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कर"याचा %य&न कर"यात आला आह.े 
 
सािह�याचा आढावा : 

भारतीय िच)पटातील ि+यां,या भिूमकां,या 
िवकासाब-ल ल.मी (१९९१) यांनी 3हट4या%माणे, 
भारतीय िच)पटांम6ये ि+यां,या भिूमका या 
दादासाहबे फाळके यां,या राजा ह�र�ं	 मधील 
िनि�9य प&नी ते आई,या भिूमकेतील  मदर इिंडया 
ते मदर ९८ मधील एकेरी पालक&वा,या भिूमकेत 

असणारी आई ह े एक अ=ूत असून तो एक 
आ>हाना&मक %वास आहे. १९६० पासनू भारतीय 
समाजातील पAुषसCाक >यवDथेम6ये ि+यां,या 
समDया जशा जशा समोर येत गे4या तश- तशा 
&यां,या भिूमका िच)पटां,या मा6यमातून आकारास 
येऊ लाग4या. यापैकI अिधकांस िच)पटात 
समाजातील मिहलां,या समDयांना घेऊन हKडंा, 
िवधवागहृ, बला&कार या अशा अनेक भिूमका 
िच)पटांतून साकार"यात येऊ लाग4या हो&या. 
िवशेष 3हणजे ह े िच)पट >यावसाियक उ,चांक गाठू 
शकले नाहीत तसेच अिधकाअिधक %ेNकांपयOत ते 
पोहच ू शकले नाहीत. (नंदकुमार, २०११)  दसुरे 
3हणजे ह ेअसे िच)पट फQ मिहला आिण &यां,या 
समDयाम6येच गुंतलेले होते. (बुटािलआ, १९८४) 
&यामळेु  जरी या िच)पटां,या मा6यमातून 
मिहलां,या समDया पड�ावर साकार"यात आ4यात 
तरी &या मिहलां,या TिUकोनातून साकार4या नसनू 
पAुष पा) िकंवा नायक ह े  &या पVरDथीतीला कसे 
समोरे जाऊन &यांचा सामना करतात यावरच अिधक 
लN कW Xीत कर"यात आले होते.  
१९२० ला पिह4यांदा भारतीय िच)पटाम6ये 
मिहलांनी अिभनय केला आहे. अिभनय करणाYया 
या मिहला अँ[लो इिंडयन हो&या. &यामळेु मळु 
भारतीय मिहलां,या तुलनेत या मिहला वेग]या 
हो&या. (गंटी, २००४) &याचबरोबर भारतीय िच)पट 
उ�ोगात     %ेNकांना      भारतीय       %Dथािपत 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ:- 

भारतीय िच)पट हा एकमेव जनसामा�यांचा 
सवा̂त मोठा %भावी संवादाचा मा6यम असून 
जवळपास १२ लाख लोकं हे दर आठवड्याला 
िच)पटगहृात आिण मि4टaलेbसम6ये िच)पट 
बघत असतात. एका मोठ्या लोकसंcये,या 
मनोरंजाचे मा6यम 3हणनू िच)पट उ�ोगाकडे 
पािहले जाते. िच)पट ह े जनसंवादाचे %भावी 
आिण मोठे साधन अस4यामळेु %ेNकांचे मनोरंज 
>हावे या गरजेतून िच)पट िनिम̂ती करणे ह े या 
िच)पट उ�ोगाचे %ाथ3य ठरलेले आहे.  बॉ3बे 
िच)पट उ�ोग हा पAुष%धान िच)पट उ�ोग 
आह.े िहदंी िच)पटांम6ये पAुषसCाक 
समाज>यवDथेवर आधारीत पAुषकW Xी िच)पटांची 
मोठ्या %माणावर िनिम̂ती झा4याचे िदसनु येते 
आिण &यामळेुच या िच)पटां6ये ि+यांना दfुयम 
दजा̂ दे"यात आला िकंवा &यां,या वाट्याला या 
दfुयम दजा̂,या भिूमका आ4या आहते. पवूgपार  

चालत आले4या Aढी ,परंपरा आिण चाकोरीब6द 
जीवन यांचे अंतरंग उलगड"याचे काम िच)पटAपाने 

पड�ावर साकार"याचा %य&न केला गेला आहे .
भोगिवलासी साधने िकवा %ेमाचे आकष̂णाची कW Xे 
3हणनू िच)पटांम6ये ि+यांचे Dथान िनिiत कर"यात 

आले आहे .सती सािव)ी  ,राणी आिण पती 
सेवेकVरता सव^Dव अप̂ण कर"याची तयारी ठेवणाYया 
या ि+यां,या भिूमकांचे सादरीकरण िच)पटांतून केले 
आह े .असे जरी असले तरी वत̂मानकाळातील 
िच)पटांम6ये ि+यां,या भिूमकांम6ये मोठ्या %माणात 
बदल झाला आह.े ि+यां,या भिूमका या बदला,या 
िदशेने माग̂9मन कVरत आहते  .नाचगा"यापलीकडेही 

या नाियकांनी उCम भिूमका साकाAन आपले एक 
वेगळे Dथान िनमा̂ण केले आहे .ही &यांची जमेची 

बाज ू आह.े %Dतूत शोध िनबंधा,या मा6यमातून 
मागील ६० वषा̂म6ये िहदंी िच)पटातील ि+यां,या 
भिूमकांम6ये झाले4या बदलाचे िचिक&सक िवjेषण  
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समाजम4ुयांची जपणकू होताना आवडेल अशाच भिूमका मिहलांनी पड�ावर साकारा>यात याची सAुवात झाली होती. (नंदकुमार, २०११) मिहलांनी पड�ावर 
कोण&या भिूमका साकार4यात &यापेNा पAुष िद[दश̂कांनी &यांना कोण&या भिूमका पार पाडायला सांिगत4या ह े अिधक मह&वाचे समजले जाते. कारण पुAष 
िद[दश̂कांनी मिहलांना kया पड�ावर भिूमका साकारायला भाग पाडले &या एकुणच &या पAुष िद[दश̂कांवर समाजमनाचा झालेला पVरणाम, समाजातील िनतीम4ुय, 
िवlास यांचा अिधक %भाव असनू %ेNकांना काय आवडेल या TिUकोनातूनच &यांनी मिहलांचे सादरीकरण पड�ावर केले आहे. याब-ल १९६८ साली िम4टन 
रॉिकच यांनी &यां,या िस6दांताम6ये िवlासहाय̂ता, वागणकू आिण म4ुये यांचे अिधक सिवDतर िवjेषण केले आहे. ( सौ3या नंदकुमार, २०११) 

िच)पटा,या मा6यमांतून %ेNकांपय̂त जे कथा पोहचिव4या जातात &या कथानकांमधनू ि+यां,या %ितमा %ेNकांपयOत कशा प6दतीने पोहचिव4या 
जातात िकंवा %ेNकांपयOत कोणता संदेश पोहचिवला जातो ह े पाहणेही मह&वाचे अस4याचे सौ3या नंदकुमार यांनी &यां,या शोध िनबंधाम6ये मांडले आह.े 
‘मिहलांचे सादरीकरण’ ही संnा िच)पट Nे)ात ऑफ ���न आिण ऑन ���न 3हणजेच पड�ामागे आिण पड�ावर कVरअर कA पाहणाYया मिहलां,या बाबतीत 
वापरली जाते.  (नंदकुमार, २०११) 

भारतीय िच)पटांमधील ि+यांचे िचि)करण ह ेमकू िसनेमा ते आजिमती,या >यावसाियक िच)पटांम6ये भरपरू बदल झालेले आढळून येतात. तरी या 
बदलाला न जमुानता आजही िच)पटातील ि+यां,या भिूमका oा दfुयम दजा̂,या अस4या,या आढळून येतात. यामाग,या सव^साधारण कारणांमागे जाणकारांचे 
मते, ि+यां,या या िचि)करणाला िकंवा सादरीकरणामागे फQ ऐितहािसक आिण सांDकृितक कारणेच जबाबदार अस4याचे सांगतात. ( गोकुलिसंग आिण 
िदसनायके २००४) %ारंभी ि+यांनी िच)पटांम6ये काम करणे 3हणजे नारी जातीला कलंक लावणे असे समजले जात होते. (गंटी २००४) &यामळेू ि+यांनी 
जे>हापासनू काम करायला सAुवात केली ते>हापासनूच िद[दश̂कांनी सामािजक िनयम आिण सामािजक TिUकोनातून ि+यांना िच)पटांम6ये सादर के4याचे िदसनू 
येते. अिधकाअिधक मिहला या लहान बिहणी,या भिूमकेत  (लहान भावाची काळजी घेणे, आईला Dवयंपाकात मदत करणे, घरकामात लN देणे आिण विडलांनी 
िनवडले4या मलुाशी ल[न करणे ) आदश̂ प&नी ( घरकामात दN, कुटंुबाची सव^ काळजी घेणारी आिण पती,या िनधनांतर संपण̂ू आय�ुय पती,या Dमरणाम6ये 
काढणारी आिण आई 3हणनू समप̂णा,या भिूमकेत ि+यांचे सादरीकरण कर"यात आले आहते. (गोकुलिसंग आिण िदसनायके २००४) मिहलां,या िच)पटातील 
सादरीकरणाबाबत मन�ूमतृी या परुाणqंथालाही जाणकारांनी कारणीभतू अस4याचे 3हटले आह.े &यां,या मते +ीला कधीही Dवातंrय अबािधत कर"यात आले 
न>हते, +ीने फQ आnाधारक राहsन सपप̂ण आिण &यागा,या भिूमकेत राहsन तीला ल[नाआधी विडलां,या तुलनेत दfुयम Dथान, ल[नानंतर पती,या तुलनेत दfुयम 
दजा̂ आिण पती,या िनधनांतर मलुांवर अवलंबून राहsन दfुयम Dथानी राहावे लागत असे. (गोकुलिसंग आिण िदसनायके २००४) या अशा िच)पटांम6ये आदश̂ 
प&नी,या भिूमका या पौरािणक कथानकुांनसुार घेतले जात होते. kयाम6ये सािव)ी, िसता या पतीसेवेसाठी आिण पती,या चरणी सव^Dव अप̂ण कAन Dवतः,या 
इ,छा – आकांNा, Dवतःचे सखु आिण आनंद या सवाOचा &याग कAन पती,या सेवेत राहsन आदश̂ +ी 3हणनू भिूमका िनभावली आह.े एवढच नाही तर ही आदश̂ 
प&नी लwिगकT�या पिव) आिण श6ुद तसेच िनxावान असावी असेही सांिगतले जायचे. (गोकुलिसंग आिण िदसनायके २००४) िच)पटांचा हा मcुय िवषय 
पAुष%धान समाज>यवDथेला व6ृदyगत करत होता. (नंदकुमार २०११) भारतीय िच)पटातील ि+यां,या भिूमकेतील वाDतिवकता ही +ीचे ल[न, सामािजक आिण 
वैयिQक ओळख या,याशी संबंिधत होती. ल[न ही परंपरागत कत̂>याचीच जाणीव नाही तर &यां,या इतर मौिलक अिधकाराचीही िशकवणीसाठी जबाबदारी होती. 
(च9वतg १९८९ पान.9.४६-४७) िहदंी िच)पटांम6ये +ीने साकारलेली भिूमका ही पAुषासाठी,या इ,छा कW X िकंवा पAुषांसाठी 3हणून साकार"यात आ4या 
आहते. ह े सादरीकरण हॉलीवडू,या धतgवर साकारलेले अस4याचे पWडाकूर 3हणतात. पAुषां,या लwिगक आकष̂णापोटी ि+यां,या भिूमका या ‘आदीवासी 
पोशाखात’ आिण ‘ओ4या साडीत’ नाचताना दाखिव4या आहते. ( गोकुलिसंग आिण िदसनायके २००४) ७०, ८० आिण ९० ,या दशकात मcुय %वाहातील 
भारतीय िच)पटांम6ये ि+यांना िहरोईनचा दजा̂ दे"यात आला. मcुय%वाहातील िच)पटांम6ये जे>हा ि+यांना िहरोईनचा दजा̂ दे"यात आला ते>हा मा) &यांना 
अिभने)ीपेNा [लॅमर डॉल, नायकांसोबत झाडाभोवती बागेत नाचणे आिण कॅ�े डांसर 3हणून अशा काही भिूमका &यां,या वाटयाला आ4यात. 

आज %िस6द िद[दश̂क मीरा नायर, दीपा मेहता आिण मेघना गुलजार यांनी भारतीय समाज>यवDथेमधील विज^त घटकांवर बोट ठेउन िच)पट तयार केले 
आहते. &यांनी &यां,या िच)पटां,या मा6यमातून +ीसमलwिगकता, बहKिववाही, पया̂यी मात&ृव या वादqDत िवषयांना हाताळ"याचे एक मोठे धाडसी %य&न केले 
आह.े या िच)पटांम6ये ि+यांनी %ेम, मातृ&व एवढच नाही तर पती,या परवानगी िशवाय आपले गभ^ भाड्याने दे"या,याही मोठ्या आ>हाना&मक भिूमका साकार4या 
आहते. तसेच फायर आिण कामस�ु या िच)पटां,या मा6यमातून ि+यां,या लwिगक सखुा,या स�ु इ,छांना जगासमोर मांड"याचाही %य&न केला गेला आह.े महेश 
मांजरेकर यां,या अि�त�व िच)पटाम6ये तर या िवषयाला मोठ्या संवेदनेने हाताळ"याचा %य&न केला गेला आह.े  
 
सशंोधन सम#या :  

िहदंी िच)पटांतील ि+यां,या भिूमकांब-ल %ितसादकांचा अिभ%ाय काय आह े? 
 
सशंोधनाची उि%&्ये : 

िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांब-ल %ितसादकांनी िदले4या %ितसादाव�न गे4या ६० वषाOम6ये िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकाम6ये 
कोणते बदल झाले आहते, सुAवातीपासून,या ठरािवक िकंवा पठणीत4या (Stereotypes)  भिूमकाम6ये कालपर&वे कसे बदल जाणवत गेले तसेच िच)पटातील 
नाियकांना फQ [लॅमर डॉल 3हणनू, िकंवा मWदिूहन >यQI िकंवा िच)पटातील &यांची हजेरी ही दfुयम दजा̂ची आहे का हे जाणनू घे"यासाठी &यां,या भिूमकांचे 
िचिक&सक िवjेषण करणे ह े%Dतूत संशोधनाची उि-U्ये आहते. 
 
काया(�मक )या*या : 
मिहलांची /  ि�यांची भूिमका – िहदंी िच)पटांम6ये मिहला पा)ांनी िनभावलेली भिूमका  
 



िहंदी िच�पटातील ि�यां�या भूिमकांचे िचिक�सक िव�ेषण  

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Available online at www.lsrj.in 

 

 

सशंोधन प,दती : 

%Dतूत संशोधन ह े %ितसादकां,या िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकाब-ल िदले4या अिभ%ायाशी िनगडीत आहे
प6दतीम6ये मोडत आहे. (पंड्या, एस.आर. २०१०) 

आह.े 
 
नमुना िनवड : 

 %Dतूत संशोधन िवषयासाठी याTि,छक प6दतीने एकुण 
&याम6ये पाच उCरदाते ह ेअनसुुिचत जाती या %वगा̂तील असनू 
 
सशंोधनाची साधने : 

%Dतूत  िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांचे िचिक&सक िवjेषण या संशोधन िवषयासाठी एकुण िविवध 
%ितसादकांकडून %�ावली,या DवAपातून भ�न घे"यात आली
कर"यात आला आहे. kयाम6ये पण̂ूपणे मा�य, मा�य,
मेथड प6दतीचा वापर कर"यात आला असून याची अंतग̂त संलि[नत िवlसनीयता ही 
पडताळणी कर"यात आली आह.े (http://researchbasics.education.uconn.edu/excel
estimates/ पनुपा̂िदत ५ ऑbटोबर, २०१६). kयाम6ये या पाच घटकIय �ेणीचे कमी
सवा̂िधक म4ुय ह े%ितसादy,या िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकाब-ल,या अिभवCृीला अधोरेिखत करीत आहे

 
मािहतीचे िव�ेषण : 
01 2मांक १  : मागील ६० वषा7त ि�यां�या िच�पटातील

त8ा 2मांक 

0ितसाद 9ेणी पूण(पणे मा:य 
2मांक -- 

ट;केवारी -- 

%ितसाद �ेणीची उCरे या पाच %ितसाद �ेणीम6ये समानपणे िवतरीत झाली आहे कI नाही

कर"यात आली असनू असे िनदश̂नास आले कI, χ2 
समान िवतरण झाले नाही. बहKतांश %ितसादक या िवधानाशी सहमत होत नाही उदाहरणादाखल 
िवधानाला %ितसादकांनी मा�य िकंवा पूण̂पणे अमा�य के
 
िन=कष( : 

वVरल नमदु सामqुी,या िवjेषणावAन असे लNात येते कI
 
 
 

0%
0%

50%

100%

पूण�पणे पूण�पणे पूण�पणे पूण�पणे 
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%Dतूत संशोधन ह े %ितसादकां,या िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकाब-ल िदले4या अिभ%ायाशी िनगडीत आहे
) तसेच %ितसादकांनी िदले4या अिभ%ायावAन याची मांडणी ही अ�वेषणा&मक स

%Dतूत संशोधन िवषयासाठी याTि,छक प6दतीने एकुण ६७ उCरदाते िनवड"यात आले असनू &याम6ये ९ पुAष आिण 
&याम6ये पाच उCरदाते ह ेअनसुुिचत जाती या %वगा̂तील असनू ३४ पदवी आिण २८ पद>यCुर आहते. नमनुा िनवड ह ेमुंबई उपनगर येथील आहते

%Dतूत  िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांचे िचिक&सक िवjेषण या संशोधन िवषयासाठी एकुण िविवध 
%ितसादकांकडून %�ावली,या DवAपातून भ�न घे"यात आली. याम6ये उCरासाठी पाच-घटकIय %ितसाद �ेणीचा  (five-point response categories

, अिनिiत, अमा�य आिण पण̂ूपणे अमा�य या �ेणी कर"यात आ4या आहते
प6दतीचा वापर कर"यात आला असून याची अंतग̂त संलि[नत िवlसनीयता ही ०.७८ एवढी असून ऑनलाईन Vरअलॅिबलीटी कॅ4bयलेुटर प6दतीने 

http://researchbasics.education.uconn.edu/excel-spreadsheet-to-calculate
kयाम6ये या पाच घटकIय �ेणीचे कमीतकमी आिण जाDतीत जाDत ५६ आिण 

सवा̂िधक म4ुय ह े%ितसादy,या िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकाब-ल,या अिभवCृीला अधोरेिखत करीत आहे. 

िच�पटातील भूिमकाम,ये काही बदल झालेला  नाही. 

%ितसादकांकडून िमळालेला %ितसाद खालील%माणे – 
त8ा 2मांक १ ) िहंदी िच�पटातील ि�यांची ६० वषा(तील भूिमका 

मा:य अिनिCत अमा:य पूण(पणे अमा:य

८ १ ३९ 
११.९४ १.४९ ५८.२१ 

 

%ितसाद �ेणीची उCरे या पाच %ितसाद �ेणीम6ये समानपणे िवतरीत झाली आहे कI नाही, ते शोध"यासाठी ‘काय वग�’ काढ"यात आला असनू &याची 

 = ७८.३ एवढे असनू ते (P = 0.0001) एवढे  लNणीय आह.े &यामळेु असे िनदश̂नास येते कI
%ितसादक या िवधानाशी सहमत होत नाही उदाहरणादाखल ५८ (८६.५७) या आकड्यावAन असे लNात येते कI

िवधानाला %ितसादकांनी मा�य िकंवा पूण̂पणे अमा�य केले आह.े 

वVरल नमदु सामqुी,या िवjेषणावAन असे लNात येते कI, मागील ६० वषा̂म6ये िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांम6ये बदल झालेला आहे

11.94% 1.49%

58.21%
28.36%

पूण�पणे पूण�पणे पूण�पणे पूण�पणे मा	यमा	यमा	यमा	य अिन��तअिन��तअिन��तअिन��त अमा	यअमा	यअमा	यअमा	य पूण�पणे पूण�पणे पूण�पणे पूण�पणे 

अमा	यअमा	यअमा	यअमा	य

�हंद��हंद��हंद��हंद� िच�पटातीलिच�पटातीलिच�पटातीलिच�पटातील ��यांची��यांची��यांची��यांची ६०६०६०६०
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%Dतूत संशोधन ह े %ितसादकां,या िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकाब-ल िदले4या अिभ%ायाशी िनगडीत आह.े&यामळेु ह े वण̂ना&मक संशोधन 
तसेच %ितसादकांनी िदले4या अिभ%ायावAन याची मांडणी ही अ�वेषणा&मक सव¥Nणातून कर"यात आली 

पुAष आिण ५८ मिहला यांचा समावेश आह.े 
नमनुा िनवड ह ेमुंबई उपनगर येथील आहते.  

%Dतूत  िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांचे िचिक&सक िवjेषण या संशोधन िवषयासाठी एकुण िविवध ५६ %� आिण उप%�ांची उCरे 
point response categories) वापर 

अमा�य या �ेणी कर"यात आ4या आहते. याम6ये �ोनबॅक या अ#फा 

एवढी असून ऑनलाईन Vरअलॅिबलीटी कॅ4bयलेुटर प6दतीने 
calculate-instrument-reliability-

आिण २८० एवढे म4ुय येत आह.े याम6ये 

 
पूण(पणे अमा:य एकुण 

१९ ६७ 
२८.३६  

 
काढ"यात आला असनू &याची χ2 गणना 

&यामळेु असे िनदश̂नास येते कI, %ितसादाचे 
या आकड्यावAन असे लNात येते कI,वरील 

वषा̂म6ये िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांम6ये बदल झालेला आहे. 
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01 2मांक २ : भारतीय िच�पटांम,ये �ीला `Gलॅमर

त8ा 2मांक 

0ितसाद 9ेणी पूण(पणे मा:य 
2मांक १ 

ट;केवारी १.४९ 

%ितसाद �ेणीची उCरे या पाच %ितसाद �ेणीम6ये समानपणे िवतरीत झाली आहे कI नाही

कर"यात आली असनू असे िनदश̂नास आले कI, χ2 = 
समान िवतरण झाले नाही. मोठ्या संcयेने %ितसादक या िवधानाशी सहमत होत नाही उदाहरणादाखल 
कI,वरील िवधानाला %ितसादकांनी मा�य िकंवा पण̂ूपणे अमा�य के
 
िन=कष( : 

वVरल नमदु सामqुी,या िवjेषणावAन असे लNात येते कI
िच)ण पड�ावर साकारले जात नाही. 
 
01 2मांक ३) : आता�या काळात िहंदी िच�पटांम,ये

त8ा 2मांक 

0ितसाद 9ेणी पूण(पणे मा:य 
2मांक १० 

ट;केवारी १४.९३ ८०
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Gलॅमर डॉल’ Mहणून दाखिवOयात येत आहे. 

%ितसादकांकडून िमळालेला %ितसाद खालील%माणे – 
त8ा 2मांक २ ) िहंदी िच�पटातील ि�यांची Gलॅमर डॉलची भूिमका 

मा:य अिनिCत अमा:य पूण(पणे अमा:य

३ २ ४५ 
४.४८ २.९८ ६७.१६ 

 

%ितसाद �ेणीची उCरे या पाच %ितसाद �ेणीम6ये समानपणे िवतरीत झाली आहे कI नाही, ते शोध"यासाठी ‘काय वग�’ काढ"यात आला असनू &याची 

= १०४.२७ एवढे असनू ते (P <0.0001) एवढे  लNणीय नाही. &यामळेु असे िनदश̂नास येते कI
मोठ्या संcयेने %ितसादक या िवधानाशी सहमत होत नाही उदाहरणादाखल ६१ (९१.०५ % ) 

वरील िवधानाला %ितसादकांनी मा�य िकंवा पण̂ूपणे अमा�य केले आह.े 

वVरल नमदु सामqुी,या िवjेषणावAन असे लNात येते कI, िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांम6ये बदल झालेला असनू &या फQ [लॅमर डॉल 3हणूनच &यांचे 

िच�पटांम,ये �ीयां�या भूिमकांम,ये बदल होत असनू �यांना िविवध भूिमका

%ितसादकांकडून िमळालेला %ितसाद खालील%माणे – 
त8ा 2मांक ३ ) िहंदी िच�पटातील ि�यां�या िविवध भूिमका  

 
मा:य अिनिCत अमा:य पूण(पणे अमा:य

५४ २ -- 
८०.६० २.९९ -- १

 

4.48% 2.98%
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23.88%
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पूण(पणे अमा:य एकुण 

१६ ६७ 
२३.८८  

 
काढ"यात आला असनू &याची χ2 गणना 

&यामळेु असे िनदश̂नास येते कI, %ितसादाचे 
) या आकड्यावAन असे लNात येते 

िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांम6ये बदल झालेला असनू &या फQ [लॅमर डॉल 3हणूनच &यांचे 

भूिमका देOयात येत आहेत. 

पूण(पणे अमा:य एकुण 

१ ६७ 
१.१४९  
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%ितसाद �ेणीची उCरे या पाच %ितसाद �ेणीम6ये समानपणे िवतरीत झाली आहे कI नाही

कर"यात आली असनू असे िनदश̂नास आले कI, χ
%ितसादाचे समान िवतरण झाले नाही. मोठ्या संcयेने %ितसादक या िवधानाशी सहमत होत नाही उदाहरणादाखल 
लNात येते कI,वरील िवधानाला %ितसादकांनी मा�य िकंवा पण̂ूपणे अमा�य केले आहे
 
िन=कष( : 

वVरल नमदु सामqुी,या िवjेषणावAन असे लNात येते कI
िच)पटाम6ये भिूमका साकारत असतात. 
 
01 2मांक ४)  भारतीय िच�पटात िवशेषतः िहंदी

त8ा 2मांक 

0ितसाद 9ेणी पूण(पणे मा:य 
2मांक १६ 

ट;केवारी २३.८८ 
 

%ितसाद �ेणीची उCरे या पाच %ितसाद �ेणीम6ये समानपणे िवतरीत झाली आहे कI नाही

कर"यात आली असनू असे िनदश̂नास आले कI, χ2 
समान िवतरण झाले नाही. मोठ्या संcयेने %ितसादक या िवधानाशी सहमत होत नाही उदाहरणादाखल
कI,वरील िवधानाला %ितसादकांनी मा�य िकंवा पण̂ूपणे अमा�य केले आहे
 
िन=कष( :  

वVरल नमदु सामqुी,या िवjेषणावAन असे लNात येते कI
िच)पटाम6ये भिूमका साकारत असतात &यामळेु िच)पटांम6ये मWदिूहन अस4याचे &यांचे सादरीकरण केले जात नाही
 
01 2मांक ५)  : सSुवातीपासनू पुSषां�या तुलनेत

त8ा 2मांक 

0ितसाद 9ेणी पूण(पणे मा:य 
2मांक -- 

ट;केवारी -- 
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%ितसाद �ेणीची उCरे या पाच %ितसाद �ेणीम6ये समानपणे िवतरीत झाली आहे कI नाही, ते शोध"यासाठी ‘काय वग�’ काढ"यात आला असनू &याची 

χ2 = १५८.४५ एवढे असनू ते (P <0.0001) एवढे  लNणीय आहे
मोठ्या संcयेने %ितसादक या िवधानाशी सहमत होत नाही उदाहरणादाखल ६४ (९५

वरील िवधानाला %ितसादकांनी मा�य िकंवा पण̂ूपणे अमा�य केले आह.े 

वVरल नमदु सामqुी,या िवjेषणावAन असे लNात येते कI, िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांम6ये बदल झालेला असनू &या  िविवध अंगानी 

िहंदी िच�पटात ि�यांना िवना मTदू असUयाचे दाखिवOयात येत आहे.

%ितसादकांकडून िमळालेला %ितसाद खालील%माणे – 
त8ा 2मांक ४ ) िहंदी िच�पटातील �ी पा�ांना मTदूिहन असUयाचे सादरीकरण

मा:य अिनिCत अमा:य पूण(पणे अमा:य

२३ ६ १८ 
३४.३३ ८.९६ २६.८७ 

%ितसाद �ेणीची उCरे या पाच %ितसाद �ेणीम6ये समानपणे िवतरीत झाली आहे कI नाही, ते शोध"यासाठी ‘काय वग�’ काढ"यात आला असनू &याची 

 = १९.६ एवढे असनू ते (P =0.0061) एवढे  लNणीय आह.े &यामळेु असे िनदश̂नास येते कI
मोठ्या संcयेने %ितसादक या िवधानाशी सहमत होत नाही उदाहरणादाखल ३९ (५८.२१ % ) 

वरील िवधानाला %ितसादकांनी मा�य िकंवा पण̂ूपणे अमा�य केले आह.े 

 

वVरल नमदु सामqुी,या िवjेषणावAन असे लNात येते कI, िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांम6ये कालपर&वे बदल झालेला असनू &या  िविवध अंगानी 
िच)पटाम6ये भिूमका साकारत असतात &यामळेु िच)पटांम6ये मWदिूहन अस4याचे &यांचे सादरीकरण केले जात नाही.  

तुलनेत ि�यां�या वाट्याला येणाVया िच�पटातील भूिमका या दुWयम दजा(�या

%ितसादकांकडून िमळालेला %ितसाद खालील%माणे  
त8ा 2मांक ५ ) िहंदी िच�पटातील ि�यां�या दुWयम भूिमका 

मा:य अिनिCत अमा:य पूण(पणे अमा:य

-- ७ ५१ 
-- १०.४५ ७६.१२ 
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काढ"यात आला असनू &याची χ2 गणना 

एवढे  लNणीय आह.े &यामळेु असे िनदश̂नास येते कI, 
९५.५३ % ) या आकड्यावAन असे 

िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांम6ये बदल झालेला असनू &या  िविवध अंगानी 

. 

िहंदी िच�पटातील �ी पा�ांना मTदूिहन असUयाचे सादरीकरण 

पूण(पणे अमा:य एकुण 

४ ६७ 
५.९७  

 
काढ"यात आला असनू &याची χ2 गणना 

&यामळेु असे िनदश̂नास येते कI, %ितसादाचे 
) या आकड्यावAन असे लNात येते 

िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांम6ये कालपर&वे बदल झालेला असनू &या  िविवध अंगानी 

दजा(�या असतात. 

पूण(पणे अमा:य एकुण 

९ ६७ 
१३.४३  



िहंदी िच�पटातील ि�यां�या भूिमकांचे िचिक�सक िव�ेषण  
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%ितसाद �ेणीची उCरे या पाच %ितसाद �ेणीम6ये समानपणे िवतरीत झाली आहे कI नाही

कर"यात आली असनू असे िनदश̂नास आले कI, χ2 = 
समान िवतरण झाले नाही. मोठ्या संcयेने %ितसादक या िवधानाशी सहमत होत नाही उदाहरणादा
कI,वरील िवधानाला %ितसादकांनी मा�य िकंवा पण̂ूपणे अमा�य केले आहे
 
िन=कष( : 

वVरल नमदु सामqुी,या िवjेषणावAन असे लNात येते कI
बदला,या मागा̂वर असनू &यांना पुAषां,या तुलनेत दfुयम भिूमका दे"यात येत नाही
 
चचा( :  

‘िहंदी िच�पटातील ि�यां�या भूिमकांचे िचिक�सक िव�ेषण
%ितसादावAन िकंवा &यां,या अिभ%ायावAन असे लNात येते िक
इिंडया मधील एकेरी पालक&वा,या भूिमकेत असणारी आई हे एक अ=ूत असनू तो एक आ>हाना&मक %वास आहे

पाह"याचा TिUकोन,िच)पट�िृUम6ये &यांचे झालेले उशीरा आगमन यामु
पठणीत4या भिूमका आता बदल ू लाग4या आहते. या भिूमका बदला,या िदशेने माग̂9मन कVरत आहते
साकाAन आपले एक वेगळे Dथान िनमा̂ण केले आह.े 
आिण कहानी तर २०११ साली %दिश̂त झालेला नो वन िक"ड जेिसका

िदला आह.े &याच%माणे  बॉbस ऑिफसवरील मेलि�गेडला कॅटVरना कॅफ
उमटिव"याचा %य&न केला आहे. राणी मखुजgने यशराज बॅनरखाली काम कAन आप4या अिभनयाचा ठसा उमटिवला आहे
लागा चुनरी मे दाग. या िच)पटां6ये राणी मखुजgने आप4या अिभनयांने ित,यातील कलागुणांचा ठसा उमटिवला आहे

आिण अ&याधिुनक तं)nाना,या मदतीने भारतीय िच)पट यशाचे िशखर पादा9ांत करतांना िदसतांत
राजकपरूचा राम तेरी गंगा मैली असो िकवा मधरू भांडारकचा 

िपंक हा िच)पट असो, या सव^ िच)पटांधनू ि+यां,या भाविनक िवlातील %�ाना बाहरेील भौितकवादी जगाशी मेळ घालतांना कोण&या %�ांना समोर जा

िकवा &यांना वारंवार येणाYया अडचणyवर &या कशा मात करताना िकवा &यांची संघष̂ कर"याची तयारी
कI भारतीय िच)पटांम6ये ि+यांचे Aप बदलत आह.े थोडbयात सांगायचे झा4यास िहदंी िच)पटातील ि+यां
 
सदंभ( Yंथसचुी आिण  शोध0बंध : 

1) Amitabh Baghchi, http://www.cs.jhu.edu/~bagchi/women.html
2) Nandkumar, Soumya “The Stereotypical Portrayal of Women in Commercial 

2011 
3) Chatterji, Shoma, “Subject: Cinema Object: Women: A study of the Portrayal of Women in 

Indian Cinema” 
4) Sarkar, Srijita, "An analysis of Hindi women

and Dissertations.  
5) Pendakur , Manjunath, “Indian popular Cinema: Industry, Ideology, and Consciousness”, The 

Hampton Press Communication Series. 
6) Singh, Indubala, “Gender Relation and Cultural Ideology in Indian Cinema” 

0%
0%

50%

100%

पूण�पणे मा	यपूण�पणे मा	यपूण�पणे मा	यपूण�पणे मा	य

�हंद��हंद��हंद��हंद� िच�पटातीलिच�पटातीलिच�पटातीलिच�पटातील

                                                            Volume

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

%ितसाद �ेणीची उCरे या पाच %ितसाद �ेणीम6ये समानपणे िवतरीत झाली आहे कI नाही, ते शोध"यासाठी ‘काय वग�’ काढ"यात आला असनू &याची 

= १३६.८१ एवढे असनू ते (P < .0001) एवढे  लNणीय आह.े &यामळेु असे िनदश̂नास येते कI
मोठ्या संcयेने %ितसादक या िवधानाशी सहमत होत नाही उदाहरणादाखल ६० (८९.५५ % ) 

वरील िवधानाला %ितसादकांनी मा�य िकंवा पण̂ूपणे अमा�य केले आह.े 

वVरल नमदु सामqुी,या िवjेषणावAन असे लNात येते कI, िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांम6ये बदल होत असून िच)पटांत &यां,या भिूमका 
बदला,या मागा̂वर असनू &यांना पुAषां,या तुलनेत दfुयम भिूमका दे"यात येत नाही.  

यां�या भूिमकांचे िचिक�सक िव�ेषण’ या %Dतूत शोध िनंबंधा,या अनुषंगाने अनेक %ितसादकांकडून िमळाले4या 
%ितसादावAन िकंवा &यां,या अिभ%ायावAन असे लNात येते िक, दादासाहबे फाळके यां,या राजा ह�र�ं	 मधील िनि�9य प&नी ते आई,या भिूमकेतील 

मधील एकेरी पालक&वा,या भूिमकेत असणारी आई हे एक अ=ूत असनू तो एक आ>हाना&मक %वास आह.े सAुवातीपासनूच या Nे)ाकडे ि+यांचा 

िच)पट�िृUम6ये &यांचे झालेले उशीरा आगमन यामळेु िहदंी िच)पटांत &यां,या वाट्याला आले4या दfुयम दजा̂,या आिण ठरािवक िकंवा 
या भिूमका बदला,या िदशेने माग̂9मन कVरत आहते. नाचगा"यापलीकडेही या नाियकांनी उCम भिूमका 

. आिण ही &यांची जमेची बाज ूआहे. प�रणीता, *लॅक, नैना, जब वी मेट
नो वन िक"ड जेिसका या गाजले4या %िस6द िच)पटांम6ये नाियकांनी +ी पा)ां,या भिूमकेला यो[य �याय 

ऑिफसवरील मेलि�गेडला कॅटVरना कॅफ, मि4लका शेरावत आिण समीरा रेड्डी या आयटम गल̂नी त©ड देत आपला वेगळा ठसा 
राणी मखुजgने यशराज बॅनरखाली काम कAन आप4या अिभनयाचा ठसा उमटिवला आहे

या िच)पटां6ये राणी मखुजgने आप4या अिभनयांने ित,यातील कलागुणांचा ठसा उमटिवला आहे. नवे कथानक 

आिण अ&याधिुनक तं)nाना,या मदतीने भारतीय िच)पट यशाचे िशखर पादा9ांत करतांना िदसतांत. 
असो िकवा मधरू भांडारकचा चांदनी बार, फॅशन िकंवा /वीन,तनु वेड्स मनू

या सव^ िच)पटांधनू ि+यां,या भाविनक िवlातील %�ाना बाहरेील भौितकवादी जगाशी मेळ घालतांना कोण&या %�ांना समोर जा

िकवा &यांना वारंवार येणाYया अडचणyवर &या कशा मात करताना िकवा &यांची संघष̂ कर"याची तयारी, या सव^ भिूमका साकारतांना एवढे नbकIच 3हणावे लागेल 
थोडbयात सांगायचे झा4यास िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमका या बदला,या वाटेवर आहते

http://www.cs.jhu.edu/~bagchi/women.html 
“The Stereotypical Portrayal of Women in Commercial 

Chatterji, Shoma, “Subject: Cinema Object: Women: A study of the Portrayal of Women in 

Sarkar, Srijita, "An analysis of Hindi women-centric films in India." (2012). 

th, “Indian popular Cinema: Industry, Ideology, and Consciousness”, The 
Hampton Press Communication Series.  
Singh, Indubala, “Gender Relation and Cultural Ideology in Indian Cinema” 
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काढ"यात आला असनू &याची χ2 गणना 

&यामळेु असे िनदश̂नास येते कI, %ितसादाचे 
) या आकड्यावAन असे लNात येते 

िहदंी िच)पटातील ि+यां,या भिूमकांम6ये बदल होत असून िच)पटांत &यां,या भिूमका 

या %Dतूत शोध िनंबंधा,या अनुषंगाने अनेक %ितसादकांकडून िमळाले4या 
मधील िनि�9य प&नी ते आई,या भिूमकेतील मदर 

सAुवातीपासनूच या Nे)ाकडे ि+यांचा 

ळे िहदंी िच)पटांत &यां,या वाट्याला आले4या दfुयम दजा̂,या आिण ठरािवक िकंवा 
नाचगा"यापलीकडेही या नाियकांनी उCम भिूमका 

जब वी मेट, िव�ा बालन िहचा डट[ िप;चर 
या गाजले4या %िस6द िच)पटांम6ये नाियकांनी +ी पा)ां,या भिूमकेला यो[य �याय 

मि4लका शेरावत आिण समीरा रेड्डी या आयटम गल̂नी त©ड देत आपला वेगळा ठसा 
राणी मखुजgने यशराज बॅनरखाली काम कAन आप4या अिभनयाचा ठसा उमटिवला आहे. तीचा गाजलेला िच)पट 3हणजे  

नवे कथानक , िच)पटां,या उCम संिहता 

तनु वेड्स मनू िकंवा  नकुताच %दिश̂त झालेला 
या सव^ िच)पटांधनू ि+यां,या भाविनक िवlातील %�ाना बाहरेील भौितकवादी जगाशी मेळ घालतांना कोण&या %�ांना समोर जावे लागते 

या सव^ भिूमका साकारतांना एवढे नbकIच 3हणावे लागेल 
,या भिूमका या बदला,या वाटेवर आहते. 

“The Stereotypical Portrayal of Women in Commercial Indian Cinema” 

Chatterji, Shoma, “Subject: Cinema Object: Women: A study of the Portrayal of Women in 
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th, “Indian popular Cinema: Industry, Ideology, and Consciousness”, The 

Singh, Indubala, “Gender Relation and Cultural Ideology in Indian Cinema”  
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