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પ�રચય 

 

 

મ�હલાઓના   અિધકાર,   સશ�તીકરણ,   વી�ડયો   વોલ�ટ�યસ�ના ં  ��ુય   લ�ણો   છે.   સમાજમા ં  સૌથી   વ� ુ

મ�હલાઓનો   અવાજ   દબાવવામા ં  આવ ે  છે.   �ના   માટ�   આપણી   �દર   પણ   એક   આગ   ભ�કૂતી   હોય   છે.   આ 

સ�ંથાની   �થાપના   �દર   ભ�કૂતી   આવી   આગન ે  કારણે   થઈ.   ગામનો   ચોરો   હોય   ક�   રાજક�ય   મચં,   મ�હલાઓ   ��ેુ 

સૌથી   ઓછ�   ચચા�   થાય   છે.   વી�ડયો   વોલ�ટ�યસ�નો   પહ�લો   �ો��ટ   ��   �દ�શમા ં  �ામીણ   મ�હલાઓના 

બાળિવવાહ   પર   વી�ડયો   �ફ�મ   બનાવી   �િશ�ણ   આપવાનો   હતો.   �ુિનયાભરમા ં  દશા�વતા   પહ�લા   �ફ�મ   ���િન�ગ 

ગામમા ં  યો�ઈ   અને   આ   પહ�લો   એવો   મોકો   હતો   ક�   �ામીણ   �તર�   50   વ�તી   પર   થનાર   �ુલમો   િવશ ે  ચચા�   થઈ. 

 

મ�હલાઓના   ��ુાઓ   મી�ડયાથી   �ૂર   રાખવા�ુ ં  યથાવત   છે.    �દ�હ�ના   સ�ેટર   ફોર   �ટડ�   ઓફ   ડ�વલપમ�ેટ 

સોસાયટ�ઝના   હાલમા ં  જ   બહાર   પડ�લા   �રપોટ�   �માણે   ��ુયધારાના   ભારતીય   મી�ડયામા ં  િનણ�ય   કરનારા   84   ટકા 

લોકો   ઉ�ચ   વણ�ના   ��ુુષો   છે.   જોક�   હાલમા ં  દ�શમા ં  ક�ટલાક   નાનામોટા   તમેજ   મહ��વ�ણૂ�   �દોલન   છે,   �ઓ   આ 

��થિતને   બદલી   ર�ા   છે.   વી�ડયો   વોલ�ટ�યસ�   આમા ં  સૌથી   મહ��વની   �િૂમકા   ભજવ ે  છે.   અમા�ંુ   નેટવક�  

મ�હલાઓની   50   ટકા   ભાગીદાર�   બનાવવામા ં  સફળ   ર�ુ ં  છે.   ર�તો   આસાન   નહોતો   પણ   તનેા   માટ�   ઘણો   સમય 

અને   સસંાધનોની   જ��રયાત   હોય   છે.   જોક�   અમે   ન��   ક�ુ�   હ� ુ ં  અન ે  �ાર�ય   કોઈ   બાબત ે  સમાધાન   ન   ક�ુ�.   અમારા 

નેટવક�મા ં  સામેલ   દર�ક   વી�ડયો   કાય�કતા�,   ચાહ�   ત ે  ��ુુષ   હોય   ક�   મ�હલા,   સમાનતા   માટ�   �િતબ�   છ�એ.  

 

આવો,   આપણે   મળ�ને   િપ�સૃ�ાને   ને�તના�દૂ   કર�એ.  કોઈ   આદ�શ   ક�   આપલેા   કામની   �મ   નહ�   પણ   �દલી   તમ�ા 

અને   �ેમ   સાથ.ે   આવો,   એવી   વાતા�ઓ   સામ ે  લાવીએ   �   અસમાનતાન ે  ઉ�ગર   કર�   અન ે  ર�ખા�ંકત   કર�.   આવો,   એ 

નાિયકાઓ /નાયકોની   કામગીર�નો   જ�   મનાવીએ,   �મણે   િપ�સૃ�ાની   આચારસ�ંહતાન ે  સફળતા�વૂ�ક 

ને�તના�દૂ   કર�.   આવો,   ભારતમા ં  એવા   ��ડર   અ�ભયાનની   શ�આત   કર�,   �   તાજગીથી   છલોછલ,   �જ�દગીથી 

ભર�રૂ,   ક�ટલીક   કહાનીઓને   સામે   લાવ.ે   �ઓ   બતાવ ે  ક�   ��ુુષ   અન ે  મ�હલા   ક�વી   ર�ત ે  િપ�સૃ�ાનો   સામનો   કર�   છે, 

ભોગવ ે  છે,   �ઝતા   રહ�   છે   અને   તનેે   પડકારો   આપતા   રહ�   છે. 

 

આવો,   િપ�સૃ�ાન ે  તોડ�   નાખીએ,   દર�ક   વી�ડયો,   દર�ક   ચચા�-   એક   સાથ.ે 
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આ   અ�ભયાન   સાથ ે  જોડાયલેા   તમારા   બધા   સવાલોના 
જવાબ 

 

 

��   1-   વી�ડયો   વોલ��ટયસ�ના   લ�ૈગ�ક   ��ુાઓ   પર   રા���ય   �િશ�ણ   કાય�શાળામા ં  �ુ ં  �ુ ં  સામલે   હ� ુ ં? 

● �લ�ગ   અન ે  સ�ેસ   વ�ચનેા   �તરને   સમજ�ુ ં

● રો�જ�દ�   �જ�દગીમા ં  િપ�સૃ�ા�મક   ��િૃ�ઓન ે  િનશાનબ�   કરવી. 

● �લ�ગભદે   હોવા   છતા ં  િપ�સૃ�ા   ક�વી   ર�તે   આપણા   પર   �ભાવ   પાડ�   છે. 

● મ�હલાઓ   અને   છોકર�ઓ   પર   થનાર   �હ�સા�ુ ં  �ળૂ   િપ�સૃ�ા   ક�વી   ર�ત ે  છે. 

● રો�જ�દ�   �જ�દગીમા ં  િપ�સૃ�ા�મક   પરંપરા   દશા�વનાર   �થાઓ   અન ે  તનેી   પાછળની   માનિસકતા   પર 

વી�ડયો   બનાવવો. 

● પી�ડત   મ�હલા /છોકર�ઓનો   અિધકાર.  

● �લ�ગ   આધા�રત   �હ�સા   મામલ ે  પોલીસ   અન ે  ડો�ટર   માટ�   િનયમ 

● �લ�ગ   આધા�રત   �હ�સા   મામલ ે  િનયમો   અન ે  ���યાના   ઉ�લઘંનની   �ણકાર�   મળેવવી. 

● મ�હલાઓ /છોકર�ઓ   સામનેા   �હ�સા�મક   ક�સન ે  સવંદેનશીલતા   સાથ ે  ક�વી   ર�ત ે  �રપોટ�   કરવામા ં  આવ.ે 

● આવા   મામલામા ં  સા�ય   આધા�રત   �રપો�ટ�ગ   અન ે  સ�યતા   શા   માટ�   મહ�વ�ણૂ�   છે. 

● પસદં   કરાયલેા   સા�દુાિયક   સવંાદદાતા    (CC) સ�હૂ   સાથ ે  ��ડર   �ો��ટ   �ડઝાઈન : મ�હલાઓ /છોકર�ઓ 

સામે   �હ�સા   અન ે  રો�જ�દ�ની   �જ�દગીમા ં  િપ�સૃ�ા�મક   ��ુાઓ   પર   બનલેા   વી�ડયોના   મા�યમથી    CC ક�વી 

ર�તે   �ડ�કશન   �લબ   (સ�હૂચચા�)   ચલાવી   શક�   છે.   �નાથી   સ�દુાયમા ં  િવમશ�   શ�   થાય   ક�   િપ�સૃ�ાને 

ન�ટ   કરવી   શા   માટ�   જ�ર�   છે. 

 

��   2-   આપણે   િપ�સૃ�ાને   પડકાર   શા   માટ�   ફ�ક�એ   છ�એ ? 

��ુુષો   �ારા   મ�હલાઓ   સાથ ે  શાર��રક,   શા��દક   તમેજ   ભાવના�મક   �હ�સા   િપ�સૃ�ા�ુ ં  લ�ણ   છે.   �ના ં  ��ૂળયા ં  એ 

િવચારમા ં  છે   ક�   ��ુુષ   તાકાતવર   છે   અને   તેની   પાસ ે  મ�હલાઓન ે  િનય�ંણમા ં  રાખવાનો   અિધકાર   છે.   જ�ર   પડ�   તો 

એ   તનેે   સ�   પણ   આપી   શક�   છે.   આથી,   મ�હલાઓ   સામનેી   �હ�સા   અન ે  ભેદભાવન ે  રોકવા   માટ�   એ   જ�ર�   છે   ક�   તેના ં

�ળૂને   િનશાન   બનાવવામા ં  આવ,ે   એટલ ે  ક�   િપ�સૃ�ા. 

 

��3-   �ુ ં  લ��ગક   ��ુાઓ   પર   ક�વી   ર�તે   વી�ડયો   બના�ુ ં  અથવા   આ   ��ુાઓ   પર    CCન ે  ક�વી   ર�ત ે  મ�ેટર   ક�ંુ ? 
તમે   આ   �ફ�ડ   ગાઈડન ે  શ�આતથી   �ત   �ધુી   વાચંો.   આ   ગાઈડનો   ઉ�ે�ય    IU   �ા�પથી   અલગ   વી�ડયો 

બનાવવાનો   છે.   એટલ ે  ક�    CC   તેમજ   મે�ટરન ે  અલગ   નજરથી   જોવાની   અને   સમજવાની   જ�ર   છે.   આ   ગાઈડ 

વાતા�ઓની   �ણકાર�   આપવામા ં  મદદ   કરશ,ે   �ફ�માકંનના   �સુખાઓ   આપશ,ે   તમેા ં  �રપો�ટ�ગ   તપાસ��ૂચ   તેમજ 

અ�ય   નાની   નાની   નોટ   છે   �   વી�ડયો   બનાવવામા ં  તમાર�   મદદ   કરશ.ે   એવો   વી�ડયો   �   દશા�વી   શક�   ક�   �ુઓ, 
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િપ�સૃ�ા   ક�વી   ર�તે   રો�જ�દ�   �જ�દગી   અને   �વનના   �ુદ�   �ુદ�   બાબતો   સાથ ે  ખેલી   રહ�   છે.   �ૃપા   કર�ન ે  �ટૂ   પહ�લા 

�ફ�મમે�ક�ગ   �ટ�સ   માટ�   નીચ ે  આપેલા   �ટોર�   આઈ�ડયાન ે  �યાનથી   વાચંો.   �ટોર�   આઈ�ડયા   છોડ�ને   સીધા 

�ફ�માકંનના   �ચૂનો   પર   ન   �ઓ. 

આ   ગાઈડને   વાચંતી   વખતે   તમને   ક�ટલીય   વાતા�ઓના   આઈ�ડયા   મળશ ે  �ના   પર   તમ ે  �ફ�મ   બનાવવામા ં

માગશો. 

 

��   4.   �ુ ં  �લ�ગ   આધા�રત   �હ�સા   પર   વી�ડયો   બનાવવા   �ુ ં  યોજના   ક�ંુ   અન ે  વી�ડયોન ે  કયા   �ગલથીથી 
આ�મસાત   ક�ંુ? 
આ   ગાઈડનો   મતલબ   છે   એ   ન��   કરવાનો   છે   ક�   તમ ે  �લ�ગ   આધા�રત   �હ�સા   ��ેુ   સવંદેનશીલતા   અને   સટ�કતા 

સાથ ે  વી�ડયો   બનાવો.   આ   ��ુાઓ   વાતા�ઓ,   �હ�સાની   ઘટનાઓ�ુ ં  �રપો�ટ�ગ   �ધુી   સીિમત   ન   રહ�વા   જોઈએ,   પણ 

એનાથી   આગળ   વધ�ુ ં  જોઈએ.   આપણે   પી�ડતાની   મદદ   માટ�   �યવ�થા,   ���યા   અન ે  સસંાધનોની   તપાસ   કરવી 

જોઈએ.   આ   ક�ટલા   કારગર   છે?   યાદ   રાખો,   �રપો�ટ�ગ   અન ે  હ�ત�પે   માટ�   િનયમો,   કાયદાઓનો   �યાનથી   અ�યાસ 

કરવો   પડશ.ે   પી�ડતાના   અિધકાર,   પોલીસ   અન ે  ડો�ટસ�   માટ�   �ોટોકોલ   સ�હત   �   કોઈ   પણ   �રપો�ટ�ગ   તપાસ��ૂચ 

હોય,   તેને   �યાનમા ં  રાખતા   તમ ે  �લ�ગ   આધા�રત   �હ�સા   પર   સારો   વી�ડયો   બનાવી   શકો   છે. 

 

��   5.   મ�   એક   �ટોર�   આઈ�ડયો   ન��   કય�   છે.   �ુ ં  તનેા   માટ�   કોની   સાથ ે  ચચા�   ક�ંુ? 
��ડર   �ો��ટ   અ�ભયાનના   વી�ડયો   પર   તમે   તમારા   �ફ�ડ   મ�ેટર   સાથ ે  ચચા�   નહ�   કરો.   રા�ય   સયંોજક   ( state 

coordinator) સાથ ે  ચચા�   કર�   શકો   છે.   તમે   ��ૂરુ,   �ટાલીન,   મનીષ   અન ે  રાજ�ુમારનો   પણ   સપંક�   કર�   શકો   છે. 

જ�ર   પડ�   �યાર�   રા�ય   સયંોજક,   �ટાલીન,   ��ૂરુ,   મનીષ   અથવા   રાજ�ુમારન ે  સલાહ   આપવા   અપીલ   કર�   શકો 

છો. 

રા�ય   સયંોજક   �યાન   આપ ે: જો   તમે   કોઈ   વાતા�ન ે  મે�ટર   કરવામા ં  � ૂઝંવણ   અ�ભુવી   ર�ા   છો   તો   મહ�રબાની 

કર�ને   �ટાલીન   ક�   ��ૂરુ   સાથ ે  વાત   કરો.   પણ   તે   પહ�લા   તમાર�   પાસ ે  �ટોર�ની   વનલાઈનર   (કોણ,   �ા,ં   �ાર�, 

અને   �ુ)ં   હો�ુ ં  જોઈએ. 

 

��   6.   �ુ ં  આ   ��ડર   વી�ડયો�ુ ં  �વ�પ    IU વી�ડયો   ��ુ ં  જ   રહ�શ ે? 
હા ં  અન ે  ના. 

આ   ગાઈડ   બ ે  �ણેી   �તગ�ત   તમને   વી�ડયો   બનાવવામા ં  સ�મ   કરશ.ે 
1.   રો�જ�દ�   �જ�દગીમા ં  િપ�સૃ�ા 

2.   �લ�ગ   આધા�રત   �હ�સા 

● �   વી�ડયો   દરરોજની   �જ�દગીમા ં  િપ�સૃ�ાને   �દિશ�ત   કર�   છે,   �    IU   �વ�પમા ં  નહ�   હોય. 

● તેમા ં  ઓપિન�ગ    P2C   ક�    CTAની   જ�ર   નથી. 
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● તેમા ં  વોઈસઓવર     VO   હશ ે  અન ે  વી�ડયોના   �તમા ં  એક   એ��ડ�ગ    P2C   હશ.ે   આ   એ�ડ    P2C   કોઈ   અપીલ 

નહ�   હોય   પણ   તમ ે  તમેા ં  આખા   ��ુાને   સમટેતા   તમારો   અ�ભ�ાય   અન ે  �ૃ��ટકોણ   ર�ૂ   કરશો,   તમેજ 

બતાવશો   ક�   આ�ુ ં  શા   કારણે   છે. 

● આવા   વી�ડયો   માટ�   ઈ�ટર�� ૂ  સવાલ-જવાબની   જ�યાએ   વાતચીત   પર   આધા�રત   હોય,   મતલબ   ક� 

સટાસટ   સવાલોનો   મારો   ન   ચલાવો.   બી�   શ�દોમા ં  કહ�એ   તો   તમાર�   વાતચીત   કરવાની   છે, 

સવાલ-જવાબ   નહ�.  

● ગાઈડ�ુ ં  �ફ�મમ�ેક�ગ   �ટ�સવાળો   ભાગ   આ   �લુાકાતની   તયૈાર�   કરવામા ં  અન ે  વાતા�ની   પ�રક�પનામા ં

તમાર�   મદદ   કરશ.ે 

● આ   પ�રચય   માટ�   તમાર�   વાતા�ને   કઈ   કઈ   ચીજોની   જ�ર   છે,   એ   ગાઈડન ે  વાચંો.   અન ે  વ� ુ  �પ�ટતા   માટ� 

સલાહકાર   સાથ ે  ચચા�   કરો. 

● સારો    Brolls (બી   રોલ )    ખાસ   જ�ર�   છે. 

● �લ�ગ   આધા�રત   �હ�સાવાળા   બધા   વી�ડયો    IUના   �વ�પમા ં  હશ,ે   �મા ં   P2C/VO/CTA   વગેર�   સામલે   રહ�શ.ે 

● �યાન   રહ�   ક�   ઈ�ટર��નૂો   મતલબ   વાતચીત   છે,   ન   ક�   સવાલ-જવાબ. 

● મ�હલાઓ /છોકર�ઓ   સામનેી   �હ�સા�ુ ં  �રપો�ટ�ગ   કરતી   વખત ે  તમાર�   બધા   િનયમો�ુ ં  પાલન   કર�ુ ં  પડશ.ે 

�ૃપા   કર�   તેના   માટ�   ગાઈડનો   ભાગ   બીજો   �ુઓ-   �લ�ગ   આધા�રત   �હ�સા   પર   �રપો�ટ�ગ. 

 

��   7.   �ટ�જની   સમી�ા   કોણ   કરશ ે? 

તમારા   મે�ટર   �ટ�જની   સમી�ા   કરશ.ે   એનો   મતલબ   એ   થયો   ક�   �ટ�જની   સમી�ા   રા�ય   સયંોજક   ક�   ગોવા 

કાયા�લયમા ં  મ�ેટર   �ારા   કરાશ.ે 

 

��   8.   વી�ડયો   એ�ડ�ટ�ગ   �ા ં  થશ ે? 

રા�ય   સયંોજક   તમેજ   રા�યના   એ�ડટર   �યાન   આપ ે: બધા   ��ડર   વી�ડયો�ુ ં  એ�ડ�ટ�ગ   ગોવા   ઓ�ફસમા ં  થશ.ે 

 

��   9.   �ુ ં  આ   વી�ડયોને   �ુદ�   ર�તે   સપંા�દત   કરવાની   જ�ર   છે ? 
હા.   �બલ�ુલ.   તનેે   �ો�સા�હત   કરાય   છે   ક�   ક�વી   ર�ત ે  વી�ડયોન ે  એ�ડટ   કરતા   એ�ડટર   �ય��તગત   ર�ત ે  રચના�મક 

�યોગ   કર�.   વી�ડયો   સપંાદક   આ   �રૂ�   ગાઈડ   વાચેં.   તનેાથી   �દાજ   આવશ ે  ક�   ક�વી   વાતા�ઓ   આવશ.ે   આ   બ�ુ ં

સમજવા   માટ�   વી�ડયોનો   ઉપયોગ   ક�વી   ર�ત ે  કરશો,   �ડ��શન   �લબ   ગાઈડ   પણ   જ�ર   વાચંો. 

કામદારના   �વનમા ં  િપ�સૃ�ા   �ણેીના   વી�ડયોમા ં  કોલ   � ૂ  એ�શન   ( CTA) નહ�   હોય.   આ   વી�ડયોનો   મોટા   ભાગે 

�લબ   �ડ�કશનમા ં  ઉપયોગ   કરાશ.ે   માટ�,   તે   વાતચીત   તમેજ   સા�ા�કાર   આધા�રત   હશ.ે   લ��ગક   ��ુાઓ   પર 

ક�ટલાક   વી�ડયો   મા�   �ૃ�યોનો   ઉપયોગ   કર�   પણ   સપંા�દત   કર�   શકાય   છે.   સમાજમા ં  લોકિ�ય   તેમજ   �ચ�લત 

ધારણાઓ,   મા�યતાઓ,   �ઢ�ઓ,   સમજ   વગેર�ન ે  સાકંળ�   વી�ડયો�ુ ં  સકંલન   બનાવી   શકાય   છે.   આવી   ર�ત ે

ભળતાસળતા   તમેજ   એક   િવષયવાળા   વી�ડયો�ુ ં  પણ   સકંલન   બનાવી   શકાય   છે. 

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

 



 

�લ�ગ   આધા�રત   �હ�સા   પર   વી�ડયોમા ં  એક   કોલ   � ૂ  એ�શન   ( CTA)   હશ.ે   એનો   મતલબ   એ   છે   ક�    CC   આ   વી�ડયોનો 

ઉપયોગ   �થાિનક   �તર�   એ   સમ�યાના   સમાધાન   માટ�,   એ   સમાજ�ુ ં  સમથ�ન   મળેવવા   કરશ,ે   �   સમ�યા   વી�ડયોમા ં

દશા�વવામા ં  આવી   છે.   આથી,   આ   વી�ડયો�ુ ં  �વ�પ    IUવા�ં   જ   હશ.ે   પણ   તમેા ં  તમાર�   રચના�મકતાનો   ભર�રૂ 

ઉપયોગ   કરો.   યાદ   રાખો,   આ   ��ુા   પર   વાતા�   મા�   �હ�સાની   ઘટના�ુ ં  �રપો�ટ�ગ   �ધુી   જ   સીિમત   ન   રહ�વી   જોઈએ. 

પણ   તનેાથી   આગળ   વધવી   જોઈએ.   આપણે   માનવીની   મદદ   માટ�   બનલેી   �યવ�થા,   ���યા   અને   સસંાધનોની 

તપાસ   કરવી   જોઈએ.   તે   ક�ટલા   કારગત   છે ? ઘટનાઓ   ગણાવવા   ક�   તેના   વખાણ   કરવાની   જ�યાએ   વી�ડયોમા ં  એ 

વાત   પર   �યાન   ક���ીત   કર�એ   ક�   કયા   િનયમો   અન ે  ���યા�ુ ં  ઉ�લઘંન   થ�ુ ં  છે.   આ   દમદાર   ર�તથી   સામે   આવ�ુ ં

જોઈએ.   એ�ડટર   એ   બધા   ભાગોને   �યાનથી   વાચં,ે   �મા ં  બતાવવામા ં  આ��ુ ં  છે   ક�   ક�વી   ર�ત ે  �ટોર�નો   �રપોટ�   અને 

હ�ત�ેપ   કરતા   કયા   કયા   િનયમો   (�ોટોકોલ)�ુ ં  પાલન   કર�ુ ં  જ�ર�   છે.   માનવીનો   અિધકાર   કયો   છે,   પોલીસ   અને 

ડો�ટરના   િનયમો   (�ોટોકોલ)   �ુ ં  છે.   આ   િસવાય   અ�ય   ક�ટલીય   ��ૂચઓ   છે   �ન ે  વાચંવી   ખાસ   જ�ર�   છે.   કોઈ 

�ટોરની   એ�ડટ   કરતા   તમન ે  જ�ર   જણાય   તો   �ટાલીન   ક�   ��ૂરુ   સાથ ે  વાત   કર�   શકો   છો. 

 

��   10.   �ુ ં  બધા   ��ડર   વી�ડયો   �કાિશત   થશ ે? 
હા,   પણ   આપણે   બધા   વી�ડયો   �ટૂ   કરતા   પહ�લા   પા�   વગેર�ની   મ�ૂંર�   લેવી   પડશ.ે   એવી   જ   ર�ત ે  �કાિશત   કરવા 

પણ   મ�ૂંર�   લવેી   પડશ.ે   સામા�ય   ર�ત ે  આપણે   મા�   ��ૂટ�ગ   માટ�   સા�ા�કાર   પાસથેી   સમંિત   લતેા   હોઈએ   છ�એ. 

પણ   તમન ે  સા�ા�કાર   કરાવી   રહ�લી   �ય��તન ે  બતાવ�ુ ં  પડશ ે  ક�   આ   વી�ડયો   �ુિનયાભરમા ં  દ�ખાડવામા ં  આવશ.ે 

એ   માટ�   ક�મેરા   પર   તેની   મ�ૂંર�   લો. 

��   11.   ��ડર   વી�ડયો   માટ�   ક�ટ�ુ ં  વળતર   મળશ?ે 
આ   વી�ડયોની   �કુવણી   પણ   સામા�ય    IU વી�ડયો   સમાન   હશ.ે   �   વી�ડયો   મે�ટર   સાથ ે  ચચા�   ન   કર�   હોય   અન ે

ડ�ટાબસે   પીચમા ં  ન   હોય   એવા   વી�ડયોની   �કૂવણી   કરવામા ં  નહ�   આવ.ે 
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સે�સ,   ��ડર   અન ે  િપ�સૃ�ા 

 

 
��ડર   �ુ ં  છે? 
સામા�ય   ર�ત ે  એ   સમજ�ુ ં  ��ુક�લ   હોય   છે   ક�    ‘��ડર ’નો   સાચો   અથ�   �ુ ં  છે   અન ે   ‘સ�ેસ ’   �વા   ન�કના   શ�દથી   ક�વી 

ર�તે   અલગ   છે.     �યા ં  �ધુી    ‘સ�ેસ ’ના   સબંધંની   વાત   કર�એ   તો   એ   એક   બાયોલો�જકલ   એટલ ે  ક�   �િવક   અન ે

શાર��રક   િવશષેતાઓ   તરફ   ઈશારો   કર�   છે.   �ના   આધાર�   ��ુુષો   અન ે  મ�હલાઓન ે  �ણેી   આધાર�   પ�રભાિષત 

કરવામા ં  આવ ે  છે.   �યાર�    ‘��ડર ’   સમાજ   �ારા   મ�હલાઓ   અન ે  ��ુુષ   માટ�   બનાવલેા   િનયમો   અન ે

આચારસ�ંહતાઓ   તરફ   ઈશારો   કર�   છે.   �   દશા�વ ે  છે   ક�   �ીઓએ   �ુ ં  કર�ુ ં  જોઈએ   અન ે  ��ુુષોએ   �ુ ં  કર�ુ,ં   સમાજમા ં

�ીની   �િૂમકા   �ુ ં  છે   અને   ��ુુષોની   �િૂમકા   �ુ ં  છે,   �ીનો   �યવહાર   ક�વો   અન ે  ��ુુષનો   �યવહાર   ક�વો,   �ીમા ં  ક�વા 

�ણુ   હોવા   જોઈએ   અન ે  ��ુુષમા ં  ક�વા,   વગેર�   વગેર�. 

 

જો   તનેે   બી�   શ�દોમા ં  કહ��ુ ં  હોય   તો -  

 

‘��ુુષ ’   અને    ‘મ�હલા ’   સે�સ   �ણેીઓ   છે.   �યાર�    ‘મદા�ના/��ુુષપ�ુ ં’   અને    ‘જનાના/�ીપ�ુ ં’   ��ડર  �ણેીઓ   છે. 
 
સે�સ   િવશષેતાઓના   ક�ટલાક   ઉદાહરણ : 

● માિસક , �   મ�હલામા ં  હોય   છે,   ��ુુષોમા ં  નથી   હોતી. 

● મ�હલાઓ   કરતા ં  ��ુુષોના ં  હાકડા ં  સામા�ય   ર�ત ે  વ� ુ  મોટા ં  અન ે  લાબંા ં  હોય   છે. 

 

   ��ડર   િવશષેતાઓના   ક�ટલાક   ઉદાહરણ : 
● ભારતના ં  ગામોમા ં  સમાન   કામ   માટ�   મ�હલાઓન ે  ��ુુષ   કરતા ં  ઓછા   પસૈા   મળે   છે. 

● �ુિનયાના   મોટા   ભાગના   ભાગોમા ં  ��ુુષોની   �લુનામા ં  ઘર�ુ ં  મોટા   ભાગ�ુ ં  કામ   મ�હલાઓ   કર�   છે. 

 

એટલે   ક�   જ�મ   તો   નર,   નાર�   ક�   અ�ય   �લ�ગના   �પમા ં  થાય   છે.   પણ   તને ે  છોકરો   અન ે  છોકર�   બનવા�ુ ં

િશખવાડવામા ં  આવ ે  છે   અન ે  તેઓ   આગળ   જતા ં  ��ુુષ   ક�   મ�હલા   બન ે  છે.   તમેન ે  જણાવવામા ં  આવ ે  છે   ક�    ‘સા�ુ ં’ 

આચરણ   અન ે  �યહાર   �ુ ં  છે.   તેમની   �િૂમકા   �ુ ં  છે   અન ે  કામકાજ   �ુ ં  છે.   અ�ય   સાથ ે  �યવહાર   ક�વી   ર�ત ે  કરવો 

જોઈએ.   આ   જ   િશખવાડ��ુ ં  આચરણ   ��ડરની   ઓળખ   રચે   છે,   �િૂમકા   અન ે  જવાબદાર�   ન��   કર�   છે.  

 (અ�ય   �લ�ગ   :   માણસ,   �ાણીઓમા ં  �ણુ��ૂ,   યૌનાગં,   સ�ેસ   હોમ�ન   વગેર�ના   આધાર�   સ�ેસ   સબંધંી   િવશષેતાઓ 

અને   િવિવધતાઓન ે  પ�રલ��ત   કર�   છે.   �   િવશષેતાઓ   મ�હલા   અન ે  ��ુુષ   �વી   સપાટ   �ણેીઓમા ં  �ફટ   નથી 

બસેતી.  
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િપ�સૃ�ા   �ુ ં  છે 
 
શ�દકોષ   �માણે   િપ�સૃ�ાની   પ�રભાષા   છે-    “એક   એ�ુ ં  સામા�જક   સગંઠન   �   પ�રવાર   ક�   વશંમા ં  તમેજ   ઘર�� ુ  અન ે

ધાિમ�ક   અ��ુઠાનોમા ં  િપતાની   સવ��ચતા   ર�ખા�ંકત   કરતા   હોય. ”   આ   સામા�જક-રાજક�ય   �યવ�થા   છે.   �   ન��   કર� 

છે   ક�   ��ુુષ   સ�ામા ં  રહ�વા   અન ે  મ�હલાઓ   પર   ���ુવ   જમાવવા   માટ�   હકદાર   છે.   આવી   �યવ�થામા ં  �ી-��ુુષ 

સબંધંોમા ં  ���ુવ   અન ે  આધીનતાની   સ��યતા   તમેજ   તને ે  �ુદરતી   માનવાની   સમજ   �પાયલેી   હોય   છે. 

 

આ   એવો   ભાર   આપ ે  છે   ક�   ��ુુષ   જ�મ�ત   ઉપર   રહ�નાર,   દર�ક   ચીજમા ં  ��ેઠ   હોય   છે.   બાક�ના,   ખાસ   કર�ન ે

મ�હલાઓ   નબળ�   હોય   છે.   બી�   તરફ   મ�હલાઓન ે  અબળા,   પરત�ં   અન ે  ��ુુષોના   િવ�તારના   �પમા ં  જોવામા ં

આવ ે  છે.   �ની   સૌથી   મોટ�   ઉપલ��ધ   એ   છે   ક�   તેઓ   લ�ન   કર�   અન ે  બાળકો   પદેા   કર�.   પ�રણામ�વ�પ   મ�હલાઓને 

ઉ�પીડન   અન ે  ભદેભાવનો   સામનો   કરવો   પડ�   છે.   તમ ે  આ   વાત   સરળતાથી   સમ�   શકો   છો   ક�   એ�ુ ં  એટલા   માટ�   છે 

ક�   મ�હલાઓન ે  નબળ�,   અસ�મ,   અિવ�ા� ુ  માનવામા ં  આવ ે  છે.   એનાથી   ઊલ�ંુ,   િપ�સૃ�ાન ે  ઉિમદ   હોય   છે   ક� 

��ુુષ   શાર��રક   અને   ભાવના�મક   ર�તે   મજ�તૂ,   ���ુવશાળ�,   ઘરન ે  ચલાવનાર   અન ે  પોતાના   પ�રવારનો 

સરં�ક   હશ.ે 

 

એટલે   �ધુી   ક�   21મી   સદ�મા ં  પણ   મોટા   ભાગના   પ�રવારોમા ં  િપ�સૃ�ા   જ   ન��   કર�   છે   અમારા   માતાિપતા 

અમારામાથંી   દર�કન ે  કઈ   નજરથી   �ુએ   છે.   િપ�સૃ�ા�મક   િવચાર   બહોળા   �માણમા ં  ધમ�ના   આધાર�   શીખવવામા ં

આવ ે  છે.   સામા�ય   ર�ત ે  કહ�વા�ુ ં  છે   ક�   ભગવાન   નર   છે.   એટલા   માટ�   �ુિનયામા ં  રાજ   કરવા   માટ�   ��ુુષને 

બનાવવામા ં  આ�યો   છે.   મ�હલાઓન ે  ��ુુષોન ે  વશ,   સહાયક,   �રૂકના   �પમા ં  કાય�   કરવા   માટ�   બનાવવામા ં  આવી 

છે.   �ની   �િૂમકા   છે   શ��તશાળ�   ��ુુષને   આધીન   રહ�ન ે  કામ   કર�ુ ં  અન ે  આ�ા�ુ ં  પાલન   કર�ુ.ં 

 

મ�હલાઓ   સામે   ��ુુષની   �હ�સા,   ભલ ે  તે   શાર��રક   હોય,   શા��દક   હોય   ક�   ભાવના�મક   હોય,   તમેા ં  િપ�સૃ�ાની   જ 

અ�ભ�ય��ત   થાય   છે.   આ   િવચારમા ં  એ   વાત   �પાયલેી   છે   ક�   ��ુુષ   પાસ ે  િનયિં�ત   કરવાની   તાકાત   અને   અિધકાર� 

છે,   અને   જ�ર   પડ�   ત ે  મ�હલાઓ   પર   લગામ   પણ   લગાવી   શક�   છે. 

 

આ   િવચાર   એવી   દર�ક   સ�ંથામા ં  ઠાસંી   ઠાસંીન ે  ભય�   છે,   �ની   સાથ ે  આપણે   જોડાયલેા   છ�એ.   પછ�   ત ે  ઘર   હોય, 

�યા ં  મ�હલાઓને   િનણ�ય   લવેાની   આઝાદ�   નથી.   ત ે  ��લૂ   હોય,   �યા ં  નાની   �મરમા ં  બાળકોન ે  લ��ગક 

આચારસ�ંહતા   શીખવાડાય   છે.   પછ�   તે   ગામ   હોય   ક�   કામ   કરવા�ુ ં  �થળ,   �યા ં  ન�ે�ૃવકાર�   �િૂમકાઓમા ં

મ�હલાઓ   કરતા ં  ��ુુષો   વધાર�   સ�ંયામા ં  જોવા   મળે   છે.   ક�   પછ�   આપણો   સમાજ,   �યા ં  ��ુુષો   અને   મ�હલાઓને 

લ��ગક   આચારસ�ંહતા   �માણે   �યવહાર   કરવાની   ભલામણ   કરવામા ં  આવ ે  છે. 
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િપ�સૃ�ાન ે  પડકાર   ક�મ? 
 
�ુ ં  આપણે   �ાર�ય   નાની   બાળક�,   �કશોર�   ક�   મ�હલાના   �પમા ં  સ�ંણૂ�   ર�ત ે  અશ�ત,   િન:સહાયતા,   લાચાર�નો 

અ�ભુવ   કય�   છે?   એ   સમય,   �યાર�   મા�   �ી   હોવાન ે  કારણે   ઘરમા ં  જ   આપણન ે  આપણી   હ�િસયત   અને   ઔકાતનો 

અહ�સાસ   કરાવવામા ં  આ�યો   હોય.   એ   સમય,   �યાર�   મજ�તૂ   ક�   શ��તશાળ�   ��ુુષ ે  આપણન ે  ચતેવણી   આપી   હોય 

ક�   જો   ન��   કર�લા   િનયમો�ુ ં  પાલન   ન   ક�ુ�   તો   સ�   આપવામા ં  આવશ.ે   એ   િપ�સૃ�ાનો   �ડૂ�વાદ�   િપતા   જ   ઘરનો 

શાસક   છે.   આ   જ   ર�ત ે  આપણને   ‘િપ�સૃ�ાની   કળા’   શીખવાડવામા ં  આવી,   આ   �યવ�થાનો   અહ�સાસ   કરાવવામા ં

આ�યો   અન ે  આપણન ે  ‘અ�શુાસનબ�’   કરાયા. 

 

િપ�સૃ�ા   એ   માને   છે   ક�   �લ�ગ   સબંિંધત   સબંધંોમા ં  ���ુવ   અન ે  આધીનતાની   સ��યતા   �ુદરતી   છે.   િપ�સૃ�ા 

�માણે   �   તાકાતવર   (એટલ ે  ક�   ��ુુષ)   અને   ત ે  આધીન   (એટલે   ક�   મ�હલા)   છે,   બનં ે  માટ�   િવગતવાર   ખાસ   િનયમો 

ન��   છે.   મ�હલાઓન ે  પોતાની   લાગણીઓ   ર�ૂ   કરવાની   અ�મુિત   તો   છે,   પરં� ુ  તનેા   માટ�   ખ�ચાયેલી 

લ�મણર�ખાને   ત ે  ઓળંગી   શક�   નહ�. 

 

તેને   �ટથી   બોલવાની   સાથ ે  �યવહાર   કરવાની   અન ે  રૌફ   જમાવવાની   �બલ�ુલ   પરવાનગી   નથી.   એનાથી   ઊલ�ંુ, 

��ુુષો   પાસ ે  એવી   અપે�ા   રાખવામા ં  આવ ે  છે   ક�   તઓે   તમેની   ભાવનાઓન ે  દબાવી   દ�.   ��ુક�લી   એ   છે   ક�   એક   સાથ ે

પર�પર   લાગણી   �ગટ   કર�ને   અને   પોતાને   �ટથી   �ય�ત   ન   કરવાની   સમિંત   ન   આપીન ે  આપણે   તેના 

અ�ભુવોની   એક   સીમા   ન��   કર�   નાખીએ   છે   અન ે  માનવીયતાના   ધોરણે   તમે�ુ ં  મહ��વ   ઘટાડ�   ર�ા   છ�એ. 

 

“એક   સ�ય   છોકર�   રાત ે  નવ   વા�યા   પછ�   ઘરની   બહાર   નથી   નીકળતી”   અથવા   “છોકર�ઓની   જવાબદાર� 

ઘરકામ   કર�ુ ં  અન ે  ઘરની   સારસભંાળ   રાખવી   છે,   નહ�   ક�   રાત ે  બાર   ક�   �ડ�કોમા ં  �મૂ�ુ”ં   ક�   “અસલી   મદ�    રોતા 

નથી”,   આ   �કારની   �ટ�પણીઓ   િપ�સૃ�ાના   િવચારો   �દિશ�ત   કર�   છે,   �   ��ુુષ   અન ે  મ�હલાઓ   બનેંના   �યવહારો 

િનયિં�ત   કર�   છે   ક�   સમાજમા ં  ક�વા   �કાર�ુ ં  આચરણ   કર�ુ.ં 

 

િપ�સૃ�ા�મક   િવચાર   આપણી   સા�ં�ૃિતક   ��ૂય-�યવ�થા   ન��   કર�   છે.   મ�હલા   હોય   ક�   ��ુુષ-   આપણે   બધા   આ 

�યવ�થામા ં  ઘડાયા   છ�એ.   આપણામાથંી   મોટા   ભાગનાએ   િપ�સૃ�ા�મક   �ૃ��ટ   આપણા   પ�રવારમાથંી   જ   શીખી   છે 

અને   સામા�ય   ર�તે   આપણી   માતાએ   આપણન ે  શીખ��ુ ં  છે.   ��લૂો   અન ે  ધાિમ�ક   સ�ંથાઓમા ં  આ   િવચારન ે  �ૃઢતા 

મળ�. 

આપણા   �વનમા ં  િપ�સૃ�ા�મક   અ�ભ�ય��તના ં  ક�ટલાકં   ઉદાહરણ   આ   �માણે   છે: 

● લ�ન   બાદ   છોકર�   માબાપ�ુ ં  ઘર   છોડ�   પિતના   ઘર�   �ય   છે.   પોતા�ુ ં  �ુળનામ   છોડ�   પોતાના   પિત�ુ ં

�ુળનામ   (ગો�)   અપનાવ ે  છે   અને   ક�ટલીક   પરંપરોમા ં  પણ   તો   પિત�ુ ં  નામ   પણ. 
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● દહ�જના   મા�યમથી   મ�હલાઓન ે  ઉપભોગની   વ�� ુ  બનાવી   દ�વાનો   અથ�   છે,   મ�હલાઓની   સામા�જક 

ભાગીદાર�થી   બાધંછોડ   કરવી,   તેન ે  ઓછ�   કરવી.   આ   જ   બાબત   તને ે  �વનસાથીની   �લુનાએ 

અ�રુ��ત   બનાવ ે  છે   અને   તેને   એવી   પ�ર��થતમા ં  લાવી   દ�   છે   ક�   તનેી   સાથ ે  ઘર�� ુ  સપંિ�   �વો   �યવહાર 

કરવામા ં  આવ ે  છે. 

● મ�હલાઓની   આવન�વન,   ગિતશીલતા   પર   �િતબધં   લગાવાયા. 

● પહ��ુ ં  બાળક   ��ુી   ન   થાય   તે   માટ�   ક�ટલાય   પ�રવારો   પરાકા�ઠાએ   પહ�ચી   �ય   છે.   નીચ ે  આપલેા ં

કારણોન ે  લીધે   લોકોન ે  દ�કરો   જોઈએ   છે 

❖ એ�ુ ં  માનવામા ં  આવ ે  છે   ક�   ��ુ   કમાનાર   છે   અન ે  ઘડપણમા ં  પોતાની   માતાિપતાની 

સવેા   કરશ,ે   �યાર�   ��ુી   લ�ન   બાદ   સાસર�   જતી   રહ�શ.ે 

❖    ��ુને   કારણે   વશં   આગળ   વધે   છે.   �યાર�   ��ુી   પોતાના   પિતના   પ�રવારનો   ભાગ   બની 

�ય   છે. 

❖  છોકર�ઓન ે  ઉપભો�તાના   �પમા ં  જોવાય   છે,   �યાર�   છોકરાઓન ે  ઉ�પાદક   ક�   સ�કના 

�પમા.ં 

❖  ક�ટલાય   પ�રવારોમા ં  ��ુન ે  �િત�ઠા�ુ ં  �તીક   માનવામા ં  આવ ે  છે.   �યાર�   ��ુી   હોવી   એ 

જ   શરમજનક   ગણાય   છે. 

❖ મ�હલાઓન ે  ��ૃહણીના   �પમા ં  અન ે  ��ુુષન ે  પાલનહારના   �પમા ં  જોવામા ં  આવ ે  છે.  
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ભાગ   એક   -    િપ�સૃ�ા   �િત�દન 
 

 

ગાઈડનો   પહ�લો   ભાગ   િપ�સૃ�ાના   િવિવધ   પાસાઓં   પર   વી�ડયો   બનાવવામા ં  તમાર�   મદદ   કરશ,ે   એવા   પાસાઓં 

�   આપણી   રો�જ�દ�   �જ�દગીને   �ભાિવત   અને   િનયિં�ત   કર�   છે. 

 

�ફ�મમે�ક�ગ   �ણેી   #   1  | મ�હલા�ુ ં  કામ,   ��ુુષ�ુ ં  કામ
 

 

��ૃઠ�િૂમ : આપણા   સમાજમા ં  ��ુુષોને   રોટલો   કમાવનાર   માનવામા ં  આવ ે  છે   અન ે  મ�હલાઓન ે  વઠે   કરનાર   ઘર�� ુ

મ�ૂર.   સામા�ય   ર�ત ે  મ�હલાઓના ં  કામ   તેમના   �જનનકાય�ના   િવ�તારન ે  આધાર�   જોવામા ં  આવ ે  છે   અને   તનેે 

કોઈ    ‘વા�તિવક   કાય� ’   માનવામા ં  આવ�ુ ં  નથી.   માટ�   તને ે  ઓ� ં  �કવામા ં  આવ ે  છે.   આ   જ   કારણે   �ુિનયાભરમા ં

��ુુષોની   �લુનામા ં  મ�હલાઓના ં  કામના   �દવસો   ઘણા   લાબંા   હોય   છે.   ઉ�પાદનના   િવ�ભ�   ��ેોમા ં  પણ   ��ુુષો 

�ટ�ુ ં  કામ   કરતા   હોવા   છતા ં  મ�હલાઓન ે  ��ુુષો   કરતા ં  ઓ� ં  વતેન   મળે   છે.  

 

એટલે   �ધુી   ક�   સરકાર�   ક�   કોપ�ર�ટ   ��ેમા ં  ઉ�ચ   પદોમા ં  પર   ��ુુષો   જ   હોય   છે.   મ�હલાઓન ે  નીચલા   ક�   સહાયક 

પદો   પર   રાખવામા ં  આવ ે  છે.   �   આ   ��ુુષ   ને��ૃવન ે  બરકરાર   રાખવા   જ�ર�   છે   અથવા   એમ   કહો   ક�   �ના   કારણે 

��ુુષ   ને��ૃવ   ટક�   રહ�   છે.   આવી   ��થિતમા ં  �ચા ં  પદો   રહ�લા   ��ુુષોની   શ��ત,   �િત�ઠા   અન ે  િવશષેાિધકાર   તનેે 

આધીન   કામ   કરનાર   મ�હલાની   મહ�નત   પર   િનભ�ર   રહ�   છે.   એટ�ુ ં  જ   નહ�,   આ�   પણ   સમાજમા ં  બહોળા   �માણમા ં

ફ�લાયેલી   પારંપ�રક   �ઢ�વાદ�   �લ�ગ   આધા�રત   �િૂમકાઓ   તમેજ   લ��ગક   આચારસ�ંહતા   મ�હલાઓની   �યાપા�રક 

�ગિતમા ં  અડચણ�પ   છે.   આપણી   ��ૂય   �યવ�થા   આ�   પણ   એ   ધારણા�ુ ં  �ો�સાહન   અન ે  સમથ�ન   કર�   છે   ક�   કોઈ 

પ�રવાર   માટ�   િપતા   કમાતા   હોય   ન ે  માતા   ઘર�� ુ  જવાબદાર�   િનભાવ ે  એ   ��થિત   સાર�   કહ�વાય.   પ�રવાર,   િમ�ો 

અને   સહકમ�ચાર�ઓ�ુ ં  મદદ   નહ�   કરવા�ુ ં  વલણ   મ�હલાઓના ં  કામ   અન ે  તમેની   સામા�જક   �િૂમકા   પર 

નકારા�મક   અસર   કર�   છે. 

 

રસ�દ   �ણકાર� :  મહા�મા   ગાધંી   રા���ય   �ામીણ   રોજગાર   ગેર��ટ   એ�ટ   (મનર�ગા)મા ં  ખાસ   કર�ન ે  લોકિનમા�ણ 

��ેમા ં  મ�ૂર�મા ં  લ��ગક   પારંપ�રક   ભદેભાવ   ઓછો   થયો   છે.   એનએસએસઓ   ( NSSO)ના   66મા   �વાસ   અ�સુાર 

મનર�ગામા ં  ��ુુષો   માટ�   સર�રાશ   મ�ૂર�   �િત�દન   90.90   �િપયા   હતી   અન ે  મ�હલાઓ   માટ�   �િત�દન   87   �િપયા 

હતા.   �યાર�   અ�ય   સાવ�જિનક   કામો   માટ�   મો�ંુ   �તર   હ� ુ,ં   ��ુુષો   માટ�   98.30   �િપયા   �િત�દન   અને   મ�હલાઓ 

માટ�   86.10   �િપયા.   એટલ ે  ક�   વા�તિવકતા   એ   છે   ક�   વતેનમા ં  ફરક   યથાવત   છે. 
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વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   1 
ઘરકામ   અન ે  બહાર�ુ ં  કામ 

 

મોહન   અન ે  નીના   છ�ીસગઢના   �ત�રયાળ   ગામમા ં  રહ�   છે   અન ે  બનં ે  ખતેમ�ૂર   છે.   નીના   ઘરકામ   માટ�   સવાર�   4 

વા�યે   ઊઠ�   છે,   �યાર�   મોહન   આરામથી   7   �ધુીમા ં  ઊઠ�   છે.   જોક�   ના�તો   અન ે  ર��ડયો   સાભંળવાનો   ટાઈમ   �ફ�સ   હોય 

છે.   સવાર�   8થી   11   વા�યા   વ�ચ ે  નીના   �દા�   3   �કલોિમટર   �ૂર   પાણી   ભરવા   �ય   છે,   ખાવા�ુ ં  બનાવ ે  છે,   સફાઈ 

કર�   છે   અને   પછ�   મ�ૂર�   માટ�   ખતેર�   �ય   છે.   મોહન   �દા�   10   વા�ય ે  ખેતર�   પહ�ચ ે  છે.   નીના   અને   મોહનને 

ખતેરમા ં  એક   જ�યાએ   કામ   આપવામા ં  આવ ે  છે   અન ે  બનં ે  સરખી   ર�ત ે  કામ   પણ   કર�   છે.   પરં� ુ  નીના   અને   મોહનને 

�િતકલાકના   અલગઅલગ   પસૈા   મળે   છે.   નીનાન ે  સમય   પર   ઘર�   પહ�ચી   ભોજન   તયૈાર   કરવા�ુ ં  હોય   છે.   મોહન 

�યાર�   ઘર�   આવ ે  છે   �યાર�   તેની   પાસે   સમય   સમય   હોય   છે.   ત ે  િમ�ો   સાથ ે  પ�ા ં  રમ ે  છે   અથવા   ર��ડયો   પર   ગીતો 

સાભંળે   છે.   નીના   મોડ�   રાત   �ધુી   ઘરકામ   પતાવીન ે  જ   �ઘ ે  છે. 

  
��ૂટ�ગ   �ટ�સ : તમાર�   સવારથી   સાજં   �ધુી   નીના   અન ે  મોહન   સાથ ે  રહ��ુ ં  પડશ.ે   પછ�   એક   આખો   �દવસ 

મોહન   અન ે  એક   �દવસ   નીના   સાથ ે  િવતાવવો   પડશ.ે   બનંનેા   �દવસભર   અલગઅલગ   કામ   કરવાના 

વ�મુા ં  વ� ુ  બીરોલ   લવેા   પડશ.ે   નીના   અને   મોહન   �ારા   કરવામા ં  આવતા ં  દર�ક   કામનો   વી�ડયો 

અગ�યનો   છે.   એક   જ�યાએ   બસેાડ�   ઔપચા�રક   ર�ત ે  સા�ા�કાર   કરવાન ે  બદલ ે  �યાર�   તઓે   કામ   કર�   છે   �યાર�   જ 

તેમનો   ઈ�ટર�� ૂ  લો.  

ઘર�ુ ં  બ�ુ ં  કામકાજ   તમાર�   જ   શા   માટ�   કર�ુ ં  પડ�   છે ? 

�ુ ં  મોહન   �ાર�ય   ખાવા�ુ ં  બનાવ ે  છે   અન ે  સફાઈ   કર�   છે ? ક�મ   નહ� ? 

  �ુ ં  તમન ે  તમારા   કામમા ં  મ�   આવ ે  છે,   શા   માટ�   નહ� ? 

  તમને   તમારા   કામ   માટ�   ક�ટલા   પસૈા   મળે   છે ? 

  મોહનન ે  ઘરકામ   કરવામા ં  �ુ ં  તકલીફ   છે,   ક�મ   નથી   કરતો ? 

  �ુ ં  પિત   અને   પ�ની   બનંએે   ઘરકામ   કર�ુ ં  જોઈએ ? 

�ુ ં  કામની   આ   પારંપ�રત   �િૂમકા   �ાર�ય   બદલાશ ે?   બદલાવી   જોઈએ ? 

એ�ુ ં  નથી   ક�   �છૂવા   માટ�   યો�ય   સવાલ   આ   જ   છે.   આ   એવા   સવાલો   છે   �   તઓેન ે  તમાર�   સાથ ે  વાતચીતમા ં

પરોવી   રાખવામા ં  મદદ   કરશ.ે   �થી   તમે   લ��ગક   આધાર�   કામ   અન ે  �િૂમકાઓના   ભાગલા   પર   તમેની   મા�યતા 

અને   અ�ભ�ાય   �ણી   શકો. 

�યાન   રાખો,   આવી   �ટોર�   સારા   �ટ�જ   (બીરોલ)   િવના   બની   શકતી   નથી.   અલબ�,   આવી   �ટોર�   ઈ�ટર�� ૂ  અને 

વોઈસઓવર   િવના,   મા�   િવ�યલને   આધાર�   પણ   બનાવી   શકાય   છે. 
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વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   2 
મ�હલા   નોકર�   શા   માટ�   કર�? 

 

મોટા   ભાગે   મદદ�પ   પ�રવાર   ન   હોવાથી   મ�હલાઓ   નોકર�   કર�   શકતી   નથી.   આપણે   એવી   ઘણી   મ�હલાઓને 

�ણીએ   છ�એ   �ણે   લ�ન   બાદ   પોતાની   નોકર�   ક�   ક�રયર   છોડવી   પડ�   હોય. 

 

26   વષ�ની   વહ�દા   એક   �થાિનક   �બનસરકાર�   સ�ંથા   ( NGO)મા ં  19   વષ�ની   �મરમા ં  જોડાઈ   હતી.   તે   �માટ�   છે. 

�યવહાર�ુશળ   છે.   સામા�જક   અને   ખાસ   કર�ન ે  મ�હલાઓના   ��ુાઓન ે  લઈન ે  �િતબ�   છે.   તનેી   દખલગીર�ન ે

કારણે   જ   તેના   ગામમા ં  ક�ટલીય   મ�હલાઓ   અન ે  �વુા   છોકર�ઓન ે  ઘર�� ુ  �હ�સાના   મામલામા ં  રાહત   અને   મદદ 

મળ�.   વહ�દા   �યા ં  �ધુી   તેના   માતાિપતા   સાથ ે  હતી   �યા ં  �ધુી   આ   કામ   કરતી   હતી.   લ�ન   બાદ   પિત   અને 

સાસ�રયાવંાળાએ   તનેી   નોકર�   છોડાવી   �કૂ�.   તમેણે   ક�ુ,ં    “તાર�   અ�યના   મામલામા ં  દખલગીર�   કરવાની   �ુ ં  જ�ર 

છે.   �ુ ં  તારા   ઘર-પ�રવાર�ુ ં  �યાન   રાખ. ”   વહ�દાએ   પોતાના   પિત   અને   સાસર�   પ�ન ે  સમ�વવાની   કોિશશ   કર� 

પણ   કોઈ   ફાયદો   ન   થયો.   તેનો   પિત   શક�લ   આમ   તો   ભલો   માણસ   હતો.   ત ે  પ�ની�ુ ં  �યાન   રાખતો   હતો.   પરં� ુ

તે�ુ ં  માન�ુ ં  હ� ુ ં  ક�   મ�હલાની   �િૂમકા   ઘર   અને   પ�રવાર�ુ ં  �યાન   રાખવાની   છે   અન ે   “બહારની   �ુિનયાની   �ચ�તા 

કરવા�ુ ં  કામ   ��ુુષો�ુ ં  છે. ” 

 

��ૂટ�ગ   �ટ�સ : જો   તમે   ��ુુષ   હોવ   તો   શક�લન ે  ��ુય   પા�   બનાવી   ��ૂટ�ગની   તયૈાર�   કરવી   પડશ.ે   �ફ�મ 

બનાવવાનો   ઉ�ેશ   શક�લને   પરખવાનો   ક�   તે   ખોટો   છે   એ   બતાવવાનો   નથી.   આપણો   મકસદ   શક�લન ે

પોતાન ે  તનેી   ��થિત,   તેના   િવચારન ે  �ય�ત   કરવાનો   મોકો   આપવાનો   છે.   િપ�સૃ�ા   ખતમ   કરવા   માટ� 

સૌથી   મહ��વ�ુ ં  એ   છે   ક�   આપણે   �ણીએ   ક�   આપણી   આસપાસના   લોકો   આ   મામલ ે  �ુ ં  િવચાર�   છે.   શક�લની 

�ટોર�થી   આ   વાત   સમજવામા ં  સરળતા   રહ�શ.ે   તમ ે  શક�લ   સાથ ે  ��ુલા   મનથી   મળો.   એ   જ�ર�   છે   ક�   તમે   શક�લના 

ઘરમા ં  કામ   કરવાના   ઘણા   બધા   �ટ�જ   �ટૂ   કરો.   જો   ત ે  વ� ુ  કામ   ન   કરતો   હોય   તો   પણ   એ   દ�ખાડ�ુ ં  જ�ર�   છે.   જો 

વહ�દાના   ઘરમા ં  કામ   કરતા ં  અને   સાભંળતા   શોટ   મળે   તો   ઉ�મ.   શક�લન ે  �છૂો   ક�   વહ�દાએ   એન�ઓની   નોકર� 

શા   માટ�   છોડ� ? વહ�દા   તમામ   મ�હલાઓને   મદદ   કર�   છે   એ   વાત   �ણીન ે  શક�લન ે  ક�વો   અહ�સાસ   થાય   છે ?   �ુ ં

નોકર�   કરવા   દ�વાનો   વહ�દાના   માતાિપતાનો   િનણ�ય   યો�ય   હતો ? 

 

જો   તમે   મ�હલા   છો,   તો   ��ુય   પા�ના   �પમા ં  વહ�દા   સાથ ે  વી�ડયો   �ટૂ   કરવી   તયૈાર�   કરવી   જોઈએ.   તમે   એ�ુ ં  કરો 

છો   તમાર�   એ   વાત�ુ ં  ખાસ   �યાન   રાખ�ુ ં  પડશ ે  ક�   તનેાથી   તનેા   ઘરમા ં  તનેી   ��થિત   સાથ ે  કોઈ   બાધંછોડ   ન   થાય. 

એટલે   ક�   તે   �લૂીન ે  પોતાની   વાત   �કૂ�   તો   તેન ે  કોઈ   પર�શાની   ન   થઈ   જોઈએ.   તમ ે  તન ે  કહ�   શકો   છો   ક�   એ   ચહ�રો 

ઢાકં�ને   જવાબ   આપી   શક�   છે.   તેની   સાથનેી   વાતચીતમા ં  એ   નીકળ�ુ ં  જોઈએ   ક�   લ�ન   બાદ   મ�હલાઓને   નોકર�   ન 

કરવા   દ�વા   િવશ ે  ત ે  �ુ ં  િવચાર�   છે ?   તેના   મત ે  આ   યો�ય   છે   ક�   ક�મ ?   આ   ��થિત   �ાર�   બદલાશ ે?   જો   તને ે  ��ુી   થાય 

અને   તે   ક�રયર   બનાવવા   માગે   તો   તે   �ુ ં  કરશ ે?   સમાજમા ં  ક�વા   ફ�રફાર   જ�ર�   છે ? 
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જો   તમે   ભા�યશાળ�   હશો   તો   બની   શક�   ક�   શક�લ   અન ે  વહ�દા   બનં ે  તમાર�   �ફ�મનો   ભાગ   બનવા   તયૈાર   થઈ   �ય. 

આ�ુ ં  થાય   તો   તમે   એક   જ   �ટોર�મા ં  આ   બનં ે  પ�ની   �યા�યા   કર�   શકો   છે. 
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�ફ�મમે�ક�ગ   �ણેી   #   2   |    ઘરમા ં  િપ�સૃ�ા

 
 

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   3 
લ��ગક   આચારસ�ંહતાને   આધાર�   બાળકોની   સારસભંાળ  
   િપ�સૃ�ાની   તૈયાર� 

 
રા�બયાની   �મર   11   વષ�   છે.   ત ે  �માટ�   અન ે  ��ુ�શાળ�   છે.   �યાર�   તનેા   માતાિપતા   ખેતરમા ં  કામ   કરવા   �ય   છે 

�યાર�   તે   તેની   4   વષ�ની   બહ�નને   સભંાળે   છે.   તનેો   8   વષ�નો   એક   ભાઈ   રઝાક   પણ   છે.   બનં ે  ��લૂમા ં  ભણે   છે.   રઝાક 

તો   રોજ   ��લૂ   �ય   છે,   પણ   રા�બયાન ે  ઘર�ુ ં  ખાવા�ુ ં  બનાવવા�ુ,ં   સફાઈ   કરવાની   અન ે  નાની   બહ�નને 

સાચવવાની   હોવાથી   મોટા   ભાગે   ��લૂને   ટાળવી   પડ�   છે.   રા�બયાની   માતા   સવાર�   5   વા�ય ે  ઊઠ�   છે   અને   તનેે   6 

વા�યા   �ધુીમા ં  ઉઠાડ�   દ�   છે.   તેના   િપતા   અને   ભાઈ   રઝાક   7.30   વા�યા   �ધુી   ઊઠ�   છે.   રા�બયાનો   �દવસ   શ�   થાય 

છે,   તે   એક   �કલોિમટર   �ૂરથી   �ણ   બડેા ં  પાણી   ભર�   લાવ ે  છે.   બે   બેડા ં  તનેા ં  માથા   પર   હોય   છે   અને   એક   કમર   પર. 

સવાર�   પાણી   માટ�   તનેે   4-5   ધ�ા   ખાવા   પડ�   છે.   નળ   પર   લાબંી   લાઈન   હોવાથી   ��લૂ   �ટ�   �ય   છે.   તે   ઘર�ુ ં

�ગ�ુ ં  સાફ   કર�   છે,   ખાવા�ુ ં  બનાવ ે  છે   અને   બહ�નન ે  �ૂધ   િપવડાવવામા ં  માતાન ે  મદદ   કર�   છે.   રઝાક   ઊઠ�ા   પછ� 

તેના   િમ�ો   સાથ ે  રમ ે  છે   અથવા   તો   હોમવક�   કર�   છે. 

 

��ૂટ�ગ   �ટ�સ :  આ   �કારની   �ટોર�   તમને   ચાર�બા�ુ   મળ�   રહ�શ.ે   આવી   �ટોર�ની   �ણ   થતા ં  તમ ે  �ટૂની 

તૈયાર�   કર�   શકો   છે.   તમાર�   રા�બયા   અન ે  રઝાક   સાથ ે  �ણ   �દવસ   િવતાવવા   પડશ.ે   પહ�લા   �દવસે   કોઈ 

��ૂટ�ગ   નહ�   થાય   પણ   બનં ે  પર   �યાનથી   નજર   રાખી   �દમાગમા ં  એક   ર�ખા   ખ�ચવી   પડશ ે  ક�   બનેંની 

�જ�દગીમા ં  ફ�ર   �ુ ં  છે.   તમે   એ   દરિમયાન   તેના   માતાિપતા   સાથ ે  પણ   વાતચીત   કર�   શકો   છો   અન ે  મ�ૂંર�   પણ 

મેળવી   શકો   છો. 

 

બી�   અન ે  �ી�   �દવસ ે  તમાર�   એક-એક   બાળકનો   વી�ડયો   �ટૂ   કરવાનો   રહ�શ.ે   તઓે   �દવસભર   �ુ ં  કર�   છે   એ   �ટૂ 

કર�ુ ં  પડશ.ે   અને   એ   ર�ત ે  તમે   એક   સાર�   �ટોર�   બતાવી   શકશો   ક�   ઘરમા ં  અલગઅલગ   �િૂમકા   માટ�   છોકર�ઓ 

અને   છોકરાઓન ે  ક�વી   ર�તે   �િશ��ત   કરાય   છે.   આવી   �ટોર�   માટ�   ન   તો   વોઈસઓવર   ક�   ન   તો    P2Cની   જ�ર 

પડશ.ે   તમે   રા�બયાને   �છૂ�   શકો   ક�   રઝાક   પાણી   ભરવા   ક�મ   નથી   જતો   ક�   ખાવા�ુ ં  ક�   સફાઈ   ક�મ   નથી   કરતો ? 

રા�બયાને   �છૂ�   શકો   ક�   તે   ��લૂ   ન   જઈ   શક�   ક�   િમ�ો   સાથ ે  રમી   ન   શક�   �યાર�   તને ે  ક��ુ ં  લાગે   છે ?   તમે   બનેંન ે  �છૂ� 

શકો   ક�   તેઓ   મોટા   થઈન ે  �ુ ં  બનવા   માગે   છે ?   �થી   દશ�કોન ે  ખબર   પડ�   ક�   ઈ�છાઓ   અન ે  આકા�ંાઓ   ક�વી   ર�ત ે

બને   છે.   તમે   તનેા   માતાિપતા   પાસથેી   �ણી   શકો   ક�   છોકરો   અન ે  છોકર�ના   અલગઅલગ   કામ,   આ�ુ ં  શા   માટ� ?   તમ ે
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�છૂ�   શકો   ક�   રઝાક   ખાવા�ુ ં  ક�મ   નથી   બનાવતો   ક�   સફાઈ   ક�મ   નથી   કરતો ?   આ   જ   સવાલ   રઝાક   અન ે  રા�બયાન ે

પણ   �છૂો. 

 

ખાસ   �યાન   રાખો,   આ   �કારની   �ફ�મ   બનાવવા   માટ�   તમાર�   પ�રવાર   સાથ ે  સમય   િવતાવવો   પડશ.ે   તમે   ન�� 

કર�લા   સવાલોથી   આવી   �ટોર�   નહ�   બનાવી   શકો.   દશ�કોન ે  ��ડર   આધા�રત   �િૂમકાઓ   અન ે  ભદેભાવ   દશા�વવાથી 

કામ   નહ�   ચાલ,ે   તનેે   એ�ુ ં  દ�ખાવ�ુ ં  પણ   જોઈએ. 

 

જો   તમાર�   પાસ ે  સારા   િવ�યલ   અને   સારા   ઈ�ટર�� ૂ  હશ ે  તો   આ   જ   �ટ�જથી   બે   �ફ�મ   બની   શક�   છે.   એક   રા�બયા 

અને   એક   રઝાક   પર.   અથવા   તો   વી�ડયો   એ�ડટર   બનંને ે  િમલાવી   એક   લાબંી   �ફ�મ   બનાવી   શક�   છે. 

 

 
 

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   4 
�લ�ગ   આધા�રત   ગભ�પાત:  
��ુલાલસા   અન ે  ��ુી�શે 

 
��ૃઠ�િૂમ : આમ   તો   ભારત   સરકાર�   ગભ�મા ં  �લ�ગની   તપાસ   પર   �િતબધં   �કૂ�લો   છે.   તમે   છતા ં  આ   કાયદો 

પ�રવારોને   આવી   તપાસ   માટ�   તમામ   ઉપાયો   અજમાવવાથી   રોક�   નથી   શકતો.   દ�શમા ં  તમામ   એવા   તપાસક��� 

છે   �ઓ   �લ�ગની   ઓળખ   છતી   કર�   દ�   છે.   એટ�ુ ં  જ   નહ�,   તમામ   ધિનક   પ�રવાર   ગભ�વતી   માતાન ે  િવમાન   મારફત 

એ   પડોશી   દ�શોમા ં  લઈ   �ય   છે,   �યા ં  �લ�ગ   તપાસ   �િતબિંધત   નથી.   �લ�ગ   આધા�રત   ગભ�પાત   િપ�સૃ�ામા ં  જડ 

થઈ   ગયો   છે,   �યા ં  મ�હલાઓને   નબળ�,   ��ુુષથી   ઊતરતી   અન ે  અપમાિનત   માનવામા ં  આવ ે  છે. 

 

�લ�ગ   પર��ણની   �લ�ગ   અ�પુાત   પર   �ુ ં  અસર   પડ�   છે ? 

સે�સ   ક�   �લ�ગ   અ�પુાતનો   અથ�   છે-   કોઈ   િવ�તારમા ં  ��ુુષની   �લુનામા ં  મ�હલાઓની   સ�ંયા.   �લ�ગ   આધા�રત 

ગભ�પાત   વ� ુ  પદેા   થતા ં  જ   છોકર�ઓને   માર�   નાખવાની   �થાઓન ે  કારણે   કોઈ   દ�શના   સ�ેસ   પર   િવપર�ત   અસર 

પડ�   છે   અને   આ   તમામ   સામા�જક   �રુાઈને   જ�મ   આપ ે  છે. . 

 

2011ની   વ�તીગણતર�   �માણે   ભારતમા ં  �લ�ગ   અ�પુાત   (�િત   1000   ��ુુષ   પર   મ�હલાની   સ�ંયા) 

નીચલા   �તર�   છે. ભારતનો   સર�રાશ   �લ�ગ   અ�પુાત-   933 

 

�ામીણ   �લ�ગ   અ�પુાત-    946  સવા�િધક   મ�હલા   �લ�ગ   અ�પુાતવા�ં   રા�ય   -    ક�રળ-   1058 

શહ�ર�   �લ�ગ   અ�પુાત-  900  સૌથી   ઓ� ં  મ�હલા   �લ�ગ   અ�પુાતવા�ં   રા�ય   -    હ�રયાણા-   861 
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�લ�ગ   આધા�રત   ગભ�પાતની   દ�ઘ�કાલીન   અસર   �ુ ં  છે ? 
 
�લ�ગ   આધા�રત   ગભ�પાતનો   સૌથી   મોટો   �ભાવ   એ   છે   ક�   તનેાથી   �લ�ગ   અ�પુાત   ડામાડોળ   થાય   છે.   મ�હલાઓની 

સ�ંયામા ં  ઘટાડો   થતા ં  ઘણી   ��ુક�લી   ઊભી   થાય   છે,   �મ   ક�   મ�હલાઓની   ત�કર�,   અપહરણ   અને   મ�હલાઓ   સાથ ે

બળા�કારના   �ક�સામા ં  વધારો. 

 

�ૃપાલ   ઓઝા   અન ે  તમેની   પ�ની   મીના   મ�ય   �દ�શના   એક   ગામમા ં  રહ�   છે.   મીના�ુ ં  �યાર�   ��ૃ� ુ  થ�ુ ં  �યાર�   તનેે   5, 

9,   10   અને   12   વષ�ની   ચાર   દ�કર�ઓ   હતી.   જોક�   આટલી   ��િૂત   અન ે  ઈલાજના   અભાવ ે  �ૃપાલની   મા�   એક   જ 

��ુી   �િવત   રહ�   શક�.   પડોશીઓ�ુ ં  કહ��ુ ં  છે   ક�   �ૃપાલની   બી�   ��ુી�ુ ં  મોત   એટલા   માટ�   થ�ુ ં  હ� ુ ં  ક�   સા�એુ   તનેા 

મોઢામા ં  તમા�ુ   ભર�   દ�ધી   હતી. 

 

��ૂટ�ગ   �ટ�સ : આ   �કારની   �ટોર�   દર�ક   જ�યાએ   મળ�   રહ�શ,ે   ક�મ   ક�   દ�શમા ં  દર   વષ�   �દા�   500,000 

�ી�ણૂહ�યા   થાય   છે.   જો   તમને   આવી   �ટોર�   મળે   તો   ��ુાન ે  વ� ુ  સાર�   ર�ત ે  સમજવા   માટ�   ��ૂટ�ગની 

યોજના   બનાવી   શકો   છે.   તમે   પ�રવારના   સ�યો   સાથ ે  �ય��તગત   ર�ત ે  સમય   પસાર   કર�   શકો   છો.   ખાસ 

કર�ને   સા� ુ  સાથ.ે   એ   �ણવાની   કોિશશ   કરો   ક�   કયા   કારણસર   તઓે   આ   િનણ�ય   કય�   અન ે  �ુ ં  સાચ ે  જ   દ�કર�   બોજ 

છે.   ક�મ   ક�   તેઓ   �દુ   એક   મ�હલા   છે. 

 

તમે   િવ�તારના   �વા��યકમ�ઓ   સાથ ે  તેમની   કામગીર�   સમજવા   માટ�   વાતચીત   કર�   શકો   છે.   સાથ ે  જ   એ   પણ 

�ણકાર�   મેળવી   શકો   ક�   �ુ ં  તેઓ   �લ�ગ   ઓળખની   �િુવધા   આપ ે  છે.   જો   તમ ે  ક�મરેા   સાથ ે  �ઓ   તો   કદાચ   તે   ન 

�વીકાર�,   ક�મ   ક�   ભારતમા ં  �લ�ગ   પર��ણ   સ�પા�   �નુો   છે.   આથી   આ   મામલ ે  �ણકાર�   હાસંલ   કરવા   માટ�   તમાર� 

પણ   સતક�   રહ��ુ ં  પડશ.ે 

 

 
 

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   5 
ઘરમા ં  માણસ,   બહાર   મદ�  
 

�ાર�ક   �ાર�ક   તમને   આવી   �ટોર�   પણ   મળ�   �ય : કબીર   અન ે  તમેની   પ�ની   કમલાનો   બીજો   ��ુ   બ ે  મ�હનાનો 

છે.   ઘરમા ં  કબીર   પ�નીની   ઘણી   મદદ   કર�   છે.   બાળકોની   સારસભંાળ   રાખ ે  છે,   તનેા ં  કપડા ં  બદલે   અને   બાળકોન ે

નવડાવ ે  પણ   છે.   પણ   તે   �યાર�   કોઈ   સબંધંીના   ઘર�   �ય   �યાર�   તનેો   �યવહાર   બદલાઈ   �ય.   ત ે  એ�ુ ં  એક   પણ 

કામ   ન   કર�   �   ઘર�   કરતો   હોય   અને   પ�નીની   નારાજગી   છતા ં  મા�   બાળકોન ે  સાથ ે  રમતો   રહ�.  
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��ૂટ�ગ   �ટ�સ : આ   �ટોર�મા ં  કમલાની   જ�યાએ   કબીરન ે  ��ુય   પા�   બનાવ�ુ ં  રસ�દ   રહ�શ.ે   આ   પ�રવાર 

સાથ ે  ઓછામા ં  ઓછા   એકબ ે  �દવસ   િવતાવો,   તને ે  સાર�   ર�ત ે  સમજો,   બાદમા ં  ��ૂટ�ગ   કરો.   એ   જ�ર�   છે   ક� 

તમ ે  કબીર   અને   તનેી   બાળક   સાથ ે  રમવાની   પળોન ે  �ટૂ   કરો.   ત ે  �   કંઈ   પણ   કામ   કર�   તને ે  �ટૂ   કરો. 

કબીર   અન ે  તેના   બાળકનો    CU   ચહ�રો   �ટૂ   થવો   બ� ુ  જ�ર�   છે.   િવ�યલ   �ારા   કબીર   અન ે  તનેા   બાળક   વ�ચનેો 

મજ�તૂ   સબંધં   ઉભરવો   જોઈએ. 

 

કબીર   સાથનેી   વાતચીતમા ં  ઘરની   �દર   અન ે  ઘરની   બહારના   �યવહાર   િવશ ે  �છૂો.   એ   �ણવાનો   �ય�ન   કરો   ક� 

તે   આ�ુ ં  શા   માટ�   કર�   છે ?   �ુ ં  તને ે  એ   વાતની   બીક   છે   ક�   લોકો   �ુ ં  કહ�શ ે?   ત ે  મદદ   ન   કર�   શક�   તો   તેને   ખો�ંુ   લાગે   છે ? 

�ુ ં  ત ે  પોતાને   ઢ�ગી   સમ�   છે   અથવા   તો   આ   તેના   માટ�   સામા�ય   વાત   છે ?   આ   તક   છે   ક�   સમ�   શકો   ક�   કયા   કારણે 

��ુુષ   ખાસ   પ�ર��થિતઓમા ં  કોઈ   ચો�સ   �કારનો   �યવહાર   કર�   છે.   તમ ે  આ   �કારના   સવાલ   પણ   �છૂો   શકો : 

 
જો   તમા�ંુ   પા�   ��ુુષ   છે   તો   આ   સવાલો   �છૂ�   શકો   છો : 

●  પહ�લી   વાર   તમન ે  ખબર   પડ�   ક�   તમાર�   પ�ની   ગભ�વતી   છે   તો   તમન ે  ક��ુ ં  લા��ુ ં  અન ે  તમ ે  આ   વાત   કોને 

કોને   જણાવી   હતી ? 

● �યાર�   તમાર�   પ�ની   બાળકન ે  જ�મ   આપી   રહ�   હતી   �યાર�   તમ ે  �ુ ં  કર�   ર�ા   હતા ?  

● સામા�ય   ર�ત ે  બાળકના   જ�મસમયે   પિતન ે  પ�ની   સાથ ે  શા   માટ�   રહ�વા   દ�વામા ં  આવતા   નથી ? 

● �યાર�   તમાર�   પ�ની   બાળકની   સારસભંાળ   રાખ ે  છે   �યાર�   તમન ે  જલન   થાય   છે ? 

● �ુ ં  તમે   બાળકન ે  �ાર�ય   નવડા��ુ-ંધોવડા��ુ ં  છે ? 

● જો   તમારા   િપતાન ે  ખબર   પડ�   ક�   તમે   બાળકને   નવડાવી   ર�ા   છો   તો   તમેની   �િત��યા   �ુ ં  હશ ે? 

 

 જો   તમા�ંુ   પા�   મ�હલા   હોય   તો   આ   સવાલ   �છૂ�   શકો   છો: 
● �યાર�   તમન ે  ખબર   પડ�   ક�   તમે   ગભ�વતી   છો   તો   તમન ે  ક�વો   અહ�સાસ   થયો   અન ે  તમ ે  આ   વાત   કોને   કોને 

કર� ? 

● બાળકના   જ�મસમય ે  તમાર�   સાથ ે  કોણ   હ� ુ ં? 

● સામા�ય   ર�ત ે  બાળકના   જ�મસમયે   પિતન ે  પ�ની   સાથ ે  ક�મ   રહ�વા   દ�વાતા   નથી ? 

● �ુ ં  તમે   �ાર�   તમારા   પિતન ે  બાળકન ે  નવડાવવા-ધોવડાવવા�ુ ં  ક�ુ ં  છે   અન ે  તમેનો   જવાબ   �ુ ં  હતો ? 

● �ેગન�ેસી   અન ે  બાળકોની   સારસભંાળને   લઈન ે  પિત   આટલા   સ�ું�ચત   ક�મ   હોય   છે ? 

   

खेल   बदल  फ��ड   गाइड  | 20 | www.videovolunteers.org 

 



 

 

�ફ�મમે�ક�ગ   �ણેી#   3   :    સમાજમા ં  િપ�સૃ�ા

 
 

સમાજ   લ��ગક   આધાર   પર   �ી-��ુુષ   માટ�   િનયમો   અન ે  આચારસ�ંહતા   બનાવ ે  છે   અન ે  પછ�   અપે�ા   રાખ ે  ક� 

�ી-��ુુષ   આ   આચારસ�ંહતા   �માણે   �યવહાર   કર�.   અહ�   �ધુી   જણાય   છે   ક�   િવ�ભ�   પ�ર��થિતમા ં  ��ુુષો   અને 

મ�હલાઓએ   ક�વી   ર�તે   અને   �ુ ં  �િત��યા   આપવી   જોઈએ. 

 

 
 

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   6 
મદ�    બન 
 

મોટા   ભાગે   છોકરાઓ   અને   ��ુુષોએ   તેમના   બાળપણથી    “મદ�    બન ”   ક�    “છોકર�ઓ   �મ   �ુ ં  રડ�   છે ”   કહ�તા   સાભં��ુ ં

હશ.ે   આ   �કારના   ��ઢ�યોગ   આપણને   સતત   યાદ   અપાવ ે  છે   અન ે  શીખવાડ�   છે   ક�   એક   છોકરા   અને   ��ુુષના 

�પમા ં  આપણે   ક�વો   �યવહાર   કરવો   જોઈએ.   છોકરાઓન ે   “શીખવાડાય ”   છે   ક�   તઓેન ે  ક�વા ં  �કારના ં  કામો   કરવા ં

જોઈએ   અને   ક�વા ં  �કારના ં  કામો   કરવાની   જ�ર   નથી.   લ��ગક   આધાર�   કામની   આ   વહ�ચણી   આપણન ે બતાવવામા ં

આવ ે  છે   અથવા   તો   આપણે   જોઈ   જોઈન ે  શીખીએ   છ�એ.   આ   ર�ત ે  ભેદભાવ   યથાવત   રહ�   છે. 

આ   �કારના   વી�ડયોમા ં  આવા   �તર   અને   ભદેભાવન ે  પકડવાની   જ�ર   છે   ક�    ‘�ુ ં  કર�ુ ં  અન ે  �ુ ં  ન   કર�ુ ં’   એ   એક 

છોકરો   અને   એક   છોકર�   માટ�   ક�વી   ર�ત ે  અલગ   છે. 

 

��ૂટ�ગ   �ટ�સ :  �ણ   પા�ોન ે  ર�ખા�ંકત   કરો : 1) છોકરો   �મર   7થી   10   વષ� ; 2) છોકરો   �મર   14થી   18   વષ� ; અન ે

3)   એક   25   વષ�   ક�   તનેાથી   વ� ુ  �મરનો   ��ુુષ. 

દર�કન ે  આ   સવાલ   �છૂો : 

● તમારા   માતાિપતા   �ારા   તમને   �ુ ં  �ુ ં  િશખવાડવામા ં  આવ ે  છે ? 

● કઈ   બાબત   હતી   �   તમાર�   બહ�નન ે  કરવી   પડતી   હતી /છે   અન ે  તમાર�   કરવાની   જ�ર   નહોતી ? 

● કઈ   બાબત   એવી   હતી   ક�   તમાર�   કરવી   પડતી   હતી,   પણ   તમાર�   બહ�નન ે  કરવાની   જ�ર   નહોતી ? 

 

આ   માટ�   બીરોલ    (B roll)ની   ��ૂટ�ગ   મહ��વ�ણૂ�   છે.   અહ�   ક�ટલાક   �ચૂનો   આ�યા ં  છે   ક�   તમ ે  ક�વી   ર�ત ે  રસ�દ   બી 

રોલ    (B roll)   �ટૂ   કર�   શકો   છો : 

 

જો   સવાલ   1નો   જવાબ   છે,   ‘સાઈકલ   ચલાવવી’,   તો   તમારા   પા�ન ે  સાઈકલ   ચલાવતા ં  �ટૂ   કરો.   જો   જવાબ   મળે 

‘ઝાડ   પર   ચઢ�ુ’ં   તો   પા�ને   ઝાડ   પર   ચઢતા ં  �ટૂ   કરો. 
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જો   સવાલ   2નો   જવાબ   ‘કપડા ં  ધોવા’ં,   તો   બી   રોલમા ં  દશા�વો   ક�   છોકર�/મ�હલા   કપડા ં  ધોઈ   રહ�   છે   અને   પા�   તનેી 

પાસે   બેઠો   છે.   જો   જવાબ   ‘રોટલી   બનાવવી’ , તો   બીરોલમા ં  દશા�વો   ક�   એક   છોકર�/મ�હલા   રોટલી   બનાવી   રહ�   છે 

અને   પા�   તેને   જોઈ   ર�ો   છે,   અથવા   રોટલી   ખાઈ   ર�ો   છે. 

 

જો   સવાલ   3નો   જવાબ   હોય   ‘ખતેીકામ’,   તો   તમારા   પા�ન ે  ખેતીકામ   કરતા ં  બીરોલમા ં  લો. 

 
 

 

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   7 
છોકરો   હોય   ક�   છોકર�? 
 

બાળપણથી   બાળકોન ે  લ��ગક   આધાર   પર   �યવહાર   શીખવાડવામા ં  આવ ે  છે,   સ�ંકાર   િશખવાડવામા ં  આવ ે  છે   અને 

કહ�વાય   છે   ક�   �તન ે  ક�વી   ર�તે   ર�ૂ   કરવી   અને   ક�વી   ર�ત ે  અ�ભ�ય�ત   થ�ુ.ં   ઉદાહરણ   તર�ક� :   છોકર�ઓન ે  ધીમ ે

ધીમે   કોમળતાથી   બોલ�ુ ં  જોઈએ,   �યાર�   છોકરાઓએ   જોરથી   અન ે  આ�મિવ�ાસ   સાથ ે  બોલ�ુ ં  જોઈએ.   એક 

અસલી   મદ�   ��ુલીન,ે   મન   �કૂ�ન ે  હસ�ુ ં  જોઈએ,   �યાર�   મ�હલાએ   ધીર�   ધીર�   દબાતા   �વર�   હસ�ુ ં  જોઈએ.   આ 

માપદંડ   અને   આચારસ�ંહતા   એટ�ુ ં  �ધુી   ક�   ��ુુષો   અન ે  મ�હલાઓએ   ક�વી   ર�ત ે  બેસ�ુ ં  જોઈએ,   ઊભા   થ�ુ ં  જોઈએ, 

દોડ�ુ ં  ક�   નાચ�ુ ં  જોઈએ   વગેર�   વગેર�... 

 

�   બાળકો   અને   ��ુુષો   િનધા��રત   લ�ૈગ�ક   આચારસ�ંહતા   �માણે   �યવહાર   ન   કર�   તને ે  સમાજમા ં  ચીડવવામા ં  આવ,ે 

મહ�ણા ં  માર�,   અપમાિનત   થ�ુ ં  પડ�,   ગાળો   સાભંળવી   પડ�   છે.   ઉદાહરણ   તર�ક� :    એક   છોકરો   છે   �   શરમાળ   છે.   તને ે

લોકો   કહ�શ ે, ‘આમ   છોકર�   �મ   ના   શરમા ’,   એક   છોકર�   છે   �   ઘણા   બધા   સવાલો   કર�   અથવા   બ� ુ  બોલે   તો   લોકો 

તેને   ઠપકો   આપશ.ે 

 

��ૂટ�ગ   �ટ�સ :  

● લ��ગક   આધાર�   િનધા��રત   િશ�ટાચાર   અન ે  �યવહાર   ક�વી   ર�ત ે  આપણામા ં  �દર   �ધુી   ભય�   છે,   � 

રોજની   ��યાઓમા ં  અ�ભ�ય�ત   થતો   હોય   છે,   તનેી   તપાસ   માટ�   �ણ   છોકરાઓ   અન ે  �ણ 

છોકર�ઓની   પસદંગી   કરો.   10થી   15   વષ�ની   �મર   વ�ચનેા ં  બાળકો   વ� ુ  ઉપયોગી   રહ�શ.ે 

 

● દર�ક   બાળકન ે  ક�મરેા   સામે   િન�ન�લ�ખત   બાબતો   કરવા�ુ ં  કહો : 

❖ ��ુુષની   �મ   હસો   અને   �ીની   �મ   હસો.   દર�ક   બાળકન ે  એક    MS અડધા   શોટમા ં

�ફ�માવો. 

❖ મ�હલાની   �મ   રડો   અને   ��ુુષની   �મ   રડો.   દર�ક   બાળકન ે  એક    MS   અડધા   શોટમા ં

�ફ�માવો. 
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❖ ��ુુષની   �મ   ઊભા   રહ�   �ઓ   અન ે  એક   મ�હલાની   �મ   ઊભા   રહો.   ��યકે   પા�ન ે  એક 

LS આખા   શોટમા ં  �ફ�માવો. 

❖ ��ુુષની   �મ   બસેો   અન ે  મ�હલાની   �મ   બસેો.   ��યકે   પા�ન ે  એક    LS �રૂા   શોટમા ં  �ફ�માવો. 

❖ ��ુુષ   અન ે  મ�હલાની   �મ   નાચો.   ��યેક   પા�ન ે  એક   �રૂા    LS શોટમા ં  �ફ�માવો. 

 

● આ   કાય�   એવી   જ�યાએ   કરો   �યા ં  બાળકોને   આ   બ�ુ ં  કરવામા ં  સહજતા   રહ�.   તમ ે  છોકરાઓ   અન ે

છોકર�ઓ�ુ ં  �ફ�માકંન   અલગઅલગ   પણ   કર�   શકો.   જો   બાળકો   આ�ુ ં  કરવામા ં  વ� ુ  સહજતા 

અ�ભુવતા   હોય   તો. 

● તમ ે  તમાર�   પાસે   અલગથી   એક   �ુપ�ો   ક�   �કાફ�   રાખો,   ક�મ   ક�   બની   શક�   ક�   તોઈ   બાળક   સાડ�   ક� 

પાઘડ�ના   �પમા ં  ઉપયોગ   કરવા   માગે. 

● આ   વી�ડયો   સ�ંણૂ�   ર�ત ે  �ૃ�યો   પર   આધા�રત   રહ�શ.ે   આથી   એ   મહ��વ�ુ ં  છે   ક�   શો�સ   બ� ુ  સારા 

હોવા   જોઈએ. 

 

 
  

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   8 
સમાજના ં  બધંન 
 

એવી   ઘણી   ચીજો   છે,   �ને   સમાજ   ��ુુષો   અથવા   મ�હલાઓએ   કરવા   ક�   ન   કરવાની   વક�લાત   કરતો   હોય   છે. 

રસ�દ   બાબત   એ   છે   ક�   ��ુુષો   અન ે  મ�હલાઓ   માટ�    ‘હા ’   અને    ‘ના ’ની   આ   ��ૂચમા ં  બ� ુ  �તર   હોય   છે.   મોટા   ભાગે 

મ�હલાઓ   માટ�    ‘ના ’   એટલ ે  ક�   �િતબધંોની   ��ૂચ   ઘણી   લાબંી   હોય   છે.   આપણે   આ   િવષય   પર   વી�ડયો   ક�વી   ર�ત ે

બનાવી   શક�એ ? તેની   એક   ર�તે   કંઈક   આ   �કારની   છે. 

 

સ�હૂમા ં  9   લોકોન ે  આ   સવાલ   �છૂો: 
● 1: સામા�જક   િનયમો   �માણે   ��ુુષ   �ુ ં  કર�   શક�   અને   �ુ ં  નહ� ? 

● 2: સામા�જક   િનયમો   �માણે   મ�હલા   �ુ ં  કર�   શક�   છે   અન ે  તને ે  �ુ ં  કરવાની   પરવાનગી   નથી ? 

● 3: �ુ ં  સમાજમા ં  મ�હલા   અન ે  ��ુુષ�ુ ં  �થાન   સમાન   હો�ુ ં  જોઈએ ? 

● 4: બાળિવવાહ   િનષધે   અિધિનયમ-   2006   અ�સુાર   �ી   (18   વષ�)   અન ે  ��ુુષ   (21   વષ�)   લ�નની   �મર 

અલગઅલગ   છે.   છોકરો   અને   છોકર�   બનં ે  18   વષ�ની   વય ે  મતદાન   કર�   શક�   છે.   તો   પછ�   લ�નની 

�મરમા ં  �તર   શા   માટ�,   �ુ ં  આ   જ�ર�   છે,   શા   માટ� ? 

�   9   લોકોન ે  સવાલ   �છૂવામા ં  આવ ે  એ   આ   હોવા   જોઈએ : 

● 1. ��ૃ   મ�હલા 

● 2. ��ૃ   ��ુુષ 
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● 3. પ�રણીત   મ�હલા 

● 4. પ�રણીત   ��ુુષ 

● 5. �કશોર   અિવવા�હત   છોકર�   (12થી   16   વષ� ) 

● 6. �કશોર   અિવવા�હત   છોકરો   (12થી   16   વષ�) 

● 7. છોકર�   (6થી   8   વષ�) 

● 8. છોકરો   (6થી   8   વષ�) 

● 9. વધ�   પહ�રનાર   કોઈ   �ય��ત   (પો�ટમને,   સિૈનક,   મ�હલા   સિૈનક,   બસ   કંડ�ટર,   બસ   �ાઈવર,   ફાયર 

��ગેડ   કમ�ચાર�,   એ���લૂ�સ   �ાઈવર   વગેર� ) 

 

વધ�વાળા   લોકોના   ઈ�ટર�� ૂ  જોવામા ં  પણ   (િવઝ�લુી)   રોચક   લાગશ.ે   એ�ુ ં  એક   કારણ   એ   પણ   છે   ક�   વધ�   �ાકં   ન ે

�ાકં   િસ�ટમ   ક�   �યવ�થાને   દશા�વ ે  છે.   ઈ�ટર�� ૂ  દ�નાર   શ�સના   ઓછામા ં  ઓછા   પાચં   એવા   બીરોલ   ( Broll) હોવા 

જોઈએ,   �નાથી   �યાલ   આવ ે  ક�   તેઓ   �ુ ં  કામ   કર�   છે.   મહ�રબાની   કર�ન ે  તને ે  એક   �મમા ં  રાખો. 

વી�ડયો   એ�ડટર   ક�ટલીય   જ�યાએ    CCથી   આવનાર   �ટ�જન ે  એ�ડટ   કર�,   એક   એવો   વી�ડયો   બનાવી   શક�   છે,   � 

બહોળા   �માણમા ં  લોકોના   અ�ભ�ાયને   �િત�બ��બત   કરતો   હોય.   િપ�સૃ�ા   પર   િવમશ�ની   શ�આત   માટ�   આ   બ� ુ

ઉપયોગી   રહ�શ.ે 

 
 

 

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   9 
િવધવા   અને   િવ�રુ 
 

આપણા   બધા   માટ�   િવચારવા   યો�ય   ક�ટલાક   સવાલ : 

● �   મ�હલાના   પિત�ુ ં  મોત   થ�ુ ં  હોય   તેન ે  િવધવા   કહ�   છે,   એવા   ��ુુષન ે  �ુ ં  કહ�   છે   �મની   પ�ની�ુ ં  મોત   થ�ુ ં

હોય ? 

● મારા   સમાજમા ં  િવધવા   ક�વી   દ�ખાય   છે ? �ુ ં  તે   પ�રણીત   મ�હલાથી   અલગ   કપડા ં  પહ�ર�   છે ? શા   માટ� ? 

● મારા   સમાજમા ં  િવ�રુ   ક�વા   દ�ખાય   છે ? �ુ ં  તેઓ   પ�રણીત   ��ુુષથી   અલગ   કપડા ં  પહ�ર�   છે ?   શા   માટ� ? 

● સરકાર   િવધવાઓન ે  પ�ેશન   આપ ે  છે,   િવ�રુો   માટ�   પ�ેશનની   યોજના   ક�મ   નથી ? 

 

આશા   અન ે  �નુીલની   �મર   પચાસ   આસપાસની   છે   અન ે  તઓે   એક   ગામમા ં  રહ�   છે.   બ ે  વષ�   પહ�લા   આશાના 

પિત�ુ ં  ટ�બીથી   મોત   થ�ુ,ં   �યાર�   �નુીલની   પ�ની   એક   વષ�   પહ�લા   રોડ   એ��સડ�ટમા ં  �જુર�   ગઈ.   પિતના   મોત 

બાદ   આશા�ુ ં  �વન   વરેિવખરે   થઈ   ગ�ુ.ં   તે   �મતમે   કર�ન ે  �વ ે  છે   અન ે  પોતાના ં  બાળકો�ુ ં  પાલનપોષણ   કર�ને 

સઘંષ�   કર�   રહ�   છે.   ત ે  ઘરની   ચાર   દ�વાલોમા ં  રહ�વા   �િતબિંધત   છે.   તને ે  ભિવ�ય   �ધકારમય   લાગી   ર�ુ ં  છે. 

સમાજ   તનેે   �ુખમાથંી   નીકળ�   નવી   �જ�દગી   શ�   કરવાનો   મોકો   નથી   આપતો.   પિતની   સપંિ�મા ં  તનેે   ભાગ   મળે 
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એવી   શ�તા   પણ   ન�હવત   છે.   આથી,   તે   સા�-ુસસરા   અન ે  દ�યર   સાથ ે  રહ�વા   મજ�રૂ   છે.   આશા   પાસે   બી� 

લ�નનો   િવક�પ   પણ   નથી.    “લોકો   �ુ ં  કહ�શ ે?   આ   ક�વી   મ�હલા   છે   �   પિતના   મોત   બાદ   પણ   બી�   લ�ન   કર�   રહ� 

છે ? લોકો   મને   કયા   કયા   નામથી   બોલાવશ ે?”   આ   સવાલ   આશાની   બચેનેી   અન ે  એકલતાને   વ� ુ  ગાઢ   બનાવ ે  છે.   ત ે

��ુસામા ં  �છેૂ   છે,    “સમાજ   મન ે  બી�   વાર   �વનસાથી   પસદં   કરવાની   મ�ૂંર�   ક�મ   નથી   આપતો ?” 

 

�નુીલની   પ�નીના   મોત   બાદ   તેની   માતા   તેના ં  બાળકોની   સારસભંાળ   રાખે   છે.   ઘરવાળાએ   તેમને   બી�   લ�ન 

કરવાની   સલાહ   આપી   છે   અને   તેઓ   આ   વષ�   બી�   લ�ન   કર�   લેશ.ે 

  

��ૂટ�ગ   �ટ�સ : અ�યની   �મ   અહ�   પણ   સૌથી   મહ��વની   બાબત   એ   છે   ક�   ��ુય   ચ�ર�ોન ે  �રૂ�   �ણકાર� 

આપીને   તમેની   સમંિત   લવેામા ં  આવ.ે   ��ૂટ�ગ   પહ�લા   ઓછામા ં  ઓછો   એક   �દવસ   તમેની   સાથ ે  િવતાવામા ં

આવ ે  અન ે  તેમન ે  સાર�   ર�તે   સમજવામા ં  આવ.ે   તઓેન ે  (ખાસ   કર�ન ે  આશા)   પોતાની   ઓળખ 

�પાવવાનો   િવક�પ   આપવામા ં  આવ.ે   આશાના   ઘરકામ   કરતા ં  શોટ   લો,   તમેજ   ખાવા�ુ ં  બનાવતા,ં   સફાઈ   કરતા,ં 

બાળકોને   તયૈાર   કરતા,ં   છા�ુ ં  વાચંતા   વગેર�.   તનેી   સાથ ે  તનેા   પિતના   મોત   િવશ ે  નહ�   પણ   એ   િવષય   પર 

વાતચીત   ક���ીત   કરો   ક�   હાલમા ં  તે   ક�વી   �જ�દગી   િવતાવી   રહ�   છે,   ભિવ�યમા ં  �ુ ં  ઇ�છે   છે   અન ે  અપે�ા   �ુ ં  છે. 

તમાર�   એ   કોિશશ   હોવી   જોઈએ   ક�   દશ�કન ે  એ   અહ�સાસ   થવો   જોઈએ   ક�   આશા   િવધતા   થતા ં  �ુ ં  અ�ભુવી   રહ�   છે, 

િવધવા   બી�   લ�ન   કર�   શક�   ક�   નહ�,   િવ�રુ   શા   માટ�   બી�   લ�ન   કર�   શક�   છે   અન ે  િવધવા   શા   માટ�   નહ�,   તેના 

�હસાબ ે  સમાજ   િવધવાિવવાહને   મ�ૂંર�   આપવા   ક�મ   ડર�   છે,   વગેર�. 

 

જો   તમા�ંુ   ��ુય   પા�   �નુીલ   છે   તેની   સાથ ે  સમય   િવતાવી   તનેા   વ�મુા ં  વ� ુ  બીરોલ   લેવો   જોઈએ   ક�   તે   �ુ ં  �ુ ં  કર� 

છે.   તેના ં  કામોના   િસ�વ�સ   શોટ   લો,   ન   ક�   અલગઅલગ   કામના   મા�   એક-એક   શોટ.   તને ે  પણ   એ   જ   સવાલ   �છૂવો 

ક�   તે   બી�   લ�ન�ુ ં  શા   માટ�   િવચાર�   ર�ા   છે ?   બાળકોના ં  �વનમા ં  માતા�ુ ં  �ુ ં  મહ��વ   છે ?   બાળકોના   �વનમા ં

િપતા�ુ ં  �ુ ં  મહ��વ   છે.   જો   બાળકો   માટ�   િપતા   મહ��વના   છે   તો   િવધવાન ે  બી�   લ�ન   કરવાની   પરવાનગી   ક�મ 

નથી   અપાતી ?   સમાજમા ં  ��ુુષો   અને   મ�હલાઓ   માટ�   અલગઅલગ   િનયમો   શા   માટ� ?   �ુ ં  અલગઅલગ   િનયમો 

હોવા   જોઈએ ? 

  

खेल   बदल  फ��ड   गाइड  | 25 | www.videovolunteers.org 

 



 

 

�ફ�મમે�ક�ગ   �ણેી   #   4   |    િશ�ણમા ં  િપ�સૃ�ાનો   પાઠ

 
 

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   10 
 

આ   �ુભા��ય�ણૂ�   પણ   હક�કત   છે   ક�   કોઈ   પણ   �તના   �યાસ   િવના   તમ ે  સરળતાથી   જોઈ   શકો   છો   ક� 

આપણી   િશ�ણ   �યવ�થા   અને   ��લૂ   ક�વી   ર�ત ે  િપ�સૃ�ા   અન ે  ભેદભાવન ે  મજ�તૂી   આપ ે  છે.   િશ�ણ   સબંધંી 

ચા�્�સ   પર   જ   તમ ે  એક   વી�ડયો   બનાવી   શકો   છે.   �   સામા�ય   ર�ત ે  બધી   ��લૂની   દ�વાલો   પણ   ટાગેંલા   જોવા   મળે 

છે.   આ   ચા�્�સમા ં  તમામ   ધધંા   અને   �યવસાયો   િવશ ે  સમ�વવામા ં  આવ ે  છે.   ઉદા.,   એવા   ચાટ�   �મા ં  તમામ 

�કારના   કાર�ગર   હોય   છે.   અથવા   તો   આરો�ય   સાથ ે  જોડાયલેા   ચાટ�   �મા ં  સફાઈ   પર   ભાર   આપવામા ં  આ�યો 

હોય.   તમને   અહ�સાસ   થશ ે  ક�   મોટા   ભાગના   ચાટ�   લ��ગક   ભદેભાવ��ુત   હોય   છે.   ધધંા   અન ે  �યવસાયોવાળા   ચાટ�મા ં

��ુુષોને   �ાઈવર,   ડો�ટર,   એ��જિનયર   વગેર�ના   �પમા ં  દશા�વવામા ં  આવ ે  છે.   �યાર�   નસ�,   ટ�ચર   મ�હલાઓ   હશ.ે 

તમે   એ   પણ   જોશો   ક�   મોટા   ભાગના   ચાટ�મા ં  ��ુુષોના   �ચ�ો   હશ.ે 

 

��ૂટ�ગ   �ટ�સ : જો   તમાર�   નજર   એવો   કોઈ   ચાટ�   પર   પડ�   તો   અલગઅલગ   �ગલથી,   અલગઅલગ 

શોટમા ં  �ટૂ   કર�ુ ં  પડશ.ે   ચાટ�ની   ખાસખાસ   વાતોના    CU .....   શોટ   લો.   આ   ચાટ�ને   લઈન ે  છોકરાઓ   અન ે

છોકર�ઓ   સાથ ે  ચચા�   કરો   અને   ચચા�ને   �ટૂ   કરો.   િવ�ાથ�ઓન ે  �છૂો   ક�   ચાટ�મા ં  ��ુુષોના   �ચ�ો   વ� ુ  અને 

મ�હલાઓ   ઓછ�   ક�મ   છે.   તેમન ે  �છૂો   ક�   મોટા   ભાગના   �યવસાયમા ં  ��ુુષોની   તસવીરો   ક�મ   છે.   �ુ ં  એવો   કોઈ 

�યવસાય   છે   �   મ�હલાઓ   કર�   શકતી   નથી ?   એ   �ણવાની   કોિશશ   કરો   ક�   બાળકો   મોટા   થઈન ે  �ુ ં  બનવા   માગે   છે. 

�ુ ં  તમન ે  ચવાયલેા   જવાબો   મળે   છે   ક�   છોકર�ઓ   ટ�ચર,   ડો�ટર   ક�   નસ�   બનવા   માગે   છે,   �યાર�   છોકરાઓ   વ� ુ

િવક�પ   શોધી   ર�ા   છે.   �ણવાની   કોિશશ   કરો   ક�   િવક�પો   અન ે  પસદંગી�ુ ં  માળ�ુ ં  ક�વી   ર�ત ે  રચા�ુ ં  છે. 

 

તમે   િશ�કોન ે  પણ   એવા   જ   સવાલ   �છૂ�ને   �ણવાની   કોિશશ   કર�   શકો   ક�   �ુ ં  તઓે   ભદેભાવનો   અ�ભુવ   કર�   છે ? 

આ   વી�ડયો   આપણને   જણાવશ ે  ક�   �લ�ગભદે�   િવચારો   પર   આધા�રત   તસવીરોન ે  આપણે   એટલી   આ�મસાત   કર� 

લીધી   છે   ક�   આપણા   માટ�   એ   હવ ે  સામા�ય   બાબત   બની   ગઈ   છે. 

 
 

 
વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   11 
છોકર�ઓ�ુ ં  ��લૂ   છોડવા�ુ ં  કારણ? 
 

આપણા ં  ગામોમા ં  છોકરા   કરતા ં  છોકર�ઓની   ��લૂ   છોડવાની   સ�ંયા   બ� ુ  વધાર�   છે   અન ે  આ   સામા�ય   વાત   છે.   આ 

સ�ંયા   વધતી   �ય   છે,   ક�મ   ક�   ગામમા ં  દસમા   �ધુી   ��લૂ   ન   હોવાથી   ભણવા   માટ�   બાળકોન ે  �ૂર   બી�   ગામ   ક� 
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શહ�રમા ં  ચાલીન ે  જ�ુ ં  પડ�   છે.   સમાજના   દબાણમા ં  અથવા   તો   �રુ�ાન ે  કારણે   માતાિપતા   છોકર�ઓને   ��લૂ 

છોડાવી   દ�   છે.   મરૈ�   �વી   છોકર�ઓન ે  એટલા   માટ�   ��લૂ   છોડવી   પડ�   છે   ક�   ત ે  નાના   ભાઈબહ�નની   સભંાળ   રાખી   શક� 

અને   આ�િવકા   કમાવવામા ં  માબાપની   મદદ   કર�   શક�. 

 

મૈર�ની   �મર   12   વષ�   છે   અન ે  ચાર   ભાઈબહ�નોમા ં  બી�   નબંર�   છે.   14   વષ�નો   તનેો   મોટો   ભાઈ   િવ�ટર   ��લૂ   �ય 

છે.   પરં� ુ  તેની   ��લૂ   �ટ�   ગઈ,   ક�મ   ક�   તેને   તનેા   નાના   ભાઈબહ�નની   સારસભંાળ   રાખવાની   હોય   છે.   મૈર�ના 

માબાપ   રોજમદાર   છે   અને   તેમન ે  કામ   માટ�   સવાર�   જલદ�   નીકળવા�ુ ં  હોય   છે.   મરૈ�   પોતાના   ભાઈબહ�નો   માટ� 

ખાવા�ુ ં  બનાવ ે  છે,   તમેને   ખવડાવ ે  છે   અને   �દવસભર   તમે�ુ ં  �યાન   રાખે   છે.   િવ�ટર   પોતાની   સાઈકલથી   ��લૂ 

�ય   છે. 

 

��ૂટ�ગ   �ટ�સ : �ુ ં  તમે   તમારા   ગામમા ં  મૈર�   �વી   કોઈ   છોકર�ને   �ણો   છો ?   �ુ ં  તમારા   ગામમા ં  આ 

સામા�ય   બાબત   છે ?   તમ ે  ��લૂ   છોડવા�ુ ં  કારણ   �ણવા   વી�ડયો   �ફ�મ   તયૈાર   કર�   શકો   છે.   મરૈ�ન ે  ��લૂ 

છોડવી   પડ�,   ક�મ   ક�   તેને   તેના   ભાઈબહ�નની   સભંાળ   રાખવાની   હતી.   પણ   અ�ય   બી�ં   કારણો   પણ   હોઈ 

શક�   છે,   �મ   ક�   ��લૂમા ં  ટોઈલટે   ન   હો�ુ,ં   છોકર�ઓન ે  �રુ�ાનો   ભય   અથવા   નાની   બાળક�ઓન ે  ઘર�   રાખવા�ુ ં

સમાજ�ુ ં  દબાણ. 

 

આવી   �ટોર�   �ટૂ   કરવા   માટ�   બ ે  ત��વોને   પકડવાનો   �ય�ન   હોવો   જોઈએ-   1)   મરૈ�   ક�   તનેા   �વી   છોકર�ની   �જ�દગી 

ક�વી   છે.   તનેે   બાળપણમા ં  જબરજ�તી   ��ુતની   �િૂમકા   ભજવવા   મજ�રૂ   કર�   દ�ધી   છે   અન ે  નાના   ભાઈબહ�નની 

સભંાળના   મા�યમથી   તનેે   મા   બનવા�ુ ં  �િશ�ણ   પણ   આપવામા ં  આવી   ર�ુ ં  છે.   આ   આપણો   પરંપરાગત   અને 

�ઢ�વાદ�   સમાજ   ઈ�છે   છે.   2)   િવ�ટર   પર   તેની   કોઈ   અસર   ન   પડ�   અન ે  તનેી   પાસ ે  ભાઈબહ�નની   સભંાળ 

રાખવાની   અપ�ેા   રાખવામા ં  આવતી   નથી.   એ   તો   પરંપરાગત   રોટલો   કમાનારની   �િૂમકા   માટ�   તયૈાર   થઈ   ર�ો 

છે. 

 

�ફ�મ   માટ�   મૈર�   અન ે  િવ�ટરની   �જ�દગીના   તમામ   પાસાઓંના   �ૃ�ય   સૌથી   જ�ર�   છે.   દશ�કોન ે  દશા�વ�ુ ં  પડશ ે  ક� 

બનેંની   �જ�દગી   ક�વી   ર�તે   �ુદ�   છે.   િવ�ટરને   �છૂો   ક�   ત ે  ભાઈબહ�ન�ુ ં  �યાન   ક�મ   નથી   રાખતો   અને   તનેે   ��લૂ   ક�મ 

છોડવી   ન   પડ� ?   મોટો   થઈને   �ુ ં  બનશ ે  અને   મરૈ�   �ુ ં  કરશ ે?   તનેી   સાઈકલ   િવશ ે  વાત   કરો   ક�   �ુ ં  તેન ે  સાઈકલ 

ચલાવી   ��લૂ   જવાની   મ�   પડ�   છે ?   મૈર�ન ે  �છૂો   ક�   �ુ ં  ત ે  પણ   સાઈકલ   ચલાવ ે  છે ?   જો   હા,ં   તો   તને ે  સાઈકલ 

ચલાવતા   �ટૂ   કરો.   જો   ના   તો   �છૂો   ક�   તે   �ુ ં  ચલાવવા   શીખવા   માગે   છે ?   િવ�ટરન ે  પણ   �છૂો   ક�   ત ે  તનેી   બહ�નન ે

સાઈકલ   ચલાવતા   શીખવાડશ ે?   આ   �કારના   સવાલોથી   તમ ે  એ   બનેં   વ�ચનેો   તફાવત   �ણી   શકશો.   સાથ ે  જ 

આવન�વનની   �િુવધાનો   ��ુો   પણ   આવશ ે  અન ે  ખબર   પડશ ે  ક�   બાળકો   એ   બાબત ે  �ુ ં  િવચાર�   ર�ા   છે. 

તમે   માતાિપતાનો   પણ   ઈ�ટર�� ૂ  લઈ   શકો.   �થી   તમેના   �ૃ��ટકોણનો   �યાલ   આવી   શક�   ક�   તઓેએ   છોકર�ની 

જ�યાએ   છોકરા�ુ ં  ભણતર   અને   ક�રયર   ક�મ   પસદં   ક�ુ�. 
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�ફ�મમે�ક�ગ   �ણેી#   5   |    સ�ં�ૃિતમા ં  િપ�સૃ�ા

 
 

“આ   તો   આપણી   પરંપરા   છે ” 
આમ,   તો   ધમ�મા ં  સમાનતાનો   પાઠ   ભણાવવામા ં  આવ ે  છે.   પણ   હક�કતમા ં  મ�હલાઓના   સદંભ�મા ં  અસમાનતાનો 

પાઠ   ભણાવાય   છે.   ધમ�મા ં  મ�હલાઓની   �િૂમકા   ગૌણ   તમેજ   પરાધીન   હોય   છે.   ધાિમ�ક   સ�ા   અને   ક�ટલાક   ધાિમ�ક 

અ��ુઠાનોમા ં  તમેને   સ�ંણૂ�   ર�તે   બહાર   રાખવામા ં  આવ ે  છે.   તમે   છતા ં  ધમ�   સમાનતા   અન ે  �યાયનો   િવ�ાસ 

અપાવ ે  છે.   કદાચ   એટલા   માટ�   મ�હલાઓ   પર   ��ુુષોના   આિધપ�યમા ં  ધમ�ની   ��ુય   �િૂમકા   હોવા   છતા ં  મ�હલાઓ 

માટ�   ધમ�   મદદ   અને   સહયોગની   ઉિમદનો   �ોત   લાગે   છે.   મ��જદોમા ં  મ��લમ   મ�હલાઓન ે  ��ુુષો   સાથ ે  ��ુય 

�થાન   પર   બસેીન ે  નમાજ   પઢવાની   પરવાનગી   ક�મ   નથી ?   આપણન ે  કોઈ   મ�હલા   ��ૂર�   ક�   �રુો�હત   ક�મ   જોવા 

મળતી   નથી ?   તમામ   સા�ં�ૃિતક   કાય�,   સામા�જક   �થાઓ,   પરંપરાઓ   અન ે  ર�ત�રવાજો   પણ   મ�હલાઓન ે  અનેક 

ર�તે   િનયિં�ત   કર�   છે   અને   તેમને   તેનાથી   બહાર   રાખે   છે.   એવી   ક�ટલીય   સામા�જક   ર�ત ે  મા�ય   �થાઓ   તમેજ 

�ઢ�ઓ   છે-   �મ   ક�   જનનાગં   િવ�ૃિત,   છોકર�ઓને   ન   ભણાવવી,   છોકરાઓન ે  સા�ંુ   ભોજન   આપ�ુ,ં   છોકર�ઓના 

નાની   �મરમા ં  લ�ન,   માિસક   દરિમયાન   આભડછેટ.   �નાથી   મ�હલાઓન ે  �કુસાન   થાય   છે   અને   તમેની   �જ�દગી 

વ� ુ  ક�ઠન   તેમજ   ક�ટદાયક   બને   છે.   જોક�   ધમ�ની   �મ   સ�ં�ૃિત   પણ   મ�હલાઓ   વ�ચે   તમેજ   મ�હલાઓ   અને   ��ુુષ 

વ�ચ ે  સામજં�ય   અન ે  એકતાનો   �ોત   હોઈ   શક�   છે 

 
 

  

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   12 
બાળિવવાદ:   ��ુી   બોજ   સમાન 
 

લતા   અને   શખેરને   ચાર   બાળકો   છે.   3   ��ુીઓ   અન ે  સૌથી   નાનો   એક   ��ુ.   ચાર   બાળકોમા ં  13   વષ�ની   શીના   સૌથી 

મોટ�   છે.   ત ે  મહ��વાકા�ંી   છે   અન ે  આગળ   ભણવા   માગે   છે.   જોક�   માતાિપતા   તને ે  ભણાવવામા ં  અસ�મ   છે   અને 

તેઓને   ��ુીના   ભણતરમા ં  કોઈ   ફાયદો   જણાતો   નથી.   ચાર   બાળકોની   સારસભંાળમા ં  આિથ�ક   ��ુક�લી   વઠે�   રહ�લા 

દંપતીએ   શીનાના   લ�ન   કરવાનો   િનણ�ય   કય�   છે. 

 

��ૂટ�ગ   �ટ�સ : 

1. આ   �ટોર�ન ે  �ટૂ   કરતી   વખત ે  તમાર�   માતાિપતા   સાથ ે  સાથ ે  છોકર�નો   પણ   ઈ�ટર�� ૂ  કરવો 

જોઈએ.   માતાિપતાના   ઈ�ટર�� ૂ  સમય ે  તમે   �છૂ�   શકો   ક�   ��ુીના   લ�ન   કરવાનો   િનણ�ય   ક�મ 

કય� ?   તેઓ   તેને   આગળ   ક�મ   ભણાવવા   નથી   માગતા ?   �ુ ં  તઓે   માને   છે   ક�   તમેની   ��ુી   લ�ન 
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અન ે  બાળકો   પેદા   કરવા   માટ�   સ�મ   અન ે  તયૈાર   છે ?   તનેી   �મર   લ�નન ે  લાયક   નથી.   �ુ ં  તઓે 

આ   �મરમા ં  લ�ન   થવાની   સમ�યાઓથી   �ચ�િતત   છે ? 

2. બાળિવવાહ   ખાસ   તો   દહ�જ   સાથ ે  જોડાયલેા   છે.   ક�ટલાક   સમાજોમા ં  છોકર�ની   �મર   વધતા ં  વ� ુ

દહ�જ   આપ�ુ ં  પડ�   છે.   તમે   એમન ે  �છૂ�   શકો   ક�   �ુ ં  તઓેએ   દહ�જ   આ��ુ ં  છે   અન ે  લ�ન�ુ ં  કારણ   એ 

તો   નથી   ને   ક�   �મર   વધતાની   સાથ ે  સાથ ે  દહ�જ   પણ   વધશ ે? 

3. ��ુુષ    CC   ��ુુષ   અ�ભભાવક,   િપતા,   ભાઈ,   કાકા   વગેર�   સાથ ે  વાત   કર�   બાળિવવાહ   િવશ ે  આ 

�ણકાર�   મળેવી   શકો   છો. 

4. છોકર�   સાથનેા   ઈ�ટર��મૂા ં  તમાર�   એ   �ણવાની   કોિશશ   કરવી   જોઈએ : �ુ ં  તે   �ણે   છે   ક�   લ�ન   �ુ ં

છે ?   �ુ ં  તેન ે  ખબર   છે   ક�   તનેી   �જ�દગી   બદલાઈ   �શ ે?   તનેે   કઈ   ચીજની   સૌથી   મોટ�   ખાટ   સાલશ ે? 

�ુ ં  ત ે  �ણે   છે   ક�   બાળિવવાહ   �નુો   છે ? 

5. કદાચ,   ત ે  �લૂીન ે  વાત   ન   કર�   શક�.   આથી   તનેી   સાથ ે  વાતચીત   કરો   અન ે  જવાબ   માટ�   દબાણ   ન 

કરો.   જો   ત ે  ન   બોલ ે  તો   પણ   કોઈ   વાધંો   નહ�.   જવાબ   આપવામા ં  તનેી   અસમથ�તા   ક�   ગોખેલા 

જવાબ   ક�   � ૂઝંવણભ�ુ�   મૌન   પણ   મહ��વ�ુ ં  છે. 

 

 
  

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   13 
માિસક   સાથ ે  જોડાયલેી   શરમ,   કલકં   અન ે  મૌન 
 

આપણે   બધા   �ણીએ   છ�એ   ક�   મ�હલાઓમા ં  માિસક   એક   �ા�ૃિતક,   �િવક   ���યા   છે.   તમે   છતા,ં   તમે   એ   વાત   પર 

�યાન   આ��ુ ં  છે   ક�   આ   મામલ ે  હમેંશા ં  �પુ�પૂ   અન ે  દબાયલેા   અવાજમા ં  વાતો   ક�મ   થાય   છે ?   પ�રવાર   ક�   સમાજના 

��ુુષો   સામ ે  મ�હલાઓ   માિસક   િવશ ે  કદાચ,   �ાર�ય   વાત   નથી   કરતી,   ક�મ ?   કોઈ   ક�િમ�ટ   સિૈનટર�   નપેક�નના 

પેક�ટને   કાળ�   પોલીથીન   ક�   છાપામા ં  લપેટ�   ક�મ   આપ ે  છે,   �ણે   ત ે  કોઈ   �િતબિંધત   સામાન   વચેી   ર�ો   હોય ?   એક 

મ�હલાના   �પમા ં  �ુ ં  તમને   આનો   અ�ભુવ   છે ?   �ુ ં  તનેા   કારણે   તમન ે  �ાર�ય   રસો�ુ-ંમ�ંદર-��ૂમા ં  બેસવાથી 

રોકવામા ં  આ�યા   છે ?   એક   ��ુુષ   તર�ક�   માિસક   િવષ ે  વાત   કરવામા ં  તમન ે  શરમ   આવ ે  છે ? 

�ુ ં  તમે   �ાર�ય   િવચા�ુ�   ક�   એક   �ા�ૃિતક   શાર��રક   ���યાન ે  લઈન ે  આપણે   આટલા   શરમાળ   ક�મ   છ�એ ?   ક�મ 

મ�હલાઓના   �વા��ય   સાથ ે  જોડાયે�ુ ં  માિસક   મૌન   અન ે  કલકં   વ�ચે   �લ�ુ ં  રહ�   છે.   �ના   કારણે   તમામ   �મ   અન ે

ખોટ�   �ણકાર�   ફ�લાય   છે ? 

 

અ�દિત   ��ુતા   11   વષ�ની   હતી   �યાર�   અ�ડરિવયર   પર   લોહ�ના   ડાઘ   જોઈ   ગભરાઈ   ગઈ   અન ે  તનેે   �ુ :ખ   અને 

આઘાત   લા�યો.   તને ે  એક   તા�કા�લક   સમાધાન   આપવામા ં  આ��ુ-ં   એક   કપ�ુ,ં   �   તનેા   પ�રવારમા ં  પઢે�ઓથી 

મ�હલાઓ   કરતી   આવી   છે.   પછ�   તનેે    ‘�ી�વ ’   �ા�ત   થતા ં  એક    ભ�ડા    ઉ�સવ   ઉજવાયો.   પણ   અ�દિત   િવચારતી   રહ� 

ક�   એનો   મતલબ   �ુ ં  હતો ? 
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શ�આતના ં  વષ�મા ં  તેને   માિસક   આવ�ુ ં  �યાર�   ત ે   ‘અ��ુ ’   થઈ   �તી.   ત ે  મ�ંદરમા ં  ન   જઈ   શકતી,   રમત   ન   રમી 

શકતી   અન ે  એ   િવશ ે  વાત   પણ   કર�   શકતી   નહોતી.   ��ુુષો   સાથ ે  વાત   કરવાનો   કોઈ   સવાલ   નહોતો,   મ�હલાઓ 

સાથ ે  પણ   દબાયેલા   અવા�   વાત   કરવી   પડતી. 

 

15   વષ�ની   �મરમા ં  અ�દિતને   સિેનટર�   નેપક�ન   આપવામા ં  આ�યો.   ટ�વી   પર   સિેનટર�   નપેક�નની   �હ�રાત 

આવતા ં  ચનેલ   બદલાઈ   �તી.   તેણે   ક�િમ�ટ   પાસ ે  મા�યો   તો   જલદ�   જલદ�   એક   છા�ુ ં  ક�   પોલીથીનમા ં  લપેટ�ને 

આ�યો,   �ણે   ક�   કોઈ   �િતબિંધત   વ�� ુ  હોય.   �યાર�   ત ે  કપડાનો   ઉપયોગ   કરતી   હતી   �યાર�   પણ   ��ુુષોની   નજરથી 

�ૂર   ચો�સ   �થળે   જ   કપ�ુ ં  �કૂવતી   હતી. 

 

અ�દિતને   ધીમે   ધીમ ે  સમજમા ં  આ��ુ ં  ક�   શા   માટ�   તમેના   ઘરની   મ�હલાઓ   સિેનટર�   નપેક�નના   �થાને   કપ�ુ ં

વાપર�   હતી,   ક�મ   ક�   તને ે  માગ�ુ ં  જ   શરમની   બાબત   હતી. 

 

��ૂટ�ગ   �ટ�સ : મોટા   ભાગની   મ�હલાઓ   અ�દિત   �વો   અ�ભુવ   ધરાવતી   હશ.ે   માિસક   દરિમયાન 

તમારામાથંી   પણ   ક�ટલાકને   રસોડા   ક�   મ�ંદરમા ં  જવાથી   મનાઈ   ફરમાવી   હશ.ે   જો   તમારો   આવો   અ�ભુવ 

નથી   તો   તમ ે  કોઈકન ે  �ણતા   તો   હશો   જ   �ના   પર   આ   વીતી   હશ.ે   તમ ે  આ   �ફ�મ   માટ�   ��ુુષ   અને 

મ�હલાઓ   બનંનેા   ઈ�ટર�� ૂ  કર�   શકો   છે.   તમ ે  બનંમેાથંી   કોઈ   એકનો   પણ   ઈ�ટર�� ૂ  કર�   શકો   છે. 

 

જો   તમે   મ�હલા    CC છો   તો   આ   �ફ�મમા ં  તમે   પણ   એક   પા�   હોઈ   શકો   છો.   આવી   ��થિતમા ં  તમાર�   તમારા 

પ�રવારના   સ�ય   ક�   કોઈ   િમ�ને   ��ૂટ�ગની   ��િન�ગ   આપવી   પડશ.ે 

 

જો   તમન ે  તમાર�   �ફ�મ   માટ�   પા�   મળ�   ગ�ુ ં  છે,   તમે   છતા ં  તમન ે  આ   િવશ ે  વાત   કરવામા ં  ��ુક�લી   અ�ભુવાશ.ે 

ક�મ   ક�   માિસકન ે  લઈને   મૌન   ધારણ   કરાય   છે.   એટલ ે  તમાર�   પા�ન ે  સમજવા   માટ�   તનેી   સાથ ે  સમય   િવતાવવો 

પડશ.ે   તમે   તનેી   સાથ ે  વાતચીત   કરો,   ન   ક�   સવાલ.   તમાર�   વાતચીત   અન ે  ક�મરેા   પરના   ઈ�ટર��મૂા ં  આ   ��ુાઓ 

સામેલ   હોવા   જોઈએ : 

 

કોઈ   મ�હલા�ુ ં  ઈ�ટર�� ૂ  કરતી   વખત ે  આ   સવાલ   �છૂ�   શકાય : 
 

પહ�લી   વાર   માિસક   થતા ં  તમાર�   �િત��યા   �ુ ં  હતી ? 
1.  �ુ ં  તમને   ખબર   હતી   ક�   તમારા   શર�રમા ં  �ુ ં  થઈ   ર�ુ ં  છે ?   �ુ ં  તમન ે  આ   િવશ ે  પ�રવારના 

સ�ય /િમ� /િશ�ક /�ગણવાડ�   કાય�કર�   જણા��ુ ં  હ� ુ ં?   તમન ે  �ુ ં  જણા��ુ ં  હ� ુ ં? 

2.  �યાર�   તમને   માિસક   આ��ુ ં  �યાર�   તમ ે  આ   િવશ ે  કોન ે  જણા��ુ ં  અન ે  શા   માટ� ?   તમેની   �િત��યા   �ુ ં  હતી ? 

તેમણે   �ુ ં  ક�ુ ં? 
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3.  �ુ ં  આ   વાતચીત   �તીકા�મક   હતી   ક�   �ઢૂ   ભાષામા ં?   તમન ે  �ુ ં  કહ�વામા ં  આ��ુ ં?   જવાન   થતા ં  છોકર�ઓન ે

સામા�ય   ર�ત ે  કહ�વામા ં  આવ ે  છે-   �ુ ં  હવ ે  મોટ� /શાણી   થઈ   ગઈ   છો.   અમ ે  એ   �ણવા   માગી�ુ ં  ક�   કઈ 

ભાષામા ં  જણાવવામા ં  આ��ુ ં  હ� ુ.ં   એ   �ણ�ુ ં  રોચક   રહ�શ ે  ક�   સદં�શ   �તીકા�મક   હતો   ક�   �ઢૂ. 

4. �ુ ં  તમે   યાદ   કર�   શકો   ક�   એ   સમયે   તમારા   મગજમા ં  �ુ ં  ચાલી   ર�ુ ં  હ� ુ ં? 

5.  �ુ ં  કોઈ   અ��ુઠાન   કરવામા ં  આ��ુ ં? 

6.  �ુ ં  માિસક   દરિમયાન   તમારા   પર   કોઈ   ર�તનો   �િતબધં   હતો ?   �મ   ક�   રસો�ુ ં  ક�   મ�ંદરમા ં  જ�ુ.ં   જો   હા   તો 

તમારા   મત ે  તે�ુ ં  કારણ   �ુ ં  છે ? 

7. એ   પણ   શ�   છે   ક�   તમારા   પા�ે   શ�આતમા ં  તમામ   �િતબધંો   વઠે�ા   હોય   અન ે  પણ   હવ ે  નહ�.   જો   આ�ુ ં

હોય   તો   આ   બદલાવની   �ટોર�   થઈ   �ય   છે.   એવામા ં  તમાર�   પા�ન ે  �છૂ�ુ ં  જોઈએ   ક�   આ�ુ ં  શી   ર�ત ે  થ�ુ ં? 

8. �ુ ં  તમે   માિસક   િવશ ે  તમારા   પ�રવારના   ��ુુષ   સ�યો   સાથ ે  ચચા�   કરો   છો ? 

 

આ   મામલ ે  ��ુુષનો   પણ   રોચક   ઈ�ટર�� ૂ  થઈ   શક�   છે.   તને ે  �છૂો   છો : 

1. તમે   માિસક   િવશ ે  પહ�લી   વાર   �ાર�   સાભં��ુ ં?   તમન ે  ક�વી   ર�ત ે  ખબર   પડ� ?   �ુ ં  તમન ે  કોઈએ   જણા��ુ ં? 

તેણે   �ુ ં  જણા��ુ ં? 

2. તમે   �ાર�ય   કોઈને   માિસક   િવશ ે  વાત   કરતા ં  સાભં�યા   છે ?   કયા   સદંભ�મા ં? 

3. �ુ ં  માિસકથી   મ�હલાઓ   અ��ુ   થઈ   �ય   છે ?   જો   હા   તો   ક�વી   ર�ત ે?   જો   નહ�   તો   ક�મ ? 

4. �ુ ં  તમે   �ાર�ય   સેિનટર�   નેપક�ન   ખર��ો   છે ?   જો   નહ�   તો   ક�મ ?   �ુ ં  તમ ે  �ાર�ય   ખર�દશો ?   જો   નહ�   તો 

ક�મ ? 

 
 

  

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   14 
િવવાહના ં  �તીક 
 

ઢાણી   િમયા   ખાન   ગામની   �ષુમા   ભા�ુએ   32   વષ�   �ધુી   લાજ   કાઢ�   અન ે  એક   સામા�ય   હ�રયાણવી   વ�નુા   �પમા ં

પિત   અન ે  �ણ   બાળકોની   જ��રયાતો   �રૂ�   કર�.   તણેે   પોતાના   ઘરની   તમામ   જવાબદાર�   િનભાવી   અને   બહારના ં

કામો   પણ   કયા�.   તેણે   સાતમા   ધોરણમા   ભણવા�ુ ં  છોડ�   દ��ુ ં  હ� ુ,ં   પરં� ુ  પોતાના   સ�દુાયના   ક�યાણમા ં  હમંશેા ં

રસ   દાખ�યો.   એક   �દવસ   તેણે   તનેા   પિત   ભગવાનદાસન ે  ક�ુ ં  ક�   � ૂઘંટ   તને ે  કામ   કરવામા ં  અડચણ   પદેા   કર�   છે 

અને   તેણે   મ�હલા   પચંાયતના   સ�યો,   િવ�ાથ�ઓ   અન ે  �ગણવાડ�   કાય�કરો   સામ ે  લાજ   � ૂઘંટ   ઉતાર�   દ�ધો.   તનેા 

મતે   � ૂઘંટનો   કોઈ   અથ�   નહોતો.   ક�મ   ક�   તે   પ�રવારમા ં  ક�   ગામમા ં  ક�યાણના ં  કામમા ં  બાધા�પ   હતો.   સૌથી   મોટ� 

વાત   એ   હતી   ક�   તેન ે  ઓળખ   ખતમ   કરવી   હતી.   ક�ટલીય   મ�હલાઓએ   પણ   પોતાનો   � ૂઘંટ   ઉતાર�   દ�ધો.   દાસને 

પોતાની   પ�નીના   િનણ�ય   પર   ગવ�   છે.   ક�મ   ક�   ત ે  ગામની   સરપચં   છે   અન ે  ગામના   િવકાસ   માટ�   સફાઈ   અને   અ�ય 
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તમામ   પ�રયોજનાઓ   તેની   સાથ ે  જોડાયેલી   છે.   જોક�   પડોશી   ગામના   ��ુુષો   ઢાણી   િમયા   ખાનની   મ�હલાઓનો 

એમ   કહ�   મ�ક   ઉડાવ ે  છે,   “હવ ે  તો   તમને   �ટ   મળ�   છે,   કંઈ   પણ   કર�   શકો   છે.” 

  

જો   તમારા   સમાજમા ં  � ૂઘંટ   ક�   પડદા   �થા   ચલણમા ં  છો   તો   તમન ે  આ   �કાર�ુ ં  પ�ર�ૃ�ય   જોવા   મળશ.ે   ભા�ુ   �વી 

ક�ટલીય   અભણ   ક�   ઓ� ં  ભણેલી   મ�હલાઓ   છે,   �નામા ં  પોતાના   પિત   ક�   પ�રવારન ે  આ   કહ�વાની   �હ�મત   અને 

પોતાની   મર�   �માણે   કામ   કરવાની   �હ�મત   છે.   �ુ ં  તમ ે  આ   �કારની   સાચી   ઘટનાઓન ે  આધાર�   મ�હલાઓને 

��તૃ   બનાવવા   માટ�   એક   �દવસ   િવતાવશો   અન ે  તમેન ે  પોતાની   ઓળખ   અપાવવામા ં  મદદ   કરશો ?  

 

��ૂટ�ગ   �ટ�સ : �હ��ુઓમા ં  � ૂઘંટ   લ��ુ ં  �તીક   છે.   પરં� ુ  �હ�બ   ક�   �રુખો   સામા�ય   ર�ત ે  લ��ુ ં  �તીક   નથી. 

જો   તમાર�   �ટોર�   � ૂઘંટ   ક�   પડદા   પર   છે   તો   પા�   સાથ ે  સમય   િવતાવો   અન ે  � ૂઘંટ   ક�   પડદા   સાથ ે  તમામ 

કામ   કરતા   કરતા   ઘણા   એવા   બીરોલ   લો. 

  

ઈ�ટર��મૂા ં  તમ ે  પ�   શકો   છો : 
● તમે   � ૂઘંટ   �ારથી   પહ�ર�   ર�ા   છો ?   તમે   શ�આત   �ાર�   કર� ? 

● તમને   � ૂઘંટની   પસદંગી   આપવામા ં  હતી   ક�   પછ�   તને ે  તમાર�   પર   થોપવામા ં  આ�યો ? 

● �ુ ં  તમન ે  આ   પસદં   છે ?   ક�મ   અને   ક�મ   નહ� ? 

● તમારા   મત ે  આ   �થા   પાછળ   ક�ુ ં  કારણ   જવાબદાર   છે ? 

● �ુ ં  તમન ે  લાગે   છે   ક�   મ�હલાઓએ   ત�ેુ ં  પાલન   કર�ુ ં  જોઈએ ?   ક�મ   અન ે  ક�મ   નહ� ? 

 

જો   તમે   લ�નના   �તીકોની   શોધમા ં  છો   તો   તમ ે  આવા ં  �તીકોના ં  ક�ટલાક   બીરોલ   �ટૂ   કર�   શકો   છે : 
● વા�તિવક   લ�નના   બીરોલ,   જોક�   આ   જ�ર�   નથી. 

● લ�નના ં  ક�ટલાક   અઠવા�ડયા   પછ�   વરવ�નૂા   બીરોલ. 

● આ   બીરોલ   લતેા   �યાન   રાખ�ુ ં  પડશ ે  ક�   માથાથી   લઈન ે  પગ   �ધુી   લ�નના ં  �તીક   હોય   છે : િસ��ૂર, 

માથામા ં  ચાદંલો,   મગંળ��ૂ,   નથણી,   ખાસ   રંગો   ક�   પદાથ�ની   બગંડ�ઓ,   વ�ટ�,   કમરબધં,   પગનો 

વ�િછયો,   ��ુુષો   અન ે  મ�હલાઓમા ં  આ   ક�વી   ર�ત ે  અલગ   હોય   છે   એ   પણ   જો�ુ ં  રોચક   રહ�શ.ે   �ુ ં  કોઈ 

��ુુષન ે  જોઈન ે  કહ�   શકાય   ક�   તે   પ�રણીત   છે ? 

 

તમે   વ�નુ ે  ઈ�ટર�યમા ં  �છૂ�   શકો   છે : 
● આ   �તીકના ં  મહ��વ   િવશ ે  ત�ેુ ં  �ુ ં  માન�ુ ં  છે ?   ત ે  તને ે  શા   માટ�   પહ�ર�   છે ?   �ુ ં  ��ુુષને   જોઈ   કહ�   શકાય   ક� 

તેને   પ�રણીત   છે ?   આ   વી�ડયો   દ�ખાડો   અને   અ�ય   લોકો   (��ુુષો)ની   �િત��યા   �ટૂ   કરો.   બધા   જવાબોમા ં

હશ ે  ક�   મ�હલાઓ   વ� ુ  ઘર�ણા ં  પહ�ર�   છે,   મા�   મ�હલાઓ   પોત ે  પ�રણીત   હોવા�ુ ં  �દશ�ન   શા   માટ�   કર� ? 

● લ�ન   બાદ   �જ�દગી   બદલાઈ   જશ,ે   એ   િવશ ે  �ુ ં  માન�ુ ં  છે ? 
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● �ુ ં  તમન ે  માતાિપતા�ુ ં  ઘર   છોડવાનો   ડર   લાગે   છે ?   �ુ ં  તમ ે  નવા   લોકો,   સાસ�રયામા ં  રહ�વાથી   ગભરાઈ 

ર�ા   છો ? 

● તમારા ં  બાળકોને   કો�ુ ં  નામ   મળશ ે?   જો   ત ે  કહ�   ક�   પિત�ુ,ં   તો   �છૂો   ક�   તેન ે  આ   ��ેુ   ક��ુ ં  લાગે   છે ? 

● �ુ ં  લ�ન   પછ�   તમા�ંુ   નામ   બદલા�ુ ં  છે ?   �ુ ં  તમ ે  �ાર�ય   િવચા�ુ�   છે   ક�   મ�હલાઓના   નામ   જ   શા   માટ� 

બદલવામા ં  આવ ે  છે ? 

 

તમે   આ   સવાલોના   આધાર�   ��ુુષનો   ઈ�ટર�� ૂ  પણ   કર�   શકો   છો. 

 
 

  

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   15 
મ�હલા   �ડૂ�લ   અન ે  ��ુુષ   �વૂો 
 

મ�હલાઓને   ડાકણ   ક�   �ડૂ�લ   કહ�વી   એક   પારંપ�રક   સા�ં�ૃિતક   �રવાજ   છે.   ડાકણ   કહ�વાતી   મ�હલા   �તૂડ�,   �ડૂ�લ 

પણ   કહ�વાય   છે   અને   તેને   હરામી,   બાપચોદ�,   િનલ��જ,   બેશરમ,   રંડ�,   �તૂર�   વગેર�   નામ   અપાયા ં  છે.   કોઈને 

ડાકણ   ઘોિષત   કરવાના   અનકે   કારણો   છે-   �મ   ક�   પાક   િન�ફળ   જવો,   સાપ   �ારા   �ૂધ   પી�ુ,ં   અ��ુઠાન   સમયે   કોઈ 

ચીજ�ુ ં  ગાયબ   થ�ુ ં  અથવા   બીમાર�ના ં  બહાના ં  ક�   ખર�ખર   ત�બયત   બગડવી   (પટેમા ં  �ુખ�ુ,ં   તાવ,   લકવો,   વા�થુી 

�છૂા�   આવવી   સ�હત   માનિસક   બીમાર�,   ચામડ�ના   રોગ,   સાધંાના   �ુખાવા   વગેર�),   બાળકો   પદેા   ન   થવા,ં 

બીમાર�ને   કારણે   મોત   ક�   હ�યા   (કોઈ   બી�એ   કર�   હોય)   અન ે  આ�મહ�યા. 

 

મોટા   ભાગના   �ક�સાઓમા ં  આિથ�ક   ર�તે   નબળ�   એકલી   મ�હલાઓ   (િવધવા   સ�હત),   સામા�જક   સીમાઓને 

તોડનાર�,   અસાધારણ   શાર��રક   િવશષેતાઓવાળ�   મ�હલાઓ   ડાકણના   �પમા ં  �ચા�રત   કર�   તનેી   સામે   �હ�સા 

આચરવામા ં  આવ ે  છે.   જોક�   આ   �ધિવ�ાસ   છે,   પરં� ુ  સામા�ય   ર�ત ે  તનેી   આડમા ં  �ધિવ�ાસની   ચાદર   ઓઢ�ને 

લોકો   આિથ�ક   ક�   અ�ય   ઝઘડાઓનો   કાટંો   કાઢ�   છે. 

 

કોઈ   ��ુુષ   ક�   મ�હલા   પરથી   ડાકણનો   વળગાડ   �ૂર   કરવા   માટ�   �વૂો   બોલાવવામા ં  આવ ે  છે   અન ે  તે   મ�ંત�ંથી 

તેને   �ૂર   કરવાનો   દાવો   કર�   છે. 

 

ડાકણ   �થા   સામે   ઝારખડં,   �બહાર,   છ�ીસગઢમા ં  કાયદો   છે.   છ�ીસગઢમા ં  ટોનહ�   �તાડવાના   કા�નૂ   2005, 

�બહારમા ં  િ�વ�ેશન   ઓફ   િવચ   (ડાયન)   �ે��ટસજે   એ�ટ   1999,   અન ે  ઝારખડંમા ં  િવચ�ા�ટ   િ�વ�ેશન   એ�ટ 

2001.   જોક�   દ�શના   અ�ય   9   રા�યમાથંી   પણ   આવા   મામલાઓ   સામ ે  આવતા   રહ�   છે.   ત ે  છે-   હ�રયાણા,   ઓડ�શા, 

પિ�મ   બગંાળ,   મ�ય   �દ�શ,   રાજ�થાન,   ��   �દ�શ,   �જુરાત,   મહારા��   અન ે  અસમ. 
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��ૂટ�ગ   �ટ�સ : �ુ ં  તમે   તમારા   ગામ   ક�   આસપાસ   આવી   ઘટનાઓ   િવશ ે  સાભં��ુ ં  છે ?   આવી   �ટોર�મા ં

તમાર�   આ   �થા   અન ે  �ધિવ�ાસ   પાછળના ં  કારણો   જણાવવા ં  પડશ.ે 

 

● જો   તમારા   મ�હલા   પા�ને   ડાકણ   બતાવવામા ં  આવ ે  છે   તો   એ�ુ ં  સા�ુ ં  કારણ   શોધી   લાવો   ક�   તને ે

ડાકણ   શા   માટ�   �હ�ર   કર�.   મા�   ઘટના   પર   �યાન   ન   આપો.   આવા   �ક�સાઓમા ં  તનેા   ��ુ-��ુી 

અથવા   કોઈ   સબંધંીનો   ઈ�ટર�� ૂ  પણ   કર�   શકો   છો. 

● જો   આ   દરિમયાન   ત�ેુ ં  મોત   થાય   તો   પ�રવારના   સ�યનો   ઈ�ટર�� ૂ  અગ�યનો   રહ�શ ે  અન ે  તને ે

�છૂ�   શકાય   ક�   તમેના   મત ે  નાત   બહાર   કરવામા ં  ક�   ડાકણનો   થ�પો   લગાવવા�ુ ં  ઠોસ   કારણ   �ુ ં

છે ?   �ુ ં  તેઓ   તેન ે  �ધિવ�ાસ   માન ે  છે ?   �ુ ં  આ   આિથ�ક   ક�   પા�રવા�રક   ઝઘડો   હતો ?   �ુ ં  તમેણે   કોઈ 

કાયદાક�ય   ર�તો   અપના�યો ?   પોલીસની   �િૂમકા   �ુ ં  હતી ?   �ુ ં  પોલીસ ે  કાય�વાહ�   કર� ? 

● તમ ે  તમારા   ગામમા ં  �વૂાનો   ઈ�ટર�� ૂ  પણ   કર�   શકો.   તને ે  �છૂ�   શકો   ક�   તમેના   મત ે  કોઈ   મ�હલા 

ડાકણ   શા   માટ�   થઈ   �ય   છે ?   �ુ ં  ક�ટલીક   મ�હલાઓ   આવી   જ   ��થિતમા ં  જ�મ   લતેી   લેતી   હોય   છે ? 

ડાકણ   સાથ ે  �ુ ં  અન ે  ક�વો   �યવહાર   કરવો   જોઈએ ?   તમારા   ગામમા ં  આ   પા�ન ે  શોધવા   તપાસ 

કરવી   પડશ ે: એ   કોણ   ન��   કર�   છે   ક�   ગામમા ં  કોઈ   મ�હલા   ડાકણ   છે ?   સામા�ય   ર�ત ે  કોઈ   ધમ���ુુ 

ક�   પ�ંડત   જ   એ�ુ ં  કરતા   હશ.ે 

● તમ ે  એવા   પણ   સવાલ   �છૂો   શકો   છે :    છે�લા ં  દસ   વષ�મા ં  તમ ે  ક�ટલી   ડાકણને   ઓળખી   બતાવી 

છે ?   તમ ે  ડાકણને   ક�વી   ર�ત ે  ઓળખો   છો ?   �ુ ં  ત ે  કોઈ   ચો�સ   વત�ન   કર�   છે   ક�   દ�ખાય   છે ?   ત ે  �ુ ં  કર� 

છે ?   �ુ ં  ખાય   છે ?   તમને   ક�વી   ર�ત ે  ખબર   પડ�   છે   ક�   કોઈ   મ�હલા   ડાકણ   છે ?   �ુ ં  ત ે  હવામા ં  ઊડ�   છે ? 

આ   ઈ�ટર��મૂા ં  પા�ને   જ   મા�   વાત   કરવા   દો.   એ   સાભંળ�ુ ં  ઘ�ુ ં  રસ�દ   રહ�શ ે  ક�   એ   �ુ ં  બોલી 

ર�ો   છે. 

 
 

 

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   16 
મોટા   ભાગના   ધમ���ુુ   ક�   ��ૂર�   ��ુુષ   જ   ક�મ   હોય   છે,  
મ�હલા   ��ૂર�/પાદર�/મૌલવી   ક�મ   નહ�? 

 

મહારા��ના   એક   ગામમા ં  રહ�નાર   નીતાએ   એક   મ�ંદરના   ��ૂર�ન ે  �છૂ�ુ ં  ક�   મ�હલાઓ   ��ૂર�   ક�મ   નથી   હોતી ? 

તેનો   જવાબ   હતો,   દર   મ�હના   માિસકના   ચ�માથંી   પસાર   થનાર   મ�હલા   પિવ�   �રવાજ   ક�વી   ર�ત ે  કર�   શક� ? 

નીતાએ   પહ�લા   �ાર�ય   કોઈ   મ�હલા   ��ૂર�ને   જોઈ   નહોતી,   પણ   ત ે  એ   સમ�   નહોતી   શકતી   ક�   દર   મ�હને 

માિસકને   કારણે   તે   ક�વી   ર�તે   અપિવ�   ક�   અ�ત   થઈ   �ય ?   તણેે   એક   એવી   ��લૂને   લખવા�ુ ં  ન��   ક�ુ�   � 

મ�હલાઓને   �વત�ન,   સગાઈ,   િવવાહ,   પ�રવત�ન,   �હૃ�વશે,   �વૂ�જોની   ��ૂ   અન ે  �િતમ   સ�ંકારના   �રવાજો�ુ ં
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�િશ�ણ   આપ.ે   નીતા   હાલમા ં  ��ૂર�   બનવા�ુ ં  �િશ�ણ   લઈ   રહ�   છે   ઝડપથી   ત ે  દ�શભરમા ં  1600   મ�હલા 

��ૂર�ઓની   જમાતમા ં  સામેલ   થઈ   જશ.ે 

 

‘આ�   પણ   મ�હલા   ��ૂર�ઓન ે  નજર�દાજ   કરાય   છે   અન ે  તમેન ે  મહ��વ   અપા� ુ ં  નથી ’ પરં� ુ  ક�ટલાક   ��ુુષ 

��ૂર�ઓનો   િવરોધ,   મ�કર�,   સામા�જક   બ�હ�કાર   છતા ં  મ�હલાઓએ   આ   ર�ત ે  ચાલતા   રહ��ુ ં  જોઈએ. 

પરંપરાગત   �રવાજ   કરનાર   ક�ટલાક   ��ુુષ   �રુો�હત   આ   નવા   ચલણથી   ઘણા   પર�શાન   છે.   ક�મ   ક�   આ   તમેની 

આવક   અન ે  કમાણી�ુ ં  સાધન   છે.   ક�ટલાક�ુ ં  કહ��ુ ં  છે    “�હ��ુ   ��ૂર�ના   �પમા ં  તમાર�   ક�ઠન   સવાલોનો   સામનો 

કરવો   પડ�   અને   મ�હલા   ��ૂર�   તેનો   જવાબ   આપી   શક�   નહ�.   ક�મ   તને ે  સપાટ�   પર�ુ ં  �િશ�ણ   આપવામા ં  આવ ે

છે.   મારા   મતે   �યાર�   કથાકિથત   મ�હલા   ��ૂર�   ધાિમ�ક   �રવાજોમા ં  કાપ�પૂ   કર�ન ે  તને ે  �કુસાન   કર�   છે.   �   લોકોને 

�મુરાહ   કરવા   બરાબર   છે.   તનેાથી   �રુો�હતનો   ધધંો   બદનામ   થાય   છે. 

  

��ૂટ�ગ   �ટ�સ : 

1. એક   આવો   મ�નો   વી�ડયા   તયૈાર   કર�   શકાય   છે.   આ   વી�ડયો   મ�હલા   ��ૂર�   ક�   મૌલવી   પર 

ક���ીત   કર�   શકાય   છે.   �ુ ં  તમ ે  તમારા   ગામમા ં  એવી   મ�હલાન ે  �ણો   છો   � 

��ૂર� /પાદર� /મૌલવી   હોય ?   તનેો   અ�ભુવ   �ુ ં  ર�ો   છે ?   પડકારો   ક�વા   ર�ા ?   તનેે   એક   એવો 

�યવસાય   કરવાની   �રેણા   �ાથંી   મળ�,   �ના   પર   ��ુુષોનો   વચ��વ   છે ?   આ   મામલે   સમાજના 

લોકોનો   �ુ ં  અ�ભ�ાય   છે ? 

2. તમ ે  ��ુુષ   ��ૂર�નો   ઈ�ટર�� ૂ  પણ   કર�   શકો.   તમ ે  તને ે  �છૂ�   શકો   ક�   �ુ ં  મ�હલા   ��ૂર�   બની 

શક� ?   ક�મ /ક�મ   ન�હ� ?   તેના   મત ે  મ�હલાઓ   �ાર�   ધમ���ુુ   બની   શક�   છે ?   જો   મ�હલાઓ   �રુો�હતો�ુ ં

કામ   કરશ ે  તો   માનવ�િત�ુ ં  ભિવ�ય   ક��ુ ં  હશ ે? 

3. ધાિમ�ક   �થળોના ં  ઘણા ં  બીરોલ   �ટૂ   કરો.   તમારા   પા�ની   િસ�વ�ેસ   �ટૂ   કરો. 

  

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

 



 

 

�ફ�મમે�ક�ગ   �ણેી   #   6   |    રાજકારણમા ં  મ�હલા

 
 

��ૃઠ�િૂમ : �ુ ં  તમન ે  ખબર   છે   ક�   ભારત   સરકારના   મ�ંી   પ�રષદમા ં  75   મ�ંીઓમા ં  ક�ટલી   મ�હલાઓ   છે ?   ગણીન ે  8, 

એટલે   ક�   મા�   10   ટકા.   (�કડા,   �ુલાઈ   2016   �ધુી) 

 �ુ ં  તમ ે  �ણો   છે   ક�   પચંાયતી   રાજ   સ�ંથાઓમા ં  50   ટકા   સીટ   મ�હલાઓ   માટ�   અનામત   છે ? 

અફસોસની   વાત   છે   ક�   આબાદ�ની   ર�તે   લગભગ   સમાન   હોવા   છતા ં  રાજકારણમા ં  મ�હલાઓની   ભાગીદાર� 

નગ�ય   રહ�   છે.   સરકારના   િવકાસવાદ�   �યાસોએ   તમેન ે  હાિંસયામા ં  ધક�લી   છે.   હક�કત   એ   છે   ક�   તમામ 

બધંારણીય   અન ે  કાયદો   હોવા   છતા ં  આ�દવાસી   મ�હલાઓ   િવકાસવાદ�   યોજનાઓમા ં  સમાનતા   અને   સમાન 

ભાગીદાર�   માટ�   સઘંષ�   કર�   રહ�   છે. 

 
 

  

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   17 
 

કમલા   એક   આ�દવાસ   મ�હલા   છે,   �ને   તનેા   પ�રવાર�   ભણાવી   ગણાવી   છે.   એ   એક   એવી   મ�હલા   હતી   ક� 

હમેંશા ં  મા�   ગામની   અ�ય   મ�હલાઓના   હક   માટ�   અવાજ   ઉઠાવતી   હતી.   માટ�   તને ે  ગામની   સરપચં   બનાવવામા ં

આવી.   ગામના   ક�ટલાક   સવણ�   લોકો   તેને   સહયોગ   નથી   આપતા   અન ે  તને ે  સરપચંના   �પમા ં  �વીકાર   નથી   કરતા. 

ક�મ   ક�   તે   દ�લત   છે   અને   ઉપરથી   મ�હલા.   ગામના   ઇિતહાસમા ં  પહ�લી   વાર   બ��ુ ં  ક�   મ�હલા   સરપચં   બની   હોય. 

અ�યાર   �ધુી   �ામ   પચંાયતની   � ૂટંણીમા ં  સવણ�   �િતના   લોકો   જ   સરપચં   � ૂટંાતા ં  હતા. 

  

કમલાની   સરકાર�   ઓ�ફસમા ં  અવરજવર   શ�   થઈ,   પોતાની   વાત   સાર�   ર�ત ે  ર�ૂ   કરવામા ં  માહ�ર   બની   અને 

��િૃત   ફ�લાવી.   કમલાએ   ગામના   િવકાસ   માટ�   ફાળો   મળેવવામા ં  સફળતા   �ા�ત   કર�.   ત ે  ગામલોકો   સાથ ે

વાતચીત   કર�   છે.   �ય��તગત   ર�તે   િવરોધ   પ�ના   નતેાઓ   અન ે  સવણ�   �િતના   લોકો   ઘર�   પણ   �ય   છે,   �થી 

તેમનો   સહયોગ   અને   �ચૂનો   મળ�   રહ�   અને   ગામના   િવકાસ   માટ�   વ�મુા ં  વ� ુ  નાણા ં  મળ�   શક�.   તેણે   હ�રજન   સ�હત 

બધા   ગામલોકો   સાથ ે  સારા   સબંધંો   બના�યા. 

  

��ૂટ�ગ   �ટ�સ :  

1. એક   સરપચંના   �પમા ં  કામ   કરતા ં  કમલાના   બીરોલ   �ટૂ   કરો.   યાદ   રાખો   ક�   તનેા   કામના   બીરોલ 

પણ   સા�ા�કાર   �ટલા   જ   મહ�વના   છે. 

2. કમલા   ઘરમા ં  કામ   કરતી   હોય   તો   ન��   કરો   ક�   તમ ે  તનેા   પર   બીરોલ   �ટૂ   કરો.   �ૃ�યોન ે  િસકવ�ેસમા ં

�ટૂ   કરો. 
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3. અ�ય   પચંાયત   સ�યો   સાથ ે  કમલાની   વાતચીત   �ફ�માવી   પણ   અગ�યની   છે. 

4. સા�ા�કાર   દરિમયાન   એ   �ણવા   �બૂ   જ�ર�   છે   ક�   એક   મ�હલા   તર�ક�   સરપચં   �ધુીની   તનેી   યા�ા 

ક�વી   રહ�,   આપણે   આ   સવાલો   પર   પણ   તનેો   મત   અન ે  અ�ભુવ   �ણવા   માગી�ુ ં: 

A. ક�મ   ગામ / આ�દવાસ   નતેા   હમંશેા ં  ��ુુષ   હોય   છે ? 

B. પિત,   પ�રવારના   સ�ય   અન ે  સમાજ,   મ�હલાઓન ે  નતેાના   �પમા ં  જોવામા ં  ક�મ   શરમ 

અ�ભુવ ે  છે ? 

C. એક   સારા   નતેા   ક�   સારા   સરપચંના   �ણુ   ક�વા   હોય ? 

D. તમ ે  અ�ય   મ�હલા   સરપચં   અને   વોડ�   સ�યોન ે  �ુ ં  સદં�શ   આપવા   માગો,   �ઓ   સ��ય 

નથી   અન ે  ��ુુષ   સ�યો   તેમના   કામ   કર�   છે ? 

5. તમ ે  એક   એવી   મ�હલાનો   વી�ડયો   પણ   બનાવી   શકો   છો,   �   અનામતથી   સરપચં   ક�   વોડ�   સ�ય   બની 

છે-   પરં� ુ  તેનો   પિત   જ   �િતિનિધના   �પમા ં  કામ   કરતો   હોય   છે.   જો   �િતિનિધ   તર�ક�   પિત   કામ 

કરતો   હોય   તો   કામ   કરતો   હોય   તે�ુ ં  �ફ�માકંન   કરો.   મ�હલાન ે  ઘરકામ,   ખતેીકામ   અન ે  અ�ય   બી�ં 

કામ   કરતી   હોય,   તને ે  �ફ�માવો.   સા�ા�કાર   દરિમયાન   મ�હલાન ે  �છૂો   ક�   ત ે  �ાર�   અન ે  ક�વી   ર�તે 

સરપચં   ક�   સ�ય   બની   અને   તેણે   � ૂટંણી   લડવાનો   િનણ�ય   ક�મ   કય�.   જો   પિત   જ   જવાબ   આપ ે  તો 

તમ ે  રોકો   નહ�,   �ફ�માવા�ુ ં  ચા� ુ  રાખો   અને   તનેી   વાત   �પૂચાપ   સાભંળતા   રહો.   મ�હલાન ે  �છૂો- 

તમને   �ુ ં  લાગે   છે,   તમે   તમાર�   ર�ત ે  ચીજોને   સભંાળવામા ં  સ�મ   �ાર�   થશો.   પિતન ે  પણ   એ 

સવાલ   �છૂો,   આ   િસવાય   એ   પણ   �છૂો   ક�   તેણે   પચંાયત   સબંિંધત   કામો   ક�વી   ર�ત ે  શી�યા ં? 

6. તમ ે  એક   એવી   મ�હલા   સરપચં   ક�   પચંાયત   વોડ�   સ�ય   પર   પણ   વી�ડયો   બનાવી   શકો   છો,   �   તનેા 

પિતના   કોઈ   હ�ત�પે   િવના   �વત�ં   ર�ત ે  કામ   કરતી   હોય. 
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�ફ�મમે�ક�ગ   �ણેી#   7   |    �ુદંરતાના   માપદંડથી   થનાર   ઉ�પીડન 
“�પાળ�   અને   લાબંા   વાળ,   બ� ુ  મોટ�   ક�   નાની   નહ�,   પિતથી   લાબંી   પ�ની?   �ાર�ય   નહ�!” 

 
 

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા#   18 
 

દર�ક   સ�ંકિત-સમાજમા ં  �ુદંરતા�ુ ં  ધોરણ   અલગઅલગ   હોય   છે.   આ   લોકિ�ય   સ�ં�ૃિત   અન ે  રો�જ�દ� 

�જ�દગીમા ં  શર�રના   �ચ�ો   વગેર�   પર   અ�ભ�ય�ત   થાય   છે   અન ે  અપ�ેા   રાખે   છે   ક�   �ુદંરતાની   પ�રભાષામા ં  પણ 

તેમા ં  �ફટ   થઈ   �ય.   ��ુયધારાની   ચચા�મા ં  પ�રભાષાઓ   �ચી   �િત /વગ�ના   ��ુુષનો   નજ�રયો   દશા�વ ે  છે. 

ઉદાહરણ   તર�ક�,   આદશ�   વ�નુી   ધારણને   લઈ   લો.   લ�નમા ં  તમામ   �હ�રાતો   અથવા   રો�જ�દ�   વાતચીતમા ં  મોટા 

ભાગે   સાભંળવા   મળે   છે   ક�   આદશ�   વ� ુ  એ   છે   ક�   �પાળ�   હોય,   લાબંા   વાળ   હોય,   શર�ર   હોય   પણ   મોટ�   ન   હોય, 

નાની   ન   હોય   અને   કોઈ   પણ   ર�તે   તેના   પિતથી   લાબંી   ન   હોય.   �પ   વધારવા   માટ�   તમામ   ઉ�પાદકો   �પરંગન ે

�ુદંરતાનો   લોકિ�ય   માપદંડ   ��થાિપત   કર�   છે   અન ે  �પાળા   હોવાની   કામના   પદેા   કર�   છે.   આ   ઉ�પાદકો�ુ ં  વ� ુ

વચેાણ   દશા�વ ે  છે   ક�   તનેી   માગ   ક�ટલી   છે.   �ાહક   તનેી   �ળમા ં  ફસાઈ   �ય   છે   અન ે  ત ે  આ   �ુદંરતાના   બનાવટ� 

માપદંડોમા ં  �ફટ   રહ�વા�ુ ં  દબાણ   અ�ભુવ ે  છે. 

 

��ૂટ�ગ   �ટ�સ: 
1. આપણા   મગજમા ં  �ુદંરતાની   �યા�યા   �ુ ં  છે,   એ   �ણવા   માટ�   તમ ે  િવિવધ   લોકોના   ઈ�ટર�� ૂ

કર�   શકો   છો : 

a. 7 વષ�ની   છોકર�   અન ે  છોકરો. 

b. 14-19 વષ�ની   છોકર�   અન ે  છોકરો. 

c. 20-25 વષ�ની   છોકર�   અન ે  છોકરો. 

d. 26-40 વષ�ની   �મરના   તમામ   લોકો. 

e. 40 વષ�થી   વ� ુ  �મરના   લોકો . 

  

2. તમ ે  આ   લોકોને   નીચ ે  આપલેા   સવાલ   �છૂ�   શકો   છો : 

a. �ુદંર   મ�હલા�ુ ં  વણ�ન   કરો. . 

b. આકષ�ક   ��ુુષ . 

c. �ુ ં  વ� ુ  વરથી   લાબંી   હોઈ   શક� ? 

d. આદશ�   ��ુુષના   �ણુ. 

e. આદશ�   મ�હલા . 
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3. �પાળા   થવાની   ��મ,   અ�ય   સ�દય�   �સાધન,   �સાધનોના   હો�ડ�ગ,   સાવ�જિનક   �થળો   તમેજ 

છાપાઓંમા ં  �હ�રાત,   ઓટો�ર�ા   ક�   �ક   પાછળની   �હ�રાત   વગેર�ના   બીરોલ.   સાવ�જિનક   �થળો 

એવા   પો�ટર,   ફોટો   તમેજ   �ૃ�ટાતંોને   �ટૂ   કરો   �   �ુદંરતા   િવશ ે  હોય.�ુદંરતાના   પરંપરાગત 

માપદંડોને   મજ�તૂ   કરતી   હોય   ક�   તોડતી   હોય. 
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�ફ�મમે�ક�ગ   �ણેી   #   8   |    મ�હલાઓ   અને   સાવ�જિનક   �થળ

 
 

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા   #   19 
 

આપણે   વાત   કર�એ   છ�એ   સમાન   વતેન,   ઉ�રાિધકાર,   સપં�ામા ં  મ�હલાઓના   અિધકાર   વગેર�ની. 

પરં� ુ  સાવ�જિનક   �થળો   પર   મ�હલાઓની   આવ-�   પર   તમેના   �િતબધંની   ચચા�   પણ   આપણે   જ   કર�એ   છ�એ. 

સાવ�જિનક   �થળો   પર   મ�હલાઓ   બ� ુ  ઓછ�   જોવા   મળે   છે   અથવા   તો   ગભરાતી   હોય   છે,   ખાસ   કર�ન ે  �ધા�ંુ   થાય 

�યાર�.   એવો   પ�રવાર,   હો�ટ�લ   અથવા   િપ�સૃ�ા�મક   માનિસકતા   �ારા   લગાવલેા   �િતબધંોન ે  કારણે   હોય   છે.   જો 

કોઈ   મ�હલા   મોડ�   રાત   �ધુી   બહાર   રહ�   તો   તને ે  ચ�ર�હ�ન,   સરળતાથી   ઉપલ�ધ   ક�   વ�ેયા   માની   લવેાય   છે.   જો 

કોઈ   મ�હલા�ુ ં  રાત ે  કામથી   બહાર   નીકળ�ુ ં  જ�ર�   હોય   તો   તનેી   સાથ ે  કોઈ   ��ુુષ   હોવો   જ   જોઈએ. 

 

�ુ ં  મ�હલા   ક�   ��ુુષના   �પમા ં  તમે   �ાર�ય   �યાન   આ��ુ ં  છે:   જો   કોઈ   મ�હલા   કોઈ   ઢાબા,   ચાની   લાર�   ક�   પાક�મા ં

�મૂતી   હોય   તો   ખો�ંુ   �ુ ં  છે ?   �ધા�ંુ   થતા ં  છોકર�ઓ   બ�રમા ં  ક�   પડોશમા ં  ફર�   તો   �રુાઈ   �ુ ં  છે ?   જો   કોઈ   મ�હલા 

�ુકાનથી   દા�   ખર�દ�   ક�   બારમા ં  બસેી   દા�   પીતી   હોય-   એકલી   ક�   િમ�ો   સાથ ે  અથવા   તો   પોતાની   પસદંગીના   સાથી 

સાથ,ે   તો   ખો�ંુ   �ુ ં  છે ?   છોકર�ઓ   ર�તામા ં  મોઈ-દા�ંડયા   ક�મ   ન   રમી   શક� ? 

 

માતાિપતા   �બવડાવ ે  છે   ક�   સમાજમા ં  તમેની   દ�કર�ઓની   છ�બ   ખરાબ   થઈ   જશ,ે   અફવાઓ   ફ�લાશ,ે   ડાઘ   લાગશ.ે 

હો�ટ�લ   કહ�   છે   ક�   છોકર�ઓની   �રુ�ાની   જવાબદાર�   તમેની   છે   અન ે  ઓહ ! પછ�   નિૈતકતાના   ઠ�ક�દારો   કહ�   છે,  “આ 

અમાર�   સ�ં�ૃિતમા ં  નથી .”   આપણે   �છૂ�ુ ં  જોઈએ,   �ુ ં  છે   �   આપણી   સ�ં�ૃિતમા ં  નથી   અન ે  ક�મ ?  

 

“�રુ�ા ”ના   નામ ે  મ�હલાઓની   આવન�વન   પર   �િત�બધ   લગાવવો.   એટલ ે  ક�   અ��ય�   ર�ત ે  ��ુર��ત   રહ�વાની 

જવાબદાર�   મ�હલાઓ   પર   થોપવી.   મતલબ   ક�   જો   કોઈ   મ�હલા   યૌન�હ�સાની   િશકાર   બન ે  તો   દોષ   તનેા   પર 

ઢોળવામા ં  આવ ે  છે.   મ�હલાઓને   સાવધાન   રહ�વા   અન ે  ��ુુષોન ે  તમેની   �રુ�ા   કરવા�ુ ં  કહ�વામા ં  આવ ે  છે. 

મ�હલાઓને   �ડૂ�ના   �પમા ં  જોવામા ં  આવ ે  છે,   �ની   દર�ક   �કાર�   ર�ા   કરવાની   હોય   છે. 

 

તમામ   ઘરોમા ં  સા�ં   સાત   વા�યા   પછ�   મ�હલાઓન ે  ઘર�   બોલાવી   લવેી   ઘર�� ુ  કામકાજ   સાથ ે  પણ   જોડાયલી 

બાબત   છે. 

  
��ૂટ�ગ   �ટ�સ : આ   �ફ�મ   �ૃ�યો   (િવ�યલ)   પર   આધા�રત   હશ.ે   એટલ ે  ક�   બ� ુ  બધા   બીરોલ.   ગામો   અન ે

ટાઉનના   સાવ�જિનક   �થળોના   િવઝ�લુ   મો�ટાજ   બનાવીન ે  આ   વાત   પર   ભાર   �કૂવાની   કોિશશ   હોવી 

જોઈએ   ક�   મોટા   ભાગના   સાવ�જિનક   �થળો   પર   ��ુુષોની   વ� ુ  સ�ંયા   અન ે  વચ��વ   છે.   આ   માટ�   તમાર� 
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અલગઅલગ   સમયે,   અલગઅલગ   સાવ�જિનક   �થળો   પર   ��ૂટ�ગ   કરવા   સમય   ફાળવવો   પડશ.ે   દા.ત.,   �   �થનો 

પર   તમે   ��ૂટ�ગ   કર�   શકો   છો : 

● ચોક 

● બસ   �ટ�શન 

● બ�ર 

● �જ�લા   કલ�ેટર   કચરે� 

● �લોક   કાયા�લય 

● સરકાર�   હો��પટલ 

● પોતાના   િવ�તારમા ં  �િસ�   ક�   ભીડભાડવા�ં   મ�ંદર 

● પોતાના   િવ�તારમા ં  િપકિનક   �પોટ 

યાદ   રાખો   ક�   ES   માહોલ   શોટ   અન ે  CU   ચહ�રો   શોટ   પણ   જ�ર   લેવાના   છે. 

 

તમે   જોશો   ક�   કલ�ેટર   કચરે�,   �લોક   કાયા�લય   વગેર�   વગેર�   �થળોએ   મ�હલાઓ   ઓછ�   છે   અન ે  હાટ   તમેજ   મ�ંદરો 

પાસે   મ�હલાઓ   વ� ુ  છે.   આ   �ૃ�યોને   �ટૂ   કરો. 

 

તમારા   અવલોકનન ે  આધાર�   �   સવાલો   પેદા   થાય   છે,   સા�ા�કાર   દરિમયાન   મ�હલાઓ   અન ે  ��ુુષોન ે  �છૂો,   �મ 

ક�- 

● �લોક   કાયા�લયમા ં  આટલી   ઓછ�   અન ે  મ�ંદરમા ં  મ�હલાઓ   વ� ુ  ક�મ   છે ? 

● �ુ ં  �ુિનયાદાર�   મા�   ��ુુષોની   જ   જવાબદાર�   છે ? 

● �ુ ં  બદલવાની   જ�ર   છે   ક�   મ�હલાઓ   કોઈ   રોકટોક   િવના   અહ�તહ�,   આવન�વન   કર�   શક� ? 
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�ફ�મમે�ક�ગ   �ણેી#   9   |    મ�હલાઓના   શર�ર   પર   કોનો   અિધકાર

 
  

મ�હલાના   શર�ર   પર   તેના   પિતનો   અિધકાર   છે   એવી   મા�યતા   �ચ�લત   છે.   આ   િપ�સૃ�ાની   તાસીર   છે-   � 

��ુુષોને   જણાવ ે  છે   ક�   મ�હલા   તેની   સપંિ�   છે-   સપંિ�   પર   િનય�ંણ   રાખ�ુ ં  પડ�   છે-   જણાવ ે  છે   ક�   મ�હલાના   શર�ર 

અને   યૌિનકતા   (સ�ે�આુ�લટ�)   પર   િનય�ંણ   રાખવાનો   ��ુુષનો   અિધકાર   છે.   એવા   ઘણા   �ક�સાઓ   છે,   �યા ં  ��ુુષ 

પોતાની   પ�નીને   સે�સ   માટ�   જબરજ�તી   કર�   છે   અન ે  તને ે  એવી   સ�ે�અુલ   હરકત   કરવા   કહ�   છે,   �   તનેે   પસદં 

નથી.   આ   મામલ ે  ��ુુષો�ુ ં  કહ��ુ ં  છે   ક�   તે   મનાઈ   ક�વી   ર�ત ે  કર�   શક� ?   તનેા   શર�ર   પર   મારો   હક   છે.   િપ�સૃ�ાની   આ 

તસવીર   ભારતીય   કાયદામા ં  પણ   ઉ�ગર   થાય   છે,   �યા ં  િવવા�હત   બળા�કારન ે  �નુો   ગણવામા ં  આવતો   નથી. 

એટ�ુ ં  જ   ન�હ�,   મોટા   ભાગના   �ક�સાઓમા ં  મ�હલાઓની   �નુાવણી   નથી   થતી   ક�   તને ે  બાળક   જોઈએ   છે   ક�   નહ�. 

ગભ�પાત   કરાવવો   છે   ક�   નહ�,   બાળક   હો��પટલમા ં  જણવા   માગે   છે   ક�   ઘરમા,ં   પ�રવાર   િનયોજનનો   �ુ ં  ઉપાય 

અજમાવ.ે   ��ુુષોન ે  તેની   સ�ંગનીની   પસદંગીનો   અિધકાર   છે,   પણ   મ�હલા   આ�ુ ં  કર�   તો   ભવા ં  તગં   થઈ   �ય   છે. 

 
 

  

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા  # 20 

શાર��રક   અખડંતા 

�ણ   વષ�   પહ�લા   શા�લનીને   પહ��ુ ં  બાળક   થ�ુ ં  અન ે  ત ે  બી�ુ ં  બાળક   નહોતી   ઇ�છતી.   �યાર�   તણેે   તનેા   પિત   અન ે

સાસ�રયાવાળાને   આ   વાત   કર�   તો   બધા ં  �ુઆં� ૂઆં   થઈ   ગયા.   લાખ   િવનતંી   કરવા   છતા ં  પિત   કો�ડોમ   વાપરવા 

માટ�   તયૈાર   ન   થયો.   ત ે  તનેે   નફરત   કરતો   હતો.   પહ�લા   બાળકના   એક   વષ�   પછ�   શા�લની   ફર�   ગભ�વતી   બની.   તે 

ગભ�પાત   કરાવવા   માગતી   હતી.   પણ   સાસ�રયાવંાળા   તયૈાર   ન   થયા.   બી�ુ ં  બાળક   થયા   બાદ   તણેે   પિતને 

કો�ડમનો   ઉપયોગ   કરવા   અથવા   નસબધંી   કરાવવા   ક�ુ.ં   પરં� ુ  કબીર�   જબરજ�તીથી   શા�લનીની   નસબધંી 

કરાવી   દ�ધી,   �ના   પછ�   તેને   અનેક   �કારની   શાર��રક   તકલીફો   થવા   લાગી. 

  
��ૂટ�ગ   �ટ�સ : 

● તમાર�   �ફ�મમા ં  શા�લની   અને   કબીર   બનેં   પા�ો   હોઈ   શક�   છે.   તમાર�   એવો   ભેદ   રાખવાની   જ�ર 

નથી   ક�   તમ ે  એ   જ   પા�ને   પસદં   કરો   �   પોતાના   �જનન   �વા��યના   અ�ભુવોન ે  સટ�કતાથી 

તમને   જણાવ.ે   તમ ે  કોઈ   પણ   પ�રણીત   �ગુલ   સાથ ે  સા�ા�કાર   કરાવી   શકો   છો   ક�   િપ�સૃ�ા   ક�વી 

ર�ત ે  ગભ�િનરોધક   ઉપયોગ,   મ�હલાઓના   �જનન   �વા��ય   અન ે  તનેી   આસપાસના   િનણ�ય   પર 

�ભાવ   પાડ�   છે. 

● જો   બનંમેાથંી   કોઈ   એક   ક�મેરા   સામે   વાત   કર�   તો   પણ   સા�ંુ   છે.   જોક�   પોતાની   �ફ�મમા ં  ��ુુષ   અન ે

મ�હલા   બનેંનો   �ૃ��ટકોણ   �ટોર�ન ે  વ� ુ  �યાય   આપશ.ે 
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● જો   બનં ે  ઈ�ટર�� ૂ  માટ�   તૈયાર   થાય   તો   અલગઅલગ   �દવસ ે  બનંનેો   ઈ�ટર�� ૂ  કરો.   તમેની   સાથ ે

એકલા   વાત   કરો.   વાતચીત   દરિમયાન   તમ ે  આ   સવાલ   �છૂો   શકો   છો : 

○ તમારા   લ�નન ે  ક�ટલા   �દવસ   થયા ?? 

○ તમાર�   ક�ટલા ં  બાળકો   છે ?   �ુ ં  તમ ે  વ� ુ  બાળકો   પદેા   કરવા�ુ ં  િવચાર�   ર�ા   છો ? 

○ જો   તમન ે  વાધંો   ન   હોય   તો   �છૂ�   શ�ંુ   ક�   તમ ે  કયા   �કારના   ગભ�િનરોધકનો   ઉપયોગ 

કરો   છે ?   �ુ ં  ગભ�િનરોધક   તમારા   િવ�તારમા ં  મળે   છે ?   જો   હા,ં   તો   �ા ં  અને   કયા   �કાર�ુ ં? 

○ �ુ ં  આ   તમાર�   ઇ�છા   છે   અન ે  તનેાથી   છે�લા   વષ�મા ં  કોઈ   ફ�ર   પડ�ો   છે ?   ત�ેુ ં  કારણ   �ુ ં

છે ?   તમ ે  �ુ ં  પસદં   કરો   છો ? 

○ �ુ ં  ગભ�િનરોધકના   ઉપયોગથી   તમારા   પર   કોઈ   અસર   થઈ   છે ? 

○ �ુ ં  તમે   અથવા   તમાર�   પ�નીએ   ગભ�પાત   કરા�યો   છે ?   જો   હા   તો   એ   કોની   ઇ�છા   હતી ? 

અન ે  એ   િનણ�ય�ુ ં  કારણ   �ુ ં  હ� ુ ં? 

 
 

 

વી�ડયો   �ટોર�   આઈ�ડયા  # 21 

�ુ ં  િવવા�હત   બળા�કાર   ગેરકા�નૂી   હોવો   જોઈએ ?  
 

બળા�કાર   યૌન   ઉ�પીડનનો   એક   �કાર   છે.   �   �તગ�ત   જબરજ�તી   યૌન   સબંધં   બનાવવો   ક�   �ય��તની   ઇ�છા 

િવ�ુ�   શર�રના   કોઈ   અ�ય   ભાગમા ં  બળજબર��વૂ�ક   ��ુતાગં   અથવા   અ�ય   કોઈ   વ�� ુ  નાખવી.  

 

ભારતીય   દંડસ�ંહતાની   કલમ   375   �તગ�ત : એક   �ય��ત   બળા�કારની   દોષી   કહ�વાશ,ે   જો   તે- 

● પોતા�ુ ં  �લ�ગ   નાખ ે  છે,   કોઈ   પણ   હદ   �ધુી,   કોઈ   મ�હલાની   યોનીમા,ં   મ�,   ��ૂમાગ�   અથવા   �દુામા ં

અથવા   તનેા   પર   જબરજ�તી   કર�   તે   એ�ુ ં  કર�,   તેની   સાથ ે  અથવા   અ�ય   કોઈ   �ય��ત   સાથ.ે  

● કોઈ   પણ   વ�� ુ  ક�   શર�ર�ુ ં  કોઈ   �ગ,   જ�ર�   નથી   ક�   �લ�ગ,   કોઈ   પણ   હદ   �ધુી   યોની,   ��ૂમાગ�   ક� 

મ�હલાના   �દુામાગ�મા ં  નાખવી,   અથવા   તો   તેન ે  મજ�રૂ   કરવી   ક�   એ�ુ ં  કર�,   તનેી   સાથ ે  ક�   અ�ય   કોઈ 

�ય��ત   સાથ.ે 

● એક   મ�હલાના   શર�રના   કોઈ   ભાગ   સાથ ે  ચાલાક�થી,   આ   ઇ�છા   સાથ ે  સપંક�   કરવો,   �પશ�   કરવો,   હાથ 

લગાવવો,   �થી   યોની,   ��ૂમાગ�,   �દુા   ક�   શર�રના   કોઈ   ભાગમા ં  નાખી   શક�.   અથવા   તને ે  મજ�રૂ   કરવી 

ક�   તે   એ�ુ ં  કર�,   તેની   સાથ ે  ક�   અ�ય   કોઈ   �ય��ત   સાથ.ે 

● પોતા�ુ ં  મ�   મ�હલાની   યોની,   �દુા,   ��ૂમાગ�   પર   લગાવ�ુ ં  ક�   મ�હલાન ે  પોતાની   સાથ ે  ક�   અ�ય   �ય��ત 

સાથ ે  આ�ુ ં  કરવા   મજ�રૂ   કરવી,   નીચ ે  આપેલા   સાત   િવવરણોમાથંી   કોઈ   એક   પ�ર��થિત   �તગ�ત   :  

 

�થમ   : એની   ઈ�છા   િવ�ુ�  
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બી�ુ:ં એની   સહમતી   વગર  

�ી�ુ ં  :   એની   સહમતી   સાથ ે  પણ,   જયાર�   અ�ય   કોઈ   �ય��ત   ક�   �મા ં  તનેી   �ુ�ચ   તને ે  �કુશાન/��ૃ�નુી  

બીક   બતાવીન ે  સહમતી   લવેામા ં  આવલેી   હોય.  

ચોથી   :  એની   સહમતી   સાથ ે  પણ,   જયાર�   ��ુુષ   �ણતો   હોય   ક�   ત ે  એનો   પિત   નથી   પણ   ત ે  માનતી   હોય  

ક�   એનો   પિત   છે   �ની   સાથ ે  એ   છે,   એટલ ે  સહમતી   આપી   હોય   ક�   પોત ે  એની   સાથ ે  િવિધવત 

પ�રણીત   છે   િવ�ાસ   ધરાવતી   હોય   અન ે  સહમતી   આપી   હોય.  

પાચંમી   : એની   સહમતી   સાથ ે  પણ,   આવી   સહમતી   આપતી   વખત ે  એ   સહમિતની   ��ૃિત   અન ે  તનેા  

પ�રણામોને   સમજવાની   હાલતમા ં  ન   હોય,   �દમાગી   હાલત   ઠ�ક   ન   હોવાન ે  લીધે,   નશાન ે  લીધે, 

અથવા   તો   �દૂ   ��ુુષ   �ારા   કોઈ   નશીલો   પદાથ�   પીવડાવવામા ં  આ�યો   હોય   અથવા   તો   બેવ�ફૂ 

બનાવીન ે  કોઈ   અ�ય   મા�યમ   �ારા   કોઈ   માદક   પદાથ�   આપવામા ં  આ�યો   હોય. 

છઠ�    :  તનેી   સહમતી   સાથ ે  ક�   સહમતી   વગર   જો   તનેી   વય   ૧૮થી   ઓછ�   હોય   તો. 

સાતમી   :  જયાર�   ત ે  સહમતી   અ�ભ�ય�ત   કરવામા ં  અસમથ�   હોય.  

 

�યા�યા   ૧   :    આ   ખડંમા ં  "યોિન"   શ�દના ં  અથ�મા ં  ભ�ના��ુર   એટલ ે  ક�   માદા   જનનાગંના ં  �ાર   પરની   વળેલી   �વચા 

પણ   સામેલ   છે. 

 
�યા�યા   ૨   :    સહમતીનો   અથ�   છે   સાફ   સાફ   સમાજમા ં  આવ ે  તવેી   અ�મુિત.   જયાર�   મ�હલા,   શ�દો,   ઈશારા, 

મૌ�ખક/અમૌ�ખક   ક�   અ�ય   કોઈ   િવિશ�ટ   ર�તે   યૌન   ��િૃતમા ં  ભાગ   લેવાની   ઈ�છા   �હ�ર   કર�.  

 

જયાર�   યૌન   સબંધં   બાધંવામા ં  આવી   ર�ો   હતો   �યાર�   કોઈ   �ીએ   શાર��રક   ર�ત ે  િવરોધ   નથી   ફ�ત   એ   વાતને 

આધાર�   તેની   યૌન   ��િૃ�   માટ�   સહમતી   હતી   તમે   માની   શકાય   ન�હ.  

 

અપવાદ   :  
1. કોઈ   �ચ�ક�સા   ���યા   ક�   �ચ�ક�સક   દરિમયાનગીર�   બળા�કાર   માનવામા ં  ન�હ   આવ.ે  

2. એક   ��ુુષ   �ારા   તનેી   પ�ની   સાથનેો   સભંોગ   ક�   યૌન   �ૃ�ય   બળા�કાર   માનવામા ં  ન�હ   આવ.ે   પ�નીની   વય 
૧૫   વષ�થી   ઓછ�   ન   હોવી   જોઈએ.  

 

બી�   અપવાદન ે  સમ�વો   �બૂ   જ   જ�ર�   છે.   જો   કોઈ   પિત   તનેી   પ�ની   સાથ ે  બળા�કાર   કર�   તો   ત ે  �યાર�   જ 

અપરાધ   માનવામા ં  આવશ ે  જયાર�   તેની   પ�નીની   વય   ૧૫   વષ�થી   ઓછ�   હોય.    જો   પ�નીની   વય   ૧૫   વષ�થી   વ� ુ
હોય   તો   તે   બળા�કાર   માનવામા ં  ન�હ   આવ.ે  
 

જોક�,   �દ�હ�મા ં  ૨૦૧૩મ   િનભ�યા   ક�સ   પછ�   બળા�કારન ે  લગતા   કાયદાઓમા ં  સશંોધન   કરવામા ં  આ��ુ ં  છે   પરં� ુ

કા�નુ   બનાવનારાઓને   િવવા�હત   બળા�કારને   અપરાધ   �હ�ર   કરવા�ુ ં  જ�ર�   લા��ુ ં  નથી.  
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આ   બાબત ે  તમ ે  �ુ ં  અ�ભુવો   છો   ?   આ   િવશષે   અપવાદ   ક�મ   અમલમા ં  છે   ત ે  �ગે   તમન ે  �ુ ં  લાગે   છે? 

 

આ   િવષે   એક   લોકોના ં  અ�ભ�ાય   મેળવીને   એક   િવડ�યો   બનાવી   શકાય   છે.  
 

��ુટ�ગ   �ટ�સ   :  �લુાકાત   માટ�   ૧૦   પ�રણીત   ��ુુષો   અન ે  ૧૦   મ�હલાઓન ે  નીચનેા   સવાલ   �છૂો.   દર�ક 

પા�ને   એમએમ-અધા�   શોટમા ં  જનમત   (વો�સપોપ)   શલૈીમા ં  �ટૂ   કરો.  

સવાલ   ૧   :   �ુ ં  પિત   �ારા   પ�ની   પર   બળા�કાર   એક   અપરાધ   છે   ? 

● જો   આનો   જવાબ   "હા"   અથવા   "�ુ ં  નથી   �ણતો/�ણતી"   મળે   તો   તમ ે  સવાલ   નબંર   ૨   અન ે  ૪ 

પર   �વ.  

● જો   આનો   જવાબ   "ના"   મળે   તો   સવાલ   નબંર   ૩   અન ે  ૪   પર   �વ.  

સવાલ   ૨   :   પિત   �ારા   પ�ની   પર   બળા�કાર   કરવો   અપરાધ   નથી   તો   તમન ે  ક�મ   લાગે   છે   ક�   આ   અપરાધ 
નથી   ? 

સવાલ   ૩   :   તમ ે  સા�ુ ં  કહ�   ર�ા ં  છો,   પિત   �ારા   પ�ની   પર   બળા�કાર   કરવો   અપરાધ   નથી   તો   તમને   ક�મ 
લાગે   છે   ક�   આ   અપરાધ   નથી   ? 

સવાલ   ૪   :   �ુ ં  િવવા�હત   બળા�કારને   અપરાધ   તર�ક�   ગણવો   જોઈએ   ?  
 

દર�ક   �ય��તની   �લુાકાત   બાદ   બાદ   તેમ�ુ ં  અન ે  તમેના   ગામ�ુ ં  નામ   �છૂવા�ુ ં  યાદ   રાખો. 

તમે   એક   જ   ગામમા ં  તમામ   �લુાકાત   કર�   શકો   છો   પરં� ુ  એક   જ   �થળે   તમામ   ૧૦   મ�હલાઓ   ક�   ��ુુષોની 

�લુાકાત   ન   લો.   એ   િનિ�ત   કરો   ક�   તમે   ગામના ં  અલગ   અલગ   મહો�લા   અન ે  સ�દુાયોના ં  અલગ   અલગ   ��ુુષો 

અને   �ીઓની   �લુાકાત   લો.  

 

બી   રો�સ   :    આ   એક   જનમત   (   વો�સ   પોપ)   શલૈીની   �ફ�મ   છે   એટલ ે  દર�ક   પા�ના ં  બી   રો�સની   જ�ર   નથી   પરં� ુ

ગામના ં  સામા�ય   અને   �ળૂ�તૂ   બી   રો�સ   જ�રથી   લો.   સારા   ��થર   શો�સ   સાથ ે  ગામન ે  ��થાિપત   કરો.   ગામને 

��થાિપત   કરવામા ં  માટ�   ઓછામા ં  ઓછ�   ૧૦   અલગ   અલગ   બાબતોની   �ફ�માકંન   કરો.   એ   પણ   યાદ   રાખો   ક� 

સી�-ુચહ�રા   શોટ   અન ે  એમએસ-અધ�   શોટ   પણ   મહ�વ�ણૂ�   છે   એટલ ે  આખી   �ફ�મ   એલએસ-�રૂો   શોટ   ક� 

ઈએસ-વાતાવરણ   શોટમા ં  �ટૂ   ન   કરો.  

 

ન�ધ   :   જો   િવવા�હત   બળા�કારનો   કોઈ   ક�સ/બનાવ   સામ ે  આવ ે  તો   આ   માગ�દિશ�કાના ં  બી�   ભાગમા ં  િવવા�હત 
બળા�કાર�ુ ં  �કરણ   �ુવો.  
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ફ���મ�ગ   �ણેી   ૧૦   |    મા�યતા   તોડો,   ���ટકોણ   બદલો

 
 

િવડ�યો   �ટોર�   આઈ�ડયા   ૨૨  
ધનલ�મી   ટ��સીવાળ� 
 

�ાર�ક   �ાર�ક   આપણે   એવી   મ�હલાઓની   �બ�   થઇએ   છ�એ   �   પરંપરાગત   ��ુુષોનો   ઈ�રો   હોય   તવેો 

�યવસાય   કરતી   હોય   છે.   આવી   મ�હલાઓ   િવડ�યો   માટ�   ગજબ�ુ ં  પા�   બની   શક�   છે.   �મક�,   �ુબંઈની   ધનલ�મી.  

  

"   ��ુુષો   મન ે  �ટ�યર�ગ   �હ�લ   પર   જોઇને   ચ�ક�   જતા   �ય   છે.   મોટાભાગના ં  લોકો�ુ ં  માન�ુ ં  છે   �ીઓ�ુ ં  કામ   રસોઈ 

અને   ઘર   �ધુી   જ   િસિમત   છે."   આ�ુ ં  કહ��ુ ં  છે   ધનલ�મી   દ�વ�ે��ુ ં  �   �ુબંઈની   �ુજ   મ�હલા   ટ��સી   �ાઈવરોમાની 

એક   છે.   તનેે   ઘણીવાર   લોકોની   બઅેદબ   વાતો   સાભંળવી   પડ�   છે   પણ   ધનલ�મીન ે  તનેા   કામમા ં  મ�   આવ ે  છે 

ક�મક�   આ   કામ   તેન ે  પોતાની   �જ�દગી   િવષે   િનણ�ય   કરવાની   આઝાદ�   આપ ે  છે;   જોક�   ચાર   વષ�   અગાઉ   પ�ર��થિત 

સાવ   અલગ   હતી.  

  

જયાર�   તેનો   દ�કરો   ફ�ત   ૨   માસનો   હતો   �યાર�   ધનલ�મીએ   ત�ેુ ં  પીડાદાયક   લ�ન�વન   તોડવાનો   િનણ�ય   લીધો. 

તે   પોતાના   માતાિપતા   સાથ ે  રહ�વા   લાગી   અન ે  પોતાના   તમેજ   બાળકના ં  ભરણપોષણ   માટ�   કામની   તલાશમા ં

લાગી   ગઈ.   તેણે   અગાઉ   કદ�   કોઈ   નોકર�   કર�   નહોતી   પણ   ત ે  કામ   મળેવવાની   કોિશશ   સતત   કરતી   રહ�.   તનેે 

મ�હલા   ટ��સી   સવેા   િ�યદિશ�ની   િવષે   �ણકાર�   મળ�   �   પોતાના   કમ�ચાર�ઓન ે  �ાઈિવ�ગની   સાથ ે  �વર�ાની 

તાલીમ   પણ   આપતી   હતી   અને   હ�રાન   કરનારા   �સુાફરો   કામ   પાર   પડવાના   ��ુખાઓ   પણ   શીખવતી   હતી.   તેણે 

નોકર�   માટ�   અર�   કર�   અને   તેને   પસદં   કરવામા ં  આવી.   આ   ધ�લા�મીના ં  �વનનો   મહ�વ�ણૂ�   વળાકં   હતો.  

  

આ�   એનો   મોટાભાગની   સમય   �ુબંઈની   સડકો   પર   ��ુુષ   અન ે  મ�હલા   �સુાફરોન ે  એમની   મઝંીલ   �ધુી 

પહોચાડવામા ં  �ય   છે.   તે   એના   દ�કરાન ે  સા�ંુ   િશ�ણ   આપવા   માગેં   છે   અન ે  આ   શહ�રમા ં  પોતાની   એક   છત 

બનાવવા   માગેં   છે.   એ   કહ�   છે   "   મ�   આ   ટ��સી   �ાઈવરની   નોકર�   કર�ન ે  મારા   સપનાઓ   �રુા   કરવા�ુ ં  ન��   કર� 

લી�ુ ં  છે.   "  

 

��ુટ�ગ   �ટ�સ   :    સ�થુી   પહ�લા   તમે   તમારા   ��ુય   પા�ને   ઓળખો,   તને ે  સાર�   ર�ત ે  સમ�   લો   અન ે  તનેી 

અ�મુિત   લો   તે   જ�ર�   છે.   એ   �યાર�   જ   તમાર�   �ફ�મનો   �હ�સો   બનશ ે  જયાર�   એ   તમન ે  સાર�   ર�તે   �ણતી 

હશ,ે   તમાર�   પર   િવ�ાસ   કરતી   હશ ે  અન ે  �ફ�મ   બનવાના ં  તમારા   હ�� ુ  પર   ભરોસો   કરતી   હશ.ે   આના 

��ુટ�ગ   માટ�   તમાર�   ઓછામા ં  ઓછા   બ ે  �દવસ   તેની   સાથ ે  િવતાવવા   પડશ.ે   એના   �દવસભરના ં  કામ   �બુ   જ   �ટૂ 
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કરો   :   ઘરમા ં  કામ   કરતા,   કામ   માટ�   તૈયાર   થતા,   ફોન   પર   �ાહકો   સાથ ે  વાતચીત,   ટ��સી   ચલાવવાના   (   �દર   થી 

અને   બહારથી   શોટ)   વગેર�.   જયાર�   તે   �સુાફરોની   રાહ   જોઈ   રહ�   હોય   �યાર�   તમ ે  એનો   ઈ�ટર��ુ ં  કર�   શકો   છો.   તમે 

�છૂ�   શકો   ક�   તેણે   આ   તાલીમ   માટ�   માતાિપતાન ે  ક�વી   ર�ત ે  સમ��યા   ?   િવ�નોન ે  પાર   કરવામા ં  ક�વા   �કારના 

પડકારો   આ�યા   અન ે  તેનો   સામનો   ક�વી   ર�ત ે  કય�   ?   સ�થુી   મહ�વ�ુ ં  છે   તનેી   ધગશ   અન ે  �રેણા.   એક   ��ુુષની 

સરખામણીએ   મ�હલા   ટ��સી   �ાઈવરની   �જ�દગી   ક�વી   ર�ત ે  અલગ   છે   ?   ત ે  �ણવાની   કોિશશ   કરો   ક�   આ   બ�ુ ં

પામવા   માટ�   તેણે   ક�ટ�ુ ં  "મદ� "   બન�ુ ં  પડ�ુ.ં   મતલબ,   �ુ ં  વાળ   કપાવવા   પડ�ા,   પ�ેટ   પહ�ર�ુ ં  પડ�ુ ં  અથવા   એ�ુ ં

કોઈ   કામ   �નાથી   એ   ��ુુષ   લાગે   એ�ુ ં  કઈ   કર�ુ ં  પડ�ુ ં  ?   તને ે  �છૂો   ક�   આ   બદલાવમા ં  આટલા   વષ�   ક�   લા�યા   અન ે

સોલા�રુ,   રાજકોટ,   સીમલા   ક�   �ીનગર   �વા   નાના ં  શહ�રોમા ં  મ�હલા   ટ��સી   �ાઈવરન ે  આવતા   ક�ટલા   વષ�   લાગશ ે

?   તેને   �છૂો   ક�   એવા   �ા   �ા   કામ   છે   �મા ં  ��ુુષોની   બોલબાલા   છે   પણ   મ�હલાઓ   પણ   ત ે  સાર�   ર�ત ે  કર�   શક�   છે.  

 
 

 

િવડ�યો   �ટોર�   આઈ�ડયા   ૨૩  
ભદેભાવ   પર   �હાર  
 

ક�લાશચ�ં   એક   ખ�ેતૂ   છે   અને   તમેની   �ણ   દ�કર�ઓ   છે.   સામા�યપણે   �   માપ-બાપન ે  �મન ે  પહ�લી   ૧-૨ 

દ�કર�ઓ   હોય   તેઓ   �યા ં  �ધુી   બાળકો   પદેા   કર�   છે   �યા ં  �ધુી   દ�કરો   ન   થાય.   કદાચ   તઓે   િવચારતા   હોય   છે   ક�   બ ે

(   અથવા   �ણ   ક�   ચાર   અને   �ાર�ક   પાચં   )   દ�કર�ઓના ં  લ�નમા ં  થયલેા   ખચ�ન ે  દ�કરો   દહ�જ   તર�ક�   પા�   લઈ 

આવશ.ે  

  

પરં� ુ  ક�લાશનો   િવચાર   સાવ   અલગ   છે.   તેમના   �માણે   તમેની   મોટ�   દ�કર�   સિવતા   �બુ   જ   હ�િશયાર   છે.   તેણે 

શાળાનો   અ�યાસ   �રૂો   કય�   છે   અને   હવ ે  એ��જનીયર�ગ   ક�   મડે�કલ   �વશે   માટ�   ક�લાશ ે  ત�ેુ ં  એક   વષ��ુ ં  કો�ચ�ગ 

શ�   કર�   દ��ુ ં  છે.   આ   કો�ચ�ગ   મ�� ુ  છે   પણ   ક�લાશ�ુ ં  માન�ુ ં  છે   ક�   "   પાછળથી   તનેા   માતાિપતા   પર   આિ�ત   કોઈ 

બવે�ફૂ   છોકરા   પર   દહ�જનો   ખચ�   કરવા   કરતા   �ુ ં  માર�   દ�કર�ના   ભણવા   પર   ખચ�   ક�ંુ   એ   બહ�તર   છે   �થી   એ 

પગભેર   થશ.ે"  

 

��ુટ�ગ   �ટ�સ   :    આ   વાતા�   એક   �ગિતશીલ   િવચારન ે  ર�ુ   કર�   છે   �   સામા�યપણે   જોવા   મળતો   નથી   હોતો. 

જો   તમન ે  આવી   કોઈ   વાતા�   િવષે   �ણ   હોય   તો   �ફ�મ   ચો�સ   બનાવવી   જોઈએ   ક�મક�   આ   જ   અસલી 

નાયક   છે   અને   આપણે   એમના   પર   �યાન   આપ�ુ ં  જોઈએ.   ક�લાશ   ક�   તનેા   પ�રવારની   સહમતી   લવેામા ં

��ુક�લી   ન�હ   થાય   ક�મક�   તેઓ   પોત ે  જ   એમની   વાતા�   કહ�વામા ં  ગવ�   અ�ભુવશ.ે   આમા ં  ��ુય   એ   છે   ક�   િપતા   અને 

દ�કર�   અને   મા ં  અન ે  દ�કર�ની   વ�ચનેા ં  સબંધં   અન ે  તનેી   �ણોન ે  ક�મરેામા ં  ઝીલી   લવેામા ં  આવ.ે   સાથ ે  સાથ ે  �ણે 

બહ�નો   વ�ચનેી   વાતચીત   પર   હોવી   જોઈએ.   જોક�,   તમા�ંુ   ��ુય   �યાન   સિવતા   પર   જ   રહ�શ.ે   ક�લાશને   �છૂ�ુ ં
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જોઈએ   ક�   ક�ટલાક   માતાિપતા   દ�કરાની   ધખના   ક�મ   રાખતા   હોય   છે   ?   એ�ુ ં  �ુ ં  છે   ક�   દ�કર�ન ે  બદલ ે  દ�કરો   થાય 

એને   વ� ુ  મહ�વ   આપવામા ં  આવ ે  છે   ?   �ુ ં  દ�કરા   �ારા   થનારા   કમ�કાડંો   દ�કર�   ન   કર�   શક�   ?  

 

�યાન   રાખો   ક�   તમા�ંુ   ��ુય   પા�   ક�લાશ   ખ�ેતૂ   છે   એટલ ે  તનેા   ખતેરમા ં  કામ   કરતા   શોટ   જ�ર�   છે   અને   ત ે

િસ�વ�સમા ં  હોવા   જોઈએ,   ન�હ   ક�   ફ�ત   એક   શોટ.   સિવતાના ં  અ�યાસ   કરતી   વખતના ં  અન ે  પર��ાની   તયૈાર�ના ં

શોટ   પર   હોય.   સાયકલ   શાળાએ   જતી   સિવતાના   શોટ   જ�ર�   છે.   તનેાથી   એ   �િત�બ��બત   થાય   છે   ક�   તે   �વત�ં 

અને   આ�મિવ�ાસથી   ભર�રુ   છે.   તેને   �છૂો   ક�   છોકર�ઓ   �ુ ં  કર�   શક�   છે   અન ે  �ુ ં  નથી   કર�   શકતી?   લોકો   �   િવચાર� 

છે   ક�   �ીઓએ   ઘરમા ં  રહ�ને   પ�રવારની   દ�ખભાળ   રાખવી   જોઈએ   તનેા   િવષ ે  ત ે  �ુ ં  િવચાર�   છે   ?   એક   �ી   માટ� 

કાર�કદ�   ક�મ   મહ�વ�ણૂ�   છે?   �ુ ં  એવી   કોઈ   બાબત   છે   �   છોકરાઓ   કર�   શક�   છે   અન ે  ત ે  નથી   કર�   શકતી   ?  
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ભાગ   બે-    �લ�ગ   આધા�રત   �હ�સા�ુ ં  �રપોટ�ગ 

 

 
મ�હલા   સામ ે  �હ�સા�ુ ં  �રપો�ટ�ગ   કરતી   વખતે   નીચ ે  આપલેા   િનયમો    (�ોટોકોલ )�ુ ં  પાલન   કર�ુ ં  પડશ ે:- 

તમે   ખબર   પડ�   ક�   તમારા   સ�દુાયમા ં  મ�હલા   સાથ ે  �હ�સા   થઈ   છે,   તરત   પી�ડતા   અન ે  તનેા   પ�રવારને   મળવાનો 

સમય   ન��   કરો.   �યાન   રાખો   ક�   પી�ડતા   અન ે  તેનો   પ�રવાર   �ુઃખમા ં  હશ.ે   ��ૂટ�ગ   વખત ે  સમય   અને   મદદ   માટ� 

લવેાનારા ં  પગલા ં  એવા ં  હોવા ં  જોઈએ   �મા ં  પી�ડતા   અન ે  તનેા   પ�રવાર   ��ય ે  �ડ�   સવંદેના   �ય�ત   થતી   હોય. 

��ૂચત   મ�ૂંર� 

 

● એ   ન��   કર�   લો   ક�   ઈ�ટર�� ૂ  પહ�લા ં  તમાર�   �રૂ�   �ણકાર�   આપી   પી�ડતાની   મ�ૂંર�   લેવાની   છે.   બી� 

શ�દોમા ં  કહ�   તો   મ�ૂંર�   િવના   તેની   �ટોર�   �ટૂ   નહ�   કરો.   તમાર�   વી�ડયો   �રપો�ટ�ગના   પ�રણામની 

પી�ડતા   અન ે  તનેા   પ�રવારન ે  �પ�ટ   �ણકાર�   આપવી   પડશ.ે 

● તમે   વી�ડયોના   સારા   અને   ખરાબ   બનં ે  પાસાઓંથી   પી�ડતા   અન ે  તનેા   પ�રવારન ે  અવગત   કરાવો. 

● તમાર�   જણાવ�ુ ં  પડશ ે  ક�   વી�ડયો   બહોળા   �માણમા ં  િવતરણ   કરાશ.ે   બની   શક�   ક�   �મુલાખોરો   પણ   આ 

વી�ડયો   �ુએ.   પી�ડતાની   �રુ�ા   ખતરામા ં  આવી   શક�   છે. 

● પી�ડતાને   એ   સમ�વો   ક�   તે�ુ ં  બોલ�ુ ં  અન ે  વી�ડયો   �ટૂ   કરવો   ક�ટલો   મહ��વ�ણૂ�   છે. 

● �હ�સાનો   એવો   કોઈ   ક�સ,   �મા ં  મોત   થ�ુ ં  હોય.   �રપોટ�   કરતા ં  પહ�લા   પી�ડતાના   પ�રવારની   મ�ૂંર�   લો. 

● જો   પી�ડતા   સગીર   હોય   તો   બાળક�ના   માતાિપતા   અથવા   વડ�લની   મ�ૂંર�   જ�ર�   છે.   મા�   સગીરની 

મ�ૂંર�   �રૂતી   નથી.   �યાન   રાખો,   માતાિપતા   ક�   વડ�લ   ક�   મોભીની   મ�ૂંર�   િવના   કોઈ   સગીરન ે  (કોઈ   પણ 

��થિતમા)ં   �ટૂ   કરવી    Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 �તગ�ત   ગૈરકા�નૂી 

છે. 

 

પી�ડતા   અન ે  તનેા   પ�રવારની   ઓળખ 

 

ભારતીય   દંડ   સ�ંહતા   �માણે   ર�પ   પી�ડતાનો   ઓળખ   છતી   કરવી   દંડપા�   �નુો   છે.   તમન ે  બે   વષ�ની 

(�બન�મીનપા�)   સ�   થઈ   શક�   છે.   ઓળખ   છતી   કરવાની   કાયદાક�ય   જોગવાઈ   આ   �માણે   છેઃ 

1. પોલીસ   અિધકાર�   �   આ   ક�સની   તપાસ   કરતો   હોય,   સાર�   િનયત   હોય   તો   તને ે  એ�ુ ં  કરવાનો   અિધકાર   છે. 

2. પી�ડતા   લ�ેખતમા ં  તનેી   મ�ૂંર�   આપ.ે 

3. �યાર�   પી�ડતાના   ન�કના   પ�રજન   તનેી   લ�ેખતમા ં  સમંિત   આપ.ે 

 

● જોક�   કાયદો   પોલીસ   તપાસ   અિધકાર�ન ે  સારા   ઈરાદા   સાથ ે  ઓળખ   છતી   કરવાની   સમંિત   આપ ે  છે.   પરં� ુ

તમે   એ�ુ ં  �યા ં  �ધુી   ન   કર�   શકો   �યા ં  �ધુી   તમાર�   પાસ ે  પી�ડતા   ક�   તનેા   પ�રવારની   લ�ેખતમા ં  મ�ૂંર�   ન 

હોય. 
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● જો   પી�ડતા   તેનો   ચહ�રો   નથી   દ�ખાડવા   માગતી,   પોતાની   ઓળખ   ��ુત   રાખવા   માગે   છે   તો   તમ ે  આ�ુ ં

કરશો-   પોતાનો   કોઈ   િમ�   �   તમાર�   સાથ ે  હોય   અથવા   પ�રવારના   કોઈ   સ�યના   �કાશ   સામ ે  અથવા 

પાછળથી   (�મા ં  પી�ડતાનો   ચહ�રો   ન   દ�ખાય)   એક   વી�ડયો   ��લપ   �ટૂ   કર�   શકો   છે   અન ે  પી�ડતા   તમેજ 

તેના   પ�રવારન ે  બતાવો   �થી   તેને   સતંોષ   થાય. 

● ચહ�રો   દ�ખાડવો   છે   ક�   નહ�,   વાત   કરવી   છે   ક�   નહ�,   તનેો   િનણ�ય   પી�ડતા   જ   કરશ.ે 

● જો   પી�ડતા   સગીર   છે   તો   તેના   પ�રવાર   ક�   મોભીની   મ�ૂંર�   હોવા   છતા ં  ત�ેુ ં  નામ   અન ે  ચહ�રો   ઉ�ગર   નહ� 

કર�એ. 
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યૌન   �હ�સા

 

 

��ૃઠ�િૂમઃ  કોઈ   �ય��ત   �ારા   કોઈ   દબાણ   િવના   �વત�ં   ર�ત ે  આપલેી   સમંિત   િવના   તનેી   સાથ ે  યોન   આચરણ   કર�ુ ં

યોન   �હ�સા   છે.   ત ે  �તગ�ત   એવી   ગિતિવિધમા ં  સામલે   કરવા   માટ�   �હ�સા   આચરવી,   બળજબર�   કરવી, 

અવા�ં�છત /અિન�છાએ   યૌિનક   ફાયદો   ઉઠાવવો. 

 

મ�હલા   િવ�ુ�   યૌન   �હ�સા   અન ે  ખાસ   કર�ને   બળા�કારનો   ઇિતહાસ   �ૂનો   છે.   દ�શનો   ચોથો   સૌથી   સામા�ય   �નુો 

બળા�કાર   છે.   નશેનલ,   �ાઈમ   ર�કો�્�સ   ��રુોના   2013ના   વાિષ�ક   �રપોટ�   �માણે   ભારતમા ં  2012મા ં  ર�પના 

24,923   ક�સ   દાખલ   થયા   છે.   �માથંી   24,470   એટલ ે  ક�   �દા�   98   ટકા   ક�સમા ં  આરોપી   ઓળ�ખતા   તમેજ 

ન�કના   હતા. 

ભારતમા ં  બળા�કાર   (વવૈા�હત   ર�પ   િસવાય)   �બન�મીનપા�   �નુો   છે.   જો   કોઈ   મ�હલા   સાથ ે  તનેો   પિત   ર�પ   કર�   છે 

તો   ક�વળ   ઘર�� ુ  �હ�સા   કા�નૂ   (2005)   �તગ�ત   કાય�વાહ�   થઈ   શક�   છે.   �   મા�   પી�ડતાન ે  �રુ�ા   બ� ે  છે.   પરં� ુ

�નેુગારને   સ�   થવાની   કોઈ   શ�તા   નથી   હોતી. 

 

ઇિતહાસ   અન ે  પરંપરાને   કારણે   કા�નૂન ે  લા� ુ  કરવો   આ�   પણ   ��ુક�લ   છે.   ગામો   અન ે  �ત�રયાળ   િવ�તારોમા ં

આ�   પણ   ��ડરન ે  લઈન ે  િપ�સૃ�ા�મક   િવચાર�ુ ં  ���ુવ   છે   અન ે  સબક   િશખવાડવા   ક�   સ�ના   �પમા ં  યૌન   �હ�સા 

યો�ય   માનવામા ં  આવ ે  છે.   પોલીસની   અસવંદેનશીલતા   િપ�સૃ�ા�મક   િવચારન ે  આગળ   વધાર�   છે.   તેઓ   મોટા 

ભાગે   એફઆઈઆર   ન�ધવામા ં  આનાકાની   કર�   છે   અન ે  સમાજ   બળા�કાર   માટ�   પી�ડતન ે  જ   દોષી   માને   છે. 

મ�હલાઓ   સામે   યૌન   �હ�સા,   �ામીણ   િવ�તારોમા ં  બદલો   લેવો   અન ે  વરે   વાળવા   માટ�   અન ે  �િતવાદ�   અ�યાચારો 

માટ�,   બળા�કારન ે  એક   હિથયારના   �પમા ં  વાપરવામા ં  આવ ે  છે.   મ�હલાઓન ે  પ�રવાર   તમેજ   સમાજની   ‘આબ�ુ’ 

અને   સપંિ�ના   �પમા ં  જોવામા ં  આવ ે  છે. 

 
યૌન   �હ�સા   પર   કાયદો   કયો   છે? 
 

�ડસે�બર   2012,   �દ�હ�મા ં  23   વષ�ય   પેરામ�ેડકલની   િવ�ાિથ�ની   સાથ ે  �ર   ગ�ગર�પની   ઘટના   બાદ   ભારતીય   દંડ 

સ�ંહતામા ં   (Criminal Law Amendment Act, 2013 �તગ�ત ) સશંોધન   કરા�ુ ં  અન ે  યોન   �હ�સા   તેમજ   યૌન 

ઉ�પીડન   �   દંડપા�   �નુો   છે,   તેની   નવી   પ�રભાષા   આપવામા ં  આવી.   કાયદા   �માણે   યૌન   �હ�સાની   પ�રભાષાઓ 

આ   �માણે   છેઃ 

  

�મુલો   (કલમ    354B) : �નુા�હત   બળનો   ઉપયોગ,   અથવા   મ�હલાના ં  કપડા ં  ઉતારવાનંી   કોિશશ   કરવી.  
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�રૂ�ુ ં  (કલમ    354C) : કોઈ   પણ   મ�હલાની   ઇ�છા   િવ�ુ�   અન ે  તનેી   મ�ૂંર�   િવના   તનેી   �ગત   પળોન ે  જોવી,   તનેી 

તસવીર   ખ�ચવી   અને   લોકોમા ં  શરે   કરવી. 

પીછો   કરવો   (કલમ    354D) : પીછો   કરવો   ક�   મ�હલાની   �પ�ટ   મનાઈ   હોવા   છતા ં  તનેો   વારંવાર   સપંક�   કરવો. 

ગેરકા�નૂી   ર�તે   વચેવી   (કલમ    370): ડરાવી,   બળ�યોગથી,   છેતર�ન,ે   સ�ાનો   �ુ�ુપયોગ   તમેજ   પસૈાની 

લવેડદ�વડ   માટ�,   કોઈ   �ય��ત�ુ ં  શોષણ   કરવાના   ઈરાદાથી   ભરતી   કરવી,   એક   જ�યાએથી   બી�   જ�યાએ   લઈ 

જવી,   રાખવી,   અદલાબદલી   કરવી. 

 

બળા�કાર   (કલમ    375) : મ�હલાની   સમંિત   િવના   મ�હલાની   યોનીમા ં  �લ�ગ   ક�   અ�ય   કોઈ   વ�� ુ  નાખવી,   અથવા 

પોતાના   િમ�   ક�   કોઈ   અ�ય   સાથ ે  આ�ુ ં  કરવા   મજ�રૂ   કરવી,   મ�હલાના   શર�રના   કોઈ   ભાગનો   આ   ર�ત ે  ઉપયોગ 

કરવો,   �થી   યોિન,   �દુામા ં  �વશે   થાય   અથવા   શર�રના   કોઈ   ભાગમા ં  �વશે   કરાવવો,   મ�હલાની   યોિન,   �દુા   ક� 

��ૂમાગ�   પર   પોતા�ુ ં  મ�   લગાવ�ુ ં  અથવા   મ�હલાન ે  પોતાની   ક�   અ�યની   સાથ ે  આ�ુ ં  કરાવવાન ે  મજ�રૂ   કરવી. 

 

સા��ુહક   બળા�કાર   (કલમ   376) 
 

પી�ડતના   અિધકારઃ   એફઆરઆઈ   ( FIR) ન�ધાવવી   અને   પોલીસ   માટ�   િનયમો   તેમજ   �ોટોકોલઃ 
 

● એફઆરઆઈ   (�થમ   �ચૂના   �રપોટ�   ક�   ફ�ટ�   ઈ�ફમ�શન   �રપોટ�)   પી�ડતાના   �હસાબે   �નુા�ુ ં  િવવરણ   હોય 

છે.   જ�ર�   નથી   ક�   પી�ડતા   જ   એફઆરઆઈ   ન�ધાવ.ે   ઘટનાનો   સા�ી   અથવા   કોઈ   આખી   ઘટનાનો 

�ણકાર   પી�ડતા   તરફથી   એફઆરઆઈ   ન�ધાવી   શક�   છે.   પણ   તણેે   એ�ુ ં  �યાર�   જ   કર�ુ ં  જોઈએ   �યાર� 

પી�ડતાની   �રૂ�   સમંિત   હોય   અને   બાદમા ં  થનાર   તપાસમા ં  મદદ   માટ�   તયૈાર   પણ   હોય.   યાદ   રાખો   ક� 

તપાસની   શ�આત   માટ�   આ   પહ�લો   દ�તાવજે   હોય   છે   �   પોલીસન ે  તયૈાર   કરવાનો   હોય   છે. 

● આમ   તો   �હ�સાની   દર�ક   િશકાર   મ�હલાન ે  �રપોટ�   કરાવવાનો   હક   છે,   પરં� ુ  ત ે  એ�ુ ં  કરવા   માગે   છે   ક�   નહ� 

એ   તનેી   મર�   છે.   પોલીસ   એફઆરઆઈ   ન�ધાવવાની   મનાઈ   ન   કર�   શક�.   જો   પોલીસ   એફઆરઆઈ 

ન�ધાવવાનો   ઈનકાર   કર�   તો   એ   પી�ડતાના   અિધકાર�ુ ં  ઉ�લઘંન   કર�   છે.   એફઆરઆઈ   ન   ન�ધાવનાર 

પોલીસને   બ ે  વષ�ની   સ�   થઈ   શક�   છે. 

● જો   કોઈ   પોલીસવાળો   ક�   પોલીસ   �ટ�શન   એફઆરઆઈ   ન   ન�ધે   તો   તમ ે  ઉ�ચ   અિધકાર�ઓ   (�વાક� 

એસપી,   ડ�સીપી)ન ે  અપીલ   કર�   શકો   છે.   જો   એ   પણ   ઈનકાર   કર�   તો   મ�ેજ���ટ   પાસ ે  �ઓ   (�મ   ક� 

�ડ����ટ   મ�ેજ���ટ,   ચીફ   ���ુડિશયલ   મે�જ���ટ   ક�   ચીફ   મ�ેોપો�લટન   મ�ેજ���ટ). 

● એફઆરઆઈ   કોઈ   પણ   પોલીસ   �ટ�શનમા ં  ન�ધાવી   શકાય   છે   અન ે  બાદમા ં  સબંિંધત   પોલીસ   �ટ�શનમા ં

મોકલી   શકાય   છે. 

● એફઆરઆઈ   ન�ધાવવા   માટ�   ફ�રયાદ�એ   પોલીસ   �ટ�શનમા ં  હાજર   રહ��ુ ં  જ�ર�   નથી.   ત ે  ફોન   પર 

અથવા   ઈ-મલે   પર   પણ   એફઆરઆઈ   ન�ધાવી   શક�   છે. 
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● જો   પી�ડતા   માનિસક   ક�   શાર��રક   ર�તે   (થોડ�   ક�   �ણૂ�)   અસમથ�   છે   તો   પોલીસ   અિધકાર�   એ   મ�હલા 

અથવા   મ�હલાની   �િુવધા   �માણે   એવી   જ�યાએ   જશ ે  �યા ં  ફ�રયાદ   લખાવી   શકાય.   જો   મામલો 

બળા�કારનો   હોય   તો   પણ   આ   જ   ���યા   અપનાવવામા ં  આવશ.ે 

● યૌન   શોષણ,   �પીન ે  જો�ુ,ં   પીછો   કરવો,   બળા�કાર   અન ે  સા��ુહક   બળા�કારના   ક�સમા ં  મા�   મ�હલા 

પોલીસ   અિધકાર�   �ારા   જ   �રપોટ�   ન�ધાવાશ.ે   એક   વાર   �રપોટ�   લ�યા   બાદ   લખનાર   અિધકાર�   માટ� 

અિનવાય�   છે   ક�   તને ે  �રપોટ�   વાચંી   સભંળાવ,ે   �થી   ન��   કર�   શકાય   ક�   ��ુ ં  જણા��ુ ં  એ�ુ ં  જ   લ��ુ ં  છે.   જો 

લખનાર   વાચંીને   સભંળાવી   ન   શક�   તો   તેન ે  વાચંવા   કહો.   આ   ફ�રયાદ�નો   અિધકાર   છે. 

● કોઈ   પણ   �કારના   ફ�રફાર   માટ�   પાછ�   પાની   ન   કરો.   એ   કાળ�   રાખો   ક�   �રપોટ�   એકદમ   �પ�ટ   અને   સટ�ક 

હોય. 

● પી�ડતાએ   હમંશેા ં  �રપોટ�ના ં  ત�યો   વગેર�   બી�   વાર   �યાનથી   જોવા ં  જોઈએ   ક�   યો�ય   છે   ક�   નહ�   અન ે

પોતાની   કોપી   લવેી   જોઈએ. 

● એફઆરઆઈની   કોપી   મ�યા   બાદ   24   કલાકમા ં  તપાસ   અિધકાર�   પી�ડતાન ે  મ�ેજ���ટ   સામ ે  ર�ૂ   કરશ,ે 

�થી   તે�ુ ં  િનવદેન   લઈ   શકાય. 

● દર�ક   પી�ડતાન ે  અદાલત   તરફથી   વક�લની   િનમ�કૂનો   હક   છે. 

● તપાસની   ��થિતની   �ણકાર�   માટ�   પી�ડતા   તપાસ   અિધકાર�નો   સપંક�   કર�   શક�   છે. 

● પોલીસ   મી�ડયા   માટ�   ક�   લોકો   માટ�   પી�ડતાની   ઓળખનો   �લુાસો   નહ�   કર�. 

● એક   મ�હલા   ક�   એક   બાળકને   એક   પોલીસ   �ટ�શનમા ં  રાતભર   ધરપકડ   કર�   શકાશ ે  નહ�. 

● પી�ડતાને   જો   અ�વુાદકની   જ�ર   હોય   તો   આપવો   પડશ.ે 

● �ચૂના   મ�યાના   24   કલાકની   �દર   પી�ડતાન ે  �ચ�ક�સા   પર��ણ   અન ે  સારસભંાળ   માટ�   ન�કની 

હો��પટલમા ં  લઈ   જવાશ.ે 

● પી�ડતાની   અ�ય   કોઈ   િવશષે   જ��રયાત   હોય   તો   �રૂ�   કરવી   પડશ.ે 

 

પી�ડતા   જો   સગીર   હોય   તોઃ 

● એવા   �થળે   િનવદેન   લ�ેુ ં  �યા ં  સગીર   રહ�તા   હોય   અથવા   �યા ં  તઓે   સહજતા   અ�ભુવ.ે 

● િનવદેન   ન�ધાવનાર   અિધકાર�   ઉપિનર��ક   (સબ   ઈ��પ�ેટર)   પદથી   નીચનેો   અિધકાર�   નહ�   હોય   અને 

એક   મ�હલા   અિધકાર�   પણ   હોવી   અિનવાય�   છે. 

● પોલીસ   અિધકાર�   વદ�મા ં  નહ�   હોય. 

● બાળક   કોઈ   પણ   ર�ત ે  આરોપીના   સપંક�મા ં  નહ�   આવ.ે 

● �ના   પર   બાળક   િવ�ાસ   �કૂ�   એવી   �ય��ત   હાજર   રહ�શ.ે  

● માનિસક   ક�   શાર��રક   ર�તે   (�િશક   ક�   �ણૂ�)   િવકલાગં   બાળકો   માટ�   એક   િવશષે�   બોલાવી   શકાય.   શ� 

હોય   તો   ઓ�ડયો-વી�ડયો   મા�યમથી   િનવદેન   ન�ધ�ુ ં  જોઈએ. 

● જો   શ�   હોય   તો   પોલીસ   આપાતકાલીન   આ�ય   માટ�   ન�કના   આ�ય   ઘરમા ં  સગીરન ે  લઈ   જશ ે  અને 

બાળક�યાણ   સિમિત   (સી.ડબ��.ુસી.)   સામે   ર�ૂ   કરશ.ે  
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● પોલીસ   24   કલાકમા ં  બાળક�યાણ   સિમિત   અન ે  િવશષે   �યાયાલયમા ં  બાળ   યૌન   �નુાઓના   દર�ક   મામલ ે

�રપોટ�   કરશ.ે 

 

 �ચ�ક�સા   પર��ણ 
● મે�ડકલ   તપાસ   મા�   પી�ડતાની   સમંિતથી   જ   થઈ   શક�   છે. 

● પી�ડતાને   �ના   પર   િવ�ાસ   હોય   એવી   એક   �ય��ત   �ચ�ક�સા   પર��ણમા ં  હાજર   હોય.  

● પી�ડતા�ુ ં  �ચ�ક�સા   પર��ણ   મા�   એક   મ�હલા   ડો�ટર   �ારા   જ   કરવામા ં  આવશ.ે 

● પોલીસ   એ   કાળ�   રાખશ ે  ક�   હો��પટલથી   ન�નૂા   એક�   કર�   ઝડપથી   ફોર���સક   લબેોર�ટર�મા ં  મોકલી 

આપવામા ં  આવ.ે  

● ડો�ટર   પી�ડતાના   ઘા,   શાર��રક   અને   જનનાગં   ઈ�ઓ   અન ે  એસટ�ડ�   અન ે  એચઆઈવી   માટ�   ઈલાજ 

કરશ.ે   તે   પી�ડતા   સાથ ે  સભંિવત   ગભા�વ�થા   અન ે  ગભ�   િનરોધક   િવશ ે  ચચા�   કરશ.ે 

● દર�ક   હો��પટલમા ં  પી�ડતાને   મફત   �ાથિમક   સારવાર   આપવી   અન ે  કાયદા   �માણે   ઘટના   બની   ક�   તરત 

પોલીસને   �ણ   કરવી   અિનવાય�   છે. 

● 2014મા ં  ��ુીમ   કોટ�   બળા�કાર   ન��   કરવા   માટ�   બ ે  �ગળ�   પરના   પર��ણ   પર   �િતબધં   લગા�યો   છે, 

અને   �તરરા���ય   ધારાધોરણ   �તગ�ત   કોઈ   પણ   �ચ�ક�સા   પર��ણ   કોઈ   પણ   �તના   દબાણ   િવના 

થ�ુ ં  જોઈએ.   જો   પી�ડતા   સમંિત   આપ ે  તો   મા�   ન�ધાયલેા   �ચ�ક�સક   જ   પર��ણ   કર�   શક�   છે. 

● પી�ડતાને   માનિસક,   મનોવ�ૈાિનક   અથવા   અ�ય   સલાહ   માટ�   મોકલી   શકાય   છે. 

● એક   હો��પટલ   �ારા   પી�ડતાની   સારવાર   ન   કરવી   એક   દંડપા�   �નુો   છે.   �ના   માટ�   �લવાસ   (�ની 

અવિધ   એક   વષ�   �ધુી   વધી   શક�   છે)   અથવા   દંડ   અથવા   બનં ે  થઈ   શક�   છે. 

 

�રપો�ટ�ગ   અને   �લુાકાત   �ટ�સઃ 

● �યાર�   તમાર�   સામે   યૌન   �હ�સાનો   મામલો   આવ ે  છે,   એક   પી�ડતાના   અિધકારન ે  �ણો,   પોલીસ   અન ે

ડો�ટરના   �ોટોકોલ      અને   એફઆરઆઈ   ન�ધાવવાની   ���યા   વગેર�ની   �ણકાર�   મળેવો.   આ   પી�ડતાની 

મદદ   અને   સહાયતા   હાસંલ   કરવાના   અ�ભુવ�ુ ં  દ�તાવ�ેકરણ,   તપાસ   અન ે  �રપોટ�   બનાવવા   તમાર� 

મદદ   કરશ.ે   પોલીસ   અથવા   ડો�ટરના   ઉ�લઘંનનો   ઝીણવટભય�   �રપોટ�   બનાવવામા ં  મદદ   કરશ.ે 

પી�ડતાને   મળતા   પહ�લા ં  ઉપર   આપલેા   આખા   ભાગન ે  �યાનથી   વાચોઃ 

● પહ�લા   તમે   ક�મેરા   કાઢ�ા   િવના   પી�ડતા   સાથ ે  વાત   કરો.  

● �ફ�માકંન   પહ�લા   કાળ�   રાખો   ક�   તમ ે  ��ૂચત   સહમતી   મળેવી   લીધી   છે. 
● જો   પી�ડતા   ��ુત   છે,   તો   તેની   મ�ૂંર�   િવના   વી�ડયોમા ં  ત�ેુ ં  નામ   અન ે  ઓળખ   છતી   ન   કરો.   જો   પી�ડતા�ુ ં

મોત   થ�ુ ં  હોય   તો   આ   મામલ ે  પ�રવારની   સમંિત   અિનવાય�   છે. 
● પી�ડતા   સગીર   છે   તો   તે�ુ ં/તેની   ઓળખ-નામ   અને   ચહ�રાનો   �લુાસો   ન   કર�   શકાય.   તમાર�   એ   ર�ત ે  �ટૂ 

કરવા�ુ ં  ક�   તનેો   ચહ�રો   ઉ�ગર   ન   થાય. 
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● એ   ન��   કરો   ક�   પી�ડતા   અથવા   પ�રવારના   સ�યની   �લુાકાત   લેતા   હોવ   �યાર�   તઓે   આરામથી   બઠેા 

હોય.  

● યૌન   �હ�સાની   ઘટનાના   વણ�નન ે  ફર�   ફર�   યાદ   ન   કરાવડાવો.   પી�ડતા   �તન ે  સભંાળ�   ન   શકતી   હોય 

અને   લાગણીના   આવગેમા ં  પીડામાથંી   પસાર   થતી   હોય   તો   ઘટનાન ે  �ડાણથી   સમ�વવા�ુ ં  દબાણ   ન 

કરો.   વાતચીત   દરિમયાન   તમે   ફર�   વાર   આ   બધી   �ણકાર�   પર   આવી   શકો   છો,   �યાર�   ત ે  વાત   કરવાની 

��થિતમા ં  આવી   �ય.   અથવા   તમે   કોઈ   અ�ય   �ય��ત   પાસથેી   �ણકાર�   મળેવી   શકો   છો   �ન ે  ઘટનાની 

�રૂ�   �ણ   હોય   અન ે  બાદમા ં  પી�ુસીમા ં  સામલે   કરો. 

 

ચેક�લ�ટઃ    પી�ડતા   સાથ ે  વાત   કરતા ં  હોય   �યાર�   નીચ ે  આપલેી   બાબતો   ખાસ   �યાનમા ં  રાખો.   આદશ�   �પ ે  એક 

વોઈસ   ઓવર   મા�   આ   �ણકાર�   સાથ ે  ર�કોડ�   કરવો   જોઈએઃ 

● તપાસ   કરો   ક�   એફઆરઆઈ   ન�ધાઈ   છે ? જો   હા,   તો   પોલીસના   �યવહાર   મામલ ે  પી�ડતાન ે  ખાસ   �છૂો.   �ુ ં

પોલીસ ે  સહયોગ   કય� ? �ુ ં  તઓે   સવંદેનશીલ   હતા ? (પોલીસના   �ોટોકોલ   અન ે  એફઆરઆઈવાળો   ભાગ 

વાચંો)  

● �ુ ં  મ�ેડકલ   તપાસ   થઈ ? �ુ ં  તપાસ   પહ�લા   તમાર�   મ�ૂંર�   લવેાઈ ? 

● �ુ ં  ડો�ટર   સવંદેનશીલ   હતા ? �ુ ં  તઓેએ   કોઈ   આ�મક   સવાલ   કય�   હતો,   દા.ત.,   તઓેએ   તનેી   યૌન 

��ૃઠ�િૂમ   પર   સવાલો   ઉઠા�યા   હતા ? 

● મે�ડકલ   તપાસ   ક�વી   ર�ત ે  થઈ,   આ   �ણવા   માટ�   �ુ ં   ‘બ ે  �ગળ�નો   ટ��ટ ’   (� ૂ  �ફ�ગર   ટ��ટ)   થયો , તમે 

મે�ડકો-લીગલની   કોપી   લઈને   કોઈ   ડો�ટર   પાસેથી   વચંાવી   શકો   છે.   જો   તમન ે  મ�ેડકો-લીગલ   કોપી 

વાચંવામા ં  ��ુક�લી   થતી   હોય   તો   તમે   ગોવા   ઓ�ફસનો   સપંક�   કર�   શકો   છો.  

  

યાદ   રાખો   ક�-   ઉ�લઘંન  સા�બત   કર�ુ ં  ��યત   મહ��વ�ણૂ�   છે.   (ઉપરના   ભ ે  ભાગ   �ુઓ).   મા�   ઘટનાની 

�ણકાર�   આપવી   �રૂ� ુ ં  નથી.   તમાર�   જણાવ�ુ ં  પડશ ે  ક�   પી�ડતાના   અિધકારો�ુ,ં   કાયદાક�ય   ���યા�ુ ં  ક�વી   ર�ત ે

ઉ�લઘંન   થ�ુ ં  છે.      પોલીસે   ક�વી   ર�ત ે  િનયમો   (�ોટોકોલ)�ુ ં  ઉ�લઘંન   ક�ુ�   છે. 
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િવવા�હત   બળા�કાર

 

 

��ૃઠ�િૂમઃ    સ�ં�ુત   રા��ના   અ�મુાન   �માણે   ભારતમા ં  �દા�   75   ટકા   પ�રણીત   મ�હલાઓ   િવવા�હત   બળા�કારનો 

િશકાર   થાય   છે.   તેમ   છતા ં  દ�શમા ં  એવો   કોઈ   કાયદો   નથી   �   લ�ન   બાદ   પિતના   બળજબર��વૂ�કના   સભંાગન ે

મનાઈ   ફરમાવી   શક�   અને   એ�ુ ં  કરનારને   સ�   અપાવી   શક�   છે.   એનો   અથ�   એ   થયો   ક�   ભારતમા ં  મ�હલાઓને 

પોતાના   શર�ર   પર   અિધકાર   �વો   �ળૂ�તૂ   અિધકાર   નથી.  

 

પિતની   યૌન   �હ�સા   િવ�ુ�   કાયદાક�ય   રાહત   મા�   ઘર�� ુ  �હ�સા   અિધિનયમ-   2005   �તગ�ત   જ   મળે   છે.   આ 

દ�વાની   (િસિવલ)   કાયદો   છે.   �મા ં  પી�ડતાન ે  ર�ણ   તો   મળે   છે,   પણ   �નુગેારન ે  સ�   મળવાની   કોઈ   સભંાવના 

નથી.   માટ�,   િવવા�હત   બળા�કારના   મામલામા ં  ફોજદાર�   કાયદાની   જ�ર   છે. 

 

જો   કોઈ   �ય��તની   પ�નીની   �મર   15   વષ�થી   ઓછ�   હોય   તો   ત ે  તનેી   સાથ ે  સભંોગ   કરતા   બળા�કારનો   આરોપી 

બની   શક�   છે.   જોક�   આ   જોગવાઈમા ં  જ   િવરોધાભાસ   છે.   ક�મ   ક�   છોકર�ઓના   લ�નની   કાયદાક�ય   �મર   18   વષ�   છે.  

િવવા�હત   ર�પ   મામલા�ુ ં  �રપો�ટ�ગ   ક�   ઈ�ટર�� ૂ  કરતી   વખત ે  તમ ે  આ   ભાગના   શ�આતમા ં  આપલેા   �ોટોકોલ�ુ ં

પાલન   કરો.   આ   મામલ ે  પણ   ઈ�ટર�� ૂ  �ટ�સ   અન ે  �રપો�ટ�ગ   ચેક�લ�ટ   યૌન   �હ�સાવાળા   સ�ેશનની   જ   રહ�શ.ે  

આ   �ક�સામા ં  તમને   એ   જણાવવાનો   મોકો   મળે   છે   ક�   િવવા�હત   બળા�કારના   ક�સમા ં  ફોજદાર�   કાયદાની   �મ   જ�ર 

છે. 

 

કા�નૂી   �ટ�સઃ  
�યા ં  �ધુી   િવવા�હત   બળા�કાર   પર   કોઈ   ફોજદાર�   કાયદો   નથી   �યા ં  �ધુી   ઘર�� ુ  �હ�સા   અિધિનયમ-   2005   હ�ઠળ 

ક�સ   ન�ધાવી   શકો   છે.   જોક�   આ   દ�વાની   (િસિવલ)   કાયદો   છે,   �મા ં  �નુગેારન ે  સ�   મળવાનો   કોઈ   અવકાશ   નથી. 
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ઘર�� ુ  �હ�સા

 

 

વષ�   2003મા ં  દ�શમા ં  ઘર�� ુ  �હ�સાના   50,703   ક�સ   દાખલ   થયા,   �   વધીન ે  2013   �ધુી   1,18,866   થઈ   ગયા. 

એટલે   ક�   10   વષ�મા ં  134 %નો   વધારો. 

 

ભારતમા ં  ઘર�� ુ  �હ�સા   કોઈ   ઉ�મ   વાત   નથી.   આ   �ુિનયાભરમા ં  થાય   છે.   પણ   ભારતમા ં  અ�ય   દ�શો   કરતા ં  થોડ� 

અલગ   છે.   ક�મ   ક�   અહ�   આ�   પણ   આવા   મામલામા ં  મૌન   રહ�વાની   સ�ં�ૃિત   છે.  

 

એક   સરકાર�   સવ�   �માણે   54 % ��ુુષ   અન ે  51 % મ�હલાઓ   માન ે  છે   ક�   જો   મ�હલા   પોતાના   સાસ�રયાવાળા�ુ ં

અપમાન   કર�,   બાળકો   અને   ઘરની   સારસભંાળ   ન   રાખે   અથવા   ખાવામા ં  મી�ંુ   વ� ુ  ક�   ઓ� ં  �વી   સામા�ય 

બાબતોમા ં  પિતનો   પ�ની   પર   હાથ   ઉપાડવો   યો�ય   છે. 

 

 

2005મા ં  ભારત   સરકાર�   ઘર�� ુ  �હ�સા   અિધિનયમ   પાસ   કય�.   કાયદામા ં  મૌ�ખક,   શાર�ર�ક,   યૌન   અથવા   આિથ�ક 

�ુ�ય�વહાર   સામેલ   છે-   ભલ ે  વા�તિવક   હોય   ક�   ધમક�   આપવામા ં  આવી   હોય.   એનો   મતલબ   એ   થયો   ક�   નીચ ે

આપેલામાથંી   બધાન ે  ઘર�� ુ  �હ�સાના   �પમા ં  માનવામા ં  આવ ે  છેઃ 

 

● માર�ુ,ં   ��ુો,   થ�પડ,   વઢ�ુ ં  ક�   ધ�ો   મારવો. 

● �ય��તગત   સપંિ�નો   િવનાશ   કરવો. 

● મ�હલાઓન ે  િમ�ો   અને   પ�રવાર   સાથ ે  મળવાથી   રોકવી. 

● િન�   ક�   �હ�રમા ં  અપમાન   કર�ુ.ં 

● જબરજ�તી   સપંિ�   પર   િનય�ંણ. 

● �બૂ   ઈ�યા�   કરવી   ક�   બવેફાઈનો   આરોપ   લગાવવો. 

● સે�સ   માટ�   મજ�રૂ   કર�ુ.ં 

● દહ�જ   ઉ�પીડન 

 

ઘર�� ુ  �હ�સા   પર   એક   ક�સ   દાખલ   કરવો 
(�ોત : http://www.bellbajao.org/home/resources/the-law-pwdva/) 
ઉપરો�તમાથંી   કોઈ   એક   ઘટના   બને   તો   �દુ   મ�હલા   ક�   તનેા   તરફથી   કોઈ   �ય��ત   નીચ ે  આપલેા 

અિધકાર�ઓમાથંી   કોઈ   એક   પાસ ે  �બ�   જઈ   �ચૂના   �રપોટ�   (ડ�આઈઆર)   ન�ધાવી   શક�   છેઃ 
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સરં�ણ   અિધકાર�    (પી.ઓ.)   �   સરકાર   �ારા   િનમ�કૂ   પામ ે  છે.   સરં�ણ   અિધકાર�   ડ�આઈઆર   ન�ધી   મ�ેજ���ટ 

સામે   ર�ૂ   કર�   છે   અન ે  કાળ�   રાખી   છે   ક�   અદાલત   �ારા   આપલેા   આદ�શ   લા� ુ  થાય. 

એક   સવેા   �દાતા-    એક   �વ�ૈ�છક   સ�ંથા   �   રા�ય   સરકાર   �તગ�ત   ન�ધાયલેી   હોય.   આ   એજ�સી   સરં�ણ 

અિધકાર�   (પીઓ)   પાસ ે  ડ�આઈઆર   દાખલ   કરાવવામા ં  મદદ   કર�   છે.   કાયદાક�ય   સહાય   આપ ે  છે.   હો��પટલ 

સારવાર,   સલાહ�ચૂન   અન ે  અ�ય   સહાયતા   આપ ે  છે. 

પોલીસ-    ભારતીય   દંડ   સ�ંહતાની   કલમ   498A   હ�ઠળ   પોલીસ   એક   �નુા�હત   ક�સ   ન�ધાવી   શક�   છે.   સાથ ે  જ   અ�રુોધ 

કર�   ઘર�� ુ  �હ�સા   અિધિનયમ   �તગ�ત   ડ�આઈઆર   ન�ધાવી   એક   કોપી   મ�ેજ���ટનો   મોકલશ.ે 

મે�જ���ટ-    ઘર�� ુ  �હ�સા   અિધિનયમ   �તગ�ત   મ�હલા   સીધા   જ   મ�ેજ���ટની   કોટ�મા ં  આવી   શક�   છે   અન ે  ડ�આઈઆર 

દાખલ   કરાવી   શક�   છે.   જો   મ�હલાનો   ક�સ   પહ�લાથી   િવચારાધીન   હોય   તો   ઘર�� ુ  �હ�સા   અિધિનયમ   �તગ�ત   એક 

‘વચગાળાની   અર� ’   આપી   કાય�વાહ�ની   માગ   કર�   શક�   છે. 

 
�યાન   રાખો   ક�   ઘર�� ુ  �હ�સા   મામલનેા   �રપો�ટ�ગ   ક�   ઈ�ટર�� ૂ  કરતી   વખત ે  એ   જ   િનયમો   (�ોટોકોલ)   હશ ે  �   યૌન 
�હ�સા   મામલ ે  છે. 
  
ઈ�ટર�� ૂ  �ટ�સઃ 

● પી�ડતા   સાથ ે  �લુાકાત   દરિમયાન   વાતચીત   કરો,   ન   ક�   ક�મરેા   સામ ે  બેસાડ�   સવાલોનો   મારો   ચલાવો.   એ 

ખાસ   જ�ર�   છે   ક�   ઓછામા ં  ઓછો   એક   �દવસ   તમ ે  તનેી   સાથ ે  િવતાવો,   �થી   ક�મરેા   સામ ે  આવતા ં  પહ�લા 

તમારો   તેની   સાથ ે  સબંધં   બધંાય   અન ે  વાતચીત   સહજ   થાય. 

● તમે   આ   �દવસનો   ઉપયોગ   સારા   બીરોલ   લવેા   માટ�   કર�   શકો   છે. 

● પી�ડતાએ   ક�વી   �કારની   �હ�સાનો   સામનો   કય�   એ   �ણ�ુ ં  મહ��વ�ુ ં  છે,   પણ   તમ ે  તમાર�   �તન ે  �યા ં  �ધુી 

સીિમત   ન   રાખો. 

● વાતચીતમા ં  સમજવાની   કોિશશ   કરો   ક�   એવી   કઈ   કઈ   ચીજો   હતી   �ના   કારણે   ત ે  �હ�સાન ે  રોક�   ન   શક�. 

લ�નન ે  છોડ�   ન   શક�,   �ુ ં  આિથ�ક   ર�ત ે  પિત   પર   િનભ�ર   હતી ? �ુ ં  તેન ે  ડર   હતો   ક�   તે   �હ�સાનો   િવરોધ   કરશ ે

તો   સમાજ   તને   જ   દોષી   માનશ ે? 

● એફઆરઆઈ   ન�ધાવવી   છે   ક�   નહ�,   તનેી   ઇ�છા   �ણો.   પછ�   �છૂો   ક�   કઈ   બાબતથી   મજ�રૂ   થઈ   �રપોટ�  

ન�ધા�યો ? અન ે  જો   નહ�   તો,   સમજવાની   કોિશશ   કરો   ક�   ક�મ   નહ� ? 

 

�રપો�ટ�ગ   ચેક�લ�ટઃ 

● એ   તપાસ   કરો   ક�   પી�ડતાએ   પોલીસનો   સપંક�   કય�   ક�   નહ� ?   પોલીસ�ુ ં  વત�ન   ક��ુ ં  હ� ુ ં? 

● �ુ ં  પોલીસ ે  એફઆરઆઈ   ન�ધાવવાની   ના   પાડ� ?   જો   એફઆરઆઈ   થઈ   છે   ક�   ક�સમા ં  આગળ   �ુ ં  ���યા 

ચાલી   રહ�   છે ? 
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એિસડ   �મુલો

 
 

��ૃઠ�િૂમઃ    ભારતીય   દંડ   સ�ંહતાની   કલમ   326   �માણે   કોઈ   પણ   �ય��ત   પર   એિસડથી   �મુલો   કરવાનો   �નુો   છે. 

તેની   ઓછામા ં  ઓછ�   10   વષ�ની   �લ   છે.   દંડની   સાથ ે  સાથ ે  સ�ન ે  આ�વનમા ં  પણ   બદલી   શકાય   છે.   જ��ટસ 

વમા�   કિમટ�ની   ભલામણોને   આધાર�   2013મા ં  યૌન   ઉ�પીડનના   કાયદામા ં  સશંોધન   કર�   આ   કાયદો   પણ 

બનાવવામા ં  આ�યો   છે. 

 

એિસડ   �મુલાના   પી�ડત   માટ�   સહાય,   સારવાર   અન ે  સાથ ે  સાથ ે  એિસડના   વચેાણન ે  િનયિં�ત   કરવા   માટ�   ��ુીમ 

કોટ�   2013મા ં  ક�ટલાક   �દશાિનદ�શ   કયા�   છેઃ  

 

તેમ   છતા ં   2014મા ં  આખા   ભારતમા ં  એિસડ   એટ�ક   309   ક�સ   દાખલ   થયા   છે. 
 

એિસડ   �મુલામા ં  મોટા   ભાગે   �મુલાખોરો   �ણકાર   અન ે  એવા   હોય   છે   �મનો   �મે   પામવાની   કોિશશ   પી�ડતાએ 

�ુકરાવી   દ�ધી   હોય.   એ�ડસ   �મુલાથી   ગભંીર   ઘા   પડ�   છે   અન ે  કાયમી   અપગંતા   પણ   આવ ે  છે.   પી�ડતો   માટ�   �જ�દગી 

બોજસમાન   બની   �ય   છે.   ચહ�રો   બગડ�લો   હોવાથી   કોઈ   નોકર�એ   પણ   રાખ� ુ ં  નથી. 

 

એિસડ   �મુલા   પી�ડતની   સારવાર   અને   �નુવા�સ   માટ�   ��ુીમ   કોટ�ના   �દશાિનદ�શ 
 

● સરકાર�   અન ે  �ાઈવટે   હો��પટલમા ં  એિસડ   �મુલાના   પી�ડતન ે  સારવાર   માટ�   સ�ંણૂ�   �િુવધા   (સારવાર, 

દવા,   પથાર�,   ભોજન,   દવાઓ)   મફત   આપવામા ં  આવ.ે   કોઈ   હો��પટલ   ઈનકાર   ન   કર�   શક�   ક�   તમેને   �યા ં

�િુવધા   નથી.   હો��પટલમા ં  સૌથી   પહ�લા   �ાથિમક   સારવાર   અપાય   અન ે  ત�બયત   ��થર   થતા ં  પી�ડતને 

કોઈ   સાર�   હો��પટલમા ં  િશ�ટ   કરાવામા ં  આવ,ે   �યા ં  સાર�   �િુવધાઓ   હોય. 

● એિસડ   �મુલા   પી�ડતની   સારવારની   મનાઈ   કરનાર   હો��પટલ   સામ ે  કાય�વાહ�   થઈ   શક�   છે. 

● 2014મા ં  લ�મી   ક�સમા ં  ભારતની   સવ��ચ   �યાયાલય ે  એ   ન��   ક�ુ�   છે   ક�   એિસડ   �મુલાની   પી�ડતાને   15 

�દવસની   �દર   3   લાખ   �િપયા   લ�તુમ   રકમ   સહાયના   �પમા ં  ફાળવવામા ં  આવ.ે 

● �ડસે�બર   2015મા ં  તે�બ   �મુલામા ં  પ�રવત�ન   ક���   �ારા   દાખલ   એક   અર�મા ં  ચચંલ   અન ે  સોનલ 

પાસવાન   બ ે  બહ�નના   ક�સમા ં  સહાયતા   રકમ   10   લાખ   �ધુી   વધારવામા ં  આવી   છે.   કોટ�   ક�ુ-ં    “લ�મી 

મામલ ે  �યાયાલય   �ારા   આપવા   આવ�ેુ ં  આ�ાપ�   �ાકં   ન ે  �ા ં  એિસડ   �મુલા   પી�ડતન ે  વ� ુ  સહાયતા 

આપવામા ં  રોક�   ર�ુ ં  છે,   ખાસ   કર�ને   પી�ડતના   શર�ર�   ગભંીર   ઈ�ઓ   પહ�ચી   હોય.   �ન ે  આ   કોટ�   �યાનમા ં
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લવેાની   જ�ર   છે.   આ   િવશષે   ત�યોને   આધાર�   આ   કોટ�   3   લાખ   �િપયાથી   વ� ુ  સહાયતા   �દાન   કર�   શક� 

છે. 

● એિસડ   �મુલો   મામલ ે  સહાય   �જ�લા   િવિધક   સવેા   �ાિધકરણ   �ારા   આપવામા ં  આવ ે  છે. 

● સૌથી   પહ�લા   �   હો��પટલમા ં  એિસડ   �મુલાના   પી�ડતની   સારવાર   થતી   હોય   �યાથંી   એક   સ�ટ��ફક�ટ   મળશ ે

ક�   અ�કુ   મ�હલા   ક�   અ�કુ   છોકર�   એિસડ   �મુલાની   પી�ડત   છે.   પોતાની   સારવાર,   �લા��ટક   સ�ર�   અન ે

રા�ય   તમેજ   ક���   સરકાર   �ારા   મદદ   માટ�   બનાવલેી   યોજનાઓનો   લાભ   લેવા   માટ�   આ   સ�ટ��ફક�ટનો 

ઉપયોગ   કર�   શક�   છે. 

 
એિસડ   �મુલો   રોકવા   માટ�   એિસડના   વચેાણ   પરના   ��ુીમ   કોટ�ના   �દશાિનદ�શઃ 
 

● એિસડના   ��ુલા   વચેાણ   પર   રોક,   �ુકાનદારોએ   ખર�દદારો   અન ે  ખર�દ� /વચેાણ   થયલેી   મા�ાનો   રોજનો 

ર�કોડ�   રાખવાનો. 

● એિસડ   એવી   �ય��તન ે  વચેી   શકાશ ે  �   પોતા�ુ ં  ઓળખપ�,   રહ�ઠાણ�ુ ં  સરના�ુ,ં   ટ��લફોન   નબંર   ર�ૂ   કરશ ે

અને   એિસડ   ખર�દવા�ુ ં  કારણ   સિવ�તાર   ર�ૂ   કર�. 

● એિસડ   વચેનાર   �ુકાનદાર   એિસડના   �ટોકની   15   �દવસની   �ણકાર�   િવ�તારના   એસડ�એમને   આપશ.ે 

● જો   એિસડનો   અઘોિષત   �ટોક   પકડાય   તો   એસડ�એસન ે  બધા   માલ   જ�ત   કરવાનો   અન ે  50,000   �િપયા 

�ધુીનો   દંડ   આપવાનો   અિધકાર      છે. 

● �ટક   (�રટ�લ)મા ં  વચેાનાર   એિસડ   એટ�ુ ં  હલ�ંુ   હો�ુ ં  જોઈએ   ક�   તનેી   માનવ   શર�ર   પર   કોઈ   હાિનકારક 

અસર   ન   થાય. 

● 18   વષ�થી   ઓછ�   �મરના   લોકોને   એિસડ   નહ�   વચેી   શકાય. 

● આ   �દશાિનદ�શો�ુ ં  ઉ�લઘંન   કરનારન ે  સબંિંધત   એસડ�એમ   50,000   �િપયા   �ધુી   દંડ   ફટાકર�   શક�   છે. 

  

મામલોમા ં  હ�ત�પે   માટ�ઃ   પહ�લા   એ   તપાસ   કર�   લો   ક�   ઉપર   આપલેા   �દશાિનદ�શોના   બ ે  ખડંોમાથંી   કો�ુ ં  કો�ુ ં

ઉ�લઘંન   કરવામા ં  આ��ુ ં  છે.    આજ   ત�યો /�ણકાર�ન ે  આધાર�   એક   વોઈસ   ઓવર   ર�કોડ�   કરો. 
  

ઈ�ટર�� ૂ  �ટ�સઃ  

નીચે   આપેલા   ��ુાઓ   ખાસ   �યાનમા ં  રાખવા   �વા   છે,   �યાર�   તમ ે  પી�ડતા   સાથ ે  વાત   કર�   ર�ા   હોય.   ભલ ે  તમ ે

ઈ�ટર�� ૂ  �ટૂ   કરતા   હોય,   લખી   ર�ા   હોય   ક�   વોઈસઓવર   લખી   ર�ા   હોય.   

  

��ૂટ�ગ /ઈ�ટર�� ૂ  ટ�મઃ 
● �રપો�ટ�ગ   અને   ઈ�ટર�� ૂ  માટ�   એ   જ   �ોટોકોલ�ુ ં  પાલન   કરવા�ુ ં  રહ�શ ે  �   �લ�ગ   આધા�રત   �હ�સાવાળા 

ભાગમા ં  શ�આતમા ં  આપવામા ં  આ�યા   હતા. 
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● ઓળખઃ   પી�ડતની   �મરની   ચો�સ   ખબર   હોવી   જોઈએ.   જો   પી�ડત   સગીર   હોય   તો   ત�ેુ ં  નામ   અન ે

ચહ�રો   દ�ખાડ�   શકાશ ે  નહ�.   એવી   ર�તે   �ટૂ   કરો   તનેી   ઓળખ   ��ુત   રહ�. 

● તેને   વારંવાર   એ   �છૂો   ક�   િવ�તારથી   બતાવો   ક�   તમાર�   સાથ ે  �ુ ં  �ુ ં  થ�ુ.ં   જો   પી�ડતા   ભાવના�મક   અને 

માનિસક   પીડા   અ�ભુવતી   હોય   તો   િવ�તારથી   ન   �છૂો.   એ   �યાર�   વાત   કરવાની   ��થિતમા ં  આવ ે  �યાર� 

પણ   �ણકાર�   મેળવી   શકો   છો.   અથવા   કોઈ   એવા   શ�સ   પાસથેી   �ણકાર�   મળેવો   �ન ે  આખી   ઘટના 

િવશ ે  ખબર   હોય   અન ે  તેને   પોતાની    P2Cમા ં  દશા�વો. 

● �યાન   રાખો   ક�   ઈ�ટર�� ૂ  દરિમયાન   પી�ડતના   પ�રવાર   આરામથી   બઠેા   હોય. 

 

   �રપો�ટ�ગ   ચેક�લ�ટઃ 
● એ   તપાસ   કર�   લો   ક�   એફઆરઆઈ   ન�ધાઈ   છે ? જો   હા   તો,   પોલીસ   સાથ ે  અ�ભુવ   ક�વો   ર�ો ? �ુ ં  પોલીસ ે

મદદ   કર� ? �ુ ં  પોલીસ   સવંદેનશીલ   હતી ?  

● �ુ ં  �જ�લા   િવિધક   સવેા   �ાિધકરણ   (�ડ����ટ   લીગલ   સિવ�િસઝ   ઓથો�રટ�)એ   ��ુીમ   કોટ�ના   �દશાિનદ�શો 

�જુબ   પી�ડતન ે  સહાયતા   આપી. 

● �ુ ં  પી�ડતની   સમયે   અને   મફતમા ં  સારવાર   થઈ ? �ુ ં  તેના   ઈલાજમા ં  આનાકાની   થઈ ? અને   હો��પટલ ે

તેના   માટ�   �ુ ં  કારણ   દશા���ુ ં? એ   સરકાર�   હો��પટલ   હતી   ક�   �ાઈવટે ? 

● �મુલાખોર   કોણ   છે ? 

● પોલીસના   જણા�યા   �માણે   આ   �મુલા�ુ ં  કારણ   �ુ ં  હોઈ   શક�   છે ? 
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દહ�જ

 
  
��ૃઠ�િૂમઃ    દ�હજ   િનરોધક   અિધિનયમ-1961   હોવા   છતા ં  દ�શમા ં  છોકર�ના   લ�ન   સમય ે  દહ�જ   આપ�ુ ં  સામા�ય 

બાબત   છે.   મોટા   ભાગે   આ   રકમ   એટલી   બધી   હોય   છે   ક�   ��ુી   પદેા   ન   થાય   એ   માટ�   માતાિપતા   ગમ ે  ત ે  હદ   �ધુી 

જઈ   શક�   છે.   ક�ટલાય   લોકો,   ખાસ   કર�ન ે  ��ુુષ /છોકરાવાળા   એ   માટ�   દહ�જિવરોધી   કાયદાનો   િવરોધ   કર�   છે,   �થી 

મ�હલાઓ   અને   તેમના   ઘરવાળા   આ   કાયદાનો   ખોટો   લાભ   ઉઠાવ ે  છે.   જોક�   આ   કાયદો   હોવા   છતા ં  દહ�જ   અને   તનેી 

સાથ ે  જોડાયલેા   �ક�સાઓ   સતત   સામે   આવતા   રહ�   છે   અન ે  દહ�જ   હ�યા   સામા�ય   છે.   આખા   ભારતમા ં  2010મા ં

દહ�જથી   જોડાયલેી   હ�યા   અથવા   આ�મહ�યાના   8339   ક�સ   ન�ધાયલેા   છે. 

  

ક�સ   �ટડ� : લ�નના   બ ે  મ�હના   પછ�   મીતાએ   પોતા�ુ ં  સાસ�ર�ુ ં  છોડ�   દ��ુ,ં   ક�મ   ક�   ત ે  પિત   અન ે  તનેા   પ�રવારનો 

શાર��રક   અન ે  માનિસક   અ�યાચાર   સહન   ન   કર�   શક�.   ત ે  પોતાના   �ણ   વષ�ના   ��ુ   સાથ ે  સ�ંઢડા   ગામમા ં  પોતાના 

માતાિપતા   સાથ ે  રહ�વા   આવી   ગઈ.   તેના   સાસ�રયાવાળા   તમેના ં  ઘર�ણા ં  અન ે  રોકડા   પસૈા   માગતા   હતા,   પણ 

મીતાને   ના   પાડ�   દ�ધી.   તેને   મારવામા ં  આવી   એટ�ુ ં  જ   નહ�,   પણ   લોખડંના   ગરમ   સ�ળયાથી   ડામ   પણ   દ�ધા. 

તેમ   છતા ં  તેના   માતાિપતા   એ   વાત   પર   ભાર   આપતા ં  ક�   ત ે  તનેા   લ�ન   �ટૂતા   બચાવ,ે   નહ�   તો   સમાજમા ં  આબ�ુ 

જશ.ે   આ   ક�સ   �ટડ�ને   એક   બીજો   વળાકં   આપો.   જો   તનેી   બહ�ન   હોય   તો   �ુ ં  થાય ? 

  

�રપો�ટ�ગ   �ટ�સઃ 

● દહ�જ   માટ�   �હ�સાન ે  કારણે   ક�ટલીય   મ�હલાઓ   તમેના   માતાિપતા   સાથ ે  રહ�વા   આવી   �ય   છે.   તમાર� 

પી�ડત   મ�હલાની   સાથ ે  સાથ ે  તેના   માતાિપતાનો   ઈ�ટર�� ૂ  પણ   કરવો   જોઈએ.  

● પી�ડત   સાથ ે  વાત   કરતા ં  મા�   ઘટના /�હ�સા   અથવા   ત ે  �ાર�   પાછ�   ફર�   વગેર�   પર   જ   �યાન   ક���ીત   ન 

કરો.   તમાર�   કોિશશ   એ   રહ�વી   જોઈએ   ક�   તણેે   એ�ુ ં  �ાર�   િવચા�ુ�   ક�   બસ   હવ ે  બ� ુ  થ�ુ ં  અન ે  ઘ   છોડ�   દ��ુ ં 

● માતાિપતાના   ઈ�ટર��મૂા ં  દહ�જ   િવશ ે  વાત   કરો.   તમેન ે  �છૂો   ક�   જો   તમાર�   પાસ ે  પસૈા   હોત   તો   �ુ ં  તઓે 

આપત ? આપણે   એ   સમજવાનો   �ય�ન   કર�   ર�ા   છ�એ   ક�   �ુ ં  તઓે   દહ�જની   રકમની   િવ�ુ�   છે   ક�   આ   �થા 

સામે ? જો   દહ�જ   ન   આપી   શક�   તો   ર�તો   �ુ ં? એ   લોકો   હમંશેા ં  વધાર�   માગણી   ક�મ   કર�   છે ? 

● જો   તમેન ે  વ� ુ  એક   ��ુી   હોય   તો   �છૂોઃ   તેના   માટ�   �ુ ં  તયૈાર�   કરશો-   �ુ ં  દહ�જ   નહ�   આપો-�ુ ં  દહ�જ   માટ� 

પૈસા   બચાવશો / દ��ુ ં  કરશો ? 

● જો   તમેન ે  ��ુ   હોય   તો   �છૂોઃ   જો   તમારા   ��ુના   લ�ન   થશ ે  તો   �ુ ં  દહ�જ   લશેો ? 

● બીરોલઃ   લ�નનો   ફોટો   આલબમ,   પી�ડત   અન ે  તેના   પ�રવારની   િસ�વ�ેસ,   ગામ   અન ે  આસપાસના 

િવ�તારોના   શોટ. 
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