भारत सरकार
प सूचना काय लय

िवशे ष लेख

मुंबई

“घे उं च भरारी”
भावना गोखले

दरवष 8 माच हा जागितक मिहला िदन हणून साजरा कर यात येतो तसा यावष ही िविवध तरांवर
सव
दरवष

साजरा कर यात आला. भारत सरकार या मिहला आिण बाल िवकास मं ालया या वतीने
ाितिनिधक

े ात उ लेखनीय काम क न दे शा या

गतीत योगदान दे णा या, बहू

क पकता असणा या मिहलांचा स कार या िनिम ाने कर यात येतो. यावष ची संक पना “बी बो ड
फॉर चज ही आहे . यावष दे शभरातून 31 मिहलांची या पुर कारासाठी िनवड कर यात येऊन यांना
8 माचला हणजे जागितक मिहला िदनी गौरिव यात आले. आज पासून

येक मिह यात दोन अशा

31 जण या कामिगरीची ओळख "घे भरारी' या मािलकेमधू न क न दे णार आहोत. आपले अिभ ाय
आ हाला pibmarathi@gmail.com आिण pibmumbai@gmail.com या मे ल वर
या मािलकेची सश सत नारी आहे संगीता अ यर

अव य कळवा.

संगीता अ यर जागितक पातळीवरील डॉ युमटरी आिण लघु िच पटां या दु िनयेत उगवणारा एक
तारा, मु यतः िद दशनासाठी लोकि य. ितची ' गॉ स इन शॅक स' ही डॉ युमटरी आंतररा

ीय

पातळीवर उ कृ टतेसाठी नावाजली गेली. दि ण भारतातील महो सव, यासाठी आिशयन ह

चा

मो

ा

माणावर कर यात येणारा अनिधकृत उपयोग

आिण या मागची काळी बाजू

काशात

आण याचे काम या डॉ युमटरीने केले आहे . हे ह ी जंगलातून बेकायदे शीर पकडू न आणून न यासाठी
यां यावर कर यात येणारे अ याचार या डॉ युमटरीम ये िचि त केले आहे . यासाठी सं कृती आिण
धम यांचा आधार घे यात आला हे िवशेष.
भारतीय ह
ह

या िवषयी िवचारले असता संगीता हणाली की, बेकायदे शीरपणे पकड यात आले या

ना फारच ू र वागणूक दे तात यांना तळप या उ हात ठे वतात, यांना पुरेसे अ न व पा यािवना

ठे व याने ते उ मळू न पडतात कवा मरतात. वष 2017 म ये 4 ह ी मे लेत, तर 2016म ये यांना दे यात
येणा या आ यंितक शारीिरक यातनांमुळे,

ुबरकोलॅिसस, पाय आिण पोटां या िवकारांकडे कर यात

आले या दु लि त यवहारामुळे 26 ह ी दगावले.
केरळ रा यातील पल कड येथे संगीताचा ज म झाला. मा यिमक आिण उ च मा यिमक िश ण
भारतात झा यानंतर 1984 म ये ितने जीवशा

ात िव ान पदवी ा त क न पय वरण िश ण आिण

संदेशवहन या िवषयात पद यु र अ यास केला तसेच टोरांटो कॅनडा येथील हं बर महािव ालयात
ॉडका ट जन िलझम प ु र अभयस म ही पूण केला. ती दि ण आि के या नैरोबी आिण बमुडा
(कॅिरिबयन ) येथे वा त यास होती आिण आता कॅनडा या टोर टो शहरात राहते .

संगीताला िविवध पुर कार िमळाले असून याम ये 2013 म ये िमळाले या ' नेतृ व, शा वत आिण
वैय तक िवकासा साठी या सं थापक पुर काराचा समावेश आहे . इंडोनेिशयाम ये नुक याच झाले या
पय वरण आरो य आिण सां कृितक िच पट महो सवाम ये ितला

ित या ," मा टस िथसीस

डॉ युमटरी, कॅने ट ग द डॉ स : टे िल हजन यूज मीिडया अँड लायमे ट चज' साठी उ कृ टता
पुर कार िमळाला .
2008 म ये संगीताला लोकि य बरमूडा मािसकाने "बे ट सारण प कार", हा िकताब िदला. ितने
बमुडा रा

ीय

ट या सं थे साठी 13 भागांम ये बनिवले या अ वल पय वरण जाग कतेवरील

डॉ युमटरीसाठी 'द फॉरे ट ि िम घम' हा पुर कार दे यात आला. या मािलकेचे सव च िनयामक
मंडळ आिण िवधानसभा हाऊस यांनी

िवशेष कौतुक केले असून स या िह मािलका

येक शाळे त

शै िणक उपयु तता हणून दाखिवली जात आहे .

' गॉड इन शॅके स' या

मािहतीपटासाठी घे यात आले या पिर मांब ल िवचारले असता संगीत

हणाली की तीन वष सतत मािहती िमळवणे, खोल जंगलात जाऊन फुटे ज िमळवणे, कधी िनसग ची
साथ तर कधी कठोर ,
ओकायचा, रानटी ा यांचा

झालेला िनसग , कधी सामा य तापमान तर कधी सूय नुसता आग
ास, गु त कॅमरा, हिडओ ारे रे कॉडड ग करतांना कमालीची दमणूक

हायची अशा पिर थती मािहतीपटाचे रे कॉिडग केले.. जवळपास 200 तासांचे फुटे ज मािहतीपटासाठी
तयार कर यात आले. केरळ मधील ह ी, यांचे मालक आिण ोकर यां या यवहारावरील (जे नफा
िमळिव यासाठी ह

ना भा

ाने दे तात ) शॉ स अस याने मािहतीपटाचे टील शॉ स भारता या

सव च यायालयात सादर कर यात आले आहे त.
'युनायटे ड नेश स जनरल िवधानसभेत १० या आंतररा ीय ह ी िच पट महो सवाम ये सहभागासाठी
'गॉड इन शॅके स' सादर कर यात आ यानंतर मािहतीपटाला नामांकन िमळाले आिण 10 आंतररा

ीय

िच पट महो सव पुर कार ा त झाले. या म ये माच 2017 म ये भारतीय आंतररा ीय िच पट
महो सवाचा समावेश आहे . http://vimeo.com/156208028 या लक ारे 'गॉड इन शॅके स' चे 30

सेकंदाचे

ल
े र तु ही बघू शकता . नॅशनल िजओ ािफक या पिह या पानावर लीड टोरी हणून

कािशत कर यात आली आहे . लंडन टे िल ाफ आिण काही मुख दू रदशन चॅने स तसेच जगातील
िविवध वृ प ांनी या मािहती पटाब ल भरभ न लेख
www.godsinshackles.com या संकेत थळाला भेट

कािशत केलेत.

अिधक मािहती साठी

ा.

हॉईस फॉर आिशयाई एिलफ ट सोसाइटी ब ल िवचारले असता संगीत हणाली की, जुन 2013 म ये
मािहतीपट सािरत झा यानंतर ितने भारतातील ह ी या सम यांना वाचा फोडावी या उ े शाने वाईस
फॉर आिशयाई एिलफ ट सोसाइटीची िन मती केली. ही
क याणासाठी आिण यां या वतमान
सं थे ची सं थापक आिण अ य

सोसाइटी केरळ

मधील

ह ी या

थतीत सुधारणा हावी हणून काय करत आहे . संगीता या

हणून काम बघते . काम िनरंतनपणे चालू आहे .

कॅनडा या िड कवरी चॅनेल वरील िनसग आिण व य जीवनावर आधािरत डे ली लॅनेट या मािलकेसाठी
रोज अहवाल वाचन तसेच बमुडा येथील एबीसी/सीबीएस या वािह यांची सू संचलनाची जबाबदारी
संगीताने वीकारली . ती बमुडा पय वरण युतीची सहसं थापक आहे . मदर अथ संघटनेला जोड या
गे या पासून संगीताला मदर अथ ब ल अ या मक संल नता नेहमीच वाटत आली आहे . ज हा मी
1999 ला आरो य आिण पय वरण प कार हणून किरयर ला सुरवात केली त हापासून िनसग आिण
व यजीवना ब ल चा माझा अनु भव असा आहे की मा या िनरंतर कामाचा थकवा आिण ताण कमी
कर यासाठी हे काम एक आरो य

ोत आहे . बरे च तास कामांवर खच के यानंतर आंतिरक इ छा

श ती या जोरावर मी पु हा पु हा हा अनु भव ह तांतिरत क

शकते . ती स या हािफ गटन पो ट

साठी एक सहयोगी लेखक हणून िलखाण करत आहे .
ह

चा छळ टाळ यासाठी लोकां या मानिसकते त बदल घडू न यावा यासाठी तु ही काय उपाय,

मापदं ड योजलेत ?
खूप भाविनक होऊन संगीत हणाली,

य ात खूपच कमी हणजे केवळ 40,000 आिशयाई ह ी

जगात बाकी आहे . याम ये बदल अपिरहाय आहे , पण तो एका रा ीतून होणार नाही. अशा पिर थतीत
ह ीची िपळवणूक िकती िदवस आिण कशी सहन करणार? लहानपणीच ह

ना यां या कळपापासून

दू र केले जाते, त णपणी यां या समागमा या नैस गक/मूलभूत अिधकारांपासून यांना वंिचत ठे वले
जाते असेच चालू रािहले तर यां या जाती वाढणार कशा ?
आ हाला मालकाला , ोकसला आिण मदतगारांना पय यी यव था दे याची गरज आहे कारण हा
उ ोग खूप मोठा आहे . ि शूर पुरम येथे बिघतले तर सव िव े ते एकि तपणे हा यवसाय करतात जो

बराच पैसे कमवून दे तो , पयटक खु श असतात कारण यांना जंगल सफारीचा आनंद ह ी या पाठीवर
बसून िमळाला असतो, मग तो लहान ह ी का असेना ? कोणी या बाबत ह त ेप करीत नाही. हणजेच
पु हा िव े यांपयत संदेश पोहचिव यासाठी बहू कलमी प दत अस याची आव यकता आहे .
जे हा लोकांना िशि त करायचे आहे ते हा पयटनाची संपूण क पना बदलणे आव यक आहे . केरळ
पयटनाचा संपूण भर ि शूरपूरमवर आहे पण मी इथे इको-पयटन प दती सुचवेन, ही पयटकांसाठी
एक सुवणसंधी राहील. अशा अनेक संधी केरळ म ये आहे त, िवशेषतः गत सां कृितक नृ य आिण
पारंपिरक आयुविदक औषधी उपचार प दती जी संपूण जगाला केरळ या पायाशी आणून सोडे ल.
आिण हे फ त ते हाच श य आहे जे हा पयटन प दतीम ये आमूला बदल घडे ल.
आपण एक मिहला व यजीव प कार आहात, जे हा अर यात ह
तु हाला कोण या सम यांना त ड

ावे लागते ? िवशे षतः ह

चे शू टग कर यासाठी जाता ते हा

या छळवणु कीचे

हिडओ काढतांना

कोण या आ हाना मक सम या आहे त?
संगीता : मी मा या

ी अस याचा मा या यवसायाम ये कधी बाऊ केला नाही . कबहु ना मला मा या

मिहला अस याचा फायदा झाला. कुठ याही महो सवातील ह
नाकारायचा अशावेळी

चे फोटो शूट करतांना माहू त परवानगी

िनयोजन , आिण यो य यव था क न चुपचाप िविडओ शू टग केले िवरोध

असूनही ब याच भयानक इमे जेस/फोटोज ता यात घेतले. तो एक सावजिनक काय म होता यांनी
ितकार कर याचे काहीच कारण न हते , यांनी तसे कबूलही केले मग यांनी कॅमे रे का ज त केले
हणजेच यांना मािहती होते िक ते जे काही करत आहे ते चुकीचे आहे .
हे ह ी मंिदरां या मालकीचे आहे त का? जर असतील तर मु या ा यांना दे यात येणा या ासाब ल
यांना िश ा झाली का?
संगीता अ यर: ह ी मु यतः खाजगी नागिरकां या
भ तभावाने ह

मालकीचे आहे त, आिण

यापैकी काह नी

ना मंिदराला दान केले आहे असेही काही िन वाथ भ त आहे त परंतु

वा तवाची क पना नाही की इथे ह

यांना

चा यापार चालतो. यापार करणारे धम आिण सं कृतीचा आधार

घेतात याची चीड येते. ह ी यु ांत वापरले जायचे जे हा आप याकडे अ याधु िनक श

े, अ याधु िनक

यं णा न हती परंतु आता सव असूनही भारतीय यांचे मूळ अ या मक दे णे िवसरले आहे त. आम या
भारतीय सं कृतीत मु या ा यांब ल दया, ेम, सहानु भूती सांिगतली आहे परंतु ि शूरपूरमचे िच
वेगळे च आहे ितथे बेधडकपणे ह

ची छळवणूक केली जाते

दे वा या नावाने

ाणी शोषण हा अ यंत ू र

कार आहे , हा थांबिव यासाठी तु ही काय पाऊले

उचललीत ?
संगीता अ यर: कुठ याही धम ंथात मग तो हदूंचा असो, मु लम असो कवा ि

चन असो ह

या

उ सवातील वापराला परवानगी आहे . परंतु धम या नावाखाली या लोकांनी अ यंत बुि मान असले या
ा याचा

यापार मांडला. लोक आता कुठे जाग क होत आहे त यांना स याची क पना येत आहे .

आिण हणूनच अशा मािहती िच पटां ारे लोक िश णाचे काम आव यक आहे

यामुळे

यांचा

टकोन बदलेल याची समज बदलेल.
तु ही टीम वक करतांना सामािजक आिण भाविनक अडचण ना कशा सामोरी जाता?
खरे बघता मा या ॉड शन टीमम ये संगीतकारा यितिर त मी एकटीच मिहला आहे आिण आ ही सव
यवसाियक पातळीवर काम करत अस याने
संपादका या

येकाला आप या कामाची जाणीव आहे . एका

ासदायक वतणुकीमुळे मी याला एकदा झापले होते एवढं च. मी खंबीर अस याने असे

संग िशताफीने हाताळू शकते तसेच मी मा या टीमला नेहमीच उ कृ ट कामासाठी अिभ ेिरत करीत
असते यामुळे टीमम ये एक यासाियक उ सािहत वातावरण असते .
संगीताने केले या काय चे िनरी ण के यास असे ल ात येते की, अ यंत अवघड काम एक
असूनही, सामािजक जबाबदारी या भावनेतून संगीताने केले. ती आिशयातील ह
अिधकारासाठी लढली, ितने ह

ी

या मूलभूत

ना दे त असले या गैरवतणुकीब ल आवाज उठवला. संगीता हे

ीश तीचे उ म उदाहरण आहे .
आप याला कळत नाही के हा कुठे नैस गक श ती कोणा या
घेईल. एकदा का
बिघत यास 'गॉड

पाने शा वत िवकासाचे काम क न

लक झाले की य ती झपाट यासारखी कामाला लागते संगीताचा

वास

लक' खरे अस याचे जाणवेल . या नारी श तीचा यो य स कार न झा यास

नवल.
भारताचे रा

पती

ी णव मुखज यांनी संगीताचा िदनांक 8 माच या मिहलािदनी

“नारी श ती

पुर कार” दे ऊन गौरव केला. ितचे िवशेष अिभनंदन क न ही मुलाखत इथे च थांबवू या.
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