
 

 

  

 



 

 

त�ुह�ल��गकम�ु�यांवर   वी�डयोबनवायला   स�ुवात   केल�   आहे,   आता   वेळ   आहे   �या�वडीय�चा   वापर   कर�याची. 
आम�या   �पतसृ�ातोड़अ�भयान�या   म�ुयतः   तीन   पाय�या   आहेत.   1.�च�हां�कत   करा.   2.उजागर   करा.      3. 

ने�तनेाबतूकरा. 
 

�च�हां�कतकरा 
त�ुह�   बहुतके   ��श�णात   सहभागी   झा�या   असाल,   या   म�ु�यांवर   वी�डयो   स�ुधा   बनवत   आहात   .   यामळेु   त�ुहाला 
हे      "�चि�हत"   कर�यास   मदत   �मळाल�   असेल   �क�पतसृ�ाकशी   काम   करत.े   हे�चि�हतकर�याची 
पा�ताचतीचाबीआहे,   िज�या   मा�यमातनू   त�ुह�   समज ू  शकता   �क   कशा   प�धतीने   �पतसृ�ा   कुणाला   अश�ततर 
कुणाला   सश�त   करत   आहे.   त�ुह�   जसे-जसे   वी�डयोबनवत   जाल   तस-तसे   त�ुहाला   ल�ात   येत   जाईल   �क�पतसृ�ा 
कुठे-कुठे   आ�ण   कशी-कशी   कामकरत.े 

 

उजागरकरा 
त�ुह�   तमु�या   �वडीयो   मधे   जे   ��न   उपि�थत   केले   आहेत,      त�ुह�   �हाईस   ओवर   (VO)      मधे   जे�व�लेषणकेले   आहे, 

�हणजेच   त े  त�ुह�   उजागर   केले   आहे.   उजागर   कर�याचा   अथ�   आहे-   �पतसृ�ा�या   �वषयी   आ�ण   �पतसृ�ापासनू 

�भा�वतसामाज�करचणे   �वषयी   गंभीर   समझ   �नमा�ण   करणे.   जे�हा   त�ुह�   चचा�समहूात   वी�डयोपाहत   असाल   आ�ण 

�या   म�ुयांवर   चचा�   करत   असाल,   त�ेहा   स�ुधा   त�ुह�   �पतसृ�ा�या   सम�येला   उजागर   करत   असाल. 

 

ने�तनेाबतूकरा 
समाजा�या   खोलवर   �जले�या   �पतसृ�ाला   अवाहन   देणे   काह�   सोपे   काम   नाह�,   परंत ु  याचा   अथ�   हा   नाह�   �क   असभंव 

आहे   आ�ण   आपण   करणार   नाह�त.   आपण   आशावाद�   आहोत   �क   आप�यामधील   सव�   इत�या   स�म   आहात   �क�या 
�वतः   आ�ण   समदुायात   छोटासा   का   असेना   परंत ु  मह�वपणू�बदल   घडव ू  शकतील.   प�रवार   आ�ण   समाजाला 
समानता   आ�ण   �याया�या   �दशनेे   एकपाऊल   का   असेना,   पण   पढेु   नेव ू  शकत.े   कोण�याह�   सम�ये�या 
समाधाणासाठ�   सवा�त   प�हले   मह�वाचे   आहे   �या   सम�येला   �वीकार   करणे,मग   �यावर   चचा�   करणे   आ�ण   समझनु 

घेणे,   जेणेक�न   पया�य   शोधता   येतील.   आप�या   जीवनात   आप�याला   जे   बदल   अपे��त   आहेत   त े  कसे   येतील,   याची 
रणनीती   बनव�या   साठ�चा   मचं   आहे   �ड�कशन�लब   (चचा�समहू). 

 

�ड�कशन�लब   (चचा�समहू)   का 
जसे   �क   आधी   सां�गत�या   �माणे   �क   कोणतीह�   सम�या   सोडव�यासाठ�   �तला   �वीकारणे,   ती�यावर   बात   करणे 

गरजेचे   आहे.�यामळेु   बदल,   �वक�प   आ�ण   समाधानाचे   �वचार   करता   येव ू  शकतील.   �ड�कशन�लब   (चचा�समहू) 
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एकअशी   जागा   असेल   जेथे   ल��गक   म�ु�यांवर   �वडीयो   दाखवले   जातील   आ�ण   म�ु�यावर   चचा�   केल�   जाईल.   श�य 

उपायांवर   चचा�   केल�   जाईल   आ�ण   आपण   यासाठ�   काय   क�   शकतो,   हे   ठरवले   जाईल. 

�ड�कशन�लब   (चचा�समहू)   ला   कोण   चालवेल   आ�ण   �यव�थापन   करेल 

त े  सव�   CC   �यांची   ल��गक   म�ु�यांवर�ल   या   अ�भयानात   �नवड   झाल�   आहे   आ�ण   वी�डयोवाल�ंटयरने   �यांना 
��श��त   केले   आहे,   त े  �ड�कशन�लब   (चचा�समहू)   चेसंचालन   करतील.   16   रा�यातील   ७०      CCआपले-आपले 

समहू   चालवतील.   �ह   माग�द�श�काएका   समहूाला   चालव�यासाठ�   आपल�   मदत   करेल. 

 

�ड�कशन�लब   (चचा�समहू)   तयार   कसे   कराल 

�न�न�ल�खततीनट��यां�या   �हशोबाने   आपण   आप�या   �ड�कशन�लब   (चचा�समहू)      तयार   क�न   सचंालन   क� 

शकता.   तीन   ट�पे   :- 
 
1.   �ड�कशन�लब   (चचा�समहू)�यासद�यांची�नवड    :   त�ुह�   सव�   आप-आप�या   समहूाची   �नवड   कर�यासाठ�   �वतं� 

आहात.   तर�ह�   काह�   उदाहरण   या�माणे   आहे   :- 
● फ�त   गावांतील   (SHG)   �वयंसहायतागटां�या   म�हला. 
● केवळ   �ववा�हत   म�हला. 
● म�हलाआ�ण   प�ुषांचा   तयार   असलेला   समहू. 

● केवळ   �कशोरवयीन   मलु�ंचा   समहू. 

● केवळ   �कशोरवयीन   मलुांचा   समहू. 

● �कशोरवयीन   मलुा-मलु�ंचा   आधीपासनू   तयार   असलेला   समहू. 

● केवळ   कॉलेज़�या   �व�याथ�चा   समहू. 

● �कंवा   अशा   प�धतीचे   अ�य   समहू. 

 

   अशा   प�धती�या   समहुाची   बांधणी   करा   �यां�या   सोबत   चचा�   घडव�यात   त�ुहाला   जा�त   यो�य   वाटत   असेल. 

समहूाची   सं�या   १०   त े  १५   मधल�   असेल.   जर   त�ुह�   मो�या   समहूाचे   सचंालन   कर�यास   स�म   असाल   तर   मो�या 
समहूाची   बांधणी   स�ुधा   क�   शकता   तर�ह�   १८   पे�ा   जा�त   सद�यांची   �शफारस   आ�ह�   नाह�   करणार.   कारण   �क 

समहू   जा�त   मोठा   असेल   तर   सवा�ना   आपले   �हणणे   मांड�यास   आ�ण   अनभुवांचे   कथन   कर�यास   परेुसा   वेळ   आ�ण 

अवसर   भेटू   शकत   नाह�. 
समहू   असा   असावा   जो   कमीतकमी   २   �कंवा   ३   म�ह�यात   एक   वेळा   २   तासांक�रता   एक��त   भेटतील.   आपण   गठ�त 

केलेला   समहू   �नय�मत   असावा   �हणजेच   हाच   समहू   सव�   चचा�म�ये   सहभागी   असेल.   �पतसृ�ा�वषयी   गंभीरता   पवू�क 

समज   तयार   कर�यासाठ�   हे   गरजेचे   आहे.    �हणनू   ��येक   चच�साठ�   त�ुह�   वेगळा   समहू   नाह�   घेव ू  शकत. 
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2.जागेची�नवड    :   वी�डयो   चे   �दश�न   आ�ण   चचा�स�   साठ�   यो�य   जागेची   �नवड   करणे   खपू   मह�वाचे   आहे.   एक   अशी 
खोल�   �नवडा   िजथे   पणू�   समहू   आरामात   बस ू  शकेल.   यासाठ�   त�ुह�   आपले   घर,   ऑ�फस,   स�ंथा,   �कंवा   समाज   म�ंदर 
ची   �नवड   क�   शकता.   फ�त   या   गो�ट�   �यानात   ठेवा   :- 

● अशा   जागेची   �नवड   करा   िजथे   म�हला   सरु��त   असतील   आ�ण   �या   उघडपणे   बोल ू  शकतील.   कुणाचा   दबाव 

नसावा. 
● �ठकाण   समहूा�या   सद�यां�या   घरांपासनू   जवळ   असावे.   �हणजे   खपु   दरू   नसावे. 

● काय��म   �थळी   लाईट   ची   स�ुवधा   असावी,      (�लगपॉइंटवगरैह)   िजथे   त�ुह�   आपला   कैमेरा,टेबलेटचाज�क� 

शकाल. 

● काळा   �कंवा   सफेद   फळा   �तथे   अस�यास   ई   उ�म,   कारण   काह�   अ�यासांसाठ�   फा�याची   गरज   पडले. 

● �ठकाण   मोफत   �कंवा   कमी   दराचे   असले   पा�हजे. 

● ��येक   चच�साठ�   वेगवेगळी   �ठकाणे   �नवडू   शकता.   फ�त   काळजी   �या   �क   �तथे   समहूाची   हेळसांड   होणार 
नाह�.   त�ुह�   चच�चे   �नयोजन   समहूातील   सद�यां�या   घर�ह�   पाळी-पळीने   ठेव ू  शकतात. 

 

3.बठैकांची�नरंतरता    :   समहूाला   २-३   म�ह�यात   कमीतकमी   एक   वेळा   भेटणे   पणू�पणे   आवशक   आहे.   त�ुहा   सवा�ना 
एक   कैल�डर   �दले   जाईल   �यावर   त�ुह�   तमु�या   समहूाचे   मा�षक   बठैकां�या   योजना   आख ू  शकाल.   ��येक   बठैक 

कमीतकमी   २   तास   चालेल. 

 

जे�हाह�   त�ुह�   समहूाची   आ�ण   �ठकाणाची   �नवड   करता   त�ेहा   लगेच   आप�या   रा�य   सम�वयक   �कंवा   सरळ 

गोवाऑ�फसला   स�ूचत   करा.   एक   याद�   बनवा   �यात   �नवड   केले�या   समहूातील   सद�यांचे   नाव,   वय,   प�ा   �प�ट 

अ�रात   �लहा.   �हसचूीआपले   रा�य   सम�वयक   �कंवा   गोवा   ऑ�फस   बरोबर   सामा�यक   करा. 
  

�ड�कशन�लब   (चचा�समहू)   साठ�   आ�थ�क   तरतदु� 
एका   चचा�स�ासाठ�   आप�याला   ३०००   �पये   र�कम   �दल�   जाईल.   आशा   आहे   �क   त�ुह�   येणा�या   १७   म�ह�यात 

(नो�ह�बर   २०१७   पय�त)   ३-   चचा�   न�क�   आयोिजत   कराल. 

आ�ह�   सचूना   क�   इि�छतो   �क   समहूा�या   सद�यांचा   �वासखच�   क�   नये   �हणजे   आपला   समदुाय   व   जवळपास�या 
�य�तींची   �नवड   करावी. 
हे   तमु�या   �नयोजनावर   अवलबंनू   आहे   �क   त�ुह�   पशैांचा   वापर   कसा   कराल,   या�वषयी   आम�याकडून   कोणताह� 
असा   काह�   कडक   �नयम   नाह�. 
जर   त�ुह�   आप�या   समहूासाठ�   आपणहून   चहा,   �ब�कुट   ची   �यव�था   क�   इि�छता,   �कंवा   चचा�स�ासाठ�   �टेशनर� 
(चाट�,   पेन,   �केचपेन,   माक� र,   ड�टरइ.)खरेद�   कर�त   असाल   तर   त�ुहाला   �याच   रकमेत   �नयोजन   करावे   लागेल. 

आमचा   अदंाज   आहे   �क   ��येक   चचा�स�ासाठ�   ७००   �कंवा   १०००   �पये   पे�ा   जा�त   खच�   होणार   नाह�.   �हणजे   २००० 

�पये   आप�या   वेळेसाठ�   आ�ण   संयोजनासाठ�   वाचव ू  शकता.  
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चचा�स�ाचे   सयंोजन   कसे   कराल 

चच�साठ�   �वषयाची   �नवड   :    ल��गकम�ु�यांवर�ल   सव�   �वडीयो,   �वषय   आ�ण   उप�वषयानसुार   �ेणीब�ध   केल�   गेल� 
आहेत.   त�ुह�   तमु�या   जे�डर   �ोजे�टफ��डगाइड   मधे   पहाल   �क   कथाक�पना   स�ुधा   वेगवेग�या   �वषय   आ�ण 

उप�वषयानसुार   �ेणीब�ध   केलेल�   आहेत. 

● ��येक   २   म�ह�यात   त�ुहाला   गोवा   ऑ�फस   कडून   पेन�ाइव   मधे   काह�   �वडीयो   �दले   जातील,   जे 

�वषय/उप�वषय   सचूीब�ध   केलेले   असतील.   �हणजे   पेन   �ाइव   मधे   �वषयवउप�वषयचे   फो�डर   असतील. 

मधे   �याच   �वषयाचे   आ�ण   उप�वषयाचे   ि�ह�डयो   असतील. 

● त�ुहाला   जे   �वडीयो   भेटतील   त े  वेगवेग�या      CC   �वारा   बनवलेले   �वडीयो   असतील.   �हणजे   �यात   त�ुह� 
ल��गक   म�ु�यावर   �वडीयो   बनवला   नसेल   तर�ह�   त�ुह�   चचा�स�   घेव ू  शकता. 

● ��येकचच�मधे   २   �कंवा   ३   उप�वषयांची   �नवड   चच�साठ�   क�   शकता. 
● चच�साठ�   यो�य   उप�वषयाची   �नवड   करणे   आव�यक   आहे.   उप�वषयाची   �नवड   या   गो�ट�वर   �नभ�र   करत े

�क   तमु�या   समहूाची   रचना   आ�ण   गरजा   काय   आहेत.   उदाहरण   �यायचे   झाले   तर-तमु�या   समहूात   फ�त 

प�ुष   आहेत   काय,   �कशोरवयीन   मलु�   आहेत,   म�हला-प�ुषांचा   तयार   समहू   इ.   त े  �वषय   �नवडा   जे   त�ुहाला 
समहूासाठ�   मह�वाचे   वाटतील. 

  

चच�ची   तयार�   :    कृपया   क�न   कोणतीह�   चचा�   पवू�तयार�   �शवाय   क�   नये.   त�ुह�   �या   सो�या   प�धतीने   चचा�स�ाची 
तयार�   क�   शकता   :- 

● जे   वी�डयो   दाखवायचे   आहेत   त े  आधी   �वता   बघा.   एका-एका   �वडीयो   ला   कमीतकमी   ४-५   वेळा   बघावे, 

�यामळेु   त�ुहाला   �ह   जाणीव   होईल   �क   �वडीयो   चा   मह�वाचा   म�ुदा   आ�ण   पलै ू  कोणता   आहे. 

● फ��डगाइड   �या   स�ुवातीचे   काह�   पाने   ज�र   वाचा.   खासक�न   भीती   काय   आहे   आ�ण   �पतसृ�ा   काय   आहे 

इ�या�द 

● �या   उप�वषयावर   चचा�आयोिजतहोनार   आहे,   �या   उप�वषया�या   �टोर�आइ�डयाहा   भाग   वाचा. 
● जे   वी�डयो   दाखव�याचे   आपले   �नयोजन   आहे   �या    चच�चे�टपण   (�ड�कशननोट)    ज�र   वाचा.   हे   तयार�   साठ� 

सवा�त   मह�वपणू�   आहे. 

● वी�डयोला   आप�या   टेबलेट   मधे   �ांसफर   (�थानांतर)      करा   आ�ण   चांग�या   �कारे   तपासनू   �या   �क   �वडीयो 
यो�य   प�धतीने   चालत   आहे   �क   नाह�. 

● जर   तमु�या   टेबलेट   मधे   जागा   उपल�ध   नसेल   तर   होव ू  शकत े  �क   त�ुहाला   मेमोर�काड�ची   गरज   पडले. 

�कंवा   आवाज़   वाढव�यासाठ�   वेग�या   �पीकर   ची   गरज   पडू   शकत.े   आजकाल   कमी   �कमतीचे   ५०० 

�पयांम�ये   नवीन   �पीकर   �वकत   �मळतात. 

● आपला   कैमेराआ�ण   टेबलेट   पणू�पणे   चाज�   आहेत   �क   नाह�   हे   तपासनू   �या. 
● चाट�,   पेन   इ�याद�   तयार   ठेवा. 
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चच�साठ�   �टपण   (�ड�कसननोट)   :    जोवी�डयो   त�ुह�   दाखवणार   आहात,   �यावर   चच�चे   स�ूसंचलन   करायला   त�ुहाला 
मदत   होईल. 

● याज�डर�ोजे�टअतंग�त   जे�हड े  �वडीयो   आहेत   �या   सवा�चे   वेगवेगळे   चच�साठ�   �टपण   (�ड�कसननोट)   आहे. 

● या   माग�द�श�का   बरोबरो   १०   �ड�कशननोट   आहेत   बाक�   आप�याला   �वडीयो   बरोबर   पाठव�यात   येतील.   तर 
जे�हाह�   त�ुहाला   नवीन   �वडीयो   �मळेल   त�ेहा   �या   �वडीयो   ची�ड�कशननोटस�ुधा   �मळेल. 

● ��येक   �ड�कशननोट   �या   वर�या   भागात   �वषय   आ�ण   उप�वषय   �प�टपणे   �ल�हले   आहेत.   जे�हा   त�ुहाला 
नवीन   �ड�कशननोट   �मळेल   त�ेहा   त े  �वषय   आ�ण   उप�वषया�या   नसुार   आयोिजत   करा 

● ��येक   �ड�कशननोट   मधे   वी�डयोचे   वण�न,सराव   जो   चच��या   वेळी   कराल,   समहूाला   �वचारले   जाणारे   ��न 

इ�याद�   समा�व�ट   आहे. 

● आ�हाला   �व�वास   आहे   �क   �ड�कशननोट   वाच�यावर   तमु�या   मनात   खपू   काह�   ��न   उठतील.   �या   �शांना 
�लहून   �या   आ�ण   समहूात   त े  उचला   �यामळेु   चचा�   अ�धक   अथ�पणू�   होईल. 

● चचा�   चालव�यासाठ�   त�ुह�   �वताह�   काह�   सरावांचा   �वचार   क�   शकता. 
 

अहवाल   :    त�ुह�   �ड�कशन�लब   ची   ��येक   बठैक�वर   एक   स�ं��त   अहवाल   आ�हाला   पाठवा.   अहवालात   �या 
�न�न�ल�खतगो�ट�   समा�व�ट   करा:- 

● तमुचे   नाव,   िज�हा,   रा�य   आ�ण   अहवाल   पाठव�याची   तार�ख. 

● �ड�कशन�लब�या   बठैक�ची   तार�ख   आ�ण   �ठकाण. 

● सद�यांची   सचूी,   नाव,   वय,   प�े   आ�ण   �यां�या   �वा��या. 
● फोटोः    त�ुह�   तमु�या   केमेराने   फोटो   स�ुधा   काढून   आ�हाला   पाठवा. 

○ ��येक   सद�याच   एक   फोटो   (CU/चेहराशॉट). 

पासपोट�साइज़फोटो�माणे,औपचा�रकफोटोकाढ�याची   काह�   गरज   नाह�.   फोटो   चे   नाव   बदलनू 

�या   �य�तीचा   फोटो   आहे   �याचे   नाव   �लहावे. 

○ आ�ह�   त े  �ठकाणह�   पाहू   इि�छतो   िजथे   त�ुह�   बठैक   करता   आ�ण   कशा   प�धतीने   करता   तोह� 
अमभुव   घे�याची   उ�सकुता   आहे.   बठैक��या   शवेटचे   ४-५   फोटो   �ह   पाठवा,   �यात   समहुाचा   ELS 

(माहौलशॉट),   MS   (आधा�   शॉट)   आ�ण   काह�      CU   (चेहराशॉट)   हवे. 

● वी�डयोः    आ�हाला   पणू�   चचा�   �कंवा   बठैक�चे   वी�डयोनाह�   पा�हजेत.   काह�   यासारखे   �वडीयो   पाठवा:- 
○ एक२०   सेकंदाचा   शॉट   �याम�ये   समहू   �वडीयो   पाहत   आहे. 

○ एक   २०   सेकंदाचा   शॉट   �यात   समहू   चचा�   करतांना   �दसेल. 

○ काह�   सहभागींचे   CU   (चेहराशॉट)   बोलतांना,   चचा�   करतांना   शॉट. 

 

या   माग�द�श�के�या   शवेट�   अहवालाचा   मसदुा   �दला   आहे.   �याचा   फोटो   सरळ   क�न   �या.चच�   नतंर   याला   भ�न   फोटो 
आ�ण   �वडीयो   सोबत   रा�य   सम�वयक   (State   Coordinator)   �कंवा   सरळ   गोवाऑ�फसला   पाठवा.   �या   �दवशी 
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बठैक   �याच   �दवशी   �रपोट�,   फोटो   आ�ण   �वडीयो   हे   सव�   �यवि�थत   क�न   पाठवावे.   या�यात   तमु�यासाठ�   �ह   सोयीचे 

होईल. 

 

आपले   पेम�ट   :    गोवाऑ�फस   मधे   आपला   अहवाल   �मळताच   लगेच   आपले   पेम�ट   केले   जाईल.   तमुचे   पेम�ट   सरळ 

तमु�या   बँक   खा�यात   जमा   केले   जाईल. 

  

�ड�कशन   माग�द�श�का   | www.videovolunteers.org 

 



 

�वषयः    म�हलाचे   काम , प�ुष   चे   काम 
उप�वषयः    ल��गकछळ   कोड 

 

वी�डयोः ल��गकभेदभाव   �या   आधारावर   मलुांचे   सगंोपन    |   CC :अ�नलकुमारसरोज   |  UID: UP_1369 

 

नोट   :    स�ुवात   एका   सरावातनू   क�. 

सरावासाठ�   साम�ुी   :    कागद   आ�णपेन. 

 

सराव   :    समहूाची   छो�या-छो�या   समहूात   �वभागणी   करा.�यानतंर   समहूातील   सद�यांना   एका   �ी   आ�ण   एका 
प�ुषा�या   �दवसातील   २४   तासांतील   क�पना   करायला   सांगा   आ�ण   दोघां�या   कामाची   याद�   बनवत   जा.   समहूाला 
सांगा   �क   �ी   �कंवा   प�ुषाचे   कोणतहे�   काम   सटूु   देव ू  नये.   याद�   �नद�ष   बनवा. 
 

(   नोट   :    पहा   �क   याद�   मधे   म�हलांचे   सव�   काम   समा�व�ट   आहेत.   मलुांना   दधु   पाजणे,   �शवणकाम,   साफ-सफाई, 

मलुांची   काळजी   घेणे   इ�याद�ंचा   स�ुधा   कामात   समावेश   आहे.   सहसा   �ीयांकडून   के�या   जाणा�या   बहुतके   कामांना 
कामा�या   �ेणीत   ठेवले   जात   नाह�.   �यानंतर   पहा   �क   �ी   आ�ण   प�ुषा�या   �दवसात   काय   अतंर   आहे,   कामात   काय 

अतंर   आहे,   कामाचे   तास   �कती,   कामा�या   वेळेश   आरामाची   काय   ि�थती   आहे.   झोप   �कती   �मळत,े   �नण�य   घेणा�या 
कामात   कुणाचा   �कती   सहभाग   जा�त   आहे.   कामाचा   दाब   कुणावर   �कती   आ�ण   कोण�या   �कारचा   आहे.   या 
��नां�या   आसपास   चचा�   घडवा.   आ�ण   सांगा   �क   सरावा   �वारे   जे   �च�   समोर   आले   आहे,   �याचे   मळू   बालपणात 

आहे.   आ�ण   �वडीयो   दाखवा.) 
 

वी�डयोचे   वण�न   :    वी�डयोतील   म�ुय   पा�   खशुब ू  आहे   आ�ण   सहपा�   �तचा   भाऊ   श�नआहे.      त े  दो�ह�   एकाच 

प�रवाराचे   सद�य   आहेत.   परंत ु  दोघां�या   प�रि�थतीत   �दवस-रा�   चे   अतंर   आहे.   वी�डयो�या   स�ुवातीला   मलुाला 
काह�   कामांब�दल   �वचारले   जात े  �क   हे   काम   कोण   करत,े   मलुगा   सांगतो   �क   मलु�   करतात.   मग   खशुब ू  सांगत े  �क   ती 
काय-काय   काम   करत.े   �वडीयो   मधे   मलुाला   सीसी   �वचारत े  �क   त ू  �वयपंाकघरातले   काम   का   नाह�   करत.   तो   �या 
��नावर   हसतो.   खशुब ू  सांगत े  �क   खेळ�यासाठ�   वेळ   नाह�,   ना   अ�यासासाठ�,   नाह�   आराम   कर�यासाठ�.   शवेट�   ती 
�हणत े  �क   तीची   डॉ�टर   बन�याची   इ�छा   आहे. 

 

( नोटः    जर   त�ुहाला   वाटले   तर   परत   �वडीयो   पाहू   शकता.   अ�यथा   चच�ला   स�ुवात   करा.   ��न   �वचारा   ) 
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��न   :   मलुांना   कसे   काय   मा�हत   पडत े  �क   मलुाने   काय   काम   केले   पा�हजे   आ�ण   मलु�ने   काय? 
( नोटः    या   ��ना   �वारे�या   मा�यमांना   शोधायचे   आहे   �या�वारे   मलुगा-मलुगी   या   �वशषे   प�धतीने   वाढवल�   जात 

आहेत.   चचा�   या   �वषयावर   क� ��त   राह�ल   �क   मलुाला   कसे   समजत े  �क   मलु�चे   काय   काम   आहेत   आ�ण   मलुाचे   काय 

काम   आहेत   .   हे   कोण   �शकवत े  आ�ण   कसे   �शकवत.े   चचा�   ल��गक   आधारावर   कामा�या   �वभाजना�या   ��श�णावर 
होईल   जे   बालपणीच   स�ु   होऊन   जात.े   परंत ु  ��श�ण   श�दाचा   वापर   आपण   एक   वेळाह�   करायचा   नाह�.   चचा�   पढेु 

ने�यासाठ�   परूक   ��न   �वचारा.) 
 

परूक��न   :    अजनू   कोण-कोण�या   गो�ट�   आहेत   �यामळेु   मलुां�या   मनात   �या   धारणा   प��या   होतात? 

( नोटः    उदाहरणाथ�   अ�यास�मात   असे   ��ताव   �कंवा   फोटो   आढळतात   जे   या   क�पनांना   अजनू   मजबतू   करतात. 

जसे:   मोहन   शाळेत   जातो.   कमला   कपड े  धतु.े   जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   जात   नाह�   आहे   तर   हे   ��न   �वचा� 

शकता.) 
● �श:   मलुांना   घरातील   काम   का   केले   जाव ू  देत   नाह�? 
● ��न:   काय   या�यात   काह�   नकुसान   स�ुधा   आहे,   का   घर   चालव�यासाठ�   हे   गरजेचे   आहे? 
● ��न:   मलुगा-मलुगी   मधे   या   प�धती�या   कामाची   �वभागणी   का   केल�   गेल�   आहे? 
● ��न:   काय   हे   फ�त   मलु�ंसाठ�च   अमानवी   आहे   �क   मलुांसाठ�   स�ुधा? 

 

( नोटः    जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   �याच   गो�ट�   प�ुहा   होत   आहेत   तर   स�ुवातीपासनू   �वडीयो   चालवा   आ�ण   १:०९ 

वेळेवर   थांबवा   िजथे   मलेु   जेवण   करत   आहेत.   समहूाला   �श   �वचारा.) 
 

��न:   काय   �या   �च�ात   आप�याला   काह�   अ�वाभा�वक   बात   वाटत   आहे? 
( नोटः    ��यात   मलेु   जेवण   कर�त   आहेत.   �त�ह�   मलुांकड े  दधु   आहे   आ�ण   मलु�कड े  दधु   नाह�.   चच�ला   पढेु   ने�यासाठ� 
परूक   ��न   �वचा�   शकता.   ) 
 
परूक�श:- 

● जर   कामा�या   ��ट�ने   पा�हले   तर   मलु�ला   जा�त   दधु   पा�हजे.   परंत ु  �दले   जात   आहे   मलुाला.   आई-वडील 
असे   का   करतात? 

● काय   त�ुह�   पण   आप�या   मलुांबरोबर   असे   करता? 
● काय   बालपणी   तमु�याबरोबर   �ह   असे   घडले   आहे? 

 

( नोट   :    मलुगा   आ�ण   मलुगी   �या   पोषण   सबंधंातील   सामािजक   व   पा�रवा�रक   कल(��ड)   चच�त   �या.   �यानंतर 
�वडीयोला   �तथनूच   स�ु   करा   िजथे   थांबवला   होता.   परत   १:४५   वर   थांबवा   िजथे   मलुगा   आपले   काम   सांगत   आहे   �क 

तो   सायकंाळी   अ�यास   करतो   आ�ण   �दवसभर   खेळतो.   मलु�चे   काम   सांगतो   आ�ण   शवेट�   सांगतो   “बस”).   ��न 

�वचारा- 
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��न:   मलुाने   आप�या   कामा�या   पढेु   “बस”   नाह�   लावले,   मलु�चे   काम   जा�त   आहेत   तर�ह�   “बस’   का   लावले? 
( नोटः    �वडीयो   ला   �तथनूच   स�ु   करा   िजथे   थांबवले   होत.े   आ�ण   १:५०   वर   थांबवा   जेथे   मलुाला   �वचारले   जात े  �क   त ू

�वयंपाक   घरातले   काम   का   नाह�   करत,   तर   तो   मजेदारपणे   हसतो.)   ��न   �वचारा- 
 

��न:   हा   का   हसला? 
(नोटः    उ�र   एकाच   व�यात   आले   तर   ह�त�ेप   क�न   चचा�   पढेु   �या.   जसे   �क-   ठ�क   आहे   आपण   क�पना   क�या   �क 

�या�या   मनात   काय   चालत   असेल.   उदाहरण–�याला   वाटले   �क   हा   काय   ��न   आहे,   हे   तर   सवा�ना   मा�हत   आहे   �क 

�वयंपाक   घरातल�   कामे   मलेु   नाह�   करत.   �यानतंर   �वडीयोला   तथेनूच   स�ु   करा   िजथे   थांबवला   होता   आ�ण   २:२१   वर 
थांबवा.   मलुगी   �हणत े  �क   �तला   डॉ�टर   बनायचे   आहे.   ��न   �वचारा.) 
 

��न:   काय   खशुब ू  आपले   �व�न   पणू�   कर�या�या   ि�थतीत   आहे? 
(   नोटः   कदा�चत   �ह   चचा�   �या   �वषया�या   आसपास   होईल   �क   गर�ब   प�रवार   आहे.   होऊ   शकत े  �क   कुणी   �हणेल 

खशुब ू  गर�ब   आहे   �हणनू   डॉ�टर   नाह�   बन ू  शकत.   ल�ात   अस�ुया   �क   आपण   ग�रबी   नाह�   तर   सभंावना   वर   बात 

कर�त   आहोत.   त�ुह�   हा   परूक   ��न   �वचा�   शकता.) 
 

परूक��न:      समझा   खशुब ू  कशी   तर�   डॉ�टर   झाल�   तर   काय   �तला   असा   पती   �मळेल   जो   �तला   जेवण   बनव�यात, 
इतर   घरातील   काम   कर�यात   �तची   मदत   करेल. 
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�वषयः    �ीचे   काम , प�ुषाचे   काम 
उप�वषयः    ल��गकभेदभाव   कोड 

 

वी�डयोः    बालपण ,ओझ े, बेपवा�ई    |   CC :ममतापा�ा    |   UID: OD_1185

 

 

( नोटः    बठैक�ची   स�ुवात   सरावापासनू   स�ु   करा.   या   सरावा   दर�यान   फ�त   बालपणावर   चचा�   करा.   आपण 

आप�याकडून   �लगं�वषयी   चचा�   क�   नये.   �लगं   �वषयी   नाह�,   तर   बालपणा�वषयी   बात   करा.   बालपणावर   सम�ूतील 

सद�यांची   काय   समझ   आ�ण   अनभुव   आहेत   त े  जाणनू   घे�याचा   �य�न   करा.   मोकळेपणाने   चच�मधे   येव ू  �या.   ) 
सरावासाठ�   साम�ुी:   काळा   फळा,   खडू,   ड�टर   �कंवा   चाट�पेपरआ�ण   �केचपेन. 

 

सराव:    फळा   �कंवाचाट�पेपर   वर   दोन   भाग   करा.      प�ह�या   भागात   �लहा   “बालपण”.   �यानतंर   समहूातील   सद�यांना 
सांगा   �क   �यांनी   एका-एका   श�दात   “बालपण”   काय   आहे   त े  मांडावे.   त�ुह�ह�   त े  फ�यावर   �कंवा   चाट�   पेपर   वर   �ल�हत 

जा.   �यांनतर   दसु�या   भागात   �लहा   “�व�नांचे   बालपण”   समहूाला   �यां�या   �व�ना�या   बालपणाची   क�पना   करायला 
सांगा.   �य�न   करा   �क   समहू   “क�पनार�य”   जण ू  आदश�   द�ुनयेत   जातील.   फुलपाख�,   फुगे,   फुल,   प�ी   इ�याद�   चचा� 
मधे   यावेत.   या   सव�   श�दांनाह�   फ�यावर   �ल�हत   जावे. 

 

(नोटः    एक   मानवी   प�रपतू�(उपल�धी)   समहूात   �नमा�ण   �हावी   �यांना   जाणीव   �हावी   असा   �य�न   करा.   �यानतंर 
सांगा   �क   चला   बालपणा   �वषयीचा   एक   �वडीयो   पाहूया.) 
 

वी�डयोचे   वण�न   : -   वी�डयोस�ु   होतो.   एक   बाळ   खचु�वर   बसले   आहे.   हे   �वचार�यावर   �क   मलेु   काय-काय   काम 

करतात?   सांगतो   �क   ��केट   खेळतात,   जनावरांना   चरायला   नेतात,   भात   खातात   आ�ण   खचु�वर   बसतात.   एक 

मलुगी   सांगत े  �क   ती   काय-काय   काम   करत.े   ती   सांगत े  �क   घराची   सफाई   करत,े   भात   बनवत,े   जनावरांची   काळजी 
करत,ेलहान   बाळांना   खाव ू  घालत,े   जे�हा   �वचारले   जात े  �क   काय   छो�या   बाळांना   वडील   खाव ू  घालता   का.   मलुगी 
सांगत,े   नाह�   खाव ू  घालत.   अजनू   एक   मलुगा   सांगतो   �क   �या�या   घर�   मलु�   काय   काय   काम   करतात.   पाणी 
भारतात,   शतेात   जेवण   देवनू   येतात   अजनू   जेवण   बनवतात.   मलुगी   सांगत े  �क   ती   जेवण   बनवत,े   सवा�ना   वाढत.ेत ू

जेवण   के�हा   करत?े   हे   �वचार�यावर   ती   सांगत,े   सवा�त   शवेट�,   जे�हा   सवा�चे   जेवनू   होत.े 
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( नोटः    ल�ात   अस�ूया   �क   �वडीयो   �या   प�हले   आपण   बालपणावर   सरावस�   घेतले   आहे.   सराव   आ�ण   �वडीयो   या 
एकमेकांत   �वरोधाभास   होईल.   कदा�चत   वी�डयो   नतंर   आपो-आप   चच�ला   स�ुवात   झालेल�   असेल.त�ुह�स�ुधा   चच�त 

सहभागी   �हा.   �वषया   मधनू   �वषय   काढा.   �य�न   करा   �क   सव�   �वषय   �प�टपणे   समोर   यावेत.   चचा�   स�ू   राहू   �या. 
जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   सरकत   नाह�   आ�ण   तचे-तचे   �वषय   परत   येत   आहेत   तर   ��न   �वचारा.) 
 

��न:   मलुांबरोबर   आपण   हे   काय   करत   आहोत? 
( नोटः    वी�डयो   �या   स�ुवातीला   (०:१२   वर)   मलुाला   जे�हा   �वचारले   जात े  �क   तो   काय   काम   करतो   .   तर   तो   सांगतो 
�क   भात   खातो   आ�ण   खसु�वर   बसतो.) 
 

��न:   खसु�   वर   बसने   आ�ण   भात   खाणे   हे   काह�   काम   आहे   का? 
 
��न:   तो   असे   का   बोलला?   का   �यामळेु   �क   �या�याजवळ   सांग�यासाठ�   कोणतहे�   काम   नाह�   आहे? 
 

( नोटः    सहसा   असे   मानले   जात े  �क   कामाचे   हे   �वभाजन   फ�त   मलु�ंसाठ�च   ओझ े  आहे.   तर   काह�   यां�याकड े

दयाभावाने   व   �बचा�या   मलु�   इ�याद�   भावनेने   स�ुधा   पाहतात.   �यांना   मलुां�या   तलुनेने   नाह�   ब�घतले   जात.   �यामळेु 

त�ुहाला   जे�हा   वाटेल   �क   चच�मधे   काह�   नवीन   �वषय   जळूुन   येत   नाह�   तर   �व�रत   सराव   �या.) 
 
सराव   साम�ुी:    फळा,   खडूआ�णड�टर. 
 

सराव:    समहूाला   �वचारा   क�   मलुांचे   या   प�धतीने   सगंोपन   के�याने   काय-काय   नकुसान   आहे.   दसुरे   हे   �वचारा   �क 

लहानपणी   मलुांना   जे   �वशषेा�धकार   �दले   जातात   �याचे   काय-काय   नकुसान   आहेत.   हे   सव�   फ�यावर   �ल�हत   जा. 
जवान   मलुांचे   त े  कोणत े  चकु�चे   ��ट�कोन   आ�ण   �व�ृी   आहेत   �या   त�ुह�   बालपणाला   जोडून   पाहत   आहात.   �हणजे 

लहानपणी   असे   केले   गेले   �हणनू   मोठा   झा�यावर   असे   झाले.   यानतंर   समहूात   आपापसात   चचा�   होऊ   �या. 
 

(   नोटः    बालपण   आ�ण   मलुगा-मलुगी�या   सगंोपण�वषयी   खपू   चचा�   होईल.   चचा�   परत   कामा�या   �वभाजनावर   घेवनू 

ये�यासाठ�   अजनू   एक   �व�रत   सराव   �या.) 
 
सराव   साम�ुी   :    फळा,   खडू   आ�ण   ड�टर. 
 

सराव:    फ�यावर   खडूने   दोन   भाग   बनवा.   एका   भागात   �लहा   “मलुगी”   आ�ण   दसुर�या   भागात   “मलुगा”   �लहा. 
समहूाला   �वचारा   �क   आपण   मलु�ला   काय-काय   काम   �शकवतो   आ�ण   त े  फ�यावर�ल   �या   भागात   �ल�हत   जा. 
�यानंतर   �वचारा   �क   आपण   मलुाला   काय-काय   काम   �शकवतो   आ�ण   त े  फ�यावर�ल   मलुा�या   भागात   �ल�हत   रहा. 
या   प�धतीने   फ�यावर   दोन   या�या   बनतील.   फ�यावर   नजर   टाका   आ�ण   पहा   �क   कोण   जा�त   गो�ट�   �शकत   आहे 
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आ�ण   कोण   कमी.   दोघां�या   सगंोपण   आ�ण   कामात   कोण�या   प�धती�या   �वतृी(कल)   समोर   येत   आहेत.   �यानंतर 
समहूाला   सांगा   �क   या   सरावातनू   जे   �च�   समोर   येत   आहे   त े  �यानात   ठेवनू   �वतासाठ�   ठरवा   �क   त�ुह�   हे 

बदल�यासाठ�   काय   क�   शकता.   बदला�या   �या   ���येला   घरापासनू   स�ु   करा. 
 

( नोटः    ��येक   सद�याने   आप�यासाठ�   काह�   ना   काह�   काम   न�क�   ठरवनू   �या.   उदाहरणाथ�   कुणी   ठरव ू  शकत े  �क 

मलुाला   �कंवा   मलु�ला   असे   काम   �शकवेल   �क   �यासाठ�   मनाई   आहे.) 
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�वषयः    �ीचे   काम , प�ुषाचेकाम 
उप�वषयः    तोडधारणा , बदल��ट�कोन 

 

वी�डयोः �वमलादेवीचा   ढाबा   |   CC :सजंयकुमारजसैवाल   |   UID: UP_1378 

 

 

वी�डयोचे   वण�न:    वी�डयो   स�ु   होतो,   एक   म�हला   चहा�या   दकुानात   सामोसे   बनवत   आहे.   हे   �वचार�यावर   �क   त�ुह� 
चहाचे   दकुान   चालवता   तर   तमुचे   पती   मना   नाह�   करत   का.   ती   सांगत े  �क   ए�हड े  सव�   के�यानतंर   आता   काय   मना 
करतील,   पण   भांडण   करतात.CC   �वचारतो   �क   त�ुह�   झगडा   करता   का?   ती   उ�र   देत े  �क   मी   का   क�,तोच   झगडा 
करतो.   त�ेहा   त�ुह�   काय   करता   हे   �वचार�यावर   ती   �हणत े  आता   काय   बोलावे,   ग�प   रहावे   लागत.े   पढेु   सांगत े  �क 

१५   वषा�पासनू   चहाचे   दकुान   चालवत,े   ६   लेकरेआहेत,   ३   मलेु   आ�ण   ३   मलु�.   सव�   �श�ण   घेत   आहेत   आ�ण   पास   झाले 

आहेत.   पती   मजरु�   करतात.   आप�या   दकुाना�वषयी   सांगत े  �क   भजे   बनवत,े   सामोसे   बनवत,े   नमक�न   बनवत.े 

एकट�   दकुान   चालवत.े   खपू   वेळा   गद�   वाढून   जात.े   कुणी   भजे   मागतो,   कुणी   चहा   मागतो,   कधी   �लास   धणेु   आहे. 

दकुान   चालव�यात   त�ुहाला   लाज   वाटत े  का   असे   �वचार�यावर   ती   �हणाल�   आपले   दकुान   चालवायला   कसल�   लाज. 

काम   क�   त�ेहा   तर   जेवायला   �मळेल. 

 

( नोटः    समहूाला   �वता   चचा�   स�ु   क�   �या.   कदा�चत   या   �वडीयो   नतंर   चचा�   आपोआप   सहज   स�ु   होईल.   होव ू  शकत े

�क   कुणी   �हणेळ   “खपू   छान”   यासारखे   एखादे   अध�वट   वा�य.   तर   याच   अध�वट   वा�याला   आधार   बनवत   चचा�   पढेु 

�या.   उदाहरणाथ�-   �वचारा   �क   काय   छान   वाटले,   का   वाटले   इ�याद�.   �वषयामधनू-�वषय   �नघेल   असे   काह�   परूक 

��न   �वचा�   शकता.) 
 

परूक   ��न   : 
● त�ुह�   कधी   अशा   दकुानावर   गेले   आहत   �क   जे   दकुान   म�हला   चालवत?े 
● तमुची   प�हल�   ��त��या   काय   होती   ? 
● एक   प�ुष   चालवत   असले�या   दकुानात   आ�ण   एक   म�हला   चालवत   असले�या   दकुानात   काय   अतंर   आहे? 

 

( नोटः    कदा�चत   रोजगार   आ�ण   �लगं   �या   अवती-भोवती   खपू   चचा�   होतील.   जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   चच�ची 
पनुराव�ृी   होत   आहे   आ�ण   काह�   नवीन   आकलन   चच�मधे   येत   नाह�   आहे   तर   सराव   �या) 
 
सराव   साम�ुी:    एक   फळा,   खडू   आ�ण   ड�टर. 
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सराव:    फ�यावर   खडूने   चार   भाग   तयार   करा.   १.म�हला   कोणता   रोजगार   क�   शकत.े   २.   प�ुष   कोणता   रोजगार   क� 

शकतो.   ३.   तो   रोजगार   जो   म�हला   क�   शकत े  परंत ु  कर�यास   मनाई   आहे.   ४.   तो   रोजगार   प�ुष   क�   शकतो   परंत ु

कर�यास   मनाई   आहे.   सव�   �यवसाय   आ�ण   रोजगारांना   �द�या   गेले�या   �ेणीं�या   �हशोबाने   सचूीब�ध   करायला 
सांगा.   �य�न   करा   �क   कोणताह�   �यवसाय   सटुायला   नको.   �यानतंर   समहूाला   आप-आप�या   ��ट�कोनासाठ�   तक�  
��ततु   करायला   सांगा. 
 

( नोटः    चच�   दर�यान   पहा   �क   कोण�या   प�धती�या   �व�ृी   समोर   येतात.   �वरोधाभास   �वषयाला   पकड�याचा   �य�न 

करा.   उदाहरणाथ�-   �यांना   �वचारा   �क   एखादा   खास   रोजगार   म�हला   �कंवा   प�ुष   का   क�   शकत   नाह�.   फ�यावर�ल 

सचूीवर   पहा   �क   असे   �कती   रोजगार   आहेत   जे(म�हला   व   प�ुष   दोघांना)   कर�यास   मनाई   आहे   परंत ु  �यांनी   ती   बधंने 

तोडल�.   असे   �कती   �यवसाय   आहेत   �या�यात   आजनू   बधंने   तटुल�   नाह�त.   चचा�   पढेु   ने�यासाठ�   परेुश े  ��न 

�वचारले   जाव ू  शकता.) 
 

परूक   ��न   : 
● काय   त�ुह�   एखा�या   क�टाळू   म�हलेला   प�हले   आहे? 
● त�ुह�   अशा   प�रवाराला   ओळखता   का,�या�यात   म�हला   कमवत े  आ�ण   प�ुष   घरातील   काम   करतो.? 
● त�ुह�   अशा   प�रवाराला   ओळखता   का   �या   प�रवाराचे   पालन-पोषण   म�हला   करत?े 
● त�ुहाला   असे   वाटत े  का,   �क   म�हलांनी   आम�या   खपू   सा�या   धारणा(समझ)   चकु��या   ठरव�या? 
● तमुची   अशी   एखाद�   समझ   जी   खोट�   ठरल�   असेल,   ती   सामा�यक   करा.(��ीआ�णप�ुषदोघां�वषयी) 

 

( नोटः    �वशषेतः   म�हलांना   खपू   वाईट   प�रि�थतीत   �वताला   �स�ध   करावे   लागत.े   �यां�यासाठ�   सधंी,   प�रि�थती 
आ�ण   संसाधन   या   �तघांची   कमी   आहे.�यावलूात   खपू   �वशषेा�धकार   प�ुषांना   वारसा   मधे   �मळाले   आहेत.   �या 
म�हलेची   जग�याची   धडपड   न�क�   �चि�हत   करा.   चचा�   पढेु   �या   आ�ण   समहूाला   ��न   �वचारा.) 
 
��न: 

● त�ुह�   अशा   म�हलांना   ओळखता   का   �क   �यांनी   लादलेल�   बधंने   तोडल�?   �हणजे   असे   काह�   काम   केले   आहे 

�क   आतापय�तफ�त   प�ुषच   करत   आले   होत.े 

● एखा�या   प�ुषाला   ओळखता   का   �क   �याने   �लगंभेदापासनू   म�ुत   होवनू,   तथाक�थत   मदा�नगी   सोडून,   असा 
रोजगार   �कंवा   �यवसाय   �वीकारला   असेल   जो   बनवले�या   चाल�र�तींना   मोडत   असेल.   �हणजेच   प�ुषांसाठ� 
ह�न   मानले   जात   असेल. 

 

( नोटः    जर   समहू   अशा   �य�तींना   ओळखत   असेल   तर,   �यांचे   अनभुव   मांडायला   सांगा.   जर   समहूात   अशी   एखाद� 
�य�ती   आहे   �क   �तने   ल��गक   �ढ�नां   तोडले   आहे.   �तचेह�   अनभुव   ऐका.   जर   समहूात   असी   �य�ती   असेल   �क   िजची 
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काह�तर�   कर�याची   इ�छा   असेल,   परंत ु  दबावामळेु   नाह�   क�   शकत   तर   समहूात   �तची   योजना   बनवा.   समहूाला 
�े�रत   करा   �क   एक   असे   उदाहरण   ��ततु   करा   �क   जे   बधंने   तोडत.े   जर   समहूा�या   बाहेर   �ह   असी   �य�ती   असेल   तर 
�तला   �यानात   ठेवा   आ�ण   �तचे   समथ�न   कर�यासाठ�   योजना   बनवा.) 
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�वषयः    �ीचेकाम , प�ुषाचेकाम 
उप�वषयः    तोड़बंधन,बदल��ट�कोन 

 

वी�डयोः सि�मताएकआदश�   �यि�त�व   |   CC :दशरथीबेहरा   |   UID: OD_1182 

 

  

( नोटः    वी�डयोउ�ड़याभाषमेधे   आहे.   उ�ड़सासाठ�   याचा   उपयोग   केला   जावा.चच�चे   सचंालन   या   सरावातनू   करा.) 
 
सरावासाठ�   साम�ुी:    एकवह�   आ�ण   पेन. 

 

सराव:    समहूाला   �यांची   ओळख   �कंवा   �यवसायाची   नावे   सांगायला   लावा.   जसे-   दकुानदार,   आशा   वक� र,   �व�याथ�, 
प�नी,   शतेमजरू,   ग�ृहणी,   मलुगी,   �ाइवर,व�ैा�नक,   �श�कइ�याद�.   हा   सराव   जा�त   वेळ   घेव ू  नये.   समहूाला 
लवकर-लवकर   सांगायला   लावा   आ�ण   त�ुह�   याद�   बनवत   रहा.   समहूाला   सांगा   �क   कोणतीह�   ओळख   �कंवा 
�यवसाय   सटुणार   नाह�   याचा   �य�न   करा.   �यानतंर   बनवलेल�   याद�   समहूाला   वाचनू   दाखवा. 
 

( नोटः    कदा�चत   याद�म�ये   सामािजक   काय�कता�   हा   श�द   �मळणार   नाह�.   कारण   �क   समाजाम�ये   सामािजक 

काय�कता�साठ�   खोकळी   �ो�साहने   तर   खपू   आहेत   पण   आप�या   सवेंदनशीलतचेा   भाग   नाह�   झाले,   �क   हो   हे   पण 

असतात.   जर   सामिजक   काय�कता�   याद�   मधे   आला   असेल   तर   या   गो�ट�कड े  �यान   �या   �क   तो   क� �हा   आला.   होव ू

शकत े  �क   कुणी   शवेट�   बोलेल.   सामािजक   काय�क�या��वषयी   समाजात   काय   समझ   आहे   या   �वषयाचा   आस-पास 

चच�चे   संचालन   करा.   जे�हा   वाटेल   �क   आता   चचा�   पढेु   जात   नाह�   आहे   तर   समहूाला   सांगा   �क   आपण   दसुरा   �वडीयो 
पाहूया.) 
 

वी�डयोचे   वण�न:    वी�डयो   स�ु   होतो.���नवर   गावाचे   �च�   �दसतात   बरोबरच   आवाज   ऐकू   येत   आहे   �क   “आप�या 
समाजात   म�हला   �लगंभेद   �या   �शकार   होतात.   �वात�ंा�या   ६९   वषा�नतंरह�   ��यांना   द�ुयम   दजा�   �दला   जातो   आ�ण 

कमी   लेखले   जात.े   हे   एका   मलु��या   ज�मताच   स�ु   होऊन   जात.े   �तचे   सखु   �हरावनू   घेतले   जात.े   परंत ु  सबंलपरु 
िज��यापासनू   ३५   �कमी   दरू,   ड�गर   व   जगंलाने   वेढले�या   चामुडंा   नावा�या   छो�याशा   गावातील   सि�मतासाहूने   �या 
वा�तवा�या   उलट   क�न   दाखवले   आहे.   ती   प�रवारा�या   अ�ंद   चार   �भतंीं�या   बाहेर   पडल�.   गावाती   लहान   मलेु   आ�ण 

�कशोरवयीन   मलुांना   यो�य   माग�   दाखव�यासाठ�   �यांना   �श��त   कर�या�या   �व�नाला   पणू�   क�   लागल�.   सि�मत 

सांगत े  �क   “म�ुयता   मी   बालक   आ�ण   �कशोर   यां�याबरोबर   काम   करत.े   स�या   मा�या   समहूात   ३५   बालक   आ�ण 
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�कशोर   आहेत.   मी   गावात   �व�वध   समािजक   �वषयांवर   काय��म   आयोिजत   कर�त   असत.े   न�ृय, 

अ�भनयवगायनइ�याद�   सां�कृ�तक   काय��म   स�ुधा   करत.े   आ�ह�   आम�या   गावात   �व�छतचेे   काम   केले   आहे 

आ�ण   र�ता   व   ग��या   समतोल   कर�याचेह�   काम   केले   आहे”.   गावातील   एक   मलुगी   सांगत े  �क   सि�मता   गावातील 

�व�वध   म�ुयांवरअ�भयान   आ�ण   बठैका   आयोिजत   कर�त   असत े  �यात   गावातील   यवुा   �तला   मदत   कर�त   असतात. 

आ�ह�   सव�   �मळून   काम   करतो.   साि�मताची   आई   सांगत े  �क   प�हले   सि�मता   ए�हढ�   द�   न�हती   पण   आता   खपू 

�शकत   आहे   आ�ण   चांगले   काम   कर�त   आहे.   ती   व�र�ठ�य�तींबरोबर   स�ुधा   आ�म�व�वासाने   बात   क�   शकत.े 

लोकांना   स�ला   देत े  आ�ण   लोकह�   �तची   �थतुी   करतात.   सव�   पालकांनी   �तचा   आ�म�व�वास   वाढवला   पा�हजे.   ती 
प�रवाराचे   नाव   उ�वल   करेल.   साि�मताचे   �व�न   आहे   �क   सवा�नी   सोबत   येवनू   या   काया�ला   पढेु   �यावे.ती   गावातील 

इतर   मलु�ं�या   �वचारात   सकारा�मक   बदल   घडव�यात   यश�वी   होऊ   शकल�   आहे. 

 

( नोटः    वी�डयोनंतर   चचा�   आरामात   स�ु   होईल.   समहुालाच   चचा�   स�ु   क�   �या.   कदा�चत   सि�मता   आ�ण   सामािजक 

काय�   या�या   आसपास   चचा�   होईल.   मलु��या   मनोधयैा�ला   शाबासी   देतील   �कंवा   �तची   �शंसा   करतील.   एकदा   �याच 

गो�ट�ं�या   आसपास   चचा�   घडवा   �या   समहूा�या   चच�तनू   येत   आहेत.   चचा�   पढेु   जात   नसेल   तर   ��न   �वचारा.) 
   चचा�   पढेु   ने�यासाठ�   काह�   ��न- 

 

��न:   काय   आपला   समाज   मलु�ंचे   नेत�ृव   �वीकार   करतो? 
 
��न:   काय   सि�मतासार�या   एखा�या   मलु�   �कंवा   म�हलेला   ओळखता,   िजने   समाजाची   बधंने   तोडल�   आहेत? 
 

( नोटः    कारण   �क   प�ुष�धान   समाजात   "महाप�ुष"   च   सवेंदनशील   आहे.   ��यांना   पालनकता��या�पातच   प�हले 

जात.े   वयानसुारह�   काह�   �वरोधाभास   होतात.   कारण   आप�याकड े  मलु�ंना   “�य�ती”   �हणनू   बघ�या   ऐवजी   “ग�ुडया” 
�कंवा   “बाहुल�”   �माणे   बघ�याची   सवय   आहे   आ�ण   प�ुष   सरं�क   �कंवा   उ�धारकता�   �या   भ�ूमकेत   राहतात.   या 
�वचारां�या   आस-पास   चचा�   घडवत   रहा.)   काह�   �या   प�धतीचे   परूक   ��न   �ह   �वचा�   शकता- 
 
परूक��न:   महाप�ुष   चा   �व��ध   श�द   सांगा? 
 

( नोटः    कारण   �क   हे   �वचारातच   नाह�   आहे   �क   म�हला   स�ुधा   महान   अस ू  शकतात.   काय   फ�त   प�ुषच   महान   अस ू

शकता   का.   काय   अशा   म�हलाच   न�ह�या   �क   �यांना   पाहून   असे   वाटेल   �क   या   महान   आहेत.   काय   प�ुष   अ�धक 

�माणात   मो�या   सखेंने   महान   होत.े   या   प�धतीने   मनोरंजक   पणे   चच�ला   पढेु   नेता   येव ू  शकत.े   एका   मलु�साठ� 
�य�ती   �हणनू   �था�पत   करायला   काय   अडचणी   आहेत,   या�या   आस-पासशोध���या   करा.) 
 

परूक��न: 
● काय   आपण   �नण�य   घेतांना   ��यांचा   �कंवा   खासक�न   मलु�ंचा   स�ला   घेतो? 
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● काय   खरच   मलु�   बाहेर�या   जगा�वषयी   कमी   जाणता   ? 
● जर   एखाद�   मलुगी   रा���य   �कंवा   �व�वध   सामािजक   म�ुयांवर   आपले   �वचार   मांडत   असेल   तर   आपल� 

��त��या   काय   असत?े 
 

( नोटः    मलु�ं�या   बौ��धक   �मत�ेवषयी   खपू   काह�   चकु��या   समजतुी   समाजात   आहेत.   ��यां�वषयी   हे   �ह   सां�गतले 

जात े  �क   त�ुहाला   काय   मा�हत   बाहेर�या   जगाचे.   प�ुषांसाठ�   सामािजक   जीवन   (�यवसाया 
�य�त�र�त)सहजउपल�ध   आहे.   परंत ु  मलु�ंना   सामािजक   जीवन   ��तब�ंधत   आहे.   या   �वरोधाभासां�या   आस-पास 

चचा�   घडवा.)   जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   जात   नाह�   तर   प�ुहा   �वडीयो   दाखवा   आ�ण   हा   सराव   �या- 
 
सराव   साम�ुी   : एककाळा   फळा,   खडू   आ�ण   ड�टर. 
 

सराव   :    फ�यावर   खडूने   तीन   भाग   करा.   १.�यि�तगत,   २.पा�रवा�रक,   ३.सामािजक.   समहूाला   सांगा   �क   मलु�ंना   पढेु 

जातांना   आ�ण   सामािजक   काय�   कर�यात   कोण�या   अडचणी   येतात   �या   वग�वार�   क�न   वेगवेग�या   भागात   �लहा. 
�यानंतर   �वचारा   �क   या   अडचणी   कशा   दरू   होतील.   काय   एखाद�   अशी   सम�या   आहे   जी   सटूु   नाह�   शकणार. 
यामधील   �कती   सम�यांचे   आपण   �शकार   आहोत.   आपण   या   अडचणींना   दरू   कर�यासाठ�   काय   क�   शकतो. 
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�वषयः    घरात�पतसृ�ा 
उप�वषयः    प�ुषाचे   वच��व ,म�हलाचे   शोषण 

 

वी�डयोः नाव   नका   घेव ू...कारण   प�तभगवानआहे   |   CC :माधरु�चौहान   |   UID: UP_1548 

 

 

वी�डयोचे   वण�न:    वी�डयो   स�ु   होतो.   एक   म�हला   सांगत े  �क   भारतीय   �ी   पतीचे   नाव   घेत   नाह�.   �यानतंर 
एक-एक   क�न   अजनू   ४   म�हला   सांगता   �क   आ�ह�   आम�या   पतीचे   नाव   नाह�   घेत.   कारण   �वचार�यावर 
सांगता   �क   पती   परमे�वर   असतो,   तो   देवता   समान   असतो,   असा   �रवाज   नाह�   आहे.   सांगता   �क   पती 
प�नीचे   नाव   घेवनू   बोलव ू  शकतो.   कारण   पती   परमे�वर   असतो   आ�ण   म�हला   पतीपे�ा   लहान   आहे.   �याला 
नाव   घे�याचा   अ�धकार   आहे.   तो   मद�   आहे   ना,   मायबाप   आहे,   �यामळेु   नाव   घेव ू  शकतो. 

( नोटः    छोटा   �वडीयो   आहे   �यामळेु   जर   त�ुहाला   वाटत   असेल   �क   प�ुहा   बघावा   तर   पणू�   �वडीयो   प�ुहा 
बघा.)   �यानतंर   लगेच   हा   सराव   �या- 

सराव:    समहूाला   �वचारा   �क   काय   आपण   स�ुधा   असे   करतो?   प�ुषांना   �वचारा   �क   काय   तमु�या   प�नी 
तमुचे   नाव   घेतात?   जर   समहूात   अ�ववा�हत   �य�तीह�   असला   तर�   �यांना   �यां�या   आई-व�डलांब�दल,   इतर 
नातवेाईक   �कंवा   शजेार�ं�वषयी   �वचारले   जाऊ   शकत.े   जर   �वता�वषयी   सांगायला   �झजकत   असेल   तर 
आजबूाज�ूया   �वषयी   �वचा�   शकता.   याचे   उ�र   हो   �कंवा   नाह�   मधे   �मळेल.   यानतंर   �वचारा   �क   काय   हे 
त�ुहाला   यो�य   वाटत.े   कदा�चत   याचेह�   उ�र   हो   �कंवा   नाह�   मधे   येतील.   जर   वेगवेगळे   �वचार   आले   तर 
चचा�   घडवा.   �यानतंर   हे   ��न   �वचारा:- 

��न:   जर   त�ुह�   याला   चकु�चे   मानता   तर   असे   का   करत   आहात? 

( नोटः या   �वरोधाभासाला   समज�याचा   �य�न   करा   �क   कोणती   गो�ट   आहे   जी   असे   करायला   भाग   पाडत.े 
आ�ण   त े  �याब�दल   काय   �वचार   करता.   पतीचे   नाव   नघे�यामागचे   कारण   आहे   �क   �े�ठ-क�न�ठ   दजा� 
कायम   ठेवणे.   �हणजे   दैनं�दन   जीवनात   याचा   सराव   होत   राहावा   �क   कोण   छोटे   आहे   आ�ण   कोण   मोठे.) 
खोलात   जाणनू   घे�यासाठ�   काह�   ��न   �या�कारे   �वचारले   जाऊ   शकता- 

परूक��न:   काय   आप�याला   �व�च�   नाह�   वाटत   �क   तमुची   प�नी   तमुचे   नाव   नाह�   घेत? 

●        काय   खरच   पती   भगवान   आहे?   तर   प�नी   काय   आहे? 
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●        समजा   जर   सामािजक   �हणनू   एखाद�   म�हला   �त�या   पतीचे   नाव   घेईल   तर   काय   होईल?   कोणता 
ड�गर   कोसळून   येईल? 

●        त�ुह�   कधी   तमु�या   पतीचे   नाव   घेतले   आहे   काय? 

●        काय   त�ुह�   अशा   दांप�यास   ओळखता   जे   एकमेकांना   नावाने   बोलवता? 

●        अशी   कोणती   परंपरा   �कंवा   मया�दा   आहे   जी   पतीचे   नाव   घेताच   उ�व�त   होईल ? 

●        काय   त�ुह�   या�वषयी   �वचार   केला   �कंवा   त�ुहाला   असे   वाटलेच   नाह�   �क   काह�   चकु�चे   होत   आहे? 

( नोटः सहसा   �पतसृ�ा   दैन�ंदन   जीवनाचा   भाग   असत.े   ती   �वाभा�वक   आ�ण   �ाकृ�तक   वाटू   लागत.े   आ�हाला 
वाटतच   नाह�   �क   काह�   चकु�चे   घडत   आहे.   चच�मधे   समहूाची   मदत   करा   �क   त े  हे   समज ू  शकतील   �क   खपू 
काह�   छो�या   �कंवा   �वाभा�वक   वाटणा�या   गो�ट�   खरोखर   छो�या   नसतात.   जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   चचा� 
पढेु   जात   नाह�   तर   सराव   �या. ) 

सराव    साम�ुी:   काळा   फळा ,   खडू   आ�ण   ड�टर . 

सराव:    का�या   फ�यावर   खडूने   २   भाग   बनवा.एकावर   �लहा   “भारतीय   मद�”   आ�ण   दसुया�   भागात   “भारतीय 
नार�”   �लहा.   समहूाला   �वचारा   �क   �यांनी   दैनं�दन   जीवनात   काय-काय   करायला   पा�हजे   आ�ण   काय 
नाह�.त�ुह�   त े  फ�यावर   �ल�हत   जा.   �यानतंर   वत�न   आ�ण   आपसी   �वरोधाभासावर   चचा�   �या.समहूातील   सव� 
सद�यांना   आपले   तक�    आ�ण   �ट�प�या   करायला   सांगा. 

( नोटः    �यानात   अस�ुया   �क   �वडीयो   �या   स�ुवातीला   म�हलाने   सां�गतले   �क   भारतीय 
नार�( "�हदं�ुतानीऔरत " )   आप�या   पतीचे   नाव   नाह�   घेव ू  शकत.   भारतीय   नार�   ( "�ह�द�ुतानीऔरत ") 
समाजा�वारे   म�हलासाठ�   मढवलेला   साचा   आहे.   याच�माणे   प�ुषासाठ�   स�ुधा   साचा   आहे.   आप�याला   �या 
वत�नावर   आपले   सराव   क� ��त   करायचे   आहेत   िजथे   म�हला   व   प�ुष   दोघे   एक-दसु�यावर   क� ��त   असतात. 
उदाहरनाथ�-   प�ुष   मलुाबाळांना   �ेम   नाह�   करणार.   जर   कुठे   जायचे   असले   तर   पढेु-पढेु   चालणार. 
पर�वारासमोर   दोघे   एका   खाटेवर   नाह�   बस ू  शकत.   या   सरावात   हे   शोधा   �क   साचा   मधे   जकडलेले�ी-प�ुष 
एकमेकांबरोबर   कसे   वत�न   करतात.   या   वत�नांवर   चचा�   घडवा.   मग   हे   �वचारा   �क   यातले   �कती   वत�न   चकु�चे 
आहेत   आ�ण   त े  आपण   करतो.   हे   वत�न   सोडायला   समहूाला   �े�रत   करा.   चचा�   पणू�   कर�यासाठ�   एक   परूक 
सराव   �या) 

परूकसराव:    समहूातील   सद�यांना   सांगा   �क   �यांनी   आप�या   पती-प�नी�या   नावाचे   उ�चारण   करावे.   पणू� 
समहूाणनेसोबतच   बोलायचे   आहे   कुणाचे   ऐकायचे   नाह�   फ�त   आपले   बोलत   राहायचे.   सवा�चे   डोळेह�   बदं 
करायला   सांगू   शकता.   प�त-प�नीचे   नाव,   �ेम,   शरम,   राग,   खोडी   इ�याद�   भावात ू  बोलायला   सांगा.   मग 
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सांगा   �क   आता   दोघां�या   नावाचे   उ�चारण   करा.   याला   एका   खेळा�माणे   करा.   यानतंर   या   वा�याला   प�ुहा 
बोलायला   सांगा-   माझ े  नाव....आहे,   मा�या   जीवनसाथी   चे   नाव...आहे,   मी...आ�ण...जीवनसाथी   आहोत. 

( नोटः    यानंतर   सव�   सद�यांना   सांगा   �क   �यांनी   आपले   आ�ण   आप�या   जीवनसाथीचे   नाव 
उ�चा�न-उ�चा�न   फ�यावर   �लहावे.   समहूातील   अ�ववा�हत   सद�यांबरोबर   हा   सराव   �यां�या   आई-वडील, 
भाऊ-व�हनी   इ�याद�   चे   नावाबरोबर   केला   जाव ू  शकतो. ) 
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�वषयः    कौटंु�बक   �हसंा 
उप�वषयः    प�ुषाचे   वच��व ,म�हलावर   बंधन 

 

वी�डयोः प�त -पि�न�या   सबंंधात   ताकत   व   �हसंा |   CC :शबनमबेग़म     |   UID: UP_1340 

 

 

वी�डयोचे   वण�न:    वी�डयो   मधे   त�ुह�   बघाल   �क   म�हला   घरातील   कामा�य�त�र�त   पतीचे   बटू   साफ   करणे,   पाय   चेपणे 

इ.   काम   स�ुधा   करत   आहे.   पती   परत-परत   �त�या   डो�यावर   मारत   आहे.   एका   गभ�वती   म�हलेवर   राग   काढला   जात 

आहे.   पती   परत   बायको�या   डो�यावर   हळुवार   मारतो.   जे�हा   �याला   म�हला   अ�याचारा   ब�दल   �वचारले   जात े  त�ेहा 
�हणतो..�हणजे   काय?   म�हलेला   स�ुधा   मा�य   आहे   �क   तो   पती   आहे   �हणनू   �याला   रागाव�याचा   अ�धकार   आहे. 

प�ुष   �हणतो   �क   प�ुष   �े�ठ   आहे.   म�हलेला   �याच   प�धतीने   रहावे   लागेल.   म�हला   सांगत े  �क   चकुा   तर 
प�ुषापासनुह�   होतात   पण   आ�ह�   बोल ू  नाह�   शकत,   कारण   तो   पती   आहे.म�हला   �हणत े  �क   मा�या   भावाला   कुठेह� 
ये�या-जा�याची   मभुा   होती   परंत ु  आ�हाला   घरातनू   बाहेर   जा�यास   बदं�   होती   कारण   आ�ह�   घरची   इ�जत   होतो. 
प�ष   �हणतो   म�हला   अनपड   आहे,   �शकलेल�   नाह�.   �यामळेु   ती   घरातील   काम   करत े  आ�ण   प�ुष   बाहेरचे   काम 

करतो.   शवेट�   ती   �हणत े  आ�हालाह�   बाहेर   पडायचे   आहे,आमचीपण   इ�छा   होत.े   जर   आता   �ह   सधंी   �दल�   तर   सवा�त 

अगोदर   आ�ह�   �श�ण   घेव.ू 

 

( नोट   :    मसुलमानांम�ये   असे   होत े  यासार�या   गो�ट�   चच�त   येऊ   शकतील   कारण   म�ुल�म   प�रवारावर   �वडीयो 
बनवला   गेला   आहे.   ल�ात   ठेवा   �क   चचा�   जे�डर   �वषया   नसुार   �हावी,   कारण   हा   म�ुदा   फ�त   म�ुल�म   धमा�पय�तच 

मया��दत   नाह�.   म�हलांवर   होणा�या   अ�याचाराची   मो�या   �माणात   �वीकाराह�ता   आहे.) 

 

चचा�कशी   स�ु   कराल   :    वी�डयो   दाखवायला   स�ुवात   करा.   सपं�यानतंर   त�ुह�   काह�ह�   बोल ू  नका,   त�ुह�   चच�चा 
पढुाकार   घेऊ   नका.   जर   समहूातील   कुणी   बात   करायला   स�ु   करत   असेल   तर   ठ�क   आहे.   जर   कुणी   बोलत   नसेल 

�वडीयो   प�ुहा   स�ुवातीपासनू   लावा   आ�ण   ०:२६   वर   थांबवा   िजथे   पती   �या�या   प�नी�या   डो�यावर   मारत   आहे. 

आ�ण   हा   सराव   �या   :- 
 

सराव:    समहूाला   �वचारा   �क   हे   काय   होत?े   काय   हे   �ेम   होत?े   �याला   वाटत े  �ेम   आहे   �यांना   हात   वर   करायला   सांगा. 
नंतर   �यांना   वाटत े  �क   अ�याचार   होता   �यांना   हात   वर   कायला   सांगा.   �यांना   वाटत े  �क   काह�   �वशषे   गो�ट   न�हती 
�यांना   हात   वर   करायला   सांगा.   याच   �माणे   �यांना   वाटत े  �क   पती-प�नीचे   �ेम   होत े  �यांना   हात   वरती   करायला 
सांगा.   आता   सवा�ना   आपाप�या   �ि�टकोनासाठ�   यिु�तवाद   सदर   करायला   सांगा. 
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( नोट   :    शार��रक�हसंा,   मान�सक�हसंा,   यौन�हसंा,   आ�थ�क�हसंा,   शाि�दक�हसंा�हणजे   टोचनू   बोलणे   इ�याद�   सव� 
�वषयांचा   चच�मधे   समावेश   करा.   थोडा   वेळ   चचा�   चाल�यानतंर   जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   चच�ची   पनुराव�ृी   आहे 

�कंवा   चचा�   पढेु   नाह�   जात   आहे   तर   �वडीयो   स�ुकारा   जेथनू   त�ुह�   आधी   थांबवला   होता,   आ�ण   १:३०   वर   थांबवा   िजथे 

म�हला   �हणत े  �क   पतीला   काह�   सांग�यासाठ�   माझा   काय   अ�धकार   बनतो.)   हा   सराव   �या:- 
 

सरावासाठ�   सा�ह�य:    एक   फळा,   खडू   आ�ण   ड�टर. 
 

सराव:    खडूने   फ�यावर   दोन   भाग   बनवा.   एकावर   �लहा   “नव�याचा   बायकोवर   अ�धकार”   आ�ण   दसु�यावर   �लहा 
“बायकोचा   नव�यावर   अ�धकार’.   समहूाला   त े  आचरण   �लहायला   सांगा   �क   कोणकोण�या   गो�ट�ंमधे   पती-प�नीचे 

एकमेकांवर   अ�धकार   आहेत.   मग   यावर   चचा�   घडवा. 
 

( नोटः    प�ुषां�या   ��ट�ने   हाताळा,   मोकळेपणाने   बोल ू  �या.   या   गो�ट�चे   �यान   ठेवा   �क   कौटंु�बक   �हसेंला   म�हलांनाच 

दोषी   ना   ठरवले   जावे.   या   �कारे   स�ुधा   पा�हले   जाऊ   शकत े  �क   दोघांम�ये   कोण   जा�त   �वात�ंय   आहे   �कंवा   कोण 

�नण�य   घेतो.   जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   जात   नाह�   आहे   तर   �वडीयो   तथेनूच   स�ु   करा   िजथे   थांबवला   होता 
आ�ण   २:२१   वर   थांबवा   िजथे   म�हला   �हणत े  �क   ल�नानतंर   आता   मी   सासरची   इ�जत   झाल�   आहे.   त े  पण   कुठे   बाहेर 
येव-ूजाव ू  देत   नाह�त.   ��न   �वचारा.) 
 

��न:   प�ुषाची   इ�जत   काय   आहे   आ�ण   म�हलाची   इ�जत   काय   आहे? 
( नोटः    या   ��ना�वारे   इ�जत   �वषयी   जी   मत े  आहेत   ती   चच�मधे   आण�याचे   �य�न   करा.)   काह�   �या�कारे   ��न 

�वचारले   जाऊ   शकतात:- 

 

● ख�या   इ�जतीचे   मह�व   काय   आहे   आ�ण   नकल�   इ�जतीचे   काय? 
● इ�जत   वाचवायचा   सव�   भार   मलु�ंवरच   का? 
● �ह   इ�जत   आहे   का   ��यांसाठ�   आचारस�ंहता   आहे? 

 

�वचारपवू�क   चच�चे   स�ूसंचालन   करा   व   ज��हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   �वषयाची   पनुराव�ृी   होत   आहे   आ�ण   काह�   नवीन 

प�रमाण   समोर   येत   नसेल   तर   �वडीयो   स�ु   करा   िजथे   आधी   थांबला   होता   व   ४:३२   वर   थांबवा   िजथे   ���नवर 
�ल�हलेले   आहे-   DISMANTLE   PATRIARCHY.      नतंर   समहूाला   ��न   �वचारा:- 
 

 
��न:   तमु�या   मत े  पती-प�नीचा   आदश�   नातसेबंधं   काय   आहे   आ�ण   कसा   असला   पा�हजे?   यांना   त�ुह�   काय   स�ला 
देव ू  इि�छता,   म�हलालाह�   आ�ण   प�ुषालाह�? 
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( नोटः    �य�न   करा   �क   चच�नतंर   लोकांम�ये   एक   चांगला,   सवेंदनशील,   उ�रदायी,   लोकशाह�   सबंधं   �वका�शत 

कर�याची   इ�छा   तयार   होईल.   सोबतच   हेह�   सांगा   �क   कौटंु�बक   �हसंा   हा   काय�याने   ग�ुहा   आहे.   हा   फ�त   पती-प�नी 
�या   मधला   �वषय   नाह�.   जर   श�य   झा�यास   काय�याची   मा�हती   असलेले   एकपानी   वाटप   केले   जावे.) 

शवेट�   �वडीयो   प�ुहा   पाहू   शकता   आ�ण   सवा�ना   ध�यवाद   �या. 
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�वषयः    मा�सक   पाळी 
उप�वषयः    प�हल�   मा�सक   पाळी 
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वी�डयोचे   वण�न:    एल   यवुती   सांगत े  �क   जे�हा   मला   प�हल�   मा�सक   पाळी   आल�   त�ेहा   मी   खपू   घाबरले   होत.े   �यानतंर 
दोन   �ववा�हत   म�हला   �यांचा   प�ह�या   मा�सक   पाळीचा   अनभुव   सांगतात   �क   जे   काह�   होत   होत े  त े  खपू   खराब   वाटत 

होत,े   ��येक   �ठकाणी   सग�यांशी   चो�न   रहावे   रहावे   लागत   होत.े   �यावेळी   मा�या   मनात   खपू   गुंतागुंतीचे   �वचार 
येत   होत े  �क   हे   काय   आ�ण   का   होत   आहे.   मी   खपू   अ�व�थ   होत.े   एक   वय�कर   म�हला   आपला   अनभुव   सांगत े  �क 

खपू   दखुायचे,   कंबर   दखुायची,   पोट   दखुत   होत.े   जीव   धडधडायचा   �क   हे   मला   काय   होत   आहे.   यवुती   सांगत े  �क   ती 
जे�हा   आठ�या   वगा�त   �शकत   होती   त�ेहा   �तला   �त�या   म�ै�णीने   याब�दल   सां�गतले   होत.े   सां�गतले   जात े  �क   आता 
त ू  मोठ�   झाल�   आहे,   हे   नको   क�   त े  नको   क�,�तला   चांग�या   वाईट   ची   ओळख   सा�गतल�   जात.े   मला   सां�गतले   गेले 

�क   आता   त ू  मोठ�   झाल�   आहेस,   काह�   असे   काम   नको   क�स   �यामळेु   प�रवार....म�हला   सांगत े  �क   पजूा   पाठात 

नाह�   जाऊ   �दले   जात.   मलुगी   सांगत े  �क   असे   मला   सां�गतले   गेले   �क   म�ंदरात   जायचे   नाह�   आ�ण   �वयपंाकघरात 

घसुायचे   नाह�.   व�ृध   म�हला   सांगत े  �क   एखादे   चांगले   काम   जे   शभु   मानले   जात े  �यात   सहभाग   नाह�   घेऊ   शकत, 

कारण   शर�र   अश�ुध   असत.े 

 

( नोटः    होऊ   शकत े  �क   समहूातील   सद�य   या   �वषयावर   चचा�   करायला   घाबरतील.   जर   समहूात   प�ुष   असतील   तर 
ि�थती   थोडी   अवघड   स�ुधा   होऊ   शकत.े   �यासाठ�   मो�या   जबाबदार�ने   आ�ण   सवेंदनशीलपणे   चचा�   स�ु   करा. 
वातावरण   सहज   कर�यासाठ�   वेग�या   प�धतीने   �य�न   क�   नये.   �वडीयो   ला   स�ुवातीपासनू   स�ु   करा   आ�ण   ०:47 

वर   थांबवा   िजथे   म�हला   सांगत   आहे   �क   जीव   धडधडत   होता   आ�ण   बहुतकेदा   �ह   घटना   घडून   जायची.)   ��न 

�वचारा. 
 

��न:   �वडीयो   मधील   सव�   �ी   पा�   हे   का   सांगत   आहेत   �क   आ�ह�   घाबर�या   होतो.   हे   काय   होत   आहे   आम�या 
बरोबर.   मणजे   आ�ह�   एका   �कार�या   दखुातनू   का   जातो? 
 
( नोटः    ल�णीयआहे   �क   आप�या   समाजात   मा�सक   पाळी   �वषयी   बात   करायला   खपू   काह�   सामािजक   बधंने   आहेत. 

सव�काह�   गु�पत   प�धतीने   घडत   असत.े   समाज   याब�दल   जाणनू   घे�यास,   यावर   बात   करायला   टाळतो.   का   टाळतो? 
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या   ��नाला   आपण   �यावेळी   �य�त   करा.   जसे   होऊ   शकत े  �क   यासार�या   गो�ट�   होऊ   शकता   �क   कुणी   यासार�या 
गो�ट�ब�दल   आधी   सां�गतले   न�हत.े)   परूक   ��न   �वचारा: 
 

परूक��न:   या�वषयी   त�ुहाला   प�हले   का   सां�गतले   गेले   नाह�? 
 
( नोटः    समहूातील   उपि�थत   �या   म�हला   �यां�या   मलु�   जवान   �कंवा   �कशोरवयीन   आहेत   �यांना   �वचारा   �क   त�ुह� 
कसे   सांगाल   �कंवा   त�ुह�   कसे   सां�गतले?   काय   त�ुह�   तमु�या   पतीबरोबर   तमु�या   मलु��वषयी�या   या   गो�ट�   शअेर 
करता?   �यावर   पतीची   काय   ��त��या   असत?े   जर   समहूात   प�ुषह�   असतील   तर   �यांना   सरळ   हे   ��न   �वचारले 

जाऊ   शकतात.   चचा�   चाल ू  राहू   �या.   सामािजक   �वरोधाभासाचे   जे�हड े  जा�त   �पे   मधे   येतील   त�ेहड े  जा�त.   जे�हा 
त�ुहाला   वाटेल   �क   चच�चीपनुराव�ृीव   चचा�   पढेु   नाह�   जात   आहे   तर   �वडीयो   ला   �तथनूच   स�ु   करा   िजथे   थांबवला 
होता   आ�ण   ०१:३५   वर   थांबवा,   िजथे   मलुगी   सांगत े  �क   मला   सां�गतले   गेले   �क   आता   त ू  मोठ�   झाल�   आहेस.   काह� 
असे   काम   नको   क�स   �क   �यामळेु   प�रवाराचे....)��न   �वचारा:- 
 

��न:   असे   का   सां�गतले   �क   आता   त ू  मोठ�   झाल�   आहेस?   काय   मा�सक   पाळी�या   दोन   �दवस   आगोदर   ती   मोठ� 
न�हती? 
 

( नोटः    या   ��ना�वारे   आपण   हे   समज�याचा   �य�न   क�   �क   मलु��या   गभ�धारणे   यो�य   हो�याला   समाजात   कसे 

प�हले   जात.े)   काह�   �या   प�धतीचे   परूक   �श   �वचारले   जाऊ   शकतात:- 

 

परूक��न:काय   प�ह�या   मा�सक   पाळीवर   काह�   काय��म   ठेवला   होता   का? 
 

( नोटः    जर   उ�र   हो   आहे   तर   �वचारा   �क   काय   केले   गेले?   जर   घरात   काह�   गोड   बनवनू   खाऊ   घातले   गेले   तर   �यालाह� 
आयोजन   समझावे.   आयोजन   चा   अथ�   फ�त   उ�सव   �कंवा   कम�कांड   नाह�.   अजनू   काह�   परूक   ��न   �वचारले   जाव ू

शकतात.)   जसे:- 

● �या   काय��माब�दल   �यावेळी   त�ुहाला   कसे   वाटले? 

● आज   �या�वषयी   काय   �वचार   करतात? 

 

चच�मधे   मांडणी   करा   �क   मा�सक   पाळीला   समाज   कसा   बघतो.   जे�हा   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   नाह�   जात   आहे   तर 
�वडीयोला   तथेनूच   स�ु   करा   िजथे   थांबवला   होता,   आ�ण   ०२:३५   वर   थांबवा   िजथे   ���वर   �ल�हलेले   �दसेल- 

DISMANTLE   PATRIARCHY.   आ�ण   सराव   �या:- 
 

सरावासाठ�   साम�ुी:    काळा   फळा,   खडू   आ�ण   ड�टर. 
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सराव:    खडूने   फ�यावर   दोन   भाग   बनवा.   एकावर   �लहा   “यो�य”   आ�ण   दसुया�वर   �लहा   “चकू”.   आता   समहूाला   सांगा 
�क   मा�सक   पाळीवर   सवंाद   कर�याचा   कोण�या   यो�य   प�धती   आहेत   आ�ण   कोण�या   चकु�ची   प�धती   आहेत   �लहा. 
मलु�ंना   या�वषयी   सांग�याची   प�धत   आ�ण   वेळ   कोणती   यो�य   आहे   आ�ण   कोणती   चकु�ची.      समाजात   कोण�या 
यो�य   �ढ�   आहेत   आ�ण   कोण�या   चकु��या.   प�ुषांचे   कोणत े  वागणे   यो�य   आहे   आ�ण   कोणत े  चकु�चे.   आपाप�या 
��ट�कोनाब�दल   �व�लेषण   करायला   सांगा.   आ�ण   चचा�   घडवा. 
 

( नोटः    होऊ   शकत े  �क   चच�त   हे   पण   यावे   �क   मा�सक   पाळी�या   वेळेस   म�हलां�या   शर�राला   अश�ुध   मानले   जात.े 

खपू   काह�   बधंने   लावल�   जातात.   होऊ   शकत े  �क   कुणी   �हणेल   �क   �व�छतसेाठ�   काह�   ��तबंध   यो�य   आहेत.   या 
��नांना   सरावादर�यान   उ�लेखा.   जसे-   काय   खरच   �व�छत�ेया   कारणाने   ��तबंध   लावले   गेले   आहेत.   जस   समाज 

�व�छत�ेवषयी   एवढ�   सावध�गर�   बाळगतो   तर   काय   बाक�   ��येक   गो�ट�त   �व�छतचेे   �यान   ठेवतो?) 
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�वषयः    स�ंकृतीत�पतसृ�ा 
उप�वषयः    �जननआ�णअप�व�ता 

 

वी�डयोः म�हलांचे   शर�र   अप�व�   का   समजले   जात े|  CC :अ�नलकुमारसरोज    |  UID: UP_1370 

 

 

वी�डयोचे   वण�न:    वी�डयो   एका   उ�सवा�या   ��याने   स�ु   होतो.   हा   उ�सव   मलु�ला   प�ह�या   मा�सक   पाळीवर   होणारा 
एक   कम�कांड   आहे.   �वडीयो   मधे   एक   प�ंडत   सांगतो   �क   म�हला   यासाठ�   पजुार�   नाह�   बन ू  शकत   कारण   �क   �या 
अ�ानी   आ�ण   अश�ुध   आहेत.   वी�डयोमधे   एकम�हला   स�ुधा   ठामपणे   �या   सव�   �ढ�ंचीवकालत   करत.े   ती   पण 

�हणत े  �क   मा�सक   पाळी�या   वेळेस   म�हला   अश�ुध   असत.े   म�हला   अप�व�   व   खाल�या   दजा�चीआहे   आ�ण   प�ुष 

�े�ठ.म�हलाअथ�   लावत�ेक   प�ुष   यामळेु   डायन   नसतात   कारण   त े     प�ुष   आहेत.   प�ुषाला   �वतः   देवाने   बनवले   आहे 

जे�हा   �क   म�हला   प�ुषाचाच   एक   अशं   आहे.जवान   �ी   सव��कारे   अश�ुध   असत,े   वेग-वेग�या   गो�ट�ंना   �ह   �पश� 
करेल   तर   �ह   यो�य   थोडीच   आहे.�या   म�हला   वय�कर   झा�या   आहेत   �या   श�ुध   आहेत. 

 

( नोट:    वी�डयो   संप�यानतंर   वाट   बघा   �क   समहूातनू   कुणी   �वताहून   चच�ला   स�ुवात   करेल.   जर   त�ुहाला   वाटत े  �क 

�वडीयो   परत   बघावा   तर   �वडीयो   परत   ब�घतला   जाव ू  शकतो.   बहुतके   चचा�   प�व�ता,अप�व�ता,   धम�,   न�ैतकता, 
सं�कृती   आ�ण   परंपरा   या   �वषयां�या   आस-पासहोईल.   बहुतके   म�हला�या   शर�र   आणी   मा�सक   धमा�वर   ह�   काह� 
चचा�   होईल.   यामधे   प�व�ता,   अप�व�ता,   न�ैतकता   आ�ण   म�हला   �या   शर�राब�दल   �या   �ढ�   आहेत   �यांची   माडणी 
करा.   थोडा   वेळ   चचा�   चाल ू  �या.   जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   नाह�   जात,   �याच   गो�ट�   प�ुहा   चच�त   येत   आहेत 

तर   हा   सराव   �या:- 
 

सराव   साम�ुी:    एक   काळा   फळा,   खडू   आ�ण   ड�टर. 
 

सराव:    फ�यावर   दोन   भाग   बनवा.   एकावर   �लहा   “प�व�”   आ�ण   दसु�यावर   “अप�व�”.   समहूाला   सांगा   �क   याखाल� 
�लहा   �क   �ी   आ�ण   प�ुष   क� �हा   क� �हा   “प�व�”   आ�ण   “अप�व�”   होतात.आ�ण   हेह�   �वचारा   �क   का   होतात,   तहे� 
फ�यावर   �लहा.   प�ुषा�या   भागात   अप�व�ता   चे   कमी   उदाहरण   येतील.   जर   आले   असतील   तर   �वचारा   �क   जे�हा 
प�ुष   अश�ुध   असतो   त�ेहा   �या�यासाठ�   काय   व�य�   आहे?   काय   धमा�त   वगैरे   या�यासाठ�   काह�   �नयम   आहेत? 

कोण-कोणत े  अवसर   आहेत   जे�हा   प�ुष   “अप�व�”   असतो   व   �या�यासाठ�   काह�   व�य�   नाह�   आहे?   कोण-कोणत े

अवसर   आहेत   जे�हा   �ी   “अप�व�”   नसत े  आ�ण   �त�यासाठ�   बधंने   आहेत?   काय-काय   बधंने   आहेत.   या   ��नां�या 
आस-पास   चचा�   पढेु   नेव ू  शकता. 
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( नोट:       अप�व�   आ�ण   प�व�   श�दांचा   वापर   आपण   फ�त   लोकांची   समझ   जाणनू   घे�यासाठ�   करत   आहोत.   ल�ात 

अस�ुया   �क   आपण   �या   तथाक�थतप�व�ता   �या   साचा   ला   तोड�यासाठ�   हा   सराव   कर�त   आहोत   नाक�   �याला 
मजबतू   कर�यासाठ�.   �हणजे   आपण   �यांना   हे   नाह�   सांगत   आहोत   �क   कोण-कोण�या   वागणकु�   प�व�   आहेत 

कोण-कोण�या   अप�व�.   आपण   हे   जाणनू   घेत   आहोत   �क   �यांची   समझ   काय   आहे.   �यामळेु   �यांना   शोध-�च�क�सा 
�या   प�रघामधे   आणले   जाता   यावे.) 

 

��न:   काय   खरच   प�व�ता   आ�ण   अप�व�ता   सार�या   गो�ट�   असतात? 
 
( नोट   :    कदा�चतचच�मधील   लोक   सांगतील   �क   हो   असतात,   होऊ   शकत े  �क   कुणी   �हणेल   मा�हत   नाह�.) 
��न:   हे   कोण   ठरवत े  �क   काय   “प�व�”   आ�ण   काय   “अप�व�”? 

● काय   आ�हाला   सां�गतले   गेले   त े  खरच   यो�य   आहे? 
● काय   यो�य-चकु   आ�ण   �याय-अ�याया�या   �हशोबाने   यांची   शोध-�च�क�सा   कर�याची   गरज   नाह�? 
● काय   जे   चालले   आहे   हे   असेच   होत   रा�हले   पा�हजे? 

 

( नोटः    वी�डयोस�ुपासनू   चालवा   आ�ण   ००:४०   वर   थांबवा   िजथे   प�ंडत   सांगतो   �क   म�हला   हुशार   नाह�,   �त�यात 

श�ुधता   नाह�.   �वडीयो   थांबवनू   त�ुह�   तोच   ��न   समहूाला   �वचारा   जो   CCने   परुो�हतला   �वचारला.) 
 

��न:   धमा��या   �मखु   �हणनू   (परुो�हत,पादर�,मौलवी   इ.)   म�हला   का   नाह�त? 
 

( नोटः    चच�ला   अथ�पणू�   बनव�यासाठ�   मधे-मधे   हे   ��न   �वचा�   शकता.) 
● काय   हे   धम�ग�ु   खरोखर   खपू   �ानी   आहेत? 
● काय   �ानी   आ�ण   �व�वान   हो�यासाठ�   धम�ग�ु   आ�ण   प�ुष   असणे   बधंनकारक   आहे? 
● धमा�चे   असे   कोणतचेांगले   सदेंश   आहेत   �यापासनू   धम�गु�   खपू   दरू   आहेत? 
● गो�ट�ंना   मानायला   पा�हजे   का   समजायला   पा�हजे? 

 
( नोटः    समहूाला   हेह�   सांगायला   लाव ू  शकतात   �क   असे   उदाहरण   �या   �क   �यामधनू   धम�ग�ु   �ानी   नाह�   तर   लक�र 
चे   फक�र   आहेत.   एखादे   असे   उदाहरण   �या   �यामधनू   जाणवेल   �क   साधारण   म�हला   धम�ग�ु   पे�ा   �ानी   आहे. 

जे�हा   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   नाह�   जात   आहे   प�ुहा-प�ुहा   �याच   गो�ट�   येत   आहेत   तर   �वडीयो   ला   �तथनूच   स�ु   करा 
िजथे   थांबवला   होता   आ�ण   ०२:१८   वर   थांबवा,   जीथे   एक   म�हला   सांगत े  �क   म�हला   सव�   बाजनेू   अश�ुध   आहे...श�ुध 

नाह�   आहे...�वडीयो   थांबवा   आ�ण   समहूाला   ��न   �वचारा.) 
 

��न:   म�हला   असनूह�   �ह   का   असे   �हणत े  आहे   �क   म�हला   अश�ुध   आहे? 
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( नोटः    मोकळेपणाने   चचा�   घडू   �या.   होऊ   शकत े  �क   चच�मधे   हा   �वषय   �नघावा   �क   म�हलाच   म�हलेची   श� ू  आहे. 

चच�चे   संचालन   करतांना   या   गो�ट�चे   �यानात   ठेवा   �क   �पतसृ�ा   कठ�ण   �णाल�   आहे   �याम�ये   म�हलांना 
�पतसृ�ाची   राखण   कर�याची   जबादार�   सोपवल�   जात.े   �यावेळी   �या   म�हलेचे   नाह�   तर   �पतसृ�ा   �या   राखणदाराचे 

��त�न�ध�व   कर�त   असतात.   चचा�   पढेु   ने�यासाठ�   काह�   परुक   ��न   �वचारले   जाव ू  शकतात.   जसे-   काय   धम� 
म�हलांना   �नय�ं�त   कर�याचे   ह�यार   नाह�   आहे?   काय   शर�र   अप�व�   आहे?   जे�हा   चच�मधे   एकसारखेच   येयीलत�ेहा 
हे   �श   �वचारा.) 
 

��न:   ज�म   देणे   अप�व�ता   आहे? 
 
( नोटः    त�ुह�   �वडीयो   मधे   पा�हले   असेल   �क   म�हला   सांगत   आहे   �क   जवान   �ी   �हणजे   िजला   मा�सक   पाळी   येत े  ती 
अश�ुध   असत े  वय�कर   �ी   अश�ुध   नसत.े   मा�सक   पाळीचा   ज�माशी   सरळ   सबंधं   आहे.   चचा�   होऊ   �या   परंत ु  जे�हा 
त�ुहाला   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   नाह�   जात   तर   खाल�ल   परूक   ��न   �वचारले   जाऊ   शकतात.) 

 

● मा�सक   पाळी   एक   नसै�ग�क   शार��रक   ���या   आहे   का   अप�व�ता? 

● प�ुष   धरगु�   होतील   आ�ण   म�हला   डा�कण   हा   काय   �कार   आहे? 

● धम�ग�ंुना   �ी�या   शर�रा�वषयी   मा�हती   असत े  का? 

● �यांना   �ी   �या   शर�रासंबधंी   आदेशाचा   अ�धकार   आहे   काय? 

● धम�   राजनी�तक   �कार   आहे   का   �यि�तगत? 

● धम�ग�ंु�या   �शवाय   स�ुधा   लोक   धा�म�क   राहू   शकतात   काय? 

 

( नोटः    धम�   आ�ण   �याचे   �नयम   यांना   सं�वधाना�या   सदंभा�तनू   बघा.   शवेट�   �ह   गो�ट   मधे   आणल�   जाऊ   शकत े  �क 

धम�   आ�ण   धम�ग�ुह�   स�ंवधानाशी   बांधील   आहेत.   देश   को�या   धम��ंथाने   नाह�   तर   स�ंवधानावर   चालतो.) 
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�वषयः    �ढ�ंमधे   �पतसृ�ा 
उप�वषयः पदा�   (पदर   घेणे) 

 

वी�डयोः घूघंट ! आम�यावर   थोपवला   गेला   आहे      |   CC :उषापटेल    |   UID: UP_1430 

 

 

वी�डयोचे   वण�न:    वी�डयो   स�ु   होतो,   एक   म�हला   डो�यावर   पदर   घेवनू   काम   करत   आहे.   ती   सांगत े  �क   पदर   घे�यात 

�वावलबंननाह�   आहे.   हे   आम�यावर   थोपवले   गेले   आहे.   एक   दसुर�   म�हला   जी   �व�हर�तनू   पाणी   काढत   आहे,   ती 
सांगत े  �क   म�हला   बांधले�या   आहेत   ना,   कारण   म�हलांना   पदर   �यावा   लागतो.   प�ुषांना   थोडी   �यावा   लागतो.   हे 

मा�य   नाह�   परंत ु  दबावात   पदर   �यावा   लागतो.   याला   स�ंकार   �हणतात.   प�ुषाला   वाटत े  �क   चार   माणसांत   माझी 
इ�जत   �हावी.   �यामळेु   दबावात   ठेवतात.   आ�हालाह�   दबावात   रहावे   लागत.े   पवू�जांनी   �या   चाल�र�ती   बनव�या 
हो�या,   �याच   चालत   आहेत.   दसुर�   म�हला   सांगत े  �क   आम�यापे�ा   मो�या   म�हला   करत   हो�या,   �यामळेु 

आ�हालाह�   करावे   लागले.   हा   �पतसृ�ाचा   �ढ�वाद   आहे.   प�ुषांना   वाटत े  �क   म�हलाने   कायम   आ�हाला   दचकून 

रहावे.   याचमळेु   म�हलांना   पदर   �यावा   लागतो.   जर   आपण   याचे   पालन   क�   तर   �वावलंबी   होव ू  शकणार   नाह�त.   त�ड 

झाकून   मी   बाहेरचे   काम   लवकर-लवकर   नाह�   क�   शकत.सनू   आ�ण   मलु�ंम�ये   फरक   बनवले   गेले   आहेत.   मनातनू 

खपू   इ�छा   होत े  �क   यावर   ��न   क�न   याला   थोड े  कमी   करावे,   परंत ु  दबावामळेु   नाह�   क�   शकत.   हे   आवडत   तर   नाह� 
पण   दबावामळेु   करावे   लागत.े 

 

( नोटः    जर   त�ुहाला   वाटत   असेल   तर   पणू�   �वडीयो   परत   पाहू   शकता.   जर   समहूाम�ये   �वतःहून   चचा�   स�ु   होत   असेल 

तर   चांगलेच   आहे.   �याचे   सचंालन   करा.   नाह�तर   �वडीयो   स�ुपासनू   दाखवा   व   ००:४५   वर   थांबवा   ,   िजथे   म�हला 
�व�हर�तनू   पाणी   भ�न   परत   जात   आहे.)   हे   ��न   �वचारा- 
 

��न:   त�ड   झाकून   �व�हर�तनू   पाणी   काढतांना   दघु�टना   स�ुधा   होव ू  शकत,े   �ह   म�हला   पा�यात   पडू   शकत,े   �त�या 
प�रवाराला   हे   का   नाह�   वाटत?   का   �ह�या   जीवाशी   खेळले   जात   आहे? 
 

( नोटः    मतभेद   जाणनू   घे�याचा   �य�न   करा   �क   काय   स�ंकार   �य�ती�या   िजवापे�ा   मोठे   आहेत.   �या   म�हला�या 
जीवाची   काह�च   �कंमत   नाह�   काय.   म�हलां�वषयी   ए�हढा   �न�काळजीपणा   का.   पणू�   गावात   कुणालाह�   का   नाह� 
चकु�चे   वाटत.   प�ुष   कोण�या   प�र�थतीत   काम   करतो   आ�ण   म�हला   कोण�या   प�रि�थतीत   काम   करत े  या�या 
जवळपास   चचा�   होऊ   शकत.े   जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   जात   नाह�   आहे   तर   ��न   �वचारा.) 
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�श:म�हला   सांगत   आहे   �क   लादले   गेले   आहे,   दबावातनू   करत   आहे.   लादले   का   गेले   आहे?   दबाव   का   आहे? 
 
( नोटः    प�ुष   लादत   आहेत   आ�ण   म�हला   असहा�य   आहेत.   हे   या   प�धतीने   उघड   नका   होऊ   देऊ   �क   म�हला   तर 
लाचार,�बचार�,   अबला   आहे.   उलट   चकू-बरोबर   आ�ण   �यायला   माप   �या.   चच�त   गणती   करा   कोण-कोण�या   गो�ट� 
�या   जबरद�तीला   आधार   देत   आहेत.   जसे:   समाज,   स�ंकार   इ�याद�.   काह�   �या   �कारे   ��न   �वचारले   जाव ू

शकतात.) 

 

परूक   ��न:-म�हला   प�ुषांवर   काह�   लाद ू  शकतात   काय? 
● म�हला   काय   लाद ू  शकतात   आ�ण   कुणावर? 

● काय   �यात   ताकतीचा   सबंधं   नाह�? 

● कुणी   आपले   पणू�   आय�ुय   लादले�या   गो�ट�सोबत   घालवावे,   �ह   दखुद   बाब   नाह�? 

● म�हला�या   �या   नकुसानीची   काह�   भरपाई   होऊ   शकत े  काय? 

● काय   आपण   मानवतावाद�   आहोत? 

 

( नोटः    जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   जात   नाह�   आहे   तर   �वडीयो   �तथनूच   स�ु   करा   िजथे   थांबवला   होता   व 

०१:४२   वर   थांबवा.   िजथे   म�हला   �हणत े  �क   प�ुषांची   इ�छा   आहे   �क   म�हलांनी   दचकून   रहावे   �यामळेु   म�हलांना 
पदर   �यावा   लागतो.)   ��न   �वचारा- 
 

��न:   म�हलांना   दाबनू   ठेव�यात   प�ुषांची   इ�जत   कशी   आहे? 
 

( नोटः    इ�जतीचा   पेटारा   म�हलां�याच   डो�यावर   ठेवला   जातो.   �याला   आ�ह�   इ�जत   �हणतो   त े  काय   आहे   याची 
तपासणी   करा.)   काह�   �या�कारे   ��न   �वचारले   जाऊ   शकता- 
 

परूक   ��न:-अ�याय   आ�ण   इ�जत   मधे   काह�   फरक   नाह�   काय? 
● काय   अमानषु   झा�यानेच   इ�जत   वाढत े  का? 

● इ�ज़त,   परंपरा,   स�ंकृ�त   एव�या   लवकर   कशा   न�ट   होऊन   जातात? 

 

( नोटः    जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   जात   नाह�   तर   हा   ��न   �वचारा) 
 

��न:-पदर   घे�याची   �था   आजवर   स�ुधा   का   चाल ू  आहे? 
 

( नोटः    याला   परंपराव   स�ंकार   मानले   गेले   आहे.   याला   �पतसृ�ा   कशी   चालवत,े   या�या   जवळपास   चचा�   होऊ   शकत.े 

काह�से   असे   ��न   केले   जाऊ   शकतात) 

�ड�कशन   माग�द�श�का   | www.videovolunteers.org 

 



 

परूक   ��न:-�ह   स�ंकृती   आहे   का   �पतसृ�ा? 
 
( नोटः    जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   नाह�   जात   आहे   �याच   गो�ट�   प�ुहा   प�ुहा   होत   आहेत   तर   हा   सराव   �या) 
 

सरावासाठ�   साम�ुी:    एक   काळा   फळा,   खडू   आ�ण   ड�टर. 
 

सराव:    फ�यावर   दोन   भाग   बनवा.   १.बदलेल�   �कंवा   सोडलेल�   परंपरा.,   २.�च�लत   परंपरा.   आता   समहूाला   �वचारा 
�क   कोणती   परंपरा   आहे   जी   प�हले   होत   होती   ती   आता   होत   नाह�.   याच�माणे   �वचारा   �क   कोणती   परंपरा   �चील�त 

आहे.   या�कारे   वग�वार�नसुार   याद�   बनवा.   जा�तीत-जा�त   परंपरांना   याद�म�ये   सामील   कर�याचा   �य�न   करा. 
यानंतर   समहूाला   �वचारा   �क   �या   कोण�या   परंपरा   आहेत   �क   त�ुहाला   वाटत े  �क   �या   सोडून   �या�यात.   समहूा�या 
सद�यांना   सांगा   �क   �यांनी   आपाप�या   ��ट�कोना   ब�दलचे   यिु�तवाद   सांगावेत. 

 

( नोटः    सोड�या   गेले�या   परंपरा�या   उदाहरण   �हणनू   सती   �थेला   घेतले   जाव ू  शकत.े(   तर�   एखा�या   वेळेस   एखाद� 
घटना   ऐक�यात   येत)े   ��स�ध   परंपरांवर   खासक�न   चचा�   घडवा   �क   का   सबं�ंधत   आहे   आ�ण   का   असबं�ंधत   आहे. 

सोडले�या   परंपरांचे   कारण   �वचारा   �क   का   सोड�या   गे�या.   �यानतंर   हे   �वचारा   �क   �कती   परंपरा   म�हलां�या 
संबं�धत   आहेत   आ�ण   इतर   �कती.   म�हलां�या   सबंधंातील   परंपरा   �या   परंपरा   आहेत   का   �नयम.   काय   म�हलां�या 
�वषयी�या   परंपरांब�दल   समाज   जा�त   कठोर   आहे   आ�ण   इतरांब�दल   उदार   आहे.   परंपरां�वषयी   कोण�या   �कारचे 

कल   आहेत   त े  समजनू   घे�याचा   �य�न   करा.   �य�न   करा   �क   चच�चा   कल   या   गो�ट�कड े  असावा   �क   परंपरांना   समहू 

गंभीरतणेे   घे�याचे   �शकू   शकेल   आ�ण   �लगं   परंपरां�या   �हशोबाने   परंपरांचे   �व�लेषण   क�   शकतील.) 
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�वषयः    स�ंकृ�तत�पतसृ�ा 
उप�वषयः पदा�   (पदर   घे�याची   �था) 

 

वी�डयोः हे   बधंन   हटेल   तर   जीवात -जीव   येईल  |   CC :माधरु�चौहान    |   UID: UP_1473 

 

 

वी�डयोचे   वण�न:    �वडीयो   स�ु   होतो,   CC   पा�ला   �वचारत े  �क   नवीन   नवर�   आल�   आ�ण   पदर   नाह�   घेतला   तर   लोक 

काय-काय   �हणतात?   म�हला   उ�र   देत े  �क   थोडी   फार   पण   लाज   वाटत   नाह�   का,   आई-बापाने   �हला   काय   �शकवले, 

अशा   खपू   काह�   गो�ट�   लोक   करतील.   काय   त�ुहाला   वाटत े  �क   पदर   घेतला   पा�हजे?   यावर   ती   �हणत े  �क   नाह� 
वाटत.   दसुर�   म�हला   सांगत े  �क   आप�या   सासरम�ये   मो�या   �य�तींपासनू   वाचव�यासाठ�पदर   घेतला   पा�हजे.   मी 
जे�हा   सासरला   आल�   होती   त�ेहा   पदर   घेवनू   आल�   होती   आ�ण   आताह�   पदत   घेतये.   पदर   घेतलेले   चांगले   वाटत.े 

CC   ��न   �वचारत े  �क   काय   तमुचे   पती   माहेर�   जातात   तर   त े  पदर   घेतात   का?   उ�र   देतांना   म�हला   हसत े  आ�ण 

सांगत े  �क   नाह�...   त े  का   पदर   घेतील.   तो   प�ुष   आहे   ना,   पदर   घे�याची   �था   म�हलांसाठ�   बनल�   आहे   ना.   दसुर� 
म�हला   �हणत े  �क   सव�   बधंने   म�हलांसाठ�च   आहेत.   आ�ह�   तर   �हणतोच   �क   हे   बदं   झाले   पा�हजे   नाह�तर 
प�ुषांनीह�   करावे.   बराबर�ने   �हायला   हवे.   तहुाला   कसे   मा�हत   झाले   �क   पदर   म�हलांनीच   �यावा   ?   �यावर   ती 
�हणाल�   �क   स�ुवातीपासनू   बघत   आले   �क   म�हलाच   पदर   घेतात.   काय   तमु�या   पतीनेह�   पदर   �यायला   हवा?   याचे 

उ�र   देतांना   ती   हसल�   अन   �हणाल�   �क   नाह�..   पदर   घेणे   म�हलांना   शोभा   देत,े   प�ुषांना   शोभा   नाह�   देत.   दसुर� 
म�हला   आपल�   ई�छा   सांगत े  �क   असे   �हायला   हवे   �क   आ�ह�   पण   बाहेर   पडू   शकू,   आ�ह�ह�   काह�   काम   क�   शकू, 

�हणजे   पर�याआड   राहायला   नको.   �या   सव�   बधंनांपासनू   म�ुतता   हवी. 
 

( नोटः    जर   त�ुहाला   वाटत े  �क   �वडीयो   प�ुहा   पाह�याची   गरज   आहे   तर   त�ुह�   प�ुहा   तो   �वडीयो   पणू�   दाखव ू  शकता. 
�यानंतर   �य�न   करा   �क   चचा�   समहूाकडूनच   स�ु   होईल.   कदा�चत   चचा�   आरामात   स�ु   होईल.   पदर   डो�यांची   लाज 

आहे,   मो�यांची   इ�जत   आहे,   नार�ची   लाज   आहे,   म�हलेचा   दा�गना   आहे,   पदर   चकु�चा   आहे,   वाईट   �था   आहे. 

मागासलेपण   आहे,   �ढ�वाद   आहे.   कदा�चत   अशा   �कारे   चचा�   होईल.   समहूाचे   �हणणे   ल�पवू�क   ऐका.   जे�हा 
त�ुहाला   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   जात   नाह�.   �याच-�याच   गो�ट�   प�ुहा   होत   आहेत   तर   ��न   �वचारा.) 
 

��न:-   त�ुह�   पदर   घेता   का,   तमु�या   प�रवारातनू   कुणी   पदर   घेत े  का? 
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( नोटः    एक   वेळा   पदर   घे�या�वषयी�या   घटनेला   ज�मनीवर   आना   �क   �ह   काह�   दसुर�कडची   गो�ट   होत   नाह�. 
आप�याच   आस-पासची   आपल�च   बात   होत   आहे.   पदर   घे�या�वषयी   समहूाचे   काय   अनभुव   आहेत   त े  चच�त   येऊ 

�या,   आ�ण   �यांना   त े  सामा�यक   करायला   सांगा.   �हणजेच-   त�ुह�   कुणाला   ओळखता   का   �क   �तने   पदर   घे�यास 

नकार   �द�याने   पर�वारात   काह�   घडले.   पदराने   त�ड   लपवनू   काम   करणे   आ�ण   पदर   ण   घेता   काम   कर�या   मधील 

फरक.   ल�ना�या   वेळेस   मलु�वर   पदर   घे�याचा   दबाव   आ�ण   पदरचा   गौरव   नवाजने   इ�याद�.)   �यानंतर   हे   ��न 

�वचारा- 
 

��न:-   पदर   का? 
 

( नोटः    हा   खपू   मह�वाचा   आ�ण   मलुभतू   ��न   आहे.   एकदा   बरे-वाईट   पासनू   बाजलूा   जाऊन   सव�   �मळून   शोधा   �क 

खरच   पदर   का?   कारण   �क   लाज,   शरम   वगैरे   गो�ट�   ऐकून   खर�   कारणे   मा�हत   नाह�   पडत.   कारण   �क   इ�जत   आ�ण 

ल�जा   यांत   काह�ह�   घेणेदेणे   नाह�.   तर   कारे   काय   कारण   आहे   त े  शोधायचा   �य�न   करा.   ��न   बदलनू   स�ुधा   �य�न 

क�   शकता.) 
 

परूक   ��न:-एका   �व�श�ठ   ना�यात   आ�ण   फ�त   म�हलांसाठ�च   का? 
● काय   प�ुष   डो�यात-डोळे   घालनू   बात   करायला   घाबरतात   का? 

● पदर   घेणा�या   आ�ण   पदर   न   घेणा�या   म�हलेमधे   काय   फरक   वाटतो? 

● काय   ��ी   बरोबर   समोरासमोर   हो�यापासनू   लपता? 

● काय   याचा   सबंंध   म�हलां�या   आ�म�व�वासआ�ण   �वावलबंनाशी   आहे? 

● काय   यामळेु   �क   �तने   जगाबरोबर   थेट   सबंधं   बनव ू  शकू   नये? 

● काय   यामलेु   �क   पती   आप�या   प�नी�या   शर�राला   आपल�   मालम�ा   समजतो,   आ�ण   �याला   नाह�   वाटत 

�क   इतरांनी   �तला   पहावे? 

● काय   हे   मारादानागी   आ�ण   पा�व�याशी   सबं�ंधत   �करण   आहे? 

 

( नोटः    पदर   �वषयी   मोठ�   �चील�त   समझ   आहे   �क   मघुलां�या   वाईट   नजरेपासनू   वाच�यासाठ�   म�हलांनी   पदर   घेणे 

स�ु   केले.   या   धा�म�क   जाळापासनू   सावध   रहा.   मिु�लमसमदुायात   स�ुधा   म�हलांना   बरुखा   मधे   ठेवले   जात.े   कदा�चत 

याचा   संबंध   �ी   शर�र,   ल��गक   पा�व�य,   मदा�नगीशी   जा�त   आहे.   आप�याकड े  �ह   प�धत   रा�हल�   आहे   �क   बदला 
घे�यासाठ�   �कंवा   द�ुमनी   काढ�यासाठ�   स�ुधा   शार��रक   शोषण   केले   जात.े   म�हलाचे   शर�र   मोठे   बळकट   य�ुधाचे 

मदैान   रा�हले   आहे   आ�ण   अजनूह�   आहे.या�कारे   या   ��नाला   शोधाचा   व   समज�याचा   �य�न   करा   �क   “पदर”   का? 

जे�हा   त�ुहाला   वाटेल   �क   चचा�   पढेु   सरकत   नाह�   तर   सराव   �या.) 
 

सराव   साम�ुी   :    एक   काळा   फळा,   खडू   आ�ण   ड�टर. 
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सराव:    फ�यावर   खडूने   दोन   भाग   बनवा.   १.चांगला   बदल,   २.वाईट   बदल.   समहूाला   �लहायला   सांगा   �क   जर 
म�हलांनी   पदर   नाह�   घेतला   तर   समाजाम�ये   काय-काय   फेरबदल   होतील.   �यानतंर   सवंा�ना   आपाप�या   �वचारांवर 
तक�    ��ततु   करायला   सांगा.   �यानंतर   पहा   �क   �कती   चांगले   बदल   आहेत   आ�ण   �कती   वाईट   बदल   आहेत.तपासनू 

पाहायला   सांगा   �क   जे   वाईट   बदल   आहेत   त े  खरेच   वाईट   बदल   आहेत   का.   जर   या�यात   काह�   फेरबदल   करायचे 

असतील   तर   करा. 
 

( नोटः    पदर   प�धती   नाह�शी   झा�याने   समाजावर   काह�   वाईट   प�रणाम   होणार   नाह�.   जर   सरावा   दर�यान   वाईट 

बदल   �या   भागात   काह�   �ल�हले   आहे   तर   समझून   �या   �क   तो   वाईट   बदल   नाह�   उलट   आप�याजवळ   काह�   तक�  
नाह�.   कारण   �क   कोण�याह�   �कारे   पदर   घे�याला   चांगले   आ�ण   यो�य   ठरवले   जाव ू  नाह�   शकत.शवेट�   सराव   हाच 

आहे   �क   वाईट   बदल   मधे   काह�च   उरायला   नको.   समहूाला   �े�रत   कर�यासाठ�   एक   परूक   अ�यास   अजनू   क� 

शकता.) 
 

परूक   सराव   :    तमु�या   गावात,   समदुायात   अशा   �कती   म�हलाआहेत   �या   पदर   घेत   नाह�त.   �यांची   याद�   बनवा. 
समहूातील   सव�   �मळून   अशी   ��या   क�   शकतील   का   �यातनू   पदर   �था   �या   �वरोधात   वातावरण   �न�म�ती   होईल 

आ�ण   लोक   याला   छेद   करायला   �े�रत   होतील. 

 

( नोटः    उदाहरण   �हणनू   आपण   एखा�या   अशा   म�हलेला   बोलव ू  शकता   िजने   पदर   घेणे   सोडले,   �तचा   अनभुव   ऐका. 
समहूाकडून   �तचा   स�मानह�   क�   शकता.   गावात   �कती   म�हला   आहेत   �यांनी   पदर   घेणे   सोडले.   �कती   म�हला   पदर 
घे�याचे   सोडायला   तयार   आहेत.   �यांची   याद�   तयार   करा.   जर   जमले   तर   समहूाकडून   एक   छोटासा   काय��म   �ह 

घेतला   जाव ू  शकतो   िजथे   मंचावत   �या   म�हला   आ�ण   �यां�या   पतींना   �कंवा   प�रवाराला   �टेज   वर   स�मा�नत   करा 
�यांनी   पदर   घेणे   सोडले.   जे   सोडू   इि�छता   �यांना   �टेजवर   बोलवा.   �या   यवुा   मलुा-मलु�ंनाह�   आम�ं�त   करा   जे 

ल�नानंतर   पदर   �था   सोडतील.   हे   ल�ात   अस�ुया   �क   याचे   �नयोजन   पणू�   समहू   �मळूनच   क��या   त े  काय   क� 

शकतात   आ�ण   कसे   क�   शकतात- 
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रे�प�स�व�डयो    (��तसाद   वी�डयो) 
 

 

�ड�कशन�लब(चचा�   समहू)   मधील   सद�यांचा   काय   अनभुव   रा�हला,   �यांना   काय   वाटले   आ�ण   �याचे   यावर�ल 

भा�य   आ�ण   �यां�या   ��त��या   असतील.   हे   शटू   कर�यासाठ�   १६   CC   ची   �नवड   केल�   गेल�   आहे.   जर   आपण   �या 
CC   �या   याद�त   नसाल   तर   कृपया   ��तसाद   �वडीयो   बनव ू  नका.   या   �क�प   अतंग�त   १६   रा�य   आहेत.   याच   १६ 

रा�यांतनू   ��येक   रा�यात   एक   CC   ची   �नवड   केल�   आहे. 

 

��तसाद   �वडीयो   मधे   �ड�कशन�लबमधे   भाग   घेणा�या   ठरा�वक   सद�यांची   मलुाखत   असेल.   जी   चच��या   प�हले 
आ�ण   शवेट�   �च��त   केल�   जाईल. 
 

��तसाद   �वडीयो   का 
इं�डयाअनहड��या   सामा�य   ���येत,   आपण   �वडीयो   सरकार�   अ�धकार�ंना   दाखवतो   आ�ण   समदुायाला   बदल 

घडव�यासाठ�   पाउल   उचालायला   सघंट�त   करतो.   �यामळेु   सम�या   सटूु   शकेल.ल��गकभेदभाव   आ�ण   �पतसृ�ावर 
उपाय   काढणे   सोपे   नाह�.   परंत ु  �याचे   द�तावेज़ीकरण   क�   शकतो   �क   चचा�   समहूात(�ड�कशन�लब)भाग   घेणा�या 
सद�यांची   मान�सकता   आ�ण   �वचारांत   काय   बदल   आला. 
 

�कती   ��तसाद   �वडीयो 
१६   मधनू   ��येक   CC   चचा�   स�ु   हो�या   अगोदर   आ�ण   चचा�   सपं�या   नतंर   ३-४   सद�यां�या   मलुाखती   घेतील.   ��येक 

बठैक��या   ३-४   सद�यांची   मलुाखत   घेतल�   जाईल. 

 

��तसाद   �वडीयो   साठ�   सद�यांची   �नवड 
त�ुहाला   तमु�या   समहूातील   १२-१८   सद�यांमधनू   फ�त   ३-४   सद�यांचीच   �नवड   करायची   आहे.   हे   काळजीपवू�क 

करा.   �नवड   करतांना   �न�न�ल�खतगो�ट�   �यानात   ठेवा: 
 

● वयातील   �व�भ�नता:    जर   तमु�या   समहूात   �व�भ�न   वायोगातील   सद�य   आहेत   तर   �नवड   करतांना   हे 

ल�ात   ठेवा   �क   वेग-वेग�या   वयातील   सद�याची   �नवड   करायची   आहे. 

● अनभुवांची   �व�वधताः    होव ू  शकत े  �क   तमु�या   समहूात   असे   �ी-प�ुष   असतील   �याचे   बाहेर�या   जगाशी 
संबध   असतील   आ�ण   ल��गक   भेदभाव   आ�ण   मानव   अ�धकारांब�दल   काह�   मा�हतीह�   असेल.   काह�   असे 

सद�य   �ह   असतील   �यांचा   बाहेर�या   जगाशी   खपू   कमी   सबंधं   असेल.   तर   असे   ३-४   सद�य   �नवडा   �यांचा 
अनभुव   वेगवेगळा   असेल. 
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● �वचारांत   �व�वधताः    होऊ   शकत े  �क   तमु�या   समहूात   काह�   सद�य   सद�य�पतसृ�ा,   धम�,   स�ंकृ�त   इ�याद� 
�वषयांवर   आपले   ठोस   मत   मांडतील.   आ�ण   काह�   मांडणारे   नसतील.   �या   ३-४   सद�याची   �नवड   करा   जे 

वेगवेग�या   �वचारांचे   ��त�न�ध�व   कर�त   असतील. 

● आवाजात   �व�वधताः    होऊ   शकत े  �क   समहूात   काह�   असे   सद�य   असतील   जे   लगेच   उ�र   देणारे   असतील 

आ�ण   लगेच   पढेु   यवुनू   बोलणारे   असतील.   काह�   सद�य   जा�तक�न   ग�प   राहणारे   �कंवा   कमी   बोलणारे 
असतील.   सहसा   जे   कमी   बोलतात   �यांची   �तीर�या   जाणनू   घेणे   खपू   मह�वाचे   आहे. 

● बां�धलक�:    �या   सद�यांची   �नवड   करा   �क   जे   सव�   चचा�स�ांम�ये   सामील   हो�यास   बांधील   असतील. 

 

��तसाद   �वडीयो   साठ�   ��न: 
तमु�या   �वारे   �नवडले�या   ३-४   सद�यांना   बठैक   स�ु    हो�याआधी    हे   ��न   �वचारा- 

● तमुचे   नाव   काय   आहे,   वय   काय   आहे,   आ�ण   त�ुह�   काय   करता? 

● त�ुह�   या   �ड�कशन�लब   मधे   सहभागी   का   झालात   आ�ण   तमुची   काय   अपे�ा   आहे? 

● �पतसृ�ा   श�दाचा   काय   अथ�   आहे? 

● �पतसृ�ापासनू   त�ुहाला   काय   फायदा   होत   आहे? 

● �पतसृ�ापासनू   तमुचे   काय   नकुसान   होत   आहे? 

 

याच   ३-४   सद�यांना   बठैक�    नंतरहे    ��न   �वचारा- 
● आजची   बठैक   व   चचा�   त�ुहाला   कशी   वाटल�? 

● एखाद�   अशी   गो�ट   िजची   अमभुतूी   आज   त�ुहाला   प�ह�यांदाच   होत   आहे?   �हणजे   प�हले   �या   �वषयाचा 
कधी   �वचारच   केला   न�हता. 

● �पतसृ�ा   श�दाचा   काय   अथ�   आहे? 

● �पतसृ�ा   पासनू   आप�याला   काय   फायदा   होत   आहे? 

● �पतसृ�ा   मळेु   तमुचे   काय   नकुसान   होत   आहे? 

● त�ुहाला   काय   वाटत े  �पतसृ�ा   ला   सपंवले   जाऊ   शकत े  काय? 

 

या   ��ना   �य�त�र�त   काह�   अजनूह�   ��न   �वचारावे   लागतील.   हे   ��न   एखा�या   �वशषे   �वडीयो   ब�दल   असतील   जे 

त�ुह�   चचा�स�ात   दाखवणार.   या   ��नांसाठ�   चचा�   �टपण   (�ड�कशननोट)   पहा. 
 
��तसाद   �वडीयो   कसा   शटू   कराल: 
आरामात   बसनू   मलुाखत   शटू   केल�   गेल�   पा�हजे.   याचत   सवा�त   मह�वाची   सवंादाची   गणुव�ा   आहे.   हे   ठरवी�यासाठ� 
पहा   �क   �याची   मलुाखत   घेत   आहत   �या   �य�तीला   आरामात   बोलता   येईल   अवघडलेले   वाटायला   नको. 
या   गो�ट�ंचे   पालन   करा- 
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● आप�या   कैम�याला   �ाइपोड(�टे�ड)   वर   लावा. 
● �बदंुं�या   �तसया�   �नयमाचे(�लऑफथड�)   चे   पालन   करा   आ�ण   CU   (चेहराशॉट),      MS   (आधा�   शॉट)   वर 

केमेरा   लावा,   ि�थर   करा.अ�या�   शॉट   पे�ा   मोठा   शॉट   घेऊ   नये,   कारण   मोठा(द�ुन)   शॉट   घेत�याने   आवाज 

�यवि�थत   रेकोड�   होणार   नाह�.   आ�ण   आ�हाला   एकदम   साफ   आवाज   पा�हजे. 

● साधेपणाने   �ेमकोकंपोज़   करा.   या   गो�ट�कड े  ल�   ठेवा   �क   पा�   �या   पाठ�मागे   ओबड-धोबड   �कंवा   �ववा�दत 

व�त ू  नसावी.   जसे-कैले�डर   ,   असी   �भतं   िज�यावर   घोषणा   �ल�हल�   आहे,   �कंवा   सचूनाफळा   इ�याद�. 
प�ृठभ�ूम(बेक�ाऊंड)   ला   �व�छ   आ�ण   साधे   ठेवा.   �य�न   करा   �क   प�ृठभ�ूमत(प�ा�या   मागे)   काह�ह� 
नसावे.   इथपय�त   �क   चचा�   समहूाचे(�ड�कशन�लब)   चे   चाट�पेपर   स�ुधा   प�ृठभ�ूम   मधे   येव ू  देऊ   नका. 

● मलुाखत   खोल�म�ये   शटू   क�   नये.   जर   खोल�म�ये   शटू   करत   असाल   तर   काळजी   �या   �क   परेुसा   उजेड 

खोल�त   असावा   आ�ण   ��त�व�नत   होत   नसेल. 

● एक   वेळा   �ेम   �नधा��रत   करा   आ�ण   ि�थर   के�यावर   रेकोड�   बटन   दाबा.   आता   त�ुह�   शॉट   बदलणे 

इ�याद�पासनू   �नि�चतं   �हा   आ�ण   पणू�   ल�   चचा�   आ�ण   मलुाखतीकड े  ठेवा. 
● कैमे�या�या   बरोबर   मागे   बसा   आ�ण   ��न   �वचारा.   �यामळेु   उ�र   देणारा   केमेराशी   सवंाद   करतांना 

वाटेल. कैमेरा   �या   बाजलूा   बस ू  नका. 
 

��तसाद   �वडीयो   साठ�   बीरोल   (BRoll): 
याआधी   �रपो�ट�ग   वा�या   भागात   आ�ह�   आप�याला   काह�   �वडीयो   पाठवायला   सां�गतले   होत.े   जी   �या   �कारे   आहेत- 

● एक   २०   सेकंदाचा   लांब   शॉट   �यात   समहू   बसनू   �वडीयो   पाहत   आहे. 

● एक   २०   सेकंदाचा   लांब   शॉट   �यात   समहू   बसनू   चचा�   कर�त   आहे. 

● सद�यांचे   CU   (चेहराशाट)   बोलतांना,   बात   करतांना. 
वरती   सां�गतलेले   बीरोल   शटू   करतांना   या   गो�ट�कड े  ल�   अस�ुया   �क   हे   ठरा�वक   सद�य   �या   शॉट   मधे   �प�टपणे 

�दसतील. 
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सराव#   १ 

प�ुषाची   कामे   आ�ण   म�हलेची   कामे 
 

सराव   :    लोकांना   छो�या-छो�या   गटात   �वभागा.   �यांना   �पुम�ये   वषा�तील   एका   �वशषे   ऋतचूी   �नवड   करायला   लावा 
आ�ण   �ी-प�ुष   �कंवा   पती-प�नी�या   जीवनातील   कोण�या   एका   �दवसाचा   अदंाज   लावायाला   सांगा.   �पुला   एका 
मॉडल   �या   ��ट�ने   चाट�वर   २४   तासाची   म�हला   आ�ण   प�ुषा�वारे   के�या   जाणा�या   घरातील   कामांना   �लहायला 
सांगा.�ुपला   �या   कामांनाह�   �ल�ह�यास   �े�रत   करा   �क   �यां�या�वषयी   �वचारच   केला   जात   नाह�   �क   �ह   खरोखरच 

कामे   आहेत.   जसे   �क   �थनपान,   �शलाई,   साम�ुहक   बठैक,   �वयपंाक   करणे,   �व�छता,   मलुांचा   सांभाळ   इ�याद�. 
 

या�यातनू   काह�शी   अशी   व�तिु�थती   समोर   येत-े 
● महला   आ�ण   प�ुष   �दवसातनू   वेगवेगळी   कामे   करतात. 

● सहसा   क�न   म�हला   जा�त   वेळ   काम   करतात. 

● म�हलांची   काम�   �व�वध   �कारची   असतात   आ�ण   कायम   �या   एकदा   एकपासनू   जा�त   कामे   करतात. 

● घरातील   कामे   म�हलाच   करतात. 

● प�ुष   सहसा   घरा�या   बाहेरची   कामे   करतात. 

● प�ुषांजवळ   फावला   वेळ   जा�त   असतो. 
● म�हलांना   कमी   झोप   �यायला   �मळत.े 

● �नण�य   घे�यात   प�ुषांची   भ�ूमका   जा�त   असत.े 

● काह�   समाजात   कामा�या   बोझा�या   �हशोबाने   म�हला   आ�ण   प�ुषां�या   कामाची   पारंपा�रक   भ�ूमका 
समांतर   आहे.   परंत ु  बदलानंतर   प�ुषांचे   पारंपा�रक   काम   कमी   झाले   आहेत   आ�ण   म�हलांची   कामे   वाढल� 
आहेत. 
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सराव   #   २ 

घरामधे�पतसृ�ा 

 

सराव:    प�ुष   अ�नम   म�हलांचे   २   �कंवा   जा�त   वेगवेगळे   गट   बनवा.   ल�ात   ठेवा   �क   ��येक   गटांत   �ववा�हत   व   काह� 
मलुबाळ   झाले�या   �य�ती   असा�यात.   ��येक   गटाने   एकमेकांपे�ा   वेग�या   चचा�   करा�यात   �हणजे   एका   गटाचे 

दसु�या   गटाला   बोलणे   ऐकू   जाव ू  नये.   गटातील   सव�   �य�ती   गोलाकृती   क�न   बसवा   आ�ण   �यामधील   एक   �य�ती 
दसु�या   �य�तीला   ��न   �वचारेल.   याचे   पणू�   शटु�ंग   करायचे   आहे.   �यानतंर   दसुरा   �य�ती   �तस�याला   वेगळा   ��न 

�वचारेल   आ�ण   �तसरा   उ�र   देईल.   �याची   पणू�   शटु�ंग   करायची   आहे.   परत   �तसरा   �य�ती   वेगळा   ��न   चौ�या  
�य�तीला   �वचारेल   आ�ण   चौथी   �य�ती   उ�र   देईल.   या�माणे   शवेट�यापय�त   �ह   ���या   स�ु   राह�ल. 

 
प�ुषगटाला   �वचारले   जाणारे   ��न. 

● प�हल�   वेळा   त�ुहाला   मा�हत   पडले   �क   तमुची   प�नी   गभ�वती   आहे   त�ेहा   त�ुहाला   कसे   वाटले   ,   आ�ण   त�ुह� 
�ह   बातमी   कोण-कोणाला   सां�गतल�? 

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

● सहसा   बाळाला   ज�म   देतांना   पतीला   प�नीजवळ   का   राहू   �दले   जात   नाह�? 

● जे�हा   तमुची   प�नी   बाळाची   काळजी   घेत   असत े  त�ेहा   त�ुहाला   �चड�चड   होत?े 

● काय   त�ुह�   तमु�या   बाळाला   अघंोळ   घातल�   आहे? 

● जर   तमु�या   व�डलांना   मा�हत   पडले   �क   त�ुह�   बाळाला   अघंोळ   घालता   तर   �यांची   ��त��या   काय   असेल? 

 

म�हला   गटाला   �वचारले   जाणारे   ��न. 
● जे�हा   त�ुहाला   कळले   �क   त�ुह�   गभ�वती   झा�या   त�ेहा   त�ुहाला   कसे   वाटले,   आ�ण   त�ुह�   �ह   बातमी 

कोण-कोणाला   सां�गतल�? 

● बाळ   ज�माला   ये�या�या   वेळेस   तमु�याबरोबर   कोण   होत?े 

● सहसा   क�न   बाळ   ज�माला   ये�या�या   वेळेस   पतीला   प�नीबरोबर   का   नाह�   थांब ू  �दले   जात? 

● काय   त�ुह�   कधी   बाळाची   आघंोळ   कर�यासाठ�   तमु�या   पतीला   सां�गतले?   �यांचे   काय   उ�र   होत?े 

● �सतूी   आ�ण   बाळाचे   संगोपण   या�वषयी   पती   ए�हड े  लाजाळू   का   असतात? 

● आता   दो�ह�   गटांना   सोबत   बसवा   आ�ण   �वडीयो   दाखवा.   दसु�या   गटातील   गो�ट�   ऐकून   लोकांची   ��त��या 
पहाणे   मनोरंजक   असेल.   मग   सा�या   उ�रांवर   चचा�   करा. 

  

�ड�कशन   माग�द�श�का   | www.videovolunteers.org 

 



 

सराव   #   ३ 

समाजात�पतसृ�ा 
 

 

समाजज�डर   �कंवा   �लगं   साठ�   भ�ूमका   ठरवतो.   आ�ण   सांगतो   �क   काह�   �वशषे   प�रि�थतीत   म�हला   आ�ण 

प�ुषांकडून   कोण�या   प�धती�या   वागणकु�ची   अपे�ा   केल�   जावी.   या   सरावा�या   मदतीने   त�ुह�   समज ू  शकाल   �क 

समाजात   बरुसटले�या   �लगं   आधा�रत   �था   कशा   प�धतीने   �चार�त   आ�ण   �सा�रत   होतात. 

सराव:       एका   सफेद   फ�यावर   दोन   भाग   बनवा.   एकावर   �लहा   “एका   प�ुषाकडून   वागणकू”   आ�ण   दसुया�   भागात   एका 
म�हलेकडून   बता�व”   �लहा. 
 

भाग   घेणा�या   लोकांना   दोन   गटात   �वभागा.   एका   गटात   म�हला   आ�ण   दसु�या   गटात   प�ुष.   त�ुहाला   दोन 

सहकार�ंची   मदत   �यावी   लागेल.   मग   प�ुषांना   �वचारा   �क   काय   आता   कुणी   त�ुहाला   एका   “मदा��माणे   वागायला” 
सां�गतले   आहे?   जे�हा   असे   सां�गतले   गेले   तर   �यावेळ�या   प�रि�थती   आ�ण   कारणां�वषयी   �वचारा.   मग   एका   “मदा� 
सार�या   कामाचा”   काय   अथ�   होतो   हे   �लहून   �या. 
 

नंतर   म�हलांना   �वचारा   �क   त�ुहाला   कधी   कुणी   एका   “नार�   सारखे   वागायला”   सां�गतले   आहे   का?   जे�हा   असे 

सां�गतले   गेले   �या   वेळेस�या   प�रि�थती   आ�ण   कारणां�वषयी   �वचारा.   मग   एका   “नार�   �माणे   वाग�याचा”   काय 

अथ�   असतो   तो   �लहून   �या. 
 

याम�ये   भाग   घेणा�या   लोकांना   �वतः   फ�यावर   �ल�ह�यासाठ�   बोलावले   जाव ू  शकत.े      ल�ात   ठेवा   �क   हा   सराव 

बरुसटले�या   �वचारांना   जाणनू   घे�यासाठ�   आहे.   कुणा   एका�या   �कंवा   दोन   �य�तीं�या   खाजगी   वत�ना   साठ�   नाह�. 
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सराव   #   ४ 

समाजात   �पतसृ�ा
 

 

समहूाचे   म�हला   आ�ण   प�ुष   या�माणे   दोन   भाग   करा.   जर   समहूात   प�ुष   नाह�त   तर   एका   समहूातील   म�हलांना 
प�ुषांची   भ�ूमका   साकार   करायला   सांगा. 

��येक   समहूाला   खाल�   �द�या�माणे   ��न   �वचारा   आ�ण   उ�र   एखा�या   कागत   �कंवा   �च�ठ�वर   �लहायला   सांगा. 
एका   श�दात   �दले�या   उ�रांना   �ो�सा�हत   करा.(जसे-“आ�मक”,   “न�ता”,   ताकतवान”   इ�याद�) 
 

● ��न   1:   प�ुष   कोण�या   �कारे   म�हलांपे�ा   वेगळा   आहे? 

● ��न2:      प�षा   मधील   कोण�या   �कारची   भावनानस�याची   अपे�ा   केल�   जात?े 

● ��न   3:   प�ुष   आप�या   जाणीवा   �कंवा   भावना   कोण�या   �कारे   सांगतात? 

● ��न   4:   म�हला   कोण�या   �कारे   प�ुषांपासनू   वेग�या   आहेत? 

● ��न   5:   म�हलांम�ये   कोण�या   �कारची   भावना   नसल   पा�हजे? 

● ��न   6:   म�हला   कोण�या   �कारे   आप�या   भावना   �य�त   करतात? 

 

सव�   ��नांवर   दो�ह�   गटातील   उ�रांना   एक�   करा.   आ�ण   तलुना   करा   �क   म�हलां�वषयी   प�ुषांचे   काय   मत   आहे, 

आ�ण   प�ुषां�वषयी   म�हलांचे   काय   मत   आहे.   याम�ये   साधारण   साधारण   आ�ण   काह�   असगंत   ��नांवर   चचा�   करा. 
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सराव   #   ५ 

सं�कृ�तत�पतसृ�ा  | �ववाहाचे�तीक 
 

 

सराव:    त�ुह�   समहूाती   सहभागी   लोकांना   सां�कृ�तक   मा�यता   असले�या   �थांची   याद�   बनवायला   सांगा,   �या 
�थांचे   प�ुषांना   आ�ण   म�हलांना   समाजात   पालन   करावे   लागत.ेत�ुह�   �याला   पदर   घेणे,   ल�नानतंर   दसु�या   घर� 
जाने,   आडनाव   बदल�यासारखे   उदाहरण   देऊ   शकता.   �यां�या   उ�रां�या   आधारावर   �या   म�ुयांवर   ��न   �वचारा:- 

1. काय   अशा   �थांमधे   फ�त   म�हलाच   अडक�या   आहेत? 

2. काय   यामळेु   �यां�या   जीवनातील   अडचणी   वाढतात? 

3. काय   हे   �यांना   मा�य   आहे? 

4. काय   �यांनी   �या   �थेचे   पालन   न   करता   ��न   उपि�थत   केले   आहेत? 

5. या   पणू�   �वचार   ��कयेत   प�ुषांची   काय   भ�ूमका   आहे? 
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सराव   #   ६ 

सं�कृ�तत�पतसृ�ा  | सुंदरता�या   कसोट� 
 

 

सराव:   त�ुह�   �या   समहूासोबत   काम   करत   आहात   �यांना   हा   �वचर   करायला   सांगा   �क   त े  एक   �फ�म   बनवीत 

आहेत.   �यासाठ�   �यांना   नट/नट�   �नवडायचे   आहेत.   �यांना   �वचारा- 

● तमु�या   आवडीची   नट�   कोण   होईल   ?   �कंवा   तमुची   आदश�   नट�   कशी   �दसायला   हवी? 

● तमु�या   पसतंीची   नकारा�मक   भ�ूमका   करणार�   नट�   कोण   असेल?   �कंवा   तनुाची   �वलेन   नट�   �दसायला 
कशी   असेल? 

● तमु�या   �फ�म   चा   नट   कोण   असेल?   तो   कसा   �दसायला   हवा? 

 

त�ुह�   येथे   असेह�   �वचा�   शकता   �क   तमुची   आदश�   सनू   कशी   �दसायला   पा�हजे? 

 
एकअ�त�र�तसराव:   ल�ना�या   जा�हराती. 
 

सराव:    त�ुह�   �या   समहूाबरोबर   काम   कर�त   आहात   �यांना   �यां�या   �वता�या   ल�नाची   जा�हरात   तयार   करायला 
सांगा.   आ�ण   ती   जा�हरात   �यांना   मो�याने   वाचायला   सांगा.   सुदंरताचे   बरुसटलेले   �माण-   गोर�,   लाब   बांध,   लाब   केस 

इ�याद�   वर   चचा�   करा. 
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सराव   #   ७ 

ल��गक�हसंा    | बला�कार
 

 

खाल�   �दलेल�   कहाणी   समहूाम�ये   वाचनू   दाखवा.   �यानतंर   सांगा   �क   मी   परत   वाचणार   आहे   आ�ण   जे�हा   त�ुहाला 
वाटेल   �क   उ�लंघन   होत   आहे   त�ेहा   एक   वेळा   टाळी   वाजवा.   जसेह�   त�ुहाला   टाळीचा   आवाज   येईल   त�ेहा   त�ुह� 
वाचणे   थांबवायचे.   आ�ण   �वचार   �क   त�ुह�   टाळी   का   वाजवल�.   जे�हा   त े  सांगतील   �क   उलंघन   झाले   आहे   त�ेहा   त�ुह� 
पढेु   वाचायला   स�ुवात   करा.   जर   समहूाला   उलघंन   शोधायला   जड   जात   आहे   तर   त�ुह�   �यांची   मदत   करा. 

सराव   :   काय   त�ुह�   हे   सांग ू  शकता   का   कहाणी   मधे   उ�लंघन   कुठे   झाले? 
 

राजनेशीलाला   ओरफडत   नेत   आप�या   कार   मधे   बसवले   आ�ण   �द�ल��या   बाहे�न   ह�रयाणाला   घेवनू   गेला.   �याने 

सनुसान   �ठकाणी   गाडी   थांबवनू   जबरद�तीने   शार��रक   सबंधं   केला.   शीला   बेश�ुध   झाल�   आ�ण   राजने   �तला   �तथेच 

सोडून   �दले.   दसुया�   �दवशी   शीला   कशीबशी   आप�या   घर�   परतल�.   �तने   आप�या   आई-व�डलांना   सव�   हक�कत 

सां�गतल�.   आई-व�डलांबरोबर   ती   जवा�या   पोल�स   �टेशनला   गेल�.   पण   �तथे   �या   आधारावर   त�ार   �ल�हल�   गेल� 
नाह�   �क   िजथे   अपराध   झाला   त े  �यां�या   अ�धकार   �े�ा�या   बाहेर   आहे.   सांगा   कुठे   उ�लंघन   झाले.   शवेट� 
समाजा�या   दबावामळेु   एफआईआर�ल�हल�   गेल�.   �तची   जबानी   घेतांना   पो�लसने   ��न   �वचारला,   �या   सायंकाळी   त ू

कपड े  घातले   होतसे   काय?   त ू  ए�ह�या   उ�शरापय�त   घराबाहेर   का   होतीस?   काय   हे   खरे   आहे   �क   �या   मलुाबरोबर   तझुा 
काह�   संबंध   नाह�?” 

 

जे�हा   ती   मे�डकल   तपासणीसाठ�   गेल�   तर   डॉ�टराणे   �तला   नीकर   काढून   झोपायला   सां�गतले.   मग   डॉ�टर 
मायअगंात   २   बोट   चेक   केले   आ�ण   सां�गतले   �क   उ�लघंन   झाले   आहे. 

 

या   कहाणीत   खाल�ल�माणे   उ�लघंन   झाले: 

 

● राजनेशीला   बरोबर   �त�या   इ�छे�व��ध   सभंोग   केला. 
● पोल�स   एफआईआर   दाखील   कर�यास   नकार   नाह�   देऊ   शकत. 

● पो�लसाने   �तला   असे   ��न   �वचारले   �यामळेु   �तचे   कपड े  घाल�याची   प�धत   आ�ण   �त�या   चा�र�यावर 
��न   उठतात. 

● डॉ�टरांनी   मे�डकल   तपासणी   आधी   परवानगी   नाह�   घेतल�.   डॉ�टरने   ��तब�ंधत   असलेल�   टू�फगरटे�ट 

घेतल�. 
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सराव   #   ८ 

ल��गक�हसंा    | �ववा�हकबला�कार 
 

खाल�   �दलेल�   कहाणी   समहूाम�ये   वाचनू   दाखवा.   �यानतंर   सांगा   �क   मी   परत   वाचणार   आहे   आ�ण   जे�हा   त�ुहाला 
वाटेल   �क   उ�लंघन   होत   आहे   त�ेहा   एक   वेळा   टाळी   वाजवा.   जसेह�   त�ुहाला   टाळीचा   आवाज   येईल   त�ेहा   त�ुह� 
वाचणे   थांबवायचे.   आ�ण   �वचार   �क   त�ुह�   टाळी   का   वाजवल�.   जे�हा   त े  सांगतील   �क   उलंघन   झाले   आहे   त�ेहा   त�ुह� 
पढेु   वाचायला   स�ुवात   करा.   जर   समहूाला   उलघंन   शोधायला   जड   जात   आहे   तर   त�ुह�   �यांची   मदत   करा. 
 

सराव:      काय   �या   कहाणीत   त�ुह�   सांग ू  शकता   का   �क   उ�लंघन   कुठे   झाले   आहे? 
 
कमला   आ�ण   �तचा   पती   कमल   यां�या   ल�नाला   २   म�हने   झाले   आहेत.   �यांचे   ल�न   दोन   प�रवारां�या   सहमतीने 

झाले.   कमलाची   इ�छा   आहे   �क   कमलने   �त�याबरोबर   जा�त   वेळ   घालवावा.   परंत ु  कमल   रोज   ऑ�फस   नतंर 
�म�ांबरोबर   दा�   �पतो.   एके   �दवशी   तो   कमला   बरोबर   सभंोग   क�   इि�छत   होता.   परंत ु  जा�त   वेळ   सोबत   न 

घालव�यामळेु   कमलाची   कमल   बरोबर   जवळीक   नाह�   जमल�.   आ�ण   �तला   शार��रक   सबंधं   ठेव�यात   अवघडले   पण 

वाटू   लागले.   यामळेु   कमल   ला   राग   आला   आ�ण   �याने   जबरद�ती   कमला   बरोबर   त े  केले   जे   तो   क�   इि�छत   होता. 
या   कहाणीमधे   उ�लंघन:-   �य�तीला,   प�ुष   असो   �कंवा   म�हला,   आप�या   शर�रा�वषयी   �नण�य   घे�याचा   अ�धकार 
आहे.   �यामळेु   ��येक   �य�तीला   शार��रक   संभोगास   नकार   दे�याचा   अ�धकार   आहे. 
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चचा�   समहू   (�ड�कशन�लब)�रपोट�चे   �व�प 
CC   नाव____________________________रा�य   ____________   िज�हा____________________ 

�वषय_______________________________________________   UID   _____________________ 

�ड�कशन�लबबठैक�चीतार�ख़_____________________________   �ठकाण____________________ 

�मांक सद�याचे   नाव �लगं 
म�हला/प�ुष 

वय सद�या�या 
गावाचे   नाव 

सद�याची 
�वा�र� 

सद�याचा   फोटो 
जोडला   आहे   का? 
हो   �कंवा   नाह�. 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

  

चचा�   समहूा�या   बठैक��या   फोट�ची   सं�या   ________________________ 

ल�ात   ठेवा   आ�हाला   ��येक   बठैक�चे   ४-५   फोटो   पा�हजेत.काह�   लांबशॉटLS,   काह�   अधा�   शॉटMS   आ�ण   काह�   चेहरा   शॉट   CU. 

चचा�   समहूा�या   बठैक��या   वी�डयोि�लपचीसं�या_______________________ 

नोटः  
1. एक   २०   सेकंदाचा   �वडीयो   LS(लांब   शॉट)   �यात   समहू   �वडीयो   पाहत   आहे. 

2. एक   २०   सेकंदाचा   शॉट,MS(अधा�   शॉट)   �यात   समहू   म�ुयावर   चचा�   कर�त   आहे. 

3. सद�यांचे   CU(चेहराशॉट)      बात   करतांना   व   चचा�   करतांना. 
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