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हवद्यार्थी ह्त्रिो,  

  आि हवज्यान आहण ्तंत्रज्यानयाच्या िगया्त अनेकदया सया्याहिक शयासत्रे आहण प्रया्ुख्याने स्यािशयासत्र ्या हवष्याचया 
अभ्यास कया करया्चया िया प्रशन पि्तो. ्तु्चे ह्त्र, नया्तेवयाईक ्तर नकककीच ्तुमियांलया िया प्रशन हवचयार्तील, ककी 
स्यािशयासत्रया्त ्तुमिी कशयाचया अभ्यास कर्तया? र्ोड्या संहदग्ि सुरया्त ्तुमिी सयांगयाल, ककी आमिी स्याियाचया अभ्यास 
कर्तो आहण ्ग प्रशनयाचंी फैरीच झिेल, ककी स्याियाचया वेगळया अभ्यास करण्याची गरि कया्? आपण आपलया 
स्याि ओळख्त नयािी कया? ्या पुस्तकया्तून ्ुतमियांलया ्या प्रशनयांची ठोस उत्तरे दे्तया ्े्तील, अशी आमियांलया नकककी 
खयात्री आिे. 

  आि वैज्याहनक ्याहि्ती व ्तंत्रज्यानया्तील क्रयां्ती्ुळे आपलं आ्ुष्् खूपच सोपे झयाले आिे असे वयार्त 
अस्तयानयाच आपल्यालया ियाणव्ते, ककी एक चयंागलं सुियाण आ्ुष्् िगण्यासयाठी केवळ ्तंत्रज्यान उप्ोगी नयािी. 
्यानवयालया आपल्या आसपयासच्या घरनयांचया अर््ट लयावण्याची, ्ते सििपणे स्िून घेण्याची हन्तयां्त गरि अस्ते. 

  अनेक स्यािशयासत्रज्यानंया असे वयारले िो्ेत, ककी ्तंत्रज्यानया्ुळे ्या सया्हिक आ्ंतरहक्र्या शुष्क, ्यानवहवरहि्त 
िो्तील व स्याियाची वीण बदलेल. कयािी प्र्याणया्त िी भी्ती खोरी ठरली. आपल्या्तील सया्याहिक देवयाण-घेवयाणीचे 
सवरूप बदलले. ्ते अहिक गुं्तयागुं्तीचे बनया्लया लयागले. ्याचे सवरूप स्िून घेण्यासयाठी केवळ ्तंत्रज्यान पुरेसे नसून 
स्यािशयासत्रयासयारख्या हवष्याची गरि अहिक प्रकषया्टने भयासू लयागली. स्यािशयासत्र वै् हक्तक गोष्रींवर भर न द्ेतया 
प्रशनयांच्या ‘सया्याहिक’ बयािंूवर ियास्त भर द्ेेत. त्याचप्र्याणे, आि ियागह्तककीकरण, उदयारीकरण, खयािगीकरण, 
सर्लयां्तर ्या प्रहक्र्यंा्ुळे कुरुंब, हववयाि, हशक्षण, ि््ट ्यंा्ध्े अ्ूलयाग्र बदल िो्त आिे्त. संकरर्त संसककृ्ती िे 
आिच्या कयाळयाचे वहैशष्ट्य बनले आिे. िे पररव्त्टन स्िून घेण्या्ध्े स्यािशयासत्र ्द्त कर्ते. 

  इ्त्तया ११ वीच्या पयाठ्यपुस्तकया्ध्े हवहवि ्िततवयाच्या संकलपनयांचया आहण पया्याभ्ूत स्यािशयासत्री् ्यंािणीचया 
स्यावेश केलया आिे. ्यां्िून आपले दैनंहदन व्वियार सया्याहिक ििणघिणीं्िून बनलेले अस्तया्त िे स्िया्लया 
्द्त िोईल. र्ोिक्या्त, ्या हवष्याद्यारे स्यािया्तील हवहवि्तया स्िून घ्ेतली िया्ते आहण त्या वैहवध््ेतचया आदर 
केलया िया्तो.

  अध््न अहिक सुलभ, रंिक व ककृ्ती्ुक्त िोण्यासयाठी ्तुमियांलया ्याहि्तीपर चौकरी, हवहवि ककृ्ती,               
क्ू.आर. कोिवर देण्या्त ्ेणयारे सयाहित् ्याचया हनशशच्तच उप्ोग िोईल.

  स्यािशयासत्रया्ध्े हचहकतसयात्क आहण हवशलेषणयात्क अभ्यासयासयाठी आवश्क कौशल्े हवकहस्त केली 
िया्तया्त. िी कौशल्े आि ्ोठ्यया प्र्याणयावर ्यानव संसयािन हवकयास क्षेत्रयां्ध्े, हबगरशयासककी् संसर्या, पत्रकयारर्तया, 
प्रसयार्याध््े, हन्ोिन आहण हवकयास, सया्याहिक संशोिन, शयासककी् िोरणहनह््ट्ती प्रहक्र्े्ध्े वयापरली िया्तया्त. 
स्यािशयासत्रयाच्या ज्यानया्ुळे अनेक व्यावसयाह्क संिी उपलबि िो्तील.  आमियांलया अशी आशया आिे, ककी सया्याहिक 
वयास्तवयाकिे अहिक स््तोल पद्ध्तीने बघण्याचया दृहष्रकोन ्या्ुळे ्तुमियांलया ह्ळेल.

- प्रसता्वना -

(डॉ.सुननल मगर)
संचयालक

्ियारयाष्ट्र रयाज् पयाठ्यपुस्तक हनह््ट्ती व
अभ्यासक्र् संशोिन ्ंिळ, पुणे.
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(F)

- नशक्षकांसाठी -
  ११ वी चया स्यािशयासत्र िया हवष् अध््नयार्याांनया स्यािशयासत्रयाच्या रो्यांचक ज्यानक्षेत्रयाची ओळख करून 
दे्तो. ्या हवष्याशी संबंहि्त अशी ियारणया आिे, ककी िया सया्यान्ज्यानयावर आियारर्त आिे. पर्ंतु, िया हवष् 
आपल्या दैनंहदन वयास्तवयाशी िोिलया आिे. ्यासयाठीच हशक्षकयांनी स्यािशयासत्री् संकलपनया आहण दैनंहदन 
िीवनया्तील सयाम्सर्ळे, दुवे हवद्यार्याांच्या हनदश्टनयास आणून देणे अत्यावश्क आिे. स्याि आहण ्यानवी 
सया्याहिक संबंि ्यांचया अभ्यास खयालील अनुदेशनयात्क ्तंत्र े वया पद्ध्ती वयापरून िीवं्त कर्तया ्ेईल.

l	सहयोगी अधययन ः प्रभयावी, सि्टनशील आहण आनंददया्ी अध््न अनुभवयांसयाठी सि्ोगी अध््न ्ंतत्रयांचया 
वयापर कर्तया ्ेईल. उदया., हवचयार-िोिी, देवयाणघेवयाण, हिगसॉ, व्तु्टळयाच्या आ्त-बयािेर, इ.

l	यु-ट्ूब ्वरील िुवयां्वर आराररत चचा्ण ः हशक्षकयाने सव्तः आिी youtube वरील हचत्रहफ्ती पियाणे गरिेचे 
आिे. (Whats App) स्याि ्याध््यांच्या ्द्तीने हवद्यार्याांनया िे दुवे (links) द्यावे्त. अर्वया संगणक 
प्र्ोग शयाळे्तील फलकयावर link हलियावी. ्या हचत्रहफ्तीनं्तर वगया्ट्त चचया्ट अर्वया लेखी कया््ट द्यावे.

l	छोट्ा गटातील चचा्ण ः ्तु्च्या वगया्ट्तील हवद्यार्याांचे छोरे गर ्त्यार करयाव्ेत. सव्ट गरयांनया ३ ्ते ४ ह्हनरे 
हचं्तन/हवचयार करण्यासयाठी एखयादया हवष् द्यावया. त्यानं्तर १० ह्हनरे गरचचचेसयाठी वेळ द्यावया. प्रत्ेक गरयाचया 
प्रह्तहनिी आपल्या चचचे्तील ३ ्ित्वयाचे ्ुदे् संपणू्ट वगया्टस्ोर सयादर करेल. हशक्षक फलकयावर अध््न 
्ुद्यांचया सयारयांशरूपयाने आढयावया घे्तील.

l	सम्वयसकांसोबत/सहाधयायी अधययन ः पयाठ्यक्र्याशी प्रत्क्ष वया अप्रत्क्षररत्या संबंहि्त असलेल्या आपल्या 
आविीच्या एखयाद्या हवष्यावर हवद्यार्थी PPT ्त्यार कर्तील. त्याचे वगया्ट्त सयादरीकरण कर्तील. हशक्षक 
त्याप्रसंगी इ्तर पूरक ्याहि्ती पुरव्तील.

l	्वािन्व्वाि ः अनेक घरकयंानया हवहवि पैलू अस्तया्त व ्ते चचचेचे सिि हवष् बन्तया्त. ्या हवष्यांआियारे 
वगया्ट्त औपचयाररक वयादहववयाद सयादर कर्तया ्ेईल.

l	मुलाखत ः एखयाद्या हवष्यावरील छोट्यया सवचेक्षणयाच्या (न्ुनया संख्या-५) आियारे अिवयाल लेखन कर्तया 
्ेईल.

l	क्षेत्रभेट ः एखयादया छोरया गर हबगरशयासककी् संसर्या (NGO) अर्वया खेिे अर्वया आहदवयासी क्षते्र वया 
वस्तूसंग्रियाल् अशया हठकयाणयांनया भरे देईल. ्ोबयाइल फोनच्या ्द्तीने छोरी हचत्रहफ्त बनवून वगया्ट्त सयादर 
कर्तया ्ेईल अर्वया अिवयाल लेखन कर्तया ्ेईल. वगया्ट्तील सयादरीकरणयान्ंतर त्यावर आियारर्त चचचेचे हन्ोिन 
कर्तया ्ेईल.

l	कृतीपनत्रका/स्वाधयाय ः प्रत्ेक घरकयाअं्ती, उिळणी सवरूपयाचया सवयाध्या् संपणू्ट वगया्टसयाठी आ्ोहि्त कर्तया 
्ेईल. ्या सवयाध्या्यावर वगया्ट्त चचया्ट घे्तया ्ेईल हकंवया गृिपयाठ मिणूनिी दे्तया ्ेईल.

   प्रत्के घरकयांअ्ंती, न्ुन्यादयाखल प्रशन हदले आिे्त, िे सव्टस्यावेशक नयािी्त. हवद्यार्थी व हशक्षक प्रशनपेढी 
्त्यार कर्तील अशी अपेक्षया आिे. प्रशनयाचंे सवरूपिी हवहवियंागी असयावे. प्रत्के घरकयालया सयारखया भयारयांश हदलया 
आिे. हशक्षकयांनी सि्टनशील प्रशन हवचयारयावे िेणेकरून हवद्यार्याां्िील सि्टनशील्तया, सवअहभव्क्तीलया वयाव 
ह्ळेल. हवद्यार्या्टने केवळ पयाठयां्तरयापेक्षया ह्ळवलेल्या ज्यानयाचया  व्वियारया्त उप्ोग करयावया असे अपहेक्ष्त आिे. 
्यासयाठी संकलपनया हचत्र,े सवअहभव्क्तीचे प्रशन, उ्तयाऱ्यावरील प्रशन ्यंाचया स्यावेश करण्या्त आलया आिे. 

 स्यािशयासत्रयाचया अभ्यास आनंददया्ी व स्रणी् बनवया. खूप शुभेचछया!



क्षमता न्वराने
क्र. घटक क्षमता
१. समाजशास्त्ाची 

ओळख
•	 समाजशास्त्ाचा अर्थ, स््वरूप आणि उदय स्पष्ट करता यिेे.
•	 समाजशास्त्ाचे महत््व ्व उपयोणजतता यांची णचणकतसा करता यिेे.

२. पयाशशच्यात् आहण 
भयार्ती् 
स्यािशयासत्रज्यांचे 
्ोगदयान

•	 समाजशास्त्ाचया ण्वकासातील पाश्चमातय ्व भारतीय समाजशास्त्जांचे योगदान 
जािून घेता येिे.

•	 पाश्चमातय ्व भारतीय समाजशास्त्जांनी मांडलेलया संकलपना ्व णसदांतांचे 
महत््व स्पष्ट करता यिेे.

३. समाजशास्त्ातील 
मूलभूत संकलपना

•	 समाजशास्त्ातील पायाभूत संकलपना स्पष्ट करता यिेे.
•	 वयक्ी आणि समाज यांचयातील सहसंबंधाची णचणकतसा करता यिेे.
•	  सामाणजक संरचनेचे घटक स्पष्ट करता यिेे. 
•	 सामाणजक संरचनेचया घटकांचे ्वगगीकरि करून तयांची तुलना करता यिेे.

४. सामाणजक संस्रा •	 सामाणजक ससं्रांचे बदलते स््वरूप जािून घेिे.
•	 वयक्ीचया सामाणजक जडिघडिीतील सामाणजक ससं्रांचया भणूमकेचे णचणकतसक 

ण्व्लेषि करता यिेे.

५. संस्ककृती •	 मान्वी संस्ककृती महिजे काय हे जािून घेऊन मान्वी जी्वनातील संस्ककृतीचे महत््व 
यांची चचा्थ करिे.

•	 संस्ककृतीचे ण्वण्वध प्रकार ्व घटक यांचे ्वगगीकरि करता येिे आणि तयांचयातील 
परस्परसंबंध स्पष्ट करता यिेे.

•	 संस्ककृतींमधील ण्वण्वधतेचे आकलन करिे.
•	 संस्ककृतीचे संकरि जािून घेिे.

६. सया्यािीकरण •	 सामाजीकरिाची प्रणरिया जािून घेिे.
•	 सामाजीकरि घड्वून आििाऱया संस्रांची तुलना करिे.
•	 सामाजीकरि घड्वून आििाऱया संस्रांचे मूलयमापन करिे.

७. सया्याहिक स्तरीकरण •	 सामाणजक स्तरीकरिाचे स््वरूप स्पष्ट करता यिेे. 
•	 सामाणजक स्तरीकरिाचया ण्वण्वध णनधा्थरकांचा शोध घेता यिेे.
•	 सामाणजक स्तरीकरिाचे पररिाम स्पष्ट करता यिेे.

८. सया्याहिक पररव्त्टन •	 सामाणजक परर्वत्थनाचा अर्थ ्व ्वैणशष्ट्े स्पष्ट करता यिेे. 
•	 सामाणजक परर्वत्थनाचे घटक ओळखता यिेे. 
•	 सामाणजक परर्वत्थनासंबंधी ण्वधायक अणभ्वृतती बाळगिे.
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१. समाजशास्त्ाचा परिचय
१.१ समाजशास्त् - वयाखया आणि स््वरूप
१.२ समाजशास्त् - उगम आणि वयाप्ती
१.३ समाजशास्त्ाचे महत््व

  पहिल्या प्रकरणयामध्ये आपण समयाजशयास्त्र िी 
एक स््वतंत्र ह्वद्याशयाखया कशी आिये िये हशकणयार 
आिोत. समयाजशयास्त्रयाचये स््वरूप आहण व्याप्ी ्याचया 
ह्वद्यार्याांनया पररच् विया्वया िया ्या प्रकरणयाचया उद्येश 
आिये.  

  ्ुरोपमधील १८ व्या ्व १९ व्या शतकयांतील 
सयामयाहजक, बौद्् हधक पररसस्थिती आहण समयाजशयास्त्रयाचया 
उगम ्यंाच्यातील परस्परसंबंधयांचया अभ्यास करण्याचया 
प्र्तन ्या प्रकरणयात केलया गयेलया आिये. एक 
ह्वद्याशयाखया मिणून समयाजशयास्त्रयाचया उगम ्ुरोपमध्ये 
झयालया.

  समयाजशयास्त्र िी एक स््वतंत्र ह्वद्याशयाखया मिणून 
१९ व्या शतकयाच्या मध्यात उद्यास आली. 
समयाजशयास्त्रयाच्या उद्यानंतर मयान्वी समयाजयाचया अभ्यास 
करण्याचया दृसटिकोन बदललया. समयाजशयास्त्र िये एक 
स््वतंत्र ओळख असलयेलये न्वीन सयामयाहजक शयास्त्र 
मिणून उद्यालया आलये.

  समयाजशयास्त्र िये प्रयामुख्यानये मयान्वी समयाजयाचया 
अभ्यास करतये. मिणून ‘समयाजयाचये शयास्त्र’ अशी त्याची 
ओळख हनमयामाण झयाली. समयाजशयास्त्र िये एक 
सयामयाहजकशयास्त्र आिये. त्याची स््वतंत्र ओळख आिये 
मिणूनच आज जगयात स्वमात्र समयाजशयास्त्रयाचये मित््व 
आहण व्या्वियाररक उप्ुक्ततया हनह्वमा्वयादपणये मयान् िोत 
आिये.

  समयाजशयास्त्रयात मुख्त्वयेकरून मयान्वी जी्वन, 

मयान्वी हरि्या ्यांचया अभ्यास केलया जयातो. मयान्वी 
समयाजयाचया उद्, ह्वकयास आहण मयान्वी समयाजयाची 
संरचनया आहण कया्मा ्यांच्या अभ्यासयालया मित््व हदलये 
जयातये. सयामयाहजक जी्वनयातील ह्वह्वध घटकयांमधील 
परस्परसंबंध आहण परस्परया्वलंबनयाचया ह्वचयार 
समयाजशयास्त्र करतये. िये शयास्त्र समयाजयातील सस्थिरतया 
आहण परर्वतमान, उतरियांती आहण रियांती ्या घटकयंा्वरिी 
प्रकयाश टयाकतये.

  समयाजशयास्त्र िये स््वतंत्र सयामयाहजकशयास्त्र असून 
सयामयाहजक घटनयांचया शयास्त्री् अभ्यास करतये. थिोडक्यात 
िये एक सयामयाहजक संबंध आहण सयामयाहजक ्वतमानयाचये 
अध््न करणयारये शयास्त्र आिये.

१.१ समाजशास्त्ाचती वयाखया आणि स््वरूप

  समयाजशयास्त्र िये समयाजयाचये शयास्त्र असून ्यात 
सयामयाहजक संबंध आहण मयान्वी समयाजयाचया अभ्यास 
केलया जयातो. तसयेच सयामयाहजक संबंध, त्याचये प्रकयार, 
ह्वह्वधतया, सयामयाहजक समिू, सयामयाहजक संरचनया, 
सयामयाहजक दजयामा, सयामयाहजक हन्मनये, सयामयाहजक 
समस््या, समयाजयाचये बदलतये स््वरूप इत्यादी अनयेक 
गोटिटींचया अभ्यास ्यात केलया जयातो.

  समयाजशयास्त्र मिणजये कया्? ्या प्रशनयाचये अत्ंत 
सयाधये ्व सोपये उततर असये की, समयाजशयास्त्र मिणजये 
‘समयाजयात रयािणयाऱ्या मयाणसयांचया अभ्यास’ हकं्वया 
समयाजशयास्त्र मिणजये ‘सयामयाहजक घटनयांचया शयास्त्री् 
अभ्यास’. समयाजशयास्त्रयाची अचूक व्याख्या समजया्ूवन 
घयेण्यासयाठी आपल्यालया समयाजशयास्त्र ्या शबदयाची 
व्ुतपतती कशी झयाली िये समजया्वून घ्या्वये लयागयेल. 

  फ्रेंच तत््व्वयेततया ‘ऑगस्ट कॉमत’ ्यांनया 
समयाजशयास्त्रयाचया जनक मिणून संबोधलये जयातये. 
Sociology िया इंग्रजी शबद १८३९ मध्ये प्रथिम 

प्रस््ा्वना
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्वयापरल्याचये श्ये् ऑगस्ट कॉमत ्यांनया हदलये जयातये. 
त्यानंी ‘Positive Philosophy’ िया ग्रंथि हलहिलया. 
्या ग्रंथियाच्या चौर्या आ्वृततीत त्यांनी प्रथिम 
‘समयाजशयास्त्र’ िी संज्या ्वयापरली.

  लॅटीन भयाषयेतील ‘Socius’ ्व ग्रीक भयाषयेतील 
‘Logos’ ्या शबदयांपयासून ‘Sociology’ िी संज्या 
त्यार झयाली. Socius मिणजये सिकयारी हकं्वया 
सि्ोगी िो्. कयालयांतरयानये Socius िया शबद समयाज 
्या अथियामानये ्वयापरलया जयाऊ लयागलया. Logos मिणजये 
शयास्त्र हकं्वया अभ्यास. मिणजयेच समयाजशयास्त्रयाचया 
शबदशः अथिमा ‘समयाजयाचये शयास्त्र’ असया िोतो. 
सुरु्वयातीलया कॉमत ्यांनी ्या शयास्त्रयास ‘सयामयाहजक 
पदयाथिमाह्वज्यान’ िी संज्या ्वयापरली. नंतर त्यालया 
समयाजशयास्त्र िये नया्व हदलये गयेलये. त्यांनी सयामयाहजक 
घटनयांचया शयास्त्री् पद्धतीनये अभ्यास करणयारये 
समयाजशयास्त्र िये न्वीन शयास्त्र शोधलये.

१.१.१ वयाखया

	 १.	ऑगस्ट	 कॉम्त	 ः “सयामयाहजक व््वस्थिया आहण 
प्रगतीचया अभ्यास करणयारये शयास्त्र मिणजये 
समयाजशयास्त्र.” 

	 २.	 जॉज्ज	 सिमेल	 ः “समयाजशयास्त्र िये मयान्वी 
आंतरसंबंधयांच्या स््वरूपयाचये अध््न करणयारये  
शयास्त्र आिये.”

 ३.	ऑकिफर्ज	 सरक्शनरी	 ः “समयाजशयास्त्र मिणजये 
मयान्वी समयाजयाचया ह्वकयास, संरचनया आहण कया्मा 
्यांचया अभ्यास िो्.”

  ्या व्याख्यांचये ह्वशलयेषण करतयानया असये लक्यात 
्येतये की, बहुतयेक समयाजशयास्त्रज्यांच्या मतये, सयामयाहजक 
संबंध आहण सयामयाहजक घटनया िया समयाजशयास्त्रयाचया 
अभ्यासह्वष् आिये. समयाजशयास्त्र आहण त्याचया 
अभ्यासह्वष् ्यांचये स््वरूप अत्ंत व्यापक ्व 
गुंतयागुंतीचये आिये. त्यामुळये समयाजशयास्त्रयाची एक 

स्वमामयान् अशी व्याख्या करतया ्येत नयािी. तरीदयेखील, 
्वरील व्याख्यां्वरून सयामयान्पणये पुढील तीन मुद्ये 
हदसून ्येतयात.

 १. ्वरील स्वमा व्याख्यांमध्ये समयाजशयास्त्रयाच्या 
शयास्त्री् स््वरूपया्वर भर हदलया आिये. 

 २. ्या व्याख्यांमध्ये मयान्व आहण समयाज ्यंाच्यातील 
संबंधयां्वर भर हदलया आिये. 

 ३. ्या व्याख्यां्वरून असये स्पटि िोतये की, 
समयाजशयास्त्र िये एक गुंतयागुंतीचये शयास्त्र असून इतर 
सयामयाहजक शयास्त्रयांपयेक्या ्वयेगळये आिये.

समाजशास्त्तीय कलपनाण्वस््ाि म्हिजे काय?

  समुद्यातील मयाशयांनया सयागरी जी्वशयास्त्र हकं्वया 
समुद्ी लिरटींबयाबत कयािी समज असतये कया?- बहुधया 
नयािी.  आपल्या बऱ्याच जणयांचं ्या मयाशयांसयारखच 
असतं. ज्या समयाजयात आपण रयाितो ्व ज्या 
संस्ककृतीचये पयाईक असतो हतची नीट समज 
आपल्याकडये नसतये. आपल्या भो्वतयालच्या 
पररहस्थितीचये आकलन िोण्यासयाठी सयामयान्ज्यानयाच्या 
पलीकडये जयाऊन सखोल ह्वचयार करणये आ्वश्क 
असतये. आपल्या दैनहंदन जी्वनयाचया अथिमा चयांगल्या 
प्रकयारये समजण्यासयाठी समयाजशयास्त्री् कलपनयाह्वस्तयार 
िये उप्ुकत सयाधन आिये.

  १९५९ मध्ये सी.रयाईट हमलस् ्यांनी 'The 

Sociological Imagination' िये पुस्तक हलहिलये. 
हमलस् ्यांच्या मतये, ज्यांच्याकडये उततम प्रकयारचये 
समयाजशयास्त्री् ज्यान असतये, त्यांच्याकडये एक खयास 
्वैचयाररक दृषटीिी असतये. ्या समयाजशयास्त्री् 
कलपनयाह्वस्तयारयाच्या दृषटीमुळये व्हकतगत जी्वन 
आहण सयामयाहजक जी्वनयातील परस्परसंबंध चयांगल्या 
प्रकयारये समजतो. हमलस् ्यंाच्या मतये आपल्या 
व्हकतगत समस््यांचये आकलन िोण्याबरोबरच त्यांनया 
सयामयाहजक संदभमा लया्ूवन त्या सोड्वण्यासयाठी लयागणयारया 
ककृहतशील दृहषटकोन समयाजशयास्त्री् 
कलपनयाह्वस्तयारयामुळये आपल्यालया हमळतो.
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१.१.२ समाजशास्त्ाचे स््वरूप

  समयाजशयास्त्र िी एक ज्यानशयाखया असून ती 
मयान्वयाचये सयामयाहजक जी्वन आहण समयाजयाचये ह्वस्तृत 
ज्यान दयेतये. समयाजशयास्त्र िये इतर सयामयाहजक शयास्त्रयांपयेक्या 
अनयेक बयाबतटींत ्वयेगळये आिये. समयाजशयास्त्रयाचये स््वरूप 
समजून घयेण्यासयाठी खयालील मुद्ये पयािणये आ्वश्क 
आिये. 

 १. समाजशास्त् एक अनुभ्वाणिष्ठि् ण्वज्ान आहेः  
समयाजशयास्त्रयामध्ये सयामयाहजक तर्याचंया अभ्यास 
आहण ह्वशलयेषण िये ्वैज्याहनक पद्धतीच्या 
सयाियाय्यानये केलये जयातये. िये शयास्त्र क्ेवळ 
आरयामखचुचीत बसून केलयेल्या तयासत््वक हचंतन 
हकं्वया ह्वचयारयंा्वर आधयाररत नयािी. तर हनरीक्ण, 
प्र्ोग, परीक्ण अशया ्वैज्याहनक प्रहरि्यांच्या 
मयाध्मयातून समयाजशयास्त्रयात हन्म मयांडलये जयातयात. 
अनुभ्वयाहधहषठततया िये समयाजशयास्त्रयाचये प्रमुख 
्वैहशषट्य मयानलये जयातये.

अनुभ्वाणिण्ठि््ा्वाद

्या ्वैचयाररक दृसटिकोनयानुसयार मयान्वी ज्यान 
िये अनुभ्वयाच्या आधयारयेच सयाध् करतया ्येतये. 
अनभु्वयाहधहषठततया्वयादयानसुयार ज्यान िये सशंोधकयाचं्या 
प्रत्क् अनुभ्वया्वर आधयाररत असतये.

 २. समाजशास्त् हे एक सैदाांण्क आणि उपयोणज् 
ण्वज्ान आहे ः समयाजशयास्त्री् हसद्धयानतयाची 
हनहममाती आहण ह्वकयास अत्ंत पद्धतशीरपणये 
झयालयेलया आिये. जुन्या हसद्धयानतयाचये परीक्ण करणये 
आहण न्वीन हसद्धयानतयाची हनहममाती करणये िी 
प्रहरि्या सयातत्यानये सुरू आिये. समयाजशयास्त्र िये 
एक शुद्ध सदै्धयांहतक शयास्त्र मिणून ओळखलये 
जयात िोतये, परंतु आतया मयात्र समयाजशयास्त्र िये 
के्वळ एक सैद्धयांहतक शयास्त्र रयाहिलयेलये नयािी तर 

समयाजशयास्त्रयाच्या ह्वह्वध शयाखया ्या सयामयाहजक 
ज्यानयाच्या उप्ोजनया्वर आधयारलयेल्या असून 
त्यांचया समयाजयात मोठया उप्ोग िोत आिये. 
मिणजयेच समयाजशयास्त्र िये शुद्ध ह्वज्यान आिये. 
तसयेच तये एक उप्ोहजत ह्वज्यानिी आिये.

 ३. समाजशास्त् हे ्थयाां्वि आिारि् ण्वज्ान आहे 
ः समयाजशयास्त्रयाचया उद्येश िया समयाजयातील सत् 
घटनयांचया शोध घयेणये िया आिये. समयाजयात जये जसये 
घडतये तसया त्याचया अभ्यास केलया जयातो. 
समयाजयात ‘कया् असलये पयाहिजये’ ्यापयेक्या ‘कया् 
आिये’ ्याचया ह्वचयार समयाजशयास्त्रयात केलया जयातो. 
उदया., समयाजशयास्त्रयात समयाजयातील संघटनयातमक 
आहण ह्वघटनयातमक घटकयांचया अभ्यास केलया 
जयातो. तसयेच नहैतक-अनहैतक घटकयांचयािी 
अभ्यास केलया जयातो.

 ४. समाजशास्त् हे समग्र ण्वज्ान आहे ः समयाजशयास्त्र 
संपूणमा समयाजयाचया अभ्यास करतये. ्यात समयाजयातील 
फकत एखयाद्या ह्वहशटि भयागयाचयाच अभ्यास 
केलया जयात नयािी तर सयामयाहजक जी्वनयाच्या स्वमा 
पैलूंचया अभ्यास केलया जयातो.

१.२ समाजशास्त् - उदय आणि वयाप्ती

१.२.१ समाजशास्त्ाचा उदय   

  समयाजशयास्त्रयाच्या उद्याची प्रहरि्या समजया्वून 
घयेण्यासयाठी आपल्यालया समयाज आहण त्या त्या 
कयाळयातील ह्वचयार ्यांतील संबंध जयाणून घयेणये मित््वयाचये 
आिये. प्रत्येक कयालखंडयातील सयामयाहजक पररसस्थिती 
आहण त्यात हनमयामाण िोणयारये ह्वचयार ्यांच्यामध्ये संबंध 
असतो आहण त्या कयाळया्वर त्याचया प्रभया्व असतो. 
तसयेच त्यांच्यात सुसूत्रतया असतये. 

सुरु्वयातीच्या कयाळयातील समयाजशयास्त्रज्यांनी ज्या 
कलपनया हकं्वया ह्वचयार केलया त्यांचये मूळ िये ्ुरोपयातील 
सयामयाहजक पररसस्थितीमध्ये हदसून ्येतये. ्ुरोपमधील 
फ्रेंच रयाज्रियांती आहण औद्ोहगक रियांतीमुळये जये 
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प्रचंड आहथिमाक, सयामयाहजक आहण रयाजकी् परर्वतमान 
झयालये त्यातनू समयाजशयास्त्रयाचया एक शयास्त्री् ह्वद्याशयाखया 
मिणून उद् झयालयेलया आपल्यालया हदसून ्येतो. ्या 
बदलयंाच्या कयालखंडयालया ्ुरोपमधील ‘प्रबोधनयाचया 
कयालखंड’ असये मिटलये जयातये. कयारण ्याच कयाळयात 
१८ व्या शतकयातील फ्रेंच तत््व्वयेत्यांच्या ह्वचयारयांनया 
मतूमा, प्रकट रूप प्रयाप् झयालये.

  प्रबोधनकयाळयात पयारंपररक ह्वचयार प्रहरि्येत टोकयाचये 
बदल झयालये ्व ह्वचयार करण्याच्या आहण ्वयास्त्वयाकडये 
बघण्याच्या न्वीन पद्धती पुढये आल्या. जी्वनयातील 
प्रत्येक गोटिीकडये व्क्ती न्वीन दृसटिकोनयातून बघू 
लयागल्या. ्वैज्याहनक आहण ह्व्वयेक्वयादी ह्वचयारयांनया 
मित््व प्रयाप् झयालये. फ्रेंच रयाज्रियांती आहण 
औद्ोहगक रियांतीच्या कयाळयात जी ्वैज्याहनक आहण 
व्या्वसयाह्क रियांती झयाली त्यातून एक न्वीन दृसटिकोन 
हनमयामाण झयालया. त्यातूनच समयाजशयास्त्रयाचया उद् झयालया.

प्रबोधन कयाळ मिणजये ्ुरोपी् ह्वचयारयांचया 
असया कयालखंड की ज्यात कयारणमीमयांसया, 
अनुभ्व, धयाहममाक आहण पयारंपररक अहधकयारयांनया 
आवियान  हदलये गयेलये आहण त्यातून धममाहनरपयेक्, 
उदयारमत्वयादी आहण लोकशयािी मूल्ये असणयारया 
समयाज हनमयामाण झयालया. ्या कयाळयामध्ये बौद्् हधक 
घटकयांमुळये प्रत्क््वयादी/ह्वज्यान्वयादी, तक्कशुद्ध, 
ह्व्वयेक्वयादी ्व शयास्त्री् ह्वचयारयांनया मित््व प्रयाप् 
झयालये. त्यानंीिी कया्माकयारण संबंधयंा्वर भर हदलया. 
्या बुद्धीप्रयामयाण््वयादी ह्वचयार्ंवतयंामध्ये प्रयामुख्यानये 
थिॉमस िॉबज, जॉन लॉक, रूसो, मयाँटयेस्क्ु, 
फ्यासनसस बयेकन, हससयेरो, मॅहकॲविली इत्यादी 
ह्वचयार्वंतयांचया समया्वयेश करतया ्येतो. 

प्रबोिन काळ

  औद्ोहगक रियांती आहण फ्रेंच रयाज्रियांतीनये 
जुन्या ्ुरोपयातील प्रत्येक गोटिीलया आवियान उभये केलये. 
्वगयाांची पुनरमाचनया झयाली, जुनी ्वगमा व््वस्थिया मयागये 

टयाकून न्वीन ्वगमा हनमयामाण झयालये. धमयामालया आवियान 
हनमयामाण झयालये. धमयामाचये मित््व कमी िोऊ लयागलये. 
कौटुंहबक संरचनया, मूल्ये बदलली. महिलयांच्या 
स्थियानयात बदल िोऊ लयागलया. रयाजयेशयािी नटि िोऊन 
लोकशयािीचया उद् झयालया. धममा, समुदया्, सततया, 
संपतती आहण समयाजयाची संकलपनया दयेखील बदलली. 

  ्या स्वयाांतून हनमयामाण झयालयेल्या सयामयाहजक 
पररसस्थितीतून समयाजशयास्त्रयाचया उद् कसया झयालया िये 
आपण पयाहू. सयामयाहजक पररसस्थिती, व्या्वसयाह्क 
आहण ्वैज्याहनक रियांती, बौद् ्हधक शक्तटींचया प्रभया्व, 
औद्ोहगक आहण फ्रेंच रयाज्रियातंी ्या स्वमा घटनयांच्या 
पररणयामयांमुळये ्ुरोपमध्ये मोठ्या प्रमयाणया्वर परर्वतमान 
झयालये ्व त्यातूनच समयाजशयास्त्रयाचया उद् झयालया.

समाजशास्त्ाचया णनणममि्ती्वि प्रभा्व टाकिािे घटक

 १. वयापािती काां्ती ः सन १४५० तये १८०० ्या 
कयाळयात घडलयेल्या अनयेक घटनयांची मयाहलकया 
मिणजये िी रियांती िो्. ्या स्वमा घटनयांमुळये 
्ुरोपमधील मध् ्ुगयातील कुंहठत आहण 
उपजीह्वकेपुरती असणयारी अथिमाव््वस्थिया बदलू 
लयागली. व्या्वसयाह्क रियांती मिणजये उद्ोग 
आहण आहथिमाक व््वियारयांत ्वयाढ िोऊन मोठ्या 
प्रमयाणयात उतपयादनयात ्वयाढ झयाली. त्यामुळये 
्ुरोपी् दयेशयांची आहथिमाक ्व रयाजकी् सततया 
हनमयामाण झयाली. उद्ोगयासयाठी भूमयागयामापयेक्या सयागरी 
मयागयाांनया अहधक पसंहतरिम हमळू लयागलया. 
्ुरोपमधील बयाजयारयात पू्ववेकडून आलयेल्या 
उतपयाहदत मयाल, मसयालये आहण कयापडयाची रयेलचयेल 
हदसू लयागली. 

  बँक सये्वया अहधकयाहधक ह्वस्तयाररत िोऊ लयागली. 
आहथिमाक रियांतीचये िये द्ोतक िोतये. कयागदी चलन 
असस्तत्वयात आलये. ्या स्वमा रियांतीकयारी बदलयांमुळये 
मध्म ्वगयामाची हनहममाती िोऊन त्यांनयािी आहथिमाक 
सततयेत सिभयागी िोतया ्येऊ लयागलये िया अत्ंत 
मित््वयाचया बदल िोतया.
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सांघ पद्ती : संघ पद्धती मिणजये १३ व्या 
शतकयात ्ुरोपमध्ये प्रचहलत असलयेली एक 
्वैहशषट्यपूणमा उतपयादन पद्धत िोती.

  संघ पद्धतीचया अस्त, कयारखयानया पद्धतीचया 
उद्, कयामगयारयांची श्मह्वभयागणी, ग्रयामीण-नयागरी 
स्थिलयांतर, ्वगमा व््वस्थिया, कयामगयार संघटनया, आहथिमाक 
असमयानतया आहण लोकशयािी पद्धती िये स्वमा 
औद्ोहगक रियांतीचये दृश्, अदृश् पररणयाम िोतये.

   ्या स्वमा प्रहरि्येत खूप मोठ्या प्रमयाणया्वर 
ग्रयामीण-नयागरी स्थिलयांतर घडून आलये. ्या स्वयाांचया ियेतू 
कयारखयान्यात कयाम करण्याचया िोतया. कयारखयान्यांनया 
आहण नव्यानये हनमयामाण िोणयाऱ्या भयांड्वलशयािी 
अथिमाव््वस्थियेलया ह्वह्वध सये्वया पुर्वण्यासयाठी मोठ्या 
प्रमयाणया्वर नोकरशयािी हनमयामाण झयाली. ्या अथिमाव््वस्थियेत 
मुुक्त बयाजयारपयेठ िी कलपनया िोती ज्यामुळये हतथिये 
कयारखयान्यातून उतपयाहदत झयालयेली अनयेक उतपयादनये 
ह्वहनम्यासयाठी उपलबध िोती.

औद्ोणगक काां्ती

  औद्ोहगक रियांती, भयांड्वलशयािी आहण त्यांच्या 
ह्वरोधयात हनमयामाण िोणयाऱ्या ह्वह्वध प्रहतहरि्या ्या स्वमा 
गोटिटींमुळये पयाशचयातत् समयाजयात मोठ्या प्रमयाणया्वर 
उलथियापयालथि िोत िोती, त्याचया समयाजशयास्त्रज्यां्वर 
खूप प्रभया्व पडलया. िये स्वमा बदल आहण त्यामुळये 
हनमयामाण झयालयेल्या समस््यांच्या अभ्यासयात ऑगस्ट 
कॉमत, एहमल डरखयाईम,  कयालमा मयाकसमा, मॅकस ्वयेबर, 
जॉजमा हसमयेल िये स्वमा समयाजशयास्त्रज् व्स्त िोतये. 

  ्या स्वमा बदलयंाचया पररणयाम मिणून समयाजयातील 
सयामयाहजक संबंधयांमध्ये बदल िोऊ लयागलये. ्या 
स्वमा बदलयांचये स््वरूप आहण प्रकयार िया 
समयाजशयास्त्रयाचया अभ्यासह्वष् बनलया.

 २. औद्ोणगक काां्ती ः इंगलंडमध्ये १८ व्या 
शतकयामध्ये झयालयेल्या औद्ोहगक रियांतीमुळये 
लोकयांच्या सयामयाहजक आहण आहथिमाक जी्वनयात 
अयामूलयाग्र बदल घडून आलये. प्रथिम इंगलंडमध्ये, 
नंतर इतर ्ुरोपी् दयेशयंामध्ये आहण नंतर इतर 
खंडयांमध्ये िये बदल हदसू लयागलये. औद्ोहगक 
रियांती िी एक अशी घटनया िोती की हजचया 
्ुरोपमधील स्वमा सयामयाहजक क्येत्रयां्वर प्रभया्व 
पडलया.

  औद्ोहगक रियांतीमुळये अनयेक न्वन्वीन सयाधनये, 
्ंत्रये ्व तंत्रज्यानयात सुधयारणया िोत िोत्या. त्यामुळये 
मोठ्या प्रमयाणया्वर ्वस्तूंचये उतपयादन िोत िोतये. १७६० 
तये १८३० च्या दरम्यान ्ंत्रसयामग्री, तंत्रज्यान आहण 
उतपयादनयाच्या व््वस्थियेमध्ये न्वीन शोधयांची मयाहलकयाच 
हनमयामाण झयाली िोती. ज्याच्या पररणयामयाथिमा कयारखयानया 
उतपयादन पद्धती हनमयामाण झयाली. 

सिांजामशाहती
 वय्वस््ा

भाांड्वलशाहती
 वय्वस््ा

  ्या आहथिमाक बदलयांमुळये सरंजयामशयािी मयागये पडून 
भयांड्वलशयािी पद्धती हनमयामाण झयाली. भयांड्वलदयारयांचया 
न्वीन ्वगमा हनमयामाण झयालया. त्यांनी औद्ोहगक व््वस्थिया 
आपल्या हन्ंत्रणयात ठये्वली. औद्ोहगक रियांतीमुळये 
समयाजयात मोठया बदल झयालया. जुन्या घरगुती उतपयाहदत 
्वस्तूंकडून नव्या ्ंत्रोतपयाहदत ्वस्तूंकडये ्वयाटचयाल सुरू 
झयाली. अशया प्रकयारये औद्ोहगक रियांतीचया संपणूमा 
समयाजया्वर खूप प्रभया्व पडलया िोतया. 
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  ्या रियांतीतून हनमयामाण झयालयेल्या पुढील मितत्वपूणमा  
मुद् द्यांचया अभ्यास समयाजशयास्त्रज्यांच्या दृटिीनये 
मित््वयाचया िोतया. 
अ) कयामगयारयंाची सस्थिती
ब) संपततीचये िस्तयांतरण

क) नयागरीकरण

 ३. फ्रेंच िाजयकाां्ती ः समयाजशयास्त्रयाच्या हनहममातीसयाठी 
मित््वपूणमा ठरलयेलया घटक मिणजये १७८९ मध्ये 

फ्रेंच रयाज्रियांतीनये सुरू 
केलयेली रयाजकी् रियांतीची 
मयाहलकया िो्. प्रयामुख्यानये 
फ्रेंच समयाजयात हनमयामाण 
झयालयेल्या अव््वस्थिया ्व 
अरयाजकतयेमुळये ्या कयाळयातलये 

अनयेक ह्वचयार्वंत अस््वस्थि झयालये िोतये. 

  समयाजयाचये पुनसांघटन करण्यासयाठी कयािी ह्वचयार्वंत 
एकत्र आलये िोतये. १८ व्या ्व १९ व्या 
शतकयांतील रयाजकी् रियांतीमुळये समयाजयात जये 
अरयाजक ्व असंघटन हनमयामाण झयालये िोतये तये दूर 
करून समयाजयाची नव्यानये घडी बस्वण्याचया प्र्तन 
त्यांनी केलया. सयामयाहजक व््वस्थिया िया 
समयाजशयास्त्रज्याचं्या हजवियाळ्याचया ह्वष् बनलया 
िोतया. ्यात ऑगस्ट कॉमत आहण एहमल 
डरखयाईम ्यांसयारखये ह्वचयार्वंत अग्रगण् िोतये.

  सन १७८९ मध्ये झयालयेली फ्रेंच रयाज्रियांती िया 
स््वयातंत्् आहण समतया ्यांसयाठीच्या मयान्वी 
लढ्याच्या इहतियासयातील मैलयाचया दगड ठरलया. 
्यामुळये सरंजयामशयािीचया अंत िोऊन न्वीन 
समयाजव््वस्थिया अहस्तत्वयात आली. ्या रियांतीमुळये 
फक्त फ्यानसमध्येच नयािी तर संपणूमा ्ुरोपमध्ये 
दूरगयामी बदल झयालये. ्या रियांतीतून पुढये आलयेल्या 
संदयेशयामुळये भयारतयासयारखये दयेशिी प्रभयाह्वत झयालये. 
भयारतयाच्या रयाज्घटनयेच्या प्रयास्तयाह्वकयातील 

स््वयातंत््, समतया आहण बंधुतया िी मूल्ये फ्रेंच 
रयाज्रियांतीतूनच ज्यात झयालयेली आियेत.

 ४. ्ैवज्ाणनक काां्ती ः पुनरुजजी्वनयाच्या कयालखंडयात 
्ुरोपमध्ये ्वैज्याहनक रियांती घडून आली. स्वमाच 
क्येत्रयांत ह्वज्यानया्वर भर दयेण्यात आलया. जी्वनयाच्या 
प्रत्येक क्येत्रयांत तयांहत्रक ह्वकयासयाचया प्रभया्व हदसून 
्येत िोतया. ह्वज्यानयालया स्वमात्र उच्च प्रहतष्या ्व 
दजयामा प्रयाप् िोत िोतया ्व ह्वज्यानयाशी संबंहधत 
क्येत्रयांतील व्क्तटींनया स्वयाांत ्शस््वी मयानून त्यांनया 
समयाजयात खूप प्रहतष्या हमळत िोती. 

  ्वैज्याहनक रियांतीचया प्रभया्व िया फक्त मयान्वी 
जी्वनयातील भौहतक बदलयांपुरतयाच नवितया तर तो 
हनसगमा आहण समयाजयाबद्लच्या कलपनयां्वरिी 
पररणयाम करत िोतया. 

  ्ुरोपमधील समयाजशयास्त्रयाचया उद् िया ह्वज्यानयाच्या 
शोधयंाचया आहण कलपनयांचयाच एक भयाग आिये 
असये मयानलये जयात िोतये. सुरु्वयातीच्या कयाळयातील 
समयाजशयास्त्रज्यांचया असयाच आग्रि िोतया की, 
समयाजशयास्त्रयाची रूपरयेषया िी भौहतकशयास्त्र हकं्वया 
जी्वशयास्त्रयासयारख्या नैसहगमाक ह्वज्यानयांप्रमयाणये 
असया्वी.

  प्रबोधनयाचया कयालखंड िया ्वैज्याहनक रियातंीचया 
सयाक्ीदयार िोतया. मयान्वी जी्वनयातील स्वमा गरजया 
भयाग्वण्याचये एक सयाधन मिणून ह्वज्यानयाकडये 
बहघतलये जयात िोतये. न्वीन ्वैज्याहनक शोधयांमुळये 
अधंश्द्धयाचंये उच्चयाटन िोत िोतये. समयाजशयास्त्रयामध्ये 
्वैज्याहनक दृहषटकोन रुज्वण्यामध्ये ्या कयालखंडयाचये 
्ोगदयान मितत्वयाचये आिये.

 ५. नागितीकिि ः औद्ोहगक रियातंीचया एक पररणयाम 
मिणजये लोक मोठ्या प्रमयाणया्वर ग्रयामीण भयागयातून 
शिरयात स्थिलयांतररत िोत िोतये. ्यामयागचये प्रमुख 
कयारण मिणजये औद्ोहगक रियांतीमुळये शिरयात 
उपलबध िोत असलयेल्या नोकऱ्या िये िो्. ्या 

फ्रेंच िाजयकाां्ती
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स्थिलयांतर ्व शिरयांच्या ्वयाढीचया पररणयाम मिणून 
शिरयांत असंख् समस््या ्व प्रशन हनमयामाण झयालये. 
उदया., अहतररक्त गदची, प्रदूषण, ्वयाितूक, 
आरोग्ह्वष्क प्रशन, झोपडपट्यांची ्वयाढ 
इत्यादी.

  शिरी जी्वनयाचये स््वरूप आहण समस््या ्यांकडये 
मॅकस ्वयेबर आहण जॉजमा हसमयेल ्यांसयारखये इतर 
अनयेक समयाजशयास्त्रज् आकहषमात झयालये. पहिलये 
अमयेररकन समयाजशयास्त्री् ह्वचयारपीठ हशकयागो 
स्कूल िये नयागरीकरणयाच्या समस््यांचया अभ्यास 
करण्यासयाठी हनमयामाण झयालये.

उपकम - १
व्यापयारी, ्वैज्याहनक, औद्ोहगक आहण फ्रेंच 

रयाज्रियातंी िये समयाजशयास्त्रयाच्या हनहममातीसयाठी मितत्वपूणमा 
घटक आियेत ्याचया अभ्यास आपण केलया. भयारतयाच्या 
संदभयामात औद्ोहगक ह्वकयासयाचया भयारती् समयाजया्वर 
झयालयेलया पररणयाम जयाणून घ्या.

१.२.२  समाजशास्त्ाचती वयाप्ती

  एखयाद्या ह्वष्याची व्याप्ी मिणजये त्याची 
अध््न कक्या हकं्वया क्येत्र िो्. तसयेच ह्वष्याची 
व्याप्ी मिणजये त्याच्या अभ्यासयाची सीमयारयेषया दयेखील 
िो्. समयाजशयास्त्रयाचया अभ्यासह्वष् खूप व्यापक 
आिये. कयारण सयामयाहजक आंतरहरि्यांमधील स्वमा घटक 
समयाजशयास्त्रयाच्या अभ्यासयात समयाह्वषट िोतयात. 
समयाजशयास्त्रयाची व्याप्ी पुढील न्वीन अभ्यास 
क्येत्रयाचं्या आधयारये समजया्वून घयेतया ्येतये.
* जै्व समाजशास्त् ः ज्ैव समयाजशयास्त्र िी शयाखया 

समयाजशयास्त्रयात नव्यानये हनमयामाण झयाली आिये. ्या 
शयाखयेतील संशोधक समयाजशयास्त्रयातील ह्वह्वध 
तंत्रये आहण पद्धतटींचया ्वयापर करून, तसयेच ्या 
पद्धतटींच्या हनषकषयाांचया उप्ोग करून 
जी्वशयास्त्रयाची मयान्वी सयामयाहजक जी्वनयातील 
भहूमकया कया् आिये ्याचया अभ्यास करतयात.

* कलेचे समाजशास्त् ः कलयेच्या समयाजशयास्त्रयात 
सौंद्माशयास्त्र आहण कलया जगतयाचया अभ्यास 
केलया जयातो. ्यात कलयेच्या उतपयादन ्व ग्रिणयाचया 
सयामयाहजक संदभमा समजून घयेण्याचया प्र्तन केलया 
जयातो.

* ण्वपिन बाजाि सांशोिनाचे समाजशास्त् ः िी 
समयाजशयास्त्रयाची व्या्वियाररक शयाखया असून ्यात 
समयाजशयास्त्री् पद्धती ्वयापरून अथिमापूणमा पद्धतीनये 
बयाजयारनीती समजया्ूवन घयेण्याचया प्र्तन केलया 
जयातो. ्यात समयाजशयास्त्रयातील ्व बयाजयारनीतीतील 
सैद्धयासनतक ज्यान, ग्रयािकयांच्या ह्वह्वध प्रकयारयांचये 
ज्यान ्व गरजया ्यांचये ह्वशलयेषण केलये जयातये.

* दृशय माधयमाांचा अभयास कििािे समाजशास्त् 
ः सयामयाहजक जी्वनयातील स्वमा दृश्यांचया/हचत्रयांचया 
अभ्यास समयाजशयास्त्रयाची िी शयाखया करतये. 
समयाजशयास्त्री् संशोधनयात स्वमा दृश् प्रहतमयांचया 
्वयापर सयामयाहजक तर् मिणून करण्याचया प्र्तन 
्या शयाखयेद्यारया केलया जयातो.

 * डायस्पोिा अधययन ः डया्स्पोरया अध््न िया 
एक न्वीन आंतरह्वद्याशयाखी् अभ्यासह्वष् 
समयाजशयास्त्रयात नव्यानये अभ्यासलया जयाऊ लयागलया 
आिये. ्यात प्रयामुख्यानये स्थिलयांतर ्व त्याचये मयान्वी 
जी्वनयातील ह्वह्वध भयागयां्वर िोणयारये पररणयाम 
अभ्यासलये जयातयात. उदया., सयांस्ककृहतक, 
सयाहिसत्क, सयामयाहजक, लोकसंख्याह्वष्क, 
मयान्व्वंशशयास्त्रह्वष्क, रयाजकी्, आहथिमाक 
आहण आंतररयाटिट्ी् संबंधयांह्वष्ी अभ्यास केलया 
जयातो.

डायस्पोिा : डया्स्पोरया मिणजये अशी ह्वखुरलयेली 
लोकसंख्या हजचये मूळ स्थियान मिणजये एखयादया लियान 
भौगोहलक भयाग असतो. डया्स्पोरया मिणजये एखयाद्या 
समूियाचये आपल्या मूळ हन्वयासस्थियानयापयासून झयालयेलये 
स्थिलयांतर िो्. ग्रीक भयाषयेत डया्स्पोरया मिणजये ‘ह्वखुरणये’ 
पण आतया डया्स्पोरया िी संज्या व्क्तटींच्या अशया गटयालया 
उद्येशून ्वयापरली जयातये जये त्यांच्या मूळ स्थियानयापयासून 
दूर रयाहूनिी हतथिली नयाळ तुटू दयेत नयािीत.
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 १९६० च्या दशकयात पयासशचमयात् समयाजयात 
‘लोकहप्र् संस्ककृती’ चया अभ्यास करण्यामधील रस 
्वयाढत िोतया. त्यातून संस्ककृती अध््नयाची शयाखया 
पुढये आली.  ससं्ककृती अध््नयाची सुरु्वयात िी 
इंगलंडमधील ‘बहमांगिॅम सेंटर फॉर कॉनटयेमपररी 
कलचरल स्टडी’ ्येथिये झयाली.  ह्वह्वध प्रकयारची 
समकयालीन लोकहप्र् संस्ककृती अभ्यासण्याची संधी 
संस्ककृती अध््नयातून उपलबध करून हदली जयातये. 
एखयादी व्क्ती अथि्वया समुदया्याची मूळ अहस्मतया, 
त्यांच्या्वर झयालयेलये हशक्यामोतमाब (labelling), 
उपभोग पद्धती, हन्म, अहधकयार, सयेनसॉरहशप 
्यंाबयाबतचये प्रशन अभ्यासण्याची संधी ्यातून हमळतये.

िंसककृ्ती	 अध्य्यन	
  समकयालीन ससं्ककृती अध््नयात दैनहंदन 
जी्वनयालया अत्ंत गयांभी्यामानये घयेतलये जयातये. मियानगर 
संस्ककृतीमधील जी्वनपद्धती, उपभोग आहण 
सयामयाहजक संबंध ्यांचया अभ्यास ्यात केलया जयातो. 
संस्ककृती िी दैनहंदन जी्वनयातून हनमयामाण िोत असतये. 
उदया., दैनहंदन आियार पद्धती, रोजच्या जी्वनयातील 
रयािणीमयान ्व फॅशन, करमणुकीची सयाधनये, सयाजरये 
केलये जयाणयारये सण, उतस्व इत्यादी. थिोडक्यात, 
संस्ककृती अध््नयातून ससं्ककृती बनण्याची प्रहरि्या 
अभ्यासली जयातये ्व असये मयानलये जयातये की िी प्रहरि्या 
सततया संबंधयंाशी जोडलयेली आिये.
 ससं्ककृती अध््नयात इतर अनयेक ह्वद्याशयाखयामंधनू 
अभ्यास पद्धती ्व हसद्धयानत घयेतलये जयातयात.

 हचत्रपट अध््न िी २० व्या शतकयातील एक 
न्वीन ह्वद्याशयाखया आिये. िी एक 
आंतरह्वद्याशयाखी् शयाखया असून ह्वह्वध 
सैद्धयासनतक, ऐहतियाहसक आहण समीक्यातमक 
दृसटिकोनयातून हसनयेमया ्या मयाध्मयाकडये बहघतलये 
जयातये. ्यात प्रयामुख्यानये हचत्रपटयांचया कलयातमक, 
सयांस्ककृहतक, आहथिमाक, रयाजकी् आहण  कथियानकी् 

सित्रप्ट	 अध्य्यन
(narrative) प्रभया्वयाचया ह्वचयार केलया जयातो. ्वगमा, 
्वंश, हलंगभया्व, ्वयंाहशकतया ्यांसयारख्या सयामयाहजक 
गटयांचया अभ्यास करण्यासयाठी समयाजशयास्त्रयामध्ये 
हचत्रपटयांकडये संहितया मिणून बहघतलये जयातये. 
समयाजशयास्त्रयात, हचत्रपटयंातून समयाजशयास्त्र हकं्वया 
हचत्रपटयांचये समयाजशयास्त्र असये अभ्यासरिम अनयेक 
ह्वद्यापीठयांनी सुरू केलये आियेत.

 ह्वकयास अध््न िये  आंतरह्वद्याशयाखी् क्येत्र 
असनू जयागहतक ह्वकयासयातील असमयानतया शोधण्याचया 
्यात प्र्तन केलया जयातो. ्यात ऐहतियाहसक संदभमा 
तपयासून आंतररयाटिट्ी् ह्वकयासयाचया प्रशन ्व प्रहरि्यांचया 
अभ्यास केलया जयातो. ्यात प्रयामुख्यानये ‘ह्वकहसत’ 
आहण ‘ह्वकसनशील’ समयाजयातील परस्परसंबंध, 
त्यातील ह्वह्वध ससं्थियांची भूहमकया आहण त्याचये 
सयामयाहजक, रयाजकी्, आहथिमाक आहण प्यामा्वरणी् 
बदलयांच्या प्रहरि्ये्वर आहण त्याच्या िोणयाऱ्या 
पररणयामयां्वर लक् करेंहद्त केलये जयातये.
 एक व्या्वसयाह्क अभ्यास क्येत्र मिणून ह्वकयास 
अध््नयालया आज खूप मित््व आहण ्वया्व आिये. 

सिकाि	 अध्य्यन
्यात सया्वमाजहनक क्येत्रयातील संशोधन, धोरणयांचये 
ह्वशलयेषण, हबगरशयासकी् संस्थिया आहण मयान्वतया्वयादी 
कयाम, हशक्ण, ह्वकयास कया्मारिमयांचये हन्ोजन आहण 
अंमलबजया्वणी, स््व्ंसये्वकयंाचये व््वस्थियापन, स्थियाहनक 
आहण आंतररयाटिट्ी् पत्रकयाररतया, अयास्थिलयांतर आहण 
हन्वयामाहसतयांसयाठी सये्वया, प्र्वयास ्व प्माटनह्वष्क कया्मा, 
आंतरसयांस्ककृहतक संबंधयंाबयाबत सल्यामसलत, 
जनसंपक्क आहण सं्वयाद, शिर हन्ोजन, आंतररयाटिट्ी् 
ह्वकयास, सया्वमाजहनक आरोग्, समुदया्यातील कयाम, 
प्यामा्वरणयातमक ्व ि्वयामयानयातील बदल ्यांचये संशोधन 
अशया अनयेक संधी िी शयाखया उपलबध करून दयेतये.
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  ्वर नमूद केलयेली स्वमा अभ्यास क्येत्रयांची ्यादी िी 
स्वमासमया्वयेशक स््वरूपयाची नयािी, िी समयाजशयास्त्र ्या 
ह्वस्तृत ह्वद्याशयाखयेत समयाह्वटि असलयेली कयािी 
मोजकी अलीकडील उदयािरणये आियेत. समयाजशयास्त्रयाची 
व्याप्ी िी बदलत्या, आधुहनक ्व गुंतयागुंतीच्या 
समयाजयात अहधक व्यापक िोत आिये.

उपकम - २
 तुमच्या पररसरयातील दोन स्थिलयांतररत 
व्क्तटींची मुलयाखत घ्या. स्थिलयांतरयाचये कयारण, 
अनुभ्व ्व समस््यासंंबंधी आपण कयाढलयेल्या 
हनषकषयाांची ्वगयामात चचयामा करया.

१.३ समाजशास्त्ाचे महत््व

समयाजशयास्त्रयाचये मित््व पुढीलप्रमयाणये ः

 १. समाजशास्त् समाजाचा शास्त्शुद अभयास 
कि्े ः समयाजशयास्त्रयामुळये समयाजयाचया शयास्त्रशुद्ध 
अभ्यास करणये शक् झयालये आिये. ह्वह्वध 
क्येत्रयामंध्ये प्रगती सयाधण्यासयाठी गुंतयागुंतीच्या 
मयान्वी समयाजयाचये शयास्त्री् ज्यान असणये आ्वश्क 
आिये. समयाजयाचये शयास्त्र आपल्यालया आपल्या 
क्मतया, आपली बदु्धी ्व आपलये स््व समजण्यास 
मदत करतये. आपल्यालया बदलत्या प्यामा्वरणयाशी 
जुळ्वून घयेण्यासयाठी मदत करतये. तसयेच सयामयाहजक 
जी्वन समजया्वून घयेण्यासयाठी मयागमादशमान करतये.

 २. समाजशास्त् समाजा्तील ण्वण्वि्ेसांबांिती ज्ान 
द्ेे ः ह्वह्वध समयाज, समूि, समुदया्, त्यांची 
जगण्याची ्वैहशषट्यपूणमा पद्धती, सयांस्ककृहतक 
ह्वह्वधतया, धयाहममाक आहण प्रयादयेहशक हभन्नतया ्व 
समयाजयाचये बहुआ्यामी स््वरूप समजया्वून 
घयेण्यासयाठी समयाजशयास्त्र मदत करतये.

 ३. समाजशास्त्ामुळे ्वैज्ाणनक दृष्टिकाेन ण्वकणस् 
हो्ो ः सयामयाहजक ्वयास्त्वयाकडये बघण्याचया 
शयास्त्री् दृसटिकोन समयाजशयास्त्रयामुळये ह्वकहसत 

िोतो. ्यामुळये व्क्ती अहधकयाहधक ्वस्तुहनष्, 
ह्व्वयेक्वयादी, हचहकतसयातमक, पू्वमाग्रिमुक्त आहण 
सकयारयातमक ह्वचयार करू लयागतये.

 ४. समाजशास्त् हे वय्वसायाणभमुख आहे ः  
   समयाजशयास्त्रयाची उप्ुक्ततया हद्वसेंहद्वस ्वयाढत 

आिये. आधुहनक कयाळयातील गहतमयान समयाजयाचये 
समयाजशयास्त्री् ज्यान हमळ्वण्यासयाठी ्या शयास्त्रयाची 
हनतयांत गरज आिये. बदलत्या समयाजयातील 
व््वसया्यांचये स््वरूपिी सतत बदलत आिये. 
बदलतया समयाज, बदलत्या गरजया आहण 
व््वसया्याचये बदलतये स््वरूप ्या स्वयाांचया तयाळमयेळ 
समयाजशयास्त्री् ज्यान घयालू शकतये. ्या 
दृसटिकोनयामुळये समयाजशयास्त्रयाचये मित््व ्वयाढत 
आिये. समयाजशयास्त्र िया फक्त बंद खोलीत 
हशक्वण्याचया ह्वष् नयािी तर अनयेक क्येत्रयांत 
्याची उप्ुक्ततया हसद्ध झयाली आिये ्व ्वयाढत 
आिये. उदया., उद्ोगधंदये, सयामयाहजक सये्वया, 
समयाजकया्मा, कया्दया, स्पधयामा परीक्या, मयाककेहटंग, 
जनसंपक्क, पत्रकयाररतया, प्रसयारण, कौशल् 
ह्वकयास, संपक्क क्येत्र, हबगर शयासकी् संघटनया 
(NGO), कयामगयार कल्याण, सयामयाहजक सुरक्या, 
ह्वमया क्येत्र, पुन्वमासन, सयामयाहजक कल्याण, 
ग्रयामीण ह्वकयास, प्माटन, कुटुंब कल्याण, 
जनगणनया प्रहरि्या, ्ोजनया आहण हन्ोजन, 
सया्वमाजहनक आरोग्, सयामयाहजक संशोधन, 
सयामयाहजक समपुदयेशन, पोहलस खयातये, आहद्वयासी 
कल्याण, स्वमासमया्वयेशक हशक्ण, सुधयारणयातमक 
प्रशयासन, उपभोक्तया संशोधन इत्यादी.

५. सामाणजक समस्याां्वि उपाय शोििे ः सध्याचया 
समयाज िया अनयेक सयामयाहजक प्रशनयानंया तोंड दयेत 
आिये. जसये की, दयाररद्र्य, बयेकयारी, दिशत्वयाद, 
अहतररक्त लोकसंख्या, स्थिलयांतर आहण 
सयामयाहजक अस््वस्थितया, व्सनयाधीनतया, सयामयाहजक 
ह्वघटन, ्वयांहशक आहण जयाती् संघषमा, धयांहममाक 
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दंगली, जमयात्वयाद, बयालगुनियेगयारी इत्यादी िये स्वमा 
प्रशन सोड्वण्यासयाठी अहतश् समतोल ज्यान 
आ्वश्क असतये. समयाजशयास्त्री् दृसटिकोनयाचया 
्ोग् ्वयापर करून असये प्रशन सोड्वण्याचया प्र्तन 
केलया जयातो. 

 ६. समाजशास्त् हे मािसाला काळानुरूप ज्ान दे्े 
आणि दक्ष ठिे्व्े ः समयाजशयास्त्रयालया व्या्वियाररक 
मूल्ये आिये. िये मयाणसयालया कयाळयानुरूप तसयेच दक् 
रयािण्यास मदत करतये. सयामयाहजक पररहस्थिती, 
सयामयाहजक घटनया, बदलतया समयाज आहण ्या 
स्वयाांनया ्ोग् प्रहतसयाद कसया द्या्वया ्याचयेिी भयान 
समयाजशयास्त्रयाकडून हमळतये.

उपकम - ३
तुमच्या पररसरयातील कुठल्यािी हबगरशयासकी् 

संस्थियेलया भयेट दयेऊन त्यांच्या कयामयाबद्ल मयाहिती 
गोळया करया आहण त्याचये ्वगयामात PPT                          
सयादरीकरण करया.

  ्या पयाठयात तुमिी समयाजशयास्त्रयाचया अथिमा, स््वरूप, 
व्याप्ी ्व समयाजशयास्त्र अभ्यासण्याची उप्ुकततया 
जयाणून घयेतली. ्यापुढये समयाजशयास्त्रयाच्या ह्वकयासयात 
्ोगदयान हदलयेल्या मितत्वयाच्या ह्वचयार्वंतयांह्वष्ी 
जयाणून घयेण्याची उतसुकतया तुमच्यामध्ये हनसशचतपणये 
हनमयामाण झयाली असयेल.

प्र.१  (अ) णदललेया पयामियाांपकैी योग्य पयामिय णन्वडून ण्विाने 
पूिमि किा.

 १. Socius ्या शबदयाचया अथिमा ............. िया िो्. 
  (शयास्त्र, सिकयारी, सयामयाहजक)
 २. Logos ्या शबदयाचया अथिमा .............  िया 

िो्. 
  (सि्ोगी, शयास्त्र, पद्धती शयास्त्र)
 ३. समयाजशयास्त्रयाचये जनक ............. ्यांनया मयानलये 

जयातये. 
  (डरखयाईम, ्वयेबर, कॉमत)
 ४. समयाजशयास्त्रज् जयेविया दैनहंदन जी्वनयातील 

व्या्वियाररक प्रशन सोडह्वण्याचया प्र्तन करतयात 
तयेविया त्यालया ............. शयास्त्र मिणतयात.

स््वाधयाय

 
l	समयाजशयास्त्रयात मयान्वयाचये सयामयाहजक ्वतमान आहण 

सयामयाहजक संबंधयांचया अभ्यास केलया जयातो.
l	ऑगस्ट कॉमत ्यंानी प्रथिम ‘समयाजशयास्त्र’ िी 

संज्या ्वयापरली त्यामुळये त्यांनया समयाजशयास्त्रयाचया 
जनक असये मिटलये जयातये.

l	‘समयाजशयास्त्र’ िया शबद ‘Latin’ भयाषयेतील 
‘Socius’ आहण ग्रीक भयाषयेतील ‘Logos’ ्या 

सािाांश 
शबदयापंयासून बनलया आिये. ्याचया अथिमा ‘समयाजयाचया 
अभ्यास करणयारये शयास्त्र’.

l	समयाजशयास्त्रयाचये संस्थियापक/जनक मिणून कॉमत 
बरोबर स्पयेनसर, डरखयाईम, मयाकसमा, ्वयेबर ्यंाचीिी 
नया्वये घयेतली जयातयात. 

l	आधुहनक गुंतयागुंतीच्या समयाजयात समयाजशयास्त्रयालया 
खूप मित््व आिये.

  (शुद्ध, व्या्वियाररक /उप्ोहजत, सैद्धयासनतक)

 (ब)  चुकीचती जोडती दुरुस्् करून णलहा.

 १. (i) जी्वशयास्त्रयाच्या मयान्वी सयामयाहजक 
जी्वनयातील  भहूमकेचया अभ्यास - जै्व 
समयाजशयास्त्र 

  (ii) सौंद्माशयास्त्र आहण कलया जगतयाचया अभ्यास 
- कलयेचये समयाजशयास्त्र

  (iii) समयाजशयास्त्र ्व बयाजयार नीहततील सदै्धयांहतक 
ज्यान ्व ग्रयािकयांचये ह्वह्वध प्रकयार ्व त्यांच्या 
गरजयांचये ह्वशलयेषण - बयाजयार संशोधनयाचये 
समयाजशयास्त्र 

  (iv) सयामयाहजक जी्वनयातील दृश्यांचया, हचत्रयांचया 
अभ्यास - डया्स्पोरया अध््न 
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उपकम 
्वगयामामध्ये प्रत्येकी ५-७ ह्वद्याथिची-ह्वद्याहथिमानटींचये 

गट करून खयालील मुद् द्यां्वर गटचचयामा घड्वून आणया.
(१) समयाजशयास्त्र िया दैनहंदन जी्वनयाशी जोडलयेलया ह्वष् 

आिये.
(२) समयाजशयास्त्रयामधील नोकरी/व््वसया्याच्या संधी.

 (क) प्रतयेक ण्विान ्वाचा आणि चौकटती् णदलेलया 
योग्य सांज्ा ओळखनू णलहा.

समाजशास्त्ाचे 
महतत्व

प्र.५ (अ) सांकलपना णचत् ्याि किा.

डया्स्पोरया अभ्यास, The Positive 
Philosophy, सदै्धयांसनतक ह्वज्यान 

   १. कॉमतनये समयाजशयास्त्र िी संज्या प्रथिम ्या ग्रंथियात 
्वयापरली -

 २. समयाजशयास्त्री् हसद्धयानतयाचया ह्वकयास करणये िये 
समयाजशयास्त्रयात मित््वयाचये असतये -

    (ड) अिोिेष्ख् शबदाचया जागती अचूक शबद णलहून 
ण्विाने पूिमि किा. 

 १. जयेविया समयाजशयास्त्री् संशोधन िये फक्त 
संशोधनयाच्याच ियेतूनये केलये जयातये तयेविया त्यालया 
व्या्वियाररक शयास्त्र मिणतयात.

 २. बलयातकयार, द्येष, गुनिया आहण दिशत्वयाद िी 
सयामयाहजक संस्थियेची उदयािरणये आियेत. 

प्र.२ (अ) णदलेलया सांकलपनेचे योग्य उदाहिि णलहा ्व 
्ुमचया उत्िाचे सम्मिन किा.

 १. समयाजशयास्त्रयाचये अनुभ्वयाहधहषठत स््वरूप.
 २.  ह्वकयास अध््न.

 (ब) टतीपा णलहा.
 १. समयाजशयास्त्रयाचये स््वरूप
 २. समयाजशयास्त्रयातील न्वीन अभ्यास क्येत्रये
 ३. प्रबोधन कयाळ

प्र.३   फिक स्प्ट किा.
 १. नैसहगमाक शयास्त्र आहण सयामयाहजक शयास्त्र
 २. सैद्धयासनतक शयास्त्र आहण उप्ोहजत शयास्त्र
प्र.४   खालतील सांकलपना उदाहििासह स्पटि किा.
 १. डया्स्पोरया
 २. जै्व समयाजशयास्त्र

   (ब)  खालतील ण्विाने चूक की बिोबि ्े साांगून 
सकािि स्पटि किा.

 १. फ्रेंच रयाज्रियांतीमुळये समयाजयात बदल घडून आलये.
 २. नैसहगमाक शयास्त्रयांमधील प्रगतीचया प्रभया्व एक 

ह्वद्याशयाखया मिणून समयाजशयास्त्रया्वर झयालया.
प्र.६    आपले म् नोंद्वा. 

 १.  भयारत प्रगतीच्या ्वैज्याहनक अ्वस्थियेत आिये 
    कया? तुमच्या मतयाचये स्पषटीकरण द्या.
 २. हचत्रपट आहण समयाज ्यांच्यातील संबंधयाह्वष्ी 

थिोडक्यात सयांगया.
प्र.७   खालतील प्रशनाच ेसण्वस््ि उत्ि णलहा. (सािािि 

१५०-२०० शबद)
  आजच्या जगयातील समयाजशयास्त्रयाची व्याप्ी ्याची 

सु्ोग् उदयािरणयांद्यारये चचयामा करया.

***
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२. पाष्शचमातय आणि भाि्तीय समाजशास्त्ज्ाांचे योगदान

२.१ पाष्शचमातय समाजशास्त्ज्ाांचा परिचय
२.२ भाि्तीय समाजशास्त्ज्ाांचा परिचय

प्रस््ा्वना

       

अब्दुल	 रहमान	 इबन-खाल्दुन	 :
समयाजशयास्त्र िी पयासशचमयात् कलपनया आिये 

असये मयानलये जयातये. पण कयािी ह्वचयार्वंत, 
अभ्यासक जगयाच्या ्वयेग्वयेगळ्या भयागयांत खूप 
पू्वचीपयासून समयाजशयास्त्र उप्ोगयात आणत िोतये.

अबददुल रिमयान इबन-खयालददुन ्यांचया जनम 
उततर आहफ्केत ट्युहनस ्येथिये झयालया िोतया. 
रयाजकयारणयात सहरि् रयाहिलये. त्यानंी ट्युहनस, 
मोरोक्ो, स्पयेन ्येथिील सुलतयानयांनया सये्वया पुर्वली.  
तये शैक्हणक क्येत्रयात परतलये. त्यांनी समयाजयाचया 
शयास्त्रशुद्ध अभ्यास, अनुभ्वयाहधसष्त संशोधन 
आहण सयामयाहजक घटनयांमयागील कयारणयंाचया अभ्यास 
्यंा्वर भर हदलया. ह्वह्वध सयामयाहजक ससं्थिया 
आहण त्यांच्यातील परस्परसंबंध ्यांच्या 
अभ्यासया्वर त्यांनी भर हदलया. प्रयाथिहमक 
अ्वस्थियेतील समयाज ्व आधहुनक समयाज ्यांच्या 
तुलनयातमक अभ्यासयातिी त्यांनया रस िोतया.

   ऑगस्ट कॉमत आहण एहमल डरखयाईम ्यांनी 
फ्यानसमध्ये समयाजशयास्त्रयाचया पया्या रचलया त्यामुळये 
फ्यानस िी समयाजशयास्त्रयाची जनमभूमी मयानली जयातये. िी 
समयाजशयास्त्री् परंपरया नंतरच्या कयाळयात ्थिया्वकयाशपणये 
इतर ्ुरोपी् आहण पयासशचमयात् दयेशयात पसरली.

  समयाजशयास्त्रयाचया ह्वकयास फकत पयासशचमयात् 
जगयापुरतयाच म्यामाहदत नयािी. भयारतयातिी समयाजशयास्त्रयाचया 
ह्वकयास झयालया आिये. समयाजशयास्त्रयात अनयेक भयारती् 
समयाजशयास्त्रज्यांनी मोलयाचये ्ोगदयान हदलये आिये. ्या 
पयाठयात आपण ऑगस्ट कॉमत, एहमल डरखयाईम ्व 
कयालमा मयाकसमा िये पयासशचमयात् ह्वचयार्वंत तसयेच जी.एस. 
घ्ुवे, एम.एन. श्ीहन्वयास आहण इरया्वती क्ववे िये 
भयारती् ह्वचयार्वंत अशया सिया समयाजशयास्त्री् 
ह्वचयार्वंतयांचये ्ोगदयान अभ्यासणयार आिोत.  

  ्या प्रत्येक समयाजशयास्त्रज्यानये समयाजशयास्त्रयाच्या 
व्यापक कक्येत रयाहून मितत्वयाचये संशोधन केलये आिये. 
त्याचं्या अभ्यासह्वष्याशी ्व क्येत्रयाशी हनगहडत अनयेक 
मितत्वपूणमा संकलपनया त्यांनी ह्वकहसत केल्या. तसयेच 
सयामयाहजक ्वतमानयाचये स्पषटीकरण दयेतयानया अनयेक 
हदशयादशची हसद्धयांतयांची हनहममाती केली.

२.१ पाष्शचमातय समाजशास्त्ज्ाांचा परिचय

 ऑगस्ट कॉम्् (१७९८ ्े १८५७)   
 ऑगस्ट कॉमत, 
्यांनया समयाजशयास्त्रयाचया 
जनक मयानलये जयातये. 
त्यांचया जनम १९ 
जयानये्वयारी १७९८ मध्ये 
फ्यानसमध्ये मॉनटपयेहल्र 
्येथिये झयालया. त्यांचये पूणमा 

नया्व ‘इहसडोर ऑगस्ट मॅररक फ्रँकॉइस झयेह्व्र कॉमत’ 

ऑगस्ट कॉम््
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असये िोतये. तये बंडखोर ्वृततीचये ्व प्रस्थियाहपत व््वस्थियेलया 
आवियान दयेणयारये िोतये. तये गहणततज् ्व तत््व्वयेततये िोतये. 
्व्याच्या अ्वघ्या १४ व्या ्वषची त्यांनी ‘समयाजयाच्या 
पुनरमाचनयेची’ गरज व्क्त केली िोती.

हॅरियट माणटमिनॉ (१८०२-१८७६): ्या हरिहटश 
सयामयाहजक ह्वचयार्ंवत िोत्या. कयािी ह्वचयार्वंतयाच्या 
मतये त्या पहिल्या स्त्री समयाजशयास्त्रज् िोत्या. त्यांनी 
अनयेक ग्रंथि ्व हनबंध हलहिलये. कॉमत ्यांनी ‘Cours 
de Philosophie Positive’ िया फ्रेंच 
भयाषयेतील ग्रंथि १८३९ मध्ये प्रकयाहशत केलया. मयाहटमानॉ 
्यांनी ्याच ग्रंथियाचये दोन ह्वभयागयांत १८५३ मध्ये 
भयाषयांतर केलये. त्याचये नया्व ‘The Positive 
Philosophy of August Comte’ िो्. िये 
त्यांचये अहतश् मोलयाचये ्ोगदयान िोतये. कॉमतया ्यांची 
इंग्रजी भयाषया बोलणयाऱ्या जगयाशी ओळख करून 
दयेण्याचये श्ये् मयाहटमानॉ ्यांनया जयातये. 

‘सोसया्टी इन अमयेररकया’ िया त्यांचया १९३७ 
सयालयामधील प्रहसद्ध ग्रंथि आिये. ्या ग्रंथियातील त्यांचये 
ह्वचयार िये समयाजशयास्त्री् पद्धतीचये उततम उदयािरण 
आिये. मयाहटमानॉ ्यांच्या मतये, ‘‘समयाजयाचया अभ्यास 
करतयानया, त्यांच्या रयाजकी्, धयाहममाक आहण सयामयाहजक 
संस्थियांच्या स्वमा पैलूंचया अभ्यास करणये मितत्वयाचये 
आिये.’’ त्याचबरोबर त्यांनी हस्त्र्यांच्या अभ्यासयाचया 
्यामध्ये समया्वयेश करण्याचया आग्रि धरलया. ह्व्वयाि, 
मुलये, धयाहममाक व््वियार आहण ्ंवश ्यांसयारख्या 
मुद्् द्याचंया अभ्यास करणयाऱ्या त्या पहिल्याच 
समयाजशयास्त्रज् िो्. त्यांच्या मतये, जर आपल्यालया 
हस्त्र्यंाचये ददुय्म स्थियान समजून घ्या्चये असयेल तर 
समयाजयाचया समग्र अभ्यास करणये गरजयेचये आिये.

  ‘तीन अ्वस्थियांचया हन्म’, ‘प्रत्क््वयाद’, 
‘ह्वज्यानयांचये ्वगचीकरण’ असये हसद्धयानत त्यांनी मयांडलये. 
समयाजशयास्त्रयाचये ्वणमान करतयानया त्यांनी ‘सस्थिहतशीलतया’ 
आहण ‘गहतशीलतया’ ्या घटकयांचया ह्वचयार केलया.

  त्यांचये असये मत िोतये की, ज्याप्रमयाणये मयान्वी 
मनयाची उतरियांती िोतये त्याचप्रमयाणये समयाज मनयाचीिी 
िोतये. प्रत्येक व्क्तीचया ह्वकयास बयालपण त्यानंतर 
चौकस पौगंडया्वस्थिया आहण सिज स््वयाभयाह्वक 
तयासत््वक प्रौढया्वस्थिया ्या अ्वस्थियांतून िोतो तसयाच 
समयाजयाचया ह्वकयासिी अशयाच अ्वस्थियांतून िोतो असये 
त्यांचये मत िोतये.

  कॉमतचये सयामयाहजक तत््वज्यान िये मयान्वी 
ह्वचयारयांच्या तीन अ्वस्थियांच्या संकलपनये्वर आधयाररत 
आिये. त्यांच्या मतये मयान्वी ज्यान िये उतरियांतीच्या तीन 
अ्वस्थियांमधून संरिहमत िोत गयेलये आिये. 
(१) धयाहममाक अ्वस्थिया 
(२) तयासत््वक/अध्याहतमक अ्वस्थिया 
(३) ्वैज्याहनक/प्रत्क््वयादी अ्वस्थिया.

(१) िाणममिक/िममिशास्त्तीय अ्वस््ा : ्या पहिल्या 
अ्वस्थियेत मयान्वयाच्या ह्वचयार आहण कलपनयां्वर 
पूणमापणये अलौहकक आहण अनैसहगमाक घटकयांचया 
पगडया िोतया. मयाणसयाचया असया ह्वश्वयास िोतया 
की, जगयातील स्वमा घटनया ्या दये्वयाकडून हन्ंहत्रत 
केल्या जयातयात हकं्वया घड्वल्या जयातयात. 
मयाणसयाचया दये्वया्वर आहण अमयान्वी शक्तटीं्वर 
आत्ंहतक ह्वश्वयास िोतया. मयाणूस असये मयानत 
िोतया की, स्वमा घटनया ्या अनैसहगमाक ्व अमयान्वी 
शक्तटींमुळये घडतयात. उदया., स्वमा नैसहगमाक आपतती 
्या दये्वयाच्या कोपयामुळये घडून ्येतयात.

(२) अधयाणतमक ्ाणतत्वक अ्वस््ा : ्या अ्वस्थियेलयाच 
्वैचयाररक ह्वकयासयाची अमूतमा अ्वस्थिया असये मिटलये 
जयातये. ्या अ्वस्थियेत अहतंहद््ये अमयान्वी 
शक्तटीं्वरील ह्वश्वयास िळूिळू अमतूमा स््वरूपयाच्या 
शक्ती्वर बसू लयागतो. ्या अमयान्वी शक्तटींमुळयेच 



14

मयान्वयाच्या आहण हनसगयामाच्या स्वमा ियालचयाली 
हन्ंहत्रत िोत असतयात असये मयानलये जयातये. 
पहिल्या अ्वस्थियेपयेक्या ्वैचयाररक पयातळीत ददुसऱ्या 
अ्वस्थियेत बरयाच ह्वकयास झयालयेलया हदसून ्येतो. 
‘एकच दये्व’ ्या संकलपनयेत बरयाच बदल ्या 
अ्वस्थियेत िोतो. त्यामुळये बरीचशी सुधयारणया 
मयान्वयाच्या ह्वचयार प्रहरि्येत झयालयेली असतये असये 
कॉमतचये मत िोतये.

(३) ्वैज्ाणनक/प्रतयक्ष्वादती अ्वस््ा : कॉमतच्या मतये 
िी मयान्वी ह्वचयारयंाची सुधयाररत आहण ्वैज्याहनक 
अ्वस्थिया असतये. कलपनयांची जयागया हनरीक्णयांनी 
घयेतलयेली असतये. प्रत्येक गोटिीची कयारणमीमयंासया 
करणये, परीक्ण करणये ्या गोटिटींनया ्या अ्वस्थियेत 
मित््व प्रयाप् िोतये. ्यात सयामयाहजक जी्वनयातील 
घटनयांचये तर्यांच्या सयाियाय्यानये हन्मयांत रूपयांतर 
करण्याचया हकं्वया हन्म प्रस्थियाहपत करण्याचया 
प्र्तन केलया जयातो. 

  कॉमतलया समयाजशयास्त्रयाचया ह्वकयासिी अशयाच 
अ्वस्थियामंधून अपयेहक्त िोतया. मिणूनच िया तीन 
अ्वस्थियाचंया हन्म’ त्यानये ज्यान, सयामयाहजक संघटन 
आहण इतर घटकयांनयािी लयागू केलया.

 एणमल डिखाईम (१८५८-१९१७)

 फ्यानसमधील एहपनल ्या 
खयेड्यात १५ एहप्रल 
१८५८ रोजी डरखयाईमचया 
जनम झयालया. अत्ंत हुशयार 
ह्वद्याथिची मिणून त्यालया 
कॉलयेजमध्ये अनयेक बहक्सये 

्व पुरस्कयारयांनी सनमयाहनत करण्यात आलये िोतये.

  डरखयाईमनये सयामयाहजक तर्, सयामयाहजक ऐक्, 
सयामूहिक प्रहतहनहधत्व, सयामयाहजक मूल्ये, ज्यानयाचये 
समयाजशयास्त्र आहण समयाजयातील नैहतकतया, गुनिया 
आहण हशक्या ्यां्वर आपल्या अभ्यासयात भर हदलया.

डिखाईमचा आतमहतयेचा णसदान्  
  डरखयाईमनये आतमित्येचये ह्वस्तृत असये ह्व्वयेचन 
त्यांच्या ‘ल स््ुसयाईड’ ्या ग्रंथियात केलये आिये. त्याचं्या 
मतये ‘आतमित्या िये एक सयामयाहजक तर् आहण घटनया 
आिये’. डरखयाईमच्या मतये आतमित्येलया ्वै्सक्तक 
कमक्ुवतपणया, मयानहसक नैरयाश् हकं्वया कोणतयेिी 
्वै्सक्तक आहथिमाक हकं्वया कौटुंहबक घटक कयारणीभूत 
नसतयात. त्यांच्या मतये, आतमित्या िये एक सयामयाहजक 
तर् आिये. खूप मोठ्या प्रमयाणया्वर स्ववेक्ण करून 
डरखयाईमनये िये पट्वून हदलये की  आतमित्या िी 
सयामयाहजक बयाब आिये.
  जयेविया सयामयाहजक ऐक् हकं्वया समयाजयाबरोबरची 
एकरूपतया नटि िोतये तयेविया आतमित्या िया घटक 
सहरि् िोतो. तसयेच मयाणसया्वर नकयारयातमक दबया्व, 
नहैतक मूल्यांचया ऱियास हकं्वया मूल् संघषमा हनमयामाण 
िोतो तयेविया आतमित्या घडून ्येण्याची शक्तया असतये. 
आतमहतयेचती वयाखया  “प्रत्क् हकं्वया अप्रत्क्, 
सकयारयातमक हकं्वया नकयारयातमक व्कतीकडून केली 
जयाणयारी ककृती की हजचया शये्वट आतमनयाशयामध्ये िोतो, 
त्यास आतमित्या असये मिणतयात.” 
आतमहतयेचे प्रकाि  :
डरखयाईमच्या मतये आतमित्येचये पुढील प्रकयार आियेत.

१. आतमकरेंणरि् आतमहतया: जयेविया व्क्ती समयाजयापयासनू 
्वयेगळी िोतये तयेविया एकटयेपणयाची भया्वनया हनमयामाण 
िोतये हकं्वया समयाजयात त्यालया कोणतयेिी मित््व 
रयाहिलये नयािी असये ्वयाटू लयागतये तयेविया ती व्क्ती 
स््वतःलया संप्वण्याचया प्र्तन करतये. व्क्ती जयेविया 
स््वतःतच रममयाण झयालयेली असतये आहण 
समयाजयातील इतर कोणयाशीिी दयेणये-घयेणये रयाित नयािी 
त्या ्वयेळयेस व्क्ती आतमकरेंहद्त आतमित्या करतये. 
ज्या व्क्ती एकलकोंड्या, आतममग्न असतयात 
हकं्वया ज्याची इतरयांबरोबर रयािण्याची इच्याशक्ती 
नटि झयालयेली असतये त्या ्या प्रकयारची आतमित्या 
करतयात.

एणमल डिखाईम
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 २. णनयमनण्विणह्/प्रमािकशूनय आतमहतया : 
हन्मनयंाचया ऱियास, कया्द्याचंये उल्ंघन, मूल्यांचये 
अ्वमूल्न अशया पररसस्थितीस हन्मनह्वरहिततया 
असये मिणतयात. अचयानकपणये हनमयामाण झयालयेल्या 
एखयाद्या पररसस्थितीशी जुळ्वून घयेण्यास व्क्ती 
जयेविया असमथिमा ठरतये तयेविया हन्मनह्वरहित 
आतमित्या केली जयातये. ्या अ्वस्थियेत 
हन्मनयंापयासून व्क्तटींची, समयाजयाची फयारकत 
झयालयेली असतये. डरखयाईमच्या मतये, जयेविया 
आहथिमाक मंदी हकं्वया खूप भरभरयाट िोतये, तयेविया 
हन्मनह्वरहित आतमित्या घडतयात.

 ३. पिा्मि्वादती/पिणह््वादती आतमहतया : िया प्रकयार 
आतमकरेंहद्त आतमित्येच्या अगदी ह्वरोधी 
स््वरूपयात आिये. ्यात व्क्ती समयाजयाबरोबर 

ण्वणलयम ड्ुबयोई

ण्वणलयम ड्ुबयोई (१८६८-१९६३): िये एक 
अमयेररकन समयाजशयास्त्रज्, इहतियासतज्, नयागरी िकक 
कया्माकतयामा, लयेखक आहण संपयादक िोतये. २० व्या 
शतकयाच्या सुरु्वयातीच्या कयाळयातील  अमयेररकेतील 
एक स्वयाांत मितत्वयाचये ककृषण ्वणची् ्वंशयाचये ह्वरोधक 
नयेतये मिणून तये नया्वयाजलये गयेलये िोतये. त्यानंी अनयेक 
ग्रंथि हलहिलये. समयाजशयास्त्री् अध््नयामधील ्वंश 
आहण ्वंशभयेदयाची ओळख िये त्याचंये मितत्वयाचये 
्ोगदयान आिये. 
  तये िया्वमाडमा ह्वद्यापीठयातून पीएच.डी. हमळ्वणयारये 

पहिलयेच आहफ्कन ककृषण्वणची् ्ंवशयाचये ह्वद्याथिची 
िोत. त्यांनी सयंास्ककृहतक रयाषटट््वयादयाचया पुरस्कयार केलया 
्व ककृषण्वणची् कलया ्व सयाहित्यालया प्रोतसयािन हदलये. 
त्याचं्या मतये, ्वयाचकयांनी ककृषण्वणची्  सयाहित्यातील 
सौंद्मा हटपया्लया हशकलये पयाहिजये.
  त्यांनी आहफ्केतील ककृषण्वणची् समयाजयाच्या 
हस्थितीचया अभ्यास करण्यासयाठी समयाजशयास्त्रयात 
पहिल्यांदयाच मोठ्या प्रमयाणया्वर क्येत्री् अभ्यासयाचया 
्वयापर केलया. हफलयाडयेहलफ्यामधील ज्वळज्वळ 
२५०० ककृषण्वणची् लोकयांच्या त्यानंी मुलयाखती 
घयेतल्या. ्या संशोधनया्वर आधयाररत त्यांनी त्यांचया ‘द 
हफलयाडयेहलफ्या हनग्रो’ (१८९९) िया ग्रंथि हलहिलया. 
त्याचबरोबर त्यांनी अहतश् सखोल पद्धतीनये 
ककृषण्वणची् कयामगयारयांच्या शोषणयाचये समयाजशयास्त्री् 
ह्वशलयेषण केलये. त्याचं्या मतये, ककृषण्वणची् कयामगयारयंानी 
उतपयादक आहण ग्रयािक ्यंाच्या सिकयारी ततत्वया्वर 
उभी असणयारी अशी एक स््वतंत्र अथिमाव््वस्थिया 
हनमयामाण करया्वी. िीच अथिमाव््वस्थिया आहथिमाक ह्वषमतया 
आहण ककृषण्वणची् लोकयांचये दयाररद्र्य हमट्वू शकेल.

इतकी एकरूप िोतये आहण समयाजयात इतरयांचये भलये 
विया्वये मिणून आतमित्या करण्यासयाठी प्र्ृवतत 
िोतये. िी मूल्याहधसष्त ककृती मयानली जयातये. 
जपयानी लोकयंाची ियारयाहकरी हकं्वया प्ूवचीच्या 
कयाळयातील सतीप्रथिया िी परयाथिमा्वयादी आतमित्येची 
उदयािरणये आियेत.

 ४. दै्व्वादती आतमहतया : जयेविया अहतररक्त सयामयाहजक 
दडपण आहण िस्तक्येपयामुळये व्क्ती खचून जयातये 
तयेविया ्या प्रकयारची आतमित्या घडतये.

    आतमित्येच्या हसद्धयानतयाची मयांडणी करतयानया 
डरखयाईमनये सयामयाहजक घटक, सयामयाहजक पररसस्थिती िये 
कसये आतमित्येस जबयाबदयार घटक असतयात ्व 
आतमित्या िये कसये सयामयाहजक तर् आिये िये स्पटि 
करण्याचया प्र्तन केलया आिये.
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 कालमि मारसमि (१८१८ ्े १८८३)

  कयालमा मयाकसमा 
िया जममान अभ्यासक, 
तत््व्वयेततया, अथिमाशयास्त्रज्, 
इहतियासकयार, रयाजकी् 
ह्वचयार्ंवत, समयाजशयास्त्रज्, 
पत्रकयार, ्वकील आहण 
थिोर रियांहतकयारक िोतया. 
मयाकसमालया सयाम््वयादयाचया 
रचनयाकयार मयानलये जयातये. 

त्याचंये ह्वचयार िये संपूणमा जगयात अत्ंत सयामर्माशयाली 
्व प्रभया्वी ठरलये. 

भयंाड्वलशयािी िी एक अशी अथिमाव््वस्थिया आिये 
जी नफ्या्वर आधयाररत असलयेलया स्पधयामातमक बयाजयार, 
कयामगयार, खयाजगी मयालमततया आहण उतपयादनयाच्या 
सयाधनयांच्या मयालकी्वर अ्वलंबून असतये.

मारसमिचा ्वगमि सांघरामिचा णसदान्

  ्वगमा संघषयामाचया हसद्धयानत िी संकलपनया मयाकसमाच्या 
ह्वचयारयांच्या करेंद्स्थियानी आिये. त्याच्या सयाम््वयादी 
जयािीरनयाम्यामध्ये त्यानये असये मिटलये आिये की, 
इहतियासयाच्या प्रत्येक अ्वस्थियेमध्ये दोन ्वगयाांमध्ये संघषमा 
झयालयेलया आिये. भयंाड्वलदयार आहण कयामगयार ्या दोन 
्वगयाांमध्ये कया्म ्ैवरभया्व आहण द्येषभया्व हदसून ्येतो. 

  मयाकसमाच्या मतये, ‘आहथिमाक घटक ियाच समयाजयातील 
्वगयाांचया पया्या असतो.’ त्यांच्या तत््वज्यानयात तये ्वगची् 
स्तरीकरणयालया स्ववोच्च मित््व दयेतयात. त्यांनी 
इहतियासयाचया अन्व्याथिमा ्वगमा संघषयामाच्या दृसटिकोनयातूनच 
मयांडलया आिये.

  समयाजयातील ्वगमा मिणजयेच आहथिमाक ्वगमा िो्, जये 
मुख्त्वयेकरून उतपयादन आहण आहथिमाक ह्वकयासयाच्या 
ह्वतरण प्रहरि्ये्वर आधयाररत असतयात.

कालमि मारसमिने केलेले भाांड्वलशाहती समाजा्तील 
्वगमि सांघरामिचे ण्वशलेरि पुढतीलप्रमािे सािाांशरूपा् 
माांड्ा य्ेे. 

 १. मालमत्चे महत््व :  मयाकसमाच्या मतये, संपततीचये 
स््वरूप िये कोणत्यािी समयाजयाचये मित््वयाचये 
्वैहशषट्य असतये. उतपयादनयाच्या सयाधनयांशी 
व्क्तीचये नयातये कया् आिये ्या्वर ्वगमाव््वस्थिया 
ठरत असतये.

 २. ्वगाांचे धु््वतीकिि : संपूणमा समयाजयाचये दोन हभन्न 
्वगयाांमध्ये ह्वभयाजन िोत असतये. ्ैवरभया्व असणयारये 
िये ्वगमा असतयात. भयंाड्वलशयािी समयाजव््वस्थियेत 
अत्ंत तीव्र असये ्वगयाांचये धु््वीकरण िोणये िये 
स््वयाभयाह्वक असतये.

उपकम - १
 “्वगयाांचये धु््वीकरण” आहण “्वगयाांचये ऐक्” 
्वतमामयानकयाळयात प्रयासंहगक आिये कया? ्या्वर चचयामा 
करया.

 ३. अण्रिक्त मूलय : कयामगयारयांचये शोषण करून 
भयांड्वलदयार अहतररक्त नफया कम्वत असतो.

 ४. दारिद्रा् ्वाढ : कयामगयारयंाच्या ्वयाढत्या शोषणयातून 
कयामगयार ्वगयामाच्या दयाररद्र्ययात ्वयाढ िोत असतये. 
मयाकसमाच्या मतये, िये दयाररद्र्य िया सयाधनयांच्या 
ददुमचीळतयेचया पररणयाम नसून तो कयामगयारयांच्या 
शोषणयाचया पररणयाम आिये.

 ५. पिातम्ा/अलग्ा : आहथिमाक शोषण आहण अत्तं 
प्रहतकूल सस्थिती ्यांमुळये कयामगयारयंानया परयातमतयेलया 
सयामोरये जया्वये लयागतये. कयाम िी कयामगयारयाची 
अहभव्क्ती रयाित नसून अत्ंत खयालया्वलयेलये 
जी्वनमयान िी त्याची ओळख बनतये. कयामगयार 
िया स््वतःपयासनू, कयामयापयासनू आहण उतपयादनयापयासनू 
अलग हकं्वया परयातम िोतो.

 ६. ्वगाांचे ऐरय आणि सांघरमि : ्वयाढत्या ्वगयामाह्वष्क 

कालमि मारसमि
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जयाहण्वयेमुळये एकया ्वगयामातील व्क्तटींमध्ये एकयातमतया 
्वयाढत जयातये ्व ह्वरुद्ध ्वगयामाबद्ल आत्ंहतक 
द्येषभया्व ्वयाढतो. 

 ७. काां्ती: ्या ्वगमा संघषयामाचया शये्वट रियांतीनये िोतो. 
्यामुळये भयांड्वलशयािी समयाजयाच्या रचनयेचया ऱियास 
िोतो. 

 ८. कामगािाांचती हुकूमशाहती: रियांतीनंतर कयामगयारयांची 
हुकूमशयािी प्रस्थियाहपत िोतये. भयांड्वलदयार ्वगयामाचया 
रियांतीत अस्त िोतो. मयाकसमाच्या मतये, िी एक 
संरिमण अ्वस्थिया आिये.

 ९. साम्य्वादती समाजाचा उदय: खयासगी 
मयालमततयेच्या ह्वनयाशयानंतरच ्वगमा आहण ्वगमा 
संघषमा संपुटियात ्येईल. मयाकसमानये मिटल्याप्रमयाणये 
्वगमाह्वरहित समयाजयात अंहतमतः रयाज्संस्थियादयेखील 
लोप पया्वयेल. ्या समयाजव््वस्थियेत कोणयाकडयेच 
खयासगी मयालकी िक् नसयेल. प्रत्येक व्क्ती 
आपल्या कु्वतीनुसयार कयामयालया ियातभयार लया्वयेल 
आहण त्याच्या/हतच्या गरजयांनुसयार त्यांची 
हमळकत असयेल.

२.२ भाि्तीय समाजशास्त्ज्ाांचा परिचय

  ‘समयाजशयास्त्र’ आहण ‘सयामयाहजक मयान्व्वंशशयास्त्र’ 
िये दोनिी ह्वष् भयारतयात हरिटनमधून आलये. जये हरिहटश 
अभ्यासक भयारतयात रयाहिलये आहण नंतर जये भयारती् 
अभ्यासक हरिटन आहण अमयेररकेत हशक्णयासयाठी गयेलये 
त्यांनी िये दोनिी ह्वष् भयारतयात आणण्यात मित््वयाची 
भूहमकया बजया्वली. १९१९ मध्ये मुंबई ह्वद्यापीठयात 
पॅहटट्क गयेडयेस ्यांच्या मयागमादशमानयाखयाली समयाजशयास्त्र 
ह्वभयाग स््वतंत्रपणये सुरू झयालया तयेवियापयासून भयारतयात 
समयाजशयास्त्रयालया एक स््वतंत्र ह्वद्याशयाखया मिणून दजयामा 
हमळयालया. त्यानंतर मयात्र भयारती् समयाजशयास्त्रज्यांच्या 
अथिक प्र्तनयांमधून भयारतयात िये शयास्त्र ह्वकहसत िोत 
गयेलये. ज्यानंी भयारतयात समयाजशयास्त्री् अभ्यासयाचया 
पया्या रो्वलया, त्यामध्ये प्रयामुख्यानये जी.एस. घ्ुवे, आर. 

क.े मखुजची, डी. पी. मखुजची, बी. एन. सील, बी. क.े सरकयार, 
एम. एन. श्ीहन्वयास, ए. आर. दयेसयाई, इरया्वती क्ववे, एस. सी. 
ददुबये इत्यादटींचया समया्वयेश िोतो.

  जी.एस. घ्ुवे, एम.एन. श्ीहन्वयास आहण इरया्वती 
क्ववे ्यांची भयारती् समयाजशयास्त्रयाच्या ह्वकयासयातील 
भहूमकया ्व  ्ोगदयान आपण अभ्यासणयार आिोत. 

 डॉ. जती.एस. घयुये - (१८९३ ्े १९८३)

  गोह्वंद सदयाहश्व 
तथिया जी.एस. घु्वे 
्यांनया भयारती् 
समयाजशयास्त्रयाचये जनक 
संबोधलये जयातये. 
स््वयातंत््ोततर कयाळयात 

भयारती् 
समयाजशयास्त्रयाची 

उभयारणी करतयानया 
समयाजशयास्त्रज्यांची पहिली हपढी त्यांनी त्यार केली. 
त्यांनी १९५२ मध्ये ‘Indian Sociological 
Society’ ्या संस्थियेची स्थियापनया करून Sociological 
Bulletin ्या हन्तकयाहलकयाची सुर्वयात केली. 

  डॉ. जी. एस. घ्ुवे ्यंाच्या लयेखनयात सकंलपनया आहण 
पररप्रयेक्यांची खूप ह्वह्वधतया हदसून ्येतये. त्यांच्या 
अभ्यासयाचया कल िया मुख्त्वयेकरून जगयाच्या ह्वह्वध 
भयागयांतील संस्ककृतटींच्या उतरियांतीचया अभ्यास करणये िया 
िोतया. त्यांनी ह्वशयेषकरून भयारतयातील संस्ककृतीचया 
सह्वस्तर अभ्यास केलया. त्यांनी केलयेल्या 
जयाहतव््वस्थियेचया अभ्यास िया मितत्वयाचया संदभमा मिणून 
्वयापरलया जयातो. 

  डॉ. घयुये याांचे भाि्तीय जमा्ींण्वरयतीचे 
ण्वशलेरि : डॉ. जी.एस. घ्ुवे ्यांनी जमयातटींचया 
अभ्यास सयामयान् आहण ्वैहशषट्यपूणमा अशया दोनिी 
पद्धतटींनी केलया. अनुसहूचत जमयातटीं्वरील ग्रंथियात 
त्यांनी ऐहतियाहसक, प्रशयासकी् आहण सयामयाहजक 

डॉ.जती.एस.घयुये
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बयाजूं्वर भर हदलया आिये. तसयेच त्यांनी मियारयाटिट्यातील 
मियादये्व कोळी जमयातीचया स््वतंत्र अभ्यास केलया आिये.

  ज्या कयाळयात अनयेक प्रस्थियाहपत मयान्व्वंशशयास्त्रज् 
्व प्रशयासक असये मत व्क्त करत िोतये की, 
आहद्वयासी जमयातटींची स््वतंत्र ओळख कोणत्यािी 
पररसस्थितीत जपली गयेली पयाहिजये त्याच कयाळयात डॉ. 
जी.एस. घ्ुवे ्यंाचया आहद्वयासटीं्वरील प्रबंध प्रकयाहशत 
झयालया. त्या दरम्यान ्वसयाित्वयादी प्रशयासक 
आहद्वयासटींची अनुसूची बन्वत िोतये. सरकयारी 
मयान्व्वंशशयास्त्रज् आहद्वयासटींनया संरक्ण दयेण्याच्या 
बयाजूनये िोतये ्व रयाटिट््वयादी मंडळी त्यांनया ह्वरोध करत 
िोती. रयाटिट््वयादी मंडळटींच्या मतये, त्यांनया संरक्ण दयेऊन 
हकं्वया त्यांनया पररघयाबयाियेर ठये्वून ‘फोडया आहण रयाज् 
करया’ िीच नीती अमलयात आणली जयात आिये.

  भयारतयातील ह्वह्वध भयागयांतील ‘आहद्वयासटींचये 
हिंदूकरण’ िोण्याची जी एक प्रदीघमा प्रहरि्या हदसून 
्येत िोती हतचया अभ्यास डॉ. जी.एस. घ्ुवे ्यांनी 
केलया. घु्वे ्यांच्या मतये, गणयेश, कयाली, हश्व ्या 
आहद्वयासटींच्या दै्वतयांनया आ्याांच्या इदं्, ह्वषण ू आहण 
रिह्या ्यांच्या बरोबरीनये स्थियान हमळू लयागलये. भयारती् 
समयाजयातील ह्वह्वध संस्ककृतटींची सयांगड घयालण्यासयाठी 
आतम्वयाद, कुलप्रहतक्वयाद ्व हनसगमा्वयाद ्यांचया आधयार 
घयेतलया गयेलया. त्यातूनच भयारतयातील जमयातटींनया हिंदू 
मयानलये जयाऊ लयागलये. घ्ुवे असये मिणतयात की, 
त्यामुळयेच स््वयेच य्ेनये तये स््वतःलया हिंदू संस्ककृतीत 
सयामया्वून घयेऊ लयागतयात. तयानया भगत, ह्वषण ू भयाग्वत, 
कबीर पथंिी आहण इतर अनयेक आहद्वयासी पुढयाऱ्यांनी 
हिंदू ससं्ककृती आहद्वयासटींमध्ये रुज्वण्याचया प्र्तन केलया 
्व त्यामुळये अनयेक आहद्वयासी जमयाती ्या स््वतःलया 
हिंदू मयानू लयागल्या. 

  डॉ. घु्वे ्यांचये जमयातटींह्वष्ीचये ह्वशलयेषण िये 
मुख्तः त्यांच्या रयाषटट््वयादी धयारणयेचये द्ोतक िोतये. 
त्यांच्या मतये, भयारती् समयाजयात ऐक् प्रस्थियाहपत 
करण्याचये एकमये्व मितत्वयाचये सयाधन मिणजये जयाती 

आहण जमयातटींमधील सयंास्ककृहतक ऐक् िो्.

  डॉ. जती.एस. घुयये याांचे भाि्ा्तील जा्ती 
वय्वस््ेसांबांितीचे ण्वचाि : १९३२ मध्ये प्रकयाहशत 
झयालयेलया डॉ. जी.एस. घ्ुवे ्यांचया ‘Caste and 
Race in India’ िया ग्रंथि भयारती् समयाजशयास्त्रयात 
अत्ंत मित््वपूणमा मयानलया जयातो. भयारतयातील 
जयाहतव््वस्थिया आहण नयातयेसंबंध ्यांचया अभ्यास 
करण्यासयाठी त्यांनी ्या ग्रंथियात ऐहतियाहसक, मयान्व 
्वंशशयास्त्री् आहण समयाजशयास्त्री् पररप्रयेक्यांचया 
एकहत्रतपणये अभ्यास केलया आिये. डॉ. जी.एस. घ्ुवे 
्यानंी जयाहतव््वस्थियेचया अभ्यास ऐहतियाहसक, तलुनयातमक 
आहण एकयासतमक दृसटिकोनयातून केलया. अंतह्वमा्वयाि िये 
जयाहतव््वस्थियेचये स्वयाांत मितत्वयाचये ्वैहशषट्य डॉ.जी.
एस.घ्ुवे ्यांनी मयानलये. त्यांच्या मतये, जयाहतव््वस्थियेचया 
अभ्यास िया भयारतयातील बदलत्या ्वयास्त्वयाच्या संदभयामात 
केलया गयेलया पयाहिजये. त्यांच्या मतये जयाहतव््वस्थिया िया 
भयारती्, सयामयाहजक आहण रयाजकी् जी्वनयातील एक 
ज्वलंत प्रशन आिये. डॉ. घ्ुवे ्यांचये जयाहतह्वष्क 
ह्वशलयेषण अहधक ह्वस्तृतपणये सयातव्या पयाठयामध्ये हदलये 
आिये. 

 डॉ. एम.एन. श्तीणन्वास (१९१६-१९९९)

   मिैसूर नरहसंिचयार 
श्ीहन्वयास ्यंाचया जनम 
मिैसूरमध्ये १६ नोविेंबर 
१९१६ रोजी झयालया. 
मिैसूर ्येथिये सुरु्वयातीचये 
हशक्ण पणूमा केल्यानंतर 
त्यानंी मुबंई ह्वद्यापीठयामध्ये 

समयाजशयास्त्र ह्वभयागयात प्र्वयेश 
घयेतलया आहण प्रोफेसर डॉ. जी.एस. घु्वे ्यांचये तये 
ह्वद्याथिची झयालये.

  त्यांच्या रियाह्मणीकरण, ससं्ककृतीकरण, 
पयासशचमयात्ीकरण, धममाहनरपयेक्तया आहण प्रभया्वी जयाती 

डॉ.एम.एन. श्तीणन्वास
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्या संकलपनयांचया आजिी मोठ्या प्रमयाणया्वर अभ्यास 
केलया जयातो.

  प्रभा्वती जा्तीचती सांकलपना

  भयारती् समयाज िया जयाहतव््वस्थिये्वर आधयाररत 
आिये. प्रयाचीन कयाळयापयासून भयारतयात अनयेक जयाती 
असस्तत्वयात आियेत. त्यांच्यात परस्पर सिकया्मा आहण 
सुसं्वयादिी आिये. त्याचबरोबर त्यांच्यात परस्परया्वलंबन 
आहण संघषमािी आिये. जयेविया एखयादी जयात ददुसऱ्या 
जयाती्वर प्रभया्व गयाज्वतये हकं्वया कहनष् मयानलयेल्या 
जयातीचये शोषण करतये तयेविया संघषमा हनमयामाण िोतो. 
भयारतयात स्वमात्र जयाती् ह्वषमतया आढळून ्येतये.

  डॉ.श्ीहन्वयास ्यांच्या मतये, भयारती् 
जयाहतव््वस्थियेच्या चौकटीत असणयाऱ्या स्वमा जयाती ्या 
्वयेग्वयेगळ्या स्थियानयां्वर आियेत. त्यांच्यात ह्वषमतया 
आिये. कयािी जयाती ्या खूप असंघहटत अ्वस्थियेत 
आियेत तर कयािी अत्ंत संघहटत आियेत. त्यांच्याकडये 
सततया, प्रहतष्या आहण संख्याबळ आिये. त्यामुळये 
त्याचंया समयाजया्वर ्वयेगळया प्रभया्व असतो. अशया 
जयातटींनया श्ीहन्वयास ‘प्रभया्वी जयाती’ हकं्वया ‘प्रबळ 
जयाती’ असये मिणतयात. 

 प्रभा्वती जा्तीचती वयाखया

  “एखयाद्या जयातीचये संख्याबळ जयेविया इतरयांपयेक्या 
्वयाढतये, त्यामुळये त्या जयातीकडये आहथिमाक आहण 
रयाजकी् सततया ्येतये ्व त्यामुळये जयेविया स्थियाहनक श्येणी 
रचनयेत त्याचंया दजयामा ्वयाढतो तयेविया त्या जयातीलया प्रभया्वी 
जयात असये मिणतयात.”

  तयाांनती प्रभा्वती जा् हती सांकलपना पुढतील सहा 
घटकाांचया आिािे स्पटि केलती आहे.
१. मोठ्या प्रमयाणया्वर लयाग्वडी्ोग् जहमनी (स्थियाहनक 

भयागयातील) ची मयालकी 
२. संख्याबळ
३. स्थियाहनक श्येणी रचनयेत उच्च स्थियान (उच्च 

धयाहममाक दजयामा)
४. पयासशचमयात् हशक्ण
५. आहथिमाक आहण रयाजकी् सततयेचया उपभोग
६. जयातीच्या सदस््यांनी उच्च व््वसया् स््वीकयारणये.
श्तीणन्वास याांनती णदलेलती प्रभा्वती जा्तीचती उदाहििे-
१. कनयामाटकयातील हलंगया्त आहण ओकयाहलगया
२. आंध्प्रदयेशयातील रयेड्ी आहण कममया
३. केरळमधील नया्र आहण एर्वया
४. तहमळनयाडू मधील गोंडर, मुदली्यार आहण 

पद्याची

५. मियारयाटिट्यातील मरयाठया आहण रियाह्ण
६. उततरयेकडील रयाज्यांमधील रयाजपूत, जयाट, गुजजर, 

बहन्या.
७. गुजरयातमधील पटयेल.

उपकम - २
जयाती ्या मुद ्द्याशी संबहंधत पयाच लयेखयांचये 

्वयाचन करया (उदया., प्रहतहनहधत्व, जयाती् अत्या-
चयार, आरक्ण) आहण कयाढलयेल्या हनषकषयाां्वर 
चचयामा करया.

 डॉ. इिा्व्ती क्वये (१९०५-१९७०)

 इरया्वती क्ववे ्यांचया 
जनम १५ हडसेंबर १९०५ 
रोजी म्यानमयारमधील 
म्यांजयान ्येथिये झयालया. 
नयाम्वंत समयाज सुधयारक 
मिषची धोंडो केश्व क्ववे 
्यांच्या त्या स्नुषया 
िोत्या.

  डॉ. इरया्वती क्ववे ्यांनी अनयेक इंग्रजी आहण 
मरयाठी पुस्तकयांमध्ये ८० पयेक्या अहधक शोधहनबंध 
प्रकयाहशत केलये. समयाजशयास्त्र, मयान्व्वंशशयास्त्र आहण 
मरयाठी सयाहित्यात त्यांचये मोलयाचये ्ोगदयान आिये.
	 	 नातेसंबंधांची	संकल्पना	-	डॉ.	इरावती	कववे	यांनी	
‘Kinship Organization in India’ (1953) 
या	अतयंत	महत्वाचया	गं्थातून	भारतातील	नातेसंबंधांच	े
सूक्म	 ववशलेषण	 केले	 आहे.	 भारतातील	 ववववध	

डॉ. इिा्व्ती क्वये
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भागांतील	 नातेसंबंधांचे	 तुलनातमक	 वचत्रण	 तयांचया	
नातेसंबंधांवरील	 ग्ंथात	 आ्पलयाला	 विसून	 येते.	 या	
गं्थात	 आ्पलयाला	 नातेसंबंधांबाबतचया	 महततवाचया	
संकल्पना	 प्रमुख	 भारतीय	 भाषांमधये	 समजावून	 घेता	
येतात.	तसेच	तयांचा	भावषक	आशय,	वत्तन,	दृष्टिकोन,	
वारसाहक्ाबाबतच	े वनयम,	 वववाह	 आवण	 कुटुंबाचे	
प्रकार	 याबद्दलचे	 ववसततृत	 ववशलषेण	समजते.	
  नयातयेसंबंध िी प्रयाथिहमकतः एक सयामयाहजक 
सयंास्ककृहतक संकलपनया असून पररणयामतः ती कौटुंहबक, 
जयाती् आहण भयाहषक घटकयंाशी संबंहधत आिये. एकया 
भयाहषक गटयात हदसणयारये नयातयेसंबंध िये जयाती् आहण 
कौटुंहबक गटयातिी आढळतयात. 
  नयातयेसंबंध संघटनयांचया अभ्यास करतयानया त्यांनी 

उततर, मध्, दहक्ण आहण पू्वमा ्याप्रमयाणये भौगोहलक 
घटकयांनुसयार तसयेच इंडो ्ुरोहप्न, द्ह्वडी्न अशया 
भयाहषक प्रदयेशयांच्या आधयारये दयेखील केलया आिये. 
भौगोहलक घटकयांनुसयारिी नयातयेसंबंधयांची पद्धती 
बदलतये. तशीच ती भयाहषक घटकयांनुसयारिी बदलतये.
  ्या पयाठयात आपण समयाजशयास्त्रयाचया ह्वकयास 
आहण ्वैचयाररक जडणघडण कशी झयाली आिये िये 
समजून घयेतलये. ऑगस्ट कॉमत,  एहमल डरखयाईम, 
कयालमा मयाकसमा ्या ्ुरोहप्न, तसयेच जी.एस. घु्वे, 
एम.एन.श्ीहन्वयास आहण इरया्वती क्ववे ्या भयारती् 
ह्वचयार्वंतयांचये ्ोगदयान आपण पयाहिलये. ्या ्वैचयाररक 
्ोगदयानयातून समयाजशयास्त्रयाचया पया्या घयातलया गयेलया आिये 
िये आपण जयाणून घयेतलये.

• कॉम्तने	 ‘तीन	 अवसथांचा	 वनयम’	 हा	
समाजशासत्रातील	 महततव्ूपण्त	 वसद्ानत	 मांडला.	

• डरखाईमने	 आतमहतया	 हे	 सामावजक	 तथय	 मानले	
व	 आतमहतयेच	े चार	 प्रकार	 सांवगतले.

• मारस्तने	भांडवलशाही	वयवसथचेी	मूलभूत	 वचवकतसा	
केली.	 तयाच	े महत्वाच	े प्रवत्पािन	 म्हणजे,	 ‘मानवी	
इवतहास	 हा	 वग्त	 संघषाांचा	 इवतहास	आहे.’	 मारस्तचे	
वग्तसंघषा्तचे	 ववशलषेण	 ह	े आवथ्तक	 घटकांवर	
आधाररत	 आहे.

• डॉ.	 जी.एस.	 घयुवे	 यांनी	 मुंबई	 ववद्ा्पीठात	 सवतंत्र	
समाजशासत्र	 ववभाग	 सथा्पन	 केला.	 तयांना	 भारतीय	

सािाांश 
समाजशासत्राच	े जनक	 म्हटले	 जाते.

• प्रभावी	 जाती	 ही	 संकल्पना	 हे	 एम.	 एन.	 श्ीवनवास	
यांचे	 समाजशासत्रातील	 महत्वाचे	 योगिान	 आहे.	
आजही	 या	 संकल्पनेच	े महत्व	 भारतीय	 समाजात	
वटकून	 आहे.

• डॉ.	 इरावती	 कववे	 यांनाही	 भारतीय	 समाजशासत्रात	
मानाचे	 सथान	 आहे.	 तयांचे	 समाजशासत्र	 आवण	
सामावजक	 मानववंशशासत्रात	 मोठ	े योगिान	 आहे.

• भारतातील	नातेसंबंध	ही	तयांनी	मांडलेली	संकल्पना	
ही	 सामावजक	 व	 सांसककृवतक	 संकल्पना	 आहे.

स््वाधयाय
प्र.१  (अ) णदललेया पयामियाांपकैी योग्य पयामिय णन्वडून ण्विाने 

पूिमि किा.

 १. औद्ोहगक रियांती .............  ्येथिये झयाली.

  (उततर अमयेररकया, ्ुरोप, ऑस्टट्येहल्या)

  २. ह्वज्यान .............  ्या्वर अ्वलंबून असतये.

  (ह्वश्वयास, तर्ये, अंदयाज)

  ३. भयारतयातील नयातयेसबंधंयंा्वर .............  ्या महिलया 

समयाजशयास्त्रज्यांनी अत्ंत मित््वयाचये कयाम केलये.

  (डॉ. इरया्वती क्ववे, सुमया हचटणीस, नीरया दयेसयाई)

  ४. समयाज ह्वकयासयाच्या ............. ्या अ्वस्थियेचये 
्वैहशषट्य मिणजये ्यात स्पटिीकरणयांचये स््वरूप 
अस्पटि असतये पण पूणमातः द्ैव्वयादी नसतये.

  (धयाहममाक, भौहतक, प्रत्क््वयादी)
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उपकम 
 खयाली हदलयेल्या ह्वष्यां्वर PPT हकं्वया पोस्टसमा 
बन्वया.

१) समयाजशयास्त्रयांचये ्ोगदयान.
२) स्त्री समयाजशयास्त्रज् आहण त्यांचये ्ोगदयान.
३) सद्कयाळयातील ह्वद्यार्याांच्या हकं्वया 

शयेतकऱ्यांच्या आतमित्या आहण त्याची सयामयाहजक 
कयारणये.

प्र.४  (अ) पुढतील सांकलपना णचत् पूिमि किा. (ब) चुकीचती जोडती दुरुस्् करून णलहा.

 १. (i) अबददुल रिमयान इबन खयालददुन - उततर 
आहफ्कया  

  (ii) ऑगस्ट कॉमत - फ्यानस   

  (iii) िॅरर्ट मॉहटमानॉ - इंगलंड  

  (iv) कयालमा मयाकसमा - रहश्या   
 (क)  प्रतयेक ण्विान ्वाचा आणि चौकटती् 

णदलेलया योग्य सांज्ा ओळखनू णलहा.
ध्ु्वीकरण, डॉ. एम.एन. श्ीहन्वयास, आर. एन. मुखजची

 १. मयाकसमाच्या मतये ्वगमा िये शये्वटी पूणमापणये परस्पर ह्वरोधी 
िोतील.

 २. ्या भयारती् समयाजशयास्त्रज्यानये पयासशचमयात्ीकरण िी 
संकलपनया मयांडली.

 (ड)  अिोिेष्ख् शबदाचया जागती अचूक शबद णलहून 
ण्विाने पूिमि किा.

 १.  समयाजयाच्या ज्या अ्वस्थियेत अनुभ्वयाहधसष्त 
बयाबटींनयाच स्पटिीकरणयाचये आधयार मयानलये जयातये 
ती मिणजये धयाहममाक अ्वस्थिया िो्.

 २.  ‘Le Suicide’ िया ग्रंथि िॉबज ्यांनी हलहिलया.

प्र.२  (अ) णदलेलया सांकलपनेचे योग्य उदाहिि णलहा ्व 
्ुमचया उत्िाचे सम्मिन किा.

 १.  आतमकरेंहद्त आतमित्या

 २. प्रभया्वी जयात

     (ब)  टतीपा णलहा.

 १.   डॉ. जी.एस. घ्ुवे ्याचंये भयारती् समयाजशयास्त्रयातील 
्ोगदयान 

 २.  डरखयाईमनये सयंाहगतलयेलये आतमित्येचये प्रकयार

प्र.३   फिक स्पटि किा.

 १.  धयाहममाक अ्वस्थिया आहण प्रत्क््वयादी अ्वस्थिया 

 २.  प्रमयाणक शून् आतमित्या आहण परयाथिमा्वयादी 
आतमित्या

 (ब) खालतील ण्विाने चूक की बिोबि हे साांगून 
सकािि स्प्ट किा.

 १. मयाकसमाच्या मतये, भयांड्वलशयािी पद्धतीमध्ये 
कयामगयारयांमधील आपलयेपणयाची भया्वनया ्वयाढीस 
लयागतये.

 २. इरया्वती क्ववे ्यांनी भयारतयातील नयातयेसंबंधयाच्या 
अभ्यासयामध्ये मितत्वपूणमा ्ोगदयान हदलये आिये

प्र.५ आपले म् नोंद्वा.

 १. जयागहतकीकरणयामुळये ्वगयाांचये अहधक जयास्त 
ध्ु्वीकरण झयालये आिये असये ्वयाटतये कया? तये 
उदयािरणयासिीत स्पषट करया.

 २. नयातयेसंबंधयांची पररणयामकयारकतया कमी िोत आिये 
असये तुमियांलया ्वयाटतये कया? कयारणये द्या.

प्र.६ खालतील प्रशनाचे सण्वस््ि उत्ि णलहा. (सािािि 
१५०-२०० शबद)

 १. तुमिी कॉमतच्या मयान्वी ह्वचयारयाच्या तीन 
अ्वस्थियांचया हन्म अभ्यासलये आियेत. कॉमतच्या 
पहिल्या ्व हतसऱ्या अ्वस्थियेच्या संदभयामानये  भयारती् 
समयाजयातील आवियानयांची चचयामा करया.

***

महत््वाचे 
भाि्तीय

 समाजशास्त्ज्
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३. समाजशास्त्ा्तील मूलभू् सांकलपना
३.१ समाज 
३.२. समुदाय 
३.३. सामाणजक समूह
३.४. सामाणजक दजामि, सामाणजक भणूमका, 

सामाणजक णनयमने 

प्रस््ा्वना  

  समयाजयातील प्रत्येक सयामयाहजक घटनयेचया अभ्यास 
समयाजशयास्त्रयात केलया जयात असल्यानये तये एक गुंतयागुंतीचये 
शयास्त्र मयानलये जयातये. समयाजशयास्त्री् संकलपनया अमतूमा 
असल्यानये त्या समजण्यास अ्वघड जयातयात. उदया., 
समयाज, समुदया्, कुटुंब, आंतरहरि्या, संघषमा, संस्ककृती, 
्वगमा, अलगतया, भयेदभया्व, संरचनया, कया्वे इत्यादी. 
आपण ्या पयाठयामध्ये समयाजशयास्त्रयातील कयािी मूलभूत 
संकलपनया अभ्यासणयार आिोत.

३.१ समाज

  ॲररस्टॉटलच्या मतये, ‘मनषु् िया एक सयामयाहजक 
प्रयाणी आिये.’ तो समयाजयाहश्वया् रयाहू शकत नयािी. 
मयान्वयाच्या मूलभूत आहण अगदी आ्वश्क अशया 
कयािी गरजया आियेत. ज्या क्ेवळ संघटनयांच्या ठरया्वीक 
सयाचयामध्ये हकं्वया चौकटीत रयाहूनच भयागू शकतयात. 
मयान्वयाच्या उतरियांतीच्या कयाळयापयासून मयान्वयानये जये 
सयामूहिक जी्वन हनमयामाण केलये आिये त्यास ‘समयाज’ 
असये मिणतयात. समयाजयामध्ये परस्पर ्वतमाणूक आहण 
नयाती िी ठरया्वीक पद्धतीनयेच असलयेली हदसून ्येतयात. 
जयेविया व्कतीव्कतटींमध्ये सयामयाहजक संबंध हनमयामाण 
िोतयात, त्यालयाच समयाज असये मिणतयात.

  समयाजशयास्त्रयामध्ये ‘समयाज’ िी एक मूलभूत 
संकलपनया आिये. समयाज िया शबद ‘socius’ ्या लॅटीन 

शबदयापयासून बनलया आिये. ज्याचया अथिमा सि्ोगी हकं्वया 
मतै्री असया िोतो. जॉजमा हसमयेल ्यांनी 'Sociability' 
लया मितत्व हदलये आिये. ्याचयाच अथिमा मयान्वयालया 
इतरयांच्या सोबत हकं्वया समूियात रयािणये मितत्वयाचये 
्वयाटतये.

  ‘समयाज’ ्या शबदयाची व्याप्ी मोठी आिये. िया 
शबद स्वमासयामयान्यांच्या मयाहितीचया आिये. लोक ्याचया 
्वयापर अगदी सिज हकं्वया आपल्या रोजच्या जी्वनयात 
करतयात. उदयािरणयाथिमा, आ्मा समयाज, आहद्वयासी 
समयाज, महिलया समयाज, सिकयारी समयाज, औद्ोहगक 
समयाज इत्यादी. समयाजशयास्त्र िये समयाजयाचये शयास्त्र 
आिये. समयाजशयास्त्रयाचया खरया अथिमा जयाणून घयेणये 
आ्वश्क आिये. बहुतयेक ्वयेळया ‘समयाज’ (society) 
िया शबद ‘मंडळ’, ‘संंघटन’ हकं्वया ‘समिू’ ्यांसयाठी 
्वयापरलया जयातो. उदयािरणयाथिमा, ‘हपपलस एज्ूकेशन 
सोसया्टी’, ‘डयेककन एज्ुकेशन सोसया्टी’, 
‘आ्हडअल ियाऊहसंग सोसया्टी’ इत्यादी. मयात्र अशया 
प्रकयारचया समयाजयाचया अथिमा समयाजशयास्त्रयामध्ये गृिीत 
धरलया जयात नयािी. समयाजशयास्त्रयामध्ये ‘समयाज’ िी 
संज्या ्वयापरतयानया त्यालया ह्वहशषट अथिमा असतो, 
ज्यामध्ये तो शबद ्वयापरण्यामयागये कयािी ह्वहशषट 
्वैज्याहनक ह्वचयार असतो. आपण भौहतक शयास्त्रयामध्ये 
कयािी संज्या ्वयापरतो त्याचप्रमयाणये समयाजशयास्त्रयामध्येिी 
कयािी संज्या ्वयापरल्या जयातयात.

  ्या संदभयामात ‘समयाज’ ्या संकलपनयेच्या कयािी 
मितत्वयाच्या व्याख्या पुढीलप्रमयाणये :

३.१.१ वयाखया

(१)	मॅक	 आ्यवहर	 आसि	 पेज	 : “समयाज िया अनयेक 
समिू ्व ह्वभयागयातील हरि्या प्रहतहरि्यांची, 
अहधकयारयांची आहण सिकया्यामाची अशी व््वस्थिया 
आिये की ज्यामुळये मयान्वी ्वतमान ्व स््वयातंत्् ्या्वर 
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हन्ंत्रण ठये्वलये जयातये.”

(२)	ऑकिफर्ज	 सरक्शनरी	 : “कमी-जयास्त 
प्रमयाणयामध्ये, समूियामध्ये रयािणयाऱ्या एकहत्रत 
लोकयांचया समूूि मिणजये समयाज िो्.”

(३)	मॉररि	 सगनिबग्ज	 : “ह्वहशषट संबंध ्व ्वतमानयाचये 
प्रकयार ्यांनी एकहत्रत बयंाधल्या गयेलयेल्या व्कतटींचया 
समिू मिणजये समयाज िो्. त्यामुळये अशया तऱियेचये 
संबंध न ठये्वणयाऱ्या हकं्वया ददुसरये ्वतमान प्रकयार 
आचरणयात आणणयाऱ्या व्कतटींपयासून त्या 
समयाजयातील व्कती ्वयेगळ्या हदसतयात.” 

  लोकयांमधील सयामयाहजक संबंध िया समयाजयाचया 
मितत्वयाचया घटक आिये असये समयाजशयास्त्रज्यानंया ्वयाटतये. 
त्यामुळये समयाज मिणजये ‘सयामयाहजक संबंधयाची व््वस्थिया 
िो्.’ अशी व्याख्या करतया ्येतये. अथियामात 
मयान्वयामयान्वयांतील स्वमा संबंध िये सयामयाहजक असतयातच 
असये नयािी. सयामयाहजक संबंध अहस्तत्वया त ्येण्यासयाठी 
कयािी हनसशचत अटटींची पतूमातया िोणये आ्वश्क असतये. 
्या अटी पुढीलप्रमयाणये :

(१) पिस्पिाांचती जािती्व असिे : सयामयाहजक 
संबंधयांमध्ये सिभयागी असलयेल्या व्कतटींनया परस्परयांच्या 
अहस्तत्वयाची जयाणी्व असया्वी लयागतये.

(२) पिस्पिाांमधये दे्वािघे्वाि होिे आ्वशयक 
अस्े : सयामयाहजक संबंध प्रस्थियाहपत िोण्यासयाठी 
व्कतटींमध्ये दये्वयाणघये्वयाण िोणये मितत्वयाचये असतये. 
उदया., जयेविया दोन व्कती एकमयेकयांच्या ह्वरुद्ध हदशयेनये 
धया्वत असतयात तयेविया त्यानंया एकमयेकयांच्या अहस्तत्वयाची 
जयाणी्व असतये. ्यामध्ये सयामयाहजक संबंधयांची पहिली 
अट पणूमा िोतये. पण जयेविया एक व्कती ददुसऱ्या 
व्कतीलया नमस्कयार करतये ्व ददुसरी व्कती त्यालया 
प्रहतनमस्कयार करतये तयेवियाच त्यांच्यात आंतरहरि्या 
िोऊन सयामयाहजक संबंधयाची ददुसरी अट पणूमा िोतये. िये 
संबंध सिकया्यामाचये असलये पयाहिजयेत असये नयािी तर तये 
संघषयामाचये सदु्धया असू शकतयात. 

सामाणजक आां्िसांबांि

३.१.२ समाजाचती ्ैवणश्टे

   मॅक आ्विर ्यांनी समयाजयाची पुढीलप्रमयाणये 
कयािी ्वैहशषट्यये सयांहगतली आियेत.

(१) समाजा् असलेलती साम्ये : व्कतटींमधील सयाम् 
िया समयाजयातील आ्वश्क घटक आिये. लोकयांच्या 
गरजया, ध्ये्, कलपनया, मूल्ये, जी्वनयाकडये 
पयािण्याचया दृहषटकोन ्यांत सयाम् असतये. मॅक 
आ्विर ्यांनी समयाज मिणजये सयाधम्मा असये मिटलये 
आिये. शयारीररक आहण मयानहसकदृषट्यया सयाधम्मा 
असल्याहश्वया् समयाज हनमयामाण िोणये शक् नयािी. 
आपण स्वमा एक आिोत िी जयाणी्व कयािी 
बयाबतटींत असणयाऱ्या सयाम्यातून हनमयामाण िोत 
असतये. उदयािरणयाथिमा, आपण स्वमा मयान्व ्वंशयाचये 
आिोत हकं्वया आपण एकयाच दये्वया्वर ह्वश्वयास 
ठये्वतो, एकयाच आचयारसंहितयेचये पयालन करतो, 
समयान भयाषया बोलतो, कुटुंबयात रयाितो, अन्न,्वस्त्र, 
हन्वयारया ्या आपल्या मूलभूत गरजया आियेत 
इत्यादी.

(२) सामाणजक णभन्न्ा : सयाम्याप्रमयाणयेच समयाज िया 
हभन्नतये्वर दयेखील आधयाररत आिये. हभन्नतया िया 
सशकत समयाजयाचया मितत्वयाचया घटक आिये. 
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समयाजयातील ह्वह्वध गरजया भयाग्वण्यासयाठी, ह्वह्वध 
प्रकयारच्या व्हकतमतत्वयाचंीिी आ्वश्कतया असतये. 
उिाहरणाथ्त	 वलंग,	 वय,	 शारीररक	 सामथय्त,	
बुि्	वधमतता,	 वयष्तिमत्व,	 भौवतक	 वसतू	 आवण	
संपतती्वरील मयालकी इत्यादटीं्वरील आधयाररत 
भयेद.

(३) पिस्पिा्वलांणबत्व : समयाजयामध्ये एक व्कती िी 
ददुसऱ्या व्कती्वर स््वतःच्या गरजया भयाग्वण्यासयाठी 
अ्वलंबून असतये. एक समिू, एक रयाषटट्, एक 
समुदया् िया ह्वकयासयासयाठी इतरयां्वर अ्वलंबून 
असतो. ियेच परस्परया्वलंहबत्व आपणयास 
कुटुंबयामध्येिी हदसून ्येतये. समयाजयामध्ये ह्वह्वध 
प्रकयारचये सयामयाहजक संबंध समयाजयाच्या 
असस्तत्वयासयाठी आ्वश्क असतयात.

(४) सहकायमि : हगसबटमाच्या मतये, सिकया्मा िी 
सयामयाहजक जी्वनयाची प्रयाथिहमक प्रहरि्या आिये. 
सिकया्यामाहश्वया् समयाजयाचये अहस्तत्व अशक् 
आिये. लोक प्रत्क्/अप्रत्क्रीत्या एकमयेकयास 
सिकया्मा करत असतयात.

(५) णनयमनातमक्ा : लोकयांचये समयाजयातील ्वतमान 
समयाज्ंत्रणयेकडून मूल्यांहकत केलये जयातये ्व हन्ंहत्रत 
केलये जयातये. ्या हन्ंत्रणयाच्या सयाधनयांनया ‘हन्मनये’ 
असये मिणतयात. हन्मनये िी कया्मच समयाजयातील 
चुकीची ्वतमाणूक हकं्वया समयाजयालया घयातक 
ठरणयाऱ्या ककृतटींनया हन्ंहत्रत करण्याचया प्र्तन 
करतयात. मिणजयेच हन्मनये समयाजयालया संरहक्त 
करत असतयात हकं्वया करण्याचया प्र्तन करतयात.

(६) गण्शतील्ा : कोणतयािी समयाज हस्थिर नसतो. 
समयाज परर्वतमानशील आहण सतत परर्वहतमात 
िोणयारया असतो. जुन्या चयालीररती, परंपरया, मूल्ये, 
हन्मनये आहण संस्थिया ्या बदलत रयाितयात. न्वीन 
चयालीररती, परंपरया, मूल्ये, हन्मनये आहण ससं्थिया 
त्यांची जयागया घयेतयात.

३.२ समुदाय

  समयान भूप्रदयेशयात कया्मस््वरूपी ्वयास्तव् 
करणयाऱ्या एकसंध समूियालया उद्येशून समुदया् िी 
संकलपनया ्वयापरली जयातये. ‘समुदया्’ िी संकलपनया 
नयेिमीच ह्वहशषट भौहतक भूप्रदयेशयाच्या संदभयामात ्वयापरली 
जयातये. मॅक आ्विर आहण पयेज असये मिणतयात, 
“समुदया्यालया नयेिमीच एक प्रयादयेहशक स््वरूप असतये.
समयान भूप्रदयेश आहण समयान जी्वनपद्धती िये समुदया्याचये 
्वैहशषट्य असतये.” 

  ‘समयान ध्ये् ्व गरजया भयाग्वण्यासयाठी एकया 
ह्वहशषट प्रदयेशया्वर रयािणयाऱ्या समूियास समुदया् असये 
मिणतयात.’ समुदया्यामध्ये रयािणयारये लोक िये त्याचंये 
सयामयाहजक संबंध हनमयामाण करतयात, त्यांच्यामध्ये 
एकमयेकयांबद्ल प्रयेम आहण अयापुलकी असतये आहण 
तये समयान जयाहण्वया धयारण करतयात. 

३.२.१ वयाखया

१)	 बोगार्जि	 इ.एि.	 :	 “ह्वहशषट भूप्रदयेशयात रयािणयाऱ्या 
्व आपलयेपणयाची भया्वनया असलयेलया सयामयाहजक 
समूि मिणजये समुदया् िो्.” 

२)	ऑकिफर्ज	 सरक्शनरी	 : “समयान भूभयागया्वर 
रयािणयाऱ्या हक्ंवया समयान ह्वहशषट गणुधममा असणयाऱ्या 
लोकयांचया समूि मिणजये समुदया् िो्.”

३)	 जॉज्ज	 ल्ययंरबग्ज	 : “म्यामाहदत भूप्रदयेशयात रयािणयाऱ्या 
्व समयान असये स््वतंत्र जी्वन जगणयाऱ्या मयान्वी 
लोकसंख्येस समुदया् असये मिणतयात.”

  समुदया्यामध्ये पुढील बयाबी समयाह्वषट िोतयात.

 (i)  समयान भौगोहलक प्रदयेश

 (ii) समयान आ्वडीहन्वडी

 (iii) परस्परया्वलंहबत सयामयाहजक जी्वन

 (iv) आपलयेपणयाची भया्वनया
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३.२.२ समुदायाचे घटक

  मॅक आयवहि याांनती समुदायाचे दोन महतत्वाचे 
घटक साांणग्ले आहे्.
(१) ह्वहशषट भूप्रदयेश (२) समुदया् भया्वनया.
(१) ण्वणश्ट भूप्रदेश : समुदया् िया एक प्रयादयेहशक 

समिू आिये. तो कया्म एक भौगोहलक प्रदयेश 
व्याप् करत असतो. त्याच्या स््वतःच्या अशया 
ठरया्वीक प्रयादयेहशक सीमयारयेषया असतयात. प्रदयेश िया 
समुदया्याचया भौहतक पया्या आिये. जरी स्थिलयांतर 
हकं्वया बदलयाची स्व् असली तरी भटक्या 
समयाजयामध्येिी समुदया् असतो. लोकयांचया समिू 
जयेविया एकया ह्वहशषट प्रदयेशयामध्ये ्वयास्तव् करण्यास 
सुरु्वयात करतो तयेवियाच समुदया् त्यार िोतो.

    एकत्र रयािण्यानये लोकयंाचये सयामयाहजक संबंध 
ह्वकहसत िोतयात. एकहत्रत रयािण्यामुळये लोकयांनया 
संरक्ण, सुरक्या, हनभचीडतया प्रयाप् िोतये, ्यातून 
समुदया्यातील सदस््यांनया त्यांचये समयान ध्ये् प्रयाप् 
करण्यासयाठी मदत िोतये. एकयाच प्रदयेशया्वर 
रयािणयाऱ्या लोकयांमध्ये दृढ ऐक् हनमयामाण िोतये. 
ह्वहशषट प्रदयेश िया सयामुदयाह्क जी्वनयाचया पया्याभूत 
घटक आिये.

(२) समुदाय भा्वना: समुदया् भया्वनया मिणजये समयान 
ह्वचयार धयारण करणये. सदस््यामंध्ये कया्म एकहत्रत 
असण्याची आहण समयान उसद्षटयांची जयाणी्व 
असया्वी लयागतये. समदुया्यामध्ये रयािणयाऱ्या व्कतटींमध्ये 
एकहत्रत जी्वन जगण्याची जयाणी्व असया्वी 
लयागतये. समुदया् भया्वनयेमुळये व्कती आपल्या 
समुदया्याशी भया्वहनकदृषट्यया जोडल्या जयातयात.

उपकम - १
    आहद्वयासी, ग्रयामीण हकं्वया शिरी समुदया्यालया भयेट 
द्या आहण ३ तये ५ लोकयांशी चचयामा करून त्यांच्या 
कुटुंब, प्रथिया, श्द्धया ्व कया्मा इत्यादटींबयाबत मयाहिती 
घयेऊन अि्वयाल त्यार करया हकं्वया मोबयाइल्वर एक 
्ोटी हफलम त्यार करून ्वगयामात सयादर करया.

३.३ सामाणजक समूह

  सयामयान्तः समिू ्या शबदयाचया अथिमा व्कतटींचया 
समुच्च् असया असू शकेल. समिू िया शबद मकुतपणये 
्वयापरलया जयातो. कयािी ्वयेळया सयामयाहजक समिू िया शबद 
संपूणमा मयान्व समूियासयाठी ्वयापरलया जयातो तर कयािी 
्वयेळया ियाच शबद दोन व्कतटींनी हमळून बनलयेल्या 
लियान समिूयासयाठी दयेखील ्वयापरलया जयातो. सयामयाहजक 
समिू िी अहतश् मितत्वयाची संकलपनया आिये. मयान्व 
िया सयामयाहजक प्रयाणी आिये मिणून तो नयेिमी सयामयाहजक 
समिूयात रयाितो. जगयात स्वमात्र मयान्व एकमयेकयांच्या 
घहनषठ सयामयाहजक सयािच्यामात रयाितयात. जनमयापयासून 
लोक नयेिमीच समिूयात रयाितयात. समिूयात रयाहूनच तये 
समयाजशील बनण्यास हशकतयात. समिू जी्वनयाद्यारयेच 
आपण आपल्या ह्वह्वध गरजया पूणमा करण्यास समथिमा 
बनतो.

सामाणजक समूह

३.३.१ वयाखया

(१)	ऑगबन्ज	 आसि	 सनमकॉफ	 : “ज्या ्वयेळी दोन 
हकं्वया अहधक व्कती एकहत्रत ्येतयात आहण 
परस्परयां्वर प्रभया्व पयाडतयात त्या ्वयेळी त्यांचया 
सयामयाहजक समूि हनमयामाण िोतो.” 

(२)	ऑकिफर्ज	 सरक्शनरी	 : “कयािी व्कती ्या 
एकमयेकयांशी कमी-जयास्त प्रमयाणयात संलगन िोतयात 
हकं्वया एकहत्रत ्येतयात. कयारण एकतर त्या समयान 
्वगमा हकं्वया ्वंश मिणून ठरया्वीक ्वैहशषट्यये धयारण 
करतयात हकं्वया तये आंतरहरि्येच्या ह्वहशषट 
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आककृहतबंधयामुळये एकमयेकयांसोबत बयांधलये गयेलयेयेलये 
असतयात.”

(३)	मॅक	 आ्यवहर	 आसि	 पेज	 : “परस्परयांशी 
सयामयाहजक संबंध प्रस्थियाहपत झयालयेल्या मयान्वयांचया 
समुच्च् मिणजये समूि िो्.” 

  रयाोडक्यात, सयायामहजक समूि मिणजये 

(१) समयान ध्ये् आहण अपयेक्या असणयाऱ्या व्कतटींचया 
समुच्च्.

(२) हन्हमत आंतरहरि्या असणयाऱ्या व्कतटींचया 
समुच्च्.

(३) समयान गुण्वैहशषट्यये असणयाऱ्या व्कतटींचया 
समुच्च्.

३.३.२ सामाणजक समूहाचती ्वैणश्टे

(i) सयामयाहजक समूि अहस्तत्वयात ्येण्यासयाठी दोन 
हकं्वया त्यापयेक्या जयास्त व्कतटींची गरज असतये. 
व्कतटींहश्वया् सयामयाहजक समूि िया त्यारच िोऊ 
शकत नयािी. कमीत-कमी दोन व्कतटींचया हमळून 
सयामयाहजक समूि हनमयामाण िोतो. उदया., पती-
पतनी, दोन हमत्र इत्यादी.

(ii) समिू हनमयामाण िोण्यासयाठी आंतरहरि्या मितत्वपूणमा 
मयानली जयातये. सयामयाहजक समूि िये सयामयाहजक 
आंतरहरि्यांची व््वस्थिया आिये. 

(iii) समूि जी्वनयामध्ये परस्परयांह्वष्ीची जयाणी्व 
समयाह्वषट असतये.

(iv) ‘आपलयेपणयाची भया्वनया’ समूियाचये ऐक् दशमा्वतये. 
िी भया्वनया सयामूहिक जयाहण्वयेची हनहममाती करतये.

(v) समयान गरजया भयाग्वण्यासयाठी समिू हनमयामाण िोतयात. 
उदयािरणयाथिमा, रयाजकी् समूि, धयाहममाक समूि, 
जयाती् समिू, रिीडया समूि.  

(vi) सदस््यांची ्वतमाणूक हन्ंहत्रत करण्यासयाठी प्रत्येक 
समिूयाची स््वतःची अशी मूल्ये, हन्म (हलसखत/

अहलसखत) असतयात.

(vii) सयामयाहजक समूि िये मूलतःच गहतशील 
असतयात. ्याचयाच अथिमा सयामयाहजक समिू िये 
्वयेळो्वयेळी परर्वहतमात िोत रयाितयात.

३.३.३ सामाणजक समूहाांचे प्रकाि

  ह्वह्वध समयाजशयास्त्रज्यांनी समिूयांच्या केलयेयेल्या 
्वगचीकरणयाचया अभ्यास करून सयामयाहजक समूियांचये 
ह्वह्वध गुणधममा पयािणयार आिोत.

(१) अां्ःसमूह आणि बणहःसमूह : अंतःसमिू मिणजये 
ज्यामध्ये लोकयांनया आपलयेपणयाची भया्वनया हकं्वया 
आपण ्याच समूियाचये आिोत असये ्वयाटतये तो 
समिू िो्. ्या समूियामध्ये ‘आपण हकं्वया आमिी’ 
अशी भया्वनया असणयारये स्वमा लोक समयाह्वषट 
िोतयात. अंतःसमिू मिणजये एखयाद्या कुटुंबयासयारखया 
्ोटया हकं्वया समयाजयासयारखया मोठया समूििी असू 
शकतो. अंतगमात समूियाचये अहस्तत्व ‘बहिःसमूियाची’ 
जयाणी्व करून दयेतये. थिोडक्यात, लोक ज्या 
समिूयालया आपलया समजत नयािीत हकं्वया आपण 
्या समिूयाचये नयािी असये मयानतयात तो समिू मिणजये 
बहिःसमिू/बयाह्यसमूि.

    ण्वलयम सम्नि ्यांनी ्या दोन समिूयांतील 
फरक दयाख्वून हदलया आिये. अंतःसमिू मिणजये 
‘आमिी समिू’ आहण बहिःसमिू मिणजये ‘त्यांचया 
समिू’. अंतःसमिू लोक एकमयेकयांनया त्यांच्यातीलच 
एक मिणून ओळखतयात आहण त्यांच्यात 
आपलयेपणयाची भया्वनया असतये. अंतःसमिूयातील 
व्कतटींनया ददुसऱ्या एखयाद्या सयांस्ककृहतक हकं्वया 
्वयांहशकदृषट्यया हभन्न ्वयाटणयाऱ्या समूियांकडून धोकया 
्वयाटू शकतो हकं्वया द्येष भया्वनया जयाण्वतये. ्यालयाच 
समयाजशयास्त्रज् बयाह्य समूि हकं्वया ‘त्यांचया’ समिू 
असये मिणतयात. बहिःसमूियाची पररभयाषयाच 
अंतःसमिूयाच्या संदभयामात केली जयातये. 
बहिःसमिूयामध्ये अशयाच व्कतटींचया समया्वयेश केलया 
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जयातो ज्या आपल्यापयेक्या ्वयेगळ्या आियेत असये 
्वयाटतये हकं्वया ज्यांचया द्येष केलया जयातो हकं्वया 
ज्यांच्याबरोबर स्पधयामा हकं्वया संघषमा असतो. असये 
असलये तरीिी पररहस्थितीनुसयार अंतःसमूि आहण 
बहिःसमिूयामधील भयेदयाची व्याख्या बदलू शकतये. 

(२) ऐष्चछिक आणि अनैष्चछिक समूह : चालसमि 
एल्ूवड ्यांनी िये ्वगचीकरण मयांडलये आिये. त्यांच्या 
मतये, ऐसच्क समूियामध्ये रयाजकी् पक्, टट्येड 
्ुहन्न, ्ु्वया ससं्थिया, सयांस्ककृहतक मंडळये इत्यादी 
्येतयात.  अनैसच्क समिूयामध्ये कुटुंब, जयात, 
्वंश इत्यादी ्येतयात.

    ऐसच्क समूियाचये सदस््त्व िये स््वतः 
स््वीकयारलयेलये असतये. ्या समूियामध्ये सदस्् प्र्वयेश 
करू शकतयात हकं्वया त्यातून स््वयेच्येनये बयाियेरिी पडू 
शकतयात. ्या समूियातील सदस््यां्वर कोणत्यािी 
प्रकयारची सकती हकं्वया अहधक कयाळ रयािण्याची 
सकती नसतये. उदयािरणयाथिमा, व्या्वसयाह्क समूि.

    अनैसच्क समूियाचये सदस््त्व िये जनमयानये 
प्रयाप् िोतये हकं्वया ्यामध्ये स््वयेच्येपयेक्या सकती 
अहधक असतये. उदयािरणयाथिमा, कुटुंब, जयात, धयाहममाक 
समिू, ्वंश इत्यादी.

ऐष्चछिक समूह अनैष्चछिक समूह
स््वयेच्ये्वर सदस््त्व 
आधयाररत

जनमया्वर सदस््त्व 
आधयाररत

सदस््त्व सोडणयेिी 
स््वयेच्ये्वर आधयाररत

कोणीिी सदस््त्व  
नयाकयारू शकत नयािी/तये 
नयाकयारणये अ्वघड असतये.

उदयािरणयाथिमा, रयाजकी् 
पक्, व्यापयारी संघटनया, 
्ु्वया संघटनया, 
सयंास्ककृहतक मंडळये

उदयािरणयाथिमा, कुटुंब, 
जयात, ्ंवश

(३) लहान आणि मोठिा समूह : जॉजमि णसमेल ्यांनी 

्याचये ्वगचीकरण केलये आिये. ्या ्वगचीकरणयामध्ये 
समिूयाच्या आकयारमयानयालया मितत्व आिये.

  लियान समूियामध्ये ‘जोडी’, ‘हत्रकूट’ आहण इतर 
लियान समिूयांचया समया्वयेश िोतो. मोठये समिू िये 
्वयंाहशक समूि, रयाषटट् आहण इतर मोठ्या मंडळयांचये 
प्रहतहनहधत्व करतयात.

    ज्या समूियांचया आकयार खूप लियान असतो ्व 
ज्यामध्ये स्वमाच व्कती एकमयेकयांबरोबर आंतरहरि्या 
करू शकतयात, सं्वयाद सयाधू शकतयात ्व कमीत-
कमी एकमयेकयांशी पररहचत असतयात, त्यांनया लियान 
समिू असये मिटलये जयातये. कयािी प्रयाथिहमक समूि 
जसये की, कुटुंब ियेिी लियान समूियामध्ये ्येतये. 
लियान समिूयालयाच अनौपचयाररक समूि दयेखील 
मिटलये जयातये.

लहान समूह मोठिा समूह
अनौपचयाररक आहण 
आककृहतबंध नसलयेलया

औपचयाररक आहण 
आककृहतबंध असलयेलया

अनौपचयाररक 
आंतरहरि्यां्वर आधयाररत

औपचयाररक 
आंतरहरि्यां्वर आधयाररत

व्हकतगत आंतरहरि्या व्हकतगत आंतरहरि्या 
अ्वघड

आकयारयानये लियान आकयारयानये मोठया
उदयािरणयाथिमा, जोडी, 
हत्रकूट, कुटुंब, नयातयेसंबंध

उदयािरणयाथिमा, रयाषटट्, 
ह्वद्यापीठ, रयाज्, ्वंश

    समूियामधील आंतरहरि्येच्या प्रहरि्येलया मितत्व 
दयेणयारये जॉजमा हसमयेल िये पहिलये जममान समयाजशयास्त्रज् 
आियेत. समिूयाच्या आकयारमयानया्वर प्रकयाश 
टयाकतयानया हसमयेल मिणतयात, लियान समिूयांमध्ये 
ह्वहशषट प्रकयारच्या आंतरहरि्या हदसून ्येतयात. 
जसजसये समूियाचये आकयारमयान ्वयाढत जयातये तसतसये 
्या आंतरहरि्यामंध्ये बदल िोतो, कयािी आंतरहरि्या 
संपूणमापणये लुप् िोतयात. 

    स्वयामात लियान समूि मिणजये ‘जोडी’ हकं्वया 
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दोन सदस््यांचया समूि. एक लगन झयालयेलये जोडपये 
िये ‘जोडी’ चये उदयािरण आिये. जयेविया ्या लगन 
झयालयेल्या जोडप्यालया मूल िोतये तयेविया तये तीन 
सदस्् िोतयात. ्यालयाच ‘हत्रकूट’ मिणजये तीन 
सदस््यांचये कुटुंब हकं्वया तीन सदस््यांचया लियान 
समिू असये संबोधलये जयातये.

(४) प्रा्णमक आणि दुययम समूह : सयामयाहजक 
समिूयांचये प्रयाथिहमक आहण ददुय्म असये दोन 
समिूयांमध्ये ह्वभयाजन केलये जयातये. सयामयाहजक 
आंतरहरि्ंयाचये गुणधममा आहण लक्णये ्यंाच्या 
आधयारये प्रयाथिहमक आहण ददुय्म असये समूियांचये 
्वगचीकरण केलये जयातये. ज्या समूियंामध्ये व्कती 
एकमयेकयंासोबत परस्पर सिकया्मा भया्वनयेनये कयाम 
करतयात आहण त्यांच्यात ज्वळचये संबंध हनमयामाण 
िोतयात त्यानंया ‘प्रयाथिहमक समूि’ असये मिणतयात. 
कुटुंब िये प्रयाथिहमक समिूयाचये अगदी उततम उदयािरण 
आिये. परंतु जसजसया समयाज ह्वकहसत िोत जयातो 
तसतसये ददुय्म समूि िये ्वयाढत जयातयात. ददुय्म 
समिूयांमध्ये व्कतटींचये परस्परसंबंध िये खूप ज्वळचये 
नसतयात. व्या्वसयाह्क कंपनी, कयामगयार संघटनया 
इत्यादी ददुय्म समूियाची उदयािरणये िोत.

(१) प्रा्णमक समूह :  चालसमि हाटमिन कूले ्यंानी 
त्यांच्या ‘Social Organization’ ्या पुस्तकयामध्ये 
१९०९ सयाली ‘प्रयाथिहमक समूि’ िी संज्या प्रथिमतः 
्वयापरली. ्यामध्ये त्यांनी व्हकतगत, प्रत्क् 
समोरयासमोरील संबंध आहण सिकया्मा अशया लियान 
समिूयांच्या ्वैहशषट्ययांचया उललयेख केलया. प्रयाथिहमक 
समिू िये सयामयाजीकरणयाची प्रहरि्या, भूहमकया ्व 
दजयामाच्या ह्वकयासयामध्ये खूप मितत्वयाची भूहमकया 
बजया्वतयात.

  प्रयाथिहमक समिू िये व्कतीच्या रोजच्या जी्वनयातील 
आ्वश्क घटक आिये. कुटुंब, ज्वळचया हमत्र परर्वयार, 
शयेजयारी गया्व िये स्वमा प्रयाथिहमक समूि आियेत. िये समूि 

अनौपचयाररक संबंधया्वर आधयाररत असतयात. सयामयाहजक 
जी्वन िये ्याच समूियामधून सुरू िोतये.

प्रा्णमक समूह

* प्रा्णमक समूहाचती ्वैणश्टे

(i) भौण्क साष्न्नधय : भौहतक सयासन्नध् िये प्रयाथिहमक 
समूियासयाठी आ्वश्क असतये. भौहतक सयासन्नध् ्या 
्वैहशषट्ययामुळयेच कुटुंब आहण शयेजयार िये प्रयाथिहमक 
समूि मिणून ओळखलये जयातयात.

(ii) समूहाचे लहान आकािमान : प्रयाथिहमक 
समूियासयाठी त्याचया आकयार लियान असणये आ्वश्क 
असतये. समिूयातील लियान आकयारयामुळयेच त्यातील 
सदस््यांचये एकमयेकयांबरोबर ज्वळचये संबंध हनमयामाण 
िोतयात.

(iii) नातयाांचे शाश्व् स््वरूप : नयात्यातील शयाश्वत 
स््वरूपयाचये संबंध त्यातील सदस््यांमध्ये जयास्तीत 
जयास्त एकयातमतया हकं्वया अतूटतया हनमयामाण करतयात.

(iv) प्रतयक्ष सांबांि : प्रयाथिहमक समिू िये ज्वळीकतये्वर 
हकं्वया हनकटतये्वर आधयाररत असतयात. अशया 
प्रकयारच्या समूियांमध्ये प्रत्क् संबंध िये ज्वळीकतया 
हकं्वया हनकटतया हनमयामाण करतयात. िये समिूयाची 
हस्थिरतया हटक्वून ठये्वण्यासयाठी आ्वश्क असतये.

v) समान उद ्णद्टे आणि धयये : ्येथिये प्रयाथिहमक 
समूियामधील सदस््यांमध्ये उद् हदषट्यये हकं्वया ध्ये्याची 
सयाम्तया हदसून ्येतये. ्यांतील सदस्् एकमयेकयांचया 
आदर करतयात आहण स्वमा प्रकयारच्या भया्वनया 
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एकमयेकयांसोबत ्वयाटून घयेतयात.

(vi) पिस्पिसांबांि हेच साधय : प्रयाथिहमक समिूयातील 
संबंध मिणजये कोणतयेिी उद ्हदटि सयाध् करण्याचये 
सयाधन नसून तये परस्परसंबंध ियेच त्या समूियाचये 
सयाध् असतये. ्या समूियातील संबंध िये अगदी 
स््वयाभयाह्वक असतयात.

(vii) अनौपचारिक णनयांत्ि: प्रयाथिहमक समिूयातील 
सदस््यां्वर कोणत्यािी प्रकयारचये औपचयाररक हन्ंत्रण 
नसतये. तये परंपरयागत आहण भया्वहनक बंधया्वर 
आधयाररत असतयात.

  ्वरील स्वमा ्वैहशषट्ययांबरोबरच व्हकतगत संबंध, 
समयाह्वषट संबंध, सिज हकं्वया स््व्ंस्फूतमा संबंध, 
हनसगमातःच असलयेली तुलनयातमक अतुटतया हकं्वया 
स्थिया्ीभया्व िये दयेखील प्रयाथिहमक समूियाचये कयािी गुणधममा 
आियेत.

२) दुययम समूह :  ददुय्म समूि मिणजये 
औपचयाररक, व्हकतहनरपयेक् समूि. िया समूि प्रयाथिहमक 
समिूयाच्या अगदी ह्वरुद्ध असतो आहण त्याचये 
गुणधममािी त्यापयेक्या अगदी ्वयेगळये आियेत. उदयािरणयाथिमा, 
रयाषटट्, रयाजकी् पक् आहण कयामगयार संघटनया इत्यादी. 
्या समूियातील सदस््यांमध्ये म्यामाहदत सयासन्नध् हकं्वया 
ज्वळीक हदसून ्येतये.

  ड्ेसलि आणि ण्वणलस ्यांनी ददुय्म समिूयाची 
व्याख्या खयालीलप्रमयाणये केली आिये.

  “ज्या समिूयातील सदस््यांमधील परस्परसंबंध 
व्कतीहनरपयेक् असतयात त्या समूियांनया ददुय्म समिू 
असये मिणतयात”.

* दुययम समूहाचती ्वैणश्टे

(i) मोठिे आकािमान : ददुय्म समूि िया आकयारयानये 
मोठया असतो. प्रयाथिहमक समूियाच्या मयानयानये ्यातील 
सदस््त्व िये अम्यामाद असतये.

(ii) अप्रतयक्ष सांबांि : ्या समिूयातील सभयासदयांचये 
संबंध िये सयामन्तः अप्रत्क् स््वरूपयाचये असतयात. 
िये संबंध पत्र, दूरध्वनी, ई-मयेल, विॉटस ॲप 
इत्यादटीं्वर अ्वलंबून असतयात. िये संबंध अप्रत्क् 
असतयात कयारण ्या व्कती एकमयेकयांपयासून दूर 
अंतरया्वर असतयात.

(iii) वयणर्णनिपेक्ष णकं्वा ्वस््ुणन्ठि सांबांि : ददुय्म 
समूियातील व्क्ती ्या बऱ्याचदया एकमयेकयांनया 
्वै्सक्तकररत्या ओळखत नसतयात. त्याच्या मोठ्या 
आकयारयामुळये त्यांच्यामध्ये म्यामाहदत ्ैव्हकतक 
आंतरहरि्या िोत असतयात. िटमान आहण िंट ्यांच्या 
मतये, ‘ददुय्म समूि िये ध्ये्याहभमुख असतयात.’

(iv) हे्ुपुिस्सि स््ापना : एक ‘ह्वहशषट स््वयारस्् 
समूि’ मिणून ददुय्म समिू िये ्यातील सदस््यांची 
ध्ये् पूणमा करण्यासयाठी हकं्वया भयाग्वण्यासयाठी 
जयाणी्वपू्वमाक स्थियापन केलयेलये असतयात.

(v) औपचारिक सांबांि : ददुय्म समिूयातील सदस््यांचये 
संबंध औपचयाररक असतयात. तये हन्म, कया्दये, 
कया्मापद्धती ्यां्वर अ्वलंबून असतयात.

प्रा्णमक समूह दुययम समूह
समोरयासमोरील ज्वळचये 
संबंध

आंतर रयाखून असणयारये 
संबंध

परस्पर सिकया्मा िया पया्या परस्पर सिकया्मा अ्वघड

व्कतीच्या दैनंहदन 
जी्वनयामध्ये सिया्क 

व्कतीच्या दैनंहदन  
जी्वनयामध्ये असिया्क 

अनौपचयाररक संबंध औपचयाररक संबंध

भौहतक सयासन्नध् भौहतक दूरत्व / अंतर

आकयारयानये लियान आकयारयानये मोठया

नयात्यातील स्थिया्ीभया्व जयास्त कयाळ न हटकणयारये/
स्थिया्ी नसणयारये

सदस््त्व ्व ओळख ियेच 
सयाध् असतये.

ह्वहशषट उद् हदटि पूतचीसयाठी 
जयाणी्वप्ूवमाक हनहममाती

परस्परयांतील नयातये ियेच 
अंहतम सयाध् असतये.

परस्परयांतील संबंध िये 
सयाध् गयाठण्याचये सयाधन 
असतये.
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अनौपचयाररक हन्ंत्रण औपचयाररक हन्ंत्रण

उदयािरणयाथिमा, कुटुंब, 
सिकयारी समिू, शयेजयार, 
नयात्यांचया समूि हकं्वया 
नयात्यातील मयाणसयांचया 
समिू.

उदयािरणयाथिमा, रयाषटट्, रयाज्, 
व्या्वसयाह्क कंपनी, 
कयामगयार संघटनया. 

उपकम - २
   प्रयाथिहमक आहण ददुय्म समिूयाच्या                           
आंतरहरि्यांच्या ्या्याहचत्रयांचया ्वयापर करून                      
्या्याहचत्र हनबंध त्यार करया. ह्वद्यार्याांनी त्यांच्या 
ज्वळच्या हठकयाणी जयाऊन आपल्याकडील                    
सयाधनयांद्यारये (उदया., मोबयाइल) ह्वह्वध                    
समिूयांमधील आंतरहरि्या कशया घडतयात हकं्वया कया् 
स््वरूपयाच्या असतयात िये हटपण्याचया प्र्तन करया.   
  ्या्याहचत्र हनबंध कसया त्यार करया्वया 
्यासयाठी पुढील हलंकलया भयेट द्या.

http://www.collectivelens.com/
blog/creating-photo-essay/

* सांदभमि समूह :  िॉबटमि मटमिन ्या समयाजशयास्त्रज्यांनी 
संदभमा समिू िी संकलपनया मयांडली. रॉबटमा मटमान ्यंाच्या 
मतये, ज्या भहूमकया ्व स्थियान हमळ्वण्याची व्कतटींची 
इच्या असतये अशयाच समूियाकडये व्कती संदभमा समिू 
मिणून बघतयात. संदभमा समूि मिणजये असये समूि 
ज्यांच्या संदभयामानये व्कती स््वतःच्या गुण्वततया, 
पररहस्थिती, दृषटीकोन, मूल् आहण ्वतमानयाचये मूल्मयापन 
करत असतयात. मिणूनच संदभमा समूि मिणजये असया 
गट ज्याच्याशी आपण आपली तुलनया करतो.आपण 
आपल्या ्वतमाणुकीलया आहण दृहषटकोनयालया मयागमा 
दयाख्वण्यासयाठी संदभमा समूियंाचया ्वयापर करतो आहण 
सयामयाहजक प्रमयाणके ओळखण्यासयाठी तये मदत करतयात. 
भूतकयाळयात ज्याचया आपण भयाग िोतो हकं्वया 
भह्वष्कयाळयात आपण ज्याचया भयाग िोऊ शकतो 
असया समिू मिणजये संदभमा समूि िो् (एखयादी लगन 
झयालयेली व्कती हतच्या/त्याच्या लगन न झयालयेल्या 

हमत्र, मैहत्रणीलया संदभमा समिू मिणून पयाहू शकतये; जरी 
त्यानंया मयािीत असलये की ्या समिूयाचये आपण कया्मचये 
सभयासद नयािी आिोत तरीिी). इथिये एक गोषट जयाणून 
घयेणये मितत्वयाचये ठरतये की आपल्यापैकी बरयेच जण िये 
अनयेक संदभमा समूियां्वर अ्वलंबून असतो.  संदभमा 
समिू िये अनौपचयाररक आहण औपचयाररक अशया दोन 
प्रकयारचये असतयात.

 बरयेच संदभमा समिू िये अनौपचयाररक संदभमा समिू 
असतयात. ्या समिूयातील व्कती ्या व्सक्तगत पयातळी्वरच 
सं्वयाद सयाधत असतयात. उदया., अनौपचयाररक संदभमा 
समिूयामध्ये - कुटंुब, सिकयारी समूि ्येतयात.

 औपचयाररक संदभमा समिूयाचये ह्वहशषट ध्ये् हकं्वया 
उद ्हदटि ठरलयेलये असतये. त्यांची ह्वहशषट अशी रचनया ्व 
अहधकयारयाच्या जयागया ठरलयेल्या असतयात. औपचयाररक 
संदभमा समूियामध्ये कयामगयार संघटन, स्ववोच्च न्या्याल् 
इत्यादी ्येतयात.

सांदभमि समूहा्वितील अणिक माणह्तीसाठिती 
खालतील णलांक पहा.
https://study.com/academy/lesson/
referencegroup-in-sociology-
defination-examples-types.html

३.४  सामाणजक दजामि, सामाणजक भणूमका, 
सामाणजक णनयमने

 प्रत्येक समयाजयामध्ये सयामयाहजक दजयामा, सयामयाहजक 
भहूमकया आहण सयामयाहजक हन्मनये ्या एकमयेकयांशी संबंहधत 
संकलपनया असतयात. समयाजयातील प्रत्येक व्कतीचया 
ह्वहशषट असया दजयामा असतो. आपण आपल्या समयाजयातील 
स्थियानयानुसयार भूहमकया बजया्वत असतो. समयाजयामध्ये 
व्कतटींच्या भूहमकया आहण ्वतमाणुकी्वर हन्ंत्रण 
ठये्वण्यासयाठी कयािी हशस्तया आहण कया्दये असतयात, 
त्यानंयाच ‘सयामयाहजक हन्मनये’ असये मिणतयात. ्या तीन 
पया्याभूत संकलपनया पुढीलप्रमयाणये-
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३.४.१ सामाणजक दजामि

 प्रत्येक व्कतीची समयाजयामध्ये स््वतःची अशी 
एक स््वतंत्र ओळख असतये. त्यातूनच त्या व्कतीचये 
समयाजयातील स्थियान हकं्वया दजयामा  ठरतो.

 व्कतीचये सयामयाहजक पररसस्थितीतील आहण 
नयात्यातील स्थियान मिणजयेच सयामयाहजक दजयामा िो्. 
सयामयान्तः आपण बऱ्याचदया एखयाद्या व्कतीचया 
सयामयाहजक दजयामा उच्च हकं्वया कहनषठ आिये असये मिणतो. 
एखयाद्या व्कतीची समयाजयातील प्रहतषठया आहण त्याची 
समयाजयातील सततया ्या्वर आपण त्याचया दजयामा ठर्वत 
असतो.

वयाखया

१.	 रालफ	 सलं्टन	 : “ह्वहशषट व््वस्थियेमध्ये एखयाद्या 
व्कतीनये ह्वहशषट ्वयेळयेस हमळ्वलयेलये स्थियान मिणजये 
दजयामा िो्.”

२.	 ऑकिफर्ज	सरक्शनरी	: “एखयादी व्कती, दयेश हकं्वया 
संस्थिया ्ंयानया ठर्वून हदलयेलये अहधकयार आहण 
जबयाबदयारी ्यांनुसयार त्यांचये केलयेलये अहधककृत ्वगचीकरण 
मिणजये दजयामा िो्.”

३.	 ्टॉलकॉ्ट	 पाि्जनि	 : “दजयामा मिणजये भहूमकेचया 
स्थियानयातमक पैलू िो्.”

 ्वरील व्याख्यां्वरून असये लक्यात ्येतये की दजयामा 
िी एक तुलनयातमक संज्या आिये. आपल्या समयाजयामध्ये 
एखयादी व्कती रयाषटट्याचया रयाषटट्पती, ह्वद्यापीठयाचया 
कुलगुरू, हजलियाहधकयारी, बँक मॅनयेजर, कयामगयार नयेतया, 
हशक्क, पयालक, सैहनक, ह्वद्याथिची, मुलगी इत्यादी दजयामा 
हमळ्वू शकतयात. जरी असये असलये तरी प्रत्येक हठकयाणी 
प्रत्येक व्कतीचया दजयामा िया बदलू शकतो. उदया., घरी 
पयालक असलयेली व्कती शयाळयेत हशक्क असू शकतये 
हकं्वया ददुकयानयात ग्रयािक मिणून हकं्वया एखयाद्या रयाषटट्याची 
नयागररकसुद्धया असतये. 
दजामिचे प्रकाि

  िालफ णलांटन ्यांनी दजयामाचये ‘अहपमात दजयामा’ आहण ‘अहजमात 
दजयामा’ असये दोन प्रकयार सयांहगतलये आियेत.

(१) अणपमि् दजामि :  िया दजयामा समयाजयानये व्कतीलया हदलयेलया 
हकं्वया बियाल केलयेलया असतो. सयामयान्तः जनमयानये िया 
दजयामा हमळतो. िया ्व्, हलंग, नयातये संबंध, ्वंश 
इत्यादटीं्वर आधयाररत असतो. मुळयात िये हनधयामारक 
जी्वशयास्त्री् असतयात, परंतु आपल्या संस्ककृतीमध्ये 
सयामयाहजक अथियामानये तये अहधक मितत्वपूणमा आियेत.

(२) अणजमि् दजामि : अहजमात दजयामा मिणजये व्कती स््वतःच्या 
प्र्तनयांनी समयाजयामध्ये जये स्थियान हमळ्वतये त्यास 
अहजमात दजयामा असये मिटलये जयातये. व्कती स््वतःच्या 
ह्वशयेष कौशल्ंयाच्या आधयारये स्थियान हकं्वया दजयामा प्रयाप् 
करतये. रयाजकी्, रिीडया, हशक्ण आहण उद्ोग ्या 
स्वमा सयामयाहजक क्येत्रयांत िये हदसून ्येतये.

अणपमि् दजामि अणजमि् दजामि
िया जनमया्वर आधयाररत 
असतो.

िया स््वतःच्या ्ोग्तया हकं्वया 
प्र्तनयांनी हमळ्वतयात.

व्क्तीचये शयारीररक घटक 
जसये की ्व्, हलंग, नयातये-
संबंध ्यांच्याशी संबंहधत. 

व्क्तीच्या बुद्् हधमततया, 
कौशल्ये, मित््वयाकयांक्या, 
्ोग्तया, प्र्तन ्या्वर आधयाररत. 

गहतशीलतयेचया अभया्व. अहधक गहतशील.
आधुहनक समयाजयामध्ये 
्यालया अहधक मित््व 
नयािी. 

आधुहनक समयाजयामध्ये अहधक 
मित््वयाचये मयानलये जयातये.

३.४.२ सामाणजक भूणमका 

 दजयामाच्या कया्यामातमक पैलूलया ‘भहूमकया’ असये 
मिणतयात. िया दजयामाच्या कतमाव्याशी संबंहधत आचरणयाचया 
हकं्वया ्वतमाणुकीचया पैलू आिये. समयाजयातील व्कतीच्या 
स्थियानयानुसयार जयेविया ती व्कती ्वतमाणूक करतये तयेविया त्यास 
‘भूहमकया’ असये मिटलये जयातये. त्यामुळये दजयामा आहण भहूमकया 
एकमयेकयांनया पूरक असतयात. दजयामा आहण भूहमकया ्या एकयाच 
नयाण्याच्या दोन बयाजू आियेत.
वयाखया

(१)	रालफ	सलं्टन	: “सयामयाहजक स्थियानयाचया गहतशील पैलू 
मिणजये भूहमकया िो्.”

(२)	एसल	सिनॉ्य	: “व्कतीच्या सयामयाहजक स्थियानयानुसयार 
जी ्वतमानप्रणयाली अपयेहक्त असतये त्यालया भूहमकया 
मिणतयात.”
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(३)	ऑकिफर्ज	 सरक्शनरी	 : “एखयाद्या ह्वहशषट 
पररसस्थितीमध्ये व्कतीकडून अपयेहक्त असलयेलये ्वतमान 
मिणजये त्या व्कतीची भूहमकया िो्.”

भूणमकेशती सांबांणि् सांकलपना 

(१) भूणमका ्वठि्विे : एखयाद्या ठरया्वीक पररहस्थितीमध्ये 
व्कती जी भहूमकया बजया्वतये त्यास भहूमकया ्वठ्वणये 
असये मिणतयात.

(२) भूणमका सांच : ह्वह्वध भहूमकयांचया समुच्च् मिणजये 
भहूमकया संच िो्. उदया., एखयाद्या ह्वद्यापीठयातील 
प्रयाध्यापक िये हशक्वणये, संशोधन, सललयागयार, 
प्रशयासन,प्रकयाशन, परीक्क (Examining) इत्यादी 
भहूमकया हनभ्वत असतो.  

(३) भूणमका ्िा्व : एखयादी भूहमकया हनभया्वतयानया 
अपयेहक्त ्वतमानयाची पूतमातया करतयानया ्येणयाऱ्या 
अडचणटींमुळये हनमयामाण िोणयारया तयाण मिणजये भहूमकया 
तणया्व िो्.

भूणमका ्िा्व

(४) भूणमका सांघरमि : ह्वहशषट पररहस्थितीमध्ये व्कतीकडून 
अपयेहक्त दोन हकं्वया अहधक भूहमकयंाच्या 
ह्वसंगततयेमुळये भूहमकया संघषमा हनमयामाण िोतो. उदया., 
एखयादी नोकरी करणयाऱ्या स्त्रीलया घरयातील हतची 
भहूमकयािी सयंाभयाळया्वी लयागतये.

(५) भूणमका णनगमिमन : हेलेन िोज ्यांच्या मतये व्कतटींच्या 
अहस्मतयेसयाठी मितत्वयाची असणयारी भूहमकया जयेविया 
व्कतीलया सोडया्वी लयागतये हकं्वया त्या भहूमकेतून बयाियेर 
पडून एक न्वीन भूहमकया हकं्वया ओळख आतमसयात 

करया्वी लयागतये तयेविया ्या प्रहरि्येलया भहूमकया हनगमामन 
असये मिणतयात. 

भूणमका णनगमिमन

उपकम - ३
   भूहमकेतील संघषमा ्व तणया्व समजून                           
घयेण्याकरतया ्वगयामात भूहमकयाहभन् (Role play) चये 
आ्ोजन करया.
उदया., कम्वत्या स्त्रीलया घरयात ्व घरयाबयाियेर ह्वह्वध 
भहूमकया करयाव्या लयागतयात.

३.४.३ सामाणजक णनयमने

 कोणतयािी समयाज हकं्वया सयामयाहजक समूि िया 
हन्मनयंाहश्वया् पूणमा िोऊ शकत नयािी. हन्मनये िी मुख्तः 
समयाजयातील लोकयांच्या सयामयाहजक आंतरहरि्या सिज 
सोप्या वियाव्यात ्यासयाठी बन्वलयेली असतयात. प्रत्येक 
हठकयाणी व्कतीचये आचरण कसये असया्वये ्यासयाठी हन्मनये 
िी मयागमादशमान करत असतयात. ती सयामयान्तः ‘समूि 
्वतमाणुकीचये मयानक’ असतयात. हन्मनये िया शबद लोकरूढी, 
लोकनीती, चयालीरीती, कया्दये, प्रथिया-परंपरया इत्यादटींसयाठी 
्वयापरलया जयातो. हन्मनये समयाजयातील अनुचलनयाशी 
संबंहधत असतयात. अनुचलनयामुळये समयाजयामध्ये हस्थिरतया, 
शयांततया आहण व््वस्थिया हनमयामाण िोतये. मुळयात समयाज िी 
एक हन्मनयातमक व््वस्थिया आिये.

वयाखया

१.	 ्शेरीफ	आसि	्ेशरीफ	: “प्रमयाहणत सयामयान्ीकरणयाशी 
संबंहधत ज्या ्वतमाणुकीच्या पद्धती असतयात त्यास 
सयामयाहजक हन्मनये असये मिणतयात.”
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२.	 हॅरी	जॉनिन	: “हन्मनये मिणजये अशया अमूतमा पद ्धती 
ज्या ्वतमाणुकी्वर म्यामादया प्रस्थियाहपत करतयात.”

३.	 लाई्ट	आसि	केलर	: “व्कती त्यांच्या नयातयेसंबंधयात 
एकमयेकयंाशी ्वतमाणूक करतयानया ज्या मयागमादशमाक 
ततत्वयांचये अनुकरण करतयात त्ंयानया हन्मनये मिणतयात.”

णनयमनाचे प्रकाि 

१. लोकरूढती : िी संज्या १९०६ मध्ये ण्वलयम सम्नि 
्यांनी ्वयापरली. त्ंयाच्या मतये समयाजयामध्ये रूढ 
असणयाऱ्या ्वतमानपद्धती मिणजयेच लोकरूढी िो्. 
उदया., जये्वणयाच्या पद ्धती जसये की फकत ियातयाच्या 
बोटयंाचया ्वयापर करून जये्वणये, चॉपस्टीकचया उप्ोग 
करून जये्वणये, कयाटया चमचया आहण चमचया  ्वयापरून 
जये्वणये, सयाडी पररधयान करण्याच्या पद् धती.

२. लोकनती्ती : ण्वलयम सम्नि ्यांच्या मतये 
समयाजहितयाच्या दृषटीनये समयाजयात दृढ झयालयेलो ्व 
पू्वयामापयार चयालत आलयेलये रीतीरर्वयाज मिणजये लोकनीती 
िो्. लोकनीतटींच्या मयाफ्कत व्कतटीं्वर कडक हनबांध 
लयादलये जयातयात.  लोकनीती ्या लोकरूढटींपयेक्या 
अहधक कडक असतयात. उदया. ह्व्वयािप्ूवमा लैंहगक 
संबंधयां्वर हनबांध असणये.

३. कायदा : कया्दया िया समयाजयाचया मितत्वयाचया आहण 
आ्वश्क घटक  आिये. िया एक ्वैसश्वक घटक आिये 
आहण स्वयाांनी त्याचया स््वीकयार करणये अहन्वया्मा आिये.

 कालमि मॅनहाईम ्यांनी कया्द्याची व्याख्या 
दयेतयानया मिटलये आिये की, कया्दया मिणजये अशया हन्मयांची 
्यादी की जये रयाज्याच्या न्या्याल्याकडून ठरया्वीक 

पररहस्थितीमध्ये लयागू केलये जयातयात.

 गुंतयागुंतीच्या समयाजयामध्ये कया्दये अहन्वया्मा 
असतयात. 

कायद्ाचे दोन प्रकाि आहे्.

(अ) पािांपरिक कायदा : िये कया्दये आहद्वयासी त्याचप्रमयाणये 
ग्रयामीण समयाजयामध्ये पयाळलये जयातयात िये हलसखत 
स््वरूपयाचये नसून मौसखकररत्या प्रसयाररत केलये 
जयातयात.

(ब) अणिणनयणम् कायदा: िये कया्दये हलसखत स््वरूपयात 
असतयात. िये कया्दये आधहुनक, गुंतयागुंतीच्या आहण 
गहतशील समयाजयामध्ये मितत्वयाचये तसयेच अहन्वया्मा 
असतयात. त्या ह्वहशषट समयाजयामध्ये स्वयाांसयाठीच तये 
लयागू असतयात. उदया., हिंदू ह्व्वयाि कया्दया - 
१९५५; घरगुती हिंसयाचयार कया्दया - २००५. 

उपकम - ४
 आपल्या रोजच्या जी्वनयामध्ये हदसून ्येणयाऱ्या 
लोकरूढी आहण लोकनीती ्यांची ्यादी बन्वया.

  ्या पयाठयात समयाज, समुदया्, समिू, दजयामा, 
भूहमकया, सयामयाहजक मूल्ये आहण हन्मनये अशया 
मूलभूत समयाजशयास्त्री् संकलपनया आपण 
अभ्यासल्या. ्या मूलभूत संकलपनया स्पषट 
झयाल्यामुळये आतया पुढील पयाठयातील सयामयाहजक 
ससं्थियांच्या मितत्वयाचये आकलन िोण्यात 
हनसशचतच मदत िोईल.

 

l समयाजशयास्त्रयाचया नव्यानये अभ्यास करणयाऱ्यासंयाठी 
समयाजशयास्त्रयाच्या पया्याभूत संकलपनया समजून 
घयेणये अगदी मितत्वयाचये आिये.

l	 ॲररस्टॉटलच्या मतये, ‘मयाणूस िया सयामयाहजक 
प्रयाणी आिये.’

l	 समयाज मिणजये सयामयाहजक संबंधयाची व््वस्थिया 
आिये.

सािाांश 
l	 समुदया् िये आकयारयानये लियान हकं्वया मोठये असतयात.
l	 मॅकआ्विर ्यंाच्या मतये, पररसर आहण समुदया् 

भया्वनया िये समुदया्याचये पया्याभूत घटक आियेत. 
l	 समुदया् भया्वनयेमध्ये आपलयेपणयाची भया्वनया, 

भूहमकेची भया्वनया आहण अ्वलंहबत्वयाची भया्वनया 
असतये.

l	 सयामयाहजक समूि िये सयामयाहजक आंतरहरि्यांमधून 
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प्र.१(अ) णदलेलया पयामियाांपैकी योग्य पयामिय णन्वडून ण्विाने 
पूिमि किा. 

 १. समयाज िया ............. ्या्वर आधयाररत आिये.

  (सिकया्मा, स्पधयामा, संघषमा)

 २. गया्व िये समुदया्याचया .............  भयाग आिये.

  (ग्रयामीण, शिर, मियानगर)

 ३. कुटुंब िये ............. ्या गटयाचये उदयािरण आिये.

  (मोठया, प्रयाथिहमक, औपचयाररक)

 ४.  सयामयाहजक दजयामा िया व्कतीच्या समयाजयातील 
............. संबंहधत असतो.

  (कया्मा, स्थियान, उद् हदटि )

 (ब) चुकीचती जोडती दुरुस्् करून णलहा.
 १. (i) कुटंुब - ऐसच्क समिू  
  (ii) जयात - अनसैच्क समिू 
  (iii) गया्व - प्रयाथिहमक समिू
  (iv) कयामयाचये हठकयाण - ददुय्म समिू

 (क) प्रतयेक ण्विान ्वाचा आणि चौकटती् णदलेलया 
योग्य सांज्ा ओळखनू णलहा.

स््वाधयाय
 २. भयारतयात अनयेक हठकयाणी ियातयानये जये्वण्याची पद्धत 

आिये.

 (ड) अिोिेष्ख् शबदाचया जागती अचूक शबद णलहून 
ण्विाने पूिमि किा.

 १. रोजच्या जी्वनयात अ्वलंबल्या जयाणयाऱ्या हन्मयांनया 
कया्दया मिणतयात. 

 २. कुटुंब िये ऐसच्क समूियाचये उदयािरणये आिये.

प्र.२ (अ) णदलेलया सांकलपनेचे योग्य उदाहिि णलहा ्व 
्ुमचया उत्िाचे सम्मिन किा.

 १. आहथिमाक जी्वनयातील अहजमात दजयामा

 २. ह्वद्याथिची मिणून भूहमकया संघषमा

 (ब) टतीपा णलहा.

 १. समयाजयाची ्ैवहशषट्यये

 २. प्रयाथिहमक गटयाची ्ैवहशषट्यये

 ३. हन्मनयांचये प्रकयार

प्र.३  फिक स्पटि किा.

 १. प्रयाथिहमक गट आहण ददुय्म गट

 २. अनैसच्क गट आहण ऐसच्क गट

प्र.४  खालतील सांकलपना उदाहििासह स्पटि किा.

 १. संदभमा गट

 २. भूहमकया संघषमा

भूहमकया, लोकरूढी, समयाज

हनमयामाण िोत असतयात. 
l	 दोन हकं्वया त्यापयेक्या अहधक व्कतटींच्या 

सिभयागया्वर सयामयाहजक समूियांची हनहममाती 
अ्वलंबून असतये.

l	 सयामयाहजक समूियंाचये ह्वह्वध प्रकयार आियेत.
l	 कुलये ्यंानी प्रयाथिहमक समूियाची संकलपनया 

मयांडली आिये. प्रयाथिहमक आहण ददुय्म असये 
समूियाचये ्वगचीकरण केलये जयातये.

l	 सयामयाहजक पररहस्थितीमध्ये हकं्वया व््वस्थियेमध्ये 
व्कतीच्या असलयेल्या स्थियानयालया सयामयाहजक 

दजयामा मिणतयात.
l	 सयामयाहजक दजयामाचये अहपमात ्व अहजमात असये दोन 

प्रकयार पडतयात.
l	 दजयामाचया कयाह्माक पैलू मिणजये भहूमकया.
l	 दजयामा आहण भूहमकया िये दोनिी एकमयेकयांशी 

परस्पर संबंहधत आियेत.
l	 सयामयाहजक हन्मनये िी समिूयाच्या ्वतमाणुकीच्या 

मयानकयाशी संबंहधत असतयात.
l	 हन्मनये िया शबद लोकरूढी, लोकनीती आहण 

कया्दये ्यंाचये प्रहतहनहधत्व करतो.

  १. ्वगयामात ्वयेळये्वर ्येणये िये ह्वद्यार्यामाचये कतमाव् आिये.
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उपकम 
 तुमच्या मियाह्वद्याल्यातील/शयाळयेतील एक 
आहण तुमिी रयाितया त्या पररसरयातील एक असये दोन 
समूि हन्वडया आहण त्या दोनिटींमध्ये खयालील                      
मुद् द्यांच्या आधयारये तुलनया करया.

१) समूियाचया आकयार
२) समूियाच्या सभयासदत्वयाह्वष्ीचये हन्म
३) समूियाची बयांधणी

प्र.५ (अ) पुढतील सांकलपना णचत् पूिमि किा. प्र.६  आपले म् नोंद्वा.

 १. लोकरूढी, लोकनीती आहण कया्दये ्याचंया एकमयेकयाशंी 
कसया संघषमा िोतो तये सयांगया.

 २. सयामयाहजक जी्वनयात भहूमकया सघंषमा अटळ आिये असये 
तुमियालया ्वयाटतये कया?

प्र.७  खालतील प्रशनाचे सण्वस््ि उत्ि णलहा. (सािािि 
१५०-२०० शबद)

 तुमिी सदस्् असलयेलये कोणतयेिी दोन ददुय्म समिू 
ओळखया. तुमिी सयांहगतलयेल्या समिूयांचया संदभमा घयेऊन समूियाची 
चयार ्वैहशषट्यये सयांगया.

***

्ुम्हती जया 
समूहाचे सदस्य 
आहा् ्े समूह

   (ब)  खालतील ण्विाने चूक की बिोबि हे साांगून 
सकािि स्पटि किा.

 १. समयाज कधीच बदलत नयािी.

 २. समुदया्यामध्ये रयािणयाऱ्या व्कतटींमध्ये एकहत्रत जी्वन 
जगण्याची जयाणी्व असतये.
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४. सामाणजक सांस््ा
४.१ सामाणजक सांस््ाः वयाखया आणि ्वैणश्टे
४.२ कुटुांब
४.३ ण्व्वाह
४.४ अ्मिवय्वस््ा आणि काम
४.५ णशक्षि 

प्रस््ा्वना

  व्कती आहण समयाज ्यांतील सिसंबंध समजून 
घयेणये िया समयाजशयास्त्रयाचया मितत्वयाचया ियेतू आिये. कॉमत, 
डरखयाईम, मयाकसमा आहण ्वयेबर ्यांसयारख्या 
समयाजशयास्त्रयातील प्रमुख ह्वचयार्वंतयांच्या हलखयाणयातून 
मयान्वप्रयाण्याचये समयाजशील स््वरूप अधोरयेसखत िोतये. 
व्कतटींचये एकमयेकयांबरोबर असणयारये सिसंबंध आहण 
आपलये सयामयाहजक अहस्तत्व िया मयान्वी समयाजयाचया 
मूलभूत पैलू आिये. समयाज आहण व्कती िये अह्वभयाज् 
घटक आियेत. व्कतटींमधील आंतरहरि्या ्व 
आंतरसंबंधयांतूनच समयाज घडत असतो, तर ददुसरीकडये 
व्कती ज्या ह्वह्वध भहूमकया पयार पयाडत असतयात, जो 
दजयामा धयारण करतयात, ज्या मूल्याचंया पयाठपुरया्वया करत 
असतयात ्व ज्या हन्मनयांच्या चौकटीत ्वया्वरत 
असतयात त्या स्वयाांतून व्कतटींमध्ये समयाजयाचये अहस्तत्व 
असतयेच.

  व्कती आहण समयाज ्यांमधील सिसंबंध स्पषट 
करण्यासयाठी समयाजशयास्त्रज्यानंी सयामयाहजक संस्थिया िी 
मूलभूत संकलपनया ्वयापरली आिये. सयामयाहजक ससं्थिया 
िया मयान्वी समयाजयाचया मितत्वयाचया घटक आिये. कुटुंब, 
ह्व्वयाि, हशक्ण, धममा, रयाज्, प्रसयारमयाध्मये, कया्दया 
आहण अथिमाव््वस्थिया अशया ह्वह्वध सयामयाहजक 
संस्थियामंधून समयाज बनलयेलया आिये. 

  ्या सयामयाहजक संस्थियांचये सदस्् मिणूनच व्कती-
व्कतटींमधील आंतरहरि्या घडत असतयात. कुटुंब 

आहण नयातयेसंबंधयांच्या जयाळ्यांमधून पुनरुतपयादन ्व 
समयाजीकरणयांचये कया्मा कसये िोतये; ्वस्तू ्व सये्वयंाच्या 
उतपयादन आहण ह्वतरणयाचये कयाम बयाजयारपयेठ आहण 
अथिमाव््वस्थिया कसये पयार पयाडतये; तसयेच सयामयाहजक 
सुव््वस्थिया रयाखण्याची जबयाबदयारी कया्दया ्व रयाजकी् 
व््वस्थियेतून कशी पयार पयाडली जयातये अशया सोप्या 
उदयािरणयंातून सयामयाहजक ससं्थिया िी संकलपनया समजया्वून 
घयेण्याचया प्र्तन ्या पयाठयातून आपण करणयार आिोत. 
थिोडक्यात, व्यापक सयामयाहजक जी्वनयाच्या दृषटीनये 
व्कतटींच्या ्वतमानयात समन्व् रयाखण्याचये कया्मा सयामयाहजक 
संस्थिया करतयात.

४.१ सामाणजक सांस््ा : वयाखया आणि ्ैवणश्ेट

४.१.१ वयाखया

(१)	हॉ्ट्जन	 आसि	 ह्ंट	 ः “समयाजयाच्या मूलभूत गरजया 
ज्या हन्म आहण प्रहरि्यांच्या मयाफ्कत भयाग्वल्या 
जयातयात अशया सिसंबंधयांच्या संघहटत व््वस्थियेलया 
सयामयाहजक संस्थिया असये मिणतया ्येईल.”

(२)	इ.	 एि्.	 बोगार्जि	 ः “समयाजयामध्ये व्कतटींच्या 
गरजया भयाग्वणयाऱ्या सुहनसशचत स््वरूपयाच्या 
प्रहरि्यांची संरचनया मिणजये सयामयाहजक संस्थिया 
िो्.”

(३)	एि.	 ई.	 बाननेि	 ः “मयान्वी गरजया भयाग्वण्यासयाठी 
आ्वश्क असणयाऱ्या बहुह्वध हरि्या-प्रहरि्यांनया 
संघहटत, मयागमादहशमात ्व कया्मासन्वत करणयाऱ्या 
सयामयाहजक संरचनया ्व ्ंत्रणया मिणजये सयामयाहजक 
संस्थिया िो्.”

४.१.२ सामाणजक सांस््ाांचती ्ैवणश्ेट 

(i) सयामयाहजक संस्थिया मिणजये सुस्पषट, हस्थिर 
स््वरूपयाच्या ्वतमान पद्धतटींची व््वस्थिया िो्.

(ii) व्कतटींच्या सयामूहिक हरि्यां्वर सयामयाहजक ससं्थिया 
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अ्वलंबून असतयात.

(iii) सयामयाहजक संस्थियांच्या मयाध्मयातून एकया हस्थिर 
हन्मनयातमक संरचनयेची मिणजयेच हन्म ्व 
हन्ंत्रकयांची व््वस्थिया कया्मारत असतये.

(iv) हस्थिर ्वतमान पद्धती आहण हन्ंत्रणयातमक 
संरचनयेच्या मयाध्मयातून सयामयाहजक संस्थिया 
व्कतटींच्या ्वतमानया्वर हन्ंत्रण ठये्वत असतयात 
तसयेच व्कतटींचये ्वतमान सुकर करत असतयात.

(v) व्कतटींच्या प्रयाथिहमक गरजया भयाग्वण्यासयाठी 
सयामयाहजक संस्थिया हनमयामाण िोतयात.

  समयाजशयास्त्रयात सयामयाहजक ससं्थियांचया ह्वचयार 
‘प्रकया्मा्वयादी’ ्व ‘संघषमा्वयादी’ अशया दोन प्रमुख 
दृहषटकोनयांनुसयार केलया जयातो. 

  प्रकायमि्वादती दृण्टकोन - मयान्वी सयामयाहजक 
जी्वन सुकर करण्यामध्ये सयामयाहजक संस्थिया ह्वह्वध 
प्रकयारची भहूमकया पयार पयाडत असतयात. समयाजयाच्या 
ह्वहशषट स््वरूपयाच्या गरजया भयाग्वत असतयात. 
प्रकया्मा्वयादी दृहषटकोनयानुसयार सयामयाहजक संस्थिया मिणजये 
दजयामा ्व भहूमकयांचये गुंतयागुंतीचये जयाळये असतये, तसयेच 
समयाजयाच्या ह्वह्वधयांगी गरजया लक्यात घयेऊन हनमयामाण 
झयालयेली मूल्ये, श्द्धया आहण सयामयाहजक हन्मयानयांची 
व््वस्थिया असतये. ्या दृहषटकोनयानुसयार सयामयाहजक संस्थिया 
त्यांची स््वतःची कया्वे पयार पयाडण्यासयाठी एकमयेकयां्वर 
अ्वलंबून असतयात. तसयेच बदलत्या गरजयांनुसयार 
बदलती कया्वे करतयात आहण/हकं्वया एकयाच ्वयेळी 
ह्वह्वध स््वरूपयाची कया्वे पयार पयाडतयात.

  सांघरमि्वादती दृण्टकोन - समयाजयात स्वमा व्कती 
एकसमयान पयातळी्वर नसतयात. संधी आहण सुह्वधयांचये 
ह्वतरण असमयान स््वरूपयाचये असतये. तये बऱ्याचदया 
समयाजयातील प्रभया्वी गटयांच्या सोईचये असतये. ्या 
दृहषटकोनयानुसयार सयामयाहजक संस्थिया नयेिमीच सयामयाहजक 
ह्वभयाजन आहण असमयानतया हटक्वून ठये्वण्यात ्ोगदयान 
दयेत असतयात. समयाजयातील ्वचमास््व्वयादी समूियांचये 

हितसंबंध जोपयासण्याचये कयाम करत असतयात.

४.२ कुटुांब

  कुटुंब िया मयान्वी समयाजयाचया अत्ंत मितत्वयाचया 
प्रयाथिहमक घटक आिये. कुटुंबयालया मयान्वी समयाजयाची 
आधयारशीलया मयानलये जयातये. कुटुंब िी समयाजयातील 
स्वयाांत सूकम (लियान) स््वरूपयाची संस्थिया आिये. 
कुटुंबयाहश्वया् समयाजयाची कलपनया करणये कठीण आिये. 
व्कती आहण संपूणमा समयाज अशया दोनिी स्तरयां्वर 
कुटुंब मितत्वयाचये आिये. मिणूनच स्वमासयामयान्तः कुटुंब 
िी एक सया्वमाहत्रक तसयेच मयान्वी समयाजयातील अह्वभयाज् 
सयामयाहजक संस्थिया मयानली जयातये. कुटुंबयात रयािणयाऱ्या 
व्कतटींसयाठी एक सयामयाहजक रचनया मिणून कुटुंब 
ह्वह्वध स््वरूपयाची भूहमकया पयार पयाडत असतये. कुटुंबयात 
आहथिमाक गरजया भयाग्वल्या जयातयात, मुलयांनया समयाजयाचया 
सदस्् मिणून ्वयाढ्वण्याची जबयाबदयारी पयार पयाडली 
जयातये, भया्वहनक आधयार हदलया जयातो. ्यादृषटीनये प्रयेम, 
हजवियाळया ्व प्रोतसयािन दयेणयारी आदशमा रचनया मिणून 
कुटुंबयाकडये पयाितया ्येईल. 

  कधीकधी असयेिी हदसून ्येतये की, कुटुंबयातील 
स्वमाच सदस््यांच्या गरजया हततक्याच प्रकषयामानये भयाग्वल्या 
जयात नयािीत. कुटुंबयात ्वयेदनया ्व हिंसयेचया अनुभ्विी 
्येऊ शकतो. अलीकडील कयाळयात ह्वकहसत झयालयेल्या 
दृहषटकोनयानंी कुटंुबयाच्या सया्वमाहत्रकतयेलया ्व अपररिया्मातयेलया 
आवियान हदलयेलये हदसतये. ्या न्वीन संशोधनयातून असये 
हदसून ्येतये की, कुटुंबयाची रचनया समयाजयागहणक 
बदलतये, ्या रचनयेत ्वैह्वध् आिये. तसयेच आज 
कुटुंबयाची परंपरयागत कया्वे ्व स््वरूप प्रकषयामानये बदलत 
आिये.

४.२.१ वयाखया

(१)	मॅक	 आ्यवहर	 ः “लैंहगक संबंधया्वर आधयाररत 
मुलयांचये संगोपन ्व पयालनपोषण करणयारया सुस्पषट 
्व हस्थिर स््वरूपयाचया समूि मिणजये कुटुंब िो्.”
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(२)	बजनेि	 ि	 लॉक	 ः “ह्व्वयाि, रकतसंबंध अथि्वया 
दततक ह्वधयानयाच्या संबंधयातून एकमयेकयांशी बयांधल्या 
गयेलयेल्या व्कतटींचया समूि मिणजये कुटुंब िो्. 
कुटुंब मिणजये एकयाच घरयात रियाणयाऱ्या, आई-
्वडील, पती-पतनी, मुलगया-मुलगी, भयाऊ-बिीण 
अशया नयात्यांनी एकमयेकयांबरोबर बयंाधल्या गयेलयेल्या 
्व त्यातून एक समयान संस्ककृती हनमयामाण करणयाऱ्या 
व्कतटींचया समूि.”

(३)	िेबस्टर	 सरक्शनरी	 ः “रकतसंबंध हकं्वया ह्व्वयाि 
संबंधयांतून एकमयेकयांशी जोडल्या गयेलयेयेल्या व्कतटींचया 
समिू मिणजये कुटुंब िो्.”

  थिोडक्यात, कुटुंब मिणजये रकतसंबंध, ह्व्वयािसंबंध 
अथि्वया दततक प्रहरि्येसयारख्या सयामयाहजक संबंधयातून 
हनमयामाण झयालयेली ्व मुलयांच्या पयालनपोषणयाची जबयाबदयारी 
्वयािणयारी प्रमुख सयामयाहजक संस्थिया िो्.

णकबुतझ पद्ती : कुटुांब हती खिांच सा्वमिणत्क 
सांस््ा आहे? 
 हकबुतझ पद्धती ददुसऱ्या मिया्ुद्धयानंतर 
इस्त्रयाईलमध्ये हनमयामाण झयालयेली कुटुंब पद्धती 
आिये. कुटुंबयाच्या सया्वमाहत्रक स््वरूपयालया हकबतुझ 
पद्धती िया एक प्रकयारये अप्वयादच आिये. सयामूहिक 
जी्वन, सयामूहिक मयालमततया ्व मुलयांचये सयामूहिक 
पयालनपोषण अशया ततत्वयां्वर िी पद्धती आधयाररत 
आिये. ह्वभकत कुटुंबयाचये आहथिमाक सिकया्मा आहण 
एकत्र हन्वयास िी ठळक ्वैहशषट्यये हकबुतझमध्ये 
आढळत नयािीत. जोडप्यांनी केलयेल्या कयामयाचया 
मोबदलया त्यांच्यापुरतया म्यामाहदत नसून तो संपूणमा 
समूियाच्या उप्ोगयाचया असतो. तसयेच जोडप्यांनया 
जरी एकलैंहगक नयातयेसंबंध ठये्वण्याची मुभया 
असली तरी मुलयांचये संगोपन िी संपणूमा समूियाची 
जबयाबदयारी असतये. ्या प्रकयारची सयामूहिक 
जी्वनपद्धती इस्त्रयाईली समयाजयाची ओळख जरी 
नसली तरी एक प्यामा्ी पद्धती मिणून ओळखली 
जयाण्याइतकी हनसशचत प्रस्थियाहपत आिये.

४.२.२ कुटुांबाचती कायये

  अहभजयात प्रकया्मा्वयादी दृषटीकोनयानुसयार 
समयाजयासयाठी कयािी अह्वभयाज् कया्वे पयार पयाडणयारया 
समयाजयाचया घटक मिणजये कुटुंब. कुटुंबयाची िी मूलभूत 
कया्वे थिोडक्यात खयालीलप्रमयाणये सयांगतया ्येतीलः

(१) सामाजतीकिि ः कुटुंब िया सयामयाजीकरणयाचया 
मूलभूत घटक आिये. टॅलकॉट पयासमानस ्यांच्या 
मतये, मुलयंाचये प्रयाथिहमक सयामयाजीकरण करण्याची 
मूलभूत गरज कुटुंबयातून भयाग्वली जयातये. 
समयाजयातील सयामयाहजक मलू् आहण हन्मनयांप्रमयाणये 
मुलयांचये व्हकतमतत्व घड्वणये ्या मितत्वयाच्या 
गोषटीचया ्यात समया्वयेश िोतो. सयामयाजीकरणयाच्या 
हनरंतर प्रहरि्येत कुटुंबयाची भहूमकया फयार मितत्वयाची 
आिये. मुलं हजतकं आपल्या पयालकयांकडून 
हशकतयात, हततकेच पयालकंिी आपल्या मुलयांकडून 
्व मुलयांनया ्वयाढ्वण्याच्या प्रहरि्येतून हशकत 
असतयात. (पयाचव्या पयाठयात कुटुंबयाच्या 
सयामयाजीकरणयाचया मुख् घटक मिणून असलयेली 
भहूमकया ह्वस्तृत हदलयेली आिये.)

(२) लैंणगक ्व्मिनाचे णनयांत्ि ः मरडॉक ्यांच्या मतये, 
कुटुंबयाच्या मयाध्मयातून व्कतटींनया लैंहगक इच्या 
आहण आकयांक्या व्कत करण्याचये तसयेच लैंहगक 
समयाधयानयाचये सयाधन हमळतये. ्याचबरोबर, 
ह्व्वयािबयाह्य लैंहगक संबंधयां्वर अंकुश लया्वून ्व 
त्यासंदभयामातील हन्म त्यार करून समयाजयात 
हन्ंत्रण ्व हस्थिरतया आणण्याची जबयाबदयारी 
कुटुंबयातून पयार पयाडली जयातये. प्रत्येक संस्ककृतीत 
नयातयेसंबंधयंाची व््वस्थिया अबयाहधत ठये्वण्याच्या 
दृषटीनयेच लैंहगक ्वतमानया्वर हन्ंत्रण ठये्वलये जयातये. 
्याच दृषटीनये अगदी ज्वळच्या नयातलगयांमधील 
लैंहगक संबंधयांनया मनयाई असतये. हन्मयांच्या ्या 
चौकटीत कोणतये आप्-नयातये्वयाईक ्येतयात िये 
संस्ककृतीनुसयार बदलू शकतये. पण कुटुंब आहण 
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नयातयेसंबंधयाच्या व््वस्थियेतून लैंहगक ्व प्रजननयाच्या 
प्रहरि्ये्वर हनसशचत स््वरूपयाचये हन्ंत्रण असतये.

(३) भा्वणनक आिाि ः कुटुंबयात सदस््यांनया शयारीररक 
संरक्ण, भौहतक मदत आहण भया्वहनक आधयार 
हदलया जयातो. कुटुंबयातील नयाती खूप प्रयाथिहमक ्व 
ज्वळच्या संबंधया्वर आधयाररत असल्यामुळये 
‘बयाियेरच्या हनषठरु जगयात जगण्याचये बळ दयेणयारये 
आश््स्थियान’ असये कुटुंबयाचये ्वणमान केलये जयाऊ 
शकतये. कुटुंबयात व्कतीलया ्वयातसल्, सिकया्मा, 
स््वीककृती ्व आधयार ्या गयायेषटी हमळत असतयात. 
पयासमानसनये मिटल्याप्रमयाणये ्यातून प्रौढ सदस््यांच्या 
व्हकतमतत्वयालयािी हस्थिरतया प्रयाप् िोतये. आधहुनक 
जगयातील ्वयाढत्या तयाण-तणया्वयांनया ्शस््वीरीत्या 
सयामोरये जयाण्याच्या दृषटीनये कुटुंबयात हमळणयारया 
भया्वहनक आधयार मितत्वयाचया आिये.

(४) आण्मिक स््ैयमि ः प्रत्क् आहथिमाक उतपयादनयाचये 
कयाम आतया कुटुंबयातून फयारसये िोत नसल्यामुळये 
एक आहथिमाक करेंद् मिणून कुटुंबयांचये मितत्व थिोडये 
कमी झयालये आिये. जुन्या कयाळयाप्रमयाणये आधुहनक 
कयाळयात कुटुंबयाचये सदस्् उतपयादनयाचये कयाम 
एकहत्रतपणये करत नयािीत. पण तरीिी कुटुंबयात 
सदस््यांनया एकप्रकयारये आहथिमाक स्थिै्मा हनसशचत 
हमळत असतये. कयारण कुटुंबयात आहथिमाक आहण 
भौहतक सयाधनये पुर्वली जयातयात, मयालमततया हनमयामाण 
्व जतन केली जयातये.

(५) सामाणजक ओळख ः कुटुंबयामुळये सदस््यांनया एक 
सयामयाहजक ओळख प्रयाप् िोतये. ्वंश, ्वयांहशकतया, 
धममा, जयात आहण सयामयाहजक ्वगयामा्वर आधयाररत 
असणयारया अहपमात दजयामा व्कतीलया ह्वहशषट कुटुंबयात 
त्याच्या िोणयाऱ्या जनमयामुळये हमळतो. पयालकयांकडून 
मुलयांनया सयामयाहजक ्वयारसया हमळत असतो. मिणूनच 
व्कतीचये समयाजयातील स्थियान हनसशचत करण्यात 
कुटुंब मितत्वयाची भूहमकया पयार पयाडत असतये.

  ्वरील स्वमा कया्याांचया स्वांकष ह्वचयार केलया तर, 
कुटुंबयालया समयाजयाचया कणया कया मयानलये जयातये तये लक्यात 
्येईल.

४.२.३ कुटुांबाचे प्रकाि

  संरचनयेच्या आधयारये कुटुंबयाचये दोन ढोबळ प्रकयार 
पडतयात.

(अ) सांयुर् कुटुांब ः एकयाच ्तयाखयाली ्वयास्तव् 
करणयाऱ्या ्व सयामयाईक स््व्ंपयाकघर ्वयापरणयाऱ्या 
दोन हकं्वया दोनपयेक्या जयास्त हपढ्यांच्या कुटूंबयालया 
‘सं्ुकत कुटुंब’ असये मिटलये जयातये. भयारतयातील 
ग्रयामीण समयाजयाचये मितत्वयाचये ्वैहशषट्य मिणजये 
सं्ुकत कुटुंबपद्धती िो्. स्ंुकत कुटुंबयालया 
कधीकधी ह्वस्तयाररत कुटुंब असयेिी मिटलये जयातये.

(ब) ण्वभर् कुटुांब ः पयालक आहण मुलये अशया 
फकत दोन हपढ्यांचये कुटुंब मिणजये ह्वभकत कुटुंब. 
ह्वभकत कुटुंबये बहुतयांशी शिरी भयागयात हदसून 
्येतयात. 

ण्वभर् ्व सांयुर् कुटुांब

  कुटुंबयांतगमात अहधकयारयाच्या आधयारये कुटुंबयाचये 
मयातृसततयाक ्व हपतृसततयाक असये दोन ढोबळ प्रकयार 
पडतयात.

l    मा्ृसत्ाक कुटुांब

l	 णप्ृसत्ाक कुटुांब
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अ.क. मा्ृसत्ाक कुटुांब णप्ृसत्ाक कुटुांब

१. मा्ृसत्ाक कुटुंबयात 
ज्येषठ स्त्री/आईकडये 
अहधकयारयाची सूत्रये 
असतयात. तीच कुटुंब 
प्रमुख असतये.

णप्ृसत्ाक पद्धतीत 
घरयातील ज्येषठ परुूषयालया 
कुटुंब प्रमुख मयानलये 
जयातये आहण अहधकयारयंाची 
सूत्रये त्याच्याच ियातयात 
असतयात.

२. मयातृसततयाक कुटुंब 
मा्ृ्वांशतीय पद्धतीचये 
असतये. मिणजये कौटंुहबक 
्वयारसया मयातृकुलयाकडून 
्येतो.

हपतृसततयाक कुटुंब िये 
णप््ृवांशतीय असतये. मिणजये 
्वयारसया िया प्रयामुख्यानये 
हपत्याच्या ्ंवशयाकडून ्येतो.

३. ह्व्वयाियानंतर ्वर िया 
्वधुच्या घरी रिया्लया 
्येत असल्यामुळये 
मयातृसततयाक पद्धतीत 
कुटंुब मा्ृगहृतीय असतये.

हपतृसततयाक कुटुंब 
णप्ृगृहतीय असतये, 
मिणजयेच ह्व्वयाियानंतर 
न्वपररहणत जोडपये ्वरयाच्या 
घरी रिया्लया जयातये.

४. आईकडचे आडना्व 
धयारण करण्याची पद्धत 
असतये.

हपतृसततयाक पद्धतीत  
्वणडलाांकडचचे आडना्व 
हपढ्यान् - हपढ्या पुढये 
चयालत रियातये.

५. उततर-पू्वमा भयारतयातील 
गयारो ्व खयासी आहद्वयासी 
समिू तसयेच दहक्ण 
भयारतयातील नया्र 
समदुया्यात मयातृसततयाक 
कुटुंब पद्धती आिये.

भयारतयात तसयेच जगयातील 
बहुतयेक भयागयात स्वयाांत 
प्रचहलत कुटुंब पद्धती 
हपतृसततयाक आिये.

 ४.२.४ एकण्वसावया श्का्तील कुटुांब

  प्रत्येक मयान्वी समयाजयाची आधयारशीलया असलयेल्या 
कुटुंबपद्धतीमध्ये आज खूप मोठये बदल िोत आियेत. 
अनयेक न्वीन प्रकयार हनमयामाण िोत आियेत. पयालकत्व, 
रोजगयार आहण ह्वश्यांती अशया ह्वह्वध प्रकयारच्या 
दैनंहदन हरि्या-प्रहरि्यांचये करेंद् मिणजये कुटुंब असतये. 

समयाजयात जयेविया ्व जसजसये परर्वतमान िोतये त्याप्रमयाणये 
कुटुंबयालयािी न्वीन संरचनया ्व प्रहरि्यांशी जुळ्ूवन 
घ्या्वये लयागतये. आधुहनक समयाजयाचये एक ठळक 
्वैहशषट्य मिणजये घटस्फोटयाचये ्वयेगयानये ्वयाढत जयाणयारये 
प्रमयाण िो्. लगन करण्याचये स्वमासयाधयारण ्व्दयेखील 
्वयाढत आिये. तसयेच अह्व्वयाहित रियाणयाऱ्या व्कतटींचये 
प्रमयाणदयेखील ्वयाढत आिये. स्त्री हशक्णयाचया प्रसयार ्व 
हस्त्र्यांचया रोजगयारयातील ्वयाढतया सिभयाग ्यामुळये 
कुटुंबपद्धतीत बदल िोत आिये. बयालसंगोपनयाच्या 
बदलत्या गरजया तसयेच स्त्री-पुरुष दोघयेिी कयाम करत 
असल्यामुळये हनमयामाण झयालयेल्या न्वीन गरजयांनया सयामोरये 
जयाण्याचये आवियान कुटुंबयांपुढये आिये. ्या स्वमा बदलयांचया 
पररणयाम कुटुंब संस्थिये्वर हनसशचत िोत आिये. िये बदल 
ठळकपणये जरी पयासशचमयात् दयेशयांत हदसून ्येत असलये 
आहण भयारतयासयारख्या दयेशयात अगदी प्रचहलत िोतयानया 
हदसत नसलये तरी आज कुटुंब मिणून जये न्वीन 
नयातयेसंबंध उद्यालया ्येत आियेत त्यांची चचयामा िोणये 
आ्वश्क आिये.

एकल पालक कुटुांब ः 

    बहुतयांश एकल पयालक असणयाऱ्या कुटुंबयांची 
प्रमुख आई/स्त्री असतये. घटस्फोट, ह्वभकत िोणये, 
मृत्ू हकं्वया अजयाणतयेपणी घयेतलयेल्या हनणमा्यामुळये 
एकच पयालक असणयारी कुटुंब हनमयामाण िोतयात. 
एकल पयालक कुटुंबयाची एक स्वमासमया्वयेशक 
व्याख्या करणये अ्वघड आिये. कयारण भौहतक 
पररहस्थिती हकं्वया सयामयाहजक अडथिळये ्यंासयारख्या 
घटकयंामध्ये बरयेच ्ैवह्वध् हदसून ्येतये. पण एकल 
कुटुंबयांमध्ये ्वयाढणयाऱ्या मुलयांसयाठी एकया पयालकयाचया 
अभया्व िया कठीण अनुभ्व असतो ्व त्यानंया 
बऱ्याच अडचणटींनया तोंड द्या्वये लयागतये, असये 
कयािी संशोधनयातून हदसतये.

एकणत्् िहािे/सह्वास ः

    सि्वयास ्याचया अथिमा एखयाद्या जोडप्यानये 
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ह्व्वयाियाहश्वया् एकहत्रत एकयाच घरयात रियाणये. 
अशया एकहत्रत रियाण्याची पररणती लगनयात िोऊ 
शकतये अथि्वया नयािी. सध्याच्या ्ु्वया हपढीत, 
ह्वशयेषतः ्ुरोपच्या अनयेक भयागयांत ्व भयारतयाच्यािी 
कयािी शिरी भयागयांत लगनयाहश्वया् एकहत्रत 
रियाण्यालया पसंती हदली जयात आिये. समलैंहगक 
जोडप्यांच्या बयाबतीत िये जयास्त करून हदसून ्येतये.

सा्वत् पालकत्व ः

    मृत्ू, घटस्फोट, कुटुंबयंाचये ह्वभकतीकरण 
अशया अनयेक कयारणयंामुळये सया्वत्र पयालक असणयारये 
कौटुंहबक नयातयेसंबंध हनमयामाण िोत आियेत. पुनह्वमा्वयाि 
हकं्वया एकहत्रत रियाण्यामुळये न्वीन कुटूंब उद्यालया 
्येतये. ्या कुटुंबयात पू्वचीच्या संबंधयातील मुलये आहण 
न्वीन संबंधयांतील मुलये अशया दोनिटींचया समया्वयेश 
असू शकतो. घटस्फोट आहण पुनह्वमा्वयाियाच्या 
्वयाढत्या प्रमयाणयामुळये सया्वत्र पयालकत्वयाच्या न्वीन 
कौटुंहबक रचनयेचया प्रसयार िोत आिये. अशया 
कुटुंबयात ्वयाढणयाऱ्या मुलयांची संख्या हद्वसेंहद्वस 
्वयाढत आिये.

कुटुांब : समान्ेचया णदशेने

  बदलत्या कौटुंहबक नयातयेसंबंध ्व रचनयांची चचयामा 
करतयानया आपण लक्यात घयेतलये पयाहिजये की, िये बदल 
प्रत्येक दयेश ्व समयाजयासयाठी एकसयारखये नयािीत. 
हततकेच मितत्वयाचये मिणजये न्वीन बदल जरी िोत 
असलये तरी पू्वचीच्या कौटुहंबक संस्थियेचया ्व रचनयेचया 
पूणमापणये ऱियास झयालयेलया आिये असये अहजबयात नयािी.

४.३ ण्व्वाह

ण्व्वाह

  ह्व्वयाि ्या सयामयाहजक संस्थियेतून कुटुंबयाचया पया्या 
घयातलया जयातो. ह्व्वयाि मिणजये समयाजमयान् लैंहगक ्व 
पुनरुतपयादनयाच्या संबंधयांची रचनया िो्. ह्व्वयाि िी एक 
सया्वमाहत्रक प्रथिया मयानली जयातये.

४.३.१ वयाखया

(१)	हॉ्ट्जन	 आसि	 हं्ट	 ः “दोन हकं्वया अहधक 
व्कतटींनी एकहत्रत ्येऊन कुटुंब स्थियापन 
करण्यासयाठी समयाजयानये मयान्तया हदलयेली रचनया 
मिणजये ह्व्वयाि िो्.”

(२)	 रॉब्ट्ज	 लोिी	 ः “समयाजमयान् जोडीदयारयांमध्ये 
बऱ्याच अंशी कया्मस््वरूपी असणयाऱ्या 
सयामयाहजक बंधयालया ह्व्वयाि असये मिणतया ्येईल”.

(३)	िेबस्टर	 सरक्शनरी	 ः “ह्व्वयाि मिणजये व्हकतगत 
नयातये हनमयामाण करण्यासयाठी दोन व्कतटींनी जोडीदयार 
मिणून एकत्र ्येण्यालया हमळयालयेली कया्दयेशीर ्व 
सयामयाहजक मयान्तयेची प्रणयाली िो्.” (ऐहतियाहसक 
पररप्रयेक्यात ्व कयािी ह्वहशषट कया्दयेशीर 
अखत्याररत फकत एक स्त्री ्व एक पुरुष ्यांचये 
जोडीदयार मिणून एकत्र ्येणये.)

ण्व्वाहाचया ण्वण्वि वयाखयाांमिून खालतील सामाईक 
मुद्े पुढे ये्ा् ः

(i) लैंहगक गरजयांची पूतची िोण्यासयाठी हनमयामाण झयालयेलया 
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समयाजमयान् संबंध मिणून ह्व्वयाियाकडये बहघतलये 
जयातये.

(ii) ह्व्वयाियाचया मुख् सयामयाईक ियेतू प्रजनन हकं्वया 
मुलये जनमयालया घयालणये िया आिये.

(iii) जोडीदयारयाची समयाजमयान्तया ्यातून हभन्नलैंहगक 
संबंधयांचये ततत्व अधोरयेसखत िोतये. ह्व्वयाियाचया 
प्रमुख ियेतू जर प्रजनन मयानलया असयेल तर स्त्री 
्व पुरुषयंामधील संबंधच इथिये अपयेहक्त आिये िये 
स्पषट िोतये. आज ह्व्वयाियाची संकलपनया बरीच 
ह्वस्तृत झयाली आिये. समहलंगी संबंधयाचयािी त्यात 
अंतःभयामा्व िोत आिये. समहलंगी ह्व्वयाि मिणजये 
समहलंगी व्कतटींकडये शयारीररक, भया्वहनक ्व 
लैंहगकदृषट्यया आकहषमात िोणयाऱ्या दोन स्त्री हकं्वया 
दोन पुरुष मिणजयेच समहलंगी स्त्री अथि्वया 
पुरुषयांचया ह्व्वयाि.

४.३.२ ण्व्वाहाचे प्रकाि

  कुटुंबयाप्रमयाणयेच ज्वळपयास स्वमा मयान्वी समयाजयात 
्या नया त्या स््वरूपयात ह्व्वयाि िी संस्थिया हदसून ्येतये. 
ऐहतियाहसक दृषटीनये ह्वचयार केलया तर असये हदसून ्येतये 
की ्वयेग्वयेगळ्या समयाजयांमध्ये ह्व्वयाियाच्या हभन्न 
स््वरूपयाच्या प्रथिया ्व प्रणयाली आियेत. ह्व्वयाियाचये िये 
ह्वह्वध प्रकयार मुख्तः जोडीदयारयांची संख्या तसयेच 
कोण कोणयाशी ह्व्वयाि करू शकतो/शकत नयािी. 
्यासंबंधी असणयाऱ्या हन्मयांच्या आधयारये हदसून ्येतयात.
  जोडतीदािाांचया सांखयचेया आिािे ण्व्वाहाचे दोन 

प्रमुख प्रकाि णदस्ा्.
(१) एक ण्व्वाह पद्ती ः एक ह्व्वयाि पद्धती 

मिणजये एकया ्वयेळी एकयाच व्कतीशी/जोडीदयारयाशी 
िोणयारया ह्व्वयाि. ्या प्रकयारयात पुरुषयालया एकया ्वयेळी 
एकच पतनी असू शकतये हकं्वया स्त्रीलया एकयाच 
्वयेळी एकच पती असू शकतो. आपल्यातील 
बहुतयांश जणयांसयाठी एक ह्व्वयाि िया ह्व्वयाियाचया 
स्वयाांत पररहचत असया प्रकयार आिये. आपल्या 
भो्वतयालच्या समयाजयाकडये नजर टयाकली की असये 
हदसून ्येतये की एकह्व्वयाि िी स्वयाांत मयान्तया 
पया्वलयेली ्व लोकहप्र् पद्धत आिये. एकदया 
ह्व्वयाि केल्यानंतर व्कती शये्वटप्ांत त्याच 
जोडीदयारयाबरोबर रियातये. कुटुंबयाच्या बहुतयंाश 
समयाजशयास्त्री् व्याख्यांमध्ये दयेखील एकह्व्वयाि 
संबंधयात असणयाऱ्या दोन प्रौढ व्कतटींमधील 
कौटुंहबक संबंधच अधोरयेसखत केलयेलये हदसतयात. 
अनयेक समयाजयंात एकह्व्वयाि पद्धतीलया संरक्ण 
दयेणयारये कया्दयेिी केलयेलये हदसतयात.

(२) बहुण्व्वाह पद्ती ः ्यात एकयाच ्वयेळी एकयापयेक्या 
जयास्ती जोडीदयारयांबरोबर ह्व्वयाि केलया जयातो. 
बहुह्व्वयाि पद्धतीत दोन ्वयेग्वयेगळये प्रकयार 
आढळतयात. 

  (i) बहुप्ती ण्व्वाह ः ्यात एकयाच ्वयेळी एकया 
स्त्रीचया ह्व्वयाि एकयापयेक्या अहधक पुरुषयांबरोबर 
िोतो. िी पद्धत िलयाखीच्या आहथिमाक 
पररहस्थितीतून मयागमा कयाढण्याचया एक मयागमा मिणून 
सुरू झयालयेली असू शकतये. अहत दयाररद्र्य ्व 
कंगयालपणयामुळये एकया पुरुषयालया पतनी ्व मुलयांचये 
पयालनपोषण कठीण झयाल्यामुळये एकयापयेक्या अहधक 
पुरुषयंाकडये ती जबयाबदयारी जयातये. अहत दयाररद्र्ययात 
जगणयाऱ्या समिूया्वर आपली लोकसंख्या म्यामाहदत 
ठये्वया्चया दबया्विी असतो. अशया पररहस्थितीत 
बहुपती ह्व्वयाि पद्धती सोईस्कर ठरू शकतये.

  (ii) बहुपतनती ण्व्वाह ः ्यात एक पुरुष एकया्वयेळी 



43

एकयापयेक्या अहधक सस्त्र्यांशी ह्व्वयाि करतो. िी 
प्रथिया मिणजये बल्वयान पुरुषयांसयाठी पुनरुतपयादनयाच्या 
सयाधनया्वर हन्ंत्रण ठये्वण्याचये ्व समूियातील 
नयातयेसंबंधिी स््वतःच्या फया्द्यासयाठी हन्ंहत्रत 
ठये्वण्याचयेच एक सयाधन आिये.

  कयािी समयाजयांत व्कतटींनया आपलया जोडीदयार 
स््वतः हन्वडण्याचये स््वयातंत्् असतये. लगन कधी आहण 
कोणयाबरोबर करया्चये िये ठर्वण्यात कुटुंब फयारशी 
मितत्वयाची भहूमकया बजया्वत नयािी. ददुसरीकडये कयािी 
समयाजयात ह्व्वयाियासंबंधी कयाटयेकोर हन्म असतयात. 
कोणी कोणयाशी लगन करया्चये हकं्वया करया्चये नयािी 
्यासंबंधीचये हन्म कडक असतयात. त्यामुळये व्कतीचये 
हन्वडीचये स््वयातंत्् म्यामाहदत िोतये. जोडीदयारयाच्या 
हन्वडीच्या संदभयामातील हनणमा् मुख्त्वये पयालक/
नयातये्वयाईक घयेतयात. कोणयाचया ह्व्वयाि कोणयाशी िोऊ 
शकतो/शकत नयािी ्या संदभयामात असणयाऱ्या हन्मयंाच्या 
अनुषंगयानये ह्व्वयाियाचये दोन प्रकयार हदसतयात.
  (i) अां्गमि् ण्व्वाह ः  ्यात स््वतःच्या ह्वहशषट 
सयंास्ककृहतक समूियातील व्कतटींशी केलया जयाणयारया 
ह्व्वयािच संमत असतो. (उदया., जयात, पथंि, आहद्वयासी 
जमयाती)
  (ii) बणहगमि् ण्व्वाह ः ्यात स््वतःच्या समूियाच्या 
बयाियेरील व्कतीशी ह्व्वयाियालया पसंती असतये. उदया. 
गोत्रयाबयाियेरील ह्व्वयाि.
  अनुलोम ्व प्रण्लोम ण्व्वाह ः ह्व्वयाि िया 
सयामयान्तः समयान दजयामा असणयाऱ्या दोन व्कतटींचया 
िोतो. ्वर आहण ्वधूच्या सयामयाहजक दजयामा्वरून 
अनुलोम आहण प्रहतलोम असये ह्व्वयाियाचये दोन प्रकयार 
सयंागतया ्येतील. मिणजयेच त्या दोघयांचया सयामयाहजक स्तर 
कया् आिये आहण ह्व्वयाियामुळये तो उंचया्वणयार अथि्वया 
खयालया्वणयार आिये ्या्वरून ह्व्वयाियाचये िये दोन प्रकयार 
ठरतयात.
  अनुलोम ह्व्वयाि प्रकयारयात ्वरच्या जयातीतील 
पुरुषयाचया ह्व्वयाि खयालच्या जयातीतील स्त्रीबरोबर िोतो. 

्या ह्व्वयाियामुळये त्या स्त्रीचया सयामयाहजक दजयामा उंचया्वतो. 
्याह्वरुद्ध, जयेविया हनमन स्तरयातील पुरुष उच्च 
स्तरयातील स्त्रीबरोबर ह्व्वयाि करतो तयेविया िया प्रहतलोम 
ह्व्वयाि मयानलया जयातो. ्या ह्व्वयाियामुळये कहनषठ 
स्तरयातील पुरुषयालया ्वररषठ सयामयाहजक स्तरयामध्ये प्र्वयेश 
हमळतो.

उपकम - १
  प्रहतलोम ह्व्वयाियालया समयाजयातून मोठ्या 
प्रमयाणयात ह्वरोध कया िोतो ्याची ्वृततपत्र, 
बयातम्या, हचत्रपट इत्यादटींच्या सयाियाय्यानये चचयामा 
करया.

हे ्ुम्हाांला माहती् ह्वे

भयारती् दंडह्वधयानयाच्या कलम ३७७ नुसयार 
समलैंहगक संबंध िया गुनिया ठर्वलया िोतया. १८६१ 
मध्ये हरिहटशयांनी िये कलम लयागू केलये. ्या कलमयानुसयार 
समलैंहगकतया िया ‘अस््वयाभयाह्वक गुनिया’ मयानण्यात 
आलया ्व त्यासयाठी जनमठयेपयेच्या हशक्येची तरतूद 
करण्यात आली. मयात्र, ६ सपटेंबर २०१८ च्या 
हनणमा्यात भयारतयाच्या स्ववोच्च न्या्याल्यानये ३७७ 
कलमयातील हशक्येची तरतूद रद् केली. प्रौढ 
व्कतटींमधील खयाजगीत संमतीनये िोणयाऱ्या समहलंगी 
संबंधयांनया न्या्याल्यानये मयान्तया हदली आिये. ्या 
प्रकयारची लैंहगक इच्यादयेखील नैसहगमाक असू शकतये 
आहण व्कतटींचये त्या्वर कयािी हन्ंत्रण नसतये, त्यामुळये 
्या ्वतमानयालया गुनिया मयानतया ्येणयार नयािी, असये स्ववोच्च 
न्या्याल्यानये नमूद केलये.

(टयाईमस ऑफ इहंड्या, ४ ऑकटोबर २०१८)

  १९८० च्या दशकयापयासून समहलंगी तसयेच हलंग 
परर्वतमान करून घयेतलयेल्या व्कतटींमधील संबंधयांची ्व 
त्यांच्यातील ह्व्वयाियाची बरीच चचयामा िोत आिये. 
‘रकतसंबंधयां्वर आधयाररत’ कुटुंबयाच्या पयारंपररक 
चौकटीपयेक्या िया ‘जयाणी्वपू्वमाक हन्वड करून हनमयामाण 
केलयेलया’ कुटुंब संबंधयाचया प्रकयार आिये. १९८९ मध्ये 
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समहलंगी ह्व्वयाियांनया कया्दयेशीर मयान्तया दयेणयारया डयेनमयाक्क 
िया जगयातील पहिलया दयेश ठरलया. औपचयाररक, 
कया्दयेशीर मयान्तया मिणजये समहलंगी जोडप्यांनया 
सयामयाहजक मयान्तया दयेण्याचया प्र्तन तसयेच आरोग् 
सये्वया, ्वयारसया िकक, मयालमततयेचये अहधकयार अशया 
क्येत्रयातं असये संबंध लक्यात घयेऊन ्या लोकयांनया सये्वया 
पुर्वल्या जयाव्यात ्या दृषटीनये प्र्तन केलये जयात आियेत.

उपकम - २
  ्वगयामात ्ोटये गट पयाडून ्वृततपत्रये, मयाहसके ्व 
इंटरनयेट्वरील ह्व्वयािह्वष्क जयाहिरयाती बघया. 
तुमियांलया कया् ्वयाटलये त्याची एकमयेकयांबरोबर 
चचयामा करया. भयारतयात आजिी अतंगमात ह्व्वयािपद्धती 
लयागू पडतये असये तुमियांलया ्वयाटतये कया?

कुटुांब, ना्ेसांबांि आणि ण्व्वाह

  कुटुंब मिणजये प्रत्क् नयातयेसंबंधयांनी जोडल्या 
गयेलयेल्या व्कतटींचया समूि िो्. व्कतटींमधील िये 
नयातयेसंबंध ह्व्वयाियातून हकं्वया मग रकतसंबंधयाच्या 
सूत्रयामधून जोडलये जयात असतयात. ह्व्वयाि मिणजये 
के्वळ दोन प्रौढ व्कतटींमधील समयाजमयान् लैंहगक 
संबंध ए्वढयाच म्यामाहदत नसून त्यातून अनयेक व्कती 
एकमयेकयंाशी जोडल्या जयातयात.

  ज्या कुटुंबयात व्कतीचया जनम िोतो तये त्याचये 
प्रयाथिहमक कुटुंब असतये. तर ज्या कुटुंबयात ह्व्वयाि 
िोतो तये सयातत्याचये कुटुंब असतये. रकतसंबंधयानये 
बयांधलयेलये नयातये्वयाईक रकतसंबंधी मिणून तर ह्व्वयाियातून 
जुळलयेलये आप् सगयेसो्रये मिणून ओळखलये जयातयात. 
आजच्या झपयाट्ययानये बदलत्या ्ुगयात दयेखील, 
व्कतटींमध्ये प्रयाथिहमक स््वरूपयाचये बंध हनमयामाण करणयाऱ्या 
्व हटक्वणयाऱ्या संस्थिया मिणून कुटुुंब, आप्संबंध ्व 
ह्व्वयाि ससं्थियेकडये बहघतलये जयातये.

४.४ अ्मिवय्वस््ा आणि काम

  ्वस्तू आहण सये्वयांचये उतपयादन, ह्वतरण आहण 

ग्रिण करण्याच्या प्रमुख सयामयाहजक व््वस्थियेलया 
‘अथिमाव््वस्थिया’ असये मिटलये जयातये. प्रत्येक समयाजयालया 
स््वतःचये अहस्तत्व हटक्वण्यासयाठी कयािी भौहतक 
गरजयांची पूतची करणये आ्वश्क असतये. समयाजयातील 
स्वमा सदस््यांच्या मूलभूत गरजया नीट भयाग्वल्या जयाणये 
गरजयेचये असतये. आजच्या समयाजयातील बहुतयेक प्रौढ 
व्कतटींचया ्वयेळ उदरहन्वयामाियाची सो् करण्यातच जयातो. 
त्यामुळये उतपयादन व््वस्थियेबरोबरच एक सक्म ह्वतरण 
व््वस्थिया खूप आ्वश्क आिये. तसयेच, समयाजयातील 
आहथिमाक व््वस्थिये्वर अंकुश ठये्वणयारी एक हन्मनयातमक 
व््वस्थियादयेखील मितत्वयाची आिये.

  समयाजव््वस्थियेतील कुटुंब, धममा आहण रयाजकी् 
व््वस्थियेशी अथिमाव््वस्थिया जोडलयेली असतये. आजच्या 
कयाळयात तर आंतररयाषटट्ी् पयातळी्वर अथिमाव््वस्थिया 
एकमयेकींशी तसयेच इतर सयामयाहजक व््वस्थियांशी 
पू्वचीपयेक्या जयास्त प्रमयाणयात जोडलयेल्या आियेत.

४.४.१ बदलतया अ्मिवय्वस््ा

  बदलत्या भौहतक गरजयांनुसयार मयान्वी समयाजयानये 
न्वन्वीन बदल अंगीकयारलये आहण ्याच बदलत्या 
अ्वस्थियांमधून मयान्वी समयाज ह्वकहसत िोत गयेलया 
आिये. बदलतये तंत्रज्यान, संसयाधनयांचये संघटन, भौहतक 
्वस्तूंच्या बदलत्या गरजया ्व त्यानुसयार बदलतये उतपयादन 
ह्वतरण ्या स्वमा घटकयांचया मयान्वी ह्वकयासयात मितत्वयाचया 
सिभयाग आिये. आधुहनक जगयाचये स्वयाांत लक््वयेधक 
्वैहशषट्य मिणजये तंत्रज्यानयाचया अहतश् ्वयाढत्या 
प्रमयाणया्वर िोणयारया ्वयापर आहण त्याचबरोबर 
भयांड्वल्वयादी  अथिमाव््वस्थियेचया झयालयेलया प्रसयार िो्.

  कयाम आहण अथिमाव््वस्थियेचये बदलतये स््वरूप 
जयाणून घयेतयानया ्या संरिमणयातील तीन प्रमुख अ्वस्थिया 
लक्यात ्येतयातः

(१) कृरक काां्ती ः 

  हशकयार करून आहण अन्न गोळया करून 
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जगणयाऱ्या समूियापयासून आहण मग पशुपयालन 
अ्वस्थियेनंतर शयेतीच्या शोधयामुळये मयान्वी समयाजयानये एकया 
न्वीन प्रगत अ्वस्थियेत प्र्वयेश केलया. ककृहषप्रधयान 
अ्वस्थियेत प्रयाण्यांचया ्वयापर करून नयांगरणीसयारख्या 
तंत्रज्यानयाच्या ्वयापरयामुळये मोठ्या प्रमयाणया्वर जहमनीचया 
्वयापर शयेतीसयाठी करून घयेणये शक् झयालये. त्यामुळये 
समयाजयाची उतपयादकतया ्वयाढली. शयेती जसजशी प्रगत 
झयाली तसतसये अन्नधयान्याचये उतपयादन ्वयाढलये, तसयेच 
िस्तव््वसया्, पशुपयालन, अ्वजयारयांची हनहममाती अशी 
ह्वशयेषीकरणया्वर आधयाररत न्वीन क्येत्रयेिी ह्वकहसत 
झयाली. शयेतीलया लयागणयारये तंत्रज्यान, श्मह्वभयाजन, 
कया्मस््वरूपी ्वसहतस्थियानये आहण प्रगत व्यापयार ्यंातून 
अथिमाव््वस्थिया ह्वस्तयारली. 

(२) औद्ोणगक काां्ती ः 

  सयाधयारण अठरयाव्या शतकयाच्या मध्या्वर प्रथिम 
इंगलंडमध्ये ्व नंतर ्ुरोप ्व अमयेररकेत औद्ोहगक 
रियांती झयाली. ्या रियांतीमुळये सयामयाहजक ्व आहथिमाक 
जी्वन आमूलयाग्र बदललये. औद्ोहगकीकरणयामुळये चयार 
ठळक आहथिमाक बदल घडून आलये.

 (i) उजयेचे न्वतीन प्रकाि ः १७६५ मध्ये जयेमस ्वॅट 
्यांनी ्वयाफेच्या इहंजनयाचया मितत्वयाचया शोध 
लया्वलया. ्या शोधयामुळये प्रयाणी ्व मयाणसयंाच्या 
शयारीररक शकतीचया उतपयादनयातील सिभयाग 
लक्णी्रीत्या घटलया. जहै्वक शकतीपयेक्या 
अनयेक पटीनये अहधक शहकतशयाली असणयाऱ्या 
्या न्वीन उजवेमुळये मोठमोठयाली ्ंत्रसयामग्री सिज 
्व जयास्त कया्माक्मरीत्या कयाम करू लयागली.

 (ii) कािखानयाांमधये कामाचे करेंरितीकिि ः 
्ंत्रसयामग्रीच्या ्वयापरयामुळये कयारखयान्यांची हनहममाती 
झयाली ्व उतपयादनयाचये कयाम एकया ्तयाखयाली 
िोऊ लयागलये. उतपयादनयाचये क्येत्र घरयापयासून ्वयेगळये 
झयालये. कयामयाचये हठकयाण नया्वयाचये एक न्वीन 
औपचयाररक क्येत्र हनमयामाण झयालये. लोक आतया 

कयामयासयाठी घरयाबयाियेर पडू लयागलये. उतपयादनयाचये 
एक न्वीन औपचयाररक, सया्वमाजहनक, आहथिमाक 
क्येत्र ठळकपणये ह्वकहसत झयालये.

 (iii) मोठ्ा प्रमािा्वि उतपादन ः औद्ोहगक 
अथिमाव््वसस्थियेत उतपयादनयाचये क्येत्र खूप मोठ्या 
प्रमयाणया्वर ह्वस्तयारलये. कचच्या मयालयापयासून 
ह्वह्वध प्रकयारच्या त्यार ्वस्तूचंये उतपयादन 
करणयाऱ्या ्या क्येत्रयात अहधकयाहधक रोजगयार 
हनमयामाण िोऊ लयागलया. उदया., कयारखयान्यांमध्ये 
घयाऊक प्रमयाणया्वर लयाकडयापयासून फहनमाचर आहण 
लोकरीपयासून कयापड बन्वलये जयाऊ लयागलये.

 (iv) श्मण्वभाजन ः औद्ोहगकीकरणयापू्वची एक 
कयारयागीर सुरु्वयातीपयासून शये्वटप्ांत एखयादी ्वस्तू 
एकटया बन्वत असये. कयारखयानया पद्धतीमुळये 
मयान्वी कौशल्यांचये मितत्व कमी झयालये. ्ंत्रयानंी 
फकत मयान्वी कौशल्यांची जयागया घयेतली इतकेच 
नविये तर ्या पद्धतीत फकत ह्वशयेष कौशल्यां्वर 
आधयाररत श्म ह्वभयाजनिी ह्वकहसत झयालये. 
त्यामुळये कयारखयान्यात कयाम करणयारया कयामगयार 
एकयाच प्रकयारचये कयाम पुनिया पुनिया करतो. 
त्यामुळये एकीकडये कयारखयान्यांमुळये एकंदर 
उतपयादन जरी ्वयाढलये आहण कयामगयारयांची 
उतपयादकतया जरी ्वयाढली तरी ददुसरीकडये 
कयामगयारयंाच्या कौशल्यांच्या पयातळीत हनसशचत 
घसरण झयाली.

     औद्ोहगकीकरणयामुळये झयालयेलये बदल 
फकत उतपयादन पद्धतीपुरतये सीहमत नवितये. 
िळूिळू संपूणमा समयाजयात व्यापक संरिमण झयालये. 
अगहणत न्वन्वीन ्वस्तू आहण सये्वयंामुळये 
जी्वनमयानयाचया स्तर िळूिळू उंचया्वत गयेलया. पण 
ददुसरीकडये औद्ोहगक व््वस्थिया मोठ्या 
प्रमयाणया्वरील भयंाड्वल गुंत्वणुकी्वर आधयाररत 
असल्यामुळये समयाजयातील आहथिमाक दरीिी 
रुंदया्वत गयेली. औद्ोहगक तंत्रज्यान ्व 



46

उतपयादनयाचये फया्दये स्वयाांप्ांत समयान पद्धतीनये 
पोचलये नयािीत. एकीकडये कयािी कयारखयानदयारयंाकडये 
अफयाट संपतती गोळया िोत असतयानया बहुसंख् 
स्वमासयामयान् श्हमक मयात्र दयाररद्र्ययाच्या खयाईत 
ढकललये जयाऊ लयागलये. एकोहणसयाव्या शतकयाच्या 
उततरयाधयामापयासून श्मशकती संघहटत िोऊ लयागली. 
पयासशचमयात् दयेशयांतील सरकयारयांनी कयामगयार 
हितयाचये कया्दये करया्वयेत ्यासयाठीचया दबया्व 
्वयाढलया. बयालकयामगयार प्रथिया बंद करणये, मजुरीचया 
दर ्वयाढ्वणये, कयामयाची पररहस्थिती सुधयारणये, 
आरोग्सये्वया, हशक्ण अशया संधी पुर्वणये ्व 
रयाजकी् िकक ओळखणये असये बदल शयासनयालया 
करया्वये लयागलये.

(३) माणह्ती्वि आिारि् काां्ती ः 

  ह्वसयाव्या शतकयाच्या मध्याप्ांत उतपयादनयाचये 
स््वरूप पुनिया बदलया्लया सुरु्वयात झयाली िोती. 
स््व्ंचहलत ्ंत्रयाचं्या ्वयापरयामुळये उतपयादनयातील मयान्वी 
श्मयाचये मितत्व कमी विया्लया लयागलये िोतये. जनसंपक्क 
कया्मा, बँकया, प्रसयारमयाध्मये, ह्वरिी जयाहिरयात क्येत्र अशया 
सये्वयंा्वर आधयाररत क्येत्रयांमध्ये कयामगयार ्व 
व्या्वसयाह्कयांचया सिभयाग ्वयाढलया. ्या समग्र 
परर्वतमानयालया अहधक चयालनया दयेणयारया घटक मिणजये 
तंत्रज्यानया्वर आधयाररत िी हतसरी रियांती िो्. संगणक 
आहण मयाहिती तंत्रज्यानयाच्या ह्वकयासयामुळये ्ुरोप, 
अमयेररकया ्व आहश्या खंडयंातील बऱ्याचशया औद्ोहगक 
दयेशयात कयामयाचये स््वरूप आमूलयाग्र बदललये. त्यात तीन 
प्रकयारचये बदल हदसून आलये.

 (अ) प्रतयक्ष ्वस््ूांकडून कलपनाांचया णनणममि्तीकडे ः    
मयाहिती ्ुगयाच्या अ्वतरणयाप्ूवची ह्वह्वध प्रकयारच्या 
्वस्तू ्व सयाहित्याच्या उतपयादनया्वर अथिमाव््वस्थिया 
आधयाररत िोती. आज सये्वया क्येत्रयालया मितत्व 
प्रयाप् झयालये आिये. ह्वह्वध सये्वयांची हनहममाती तसयेच 
न्वन्वीन कलपनया ्व प्रहतकयंाच्या हनहममातीचये क्येत्र 
्वयेगयानये ्वयाढत आिये. संगणक तजज्, लयेखक, 

ह्वतती् सललयागयार, ्वयास्तुह्वशयारद, जयाहिरयात 
तजज् अशया असंख् व्या्वसयाह्कयांबरोबरच 
ददुकयानदयार ्व ददुकयानयात कयाम करणयारये मदतनीस, 
सफयाई सये्वया पुर्वणयारये, सुरक्या सये्वया पुर्वणयारये 
अशया ह्वह्वध सये्वया दयेणयाऱ्या लोकयांनया आजच्या 
मयाहिती ्ुगयातील अथिमाव््वस्थियेत मितत्व आलये 
आिये.

 (ब) याांणत्क कौशलयाांकडून साक्षि्ा कौशलयाांकडे 
ः मयाहिती्वर आधयाररत रियातंीमुळये संपक्क क्मतया, 
लयेखन, सयादरीकरण, संगणकयाचया ्वयापर अशया 
सयाक्रतये्वर आधयाररत कौशल्यांनया ्वयाढती मयागणी 
आली आिये. ज्यांच्याकडये ्या न्वीन प्रकयारच्या 
क्मतया आियेत अशया व्कतटींनया आज न्वन्वीन 
संधी उपलबध आियेत.

 (क) कठुिेहती बसून काम किणयाचती शरय्ा ः 
औद्ोहगकीकरणयाच्या कयाळयात उतपयादनयाचये कयाम 
कयारखयान्यांमध्ये एकया ्तयाखयाली संघहटत झयालये. 
आज संगणक तंत्रज्यानयामुळये कयामयाचये ह्वकरेंद्ीकरण 
शक् िोत आिये. लॅपटॉप, मोबयाइल आहण प्रगत 
मयाहिती तंत्रज्यानयामुळये आज घरी बसून कयाम 
करतया ्येणये शक् झयालये आिये ्व कुठल्यािी 
जयागयेचये रूपयांतर ‘कहलपत ऑहफस’ मध्ये सिज 
िोऊ शकतये.

उपकम - ३
  चयालची चॅसलिनचया ‘मॉडनमा टयाईमस’ िया 
हसनयेमया बघया. मयान्वी श्मया्वर ्यांहत्रकीकरणयाच्या 
िोणयाऱ्या पररणयामयांची चचयामा करया.

४.४.२ कामाचे बदल्े स््वरूप

  प्रगत औद्ोहगकीकरणयामुळये आज ककृषी क्येत्रयात 
असलयेल्या लोकयांचये प्रमयाण खूप कमी िोत आिये. 
उच्च ह्वकहसत दयेशयात शयेतीचये कयाम तंत्रज्यान ्व 
्ंत्रयाच्या सयाियाय्यानये िोतये. भयारतयासयारख्या दयेशयात 
अजूनिी शयेती्वर अ्वलंबून असणयाऱ्या ्व ग्रयामीण 
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स््वरूपयाच्या व््वसया्यात असणयाऱ्या लोकयांची संख्या 
बरीच मोठी आिये. अथियामात, भयारतयात सये्वया क्येत्रिी 
झपयाट्ययानये ह्वस्तयारत आिये.
  प्रचंड ्वयाढतये आहथिमाक परस्परया्वलंहबत्व िये 
आधुहनक समयाजयाचये एक मितत्वयाचये ्वैहशषट्य आिये. 
आज भयांड्वल, श्म, कच्चया मयाल आहण तंत्रज्यानयाच्या 
दये्वयाण-घये्वयाणीतूनच जयागहतक अथिमाव््वस्थिया कया्मारत 
आिये. आपण सगळयेच आपल्यालया लयागणयाऱ्या ्वस्तू 
आहण सये्वयंासयाठी जगभरयात पसरलयेल्या असंख् 
कयामगयारयां्वर अ्वलंबून आिोत. औद्ोहगक व््वस्थियेत 

एक जयागहतक उतपयादनयाची सयाखळी हनमयामाण िोत 
आिये. उदया., एकया दयेशयात कचच्या मयालया्वर प्रहरि्या 
िोतये. कयारण त्या दयेशयात कच्चया मयाल स््वस्तयात 
उपलबध आिये. पण प्रत्क् ्वस्तूंचये उतपयादन मयात्र ज्या 
दयेशयात श्मयाचये मूल् कमी आिये अशया दयेशयात िोतये. 
प्रत्क् त्या ्वस्तूचया खप एखयाद्या हतसऱ्याच दयेशयात 
केलया जयाणये ियेदयेखील शक् आिये. कोकयाकोलया, 
कोलगयेट, पयामोहलवि, जनरल मोटसमा आहण अशयाच 
अनयेक बहुरयाटिट्ी् कंपन्या जगभर पसरलयेल्या 
अथिमाव््वस्थियेचया गयाडया चयाल्वण्यात मितत्वयाची भूहमकया 
बजया्वतयात.

हे ्ुम्हाांला माहती् आहे का?
बाबबी खिांच कुठिलती आहे?

 उतपयादनयाच्या जयागहतक सयाखळीचये उततम उदयािरण 
मिणजये जगप्रहसद्ध बयाहुली बयाबची. जपयानमध्ये आहथिमाक 
मंदीच्या कयाळयात १९५९ मध्ये पहिली बयाबची बन्वली 
गयेली. जपयान जसया ह्वकहसत झयालया ्व हतथिल्या 
मजुरीचये दर जसये उंचया्वत गयेलये तशी बयाबची आहश्यातील 
इतर दयेशयांत बनू लयागली.

 बयाबचीचये आ्ुष् सौदी अरयेहब्यात सुरू िोतये. हजथिये 
हतच्या लिॅहस्टकच्या शरीरयासयाठी आ्वश्क असणयारये 
इहथिहलन बनतये. तै्वयानमधील फॉमवोसया लिॅहस्टक ्या 
कंपनीत इहथिहलनपयासून हतचया लिॅहस्टक पी.विी.सी.चया 
ढयाचया बनतो. िये पुढये चीन, मलयेहश्या ्व इंडोनयेहश्यातील 
कयारखयान्यांकडये पयाठ्वलये जयातयात. हजथिये बयाबचीचये शरीर 

आकयारयालया ्येतये. 

 बयाबचीचये नया्लॉनचये केस जपयानमध्ये बनतयात, तर 
हतचये कपडये चीनमध्ये त्यार िोतयात. मग िी बयाबची 
खरोखर कुठली मिणया्ची?   

 बयाबचीचये हडझयाईन अमयेररकेत केलये जयातये, हतथियेच 
ह्वरिी आहण खपयाची धोरणये बनतयात आहण हतथियेच 
स्वयामाहधक नफयािी हमळतो. पण बयाबचीशी संबहंधत 
फकत थिोड्याच गोषटी अमयेररकेत बनतयात ती मिणजये 
बयाबचीलया नीट ठये्वया्लया ्वयापरली जयाणयारी खोकी ्व 
हतलया सुशोहभत करया्लया लयागणयारये कयािी रंग ्व तयेल.

  Source : Anthony Giddens : Sociology, 

Polity, 2008

उतपयादन करेंद्ी् ‘असेंबली लयाइन’ पद्धतीनये िोत िोतये. 
कयामगयार एकया जयागये्वर हफरत्या ्यांहत्रक पट्यासमोर 
उभये रयाहून कयाम करत आहण त्यांच्या कयामया्वर 
कयाटयेकोर दयेखरयेख ्व हन्ंत्रण असये. आजच्या जयागहतक 
अथिमाव््वस्थियेत कयाम पूणमापणये ह्वकरेंहद्त झयालये आिये. 
कंपन्या आहण दयेशयांमधील ्वयाढत्या स्पधवेमुळये उतपयादनयात 
ल्वचीकतया असणये िी कयाळयाची गरज बनली आिये. 
्याचया अथिमा असया की, उतपयादनयातील ह्वह्वध प्रकयारची 
कयामये जगयाच्या ्वयेग्वयेगळ्या दयेशयांमधून करून घयेणयारी 

४.५ णशक्षि

  व्कतटींमधील क्मतयांचया ह्वकयास ्व ्या क्मतया 
प्रत्क् कया्यामासन्वत करणये मिणजये हशक्ण असया ्या 
संज्येचया शयाहबदक अथिमा आिये. हशक्णयाच्या प्रहरि्येत 
के्वळ जगण्यासयाठी नविये तर जयास्त अथिमापूणमा आ्ुष् 
जगण्यासयाठी ज्यान ्व कौशल्यांची प्रयाप्ी करणये 
अपयेहक्त आिये. ठळकपणये बघया्चये तर औपचयाररक 
्व अनौपचयाररक पद्धतीनये आ्ुष्भर चयालणयारी 
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हशकण्याची प्रहरि्या मिणजये हशक्ण. ्यादृषटीनये पयाितया 
अप्रगत समयाजयात हशक्ण िया सयामयाजीकरणयाचया ्व 
संस्ककृती-िस्तयांतरणयाच्या व्यापक प्रहरि्येचयाच एक 
भयाग िोतया. मूलभूत सयंास्ककृहतक िस्तयांतरणयाचये ्व 
प्रसयारयाचये - ्ोग् ्वतमान पद्धती, मूल् आहण हन्मनये, 
भयाषया तसयेच मूलभूत उप्ुकत कौशल्ये पुढच्या 
हपढीप्ांत पोच्वण्याचये कयाम कुटुंब ्व हनकटच्या 
समिूयांतूनच िोत िोतये. औद्ोहगकीप्ूवमा समयाजयात घर 
ियेच उतपयादनयाचये करेंद् िोतये आहण लोकयांची हदनच्यामा 
घर आहण पररसरयाशीच बयांधलयेली असल्यामुळये 
हशक्णयासयाठी ्वयेगळी अशी व््वस्थिया असया्वी अशी 
हनकड नविती.

  पण जसजसये औद्ोगीकरण झयालये आहण ्वयाढलये 
तसतसये सयाक्र आहण सहुशहक्त व्कतटींसयाठीची मयागणी 
्वयाढली. ्यातून हशक्ण व््वस्थियेची गरज हनमयामाण 
झयाली. आधहुनक समयाजयात गुंतयागुंतीची श्म ह्वभयाजन 
व््वस्थिया आिये, कयाम आहण घर अशी ्वयेग्वयेगळी क्येत्रये 
आियेत त्यामुळयेच कयािी ह्वहशषट कौशल्ये आतमसयात 
करणये गरजयेचये झयालये आिये. अशया बदलत्या व््वस्थियेत 
एकया औपचयाररक ्व सुस्पषट हशक्ण व््वस्थियेची गरज 
आिये.

  आधहुनक समयाजयात खयालील मलूभतू उद ्हदटियाचं्या 
पूतचीसयाठी ह्वशयेष हशक्ण व््वस्थिया कया्मारत आिये.

	l	ज्यान आहण कलपनयांची हनहममाती आहण प्रसयार 
करणये.

	l	समयाजयाच्या कल्याणयासयाठी उपलबध ज्यानयाचया 
्वयापर करून कौशल्यांचया ह्वकयास करणये.

  हशक्ण िी मिणूनच एक व्यापक, बहुआ्यामी 
प्रहरि्या आिये. ्यात व्कतीच्या मनोज् ग्रिणयाच्या 
कक्या रुंदया्वण्याबरोबरच उपलबध ज्यानयाचया ्वयापर करणये 
तसयेच हचहकतसया करून ्या ज्यानयात न्वीन भर 
टयाकण्याच्या क्मतयेचया ह्वकयास िोणये ्याचयािी अंतभयामा्व 
आिये.

४.५.१ णशक्षिाचे प्रकाि

(१) औपचारिक णशक्षि ः कयािी ह्वहशषट उद् हदटियांच्या 
पूतचीसयाठी औपचयाररक हशक्ण हन्ोजन केलये  
जयातये. मिणूनच ्यात प्रत्क् पयाठ आहण हशक्णयाचया 
अंतभयामा्व िोतो. ह्वहशषट उद् हदटि समोर 
असल्यामुळये औपचयाररक हशक्णयालया ह्वहशषट 
कयालम्यामादया असतये. एक सुस्पषट ्व कयाटयेकोरपणये 
त्यार केलयेलया अभ्यासरिम असतो. िया अभ्यासरिम 
बन्वतयानया समयाजयाच्या गरजयांचया ह्वचयार केलयेलया 
असतो.

(२) सहज णशक्षि ः सिज हशक्णयाच्या प्रहरि्येत 
कुठल्यािी संघहटत व््वस्थियेहश्वया् व्कतटींचये 
हशक्ण िोतये. मलू्सं्वधमान, क्मतया ह्वकयास, 
सकयारयातमक दृहषटकोनयाची हनहममाती आहण 
ज्यान्वृद्धीचये कया्मा अहतश् सिज ्व नैसहगमाकररत्या 
पयार पयाडलये जयातये. सिज हशक्णयात, पयालक आहण 
ज्येषठयांकडून तरुण हपढीलया पररहस्थितीलया सयामयायेरये 
जयाण्यासयाठी हदल्या जयाणयाऱ्या मयागमादशमानयाचया 
समया्वयेश िोतो. सिज हशक्णयासयाठी ठरया्वीक 
अभ्यासरिम हकं्वया ्वयेळयापत्रक हकं्वया मुद्याम नयेमून 
हदलयेली ्ंत्रणया नसतये. ्यादृषटीनये सिज हशक्ण िी 
हनरंतर चयालणयारी प्रहरि्या आिये. रोजच्या जी्वनयात 
कयाम/व््वसया्, प्र्वयास, प्रसयारमयाध्मये अशया 
ह्वह्वध क्येत्रयांतून आपण सतत न्वीन अनुभ्व घयेत 
असतो ्व हशकत असतो.

(३) अनौपचारिक णशक्षि ः अनौपचयाररक हशक्ण 
औपचयाररक व््वस्थियेच्या कक्येत ्येत नयािी. तरीिी 
तये अगदी पूणमापणये सिज आहण असंरहचत नसतये. 
औपचयाररक हशक्ण व््वस्थियेच्या चयाकोरीबयाियेरचये 
स्वमा प्रकयारचये शैक्हणक उपरिम अनौपचयाररक 
हशक्णयात मोडतयात. एकया ्ोट्यया, एकहजनसी 
स््वरूपयाच्या गटयाच्या ह्वहशषट शैक्हणक गरजयंानया 
समोर ठये्वूनच अनौपचयाररक हशक्ण रयाब्वलये जयातये. 
मुद्याम जयाणी्वपू्वमाक हनहममाती केल्यामुळये ्व 
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कयामिी शयाळया करत असतयात. शयाळयेत कयािी 
मूलभूत सया्वमाहत्रक मूल्मयापनयाच्या कसोटी्वर 
मुलयांचये मूल्मयापन केलये जयातये. शयाळयांच्या 
औपचयाररक हन्मयांच्या मयापदंडयानुसयार मुलयंाच्या 
्वतमानयाचयेिी मूल्मयापन िोतये. परीक्येतील त्याचं्या 
कयामहगरी्वर त्यांच्या ्शयाचये मोजमयाप केलये जयातये. 
बयाियेरील समयाजयाप्रमयाणयेच शयाळयांमध्येिी बौद्् हधक 
क्मतये्वर आधयाररत व््वस्थिया असतये. मिणजये 
ज्यांच्यात हजतक्या क्मतया आहण कौशल्ये आियेत 
त्याप्रमयाणयेच त्यांनया पयाररतोहषक/उहचत प्रहतफळ 
हमळतये.

४.५.३ णशक्षि आणि सामाणजक ण्वभाजन

  ज्या समयाजशयास्त्रज्यांनी समयाजयाकडये ह्वभयाहजत ्व 
ह्वषम स््वरूपयात बहघतलये आिये, त्यांच्यासयाठी हशक्ण 
व््वस्थिया, स्वमा पयातळ्यां्वर सयामयाहजक ह्वषमतया 
हटक्वून ठये्वण्याचयेच सयाधन आिये. बॉ्वयेलस ्व हजंटीस 
(२००२) ्यांच्या मतये, बयाियेरच्या आहथिमाक जगयात जी 
ह्वषमतया आिये हतलया पूरक अशीच शयाळयांमधील 
व््वस्थिया असतये. बोद्ूमा (१९८६) नये हशक्ण ्व 
अथिमाव््वस्थियेचये ह्वशलयेषण केलये आिये. उच्च ्वगयामाचये 
आहथिमाक ्वचमास््व हटक्वण्यात मितत्वयाचये ्ोगदयान 
दयेण्याबद्ल त्यांनी हशक्ण व््वस्थिये्वर टीकया केली 
आिये. ्या ह्वचयार्वंतयांच्या मतये, शयाळयंामधील व््वस्थियाच 
अशी असतये की, हनमन स््वरूपयाच्या रोजगयारयात/
व््वसया्यात जयाऊ शकतील  असये मयानलये गयेलयेल्या 
मुलयांकडून कयािी ह्वहशषट ्वतमान अपयेहक्त असतये. 
त्यांनी हन्मयंाचये ्व हशस्तीचये कयाटयेकोर पयालन करया्वये 
असये अपयेहक्त असतये. त्यांनया तुलनयेनये सोप्या सरया्वया्वर 
आधयाररत गोषटी करया्लया हदल्या जयातयात. ददुसरीकडये 
जी मुलये उच्च स्तर ्वया श्येणीतील व््वसया्यांमध्ये 
जयातील असये गृिीत धरलयेलये असतये अशया मुलंयामध्ये 
स््वतंत्र ह्वचयार ्व कयाम करण्याची क्मतया हनमयामाण 
िोईल ्याची कयाळजी घयेतली जयातये. मुलयांची सयामयाहजक 
पयाश्वमाभूमी लक्यात घयेऊन एक स्वमासयाधयारण अभ्यासरिम 

रयाब्वलये गयेल्यामुळये अभ्यासरिम आहण 
मूल्मयापनयाच्या बयाबतीत अनौपचयाररक हशक्णयाच्या  
आरयाखड्यात ल्वचीकतया असया्वी लयागतये. 

४.५.२ णशक्षिाचे महतत्व

  समयाजशयास्त्रज्यांसयाठी हशक्ण िया एक मितत्वयाचया 
ह्वष् कया आिये? एमील डरखयाईम ्व टॅलकॉट पयासमानस 
्यांसयारख्या समयाजशयास्त्रयातील प्रमुख ह्वचयार्वंतयांनी 
व्कती आहण समयाज ्या दोियांयेसयाठी असणयाऱ्या 
हशक्णयाच्या मितत्वयाच्या भूहमके्वर भर हदलया आिये.

  हशक्ण व््वस्थियेची कयािी कया्वे खयालीलप्रमयाणये 
हनदवेहशत करतया ्येतील ः

(i) ्वैह्वध्पूणमा कौटुहंबक ्व सयामयाहजक पयाश्वमाभूमीतून 
आलयेल्या मुलयांनया शयालये् हशक्णयातून समयाजयातील 
समयान ्वैचयाररक नीहतमूल्यांची ओळख िोतये. 
्यातूनच खूप ्वयेग्वयेगळ्या असणयाऱ्या व्कतटींनया 
एकत्र बयंाधण्याचये कयाम िोत असतये.

(ii) हशक्णयातून मुलयांनया स््व्ंहशस्तीचये धडये हमळतयात. 
समयाज सुरहळतपणये चयालण्यासयाठी आ्वश्क 
असणयारये सयामयाहजक हन्म मुलये हशकतयात ्व अंगी 
बयाण्वतयात.

(iii) अत्ंत गुंतयागुंतीच्या असणयाऱ्या आधुहनक 
अथिमाव््वस्थियेलया लयागणयारी कौशल्ये हशक्ण 
व््वस्थियेमयाफ्कत हशक्वली जयातयात. उदया., तयांहत्रक/
व्या्वसयाह्क प्रहशक्ण दयेण्यासयाठी तयांहत्रक प्रहशक्ण 
संस्थियाचंी हनहममाती केली जयातये. आजच्या कयाळयात 
रोजगयारयासयाठी ह्वहशषट ज्यान ्व कौशल्यांची 
पयातळी असणये आ्वश्क आिये. त्यामुळये एक 
मूलभूत बुद्् हध बैठक त्यार करण्याबरोबरच ्या 
गरजयेचीिी पूतची उच्च हशक्ण व््वस्थियेलया करया्वी 
लयागतये. उच्च हशक्णयातून ठरया्वीक दजयामाचये ज्यान 
्व कौशल्ये ह्वद्यार्याांनया हदली जयातयात. 

(iv) मुलयंामध्ये ्शहसद्धीचये मूल् जोपयासण्याचये 
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त्यार करण्याचया कल असतो. आपल्या सयामयाहजक-
आहथिमाक क्ुवतीनुसयार आपण शयाळयेची हन्वड करत 
असतो आहण मिणूनच आपल्यालया ्वयेग्वयेगळ्या 
प्रकयारच्या संधी ्व ह्वशयेष अहधकयार प्रयाप् िोत 
असतयात.

  अनयेक अभ्यासयांतून असयेिी हदसून आलये आिये 
की, हशक्ण व््वस्थियेतून हलंगभया्वयातमक ह्वषमतयािी 
हटक्वून ठये्वली जयातये. गयेल्या कयािी दशकयांत 
हशक्णयातील ‘हलंगभया्वयातमक दरी’ कमी िोत असली 
तरी हलंगभयेद समयान शकै्हणक संधी पुर्वण्यातील मोठया 
अडथिळया आिये. मुलटींपयेक्या मुलयांच्या हशक्णयालया हदलये 
जयाणयारये प्रयाधयान् हकं्वया मुलटींमध्ये असणयारये शयालये् 
गळतीचये उच्च प्रमयाण हकं्वया मुलटींसयाठी कयािी ह्वहशषट 
‘सोपये’ ह्वष् हन्वडीसयाठी ठये्वणये ्या स्वयाांतून आजिी 
हशक्णयातील हलंगयाधयाररत ह्वषमतया स्पषट िोतये.

उपकम - ४
  शयाळयेत रयाब्वल्या जयाणयाऱ्या उपरिमयांमध्ये 
हलंगयाधयाररत भयेद हदसतो कया तये शोधया ्व चचयामा करया. 
उदया., मुलटींनया रयांगोळी कयाढण्याचये हकं्वया पयाहुण्यांचये 
स््वयागत करण्याचये कयाम हदलये जयातये, तर मुलयांनया 
फहनमाचर िल्वण्याचये हकं्वया बैठक व््वस्थियेत मदत 
करण्याचये कयाम हदलये जयातये.

परिक्षि किा

 ‘मयेररटोरिसी हमथि’ (२००४) ्या पुस्तकयात स्टीफन 
मॅकनमी ्यांनी आपल्यालया समयाज खूप न्याय् 
पद्धतीनये चयालतो ्या भ्रमयाह्वष्ी सया्वध केलये आिये. 
समयाजयात प्रत्येकयालया आपल्या गुण्वततयेनुसयार ्व 
पयात्रतयेनुसयार हमळतये असया एक दया्वया केलया जयातो. पण 
त्यांच्या मतये, ्वयारसया िकक, सयामयाहजक ्व सयंास्ककृहतक 
भयांड्वल तसयेच सयामयाहजक ह्वषमतया असये अनयेक घटक 
व्हकतगत गुण्वततयेलया मयारक ठरतयात. पयात्रतया असूनिी 
व्कतीलया त्याप्रमयाणये स्थियान हमळयेलच असये नयािी.

खालतील ्रतयाकडे पहा!
साक्षि्ेचे प्रमाि (टरके्वािती)

जनगिना 
्वरमि

वयक्तती पुरुर  ष्स्त्या

1951 18.3 27.2 08.9

1961 28.3 40.4 15.4

1971 34.5 46.0 22.0

1981 43.6 56.4 29.8

1991 52.2 64.1 39.3

2001 64.8 75.3 53.7

2011 73.0 80.9 64.6

1951-1971: ५ आणि ्वितील ्वयोगट
1981-2011: ७ आणि ्वितील ्वयोगट 

(Data Source: Office of the Registrar General 
& Census Commissioner, India)

 
उपकम - ५

  लोकहप्र् आहण ्शस््वी व्कतटींची मयाहिती 
गोळया करून नोंद ्विी त्यार करया. हशक्णयाच्या 
आधयारये समयाजयात ्श ्व स्थियान प्रयाप् करतया ्येतये 
कया िये जयाणून घ्या.

  समयाज आपली घडी सुव््वहस्थित रयाखण्यासयाठी 
ह्वह्वध उपव््वस्थियांची हनहममाती कशी करत असतो 
िये ्या पयाठयात आपण पयाहिलये. ्या प्रत्येक ससं्थियेचये 
समयाजयासयाठी कया् स््वरूपयाचये ्ोगदयान आिये तये समजून 
घयेण्यास ्या पयाठयातून मदत िोईल.
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• सुस्पष्ट,	 वसथर	 वत्तन	आककृवतबंधांचया	 वयवसथेला	
सामावजक	 संसथा	 असे	 म्हटले	 जाते.

• सामावजक	 संसथा	 हा	 समाजाचा	 महततवाचा	
घटक	 आहे.	 कुटुंब,	 वववाह,	 वशक्षण,	 धम्त,	
राज्य,	 प्रसारमाधयमे,	कायिा,	अथ्तवयवसथा	अशा	
ववववध	 सामावजक	 संसथानंीच	 समाज	 बनलेला	
आहे.	 या	 संसथाचंे	 सिसय	 म्हणूनच	 वयरती	
एकमेकांबरोबर	 वागत	 असतात.

• कुटुंब	 हा	 मानवी	 समाजाचा	 सवाांत	 प्राथवमक	
घटक	 आहे.	 सामाजीकरण,	 लैंवगक	 वत्तनाचे	
वनयंत्रण,	 भौवतक	 व	 भाववनक	 सुरवक्षतता	 तसेच	
वयरतीची	 सामावजक	 ओळख	 वनमा्तण	 करणे	
अशी	 काही	 अतयंत	 मूलभूत	 सवरू्पाची	 कायवे	
कुटुंब	 संसथा	 ्पार	 ्पाडत	 असते.

• एक	सामावजक	संसथा	 म्हणून	कुटुंबात	आज	खू्प	
बिल	 होत	आहेत	आवण	अनेक	 नवीन	 सवरू्पाचे	
कौटुवंबक	 संबंध	 वनमा्तण	 होत	 आहेत.

• कौटुवंबक	 नातेसंबंधांची	 सुरुवात	 वववाह	 या	
सामावजक	 संसथेचया	 माधयमातून	 होते.	 लैंवगक	
संबंधांना	 व	 प्रजननाला	 समाजात	 मानयता	 प्राप्त	
करून	 िेणारी	 वयवसथा	 म्हणजे	 वववाह	 संसथा	
होय.

• कुटुंबाप्रमाणेच	 जवळ्पास	 सव्त	 समाजांत	 कुठलया	
ना	 कुठलया	 सवरू्पात	 वववाह	 संसथा	 आढळते.	
ऐवतहावसक	 दृष्टीने	 ्पहाता,	 ववववध	 समाजांत	
वववाहाचे	 वैववधय्पूण्त	 प्रकार	अवसततवात	असलेल	े
आढळतात.	 जोडीिारांची	 संखया	 तसेच	 कोणी	
कोणाशी	 वववाह	 करावा	 यासंबंधीचया	 वनयमांना	

अनुसरून	 वववाहाचे	 ववववध	 प्रकार	 विसून	 येतात.
• वसतू	आवण	 सेवांच	े उत्पािन,	 ववतरण	आवण	 ग्हण	

करणयाची	 मूलभूत	 वयवसथा	 म्हणजे	 अथ्तवयवसथा	
होय.	 समाजाचे	 अवसततव	 कायम	 वटकवणयासाठी	
काही	 मूलभूत	 भौवतक	 गरजांची	 ्ूपतती	 होण	े
आवशयक	 आहे,	 जी	 अथ्तवयवसथेतून	 होते.

• ककृषक	 कांती,	 औद्ोवगक	 कांती	 आवण	 मावहती	
तंत्रज्ानातील	 कांती	 या	 तीन	 ठळक	 संकमण	
अवसथांचया	माधयमातून	काम	आवण	अथ्तवयवसथेचे	
बिलत	े सवरू्प	 समज	ू शकते.

• वाढतया	 औद्ोवगवककरणामुळे	 शेतीवर	 आधाररत	
लोकसंखयेच	े प्रमाण	 घटत	 आहे.	 उच्च	 ववकवसत	
िेशांमधये	 शेतीच	े यावंत्रकीकरण	 झाले	 आहे	 आवण	
वतथे	 शेतीसाठी	 मुखयतः	 यंत्रे	 आवण	 ववकवसत	
तंत्रज्ान	 वा्परल	े जाते.	 भारतासारखया	 िेशात	
आजही	 शेती	 आवण	 ग्ामीण	 उद्ोगधंद्ावंर	
अवलंबून	 असणाऱया	 लोकांचे	 प्रमाण	 लक्षणीय	
आहे.

• आधुवनक	 समाजाचे	 एक	 ठळक	 ववैशष्ट्य	 म्हणज	े
आवथ्तक	 ्परस्परावलंबनाच	े वाढते	 प्रमाण.	 आज	
भांडवल,	 श्म,	 कच्चा	 माल	 व	 तंत्रज्ानाचया	
जागवतक	 ्पातळीवरील	 िेवाणघेवाणीतून	 जागवतक	
अथ्तवयवसथा	 काम	 करते.

• आधुवनक	 समाजात	 ववचार	 व	 ज्ानवनवम्तती	 तसेच	
आवशयक	कौशलये	ववकवसत	करणयाची	महततवाची	
उि्	विटिे	 डोळां्पुढे	 ठेवून	 वशक्षण	 संसथा	 ववकवसत	
झाली	 आहे.

सािाांश 

प्र.१ (अ) णदलेलया पयामियाांपैकी योग्य पयामिय णन्वडून ण्विाने 
पूिमि किा.

 १. आपल्या गटयाअंतगमात ह्व्वयाि करण्याच्या हन्मयानसुयार 
केलयेल्या ह्व्वयाियालया ............. मिणतयात. 

  (अंतगमात ह्व्वयाि, बहिगमात ह्व्वयाि, बहुपती ह्व्वयाि)

स््वाधयाय
 २. दोन हकं्वया दोनयापयेक्या जयास्त हपढ्यांच्या कुटुंबयालया 

............. असये मिटलये जयातये.

  (ह्वभकत कुटंुब, स्ंकुत कुटंुब, एकल पयालक कुटंुब)

 (ब) चुकीचती जोडती दुरुस्् करून णलहा.

 १. (i) शयाळया - दूर हशक्ण
  (ii) सम्व्स्क समूि - सिज हशक्ण
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उपकम 

 तुमच्या स्मरणशकतीचया ्वयापर करून तुमचया 
लियानपणयापयासूनचया प्र्वयास आठ्वून तुमिी व्कती मिणून 
घडतयानया तुमची आ्वड, आवियानये, ्श-अप्श 
पडतयाळण्याचया प्र्तन करया ्व ्यामध्ये कुटुंब, शयाळया, धममा 
्यांचया तुमच्या्वर कसया प्रभया्व पडलया ह्ययाची नोंद घ्या.

प्र.३  फिक स्पटि किा.

 १. मयातृसततयाक कुटुंब ्व हपतृसततयाक कुटुंब 

 २. ककृषी रियांती ्व औद्ोहगयेक रियांती

प्र.४   खालतील सांकलपना उदाहििासह स्पटि किा.

 १. एकत्र रयािणये/सि्वयास

 २. औपचयाररक हशक्ण

प्र.५  खालतील ण्विान ेचकू की बिोबि ह ेसाांगनू सकािि 
स्पटि किा.

 १. आधहुनक समयाजयात पयालकयाचं्या भहूमकते बदल िोत 
आियेत.

 २. भयारत औद्ोहगक रियातंीच्या सरंिमण अ्वस्थियेत आिये.

प्र.६    आपले म् नोंद्वा.

 १. प्रयेम ह्व्वयाियाबद्ल तमुचये ह्वचयार कया् आिये? तुमिी 
प्रयेमह्व्वयाियाचये समथिमान करतया कया्? स्पषट करया.

 २. मयाहितीच्या रियातंीचया तमुच्या जी्वनया्वर कसया प्रभया्व/
पररणयाम झयालया आिये?

प्र.७  खालतील प्रशनाचे सण्वस््ि उत्ि णलहा. (सािािि 
१५०-२०० शबद)

 १. सद्पररहस्थितीमध्ये कुटंुबयाची भहूमकया बदलली आिये. 
तुमच्या स््वतःच्या उदयािरणयाद्यारये स्पषट करया.

  (iii) आरोग् सये्वया प्रहशक्ण - अनौपचयाररक 
हशक्ण

  (iv) कुटुंब - सिज हशक्ण

  (क)   प्रतयेक ण्विान ्वाचा आणि चौकटती् णदलेलया 
योग्य सांज्ा ओळखनू णलहा.

   समलैंहगक, मयातृगृिी्, हभन्न हलंग लैंहगकतया

 १. ह्व्वयाियानतंर ्वर/पती िया ्वध/ूपतनी च्या घरी रिया्लया 
जयाणये.

 २. समयान हलंग असणयाऱ्या व्कतटींचया ह्व्वयाि.

 (ड) अिोिेष्ख् शबदाचया जागती अचूक शबद णलहून 
ण्विाने पूिमि किा.

 १. ‘अ’ व्कतीनये ‘ब’ व्कतीसोबत ह्व्वयाि केलया. 
त्यानंतर त्यातील स्त्रीनये हतच्या जोडीदयारयापयासून 
घटस्फोट घयेऊन ‘क’ व्कतीशी ह्व्वयाि केलया. 
िये बहुपती ह्व्वयाियाचये उदयािरण आिये.

 २. ककृषक समयाजयात मोठ्या प्रमयाणयात उतपयादन ्व कयारखयानया 
पद्धती आढळून ्येतये.

प्र.२ (अ) णदलेलया सांकलपनेचे योग्य उदाहिि णलहा ्व 
्ुमचया उत्िाचे सम्मिन किा.

 १. ह्व्वयाियानंतरचये हन्वयासस्थियान

 २. अनौपचयाररक शैक्हणक कया्मारिम

  (ब) टतीपा णलहा.

 १. कुटुंबयांतगमात अहधकयारयाच्या आधयारये कुटुंबयाचये प्रकयार

 २. अथिमाव््वस्थियेच्या अ्वस्थिया

 ३. हशक्णयाचये मितत्व

***
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५ सांस्कृ्ती
५.१ सांस्कृ्ती ः वयाखया आणि प्रकाि 
५.२ सांस्कृ्तीचे ्वगबीकिि
५.३ सांस्कृ्तीचे घटक
५.४ सांस्कृ्तीचती ्वैणश्टे
५.५ सांस्कृ्तीचे महत््व 
५.६ स््वसमूह शे्ठि्ा्वाद (Ethnocentrism)
५.७ सांस्कृ्तीचे सांकिि 

प्रस््ा्वना

  संस्ककृतीची संकलपनया िी गुंतयागुंतीची आहण 
अस्पटि अशी आिये. ससं्ककृती िया शबद अनयेकदया 
्वयेग्वयेगळ्या स््वरूपयामध्ये समयाजशयास्त्रज्याकडून आहण 
दैनंहदन जी्वनयामध्ये ्वयापरलया जयातो. एखयाद्या ह्वहशटि 
समयाजयाचया जी्वन जगण्याचया मयागमा अथि्वया पद्धती 
मिणजये  संस्ककृती अशी व्याख्या स्वमासयाधयारणपणये केली 
जयातये. समयाजयातील ससं्ककृती िी हशकून संपयाहदत केली 
जयातये. हतचये िस्तयांतरण एकया हपढीकडून ददुसऱ्या 
हपढीकडये केलये जयातये. ससं्ककृतीच्या असस्तत्वयामुळये 
मयान्व प्रयाणी िया इतर मयान्वतयेर प्रयाण्यांपयेक्या ्वयेगळया ठरत 
असतो. 

  संस्ककृती िी संज्या स्वयाांत प्रथिम एड्वडमा टया्लर 
्यांनी १८७१ मध्ये ्वयापरली. ससं्ककृती िया शबद लॅटीन 
भयाषयेतील ‘कलचुरया ’(cultura) ्या शबदयापयासून 
घयेण्यात आलयेलया आिये.  ‘कलचुरया ’(cultura) चया 
अथिमा ‘्वयाढ्वणये’, ‘रुज्वणये’ असया िोतो. आपण दैनहंदन 
जी्वनयामध्ये संभयाषण करतयानया संस्ककृतीचया उल्येख 
उच्च स्तर हकं्वया उच्च अहभरूची ्या अथियामानये करतो. 
उदया., कलया, संगीत, तत््वज्यान अथियामात समयाजशयास्त्रज् 
संस्ककृतीचया ह्वचयार करतयानया व्क्तटींच्या व्हकतगत 
उच्च अहभरुचीच्या आधयारये न घयेतया समयाजयामधील 
सिभयागी असणयाऱ्या स्वमा सदस््यांच्या जी्वनपद्धतीचया 
ह्वचयार केलया जयातो.

  संस्ककृती िी संज्या मिणजये ह्वह्वध समयाजयांमध्ये 
हकं्वया गटयंामध्ये  सदस््यांच्या जी्वन जगण्याच्या 
पद्धती िो्. ्यामध्ये सयामयान्पणये पोशयाखयाचये प्रकयार, 
खयानपयानह्वष्क व््वियार, भयाषया, ्वतमान पद्धती आहण 
हशषटयाचयार, कयामयाचये प्रकयार, धयाहममाक प्रथिया, मनोरंजक 
कलया, कलया प्रदशमान, सयाहित्, खयेळ, ्वैज्याहनक 
दृहषटकोन, हलंगभया्व अहभव्सक्त इत्यादटींचया समया्वयेश 
िोतयाये. संस्ककृती िी प्र्वयािी असतये.                 
हपढ्यान्-हपढ्या, कयािी घटक समयाह्वटि केलये जयातयात, 
कयािी कया्मचये कयाढून टयाकलये जयातयात, कयािटींची 
व्याप्ी ्वयाढतये, कयािटींची ्वगमा्वयारी पुनिया केली जयातये 
आहण सुधयारणया केली जयातये. ्यामुळये ससं्ककृती िी 
गहतशील बनतये.

उपकम - १
 संस्ककृती िी समयाजयानुसयार बदलत असतये. 
प्रत्येक समयाज हकं्वया ्वगमा ्यांनया ्वयेग्वयेगळी 
संस्ककृती आिये. सदरील संस्ककृती कयािी ्वयेळया 
एकमयेकयां्वर प्रभया्व पयाडतये आहण कयािी ्वयेळया 
एकयाकी असतये. ्याची उदयािरणये शोधया. 

५.१ सांस्कृ्ती: वयाखया आणि प्रकाि

५.१.१ वयाखया

१.	 एरिर्ज	 ्टा्यलर	 ः “संस्ककृती िी अशी जहटल 
समग्रतया आिये की, ज्यामध्ये ज्यान, श्द्धया, कलया, 
नीहतमततया, कया्दया, ररतीरर्वयाज आहण समयाजयाचया 
एक सदस्् मिणून मयान्वयानये संपयादन केलयेल्या इतर 
क्मतया ्व स्व्ी ्यांचया समया्वयेश िोतो.

२.	ऑकिफर्ज	 सरक्शनरी	 ः “ह्वहशटि लोकयांचये हकं्वया 
समयाजयाचये ह्वचयार, ररहतरर्वयाज आहण सयामयाहजक 
्वतमाणूक मिणजये संस्ककृती िो्.” 

३.	 ब्ॉसनसलॉ	 मॉसलनॉसककी	 ः “ज्यांच्याद्यारये मनुष् 
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त्याची उद् ्हदषट्यये  सयाध् करतो अशी मयान्वहनहममात 
सयाधनये आहण मयाध्मये मिणजये संस्ककृती िो्. 

  ्वरील व्याख्यां्वरून, िये स्पटि िोतये की, ससं्ककृती 
िी संज्या ह्वहशटि अथियामासयाठी ्वयापरली जयातये ्व ती 
दैनंहदन ्वयापरयामध्ये ्वयेग्वयेगळी असतये. थिोडक्यात, 
संस्ककृती िी -
i.  ह्वचयार करण्याची एक पद्धत, भया्वनया, श्द्धया
ii.  एकूण लोकयांचये जी्वन जगण्याचया मयागमा 
iii. संपयाहदत ्वतमान
iv. प्रत्येकयालया त्याच्या ्वगयामाचया सदस्् मिणून  
   हमळयालयेलया सयामयाहजक ्वयारसया
v.  ्वतमानयाचये प्रमयाणीकरण करण्याचये तंत्र िो्.  

५.१.२ सांस्कृ्तीचे प्रकाि

  संस्ककृती िी दोन प्रकयारयांमध्ये ह्वभयागलयेली आिये 
* भौण्क आणि अभौण्क सांस्कृ्ती 

१. भौण्क सांस्कृ्ती ः भौहतक संस्ककृती िी ्वस्तुहनष् 
मयान्वहनहममात गोटिीनी बनलयेली असतये. मयान्वयानये 
हनमयामाण केलयेल्या ठोस आहण मूतमा ्वस्तूंचया समया्वयेश 
भौहतक संस्ककृतीमध्ये िोतो. ्यामध्ये पोशयाख, 
दयाहगनये, संगणक, ह्वमयान, टयेलीसविजन, हमसयाईल, 
इतर गोटिटींचया समया्वयेश िोतो. भौहतक संस्ककृती िी 
जी्वनयाचया दजयामा ्वयाढ्वण्यासयाठी गरजयेची असतये.

 

भौण्क सांस्कृ्तीचती उदाहििे 

२. अभौण्क सांस्कृ्ती  ः  अभौहतक संस्ककृती िी 
मयान्वयानये घड्वलयेल्या ह्वचयार, कलपनया ्याच्याशी 
संबंहधत आिये. अभौहतक संस्ककृतीमध्ये अमूतमा 
आहण अप्रकट गोटिटींचया समया्वयेश िोतो. उदयािरणयाथिमा, 
हन्म, प्रमयाणके, मूल्ये, प्रतीके, ज्यान, श्द्धया, 
इत्यादी. 

  अभौहतक संस्ककृती मनोज् आहण प्रमयाणयातमकतया 
्या दोनमध्ये ह्वभयागली गयेली आिये. मनोज् ससं्ककृतीमध्ये 
आपल्या आसपयासच्या घटनया समजून घयेणये आहण 
त्याचया अथिमा लया्वणये ्याचया समया्वयेश िोतो. उदया., 
कलपनया, ज्यान, श्द्धया इत्यादी. तर प्रमयाणयातमकतयेच्या 
पैलूमध्ये चयालीरीती, ररहतरर्वयाज, परंपरया आहण कया्दये 
्यांचया समया्वयेश िोतो. ्यामध्ये प्रयामुख्यानये सयामयाहजक 
्वतमानयालया मयागमादशमान करणयारी मूल्ये ्व हन्म ्यांचया 
समया्वयेश िोतो.

  संस्ककृतीचये भौहतक संदभमा खूप ्वयेगयानये बदलत 
असतयात. आधहुनक बनण्याच्या प्रहरि्येमध्ये न्वीन 
जगण्याच्या पद्धतटींचया स््वीकयार करणये समयाजयामधील 
सदस््यांनया त्यामयानयानये सोपये असतये. न्वीन फॅशन, न्वीन 
तंत्रज्यान िये स््वीकयारणये सोईस्कर असतये. ददुसऱ्या 
बयाजूलया, अभौहतक संस्ककृती ती अमतूमा स््वरूपयामध्ये 
असल्यामुळये बदलणये आहण हतचया स््वीकयार करणये िये 
अहतश् अ्वघड असतये. ज्यान, कलपनया, श्द्धया ह्यया 
समयाजयामध्ये शतकयानुशतके रुजलयेल्या असतयात. 
त्यांच्यामधील बदल, तो समयाज हकं्वया समयाजयाचया 
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ह्वहशटि भयाग स््वीकयारत नयािी. अभौहतक संस्ककृतीचये 
पैलू बदलण्यासयाठी मोठ्या प्रमयाणयामध्ये ह्वरोध केलया 
गयेलया जयातो.

सयांस्ककृहतक गहतमंदतया : जयेविया भौहतक संस्ककृती 
अभौहतक संस्ककृतीपयेक्या ्वयेगयानये बदलतये तयेविया 
कयालयंातरयानये ्या दोनिटींमध्ये दरी हनमयामाण िोतये.
्यालयाच सयांस्ककृहतक गहतमंदतया असये मिणतयात.   

उपकम - २
  तुमच्या सभो्वतयाली िोणयाऱ्या सयांस्ककृहतक 
बदलयंाचये हनरीक्ण करून सयंास्ककृहतक गहतमंदतयेची 
उदयािरणये ओळखून त्याची ्यादी करया. 

५.२ सांस्कृ्तीचे ्वगबीकिि  

१. उच्च सांस्कृ्ती ः उच्च संस्ककृतीचया अथिमा उच्च 
दजयामाच्या सयांस्ककृहतक हनहममातीशी संबंहधत आिये. 
मयान्व हनहममातीचये िये उच्च दजयामाचये प्रतीक समजलये 
जयातये. अनयेकयांच्या मतये, इतर संस्ककृतीच्या प्रकयारयांपयेक्या  
उच्च ससं्ककृती ्यातील कलयातमक मूल्यामुळये श्येषठ 
हकं्वया उच्च समजली जयातये. उदया., ्ुरोहप्न 
दयेशयातील मोझयाटमा, बीथिोये्वयेन ्यांचये संगीत हकं्वया 
भयारतयातील भीमसयेन जोशी, िररप्रसयाद चौरहस्या, 
रह्व शंकर ्यांचये संगीत िो् हकं्वया शयेकसहपअर 
्यंाचये सयाहित्.

२. लोकसांस्कृ्ती ः िी स्वमासयामयान् लोकयांशी संबंहधत 
्व प्रयामुख्यानये औद्ोहगक प्ूवमा समयाजयातील संस्ककृती 
िो्. िी ससं्ककृती अस्सल/अहधप्रमयाहणत समजली 
जयातये. हरिनयाती ्यांच्या मतये, ्या ससं्ककृतीकडये कलया 
मिणून बहघतलये गयेलये नसलये तरी त्याचये ्वयेगळयेपण 
मयान् करून त्याचया आदर केलया जयातो. लोक 
संगीत, लोककथिया िी लोकससं्ककृतीची उदयािरणये 
िोत. िी लोकसंस्ककृती एकया हपढीकडून ददुसऱ्या 
हपढीकडये िस्तयांतररत केली जयातये. पंजयाबमधील 
भयांगडया, मियारयाषटट्यातील लया्वणी हकं्वया उततर 

प्रदयेशमधील नौटंकी िी ्याची उदयािरणये िोत.

३. जन सांस्कृ्ती ः लोकसंस्ककृती िी औद्ोहगक प्ूवमा 
कयाळयाचये ्वैहशषट्य आिये. जनसंस्ककृती िये औद्ोहगक 
समयाजयाचये ्वैहशषट्य आिये. जनससं्ककृती िी 
प्रसयारमयाध्मयांच्या आधयारये उद्यास ्येतये.         
उदया., लोकहप्र् हसनयेमया, दूरहचत्र्वयाणी्वरील 
लोकहप्र् मयाहलकया, पॉप संगीत.

४. लोकणप्रय सांस्कृ्ती ः लोकहप्र् संस्ककृतीमध्ये 
मोठ्या प्रमयाणया्वर स्वमासयामयान् लोकयांनया हप्र् 
असणयाऱ्या सयांस्ककृहतक घटकयांचया समया्वयेश िोतो. 
अथियामात ्यामध्ये त्या सयांस्ककृहतक घटकयासंबंधी ह्वशयेष 
कौशल् असल्याचया दया्वया केलया जयात नयािी.       
उदया., स्टयार्वॉसमा, टया्टॅहनक, िॅरी पॉटर कयांदबरी, 
चयंादोबया, ्ोटया भीम इत्यादी.

५. उपसांस्कृ्ती ः उपसंस्ककृती मिणजये असये गट की 
ज्यामध्ये एकमयेकयंाबरोबर अनयेक गोषटी समयान 
असतयात. पण िये गट इतर गटयांपयासून ्वयेगळये कयाढतया 
्येतयात. उदया., ह्वह्वध धयाहममाक गट हकं्वया ्वयांहशक 
गट हकं्वया ्ु्वया गट ्यांची ससं्ककृती.

५.३ सांस्कृ्तीचे घटक

१. प्र्तीके ः प्रत्येक संस्ककृतीमध्ये अनयेक प्रतीके 
असतयात. िी प्रहतके ह्वहशषट गोषटीचये हनदवेशक 
असतयात आहण बहुतयांशी ्वयेळयेलया िी प्रतीके कयािी 
भया्वनया ्व प्रहतहरि्यांनया उदु्कत करतयात. समयान 
संस्ककृती असणयाऱ्या व्कती एखयाद्या ्वस्तूलया हकं्वया 
िया्वभया्वयालया, आ्वयाजयालया हकं्वया एखयाद्या प्रहतमयेलया 
ह्वहशषट असया अथिमा लया्वतयात. उदया.,  सध्या 
मोबयाइलच्या जगतयात स््वतःलया व्कत करण्यासयाठी 
हकं्वया आपल्या भया्वनया पोिोच्वण्यासयाठी emojis/
smiley ्याचया उप्ोग केलया जयातो. ्याच्यामयाफ्कतच 
बहुतयांश ्वयेळयेस संदयेश पयाठ्वलये जयातयात. त्याचप्रमयाणये 
संपूणमा दयेशयाचये रयाटिट्ी् प्रतीक मिणून आपल्यालया 
भयारती् रयाटिट्ध्वजयाकडये बघतया ्येतये.  आणखी एक 
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उदयािरण घ्या्चये झयालये तर आपल्या दैनहंदन जी्वनयात 
रस्त्या्वरील हसगनल िये ्वयाितूक हन्ंहत्रत करण्यासयाठी 
्वयापरलयेली प्रतीकेच आियेत. कयािी प्रतीके भौहतक 
स््वरूपयाची असतयात. एकया ह्वहशषट संस्ककृतीतील 
लोक समयान प्रतीके ्वयापरत असल्यानये व्कतीमधील 
्व गटयातील अयांतरहरि्या सोप्या िोतयात.

प्र्तीके

२. भारा ः शबदयालया समुच्च् हकं्वया समयान अथिमा 
असणयारये ह्वचयार मिणजये भयाषया िो्. एकया ह्वहशषट 
समयाजयामध्ये ह्वहशषट पररहस्थितीत समयान भयाषया 
्वयापरली जयातये. भयाषयेमध्ये ह्वह्वध आ्वयाजयांचये प्रकयार, 
शबद, ्वयाक्रचनया असतयात ्व ्या सगळ्यांनया 
समयान असया अथिमा असतो. भयाषया िये प्रयामुख्यानये 
संपकयामाचये मयाध्म असतये. तसयेच एकया व्कतीकडून 
ददुसऱ्या व्कतीकडये संदयेश पोिोच्वण्याचये कयाम भयाषया 
करतये. ्वयेग्वयेगळ्या ससं्ककृतटींमध्ये ्वयेग्वयेगळी भयाषया 
्वयापरलयेली असतये. थिोडक्यात, भयाषया िी ह्वह्वध 
गुंतयागुंतीच्या हरि्या एकमयेकयंाप्ांत पोिोच्वण्याचये 
मयाध्म आिये. भयाषयेच्या मयाध्मयातूनच संस्ककृतीची 
्वृद्धी िोत असतये. प्रयाण्यांनया ह्वहशषट भयाषया 
नसल्यामुळये त्यांची संस्ककृती दयेखील ह्वकहसत िोत 
नयािी. थिोडक्यात, भयाषया िी ससं्ककृतीचया स्वयाांत 
मितत्वयाचया घटक आिये.

हे ्ुम्हाांला माहती् आहे का?

 उततर तुक्कस्तयानयातील कयाळ्या समुद्याज्वळील 
गया्वकऱ्यांनी जोपयासलयेल्या पक्यांच्या भयाषयेची गोषट 
- तुक्कस्तयानयामधील कयाळ्या समुद्याच्या हकनयाऱ्या्वर 
एकया ददुगमाम डोंगरयाळ खयेड्यामध्ये आजिी गया्वकरी 
पक्यांच्या हशट्ीच्या आ्वयाजयाच्या मयाध्मयातून 
एकमयेकयांशी सं्वयाद सयाधतयात. त्यालया तये पक्यांची 
भयाषया असये संबोधतयात. के्वळ एकमयेकयंानया शुभयेच्या 
दयेण्यापुरती िी भयाषया न ्वयापरतया अनयेक मितत्वयाचये 
व््वियार ्व हनरोप दयेण्यासयाठी िी भयाषया ्वयापरली 
जयातये. ्या गया्वयाचये नया्व ‘कसु्को्’ असून ्या 
गया्वयातील शयेतकरी चिया, मळया, बीट ्व इतर धयान् 
हपक्वतयात.
्या गयायेषटीसयाठी पुढील हलंकलया भयेट द्या. 
Weblink: https://www.youtube.com/ 
watch?v=mQmF7kbOrmE

३. ज्ान ः ज्यान िया संस्ककृतीचया मितत्वयाचया घटक 
आिये. ज्यानयाच्या सयाियाय्यानये व्कती आपल्या 
आसपयासच्या पररहस्थितीशी जुळ्वून घयेतयात. ज्यान 
दोन प्रकयारचये असतये. प्रत्क् ज्यान जये कोणयाच्यािी 
मध्स्थिीहश्वया् हमळणयारये असतये. ्याउलट अप्रत्क् 
ज्यान िये एखयाद्या मध्स्थियाद्यारये हमळत असतये.

   आपल्या दैनंहदन जी्वनयात ह्वह्वध अनुभ्वयंाच्या 
मयाफ्कत आपण व्या्वियाररक ज्यानदयेखील हमळ्वत 
असतो. िये ज्यानयाचये स्वमा प्रकयार एकया हपढीकडून 
ददुसऱ्या हपढीकडये िस्तयांतररत िोत असतयात. एखयादी 
हपढी त्या त्या सयामयाहजक पररहस्थितीनुसयार ज्यानयाची 
हनहममाती करतये ्व तये ज्यान पुढच्या हपढीकडये सोप्वतये. 
पुढची हपढी बदलत्या सयामयाहजक पररहस्थितीनुसयार 
त्या ज्यानयात भर घयालून हकं्वया बदल करून त्या 
पुढच्या हपढीकडये िस्तयांतररत करतये. अशया पद्धतीनये 
प्रत्येक ससं्ककृतीतील ज्यानयाची ्वृद्धी िोतये.
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४. मूलय आणि श्दा ः मूल् आहण श्द्धया िये 
संस्ककृतीचये आणखी दोन मितत्वयाचये घटक आियेत. 
प्रत्येक समयाजयानुसयार त्यातील संस्ककृती बदलत 
जयातये. तसयेच त्याची मूल्येिी बदलत जयातयात. कया् 
्ोग् हकं्वया अ्ोग्, कया् चयांगलये हकं्वया ्वयाईट 
इत्यादीबयाबत एखयाद्या समयाजयाच्या सदस््यांनी 
हनसशचत केलयेल्या सयामूहिक संकलपनया मिणजये मूल्ये 
िो्. कयािी मूल्ये िये आपल्यालया अयान्ुवंहशकतयेनये/
परंपरयेनये हमळतयात. थिोडक्यात, ह्वहशषट सयंास्ककृहतक 
मूल्याचये एकया हपढीकडून ददुसऱ्या हपढीकडये िस्तयांतरण 
िोत असतये. थिोडक्यात, मूल्ये िी समयाजयातील 
सदस््यांनी हनसशचत केलयेलये कयािी मयापदंड असतयात. 
प्रत्येक समयाजयाची स््वतःचीिी मूल्ये असतयात तसयेच 
कयािी मूल्ये सया्वमाहत्रक असतयात.

   लोकयांनी सत् मिणून स््वीकयारलयेली कलपनया 
हकं्वया ह्वधयानये मिणजये श्द्धया िो्. मूल्ये आहण 
श्द्धया िये दोनिीिी आपल्या नैहतक ह्वश्वयाचया भयाग 
असतयात. संस्ककृतीचये सदस्् िये दोनिीिी घटक 
कुटुंबयाकडून, हशक्ण व््वस्थियेतून हकं्वया धयाहममाक 
संस्थियाकंडून हशकत असतयात.

५. णनयमने ः हन्मनये मिणजये एखयाद्या समयाजयातील 
सदस््यांनी कशया प्रकयारये ्वतमान करया्वये ्या ह्वष्ीचये 
हन्म िोत. कयािी हन्म आपण कया् करू न्ये 
्याह्वष्ीचये मयागमादशमान करतयात, तर कयािी हन्म 
समयाजयात ्वया्वरत असतयानया कशया प्रकयारये  ्वयागया्वये 
िये सयांगतयात. बहुतयांशी हन्म िये स्वयाांनया समयान लयागू 
पडतयात. तर कयािीच हन्म ह्वहशषट संस्ककृतीलया 
धरून असतयात.

 सयामयाहजक हन्मनयंाचये दोन भयागयांत ्वगचीकरण 
करतया ्येतयेः 

१. लोकररती २. लोकनीती. 

   लोकररती ्या त्यामयानयानये सौम् असतयात ्व 
सौम्पणये समयाजयातील व्कती्वर लयादल्या जयातयात. 

्याउलट लोकनीती ्या जयास्त कठोरपणये पयाळल्या 
जयातयात. खयाण्याच्या ्वयेळया, खयाण्याच्या ्वयेळी पयाळलये 
जयाणयारये हशषटयाचयार, भोजन बन्वण्याच्या पद्धती, 
बोलण्याच्या पद्धती आहण दैनंहदन व््वियारयातील 
हशषटयाचयार इत्यादी लोकररती ्या रूढीपरंपरयागत 
आलयेल्या ्वतमान पद्धती िो्. थिोडक्यात एखयाद्या 
समूियाच्या दैनहंदन व््वियारयातील रूढीपरंपरयागत 
आलयेल्या, रोजच्या जी्वनयात अंग्वळणी पडलयेल्या 
स्व्ी मिणजये लोकररती िो्. तर लोकनीती ्या 
अहधक गंभीर पण अनौपचयाररक ररतीनये पयाळण्यात 
आलयेल्या ्वतमान पद्धती िो्. उदयािरणयाथिमा, ह्व्वयाियाचये 
हन्म असणयाऱ्या लोकनीतीचये उललंघन केल्यानये 
सयामयाहजक व््वस्थियेलया गंभीर धोकया पोिोचू शकतो.
लोकररती ्व लोकनीती िये संस्ककृतीचये मूलभूत 
आधयार आियेत. ्यांच्यामुळयेच ह्वहशषट ससं्ककृतीचये 
आकलन िोण्यास मदत िोतये. िये इतर कुठल्यािी 
कया्दयेशीर हन्मयापयेक्या दयेखील मितत्वयाचये मयानलये 
जयातयात. 

५.४ सांस्कृ्तीचती ्वैणश्टे

१. सांस्कृ्ती णशका्वती लाग्े ः संस्ककृती िी जैह्वक 
्वयारशयातून हमळत नयािी तर ती सयामयाहजकरणयाच्या 
प्रहरि्येद्यारये प्रत्येक सदस्् हशकत असतो. 
सयांस्ककृहतक गोषटी हशकण्याची प्रहरि्या िी 
प्रतीकयातमक अयांतरहरि्येतून घडत असतये. मिणजये 
प्रतीके, िया्वभया्व ्यांतून ससं्ककृती हशकली जयातये. ती 
आपल्यालया अयानु्वंहशकतयेतून हमळत नयािी तर 
समयाजयात ्वया्वरत असतयानया आलयेल्या अनुभ्वयंातून 
हशकली जयातये. प्रत्येक संस्ककृतीचये सदस्् 
इतरयांबरोबरच्या दये्वयाण-घये्वयाणीतून कयािी आदशमा 
्वतमान पद्धती हशकत असतयात ्व त्यातूनच त्यांचये 
जी्वन घडत असतये. भया्वी हपढी िी आदशमा ्वतमान 
पद्धती हशकतयात ्व ्यातूनच भया्वी हपढीमध्ये 
संस्ककृती अंगीकयारली जयातये.

२. सांस्कृ्ती हती अमू्मि अस्े ः संस्ककृती िी 
समयाजयातील व्कतीच्या ह्वचयारयातून हकं्वया त्यांच्या 
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स्व्ीतून हदसतये. कयािी प्रमयाणयात त्यांच्या 
आचरणयातून हदसतये. थिोडक्यात, आपण संस्ककृती 
बघू शकत नयािी, तर ती व्कतीच्या ्वतमानयातूनच 
अनुभ्वली जयातये. ्या ्वतमान पद्धतीमध्ये कयािी 
ह्वहशषट रचनया हदसतये. त्यालया आपण संस्ककृती 
मिणतो.

३. सांस्कृ्ती हती सामूणहक अस्े ः संस्ककृती िी 
मयान्वहनहममात असली तर ती कोणया एकया व्कतीच्या 
मयालकीची नसतये. एखयादी संस्ककृती तयेथिील भौगोहलक 
पररहस्थितीतून, त्या समयाजयाच्या भूतकयाळयातून, 
तयेथिील लोकयंाच्या श्द्धया आहण मूल्यांमधून तसयेच 
त्यांच्या समृद्ध ्वयारशयातून जनमयालया आलयेली 
असतये. त्या समयाजयाचया भयाग मिणून स्वमाच व्कती 
त्या ससं्ककृतीचया भयाग बनतयात. त्यांची भयाषया ्व 
हशषटयाचयार समयान असतयात आहण मिणूनच संस्ककृती 
सयामूहिक असून ्वै्हकतक नयािी असये मिटलये जयातये.

४. सांस्कृ्ती हती मान्वणनणममि् अस्े ः ससं्ककृती िी 
मयान्वयाच्या सयामयाहजक अयांतरहरि्येमधून हनमयामाण िोतये. 
ती आपोआपच उद्यास ्येत नयािी. त्यामुळयेच 
संस्ककृतीचये अहस्तत्व त्या समयाजयाच्या अहस्तत्वया्वर 
अ्वलंबून असतये. ती नैसहगमाक नसून मयान्वहनहममात 
आिये.

५. सांस्कृ्ती आदशामितमक अस्े ः प्रत्येक ससं्ककृतीमध्ये 
ह्वचयार ्व हन्मनये असतयात. िये ह्वचयार आहण 
हन्मनये नयेिमीच आदशमा स््वरूपयाची असतयात. 
समयाजयातील आदशमा ्वतमान पद्धती ्व हन्म तसयेच 
बौद्् हधक, कलयातमक आहण ह्वह्वध सयामयाहजक 
आदशयाांची एकहत्रत बयंाधणी मिणजये संस्ककृती िो्. 
अशया प्रकयारच्या आदशमा संस्ककृतीलयाच प्रोतसयािन 
हदलये जयातये.

६. सांस्कृ्ती हती हस््ाां्रि् केलती जा्े ः पयालक, 
हशक्क, धममागुरू, जनसंपकयामाची सयाधनये आहण 
समयाजयातील इतर सदस्् आदशमा अशया ्वतमान पद्धती 
एकया हपढीकडून पुढच्या हपढीकडये िस्तयांतररत करत 

असतयात. अथियामात, कयािी ्वयेळयेस िी रिम्वयारी उलटी 
िोतयानया हदसतये. सध्याच्या तयंाहत्रक ह्वकयासयाच्या 
कयाळयात अनयेकदया आधीची हपढी न्वीन हपढीकडून 
न्वीन तंत्रज्यान हशकतयानया हदसतये. त्याचबरोबर कयािी 
्वयेळयेस संस्ककृतीचये िस्तयांतरण समस्तरी् हपढीकडये 
िोतयानया हदसतये. उदया., अनयेकदया आपल्या 
सम्व्स्कयाकडून पयेिरया्वयाच्या पद्धती, रयाजकी् 
ह्वचयार इत्यादटींच्या दये्वयाण-घये्वयाणीतून ससं्ककृतीचये 
िस्तयांतरण िोतये. बहुतयांशी ्वयेळयेस िये िस्तयांतरण 
कळत नकळत िोत असतये.

७. सांस्कृ्तीमधये स्् परि्व्मिन हो् अस्े ः 
संस्ककृतीमध्ये सतत बदल घडत असतयात.  बदलत्या 
कयाळयानुसयार कयािी श्द्धया, परंपरया, रूढी, मयागये 
टयाकल्या जयातयात ्व न्वीन पद्धती अंगीकयारल्या 
जयातयात. भयाषया ्व हशषटयाचयार ्यांत बदल िोतयानया 
हदसतयात. उदया., विॉटस् ॲप ्वरून संदयेश द्या्लया 
लयागल्यापयासून इंग्रजी भयाषयेमध्ये खूप बदल िोतयानया 
हदसतयात. तसयेच मोबयाइलच्या ्वयापरयामुळये पू्वयामापयार 
चयालत आलयेल्या सं्वयादयासंबंधीच्या हशषटयाचयारयात 
बदल िोतयानया हदसतयात. आधुहनक तंत्रज्यानयाबरोबर 
स्थिलयांतर आहण जयागहतकीकरणयाचया दयेखील 
संस्ककृती्वर पररणयाम िोतयानया हदसतो. जयेविया 
जगभरयातील व्कती एकत्र ्येतयात तयेविया त्याचया 
एकमयेकयांच्या ससं्ककृती्वर पररणयाम िोऊन न्वीन बहू 
संस्ककृती हनमयामाण िोतये. त्याचबरोबर आधुहनक 
हशक्ण ्व ज्यानयाच्या कक्या रुंदया्वल्यामुळये व्कतटींचया 
दृहषटकोन अहधक व्यापक िोतो. जुन्या चयालीररती 
्व परंपरयाचया तयाठरपणया कमी िोऊन त्यात बदल 
घडून ्येतयात.

   जरी संस्ककृतीमध्ये सतत परर्वतमान िोत असलये 
तरी परर्वतमानयाची गती प्रत्येक ससं्ककृतीसयाठी 
्वयेग्वयेगळी असतये.

८. समाजपित्वे सांस्कृ्ती बदल्े ः प्रत्येक समयाजयाची 
स््वतःची अशी संस्ककृती असतये. त्यातील मूल्ये, 
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परंपरया, रूढी, ह्वचयारप्रणयाली, धममा, श्द्धया, पद्धती 
एकया ससं्ककृतीसयाठी समयान असल्या तरी इतर 
संस्ककृतीपयेक्या ्वयेगळ्या असतयात. खयानपयान, 
बोलण्याच्या पद्धती, हशषटयाचयार, स््वयागतपद्धती  
पोशयाखयाच्या पद्धती ्या त्या त्या सयामयाहजक 
पररहस्थितीतून बदलत असतयात.

९.  सांस्कृ्ती हती एकातमक अस्ेे ः संस्ककृतीचये ह्वह्वध 
घटक िये परस्परपूरक, परस्पर संबंहधत ्व एकयातमक 
स््वरूपयाचये असतयात. उदया., एखयाद्या समयाजयातील 
मूल् व््वस्थिया िी त्या समयाजयातील नहैतकतया, धममा, 
रूढी, परंपरया, श्द्धया इत्यादी सयांस्ककृहतक पैलूंशी 
घहनषठपणये जोडलयेल्या असतयात. 

१०. भारा हती सांस्कृ्तीचे प्रमुख ्वाहक आहेेे ः 
आपण के्वळ ्वतमामयानयातच नयािी तर भूत ्व 
भह्वष्कयाळयातिी ्वया्वरत असतो. भूतकयाळयात 
हशकलयेल्या गोषटी पुढये आणण्यासयाठी भयाषया मदत 
करतये. प्रत्येक संस्ककृतीची ह्वहशषट अशी भयाषया 
असतये ्व त्या संस्ककृतीतील स्वमा सदस््यांनया ती  भयाषया 
अ्वगत असतये. इतर अनयेक मयागयाांनी संस्ककृतीचये 
िस्तयातंरण िोत असलये तरी भयाषया िये एक प्रमुख 
मयाध्म आिये की ज्यांच्यामयाफ्कत संस्ककृतीचये 
िस्तयातंरण मोठ्या प्रमयाणया्वर िोत असतये.

५.५ सांस्कृ्तीचे महतत्व

   संस्ककृती िी कोणत्यािी हज्ंवत समयाजयाचये 
मितत्वयाचये ्वैहशषट्य आिये. बहुतयांशी ्वयेळयेस तये 
आपल्या पौरयाहणक कथियांमधून, हचत्र, हशलप, 
संगीत अशया अनयेक कलया प्रकयारयंामधून व्कत केलये 
जयातये. तये आपण ज्या पद्धतीनये आपलया इहतियास 
सयाजरया करतो हकं्वया इहतियासयाचये ज्या पद्धतीनये 
स्मरण करतो हकं्वया ज्या पद्धतीनये आपल्या 
भह्वष्कयाळयाचया ह्वचयार करतो त्यातून दयेखील 
व्कत िोत असतये. ्याचबरोबर ससं्ककृतीचये कयािी 
सयामयाहजक आहण आहथिमाक फया्दयेदयेखील आियेत.

सांस्कृ्तीचे ्ैवयणर्क आणि सामाणजक फायदे

१. मूलभू् फायदा ः संस्ककृतीचया सदस्् मिणून 
व्कतटींनया अनयेक फया्दये हमळतयात. संस्ककृतीमुळये 
भया्वहनकदृषट्यया आहण बौद्् हधकदृषट्यया सक्म 
िोण्यास अनुभ्व हमळतयात. व्कतीमधील 
सजमानशीलतया व्कत िोण्यासयाठी ससं्ककृती मदत 
करतये. तसयेच व्कतटींची अहस्मतया हनमयामाण करण्यामध्ये 
दयेखील मदत करतये. ्यामुळयेच आपण आपल्या 
संस्ककृतीकडये आकहषमात िोतो आहण त्याचया सदस्् 
मिणून त्यात सिभयागी िोतो.

२. भण्व्या् उपयोगती यिेािती न्वतीन कौशलये आणि 
न्वतीन गोटिती णशकणयाचया सांिती ः लियान मुलये ्व 
्ु्वक एखयाद्या ह्वहशषट संस्ककृतीचये सभयासद मिणून 
न्वीन कौशल्ये हशकतयात. ्याचबरोबर त्यांची 
अहस्मतया आहण सं्वयेदनक्मतया दयेखील संस्ककृतीच्या 
मयाध्मयातून ह्वकहसत िोत असतये. ्यातून हशकण्याची 
क्मतया ्वयाढतयानया हदसतये. आपण ससं्ककृती आहण 
शैक्हणक क्मतया आहण शैक्हणक ह्वकयास ्यांमध्ये 
परस्परसंबंध लया्वू शकतो. ज्या संस्ककृतीमध्ये                  
न्वन्वीन कौशल्ये आहण हशक्णयालया प्रयाधयान् 
हदलयेलये असतये त्या समयाजयामध्ये आपल्यालया 
सदस््यांची शैक्हणक पयातळी आहण व्या्वसयाह्क 
क्मतया जयास्त आिये असये हदसतये. समृद्ध सयांस्ककृहतक 
्वयारसया असणयाऱ्या समयाजयामध्ये अहधक ह्वस्तृत  
स््वरूपयाच्या शैक्हणक संधी उपलबध असतयात.

३. सामाणजक स््वास्थय आणि णह् ः समृद्ध संस्ककृती 
असलयेल्या समयाजयातील सदस््यांचये शयारीररक आहण 
मयानहसक आरोग् समृद्ध असतये, असये अनयेक 
हठकयाणी हदसून आलये आिये. सध्याच्या ह्वह्वध 
संशोधनयांच्या हनषकषयामानुसयार ्वयेग्वयेगळ्या संगीत, 
नयाटक ्यांसयारख्या सयांस्ककृहतक कलयांमध्ये भयाग 
घयेतल्यानये समयाजयातील सभयासदयांचये मयानहसक/
शयारीररक स््वयास्र् चयांगलये रयाितये. अशया कलयांमुळये 
व्कतीचया एकटयेपणया कमी िोतो. तसयेच ्या कलया 
आपली ओळख हनमयामाण करण्यात व्कतटींनया मदत 
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करतयात आहण ्या कलयंाच्या मयाफ्कत इतर समयाजयामधील 
संस्ककृतीची दयेखील ओळख व्कतटींनया िोतये.

४. सामाणजक एकातमक्ा आणि एकरूप्ा ः  
संस्ककृतीचये फया्दये के्वळ व्हकतगत नसून त्याचये 
फया्दये संपूणमा समयाजयालया दयेखील िोतयात. संस्ककृतीतूनच 
सयंास्ककृहतक भयांड्वलयाची हनहममाती िोतये ्व त्यातून 
समयाज एकत्र बयंाधलया जयातो. जत्रया, सण-समयारंभ 
्यंासयारख्या सयांस्ककृहतक कया्मारिमयांमधून त्या 
संस्ककृतीतील सदस्् एकत्र ्येतयात ्व समयाजयात 
एकयातमतया हनमयामाण िोतये. ्यातूनच पुढये सयामयाहजक 
समया्वयेशकतया, समुदया्याचये सक्मीकरण आहण 
सहिषणुतया ्वयाढीस लयागतये. थिोडक्यात समयाजयातील 
चैतन् हटक्ूवन ठये्वण्यासयाठी ससं्ककृती आ्वश्क 
असतये. अनयेकदया सयांस्ककृहतक कया्मारिमयांच्या मयाफ्कत 
त्यार झयालयेली सयामयाहजक संपकयामाची जयाळी आहथिमाक 
व््वियारयांमध्ये दयेखील उप्ोगी पडतयात. एखयाद्या 
समयाजयातील ्वैह्वध्पूणमा सयांस्ककृहतक ्वयारशयातून 
सभयासदयांनया समृद्ध भूतकयाळयाचये आकलन िोतये ्व 
त्यातून त्यांच्यामध्ये गौर्वयाची भया्वनया हनमयामाण िोतये. 
्यातूनच सभयासदयांमध्ये आपलयेपणयाची भया्वनया हनमयामाण 
िोतये.

हे जािून घया.
  प्माटन क्येत्रयाच्या ्वयाढीमध्ये ससं्ककृतीचये ्ोगदयान 
मितत्वपूणमा असतये. प्माटन क्येत्रयाचया ह्वकयास झयालया की 
न्वीन व््वसया्याच्या संधी उपलबध िोतयात. तसयेच 
पया्याभूत सुह्वधयांचया ह्वकयास िोतो. ह्वह्वध प्रदयेशयांमध्ये 
दर्वषची सयाजरये केलये जयाणयारये सण तसयेच तयेथिील 
संग्रियाल्ये, कलयादयालनये, ऐहतियाहसक ्वयास्त ू ्याचये 
प्माटकयांनया प्रचंड आकषमाण असतये. बऱ्याचदया सयांस्ककृहतक 
्वयारशयाह्वष्ी जयाहिरयात करून सयांस्ककृहतक प्माटन 
्वयाढ्वलये जयातये. उदया., तयाजमियाल, चयारहमनयार, 
कुतबुहमनयार, लयालहकललया, कयाशीह्वश्वयेश्वर, कन्याकुमयारी, 
्वयेग्वयेगळये गड अशी हठकयाणये प्माटकयांचये प्रमुख आकषमाण 
आियेत. उदया., रयाजस्थियानमधील ्वयेग्वयेगळये मियाल, संगीत, 
रयाजपुत ्ोद्् ध्यांचया इहतियास िये स्वमा रयाजस्थियानमधील 
सयंास्ककृहतक प्माटन ्वयाढीस लयागण्यास कयारणीभूत 
झयालयेलये हदसतये.

५.६ स््वसमूह श्े्ठि्ा्वाद/स््वसांस्कृ्ती श्े्ठि्ा्वाद

  स््वसमिू श्येषठतया्वयाद मिणजये इतरयंाच्या ससं्ककृतीपयेक्या 
आपली स््वतःची संस्ककृती अहधक श्येषठ आिये असया 
समज िो्. ्यामध्ये स््वतःच्या दृहषटकोनयातून इतर 
संस्ककृतटींचये मलू्मयापन केलये जयातये. १९०६ मध्ये 
ह्वहल्म ग्रॅिम समनर ्यांनी पहिल्यांदया स््वसमूि 
श्येषठतया्वयाद िी संकलपनया मयांडली. एखयाद्या ह्वहशषट 
संस्ककृतीमधील सदस््याचंी जी्वनशैली आहण संस्ककृती 
िी इतरयांपयेक्या श्येषठ मयानण्याची प्र्वृतती मिणजये स््वसमूि 
श्येषठतया्वयाद िो्. ्यामध्ये के्वळ स््व ससं्ककृतीलयाच 
मितत्व हदलये जयातये ्व आपल्या ससं्ककृतीच्या संदभयामातच 
इतर संस्ककृतटींचये मूल्मयापन केलये जयातये. स््वतःची 
संस्ककृती प्रमयाहणत मयानल्यानये इतर संस्ककृतटींचये मूळ 
संस्ककृतीपयासून ह्वचलन झयालये आिये. ्यांसयारखये 
गैरसमजदयेखील स््वसमिू श्येषठतया्वयादयामुळये िोतयात. असये 
असलये तरी स््वसमूि श्येषठतया्वयाद प्रत्येक संस्ककृतीचये 
्वैहशषट्य बनलये आिये. असये अनयेक समयाजशयास्त्रज्यांचये 
मिणणये आिये.
  कयािी सयामयाहजक शयास्त्रज्यांच्या मतये, स््वसमूि 
श्येषठतया्वयादयामुळये ददुसऱ्या संस्ककृती समजून घयेण्यामध्ये 
प्ूवमाग्रि हनमयामाण िोऊ शकतयात. सघंषमा्वयादी ह्वचयार्वतंयंाच्या 
मतये, स््वसमूि श्येषठतया्वयादयामुळये समयाजयामध्ये व्कतटींनया 
समयान संधी नयाकयारल्या जयातयात. तरी ्याउलट, 
कया्मा्वयादी ह्वचयार्ंवतयंाच्या मतये, स््वसमूि श्येषठतया्वयाद 
सयामयाहजक एकयातमतयेसयाठी पूरक ठरतो. उदया., ददुसऱ्या 
संस्ककृतीलया कमी लयेखण्याच्या नयादयात स््वतःच्या 
संस्ककृतीह्वष्ीचया अहभमयान त्या त्या संस्ककृतीच्या 
सदस््यांमध्ये ्वयाढीस लयागतो.

  थिोडक्यात, स््वसमूि श्येषठतया्वयाद सकयारयातमक 
आहण नकयारयातमक अशया दोनिी बयाजू असतयात. 
आपल्यापयेक्या अहधक श्येषठ संस्ककृतीमधून आपल्यालया 
जये ज्यान हमळू शकतये तये स््वसमूि श्येषठतया्वयादयाच्या 
भया्वनयेतून हमळत नयािी. तसयेच व्कती उद्धट िोण्याची 
शक्तया असतये. ्या त्याच्या नकयारयातमक बयाजू आियेत. 
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तर आपल्या ससं्ककृतीह्वष्ी अहभमयान असणये ्यातून 
एक प्रकयारचया आतमह्वश्वयास आहण हदलयासया हमळतो. 
तसयेच गट एकत्र बयांधलयेलया रयाितो, ्या त्याच्या 
सकयारयातमक बयाजू आियेत.

५.७ सांस्कृ्तीचे सांकितीकिि

  एखयाद्या ससं्ककृतीमधील एकया भयागयातील पद्धतटींचये 
ददुसऱ्या ससं्ककृतीमधील एखयाद्या भयागयाशी सरहमसळ 
िोतये त्यालया सयांस्ककृहतक संकरण असये मिणतयात. 
जयागहतकीकरणयाच्या प्रहरि्येमध्ये ह्वह्वध सयांस्ककृहतक 
परंपरयांचये हमश्ण झयाल्यानये न्वीन सयांस्ककृहतक आचयार 
आहण ्वतमानपद्धती उद्यास ्येतयात. आपली संस्ककृती 
पूणमाच न नयाकयारतया इतर संस्ककृतीमधून आपल्या 
आ्वडीनुसयार आहण सोईनुसयार कयािी घटक हन्वडून 
आपल्या संस्ककृतीत त्याची बयेमयालूम सरहमसळ करणये 
शक् िोतये ्व ्यातूनच एक पूणमातः ्वयेगळी, न्वीन आहण 
्वैहशषट्यपूणमा संस्ककृती उद्यास ्येतये. ्यालयाच संस्ककृतीचये 
संकरीकरण असये मिणतयात. िी संकरीकरणयाची प्रहरि्या 
सया्वमाहत्रक असून जयागहतकीकरणयामुळये िये अहधक जलद 
गतीनये िोतयानया हदसतये. जयागहतकीकरणयाच्या रयेट्ययामध्ये 
मयान्वी समिुयांमध्ये ह्वह्वधतया हनमयामाण िोतयानया हदसतये. 
जयागहतक पयातळी्वर िोणयारये स्थिलयांतर, मयाहिती तंत्रज्यान, 
जयागहतक आहथिमाक उलयाढयाल, ्वयाढतया आचयार-
ह्वचयारयांचया ह्वहनम् ्यातून ्वयेग्वयेगळये समयाज मोठ्या 
प्रमयाणया्वर एकमयेकयां्वर अ्वलंबून असतयात ्व ्यातूनच 
संस्ककृतीचये संकरण िोतये. ्यातून न्वीन रोमयांचक 
सयंास्ककृहतक अनुभ्वहनहममाती िोतये. खयानपयान, भयाषया, 
लगनपद्धती, ्वयेषभूषया ्या सगळ्यामध्ये संकररत संस्ककृती 
हदसतये. उदया., इटयाहल्न हपझझया्वर तंदूर पनीरचये हमश्ण 
िये सयंास्ककृहतक संकरीकरणयाचयेच एक उदयािरण आिये. 
विॅलेंटयाईन सयाजरया करणये, भयाषयेची सरहमसळ, फ्ूजन 
संगीत िी सयांस्ककृहतक संकरीकरणयाची आणखी कयािी 
उदयािरणये आियेत.

  सयांस्ककृहतक संकरीकरण समजून घयेण्यासयाठी 
‘गलोकलया्झयेशन’ िी संकलपनया समजून घयेतली पयाहिजये. 
्यामध्ये जयागहतक पयातळी्वरील प्रहरि्यांचये स्थियाहनक 

पयातळी्वरील प्रहरि्यांबरोबर हमश्ण िोतये. जयागहतक 
पयातळी्वर असणयाऱ्या पद्धतटींनया स्थियाहनक पद्धतटींची 
जोड हदली जयातये. उदया., जयागहतक पयातळी्वरील 
खयाण्याची हठकयाणये जयेविया इतर दयेशयांमध्ये 
व््वसया्याहनहमततयानये हस्थिरया्वतयात तयेविया त्या त्या दयेशयातील 
स्थियाहनक आ्वडी-हन्वडीनुसयार बदल केलये जयातयात. 
तरच त्यांनया न्वीन दयेशयात हस्थिरया्वया्लया मदत िोतये. 
उदया., मॅकडोनयालडच्या बगमार मयेनूमध्ये स्थियाहनक आ्वडी-
हन्वडीनुसयार केलयेलये बदल, चया्नीज पदयाथियाांचये 
भयारती्ीकरण िोणये इत्यादी.

हे ्ुम्हाांला माहती् आहे का?

ग्लोकलायझेशन 
गलोकलया्झयेशन िी संकलपनया इंग्रजीमधील 

गलोबलया्झयेशन आहण लोकलया्झयेशन ्या दोन 
संकलपनया हमळून त्यार झयाली आिये. जयागहतक 
पयातळी्वर उतपयाहदत केलयेल्या ्वस्तू ्व सये्वया जयेविया 
जगभर स्थिलयांतररत िोतयात तयेविया त्या त्या स्थियाहनक 
ससं्ककृतीमुळये त्यामध्ये बदल केलये जयातयात. त्या 
प्रहरि्येलया उद्येशून गलोकलया्झयेशन िी संकलपनया 
्वयापरली जयातये. िी संकलपनया १९८० मध्ये प्रयामुख्यानये 
्वयापरली गयेली. १९८० च्या िया्वमाडमा हबझीनयेस 
ररवह्यमूध्ये िी संकलपनया पहिल्यादंया रोलँड रॉबटमासन 
्या समयाजशयास्त्रज्यानये मयांडली. ्यामध्ये एखयाद्या 
प्रहरि्येचये सया्वमाहत्रकीकरण आहण स्थियाहनकीकरण ्या 
दोनिटींची एकयाच ्वयेळयेस सयांगड घयातली जयातये.

बगमिि  
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• संस्ककृती िी संकलपनया समयाजशयास्त्रयात आहण 
दैनंहदन जी्वनयात ह्वह्वध अथियाांनी ्वयापरली 
जयातये.

• जी्वन जगण्याचया मयागमा आहण सयामयाजीकरणयाच्या 
मयाफ्कत हशकलयेली जी्वनपद्धती असया 
संस्ककृतीचया स्वमामयान् अथिमा िो्.

• प्रमयाहणत ्वतमान पद्धती अंगीकरणयाचया संस्ककृती 
िये प्रमुख मयाध्म आिये.

• संस्ककृतीचये दोन प्रकयारयंात ह्वभयाजन िोतये.  
भौहतक संस्ककृती आहण अभौहतक संस्ककृती.

• भौहतक ससं्ककृतीमध्ये मयान्वहनहममात ठोस/भरी्व 
आहण मतूमा गोषटटींचया समया्वयेश िोतो.

• अभौहतक ससं्ककृतीमध्ये मयान्वहनहममात ह्वचयारधयारया 
तसयेच इतर अमूतमा आहण अप्रकट गोषटटींचया 
समया्वयेश िोतो.

• संस्ककृती िी प्रतीके, हचनिये, मूल्, श्द्धया, 
प्रमयाणके, भयाषया ्व ज्यान ्यांनी बनलयेली असतये.

सािाांश 
• संस्ककृती िी नैसहगमाक नसून ती सयामयाजीकरणयाच्या 

प्रहरि्येमयाफ्कत त्या त्या ससं्ककृतीच्या सदस््यांनया 
हशक्वली जयातये. मिणून ससं्ककृती मयान्वहनहममात 
आिये.

• संस्ककृती िी आदशमा स््वरूप असून त्या त्या 
समयाजयातील आदशमा पद्धती ्व प्रमयाणकयंाची 
गोळयाबयेरीज असतये.

• संस्ककृती िी गहतशील असतये. संस्ककृतीमध्ये 
सतत बदल िोत असतयात. बदलत्या कयाळयानुसयार 
त्या त्या समयाजयातील श्द्धया, परंपरया, रूढी 
बदलत जयातयात. कयािी मयागये पडतयात, भयाषयेमध्ये 
तसयेच हशषटयाचयारयात बदल िोतयात आहण त्यामुळये 
संस्ककृतीमध्ये दयेखील बदल िोतयात.

• प्रत्येक समयाजयालया स््वतःची अशी एक संस्ककृती 
असतये ्व ्वतमान पद्धती असतये. त्या त्या 
संस्ककृतीमधील सदस््यांसयाठी ती समयान असली 
तरी संस्ककृतीनुसयार िी ्वतमानपद्धती बदलत जयातये.

सांकरि् रूपा्तील बाबबी  

   संस्ककृती िी स्वमासमया्वयेशक आिये. आपण जो 
ह्वचयार करतो, मत बन्वतो आहण आचरण करतो 
त्या स्वयाां्वर संस्ककृतीचया प्रभया्व असतो. तुमियांलया 
आतया समयाजयाचये सदस्् मिणून आपल्या जगण्या्वर 
प्रभया्व टयाकणयारये संस्ककृतीचये ह्वह्वध पैलू मयािीत झयालये 
असतील. सयंास्ककृहतक ्वैह्वध्याचये आहण संरिमणयाचये 
मितत्व ओळखून त्याबरोबर ्येणयाऱ्या सयांस्ककृहतक 
आवियानयांचये आकलनिी तुमियांलया नककी झयालये असयेल.

  तुमच्या भो्वतयालच्या पररसस्थितीचये हनरीक्ण 
करया आहण खयाद्पदयाथिमा, खयेळणी, धयाहममाक प्रथिया, 

सण-समयारंभ अशया ह्वह्वध क्येत्रयांत हदसणयाऱ्या 
संकरीकरणयाच्या उदयािरणयांची ्यादी करया.

उपकम - ३
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प्र.१(अ)  णदलेलया पयामियाांपैकी योग्य पयामिय णन्वडून ण्विाने 
पूिमि किा.

 १. संस्ककृती िी ............. असतये.

  (नैसहगमाक, ्वै्हकतक, अनुकूलनी्)

 २. भौहतक संस्ककृती ............. असतये.

  (मूतमा, ्वस्तुहनषठ, अमूतमा)

 ३. बॉहल्ूवड संगीत ............ चये उदयािरण आिये.

  (उच्च ससं्ककृती, लोकहप्र् ससं्ककृती, लोक ससं्ककृती)

   (ब)  चुकीचती जोडती दुरुस्् करून णलहा.

 १. (i) भीमसयेन जोशी ्यांचये गया्न - उच्च ससं्ककृती

  (ii) शयेकसहपअरचये सयाहित् - लोक संस्ककृती 

  (iii) िॅरी पॉटर कयादंबरी - लोकहप्र् संस्ककृती  

  (iv) धयाहममाक गट - उपसंस्ककृती  

 (क) प्रतयेक ण्विान ्वाचा आणि चौकटती् णदलेलया 
योग्य सांज्ा ओळखनू णलहा.

 २. ई-व्यापयार िये लोकहप्र् संस्ककृतीचये उदयािरण आिये.

प्र.२ (अ) णदलेलया सांकलपनेचे योग्य उदाहिि णलहा ्व 
्ुमचया उत्िाचे सम्मिन किा.

 १. सयांस्ककृहतक संकरण

२. स््वसंस्ककृती श्येषठतया्वयाद 

(ब)  टतीपा णलहा.

 १. संस्ककृतीची ्ैवहशषट्यये

 २. संस्ककृतीचये सयामयाहजक फया्दये

प्र.३  फिक स्पटि किा.

 १. भौहतक संस्ककृती आहण अभौहतक संस्ककृती

 २. लोकररती आहण लोकनीती

प्र.४  खालतील सांकलपना उदाहििासह स्पटि किा.

 १. उपसंस्ककृती

 २. लोकसंस्ककृती

प्र.५  पुढतील सांकलपना णचत् पूिमि किा.

• भयाषया िी कोणत्यािी ससं्ककृतीची प्रमुख ्वयािक 
असतये. 

• संस्ककृतीचये सभयासद मिणून व्कतटींनया त्याचये 
अनयेक फया्दये िोत असतयात. तसयेच समयाजयात 
दयेखील सयामयाहजक एकयातमतया आहण एकरूपतया 
्वयाढतये.

• प्रत्येक ससं्ककृतीमध्ये स््वसमूि श्येषठतया्वयाद 

हदसतो. आपलीच संस्ककृती श्येषठ अशी भया्वनया 
मिणजये स््वसमूि श्येषठतया्वयाद िो्.

• जयागहतकीकरणयाच्या रयेट्ययामध्ये ह्वह्वध 
संस्ककृतटींमधील कयािी भयाग सोईनुसयार आहण 
आ्वडीनुसयार एकत्र जोडलये जयातयात ्व एक 
न्वीन ससं्ककृती उद्यास ्येतये. ्यालयाच सयांस्ककृहतक 
संकरीकरण असये मिणतयात.

संस्ककृतीचये 
घटक

स््वाधयाय

 १. गया्न कलया एकया हपढीकडून ददुसऱ्या हपढीकडये 
िस्तयांतररत िोणये.

 २. आजच्या कयाळयात मोबयाईलचया ्वयापर.

 (ड)  अिोिेष्ख् शबदाचया जागती अचूक शबद णलहून 
ण्विाने पूिमि किा.

 १. अंधश्द्धये्वर ह्वश्वयास ठये्वणये िये भौहतक संस्ककृतीचये 
उदयािरण आिये.

भौहतक संस्ककृती, लोक संस्ककृती, लोकहप्र् 
ससं्ककृती
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प्र.६  आपले म् नोंद्वा.

 १. आजच्या कयाळयात शयास्त्री् सगंीत हशकण्याचया प्र्तन 
खूप कमी लोक करतयात.

 २. अधंश्द्धयेचया त्याग करणये सोपये नयािी/सिज शक् िोत 
नयािी.

उपकम 
 ्वगयामातील प्रत्येकी ५/७ ह्वद्याथिची-ह्वद्याहथिमानटींचये 
गट करून कोणत्यािी एकया भयारती् रयाज्यातील 
संस्ककृतीचये सयादरीकरण (PPT मयाफ्कत) करया. ्यामध्ये 
भयाषया, ्वयेशभूषया, नतृ्, संगीत, कथिया, खयानपयान 
पद्धती, सयाहित् ्यासयारख्या स्वमा घटकयांचया समया्वयेश 
करया.

***
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६ सामाजतीकिि
६.१ सामाजतीकिि ः अ्मि आणि वयाखया 
६.२ सामाजतीकििाचती प्रणकया 
६.३ सामाजतीकििाचती सािने
६.४ पुनसामिमाजतीकिि

प्रस््ा्वना

  प्रयामयाहणक लयाकूडतोड्याच्या गोषटीमध्ये त्यालया 
दये्वदूतयाकडून त्याच्या लोखंडी कुऱियाडीबरोबरच 
सोन्याची आहण चयांदीचीिी कुऱियाड प्रयामयाहणकपणयाचये 
बक्ीस मिणून हमळतये. ्या गोषटीमधून मुलयंानया 
प्रयामयाहणकपणयाचये मितत्व प्रभया्वीपणये समजतये. अशया 
दंतकथिया अहण गोषटटींमधून मुलयांनया मोठ्यांकडून खूप 
कयािी हशकया्लया हमळत असये. सध्याच्या कयाळयात 
त्याची जयागया ॲहनमयेटयेड हफलमस हकं्वया रंगीबयेरंगी 
आकषमाक पुस्तकयांनी घयेतली आिये. मयाध्मयांचये स््वरूप 
जरी बदललये तरी ्या गोषटी हपढ्यान्् हपढ्या िस्तयांतररत 
िोत रयाहिल्या.

  प्रत्येक समयाजयात ्या गोषटटींचया ियेतू िया लियान 
मुलयांनया चूक/बरोबर, मयान्/अमयान्, ्ोग्/अ्ोग् 
्याबयाबतची जयाणी्व करून दयेणये ियाच असतो. मुलयांनया 
स््व ची जयाणी्व िोणये हकं्वया कौशल् आतमसयात 
करण्याची जी प्रहरि्या असतये त्यालया सयामयाजीकरण 
असये मिटलये जयातये.

  सयामयाजीकरणयाचया अथिमा ्व प्रहरि्या समजून घयेणये 
िया ्या पयाठयाचया उद्येश आिये. ्या पयाठयात व्क्तीचये 
सक्म, ककृतीशील, सयामयाहजक व्क्तीमध्ये रूपयांतरण 
कसये िोतये तये समजून घयेऊ ्या.

६.१ सामाजतीकिि: अ्मि आणि वयाखया

६.१.१ सामाजतीकििाचा अ्मि 

  मयान्वी ्वतमानयाचया अथिमा िया जी्वशयास्त्री् 
दृहषटकोनयातून लया्वलया जया्वया की, सयांस्ककृहतक, 

सयामयाहजक दृहषटकोनयातून िया समयाजशयास्त्री् चचवेचया 
ह्वष् ठरतो. अयानु्वंहशकशयास्त्र हकं्वया जी्वशयास्त्र असये 
मयानतये की, व्कती जनमयालया ्येतयानया त्यांच्यात कयािी 
कौशल्ये हकं्वया जनमजयात प्र्वृतती ्या अयान्ुवंहशकतयेनये 
्येतयात. सिज ्वृतती हकं्वया उपजत ्वृतती ्या मयान्वी 
्वतमान ठर्वण्यात मितत्वयाच्या असतयात. ्या 
दृहषटकोनयानुसयार मयाणूस कयािी उपजत प्र्वृतती घयेऊन 
जनमयालया ्येतो असये मयानलये जयातये. प्रत्क्यात मयात्र 
सयामयाजीकरणयाची प्रहरि्या मयान्वी जी्वनयातील 
संगयायेपनयाची भूहमकया अधोरयेसखत करतये. जी्वनयात 
व्कतीलया ्येणयाऱ्या ह्वह्वध सयामयाहजक अनुभ्वयांतून ती 
सयामयाहजक िोत जयातये. ्या प्रहरि्येलया ‘सयामयाजीकरण’ 
असये मिणतयात.

अनु्वांशशास्त् : अनु्वंशशयास्त्र मिणजये गुणसतू्रये ्व 
अयानु्वंहशकतयेचया अभ्यास िो्. पयालकयांकडून 
आपल्या मुलयांकडये अयानु्वंहशकतयेतून आलयेल्या 
्वतमान पद्धतटींचया अभ्यास अनु्वंशशयास्त्रयामध्ये केलया 
जयातो.

६.१.२ वयाखया

१)	 िॉलेि	आसि	िॉलेि	 ः “व्कतीमध्ये समयाजमयान् 
मूल्ये आहण ्वतमान पद्धती रुज्वण्याच्या आहण 
व्कतीचये व्हकतमतत्व आहण स््वः चया ह्वकयास 
घड्वून आणण्याच्या प्रहरि्येलया सयामयाजीकरण असये 
मिणतयात.”

२)	 हॉ्ट्जन	 आसि	 हं्ट	 ः “सयामयाजीकरण िी अशी 
प्रहरि्या आिये ज्यात व्कती समयाजयाच्या 
मयापदंडयानुसयार स््वतःलया घड्वतये. समयाजयाच्या 
परंपरया अंगीकयारून सयामयाहजक पररहस्थितीशी 
जुळ्वून घयेतये.”

३)	 हॉबज	 आसि	 बललँक	 ः “एकया जी्वशयास्त्री् 
प्रयाण्याचये सयामयाहजक प्रयाण्यात रूपयंातर करणये मिणजये 
सयामयाजीकरण िो्.” 
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्वरील व्याख्यां्वरून सयामयाजीकरण मिणजये -

i. एखाद्ा सांस्कृ्ती् स्वमिमानय असलेलया ्व्मिन 
पद्ती णशकणयाचती प्रणकया ः लियान मुलयांनया 
समयाजयातील जबयाबदयार घटक िोण्यासयाठी 
समयाजयातील भूहमकया, मूल्ये, हन्मनये ्यांचये ज्यान 
िोणये आ्वश्क असतये. सयामयाजीकरणयातून व्कती 
आपल्या ्वडीलधयाऱ्यांचये ह्वचयार, सयांस्ककृहतक मूल्ये 
आहण सयामयाहजक कया्मापद्धती अंगीकयारतये. ्यामुळये 
सयामयाजीकरण िये समयाजयातील ह्वह्वध हपढ्यानंया 
एकमयेकयंाशी बयांधून ठये्वतये.

ii. जनमापासून मृतयूपयां् स्् चालिािती प्रणकया 
आहे ः अपत्जनम िया पती-पतनीसयाठी एक खयास 
अनुभ्व असतो. ्ृवद्धयानंया आजी हकं्वया आजोबया 
्या ्वयेगळ्या नयात्यातून पुढच्या हपढीशी जोडलये 
जयात असतये.

iii. वयर्ती समाजाचा सदस्य बन्े ः प्रत्येक 
समयाजयाची स््वतंत्र अशी जगण्याची एक सयामुदयाह्क 
जी्वनपद्धती, संस्ककृती असतये. िी सयामुदयाह्क 
जी्वनपद्धती हशकण्याची प्रहरि्या मिणजये 
सयामयाजीकरण िो्. 

  समयाजयापयासून ददुरया्वलयेल्या मुलयंाच्या कयािी 
घटनयंामधून िये स्पषट िोतये की, सयामयाजीकरण िी एक 
हशकण्याची प्रहरि्या आिये.

  तुमच्यापैकी अनयेकयांनी ज्यालया कोलह्ययानये ्वयाढ्वलये 
त्या मोगलीची गोषट आनंद घयेत ऐकली असयेल हकं्वया 
१९२० मध्ये घडलयेली सत् घटनयािी मयाहिती असयेल. 
हमदनयापूर मध्ये दोन लियान मुली कोलह्ययाच्या गिुयेत 
सयापडल्या. त्या कोलह्ययापं्रमयाणये ओरडत िोत्या, कच्चये 
मयांस खयात िोत्या, दोन पया्यंा्वर सरळ चयालत नवित्या 
्व अनयेक मयान्वी कौशल्यापंयासून अनहभज् िोत्या. 

  मूलभूत सयामयाहजक आहण शयारीररक ह्वकयासयासयाठी 
मयान्वी संपक्क आ्वश्क असतो असये जयेनीसयारख्या 
घटनया आहण गोषटटींमधून आपल्या लक्यात ्येतये.  उदया., 

सयामयान् कौशल्ये जसये सरळ उभये रयािणये, चयालणये, 
भयाषया ्वयापरणये जये स्वमासयामयान् मुलयांकडून अपयेहक्त 
असतये. तयेिी जयेनीलया जमत नवितये. अशया उदयािरणयांमधून 
सयामयाजीकरणयाचये मितत्व स्पषट िोतये.

हे ्ुम्हाांला माहती् आहे का?

 एक जयेनी नया्वयाच्या मुलीचये उदयािरण 
आपल्यालया सयामयाजीकरणयाचये मितत्व पट्वून दयेतये. 
१९७० मध्ये कॉहलफोहनमा्या मध्ये एक १३ 
्वषयामाची असयामयाहजक पररहस्थितीतील मुलगी 
आढळली. ती एकया खोलीत बंद िोती. 
पयालकयांनी जनमयापयासून कोणयाशीिी हतचया संपक्क 
्येऊ हदलयेलया नवितया. ती कुपोहषत, ददुलमाहक्त, 
प्रयेमयालया भुकेली, खयेळणी हकं्वया सम्व्स्कयांपयासून 
दूर अशया अ्वस्थियेत िोती. ती जयेविया सयापडली 
तयेविया सरळ उभी पण रयाहू शकत नविती, बोलू 
शकत नविती ती फकत रडू शकत िोती.

  ह्वह्वध गोषटी करण्याचये ह्वह्वध मयागमा प्रत्येक 
संस्ककृतीत ह्वकहसत िोत असतयात. त्यामुळये 
सयामयाजीकरणयाचये मितत्व अजूनच ्वयाढतये. जर मयान्वी 
्वतमान िये क्ेवळ उपजत प्र्वृततटीं्वर आधयाररत असतये 
तर ह्वह्वध समयाजयंामधील मयान्वी ्वतमानयातील फरक 
खूप कमी प्रमयाणयात हदसलया असतया. तसयेच ्वयेग्वयेगळ्या 
हठकयाणयंाचये आहण ्वयेग्वयेगळ्या कयाळयांतलये मयान्वी ्वतमान 
सयाधयारणपणये सयारखयेच हदसलये असतये. सयांस्ककृहतक 
हभन्नतयेपयेक्यािी मयान्वयाची ह्वचयार प्रहरि्या आहण ्वतमान 
िये व्यापक संस्ककृती्वर अ्वलंबून असतये. ती संस्ककृती 
मयाणसयालया ्वयारशयानये हमळत असतये ्व ती तो जगत 
असतो. आजच्या बहुह्वध अशया समयाजयात 
सयामयाजीकरणयाची प्रहरि्या समजून घयेणये अत्ंत 
मितत्वयाचये आिये. कयारण त्यातून िये स्पषट िोतये की, 
प्रत्येक व्कतीची जी्वनपद्धती िी अनयेक गोषटटींतून 
हतनये स््वतः आतमसयात केलयेली आिये.
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६.२ सामाजतीकििाचती प्रणकया

  मयान्वी ्वतमान आहण कौशल्ये िी हशकया्वी आहण 
हशक्वया्वी लयागतयात. िी हशकण्याची प्रहरि्या हजलया 
सयामयाजीकरण मिटलये जयातये. ती व्कतीचया एक 
व्हकतगत स््व तये सयामयाहजक स््व िया प्र्वयास घड्वून 
आणतये. सयामयाजीकरणयाच्या प्रहरि्येतून व्कती ्वतमानयाचये 
हन्म हशकून समयाजयाची एक जबयाबदयार घटक बनतये.

  जॉजमि हबमिट मतीड ः 
्यांनी सयामयाहजक “स््व” 
बयांधणीची प्रहरि्या 
सह्वस्तर स्पषट केली 
आिये. त्यांच्या मतये, 
‘स््व’ ची हनहममाती िी 
जनमतः नसतये. 
जनमयानंतर इतरयांशी 
िोणयाऱ्या आंतरहरि्या 

आहण संपकयामातून ’स््व’ ची हनहममाती िोतये ्व त्यातूनच 
एक सयामयाहजक मनुष् हनमयामाण िोतो.

  मीडच्या मतये ‘स््व’ ची हनहममाती िी तीन 
मितत्वयाच्या अ्वस्थियांमधून िोतये.

(१) अनुकिि ः ्या अ्वस्थियेत मुलये मोठ्याचं्या ्वतमानयाचये 
फकत अनुकरण करत असतयात. एखयादये लियान 
मूल त्याच्या आईलया त्याच्या खयेळयातल्या गयाडीतून 
ऑहफसलया सोडू शकतये हकं्वया त्याच्या पयालकयांनया 
ियातयात झयाडू हकं्वया नुसती कयाठी घयेऊन फरशी 
सयाफ करया्लया मदत करू शकतये.

(२) प्े स्टेज ः कयािी ्वयेळया लियान मुलये खयेळतयानया 
आई, बयाबया, हशक्क, पोस्टमन, पोहलस बनतयात. 
्या अ्वस्थियेत प्रहतसयाद हनसशचत नसतयात. लियान 
मूल त्यालया मितत्वयाच्या ्वयाटणयाऱ्या भूहमकयांमध्ये 
स््वतःलया बस्वून त्या समजया्वून घयेण्याचया प्र्तन 
करत असतये. प्रथिम मूल स््वतः ्व इतरयांमध्ये 
फरक करू शकत नयािी. पण जसजसये तये इतर 

व्कतटींच्या संपकयामात ्येऊ लयागतये तसतसये त्यालया 
स््वतःच्या ‘मी’ पणयाची जयाणी्व िोतये.  
Significant Others िी  संकलपनया मीड नये 
अशया इतर व्कतटींसयाठी ्वयापरली ज्या ‘स््व’ च्या 
ह्वकयासयात मितत्वयाच्या असतयात. त्या व्कतीच्या 
ह्वचयारया्ंवर प्रभया्व पयाडतयात. त्याचंी मतये व्कतीसयाठी 
मितत्वयाची असतयात. अशया व्कती मिणजये 
पयालक, भया्वंडये, हमत्र हकं्वया हशक्क ्यांच्यापैकी 
कोणीिी असू शकतये.

(३) गेम स्टेज ः मूल जसये मोठये िोत जयातये ्व त्याचया 
‘स््व’ ह्वकहसत िोत जयातो. तसये तये इतरयांच्या 
अपयेक्यांप्रमयाणये ्वतमान करया्लया हशकतये. इतरयांचया 
प्रभया्व ्व ह्वह्वध पररहस्थिती जयाणून तये ्वतमान करू 
लयागतये. ह्वह्वध ियेतूंसयाठी ह्वह्वध व्कतटींच्या 
आंतरहरि्या तये जयाणून घयेऊ लयागतये. प्रत्येक 
भहूमकेलया प्रत्येक पररहस्थितीत कयािी हन्म अपयेक्या 
्यानुसयारच ्वतमान करया्वये लयागतये िये त्यानंया समजतये. 
उदया., एखयाद्या उपयाियारगृियात स्वमा कयामये सुरळीत 
पयार पयाडण्यासयाठी अनयेकयांनया ्वयेग्वयेगळ्या 
जबयाबदयाऱ्या पयार पयाडयाव्या लयागतयात. िये त्यालया 
समजू लयागतये. (कोणीतरी तुमियालंया बस्वतये, ददुसरये 
कोणीतरी ऑडमार घयेतये, कोणीतरी जये्वण बन्वतये, 
कोणीतरी जये्वणयानंतर टयेबल स््वच् करतये.) 
त्यानंतर इतरयांनया अपयेहक्त असलयेली भूहमकया 
स््वीकयारण्याची क्मतया ह्वकहसत िोऊ लयागतये. 
थिोडक्यात इतरयांसोबतच्या आपल्या प्रहतकयातमक 
आंतरहरि्यांमधूनच ‘स््व’ ची हनहममाती िोत असतये.

  ्या दृषटीनये स््व-जयाणी्व हनमयामाण िोण्याची प्रहरि्या 
मिणजये सयामयाजीकरण िो्. सयामयाहजक हन्म आहण 
पद्धतीप्रमयाणये ्वतमान हशकण्याची प्रहरि्या िो्. 
शयेकोटीनये ियातयालया चटकया बसतो, तयेवियाचये आपलये 
्वतमान लक्यात घ्या. ्वयेदनयेलया हदलया जयाणयारया प्रहतसयाद 
िी सिज प्र्वृतती असतये. पण त्यानंतर िोणयारये ्वतमान 
िये तुमिी समयाजयात कोण आियात ्या्वर ठरतये. (स्त्री/

जॉजमि हबमिट मतीड
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पुरुष, लियान/मोठये) हकं्वया कुठये आियात (घरयात/
बयाियेर) ्या्वर ठरतये. 

  सयामयाजीकरण िी हशकण्याची प्रहरि्या असली 
आहण लियान ्व्यात ती जयास्त मितत्वयाची असली 
तरी ती संपूणमा आ्ुष्भर चयालणयारी प्रहरि्या आिये. 
लियान ्व्यात िोणयाऱ्या हशक्णयालया प्रयाथिहमक 
सयामयाजीकरण असये मिणतयात. मूल समयाजयातील मूल्ये, 
प्रमयाणके, हन्मनये ्यांच्या संपकयामात ्येतये. िी स्वमा 
मूल्ये, हन्मनये, प्रमयाणक,े दृहषटकोन हशकून समयाजयातील 
ह्वह्वध समिूयंाचया सदस्् बनण्याची (कुटुंब, नयातये्वयाईक, 
सम्व्स्क इ. त्यानंतर शयाळया, व्या्वसयाह्क गट) िी 
प्रहरि्या आ्षु्भर चयालतये. नतंर आ्षु्भर चयालणयाऱ्या 
प्रहरि्येलया ददुय्म सयामयाजीकरण मिटलये जयातये. 

६.३ सामाजतीकििाचती सािने/माधयमे

  लियान मूल िये ्वयेग्वयेगळ्या सयामयाहजक समिूयांत 
आहण आंतरहरि्यांमध्ये सिभयागी िोऊन िळूिळू 
समयाजयाचया सदस्् बनतये. अगदी न्वजयात अभमाकिी ्या 
प्रहरि्येचया कुटुंबयाचया एक भयाग बनतये. परंतु 
सयामयाजीकरणयाचये कुटुंब िये एकमये्व मयाध्म नयािी. 
ह्वह्वध सयामयाहजक समूि आहण सयामयाहजक संदभमा िी 
सयामयाजीकरणयाची सयाधनये असू शकतयात.

६.३.१ कुटुांब :    

  प्रयाथिहमक सयामयाजीकरण िये अगदी लियान ्व्यात 
िोतये. ्या अ्वस्थियेत कुटुंब िये सयामयाजीकरणयाचये मुख् 
सयाधन असतये. ्यात मूल, भयाषया आहण मूलभूत ्वतमान 
पद्धती हशकतये. मूलभूत मूल्ये, ्वतमान पद्धती आहण 
भह्वष्यातील हशक्णयासयाठी आ्वश्क असणयारये 
दृहषटकोन कुटुंबयात हशकया्लया हमळतयात. कुटुंबयात 
ह्वह्वध भहूमकया समजतयात. कयािी जबयाबदयाऱ्या आहण 
कतमाव्याचंये ज्यान मुलयालया पयालक आहण इतर 
कुटुंबी्यंाकडून िोतये. िये प्रयामुख्यांनी अनौपचयाररक 
स््वरूपयाचये हशक्ण असतये. प्रयामुख्यानये तये सकयारयातमक 
आहण नकयारयातमक स््वरूपयाचये असतये. सकयारयातमक 

आहण नकयारयातमक मयान्तया दयेऊन मयान् आहण अमयान् 
्वतमान पद्धती मुलयांमध्ये रुज्वल्या जयातयात. सकयारयातमक 
मयान्तयेमध्ये शयारीररक िया्वभया्व (उदया., िसणये) 
शयाहबदक मयान्तया (चयांगलया मुलगया/मुलगी), भौहतक 
पयाररतोहषक (्वस्तुरूपी) आहण नकयारयातमक मयान्तयेमध्ये 
नकयारयातमक प्रहतसयादयापयासून तये शयारीररक हशक्येप्ांत 
ह्वह्वध गोषटटींचया समया्वयेश िोतो. मयान् ्वतमान पद्धती 
मुलयांमध्ये ह्वकहसत करण्याचये मितत्वयाचये कया्मा कुटुंब 
करत असतये.

  कुटुंबयात िोणयारये सयामयाजीकरण िये खूप ्वयेग्वयेगळ्या 
प्रकयारये िोत असतये. कयारण कुटुंबयाचया एकच असया 
सया्वमाहत्रक प्रकयार नसतो. स्ंुकत कुटुंबयात िोणयारये 
सयामयाजीकरण िये ह्वभकत कुटुंबयंातील सयामयाजीकरणयापयेक्या 
्वयेगळये असतये. ह्वभकत कुटुंबयांत फकत पयालक िये 
सयामयाजीकरणयाचये िस्तक असतयात, तर स्ंुकत कुटुंबयांत 
आजी-आजोबया, कयाकया-कयाकू, भया्वंडये ियेदयेखील 
मितत्वयाची भहूमकया बजया्वतयात. कयािी मुलये िी के्वळ 
एक पयालक असलयेल्या कुटुंबयांत ्वयाढतयात. तसयेच 
ह्वह्वध जयाती, ्वगमा आहण ह्वह्वध सयांस्ककृहतक 
पयाश्वमाभूमी असलयेल्या कुटुंबयात सयामयाजीकरण 
्वयेग्वयेगळ्या पद्धतीनये िोत असतये. ह्वह्वध कुटुंबयांतील 
सयामयाजीकरणयाचया प्रभया्व िया गरीब, ्वंहचत कुटुंबयांतील 
मूल आहण श्ीमंत, उच्च्वणची्/जयाती् कुटुंबयांतील 
मूल ्यांच्याकडये बघून समजू शकतये. 

  कुटुंबयातील सयामयाजीकरण मिणजये पयालकयांनी जये 
्व जये्वढये हशक्वलये आिये तये्वढयेच नयािी तर मुलये कधी 
कधी त्यालयािी ह्वरोध करू शकतयात हकं्वया आपली 
्वयेगळी मतये बन्वू शकतयात. आधुहनक समयाजयात जयेविया 
ह्वह्वध सयामयाजीकरणयाची मयाध्मये उपलबध असतयात 
तयेविया तर िी शक्तया खूपच ्वयाढतये.

६.३.२  सम्वयस्काांचा समूह    

  कुटुंबयाप्रमयाणयेच सम्व्स्कयांचया समिू िये दयेखील 
सयामयाजीकरणयाचये मयाध्म आिये. सम्व्स्कयांचये समूि 
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मिणजये सयाधयारण समयान ्व्याच्या हमत्रमंडळटींचये गट 
िोत. (उदया., लिये ग्रुप, हकशोर्व्ीन मुलयामुलटींचये गट, 
ज्येष् नयागररकयांचये गट) िये गट सयामयाजीकरणयासयाठी 
मितत्वयाचये असतयात. कयारण सम्व्स्कयांबरोबरच्या 
सयामयाहजक आंतरहरि्यांचया खूप प्रभया्व व्कतीच्या 
्वतमानया्वर पडतो. आपण कपडये कसये घयालतो इथिपयासून 
तये आपल्यालया कया् आ्वडतये आहण कया् आ्वडत 
नयािी इथिप्ांत. ्या गटयात शयाळया हकं्वया कुटुंबयाच्या 
तुलनयेत मोठ्या प्रमयाणयात समयानतयेचये ततत्व 
आंतरहरि्यांच्या बयाबतीत हदसून ्येतये.

सम्वयस्काांचा समूह

  ्या गटयातिी अनौपचयाररक स््वरूपयाचये मयान्तयेचये 
हनकष असतयात. एखयाद्याचये हदसणये, पसंत करणये 
हकं्वया त्यानये केलयेल्या ह्वनोदया्वर िसणये. एखयाद्यालया 
नयापसंत करणये हकं्वया त्याचया सि्वयास नयाकयारणये असये 
िोकयारयातमक ्व नकयारयातमक हनकष हदसून ्येतयात. 
हभन्न गटयंात, ह्वहभन्न पररहस्थितीत सम्व्स्क गटयातून 
्वयेग्वयेगळी मूल्ये हशकली जयातयात, परंतु मैत्रीसयारखी 
सयामयाहजक मूल्ये मयात्र आ्ुष्भर सयांभयाळली जयातयात. 

६.३.३  शाळा      

   शयाळया ्व हशक्ण िी सयामयाजीकरणयाची ददुय्म 
सयाधनये आियेत. औपचयाररक अभ्यासरिम आहण ह्वष् 
्व कौशल्ये ्यांतून आपण हशकत असतो. रोजचया 
संपक्क असलया तरीिी इतर सदस््यांशी प्रयाथिहमक 
स््वरूपयाचये संबंध हनमयामाण िोतीलच िये मयात्र सयांगतया ्येत 
नयािी. शयालये् हशक्णयातून जी मूल्ये, हन्मनये हशकली

जयातयात ती कुटूंबयातील हशक्णयापयेक्या एक पया्री पुढची 

असतयात. शयाळयेतून हशकल्या जयाणयाऱ्या मलू् ्व 
भहूमकयांची व्याप्ी अहधक असतये. शयाळयेत ग्रयेड, 
बहक्सये, कौतुक, प्रोतसयािन दयेणये अशया सकयारयातमक 
पद्धती ्व कयािी पररसस्थितीत नकयारयातमक पद्धतटींचया 
अ्वलंब केलया जयातो. सयांहघक भया्वनया, स्पधयामातमक 
गणु, हशस्त, अनुचलन ्या भया्वनया रुज्ूवन ह्वद्यार्यामालया 
पुढील जी्वनयासयाठी त्यार केलये जयातये.

शाळा

  मुलयांच्या हशक्णया्वर पररणयाम करणयाऱ्या अप्रत्क् 
अभ्यासरिमयाचया ह्वचयारिी समयाजशयास्त्रज् करतयात.  
अप्रत्क् अभ्यासरिम मिणजये शयाळयेत जयाण्याच्या 
दैनहंदन प्रहरि्येतून आपण अप्रत्क्ररत्या जये हशकतो 
तये स्वमाकयािी. सततया ्व अहधकयारयापुढये  नतमस्तक 
िोण्यापयासून एकूणच व््वस्थियेचया मयान रयाखणये िये आपण 
शयाळयेत अप्रत्क्ररत्या हशकतो.  कोणतयेिी प्रशन न 
ह्वचयारतया अयािये तसया व््वस्थियेचया स््वीकयार करणये िये 
त्यातून सहूचत केलये जयातये. उदया., जयेविया 
अभ्यासरिमयाव्हतररकत कयािी उपरिम घयेतलये जयातयात 
तयेविया शयाळया पररसर स््वच्तयेचये कयाम मुलयांपयेक्या मुलटींनया 
हदलये जयातये. सध्याच्या कयाळयात शयाळयांमध्ये अशया 
कयामयांत समयानतया आणण्याचये प्र्तन िोतयानया हदसतयात. 

६.३.४  प्रसाि माधयमे         

  आधुहनक कयाळयातील एक अत्ंत मितत्वयाचये 
सयामयाजीकरणयाचये मयाध्म/सयाधन मिणजये प्रसयारमयाध्मये. 
प्रसयारमयाध्मये िये आपल्या दैनहंदन जी्वनयाचये अह्वभयाज् 
भयाग बनलये आिये. एकया ्वयेळी खूप मोठ्या 
जनसमुदया्यासमोर तटस्थिपणये एखयादी गोषट मयांडण्याचये 
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िये मितत्वयाचये सयाधन असतये. व्कतीच्या व्हकतमतत्वया्वर 
प्रभया्व पयाडणयारये संदयेश, मयाहिती ्यांचये मोठ्या प्रमयाणया्वर 
प्रसयारण ्या मयाध्मयांद्यारये केलये जयातये. प्रसयार 
मयाध्मयंामध्ये पयारंपररक ्यापील मयाध्मये, उदया., 
्वतमामयानपत्रये, मयाहसके इत्यादी तसयेच इलयेकटट्ॉहनक 
मयाध्मये, उदया. रयेहडओ, दूरदशमान, मयाहिती तंत्रज्यानयानये 
ह्वकहसत केलयेली मयाध्मये, समयाज मयाध्मये इत्यादी 
सयाधनयांचया समया्वयेश िोतो. गयेल्या कयािी दशकयात एकया 
ह्वहशषट मयाध्मयातून लियान मुलयंाचये खूप ्वयेगळ्या 
प्रकयारये नयाट्यम्रीतीनये सयामयाजीकरण िोत आिये, तये 
मिणजये दूरदशमान. कयािी अभ्यासयांमधून असये स्पषट 
झयालये आिये की, मुलये शयाळयेपयेक्या जयास्त ्वयेळ दूरदशमान 
बघण्यात घयाल्वतयात. दूरदशमानचया प्रभया्व मुलयां्वर खूप 
लियान ्व्यापयासून पडण्यास सुरु्वयात िोतये ्व त्याचया 
प्रभया्व त्यांच्या बौद्् हधक ्व सयामयाहजक ह्वकयासया्वर 
िोतो.

प्रसाि माधयमे

  सयामयाजीकरणयाची सयाधनये मिणून प्रसयारमयाध्मयंाच्या 
भहूमकेत आधुहनक तयांहत्रक ह्वकयासयाचया खूप पररणयाम 
झयालया आिये. तंत्रज्यानयातील बदलयंामुळये प्रसयारमयाध्मयांचया 
ह्वस्तयार झयालया आिये. प्रसयारमयाध्मयंाच्या आहण 
सयामयाहजक मयाध्मयांच्या ह्वह्वध प्रकयारयांमधून लोक 
त्यांचया खूप ्वयेळ आभयासी जगयाच्या संपकयामात रियाण्यात 
घयाल्वतयात. पण त्याच ्वयेळी कधी कधी कुटुंब, हमत्र 
इत्यादी इतर सयामयाजीकरणयाच्या सयाधनयांपयासून तये 
ददुरया्वतयात. दूरदशमान्वरील कया्मारिम आहण हसनयेमया िये 
आज व्कतीच्या जी्वनया्वर मोठया प्रभया्व पयाडतयानया 

आपल्यालया हदसतयात, व्कती दूरदशमान्वर कया् 
बघतयात, रयेहडओ्वर कया् ऐकतयात आहण इंटरनयेट्वर 
(आंतरजयाल) कया् ्वयाचतयात, त्या्वर अ्वलंबून 
असण्याचये त्यांचये प्रमयाण आज आधुहनक तंत्रज्यानयामुळये 
्वयाढलये आिये. आज अहधकयाहधक ्वयेळ प्रसयारमयाध्मयांनया 
हदलया जयातो ्व त्यातलया कमयाल ्वयेळ िया करमणुकीसयाठी 
्वयापरलया जयातो.

  प्रसयारमयाध्मयांची झयेप खूप मोठी असतये ्व 
मयाहितीचये प्रसयारण अहधक लोकशयािी पद्धतीनये करणये 
सिज शक् असतये. जी गया्वये रस्त्यांनी जोडलयेली 
नयािीत अशया हठकयाणी electronic संपक्क िोऊ 
शकतो. प्रसयारमयाध्मयंाच्या अशया सुह्वधयेमुळये मयाहितीचये 
प्रसयारण, जनमत त्यार करणये, मूल् रुज्वणये िी 
मितत्वयाची कया्वे पयार पयाडण्यात प्रसयारमयाध्मये 
मितत्वयाची भहूमकया बजया्वत आियेत; पण हिंसयेच्या 
दृश् प्रदशमानयातून लियान मुलये ्व ्ु्वकयां्वर खूप गंभीर 
पररणयामिी िोत आिये. ्या्वर अजून संशोधन िोण्याची 
गरज आिये. प्रसयार मयाध्मयंाचया ह्वस्तयार आहण त्यांचया 
आश् ्या गोषटी स्वयामात मितत्वयाच्या आियेत.  

हे बघूया!

्वास्््वदशबी कायमिकम (Reality shows) 
णक्ती ्वास््ण्वक अस्ा्?

भयारती् दूरदशमान्वर ‘ररॲहलटी शो’ ची 
संख्या सयातत्यानये ्वयाढत आिये. त्यांच्या व्यापक 
पररणयामयांचया अभ्यास करणयारये संशोधन अजूनिी 
व्यापक स््वरूपयात िोत नयािी. परंतु जये संशोधन 
झयालये आिये त्या्वरून िये स्पषट िोतये की, लियान 
मुलयां्वर ्या ‘ररॲहलटी शो’ चये खोल ्व दूरगयामी 
पररणयाम िोत आियेत. िये कया्मारिम ‘द्ैवी गुणयांचया 
शोध’ घयेतयात. त्याचया आत्ंहतक पररणयाम लियान 
मुलये ्व पयालकयां्वर िोत असतो. ‘हबग बॉस’ 
सयारखये कया्मारिम हकं्वया ‘रोडीज शो’ सयारख्या 
कया्मारिमयांमधून दयादयाहगरी िी सयामयान् आिये असये 
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दयाख्वलये जयातये. तसयेच अत्ंत हश्वरयाळ भयाषयािी 
्वयापरली जयातये. प्रौढ प्रयेक्कयांच्या लक्यात ्येतये की, 
िये स्वमा आधीपयासूनच ठरलयेलये असतये. पण 
मुलयांची तये्वढी पररपक्वतया  नसतये. त्यामुळये 
खऱ्या आहण खोट्ययातलया फरक त्यांच्या लक्यात 
्येत नयािी ्व ्या कहथित खऱ्याखोट्ययाची 
सरहमसळ िोऊन त्यांच्या मनयात गोंधळ हनमयामाण 
िोतो. कयािी ्वयास्त्व कया्मारिमयांमध्ये असयेिी 
दयाख्वलये जयातये की, िये स्पधमाक आपल्या जी्वयाची 
प्वयामा न करतया अत्ंत धोकयादया्क ककृत्ये करत 
असतयात. लियान मुलये अनुकरणयातून गोषटी 
हशकत असतयात. अनयेकदया असये कया्मारिम पयाहून 
मुलयेिी धोकयादया्क ककृत्ये करण्याचया प्र्तन 
करतयात. त्यातून त्ंयाच्या जी्वयालया धोकया हनमयामाण 
िोऊ शकतो.

उपकम - १
  ‘बल्ू वियेल’ सयारख्या online game 
च्या आवियानयां्वर आहण त्यातल्या धोक्यां्वर एक 
गटचचयामा आ्ोहजत करया. मुलये असये धोके 
पतकरया्लया कया त्यार िोतयात ्याची उततरये 
शोधण्याचया प्र्तन करया. ्यात पयालकयांचया दोष 
आिये कया आहण कया्द्याची भहूमकया कया् 
असया्वी ्याचयािी ह्वचयार करया.

उपकम - २
  दूरदशमान्वरच्या जयाहिरयाती हकं्वया संदयेश बघया 
आहण भ्रषटयाचयार, मयादक द्व्यांचये सये्वन, धुम्रपयान 
्व इतर मितत्वयाच्या प्रशनयांबयाबत जयाणी्व जयागृती 
हनमयामाण करण्यात िये मयाध्म हकती प्रभया्वी ठरतये 
आिये ्याचया ह्वचयार करया.

६.३.५ शेजािती  

  शयेजयाऱ्याबंरोबरचया संपक्क िये सयामयाजीकरणयाचये एक 
मितत्वयाचये सयाधन आिये. गया्व, शिर हकं्वया उपनगरयात 

भौगोहलकदृषट्यया एकत्र रियाणयारया समुदया् मिणजये ‘शयेजयारी’ 
िो्. एक सयामयाहजक समुदया् मिणून शयेजयाऱ्यांच्यात 
समोरयासमोरचये प्रत्क् संबंध प्रस्थियाहपत िोतयात. कुटुंबयापयेक्या 
मोठये असये तये स्थियाहनक, सयामयाहजक एकक असतयात. ्या 
मोठ्या समुदया्याचया कुटंुब िया एक भयाग बनतये. लियान मुलये 
कुटुंहब्यांप्रमयाणयेच शयेजयाऱ्यांमध्ये रममयाण िोतयात. 
शयेजयाऱ्यांमुळये कुटुंब ्या ्ोट्यया घटकयाच्या म्यामादयेत न 
रियातया मुलये मोठ्या प्रमयाणया्वर संपक्क सयाधू लयागतयात. 
ह्वस्तयारीत सयामयाहजक संबंध हनमयामाण िोऊ लयागतयात. फकत 
स््वतःच्या पयालकयांऐ्वजी शयेजयारपयाजयारील इतर प्रौढ 
व्कतटींचया प्रभया्विी लियान मुलयां्वर पडत असतो ्व त्यातून 
त्याचंये ्वतमान, व्हकतमत््व आकयार घयेत असतये. िये संबंध 
सयंास्ककृहतक समयारंभ, खयेळयाच्या स्पधयामा, कयािी सयामयाहजक 
प्रशन उदया., ्वयाितूक, प्यामा्वरण ्यातून हनमयामाण िोत 
असतयात ्व त्यातून लियान मुलये खूप कयािी हशकत 
असतयात.

शेजािती
६.३.६ कामाचती जागा                    

 सयामयाजीकरण िी आ्ुष्भर चयालणयारी प्रहरि्या 
आिये. प्रौढयांचये सयामयाजीकरण ्या संकलपनयेतून िी प्रहरि्या 
स्पषट िोतये. प्रौढयंाच्या सयामयाजीकरणयाचये एक मित््वयाचये 
सयाधन मिणजये कयामयाची जयागया िो्. प्रौढ व्कती आपल्या 
जी्वनयातील जयास्तीत जयास्त कयाळ ्या हठकयाणी व्तीत 
करत असतये. िये सयामयाजीकरण मिणजये व्कती न्वीन 
कौशल्ये, ज्यान आहण कयामयाच्या दृषटीनये आ्वश्क 
असणयाऱ्या ्वतमान पद्धती सतत आतमसयात करत असतये. 
ह्वह्वध व्कतटींच्या संपकयामातून, प्रहशक्णयातून, उद ्बोधन 
आहण औपचयारीक संपकयामातून व्कती न्वीन भूहमकया 
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व्कतीलया स््वतःचये पुन्वमासन करून समयाजयात पुनिया 
परतया्चये असतयेच पण तरुूंग्वयासयात व्क्तीलया तरुुंगयातील 
हन्मयंाप्रमयाणये न्वीन जी्वन स््वीकयारया्वये लयागतये. त्यासयाठी 
स््वतःच्या ्वतमानयात बदल घड्वून आणया्वये लयागतयात. 
पुनसयामामयाजीकरणयाची तीव्रतया तये कोणत्या ससं्थियेत िोत 
आिये ्या्वर अ्वलंबून असतये. उदया., व्कती जयेविया संपणूमा 
्वयेगळये व्या्वसयाह्क जी्वन स््वीकयारतये तयेवियाचये 
पुनसयामामयाजीकरण िये सोपये असतये परंतु कैद्याचये तुरुंगयातील 
पुनसयामामयाजीकरण कठीण असतये. ्यालया ससं्थियातमक/
संस्थियागत पुनसयामामयाजीकरण मिणतयात.

्ुरुंग

  अष्वहांग गॉफमन ्यांनी ससं्थियातमक िी संज्या प्रथिम 
्वयापरयात आणली. जी पुनसयामामयाजीकरणयाशी संबंहधत 
आिये. ्या प्रहरि्येत व्कतीलया संपूणमा समयाजयापयासून दूर/
अहलप् ठये्वलये जयातये. ्येथिये समयाजयापयासून दूर, कया्द्यांच्या 
कठोर बंधनयात, बहंदस्त हभंतटींमध्ये व्कतीलया ठये्वलये 
जयातये. उदया. तुरुंग, मयानहसक आरोग् सुह्वधया. ्या 
संस्थियांचया मूलभूत ियेतू िया व्कतीचये न्वीन भूहमकेसयाठी 
पूणमातः पुनसयामामयाजीकरण करणये िया असतो. अशया 
हठकयाणचये पुनसयामामयाजीकरण िये अत्ंत तीव्र ्व कठीण 
असतये. व्कतीची आधीची ओळख पणूमापणये पुसून 
टयाकून त्या ससं्थियेच्या हन्मयांच्या चौकटीत बसणयारी 
पूणमापणये न्वीन भहूमकया त्या व्कतीलया स््वीकयारया्वी 
लयागतये. आपलये पू्वचीचये आ्ुष्, ्वयापरयातल्या ्वस्तू 
उदया., कपडये, इतर ्वयापरयातल्या गोषटी, ऐषोआरयाम िये 
स्वमा सोडून चयार हभंतटींच्या आतलये, जी्वन स््वीकयारया्वये 
लयागतये. त्यासयाठी अत्ंत प्रखर इच्याशकती आहण 
हनधयामारयाची आ्वश्कतया असतये. 

हशकत असतये. कयामयाच्या हठकयाणी व्कती ्वयेग्वयेगळ्या 
्व्ोगटयांतील ्व ्वयेग्वयेगळ्या सयामयाहजक आहण सयंास्ककृहतक 
पयाश्वमाभूमीच्या व्कतटींनया भयेटत असतये. कयामयाच्या 
हठकयाणच्या आंतरहरि्या व्कतीलया ह्वह्वध क्येत्रयांतील 
ज्यानयाच्या कक्या रुंदया्वण्यास मदत करीत असतयात. चूक 
हकं्वया बरोबर ्या ह्वष्ीची पररमयाणये बदलया्लया मदत 
करीत असतयात. स््व आहण इतर ्यांच्यातील फरक लक्यात 
आणून दयेत असतयात.
६.४ पुनसामिमाजतीकिि 

  सयामयाजीकरण िी आ्ुष्भर चयालणयारी प्रहरि्या 
असल्यामुळये मयाणूस सतत न्वीन गोषटी हशकू शकतो. 
ज्यान, कौशल्ये आहण मूल्यांच्या संदभयामात आधुहनक जग 
िये अत्ंत गुंतयागुंतीचये आिये. ्या स्वयाांशी जुळ्वून घयेण्यासयाठी 
मयाणसयालया जशया न्वीन गोषटी सतत हशकत रियाव्या 
लयागतयात त्याप्रमयाणयेच कयािी गोषटी सोडून द्याव्या हकं्वया 
ह्वसरया्लयािी लयागतयात. जुनी मूल्ये, भहूमकया, ्वतमान 
पधदती आहण हन्मनये कयािी ्वयेळया सोडून दयेण्याच्या हकं्वया 
त्याग करण्याच्या प्रहरि्येलयाच ‘पुनसयामामयाजीकरण’ असये 
मिणतयात.

  कयािी ्वयेळयेलया मनुष् अशया पररहस्थितीत सयापडतो की 
त्यालया जुनी जी्वनपद्धती, अनुभ्व ्यापयासून फयारकत 
घयेऊन न्वीन पूणमातः ्वयेगळी जी्वनपद्धती स््वीकयारया्वी 
लयागतये. आधीची ह्वचयारपद्धती, जी्वनपद्धती पणूमातः 
ह्वसरया्वी लयागतये. न्वीन जी्वनपद्धती िी फकत ्वयेगळी 
नसतये तर आधीच्या जी्वनयाशी ह्वसंगत असतये. त्यामुळये 
व्कतीलया सयामयाहजक मूल्ये, श्द्धया, ह्वश्वयास, हन्मनये 
्यांच्याबयाबत खूप जयागरूक रिया्वये लयागतये. 
पुनसयामामयाजीकरणयाचया पया्या मिणजये आधी हशकलयेलये 
ह्वसरणये आहण न्वीन हशकणये.

  पुनसयामामयाजीकरणयाच्या प्रहरि्येत पुनसयामामयाजीकरण 
करणयाऱ्या सयामयाहजक संस्थियेची मूल्ये, दृहषटकोन, कौशल्ये 
व्कतीलया नव्यानये हशक्वली जयातयात ्व त्या हन्मयांप्रमयाणये 
व्कतीलया ्या स्वमा गोषटी त्या प्रमयाणयात हशकयाव्या 
लयागतयात. आतमसयात करयाव्या लयागतयात. तुरुंग्वयास िये 
पुनसयामामयाजीकरणयाचये समपमाक उदयािरण आिये. कैदी 
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  थिोडक्यात पुनसयामामयाजीकरण मिणजये अत्ंत खडतर 
मयागयामा्वरून स््वतःच्या भूहमकेची पनुमाउभयारणी करणये ्व 
सयामयाहजक ‘स््व’ ची जयाणी्व हनमयामाण िोण्याची प्रहरि्या 
िो्. बहुतयेक ्वयेळया िी एक ियेतुप्ूवमाक आहण तीव्र 
स््वरूपयाच्या बदलयाची प्रहरि्या असतये. जर एखयादी गोषट 
हशकून आतमसयात करतया ्येतये तर तीच गोषट प्र्तन करून 
ह्वसरतयािी ्येऊ शकतये ्याच ततत्वयालया अनुसरून 
पुनसयामामयाजीकरणयाची प्रहरि्या शक् असतये.

उपकम - ३
 पुनसयामामयाजीकरणयासयाठी ‘Total Institution’  
ची गरज असतये कया? असयेल तर कया? आहण 
नसयेल तर कया नयािी ्या्वर गटचचयामा आ्ोहजत 
करया.

सयामयाजीकरणयाच्या हनरंतर चयालणयाऱ्या प्रहरि्येतून 
मयान्व प्रयाणी सुसंस्ककृत, समयाजशील कसया बनतो तये 
्या पयाठयातून तुमिी हशकलयात. कुटुंब, हशक्ण, हमत्र 
परर्वयार, प्रसयारमयाध्मये ्यांचया आपल्या जी्वनया्वर हकती 
प्रभया्व असतो तये आपण पयाहिलये. ्वयेग्वयेगळ्या 
्वयातया्वरणयाशी जुळ्वून घयेतयानया आपल्यालया 
पुनसयामामयाजीकरणयाचीिी सतत गरज असतये िये दयेखील 
तुमियांलया समजलये असयेल आहण आपण तसये केलये 
नयािी तर त्याचये कया् पररणयाम भोगया्वये लयागतील 
्याचीिी जयाणी्व तुमियालया नककीच िोईल.

l	सयामयाजीकरण िी एक प्रहरि्या असून त्यात 
व्कतीचये व्हकतमतत्व ह्वकहसत िोऊन ती 
समयाजयाची कया्मारत सदस्् बनतये.

l	 मयान्वी ्वतमानपद्धती हशकणये िी हनरंतर प्रहरि्या 
असून सयामयाजीकरणयातून आपण ्वतमानयाचये हन्म 
हशकून सयामयाहजक समूियाचये कया्मारत सदस्् िोतो.

l	 एकया व्हकतगत ‘स््व’ लया सयामयाहजक ओळख 
दयेण्यासयाठी सयामयाहजक आंतरहरि्यांची गरज असतये.

l	समयाजयाच्या ज्या ह्वह्वध समूियंामध्ये आहण 
सयामयाहजक संबंधयांमध्ये सिभयागी िोऊन व्कती 
समयाजयाची सदस्् बनतये त्यानंयाच सयामयाजीकरणयाची 
सयाधनये/मयाध्मये असये मिणतयात. 

l	अगदी न्वजयात अभमाकयाच्या सयामयाजीकरणयाची 
प्रहरि्या जरी कुटुंबयात सुरू िोत असली तरी  कुटुंब 
िये सयामयाजीकरणयाचये एकमये्व सयाधन नविये. ह्वह्वध 
सयामयाहजक समूि आहण संस्रयायांनया सयामयाजीकरणयाची 
सयाधनये मयानलये जयातये. उदया.शयाळया, सम्व्स्कयांचया 
गट, प्रसयारमयाध्मये, शयेजयार इत्यादी.

l कधी कधी व्कतीलया न्वीन गोषटी हशकून ्व 
जुनये सोडून दयेऊन न्वीन पररहस्थितीशी आहण 
प्यामा्वरणयाशी जुळ्वून घ्या्वये लयागतये. िी जुनी 
मूल्ये, ्वतमानपद्धती, हन्मनये, भहूमकया सोडून 
दयेऊन न्वीन आतमसयात करण्याच्या प्रहरि्येलया 
पुनसयामामयाजीकरण असये मिणतयात.

सािाांश 

स््वाधयाय
प्र.१ (अ) णदलेलया पयामियाांपैकी योग्य पयामिय णन्वडून ण्विाने 

पूिमि किा.
 १.  ज्या प्रहरि्येतून व्कती समयाजयातील हन्मनये हशकतये 

हतलया .............  मिणतयात.
  (संमीलन, सयामयाजीकरण, सिकया्मातया)
 २. कुटंुब सयामयाजीकरणयाचये .............  सयाधन आिये.

  (प्रयाथिहमक, ददुय्म, प्रयादयेहशक)
 ३. शयाळया िये सयामयाजीकरणयाचये ...........  सयाधन आिये.
  (प्रयाथिहमक, ददुय्म, प्रयादयेहशक)
 ४. दूरहचत्र्वयाणी िये ........  संपकयामाचये मयाध्म आिये.
  (श्याव्, दृक ्, दृक् -श्याव्)
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उपकम 
 तुमच्या ्वगयामातील हकं्वया तुमच्या कोणत्यािी ५ 
सम्व्स्कयांच्या मुलयाखती घयेऊन तये स्वमासयाधयारणतः 
फेसबुक, इंस्टयाग्रयाम, स्नॅपचॅट ्यासयारख्या सयामयाहजक 
मयाध्मयां्वर हद्वसयातलया हकती ्वयेळ घयाल्वतयात, कोणत्या 
गोषटी हशकतयात, कोणत्या ह्वष्यां्वर चचयामा  करतयात, 
त्याचया त्यांच्या्वर कया् पररणयाम िोतो िये शोधया. त्या्वर 
१०० तये १५० शबदयांत अि्वयाल त्यार करया.

 (ब)  चुकीचती जोडती दुरुस्् करून णलहा.
 १. (i) भयाषया, मूलभूत ्वतमान - कुटुंब
  (ii) सम्व्स्कयांचया समूि मतै्रीसयारखी सयामयाहजक 

मूल्ये 
  (iii) शयेजयारी - संघभया्वनया, हशस्त 
  (iv) प्रसयार मयाध्मये - जनमत त्यार करणये 

 (क)  प्रतयेक ण्विान ्वाचा आणि चौकटती् णदलेलया 
योग्य सांज्ा ओळखनू णलहा.

इंटरनयेट, सम्व्स्कयांचया समूि/गट, बयाल्या्वस्थियेतील 
सयामयाजीकरण

 १. जी्वनयाच्या प्रयारंहभक अ्वस्थियेत घडून ्येतये.
 २. आजच्या कयाळयातील जयागहतक प्रभया्व
 (ड)  अिोिेष्ख् शबदाचया जागती अचूक शबद णलहून 

ण्विाने पूिमि किा.
 १. रयेहडओ िये संप्रयेषणयाचये दृक-श्याव् मयाध्म आिये.
 २. सम्व्स्कयांचये समूि िये सततया्वयादी सयाधन आिये.

प्र.२ (अ) णदलेलया सांकलपनेचे योग्य उदाहिि णलहा ्व 
्ुमचया उत्िाचे सम्मिन किा.

 १. कुटुंबयातील सयामयाजीकरण
 २. पुनसयामामयाजीकरण 

 (ब)  टतीपा णलहा.
 १. मीडच्या मतये ‘स््व’ची हनहममाती
 २. सयामयाजीकरणयाची सयाधनये
 ३. पुनसयामामयाजीकरण

प्र.३   खालतील सांकलपना उदाहििासह स्पटि किा.
 १. प्रयाथिहमक सयामयाजीकरण
 २. ददुय्म सयामयाजीकरण

प्र.४ (अ) पुढतील सांकलपना णचत् पूिमि किा.

***

  (ब)  खालतील ण्विान ेचकू की बिोबि ह ेसाांगनू सकािि 
स्पटि किा.

 १. सयामयाजीकरण िी आ्षु्भर चयालणयारी प्रहरि्या आिये.
 २. जयाहिरयातटींचया ग्रयािकयांच्या ्वतमानया्वर पररणयाम िोतो.

प्र.५  आपले म् नोंद्वा.
 १. ‘रियेकींग न्ूज’ मुळये भीती/धयास्ती पसरह्वणयारी 

प्रहतहरि्या हनमयामाण िोतये. िये असये कया घडतये? 
्यासंबंधी समपमाक उदयािरण दयेऊन स्पषट करया.

 २. जरी त्याचं्या घरी ती भयाषया ्वयापरली जयात नसली तरी 
अस््वीकयारयािमा भयाषयेचया बयालकयांकडून अनयेकदया ्वयापर 
केलया जयातो, िये कशयामुळये घडत असया्वये? स्पषट 
करया.

प्र.६  खालतील प्रशनाचे सण्वस््ि उत्ि णलहा. (सािािि 
१५०-२०० शबद)

 १. तमुिी इटंरनयेटच्या ्गुयातील हपढीचये प्रहतहनहधत्व करत 
आियात. इंटरनयेटमुळये िोणयाऱ्या सकयारयातमक ्व 
नकयारयातमक पररणयामयाबद्ल चचयामा करया.

सयामयाजीकरणयाची
 सयाधनये
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७. सामाणजक स््ितीकिि

७.१ सामाणजक स््ितीकिि ः वयाखया आणि 
मूलभू् ्वैणश्टे

७.२ सामाणजक स््ितीकििाचे प्रकाि
७.३ सामाणजक गण्शतील्ा

प्रस््ा्वना

  आपल्या सभो्वतयालच्या समयाजयामध्ये ह्वहभन्नतया 
असलयेली हदसून ्येतये. त्यामुळयेच समयाज िया ्वयेग्वयेगळ्या 
स्तरयांमध्ये हकं्वया ्वगयाांमध्ये ह्वभयागलयेलया हदसून ्येतो. 
बहुतयांशी समयाजयामध्ये सयामयाहजक ह्वभयाजन आहण 
सयामयाहजक स्तरीकरण हदसून ्येतये. प्रत्येक हठकयाणी 
समयाज िया ्वयेग्वयेगळ्या स्तरयांत ह्वभयागलया गयेलयेलया 
हदसतो. परंपरयागत चयालत आलयेल्या स्तरीकरणयाच्या 
उतरंडीनुसयार व्क्ती हकं्वया ्वगयामालया उच्च हकं्वया 
कहनष् स्थियान हमळतये ्यालयाच ‘स्तरीकरण’ असये 
मिणतयात. समयाजयातील ्वगयाांमध्ये हदसून ्येणयारी 
रचनयातमक असमयानतया िी सयामयाहजक स्तरीकरण 
दशमा्वतये. ्यालयाच आपण समयाजयातील ह्वह्वध ्वगयाांमधील 
रचनयातमक असमयानतया असयेिी मिणू शकतो. 

  समयाज व््वस्थियेमध्ये व्कतीलया त्याच्या 
उतरंडीनुसयार स्थियान प्रयाप् िोतये. ्या संकलपनयेलया 
समयाजशयास्त्रज् ‘सयामयाहजक स्तरीकरण’ असये मिणतयात.

सामाणजक ण्वरम्ा

  सयामयाहजक ह्वभयेदीकरण हकं्वया ह्वभयाजन आहण 
सयामयाहजक स्तरीकरण ्यांतील फरक जयाणून घयेणये 
मित््वयाचये आिये. सयामयाहजक ह्वभयेदीकरण िी संज्या 
समयाजयामधील समयांतर (horizontal) स्तरयात 
असणयाऱ्या ्वगयामाची ह्वभयागणी दशमा्वतये तर सयामयाहजक 
स्तरीकरण िये समयाजयातील ऊध्वमा पद्धतीचये (vertical) 
ह्वभयाजन दशमा्वतये. स्तरीकरणयाच्या व््वस्थियेमध्ये स्तरयांची 
उच्च श्येणी हकं्वया कहनष् श्येणी ्याप्रमयाणये मयांडणी 
केलयेली हदसून ्येतये.

  सयामयाहजक ह्वषमतया िी संज्या सयामयाजीकररत्या 
हनमयामाण केलयेल्या असमयानतयेह्वष्ी ्वयापरण्यात ्येतये. 
सयामयाहजक स्तरीकरण िया सयामयाहजक ह्वषमतयेचया 
ह्वहशटि भयाग आिये. ्यामधून आपणयांस समयाजयातील 
ह्वहशषट ्वगमा िये एकमयेकयांच्या अनुषंगयानये कसये रचलये 
गयेलये आियेत िये हदसून ्येतये.

७.१ सामाणजक स््ितीकिि : वयाखया आणि 
मूलभू् ्वैणश्टे

७.१.१ वयाखया

	 १.	ऑकिफर्ज	 सरक्शनरी	 ः “सयामयाहजक स्थियान 
हकं्वया ्वगमा ्या्वर आधयाररत असणयारी समयाजयाची 
ह्वभयागणी मिणजये सयामयाहजक स्तरीकरण िो्.”

 २.	 पासकल	 सगिब्ट्ज	 ः “श्येषठ, कहनषठतयेच्या 
ततत्वया्वर समयाजयाची कया्मस््वरूपी गटयात केलयेली 
ह्वभयागणी मिणजये सयामयाहजक स्तरीकरण िो्.”

 ३.	 हॅरी	 जॉनिन	 ः “सयामयाहजक स्तरीकरण िी अशी 
प्रहरि्या आिये की, ज्यामध्ये ह्वह्वध व्कतटींनया 
आहण समूियंानया हभन्न-हभन्न स्तरयांत श्येणीबद्ध 
केलये जयातये. त्यामुळये एकया स्तरयामध्ये असणयाऱ्या 
व्कती हकं्वया समूि समयान श्येणी प्रयाप् करतयात.”
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७.१.२ सामाणजक स््ितीकििाचती मूलभू् ्वैणश्टे

१.   स््ितीकिि सामाणजक स््वरूपाचे अस्े :  
सयामयाहजक स्तरीकरण िये व्कती-व्कतटींतील 
हभन्नतयेचये स््वरूप नसून समयाजयाचये एक ्ैवहशषट्य 
आिये. थिोडक्यात, स्तरीकरण िये शयारररीक 
्ोग्तयेनुसयार ठर्वलये जयात नसून सयामयाहजक 
नीतीहन्म, रीती हकं्वया परंपरयेनुसयार ठर्वलये 
जयातये. ्याचबरोबर स्तरीकरण रयाजकी्, 
आहथिमाक, धयाहममाक अशया इतर संस्थियां्वरिी 
अ्वलंबून असतये.

२.   णपढ्ान् ्णपढ्ा णटकून िाह्े ः स्वमाच 
समयाजयामध्ये पयालकयांचया असलयेलया सयामयाहजक 
दजयामाच मुलयांनया प्रयाप् िोतो. अशयाप्रकयारये 
ह्वषमतयेची िी रचनया हपढ्यानहपढ्या चयालूच 
रयाितये. 

 ३.  सा्वमिणत्क पिां्ु बदलिािे अस्ेः  आपणयांस 
स्वमात्रच सयामयाहजक स्तरीकरण पिया्लया 
हमळतये. ्याचबरोबर सयामयाहजक ह्वषमतयेच्या 
स््वरूपयामध्ये ्वैह्वध् हदसून ्येतये. ह्वषमतया िी 
‘कोणत्या बयाबतीत’ आहण ‘कशया स््वरूपयाची’ 
आिये िये समयाजयानुसयार बदलत जयातये.

४.   ण्वरम्ा अां्भूमि् अस्े ः कोणतीिी 
स्तरीकरणयाची व््वस्थिया िी कयािी ठरया्वीक 
व्कतटींनया जयास्तीत-जयास्त संधी उपलबध 
करून दयेतये आहण त्याचये फकत समथिमानच नयािी 
तर िये कसये ्ोग् आिये ्याचया पयाठपुरया्वया 
करतये. समयाजयानुसयार ह्वषमतयेचये स््वरूप ्व 
ह्वशलयेषण बदलत जयातये. 

५.   वयर्ीं्वि परििाम हो्ो ः स्तरीकरण िये 
व्कतीच्या संपणूमा जी्वनयाच्या पैलू्ंवर पररणयाम 
करतये. समयाजयामध्ये असणयाऱ्या उतरंडीमुळये 
व्कतीच्या समयाजजी्वनया्वर पररणयाम िोतो. 
समयाजयामध्ये असणयाऱ्या ह्वहशषट उतरंडीमुळये 
कयािी व्कतटींनया ्याचया चयांगलया अनुभ्व ्येतो 

तर कयािटींनया ्वयाईट अनुभ्व ्येतो. ्याचया 
पररणयाम जी्वनयातील संधी आहण जी्वनशैली 
्या दोन गोषटटीं्वर झयालयेलया हदसतो. 

७.२ सामाणजक स््ितीकििाचे प्रकाि

सयामयाहजक स्तरीकरणयाचये दोन प्रकयार असतयात :

  (i) बांणदस्् स््ितीकिि ः ज्यामध्ये व्कती हकं्वया 
समूियालया आपलया सयामयाहजक स्तर बदलण्याचये स््वयातंत्् 
नसतये अशया स्तरीकरणयालया बंहदस्त स्तरीकरण असये 
मिणतयात. जनमयानये प्रयाप् िोणयारया सयामयाहजक स्तर 
आ्ुष्भर हटकून रयाितो. मिणजयेच ्या व््वस्थियेत 
सयामयाहजक गहतशीलतयेलया ्वया्व नसतो. व्कती हकं्वया 
समूियालया एकया स्तरयातून ददुसऱ्या स्तरयात जयातया ्येत 
नयािी. भयारतयातील ्वणमाव््वस्थिया ्व जयातीव््वस्थिया िये 
बंहदस्त स्तरीकरणयाचये उदयािरण आिये.

  (ii) मुर् स््ितीकिि ः जयेविया व्कती हकं्वया 
समूियालया आपलया सयामयाहजक स्तर बदलण्याचये स््वयातंत्् 
असतये त्यालया मकुत स्तरीकरण मिणतयात. मिणजयेच 
्या प्रकयारयात सयामयाहजक गहतशीलतयेलया ्वया्व असतो. 
व्कती हकं्वया समूि एकया स्तरयातून ददुसऱ्या स्तरयात 
जयाऊ शकतये. आधुहनक औद्ोहगक समयाजयातील ्वगमा 
व््वस्थिया (उदया., उच्च ्वगमा, मध्म ्वगमा ्व कहनष् 
्वगमा) िये मुकत स्तरीकरणयाचये उदयािरण आिये. उदयािरणयाथिमा, 
मुकत स्तरीकरणयाचये हनकष प्रयामुख्यानये सततया, संपतती, 
बुद्् हधमततया, कौशल्ये इत्यादी आियेत.

  ्यापुढये आपण बहंदस्त आहण मुकत स्तरीकरणयाचये 
प्रकयार मिणून जयातीव््वस्थिया ्व ्वगमाव््वस्थियेचया ह्वचयार 
करणयार आिोत. 

  ७.२.१ जा्ती वय्वस््ा

   पयारंपररक भयारती् समयाजयामध्ये सयामयाहजक 
प्रयाधयान् रिमयानुसयार ्वयेग्वयेगळ्या जयातीच्या उतरंडीची 
रचनया हदसून ्येतये. जयातीव््वस्थियेमध्ये “पह्वत्र आहण 
अपह्वत्र” ्या संकलपनयेशी जयातीचये असलयेलये स्थियान 
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हनगहडत असतये. व्कतीचये स्थियान िये त्याच्या 
जनमयासोबतच ्या जयातीव््वस्थियेमध्ये जोडलये जयातये. 
मिणून जयात िये बंहदस्त सयामयाहजक स्तरीकरणयाचये 
उदयािरण आिये. िये ह्वशयेषतः भयारती् उपखंडयाचये 
्ैवहशषट्य आिये. ‘Caste’ िया शबद ‘casta’ ्या 
मूळ स्पॅहनश शबदयापयासून त्यार झयालया आिये. ्याचया 
अथिमा ्वंश हकं्वया ्वणमा असया िोतो. भयारतयात ज्यांनया 
प्ूवयामापयार ‘जयाती’ असये संबोधलये जयात िोतये त्यांनया 
पोतुमागीजयांनी स्वमाप्रथिम ‘जयात’ (caste) असया शबद 
्वयापरलया.

   जयात िये स्तरीकरणयातील बहंदस्त व््वस्थियेचये 
उदयािरण आिये. जयातीव््वस्थिया िी समकयालीन 
समयाजयामध्ये बदलतयानया हदसत आिये. जयाती 
व््वस्थियेच्या कयािी व्याख्या आहण ्वैहशषट्यये खयाली 
हदलयेल्या आियेत.

वयाखया

 १.	 एि्.	 एि्.	 ररिले	 ः “जयात िया समयान ्व 
्ंवशपरंपरयागत चयालत आलयेलये नया्व धयारण 
करणयाऱ्या, ्वंशपरंपरयागत चयालत आलयेलया 
व््वसया् ्व उद्ोगधंदया करणयाऱ्या कुटुंबयाचया 
एकहजनसी समूि िो्.”

 २.	 जॉज्ज	 ल्ययंरबग्ज	 ः “जयात िया एक असया न 
बदलणयारया ्वगमा आिये ज्यामध्ये व्कती जनम 
घयेतयात आहण ्यातून बयाियेर पडण्यासयाठी त्यांनया 
अहतश् खडतर पररहस्थितीस सयामोरये जया्वये 
लयागतये.”

 ३.	 एि्.	 वही.	 के्तकर	 ः “जयात िया असया गट आिये 
ज्याची दोन ्ैवहशषट्यये सयंागतया ्येतील. (१) जयात 
िी ज्या व्कती ्या समूियात आियेत ्व ज्या जनम 
घयेणयार आियेत त्याचं्यापुरतीच म्यामाहदत असतये. 
(२) सयामयाहजक हन्मयानुसयार ्या समूियाचये 
सदस््त्व कोणत्यािी  बयाियेरील व्कतीस 
दयेण्यासयाठी संपणूमा मनयाई असतये.” 

  ह्वख्यात समयाजशयास्त्रज् आहण प्रयाच्ह्वद्या 
शयास्त्रज् जी.एस्.घ्ुवे ्यांनी जयातीच्या खयालील नमूद 
केलयेल्या मूलभूत ्वैहशषट्ययाचं्या आधयारये जयातीव््वस्थियेचये 
ह्वशलयेषण केलये आिये. 
जा्तीचती ्वैणश्टे

१.  समाजाचे खांडातमक ण्वभाजन ः समयाजयाची 
ह्वभयागणी ्वयेग्वयेगळ्या जयातटींमध्ये झयालयेली 
आिये. जयातीचये सदस््त्व िये जनमयानयेच प्रयाप् 
िोतये. जयात िी ्वंशपरंपरयेनये हमळतये आहण 
त्यामुळये व्कतीचये स्थियान िये जयाती्वर अ्वलंबून 
असतये. व्कतीचया समयाजयातील दजयामा िया त्यानये 
हकती संपतती कमया्वली आिये ्या्वर अ्वलंबून 
नसून ती व्कती ज्या जयातीत जनमली आिये 
त्या जयातीच्या दजयामा्वरून ठरतये. व्कतीच्या 
व््वसया्या्वरून नविये तर त्याच्या जनमया्वरून 
समयाजयातील त्याचये स्थियान हनसशचत िोतये. 
प्रत्येक जयात मिणजये एक ह्वकहसत सयामयाहजक 
समूि आिये. जयातीचये सदस््त्व जनमयानये प्रयाप् 
िोतये, त्यामुळये एकया जयातीतून ददुसऱ्या जयातीमध्ये 
गहतशीलतया अशक् आिये. प्रत्येक जयातीचये 
स््वतःचये स््वतंत्र सयामयाहजक स्थियान, व््वसया्, 
नीहतमूल्, हन्मनये आहण कया्दये आियेत.

२.  श्ेितीिचना ः जयातटींची मयंाडणी श्येणीबद्ध 
स््वरूपयाची आिये. प्रया. घु्वे ्यांच्या मतयानुसयार 
“पह्वत्र आहण अपह्वत्र” ्या संकलपनयेच्या 
आधयारया्वर जयातटींची मयंाडणी झयालयेली हदसतये. 
्या व््वस्थियेत प्रत्येक जयात िी ददुसऱ्या 
जयातीच्या अनुषंगयानये श्येषठ हकं्वया कहनषठ 
स्थियान धयारण करत असतये. िी श्येणीरचनया  
ह्वहभन्न प्रदयेशयांनुसयार बदलत जयातये.  

३.  खानपान आणि सामाणजक वय्वहािाां्वि 
णनबांि ः ्वरील दोन ्वैहशषट्ययां्वरून दोन 
जयातटींमध्ये सयामयाहजक अंतर कसये पडतये िये 
हदसून ्येतये. पह्वत्रतयेच्या ्व अपह्वत्रतयेच्या 
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धयारणयांमुळये िये अंतर अहधक दृढ िोण्यास 
मदत िोतये. प्रत्येक जयात िी जयातीतील प्रत्येक 
सदस््या्वर खयान-पयान आहण सयामयाहजक 
व््वियार ्या बयाबतीत हनबांध लयादत असतये. 

४.  ्वेग्वेगळे नागिती आणि िाणममिक हरक ्व 
णनबांि ः व्कतीव्कतटींमध्ये श्येषठत्व ्व 
कहनषठत्वयाचये ्वगचीकरण असमयान पयातळी्वर 
झयालयेलये हदसतये. ज्यामध्ये उच्च जयाती् लोक 
िये स्वमा सततयेचया हकं्वया सहु्वधयांचया उपभोग 
घयेतयात, तर कहनषठ जयातीतील लोक िये 
सततयािीन, ्वंहचत ्व कषटप्रद जी्वन जगतयानया 
हदसतयात.

५.  वय्वसाय णन्वडती्वितील णनबांि ः जयाती 
व््वस्थियेमध्ये व््वसया् हन्वडीचये स््वयातंत्् 
नसतये. प्रत्येक जयात हकं्वया उपजयातटींचया समिू 
िया ह्वहशषट पयारंपररक व््वसया्याशी हनगहडत 
असतो. व््वसया् िया ्वंशपरंपरयागत असतो 
आहण जयातीतील प्रत्येक व्कतीनये त्याचया 
परंपरयागत व््वसया्च केलया पयाहिजये अशी 
सकती असतये.

६.  आां्ण्वमि्वाहती समूह ः जयाती ्या ह्वह्वध 
उपजयातटींमध्ये ह्वभयाहजत झयाल्या आियेत. 
प्रत्येक उपजयातीचये जयाती अंतगमात ह्व्वयाियाचये 
गट पडलयेलये हदसून ्येतयात. कयािी ह्वचयार्वतंयाचं्या 
मतये, जयातीअंतगमात ह्व्वयाि िया जयातीव््वस्थियेचया 
मितत्वयाचया पैलू आिये. प्रत्येक जयात हकं्वया 
उपजयात िी आपल्या सदस््यां्वर स््वजयाती् 
ह्व्वयाि करण्यासयाठी आग्रिी असतये.

उपकम - १
  ‘फरँडट्ी’ िया हसनयेमया पयाहून त्याचये थिोडक्यात 
ह्वशलयेषण करया ्व जयात व््वस्थिया िी सयामयाहजक, 
सयांस्ककृहतक आहण आहथिमाक प्रगतीमध्ये कशी 
अडथिळये हनमयामाण करतये तये हलिया.

उपकम - २
  सद्हस्थितीत जयातीची ्वैहशषट्यये कमी अहधक 
प्रमयाणयात परर्वहतमात िोतयानया हदसतयात. त्यातील 
कोणती ्वैहशषट्यये बदलत आियेत आहण कोणती 
नयािीत, ्या्वर गटचचयामा करया.

७.२.२ ्वगमि

्वगामि्वि आिारि् स््ितीकिि

उच्च 
्वगमा

मध्म ्वगमा

कहनष् ्वगमा

   सयामयाहजक ्वगमा िया समयान सयामयाहजक दजयामा 
धयारण करणयाऱ्या व्कतटींचया हमळून बनलयेलया असतो. 
प्रत्येक ्वगयामाची स््वतःची अशी ह्वहशषट मूल्ये, ह्वचयार, 
मयान्तया आहण रयािणीमयान असतये ्व तये इतर ्वगयाांपयेक्या 
हभन्न असतये. सयामयाहजक ्वगमा िया मूलतः दजयामा्वर 
आधयाररत ्वगमा असतो. ्वगमा िया सयामयाहजक दजयामाशी 
संबंहधत असतो. ्वगमा व््वस्थियेमध्ये दजयामा िया स््वसंपयाहदत 
असतो, तो जनमजयात हमळयालयेलया नसतो. ्वगमा िया एक 
सया्वमाहत्रक घटक आिये असये मिणतया ्येईल. प्रत्येक 
सयामयाहजक ्वगयामाचया स््वतःचया असया एक दजयामा हकं्वया 
स्थियान आिये. िया दजयामा हकं्वया स्थियान िये प्रहतषठयेशी 
जोडलयेलये हदसनू ्येतये. सयामयाहजक रचनयेतील व््वस्थियेनसुयार 
समयाजयातील स्थियान िये सयामयाहजक दजयामाशी संबंहधत 
प्रहतषठयेनुसयार उंचया्वत जयातये. सयामयाहजक ्वगमा िया 
सयामयान्तः हस्थिर ्वगमा हकं्वया समूि आिये. ्यालया 
अनयेकदया ह्वहशषट ्वगयामाच्या रयािणीमयानयाचया हकं्वया 
जी्वनशैलीचया संदभमा हदलया जयातो. ्यामध्ये ्वयेशभूषया, 
रयािणीमयान, मनोरंजनयाची सयाधनये आहण सयांस्ककृहतक 
सयाधनये ्यांचया समया्वयेश िोतो. एखयाद्या ्वगयामाची पसंती, 
आ्वडहन्वड, मूल्ये ्यांच्या ह्वशयेषत्वया्वरून त्यांची 
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जी्वनशैली हदसतये. सयामयाहजक ्वगमा िये खुलये समिू 
असतयात. तये खुली सयामयाहजक व््वस्थिया दशमा्वतयात. 
खुली ्वगमाव््वस्थिया िी अशी व््वस्थिया आिये ज्यामध्ये 
तळयापयासून तये उध्वमा हदशयेनये गहतशीलतया शक् आिये. 
सयामयाहजक ्वगयामाचया पया्या िया मुख्तः आहथिमाक दजयामा्वर 
आधयाररत असतो. परंतु ्वगमा मिणजये फकत आहथिमाक 
समिू नयािीत.

्ुम्हती पाणहले आहे का?

  बी.के.स्टलॅीन ्याचंी 'India Untouched' 
िी डॉक्ुमेंटरी पिया आहण भयारतयातील बदलणयाऱ्या 
जयाती व््वस्थिये्वर गटचचयामा करया.

वयाखया

	 १.	ऑगबन्ज	 ि	 सनमकॉफ	 ः  “व्कतटींच्या समिूयाचये 
एक, दोन हकं्वया अहधक असये ह्वस्तृत समिू 
असतयात जये समिूयातील सदस््यंानया सयामयाहजकदृषट्यया  
श्येषठ आहण कहनषठ असया दजयामा दयेतयात, त्यास 
सयामयाहजक ्वगमा मिणतयात.”

 २.	 मॅकि	 िेबर	 ः “्वगमा िया अशया एकहत्रत व्कतटींचया 
समिू आिये ज्यांनया ्वस्तू ्व भौहतक सयाधनये तसयेच 
रयािणीमयानयाचया समयान दजयामा प्रयाप् करण्यासयाठी 
समयान संधी उपलबध िोतयात.”

३.	 मॉररि	 सगनिबग्ज	 ः “्वगमा िया अशया व्कतटींचया 
समिू आिये. जये समयान कुळ, व्या्वसयाह्क 
समयानतया, संपतती आहण हशक्ण ्यांद्यारये समयान 
जी्वनशैली, समह्वचयार, भया्वनया, भूहमकया आहण 
्वयागण्याच्या समयान पद्धती प्रस्थियाहपत करतयात.”

  मिणजयेच ज्यांचये स्थियान हकं्वया पत समयान आियेत 
अशया व्कतटींचया एकहत्रत समूि मिणजये सयामयाहजक ्वगमा 
िो्. अशया समिूयालया त्यांच्या आहथिमाक व््वस्थियेतील 
स्थियान, सततया आहण ह्वहशषट जी्वनशैली ्यां्वरून 
ओळखलये जयातये. ्वगयामातील ह्वह्वधतया ओळखण्यासयाठी 
संपतती आहण व््वसया् िये मितत्वयाचये घटक आियेत. 

भाांड्वलाचे 
प्रकाि

वयाखया आणि 
्ैवणश्टे

कसे 
ओळखाल?

आहथिमाक 
भयांड्वल

संपतती्वरील 
मयालकी िकक

संपतती, 
हमळकत, 
मयालमततया

सयामयाहजक 
भयांड्वल

सयामयाहजक 
गोषटटींमध्ये 
असणयारये 
सभयासदत्व आहण 
सिभयाग

उततम समयाज 
संपक्क ्व 
ओळखी

सयांस्ककृहतक 
भयांड्वल

कुटुंब आहण 
हशक्णयातून प्रयाप् 
िोतये

शैक्हणक 
प्रयाबल्, कलया 
आहण संस्ककृतीचये 
ज्यान

प्रतीकयातमक 
भयांड्वल

प्रहतषठया, दजयामा 
आहण सयामयाहजक 
सनमयान

नया्वलौहकक 
आहण आदर

     णपअिे  बोद्ुमि   
हपअरये बोद्ूमा ्यंानी समयाजयातील उतरंड हटक्वून 
ठये्वण्यामध्ये भयांड्वलयाचये चयार प्रकयार कशी 
मितत्वयाची भूहमकया बजया्वतयात तये स्पषट केलये 
आिये. त्यांच्या मतये, उच्च ्वगयामाचये समयाजयातील 
स्थियान हटक्वून ठये्वण्यासयाठी संपतती आहण 
आहथिमाक भयांड्वलयाबरोबरच सयामयाहजक, 
प्रहतकयातमक आहण सयांस्ककृहतक भयांड्वलिी 
हततकेच मितत्वयाचये आिये.
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परंतु हशक्ण, ्वंशपरंपरयागत हमळयालयेलया दजयामा, 
समिूयातील सिभयाग, स््व-ओळख आहण इतरयांच्या 
नजरयेत असणयारी ‘स््व’ ची ओळख ्या गोषटीिी ्वगमा 
्वैहशषट्ययामध्ये मितत्वयाच्या भूहमकया बजया्वतयात. 
्वगामिचती ्वणैश्टे

१.   सांपत्ती आणि उतपन्न ः समयाजयातील इतर 
्वगयाांपयेक्या उच्च ्वगयामाकडये मोठ्या प्रमयाणयात 
एक्वटलयेल्या संपतती्वरील मयालकी िकक िया 
एक मितत्वयाचया घटक असतो. सयामयान्तः 
ज्या व्कतटींकडये जयास्त संपतती आहण उतपन्न 
आिये त्यानंयाच समयाजयामध्ये उच्च स्थियान आहण 
आदर प्रयाप् िोतयाये. जरी संपतती आहण उतपन्न 
उच्च दजयामासयाठी आ्वश्क असलये तरी 
एखयाद्याचये समयाजयातील स्थियान िये क्ेवळ 
त्याच्या उतपन्नयाशी जोडलयेलये नसतये. 
उदयािरणयाथिमा, एखयाद्या कयार मयेकॅहनकचये उतपन्न 
िये हशक्कयापयेक्या जयास्त असलये तरी त्याचया 
सयामयाहजक दजयामा िया हशक्कयापयेक्या कमी मयानलया 
जयातो. संपतती आहण उतपन्न ्यांच्या आधयारये 
सयामयाहजक ्वगमा ठरह्वण्यात कयािी म्यामादया 
असल्या तरी उच्च जी्वनशैली िी संपतती ्व 
उतपन्नयामुळयेच हमळत असल्यानये िया घटक 
मितत्वयाचया मयानलया जयातो. 

२.   वय्वसाय ः व््वसया् िया सयामयाहजक ्वगयामाचया 
आणखी एक हनणयामा्क घटक आिये. कयािी 
व््वसया् िये इतर व््वसया्यांपयेक्या अहधक 
सनमयाननी् आियेत. उदयािरणयाथिमा, डॉकटर, 
इंहजहनअर, प्रशयासकी् अहधकयारी, ्वररषठ 
मियाह्वद्याल्ीन हशक्क आहण ्वहकल ्यांनया 
समयाजयामध्ये शयारीररक श्म करणयाऱ्यांपयेक्या 
उच्च दजयामा हमळतो.

    व््वसया् हकं्वया उद्ोगधंदया िया 
एखयाद्याच्या जी्वन पद्धतीचया उततम हनदवेशक 
आिये आहण मिणूनच त्यालया समयाजयातील 

्वगयामामध्ये स्थियान हमळ्वून दयेणयारया मितत्वयाचया 
घटक असयेिी मिणतया ्येईल. व्कतीचया 
सयामयाहजक दजयामा ठर्वण्याबरोबरच व््वसया् िया 
घटक नीहतमूल्ये, प्रमयाणके, कौटुंहबक संबंध 
अशया अनयेक पैलूंशी दयेखील हनगहडत आिये.

३.  णशक्षि ः सयामयाहजक ्वगमा आहण हशक्ण 
्यांचयािी अन्ोन् संबंध आिये. एखयाद्या 
व्कतीचये समयाजयातील स्थियान त्या व्कतीलया 
हमळयालयेल्या शैक्हणक संधटीं्वर अ्वलंबून 
असतये. उच्च हशक्णयामुळये व्कतटींनया उध्वमा 
गहतशीलतयेच्या संधी उपलबध िोतयात. त्यामुळये 
हशक्ण िये सयामयाहजक ्वगयामाचये एक मितत्वयाचये 
्वैहशषट्य आिये.

४.   प्रण््ठिा ः प्रहतषठया िया घटक समयाजयाकडून 
आदर आहण सनमयान प्रयाप् झयालयेल्या 
व््वसया्याशी संबंहधत आिये. समयाजशयास्त्रज्यानंी 
्वयेग्वयेगळ्या व््वसया्याशी हनगहडत प्रहतषठयेची 
रिम्वयारी लया्वण्याचया प्र्तन केलया आिये. 
व्कतीलया समयाजयामध्ये उच्च स्थियान आहण 
प्रहतषठया हमळ्ूवन दयेण्यासयाठी संपतती, व््वसया् 
आहण हशक्ण ्याव्हतररकत कौटुंहबक 
पयाश्वमाभूमी, नयातयेसंबंध, ्वयास्तव्याचये हठकयाण 
इत्यादी दयेखील मितत्वयाचये हनधयामारक आियेत. 

७.२.३ णलांगभा्व

   प्रत्येक मयान्वी समयाजयामध्ये स्तरीकरण हदसून 
्येतये. परंतु पू्वची आहथिमाक ्वगमा आहण जयात ियेच ्या 
स्तरीकरणयाचये मितत्वयाचये हनकष मयानलये जयात िोतये. 
परंतु नजीकच्या कयाळयामध्ये महिलया समयाजशयास्त्रज्यानंी 
िये दयाख्वून हदलये आिये की, आपल्या समयाजयात 
स्तरीकरणयामध्ये हलंगभया्व िया घटकिी मितत्वयाची 
भहूमकया बजया्वतो. हलंगभया्व िया सयामयाहजक 
स्तरीकरणयाचया ्वैसश्वक पया्या आिये. भयारतयातदयेखील 
आपल्यालया हलंगभया्वया्वर आधयाररत स्तरीकरण हदसून 
्येतये. हलंगभया्वयाहधहषठत स्तरीकरणयामध्ये महिलयांपयेक्या 
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पुरुषयंानया कया्मच उच्च दजयामा हदलया जयातो. 

  स्वमासयामयान्तः हलंगभया्वयाहधहषठत स्तरीकरणयाची 
व्याख्या िी दोन हभन्न हलंगयांमधील संपतती, अहधकयार 
आहण हमळणयारये ह्वशयेषयाहधकर ्यांचये असलयेलये असमयान 
्वयाटप ्यंाच्याशी संबहंधत आिये. लैंहगक ह्वषमतयेचये 
परीक्ण िये प्रहतषठया, जी्वनशैली, ह्वशयेषयाहधकयार आहण 
संधी ्यंा्वर अ्वलंबून असतये. त्याचया संबंध सयामयाहजक 
्वगमा, उतपन्न, हशक्ण, व््वसया् आहण अहधकयारयाशी 
जोडलयेलया असतो.

  हलंगभया्व आहण हलंग ्या दोन समयान संज्या 
नयािीत िये जयाणून घयेणये खूप मितत्वयाचये आिये. हलंग िये 
स्त्री ्व पुरुष ्यांतील शयारीररक फरकयाचये हनदशमाक 
आिये. ्याह्वरुद्ध हलंगभया्व िी संकलपनया स्त्री आहण 
पुरुषयंामधील सयामयाहजक भयेदभया्व आहण त्यांच्यातील 
उतरंडीशी हनगहडत आिये. हलंग मिणजये स्त्री हकं्वया 
पुरुष ्यामधील शयारीररक भयेद परंतु हलंगभया्व मिणजये 
पुरूषत्व आहण स्त्रीत्वयाची सयामयाहजक जडणघडण 
िो्. िया भयेद समयाजयातील प्रत्येकयाची ्वतमाणूक कशी 
असया्वी िये ठरह्वतये. उदयािरणयाथिमा, पुरुषयानये पुरुषयाप्रमयाणयेच 
्वयागया्वये आहण धै्मा, शौ्मा, शयारीररक तयाकद िये ठरयाह्वक 
गुण त्याच्यात असणये गरजयेचये मयानलये जयातये आहण 
ददुसरीकडये हस्त्र्यांमध्ये संगोपन/सुश्ूषया, प्रयेमळपणया, 
त्याग ्या गुणयंामुळये स्त्रीलया स्त्रीत्व प्रदयान िोतये असये 
मयानलये जयातये.

णलांगभेद

  जगयातील बऱ्याचशया दयेशंयामध्ये समयाजयानये पुरुषयांपयेक्या  
हस्त्र्यांनया खूपच कमी संधी प्रदयान केलयेल्या हदसून 
्येतयात. ज्वळज्वळ स्वमाच समयाजयामध्ये हलंगभयेद 
हदसतो. स्वमाच समयाजयांमध्ये पुरुष िये सस्त्र्यांपयेक्या श्येषठ 
मयानलये जयातयात. त्यामुळयेच तये हस्त्र्यां्वर ्वचमास््व 
गयाज्वतयात. पुरुषसततयेमुळये पुरुषी ्वचमास््वयालया मयान्तया 
हमळतये. पुरुषसततयेमधील पुरुषसततयाक मूल्यांमुळये 
हस्त्र्यां्वर ्वचमास््व गयाज्वलये जयातये. हस्त्र्यांचये शोषण 
आहण हपळ्वणूक केली जयातये. पुरुषसततया िी जगभर 
आढळत असली तरीिी ्वयेग्वयेगळ्या समयाजयातील 
पुरुषयांनया असणयारये अहधकयार आहण सततयेमध्ये फरक 
हदसून ्येतो.

‘या स्वमि गो्टींमधये स्त्तीचे स््ान कोठिे 
आहे?’ असा प्रशन ण्वचािणयाचती गिज 
आहे.

  कयािी समयाजशयास्त्रज् असया दया्वया 
करतयात की, समयाज ्या शबदयाचया उप्ोग 
करतयानया पुरुषी समयाज अशया अथियामानयेच केलया 
जयातो. ्याबद्ल आपण जयागरुक रयाहिलये 
पयाहिजये आहण समयाजशयास्त्रयानये नयेिमी ‘समयाजयात 
हस्त्र्यांचये स्थियान कुठये आिये?’ असया प्रशन 
करत रिया्लया ि्वये.

्या चचवेकरीतया कयािी मुद्ये:

*   अ्मिवय्वस््ा : ्यामध्ये कमी 
मोबदल्याची कयामये, हलंगभयेदया्वर 
आधयाररत कयामये आहण मुलयांचये 
पयालनपोषण, घरकयाम, सुशू्षया ्यांसयारखये 
ह्वनयापगयारी कयाम ्यांचया ऊियापोि 
विया्लया ि्वया.

*  िाजयसांस््ा : मतदयानयाचया अहधकयार, 
सततयेतील प्रशयासनयामध्येये हस्त्र्यांचये 
असणयारये स्थियान, हस्त्र्यांचये असणयारये 
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णलांगभा्वातमक वयणर्त्वाचया ध्ु्वतीकििाचती 
पािांपरिक प्र्तीके 

स्त्तीत्वाचती लक्षिे पुरुरत्वाचती लक्षिे

ह्वनम्र ्वचमास््व्वयादी

अ्वलंहबत्व स््वतंत्र

भया्वहनक ह्व्वयेक्वयादी

हभत्री खंबीर

अबलया/ददुबमाल सयामर्मा्वयान

संतुषट मितत्वयाकयंाक्ी

हनहषरि् कया्माक्म

सिकया्यामाची भया्वनया स्पधयामातमक

लैंहगक ददुय्मत्व लैंहगक आरिमकतया

Source: Macionis and Plummer: 
Sociology - A Global Introduction, 
Pearsons, UK, 2014

  आपण लियान मुलयांनया ज्या प्रकयारची खयेळणी 
दयेतो त्यातूनच त्यांचये हलंगभया्वयातमक सयामयाजीकरण 
सुरू िोतये. त्यातूनच हलंगभया्वयातमक उतरंडीचया पया्या 
रचलया जयातो आहण त्यांच्यातील हलंगभयेद स्पषट िोत 
जयातो. उदयािरणयाथिमा, मुलयांनया कयार हकं्वया लयेगो सयेट 
हकं्वया बॅट-बॉल तर मुलटींनया भयातुकली, मयेहडकल 

जयागहतक नयेतृत्व, ्ुद्धयामध्ये असणयारी 
हस्त्र्यांची संख्या आहण शयंाततयेची 
चळ्वळ ्याह्वष्ी प्रशन ह्वचयारण्याची 
गरज आिये. 

*   गुनहेगािती : हस्त्र्या हकती प्रमयाणयात 
गुनियेगयारी क्येत्रयात हदसून ्येतयात? हकती 
हस्त्र्या तुरुगं्वयास भोगतयात? हकती 
हस्त्र्या हिंसक आियेत? खुनयासयारख्या 
गुनह्ययामध्ये सयामील आियेत? कया्दया 
हस्त्र्यांचये प्रशन कशया प्रकयारये ियातयाळतो?

*   िममिसांस््ा : हकती हस्त्र्यांनया जगयामध्ये 
एखयाद्या दये्वीचया दजयामा हदलया गयेलया 
आिये हकं्वया हकती हस्त्र्या प्र्वकतया/
धममागुरू आियेत. धमयामामध्ये हस्त्र्यांनया 
कशया प्रकयारये ्वयागणूक हदली जयातये. 
हस्त्र्यांनया ठरया्वीक धयाहममाक ह्वधी, 
हठकयाणये हकं्वया दजयामा ्यापयासून ्वंहचत 
ठये्वलये जयातये कया?

*   कुटुांब : मुलयांच्या पयालनपोषणयातील 
स्त्री ्व पुरुषयाची भूहमकया, हलंगयाहधहषठत 
श्म ह्वभयाजन कशयाप्रकयारये हदसतये. 

*   आिोग्य : हस्त्र्यांच्या आजयारपणयात 
त्या द्वयाखयान्यात हकती ्वयेळया जयातयात 
हकं्वया घरगुती उपया्यां्वरच अ्वलंबून 
रयाितयात. ्याह्वष्ी ह्वचयारणया विया्लया 
ि्वी तसयेच त्यांनया त्यांचये हकमयान 
हिमोगलोबीनचये प्रमयाण मयाहिती आिये 
कया? िये मयाहिती करून घयेणये आ्वश्क 
आिये. 

   Source: Macionis and Plummer: 
Sociology - A Global 
Introduction, Pearsons, UK,2014

उपकम - ३
	 ववद्ाथयाांच	े गट	 करून	 प्रतयेक	 गटान	े वरील	
चौकटीचया	आधारे	कोणतयाही	 एका	मुि्	द्ाचया	
अनुषंगान	े मावहती	 जमा	 करावी	 व	 या	 मावहतीचे	
वगा्तत	 सािरीकरण	 करावे.
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समयाजयातील एकया स्तरयामधून त्यापयेक्या ्वरील 
स्तरयामध्ये िोणयारये स्थियानयांतर मिणजयेच ऊध्वमा 
गहतशीलतया िो्. त्याचबरोबर व्कतीचये आिये 
त्यापयेक्या खयालच्या स्तरयामध्ये िोणयारये स्थियानयांतर 
मिणजये अधोगयामी गहतशीलतया िो्.

३.  आां्िणपढतीय गण्शतील्ा ः ्या प्रकयारच्या 
गहतशीलतयेमध्ये पुढची हपढी िी आधीच्या 
हपढीपयेक्या स््वतःच्या सयामयाहजक दजयामामध्ये खूप 
मोठया बदल घड्वतयानया हदसून ्येतये. असये 
असलये तरी िया बदल ऊध्वमागयामी हकं्वया 
अधोगयामी असू शकतो. उदयािरणयाथिमा, कहनषठ 
जयात हकं्वया ्वगयामातील व्कती आपल्या मुलयांनया 
चयांगलये उच्च हशक्ण, प्रहशक्ण, कौशल् 
हमळण्यासयाठी ्वयेग्वयेगळ्या सोई-सुह्वधया 
पुर्वतयात. ्याच्या मदतीनये िी न्वी हपढी 
उततम व््वसया् हकं्वया नोकरी हमळ्वतये.

४.   णपढती अां्गमि् गण्शतील्ा ः िी संकलपनया 
एकयाच हकं्वया समयान हपढीमधील गहतशीलतयेशी 
संबंहधत आिये. एखयाद्या व्कतीच्या नोकरीची 
सुरु्वयात हलपीक ्या पदयापयासून झयाली. त्यानये 
/ हतनये पुढील शैक्हणक पयात्रतया संपयादन 
करून कयािी कयालया्वधीतच तो/ती IFS 
ऑहफसर बनलया/बनली हकं्वया उच्च पदया्वर 
गयेली. ्यामध्ये एकयाच हपढीअंतगमात ती व्कती 
आधीच्या स्थियानयापयेक्या उच्च सयामयाहजक 
स्थियानया्वर पोिोचली ्यालयाच हपढीअंतगमात 
ऊध्वमा गहतशीलतया असये मिटलये जयातये. ्याउलट, 
आिये त्यापयेक्या खयालच्या स्तरया्वर गयेली तर 
त्यालया हपढीअंतगमात ‘अधोगहतशीलतया’ असये 
मिणतयात. 

सयेट, बयाहुली इत्यादी खयेळणी हदली जयातयात.
  मिणजयेच, हलंगभया्वयातमक स्तरीकरण िी संकलपनया 
समयाजयातील अथिमासततया आहण ह्वशयेषयाहधकयार ्यंाच्या 
हलंगयाधयाररत ह्वषम ह्वभयागणीशी संबंहधत आिये.

७.३ सामाणजक गण्शतील्ा

  बदल आहण चलन्वलन ्याच्याशी गहतशीलतया 
िया शबद संबंहधत आिये. तो बदल िया एकया हठकयाणयाहून 
ददुसऱ्या हठकयाणी जयाण्यायासयाठी ्वयापरलया जयातो. 
सयामयाहजक गहतशीलतया मिणजये एखयादी व्कती हकं्वया 
व्कतटींच्या समूियाचये समयाजयातील स्थियान बदलणये िो्.

७.३.१ सामाणजक गण्शतील्ेचे प्रकाि

१.  समस््ितीय गण्शतील्ा ः ्याचयाच अथिमा दजयामा 
न बदलतया ्वयास्तव् हकं्वया व््वसया्यामध्ये 
केलयेलया हकं्वया झयालयेलया बदल िो्. ्या 
सयामयाहजक गहतशीलतयेमध्ये व््वसया्यामध्ये 
बदल झयालया तरीिी त्याच्या इतर सयामयाहजक 
स्थियानयामध्ये कयािीिी बदल िोत नयािी. कयािी 
व््वसया् जसये की, डॉकटर, इंहजहनअर आहण 
हशक्क ्या स्वयाांचये स्थियान समयान असतये. परंतु 
एखयाद्या इंहजहनअरनये तयांहत्रक कयाम सोडून 
इंहजहनअररंगमधील हशक्की व््वसया् 
स््वीकयारलया तर त्याचयेये एकया व््वसया्यामधून 
ददुसऱ्या व््वसया्यामध्ये स्थियानयंातरण िोतये. परंतु 
त्यामुळये सयामयाहजक स्तरीकरणयाच्या 
व््वस्थियेमध्ये कोणतयािी बदल घडून ्येत 
नयािी. 

२.   एकिेरतीय गण्शतील्ा ः एखयाद्या व्कती 
हकं्वया समूियाचया व्या्वसयाह्क, आहथिमाक हकं्वया 
रयाजकी् स्थियानयातील बदल ज्यामुळये त्यांचये 
समयाजयातील स्थियान बदलतये हकं्वया उंचया्वतये 
मिणजयेच एकरयेषी् गहतशीलतया िो्. 
सोरोकीनच्या मतये, एखयाद्या व्कतीचये 



84

• बहुतयेक समयाजयातील सयामयाहजक व््वस्थियेमध्ये 
सयामयाहजक ह्वभयागणी आहण सयामयाहजक 
स्तरीकरण िये ह्वह्वध स्तरयामध्ये झयालयेलये 
हदसतये.  

• एखयादी व्कती हकं्वया समिूयास उच्च हकं्वया 
कहनषठ अशया सयामयाहजक श्येणीरचनयेमध्ये 
स्थियान हमळतये त्यालयाच सयामयाहजक स्तरीकरण 
असये मिणतयात. 

• सयामयाहजक ्वगचीकरण आहण सयामयाहजक 
स्तरीकरण ्यामध्ये फरक आिये. सयामयाहजक 
ह्वभयागणी मिणजये समयान स्तरया्वर िोणयारये 
सयामयाहजक ह्वभयाजन तर सयामयाहजक स्तरीकरण 
मिणजये श्येणीरचनये्वर आधयाररत सयामयाहजक 
स्तरयातील स्थियान िो्.

• स्तरीकरण िये सयामयाहजक आहण हपढ्यानहपढ्या 

हटकून रयाितये.
• सयामयाहजक स्तरीकरण िये सया्वमाहत्रक परंतु ह्वह्वधयांगी 

हकं्वया बदलणयारये आिये.
• सयामयाहजक स्तरीकरण िये जयात, ्वगमा, हलंग ्या 

ह्वह्वध घटकयां्वर आधयाररत आिये.
• जयातीव््वस्थिया िये बहंदस्त स्तरीकरणयाचये उदयािरण 

आिये.
• ्वगमाव््वस्थिया िये खुल्या स्तरीकरणयाचये उदयािरण 

आिये.
• हलंगभया्व िया सयामयाहजक स्तरीकरणयाचया मितत्वयाचया 

आहण सया्वमाहत्रक घटक आिये.
• जयेविया व्कतटींचये एकया स्तरयातून ददुसऱ्या स्तरयामध्ये 

स्थियानयांतर िोतये तयेविया त्यालया सयामयाहजक 
गहतशीलतया असये मिणतयात. 

सािाांश 

स््वाधयाय
प्र.१ अ) णदलेलया पयामियाांपैकी योग्य पयामिय णन्वडून ण्विाने 

पूिमि किा.

 १. सयामयाहजक स्तरीकरण िये ------ आिये.

  (स्थियाहनक, रयाषटट्ी्, सया्वमाहत्रक)

 २. ्वगमा िया ------ स्तरीकरणयाचया प्रकयार आिये.

  (खुल्या, बंहदस्त, तयाठर)  

 ३. हलंगयाधयाररत स्तरीकरणयामुळये समयाजयातील ----- 
्वयाढीस लयागतये. 

  (न्या्, हपळ्वणूक, समयानतया)

 ४. ------ तील सयामयाहजक स्तरीकरण पह्वत्र आहण 
अपह्वत्रतयेच्या संकलपनये्वर आधयारलये आिये. 

  (्वगमा, हलंगभया्व, जयात)

उपकम - ४
  आपल्या सभो्वतयालची आंतरहपढी आहण 
हपढीअंतगमात गहतशीलतयेची उदयािरणये शोधून त्याचये 
्वगयामात सयादरीकरण करया.

  पूणमातः समयानतये्वर आधयाररत समयाज िी एक 
अयादशमा्वयादी संकलपनयाच आिये. पण सयामयाहजक 

स्तरीकरण िये आपलये ्वयास्त्व आिये. आपलये कयाम, 
धयाहममाक व््वियार, नयातयेसंबंध आहण अगदी व्हकतगत 
अ्वकयाशदयेखील जयात, ्वगमा आहण हलंगभया्व ्या 
स्तरीकरणयाच्या प्रमुख व््वस्थियांशी हनगहडत आिये िये 
्या पयाठयामधून तुमियालया समजलये असयेल. आतयाप्ांत 
तुमच्या लक्यात आलये असयेलच की आपण एकया 
अत्ंत ह्वषम जगयात रियातो.
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 (ब)  चुकीचती जोडती दुरुस्् करून णलहा.

 १. (i) संपतती्वरील मयालकी िकक - आहथिमाक 

 भयांड्वल

  (ii) सयामयाहजक बयाबतीतील सभयासदत््व आहण 

सिभयाग - सयामयाहजक भयांड्वल 

  (iii) हशक्णयामधून प्रयाप् िोतये - सयांस्ककृहतक 

भयांड्वल

  (iv) प्रहतष्या, दजयामा आहण सयामयाहजक सनमयान 

- आहथिमाक भयांड्वल

 क) अिोिेष्ख् शबदाचया जागती अचूक शबद णलहून 
ण्विान पूिमि किा.

 १. जयात िी संपतती्वर आधयाररत आिये.

 २. ज्यामध्ये हस्त्र्यानंया समयाजयातील स्वयामात खयालचये हक्ंवया 
हनमन दजयामाचये स्थियान हदलये जयातये, अशी उतरंड िी 
्वगयामा्वर आधयाररत असतये.

प्र.२ (अ) णदलेलया सांकलपनेचे योग्य उदाहिि णलहा ्व 
्ुमचया उत्िाचे सम्मिन किा.

 १. जयात - सयामयाहजक स्तरीकरणयाचया बंहदस्त प्रकयार

 २. हलंगभया्वयाहधहषठत सयामयाजीकरण  

 (ब) टतीपा द्ा.

 १. सयामयाहजक स्तरीकरणयाची तत््वये.

 २. डॉ. जी.एस.घ्ुवे ्यांनी मयांडलयेली जयातीची 

  ्ैवहशषट्यये

 ३. स्थिलयांतरयाचये प्रकयार

प्र.३  फिक साांगा.

 १. जयात आहण ्वगमा

 २. आंतरहपढी् गहतशीलतया आहण हपढीअंतगमात 

  गहतशीलतया

प्र.४  खालतील सांकलपना उदाहििासह स्पटि किा.

 १. उध्वमा (vertical) गहतशीलतया

 २. आंतरहपढी् गहतशीलतया

प्र.५ (अ)  पुढतील सांकलपना णचत् पूिमि किा.

 

जयातीव््वस्थियेतील स्तरीकरण

  (ब) खालतील ण्विाने चूक की बिोबि हे साांगून सकािि 
स्प्ट किा.

 १. ्वगमाव््वस्थियेमध्ये गहतशीलतया शक् नयािी

  २. हशक्ण िये हस्त्र्यांच्या सबलीकरणयालया प्रोतसयािन 
दयेतये.

प्र.६  खालतील प्रशनाचे सण्वस््ि उत्ि णलहा. (सािािि 
१५०-२०० शबद) 

  ्वगमा आहण हलंगभया्व ्या्वर आधयाररत स्तरीकरणयाच्या 
प्रकयारयांची तुमच्या शबदयांत उदयािरणये दयेऊन चचयामा 
करया.

उपकम 
 बयाबुरया्व बयागुल ्यांची ‘जयेविया मी जयात चोरली 
िोती’, द्या प्वयार ्यांची ‘बलुतं’, उहममालया प्वयार ्यांची 
‘आ्दयान’, ओमप्रकयाश ्वयाहलमकी ्यांची ‘झूटन’, 
हकशोर शयांतयाबयाई कयाळये ्यांची ‘अगेंस्ट ऑल ऑडस्’ 
्यापैकी कोणत्यािी दोन पसु्तकयांचये सयामूहिक ्वयाचन 
करून सयामयाहजक ह्वषमतया तसयेच हलंगभया्व ह्वषमतये्वर 
चचयामा करया.

***
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प्रस््ा्वना

समयाज नयेिमीच सस्थिर असतो कया? इ.स.१९९१ 
पू्वची जशया रोजगयारयाच्या संधी उपलबध िोत्या 
त्याचप्रमयाणये आतयािी आियेत कया? नयाहशक आहण 
पुण्यातील दळण्वळण व््वस्थिया पू्वचीप्रमयाणयेच आिये 
कया? दशकयांपू्वची असणयारी रयाजकी् पररहस्थिती 
आतयािी तशीच हदसून ्येतये कया? ्या स्वमा प्रशनयांची 
उततरये ‘नयािी’ अशीच आियेत.

संपूणमा मयान्वी समयाज आहण त्यांची ससं्ककृती ्या 
गहतशील आहण परर्वतमानशील आियेत. ्या पयाठयामध्ये 
आपण सयामयाहजक परर्वतमानयाचया अथिमा, त्याची ्वैहशषट्यये 
आहण सयामयाहजक परर्वतमानयासयाठी कयारणीभूत असणयारये 
घटक समजया्ूवन घयेणयार आिोत.

८.१ सामाणजक परि्व्मिन: अ्मि, स््वरूप आणि 
्वैणश्टे

८.१.१ वयाखया

(१)	हॅरी	 जॉनिन	 ः “मूलभूत अथियामानये सयामयाहजक 
संरचनयेमध्ये िोणयारया बदल मिणजये सयामयाहजक 
परर्वतमान िो्.”

(२)	हॉ्ट्जन	आसि	 हं्ट	 ः “सयामयाहजक परर्वतमान मिणजये 
समयाजयातील सयामयाहजक रचनया आहण सयामयाहजक 
संबंध ्यंातील बदल िो्.”

(३)	 सकंग्जले	रेववहि	 ः “के्वळ समयाजयाच्या संघटनयात 
मिणजयेच समयाजयाच्या संरचनयेत आहण कया्यामात 
िोणयाऱ्या बदलयांनयाच सयामयाहजक परर्वतमान असये 
मिणतयात.”

 ्वरील स्वमा व्याख्यांमधून असये हदसून ्येतये की, 
सयामयाहजक परर्वतमानयाचया संबंध रचनयातमक-कया्यामातमक 
परर्वतमानयाच्या दृसटिकोनयाशी आिये. ्यातून असये हदसून 
्येतये की समयाजयाच्या रचनयेतील परर्वतमानयाचया त्यांचया 
एकमयेकयांशी असणयाऱ्या परस्परसंबंधया्वर प्रभया्व पडतो.

८.१.२ सामाणजक परि्व्मिनाचे स््वरूप

मयान्वी समयाज परर्वतमानशील आिये. हनसगयामामध्ये 
जसये सतत परर्वतमान िोत असतये  त्याचप्रमयाणये मयान्वी 
समयाजयामध्येिी तये हदसून ्येतये. समिू मग तो आहद्वयासी, 
ग्रयामीण, शिरी, मयागयास, प्रगत हकं्वया संहमश्, कसयािी 
असलया तरी तो परर्वतमान अनुभ्वत असतयायेच. 
परर्वतमानयाचये गुणधममा आहण परर्वतमानयाची हदशया ्या 
समयाजपरत्वये हभन्न असू शकतयात. परंतु परर्वतमान िये 
अपररिया्मा असतये. परर्वतमान िये संथि हकं्वया जलद असू 
शकतये; परर्वतमानयाचये पररणयाम िये सकयारयातमक/रचनयातमक 
हकं्वया नकयारयातमक असू शकतयात. परर्वतमान िी हनरंतर 
चयालणयारी प्रहरि्या आिये. 

्वरील पररच्येदयामध्ये आपण सयामयाहजक 
परर्वतमानयाचये ‘गुणधममा’, त्याची ‘हदशया’ आहण त्याची 
‘गती’ ्या गोषटटींचया उल्येख केलया. ्या स्वमा संज्याची 
सह्वस्तर मयाहिती घयेऊ्या.

सयामयाहजक परर्वतनयामाची कयािी मूलभूत ्वैहशषट्यये 
असतयात. सयामयाहजक परर्वतमानयाशी संबहंधत ज्या कयािी 
संज्या आियेत त्या जयाणून घयेतल्या्वर ्याची चचयामा करतया 
्येईल.

कयािी ्वयेळया परर्वतमान िये एकया रिमयानये आहण एकया 
ठरया्वीक हदशयेनये एकया अ्वस्थियेतून ददुसऱ्या अ्वस्थियेत 
िोत असतये. उदया., ऑगस्ट कॉमत ्यंानी मयान्वी 
ह्वचयारयांच्या तीन अ्वस्थियांचया हसद्धयांत सयांहगतलया 
आिये. िये एकरयेषी् परर्वतमानयाचये उदयािरण आिये. पण 

८.१ सामाणजक परि्व्मिन ः अ्मि, स््वरूप 
आणि ्ैवणश्टे

८.२ सामाणजक परि्व्मिनासाठिती कािितीभू् 
ठिििािे घटक

८. सामाणजक परि्व्मिन
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हबमिटमि स्पेनसि

मयान्वी शरीरयाची स््वतंत्र रचनया असतये. त्यात 
शरीरयाचये ह्वह्वध अ्व््व, ्या प्रत्येक अ्व््वयाची 
स््वतःची अशी एक कया्मापद्धती असतये. कया्यामाचया 
संच असतो, त्याचप्रमयाणये मयान्वी समयाजयाची एक 
स््वतंत्र ्वैहशषट्यपूणमा रचनया असतये. समयाजयाचये ्वयेग्वयेगळये 
घटक असतयात. िये घटक एकमयेकयांशी संबंहधत ्व 
एकमयेकयां्वर अ्वलंबून असतयात.

इथिये आपण एकया उदयािरणयाचया ह्वचयार करू. 
आपल्या शरीरयातील स्वमा अ्व््व बहुतयांश ्वयेळी 
व््वसस्थित कया्मा पयार पयाडतयात. पण कधी कधी कयािी 
अ्व््व अकया्माक्म िोतयात.  उदया., जर तुमची 
कबड्ीची स्पधयामा असयेल परंतु त्याच्वयेळी तुमची 
तब्येत हबघडली तर तुमिी तुमच्या खयेळया्वर लक् 
करेंहद्त करू शकत नयािी. तुमियांलया पू्वमा्वत िोण्यासयाठी 
ह्वश्यांती हकं्वया उपचयारयाची गरज असतये.

त्याचप्रमयाणये समयाजव््वस्थियािी कयािी ्वयेळयेस 
अकया्माक्म िोत असतये. त्यामुळये मयान्वी समयाजयालया 
समयाजयामध्ये सस्थिरतया, समतोल आहण समयानतया 
आणण्यासयाठी जयाणी्वपू्वमाक प्र्तन करया्वये लयागतयात. 
आपण पुनिया एहमल ददुरखीम ्यांच्या ‘प्रमयाणकशून् 
आतमित्या’ ्याचया सदंभमा घयेऊ. ज्या ्वयेळयेस प्रमयाणके, 
मूल्ये ्यांचया अभया्व असतो, अशया ्वयेळी आतमित्येचया 
ह्वचयार व्कतीच्या मनयात ्येऊ शकतो. 

सयामयाहजक संस्थिया जसये की हशक्ण, शयासन आहण 
अथिमासंस्थिया ्या सयामयाहजक व््वस्थियेमध्ये समयाह्वटि 

परर्वतमान िये कया्म एकया सरळ रयेषयेतच िोईल असये 
नयािी, तये बहुरयेषी् असू शकतये. मिणजये परर्वतमान िये 
एकयाच ्वयेळी अनयेकह्वध हदशयांनी हकं्वया मयागयाांनी घडू 
शकतये. 

तसयेच परर्वतमान िये चरिी् असू शकतये. उदया., 
फॅशन जगतयात िी सयामयान् बयाब आिये. कयािी ्वषयाांपू्वची 
लोकहप्र् असलयेल्या ्वयेशभूषया आहण केशभूषयेच्या 
पद्धती कयािी ्वषयाांनी पुनिया प्रचहलत आहण लोकहप्र् 
िोतयात. 

उपकम - १
‘‘पांक’’ केशिचनेचा इण्हास जािून घया.

परर्वतमानयाची गती िी सुद्धया ्वयेग्वयेगळी असतये. 
अथियामातच सयामयाहजक परर्वतमानयाची संकलपनया समजून 
घयेतयानया िये लक्यात ठये्वलये पयाहिजये की नैसहगमाक 
शयास्त्रयातील अचूक मयापन पद्धतटींप्रमयाणये परर्वतमानयाची 
गती अचूकपणये मोजणये शक् नयािी. मयात्र, परर्वतमान 
िये संथि हकं्वया जलद गतीनये िोत असतये िये हनसशचतपणये 
ठर्वतया ्येऊ शकतये. संथि हकं्वया जलद ्या संज्या 
तुलनयातमक आियेत. 

सयामयाहजक परर्वतमान िी संज्या सयामयाहजक 
संस्थियामंध्ये संरचनयातमक हकं्वया कया्यामातमक िोणयाऱ्या 
बदलयंासंदभयामात ्वयापरण्यात ्येतये. उदया., शयासन, हशक्ण, 
अथिमाव््वस्थिया, ह्व्वयािसंस्थिया, कुटंुब, धममा इत्यादी.

्या दृसटिकोनयालयाच संरचनयातमक कया्मा्वयाद असये 
मिणतयात. समयाजयाचये कया्मा कशयाप्रकयारये चयालतये िये 
पयािण्याची िी एक पद्धत आिये. िया एक व््वस्थियातमक 
दृसटिकोन आिये. हरिहटश समयाजशयास्त्रज् िबमाटमा स्पयेनसर 
्यंाच्या जहै्वक समयानतयेच्या हसद्धयांतयामध्ये संरचनयातमक 
प्रकया्मा्वयादी ह्वचयारयाची मुळये सयापडतयात. ्या 
हसद्धयानतयामध्ये त्यांनी समयाज ्व मयान्वी शरीर ्यांची 
तुलनया केली आिये.
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िोतयात. ्या संस्थिया मयान्वी आचरणयांचये हन्मन करतयात, 
भूहमकयांचये ्वयाटप करतयात, संसयाधनये पुर्वतयात. बदलत्या 
कयालखंडयानुसयार व्क्तटींच्या बदलत्या सयामयाहजक 
भूहमकयांचया दयेखील सयामयाहजक परर्वतमानयात समया्वयेश 
िोतो. अलीकडच्या कयाळयातील मयाहितीच्या ्ुगयात 
असलयेली हशक्कयाची भूहमकया िी िजयारो ्वषयाांपू्वची 
्वैहदक कयाळयात असणयाऱ्या हशक्कयापयेक्या कैकपटटींनी 
्वयेगळी आिये. शयाळयांची व्याप्ी, पररसर, ह्वद्याथिची, 
हशक्णयाची सयाधनसयामग्री, शकै्हणक तत््वज्यान, 
हशक्वण्याची आहण मूल्यांकनयाची पद्धती ्या 
स्वयाांमध्ये जयाण्वण्याइतकया बदल झयालयेलया हदसतो.

समयाज िी अशी व््वस्थिया आिये ज्यात  ्वयेग्वयेगळये 
घटक समयाह्वटि असतयात. ्या व््वस्थियेत त्या 
घटकयांमध्ये परस्परसंबंध असतो. सयामयाहजक संरचनया 
िी एकया जहै्वक व््वस्थियेप्रमयाणये असतये. संस्थिया आहण 
समिू िये घटक कया्म कोणत्या नया कोणत्या 
परर्वतमानयातून जयात असतयात. समयाजयामध्ये कया्म 
संरचनयातमक बदल हदसून ्येतयात.

उदया., कुटुंबयाच्या आकयारयाचया संरचनयेच्या दृटिीनये 
ह्वचयार केलया तर असये हदसून ्येतये की, एकत्र 
कुटुंबपद्धतीत अमूलयाग्र बदल िोत आियेत. तसयेच 
कुटुंब व््वस्थियेच्या कया्यामातमकतयेमध्ये दयेखील बदल 
झयालयेलये हदसून ्येतयात. पू्वचीच्या कयाळी हशक्ण िये 
कुटुंबयाचये कया्मा िोतये. परंतु आजच्या कयाळयात तये 
शयाळया, मियाह्वद्याल्ये आहण ह्वद्यापीठ ्यंामधून 
दयेण्यात ्येतये. 

सयामयाहजक परर्वतमान िी एक गुंतयागुंतीची प्रहरि्या 
आिये. ्यामध्ये सयामयाहजक परर्वतमानयाची हदशया, 
सयामयाहजक परर्वतमानयाची पद्धत, सयामयाहजक परर्वतमानयाचये 
रिोत, सयामयाहजक परर्वतमानयाची कयारणये आहण सयामयाहजक 
परर्वतमानयाचये पररणयाम ्या स्वयाांचया अंतभयामा्व िोतो. 
कयालयानुरूप मयान्वी जी्वनयामध्ये िोणयारये बदल मिणजयेच 
परर्वतमान िो्. 

८.१.३ सामाणजक परि्व्मिनाचती ्वैणश्टे

(१) सा्वमिणत्क्ा ः स्वमा मयान्वी समयाजयामध्ये 
परर्वतमान घडून ्येतये. ्यामध्ये लोकसंख्या, सयामयाहजक 
मयान्तया, संसयाधनये, पोशयाख, रीतीरर्वयाज, भूहमकया, 
संगीत, कलया, स्थियापत् इत्यादटींचया अंतभयामा्व िोतो. 
सयामयाहजक परर्वतमान िये सया्वमाहत्रक आिये. िये प्रत्येक 
हठकयाणी हदसून ्येतये. िये परर्वतमान एकसमयान नसून 
त्याच्या गहतमयानतयेमध्ये हभन्नतया हदसून ्येतये. तरीिी 
बदल अपररिया्मापणये िोत असतो. 

(२) स्् चालिािती प्रणकया ः समयाज िया 
अह्वरत प्र्वयाियाच्या सस्थितीत असतो. मयान्वी 
समयाजयाच्या हनहममातीपयासून, आहदम समूियंापयासून तये 
आजच्या प्रगत मयान्वी अ्वस्थियेप्ांत समयाजयात सतत 
बदल सुरू आियेत.

(३) कालबद्ा ः सयामयाहजक परर्वतमान िये 
कयालबद्ध असतये. न्वीन कलपनयांचया शोध, बदल 
आहण ह्वद्मयान घटकयातील नूतनीकरण आहण जुनयाट 
पद्धती सोडून दयेणये ्यालया ्वयेळ लयागतो. सयामयाहजक 
परर्वतमान झपयाट्ययानये िोत नयािी, तर परर्वतमानयासयाठी ्वयेळ 
लयागतो. सयामयाहजक परर्वतमानयाची गती िी स्थियानपरत्वये, 
कयालपरत्वये आहण ह्वहशटि सयामयाहजक संदभयामानुसयार 
बदलत जयातये.

(४) आां्िणकयातमक प्रण्णकयाांचती साखळती ः 
एखयादया घटक िया ठरया्वीक परर्वतमानयासयाठी कयारणीभूत 
ठरू शकतो. परंतु िया घटक बऱ्याचदया इतर घटकयंाशीिी 
संबंहधत असतो. शयारीररक, जैह्वक, तयंाहत्रक, 
सयांस्ककृहतक, सयामयाहजक, आहथिमाक आहण इतर घटक 
िये एकहत्रतरीत्या सयामयाहजक परर्वतमानयासयाठी कयारणीभूत 
ठरू शकतयात. िये सयामयाहजक घटनयांच्या 
परस्परया्वलंहबत्वयामुळये घडतये. उदया., शयाळयेच्या मोठ्या 
प्रमयाणयात ्वयाढलयेल्या फीचया पररणयाम ह्वद्यार्याांच्या 
नोंदणी्वर िोतो. ्याचया दूरगयामी पररणयाम मिणजये 
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हशक्ण व््वस्थियेतील मोठ्या प्रमयाणया्वर िोणयारी 
ह्वद्यार्याांची ह्वशयेषतः ह्वद्याहथिमानटींची गळती िो्. 

(५) ्टस्््ा ः सयामयाहजक परर्वतमान ्या संज्येमध्ये 
मूल् हन्वड नसतये. एक घटनया मिणून तये नैहतक हकं्वया 
अनैहतक असये कयािी नसतये. तये नैहतकदृषट्यया तटस्थि 
असतये. सयामयाहजक परर्वतमान िी एक ्वस्तुहनष् संज्या 
आिये. 

(६) अलपकालतीन ्व दतीघमिकालतीन परि्व्मिन ः 
कयािी सयामयाहजक परर्वतमानयाचये पररणयाम िये ततकयाळ 
हदसून ्येतयात तर कयािटींचये पररणयाम िये कयािी ्वषवे/
दशकयांनी हदसून ्येतयात. ्याचये एक उदयािरण मिणजये 
एखयाद्याकडये मनोरंजनयाची न्वीन उपकरणये खरयेदी 
करण्याची क्मतया असयेल तर ती व्कती िोमहथिएटर 
लगयेचच ह्वकत घयेईल आहण त्याच्या मनोरंजनयाच्या 
सयाधनयांमध्ये लगयेच बदल हदसून ्येईल. परंतु सयामयाहजक 
प्रथिया ल्वकर बदलत नयािीत. हुंडया, बयालह्व्वयाि हकं्वया 
कौटुंहबक हिंसयाचयार ्यांसयारख्या सयामयाहजक प्रथिया मोडून 
कयाढणये िी अहतश् सथंि प्रहरि्या आिये. खोल्वर 

रुजलयेल्या प्रथिया परंपरयांचया हबमोड करून मुक्ततया 
हमळ्वण्यासयाठी दशके जया्वी लयागतयात.

(७) णनयोणज् णकं्वा अणनयोणज् परि्व्मिन ः 
अहन्ोहजत ्या शबदया्वरून आपल्या लक्यात ्येतये की 
ज्यामध्ये कोणतयेिी हन्ोजन करून बदल केलयेलया 
नसतो असये परर्वतमान िो्. िये अचयानक िोणयारये 
परर्वतमान आिये. उदया., ददुषकयाळ, पूर, भूकंप, तसुनयामी 
इत्यादी ्यांसयारख्या नैसहगमाक आपतती. जयेविया एखयादी 
नैसहगमाक आपतती ्येतये तयेविया मयान्व, प्रयाहणजयात तसयेच 
संपततीची मोठ्या प्रमयाणयात ियानी िोतये. अशया 
आपततीग्रस्त लोकयांसयाठी ततपरतयेनये पुन्वमासन कया्मारिम 
आखणये आहण त्याची अंमलबजया्वणी करया्वी लयागतये.

हन्ोजनबद्ध परर्वतमान जयाणी्वपू्वमाक हन्ोजन 
करून घड्वून आणलये जयातये. आपण भयारतयातील 
शिरयांचये असलयेलये हन्ोजन बघ्ूया. ्या हन्ोजनयामध्ये 
रहि्वयास, बयागबगीचया, मैदयानये, उपयासनयेच्या जयागया, 
व््वसया् हकं्वया कयारखयानदयारीसयाठी जयागया, आहथिमाक 
प्रदयेश आहण इतर जयागयांसयाठी स्थियानहनसशचती केलयेली 
असतये.

णनयोणज् शहि
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८.२ सामाणजक परि्व्मिनासाठिती कािितीभू्  
असिािे घटक

सयामयाहजक परर्वतमानयासयाठी अनयेक घटक कयारणीभूत 
आियेत. सयामयाहजक परर्वतमानयासयाठी कयारणीभूत असणयारये 
घटक िये ्वयेग्वयेगळ्या श्येणीअंतगमात ्येतयात जये नयेिमी 
एकयाच प्रकयारचये नसतयात. सयामयाहजक परर्वतमान िये 
अहधकयाहधक घटकयांमध्ये घडणयाऱ्या आतंरहरि्यांमुळये 
िोतये. सयामयाहजक परर्वतमानयाच्या मित््वपूणमा घटकयंाची 
मयाहिती पुढीलप्रमयाणये :

(१) भौण्क घटक ः ्या घटकयालया भौगोहलक 
हकं्वया नैसहगमाक घटक असयेिी मिणतयात. भौहतक 
घटकयांमध्ये ि्वयामयानयाची सस्थिती, भौहतक ्वयातया्वरण, 
प्रयाहणजी्वन, जै्वह्वह्वधतया, खहनजयंाचये रिोत, नैसहगमाक 
रिोत (नद्या, ्वनसंपतती, प्वमात) इत्यादी घटक 
्येतयात. ्या स्वमा घटकयंाचया मयान्वी जी्वनया्वर खूप मोठया 
प्रभया्व पडतो. भौहतक घटक िये कयािी प्रमयाणयात 
सयामयाहजक परर्वतमानया्वर म्यामादया आणतयात हकं्वया 
अ्वलंबून असतयात. सयामयाहजक परर्वतमानयाचया ्वयेग 
आहण हदशया िी भौहतक ्वयातया्वरणयानये हन्ंहत्रत िोत 
असतये. उपयासमयार हकं्वया ददुषकयाळ ्यांसयारख्या नैसहगमाक 

आपततीचयािी मयान्वी जी्वनया्वर ददुषपररणयाम िोत 
असतो. १९९३ मध्ये मियारयाषटट्यातील लयातरू हजलह्ययातील 
भूकंपयामुळये अनयेक कुटुंबये ह्वस्थियाहपत झयाली ्व त्याचये 
अनयेकयांनया दीघमाकयालीन पररणयाम भोगया्वये लयागलये.

जरी असये असलये तरी मयान्वी ्वसयाितटींसयाठी 
भौगोहलक पररसस्थिती अनुकूलिी असतये. हनरोगी 
भौहतक ्वयातया्वरणयामुळये मयान्वी समयाज हकती प्रगत 
झयालया आिये ्याची असंख् उदयािरणये दयेतया ्येतील. 
उदया., जयेथिये पया्वसयाचये मुबलक प्रमयाण आिये, कसदयार 
जमीन आहण खहनज संपतती आिये अशया हठकयाणी 
लोक रयाितयात आहण प्रगती करतयात.

ददुसरीकडये, मयान्वी ्वतमानयाचयादयेखील भौहतक 
्वयातया्वरणया्वर पररणयाम िोत असतो. ‘ह्वकयासयाच्या’ 
नया्वयाखयाली चयालणयाऱ्या मयान्वी ्वतमाणुकीमुळये भौहतक 
प्यामा्वरणया्वर प्रहतकूल पररणयाम झयालयेलया हदसतो. उदया. 
आैद्ोहगक प्रदूषणयाचया ्वयातया्वरणया्वर िोणयारया पररणयाम 
आहण त्या अनुषंगयानये जयागहतक तयापमयान ्वयाढी्वर 
िोणयारया पररणयाम, ह्वतळत चयाललयेलये ध्ु्वयंा्वरील बफ्क, 
समुद्याच्या पयाण्याच्या पयातळीत िोणयारी ्वयाढ, कयािी 
समुद्हकनयाऱ्यांची लुप् िोत चयाललयेली जमीन/बयेटये, 

भूकंप
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म्यामाहदत संसयाधनयांचये आवियान ्या स्वयाांचया मयान्वी 
जी्वनमयानयाच्या दजयामा्वर पररणयाम िोतो. त्यामुळये 
आजच्या पररसस्थितीत स्वयाांनी शयाश्वत ह्वकयासयाच्या 
जयाणी्वपू्वमाक प्र्तनयांनया प्रोतसयािन द्या्लया ि्वये.

उपकम - २
  तुमिी सयामयाहजक परर्वतमानयातील भौहतक 
घटकयांचया अभ्यास केलया. आतया नैसहगमाक 
आपततटींचया मयान्व आहण सयामयाहजक जी्वनया्वर 
कसया पररणयाम िोतो तये ्ोग् उदयािरणयांसि हलिया.

(२) जैण्वक घटक ः ्या घटकयालयाच 
लोकसयांसख्क घटक असयेिी मिणतयात. 

लोकसांखयाशास्त् ः लोकसंख्याशयास्त्र मिणजये 
लोकसंख्येचया सयंासख्की् अभ्यास िो्. ्यामध्ये 
लोकसंख्येचया आकयार, संरचनया, लोकसंख्येचये 
ह्वतरण ्या स्वयाांचया समया्वयेश िोतो. तसयेच ्यामध्ये 
कयाळयानुसयार आहण स्थियानयानुसयार जनम, मृत्ू, 
्वयाध्माक्, स्थिलयंातर ्याच्या सदंभयामात लोकसखं्येमध्ये 
िोणयाऱ्या बदलयाची नोंद ठये्वली जयातये.

जैह्वक म्यामादयेमध्ये जये घटक समयाह्वटि आियेत तये 
मिणजये सयामयाहजक सयातत्, हचरस्थिया्ी भया्व हकं्वया 
शयाश्वततया, लोकसंख्येची ्वयाढ हकं्वया घट, स्थिलयांतर 
अयाहण स्पधयामा.

जैह्वक घटकयांमुळये प्रभयाह्वत िोणयाऱ्या गोटिी 
मिणजये लोकसंख्या, हलंगरचनया, जनम आहण मृत्ू 
दर, प्रजनन क्मतया, हपढ्यानहपढ्या चयालत आलयेली 
्वंशपरंपरयागत गुण्वततया िो्. लोकसंख्येची व्याप्ी 
हकं्वया आकयार आहण रचनया िये घटकिी सयामयाहजक 
परर्वतमान घड्वण्यास कयारणीभूत ठरतयात.

अन्न, हन्वयारया, बयेकयारी, हनककृटि आरोग्, गररबी, 
रयािणीमयानयाचया हनककृटि दजयामा इत्यादी समस््या ्या 
लोकसंख्येतील बदलया्वर थियेट पररणयाम करतयात. तसयेच 
अहत लोकसंख्या हकं्वया कमी लोकसंख्येचयािी 

दयेशयाच्या ह्वकयासया्वर पररणयाम िोत असतो. ्यामुळये 
प्रयादयेहशक असमतोल, घनतयेमध्ये बदल, हलंग 
गुणोततरयात असणयारी तफया्वत िये स्वमा समयाजया्वर 
पररणयाम करतयात. लोकसंख्येच्या आकयारमयानयामुळये 
सयामयाहजक, आहथिमाक ह्वकयास आहण संधटींची 
उपलबधततया ्या्वर पररणयाम िोतो. उदया., कयािी 
समयाजयांतील ज्येष् नयागररकयंाची ्वयाढती लोकसंख्या 
आहण ्ु्वकयांची घटती संख्या हे त्या समयाजयासयाठी 
न्वीन आवियानये हनमयामाण करतयात.

णलांग गुिोत्ि:  हलंग गुणयायेततर मिणजये कोणत्यािी 
लोकसंख्येमध्ये दरिजयार पुरुषयंामयागये सस्त्र्यांची 
संख्या िो्. 

हे माणह्ती आहे का?

्वषमा संपूणमा लोकसंख्ये 
मधील हलंग 

गुणोततर

लियान 
बयालकयांमधील 
हलंग गुणोततर

१९९१ ९२७ ९४५
२००१ ९३३ ९२७
२०११ ९४० ९१४

(३) सामाणजक-साांस्कृण्क घटक ः मयान्वी 
संस्ककृती िी परर्वतमानयाची एक प्रहरि्या आिये. समयाजयाच्या 
एकया सयांस्ककृहतक घटकयात िोणयारये परर्वतमान संपूणमा 
सयामयाहजक बदलयासयाठी कयारणीभूत िोऊ शकतये. जयेथिये 
दोन ससं्ककृती ्या समोरयासमोर ्येतयात हकं्वया हभडतयात 
तयेथिये सयामयाहजक परर्वतमान अपररिया्मा असतये. सयांस्ककृहतक 

भाि्ा्तील ण्वरम णलांगगिुोत्िाचा आलेख
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प्रसरण िया परर्वतमानयाचया एक रिोत आिये. ससं्ककृतीमध्ये 
मूल्ये, प्रमयाणके, कलपनया आहण ह्वचयारधयारया, नहैतकतया, 
रीहतरर्वयाज आहण परंपरया ्या ्येतयात. िये स्वमा परर्वतमानयाचये 
घटक आहण कयारणये दयेखील आियेत.

सयामयाहजक परर्वतमानयामध्ये सयांस्ककृहतक मूल्ये आहण 
ह्वचयारप्रणयाली हकती मितत्वयाची भूहमकया बजया्वतयात िये 
कयािी उदयािरणयां्वरून स्पषट िोतये. जी्वशयास्त्रज् चयालसमा 
डयाह्वमान, मयानसशयास्त्रज् हसगमंड फ्ॉईड आहण ह्वचयार्वंत 
कयालमा मयाकसमा ्यंानी मयागील शतकयामध्ये संपणूमा जगयामध्ये 
मयांडलयेल्या कयािी मित््वपूणमा संकलपनयांचया प्रभया्व 
आजिी कया्म हटकलयेलया हदसून ्येतो. ह्वचयार आहण 
सयांस्ककृहतक मूल्यांची सयामयाहजक परर्वतमानयामध्ये कया् 
मितत्वयाची  भहूमकया कया् आिये िये समजून घयेण्यासयाठी 
आपण कयािी उदयािरणये बघू. जममान समयाजशयास्त्रज् 
मॅकस ्वयेबरनये सयामयाहजक परर्वतमानयातील सयांस्ककृहतक 
घटकयालया मित््व हदलये आिये. त्यांनी आपल्या 
‘Protestant Ethics and the Spirit of 
Capitalism’ ्या प्रहसद्ध पसु्तकयात प्रोटयेस्टटं धमयामाची 
हशक्वण आहण भयांड्वलशयािीचया प्रसयार ्याचया 
आंतरसंबंध दयाख्वून हदलया आिये.

ददुसरीकडये सयांस्ककृहतक मूल्यांचया नकयारयातमक 
पररणयामदयेखील िोऊ शकतो. धयाहममाक कट्रतया्वयाद, 
जियाल्वयादी ह्वचयार, रीहतरर्वयाज, अंधश्द्धया, चुकीचया 
भौहतक्वयाद, हनरुप्ोगी मूल्ये असये ह्वचयारधयारयंाचये 
कयािी नकयारयातमक पररणयाम िये अचयानक उद ्भ्वणयारी 
संकटये आहण मयान्वी ददुदमाशयेमध्ये भर घयालत असतयात. 
िये परर्वतमानयात अडथिळये हनमयामाण करतयात. 

(४) आण्मिक घटक ः सयामयाहजक परर्वतमानयामध्ये 
्या घटकयालया खूप मित््व आिये. मयान्वी इहतियासयातील 
आहथिमाक ह्वकयासयाचये टपपये िये आहथिमाक परर्वतमानयाबरोबरच 
रयाजकी् आहण सयामयाहजक परर्वतमानयाचये दयेखील 
हनदवेशक आियेत. प्रगत रयािणीमयान आहण मयान्वी 
कल्याण ियाच आहथिमाक परर्वतमानयाचया मूलभूत ियेतू 
असतो. 

आहथिमाक ह्वकयास िया ह्वह्वध ससं्थियां्वर पररणयाम 
करतो. पहिल्या पयाठयामध्ये आपण औद्ोहगक रियांती 
आहण ्वैज्याहनक रियांतीचया मयान्वी समयाजया्वर िोणयाऱ्या 
पररणयामयाचया अभ्यास केलया. मोठ्या उद्ोगयांचये 
्वयाढणयारये प्रमयाण, ्वयाढतये शिरीकरण, रोजगयारयाच्या 
संधी, व्या्वसयाह्कतया, हपळ्वणूक, व्यापयारयातील 
संघटन्वयाद आहण इतर गोटिटींनया चयालनया दयेतये.

आहथिमाक स्पधवेमधून ्वगमासंघषमा ्व ्वयाढणयारया 
भौहतक्वयाद अशया गोटिी हनषपन्न िोतयात. अलीकडच्या 
कयाळयात ्वगयाांमध्ये सतत ह्वभयाजन िोतयानया हदसतये. 
कयालमा मयाकसमाचया प्रहसद्ध ‘्वगमा संघषमा हसद्धयानत’ िया 
ददुसऱ्या पयाठयामध्ये चहचमालया गयेलया आिये. सयामयाहजक 
परर्वतमान आहण समयाजयातील अन्या्याह्वरुद्ध 
असणयाऱ्या चळ्वळी समजून घयेण्यासयाठी ‘संघषयामातमक 
दृसटिकोन’ िया मित््वपूणमा भहूमकया पयार पयाडतो. उदया., 
शयेतकरी चळ्वळ, सस्त्र्यांची चळ्वळ, कयामगयार 
चळ्वळ, उदयारमत्वयादी चळ्वळ, समयान िक् 
चळ्वळ, ह्वद्याथिची चळ्वळ, आहद्वयासी चळ्वळ 
इत्यादी. संघषमा्वयादी ह्वचयार्वंत संघषमा िया समयाजयातील 
परर्वतमानयाचया पया्या मयानतयात. ्याउलट ‘कया्मा्वयादी 
दृसटिकोन’ िया समयाजयातील सस्थिरतया आहण समतोलया्वर 
अहधक भर दयेतयाये.

तुमिी ‘उततर-जयागहतकीकरणयाच्या’ ्ुगयातील 
ह्वद्याथिची आियात. जयागहतकीकरण िी भयारती् 
समयाजया्वर मोठया पररणयाम करणयारी प्रहरि्या आिये. 
१९९१ मध्ये भयारत सरकयारनये स््वीकयारलयेल्या 
उदयारमत्वयाद, खयाजगीकरण, जयागहतकीकरणयाच्या 
धोरणयाचया (LPG) आपल्या रयाजकी् संस्थिया, 
अथिमाव््वस्थिया, कुटुंबव््वस्थिया, हशक्णव््वस्थिया 
इत्यादटीं्वर दूरगयामी पररणयाम झयालया आिये. 

उपकम - ३
  जयागहतकीकरणयाचया अथिमा समजून घयेऊन 
आपल्या सभो्वतयाली जयागहतकीकरणयामुळये कया् 
कया् बदल घडलये आियेत त्याचये हनरीक्ण करया.
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(५) ्ाांणत्क घटक ः एखयाद्या समयाजयातील 
तयांहत्रक प्रगती िया त्या समयाजयाच्या सभ्तयेचया मोठया 
मयापदंड समजलया जयातो. मयात्र, आज ह्वकयासयातील 
तंत्रज्यानयाच्या भूहमकेबद्ल खूप चचयामा सुरू आिये. 
‘ह्वकयास’ मिणजये कया्? ह्वकयास कोणयासयाठी? 
ह्वकयासयासयाठी हकती हकंमत मोजया्वी लयागतये? िये स्वमा 
प्रशन आज उपहस्थित केलये जयात आियेत. तरीदयेखील 
िये मयान् करया्वये लयागयेल की, तंत्रज्यान िया मयान्वी 
प्रगतीचया हनह्वमा्वयाद घटक आिये. 

मयान्वी जी्वनयाच्या सयामयाहजक, आहथिमाक, 
धयाहममाक, रयाजकी् आहण सयांस्ककृहतक जी्वनया्वर 
तयांहत्रक बदलयांचया पररणयाम िोत असतो. उदया., 
भयारतयामध्ये हरिहटश कयाळयापयासून दळण्वळण आहण 
संपक्क सयाधनयंाची व््वस्थिया आिये. त्याकयाळी असणयाऱ्या 
्वसयाितटींची गरज ्या सये्वया भयाग्वत असतील परंतु 
त्यानंतरिी न्वीन व््वस्थिया उप्ोगयात ्येत आियेत. 
पुढील कयाळयात भयारत सरकयारनये ्या सये्वया ह्वस्तयाररत 
आहण ह्वकहसत केल्या आियेत.

आपलये दैनंहदन जी्वन िये तंत्रज्यानयाच्या पररणयामयानये 
मोठ्या प्रमयाणया्वर प्रभयाह्वत िोत आिये. आपल्या 
घरयापयासून तये कयामयाच्या जयागयेप्ांत, खयेळ, मनोरंजन, 
मतदयान, बकँींग, ई-कॉमसमा, ई-हबहझनयेस, ई-गविनमानस, 
प्र्वयास इत्यादी. न्वन्वीन तंत्रज्यानयाच्या शोधयामुळये, 
आज ई-लहनांग, ई-लया्रिरी, ई-कॉमसमा, ई-हटहकटटींग, 
ऑनलयाईन मयाककेहटंग, ऑनलयाईन परीक्यांमधील संधी 
िये शक् झयालये आिये.

मेट्ो प्रकलप

आपण हडहजटल ्ुगयामध्ये रयाित आिोत. एकया 
बयाजूलया आपण न्वन्वीन आधुहनक तंत्रज्यानयाचया ्वयापर 

करत आिोत, तर ददुसऱ्या बयाजूलया रोज उपयाशी 
झोपणयारये, आरोग्याची कयाळजी न घयेऊ शकणयारये, 
उततम हशक्ण न हमळू शकणयारये हकं्वया ज्यांनया हन्वयारयाच 
नयािी असये लोकिी आियेत िी खतं आिये. डीहजटया्झयेशन 
मुळये अशया गरजू लोकयांप्ांत पोिचण्यात सरकयारलया 
मदत िोत आिये. 

उपकम - ४
सयामयाहजक परर्वतमानयातील तयांहत्रक घटकयाचये 

मित््व तुमियांलया समजलये असयेल. आतया, तुमिी 
तुमच्या शयेजयारील दिया कुटुंबयांच्या रोजच्या 
जी्वनयात आधुहनक तंत्रज्यानयाचया त्यांनया कसया 
उप्ोग िोतो ्याची मयाहिती गोळया करया.

(६) शैक्षणिक घटक ः हशक्णयाबयाबतचये ददुलमाक्, 
जयागरूकतयेची कमतरतया आहण अनयास्थिया िये परर्वतमानयात 
अडथिळये हनमयामाण करतयात. ह्वह्वध सयाधनयांद्यारये 
हशक्ण-अौपचयाररक हशक्ण, सिज हशक्ण, 
अनौपचयाररक हशक्ण आहण खुलये हकं्वया दूरहशक्ण 
अशया हशक्णयाच्या संधी आज उपलबध आियेत.

यश्वां्िा्व चवहाि महािाटि् मुक्त ण्वद्ापतीठि

हशक्ण िये कलपनयांच्या आहण कौशल्यांचया 
ह्वकयासयाचये, समस््या सोड्वण्याचये, लोकयांनया परर्वहतमात 
करण्याचये सयाधन आिये. हशक्णयातून लोक ज्यान, 
कौशल्, कया्माक्मतया हमळ्वतयात आहण त्याचया 
उप्ोग नोकरी हकं्वया स््वतःच्या व््वसया्यासयाठी 
करतयात. हशक्णयाच्या िककयाच्यामयाफ्कत (RTE) 
समयाजयातील स्वमा घटकयांप्ांत हशक्ण पोिच्वण्यासयाठी 
शयासनयानये मोठ्या प्रमयाणया्वर प्र्तन केलये आियेत.
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हशक्णयाचया ियेतू, त्याची सयामग्री, त्याच्या 
अध्यापन पद्धती िये स्वमा आज बदलत आियेत. 
तंत्रज्यानयाचया हशक्णयामध्ये केलया जयाणयारया उप्ोग-, 
ई-लहनांग, ऑनलयाईन हशक्ण (उदया., MOOCS), 
स्मयाटमा बोडमास् , आभयासी ्वगमा, नॅशनल हडहजटल 
लया्रिरी इत्यादीद्यारये हशक्ण अगदी दूरप्ांत पोिचलये 
आिये.

सरकयारच्या प्र्तनयांमुळये बऱ्याच लोकयांनया 
हशक्णयाची संधी प्रयाप् झयाली आिये.

हलंगबदल करणयाऱ्या व्क्तटींनया हशक्णयासयाठी 
प्रोतसयाहित करण्यासयाठी ह्वद्यापीठ अनुदयान आ्ोगयानये 
(UGC) ह्वशयेष प्र्तन केलये आियेत. अनयेक 
ह्वद्यापीठयांनी अभ्यासरिमयांसयाठी हलंगबदल केलयेल्या 
व्क्तटींनया प्र्वयेश दयेण्यास सुरु्वयात केली आिये. गरजू 
आहण हुशयार ह्वद्यार्याांनया बऱ्याच समयाजसये्वकयांमयाफ्कत 

हशष््वृतती हदली जयातये. हशक्ण मयान्वयाच्या जी्वनयात 
परर्वतमान घड्वून आणतये.

उपकम - ५
  मयागील १० ्वषयाांतील हशक्णयाच्या 
परर्वतमानयाबद्ल मयाहिती हमळ्वया. (उदया., 
Teach for India Campaign)

 मयान्वी समयाजयामध्ये सतत परर्वतमान िोत असतये. 
्या पयाठयामधून सयामयाहजक परर्वतमान मिणजये कया् िये 
समजलये असयेल तसयेच सयामयाहजक, परर्वतमानयाच्या 
जैह्वक, सयामयाहजक सयांस्ककृहतक, आहथिमाक, तयांहत्रक 
आहण शैक्हणक घटकयंाची ओळख दयेखील तुमियांलया 
झयाली आिये. आपल्या आसपयासचये बदल समजून 
घ्या्लया तुमियालंया हनसशचतच ्या पयाठयाचया उप्ोग 
िोईल.

•  मयान्वी जी्वन गहतशील प्रहरि्येतून जयात आिये. 
परर्वतमान स्वमात्र हदसून ्येणयारया घटक आिये. 
परर्वतमान िये अपररिया्मा आिये.

•  समयाजशयास्त्र िये समयाजयाचया सयांसख्की आहण 
गहतशील दृसटिकोनयातून अभ्यास करतये.

•  समयाजशयास्त्र समयाजयाचया संरचनयातमक आहण 
कया्यामातमक दृसटिकोनयातून अभ्यास करतये. 
सयामयाहजक परर्वतमान मिणजये समयाजयातील 
संरचनया आहण कया्यामातमकतया ्यामध्ये हदसून 
्येणयारये बदल.

•  सयामयाहजक परर्वतमानयाची कयािी मित््वयाची 
्वैहशषट्यये आियेत ः सतत चयालणयारी प्रहरि्या, 

तयातपुरतया गुण, एकमयेकयां्वर अ्वलंबून असणयाऱ्या 
घटनया, नहैतक तटस्थितया, कमी कयालया्वधी आहण 
जयास्त कयालया्वधीसयाठी परर्वतमान, हन्ोहजत आहण 
अहन्ोहजत परर्वतमान इत्यादी.

•  सयामयाहजक परर्वतमानयासयाठी अनयेक घटक कयारणीभूत 
ठरतयात. सयामयाहजक परर्वतमान क्ेवळ एकयाच 
घटकया्वर अ्वलंबून नसतये.

•  समयाजयामध्ये परर्वतमानयासयाठी कयारणीभूत घटक-
भौहतक हकं्वया भौगोहलक घटक, जहै्वक घटक, 
सयामयाहजक-सयांस्ककृहतक घटक, आहथिमाक घटक, 
तयांहत्रक घटक आहण शैक्हणक घटक.

सािाांश 
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प्र.१ (अ) णदलेलया पयामियाांपैकी योग्य पयामिय णन्वडून 
ण्विाने पूिमि किा.

	 १.	 सामावजक	 ्पररवत्तन	 ही	 संज्ा	 .........	 आहे.
	 	 (मूलययुति,	 नैवतक,	 ्पूव्तग्वहत)
	 २.	 भूक्ंपाचा	 लोकांवर	 होणारा	 ्पररणाम	 हा	

..........	 ्पररवत्तनाचा	 घटक	 आहे.
	 	 (भौगोवलक,	 जैववक,	 सांसककृवतक)
	 ३.	 वलंगगुणोततराचा	 अभयास	 हा	 ..........	

्पररवत्तनाचा	 घटक	 आहे.
	 	 (जैववक,	 तांवत्रक,	 नैसवग्तक)
	 ४.	 एखाद्ा	 शहरातील	 झो्पड्पट्ी	 ्पुनव्तसन	

काय्तकम	 ह	े ......	 सामावजक	 ्पररवत्तनाच	े
उिाहरण	 आहे.

	 	 (वनयोवजत,	 अवनयोवजत,	 कातंीकारी)

 (ब)  चुकीचती जोडती दुरुस्् करून णलहा.

 १. (i) भूकं्प	 -	 भौवतक	 घटक	 	
	 	 (ii)	 धावम्तक	 कट्रतावाि	 -	 जैववक	 घटक		
	 	 (iii)	 वाढते	 शहरीकरण	 -	 आवथ्तक	 घटक	 	
	 	 (iv)	 ई-गवहन्तनस	 -	 तांवत्रक	 घटक	 	

 (क) प्रतयेक ण्विान ्वाचा आणि चौकटती् 
णदलेलया योग्य सांज्ा ओळखनू णलहा.

  भौवतक	 घटक,	 शैक्षवणक	 घटक,	 आवथ्तक	 घटक
 
	 १.	 वकनार्पट्ीचया	 प्रिेशामधये	 वाढणारी	 समुद्ाचया	

्पाणयाची	 ्पातळी	 -	
	 २.	 लैंवगक	 शोषणाववषयीचया	 समसयेववषयी	

जाणीवजागतृती	 वनमा्तण	 करण	 -	
 (ड) अिोिेष्ख् शबदाांचया जागती योग्य शबद णलहून 

ण्विान पूिमि किा.
	 १.	 सामावजक	 ्पररवत्तन	 फति	 एकरेषीय	 असते.
	 २.	 सव्त	 वशक्षकांनी	 वगा्तमधये	 एखािा	 भाग	

वशकवताना	 ्पूव्ततयारी	 करणे,	 हे	 अवनयोवजत	
्पररवत्तनाच	े उिाहरण	 आहे.

प्र.२ फिक स्पटि किा.
	 १.	 वनयोवजत	 ्पररवत्तन-अवनयोवजत	 ्पररवत्तन
	 २.	 अल्पकालीन	 आवण	 िीघ्तकालीन	 ्पररवत्तन

प्र.३ पुढतील सांकलपना उदाहििासणह् स्पटि किा.
	 १.	 सामावजक	 ्पररवत्तन
	 २.	 अल्पकालीन	 ्पररवत्तन
प्र.४ (अ) पुढतील सांकलपना णचत् पूिमि किा. 
	 प्रतयेक	 संकल्पनेमधील	 ्पररवत्तनाचा	 महत्व्ूपण्त	 घटक	

ओळखा.

शोध
भूकंपयाचये पररणयाम
घसरत जयाणयारये हलंगगुणोततर
ह्वद्याथिची अदलयाबदल कया्मारिम
(Student exchange programme)

(ब) खालतील ण्विाने चूक की बिोबि हे सकािि स्पटि 
किा.

	 १.	 मावहती	 नसणाऱया	 गोटिटींबद्दल	 असणारे	 ्पूव्तग्ह	
आवण	 भीती	 या	 ्पररवत्तनात	 अडथळा	 वनमा्तण	
करणाऱया	 गोटिी	 आहेत.

	 २.	 सामावजक	 ्पररवत्तनाचे	 अचूक	 अिंाज	 वत्तवता	
येतात.

प्र.५ आपले म् नोंद्वा.
	 १.	 तुमचया	 सथावनक	 भागात	 घडलेला	 महत्व्ूपण्त	

बिल	 सांगा	 जो	 तुमचया	 मत	े ्पररवत्तनाचा	
्पररणाम	 आहे.

	 २.	 ‘सवच्छ	 भारत	 अवभयान’	 याचा	 समाजावर	
सकारातमक	्पररणाम	झाला	आहे,	असे	 तुम्हांला	
वाटते	 का?	 तुमचा	 अनुभव	 वलहा.

उपकम 
 गयेल्या एकया दशकयामध्ये ्ु्वकयांच्या ्वयेशभूषयेमध्ये 
हकं्वया खयानपयान पद्धतीत कसया फरक पडलया आिये 
्या्वर ्या्याहचत्र हनबंध (photo essay) त्यार करया.

स््वाधयाय

***



96

विभाग
II



97

*  कृण्पणत्केमधये या उ्ाऱयाां्वि णशक्षकाांनती प्रशन ण्वचाििे अपेणक्ष् आहे.

१.	 	समाजशासत्र	 एक	 शासत्र	 म्हणून	 आ्पण	 ज्या	 समाजात	 रहातो	 तया	 समाजाचा	 शासत्रशुद्	 अभयास	
करायला	 वशकवते.	 अथा्ततच	 ही	 प्रेरणा	 आ्पण	 नैसवग्तक	 शासत्रांकडून	 घेतली	 आहे.	 समाजाचा	 ्पद्तशीर	
अभयास	 करणयासाठी	 ऑगसट	 कॉम्तनी	 वैज्ावनक	 अभयास्पद्ती	 वा्परली.	 ऑगसट	 कॉम्त	 हे	 मूळचे	 फ्ानसचे.	
अथा्ततच	 तया	 वेळचया	 अडथळांचया	 आवण	 संघषा्तचया	 ्पररवसथतीचा	 ्पररणाम	 ऑगसट	 कॉम्तचया	 ववचारांवर	
झाला	 होता.	 फ्रेंच	 राज्यकांती	 तर	आ्पण	 ऐकून	आहोत.	 तसेच	औद्ोवगक	कांतीचाही	 तया	 समाजावर	 ्पररणाम	
झालेला	 होता.	 एकूणच	फ्रेंच	 राज्यकांती	आवण	औद्ोवगक	कांती	 यांचा	 ्परर्पाक	 म्हणून	फ्ानसमधील	जनजीवन	
बिलून	 गेले	 होते.

	समाजशासत्र	 एक	 शासत्र	 म्हणून	 ववशेषतः	 युरो्पमधये	 मोठ्ा	 प्रमाणात	 ववकवसत	 झाले.	 समाजशासत्राचया	
या	 ववकास	 प्रवकयेतूनच	 ऑगसट	 कॉम्त,	 हब्तट	 स्पेनसर,	 एवमल	 डरखाईम,	 काल्त	 मारस्त,	 मॅरस	 वेबर	 यांसारखे	
अवभजात	 ववचारवंत/समाजशासत्रज्	 उियास	 आले.	 समाजशासत्राचा	 ववकास	 उततर	 अमेररकेत	 िेखील	 झाला.	
यामधये	 ववशेषतः	 सी.एच्.कुले,	 टॉलकॉट	 ्पास्तनस	 आवण	 मट्तन	 हांचा	 उललेख	 करावा	 लागेल.	 समाजशासत्राचा	
ववकास	 भारतामधये	 िेखील	 झाला.	 यात	 ववशेषतः	 जी.एस.घुयवे,	 एम्.एन्.श्ीवनवास,	 टी.के.	ओमेन,	 गेल	्ऑम्वेट	
आवण	 मुखजती	 हांच	े योगिान	 महततवाचे	 आहे.

	्पाशचाततय	 वशक्षणाचया	 प्रभावातून	 भारतात	 समाजशासत्र	 ही	 एक	 शैक्षवणक	 ववद्ाशाखा	 म्हणून	 ्पावहली	
गेली.	 भारतामधये	 समाजशासत्राचा	 अभयास	 करताना	 भारतीय	 संसककृती,	 राहणीमान,	 भाषा,	 आचारववचार	 हांचा	
ववचार	करून	जात,	आविवासी	समुिाय,	सामावजक	्पररवत्तन,	सामावजक	समसया,	 वशक्षण,	सामावजक	चळवळी,	
ग्ामीण	 समाजशासत्र,	 उ्पयोवजत	 समाजशासत्र	 हांसारखया	 मुद्ांचा	 ववचार	 केला	 गेला.	

	अशाप्रकारे	 समाजशासत्राचा	 अभयास	 वकंवा	 समाजशासत्र	 ही	 शाखा	 समाजाचा	 शासत्रीय	 ्पद्तीने	 अभयास	
करणयासाठी	 सम्प्तक	 आवण	 उ्पयोगी	 असून	 तयाची	 वयाप्ती	 खू्प	 ववशाल	 आवण	 गवतशील	 आहे.

२.	 	१९	 वया	 शतकात	 फ्ानसमधये	 ऑगसत	 कॉम्त	 यांनी	 समाजशासत्राचा	 ्पाया	 रचला.	 सामावजक	 वासतव	
्पररष्सथती	 वैज्ावनक	 ्पद्तटींतून	 अभयासता	 येते	 या	 गतृवहतकावर	 तयांचा	 प्रतयक्षवािी	 दृटिीकोन	 आधाररत	 होता.	
समाजशासत्र	 या	 सवतंत्र	 ववद्ाशाखेमधये	 अनेक	 ्पाष्शचमाततय	 आवण	 भारतीय	 ववचारवंतांनी	 योगिान	 विले	
आहे.
	 	हा	 ्पररच्छेि	 केवळ	 एका	 दृटिीकोनावर	 लक्ष	 करेंवद्त	 करतो	 –	 संरचनातमक	 काय्तवाही	 दृटिीकोन.	 यालाच	
संरचनातमक	 काय्तवाि	 असेही	 म्हणतात.	
	 	हा	 दृटिीकोन	 स्पेनसर	 यांचया	 जैववक	 वसद्ातंावर	 आधाररत	 आहे.	 तयात	 समाजाची	 जैववक	 संसथेशी	 तुलना	
केली	 गेली	 आहे.	 ज्याप्रमाण	े ववववध	 अवयवांचे	 वमळून	 सं्पूण्त	 शरीर	 तयार	 होत	े तसेच	 समाज	 सुद्ा	 लग्न,	
कुटुंब,	 अथ्तवयवसथा,	 राज्यवयवसथा,	 वशक्षण	 आवण	 धम्त	 या	 वयवसथांचा	 बनलेला	 आहे.

या	 प्रतयेक	 वयवसथा	 सवतंत्र	 असतात	 तसेच	 तया	 एकमेकावर	 अवलंबून	 िेखील	 असतात.	 यालाच	
उ्पवयवसथा	 असेही	 म्हटले	 जाते.	 प्रतयेक	 उ्पवयवसथा	 सवतःचे	 काय्त	 करते.	 ्परंतु	 कधीकधी	 यात	 समसया	 िेखील	
उद्भवतात.	 तयामुळ	े वयवसथा	 अकाय्तक्षम	 िेखील	 होऊ	 शकते.	 वयवसथेचे	 भाग	 व	 उ्पभाग	 ्परस्पर	 संबंवधत	
आहेत.	 समाजाचे	 काम	 समजून	 घेणयाचा	 हा	 एक	 ्पया्तय	 आहे.	
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३.	 	शहरांचे	 मुखय	 ववैशष्ट्य	 म्हणजे	 मोठ्ा	 प्रमाणात	 लोक	 जेथे	 राहतात.	 मुंबईसारखया	 शहरात	 १७	 िशलक्ष	
लोक	 राहातात.	 हासारखया	 शहरांना	 ‘महानगरे’	 म्हणतात.	 भारतात	 अशी	 बरीच	 महानगरे	 आहेत.	 यामधये	 मुंबई,	
चेन्नई,	 कोलकाता,	 	्ुपणे,	 बेंगळुर,	 हैिराबाि,	अहमिाबाि,	 सूरत,	 कान्पूर,	 ववशाखा्पट्णम्,	 ्पाटणा,	 ववजयवाडा,	
जमशिे्पूर	 हाचंा	 उललेख	 करता	 येईल.	 ्परंत	ु अशा	 प्रकारचया	 महानगरांमधये	 विलया	 गेलेलया	 ्पायाभूत	 सुववधा	
आवण	 सेवा	 आवण	 लोकसंखया,	 वाढतया	 मागणया	 हांचा	 मेळ	 कधीच	 बसत	 नाही.	 ्पररणामसवरू्प	 शहरांमधये	
बऱयाच	 समसयांना	 तोंड	 द्ाव	े लागते;	 यामधये	 घरांची	 समसया,	 रसते,	 िळणवळणाची	 सुववधा,	 मनोरंजनाची	
साधने,	 कीडांगणे,	 आरोग्य	 सुववधा,	 मोकळा	 जागा	 आवण	 हररत	 क्षेत्रांचे	 प्रशन	 समोर	 उभे	 राहतात.

	आज	 शासनाकडून	 हा	 समसयांवर	 मात	 करणयासाठी	 जासतीत	 जासत	 प्रयतन	 चालू	 आहेत.	 जे	 ववशेषतः	
अवधक	 ्पायाभूत	 सुववधा	 आवण	 सेवा	 ्ुपरवणयासाठी	 केल	े जात	 आहेत.	 ्परंत	ु काही	 वेळा	 राजकीय	 इच्छाशरती	
कमी	 ्पडते.	 काही	 वेळा	 राजकीय	 िूरदृष्टी	 कमी	 ्पडते,	 तर	 काही	 वेळा	 वैयवरतक	 सवाथा्तसाठी	 केलेलया	
लाचलुच्पतीमुळे	 सामानय	 जनतेला	 आवशयक	 असलेलया	 ्पायाभूत	 सुववधा	 हामधये	 अडथळे	 वनमा्तण	 होतात.

	खरे	 ्पाहता,	 ‘शहरे’	 ही	 नवनवीन	 संधीची	 जागा	 असते.	 हामुळेच	 लोक	 शहरांकड	े आकवष्तले	 जातात.	
शहरातील	 ही	 संधी	 लोकांना	 अभयास,	 काम	आवण	 शहरी	 जीवनमान	 या	 रू्पात	 वमळते.	 लोकांचे	 हा	 कारणांसाठी	
शहरी	 भागाकडे	 आकवष्तत	 होणे	 हा	 वकयेलाच	 ‘सथलांतर’	 असे	 म्हणतात.	 महानगरे	 हाच	 कारणांमुळ	े लोकांचया	
आकष्तणाची	 करेंद्े	 बनली	 आहेत.

४.	 	तुम्हाला	 कधी	 आशचय्त	 वाटते	 का	 ?	 की	 आ्पण	 कसे	 जगतो?	 कोणतयाही	 सामावजक	 नातेसंबंधांमधये	
आ्पण	 काय	 ववचार	 करतो	 आवण	 एकमेकांशी	 कस	े वागतो?	 या	 आ्पलया	 नातेसंबंधावर	 गुंतागुंतीचया	 घटकांचा	
प्रभाव	 असतो	 का?.
 पुढील छोटी कथा वाचा.
	 	श्ी	 व	 सौ	 शहा	 यांचे	 १९९४	 साली	 आधी	 कोटा्तत	 लग्न	 झाले.	 नंतर	 धावम्तक	 ववधी	 िेखील	 करणयात	
आले.	 	तयांना	 २००३	 साली	 िोन	 जुळी	 मुले	 झाली	 आवण	 चार	 वषवे	 घरी	 रावहलयानंतर	 ते	 शाळेत	 गेले.	 तयानंतर	
तयांनी	खाजगी	 ववनाअनुिावनत	शाळेत	प्रवेश	घेतला.	्पररणामतः	 तयाभागातील	 राज्य	 वशक्षण	मंडाळाचया	शाळां्पेक्षा	
तयांचया	 शाळेचे	 शुलक	 अवधक	 होते.

	िोघे	 ्पालक	 वयवसाय	 करीत	 असलयामुळे	 तयांचयाकडे	 मुलांना	 महागडे	 शालेय	 वशक्षण	 िेणयासाठी	 आवथ्तक	
साधन	े उ्पलबध	 होती.	 तयांचया	 वगा्ततील	 मुले	 मधयम	 व	 उच्च	 वगा्ततील	 होती.	 शाळेत	 मात्र	 कमी	 आवथ्तक	
उत्पन्न	 वगा्ततील	 मुलांसाठी	 सामावजक	 कामाची	 संधी	 विली	 जात	 असे.	 उच्च	 वगा्ततील	 असूनिेखील	 शहा	 यांची	
जुळ	े मुले	 वबगरशासकीय	 संसथेमधये	 जाऊन	 सामावजक	 काम	 करणयाचा	 हा	 साप्तावहक	 अनुभव	 उ्पभोगत	 असत.	

	हे	 िोनही	 तरूण	 आज	 सामावजक	 कामात	 सहभागी	 आहेत.	 तयातील	 एक	 सथावनक	 राजकीय	 ्पक्षात	 युवा	
आघाडीत	 काम	 करतो	 तर	 िुसऱयान	े गरजू	 लोका्ंपयांत	 ्पोहोचून	 तयांना	 मितीचा	 हात	 िेणाऱया	 आंतरराटिट्ीय	
उ्पकमात	 सहभाग	 घेतला	 आहे.

	तया	 जळुा	 मुलांमधये	 वनमा्तण	 झालेलया	 संवेिनशीलतेकडे	 ्पाहून	 तयांचा	 ्पालकांना	 अवतशय	 आनंि	 झाला	
आहे.	 कुटुंब	 आवण	 शाळा	 या	 मुलांना	 संवेिनशील	 बनववणयास	 कारणीभूत	आहेत,	 असे	 आ्पणास	 वाटते	 काय?
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५.	 	संसककृती	 या	 संज्ेचा	 सामानयतः	 वा्पर	 लोकांचया	 अवभरुचीचया	 सिंभा्तत	 केला	 जातो.	 उिा.,	 शासत्रीय	
संगीत,	 सावहतय,	 कलेची	 अवभरुची.	 ्पण	 समाजशासत्रात	 संसककृती	 या	 संकल्पनेत	 मानवाने	 वनमा्तण	 केलेलया	
सव्तच	 गोष्टटींचा	 समावेश	 होतो.	 ववचार,	 मूलय,	 धारणा,	 भाषा,	 ज्ान	 आवण	 मानवाने	 समाजाचा	 घटक	 म्हणून	
वनमा्तण	 केलेलया	 सव्त	 भौवतक	 घटकांचा	 समावेश	 संसककृतीत	 होतो.	 भारतीयांचया	 बाबतीत	 बोलायच	ं तर	 आ्पण	
नेहमी	 बोलताना	 वकंवा	 वैचाररक	 वयास्पीठांवरही	 ‘भारतीय	 संसककृती’	 असा	 उललखे	 करत	 असतो.	 ्पण	 ‘भारतीय	
संसककृती’	 म्हणजे	 नेमकी	 काय	आहे	 हा	 महततवाचा	 प्रशन	आहे.	 ‘भारतीय’	अशी	 एक	 सव्तसमावेशक,	 सव्तसामानय	
सांसककृवतक	 ओळख	 आह	े का?	 हाचे	 उततर	 त्पासून	 बघताना	 िुसरीकड	े चायनीज,	 इंडोनवेशयन	 संसककृतटीं्पेक्षा	
आ्पली	 वेगळी	 ओळख	 ठसवणारी	 आ्पली	 वैवशष्ट्य्पूण्त	 संसककृती	 आहे.	 ती	 कोणतया	 घटकांमुळ	े हेिेखील	
लक्षात	 घेणे	 महततवाचे	 आहे.	 आ्पला	 इवतहास,	 आ्पली	 भौगोवलक	 सीमा,	 इथले	 शासक,	 इथे	 झालेली	
आकमणं	 आवण	 तयातून	 वनमा्तण	 झालेलया	 एकातमीकरण	 व	 संकरीकरणातूनच	 आ्पली	 ‘भारतीय’	 संसककृती	
ववकवसत	 झाली	 आहे.	 भारतीय	 समाज	 बहुववध	 संसककृतटींनी	 नटलेला	 आहे	 आवण	 बहुसांसककृवतकता	 ह	े आ्पले	
बलसथान	 आहे.

	समाजशासत्रात	 उ्पसंसककृती	 अशी	 एक	 संकल्पना	 वा्परली	 जाते.	 भारतीय	 संसककृती	 म्हणज	े अशा	 अनेक	
उ्पसंसककृतटींनी	 बनलेली	 आहे.	 काही	 वेळा	 प्रसथाव्पत	 संसककृतीला	 आवहान	 िेणारी	 ववरोधी	 संसककृती	 वनमा्तण	 होते	
हेिेखील	 लक्षात	 घेतल	े ्पावहजे.

	आज	 प्रसार	 माधयमांचया	 प्रगतीमुळे	 जगभरातील	 संसककृतटींशी	 आ्पली	 ओळख	 होत	 आहे.	 िूरिश्तन	 आवण	
इंटरनेटमुळे	 जग	 जवळ	 येत	 आहे	 आवण	 एका	 अथा्तने	 ्छोट	े होत	 चाललेय.	 आज	 वैष्शवक	 संसककृती,	 अशी	
नवीन	 संज्ा	आ्पण	 वा्परतो.	 तयामुळे	 खऱया	 अथा्तने	 कुठलीही	 संसककृती	 शुद्	 वकंवा	 सरवमसळ	 नसलेली	 रावहली	
आहे	 का	 हा	 महततवाचा	 प्रशन	 आहे.

६.	 	आजकालचया	जगात	टेवलष्वहजन,	इंटरनेट,	मोबाइल	हांचे	अनेक	महततव	वाढले	आह	ेकी,	 तयावशवाय	
जग	 ही	 कल्पनाच	 आ्पण	 करू	 शकत	 नाही.	 आ्पलया	 जगणयाला	 खऱया	 अथा्तने	 मावहतीचया	 युगात	 ्पररववत्तत	
करणयात	 हा	 सव्त	 साधनांचा	 ्पुर्ेपूर	 वाटा	 आहे.	 काही	 वेळा	 आ्पण	 हाला	 ज्ानाचा	 वकंवा	 मावहतीचा	 ववसफोट	
असेही	 म्हणू	 शकतो.	 सधया	आ्पलयाकडे	 इतकी	 मावहती	 उ्पलबध	आहे	 जी	 एका	 क्षणात	आ्पणास	 इंटरनेटकडून	
वमळू	 शकते.	 ्पण	 ही	 वमळणारी	 मावहती	 अचूक,	 योग्य	 आवण	 वकती	 वैध	 आहे	 याववषयी	 साशंकता	 उरते.	
अशा	 प्रकारचया	 ्पररवसथतीमधये	 ज्या	 तावंत्रक	 साधनाद्ारे	 ही	 मावहती	 घेणयात	 आली	 आहे	 ती	 मावहती	 इतर	
अनेक	 ्छ्पाई	 माधयमांद्ारे	 त्पासून	 तयांची	 शहावनशा	 करून	 घेतली	 ्पावहजे.	 	
आजकाल	 अंकेक्षणामुळे	 (Digitalization)	 कोणतयाही	 क्षणी	 कोणतीही	 मावहती	 सामानय	 लोक	 इंटरनेटचया	
माधयमातून	 संकवमत	 करू	 शकतात.	 सवतःचया	 नावाने	 एखाद्ा	 ववषयावरील	 मावहती	 संकवलत	 करून	 ती	
सकंवमत	 करणे	 हा	 लोकांचा	 उद्ोगच	 झाला	 आहे.	 मावहतीचे	 वयवसथा्पन	 करणे	 ही	 सुद्ा	 आजकाल	 एक	
कामाची	 संधी	 म्हणून	 ्पावहली	 जात	 आहे,	 ववशेषतः	 ज्या	 लोकांकड	े एखािा	 काय्तकम	 वकंवा	 योजना	 ववकवसत	
करणयाचे	 कौशलय	 आहे.	 खरोखरच	 मावहती	 तंत्रज्ानाने	 आजकाल	 सवाांचे	 जीवन	 वया्पून	 टाकले	 आहे.	 आ्पण	
5G	 वगैरे	 आजकाल	 नुसतेच	 ऐकून	 आहोत.	 ्पण	 ्ुपढील	 जग	 या्पेक्षाही	 प्रगतशील	 तंत्रज्ानाचा	 वा्पर	 करणार	
आहे	 हे	 वनष्शचत!
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७.	 	खरंच	 मुलांना	 अवग्नशामक	 यतं्रे	 आवण	 मुलटींना	 क्पबशयांचा	 सेट	 आवडतात?	 वयाचया	 वकतवया	
वषा्त्पासून	 मूल	 एखाद्ा	 रंग	 अथवा	 खेळाशी	 सांगड	 घालू	 शकते?	 बलॉगवरील	 ्ुपढील	 कथा	 वाचा.

माझी	 मैत्रीण	 (अंवबका)	 आवण	 वतचे	 िोन	 मवहनयांच	े बाळ	 (वटना)	 व	 मी	 एकिा	 िुकानात	 गेलो	 होतो.	
मी	 खेळणी	 ठेवलेलया	 ववभागाकडे	 गेल	ेआवण	 वतथे	 मला	 अवतशय	 ्छानसा	 ्पाणघोडा	 (सॉफट	 टॉय)	 विसला	

आवण	 मी	 ते	 खेळणे	 वटनाला	द्ायचा	 ववचार	 केला.	 मी	 ते	 खेळण	े वटनाला	 िाखवले	आवण	 वतला	 तयाचयासोबत	
खेळणे	 आवडले	 असे	 मला	 विसले.

आवण	 मी	 अगिी	 सहज	 अंवबकाला	 सांवगतले	 की	 मी	 हे	 खेळण	े वटनासाठी	 घेणार	 आहे.	 तयावर	 अंवबका	
म्हणाली,	 “्पण	 ते	 वनळा	 रंगाच	े आहे!	 तू	 गुलाबी	 रंगातील	 एखािे	 खेळण	े का	 घेत	 नाहीस?”	 हे	 ऐकून	 मला	
एकिम	 हसूच	 फुटले	 व	 मी	 म्हणाले,	 “्पण	 वटनाकड	े वनळा	 रंगाचे	 खेळण	े का	 अस	ू शकत	 नाही?	 तुला	 वाटतं	
वतला	 या	 वयात	 रंग	 प्राधानय/	 ्पसंती	 आहे?”	 “वतची	 आई	 म्हणून	 मला	 माहीत	 आहे”	 अवंबका	 उततरली.

तरीिेखील	 मी	 तो	 वनळा	 ्पाणघोडा	 वटनासाठी	 खरेिी	 केला.	 मला	 हे	 माझया	 मैवत्रणीला	 सांगायचं	 होत	ं की	
किावचत	 ती	 वतचया	 मुलीचया	 वतीने	 सव्त	 ठरवतेय	 आवण	 वतला	 ‘Girly	 girl”	 या	 ठरावीक	 साचयात	 बसवू	
्पाहतेय.	 ्परंतु	 हे	 बोलणया्पासून	 मी	 सवतःला	 ्परावतृतत	 केल	ं कारण	 ्पालक	 तयांचया	 ्पालकतवाबाबत	 केलया	
गेलेलया	 वटकेचया	 संिभा्तत	 संवेिनशील	 असू	 शकतात.

काही	 वषाांनंतर	 मी	 वटनाला	 भेटले	 आवण	 ती	 ‘Girly	 girl”	 या	 साचयात	 बसलेली	 मुलगी	 होती.	 अंवबका	
बरोबर	 होती,	 वतला	 वयवष्सथत	 माहीत	 होतं	 की	 वतचया	 मुलीकडून	 काय	 अ्पेवक्षत	 आहे,	 अगिी	 इतरया	 लहान	
वयात	 िेखील!

८.  पुढे काही घटना दिल्ा आहेत ज्ाांचा तुमही किादचत अनुभव घेतला असेल.
घटना अ – 
	रात्री	 जेवणात	 तुमचया	 ्पालकांनी	 वांग्याची	 भाजी	 बनवली	 आहे.	 स्ंपूण्त	 कुटुंब	 एकत्र	 बसून	 जेवतंय	 आवण	

तुम्ही	 म्हणता,	 “मला	 भाजी	 नकोय.”	 आवण	 तुमचे	 ्पालक	 म्हणतात	 की	 ्पण	 अजून	 त	ू तया	 भाजीची	 चव	
िेखील	 घेतली	 नाहीस.”	 यावर	 तमु्ही	 उततर	 िेता	 की	 “्पण	 मला	 नाही	 आवडत.	 जेवहा	 तुम्ही	 मसाला	 भरून	
तळून	 करता	 तेवहाच	 मला	 आवडते.”

घटना ब -
	गुंजन	 नेहमी	 ्परीक्षचेया	 एक	 आठवडा	 आधी	 अभयासाला	 सुरुवात	 करते.	 तथाव्प,	 सहामाहीत	 काय	 काय	

घडतंय	 यावर	 ती	 कायमच	 नीट	 लक्ष	 ठेवून	 असते.	 वतचया	 वशक्षकांचे	 अस	े मत	 आहे	 की	 ती	 ख्ूप	 काही	 करु	
शकते	 जर	 वतने	 ्परीक्षेची	 तयारी	 शेवटचया	 क्षणाचया	 ऐवजी	 थोडी	 आधी्पासून	 केली	 तर!	 ्परंतु,	 गुंजन	 वतची	
सवय	 मोडायला	 असफल	 ठरतेय.

घटना क -
	तुम्ही	 कायमच	 ्पारं्पररक	 वेशभूषा	 वा्परली	 आहे.	 तुम्ही	 महाववद्ालयात	 आलयावर	 तुम्हांला	 जाणवत	ं

की	 काही	 ववद्ाथती	 ्पाष्शचमातय	 क्पडे	 घालतात.	 तमु्हांला	 सुद्ा	 तस	े क्पडे	 घालावेसे	 वाटतात	 ्पण	 तमु्हांला	
खात्री	 नाहीये	 की	 तुमच	े ्पालक	 तमु्हांला	 ्परवानगी	 िेतील.

	आ्पण	 बिलांसाठी	 ्पुरेसे	 प्रवतृतत	 केले	 जातो	 का?	 आ्पलयाला	 बिलणयाची	 ्परवानगी	 आहे?	 बिला्पासून	
रोखणारी	 शतिी	 आहे?	 अनुरू्प	 ्पया्तय	 उ्पलबध	 आहेत?
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