट   आ�ण   टॅबलेट   �कंवा   फोन   �वारे   फुटेज   कसे   �ा� सफर   करावे 
 

� ले   बॅक 
● मेन   मेन ू  मधे   जाऊन   गॅलर�   �सले� ट   करा. 

● ि� ह�डओ   ला   �नवडा   आ�ण   � ले   बटनला दाबा,   ि� ह�डओ   थांब�व� यासाठ� बटनाला   दाबा. 

● मेन   मेन ू  मधे   जा� यासाठ� बटन   दाबा. 

 
�डल�ट 

●  जोपय�त   ि� ह�डओ   फाईल   �सले� ट   होत   नाह�   तोपय�त   ती   दाबनू   ठेवा,   ऑ� शन   मेन ू  मधे   जाऊन 
�डल�ट   ला   दाबनू   ओके   दाबा. 
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�ा�सफर 

आपण   आप� या   ि� ह�डओ   फाईलाला   य.ूएस.बी.   केबल   �कंवा   � लटूूथ   � या 
मा� यमातनू   �ा� सफर   क�   शकतात.   आपण   ‘शअेर   इट’   सार� या   शअेर   अपॅ   ने 
स�ुधा   ि� ह�डओ   फाईल   शअेर   क�   शकता. 

 
य.ूएस.बी   �वारे  

● आपण   आप� या   फोन   �कंवा 
टॅबलेटला   य.ुएस.बी.   केबल 

�वारे   कं� यटूर   �कंवा 
लॅपटॉपला   जोडा. 

● टॅबलेट   �कंवा   फोन� या   मी�डया   �ा� सफर   ऑ� शनला   �सले� ट   करा.   आपले   उपकरण   तयार   आहे, 
आपण   कं� यटूर   �कंवा   लॅपटॉप   � या   मा� यमा�वारे   टॅबलेट   �कंवा   फोन� या   � या   लोकेशन   मधे   जा 
िजथे   आपल�   ि� ह�डओची   फाईल   आहे.   आपण   कॉपी   पे� ट   �वारा   अपे��त   लोकेशन   मधे   फुटेज 
�ा� सफर   क�   शकता. 

 

 
�ायपॉडचा(�तपाह�)   चा   उपयोग   कसा   करावा? 

· 

       �ायपॉड� या   सहा�याने   आपण   ि� थर   शॉट   घेऊ   शकता.  
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का�ह   मह�वपणु�   आ�ण   जाण� ़या   यो�य 
�फ� म-मे�कंग   ची   श� दावल� 

 
 

 या   भागात   आपण   एक   चांगला    ि� ह�डओ   बन�व� यासदंभा�त   �शकणार   आहोत.   परंत ु  � या   आधी   वारंवार 
वापर� या   जाणा-या   श� दांची   माह�ती   घेणे   आव� यक   आहे. 
 

�ेम 

�ेमचा   अथ�   होतो    #एकल   �च�,   हे   कॅमेरा�वारे   �च�ीत   (शटू)   केले� या   �फ�मचे   सवा�त   छोटे   प�रमा�    असत,े   याला 
आपण   एक   �कारे   असे   समज ू  शकतो   �क   कॅमेरा   ���नवर   आप� याला   जे   �दसत े  � याला   आपण   �ेम   असे   � हणतो. 

 
लोकेशन 

 �� येक   � थळ   िजथे   �च�ीकरण   होईल,   � याला   लोकेशन   � हणतात 

 
कंपोिजशन 

एका   �ेम   मधे   वेगवेगळया   � यि� त,   व� त ु  आ�ण   �र� त   जागेमधील    #र� ता.   या�शवाय   �काश,   सावल�,   हेड�पेस/ 

हेड�म,   लकु� पेस   /   नोज   � पेस,   आ�ण   � या   कोनामधनू   �च�   (शटू)   घेतले   गेले   यावर   देखील   �च�ाचे   (शटूचे) 

कंपोिजशन   अवलंबनू   असत.े   सवा�त   उ� तम   कंपोिजशन� या   �नयमाला   ‘�ल   ऑफ   थड�स’   � हणतात.  

 
शॉट 

हे    ि� ह�डओचे   मळू   प�रमा�    आहे.   कॅमे-याने   एकाचवेळी   घेतले� या   �च�ांना   ‘शॉट’   � हटले   जात.े   वा� त�वक   एक 
शॉट   त�े हा   स�ु   होतो   ज�� हा   आपण   रेकॉड�   बटण   दाबता   आ�ण   पॉज   बटनाने   शवेट   होतो.   कृपया   हे   �नि� चत 
करा   क�   �� येक   शॉट   15-20   सेकंदापे�ा   छोटा   नाह�.   जे�हा   कधी   ए�शन     �कंवा   एखा�या   वेगवान   लोक 
�कंवा   व�त ू  ची   शटु�ंग   करतांना,   जसे   �क   �क   र��याने   सायकल   जाने.   पणू�   ��या   सपं�यानंतरच   �टॉप   बटन 
दाबा.   याचा   अथ�   �क   सायकलला   �ेम   मधनू   बाहेर   जाऊ   �या   आ�ण   शॉट   �या   वेळेवर   ल�   �या. 
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जाण�यायो�य   �वडीयो   शॉ�स  
पाच   मळू     शॉ�स  

 १ .  � थापना   /   वातावरण   शॉट    (ELS) 

हा   शॉट   आप� याला   � या   � थानाची   मा�हती   देतो   आ�ण 

ब-याचदा   हा   शॉट   ‘ए� � ��म   लॉ� ग   शॉट   �कंवा 
ई.एल.एस.   घेतला   जातो  

 

पॉइंट  1.   �दश�नकत�,   या   गो� ट�त   आणखी   कोण 

आव� यक   आहे   हे   दश�वीत.े 

पॉइंट  2.   ईमारत   दश�वीत े  कुठे   आ�ण   का 

पॉइंट  3.   पो�लस   स�ुधा   आव� यक   आहेत   जे   गोि� टत   कोण   आहेत   हे   दश��वत े

पॉइंट  4.   या   �कारे   ‘� टॅि� ल�शगं   शॉट’   आप� याला   हे   दश��वतो   क�   ह�   गो� ट   एका   इमारतीजवळील   �वरोधाची   आहे   जी 
राजधानी   �े�ात   येत े 

 

 

 

 २ .  लॉगं   शॉट/   पणू�   शॉट  (LS) 

लॉगं     शॉट  कहानीतील   पा�ांना   द�श��वतो.   �यां�या 
पणू�   शर�रालाह�   �वशी�टप�धतीने   दाखवतो. 

  

पॉइंट  1. �ठकाणाची   मा�हती   �मळत,े   �क   त े  कुठे   आहे. 

पॉइंट  2. �दश�नकत�   स�ुधा   कहाणीचा   मह�वपणू�   भाग 
आहेत   जे   सांगतात   �क   हे   कशा�वषयी   आहे. 

पॉइंट  3.   बेनर   �कंवा    पो�टर   मधनू   हे   �दसत े  �क   �दश�न   कशा�वषयी   आहे   आ�ण   �दाषा�का�या�ची   काय   मागनी 
आहे. 

पॉइंट  4.�दश�नकत�   या   कहानीचे   महवपणू�     भाग   आहेत,   जे   सांगतात   �क   कहाणी   कोणा�वषयी   आहे. 

 

या�कारे   एक   लॉगं   शॉट   �वरोध   करणाया�   म�ुय   पा�ांची   ओळख   क�न   देतो.   आ�ण   �यां�या   माग�यां�वषयी   मा�हती 
देतो.   हा   पोल�स   आ�ण   �दश�नकार�   यां�यामधील   नातहे�   द�श��वतो. 
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 ३ .  म�यम  शॉट /  अधा�  शॉट  (MS) 

म�यम    शॉट   एका   �व�श �ट   �य�ती वर   क� ��त   होतो 
आ�ण   �याचे   अध�   शर�र    दश��वतो .  

 
पॉ�ट    1.   बॅनरवर   �ल�हलेले   घोषवा �य    द�श�वत े
कशाक�रता   �दश�न   होत   आहे . 
पॉ�ट    2.   � थळाचे   �ान   देतो   क�   हे   कुठे   आहे . 
पॉ�ट    3 व    4.  �दश�नत�   या   कथेचा   एक   मह� वपणू� 
भाग   आहेत   जे   हे   दश��वतात   क�   ह�   कथा   कशा   संदभा�त   आहे . 
 
हा   म� यम   शॉट   एका   �व�श �ट       �दश�नका �या वर  क� ��त   आहे   क�   तो   या   �वरोधाचा   �ह �सा    का   आहे   या�शवाय 
हा   शॉट   प ु�हा    हे   दश��वतो   क�   हे   कुठे   होत   आहे    . म�शद   आ�ण   �दश�न कार�    मधील   जमाव   दश��वतो   क�   त े
काय   समजव ू  पाहात   आ हेत  
 

 
 

४ .  �लोज  अप  शॉट /  चेहरा   शॉट  / जवळचा   शॉट 

(CU)  

� लोज   शॉट   एका   �व�श� ट   � य� तीं� या   भावनांना 
दश��वतो.   एका   � य� तीसाठ�   शॉट,   डो� यापासनू 

� या� यावर�ल   �नभ� या   बटणापय�त   असेल  

 
पॉ�ट   1 .   � थळाचे   �ान   देतोक�   हे   कुठे   आहे. 

पॉ�ट   2.       �दश�नकता�,   जो   कॅमे-याशी   बोलत   आहे 

दश��वतो   क�   तो   येथे   का   आहे,   � यामळेु   मा�हत   होईल   क�   हा   �वरोध   कुठला   �वषयाशी   सबंधंीत   आहे. 

पॉ�ट   3.    पॉ�ट   1   बघा 
पॉइ�ट   4.    पॉ�ट   2   बघा 
 

� लोजअप   शॉट   �दश�नकार�ं�या   भावनांना   दश��वतो   आ�ण   ह�   मा�हती   देतो   क�   तो   �दशनकता�   या   �वरोधात   का 
सहभागी   आहे.   हे   असे   होऊ   शकत े  क�   आपण   सव�   चारह�   पॉ�टचा   यो� य   उपयोग   क�   शकला   नाह�त.   भावनांना   कैद 

करणे   (शटू   करणे)   �ाथ�मक   िज� मेदार�   असल�   पा�हजे   ना   क�   चारह�   पॉ�टसचा   यो� य   वापर   करणे. 
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५ .  ए�स��म  �लोज  अप  शॉट  / अ�तजवळील 

शॉट (ECU)   

एक   ए� � ��म   � लोज   अप   शॉट   काह�   �वशषे   काय�   �कंवा 
भागाला   दश��वतो   �कंवा   यात   कोणी   � य� ती   असेल   तर 
� याचा   चेहरा   केवळ   डो� यापासनू   हनवुट�पय�त   �दसतो. 

 
पॉ�ट   1.    काह�   नाह� 
पॉ�ट   2 .      � थळाचे   �ान   देतो   क�,   हे   कुठे   आहे 

पॉ�ट   3   व   4.    हातांची   ��त��या   दश��वत   आहे   क�   कशा   �कारचा   �वरोध   होता   आ�ण   झाला. 
 

ए� � ट�म   � लोज   अप   शॉट   �दस� यास   साधारण   आहे   परंत ू  फार   मह� वाचा   आहे.   तो   ह�   सव�   मा�हती   देतो   जी   अ� य 

शॉटम� ये   �मळत   नाह�   �कंवा   हरवनू   जात.े   �य� न   करा   क�सवा�त   मह� वाची   मा�हती   या   चारपकै�   एका   पॉ�टम� ये 

मांडा 
 

 

 

दोण   आणखी   जाण�या   यो�य   शॉ�स 

 

पॉ�ट   ऑफ   �� हू  ( फ�त   माणसांसाठ� )   / नज़र  शॉट 

याला   POV   स�ु दा   � हणतात   �कंवा   स� जेि� ट� ह   कॅमेरा,   जो   हे   दश��वतो   क�   पा�   � य� ती   (स� जे� टवर)   काय   बघत 

आहे. 

 

OTS :  खांदया� या   व�न   घेतलेला   शॉट   /   खांदा   शॉट 

हा   शॉट   एखाद�   � य� ती   �कंवा   व� तचूा   एखादया   दसु-या   � य� ती� या   खांदया� यावर�ल   असले� या   कोनातनू   घेतला 
जातो. 
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एका   अ�ॅ शन   (कृती)   म� ये   पाच   शॉटस ्  चे   उदाहरण  

 

बी   रो� स ्   � ह��डओशी   सबंंधीत   सव�   �� य   (कथा   आ�ण   पा�)   यांना   ऑ�डओवर   एक�   केले   जाईल   (सा�ा� कार   आ�ण 

� ह�ओ)   आ�ण   ि� ह�डओची   स�च�   � या� येला   बी   रो� स   � हणतात. 

सव�   बी-रो� सला   एका   �सक� हे� स   /   �मात   �च�ीत   केले   पा�हजे. 

 

सी�वे�स - हा   कुठ� याह�   अ�ॅ शन   �कंवा   ���ये� या   शॉटस ्  चा   एक   �म   आहे   � याला   एक��त   ए�डट   (सचं�लत)   �कंवा 
कापले   जाऊ   शकत,े   � यामळेु   एका   पणू�   घटनेचे   अथा�स�हत   �च�ण   होऊ   शकेल.   उदाहरणाथ�   एक   � �ी   पोळी 
बनव� या� या   �� यात   फ� त   एका   � �ीचा   पोळी   बनवतांनाचा   पणू�   शॉट   नसेल   तर   क�णक   मळतांना   हाताचा 
� लोजअप,   तीचा   काम   करत   असतांना   चेह-याचा   � लोज   अप,   पोळी   लाट� याचा   � लोजअप,   पोळी   लाटाय� या 
भांडयाचा,   पोळी   लाटणा� या   � यि� तचंा   खांदयाव�न   शॉट,   �� येक   � वतं�   अ�ॅ शनचा   आपला   एक   �म   /   �स� वे� स 

असतो. 
�स� वे� स   एखादया   लोकेशन   (� थळाचा)   चा   देखील   बनवला   जाऊ   शकतो.   जसे   आपला   ि� ह�डओ   एखादया   खराब 

र� � या�वषयी   असेल   तर   आपला   �म   � या   र� � यावर   होणा-या   घडामोडींचा   आ�ण   ��यांना   शटू   करणारा   असेल. 

फ� त   एखादया   गाडी� या   जा� याचा   आ�ण   ये� या� या   पणू�   शॉट   परेूसा   नाह�.   या� य�त�र� त   आप� याला   र� � याव�न 

एक   टायर   जा� याचा   � लोज   अप   र� � यावर   असे   �च� ह,   �लखाण,   फोटो,   बॅनर   �कंवा   बोड�चा   � लोज   अप   शॉट   जो 
कथे� या   संदभा�ला   � था�पत   क�   शकेल   आ�ण   कुठे   दरू   �कंवा   यो� य   जागेव�न   र� � या� या   अि� त� वाचा   �कंवा 
वातावरणाचा   शॉट   इ� याद�. 
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�स�वे�स   मधे   पढेु- 
एका   � थळावर   �माने   घेतले   गेलेले   �स� वे� स   (घटना   आ�ण   ��या)   लोक   खातांना,   वेटर   वाढतांना   इ� याद�.   एक 

�स� वे� स   पाठोपाठ   घेतले� या   शॉटसची   एक   आखणी   आहे   � याला   ए�डट   �कंवा   कापतवेेळी   एक   कथा   सांगत.े 

आप� या   ि� ह�डओम� ये   सतत   होणा-या   घटनेचा   �स� वेनस   आव� यक   आहे , जो   �फ� ममधील   � य� तींशी   सबंधंीत 

असेल.   हे   बहुदा   �� येक   �कार� या   शॉटसने   बनत,े   � लोज   अप,   अधा�   शॉट,   लॉगं   कट,   पॉ�ट   ऑफ   ��यवु   खाल�   एका 
काम   करणा� या   � �ीचे   उदाहरण   आहे.   पाच   शॉटस ्  ला   एक��त   क�न   ि� ह�डओ   व   एका   नाटक�य   घटनेला   पणू� 
करतात.   � याच�कारे   �स� सवेनची   साखळी   (घटना   आ�ण   काय�)   एका   �ठकाणावर   एक   सीन   बनवतात.   (जसे   रे� टॉरंट 

एका   सीनम� ये   अनेक   �स� वे� स   असतात,   लोकांचे   सांगणे,   वेटरचे   वाढणे   इ.)   यातील   एका   �स� वे� सचा   सबंधं 

ि� ह�डओतील   � यि� त   �कंवा   � यां� या   अडचणींशी   �कंवा   � या� या   �वषयाशी   असला   पा�हजे. 

 
वारंवार   होणारे   काय�    –   ह�   सार�   ���या   � यि� त   एकदा   न� हे   तर   वारंवार   करत.े   एका   घरातील   पवू�   �� यात   आपले 

म�ु य   पा�   (� यि� त)   रोजची   काय�   करेल.   जसे   शतेकर�   गा�ना   घेऊन   जाईल,   कोणी   ……   बनवेल,   घराची   � व� छता, 
मलुांना   शाळेसाठ�   तयार   करणे   इ.   या   सव�   घटना   आ�ण   काया�ना   कॅमे-यात   साठवणे   एक   लय   �दान   करतात   आ�ण 

�फ� मला   आणखी   रोचक   रसपणू�   बनवतात. 

 

�ी   रोल    –   नेहमी   आपले   पी   टू   सी   बोल� या� या   3   सेकंद   आधी   कॅमेरा   चाल ू  करा   कारण   आप� या� दारे   सां�गतलेल� 
कोणतीह�   गो� ट   कापल�   जाणार�   नाह�   /   सटुणार   नाह�. 
पो� ट   रोल   –   पी   टू   सी   म� ये   बोलणे   …….   करणे   आ�ण   शॉट   कट   कर� याम� ये   3   सेकंदांचे   अतंर   राखणे   ज�र�चे 

आहे.   शो   रोल   (3   रोल)   आ�ण   �स� वे� सवेळी   देखील   हे   ल�ात   ठेवले   पा�हजे.   जसे   क�   आपला   शॉट   सायकल 

जा� याचा   पणू�   शॉट   आहे,   तर   घाईघाईत   याला   सपंव ू  �कंवा   कट   क�   नका.   सायकलला   �ेम   मधनू   जा� याची   वाट 

बघा,   3   सेकंद   होऊ   दया   आ�ण   मग   शॉट   कट   करा. 
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एका   चांग�या      क�पोजीशन   साठ�   काय   कराल  

�ल  ऑफ  थ��स चे   अनकुरण   करा . (�तस�या   रेषचेा   �नयम ) 

ह�   एक   ���या   आहे   िज� या� दारे   आपण   शॉटस ्  आ�ण   �े� स ्  ला 
समज ू  शकतो   आ�ण   एक   चांगला   शॉट   यो� य   �ेमम� ये   घेणे 

�शकवतो.   यासाठ�   आ� ह�   फोटोला   समांतर   आ�ण   लांब   रेषांनी   व 

भागात   �वभगतो.   आ�ण   याने   बनले� या   कडा   आ�ण   भागां� या 
आधारावर   आ� ह�   शॉट   ची   बांधणी   समज ू  शकतो . 
 

 

�च�ात   एक   रेषा   या   � यि� त� या   डो�यां� या   रेषतेनू   जावे   तसेच   एक 

काप   शर�राला   जोडून   अस� या� या   कडलेा   उज� या   बाजलूा   �मळत.े   ह� 
� यि� त   �व�� द   बाजसू   कोणाला   तर�   पाहात   आहे   �तथे      मोकळी 
जागा   आहे ,    एक   संत�ुलत   कंपोिजशन   बनवत.े  

 

 

या   �च�ात   नाव   जवळजवळ   उजवीकड े  खाल� या   कापाला   �मळत े

आ�ण   …..   डावीकड े  वरती   � यामळेु   एक   सुदंर   �� य   बनत.े 

 

 

 

 

 

हेड   �म   आ�ण   नोज   �म   �या. 
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एखाद�   � यि� त   �कंवा   व� त�ु यावर�ल   मोक�या   जागेला   हेड�म   जागा   असे   � हणतात.  

 

   (फार   जा� त)                                        (फार   कमी)                                              (अगद�   यो� य) 

 

 �ेमम� ये   � यि� त   � या   मोक�या   जागेत   बघत   असत े  �कंवा   जात   असत े  � याला   नोज   �म   � हणतात.     

(बोलतांना   नोज�म   आव� यक   आहे.)                                     (चालतांना   देखील   नोज�म   आव� यक   आहे) 
 

 
सरळ   आ�ण   �तर� या   रेषा 
 
रेषा  
�� येक   �� यात   मळू   रेषांचे   अि� त� व   असत.े   वेगवेग�या   �कार� या   रेषा   �मळून   एक   आकार   �प   घेत.े   सजावट   जागा, 
फोन,   आकाराचे   वेगवेगळे   � व�प   सावल�,   �काश   सव�   �मळून 

वेगवेग�या   रेषा   आ�ण   आकारांचे   �नमा�ण   होत,े   ���तज, 

उ� या,   �तर� या,   वळणदार   �कंवा   �झगं-झॅग 

(आड� या/�तड� या)   मळू   रेषा   असतात. 

 

सरळ   रेषा  - या   रेषा   �च�ा� या   �दशनेे   समांतर   असतात.   (�च� 

बघा)   बहुधा   या   सरळ   आ�ण   समांतर   रेषा   �च�   चपटे 

अस� याची   जा�णव   क�न   देतात   आ�ण   यातनू   कोणती   खोल� 
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जाणवत   नाह�.   ह�   �च� े  ब�घत� यावर   असे   ल�ात   येत े  क�   याम� ये   कुठ� याह�   �कार� या   हालचाल�ंची   श� यता 
नाह�ये. 

 

 
 
�तर�या   रेष – या   रेषा   �च�ा� या   बाजनेू   �तर� या   असतात. 

या   �तर� या   रेषा   एका   खोल�चा   आभास   �नमा�ण   करतात 

आ�ण   �च�   चपटे   वाटतनाह�   असे   वाटत े  क�   �च�ाम� ये 

चाल� या-�फर� याची   जागा   आहे. 

 

 

 

नोट    –   परंत ू  हे   खरे   नाह�   क�   �तर� या   रेषा   नेहमी   खोल�   �कंवा 
खोल�ची   जाणीव   करतात.   कधी   कधी   सरळ   आ�ण   लांब   रेषा   देखील 

अशा   जाणीव   �नमा�ण   करतात   (�च�   बघा) 
 

 

 

 

वळणदार   रेषा  - या   �च�ात   आपण   बघ ू  शकतो   क� 
इं�धन�ु या� या   वळणदार   रेषा   आ�ण   शतेाची   सरळ   रेषा 
�च�ाला   दोन   भागात   �वभागतात   आ�णआपण   �ेमम� ये 

�ेम   देखील   बघ ू  शकतो. 
 

 

 

 

आड� या   �तड� या   रेषा  - �ेममधील   आड� या   –   �तड� या   रेषा 
एक   �कारची   �व� कळीतपणा   व   असमानता   दश��वतात. 

वेगवेग�या   �दशांनी   येणा-या   रेषांचे   उदाहरण   आपण   या 
�च�ात   बघ ू  शकतो. 
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पटैन�  (�व�प ) - एखादे   � व�प   देखील   �च�ा� या   रचनेत   मह� वपणू�   घटक   असत.े   कधी   कधी   एखादे   � व�प   भ� कम 

फोटो   फे�बक   भावना   �नमा�ण   करत,े   परंत   कधी   असमान   � व�पामळेु   देखील   रोचक   आ�ण   नाटक�य   भाव   �नमा�ण 

होतो. 
 

 

शॉट   ची   याद�   बनवणे  
 

शटू   (�च��करणा)   � या   आधी   �� येक   लोकेशनावर   शॉटची   एक   याद�   बनवल�   पा�हजे 

शॉट  �या   याद�   चे   एक   उदाहरण : 
● लोकेशन  हाय   आहे. 
● माझा   म�ुय   प�ा   कोण   आहे. 
● कोण�या   प�धतीचे   सी�वे�स  अस ू  शकतात. 
● कोणता   शॉट  लोकेशन     ला   �था�पत   करेल. 

○ � टॅप�ल�शगं 
○ लॉगं. 
○ म�यम/   अधा�  
○ �लोज  अप/   चेहरा   शॉट  
○ मा�हती.  

● कुठले   शॉट   पा�ाला   � थापन   करतील 
○ ए�टाि�ल�शगं  शॉट 
○ खांदया� या   व�न   शॉट 
○ हाताचा   � लोज   अप 
○ चेह-याचा   � लोज   अप 
○ ए�स��म  �लोज  उप 
○ रोचक   �तरपे   शॉटस ्
○ घडामोड   /   काया�चे   शॉट 
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�काश   /   लाइ�टगं  
अशा   �ठकाणी   शटू   केले   पा�हजे   िजथे   सवा�त   अ�धक   नसै�ग�क   �काश   उपल� ध   असेल.   शटू   कर� याची   सवा�त   यो�य 

वेळ   सयु�दय   आ�ण   सयुा�� त   असत े  कारण   �काश   डो� यावर   नसतो.   रंग   देखील   सुदंर   आ�णनसै�ग�क   येतात   आ�ण 

सावल�   देखील   गडद   नसत े  �कंवा   व� त ु  कधी   अ�धक   �का�शत   आ�ण   कधी   कमी   �का�शत   �दसतात. 

   कमी   �काशात   आपला   कॅमेरा      � यवि� थत   काम   करत   नाह�.   श� य   �ततके   बाहेर   ख�ु या   वातावरणात   शटू   केले 

पा�हजे.   जर   रा�ी   शटू   करणे   आव� यक   असेल   तर   बॅटर�   वर   चालणा-या   लाईटचा   उपयोग   करा.   हे   यो� य   होईल   क� 
अशा   शटू� या   प�हले   अशा   �कार� या   �काशाम� ये   एक   छोटा   �कंवा   टे� ट   शटू   क�न   करावे   आ�ण   मग   � यानंतरच 

कमी   �काशातील   शटू   करावे.   कधीह�   �खडक�� या   जवळील   पा�ाला   (� य� तीला)   �ेम   करतवेेळी   हे   ल�ात   ठेवावे   क� 
कुठे   � या�ठकाणा� या   मागनू   येणार   �काश   आप� या   पा�ाला   गडद   /   काळे   ना   क�न   टाकेल   कधीह�   सा�ा� कारा� या 
वेळी   आप� या   पा�ा� या   मागे   �काशाचा   � �ोत,   जो   � य� ती   कॅमेराचा   वापर   करत   आहे   � या� या   मागे   असला   पा�हजे. 

�कंवा   जर   आपण   � य� तीचा   प�रचय   ग�ु त   ठेव ू  इि� छता. 
 

 

 

श�ूटगं   संबंधीत   काह�   सामा� य   मा�हती  
 
चांग�या   सवयी. 

● एक   ि� ह�डओ   प�कार   या   ना� याने   हे   आव� यक   आहे   क�   आपण   अ�धक   �वचार   कर� यावर   �या   ना   क� 
श�ूटगंवर   � याने   �� येक   शॉट   उपयोगी   आ�ण   अथ�पणू�   असेल. 

● �श� तब�ध   पणे   काम   के� याने   काम   होत े  आ�ण   चांगले   होत.े  

● कॅमेरा   आप� या   शर�राचा   एक   �ह� सा   असला   पा�हजे   आ�ण   आपला   डो�यांचे   नसै�ग�कपणे   अनकुरण   करा.  

● कुठ� याह�   �ठकाणी   जाऊन   अचानकपणे   श�ूटगं   स�ु   क�   नये.   कॅमेरा   नेहमी   आप� या   बॅग   म� ये   ठेवावा.  
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● आप� या   (श�ूटगं� या)   जागेला   समजनू   � या.   आप� या   पा�ाला   समजनू   � या.   � यांना   यासवा�धील   आरामाचा 
सखुद   अनभुव   घेऊ   दया. 

● एक   आकलन   (अदंाज)   करा   क�   शटु�ंग� या   वेळी   काय   काय   होणार   आहे.   आ�ण   � याला   7–8   भागात 

�वभागनू   � या.   याची   एक   याद�   बनवा.   कॅमे-याने   आप� या   डो�यांचे   अनकुरण   केले   पा�हजे.  

● �� येक   सीनला   ि�थर   शॉट� या   साखळीत   � या   आ�ण   �� येक   सीनला   �स� वे� सम� ये   �वभागा.   जसे   आपण 

एका   � �ीला   � वयंपाक   करतांना   क�   �च�ीत   करत   आहोत   याला   आपण   अशा�कारे   शटू   करा   क�   त े  उपयोगी 
आ�ण   अथ�पणू�   असेल   याक�रता   � वत:ला   काह�   �� न   �वचारा   (ती   काय   बनवत   आहे,   कसे   बनवत   आहे   इ.)  

● ��याला   ५   भागात   �वभागा   आ�ण   आप�या   ��नाची   उ�रे   �या.(   जेवण   बनवीणा�या   म�हलेचा 
वातावरण   शॉट,   जेवण   बतंांना   अ�त   जवळून   शॉट(ECU),   पा��या   चेह�याचा   �लोस   अप(CU) 
म�हला�या   बाजनेू   अधा�   शॉट(MS),   म�हला�या   खां�याचा   मागून   ओ�हर   द   शो�डर(OS) 

● सी�व�स   ची   एक  स�ूच     बनवा   जी   �वडीयो   �वषयी   असेल.   �ह   आप�या   वी  वी  म�टर   ला   दाखवा.   �या 
म�तर   ला   �ह   मा�हती   असेल   �क   त�ुह�   कश े  शटु�ंग   क�   इि�छत   आहात.आ�ण   तो   त�ुहाला   या�वषयी 
अजनू   मा�हती   देईल. 

● कहानी  मधे   जे�हड े  जा�त  बी  रोल  (B Roll) असतील.   ट�   त�ेहडी   काष�क   होईल.   २   �म�नटाचा   �वडीयो   मधे   ३० 

सेकंदाची   मलुाखत   खपू   कंटाळवाणी   वाटू   शकत.े   लोकांना   �या   �ठकाणाचे   �कंवा   घटनेचे   ��य   पाहायला 
जा�त   आवडत.े   हे   चांग�या   �च�ीकरणाचा   अनभुव   देईल   आ�ण   पाहणारे   देखील   याला   चांग� या   अगंाने 

समज ू  शकतील.  

● कोणतहे�    कागदप�   जसे   क�   एफ.आय.आर.,   आर.ट�.आय.   �नवेदन,   �माणप�   इ.   चे   ि� थर   �च�ण   करणे 

ल�ात   ठेवा,   कारण   असं   होऊ   शकत े  क�   आपला   कॅमेरा   फार   जवळून   घेतले� या   शॉटस ्  � या   वेळी   ठ�क   काम 

करणार   नाह�.   तो   पसूट   होऊ   शकतो.   अशा   वेळी   कॅमे-याला   अशा   �ठकाणी   ठेवा   क�   जेथनू   पेपर   �कंवा   व� त ू

� प� ट   �दसेल. 

● आप�या   पवू�   फुटेज   म�ये   ५०   ट� के   � लोज   अप,   २५   ट� के   म� यम   शॉटस,्   25   ट� के   वातावरण   शॉटस ्

असले   पा�हजेत.   � हणजे   अध�   शॉटस ्  � लोज   अप   �कंवा   ए� � ��म   � लोज   अप   आ�ण   पणू�   शॉट   असले 

पा�हजे. 

● एका   चांग� या   कथेत   80:20   चा   रे�डओ   असला   पा�हजे.   80   ट� के   ि� ह� यअूल   आ�ण   20   ट� के   चचा� 
बोलवाल   �कंवा   सा�ा� कार   असो   �कंवा   पी2सी   � हणजे   कथे� या   80   ट� के   �� य   आ�ण   20   टकके   बातचीत 

● छोटया   कथांचा   �वचार   करा   या   सवा�त   चांग� या   असतात.   �� येक   जण   � या   म�हलेला   ल�ात   ठेवतात   िजने 

आपले   घर   हरवले   असत.े   कोणीह�   अथ�� यव� थेला   ल�ात   ठेवत   नाह�.   खपू   वेळ   �वचार   कर� यापासनू   सावध 

रहा 
● शटू   (�च��करण)   कथे   अनसुार   असले   पा�हजे.   ि���टला   काळजीपवू�क   बघा   आ�ण   �यानसुार   शटू   करा.   जे 

काह�   � हॉईस   ओ� हर   �कंवा   पीट�सी   मधे   असेल   � यानसुारच   ि� ह� यअु� स   टाका. 
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तां��क   मा�हती 
● ��येक   शॉट   ल   कमीत   कमी   १०-१५   सेकंद   ि�थर   ठेवा. 
● कुठलेह�   झमू   नसावे,   ना   ह�   ट��ट   (वर/खाल�)  
● मो�टवेटेड   पॅन   (सहेतकू   �व� तार)   –जर   आप� याला   कॅमेरा   हलवायचा   असेल   तर   या   गो� ट�ंवर   ल�   ठेवा.  

-�नि� चत   करा   क�   त�ू ह�   हल� या   कॅमे-याबरोबर   ि� थर   कॅमे-याने   देखील   शटू   करा.  

-कॅमे-याची लय व� तू �कंवा � य� ती� या �हशोबाने (बरोबर�ने) असेल. कॅमे-याला � य� ती� या हालचाल�           

बरोबर �कंवा सायकल� याचाल� याबरोबर हलवा. कॅमे-या� या ह� � याने �कंवा थांब�व� याने कामाची         

मा�हती   �मळत.े  

- कॅमे-याची एक � व� छ स�ुवात आ�ण शवेट असावा. �ेमला कमीत कमी 10 सेकंदां�रता � थीर ठेवा               

आ�ण   मग   कॅमेरा   हलवा.   �हच   ���या   नेहमी   करा.  

- स� जे� टला �ेम मधनू जाऊ दया. जर आपण सायकल चालत आहे हे शटू करत असाल, आपण                

कॅमे-या� या बरोबर हालचाल करा आ�ण एका यो� य �ठकाणी आ�ण वेळी सायकलला �ेममधनू जाऊ             

दया.   स� जे� टला   �ेममधनू   �नघा� या� या   10   सेकंदापय�त   कॅमेरा   ि� थर   ठेवा.  

- जे� हा पण श� य असेल स� जे� टला �ेमम� ये �वेश क� दया. जर आपण पाणी घेऊन चालले� या               

म�हलेचे �च��करण करत असाल तर आपण आप� या �ेमला � था�पत करा आ�ण म�हलेला �ेमम� ये             

येऊ   दया.  

● एकच   ि� थती   आ�ण   लोकेशन   � य�त�र� त   ि� ह� यअु� सला   वेगवेगळया   कोनातनू   शटू   करा.  

● अशा जागेवर शटू केले पा�हजे िजथे सवा��धक नसै�ग�क �काश उपल� ध असेल. शटू कर� याची सवा�त यो� य               

वेळ सयु�दय आ�ण सयुा�� त असत.े कारण �काश डो� यावर नसतो. रंगदेखील सुदंर आ�ण नसै�ग�क येतात              

नाह�   गडदछाया   �कंवा   वा� त ु  ओ� हर   ए� � पो� ड   /   अडंर   ए� � पो� ड   होतात.  

● कधीपण �खडक�� या जवळील स� जे� टला �ेम करतवेेळी हे ल�ातठेवा क� कुठे यां� या पाठ�मागनू            

येणारा�काश आपला स� जे� टला गडद /काळा करणार नाह�. कधीह� सा�ा� कार� या वेळी आप� या पा�ा� या            

मागे   �ाशाचा   � �ोत   ठ�   नये.   �काशाचा   � �ोत   जो   � य� ती   कॅमेरा   वापरत   असतो   � या� या   पाठ�मागे   पा�हजे. 

● �कंवा  जर  आपण  �य�तीचा   प�रचय  ग�ुत  ठेवायचा   असेल  तवे ्हा . 
● आपला कॅमेरा कमी �काशात ठ�क काम करत नाह�. जेवढे श� य असेल बाहेर उधडयावर शटू केले पा�हजे.                

रा�ी   श�ूटगं   क�   नये.  

● शटू� या वेळी पा�ा� या अ�भनयाब�दल जर आप� याला काह� �� न असेल तर अव� य �वचारा. हयामळेु एक              

चांगले   वातावरण   �नमा�ण   होईल.  

● �े�मगं बरोबरच वेळी देखील �ततकाच मह� वाचा आहे. हे �नि� चत करा क� आपण पणू� �� य / अ�ॅ शन                

कॅमेरात   रेकॉड�   केले   आहे.   एका   शॉटने   पणू�   अ�ॅ शन   � य� त   होत.े  

● कोणतीह� कृती(अ�ॅ शन) वाढव� याआधी आपण � या आधी आ�ण नतंरह� �ेम ठेवा कथा समज� यासाठ� हे             

मदत करेल असे कर� यासाठ� १०-१५ सेकंद आधीआ�ण नतंर पय�त शटू करा. अ�ॅ शन �कती पर� छोट�               

असल�   तर�   शॉट   कमीत   कमी   ३०   सेकंदांचा   असला   पा�हजे.  
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● नसै�ग�कआवाज बी रोल वर असणे फार गरजेचे आहे. कृपया बी रोल �च��त करणेवेळी कोणतीह� बातचीत /                 

बोलचाल   क�   नका   �कंवा   �� न   �वचा�   नका. 
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मलुाखत   घेणे 
 

 

मेन   केरे�टर   /   �मखु   भ�ूमका  
  

एका   चांग� या   सा�ा� कारासाठ�   एक   रसपणू�   �वषयाचे   असणे   आव� यक 

आहे.   कथेत   भ� कम   � यि� तम� व   असणे   देखील   आव� यक   आहे.   म�ु य 

पा�ावर   ल�क� ��त   केले   तर   आपला   �े�क   आ�ण   �वषयाम� ये   एक   सबंधं   � थापन   क�   शकता. 
● एक   भ� कम   आ�णरोचक   कथा   असलेले   पा� 

● एका   अशा   � यि� तची   �नवड   करा   क�   आपले   � हणणे   � प� टपणे   � यवि� थत   सांगू   शकेल. 

 

सहमती   घेणे  
 
एक  सामदुा�यक  संवादात  / या  ना�याने  सामदुा�यक  मा�यमा�या  काह�  मळू  �नयमांना  समजनू  घे�याची 
जबाबदार�  आप�यावर  आहे . आप�या   �वडीयोत   येणा -या  ��येक   �य�तीची   परवानगी   �या.आ�ण   �याने 
होणा -या  ��येक   प�रणामांची  सधुा     मा�हती  �या. . जर  आप�या   �वडीयो   �ेमम�ये     कोणी    �प�ट    �दसत  असेल  त 

त ्याची  मज�  / हेत ू जाणनू  घ ्या .जर  कधी   समजतूदार   नसेलतर       �याची    �वीकृती   ज�र  घ ्या .  
 

● शटू   स�ु   कर� यापवू�   � वीकृती   � या. 
● नेहमी   यामळेु   होणा-या   प�रणामांची   जा�णव   दया.   काह�   होणार   नाह�   असे   कधीच   � हण ू  नका.  

● होणा-या प�रणमांची मा�हती दया. � यांना हे सांगा क� हा ि� ह�डओ अनेक गावातील आ�ण देश �वदेशातील               

लोकां�वारे   ब�घतला   जाऊ   शकतो.  

● कुठ� या �कारची मदत उपल� ध आहे. हे दे�खल सांगा. आपला फोन नबंर दया आ�ण कुठ� याह�              

प�रि� थतीत फोन कर� यास सांगा. ि� ह�डओ � हॉ�ल�टयस� (� ह�. � ह�.) आप� याला श� य ती मदत करेल परंतू              

सरु�ेची   जबाबदार�   घेणार   नाह�.  

● ि� वकृती हो� या� या सवा�त चांगला उपाय � हणजे � यांना �े�रत / �ो� साह�त करा, हे सांगनू क� ि� हडीओम� ये               

सहभागी झा� यामळेु ते होणा-या बदलाचा एक भाग बनू शकता. � यांना हे सांगगा क� सा�ा� कार कशा�कारे               

केला जाईल आ�ण यामळेु कोण� या �कारचे बदल श� य आहेत � यांना ज�डर ि� ह�डओ उदाहरण � हणनू              

दाखवावा.  

● �नमा�� याने � या �वषयाशी आपला संबधं सांगावा. जरआपण � या �वषयावर मोकळे पणाने बोललात तर होऊ               

शकत.े क� इतर लोक स�ु दा आपले बोलणे ऐकून �ो� सा�हत होतील आ�ण � वत: देखील मोकळेपणाने              

बोलतील.  
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● जर कोणी अचानकपणे ि� ह�डओ समोर ये� यास नकार देत असेल तर गावात � यासारखी कथा �नवडा कारण               

आप� याला   �रका� या   हाताने   परनामे   लाग ू  नये. 

● जर कोणी कॅमे-यात ये� यास मनाई करत असेल तर एका रचना� मक प� दतीने कथा सांगा. उदाहरणाथ� जर               

आपला संवाद आहे – माझी एक म�ैीण िजचा बला� कार झााला होता मी तीचा प�रचय देऊ शकत नाह�,                 

कारण ती थोडी घाबरलेल� आहे आ�ण ह� खरोखरच समज� या यो� य गो� ट आहे, भले ह� � या ि� ह�डओत                

नसेल तर� देखील मी तीची गो� ट सांगेल कारण आपण हे जाणनू घेऊ आ�ण यो� य पाऊल उचलू �कंवा जर                  

कोणी   सरकार�   कम�चार�   आप� याशी   बोलत   नसेल   तर   याचा   अथ�   तो   काह�   तर�   लपवत   आहे.  

● जर काह� संवेदनशील घटना असेल जसे क� बला� कार �कंवा वे� याविृ� त तर कोणी घर� जा� या अगोदर               

आपला   कॅमेरा   आ�ण   माईक   नेहमी   बॅगेत   ठेवा.   सावधान�गर�ने   बाळगा.  

● मलुाखत   त�े हाच   स�ु   करा   जे� हा   आ�ण   िजथे   � यि� तला   मोकळीक   वाटेल.  

● � यांना चेहरा दाखव� याचा पया�य दया. �तथे अधंार देखील असू शकतो � यामळेु � यांचा चेहरा �दसणार नाह�.               

काह� सेकंदाचा ि� ह�डओ � या आ�ण � यांना दाखवनू पणू� खा�ी क�न दया. तमु� यावर � यांचा �व� वास असणे               

फार   गरजेचे   आहे.   जर   � यां� यात   �भती   असेल   तर   चांगल�   मलुाखत   घेणे   अवघड   आहे.  

● � यि� तगत �कंवा वेदनादायक कथा �च��त करते वेळी फायनल ि� ह�डओ � या � यि� तला शटू लोकेशन             

(�च��करण   � थळ)   व�न   जा� यापवू�   ज�र   दाखवा. 

  

ि� �या   आ�ण   मलुां� या   ��त   �हसंा   आ�ण   � यांची   मा� यता   या� याशी   सबंधंीत   मा�हतीसाठ�   ि� ह�डओ   � हॉल�ंटयस�चा 
ज�डर   मॅ� यअुल   खेळ   बदल   बघा. 

 

मलुाखतीची   योजना   कशी   तयार   कराल 
  

शोध   घेतांना   मलुाखतीत   �वचार�या   जाणा-या   ��येक   ��नांची   याद�   बनवा. 
 

खा�ी   क�न   � या   क�   �� येक   �� न   �वषयाशी   सबं�ंधत   आहे. 

 

हे   फार   आव� यक   आहे   क�   मलुाखती� या   आधी   आपले� या   प�रि� थती   पा�   (� यि� त)   कोण� याह�   ग�धळलेत   नाह� 
यासाठ�   � यांना   आधीपासनू   सांगा   क�   मलुाखत   घे� यामागचा   उ�देश   काय   आहे   आ�ण   � यात   कुठ� या   �कारचे   �� न 

�वचारले   जातील. 

 

असे   �� न   �वचार� यापासनू   सावध   रहा   क�   � यांची   उ� तरे   केवळ   हो-नाह�   म� ये   असतील.   जसे   क�   आपल�   मलेु 

शाळेत   जातात   काय,   याचे   उ� तर   हो   �कंवा   नाह�   म� ये   असेल.   आपल�   मलेु   अ� यास   कशा�कारे   करतात,   याचे   उ� तर 
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आप� याला   � यां�या   अ� यासा� या   ि� थ�तशी   संबधंीतअ�ध   माह�ती   देऊ   शकेल.   हे   एक   ख�ु या   �� नाचे   उदाहरण   आहे 

जे   नेहमी   कसे   का   याब�दल   सांगा   याने   स�ु   होत.े 

 

दसुरे   उदाहरण   –   या   प�रसरात   राहणे   आप� याला   आवडत े  काय  

असे   �वचार� यापे�ा   आ� ह�   हे   का   या   प�रसरात   �वचारले   पा�हजे   का   या   प�रसरात   रहाणे   कशा�ारचे   वाटत.े  

 

मलुाखतीला   यो�य   �कारे   शटू   कर�याची   ���या  
 

● खा�ी करा क� उमेदवार आरामात बसलाआहे. कॅमेरा स�ु (रोल) कर� यापवू� � याला मोकळे करा. सवेंदनशील               

कथेत   हे   फार   मह� वाचे   आहे.  

● शॉटला एका यो� य हेड�म बरोबर चांगले बॅक�ाऊंड आ�ण परेुशा �काशाबरोबर �ेमम� ये � या. यो� य �ेम              

�नवड� याआ�ध   खोल�मधे   आणखी   काह�   �ेम   �य� न   क�न   बघा.  

● एकाशांत जागेची �नवड करा. िजथे कुठलाह� मागचा आवाज नसेल जसे क�मशीन इ� याद�चा. रेकॉ�ड�ग स�ु               

कर� यापवू� याची देखील खा�ी क�न � या क� कोणतहे� य�ं �कंवा पखंा यांचे बटण बदं असेलआ�ण अचानक                 

मलुाखती   दर� यान   कोणी   � य� यय   आणणार   नाह�.  

● मलुाखती दर� यान समदुायाचे इतर सद� य देखील उपि� थत असतील तर � यांना कृपया शांतता राख� यास             

सांगा. मलुाखतीत � यि� तने समदुायातील इतर सद� यां� या इशा-यावर बोल� यापे�ा � वत:हून बोलणे          

आव� यक   आहे.  

● जर श� य असेल तर � यि� तची काम करतवेेळी मलुाखत � या. यामळेु एक नसै�ग�क / सामािजक उ� तर               

�मळेल   (औपचा�रक   आ�ण   अ� यास   केले� या   कृ��म   उ� तरांपे�ा)  

● जर आपण को� या सरकार� अ�धका-याला �� न �वचारत असाल तर याची खा�ी करा क� यांची उ� तरे त� य                

आधा�रत असतील कुठलेह� पा� उ� तर देत असेल तर �य� न करा क� ती � यि� तआप� या भावनांना � य� त                

करत असेल. एका चांग� या ि� ह�डओत पा� �कंवा मदुयांचे वण�न असेल तर �य� न करा क� ते सारे                

मह� वपणू�   मा�हती   देत   असतील.  

● मलुाखत घेतांना हे देखील ल�ात असू दया क� पा� उ� तर देतांना कुठे मदुयांपासनू भटकणार नाह�त. असे                

झा� यास आपण आपले ल� मदुयांव�न हटवू नका आ�ण � यां� या उ� तराला प�ु हा मदुयावरआण� यासाठ�             

�य� न   करा.  

● उ� तराला नेहमी काळजीपवू�क ऐका. जे� हा उमेदवार बोलत असेल त�े हा हे याचा �वचार क� नका क�, पढुचा                

�� न काय �वचारायचा आहे �कंवा आपण याद�तील सव� �� न �वचारले आहेत क� नाह�. वा� त�वक हे               

आव� यक आहे क� आपण सव� �� न �वचाराल परंतू हे देखील �ततकेच मह� वाचे आहेत क� आपण सव�                

उ� तरांना चांग� या �कारे ऐकाल. � यांची उ� � रे आप� याला �तथेच काह� नवीन �� न �वचार� यास भाग             

पाडले,   जे   आप� या   याद�त   नाह�त.   हे   �� न   एका   चांग� या   मलुाखतीसाठ�   �नणा�यक   ठ�   शकतात.   
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मलुाखतीत   चांगला   आवाज   कसा   आणावा 
 
आपला  कॅमेरा  स�ु  करा  आ�ण  10 सेकंदांपय�त  आपला  आवाज  रेकॉड�  करा . �या   नतंर  हे  �नि�चत  करा  क�  आवाज 

ठ�क  आहे  क�  नाह� .  

 

● कोणताह�   आवाज   रेकॉड�   करतवेेळी   जसे   क�   मलुाखत,   गाणे,   पीटूसी   �कंवा   � ह�.ओ.   हे   एका   शांत   जागेत   करा.  

● रेकॉ�ड�ग करतवेेळी आप� या पा�ाचा यो� य आवाज रेकॉड� कर� यासाठ� कॅमेरापासनू 6 फूटपे�ा अ�धक दरू             

जाऊ   नका.  

● कॅमेरा रोल होत असतांना � वत:शी �कंवा इतर सद� याशी बोलू नका. रोल शटू करतांना नसै�ग�क आवाज,               

र� � यावर�ल   आवाज   �कंवा   झरा   जे   क�   शटूसाठ�   फार   आव� यक   आहेत.  

● �रका� या   खोल�त   शटू   क�   नका   कारण   याने   �ती� वनी   तयार   होतो.  

● आपण खोल�� या बाहेर अगंण, व-हांडा, बालकनीत शटू क� शकता परंतू याआ�ध डो� यायवर�ल पखें, एसी,              

मोटार �कंवा आवाज करणारे कोणतहे� य�ं बदं करा, आ�ण कोणतहे� टयबु �कंवा ब� ब� या जवळ बसू नका                

कारण   हे   देखील   आवाजात   ि� थर   कंपन   उ� प� न   करतात.  

● मलुाखतीमधे ‘हं’ �कंवा ‘हंू’ असा हंूकार आवाज क� नका. उमेदवाराशी नजर �मळून ठेवा � यामळेु कळते क�                

आपण   � याला   चांग� या   �कारे   ऐकत   आहात.  

● जे� हा आपण � ह�. ओ; �कंवा पीटूसी रेकॉड� करत असाल त�े हा आप� या उमेदवाराला उंच आवाजात              

बोल� यास   सांगा.  

  

��न  – कधी  कधी  �य�ती     कॅमे -यासमोर  यायला  घाबरत े.  �तला  कॅमे -यावर  आण�यासाठ�  काय 

केले  पा�हजे ?  

 

उ�र  – हे  नेहमी  �भतीमळेु  होत े. �यांना  सांगा  क�  आपण  �यांचा  प�रचय  ग�ुत  ठेवनू  देखील  �फ�म 

बनव ू शकतात . 
 

● असे आपणआप� या पा�ाला �काशा� या �व�� द �दशलेा ठेवनू क� शकतात. जसे           

क� �खडक� (वर�ल �च�े बघा) अशा �काशात एक छोटेसे शटू करा आ�ण ते उमेदवाराला              

दाखवनू   � याला   �नि� चत   करा.  

 

● आपण आप� या पा�ां� या मागनू देखील शटू क� शकतात. असे करतांना थोडे           

रचना� मक � हा आ�ण हे �नि� चत करा क� � यां� या समोर काय असेल. आपण � यां� या             

समोर देखील बसू शकतात, याने आपला चेहरा �दसेल, जे� हा क� आप� या पा�ाचा फ� त             
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मागचा भाग �दसेल. यासाठ� आप� याला �ायपॉडची गरज भासेल �कंवा दसुर� कोणी           

� य� ती   शटू   करेल.  

● जर यापकै� कोणतीह� कृती उमेदवाराला पसतं पडल� नाह�, आ�ण नतंर तो           

आप� याला आपल� कथा सांगू इि� छत असेल तर, आपण � याला �वचा�न � या क� आपण             

� या� या कथे� या न�द� घेऊ शकता काय आ�ण नतंर � याला आप� या आवाजात सांगू            

शकता   काय?  

 

● �य� न करा क� आपण म�ु य � य� ती� या प�रवारातील इतर कोणा सद� याची          

मलुाखत   घेऊ   शकता. 
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रचना,   कथानक   आ�ण   फोलडर 
 

 
 

श�ूटगं   समा� त   के� यावर   आप� या   जवळ   खपू   सारे   फुटेज   (�फ� मचा   भाग)   बाक�   राह�ल.   � या   फुटेजला   � यवि� थत 

क�न   � याची   रचना   करा.  
 

आप� या   कथेला   � यवि� थत   बनव� यासाठ�   या   मदुयांचे   पालन   करा   –  

1.    आप� या   ‘शटूनोटस’्   चा   अ� यास   करा   जो   आप� याला   आप� या   ‘�फ� मशॉट’   ची   मा�हती   देईल.  

2. आप� या   � वत:ला   हे   �� न   �वचारा   –  

a. मा�या� दारे   घेत� या   गेले� या   �� यांमधनू   उ� तम   शटू   कोणकोणत े  आहे? 

b. मा�याकड े  �फ� ममधील   आवाजाचे   उ� तम   भाग   (भाषण,   बोलणे   इ.)   कोणत े  आहेत? 

c. मा�या   ि� ह�डओत   �फ� मचा   प�हला   शॉट   कोणता   असेल? 

3. आप� या   कथे� या   घटना�माला   स�व� तर   �लहा.  

4. घेतले� या   मलुाखतीला   परदेशी   भाषा   �कंवा   बोल�त   अनवुाद�त   करा.  

5. फुटेज   (�फ� मचे   भाग)   चे   फो� डर   बनवा.  

 

पीटूसी  
कथे� या   कथावाचक   या   ना� याने   कॅमे-यावर   �दसणा-या   भागाला   पीटूसी   असे   � हणतात.   आपण   आप� या   ि� ह�डओ 

कथनात   (� ह�.   ओ.)   आ�ण   मलुाखतीत   (बाईट   –   मलुाखतीचा   भाग)   जे   पण   �ल�हले   आहे,   तो   �वषय   इथे   प�ुहा   येता 
कामा   नये.   त�े हा,   म�ु य   श�ुटगं   आ�ण   मलुाखतींना   रेकॉड�   के� यानतंरच   आपण   जर   पीटूसी   �ल�हले   तर   यो� य   असे 

ठरेल.   त�े हा   आपण   आप� या   कथे� या   �वाहावर   ल�   ठेव ू  शकतो.   पीटूसी   (P2Cs)   आ�ण   कथे� या   घटना�मा� या 
उ� लेखा� या   मदतीने   आपण   आपल�   कथा   उ� कृ� ट   बनव ू  शकतो. 
 

कॉल   टू   ए�शन      (CTA) 
प�ुष�धान   �वषयावर   बनव� या   गेले� या   ि� ह�डओत    ‘कॉल  टू  ए�शन ’      (CTA)   नसेल,   कारण   याचा   सवा��धक 

वापर   बहुधा   �ड� कशन   � लब   म� ये   केला   जाईल,   यासाठ�,   या   ि� ह�डओत   त�डी   मलुाखत   अस ू  शकत,े   काह�   ि� ह�डओ 

केवळ   �� यांचा   उपयोग   क�न   ए�डट   केले   जाऊ   शकतात.   ‘वॉ� स   पॉ� स‘   ची      एका   मा�लकेची   सकंलन   क�   शकतात. 

ज�डर� या   इतर   �वषयांवर   जे   ि� ह�डओ   बनले   आहेत   � यांचे   देखील   सकंलन   क�   शकतात.  

�लगं   आधा�रत   �हसें� या   ि� ह�डओम� ये   एक   ‘CTA’   असेल.   याचा   अथ�   हा   आहे   क�   CC   सम� या   ि� ह�डओतील 

मदुयांचे   समाधान   कर� याक�रता   � था�नक   अडॅ� होकेसी   करता   याचा   वापर   कर� याची   गरज   असेल.   यासाठ�  
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कॉल   टू   अ�ॅ शन   �लहा 
कॉल   टू   अ�ॅ शन   एक   असे   कथन   असत े  जे   आप� या   दश�काला   सम� येवर   काह�   पाऊले   उचल� यास   �ववश   करत.े 

आप� या   बरोबर   � यांना   मो�हमेत   जोड� यासाठ�   �े�रत   करत.े 

 

● आ� ह�   अपे�ा   करतो   क�   दश�क   /   समाज   /   समदुायातील   सद� य   आप� या   सम� येचे   समाधान   � वत: 

शोधतील.  

● कोणतीह�   अ�ॅ शन   घे� यासाठ�   दश�क   /   समाज   /   समदुायाला   �े�रत   करा   आ�ण   असे   कर� यासाठ�   � यांना 
�व�वध   माग�   सचुवा.  

● केवळ   जागतृा   वाढवणे   परेुसे   नाह�.   लोकांना   अ�ॅ शन   पॉ�टस ्  ची   आव� यकता   आहे.   आ�ण   लोकांना   यो� य 

अ�ॅ शन   दाख�वणे,   सीट�एचे   म�ु य   काम   आहे.   � याने   सम� येचे   समाधान   होऊ   शकेल.  

 

�� न    –   अ�धकार�   मा�या   समदुाय   /   व� तीत   ये� यास   नकार   देतात.   मा�या   समदुाय   �कंवा   व� तीतील   लोक 

� यामळेु   फार   �नराश   झाले   कारण   क�   त े  �वकासाचा   �भाव   � वत:   पाहू   शकत   नाह�त.  

 

उ� तर    –   ि� ह�डओ   � हॉ�ल��टयस�� या   यपूी   ऑफ�सने   एक   सजृना� मक   �योग   केला   आहे,   िजथे   त े 

अ�धका-यांशी   पचंायत   � तरावर   लढा   देतात.   अ�धका-यांना   पचंायती� या   काया�लयात   बोल�वले   जात े  कारण 

समदुाय   �कंवा   समाजातील   सव�   लोक   स�ु दा   या   सघंषा�त   सामील   होऊ   शकतील.   जे� हा   सव�   लोक   या   मो�हमेत 

जोडले   जातात   त�े हा   त े  �े�रत   होतात   आ�ण   �� य��र� या   �शकतात   व   समजतात.  

  

एक   उ�म   "कॉल   टू   ए�शन"      कसे   बनवावे? 
● �ेरणा   देणारा   �ेरणादायक   आ�ण   सजृना� मक   /   सवेंदनशील   असावा.  
● � प� ट   आ�ण   कडवा   असावा   जो   आपले   � हणणे   सवा�पय�त   पोहचव ू  शकेल.  

● लोकांना   समाधान   दे� याला   माग�दश�क   बनेल.   या   ‘कॉल   टू   अ�ॅ शन’   म� ये   लोकांना   सम� यांचे   समाधान 

�मळाले   पा�हजे.  

● अशा   कृतीय�ु तींना   सचुवा   � या   ताबडतोब   करता   येतील   आ�ण   � या   करणे   सोपे   असा� यात.   साधा   आ�ण 

सरळ   उपाय   हयावर   लोक   लगेच   अमंलबजावणी   क�   शकतात.  

● � यां� या   एका   पावलाने   कसे-कसे   बदल   होऊ   शकतात.   असकारा� मक   सदेंश   �� येक   � य� तीगत   काह�   ना 
काह�   कर� याचे   साम� य�   असत.े  

● जबाबदार�   दोन   लोकांना   सांगा   क�   सम� या   सोडव� यासाठ�   आपण   � वत:   काय-काय   करणार   आ�ण   मग 

लोकांना   मो�हमेत   सा�मल   हो� यास   �ो� सा�हत   करा. 
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वाईस   ओवर   |   Voice   Over   (VO): 
आप� या   ि� ह�डओत   असनू   जा� त   मा�हती   आ�ण   गंभीरता   दे� यासाठ�   � हॉईस   ओ� हर   फार   प�रणामकारक   आहे,   जे 

कॅमे-यावर   �दसत   नाह�.   � हॉईस   ओ� हरला   �� यां� या   �मानसुार   ( Brolls   sequenced)   पाठ�मागनू   ऐकले   जाऊ 

शकत.े   जो   �� यानसुार   सचूना   देतो. 
 

वाईस   ओवर      (VO)      ची   व�ैश�टे   काय   आहेर? 
 
एका   चांग� या   � हॉईस   ओ� हर   (� ह�.ओ.)   ची   व�ैश� टये   खाल�ल�माणे   आहेत. 

● आप� या   � दारा   सम� येवर   के� या   गेले� या   अनसुधंानात   सम� ये� या   मा�हतीची   आकडवेार�   आ�ण   त� य 

असले   पा�हजे   आ�ण   सरकार� या   जर   काह�   योजना   असतील   तर   � यां� या   पा�तचेा   उ� लेख   असला   पा�हजे.  

● अ�� य   सचूना   आ�ण   मह� वपणू�   दवेू.   असे   नेहमी   होत े  क�   मलुाखत   घेणारे,   �मखु   तार�ख,   � यवहार   आ�ण 

घटनांना   सांग� यास   �वस�न   जातात.   � यांना   आपण   �लहू   शकतात.   आप� या   ि� ह�डओ� या   दोन   भागांना 
जोडायचे   असेल,   तर   � ह�.ओ.   ची   मदत   घेऊ   शकता   � यामळेु   ……..   सहज   होईल.  

● कुठ� याह�   सम� येचे   मळू   कारण   आपले   �व� लेषण   आ�ण   अ�भ�ाय   आपण   � हॉईस   ओ� हर� दारे   देऊ 

शकतात.   वर   उ� लेख   केलेल�   ‘डीप   डाई� ह’   मधनू   आप� याला   सहा�यक   ठरेल.   � ह�.ओ.   � या   मा� यमातनू 

आपण   आपले   �वचार   � यां� याशी   �मळत-ेजळत े  समज,   सम� या   आ�ण   अ�भ�ाय   यांना   जगासमोर   मांडू 

शकतात. 

● जे� हा   कथेतील   म�ु य   पा�ाने   सव�   सम� या   आ�ण   पलैूचंा   उ� लेख   केलाअसेल   तर   � हॉईसओ� हरची   काह� 
आव� यकता   नाह�.  

  

एक   चांगला   वाईस   ओवर   (VO)   कसा   �लहावा  
 

● मलुाखतींचे   �च��करण   (श�ूटगं)   के� यावरच   लेखन   करा.   � यामळेु 

� ह�.ओ.म� ये   आपल�   कथा   प�ु हा   �लहावी   लागणार   नाह�.  

● नेहमी   ल�ात   ठेवा   क�   आपण   बोल� यासाठ�   �ल�हत   आहात   यामळेु 

आपण   बोल�भाषतेच   �लहावे.   परंत ू  याला   रेकॉड�   करतवेेळी   ल�ात   ठेवावे 

क�   आपण   �नय�ं�तपणे   सरळ   � प� ट   बोलत   आहात.  

● � ह�.ओ.   �लहाय� या   आधी   आपला   म�ु य   मलुाखतीला   एकदा   नीट   बघा, 
� याने   जरकोणती   म�ु य   घटना   �कंवा�म   सटुला   असेल   तर   � याला   आपण   �लखाणात   /   आलेखात 

समा�व� ट   क�   शकतात.  

● लांब   वा� य   �ल�ह� यापासनू   सावध   रहा.   आप� या   वा� यांना   मा�हतीपणू�   आ�ण   छोटे   ठेवा.   जे   श� द   आप� या 
कथनाला   /   सांग� याला   आव� य   नाह�त   असे   जादाचे   श� द   वगळा.  
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● � ह�.ओ.म� ये   टाक� याआधी   आपल�   त� य   आ�ण   आकडवेार�ला   तपासनू   � या.   सरकार�   मा�हतीकाया�� दारे 
नसलेल�   असे   कोणतहे�   त� य   �कंवा   आकडवेार�   �लहू   नका.  

● �ढ�ं� या   चौकट�ला   �वसरा.   आपले   बोलणे   �नप�   असावे.   जा� त   क�न   �लगंभेद   भाषचेा   वापर   क�   नये.  

● दसु-या   कोण� याह�   � यि� तसमोर   आपले   लखन   मोठयाने   वाचा   �कंवा   रेकॉड�   करा.   ऐकून   सव�   पलैूचंा   अदंाज 

बांधा   क�   ऐक� यास   कसे   वाटत,े   काह�   अथ�   �नघतो   क�   नाह�   आ�ण   ऐकणा-यावर   याचा   �कती   आ�ण   काय 

�भाव   होईल. 

 

�हाईस   ओवर   (VO)      रेकॉ�ड�ग   : 
 

कुठ� या   दसु-या   � यि� तसमोर   आपले   लेखन   मोठयाने   वाच� याचा   अ� यास   करा   �कंवा   रेकॉड� 
करा.   ऐकून   अदंाज   बांधा   क�   ऐकायला   कसे   वाटत.े  

● एका   शांत   आ�ण   आवाज   नसले� या   � थळाची   �नवड   करा,   ल�ात   ठेवा   क�   पखंा,   एसी, 
मोटर   आ�ण   आवाज   करणार�   सार�   यं� े  बदं   असतील   आ�ण   याकड े  ल�   दया   क�   ��त� वनी 
�कंवा   कंपन   नसावे,      �कंवा   हयाक�रता   कोण� याह�   �रका� या   खोल�त   �कंवा   हॉलम� ये 

रेकॉ�ड�ग   क�   नका.  

● आप� या   बोल� यात   थोडी   सवेंदना   आणा.   असे   बोला   जसे   आपण   आपला   �म�   /   म�ै�णी   �कंवा   सबंधंीताला 
ह�   वा� ये   ऐकवत   आहात. 

 

फूटेज   चे   भाषांतर  
असे   होऊ   शकत े  क�   � था�नक   भाषते   आप� याला   मलुाखत   � यावी   लागेल.   आ� ह�   या   गो� ट�ला   फार   मह� व   देतो   क� 
लोकांनी   आप� या   भाषते,   � याम� ये   त े  आपल�   गो� ट   सहजपणे   आरामात   सांगू   शकतील   � याच   भाषते   बोलावे,   परंत ू

ह�   गो� ट   आपण   समजनू   घेतल�   पा�हजे   क�,   कधी   कधी   आम� या   ए�डटस�ला   � था�नक   भाषचेे   �ान   नसत.े   त े  ती 
समज ू  शकत   नाह�त.   अशा   वेळी   िजथे   मलुाखत   � था�नक   भाषत   आहे,   त�े हा   आप� याला   � याचे   यो� य   भाषांतर   क�न 

ए�डटस�ला   पाठवावे   लागेल   कारण   ए�डटर   हेसमज ू  शकेल   क�   �तथे   काय   �ल�हले   आहे.   आम� या   ए�डटस�ला   �हदं�, 
मराठ�,   कोकणी,      आ�ण   ि� ह�डओ   गजुराथी,   ओ�डसी,   बगंाल�,   काि� मर�   आ�ण   इं�जी   भाषा   उ� तम�र� या   समजतात. 

कुठ� या   दसु-या   भाषते   �कंवा   बोल�भाषते   घेत� या   गेले� या   मलुाखतीचे   भाषांतर   करणे   आव� यक   आहे.   अ�र   आ�ण 

अ�राचे   भाषांत   झाले   पा�हजे   ‘ि� लच’   वर   नाव   ज�र   �लहा. 
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ए�डट   नो�स 
 

शटू   नतंर   �ल�हलेले   नोट   एक��त   करणे  
 

शटू   नतंर   नोटस ्  (न�द�)   एक�   करणे. 

शटू   संप� यानतंर   त े  � थळ   आ�ण   शटूशी   संबधंीत   न�द�   �ल�हणे   एक   चांगल�   सवय   आहे.   एक   कोरा   कागद   � या   आ�ण 

सवा�तवर   ‘शॉट�   नोटस’्   �लहा.   बातचीत   दर� यान   झाले� या   सवा�त   चांग� या   शटू   आ�ण   सवंादाला   �लहा.   नंतर   हे 

संपादकांनापाठवतवेेळी   फार   उपयोगी   ठरेल. 

 
आप� या   या   न�द�   ए�डटरला   वाच� यासाठ�   देतात   � यामळेु   � याला   समजत े  क�   �फ� म�वषयी   काय   �वचार   करत 

आहात   आ�ण   �फ� मची   रचना   कशी   असावी.   या   सबंंधात   आप� याला   या   म�ुदयांचे   भान   राखावे   लागेल.  

● आपण   आप� या   �फ� मची   स�ुवात   शी   क�   इि� छतात.   �फ� मचा   प�हला   शॉट   आ�ण   आवाजाचा   भाग 

(साकंड   बाईट)   �वषयी   �लहा.   � याने   आपण   �फ� मची   स�ुवात   क�   इि� छतात.  

● आपण   आप� या   �फ� मला   पढेु   कशा   त-हेने   वाएव ू  इि� छतात.  

● �फ� मम� ये   � ह�.ओ.   कुठे   असला   पा�हजे.  

● आपण   �फ� मला   कुठ� या   त-हेने   समाज   क�   इि� छतात.  

● �फ� म� या   दर� यान   जर   आप� याला   एखादया   खास   स�ंगताचा   बाईट   हवा   असेल   तर   आप� या   फुटेज   बरोबर 
तहे�   पाठवा   �कंवा   � प� ट   करा   क�   स�ंगत   कशा�कारचे   हवे.  

● �फ� मशी   संबधंीत   आपले   काह�   खास   सशंोधन   हवे.   उदा.   आपण   असा   काह�   ि� ह�डओ   बनव ू  इि� छता   � यात 

कोणतहे�   पीटूसी   �कंवा   � ह�.ओ.   नसेल   �कंवा   आपण   एक   �च�पट   बनव ू  इि� छतात. 

आपण   आप� या   नोद�ंना   वड�   डॉ� यमु�टम� ये   �लहा   �कंवा   आप� या   ह� त�ल�खत   न�द�ंचा   � व� छ   व   पणू�   फोटो   काढा 
आ�ण   खाल�ल   फो� डरम� ये   ठेवा. 

फूटेज      ला   फो�डर   बनवा 
आता   आप� या   ि� ह�डओचे   सव�   काम   सपंले   आहे.   आता   वेळ   आहे   क�   आपण   आप� या   फुटेजला   कॉ� � यटुरम� ये 

�ा� � फर   करा   आ�ण   आप� या   ए�डटरला   पाठवा.   आप� याजवळ   जेवढे   काह�   फुटेज   असेल   त े  या   �कार� या   �व�वध 

फो� डरम� ये   एक��त   करा. 
1) � ह�.ओ.   /   पीटूसी 
2) मलुाखत   इंटर� हू  

3) �ॉ� स   Brolls  

4) ए�डट   नोट   (Edit   Note) 
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फो� डर   बन�वणे   आ�ण   �वडीयो   ि� लप   ला   �रनेम   करणे 
आप� याला   सव�   फुटेजला   खाल�   सां�गतले� या   फो� डरम� ये   � यवि� थत   कॉपी   कर� याची   आव� यकता   आहे.  

1) पीटूसी   (जर   आप� या   ि� ह�डओत   पीटूसी   आहे) 

a)   ओप�नगं,   (स�ुवातीचे)   पीटूसी   (आपल�   ि� लप   या   नावाने   ठेवा) 
b)   � लोिजगं   (शवेटची)   पीटूसी   (आपल�   ि� लप   या   नावाने   ठेवा) 

2) ि� ह�डओ   (आपल�   ि� लप   या   नावाने   ठेवा)  

3) मलुाखत  

4) बी   रोल  

5) ए�डट   नोट   (हे   एक   वड�   डॉ� यमु�ट   असेल   �कंवा   आपला   ह� त�ल�खत   न�द�चा   फोटो)  
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आप� या   डी   ि� ह�डओला   पॅक   क�न   ि� ह�डओ 
� हॉ�लट�अस�   (� ह�.� ह�.)   � या   ऑ�फसला   पाठ�वणे. 

 

 
डीवीडी   बनवणे  

● एक  �थान  का  चयन  कर�  (इंटरनेट  कैफ़े  या  द�तर ) जहाँ  आप  कं�यटूर  का  उपयोग  कर  सक�  . 
● डीवीडी  बनाने  के  �लए  नीरो  या  यलू�ड  जसेै  डीवीडी  बनाने  के  सॉ�टवेयर  का  इ�तमेाल  कर� . 
● डीवीडी  को  "डटेा  फॉम�ट " म�  ह�  बनाएं . कभी  भी  "मवूी  डीवीडी " या  "वीसीडी " न  बनाएं . 
● अगर  आपके  �लए  डीवीडी  बना  रहे  �यि�त  को  साफ़  तौर  पर  पता  नह�ं  �क  �कस  फॉम�ट  म�  डीवीडी  बनाना  है  तो 

आप  वी�डयो  वाल�ंटयस�  (वी  वी ) के  द�तर  पर  फ़ोन  कर� , द�तर  से  कोई  उसे  डीवीडी  बनाने  क�  ���या  समझा 
देगा . 

● हमेशा  दो  डीवीडी  बनाएं  - एक  वी�डयो  वाल�ंटयर  (वी  वी ) के  काया�लय  भेजने  के  �लए  और  दसूरा  खदु  के  �लए . 
इस  तरह  अगर  आपका  पकेैज /पास�ल  गमु  भी  गया  तो  आपके  पास  एक  अ�त�र�त  कॉपी  रहेगा . ये  बहुत  बहुत 

आव�यक  है . कृपया  इसका  �यान  रख� . 
  

डीवीडी      ची   पे�कंग   करणे 
फोम   �कंवा   बबलशीट   असले� या   डी� ह�डी   क� हरम� ये   आपल�   �डि� हडी   टाकून   पॅक   करा   कारण   �ड� ह�डी   तटूू   नये. 

�तला   चरे   पडू   नये.      सा� या   कागदा� या   पाक�टात   �ड� ह�डीला   कधीह�   पाठव ू  नका.  

● जर   आपण   एडीट   नोट   ला   वड�   डॉ� यमु�ट   �कंवा   फोटो   बनवनू   पाठव ू  शकला   नाह�   तर   � याच   पाक�टात   मळू 

कागद   टाकून   दया.  

● ‘रा� य   संयोजक   (� टेट   को   ऑ�ड�नेटर)   ि� ह�डओ   � हॉल��टअस�’   चा   प� ता   �लहा   आ�ण   रा� य   काया�लयात 

कू�रअर� दारे   पाठवनू   दया.   आप� या   रा� य   संयोजकाला   (� टेट   को   ऑ�ड�नेटरला)   फोन   क�न   आपला   प� ता 
इथे   �लहा.  

● जर   कोणी   आप� याला   गो� या� या   म�ु य   काया�लयातनू   सचूीत   करत   असेल   �कंवा   गोवा   ऑफ�सला 
पाठ�व� यास   सां�गतले   जात   असेल   तर   आपले   बदं   पाक�टया   प� � यावर   पाठवा.   ि� ह�डओ   � हॉ�लटं�अस�, 
हाऊस   नंबर   1224      26/3,   स�ट,   जॉन   रोड,   गोम   व�डी,   अजंनुा,   बद�ज,   गोवा   –   403509  

● नेहमी   आपले   नाव,   िज� हा,   रा� य   आ�ण   पाठ�व� याची   तार�ख   पाक�टावर   टाका.  
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कू�रयर   सेवा   ची   �नवड   करणे  
● भारत   सरकारची   � पीड   पो� ट   सेवा   सव�� तम   पया�य   आहे   कारण   हे   सव�   पो� ट   ऑफ�सम� ये   उपल� ध   असत.े  

जर   � पीड   पो� ट   उपल� ध   नसेल   तर   कुठ� याह�   �व� वसनीय   खाजगी   कु�रअर� दारे   पाठवा.   नेहमी   �रसीट   /   पावती   घेणे 

�वस�   नका.   हे   फार   मह� वपणू�   आहे.   �रसीटम� ये   क� साइनम�ट   नबंर   �कंवा   �ॅक�ंग   नबंर   �ल�हला   असेल.   जे� हा   पण 

आपण   पॅकेज   पाठवाल   आप� याला   रा� य   सयंोजकाला   (� टेट   को   ऑ�ड�नेटरला)   हा   नबंर   आ�ण   कु�रअरचे   नाव 

कळ�वले   पा�हजे. 

 

खपू   मह�वाचे :  �यान  ठेवा  �क  क�साइनम�ट  नबंर     �कंवा     �ै�कंग  नबंर   �शवाय   आप�या   पकेैज   ची   ि�थती 
जनता   येणार   नाह�. 
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