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इयत्ता बतारतावी
समताजशतास्त्र

शासन ननर्णय क्रमांक : अभयास-2116/(प्र.क्र.43/16) एसडी-4 निनांक 25.4.2016 अन्वये स्ापन करणयात आलेलया 
समन्वय सनमतीचया निनांक 30.01.2020 रोजीचया बैठकीमधये हे पाठ्यपुसतक सन 2020-21 या 

शैक्षनरक ्वरा्णपासून ननरा्णररत करणयास मानयता िेणयात आली आहे.

आपलया समार्णफोन्वरील DIKSHA App द्ारे पाठ्यपुसतकाचया शीर्णक पृष्ा्वरील 
Q.R.Code द्ारे नडनजरल पाठ्यपुसतक, तया पाठासंबंनरत असलेले अधययन-
अधयापनासाठी उपयुक्त दृक ्-श्ावय सानहतय उपलबर होईल.  

महतारताष्ट्र रताजय पताठ्यपुस््क निनममि्ी व अभयतासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे.



महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व अभयासक्रम संशोरन मंडळाकडे या पुसतकाचे स्व्ण हक्क 
राहतील. या पुसतकातील कोरताही भाग संचालक, महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व 
अभयासक्रम संशोरन मंडळ यांचया लेखी पर्वानगीनश्वाय उि् रृत करता यरेार नाही.

महतारताष्ट्र रताजय पताठ्यपुस््क निनममि्ी व अभयतासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे ४११ ००४.प्रथमतावृत्ी : २०२०

समताजशतास्त्र नवषय सनम्ी

समताजशतास्त्र अभयतासगट सनम्ी 

डॉ. आय्वन जॉन
डॉ. श्ीकांत पारखी
डॉ. प्रकाश खेत्ी
डॉ. वयंकरेश खरात
श्ी. सुनील नशंिे
डॉ. हेमंत सोनकांबळे
श्ी. रोनालड लुईस
डॉ. मिनमोहन न्वश्वकमा्ण

प्रकताशक 
श्ी. नववेक उत्म गोसतावी, ननयंत्क

पाठ्यपुसतक नननम्णती मंडळ, प्रभािे्वी, मुंबई-२५.
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श्ीमती सुरेखा नकनगां्वकर
श्ी. गुर्ंवतरा्व काळगापुरे
श्ी. चंद्रकांत खंडागळे

संयोजक 
सौ. वषतामि सरोदे

सहायक न्वशरेानरकारी, इनतहास ्व नागररकशासत्
पाठ्यपुसतक मंडळ, परुे.

        भताषतां्र
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पुणे
नदितंाक : २१ फेब्ुवतारी २०२० 
भतार्ीय सौर ः २ फतालगुि १९४१

(नववेक गोसतावी)
संचालक

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व
अभयासक्रम संशोरन मंडळ, परुे.

प्रस््ताविता

नप्रय नवद्ताथथी नमत्रतांिो,

आजचया नडनजरल युगात तुमहाला तुमची संसककृती आनर समाजाचे आकलन करून घेणयाची गरज 
आहे. भारतीय समाजातील न्वन्वरता, बहुलता आनर भारताचे अंतग्णत सामरय्ण यान्वरयी जगातील बहुतांशी 
लोक अननभज्ञ आहेत.

समाजशासत्ाचे न्वद्या्णी महरून तुमहाला बहुतांश ्वेळेला बऱयाच प्रशनांची उततरे मानहत नसतील, 
‘भारतीय असणयाचा अ््ण काय आहे? भारतीय समाजा्वर प्रभा्व पाडरारे घरक कोरते? भारतीय 
समाजातील न्वभाग कोरते आहेत? आनर ते कसे जोडले गेले आहेत? नडनजरलायझेशनचा आपलया 
जी्वनशैली्वर कसा पररराम झाला?’ ्वगैरे. अशा ्वेळी आपलया समाजात काय घडत आहे, कोरतया 
प्रकारचे बिल घडत आहेत आनर तयानश्वाय आंतररक आनर बाह्य आवहानांची जारी्व आपलयाला 
असरे आ्वशयक आहे.

इयतता अकरा्वीचया पाठ्यपुसतकामधये तुमहाला न्वन्वर प्रमुख समाजशासत्ीय संकलपनांची ओळख 
करून निलेली आहे. इयतता बारा्वीचया पाठ्यपुसतकामधये भारतीय संिभा्णत भारतीय समाजातील न्वन्वर 
सामानजक समूह, न्वन्वर सामानजक समसया, सामानजक चळ्वळी आनर सामानजक परर्वत्णन या्वर भर 
निला आहे. आपर के्वळ भारतीय समाजातील न्वन्वरता समजून घरेार नाही तर भारतीय समाजातील 
राषरट्रीय एकातमता ्वाढन्वणयासाठी प्रतयेक सांसककृनतक समूहाचे आकलन आनर तयाचा आिर कररेही 
नशकरार आहोत.

या पाठ्यपुसतकामधये काही मानहती चौकरीत निली आहे. नश्वाय प्रातयनक्षकासाठी ककृती करणयास 
सुच्वले आहे. तुमचे स्वयंअधययन सोपे वहा्वे, तयामधये रस ननमा्णर वहा्वा यासाठी कयूआर कोडचा 
उपयोग केला आहे आनर यामुळे तुमचया नक्रयाशील सहभागाला चालना नमळेल. या पाठ्यपसुतकामुळे 
समाजशासत्ाचया अभयासकास भारतीय समाजाचे अनेक सतर आनर ्वैन्वधयपूर्ण संसककृती समजून घेरे सुलभ 
होईल. या पाठ्यपसुतकात अरोरेखखत भारतीय समाजाचे प्रभा्वी स्वरूप तुमहाला आ्वडेल आनर तुमही 
भारतीय समाजाचे न्वीन दृनषरकोनातून आकलन करून घयाल, अशी आमहाला अपके्षा आहे.



समताजशतास्त्र नवषय अधयतापिताचता दृन्टकोि ः

समाजशासत् हा न्वरय अधयायनारयाांना भारतीय समाजाची ओळख करून िेतो. भारतीय समाजाचे नागररक महरून 
आपरांस भारतीय समाज, तयातील न्वभाग, न्वन्वरता, समृद्ध संसककृती, सामानजक समसया, आज घडराऱया न्वन्वर 
बिलांचे मूलस्ोत असराऱया न्वन्वर सामानजक चळ्वळी असे स्व्णसमा्वेशक ज्ञान असरे महतत्वाचे आहे. खाली 
सुचन्वलेलया अनुिेशन पद्धतींचा ्वापर करून समाजशासत्ाचा अभयास नज्वंत आनर रंजक बन्वता येईल. 

१.	यु-ट्यूब वरील दुवयतांवर आधतारर् चचतामि ः नशक्षकाने स्वतः आरी youtube ्वरील नचत्नफती पहारे गरजेचे 
आहे. (Whats App) समाज माधयमांचया मितीने न्वद्यारयाांना हे िु्ेव (links) द्या्वेत. अ््वा संगरक 
प्रयोगशाळेतील फलका्वर link नलहा्वी. या नचत्नफतीनंतर ्वगा्णत चचा्ण अ््वा लेखी काय्ण द्या्वे. 

२.	छोट्ता गटता्ील चचतामि ः तुमचया ्वगा्णतील न्वद्यारयाांचे छोरे गर तयार करा्ेवत. स्व्ण गरांना ३ ते ४ नमननरे 
नचंतन/न्वचार करणयासाठी एखािा न्वरय द्या्वा. तयानंतर १० नमननरे गरचचचेसाठी ्ेवळ द्या्वा. प्रतयेक गराचा 
प्रनतननरी आपलया चचचेतील ३ महत््वाचे मुदे् संपूर्ण ्वगा्णसमोर सािर करेल. नशक्षक फलका्वर अधययन 
मुि््द्यांचा सारांशरूपाने आढा्वा घेतील.

३.	समवयस्कतासंोब्/सहताधयतायी अधययि ः पाठ्यक्रमाशी प्रतयक्ष ्वा अप्रतयक्षरीतया संबंनरत असलेलया आपलया 
आ्वडीचया एखाद्या न्वरया्वर न्वद्या्णी PPT तयार करतील. तयाचे ्वगा्णत सािरीकरर करतील. नशक्षक 
तयाप्रसंगी इतर पूरक मानहती पुर्वतील.

४.	वतादनववताद ः अनेक घरकांना न्वन्वर पैलू असतात ्व ते चचचेचे सहज न्वरय बनतात. या न्वरयांआरारे ्वगा्णत 
औपचाररक ्वािन्व्वाि सािर करता येईल.

५.	सहयोगी अधययि ः प्रभा्वी, सज्णनशील आनर आनंििायी अधययन अनुभ्वांसाठी सहयोगी अधययन तंत्ांचा ्वापर 
करता येईल. उिा., न्वचार-जोडी, िे्वारघ्ेवार, नजगसॉ, ्वतु्णळाचया आत-बाहेर, इ.

६.	कनृ्पनत्रकता/स्वताधयताय ः प्रतयेक घरकाअंती, उजळरी स्वरूपाचा स्वाधयाय संपूर्ण ्वगा्णसाठी आयोनजत करता 
येईल. या स्वाधयाया्वर ्वगा्णत चचा्ण घेता येईल नकं्वा गृहपाठ महरूनही िेता येईल.

७.	मुलताख् ः एखाद्या न्वरया्वरील छोट्ा स्वचेक्षराचया (नमुना संखया-५) आरारे अह्वाल लेखन करता येईल.

८.	क्षेत्रभेट ः एखािा छोरा गर नबगरशासकीय संस्ा (NGO) अ््वा खेडे अ््वा आनि्वासी क्षेत् ्वा ्वसतसुंग्रहालय 
अशा नठकारांना भेर िेईल. मोबाइल फोनचया मितीने छोरी नचत्नफत बन्वून ्वगा्णत सािर करता येईल अ््वा 
अह्वाल लेखन करता येईल. ्वगा्णतील सािरीकररानंतर तया्वर आराररत चचचेचे ननयोजन करता येईल.

प्रतयेक घरकाचया श्ेवरी नमुनयािाखल काही प्रशन निले आहेत. ही प्रशनांची पररपूर्ण अशी यािी नाही. नशक्षक 
आनर न्वद्या्णी नमळून HSC बोडा्णचया ककृनतपनत्केनुसार अशी प्रशनपेढी न्वकनसत करतील अशी अपेक्षा आहे. के्वळ 
पाठांतर करून घेणयापके्षा, अधयापकांनी न्वद्यारयाांना ज्ञानाचे उपयोजन करून स्वतःतील कौशलये ्वाढ्वणयासाठी 
प्रोतसानहत करा्ेव. यासाठी संकलपना नचत्े, स्वअनभवयकतीचे प्रशन (स्वमत), उताऱया्वरील प्रशन यांसारखया प्रशनांचा 
समा्वेश इ.बारा्वीतही केला आहे.

भारतीय समाजाचा अभयास रोमांचक ्व संसमररीय बन्वणयासाठी खूप शुभेचछा!

नशक्षकतांसताठी



क्षम्ता नवधतािे
अ.क्र. घटक क्षम्ता

१. भतार्ीय समताजताचता पररचय •	 भारतीय समाजाचया न्वकासाचे सपष्ीकरर करता यरेे.
•	 भारतीय समाजाला प्रभान्वत करराऱया घरका्ंवर चचा्ण करून समजा्वून घेरे.
•	 भारतीय समाजा्वर पडराऱया प्रभा्वाचया काला्वरीची तुलनातमक चचा्ण 

करता यरेे.
•	 भारतातील समाजा्वर प्रभा्व पाडराऱया न्वन्वर घरकांचे आकलन करता 

यरेे.

२. भतार्ीय समताजताचे वगथीकरण •	 भारतीय आनि्वासी, ग्रामीर आनर शहरी समिुायाचया ्ैवनशषट्ाचे ्वर्णन 
करता यरेे.

•	 भारतातील न्वन्वर समाजांची तुलना करता यरेे.
•	 प्रतयेक समिुायाला यरेारी आवहाने ओळखरे ्व तया्वर चचा्ण कररे.
•	 भारतातील प्रतयेक समिुायाला यरेाऱया समसयांचया उपाययोजना समजा्वून 

घरेे. 

३. भतार्ीय समताजता्ील 
नवनवध्ता आनण एक्ता

•	 भारतीय समाजातील न्वन्वरतेची ओळख करून घरेे.
•	 भारतीय समाजात न्वन्वरता असूनही एकता कशी आहे, हे सपष् कररे. 
•	 भारतातील राष्ट्रीय एकातमतेमरील अड्ळा ननमा्णर करराऱया घरकांन्वरयीची 

मानहती जारून घरेे.
•	 भारतातील राष्ट्रीय एकातमता नरकून राहणयासाठी न्वन्वर उपाययोजना 

समजा्वून घरेे.

४. भतार्ता्ील समताज 
पररव्मििताचयता प्रनक्रयता

•	 भारतीय समाजातील सामानजक परर्वत्णनाचया प्रनक्रया समजा्वून घरेे.
•	 भारतीय समाजामधये होराऱया परर्वत्णनाचया परररामांचे मूलयमापन करता 

येरे.
•	 समाज परर्वत्णनाचया प्रनक्रयमेळु े ननमा्णर होराऱया आवहानाचं े तुलनातमक 

मलूयमापन करर.े
•	 भारतीय समाजात होराऱया बिलान्वरयीचया प्रनक्रयेचे गंभीरपरे अ्वलोकन 

करून उपाययोजना समजा्वून घरेे. 

५. भतार्ता्ील सतामतानजक 
चळवळी

•	 सामानजक चळ्वळीचा अ््ण ्व महत््व जारून घेरे.
•	 भारतातील न्वन्वर सामानजक चळ्वळीचे स्वरूप समजा्ूवन घेरे.
•	 सामानजक चळ्वळीची आ्वशयकता ्व उपयोनगता समाज्वून घरेे.
•	 भारतीय समाजा्वर न्वन्वर सामानजक चळ्वळींचया झालेलया प्रभा्वाचे 

मूलयमापन करता यरेे.

६. भतार्ता्ील सतामतानजक 
समस्यता

•	 भारतीय समाजातील न्वन्वर सामानजक समसयांची ओळख कररे.
•	 भारतीय समाजातील सामानजक समसयेचया घरकांची चचा्ण करता यरेे.
•	 भारतातील न्वन्वर सामानजक समसयाचंा पररराम िश्ण्वता यरे.े 
•	 भारतातील सामानजक समसयां्वरील उपाययोजना समजा्वून घरेे. 



• S.O.I. Note : The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2019. (2) The responsibility for the 
correctness of internal details rests with the publisher. (3) The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve 
nautical miles measured from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are 
at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted 
from the “North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971,” but have yet to be verified. (6) The external boundaries and coastlines of 
India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, 
Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned. (8) The spellings of 
names in this map, have been taken from various sources.
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१.१ प्राचीन आणि मध्य्युगीन भरारत 
१.२ वसराहतकरालीन भरारत
१.३ सवरातंत््ययोत्तर कराळरातील भरारत 

प्सतरावनरा

समाजशास्त्ाचे विद्ार्थी या नातयाने तुम्ही ्े मानय 
कराल की समाजशास्त्ाचा भर मानिही सामावजक 
ित्तनाचया संदभा्ततहील ‘काय’ ‘कसे’ आवि ‘का’ 
यांसारखया प्रशनांचा धांडोळा समजून घेणयािर असतो. 
समाजशास्त् ्े भूतकाळ आवि ित्तमानकाळामधये मानिही 
ित्तनािर प्रभाि पाडिारही विविध कारिे, पररवस्र्तही, 
घटना आवि वरिया यांचे आकलन करहीत असते. आपि 
जया अनेक सामावजक नातेसंबंधांमधये गुंतलेले असतो 
तयानुसार आपले ित्तन आकार घेत असते. तयामधये 
आपलही विचारसरिही आवि कृतही, प्राधानयरिम, 
आिडहीवनिडही, पूि्तग्र्, श्रद्ा, आचार आवि दैनंवदन 
जहीिनात आपि जयांचे अनुसरि करतो असे धावम्तक 
विधही यांसारखया अनेक गोष्टींचा समािेश आ्े. 
उदा्रिार््त, तुम्ही जया कुटुंबामधये मोठे झालात तया 
कुटुंबामधये सकाळही पूजाअचा्त करणयाअगोदर स्नान 
करणयाचही वशस्त असेल तर तुम्ही तही वशस्त मोडत ना्ही. 
तसेच तुम्ही या वशस्तहीचा प्रचार इतरांपुढे करणयाचही 
शकयता्ही मोठ्ा प्रमािािर असते. आपि दुसरे उदा्रि 
घेऊया. पुरुष वकंिा स्त्ही यांपैकी कुिा एकालाच श्रषे्ठ 
मानणयाकडे तुमचा कल असेल तर तयानुसार तयार 
झालेलया तुमचयाच दृष्ष्कोनाचा तुम्ही आग्र् धरता.

भारतहीय संस्कृतहीचा उगम ्जारो िषाांपूिथीचा आ्े. 
तयाकाळही ‘समाजशास्त्’ नािाचही स्ितंत् ज्ानशाखा 
अष्स्ततिात आलेलही नव्तही. तुम्ांला ्े मा्हीतच आ्े 
की, समाजशास्त् १९वया शतकाचया मधयािधहीस 
युरोपमधये उदयाला आले. सा्वजकच, “प्राचहीन 
काळातहील समाजजहीिन आपलयाला कशाचया आधारे 
समजते?” असा प्रशन तुम्ाला पडिे बरोबरच आ्े. 

प्राचहीन काळातहील समाजजहीिन समजून घेणयाचा प्रमुख 
स्ोत म्िजे पुरातत्िज् आवि इवत्ास संशोधकांनही 
शोधून काढलेलया ‘पुरातनिस्तू’. तयाखेरहीज प्रिासिि्तने, 
एखाद्ा घटनेचया प्रतयक्षदशशींनही केलेलया नोंदही, 
चररत्ग्रंर्, साव्तय, कोरलेलया वकंिा वलष्खत राजाज्ा, 
दरबारही दप्तरे, यांसारखे वलष्खत पुरािे उपलबध असतात. 
पुरातनिस्तू म्िजे प्राचहीन ससं्कतृहीचही ओळख पटिून 
देिाऱया िैवशष्ट्यपिू्त मानिवनवम्तत िस्तू. उदा्रिार््त, 
्तयारे आवि अिजारे़, भांडही, दावगने, कलािस्तू, वशलपे, 
उतखवनत िस्त,ू वचत्े, दफनस्र्ळे आवि समाधहीस्र्ळे, 
नािही, शस्त्ास्त्े इतयादही. तयाखेरहीज मानिही अष्स्र् आवि 
प्राणयांचही ्ाडे, जहीिाशम, प्राचहीन स्र्ळांचे भौगोवलक 
स्र्ान या गोष्ही्ही प्राचहीन काळातहील समाजजहीिन 
समजून घेणयासाठही उपयुक्त असतात. आधुवनक 
ततं्ज्ानाचया आधारे या प्राचहीन अिशेषांचे िय वनष्शचत 
करिे आवि इतर गुिधमाांचे विशलेषि करता येते. अशा 
पद्तहीने केलेलया संशोधनातून प्राचहीन समाजाचे पुनर्तवचत 
वचत् उभे करता येते. तयातून वदसिाऱया विविध पैलूंचया 
आधारे आपले प्राचहीन संस्कतृटींविषयटींचे आकलन स्पष् 
झालेले आ्े.

एखाद्ा ्जारो िषाांपिूथीचया ससं्कृतहीचे िि्तन 
सारांशाने करिे, ्ही अतयंत कठहीि गोष् आ्े. तरही्ही 
भारतहीय ससं्कतृहीचया जया विवशष् पैलूंमुळे भारतहीय 
लोकांचही जडिघडि झालही, तयांबद्दल खूप का्ही 
वशकता येिे शकय आ्े.

वशकणयाचया सोयहीसाठही पव्लया पाठाचा मूळ 
घटक तहीन उपघटकांमधये विभागला आ्े.

(१) प्राचहीन आवि मधययुगहीन भारत
(२) िसा्तकालहीन भारत 
(३) स्िातंत्योततर काळातहील भारत

२१ वया शतकातहील समाजशास्त्ाचे विद्ार्थी या 
नातयाने पुढे वदलेलया माव्तहीचे धागेदोरे तुम्ही वयिष्स्र्त 
समजून घयाल, तयांचे मनन कराल, तयांचे मम्त जािून 
घयाल तसेच तयांचही वचवकतसा्ही कराल, अशही अपेक्षा 

१. भरारती्य समराजराचरा पररच्य
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आ्े. अर्ा्ततच ्े करणयासाठही ऐवत्ावसक चौकटहीतून 
उपलबध असलेलया माव्तहीचा उपयोग करून का्ही 
्जार िषाांचा भूतकाळातहील प्रिास करिे अपरर्ाय्त 
आ्े. तयातून ्ातही लागलेलया का्ही िैवशष्ट्यपूि्त पैलू 
आवि म्ततिपिू्त टपपयाचंया आधार ेमानिही जहीिनपद्तहीचे 
असंखय प्रकार सामावजक-पया्तिरिहीय व्तसंबंध, 
आचारपद्तही, धावम्तक विधही, झालेले अनयाय, चुका, 
मानिही स्र्लांतरे़ तसेच ्े सि्त घडणयासाठही आिशयक 
असलेले घटक यांबद्दल तुम्ांला आशचय्त िाटलयाखेरहीज 
रा्िार ना्ही. सवंमश्र स्िरूपाचया या माव्तहीचया 
मरं्नातून खूप का्ही ्ातही लागू शकते. आपलही 
भूतकाळासंबंधहीचही जािहीि आपला ित्तमानकाळ घडित 
असतो आवि तयातूनच आपलया विचारांचही आवि 
ित्तिुकीचही वदशा वनष्शचत ्ोत असते, ्े वनःसंशय 
आ्े. आपलही जडिघडि कशही झालही आ्े़ ्े समजून 
घेत असताना जही निही अंतदृ्तष्ही तुम्ाला प्राप्त ्ोईल 
तयाआधारे तुमचा उतसा् िाढेल. कारि तुम्ांला 
भूतकाळाकडून वमळालेला विविधांगही िारसा तसेच तुमचे 
ित्तमान आवि नजहीकचा ि दूरस्र् भविष्यकाळ या 
सिाांचही असंखय पाळेमुळे वकतही खोलिर रुजलेलही 
आ्ेत, याचही कलपना तुम्ांला येईल.

 समाजशास्त्ाचया या िषथीचया अभयासरिमात का्ही 
वनिडक, िैवशष्ट्यपूि्त पैलूंचया आधारे आपि प्राचहीन 
आवि मधययुगहीन काळातहील भारतहीय समाज कसा ्ोता, 
्े जािून घिेार आ्ोत. तयामधय े खालहील सतू्रूप 
गोष्टींचा समािेश आ्े.

 (i) धराणममिक श्रद्राप्िराली आणि आचरार

 (ii) स्सरि्यरांचे समराजरातील स्रान

 (iii) णिक्षिपद्ती

 (iv) समराजजीवन

 (v) नरागरीकरि

 या सूत्रूप गोष्टींचा सवंक्षप्त पररचय पुढे करून 
वदला आ्े.

 (i) धराणममिक श्रद्राप्िराली आणि आचरार ः 
अभयासकांचया मते सधया उपलबध असलेलया धावम्तक 
श्रद्ाप्रिालही आवि आचारासंबंधटींचे साव्तय ्े बहुस्तरहीय 
आवि गुंतागुंतहीचे आ्े. ्डपपा संस्कृतहीचया उतखननांमधून 
मातहीचया विविध पुरुष आवि स्त्हीमूतथी वमळालेलया 
आ्ेत. तया दिेतांचया मूतथी आ्ेत, असे सि्तसाधारिपिे 
समजले जाते. परंतु ततकालहीन दिेालये वकंिा मतूथीपूजा 

हडपपरा संसककृती  
इ.स.पू. 

२६००-१५००

दुसरे नरागरीकरि
  इ.स.पू. 
५००-२००

अणभजरात कराळ
इ.स.पू.२००-
इ.स. ६५०

मध्य्युगीन भरारत 
 इ.स. 

६५०-१५००

वेदकरालीन भरारत 
इ.स.पू.

 १५००-५००

१.१ प्राचीन आणि मध्य्युगीन भरारत

इर्े वदलेलया कालरेषेचया आधारे भारताचया प्राचहीन 
इवत्ासाचे विभाजन िेगिेगळ्ा कालखंडात कसे केले 
जाते, याचही साधारि कलपना तुम्ांला येऊ शकेल. या 
कालरेषेत दश्तिलेलही िषषे ्ही अचूक ना्हीत, तर 
साधारिपिे दश्तिलेलही आ्ेत. तुमचया शालेय 
विद्ार्थीदशेत या ऐवत्ावसक कालखंडांचा आवि 
तयातहील इवत्ासाचा अभयास तसेच तयासंबंधहीचया चचा्त 
केलयाचे तुमचया स्मरिात असेलच. मग समाजशास्त्ाचे 
विद्ार्थी म्िून आपि सामावजक इवत्ासाचया 
िाचनातून नेमके काय समजून घेिार आ्ोत?

यांचा वनष्शचत पुरािा वमळालेला ना्ही. नंतरचया िैवदक 
ससं्कृतहीमधये सयू्त, पज्तनय, जल, िादळ अशा अनेक 
नैसवग्तक घटकांना दिेतास्िरूप मानून तयांचही प्रार््तना 
केलही जाई. कालांतराने इंद्र, अग्ही यांसारखया देिांना 
म्त्ि प्राप्त झाले. स्र्ावनक अिैवदक समू् ांचया 
स्ितःचया श्रद्ाप्रिालही ्ोतया. या श्रद्ाप्रिालही 
कोितया्ही विवशष् धमा्तचया नािाने ओळखलया जात 
नव्तया वकंिा तयांचे का्ही धावम्तक ग्रंर््ही नव्ते. 
तयामुळे तयांचया श्रद्ाप्रिालटींचही माव्तही फक्त प्राचहीन 
धम्तग्रंर्ांमधहील संदभाांचया आधारे़ मधययुगहीन नोंदटींमधून 
आवि िसा्तकालहीन समू् विवशष् िि्तनांचया 
(Ethnography) आधारे वमळू शकत.े मानििशंशास्त्ज्ानंही 
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समू्विवशष् श्रद्ाप्रिालटींचे िगथीकरि भूतप्रेतांिरहील 
श्रद्ा (animism), अमानिही पिू्तजांिरहील श्रद्ा 
(totemism) यांसारखया शहीष्तकांखालही केले. तयासंबंधहीचे 
तपशहीलिार िि्तन तुम्ांला पुढहील पाठात िाचता येईल.

हडपपरा पुररातत्वी्य उत््खनन स्ळ

मरानववंि िरासरि ः युरोपहीय नसलेलया, विदेशही 
समाज आवि संस्कृतटींचया अभयासाचही गरज वनमा्ति 
झालयामुळे िसा्तकाळामधये मानििंश शास्त्ाचा 
उदय झााला. मानििंशशास्त् ्े भौवतक 
मानििंशशास्त् ि सामावजक/सांस्कृवतक 
मानििंशशास्त् अशा दोन विस्ततृत शाखांमधये 
विभागले गेले. 

िसा्वतक अभयासाचा भाग म्िून 
मानििंशशास्त्ाचे टहीकाकार एडिड्त सैद यांनही 
‘प्राचयविद्ाशाखेचा’ अभयास केला.

व्ंदू जहीिनपद्तहीचया संदभा्ततहील श्रद्ाप्रिालही 
आवि धावम्तक आचार यांचही माव्तही अनेक िैवदक 
ग्रंर्ातून वमळते. तयातहील का्ही वलष्खत स्िरूपातहील 
आ्ेत तर का्ही मौष्खक परंपरेने जपलेले आ्ेत. 
तयामधये िेदसंव्ता़ उपिेद, िेदांगे, ब्ाह्मिग्रंर्, आरणयके 
आवि म्ाकावये यांचा समािेश ्ोतो. िैवदक संस्कृतहीचा 
काळ ‘पूि्त िैवदक’ (इ.स.पू. सुमारे १५००ते १००० 
िषषे) आवि ‘उततर िैवदक’ (इ.स.पू. सुमारे १००० ते 
५०० िषषे) अशा दोन कालखंडात विभागलेला आ्े. 
कारि या दोन कालखंडांचया दरमयान अनेक बदल घडून 
आले. तया बदलांचही चचा्त ओघाओघात ्ोईलच.

 पुरािे आवि धम्तशास्त्ािरहील ग्रंर्ांमधून व्ंदूंचया 
आचारपद्तहीचे आवि सामावजक ित्तनाचया वनयमांचे 
िि्तन केलेले आ्े. ्े वनयम ‘कम्तवसद्ानत’ यािर 
आधारलेले आ्ेत. तयालाच ‘काय्तकारिपरंपरेचा 
वसद्ानत’ असे् ही म्टले जाते. ‘करािे तसे भरािे’़ ्ही 
म्ि तुम्ाला पररवचत असेलच. जनममतृतयूचया चरिािर 
व्ंदूंचा विशिास असतो. तयानुसार वयक्तहीचया एका 
जनमातहील कम्तसंवचत पुढहील जनमाचा आलेख वनष्शचत 
करते. जहीिातमा ्ा मोक्षप्राप्तही ्ोईपयांत ‘पुन्ापुन्ा जनम 
आवि पुन्ापुन्ा मतृतयू’ या चरिामधये अडकलेला असतो. 
व्ंदू वयक्तहीचया आयुष्यात चार पुरुषार््त (उष्द्दष्े) 
म्त्िाचही मानलेलही आ्ेतः

धममि

l	फलाचही आशा न 
धरता वनरपेक्ष ितृततहीने 
विव्त कमषे करत 
रा्िे

अ्मि

l	विव्त मागा्तने संपततही 
वमळििे.

कराम
l	विव्त मागा्तन ेशारहीररक 

सुखांचही आवि 
आनंदाचही प्राप्तही करून 
घेिे.

मयोक्ष
l	जनममतृतयूचया फेऱयातून 

सुटका वमळिणयाचे 
आयुष्यातहील परमोच्च

  धयेय.

विविध अभयासक आवि संशोधक यांनही मांडलेलया 
मतानुसार पूि्त िैवदक काळातहील समाज ्ा 
वयिसायावधष्ष्ठत सामावजक िि्तपद्तहीचया (या 
पद्तहीचही चचा्त पुढे केलही जाईल)  बाबतहीत ताठर 
नव्ता. मात् का्ही काळाने िि्तपद्तहीत अवधकावधक 
ताठर सहीमा वनमा्ति झालया आवि जावतवयिस्र्ा वनमा्ति 
झालही आवि वतचे रुपांतर उच्चनहीचतेचया स्तरांमधये 
विभागलेलया रचनेत झाले. पुरोव्तिगा्तचे िच्तस्ि 
असलेलया आवि “पवित् आवि अपवित्” या कलपनांिर 
आधारलेलया जावतवयिस्र्ेत स्तरांचही ्ही उतरंड खोलिर 
रुजत गेलही. याचा अर््त जातहीचया अंतग्तत वििा्ाचही 
सक्तही, धावम्तक आचारविधटींना प्रमािाबा्ेर म्त्ि आवि 
जातहीजातटींमधहील सहीमा अतयंत कडक ्ोत गेलया. 
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या पाशि्तभूमहीिर म्ािहीर िध्तमान आवि गौतम 
बदु् यांनही िेदप्रामाणयाला आवि पुरोव्तांचया िच्तस्िाला 
विरोध करिाऱया निहीन तत्िज्ानाचही वशकिि लोकांना 
वदलही. दोघांचा जनम क्षवत्य कुळांमधये झाला असला 
तरही तयांनही यज्विधटींना प्राप्त झालेले अतयावधक म्त्ि 
आवि पशुबळहीचही प्रर्ा तसेच सामावजक उतरंड या 
गोष्टींना विरोध केला. तयांचे तत्िज्ान भारतहीय परंपरेत 
‘बौद् धम्त’ आवि ‘जैन धम्त’ म्िून रूढ झाले. जैन 
धमा्तचही परंपरा अतयतं प्राचहीन असलयाचे समजले जाते. 
जैन परंपरेत एकिू २४ तहीर्ांकर ्ोऊन गेले. िध्तमान ्े 
चोविसािे तहीर्ांकर ्ोते. व्ंदू परंपरेप्रमािेच जैन परंपरेत्ही 
कम्तवसद्ानताला मानयता आ्े. मात् ‘अव्ंसा’ आवि 
‘तपस’ या दोन तत्िांना जैन जहीिनपद्तहीत अतयंत 
म्त्ि आ्े. िध्तमान म्ािहीरांनही तयांचया उपदेशात 
‘देि’ या संकलपनेचा समािेश केलेला ना्ही. तयांनही 
‘वनिा्ति’ या तत्िािर भर वदला. तयांनही लोकांना उपदेश 
करताना ‘अध्तमागधही’ या लोकभाषेचा उपयोग केला. 

जरािून घ्यरा

जैन परंपरेमधये पूजनहीय मानलया जािाऱया 
१६ ष्स्त्यांमधहील द्रौपदही, कौसलया, सहीता, कुंतही 
आवि दमयंतही यांना व्ंदू परंपरेमधये्ही म्त्िाचे 
स्र्ान आ्े. 

िैवदक परंपरेत यज्विधही आवि पशुबळही यांना़ तर 
जैन परंपरेत व्रतस्र् जहीिनपद्तहीचया दैनवंदन वनयमांना 
म्त्ि देणयात आले. 

गौतम बदु्ांनही ‘चार आय्तसतय’े आवि ‘अष्ागंमागा्त’ 
िर आधाररत ‘मधयममागा्त’चा उपदेश केला.

 जैन परंपरेप्रमािेच गौतम बुद्ांना्ही ‘दिे’ ्ही 
संकलपना मानय नव्तही. ‘वतवपटक’ (वत्वपटक) ्े बौद् 
धमा्तचे पवित् ग्रंर् ‘पालही’ या लोकभाषेत वलव्लेले 
आ्ेत. गौतम बदु्ांनही ‘वभकखूसंघ’ स्र्ापन केला आवि 
वभकखूसंघाला अतयंत म्त्िाचे स्र्ान वदले. वयष्क्तगत 
आवि सामावजक पुनुरुतर्ानासाठही आिशयक अशही 
पाशि्तभूमही वनमा्ति करिे, ्े वभकखू आवि वभकखूसंघाचे 
म्त्िाचे काय्त ्ोते.

जरािून घ्यरा
भारतहीय तत्िज्ानातहील षडदश्तनांपैकी जैन 

आवि बौद् दश्तने यांना ‘नाष्स्तक’ असे (म्िजे 
ईशिराचे अष्स्तति अमानय करिारही) म्टले जाते. 
उरलेलया दश्तनांमधहील ‘चािा्तक दश्तन’ तसेच 
‘आजहीविका’ या पंर्ाचा अपिाद िगळता भारतहीय 
दश्तने आवि पंर् ‘आष्स्तक’ (म्िजे ईशिराचे 
अष्स्तति मानय करिारही) आ्ेत.

चािा्तक दश्तन आवि आजहीविका पंर् ्े्ही 
भारतहीय तत्िज्ानाचया परंपरेचा भाग आ्ेत. 
चािा्तकाचे तत्िज्ान ्े अवनशिरिादही आवि ऐव्क 
विचारसरिहीचया पायािर उभारलेले आ्े. आजहीिक 
पंर्ाचा उगम दिैिाद आवि तापसही जहीिनपद्तही 
यातून झालेला आ्े.

जातक कर्ा (इ.स.पू.३०० ते इ.स.४००) 
जातक कर्ासाव्तयाचा विस्तार मोठा आ्े. 
तयामधये गौतम बदु्ांचया मानिहीरूपातहील आवि 
प्रािहीरूपातहील पूि्तजनमांचया कर्ांचा समािेश आ्े. 
भविष्यातहील बुद्ांचा जनम राजा, जातहीबा्ेरहील 
वयक्तही वकंिा ्ततही अशा कोितया्ही रूपात असू 
शकेल. कोितया्ही स्िरूपात बदु्ांनही जनम घेतला 
तरही तयांचयातहील का्ही लक्षिे आवि तयाचंही 
नवैतकता यािंरून बदु्ाचंही ओळख जाातककर्ामंधनू 
पटते.

 या कर्ांमधये विविध प्रकारचही अनेक पात्े 
एकमेकांशही संबंवधत असतात. तही पात्े िेगिेगळ्ा 
संकटात सापडतात आवि बदु् स्ितः तयांचया 
समस्या दूर करतात. जहीिसतृष्हीतहील नैसवग्तकतेचा 
संदभ्त ्ा या कर्ांचा अवनिाय्त भाग आ्े.

तुमहरालरा मराहीत आहे करा?

जैन आवि बौद् धमाांकडे प्रस्र्ावपत धमा्तला 
विरोध करिारे बंडखोर धम्त म्िून पाव्ले जाते. या 
दोन्ही धमाांनही समाजाचया सि्त र्रांमधहील वयक्तटींना प्रिेश 
वदला. तयामुळे मोक्षाचा ्क्क समाजातहील विवशष् 



5

िगा्तपुरताच मया्तवदत राव्ला ना्ही. जैन धमा्तचया तुलनेत 
बौद् धमा्तमधहील वनयम ्े सौमय ्ोते. तयामुळे बौद् 
धमा्तकडे लोक मोठ्ा संखयेने आकृष् झाले, ्े 
समजणयासारखे आ्े. बौद् धमा्तचा प्रसार दूरिर झाला. 
मौय्त सम्ाट अशोकाचया आश्रयामुळे तयाचा प्रसार 
भारताचया सहीमा ओलांडून वतबेट, चहीन, मंगोवलया, 
मयानमार, जािा, सुमात्ा, श्रहीलंका अशा बा्ेरहील अनेक 
प्रदेशांमधये झाला. आज्ही या प्रदेशांमधहील लोकांचया 
दृष्हीने भारत ्ही तयांचया धमा्तचया उगमाचही भूमही म्िून 
पवित् आ्े. जया वयक्तटींनही बौद् वभकखू आवि 
वभकखूिहीचही दहीक्षा स्िहीकारलही तयांचयासाठही बौद् 
संघांचही स्र्ापना करणयात आलही.

 बौद् धमा्तमधये वयक्तहीचया नवैतक उन्नतहीला 
आवि तयािर आधाररत जहीिनपद्तहीला म्त्िाचे स्र्ान 
देणयात आले. तयामधये दानितृततही, स्िार््ततयाग, संयम, 
विचार आवि कृतहीमधहील अव्ंसा या गिुांनही युक्त अशा 
आचरिािर भर देणयात आला. उपवनषदांमधये्ही या 
गुिािंर भर वदलेला आ्े. ्े गिु बौद् जहीिनपद्तहीत 
मोठ्ा प्रमािात आचरिात आिले जातात.

 कालांतराने जैन आवि बौद् या दोन्ही धमाांमधये 
स्ितंत् परं् वनमा्ति झाले. बौद् धमा्ततहील ‘्हीनयान’ 
(छोटे िा्न) परं्ामधहील अनुयायही मूळ वनयमांचे पालन 
काटेकोरपिे करत असलयामुळे तयांचही संखया ‘म्ायान’ 
(मोठे िा्न) पंर्ाचया अनुयायांचया तुलनेने कमही ्ोतही. 
म्ायान परं्ाचे वनयम ्े अवधक वयि्ाय्त आवि स्ज 
आचरता येणयाजोगे ्ोते. तयामुळे तया पंर्ातहील 
अनुयायांचही संखया अवधक ्ोतही. जैन धमा्तमधये ‘वदगंबर’ 
(आकाश ्ेच िस्त् असे मानिारे मुनही जया परं्ात 
आ्ेत) आवि शितेांबर (शिेत िस्त् पररधान करिारे 
मुनही जया पंर्ात आ्ेत) असे दोन परं् वनमा्ति झाले. 
बौद् धमा्तचा वतसरा पंर् िज्रयान ्ा पुढे इसिहीसनाचया 
८वया शतकात उदयाला आला. 

ककृती १
बौद् धमा्ततहील ‘अष्ांगमागा्त’चही माव्तही 

गोळा करा. 

िध्तमान म्ािहीर आवि गौतम बदु् यांचया 

वनिा्तिानंतर का्ही काळाने तयांचया उपदेशाचा प्रसार 
कमही झाला. पुढे सुमारे बाराशे िषाांचया कालखंडात 
कोिताच निहीन आवि प्रभािही धम्त उदयाला आला 
ना्ही. इवत्ासकार आर.एस. शमा्त यांचया मते, ्ा 
कालखंड अनेक घडामोडटींमुळे ्ोिाऱया सततचया 
सामावजक विघटनाचा आवि विकेंद्रहीकरिाचा ्ोता.

 आतरा आपि मध्य्ुयगीन कराल्ंखडरातील (इ.स. 
सुमारे ६०० ते १५००) म्त्िाचया धावम्तक आचार 
आवि श्रद्ाप्रिालटींचही माव्तही घेऊया. या कालखंडात 
भारतामधय ेका्ही धम्त बा्ेरून आले. तयामधये जयडुाइझम, 
ष्रिशचन, इस्लाम आवि कालांतराने आलेलया पारशही 
धमाांचा समािेश ्ोतो.

संघम कराल्ंखड (इ.स.पू.६ िे शतक ते इ.स.३ 
रे शतक) ्ा दवक्षि भारतातहील (म्िजे साधारिपिे 
आजचे तवमळनाडू आवि केरळ या राजयाचंा प्रदेश) 
प्राचहीन इवत्ासाचा काळ आ्े. या काळाला प्राचहीन 
तवमळ किही आवि साव्ष्तयकांचया मदुराईतहील संघमांमुळे 
(पररषदा) ‘संघम कालखंड’ असे म्टले जाते. या 
कालखंडात समाजािरहील धमा्तचा पगडा फार तहीव्र 
नव्ता. लोकांचे धावम्तक आचरि विविध प्रकारचे विधही 
आवि भक्तही या दोन्टींिर आधारलेले ्ोते. धावम्तक 
विधही भूतप्रतेादही आवि ततसम स्िरूपाचया दिेतांचया 
उपासनेशही संबंवधत ्ोते. तसेच ितृक्ष, दगड, जल, प्रािही, 
तारे आवि ग्र् यांना्ही देितास्िरूप मानून तयांचही पूजा 
केलही जाई. संघम काळातहील लोकांना का्ही आधयाष्तमक 
आवि ताष्त्िक सतयांचही जािहीि ्ोतही. जहीिरूपही चैतनय 
्े शरहीराहून वभन्न असते, असे ते समजत असत. 
तयानुसार चैतनयरूपही जहीिाचे स्ितःचे स्ितंत् अष्स्तति 
असते, परंतु तयाचयाखेरहीज असलेलया शरहीराला अष्स्तति 
नसते. संघमकालहीन लोकांचे पूि्तजपूजा, पुनज्तनम 
यांसारखया गोष्टींभोितही गुंफले गेलेले तत्िज्ान मतृतयू 
आवि मतृतयूनंतरचे जहीिन यांचा विचार करिारे ्ोते.

 का्ही अभयासकांचया मते, पारशही धमा्तचा उगम 
िैवदक काळाचया्ही पिूथीचा आ्े. या धमा्तचे मूळ मधय 
पूिषेचया प्रदेशात आ्े. या धमा्तचया अनुयायांचा धावम्तक 
छळ ्ोत ्ोता म्िून तयांनही स्र्लांतर केले आवि ते 
भारताचया पष्शचम वकनाऱयािर गुजरातमधय े पोचले. ते 
तेर्ेच ष्स्र्रािले. तरे्हील संस्कृतहीत वमसळले. बा्ेरून 
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आलेलया लोकांमधये फक्त पारशही समाजाचे लोक असे 
आ्ेत की जे अजून्ही तयांचया समाजाबा्ेरचया वयक्तहीशही 
स्सा लग् करत ना्हीत. पारशही धम्त बा्ेरहील वयक्तटींना 
आपलया धमा्तत घेणयास परिानगही देत ना्ही. तसेच 
तयांचया अगयारहीत पारशही वयक्तटींखेरहीज इतरांना प्रिेश 
करणयास बंदही असते.

परारिी धममि ः ्ा जगातहील प्राचहीन धमाांपैकी एक 
आवि आजतागायत वटकून राव्लेला धम्त आ्े. 
चांगले आवि िाईट अशा धु्िहीय संकलपना या 
धमा्तचया मधयितथी आ्ेत (उदा्रिार््त, स्िग्त आवि 
नरक) ‘अिेस्ता’ ्ा या धमा्तचा पवित् ग्रंर् आ्े. 
तयामधय े ‘अहुर मजद’ ्ा विशिाचा वनमा्तता असून 
‘आशा’ म्िजे िैष्शिक सतयाचा उगम तयाचयापासून 
्ोतो, असे म्टलेले आ्े. अग्ही आवि जल ्ही दोन 
तत्िे ‘शुद्ते’चही माधयमे आ्ेत. ‘अगयारही’ म्िजे 
अवग्मंवदर ्े पारशही धमा्तचे पूजास्र्ान असते. इरािहून 
गुजरातमधहील निसारही येरे् येताना पारशही पुरोव्तांनही 
स्ितःबरोबर पवित् अग्ही आिला (इ.स. ९ िे 
शतक).

 स्ितःचही मूळ सासं्कृवतक ओळख ्रिू न देता, 
संखयाबळ उततरोततर कमही ्ोत असताना्ही, पारशही 
समाजाने भारतहीय जनजहीिनाचया सि्त क्षेत्ांमधये 
म्त्िाचही कामवगरही बजािलही आ्े. दादाभाई नौरोजही, 
वफरोजशा् मे् ता, वफलड माश्तल सॅम मानेकशॉ, 
झुबहीन मे् ता ्ही पारशही समाजातहील का्ही प्रवसद् 
वयष्क्तमतिे आ्ेत. तसेच भारतातहील आधुवनक 
उद्ोगांचही उभारिही करणयात टाटा, गोदरेज आवि 
िावडया या पारशही कुटुंबांचही कामवगरही फार मोलाचही 
आ्े. भारताला आष्णिक सतता म्िून ओळख 
वमळिून देणयात डॉ. ्ोमही भाभा यांचा स्भाग 
म्त्िाचा ्ोता. नानही पालखहीिाला, सोलही सोराबजही 
आवि फलही नररमान यांचयासारखया सुप्रवसद् 
कायदेपंवडतांनही भारतहीय समाजाला कायद्ाचही ओळख 
करून वदलही. 

बा्ेरून भारतात आलेलया धमाांचया अनुयायांपैकी 
जयूधमथीय लोक ्े सि्तप्रर्म ्ोत, असे मानले जाते. ते 
व्ब्ू राजा सॉलोमन याचयाबरोबर वयापारासाठही भारतात 
आले. कोचहीमधहील जया लोकांनही जयू धमा्तचा स्िहीकार 
केला, तयांना ‘कोचही जयू’ असे नाि वमळाले. कोचहीचया 
वकललयामधये आज्ही जयू वसनॅगॉग प्ायला वमळते. 
भारतातहील जयू समाजाचही लोकसंखया कमही झालही आ्े. 
‘बेने इस्ायल जयू’ या समाजाचे का्ही लोक मुंबईमधय े

 ज्यू णसनॅगॉग, कयोची

आवि वमझोराम या राजयात आ्ेत. जयूधमथीय लोक 
‘तोरॉ’ या धम्तग्रंर्ातहील वनयमांचे पालन करतात. 
(तोरॉमधये बायबलचया ‘जुना करार’ या ग्रंर्ाचा समािेश 
आ्े.) जयू धम्त ्ा एकेशिरिादही आ्े. पतृथिहीतलािर 
देिाचया प्रेवषताचे आगमन अजून व्ायचे आ्े अशही 
जयू धमथीयांचही श्रद्ा आ्े. ‘शबार्’ ्ा तयांचयासाठही 
एक पवित् विधही आ्े. मानिही इवत्ासामधये जय ू
समाजातहील लोकांचा अनष्नित छळ केला गेला, ्े 
तुम्ाला मा्हीत असेलच.
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वंिणवच्ेदराची भट्ी ः इ.स.१९४५ पासून 
‘्ोलोकॉस्ट’ या इंग्रजही शबदाला एक भयानक पररमाि 
प्राप्त झाले आ्े. ्ा शबद युरोपमधहील लाखो जयू 
तसेच वजपसही, समलैंवगक, समाजिादही, सामयिादही 
आवि इतर लोकांना वजिंत जाळणयात आले तया 
घटनेचा वनदषेश करणयासाठही िापरला जातो. दुसऱया 
जागवतक म्ायुद्ात नाझही राजिटहीने ्े घडिले. 
भट्हीत वजिंत जाळणयात आलेलयांचही संखया सुमारे 
११ दशलक्षाचया जिळपासचही असलयाचा अदंाज आ्.े

दुसऱया जागवतक युद्ाचया काळात युरोपमधये 
प्रस्र्ावपत केलया गेलेलया छळ छािणयांचही अवधक 
माव्तही वमळिा.

१९४८ ते १९५१ या काळात सुमारे १ लाख 
३६ ्जार विस्र्ावपत जयू लोकांनही इझ्ायल येरे् 
स्र्लांतर केले. अनेकजि अमेररका आवि युरोपबा्ेरहील 
देशांमधये ष्स्र्र झाले. 

हे मराहीत करून घ्यरा

 अनेक शतके जयू लोकांना तयांचही स्ितःचही भूमही 
नव्तही आवि तयामुळे ते िेगिेगळ्ा खंडांमधये विखुरले 
्ोते. तयांना स्ितःचही म्िून म्िणयाजोगही भूमही स्ितःचा 
देश ‘इझ्ायल’ वमळणयासाठही २० िे शतक उजाडािे 
लागले. तयासाठही तयांना राजकीय संघष्त करािा लागला.

 इसिहीसनाचया पव्लया शतकात येशू ष्रिस्त यांचे 
वशष्य सेंट र्ॉमस ्े तयाचंयासोबत दवक्षि भारतातहील 
मलबारचया वकनाऱयािर ष्रिशचन धम्त घेऊन आले. येशू 
ष्रिस्ताचंया अनुयायांना ‘ष्रिशचन’ म्िून ओळखणयात 
येऊ लागले. सेंट र्ॉमस यांचया मलबारमधहील स्र्ावनक 
अनुयायांना ‘वसररयन ष्रिशचन’ म्टले जाऊ लागले. 
ष्रिशचन धम्त्ही जयू धमा्तप्रमािे एकेशिरिादही आ्े आवि 
तयाचंा जहीिनाबद्दलचा दृष्ष्कोन एकरेषहीय आ्े. म्िजे 
प्रतयेकाला एकच जनम वमळतो आवि तया जनमातहील 
तयाचंया ित्तिुकीचया आधारे तयांना स्िगा्तत प्रिेश वमळेल 
की ना्ही याचा वनिाडा केला जातो, ्ा विचार तयांचया 
श्रद्ाप्रिालहीचया मुळाशही असतो. ‘प्रेम’ ्े ष्रिशचन 
धमा्तचे पायाभूत तत्ि आ्े आवि सि्त ष्रिशचन 
धवम्तयांचया मनात प्रेवषत येशू ष्रिस्तांचा मतृतयू आवि 
पुनुरुतर्ान यांबद्दल विशिास असतो. िसा्तिादही 

काळात ष्रिशचन धमा्तचा भारतामधये लक्षिहीय प्रभाि 
्ोता.

पल्यूर ्ये्ील णसरयोमलबरार चचमिमध्ये सेंट ्ॉमस 
्यरंानी प्णतष्राणपत केलेलरा क्रूस

भारतामधये इस्लामचे आगमन इसिहीसनाचया ६ वया 
शतकात झाले असले तरही तयाचा प्रभाि ठळकपिे 
दृशयमान ्ोणयास बराच अिधही जािा लागला. जयू 
आवि ष्रिशचन या धमाांप्रमािेच इस्लाम ्ा धम्त्ही 
एकेशिरिादही आ्े आवि ‘पवित् कुराि’ ्ा ग्रंर् 
इस्लामचया श्रद्ाप्रिालहीचा स्ोत आ्े.

सल
ात

दृढ श्रद्ेची 
कबुली 

श्
ाद

 (
क

लम
ा)

नमराज 
पढिे

जक
ात

दरान देिे

सॉ
म 

(र
ोज

ा)

रमझरानच्यरा 
पणवरि मणहन्यरात 
उपवरास करिे 

्ज

मक्ेची ्यरारिरा 
करिे

मधययुगामधये इस्लामचा प्रसार दूरिर झाला. अनेक 
मसु्लहीम सतताधहीशांनही इस्लामचा प्रसार करणयाचे काय्त 
केले. वदल्हीचया इस्लावमक सततांनही एक मोठे साम्ाजय 
उभे केले आवि ५ मुस्लहीम राजघराणयांनही वदल्हीमधून 
सुमारे ३२० िषषे राजय केले.

मरामलूक 
घररािे णकंवरा 
सलेव घररािे

स््खलजी 
घररािे

तुघलक  
घररािे

सय्यद           
घररािे

लयोदी घररािे

अकबर बादश्ाने इसिही सन १५७९ मधये नैवतक 
तक्किादाचया आधारािर ‘वदन-ई-इला्ही’ या निहीन 
धमा्तचही स्र्ापना केलही. तसेच सि्त धमाांचया तत्िज्ानाचे 
मंर्न करून तयातून पुढे आलेलया ‘िैष्शिक सव्ष्िुता’ 
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या तत्िाचया आधारािर अकबर बादश्ाने या धमा्तचही 
उभारिही केलेलही ्ोतही. या धम्तपद्तहीमधये पुरोव्त-
धम्तगुरू, धावम्तक विधही, श्रद्ाप्रिालही आवि धम्तग्रंर् 
यांपैकी का्ही नव्ते. विविध पवित् ग्रंर्ांतहील वशकििहीचे 
सार या धमा्तमधये ्ोते.

 ष्रिशचन, मसु्लहीम आवि जयू अशा विविध 
धमा्तचया लोकांशही स्र्ावनकांचया आलेलया सामावजक 
संबंधातून धमाांतरे झालही. ष्रिशचन धम्तप्रचारक तयांचया 
शैक्षविक आवि सामावजक सेिेसाठही ओळखले जातात. 
या सेिा देत असताना तयांनही वलंग, जात, धम्त, समाज 
असा भेदभाि केला ना्ही.

 शहीख धमा्तचा उदय १५ वया शतकामधये झाला. 
गुरू नानक (इ.स.१४६९-१५३९) यांनही शहीख धमा्तचही 
स्र्ापना केलही. तयाचा प्रसार सुरुिातहीला पंजाबमधये 
झाला. या धमा्तमधये जातहीिर आधाररत उच्चनहीचतेला 
स्र्ान नव्ते. धम्त आवि इतर सामावजक क्षेत्ात 
प्रतयकेाचया समानतेला शहीख धमा्तमधये मानयता ्ोतही. 
शहीखांचया द्ा गरुूंनही केलेला उपदेश ्ा शहीख धवम्तयांचया 
श्रद्ाप्रिालहीचा पाया आ्े. ‘श्रहीगुरूग्रंर्साव्ब’ ्ा 
तयांचा पवित् ग्रंर् आ्े.

िी्ख धमरामितील पंचकरार

णकरपरान क्ेररा केि

कडरा कंगरा

(

)

( (

( (

)))

)

साि्तजवनक स्ियंपाकघराला पंजाबही भाषेमधय े
‘लंगर’ म्ितात. १६ वया शतकातहील ससं्र्ापक गुरूनंही 
लंगरला ससं्र्ातमक रूप वदले. लंगरचे संस्र्ातमक स्िरूप 
्े दान आवि समानता या तत्िांचे एकमिेाष्वितहीय असे 
प्रतहीक आ्े. वतर्े जातपात, िय, स्त्ही-पुरुष, सामावजक 
प्रवतष्ठा असा कोिता्ही भेदभाि न करता येिाऱया 
प्रतयेक वयक्तहीला शाका्ारही भोजन पुरिले जाते. सि्त 
शहीख गुरूविारांमधय े लंगर असते. वतर्े काम करिाऱया 

स्ियंसेिकांना ‘सेिादार’ असे म्टले जाते. अभयागतांशही 
तयांचही ित्तिूक सौजनय, काळजही आवि अगतय या 
वतन्ही गोष्टींनही युक्त अशही असते.

लंगर

 भेदाभेदाचया पाशि्तभूमहीिर मधययुगहीन कालखंडात 
भक्तही तत्िाला प्राधानय देिाऱया चळिळही उदयाला 
आलया. व्ंदू धम्तपद्तहीत तयामुळे मोठ्ा प्रमािािर 
बदल घडून आले. या बदलांमधून समाजाचया सि्त 
जावतंमधहील आवि स्तरांमधहील लोकांना सामािून घेिारे 
भक्तहीपंर् भारतातहील विविध प्रदेशांमधये उदयाला आले. 
भक्तहीपंर्ांमधये धावम्तक विधटींचया अवतरेकािर टहीका केलही 
गेलही आवि साधेपिािर भर देणयात आला. परमेशिरापुढे 
सि्तजि समान असतात ्े आग्र्ाने मांडणयात आले. 
कीत्तन आवि अखंड नामस्मरि यांना भक्तहीपरं्ांमधये 
अननयसाधारि म्त्ि आ्े. अनेक संतकिटींचया 
कामवगरहीमुळे भक्तहीपरंपरेतहील कीत्तन आवि अखंड 
नामस्मरि या दोन गोष्ही समाजाचया सि्त स्तरांमधये 
कायमस्िरूपही रुजलया. भक्तहीतत्िािर भर देिारा 
इस्लाममधहील सुफीपंर््ही याच काळात उदयाला आला. 
या परं्ात्ही मानितेचही एकता आवि अल्ा्चया 
दरबारातहील सिाांचे समान स्र्ान या तत्िांना म्त्ि 
्ोते. कबहीर, र्हीम आवि गुरू नानक यांसारखया 
संतम्ातमयांचे भारतभरचया भक्तही चळिळहीतहील स्र्ान 
अननयसाधारि आ्े. कबहीर आवि र्हीम यांनही विधही, 
अंधश्रद्ेिर आधारलेलया प्रर्ा, मतूथीपूजा आवि तहीर््तयात्ा 
यांसारखया धावम्तक बाह्ोपचारांचा वनषेध केला. गुरू 
नानक यांनही जावतवयिस्र्ा धावम्तक विधही आवि मूतथीपूजा 
इतयादटींना मनाई केलही. 
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महरारराष्ट्रातील भक्ीचळवळ ः म्ाराष्ट्ामधये 
भक्तहीचळिळहीचा उगम इसिहीसनाचया १३ वया 
शतकात संत ज्ानेशिरांचया काळात झाला. पंढरपूरचा 
विठोबा ्े दैित या चळिळहीचा केंद्रवबंदू ्ोते. संत 

नामदेि (इ.स. 
१२७०-१३५०) ्े 
संत ज्ानेशिरांचे 
समकालहीन ्ोते. 
तयांनही उपिास 
तहीर््तयात्ा आवि 
इतर सि्त प्रकारचया 

धावम्तक बाह्ोपचारांिर टहीका केलही.

(ii) भरारती्य स्सरि्यरांचे सरामराणजक स्रान ः भारतहीय 
िैवदक साव्तय आवि इवत्ास संशोधनाचया आधारे असे 
वदसते की पिू्त िैवदक काळातहील ष्स्त्यांचे सामावजक 
स्र्ान तुलनेने अवधक उच्च दजा्तचे ्ोते. परंतु तयांना 
पुरुषांचया बरोबरहीचा दजा्त ्ोता असे मात् म्िता यिेार 
ना्ही. तया काळही वपततृप्रधान समाजवयिस्र्ा ्ोतही आवि 
आज्ही तही तशहीच आ्े. 

पिू्त िैवदक काळातहील ष्स्त्यांना िेदांचे वशक्षि 
घेणयाचही मुभा ्ोतही. तयांना उपनयन संस्काराचा अवधकार 
्ोता. तयामुळे तयांना गुरूगतृ्ही राहून वशक्षि घेता येत 
असे. ऋगिेदामधये िेदविद्ा प्राप्त केलेलया ष्स्त्यांना 
अतयंत मानाचे स्र्ान ्ोते. अशा ष्स्त्यांचे दोन प्रकार 
ऋगिेदात सावंगतलेले आ्ेत ः ‘सद्िधू’ म्िजे 
उपनयनाचा संस्कार पूि्त ्ोताच गुरूगतृ्ही न जाता़ वििा् 
्ोऊन सासरही पाठिलया गेलेलया मुलही. ‘ब्ह्मिावदनही’ 
म्िजे उपनयनाचा ससं्कार प्राप्त झालयानंतर िेदांचे 
वशक्षि घेऊन िेदविद्ेत पारंगत झालेलया ष्स्त्या. तया 
आजनम अवििा्हीत राहूऩ िेदांचे अधययन आवि 
अधयापन करत असत. ष्स्त्यांना िेद आवि िेदांचया 
स्पष्हीकरिाशही वनगवडत असलेलही िेदांगे या दोन्टींचे 
वशक्षि वदले जात असे. नंतर मात् ष्स्त्यांचे वशक्षि फक्त 
धावम्तक स्तिने आवि कविता यांचयापुरते मया्तवदत झाले. 
िेद आवि उपवनषदांचे ज्ान प्राप्त केलेलया ष्स्त्यांमधये 
अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, गागथी, मैत्ेयही अशा का्ही 
पवंडता विशेष नािाजलेलया ्ोतया  ततकालहीन समाजामधये 

ष्स्त्यांचही भूवमका समाजोपयोगही आवि अर्थोतपादक 
समजलही जात ्ोतही. तयांना ‘विदर्’ या नािाने 
ओळखलया जािाऱया सामावजक सभांमधये स्भागही 
्ोता येत असे. तयांना आयषु्याचा जोडहीदार स्ितः 
वनिडणयाचही मुभा ्ोतही. ‘वििा्’ ्ा एक पवित् ससं्कार 
मानला जाई आवि तो मोडणयास मानयता नव्तही. मात् 
स्त्हीने वििा् केलाच पाव्जे अशही सक्तही नव्तही. 
एकपतनहीतिाला प्राधानय ्ोते. उपवनषदांमधये ‘अनुलोम 
वििा्’ म्िजे उच्च ििा्तचया िराचा कवनष्ठ दजा्तचया 
ििा्ततहील िधूशही वििा् आवि ‘प्रवतलोम वििा्’ म्िजे 
उच्च ििा्ततहील िधूचा कवनष्ठ ििा्ततहील िराशही वििा्, 
या प्रकारांचा उल्ेख आढळतो.

उततर िैवदक काळात जावतवयिस्र्ा आवि 
पुरोव्तिगा्तचे िच्तस्ि समाजामधये खोलिर रूजले. 
काळाबरोबर जातहीजातटींमधहील भेद अवधक कडक ्ोत 
गेले. जावतवयिस्र्ेतहील विषमता िाढत गेलही. या 
घडामोडटींमधये ष्स्त्यांचा दजा्त अवधकच खालाित गेला. 
ष्स्त्यांना वशक्षिाचा अवधकार नाकारला गेलयामुळे तयांचा 
उपनयनाचा आवि गुरुकुलात राहून वशकणयाचा 
अवधकार्ही संपुष्ात आला. ‘वििा्’ ्ा एकमेि ससं्कार 
आवि बालियातहील वििा् ्ेच ष्स्त्यांचे िास्ति ठरले.

आतापयांत तुम्ही याचही नोंद घेतलेलही असेल की 
पिू्त िैवदक काळात सामावजक आवि कायदेशहीर 
्क्कांचया दृष्हीने ष्स्त्यांचे स्र्ान उततर िैवदक काळाशही 
तुलना केलही असता अवधक मानाचे ्ोते परंतु तेव्ा्ही 
ते पुरुषांचया बरोबरहीचे नव्तेच. स्र्ािर संपततहीिर तयांना 
अवधकार नव्ता. उततर िैवदक काळात ष्स्त्यांचा 
सामावजक दजा्त घसरत गेला. ष्स्त्या फक्त घरगुतही 
कत्तवयांशही बांधलया गेलया आवि सामावजक सभांमधून 
तयांनही स्भागही ्ोिे िजय्त करणयात आले. ष्स्त्यांचा 
कुटुंबातहील दजा्त गौि ठरला. कुटुंबपद्तही वपततृप्रधान 
असिे आवि संपततहीचा आवि िंशािळहीचा िारसा ्ा 
वपतयाकडून पुत्ाकडे जािे ्ही पिूा्तपार प्रर्ा आिखही 
खोलिर रूजलही. तयामुळे ष्स्त्यांनही जनमापासून 
वििा्ापयांत वपतयाचया, वििा्ापासून पतहीचया मतृतयपूयांत 
पतहीचया आवि पतहीचया मतृतयूनंतर पुत्ाचया आजे्त र्ािे, 
असा दंडक घातला गेला. मुलहीचा जनम ्ही घटना 
अिांष्चछत मानलही जाऊ लागलही. तसेच हुंडापद्तही 
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सुरू झालयाचे वदसते. ‘गौतम धम्तसूत्’ या ग्रंर्ात मुलहीचे 
कौमाय्त आवि पावित्य भंग ्ोऊ नये म्िून वतचा वििा् 
वतला ऋतपु्राप्तही ्ोणयाअगोदर करािा, असे म्टलेले 
आ्े.

ककृती २
आधुवनक भारतहीय ष्स्त्या आवि उततर िैवदक 

काळातहील ष्स्त्या यांचया सामावजक स्र्ानामधये 
का्ही सामय आ्े का याचही चचा्त करा. तया 
संदभा्ततहील का्ही प्रर्ा-परंपरा २१ वया शतकात 
अजून्ही वटकून आ्ेत का? 

जैन धम्त ्ा धावम्तक समतेचया तत्िािर आधारलेला 
असलयामुळे तयामधये सि्त जहीिांचे ्क्क गतृ्हीत धरलेले 
आ्ेत. तयामुळे ष्स्त्यांना्ही वनिा्तिप्राप्तही ्ोऊ शकते, ्े 
या धमा्तत मानय केलेले आ्े. मात् वदगंबर आवि 
शितेांबर पंर्ांमधहील मुनही आवि साधिही यांचया संदभा्तत 
विचार करता स्त्ही-पुरुषांचया आधयाष्तमक अवधकारात 
फरक असलयाचे आढळते. शिेतांबर पंर्ामधये अनेक 
आदरिहीय ष्स्त्यांचया कामवगरहीचही दखल घेतलेलही आ्े. 
जैन धमा्ततहील ‘सोळा सतही’ या सि्त ष्स्त्यांसाठही आदश्तित 
आवि अनुकरिहीय मानलेलया आ्ेत. मात् जैन संघातहील 
साधिटींसाठही असलेले आचरिाचे वनयम ्े मुनटींसाठही 
असलेलया वनयमांपेक्षा वनराळे असतात. असे असले तरही 
तहीर्ांकरांचया मातांना देितास्िरूप मानून संततही, संपततही 
आवि आरोगय यांसारखया इचछाचंया पूतथीसाठही तयांचही 
पूजा केलही जाते. अनेक जैन साधिटींनही सतहीप्रर्ा, 
दासहीप्रर्ा आवि पशुबळहीचही पद्त यांसारखया गोष्ही 
संपुष्ात आिणयासाठही योगदान वदले आ्े. जैन साव्तय 
आवि मौष्खक परंपरा यांमधून अनेक साधिही आवि 
आदश्त ष्स्त्यांचे गुिगान केलेले आढळते.

 वदगंबर जैन िस्त्वि्हीनता ्ही वनिा्तिाचया 
मागा्तिरहील मूलभूत गोष् आ्े, असे मानतात. िध्तमान 
म्ािहीरांनही स्ितः या गोष्हीचा पुरस्कार केला ्ोता. 

गौतम बुद्ांनही ष्स्त्यांना बौद् संघामधये प्रिेश 
देणयास आवि तयांना तरे्हील काया्तत पिू्तपिे स्भागही 
्ोणयास मानयता वदलही. बौद् धमा्ततहील विविध पंर् 
आवि परंपरा यांचयामधये ष्स्त्यांचया आधयाष्तमक 

उन्नतहीचया बाबतहीतहील शकयतांचया संदभा्तत वभन्न वभन्न 
दृष्ष्कोन आ्ेत. विशेष म्िजे ष्स्त्या आवि पुरुष 
यांचयामधये आधयाष्तमक उन्नतहीचही समान क्षमता असते 
आवि तयामुळे अनेक ष्स्त्यांना वनिा्तिप्राप्तही झालयाचे 
उल्ेख आढळतात. बौद् धमा्तत स्त्ही आवि पुरुष ्ा 
भेद ना्ही कारि ितृद्ति, आजार आवि मतृतयू या गोष्ही 
स्त्ही-पुरुष, सामावजक प्रवतष्ठा, िय इतयादटींिर अिलंबून 
नसतात. अर्ा्तत दुःख आवि अवनतयता या दोन्ही गोष्ही 
प्रतयेकासच लागू असतात.

 बौद् णभक्खुिी

सुरुिातहीचया बौद् ग्रंर्ांमधये जरही ष्स्त्यांना 
वनिा्तिप्राप्तही ्ोऊ शकते, ्े मानय केलेले असले तरही 
‘विनय वपटक’ या ग्रंर्ात मात् भविष्यात स्त्ही-बुद् 
्ोणयाचही शकयता स्पष्पिे नाकारलेलही आ्े. ष्स्त्यांनही 
दहीक्षा घेऊन वभकखुिही म्िून बौद् धम्तसंघात प्रिेश 
करणयास मात् प्रवतबंध नव्ता. गौतम बुद्ांनही मुलहीचा 
जनम ्ा वचंताजनक वकंिा वनराशाजनक समजू नये, असे 
म्टलेले आ्े.

 गौतम बुद्ांनही ष्स्त्यांचया समाजोपयोगही भूवमकेला 
म्त्ि वदले. पतही जर का्ही कारिाने अकाय्तक्षम झाला 
असेल तर ष्स्त्या घरातहील कतया्त वयक्तहीचही भूवमका 
बजाितात. िास्तविक पा्ता वतला पतहीचया 
वयिसायाविषयहीचही माव्तही असिे आवि तयाचया 
अनुपष्स्र्तहीत वतला तो सांभाळता येिे अपवेक्षत असे. 
गौतम बदु्ांना ष्स्त्यांचया वयि्ारक्षमतेचही जािहीि ्ोतही 
आवि म्िून तयांनही ष्स्त्यांना वभकखुिही संघातहील अनेक 
जबाबदाऱया िाटून वदलया ्ोतया. अनेक नािाजलेलया 
वभकखुिही ्ोऊन गेलया. तयांमधये धममवदन्ना, खेमा 
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आवि उपपलिन्ना ्ही का्ही नािे उदा्रिादाखल देता 
येतहील.

मधययुगामधये भारतहीय ष्स्त्यांचे सामावजक स्र्ान 
अवधक घसरिहीला लागले. मधय आवशयातून आलेलया 
टोळ्ांचही आरिमिे आवि पुरोव्त िगा्तचया 
िच्तस्िाखालहील समाजवयिस्र्ेत काटेकोरपिे राबिले 
जािारे कडक वनयम ्े मुखयतः या घसरिहीला कारिहीभूत 
्ोते. ष्स्त्यांचया स्िातंत्यािर अनेक वनबांध लादले गेले, 
तयांना धम्तग्रंर्ांचे वशक्षि वमळिे बंद झाले, वल्ायला-
िाचायला वशकििे बंद झाले आवि वतला जनमभर 
परुुषांिर अिलंबनू रा्िे भाग पडू लागल.े राजघराणयातहील 
आवि क्ववचत उच्चििथीय ष्स्त्यांना मात् खासगहीमधये 
वलव्णयािाचणयाचे वशक्षि देणयाचही वयिस्र्ा केलही जाई.

 िैवदक काळामधये विधिा पुनवि्तिा्ाला मानयता 
्ोतही़ परंतु मधययुगामधये ते पूि्ततः वनवषद् मानले गेले. 
ष्स्त्यांना कुटुंबाचया संपततहीमधये िाटा नाकारणयाचही 
परंपरा या्ही काळात तशहीच राव्लही. बालवििा्, सतही, 
पडदापद्त आवि दिेदासही परंपरा यांसारखया गोष्टींमुळे 
ष्स्त्यांचे शोषि ्ोत राव्ले. वपततृप्रधान पद्तहीिर 
आधारलेलही एकत् कुटुंबपद्तही, बहुपतनहीकति आवि 
बालवििा्- अशा प्रर्ामंळेु ष्स्त्याचंया वयक्तहीविकासाचया 
िाटा बंद झालया. 

(iii) णिक्षिपद्ती ः ्डपपा ससं्कृतहीचया मदु्रांिरहील 
लेखांचया आधारे ्े स्पष् ्ोते की या संस्कृतहीचे लोक 
वलपहीचा िापर करत ्ोते. घरगुतही िापराचया का्ही 
िस्तूंिर्ही ्डपपा वलपहीतहील लेख वमळालेले आ्ेत.

िैवदक काळात िैवदक ग्रंर्ांचे अधययन-अधयापन 
केले जाई. िैवदक साव्तय ्े ससं्कृतमधये ्ोते. मात् 
संस्कृत ्ही लोकभाषा नव्तही. यजुिषेदामधये ष्स्त्यांस् 
सि्त िगा्ततहील वयक्तटींचा वशक्षिाचा ्क्क मानय केलेला 
आ्े. अर्ि्तिेदामधये्ही प्रतयेक वयक्तहीला वशक्षिाचा 
्क्क असलयाचे म्टले आ्े. िैवदक वशक्षिासाठही 
गुरूकुलात प्रिेश करणयापूिथी ब्ाह्मि, क्षवत्य आवि 
िैशय या तहीन ििा्ततहील विद्ाथयाांिर उपनयनाचा ससं्कार 
्ोिे आिशयक असे. जोपयांत तयांचे िास्तवय गुरुगतृ्ही 
असे, तोपयांत तयांना ब्ह्मचया्तचे पालन करािे लागे. 
मौष्खक पठिाचया पद्तहीने विद्ार्थी िेदांमधहील ज्ान 

मुखोद्गत करत असत. मौष्खक पठिाचया या पद्तहीत 
शदु् आवि स्पष् उच्चारिािर पिू्त भर वदलेला असे. 
तल्ख बुद्ही आवि वयष्क्तमति यांचा विकास, ्ही या 
वशक्षिाचही दु् ेरही उष्द्दषे् ्ोतही. बहुतेक अभयासकांचया 
मते िैवदक काळात लेखनकला मा्हीत नव्तही. सतयािर 
आधारलेले आचरि, विव्त कत्तवयाचे पालन (धम्त) 
गुरू आवि माता-वपता यांचयाप्रतही वनष्ठा, अवतर्हीसेिा, 
श्रद्ा आवि औदाय्त या गुिांना म्त्ि ्ोते. क्षवत्य 
प्रशासन आवि यदु्नहीतहीचे वशक्षि घेत. िैशय उद्ोग 
-वयिसायास उपयोगही वशक्षि घेत. शूद्र शेतही आवि 
पशुपालनाचे वशक्षि घेत. ब्ाह्मि बहुधा चारही िेदांिर 
प्रभुति वमळिेपयांत गुरुगतृ्हीच रा्त असत. िेदकाळात 
ज्ानवनवम्ततही, ज्ानसंिध्तन आवि पुढहील वपढांकडे ज्ानाचे 
्स्तांतरि करणयाचे काम ऋषही, मुनही आवि द्रष्ट्या 
वयक्तटींनही केले. ब्ह्मतत्िाचे ज्ान प्राप्त झालेले म्िून 
तयांना ‘ब्ाह्मि’ म्ित.

उततर िैवदक काळात ष्स्त्यांनही िेदांचे वशक्षि 
घेणयािर वनबांध घालणयात आले. यज्संस्र्ेला अतयतं 
म्त्ि प्राप्त झालयामुळे तयासंबंधहीचे साव्तय या काळात 
मोठ्ा प्रमािािर वनमा्ति झाले. सा्वजकच यज्संस्र्ा 
्ा या काळातहील िैवदक वशक्षिाचा केंद्रवबंदू ्ोता. 
इसिहीसनापूिथीचया पव्लया स्स्कात भारतातहील पव्लया 
जनपदांचा उदय झाला आवि नंतरचया काळात या 
जनपदांचया विस्तारिादही धोरिांमुळे जनपदांमधय े
सततासंघषा्तचा काळ वनमा्ति झाला. जनपदांचे विघटन, 
जनपदांचया अनेक प्रमुखांना सतता गमिािही लागिे 
यांसारखया गोष्टींमुळे असुरवक्षतता वनमा्ति झालही. तयातून 
वनमा्ति झालेलया वनराशाजनक िातािरिातून 
मोक्षप्राप्तहीसाठही विरक्तहीिर आधारलेला तापसही जहीिनाचा 
माग्त अनेकांनही अिलंबला असािा. ्ा माग्त िेदकाळात्ही 
मा्हीत असला तरही उपवनषदांमधये तयाचही सखोल चचा्त 
केलेलही आढळते. इर्े ्े नमूद करायला ्िे की 
उपवनषदांचया काळापयांत (इसिहीसनापूिथी सुमारे ६ िे 
शतक) तपस्िही वयक्तटींनही केलेलया उपदेशातून तसेच 
उपवनषदांिरहील चचा्त आवि खंडनमंडनाचयाविारे या 
मागा्तचा प्रसार झाला ्ोता. या चचाांचया आधारे 
ताष्त्िक शकयतांचा विचार सुरू झाला आवि भारताचया 
पूिषेकडहील प्रदेशांमधून यज्ापेक्षा मानिही कलयािािर भर 
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देिाऱया आवि ईशिराचया अष्स्ततिाचा विचार करिाऱया 
तत्िज्ानाचया प्रिालही उदयाला आलया. ‘श्रमि’ आवि 
‘पररव्राजक’ यांसारखे आधयाष्तमक नेततृति करिारे पंर् 
अष्स्ततिात आले. या नवया पंर्ांनही िेदप्रामाणय आवि 
िैवदक पुरोव्तांचे िच्तस्ि अमानय केले. मात् आतमयाचे 
वचरंतन अष्स्तति आवि पुनज्तनम तसेच कम्तवसद्ानत 
तयानंा मानय ्ोता. यज्विधटींचा अविभाजय भाग असलेला 
पशुबळही तयानंा अमानय ्ोता. अव्ंसा वकंिा प्रािहीमात्ांना 
इजा न करिे या गोष्हीला तयांनही प्राधानय वदले. तुमचया 
लक्षात आले असेलच की इर्े प्राचहीन भारतातहील अनेक 
वठकािही भ्रमि करून जनसामानयांना उपदेश करिाऱया 
िध्तमान म्ािहीर आवि गौतम बुद् यांचा वनदषेश अवभप्रेत 
आ्े.

िध्तमान म्ािहीरांना ‘केिवलन’ (सि्तज्) पदाचही 
प्राप्तही झालयानंतर ते ‘म्ािहीर’ आवि ‘वजन’ म्िून 
ओळखले जाऊ लागले. ते ‘वनग्रांर्’ या नािाने 
ओळखलया जािाऱया संप्रदायाचा भाग झाले. कालांतराने 
याच संप्रदायाला ‘जैन’ या नािाने संबोधणयात येऊ 
लागले. जैन म्िजे ‘वजन’ म्िजेच िध्तमान म्ािहीरांचे 
अनुयायही. तयांनही जैन धमा्तचया उपदेशासाठही तहीन दशके 
भ्रमि केले. तयांचया आवि गौतम बदु्ांचया उपदेशामधये 
का्ही फरक ्ोते. गौतम बुद्ांचही तत्िप्रिालही तयांचया 
प्रदेशातहील स्र्ावनक श्रद्ाप्रिालहीतहील मूलभूत तत्िांशही 
नाते सांगिारही ्ोतही. उदा्रिार््त, ततकालहीन ‘चैतय’ ्े 
पतृथिहीतत्ि आवि भूतमात्ांचही स्र्ानके असलयाचे मानले 
जाई. सामानयजनांसाठही तही विनासायास आवि विनामूलय 
प्रिेश असिारही पूजास्र्ाने ्ोतही. सनातनही समाजाबा्ेरहील 
साधू या चैतयांभोितहीचया प्रदेशात िास्तवय करत असत. 
या चैतयाचंया पूजेसाठही यिेाऱया लोकांकडून तयांना वभक्षा 
वमळत असे. गौतम-बदु्ांनही ्ही प्रचवलत प्रर्ेला मान 
देऊन आपलया जनसामानयांमधहील अनुयायांना्ही तसे 
करणयास प्रितृतत केले. कालांतराने भारतात अनेक 
वठकािही बौद् संघ स्र्ापन झाले. सतत भ्रमि करिाऱया 
वभकखूंना पािसाळ्ात रा्णयासाठही वठकवठकािही 
‘िषा्तिास’ बांधले गेले. वभकखूंचया िास्तवयासाठही 
बांधलेलया या स्र्ानांना ‘वि्ार’ असे म्ित. या 
वि्ारांमधून पुढे बौद् वभकखूंना वशक्षि देिारही केंद्रे उभही 
राव्लही. बौद् वशक्षिपद्तही ्ही बौद् संघांचया 

वयिस्र्ेशही बांधलेलही ्ोतही. का्ही काळाने गौतम 
बुद्ांनही या संघांमधये ष्स्त्यांना प्रिेश देणयास परिानगही 
वदलही ्ोतही. दहीक्षा घेऊन संघात प्रिेश करिाऱया ष्स्त्यांना 
‘वभकखुिही’ म्टले जाई. संघात प्रिेश घेतलयानंतर 
वयक्तहीचही जात आवि इतर सामावजक ओळख पूि्ततः 
पुसलही जात असे आवि तही वयक्तही समता आवि बंधुता 
या तत्िांिर आधारलेलया बौद् संघाचही सदस्य ्ोत 
असे. वि्ारामधये तयांना धावम्तक वशक्षि देणयाचही 
वयिस्र्ा असे.

िैवदक गुरूकुलाप्रमािेच बौद् संघातहील गुरू-
वशष्यांमधये वनकटचया स्िासामुळे एक ऋिानुबंध 
वनमा्ति ्ोत असे. वशष्याला गुरूजिळ (‘उपाझझाय’ 
अर्िा ‘आचाय्त’) राहून तयांचही सिेा करािही लागे. 
वभकखू आवि वभकखुिही यांचे संघ स्ितंत् असत. 
वभकखुिही संघांमधये गुरूपदही पोचलेलया अनेक ज्ानही 
वभकखुिही ्ोऊन गेलया. तयांचा उल्ेख आदराने ‘रे्रही’ 
असा केला जाई. वभकखुिही संघांमधये वशक्षि आवि 
सिेाभाि यांसाठही अनेक संधही उपलबध ्ोतया. गौतम 
बुद्ांचही वशकिि म्िजे जयाला आज आपि 
‘मानितािाद’ म्िू शकू अशा तत्िज्ानाचा पाया ्ोतही. 
तुम्ाला नालंदा आवि तक्षवशला येर्हील विद्ापहीठासंबंधही 
माव्तही असेलच. तरे्हील वि्ारांमधून बौद् धम्त आवि 
साव्तय यांचे अधययन-अधयापन केले जाई. अधययन-
अधयापन करणयाचही ्ही परंपरा बौद् वि्ारांमधून 
आजतागायत जपलेलही आ्े. बौद् वशक्षिपद्तहीचा 
इवत्ास ्ा पया्तयाने बौद् संघ आवि वि्ार यांचा्ही 
इवत्ास आ्े. जयाप्रमािे िैवदक परंपरेतहील वशक्षिपद्तही 
यज्संस्र्ेभोितही गुंफलेलही ्ोतही, तयाचप्रमािे बौद् 
परंपरेतहील वशक्षिपद्तही बौद् संघ आवि वि्ार 
यांचयाभोितही गुंफलही गेलही ्ोतही. हु्एन तसंग या वचनही 
वभकखचूया प्रिास िि्तनांमधये या गोष्हीचा उल्ेख आ्े.

‘संघम’ काळातहील वशक्षि वयापक ्ोते. ते धम्त, 
जात या गोष्टींिर अिलंबून नव्ते. तसेच ते एखाद्ाच 
समाजाचही वमरासदारही्ही नव्ते. वयाकरि, कावय, गवित, 
खगोलशास्त् आवि लवलत कला (संगहीत, नतृतय नाट्य, 
वचत्कला, वशलप) आवि स्र्ापतय ्े अभयासाचे खास 
विषय ्ोते.
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बौद् वि्ारांचा उतरिहीचा काळ ्ा एक 
सुवयिष्स्र्त वशक्षिपद्तहीचया ऱ्ासाचही सुरुिात्ही 
दश्तितो. याच काळात भारतात इस्लामचे आगमन झाले. 
्ा काळ भारतातहील मधययुगाचया सुरुिातहीचा काळ 
्ोता.

मधययुगातहील वशक्षिपद्तहीमधये इस्लामचया 
वशक्षिाला म्त्ि प्राप्त झाले. असे असले तरही समाजात 
मोठ्ा प्रमािािर असलेलया वनरक्षरतेमुळे कुराि, ्वदर् 
आवि इतर संबवंधत शास्त्ांचे अधययन-अधयापन कठहीि 
्ोते. पैगंबर मु् ममद यांनही इस्लामचया सि्त अनुयायांनही 
ज्ान वमळिायला ्िे, असा आदेश वदला. परंतु तयासाठही 
भारतातहील पूिथीचया वशक्षिपद्तटींमधहील कडक वशस्त 
वकंिा सि्तसंगपररतयाग या गोष्ही आिशयक मानलेलया 
नव्तया. इस्लावमक वशक्षिपद्तहीमधये इस्लामिर श्रद्ा 
असिाऱया सि्त िगा्ततहील वयक्तटींना प्रिेश ्ोता.

 भारतातहील मधययुगहीन इस्लाावमक वशक्षिाशही 
वनगवडत असलेलया तहीन मूलभूत संस्र्ा ः

(१) मक्राब ः मवशदहीशही संलग् असिारही प्रार्वमक 
वशक्षि देिारही संस्र्ा

(२) मदरसरा ः मवशदहीशही संलग् असिारही उच्च 
वशक्षि देिारही संस्र्ा

(३) ्खरानक्रा ः ‘अल्ा्’ विषयहीचया परमोच्च 
तत्िांचे वशक्षि दिेारही सुफी केंद्रे

 मक्राबमधये साधारिपिे ियाचया चौथया िषथी 
प्रिेश वदला जाई. तयासाठही एक धावम्तक विधही करािा 
लागे. या टपपयािर िाचन, पठि, लेखन आवि 
अंकगवित या विषयांचया अधययनािर भर वदला जाई. 
वलपही आवि लेखन यांचया अधययनासाठही अनेक तास 
खचथी घातले जात. ियाचया साधारि सातवया िषथी 
कुरािचया अधययनास सुरुिात ्ोत असे.

मदरसरामधये कुराि आवि तयाचे स्पष्हीकरि करिारे 
ग्रंर् यांचे िाचन आवि तयांचा सखोल अर््त समजािून 
घिेे यािंर भर असे. तयाखेरहीज शेतही, व्शोब, जयोवतष, 
खगोलशास्त्, इवत्ास, भूगोल, गवित, इस्लाममधहील 
कायदेकानून आवि नयायवयिस्र्ा तसेच प्रशासन यांसारखे 
वयि्ाराविषयक विषय्ही वशकिले जात. तयाचबरोबर 

अरेवबक आवि पवश्तयन भाषा्ही वशकिलया जात 
(ततकालहीन इस्लामही जगतात सि्तत् या भाषा वशकिलया 
जात असत). सुप्रवसद् विविान अबुल फजल याने 
नमूद केलयानुसार अकबर बादशा् याने मदरशामधय े
वशकणयास यिेाऱया व्ंदू विद्ाथयाांसाठही ससं्कृत भाषा 
आवि उपवनषदांसारखे ग्रंर् यांचया अधययनाचही तजिहीज 
केलही ्ोतही. यािरून आपलयाला कलपना येऊ शकते 
की तयाचया काळात विद्ाथयाांचया राजकीय, सामावजक 
आवि आवर््तक गरजांनुसार वशक्षि देणयाचही वयिस्र्ा 
्ोतही. विद्ार्थी तयांचया आिडहीनुसार आवि आयुष्यातहील 
धयेयानुसार विषयांचही वनिड करू शकत ्ोते. मदरशातहील 
वशक्षि संपलयानंतर खासगही वशक्षकांचया ्ाताखालही 
वशक्षि सुरू ठेिता येत असे (उदा्रिार््त, अबदुल 
कावदर बदायूंनही, अबुल फजल, फैझही). मदरशामधये 
वशक्षक आवि विद्ार्थी या दो्ोंचया रा्णयाचही सोय 
केलेलही असे तयासाठही लागिारे आवर््तक बळ राजयसतता 
आवि मसु्लहीम अमहीर-उमरािांकडून वमळत असे. या 
दृष्हीने मदरशांचही तुलना बौद् वि्ार आवि दवक्षि 
भारतातहील मवंदरांमधहील (इ.स.सातिे शतक) विद्ाकेंद्रे 
यांचयाशही करता येईल.

्खरानक्रा नािाने उल्ेख केलया जािाऱया संस्र्ांचही 
तुलना मधययुगहीन युरोपातहील ष्रिशचन मठांशही (मोनसॅ्टरही)
करता येईल. खानक्वा स्सा लोकांमधये पूजनहीय 
समजलया जािाऱया सुफी संतांचया दगया्तशही वनगवडत 
असत. 

भरारती्य इसलरामी कलरा
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ककृती ३
मधययुगहीन भारताचया कलाक्षेत्ांतहील पुढहील 

गोष्टींिर मसु्लहीम सततांचा काय प्रभाि पडला, याचा 
शोध घया

l वचत्कला
l स्र्ापतय
l संगहीत
तुम्ही घेतलेलया शोधाचे िगा्तमधय े सादरहीकरि 

करा. 

 कलरा ः गुप्त साम्ाजयाचा कालखंड ्े भारतहीय 
इवत्ासातहील सुिि्तयुग ्ोते, असे समजले जाते. तयाचे 
कारि म्िजे या काळात संगहीत, वचत्कला यांसारखया 
कला आवि इतर शास्त्ांमधये झालेलही भरहीि कामवगरही. 
विविध उद्ोग-वयिसायांमधहील कौशलये वशकाऊ 
उमेदिार प्रतयक्ष काम करता करता आतमसात करत 
असत. कला आवि उद्ोगवयिसायांचही भरभराट धवनक 
दानशूरांचया उदार आश्रयामुळे झालही. मधययुगहीन भारतात 
मसु्लहीम राजयकतयाांचया आश्रयाखालही विविध कलांिर 
तयांचही अवभरुचही कलपना आवि वनिड यांचा प्रभाि 
पडला.  मधययुगामधये बदललेलया राजकीय पररष्स्र्तहीमुळे 
वशक्षिपद्तहीिर मात् विपरहीत पररिाम झाला. वदल्ही 
आवि आग्रा या राजधानहीचया श्रातहील मुस्लहीम 
शासकांनही ष्स्त्यांचया वशक्षिासाठही का्ही विशेष प्रयतन 
केले ना्हीत. श्रे आवि खेडही यरे्हील विविान वयक्तही 
वयक्तहीगत पातळहीिर अधयापनाचे काय्त करत असत. ्े 
अधयापन संस्कृत, अरेवबक आवि पवश्तयन भाषांमधून 
केले जाई. अशा प्रकारे वशक्षि घिेाऱयांमधये फक्त 
संपन्न िगा्ततहील लोक आवि मसु्लहीम उलेमा तसेच 
ब्ाह्मि आवि उच्चििथीय जातहीमधहील लोक यांचा 
समािेश ्ोता. मुलटींचे वशक्षि ्ा वपता वकंिा कुटुंबातहील 
िवडलधाऱया पुरुषांचा वयक्तहीगत मामला असलयाचे 
मानले जात ्ोते. मसु्लहीम कुटुंबातहील ष्स्त्यांना घरचया 
घरही राहून खासगही वशक्षकांकडून वशकणयाचही परिानगही 
वदलही जात असे. घरही येऊन वशकििाऱया वशक्षकांना 
मौलयिान िस्तू भेटहीदाखल वदलया जात. अर्ा्ततच 
समाजाचया या िरचया र्रातहील लोकांचही संखया अतयंत 

अलप ्ोतही. तयामुळे मधययुगातहील समाजात मुलटींचया 
वशक्षिाचही एकूि ष्स्र्तही दयनहीय ्ोतही, असे म्िणयास 
्रकत ना्ही.

(iv) समराजजीवन ः ्डपपा ससं्कृतही तरे्हील 
सुवनयोवजत नगरे़, झाकलेलही गटारे़, अवतररक्त धानयाचया 
साठििहीसाठही कोठारे यासाठही ओळखलही जाते. 
मो्ेंजोदडो येर्हील म्ास्नानगतृ् ्े तेर्हील सामूव्क 
जहीिनाचे एक वनदश्तक आ्े. ्डपपा संस्कतृहीचया 
स्र्ळांचया उतखननातून पुढे आलेलया पुरावयाचया आधारे 
असे वदसते की तरे्हील समाजात कौशलयाधाररत 
वयािसावयकांचे िग्त ्ोते. मात् या विभागिहीत 
उच्चनहीचतेचही उतरंड नव्तही. या िगाांमधये गािकरही, 
कारागहीर, वयापारही, मासेमारही करिारे़, धम्तगुरू, प्रशासक, 
कलाकार, वििकर इतयादटींचा समािेश ्ोता.

 संघम साव्तयामधये विविध जमातही आवि जातटींचा 
उल्ेख केलेला आढळतो. तया आधारे तयांचया 
स्अष्स्ततिाचही कलपना करता येते. ब्ाह्मििग्त ्ा 
संखयेने कमही असला तरही तवमळ ससं्कृतहीचया घडिहीमधय े
तयांचे स्र्ान म्त्िाचे ्ोते. संघम काळातहील 
पुरोव्तिगा्तचे समाजािर िच्तस्ि नसले तरही ते सल्ागार 
आवि समाजाचया व्ताचे संरक्षक म्िून मानयता पाित 
्ोते. पारंपररक कर्ांचे गायन करत गािोगाि वफरिाऱया 
कलाकारांचा एक स्ितंत् िग्त ्ोता. वशकार आवि 
िाटमारही करिारही ‘िेडर’ नािाचया जमातहीबद्दल 
लोकांचया मनात भय असे. स्ितःचया स्ितंत् परंपरा 
आवि श्रद्ा जोपासिारही ‘मरा्तकुडही’ नािाचही एक 
युद्कौशलयािर वनिा्त् करिारही जमात ्ोतही. तयावशिाय 
मासेमारही करिारे़, वमठाचे उतपादन करिारे़, वििकर, 
शेतकरही, मेंढपाळ, गोपालक यांसारखया वयािसावयकांचे 
स्र्ान म्त्िाचे ्ोते.

िैवदक कालखंडातहील िि्तवयिस्र्ा समाजातहील 
वयािसायावधष्ष्ठत िग्तिारहीिर आधारलेलही ्ोतही. तयामधय े
वयिसायानुसार िि्त बदलणयाइतकी लिचहीकता ्ोतही. 
िैवदक कालखंडाचया उततराधा्तत मात् यात बदल ्ोत 
गेले आवि अवधक कडक वनबांध असलेलही ‘पावित्य ि 
विटाळ’ या कष्लपत गोष्टींिर उभारलेलही जावतवयिस्र्ेचही 
उतरंड प्रस्र्ावपत ्ोत गेलही. अन्न, पािही यांचे प्राशन 
करिे, पोशाख, वयिसाय पूजापद्तही, सामावजक 
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वयि्ार, प्रिास, इतयादही सि्त गोष्टींिर या कलपनांचा 
पगडा ्ोता. 

ब्राह्मि 
- पुरयोणहत, णिक्षक, बुद् णधजीवी  

क्षणरि्य
- रराज्यकतते आणि ्ययोद्े

वैश्य 
- व्यरापरारी, व्यरावसराण्यक, िेतकरी

िुद्र
- हीन व हलक्यरा दजरामिची करामे

पव्ले तहीन िि्त स्ितःला उच्च म्ििून घेऊ 
लागले. फक्त तयांना उपनयन ससं्काराचा अवधकार प्राप्त 
झालयामुळे तयांना ‘ष्विज’ म्िजे ‘दोनदा जनम घेतलेले’ 
(पव्ला जनम आईचया पोटही, दुसरा जनम उपनयनाचया 
ससं्कारातून) म्िू लागले. 

आश्रमव्यवस्रा ः ‘ष्विज’ म्िििाऱया प्रतयेकाने 
आदश्त जहीिन कस ेजगािे याचे माग्तदश्तन आश्रमवयस्र्मेधय े
केले ्ोते. तयामधये वयक्तहीचया आयषु्याचे चार टपपयात 
म्िजे चार आश्रमात विभाजन केले ्ोते. ते पुढहीलप्रमािेः

ब्ह्मच्यरामिश्रम 
(णवद्रा्थी, 

अणववराणहत, ब्महच्यमि)

गृहस्राश्रम 
(गृहस्)

वरानप्स्राश्रम 
(एकरांतवरासी, 
णनवृत्त हयोिे)

संन्यरासराश्रम 
(संन्यरास सवमिसंग 

पररत््यराग)

व्ंदू तत्िज्ानामधये परमेशिरप्राप्तही आवि 
मोक्षप्राप्तहीचे चार माग्त सावंगतले आ्ेत. ते असे ः 
ज्ानमाग्त, भकतहीमाग्त, राजमाग्त आवि कम्तमाग्त.

ित्तमानातहील व्ंदूंचया दैनवंदन जहीिनात आपापलया 
विचारानुसार चारांपैकी एक वकंिा अवधक मागाांचा 
अिलंब करणयाचही मुभा आढळते. उदा., कुंभ 
मेळ्ाबद्दल तुम्ही कदावचत िाचले असेल वकंिा 
यूट्यूबिरहील वचत्वफतटींमधये पाव्ले असेल. तयातहील 
साधू ्े तापसही जहीिन जगिारे असतात. 

गुप्त सततचेा काळ ्ा भारतातहील अवभजात 
संस्कृतहीचा काळ समजला जातो. या काळात भारतहीय 
समाजाने जहीिनाचया सि्त क्षेत्ातहील समतृद्ही अनुभिलही. 
जया गोष्टींमुळे भारतहीय संस्कृतहीचही स्ितःचही खास 

ओळख वनमा्ति झालही तया कला, विज्ान, राजनहीतही, 
धम्त, तत्िज्ान, अर््तशास्त् अशा सि्तच क्षते्ातहील 
विकासाचा मूलभूत पाया या काळात घातला गेला. गुप्त 
सम्ाट पव्ला चंद्रगुप्त जेव्ा गादहीिर आला तेव्ा तयाने 
अतयंत सामथय्तशालही सैनय उभारले आवि आपापसात 
लढिाऱया नगरांना एकछत्ही अंमलाखालही आिले. 
तयानंतर भारतहीय उपखंडामधये गुप्त साम्ाजयाचा विस्तार 
झाला. गुप्त साम्ाजयातून दूरिरचया देशांशही वयापार 
चालत असे. तसेच गुप्त साम्ाजय कलावनवम्ततही आवि 
बौष्द्क मंर्नाचा केंद्रवबंदू बनले ्ोते. याच काळात 
आय्तभट्ाने भवूमतही, वत्कोिवमतही, विशिोतपततहीशास्त् या 
विषयांिर लेखन केले, तसेच एका िषा्तमधये ३६५-३५८ 
वदिस असलयाचे गवित मांडले. पतृथिही गोल असलयाचा 
वसद्ानत्ही तयाने मांडला. िरा्वमव्राने खगोलशास्त् 
आवि जयोवतषशास्त् यांविषयही लेखन केले. धनिंतरहीने 
औषधोपचारांविषयही लेखन केले. गुप्तकालहीन समाजात 
वशक्षि आवि लेखनिाचनाला विशेष म्त्ि ्ोते. 
केिळ उच्चिगा्ततहील वयक्तटींनाच नव्े तर समाजातहील 
प्रतयेक इचछुक वयक्तहीला वशक्षि घेिे शकय ्ोते.

्ळू्ळू गुप्त साम्ाजयाचा विस्तार एिढा िाढला 
की तया विस्तहीि्त प्रदेशािर मधयितथी सततलेा वनयतं्ि 
ठिेिे कठहीि झाले आवि छोटही छोटही राजये स्ितंत् 
्ोऊन साम्ाजयाचे विघटन झाले. तयामुळे इ.स.५५० 
चया सुमाराला मधय आवशयातहील हूि टोळ्ांना भारतािर 
आरिमि करिे शकय झाले आवि सुमारे इ.स.६५०  
पयांत गपु्तांचही सतता उतरिहीला लागलही.

 दसुऱया नागरहीकरिाचया काळात (प्ा पान न.ं १७)  
सामावजक-राजकीय वनयमांिर प्रकाश टाकिाऱया 
नहीतहीशास्त् आवि धम्तशास्त् या विषयािंर अनेक ग्रंर् 
वलव्ले गेले. गुनह्ांसाठही वदलया जािाऱया वशक्षाचंही 
तहीव्रता गुन्ेगाराचया जातहीनुसार कमहीजास्त ्ोत असे. 
जावतवयिस्र्ेमधहील विषमता अवधक तहीव्र ्ोऊन शदू्रांचा 
दजा्त केिळ उच्चििथीयांना सेिा पुरिणयापुरता मया्तवदत 
झाला. तयांमधये कारागहीर, शेतमजूर, दास इतयादटींचा 
समािेश ्ोता. कुटुंबातहील नातेसंबंधाचही िहीि पूिथीप्रमािेच 
घट् ्ोतही परंतु वपततृप्रधान कुटुंबातहील पुरुषही िच्तस्ि 
अवधकच िाढल ेआवि तयाबरोबरच ष्स्त्याचंही पररष्स्र्तही्ही 
उततरोततर अवधकावधक िाईट ्ोत गेलही. 
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भारतातहील मधययुगहीन काळ ्ा परकीय आरिमिांचा 
काळ ्ोता. सुरुिातहीचे मसु्लहीम आरिमक ् े भारतातहील 
समतृद् साधनसपंततहीचही लूट करणयासाठही भारतात आले. 
पढु े वदल्हीचया सलुतानशा्हीचया काळात मूळ भारतहीय 
ससं्कृतही आवि इस्लामही संस्कृतही याचंा वमलाफ घडून 
आला. इडंो-इस्लामही स्र्ापतय, यावंत्क साधनांचा िापर 
आवि व्दं-ुउदू्त (व्दंसु्र्ानही) भाषचेा उगम ्ही या काळाचही 
िवैशष्टे्य ्ोतही. अमहीर खसु्ो ्ा तेरावया शतकात ्ोऊन 
गलेा. व्दंसु्र्ानही भाषेचया ततकालहीन रूपाचा उले्ख 
‘व्ंदिही’ असा कलेा आ्.े वदल्हीचया सलुतानशा्हीचया 
काळात भारतातहील अनेक व्ंद,ू जनै आवि बौद् 
मंवदराचंही तोडफोड आवि विटबंना कलेही गेलही.

प्रमुखपरंपरा आवि उपपरंपरा ः वमलटन वसंगर 
आवि रॉबट्त रेडवफलड या उततर भारतात काम 
करिाऱया दोन सामावजक मानििंशशास्त्ज्ांनही 
ससं्कृतहीचया संदभा्ततहील ‘प्रमुख परंपरा’ आवि 
तयाअंतग्तत असलेलया ‘उपपरंपरा’ या संकलपना 
मांडलया. तयांचया मते एखादही सांस्कृवतक वयिस्र्ा 
्ही प्रमुख परंपरा आवि उपपरंपरा यांचया 
परस्परस्योग आवि परस्परािलंबन यांनही पररपूि्त 
्ोत असतेः

 (१) प्मु्ख परंपररा ः जयामधये विज्ान, 
तत्िज्ान, लवलत कला, भलया-बुऱयाचे वचंतन-
मनन अशा सि्त पैलूंनही युक्त असलेलही प्रभािशालही 
विचारसरिही आ्े आवि इतर उपपरंपरांना सामािून 
घेणयाचही क्षमता आ्े अशही परंपरा म्िजे प्रमुख 
परपंरा ्ोय. (उदा. व्ंदसु्र्ानही आवि कना्तवटक सगंहीत)

(२) उपपरंपररा ः उपपरंपरांमधये लोकधम्त, 
लोकसाव्तय आवि लोककला यांचा समािेश 
असतो.

(उदा्रिार््त, म्ाराष्ट्ातहील लाििही, पोिाडा, 
लेझहीम यांसारखया परंपरा वकंिा केरळमधहील 
कलरहीपपययटु.)

हे मराणहती हवे!

वदल्हीचया सुलतानशा्हीत सरंजामही पद्तहीचही 
अवधकारांचही उतरंड ्ोतही. तया उतरंडहीचे ढोबळमानाने 

चार िग्त सांगता येतहील ः सतताधारही िग्त आवि अमहीर-
उमराि (सुलतान आवि तयाचे नातेिाईक, व्ंदू राजे 
आवि मसु्लहीम निाब) ़ धम्तगुरू (उलेमा आवि ब्ाह्मि) 
नागरही प्रजाजन (श्रहीमंत वयापारही आवि कारागहीर) आवि 
गािकरही (सरकारही वतजोरहीत सारा जमा करिारे खेड्ातहील 
शेतकरही). या काळातसुद्ा जावतवयिस्र्ा कठोरपिे 
पाळलही जात ्ोतही. 

अभयासकांचया मते, बादशा् अकबराचया 
पद्तशहीर प्रयतनांमुळे भारताला एक समर््त आवि ष्स्र्र 
राजकीय प्रशासनपद्तही वमळालही. भारतात साम्ाजयाचा 
दूरिर विस्तार करिारे म्ाराजे ्ोऊन गेले. तयांचयापैकी 
का्टींचही राजिट कलयािकारही ्ोतही तर का्टींचही जुलमही 
्ोतही. का्ही साम्ाजयांमधये शांतही नांदत ्ोतही तर का्ही 
भययुक्त आवि रक्तपाताने कलंवकत झालेलही ्ोतही. 
भारतातहील मधययुग ्ा सिा्तवधक अंधःकाराचा काळ 
्ोता, असे अनेकदा म्टले जाते. युरोपचया मधययुगाचया 
बाबतहीत्ही ्ेच िास्ति ्ोते. असे असले तरही 
समाजशास्त्ाचे अभयासक या नातयाने आपलयाला ्े 
लक्षात घेिे आिशयक आ्े की, या अंधःकारयुगाचे 
पररिामस्िरूप असे का्ही बदल घडून आले, जयामुळे 
भारतहीय समाजाचे स्िरूप बदलून गेले.

 भारताचया अंतग्तत आवि दूरिरचया प्रदेशांशही 
असलेलया वयापाराचया भरभराटहीबरोबरच लवलत कला, 
स्र्ापतय आवि वशलप यांचा्ही उतकष्त झाला. बादशा् 
अकबरने स्र्ापन केलेला ‘वदन-इ-इला्ही’ ्ा निहीन 
धम्त नैवतक तक्कशदु्तेिर आधारलेला ्ोता. 

 एकोविसावया शतकाकडे िाटचाल ्ोत असताना 
भारतहीय समाजातहील विविध धम्त आवि पंर्ातहील 
उदारमतिादही आवि सनातनही समू् ांमधहील दरही िाढत 
गेलही. असे ध्ुिहीकरि झाले यामधय े आशचय्त िाटणयाजोगे 
का्हीच ना्ही. कारि भारतातहील धावम्तक गटांमधय े अशा 
प्रकारचे धु्िहीकरि घडणयाचा जिू पायंडाच पडलेला 
वदसतो तो अगदही एकविसावया शतकापयांत.

 (v) िहरीकरि ः श्रहीकरि ्ा 
औद्ोवगकीकरिाचा पररिाम आ्े, या आधुवनक 
काळातहील लोकवप्रय दृष्ष्कोनाला ्डपपा संस्कतृहीमधये 
वदसिारे नागरहीकरि छेद देिारे आ्े. आधुवनक 
औद्ोवगकीकरिाचा मागमूस नसताना्ही ्डपपा 
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संस्कृतहीमधये पुि्तवनयोवजत नगरे अष्स्ततिात ्ोतही आवि 
तेर्हील जहीिनप्रिालहीला ‘पणहली नरागरी संसककृती’ म्िता 
येते. पुरातत्िहीय पुरावयािरून असे वदसते की ्डपपा 
संस्कृतहीचया लोकांचे नागरही जहीिन विकवसत स्िरूपाचे 
्ोते. का्ही घरांमधून विव्रही आवि स्नानगतृ्े ्ोतही. 
नगरामधये बंद आवि भूमहीगत गटारे ्ोतही. सामावजक 
पररष्स्र्तही ्ही मेसोपोटवेमया आवि इवजप्त येर्हील 
समकालहीन प्रगत नागरही संस्कृतटींसारखहीच प्रगत ्ोतही. 
सुमेररयन इष्ष्कालेखांमधये ्डपपा ससं्कतृहीचया प्रगत 
वयापाराचे उल्ेख केलेले आ्ेत.

 उततर िैवदक काळाचया उततराधा्तपयांत असे वदसते 
की पशुपालकांचे भटके जहीिन जगिारे आय्त लोक 
पंजाबपासून पिूषेकडे गंगा नदहीचया खोऱयापयांत पसरले 
्ोते. तया प्रदेशात तयांनही जंगलतोड करून तेर्हील जमहीन 
लागिडहीखालही आिलही ्ोतही. इसिहीसनापूिथी सुमारे ५०० 
ते २०० िषषे या कालखंडात या प्रदेशात ‘दुसरे 
नरागरीकरि’ झाले. या काळात अनेक श्रे उदयाला 
आलही, जही नागरही संस्कृतहीचही केंद्रे बनलही. ्ळू्ळू मगध 
म्ाजनपदाचया राजांनही या प्रदेशात प्रभुति प्रस्र्ावपत 
केले. तयातूनच मौय्त साम्ाजयाचया उदयाचही पाशि्तभूमही 
तयार झालही. ्ा काळ पिू्त िैवदक ससं्कृतहीपेक्षा वभन्न 
िैवशष्ट्य े असलेलया संस्कृतहीचा काळ ्ोता. 

 िैवदक लोकांचया सुरुिातहीचया ‘जनपद’ या नािाने 
उल्ेख केलया जािाऱया छोट्या राजयांनही विस्तार 
करणयास प्रारंभ केला आवि विविध जनपदांचया 
एकत्हीकरिातून ‘म्ाजनपदे’ वनमा्ति झालही. तयातहील 
का्टींमधये राजेशा्ही सतता ्ोतही तर का्टींमधये गिराजय 
पद्तहीचही राजयवयिस्र्ा ्ोतही. या म्ाजनपदांनही 
अफगाविस्तानपासून ते बंगालपयांत आवि म्ाराष्ट्ाचा 
का्ही प्रदेश वयापलेला ्ोता. ्डपपा नागरही संस्कतृहीनंतर 
या कालखंडात पुन्ा एकदा या म्ाजनपदांमधून नागरही 
जहीिन उदयाला आले. याचा पुरातत्िहीय पुरािा ‘उततर 
भारतातहील चकाकीदार काळही भांडही’ (NBP - नॉद्तन्त 
बलॅक पॉवलशडड् िेअर) या नािाने ओळखलया जािाऱया 
ससं्कृतहीचया स्र्ळांचया उतखननांमधून वमळालेला आ्े. 
या काळातहील नगरांचही आवि तरे्हील जनजहीिनाचही 
माव्तही जैन, बौद् आवि संस्कृत सतू्िाङ्मयातून 
वमळते.

 याच काळात धातूचया चलनही नाणयांचही सुरुिात 
सुरुिात झालही. म्ाजनपदांमधहील राजधानटींचही नगरे ्ही 
सततचेही आवि वयापारही केंद्रे बनलही. या नगरांमधये 
कारागहीर आवि वयापारही श्रेिही प्रस्र्ावपत झालया. अंतग्तत 
आवि दूरिरचया वयापारासाठही पष्शचम आवि पूिषेकडहील 
प्रदेशांना जोडिाऱया ्मरस्तयांचे जाळे वनमा्ति झाले. 
‘राजा’ या पदाला सिा्तवधक सामथय्त आवि प्रवतष्ठा प्राप्त 
झालही. राजयकारभारमधये राजाला सा्ायय करणयासाठही 
मंत्ही आवि विविध अवधकाऱयांचही वनयकु्तही केलही जाऊ 
लागलही. बहुतांश मंत्ही आवि अवधकारही ्े क्षवत्य असत.

 भारतातहील सामावजक-ऐवत्ावसक िाटचालहीचे ्े 
र्ोडकयात केलेले कर्न तुम्ांला भारतहीय समाजाचया 
घडिहीतहील विविध प्रिा् आवि घटक वकंिा लोकांचही 
विचारसरिही आवि ित्तनपद्तही यांमधये प्रभािही ठरिारे 
घटक यांचही कलपना आलही असेल. आधुवनक भारतातहील 
विद्ार्थी या नातयाने भारतातहील विविध श्रद्ाप्रिालही, 
रहीतहीररिाज, परंपरा, रूढही, तयानुसार आज्ही अष्स्ततिात 
असलेलया पिूा्तपार ित्तनपद्तही या सिाांचे वचवकतसक 
विशलेषि करिे आिशयक आ्े. वनष्शचतच या गोष्ही 
अखंडपिे वटकून रा्णयामधये समाजजहीिनाचया पठडहीचे 
वपढही-दरवपढही ्ोिारे सरंिमि म्त्िाचे आ्.े रूढहीपरपंरा, 
रहीतहीररिाज यांचे अखंवडति का आवि कसे वटकून रा्ते, 
्े समजून घेिे आपलयासाठही म्त्िाचे आ्े. अर्ा्ततच 
संवमश्र आवि गुंतागुंतहीचे स्िरूप असलेलया संस्कृतहीचही 
िैवशष्ट्ये सि्तत् आवि सि्त काळही एकसूरही असिे शकय 
नसते. उलट तयामधये परस्परविरोधही आवि संघष्तमूलक 
कलपना प्रचवलत असिे ्ा तया संस्कृतहीचा अंगभूत 
गुिधम्त असतो. परंतु या गिुधमा्तमुळे वनमा्ति झालेलही 
विविधता आवि गुंतागुंत तया ससं्कतृहीचे सौंदय्त 
िाढििाऱया असतात. अशा ससं्कृतटींचे िास्ति समजून 
घेणयासाठही एकाच सरधोपट मागा्तचा अिलंब करता येत 
ना्ही़ ्ही गोष् र्ोडही अिघड िाटलही तरही तही लक्षात 
घिेे आिशयक आ्े. ऐवत्ावसक घडामोडही आवि 
तयामुळे अनेकदा वनमा्ति झालेलही अष्स्र्र पररष्स्र्तही 
आवि तयातहील अनेक स्तरािंरहील गुंतागुंत यर्ार््तपिे 
समजून घेिारा दृष्ष्कोन विकवसत ्ोिे याला 
‘समाजशास्त्हीय वचंतन’ असे म्िता येईल.
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तुमची प्गती तपरासून पहरा
(१) पूि्त िैवदक काळातहील वशक्षिपद्तही कशही 

्ोतही?
(२) उततर िवैदक कालखडंामधय ेष्स्त्यांचया घसरललेय 

सामावजक स्र्ानाचही दोन लक्षि े सांगा.
(३) मधययुगहीन भारतहीय समाजाचही कोिते्ही दोन 

िैवशष्ट्ये सांगा. 

१.२ वसराहतकरालीन भरारत 

सि्तसाधारि भारतातहील िसा्त काल कालखंड या 
भागात युरोवपयन देशांनही सतता प्रस्र्ावपत करणयाचा 
कालखंड समजला जातो.

१६ वया शतकात वयापाराचया उद्दशेाने पोतु्तगहीज 
भारतात आले. सतरावया शतकाचया पिूा्तधा्तत डच आवि 
वब्वटश्ही भारताचया वकनाऱयािर उतरले. फ्ेंचसुद्ा 
भारतात पोचले, पि तयांचे अष्स्तति अवधक प्रकषा्तने 
फक्त दवक्षि भारतात पुदुच्चेरही (पाँवडचेरही) यरे्े जाििले. 
वब्वटशांनही विसावया शतकापयांत भारतािर राजय केले. 
तयांचया राजिटहीचया काळात भारतात ष्रिशचन धमा्तचया 
अषँ्गलकन परंपरेचा (चच्त ऑफ इंगलंड) प्रभाि अवधक 
्ोता.

वब्वटशांचया काळात प्रशासनामधये अनेक संस्र्ातमक 
सुधारिा ्ोऊन राजयकारभाराचही घडही सुरळहीत झालही 
तसेच अनेक सामावजक सुधारिा ्ोिे शकय झाले, या 
गोष्ही नाकारता येिार ना्हीत.

 िसा्तटींचया काळातहील वब्वटश सततेचया भारतहीय 
समाजािरहील दृशय पररिामांचा आपि र्ोडकयात आढािा 
घेऊया.

(१) णिक्षिपद्ती ः वब्वटशांनही भारतात प्रस्र्ावपत 
केलेलया वशक्षिपद्तहीचे दूरगामही पररिाम पुढहीलप्रमािे 
आ्ेत. उच्च शालेय पातळहीिरहील वशक्षि इंग्रजही भाषेतून 
वदले जाई. तयामुळे आधवुनक वशक्षि घेतलेलया 
लोकांमधये इंग्रजही ्ही संपक्क भाषा बनलही. शाळा आवि 
म्ाविद्ालयांमधये सि्त िंश, जातही आवि धमा्तचया 
मुला-मुलटींना प्रिेश घेणयाचही मुभा ्ोतही. ‘इवंडयन 
युवनव्वस्तटहीज अ ॅकट - १८५६’ अनिये कलकतता 
(कोलकाता), बॉमबे (मुंबई) आवि मद्रास (चेन्नई) यरे्े 

भारतातहील पव्लया विद्ापहीठांचही स्र्ापना झालही. 
आधवुनक वशक्षिपद्तहीमधहील विषय आवि अभयासरिम 
धावम्तक नव्ते ते लौवकक जहीिनाशही (सेकयुलर) संबंवधत 
्ोते. तयांमधये गवित, विज्ान, तत्िज्ान, समाजशास्त्, 
इवत्ास यांसारखया विषयांचा समािेश ्ोता. या 
वशक्षिपद्तहीचया मुशहीतून निहीन बुष्द्िादही िग्त उदयाला 
आला. या िगा्ततहील लोक जनमाने भारतहीय परंतु पष्शचमही 
विद्ेचया चौकटहीत घडलेले ्ोते. तयांचयापैकी का्टींनही 
समाजसुधारिेचया काया्तत लक्षिहीय काम केले. 
बषु्द्वनष्ठता, समानता, सामावजक नयाय, धम्तवनरपेक्ष 
(लौवकक) दृष्ष्कोन आवि वयष्क्तिाद यांसारखही 
सामावजक मूलये बषु्द्िादही िगा्तमधये खोलिर रुजलही.

 (२) संसककृती ः खाद्संस्कतृही, पे् राि, सामावजक 
रहीतहीभातही, ित्तिुकीचे संकेत, दृष्ष्कोन, विशिासप्रिालही, 
भाषा, खेळ आवि मनोरंजन इतयादही बाबतहीत समाजातहील 
सुवशवक्षत िगा्ततहील अवभजनांनही वब्टहीश जहीिनसरिहीचे 
अनुकरि करणयास सुरुिात केलही. प्रखयात समाजशास्त्ज् 
डॉ.एम.एन. श्रहीवनिास यांनही वब्वटशांचे अनुकरि 
करणयाचया या प्रवरियेला ‘िेस्टना्तयझेशन’  
(पाशचातयहीकरि) असे नाि वदले. अलातास यांनही 
पाशचातय ससं्कतृहीचया प्रभािाचे िगथीकरि चार प्रकारांमधये 
केले आ्े - वययमूलक (Eliminative) बदल म्िजे 
मूळ सांस्कृवतक लक्षिे ्ळू्ळू घटत जािे, ितृष्द्मूलक 
(Additive) म्िजे मूळ सांस्कृवतक लक्षिांमधये निहीन 
लक्षिांचही भर पडिे, पुष्ष्मूलक (Supportive) म्िजे 
मूळ सासं्कृवतक लक्षिांचे अवधक समतृद् बनिे, 
संवमश्रतामूलक (Synthetic) म्िजे जुनया-नवयाचया 
एकत्हीकरिातून निहीन लक्षिे विकवसत ्ोिे.

 (३) प्िरासन ः वब्वटशांनही निहीन प्रशासकीय 
यंत्िा उभारलही आवि प्रशासनाचया निहीन पद्तही 
भारतात रूढ केलया. तयांनही भारतहीय भूमही आवि लोक 
यांचयािर कारभार करणयासाठही आवर््तक सिेा, वशक्षि 
सिेा, म्सूल सेिा आवि प्रशासकीय सेिा यांसारखया 
विविध सिेांचे विभाग स्र्ापन केले. ्े सिेा विभाग 
वब्वटश अवधकाऱयांचया सा्ाययासाठही स्र्ापन केले ्ोते. 
वब्वटशांनही निहीन नयायपद्त वनमा्ति केलही. या 
नयायपद्तहीमधये भारतातहील विविध समाजांचया पारंपररक 
नयायप्रिालटींचा विचार करून या निहीन नयायपद्तहीचही 
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उभारिही कलेही ्ोतही. मात् वतचही अंमलबजाििही धम्तवनरपके्ष 
पद्तहीने, वयक्तहीचया जातहीपातहीचा विचार न करता केलही 
जाई. ितनदार आवि जमहीनदार याचें िव्िाटहीन े चालत 
आलले े विशषे अवधकार रद्द करणयात आले. तयाचा 
पररिाम म्िून भारतहीय लोकांचया आवि समाजाचया 
मानवसकतमेधय े ्ळू्ळू लोकशा्ही मलूये वझरपू लागलही. 
‘इवंडयन कौष्नसलसड् अ ॅकट’, ‘इंवडयन ्ायकोट्त अ ॅकट’, 
‘इवंडयन वसष्व्ल सष्व ््तस अ ॅकट १८६१’ या सि्त 
कायद्ांमळु ेकाय्तकारही, कायदेविषयक आवि नयायविषयक 
प्रशासन पद्तहीत म्त्िाचे बदल घडून आले.

उच्च-न्यरा्यराल्य, मुंबई

 (४) अ्मिव्यवस्रा ः औद्ोवगक िाढ आवि 
वतचया ्ातात ्ात घालून येिारे श्रहीकरि यांमुळे 
िसा्तटींचया काळात भारतातहील अर््तवयिस्र्ेत मूलभूत 
स्िरूपाचे बदल घडून आले. बदलतही अर््तवयिस्र्ा 
आवि औद्ोवगक कारखानयांचया संखयेमधहील िाढ 
यांचयामुळे जातहीनुसार कौशलये, वयिसाय आवि तयािर 
आधारलेले सामावजक संबंध यांचही चौकट ्ळू् ळू बदलू 
लागलही. वशक्षि आवि उतपन्न या वनकषांिर आधारलेले 
निहीन सामावजक िग्त उदयाला येऊ लागले. 
जातहीजातटींमधहील पारंपररक विधहीवनषेधांचही बंधने ्ळू्ळू 
गळून पडू लागलही. वब्वटशांनही लागू केलेलया निहीन 
म्सूल पद्तहीचा खडे्ांमधून रा्िाऱया शेतकरही िगा्तिर 
विपरहीत पररिाम झाला. या काळात शेतहीचे वयापारहीकरि्ही 
्ोऊ लागले ्ोते. वनिा्त् अर््तवयिस्र्चेही (subsistence 

economy) जागा नफयािर पोसलया जािाऱया बाजार 
वयिस्र्ेने घेतलही. तयामुळे नगदही वपकांना म्त्ि येऊन 
तयाचा पररिाम अन्नधानयाचया उतपादनािर झाला. 
बंगाल आवि ओवडशा यरेे् १८५६ सालही पडलेला 

दुष्काळ या बदलाचा साक्षही आ्े.

 (५) दळिवळि आणि संपक्क ः भारतभर रेलिे 
आवि रस्ते यांचही उभारिही तसेच टपाल आवि तार या 
सोयही सुरु केलया गेलया. तयामुळे देशाचया 
कानाकोपऱयातहील लोकांपयांत आवि स्ोतांपयांत पोचिे 
स्ज शकय झाले. १८६९ मधये सुएझ कालिा खुला 
झालयामुळे वयापार िाढला. तयामुळे पूिथी भारतातहील 
कच्चा माल इंगलंडला पोचिणयाचे कठहीि असलेले काम 
सोपे झाले. िा्तूक आवि संपक्क यांचया साधनांमधहील 
सुधारिांमुळे भारतहीय कचचया मालासाठही अवधक 
बाजारपेठा उपलबध झालया. 

 (६) रराष्ट्वरादराची चळवळ ः संपका्तसाठही इंग्रजही 
भाषेचा वशवक्षतांचया गटांमधहील िाढता िापर ्ा 
राष्ट्िादाचा प्रसार आवि प्रचार करणयासाठही फार 
म्त्िाचा ठरला. तयामुळे राष्ट्िादाचया चळिळहीला 
चालना वमळालही. भारतहीयांमधय े परकीय वब्वटशांचया 
सततेविरूद् वनमा्ति झालेलया असंतोषाचया भािनेमुळे 
वब्वटशांविरूद् ‘चले जाि’चा पुकारा केला गेला आवि 
भारतहीयांचया स्िातंत्यलढाला गतही वमळालही. 
एकोविसावया शतकामधये भारतहीय राष्ट्हीय कागँ्रेसचा 
उदय, म्ातमा गांधटींनही स्िातंत्यलढाचे नेततृति स्िहीकारिे 
या गोष्ही घडून आलया.

(७) समराजसुधरारिेच्यरा चळवळी ः समाजातहील 
िरचया र्रातहील वशवक्षत िगा्ततहील लोक सामावजक 
सुधारिा घडिून आिणयाचया कामामधय े अग्रभागही ्ोते. 
एकोविसावया शतकामधये सामावजक आवि धावम्तक 
सुधारिेचया अनेक चळिळही उभया राव्लया (खालही 
वदलेलही चौकट प्ािही). यातहील बहुतेक गट सामावजक 
सुधारिांसाठही आपापलया स्र्ावनक पातळहीिर काम करत 
्ोते. कालबाह्, दडपिाऱया आवि प्रवतगामही प्रर्ा नष् 
करणयासाठही तयांचा संघष्त चालू ्ोता. अनेकजि 
सामावजकदृष्ट्या दबु्तल असिाऱया वयष्क्तंना वशक्षिाचही 
सधंही वमळािही म्िून काम करत ्ोत.े आय्त समाजासंारखया 
संघटना िैवदक परंपरांचे पुनरूजजहीिन आवि िैवदक ज्ान 
आधुवनक अभयासरिमांमधय े समाविष् करिे यांसाठही 
प्रयतन करत ्ोतया.
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समराजसुधरारिेच्यरा चळवळी संस्रापक
ब्ाह्मो समाज राजा राममो्न रॉय
आय्त समाज स्िामही दयानंद सरस्ितही
प्रार््तना समाज आतमाराम पांडुरंग 

तख्तडकर
सतयशोधक समाज म्ातमा जोवतबा फुले
्ररजन सेिक संघ म्ातमा गांधही
वर्ऑसॉवफकल सोसायटही ॲनही बेझंट
सेिा सदन बे्रामजही मलबारही
धम्त सभा राधाकांत देब
ि्ाबही चळिळ सैद िलहीउलला्
सेलफ ररस्पेकट मूव्मेंट इरोदे व्ही. रामस्िामही 

पेररयार

(८) सरामराणजक करा्यदे ः या कायद्ांचा संबंध 
सामावजक नयाय, समाजकलयाि, अपवेक्षत सामावजक 
सुधारिा तसेच भारतहीय समाजातहील दुब्तल घटकांना 
संरक्षि देिे या गोष्टींशही आ्े. समाजसुधारिांचा प्रयतन 
करिारे गट आवि संघ यांचही संखया िाढलयामुळे 
प्रचवलत दुष् प्रर्ािंर बंदही आििारे कायदे अंमलात 
आिणयासाठही वब्वटश सरकारिर दडपि आििे तयांना 
शकय झाले. ्े लक्षात घयायला ्िे की किेळ कायदे 
करून समाजपररित्तन साधता येत ना्ही. मात् तयामुळे 
अनयाय, दडपशा्ही़, शोषि आवि अपशबदांचा प्रयोग 
यांसारखया गोष्टींना बळही पडलेलयांसाठही तयातून आशा 
वनमा्ति ्ोते. अशा कायद्ांपैकी का्ही म्त्िाचे कायदे 
पुढे वदलेले आ्ेत. 

वरमि करा्यद्राचे नराव

१८२९ सतही बंदही कायदा

१८४३ इवंडयन स्लेव्रही कायदा

१८५० कास्ट वडसेवबवलटही ररमुव्ल कायदा
१८५६ विधिा पुनवि्तिा् कायदा

१८७० स्त्ही भ्रूि्तया प्रवतबंध कायदा
१८७२ स्पेशल मॅरेज कायदा

१९२९ बालवििा्विरोधही कायदा

प्गती तपरासरा
िसा्तटींचया काळाचया संदभा्तत
१. शैक्षविक बदलांचही दोन नािे वल्ा.
२. अर््तवयिस्र्ेशही संबंवधत दोन बदलांचही नािे 

वल्ा.
३. प्रशासन वयिस्र्तेहील दोन बदलाचंही नाि े वल्ा.

 

ककृती ४
चचरामि कररा ः
ित्तमानकालहीन भारतात आज्ही समाजसुधारिेचया 

चळिळही सुरू आ्ेत.

१.३ सवरातंत््ययोत्तर भरारत

स्िातंत्योततर काळात एक स्ितंत् देश या नातयाने 
भारताचया धयेयधोरिांमधये अनेक बदल झाले. आपलही 
प्राचहीन संस्कृतही आवि वब्वटश काळ यांचया सवंमश्र 
पररिामातून आपले ित्तमानातहील विचार, िागिूक, 
उष्द्दष्े, धयेये, गरजा या गोष्टींचही विवशष् पठडही 
बनलेलही आ्े. तयाबरोबर आपलयापुढे निहीन आव्ाने 
आवि निहीन संधहीसुद्ा उभया राव्लेलया आ्ेत. 
आपलयाला पुढे जाणयासाठही भारताचया संविधानातहील 
तत्िे आवि मूलये ्े माग्तदश्तक ठरतात. अनुकूल बदल, 
लोकांचे कलयाि, सिाांचा समािेश तसेच विकास ्ही 
उष्द्दष्े गाठणयासाठही आखणयात आलेलया विविध 
सरकारही योजना यांचे सा्ायय वमळते. स्िातंत्योततर 
काळात म्िजे १९४७ नंतर भारताचया घडिहीत 
म्त्िाचया असलेलया का्ही गोष्टींचा आढािा घेऊयात.

(१) भरारतराचे संणवधरान ः ६ वडसेंबर १९४६ रोजही 
संविधान तयार करणयासाठही मसुदा सवमतहीचही स्र्ापना 
करणयात आलही. डॉ. बही.आर. आंबेडकर यांचया 
अधयक्षतेखालही भारतहीय संविधानाचा मसुदा तयार केला 
गेला. विविध देशांचया संविधानांमधहील तत्िांिरहील 
विचारमरं्नातून भारतहीय संविधानाचा मसुदा तयार गेला. 
तयामुळे भारतहीय संविधानाचे स्िरूप एका समािेशक 
दस्तािेजाचे आ्े. तयामधये भारतातहील िैविधयतेचा 
आदर केलेला आ्े. भारताचे संविधान उदारता, समानता 
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आवि बंधुता या मूलयांचही जोपासना करते. भारतहीय 
संविधानामधये सि्तधम्तसमभाि वकंिा धम्तवनरपेक्षता म्िजे 
सि्त धमा्तचया लोकांचा आदर करिे या मूलयाला अतयंत 
म्त्ि आ्े. भारतहीय संविधानामधये िेळोिेळही का्ही 
म्त्िाचया सुधारिा केलया गेलया. नुकतहीच केलही 
गेलेलही सुधारिा म्िजे ऑगस्ट २०१९ मधये जममू 
आवि काशमहीर प्रांताला वदलेला विशेष दजा्त देिारे 
‘कलम ३७०’ रद्द केले गेले, ्ही ्ोय.

भारताचया 
संविधानाचा मसुदा 
तयार करताना मसुदा 
सवमतहीने अनेक संदभ्त 
विचारात घतेल.े 
तयामधय े ‘गव्न्तमेंट 
ऑफ इंवडया अ ॅकट - 
१९३५’ तसेच 
अमरेरका, ऑस्टट्वेलया, 

ग्रेट वब्टन, कॅनडा, आयलांड, दवक्षि आवफ्का, 
सोष्व्एत रवशया आवि जम्तनही (िायमर-जम्तनहीचे 
जुने नाि) या देशांचया संविधानांचा समािेश ्ोता. 

तुमहरांलरा हे मराहीत आहे करा?

(२) करा्यदे : शैेक्षविक संशोधन, शास्त्हीय 
अभयास, प्रसारमाधयमे, आंदोलक गट आवि विवशष् 
विषय घेऊन तया संबंधात प्रतयक्ष काम करिारे गट अशा 
माधयमातून वमळालेलया माव्तहीविारे वचंतेचे विविध 
विषय आवि लोकांचया समस्या अधोरषे्खत केलया 
जातात. तया संबंधातहील आिशयक कायदे संसदेमधये 
पाररत केले जातात. नागरही आवि गुन्ेगारही बाबटींचया 
वनयंत्िासाठही अनेक कायदे केलेले आ्ेत. कालानुरूप 
आिशयकता लक्षात घेऊन िेळोिेळही कायद्ांमधये 
सुधारिा केलया जातात वकंिा कालबाह् कायदे रद्द्ही 
केले जातात. आपलया दृष्हीने म्त्िाचे असलेेले का्ही 
सामावजक कायदे खालहील चौकटहीत वदले आ्ेत.

वरमि करा्यदणेवर्यक तरतुदी
१९५४ स्पेशल मॅरेज कायदा 
१९५५ व्ंदू कोड वबल

१९५५ अनटचेवबवलटही (आफेनससे) कायदा. १९७६ 
मधये या कायद्ाचे नाि बदलून ‘प्रोटेकशन 
ऑफ वसष्व्ल राइटस’ (PCR Act) असे 
करणयात आले.

१९५६ द सप्रेशन ऑफ इममॉरल टट्ॅवफक इन िुमेन 
अ ॅनड गलस्त कायदा (SITA)

१९६१ हुंडा प्रवतबंधक कायदा
१९७१ मेवडकल टवम्तनेशन ऑफ प्रेग्नसही (MTP)

१९८५ नाकथोवटक डट्गज अ ॅनड सायकोटट्ॉवपक 
सबस्टनसेस कायदा

१९८६ चाईलड लेबर (प्रोव्वबशन अ ॅनड रेगयलुेशन) 
कायदा

१९९५ पस्तनस िुईर् वडसेवबवलवटज (इक्वल 
अपॉचयु्तवनवटज, प्रोटेकशन ऑफ राइटस अ ॅनड 
फुल पावट्तवसपेशन) कायदा

२००५ प्रोटेकशन ऑफ िुमेन फ्ॉम डोमषे्स्टक 
व्ॉयलनस कायदा

२०१२ प्रोटेकशन ऑफ वचलडट्न फ्ॉम सेकशुअल 
ऑफेनसेस (POCSO) कायदा. या 
कायद्ामधये २०१९ मधये सुधारिा करणयात 
आलही.

२०१३ प्रोव्वबशन ऑफ एमप्ॉयमेंट अ ॅज मॅनयुअल 
स्कवॅ्नेजस्त अ ॅनड दयेर रर्ॅवबवलटेशन कायदा

२०१५ जयुिेनाइल जष्स्टस (केअर अ ॅनड प्रोटेकशन 
ऑफ वचलडट्न) कायदा

२०१९ टट्ानसजेनडर पस्तनसड् (प्रोटेकशन ऑफ राइटसड्) 
कायदा

(३) अ्मिव्यवस्रा ः भारताचया आवर््तक 
विकासासाठही १९५१ ते २०१७ या कालािधहीत विविध 
पंचिावष्तक योजना राबिणयात आलया. प्रतयेक पंचिावष्तक 
योजनेचही उष्द्दषे् स्ितंत् ्ोतही. राजकीय यंत्िा आवि 
अर््तवयिस्र्ा या जिू एकाच नाणयाचया दोन बाजू 
असतात. तयांचयातहील अनयोनय संबंध समजून घेिे 
आिशयक असते. अर््तवयिस्र्ेचया संदभा्ततहील वनि्तय 
सरकारही धयेयधोरिांशही सुसंगत असतात. जया काळात 
आपलयािर समाजिादही विचारसरिहीचा पगडा ्ोता तया 
काळात सरकारने वशक्षि आवि आरोगय यांबाबतचही 
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जबाबदारही स्ितःचया अखतयारहीत घेतलही ्ोतही. १९९१ 
मधय ेजागवतकीकरिाचही (का्टींचया मते जागवतकीकरिाचया 
रटे्याचही) आवि तया अनुषंगाने का्ही बदलांचही सुरुिात 
झालही. जागवतकीकरिाचे का्ही सकारातमक पैलू 
वनष्शचतच आ्ेत. परंतु तयाचया नकारातमक पैलूंकडे 
लक्ष िेधिारही टहीका्ही करणयात आलही आ्े. २०१४ 
सालापासून चलनबंदही, िस्त ू आवि सिेा कर (GST) 
कायद्ाविारे अंमलात असिारही समान करप्रिालही, 
विविध जनकलयाि योजना, सहीमारव्त वयापार, स्िचछ 
भारत मो्हीम, उद्ोजकांना प्रोतसा्न यांसारखया गोष्ही 
अर््तवयिस्र्ेचया वनयोजनात कळहीचया ठरलया आ्ेत.

(४) णिक्षि ः अंगििाडही, शाळा, विद्ापहीठे, 
मानद विद्ापहीठे, स्िायतत संस्र्ा, आय.आय. टही.,  
आय. आय. एम., वयािसावयक वशक्षि देिाऱया ससं्र्ा, 
मुक्त वशक्षिाचया ससं्र्ा, इतयादटींचा विचार करता 
वशक्षिाचया सि्तस्तरांिरहील शैक्षविक ससं्र्ांचया संखयेत 
प्रचंड िाढ झालेलही वदसते. तयामधये प्रिेश घिेाऱयांचही 
संखया्ही प्रमािाबा्ेर िाढलेलही आ्े. िेळोिेळही का्ही 
विवशष् अभयासरिमांसाठही प्रिेश घेणयाचही लाट आलयाचे 
वदसते. वशक्षकांचया संखयेत्ही िाढ झालेलही आ्े. असे 
असून्ही वशक्षिाचया संदभा्ततहील आव्ाने आवि समस्या 
मात् संपलेलया वदसत ना्हीत. नुकतेच, २०२० मधये 
वशक्षिपद्तहीत सि्तच स्तरािर पररित्तन घडिून 
आिणयासाठही निहीन शैक्षविक धोरिाचया संदभा्ततहील 
मसुदा तयार करणयात आला. 

भरारतरामध्ये उच्च णिक्षिरासराठी घेतले गेलेले 
प्वेि (संख्यरा कयोटींमध्ये णदलेल्यरा आहेत)

्खरासगी

केंणद्र्य

२००६-२००७ २०१६-२०१७

०      १०       २०    ३०

(५) रराजकी्य ्यंरििरा ः स्िातंत्योततर भारतामधये 
लोकशा्हीचया तत्िांचे अनुसरि करिारही राजकीय 

यंत्िा आपि स्िहीकारलही. भारत ्ा लोकवप्रय लोकशा्ही 
देश आ्े. यरे्हील सरकारचा कारभार चालिणयासाठही 
काय्तकारही मंडळ, कायदेमंडळ आवि नयायवयिस्र्ा असे 
तहीन प्रमुख आधार आ्ेत. आपि लोकशा्ही पद्तहीिर 
आधारलेले सततेचया विकेंद्रहीकरिाचे तत्ि स्िहीकारलेले 
आ्े. भारतहीय लोकशा्हीमधये पिूथी अष्स्ततिात असलेलया 
ससं्र्ानांमधहील निाब, राजेरजिाड्ांचया अवधकारांना 
मानयता ना्ही. कायद्ाचया दृष्हीने सि्त नागररकांचा दजा्त 
समान आ्े. भारताने मुक्त आवि नयायय वनिडिुकांचे 
तंत् स्िहीकारलेले आ्े. १८ िषाांिरहील प्रतयेक भारतहीय 
नागररकास मतदानाचा ्क्क देणयाात आलेला आ्े. 
भारतामधये बहुपक्षहीय पद्त प्रचवलत आ्े. राष्ट्हीय 
राजय पातळिरहील वकंिा प्रादेवशक पक्षांना मानयता वमळू 
शकते. अपक्ष राहून वयष्क्तगतररतया्ही वनिडिूक लढिता 
येते. आपलही राजयवयिस्र्ा संघराजय - केंद्र आवि 
राजयसंघराजयाचया अधहीन असलेला प्रदेश - स्िरूपाचही 
आ्े. केंद्र सरकार वकंिा राजय सरकारचही धयेये, धोरिे 
आवि राजकीय ्ेतू ्े स्ितंत् असतात. तयांचे आपापले 
मतभेद वकंिा वभन्न दृष्ष्कोन असू शकतात (उदा्रिार््त, 
उजिही, डािही वकंिा मधयम विचारसरिही). विरोधही 
पक्षांचही सतताधारही पक्षािर वनयंत्ि ठिेिे, ्ही जबाबदारही 
असते. स्मतही ्ही लोकशा्ही वयिस्र्ेतहील म्त्िाचे 
मूलय आ्े.

 भरारतरातील प्त््यके सज्रान व्यक्ीलरा मतदरानराचरा हक्

भारतहीय समाजाचा पररचय करून दिेाऱया या 
पाठात तुम्ांला आपलया अतयंत वयापक स्िरूपाचया 
ससं्कृतहीचही आवि तही घडिणयास कारिहीभूत असिाऱया 
विविध प्रभािही घटक यांचही सारांशाने परंतु यर्ार््त 
ओळख झालही आ्े़ असे म्िता येईल. तयातून आपलया 
सामावजक ससं्र्ांचे स्िरूप समजािून घिेे शकय ्ोईल़ 
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 l	 अभयासरिमातहील या घटकाविारे 
समाजशास्त्ाचया विद्ाथयाांना म्त्िाचया 
उपविषयांचया आधारे विविध कालखडांचया 
इवत्ासाचा पररचय करून वदला आ्े. 
भारताचा ऐवत्ावसक काळ प्राचहीन, मधययुगहीन 
कालखडं आवि िसा्तटींचा काळ, स्िातंत्योततर 
काळ असा विभागलेला आ्े.

l  जया उपमुद्दयांचा विचार केलेला आ्े ते 
पुढहीलप्रमािे ः धावम्तक प्रिालटींचा प्रभाि, 
रूढही आवि प्रर्ा, भारतातहील ष्स्त्यांचे 
सामावजक स्र्ान आवि वशक्षिपद्तही.

l  भारतहीय परंपरेतहील या तहीन्ही प्राचहीन धमाांचा 
प्रभाि उततर िैवदक काळाचया अखेरपयांत खूप 
मोठा ्ोता. - व्ंदू, जैन आवि बौद् प्रभाि.

l	 नंतरचया काळात जयू, ष्रिशचन, इस्लाम, 
शहीख आवि पारशही या धमाांचा प्रभाि अनेक 
क्षेत्ांमधये, विशेषतः वशक्षि, आरोगयसेिा 

आवि सामावजक देिगया यांमधये वदसतो.
l  मधययुगहीन काळात भारतामधये अनेक व्ंदू 

आवि मसु्लहीम सततांचा उदय आवि ऱ्ास 
झाला.

l  भारतामधये पोतु्तगहीज, डच, आवि फ्ेंच असे 
इतर युरोवपयन येऊन गेले तरही भारतहीय 
समाजािर वब्वटश ससं्कृतहीचा प्रभाि प्रकषा्तने 
पडलयाचे वदसते. ्ा प्रभाि प्रशासन, 
सामावजक कायदे, वशक्षि, दळििळि 
आवि संपक्क सामावजक सुधारिांचया 
चळिळही़ राष्ट्िादाचया चळिळहीचा प्रसार 
यांमधये आढळतो.

l  स्िातंत्योततर काळात संविधान, 
कायदेवयिस्र्ा, वशक्षि, आवर््तक आवि 
राजकीय बदल तसेच सुधारिा यांचा प्रभाि 
वदसतो. 

सराररांि

तसेच भारतातहील सामावजक बदलांचा वचवकतसक 
अभयास करता येईल आवि प्रगतही, विकास साधणयाचया 
मागा्तत आपलया अनुभिाला यिेाऱया अडचिही तपासून 

पा्णयाचही क्षमता आपलयाला प्राप्त ्ोईल. तयाचप्रमािे 
आपलयापुढे असिाऱया आव्ानांचही्ही कलपना येईल. 

सवराध्यरा्य

प्शन १ (अ)  णदलेल्यरा प्यरामि्यरांपैकी ्ययोग्य प्यरामि्य णनवडून 
्खरालील णवधराने पूिमि कररा. 

(१) दहीक्षा घेऊन बौद् वि्ारांमधये रा्िाऱया 
पुरुषांना .... म्ित असत.

  (वभकख,ू वभकखुिही, ऋषही) 
(२) ‘स्पेशल मॅरेज अ ॅकट’ .... या िषथी पाररत 

करणयात आला.
 (१९५०, १९५२, १९५४) 

(ब) पुढील प्त््यके गटरातील चुकीची जयोडी 
ओळ्खरा व दुरूसत करून णलहरा. 

(१) i) राजमाग्त  - व्ंदू धम्त 
     ii) तहीर्ांकर - जैन धम्त 
 iii) सेंट र्ॉमस - शहीख धम्त
   iv) अष्ागं माग्त - बौद् धम्त
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(क) प्त््येक णवधरान वराचरा आणि चौकटीत  
णदलेल्यरा ्ययोग्य संज्रा ओळ्ूखन णलहरा.

ब्राह्मयो समराज, डॉ.बी. आर. आंबेडकर, 
हररजन सेवक संघ 

 (१) राजा राममो्न रॉय यांनही स्र्ापन केलेलही 
संघटना  

 (२) भारतहीय संविधानाचया मसुदा सवमतहीचे   
 अधयक्ष

 (ड) अधयोरेस््खत िबदराच्यरा जरागी अचूक िबद 
णलहून णवधराने पूिमि कररा. 

(१) मधययुगहीन काळात खानक्वा या धावम्तक 
स्िरूपाचया संस्र्ांमधये प्रार्वमक वशक्षि 
वदले जाई.

(२) वर्ऑसॉवफकल सोसायटही स्र्ापन करणयात 
म्ातमा गांधटींचा पुढाकार ्ोता. 

प्शन २   टीपरा णलहरा. 
 (१) पूि्त िैवदक काळातहील वशक्षिवयिस्र्ा  
       (२) मधययुगहीन काळातहील भारतहीय ष्स्त्यांचे 

सामावजक स्र्ान 
प्शन ३  फरक सपष् कररा.  
 (१) पूि्त िैवदक काळातहील आवि उततर िैवदक 

काळातहील ष्स्त्यांचही सामावजक ष्स्र्तही 
 (२) प्राचहीन काळातहील आवि िसा्तटींचया 

काळातहील भारतहीय वशक्षिपद्तही 
प्शन ४   ्खराली णदलेल्यरा संकलपनरा उदराहरिरासह 

सपष् कररा. 
 (१) िि्त
 (२) सामावजक कायदे 

प्शन ५ (अ)   पुढील संकलपनरा णचरि पूिमि कररा. 
  

सवरातंत््ययोत्तर 
भरारतरातील 
रराज्यसंस्रा

 (ब) ्खरालील णवधरान चूक की बरयोबर हे सरांगून 
सकरारि सपष्ट कररा. 

(१) िसा्तिाद्ांचया कायद्ाचंा भारतहीय 
समाजािर लक्षिहीय प्रभाि पडला.

(२) बौद्धम्त ्ा भारत ि भारताबा्ेरहील अनेक 
भागांमधये पसरला गेला.

प्शन ६  आपले मत नोंदवरा. 
(१) जैन आवि बौद् धमाांमुळे लोकांमधये आशा 

वनमा्ति झालही.    
(२) समाजसुधारिेचया चळिळही २१ वया 

शतकात्ही सुरू आ्ेत.  
प्शन ७  पुढील प्शनराचे उत्तर सणवसतर णलहरा. 

(कमीत-कमी १५० िबद)
पुढहील मुदड्ड्द्ाचंया आधारे आजचा भारतहीय 
समाज कसा बदलत गेला आ्े याचही 
उदा्रिास्हीत चचा्त करा.

        (i) इंग्रजही भाषा ्े वशक्षिाचे माधयम  
(ii) मतदानासाठही असलेलही ियोमया्तदा कमही 

्ोिे 
 (iii) सामावजक कायदे
 (iv) िा्तूक आवि संपक्क (दळििळि)
	 	 	 	 	 	 	 w w w
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२.१ भरारतरातील आणदम समुदरा्य
२.२ भरारतरातील ग्रामीि समुदरा्य 
२.३ भरारतरातील िहरी समुदरा्य

प्सतरावनरा

या प्रकरिात तुम्ही आवदम, ग्रामहीि आवि श्रही 
या भारतहीय समाजाचया तहीन विभागांचे म्त्िपूि्त पैलू 
अभयासिार आ्ात. भौगोवलक फरक आवि सामावजक-
सासं्कृवतक िैवशष्ट्यांचया आधारे भारतहीय समाजाचे 
ढोबळमानाने तहीन विभागांत िगथीकरि केले आ्े. 
आवदिासही, ग्रामहीि आवि श्रही असे ्े विभाग ्ोत. 
आवदिासही जमातटींचही संस्कृतही, भाषा, अर््तवयिस्र्ा 
आवि धम्त िैवशष्ट्यपिू्त आ्े. आवदिासही लोक तुलनेने 
अवलप्त रा्तात. ग्रामहीि आवि श्रही समाजाशही तुलना 
केलही असता, आवदिासही जमातही सामावजक आवि 
आवर््तकदृष्ट्या मागास समजलया जातात. तर ग्रामहीि 
आवि श्रही समाजामधये भौवतक पया्तिरि, जहीिनपद्तही, 
वनयम, मूलये, लोकसंखयेचही घनता, आवर््तक कृतही, 
दाररद्र्य, जातहीवयिस्र्ा, िग्तवयिस्र्ा, कौटुवंबक रचना 
आवि धावम्तक श्रद्ा या साऱयाच बाबतहीत भेद 
आढळतो. श्रही समाजामधये उद्ोगक्षेत् आवि सेिाक्षेत् 
यांसारखया वबगर कृषही क्षेत्ांचा समािेश ्ोतो. तर्ावप, 
समाजाचया या तहीन्ही विभागांमधये साततयाने आंतवरिया 
्ोत असतात. 

२.१ भरारतरातील आणदम समुदरा्य

‘आवदिासही’ या संज्ेचे अनेक अर््त आ्ेत. मात्, 
या संज्ेचे अनेक अर््त असले तरही आवदिासही समुदाय 
ि इतर समुदाय यांचयातहील रा्णयाचे वठकाि, सासं्कृवतक 
ि सामावजक भेद यांमुळे आवदिासटींचही ओळख करून 
घेताना कोिता्ही गोंधळ वनमा्ति ्ोत ना्ही. ऑस्टट्ेवलया, 
मेलॅनेवशया आवि उततर अमेररकेत देखहील मानििंश 
शास्त्ज्ानंही आवदिासटींचा अभयास केला तेव्ा अशहीच 
पररष्स्र्तही ्ोतही. भारत आवि आवफ्केमधये मात् िेगळही 

पररष्स्र्तही आ्े. याचे कारि असे की, 
मानििंशशास्त्ज्ांचया वयाखयेनुसार जे लोक आवदिासही 
आ्ेत तयांचे िास्तवय पूि्ततः वभन्न समुदायांस् (ग्रामहीि, 
श्रही) आ्े. तयामुळे विशदु् िैवशष्ट्ये आ्ेत असे गट 
सापडिे आता अिघड आ्े. समाजशास्त्ज् आंद्रे बेताई 
यांचया मते, सामावजक शास्त्ांतहील िग्तिारही इतकी 
बदललही आ्े की, या िगाांचही स्पष् वयाखया करिे 
अर््त्हीन आ्े. भारताचया संदभा्तत, आवदिासही समुदायाचही 
ओळख पटिून घेणयासाठही पाशचातय वयाखयांचा फारसा 
उपयोग ्ोिार ना्ही. याखेरहीज, ऐवत्ावसक प्रवरियेिर 
भर देिे आिशयक आ्े, म्िजेच, आवदिासटींमधये ्ा 
बदल कसा झाला ्ही प्रवरिया समजून घिेे गरजेचे आ्े. 
विवशष् गटाचा पूिषेवत्ास समजून घेतलयानंतरचा तो गट 
आवदिासटींचा आ्े वकंिा ना्ही याबाबत ठाम मत 
नोंदिता येईल. 

भौवमक देशमुख यांचया मते, ‘आवदिासही’ ्ही एक 
वयापक संज्ा आ्े, वयापक अर्ा्तने, यामधये बहुवजनसही 
िांवशक आवि आवदम गटांचा समािेश ्ोतो. ते भारताचे 
मुळचे रव्िासही मानले जातात. ्ा भारतातहील म्त्िपूि्त 
अलपसंखयाक लोकसमू्  आ्े. डेविड ्ाडथीमन 
यांचयासाखया अभयासकांनही देखहील आवदिासही ्ही संज्ा 
िापरलही. तयांचया मते, ्ही संज्ा एकोविसावया शतकातहील 
ऐवत्ावसक घडामोडटींशही संबंवधत आ्े. ्ाडथीमन यांचया 
मते, आवदिासही म्िजे ‘िासा्वतक काळात ‘समान 
कम्त’ असलेलया लोकांचा गट ्ोय’. ित्तमानकाळात, 
आवदिासही ्ा राजकीयदृष्ट्या म्त्िाचा गट आ्े. 
दवलतांस् ्ा समुदाय भारतातहील सहीमानत समुदायाचा 
मोठा भाग आ्े. 

अशाप्रकारे, ‘आवदिासही’ या संज्ेचया िापराबाबत 
साशंकता वनमा्ति झालही आ्े. नेमकेपिाने सांगायचे 
झालयास, समान िंशज असलेला ्ा समुदाय ्ोय. परंतु, 
प्रतयक्षात मात् ्ही संज्ा अनेक सामावजक, आवर््तक, 
जैविक आवि िांवशक समुदायांसाठही िापरला जाते. 

२. भरारती्य समराजराचे वगथीकरि
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आणदवरासींच्यरा व्यराख्यरा 

 आंद्रे बरेताई : “जया समाजाचया विवशष् 
भावषक मया्तदा आवि सुवनष्शचत राजकीय मया्तदा आ्ेत 
अशा समाजाला आवदम समाज असे म्िता येईल. 
राजकीय मया्तदा म्िजे समाजातहील सदस्यांसाठही 
“ित्तनाचया सवुनष्शचत पद्तही” बंधनकारक करिे असा 
अर््त अवभप्रेत आ्े. आवदम जमातटींचे सांस्कृवतक पररक्षेत् 
देखहील ठरलेले असते. सांस्कृवतक पररक्षेत्ाचही नेमकी 
वयाखया नसलही तरही, तयामधये ढोबळमानाने, चालहीरहीतही, 
रूढही आवि सदस्यांचया औपचाररक आवि अनौपचाररक 
आंतरवरिया समाविष् असतात.”      

 एल.एम. लरेविस : “आवदम समाजाचे 
आकारमान ल्ान असते. तयांचया सामावजक, कायदेशहीर 
आवि राजकीय संबंधांना स्र्ळ आवि काळाचया मया्तदा 
असतात. या समाजाचही िैवशष्ट्यपूि्त नैवतकता आवि 
धम्तवयिस्र्ा असते ि संबवंधत पैलूंबाबत वयापक 
दृवष्टकोन असतो.”  

  राल्फ वलंटन : “आवदिासही जमात ्ा 
टोळ्ाचंा गट असतो. या समुदायातहील लोक विवशष्ठ 

प्रदेशामधये परस्परांचया साष्न्नधयात रा्तात. तयांचयामधये 
ऐकयाचही भािना असते. ्ही ऐकयाचही भािना समान 
संस्कतृही, साततयाने यिेारा संपक्क आवि समान गरजांतून 
वनमा्ति ्ोते.” 

भारतहीय राजयघटनेतहील कलम ३६६(२५)
मधये ‘अनुसूवचत जमातटीं’चा संदभ्त पुढहीलप्रमािे 
आला आ्े: राजयघटनेतहील कलम ३४२ नुसार 
अनुसूवचत केलेले समुदाय म्िजे अनुसूवचत जमातही 
्ोत. 

यानुसार, भारताचया राष्ट्पतटींनही जा्हीर 
केलयानुसार अनुसूवचत जमातटींचही िैवशष्ट्ये 
पुढहीलप्रमािे आ्ेत: 
l आवदम गिुिैवशष्ट्ये  
l भौगोवलक अवलप्तता
l िैवशष्ट्यपूि्त संस्कतृही 
l वयापक समुदायाशही संपक्क साधताना येिाऱया 

मया्तदा  
l आवर््तक मागासलेपि 

तुमहरांलरा हे मराहीत आहे करा?

प्देि स्रान आणदम जमरातीची नरावे

     १.      
व्मालय

याचे तहीन उप-प्रदेश आ्ेत:
(अ)  ईशानयेकडहील व्मालय  प्रदेश 
(आ) व्मालयाचा मधयप्रदेश 
(इ)  िायवयेकडहील व्मालय प्रदेश

गारो, खासही, जैनता, 
नागा, वमझो, खासा, 

लेपचा, गाडही.

     २. 
मधय  भारत

वब्ार, झारखंड, पष्शचम बंगाल, ओविसा, मधयप्रदेश आवि 
छततहीसगढ. भारतातहील ५५% पेक्षा अवधक आवदम लोक याच 
भागांत रा्तात.

गोंड, सरं्ल, मुंडा, ्ो, 
ओरओन, वबर्ोर.

 ३.
पष्शचम भारत

राजस्र्ान, गुजरात, म्ाराष्ट्, गोिा, दादरा आवि नगर ्िेलही. या 
प्रदेशात जिळपास एक कोटही इतकी आवदम लोकांचही संखया आ्े.

वभल्, कातकरही, 
िारलही, बैना.

      ४. 
दवक्षि भारत

आंध्प्रदेश, तेलंगि, तावमळनाडू, कना्तटक आवि केरळ. भारतातहील 
एक षष्ठांश आवदम लोकसंखया दवक्षि भागात आढळते. 

तोडा, कोटा, इरुला, 
बदागा, चेंचू, कुरुंबा.

५. बेटे बंगालचया उपसागरातहील अंदमान आवि वनकोबार बेटे. अरबही 
समुद्रातहील लक्षविहीप बेट.

अंदमानही, वनकोबारही, 
ओंगे, जरािा, 

सेंटहीनलहीज
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तर्ावप, आवदम समाजाचया विविध वयाखया 
भारतहीय संदभा्तत पडताळून पाव्लया असता, भारतातहील 
अनेक जमातही तया वयाखयांमधये बसत ना्हीत असे 
लक्षात येते. “अनुसवूचत जमातही” या संजे्चा अर््तच 
असा की ्े समुदाय दूरिर टेकड्ांिर रा्तात. मैदानही 
भागांत जया वठकािही या जमातटींचे िास्तवय आ्े वतर्े्ही 
तयाचंे स्िततं् अष्स्तति आ्े. वतर्े तयांचे विलगहीकरि 
झाले आ्े. म्िजेच, मैदानही भागातहील इतर लोकांस् 
आवदम जमातही वमळून वमसळून र्ात ना्हीत. तयांचा 
धम्त कोिता्ही असू शकतो. र्ोडकयात, एखाद्ा 
जमातहीला अनुसवूचत जमात ठरविणयासाठही पुढहील वनकष 
लक्षात घयािे लागतात: 

l	तया समुदायाचही िैवशष्ट्यपूि्त भाषा, धावम्तक 
श्रद्ा आवि ससं्कृतही आवदम स्िरूपाचही असिे 
आिशयक ठरते.

l	तयांचे अष्स्तति अवलप्त असिे गरजेचे आ्े. 
असा समुदाय इतर जातही अर्िा समुदायांचया साष्न्नधयात 
रा्त असेल तरही, अनुसूवचत ्ोणयासाठही तो तया 
समुदायांशही वमसळलेला असून चालिार ना्ही. 

l शैक्षविक आवि आवर््तकदृष्ट्या ्ा समाज 
अतयंत मागास असिे ्ा म्त्िाचा वनकष ्ोय. 

‘जमात’ आवि ‘अनुसूवचत जमातही’ या संज्ा 
परस्परविरोधही नसून परस्परपूरक आ्ेत. 

भरारती्य आणदवरासींची भौगयोणलक णवभरागिी 

एल.पही.विद्ार्थी (१९७७) यानंही भारतातहील 
आवदिासटींचही पाच प्रकारातं विभागिही केलही आ्.े यासाठही 
पररष्स्र्वतकीय, सामावजक, आवर््तक, प्रशासकीय, िावंशक 
वयिस्रे्शही सबंंवधत वनकषाचंा आधार घेणयात आला 
आ्.े पान रि. २६ िरहील तकता प्ा. 

ककृती १

प्रतयेकी पाच विद्ाथयाांचे गट करा. 
भारतातहील आवदम जमातटींचया भौगोवलक 
िगथीकरि तकतयाचा आधार घया. तकतयातहील 
कोितही्ही आवदम जमात वनिडा. तया 
जमातहीचया ससं्कृतहीिर ८-१० स्लाईडसचे 
पॉिर पॉईंट सादरहीकरि तयार करा. 

गोंड जमराती

आणदम जमरातींची वैणिष्ट्े 

भारतातहील आवदम समुदायांचही मूलभूत िैवशष्ट्ये 
पुढहीलप्रमािे आ्ेत: 

(१) भौगयोणलक अणलप्ततरा : आवदम जमातही 
विवशष् भौगोवलक प्रदेशामधये रा्तात. ्े लोक 
साधारिपिे दूरिरचया जंगलांत वकंिा डोंगराळ भागात 
पाड्ांमधये रा्तात. आज मात् अनेक आवदम लोकांनही 
ग्रामहीि ि श्रही भागात स्र्लांतर केले आ्े. ्े लोक 
आता वबगर-आवदिासही लोकांशही वमळून वमसळून 
रा्तात. 

(२) आण्मिक जीवन : ्े लोक अन्न संकलन, 
वशकार, मासेमारही, टोपलया तयार करिे, वििकाम, 
खािकाम इतयादही कामे करतात. याखेरहीज, ते प्रार्वमक 
आवि स्र्लांतररत शेतही करतात. तयांचे आवर््तक जहीिन 
पारंपररक ततं्ांिर आधाररत असते. तयामुळे शेतहीचे 
उतपादन कमही असते. आवदम लोक प्रामुखयाने 
िस्तुविवनमय पद्तहीचा िापर करतात. या समाजामधये 
पायाभूत सोयही-सुविधांचही कमतरता असते, विपिनाचया 
सोयहीदेखहील नसतात. या समाजात साक्षरतेचे प्रमाि कमही 
असते. आवदम लोकांमधये अनारोगयाचे प्रमाि अवधक 
असते. अशा कारिांमुळे आवदम लोक आवर््तकदृष्ट्या 
मागास असतात.

(३) अस्समतेची जरािीव : आवदम लोक स्ितःचही 
िैवशष्ट्यपिू्त ओळख जपतात. या अष्स्मतेमुळे आवदम 
समुदायातहील लोक परस्परांशही जोडले जातात. विवशष् 
भौगोवलक सहीमा ्े आवदम समुदायाचया अष्स्मतेचे मूळ 
्ोय. अष्स्मतेचया जािहीिेमुळेच आवदिासही जमातटींचे 
अष्स्तति वटकून रा्ते. प्रतयेक आवदम समुदायाचे एक 
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विवशष्ट नाि असते (उदा. िारलही, इरुला, गोंड, नागा, 
खासही). तयामुळे तयांचही सावंघक आवि ऐकयभािना दृढ 
्ोते. 

(४) अंतणवमिवराही समूह : साधारिपिे आवदम 
लोक तयाचंया जमातहीबा्ेर वििा् करत ना्हीत. जमातही 
अंतग्तत वििा् करिे ्ही रूढ चाल आ्े. आवदम 
जमातटींतहील वििा् जमातटींचया अंतवि्तिा् वनयमांनुसार 
्ोतात. वििा् ्ा एक करार मानला जातो आवि 
घटस्फोट वकंिा पुनवि्तिा् वनवषद् मानला जात ना्ही. 
आता मात्, गवतशहीलतेमुळे या पररष्स्र्तहीमधये बदल 
झाला आ्े. गवतशहीलतेमधये िाढ झालयाने जमातही-
बाह् वििा् देखहील ्ोतात. 

(५) वणैिष्ट्पूिमि संसककृती आणि भराररा : आवदम 
समाजाचया सामावजक रूढही, लोकसाव्तय, पररवस्र्तहीकीय 
शास्त् आवि श्रद्ा याबाबत िैवशष्ट्यपूि्त परंपरा आ्ेत. 
प्रतयेक आवदिासही जमातहीचही बोलहीभाषा  वभन्न आ्े. 
तर्ावप, जमातही वयवतररक्त इतरांशही संिाद साधणयासाठही 
ते प्रादेवशक भाषेचा्ही िापर करतात. 

(६) सराधरा समराज : आवदम जमातटींचे सामावजक 
संबंध प्रार्वमकपिे कौटुवंबक आवि नातेसंबंधािंर 
आधाररत असलयाने या समाजाचे स्िरूप साधे असते. 
याखेरहीज, आवदम समाजात सामावजक स्तरहीकरि देखहील 
आढळत ना्ही. तयांचया श्रद्ा वनसग्त आवि दुष्शक्तटींिर 
आधाररत असतात. तयांचया दिे-देिता याच पारंपररक 

श्रद्ांिर आधाररत आ्ेत. फार पूिथीपासून तयांचा इतर 
संस्कतृही वकंिा लोकांशही फारसा संपक्क आलेला ना्ही. 

आणदवरासींचे आण्मिक जीवन

(७) सराधरा धममि : ‘जहीिातमािाद’ (पूि्तजांचया 
आतमयाचे पूजन), ‘चेतनािाद’ (दगड, लाकूड यांसारखया 
कोितया्ही वनजथीि िस्तूंिरहील श्रद्ा), ‘कुलप्रवतकिाद’ 
(पूि्तज म्िून ितृक्ष वकंिा प्राणयाचही श्रद्ा), आवि 
‘वनसग्तिाद’ (नदही, झरे, सूय्त, चंद्र, जंगल इतयादही 
वनसग्तशक्तटींचे पूजन), मानििाद (एक अमूत्त अलौवकक 
िेगिान शकतही) जही जगभर वफरू शकते आवि सजहीि 
ि वनजथीि िस्तुंमधये प्रिेश करून शकतही प्रदान करते. ्े 
आवदम जमातटींचया धमा्तचे प्रकार ्ोत. पवित् िने ्ा 
आवदम समाजाचा अविभाजय भाग आ्े. काळही आवि 
पांढरही जादू, पूि्तजांचे पूजन, व्तकारक आवि 
अपायकारक शक्तही यािर आवदम समाजाचा विशिास 
आ्े. 

“सू्यमिदेव मंणदर” (सू्यमिदेवतेचे मंणदर) करासटवराडी गराव, 
जवराहर तरालुकरा, णजलहरा परालघर

“िेडयोबराचे वन” तरालुकरा मुरबराड, णजलहरा ठरािे ्ये्ील देवरराई
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“वराघयोबरा मंणदर” (स्ूयमिदेवतेचे मंणदर) करासटवराडी गराव, 
जवराहर तरालुकरा, णजलहरा परालघर

आणदम जमरातींचरा धममि             संज्ेचे प्िेते
जहीिातमािाद एडिड्त टेलर
चेतनािाद रोबट्त मॅरेट
कुलप्रवतकिाद जेमस फ्ेझर
मानािाद रोबट्त मॅरेट
वनसग्तिाद मॅकस मयुलर

(८) समुदरा्यराचे प्िरासन : प्रतयेक आवदम 
जमातटींचही प्रशासन वयिस्र्ा िैवशष्ट्यपिू्त असते. या 
प्रशासन वयिस्र्ेने वयक्तही अर्िा वयक्तही समुदायाचे 
विविध प्रशन सोडिायचे असतात. जमातही अंतग्तत प्रशन 
सोडिणयासाठही ‘जमात पंचायत’ असते वकंिा ते प्रशन 
कौटुंवबक अर्िा नातेसंबंधांचया माधयमातून सोडिले 
जातात. आवदम जमात प्रमुख आवि जयेष्ठांचे मंडळ 
प्रतयके जमातहीचे प्रशासन चालिते. आता मात् जयेष्ठ 
मंडळाचही ्ही अवधकाररता क्षहीि झालही आ्े.  

(९) कुल संघटन : कुल ्ा आवदम समाजाचा 
अविभाजय भाग आ्े. कुल म्िजे रक्ताचया नातयांनही 
बांधलही गेलेलही कुटुंबे ्ोत. तयांचया िंशाचही सुरुिात 
िास्तविक वकिंा कालपवनक वयक्तहीपासनू वकिंा िस्तपूासनू 
झालेलही असते. भारतातहील बहुतांश जमातही बव्वि्तिा्, 
कुल आवि िंशपरंपरा यांमधये विभागलेलया आ्ेत. कुल 
संघटन असलयामुळे दृढ नातेसंबंध वनमा्ति ्ोतात. 

(१०) समतरावरादी मूल्ये : आवदम जमातहीचही 
सामावजक संरचना समतािादही तत्िांिर आधाररत असते. 

सामावजक संबंधांचही कोितही्ही श्रेिहीबद् रचना नसते. 
तयामुळे आवदम समाजात जातहीवयिस्र्ा वकंिा वलंग 
आधाररत विषमता आढळून येत ना्हीत. तर्ावप, का्ही 
जमातटींमधये जमात प्रमुखाला िरचे सामावजक स्र्ान 
असते वकंिा तयाला अवधक अवधकार असतात.

आणदम समुदरा्य आणि पणवरि वने ्यरांबद्दल मराणहती

आणदम समुदरा्य आणि पणवरि वने/देवरराई ः 
पवित् िने म्िजे सतृष्हीतहील ऊजषेचे प्रकटहीकरि 
करिाऱया स्र्ावनक देि दिेतांना समवप्तत िन प्रदेश 
्ोय. वशकार आवि अन्न संकलन करणयाचया 
टपपयापासून भारतातहील आवदम आवि ग्रामहीि लोक 
िनांतून प्रकट ्ोिाऱया  ‘पतृथिही – ऊजा्त’ ‘सतृष्हीतहील 
शक्तटींना पूजय मानतात. या देिता िनप्रदेशाचया 
पररघातहील खेडे आवि पवित् िनांचया संरक्षक देिता 
आ्ेत अशही आवदम समाजाचही श्रद्ा आ्े.

पवित् िने/देिराई ्ही एक स्ितंत् संस्र्ा आ्े 
असे म्िता येईल. इर्े विविध नातेसंबंध वनमा्ति 
्ोतात. तयातून विवशष् ससं्कृतही वनमा्ति ्ोते. स्र्ावनक 
लोकांचया मनात तयांचही शेतही, िने आवि एकमेकांप्रतही 
आस्र्ा वनमा्ति ्ोते. पवित् िनांबाबतचा पूजनहीय भाि 
आवदम जमातही आवि ग्रामहीि लोकांचया जगणयासाठही 
आिशयक असलेलया शेतही आवि िनांशही संबवंधत 
आ्े. यासाठही िनांचा विस्ततृत प्रदेश सुरवक्षत ठेिणयात 
आला आ्े. तयामुळे आपोआपच जिैविविधतेचे 
संरक्षि्ही झाले आ्े. पवित् िनांचे संरक्षि करिारा 
कोिता्ही कायदा नसलयाने आता मात् अनेक पवित् 
िनांचा ऱ्ास ्ोत आ्े ्ही दुददैिही बाब आ्े. 
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वरारलींच्यरा वररामिनृत््यराची दंतक्रा  (कंबराड 
नतृ््य) ः आवदम जमातटींचही बहुतांश गािही आवि 
नतृतये वनसग्त पजूनाशही सबंवंधत आ्ेत. म्ाराष्ट्ातहील 
ठािे, रायगड आवि पालघर भागात िारलही 
जमातही आढळतात. या जमातटींतहील कंबाड नतृतय 
्े धानय देितेला समवप्तत आ्े (कंसारही देिही). 
याबाबत एक दंतकर्ा सावंगतलही जाते. आवदम 
जमातटींतहील लोक अन्नधानयाचही नासाडही करतात 
म्िून धानयदिेता तयांचयािर कोपलही ्ोतही. 

सू्यरामिची उपरासनरा ः आवदम लोक सूया्तला 
ऊजषेचा आवदम आवि एकमेि स्ोत मानतात 
(याला िैज्ावनक आधार आ्े). तयांना एकच 
ठाऊक आ्े. सूय्तप्रकाशामुळे झाडे िाढतात 
आवि जनािरांना चारा वमळतो. तयांचे पशु सुदृढ 
असतहील तर वपक चांगले येईल आवि लोक्ही 
सुदृढ रा्तहील. तयामुळे आवदिासही समाजासाठही 
सूय्त, पाऊस, पतृथिही यांसारखया नैसवग्तक देितांना 
अतयंत म्त्ि आ्े.

व्यराघ्रदेवतरा उपरासनरा ः म्ाराष्ट्ातहील पवित् 
िनांमधये वयाघ्रदिेता ्ही प्रमुख दिेता मानलही 
जाते. िाघ ्ा िनाचा रक्षक मानला जातो. 
िाघाचया प्रचंड ताकदहीचे प्रदश्तन करिाऱया अनेक 
भारतहीय दंतकर्ा प्रचवलत आ्ेत. डट्ॅगनशही 
लढिारा िाघ, पािसाचही वनवम्ततही करिारा िाघ, 
ल्ान मुलांना िाचििारा िाघ, जखमा बऱया 
करणयाचही शक्तही असलेला िाघ असे िाघाचे 
िि्तन केले गेले आ्े. 

वयाघ्रदेिता सिथोच्च देिता आ्े अशही 
म्ाराष्ट्ातहील अनेक आवदम जमातटींचही (िारलही 
आवि मल्ार कोळही) श्रद्ा आ्े. जहीिन आवि 
पुनवन्तवम्ततहीचे प्रवतक म्िून सुगहीचया वदिसांत 
आवदम लोक तयांचया उतपादनातहील का्ही भाग 
वयाघ्रदेितेला समवप्तत करतात. 

तुमहरांलरा हे मराहीत आहे करा?

रागािलेलही देिता एके वदिशही अचानक वदसेनाशही 
झालही. तही कुिाचयाच नजरेस पडेना. मग स्र्ावनक 
लोकांनही नरान देि नािाचया िषा्त देितेला साकडं 
घातलं आवि िषा्तनतृतय केले. दगडाचया फटहीत 
दडून बसलेलया धानयदेितेला िषा्तदेितेने शोधून 
काढले. याचा पररिाम म्िून कोपलेलही धानयदेिता 
धरतहीिर अितरलही. वतर्े पुनवन्तवम्ततही करू लागलही 
आवि अशाप्रकारे आवदम लोकांना पोटाचही खळगही 
भरणयास अन्नधानय वमळू लागले. कासारही दिेही 
पुन्ा कोप पािेल या धास्तहीने आवदम लोक 
धानयाचही नासाडही ्ोिार ना्ही ना याचही जािहीिपिू्तक 
काळजही घेतात असे् ही या दंतकर्ेत सांवगतले 
आ्े. 

िारलही जमातहीतहील केिळ पुरुषच िषा्त 
ऋतूचया प्रारंभही ्े नतृतय करतात. 

प्गती तपरासरा
(१) दवक्षि भारत, पष्शचम भारत आवि ईशानय 

भारतातहील एका आवदम जमातहीच े नाि सागंा.  
(२) आवदम जमातटींचे कोिते् ही तहीन वयिसाय 

वल्ा. 
(३) आवदम समाजाचही कोितही्ही श्रद्ास्र्ाने 

नमदू करा.
  

आवदम समाजाचया समस्यांना पुढहील बाबही 
कारिहीभूत आ्ेत:  

आणदवरासींच्यरा ियोरिराची करारिे 

(१) आवदम समाजाचया खवनज आवि नैसवग्तक 
संसाधनांिर वब्वटशांना ताबा ्िा ्ोता.   

(२) का्ही वमशनरटींना आवदम समाजाचे धमाांतर 
कराियाचे ्ोते. यामुळे अष्स्मतेचे संकट वनमा्ति झाले. 

(३) आवदम जमातटींचया प्रदेशात िैद्क क्षेत्ातहील 
वयािसावयक, अडते आवि विरिेतयांचा प्रिेश झालयामुळे 
आवदम जमातही तयांचया पारंपररक िैद्क शास्त्ाला 
दुरािलया. 

(४) आवदम प्रदशेात वयापार आवि दळििळिाचया 
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विकासामुळे या प्रदेशात बाह् प्रदेशातहील लोकांचा 
प्रिेश झाला. 

(५) औद्ोवगक उभारिही आवि धरि बांधिहीमुळे 
आवदम जमातटींचे तयांचया पारंपररक मूलस्र्ानातून 
विस्र्ापन झाले. 

आणदम समराजराच्यरा समस्यरा पुढीलप्मरािे आहेत 

(१) जंगल व आणदवरासी जणमनींपरासून अलगतरा : 
िनप्रदेश आवि तरे्हील संसाधने ्ही आवदम समाजाचया 
उपजहीविकेचही प्रमुख साधने ्ोत. बहुतांश आवदम जमातही 
अन्न संकलन, वशकार आवि प्रार्वमक शेतही करिे 
यामधये वयस्त असतात. िनांतून ्ोिाऱया उतपादनािर ते 
मोठ्ा प्रमािात अिलंबून असतात. म्िून, जेव्ा 
बाह् प्रदेशातहील लोक आवदम समाजाचही जमहीन आवि 
तेर्हील संसाधनांचे शोषि करतात तेव्ा आवदम समाजाचे 
वनसग्तचरि आवि तयािर आधाररत तयांचे आयषु्य 
विस्कळहीत ्ोते. आवदम समाज जवमनहीपासून अलग 
्ोणयाचही सुरुिात वब्टहीश कालखंडापासून झालही. 
याखेरहीज सािकार, जमहीनदार आवि वयापाऱयांनही्ही 
आवदम समाजाचया जवमनहीिर ताबा घेतला ्ोता. 
औद्ोवगकीकरि आवि धरि बांधकामांमुळे शासनाने्ही 
आवदम समाजाचया जवमनहीचे संपादन केले. आवदम 
समाजाचही भूमही वबगर-आवदम समाजाकडे ्स्तांतररत 
करिे वकंिा विकिे याविरोधात अनेक राजय सरकारांनही 
विविध कायदे पाररत केले आ्ेत. असे असले तरही, 
आवदम समाजाचही जंगल, जवमनहीपासून अलगतेचही 
समस्या पूि्ततः सुटलेलही ना्ही.

जणमनीपरासून अलगतेचे ्खटले ः सन २००७-
२००८चया िावष्तक अ्िालानुसार, ‘विविध राजय 
सरकारांकडून आलेलया अ्िालांनुसार आवदम 
जमातटींचया जमहीन अलगतचेया ५.०६ लाख खटलयाचंही 
नोंद झालही आ्े. यामधये एकिू ९.०२ लाख एकर 
जवमनहीचा समािेश आ्े. उपरोक्त खटलयांपैकी २.२५ 
खटले एकिू ५ लाख एकर जागेतहील आवदम 
जमातटींचया बाजूने वनकालही काढणयात आले आ्ेत. 
एकूि ४.११ लाख एकर प्रदेशाशही संबवंधत १.९९ 
लाख खटल े िेगिगेळ्ा आधारािंर नयायालयाने 
नाकारल े आ्ते. 

(२) दराररद्र्य आणि कजमिबराजरारीपिरा : बहुतांश 
आवदम जमातही दाररद्र्य रेषेखालही आ्ेत. आवदम 
जमातटींचे वयिसाय साधया तंत्ज्ानािर आधाररत आ्ेत. 
अन्न संकलन, वशकार आवि शेतही ्े तयांचे बहुतांश 
वयिसाय सि्तसाधारि पद्तहीचे आ्ेत. अशा 
अर््तवयिस्र्ेत नफा वकंिा अवतररक्त उतपादन ्ोत ना्ही. 
म्िून  राष्ट्हीय सरासरहीशही तुलना करता, तयांचे दरडोई 
उतपन्न अतयलप असते. पैकी, बहुतांश आवदम लोकांचही 
दाररद्र्यािस्र्ा तहीव्र स्िरूपाचही आ्े. तयांचयािर अनेक 
कजषे्ही आ्ेत. स्र्ावनक सािकार आवि जमहीनदार या 
पररष्स्र्तहीचा फायदा घेऊन आवदम जमातटींचे शोषि 
करतात. कजा्तचही परतफेड करणयासाठही आवदम समाजाला 
बहुतेक िेळा तयांचही जमहीन तारि ठिेािही लागते वकंिा 
विकािही लागते.

(३) आरयोग्य आणि पयोरि : भारतातहील बहुतांश 
आवदम जमातही पाणयापासून ्ोिाऱया संसग्तजनय रोगांनही 
बावधत आ्ेत. तयांचयासाठही असे रोग कायमच जहीिघेिे 
ठरतात. आवदम समाजातहील ल्ान मुले जनमतःच 
कुपोवषत असतात. कुपोषिामुळे तयांचयात अनेक 
कमतरता असतात. आवदम जमातटींमधये बालमतृतयचूे 
प्रमाि अवधक आ्े. िैद्क आवि आरोगयरक्षिार््त 
सुविधांचही कमतरता आवि तयात दाररद्र्य यामुळे आवदम 
समाजाला आरोगय आवि पोषिाबाबत खबरदारही घेता 
येत ना्ही. कुपोषि ्ही आवदम समाजातहील गंभहीर समस्या 
आ्े.   

(४) णनरक्षरतरा : आवदिासही समाजाचया 
विकासामधये तयांचया वनरक्षरतेचा अडर्ळा आ्े. 
शाळेचया िेळात आवदिासटींचही शाळकरही मुले शेतहीकाम 
आवि रोजहीरोटही वमळिणयात गुंतलेलही असतात. मुलांकडे 
मदतहीचा ्ात म्िून पाव्ले जाते. तयांनही पालकांना 
अर्ा्तज्तनास मदत करािही अशही अपेक्षा असते. तयामुळे 
पालक मुलांना शाळेत पाठिणयाबाबत नाखुश असतात. 
वशिाय, शाळा्ही आवदिासटींचया िस्तहीपासून दूर असतात. 
शाळेतहील अभयासरिम आवदिासटींचया भाषेत वशकिला 
जात ना्ही. तयामुळे मुलांना वशक्षिाचही रुचही वनमा्ति ्ोत 
ना्ही. अशा कारिांमुळे आवदिासटींचही मुले वशक्षिाला 
मुकतात. 
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(५) वेठणबगरारी : भारतहीय कायदावयिस्र्ेत 
िेठवबगारही बंदही आ्े. तर्ावप, का्ही आवदम प्रदेशांत 
याप्रकारचे िेठवबगार आढळतात. िेठवबगारही ्ही गंभहीर 
समस्या मानलही जाते. आवदिासटींचही गंभहीर दाररद्र्यािस्र्ा 
आवि अवनयवमत उतपन्न समस्येसाठही कारिहीभूत आ्े. 
खरतेर, जवमनहीपासनू अलगता, कज्तबाजारहीपिा, िेठवबगारही 
मजूर आवि दाररद्र्य या समस्या परस्परांशही संबंवधत 
आ्ेत. सरकारही ि स्ियंसेिही संस्र्ा यांचया प्रयतनांमुळे 
आवदिासटींमधहील िेठवबगारही पद्त कमही झालही आ्े.

(६) स्लरांतररत िेती : आवदम समाजाचया 
स्र्लांतररत शेतहीमुळे मोठ्ा प्रमािात जंगलतोड ि 
मातहीचही धूप ्ोत असलयामुळे ्ही एक समस्या मानलही 
जाते. स्र्लांतररत शेतहीचही आिखही्ही का्ही नािे आ्ेत: 
झूम शेतही (ईशानय भारतातहील आवदिासटींचही पद्त), 
खाल्ू शेतही(वब्ारचया मालेर आवदिासटींचही पद्त) 
आवि पोडू शेतही (मधय भारतातहील खोंड आवदिासटींचही 
पद्त). 

ककृती २

तुमचया आसपासचया आवदम िस्तहीला भेट 
द्ा. तयांचया जहीिनपद्तहीचे विविध पैलू 
(उदा्रिार््त, तयांचा पोशाख, अष्स्र्र लागिड 
पद्तही, पवित् िने इतयादही) नोंदिून ठेिा. प्रतयक्ष 
भेट दिेे शकय नसलयास इंटरनेट िरून माव्तही 
घया. तयािरहील लघुपट तुमचया िगा्तत दाखिा 
आवि सिाांनही वमळून तयािर चचा्त करा.  

पणंडत जवराहरलराल नेहरूंचे ‘पंचिील’ तत्त्वज्रान 

भारताला स्िातंत्य वमळालयापासून आवि विशेषतः 
पंचिावष्तक योजनांचही सुरुिात झालयापासून शासनाने 
आवदम समाजाचया विकासाला कायमच प्राधानय वदले 
आ्े. स्ितंत् भारताचे पव्ले पंतप्रधान जिा्रलाल 
ने्रू यांना आवदिासटींचा विकास घडिून आिाियाचा 
्ोता. तयांनही या संदभा्तत दहीघ्तकालहीन माग्तदश्तक तत्िे 
देऊ केलही. आवदम जमातटींचया रा्तया प्रदेशात कोिता्ही 
विकास उपरिम ्ातही घेताना, तयांचा िारसा धोकयात 
यिेार ना्ही ना याचही काळजही घेणयात यािही असे ने्रूंचे 

ठाम मत ्ोते. आवदिासही विकासािरहील तयांचया 
दृष्हीकोनातून ्े स्पष् ्ोते. तयांचा ्ा दृष्हीकोन 
‘पंचशहील’ नािाने ओळखला जातो.

‘पंचिील’ ची संणक्षप्त मरंाडिी 

(१) लोकांचया गुिांनुसार तयांचा विकास व्ािा. 
तयांचयािर कोितही्ही बाह् बाब लादिे 
आपि टाळूयात. 

(२) िनप्रदेशात आवदिासटींचया ्क्कांचे संरक्षि 
व्ािे. 

(३) प्रशासन आवि विकासासाठही आवदिासटींना 
प्रवशक्षि देऊन तयांचही गटबांधिही करािही. 

(४) आवदिासटींचया प्रदेशात गरजेपुरतेच प्रशासन 
करािे. तयांचयािर विविध योजनांचा भडहीमार 
देखहील करू नये. तयांचया सामावजक आवि 
सासं्कृवतक संस्र्ांचया विरोधात नव्े तर 
तयाचया आधारानेच काम करािे. 

(५) आवदम समाजािर वकतही पैसा गुंतिला तयाचया 
सांष्खयकी मांडिहीिरुन पररिामांचही पडताळिही 
करू नये. तर मानिही जहीिनाचया गुििततेिरून 
्ही परहीक्षा व्ािही. 

राजयघटनेतहील ्ही ढोबळ माग्तदश्तक तत्िे आवि 
तरतुदही धयानात घेऊन आवदम समाजासाठही अनेक विशेष 
योजना आवि काय्तरिम राबिणयात आले आ्ेत. 

सवरातंत््यप्राप्ती नंतरचे आणदवरासी णवकरासराचे प््यत्न  

स्िातंत्यप्राप्तही नंतर भारत सरकारने आवदम 
समाजाचया विकासासाठही अनेक पािले उचललही. 
आवदिासही विकास काय्तरिमानंा शासनान ेका्ही माधयमातंनू 
वनधही पुरिठा केला : राजय योजना, केंद्रहीय विशेष 
अर््तसा्ायय, केंद्रहीय मंत्ालयांचे/विभागांचे विभागहीय 
काय्तरिम, ससं्र्ातमक वितत इतयादही. 

ककृती ३
शासन वकंिा अशासकीय ससं्र्ेने ्ातही 

घेतलेलही कोितही्ही एक आवदिासही विकास 
योजना शोधून काढा. तुम्ही शोध घेतलेलया 
मुदड्ड्द्ांिर िगा्तत चचा्त करा. 
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आणदम समराजरासराठी घटनरात्मक तरतुदी
समराजरातील वंणचत घटकरांच्यरा णनवरारि आणि उद्राररासराठी रराज्यघटनेमध्ये २० पेक्षरा अणधक कलमे समराणवष् 

करण्यरात आली आहेत. अनुसूणचत जमरातींनरा समरान संधी णमळराव्यरा आणि सवीकरारराहमि वरागिूक णमळरावी ्यरासराठी 
णवणवध धयोरिे आ्खली जरातरात. ्यरा धयोरिरांमुळे आणदवरासींचरा णवकरास आणि णिक्षिरासराठी हरातभरार लरागलरा आहे. 

कलम तरतूद
१४ सिाांसाठही समान ्क्क आवि संधही 
१५ वलगं, धम्त, िि्त आवि जातही या आधारािर नागररकामंधय े भेदभाि करता यिेार ना्ही. 

१५ (४) सामावजक आवि शैक्षविकदृष्ट्या मागास िगाांचया प्रगतहीसाठही विशेष तरतुदटींचा उल्ेख.

१६ (४) जया िगाांना पुरेसे प्रवतवनवधति ना्ही अशा कोितया्ही मागास िगा्तसाठही वनयुक्तहीचया िेळही जागा राखहीि 
ठेिणयासाठही शासन सक्षम आ्े. 

२२ (२) वनयोजन आवि वनि्तय प्रवरियेत आवदिासटींचा पररिामकारक स्भाग असािा म्िून ७३ आवि ७४िही 
घटना दुरुस्तही करणयात आलही. 

४६ समाजातहील दुब्तल गटाचया, विशेषतः अनुसवूचत जमातटींचया शैक्षविक आवि आवर््तक व्ताचही विशेष 
काळजही घेणयास शासनाचा पावठंबा आ्े. अशा घटकािंर सामावजक अनयाय ्ोऊ नये, तयांचे शोषि 
्ोऊ नये याचही काळजही शासन घेते. 

२४४ (१) आवदिासटींचया कलयािासाठही आवदिासही कलयाि सवमतया स्र्ापन करणयात येतहील. 
सन १९९६चया अनुसूवचत प्रदेश कायद्ाचही वयाप्तही िाढिणयात येईल. पंचायतटींचया माधयमातून 
राजयघटनेतहील दुरुस्तया अनुसूवचत प्रदेशांपयांत पो्ोचिणयात येतहील. 

७५ अनुसवूचत जमातटींचया कलयािास चालना देणयासाठही अर््तसा्ायय करणयात येईल. प्रशासनाचही दजा्ततमकता 
सुधारणयात येईल. 

३३० लोकसभेमधये अनुसूवचत जमातटींसाठही जागा राखहीि असावयात. 
३३२ राजयातंहील विधानसभांमधये अनुसूवचत जातही आवि जमातटींसाठही जागा राखहीि असावयात. 
३३५ केंद्र वकंिा राजय शासनाचया प्रशासकीय सिेांमधये आवि पदांिर वनयुकतया करताना, प्रशासनाचही 

पररिामकारकता वटकिून ठेिणयाचया दृष्हीने अनुसूवचत जातही आवि जमातटींचया सदस्यांचा विचार करणयात 
यािा या दावयािर वशक्कामोत्तब करणयात आले आ्े. 

िरासनराचे आणदम णवकरास करा्यमिक्म – 
आवदिासही विद्ाथयाांसाठही िसवतगतृ्े बांधिे, 

आवदिासही प्रदेशातहील वनरक्षर विभागात आवदिासही 
मव्लासंाठही शकै्षविक सकुंल बाधंि.े या योजनाअंतंग्तत 
अशासकीय ससं्र्ा/शासन स्र्ावपत स्िायतत ससं्र्ा/ 
शैक्षविक आवि स्कार संस्र्ांसारखया इतर ससं्र्ांना 
वनिडक प्रदेशांमधये शैक्षविक संकुल बांधणयासाठही 
संपूि्त वितत सा्ायय केले जाते. राजय आवदिासही 
विकास स्कारही मंडळ आवि इतर मंडळांना, ग्रामहीि 
धानय बँकांना मदतवनधहीचा पुरिठा करिे. स्ियंचवलत 
ससं्र्ा, आवदिासही विकासासाठही संशोधन आवि 
प्रवशक्षिासाठही अर््तसा्ायय वदले जाते. 

द्ािही उततहीि्त आवदिासही विद्ाथयाांना 
वशष्यितृततही, परदेशही जाणयासाठही वशष्यितृततही आवि ग्रंर् 
पेढा उपलबध करून दिेे, गुिितता आवि प्रवशक्षिाचा 
दजा्त सुधारिे, आवदिासही सल्ागार सवमतही, २० 
मुद्ांचया काय्तरिमातहील ११(बही) मदु्दा, आवदिासही 
विकास नहीतहीचे निे स्िरूप इतयादही. अशा विविध 
काय्तरिमांचया माधयमातून शासनाने आवदिासही 
लोकांचया सिाांगहीि विकासासाठही प्रयतन केले आ्ेत. 
मात्, यातहील सि्त काय्तरिम यशस्िही झाले असे ना्ही. 
तयामुळे आज्ही आवदिासटींचया समस्या आवि 
मागासलेपि कायम आ्े. 



34

प्गती तपरासरा
(१) आवदिासटींचा विकास धहीमया गतहीने का ्ोतो? 

कोितही्ही दोन कारिे वल्ा. 
(२) आवदिासटींचया धमा्तचे तहीन प्रकार नमूद करा. 
(३) आवदिासटींचा वबगर-आवदिासही लोकांशही संपक्क 

आलयाने वनमा्ति ्ोिाऱया कोितया्ही दोन 
समस्या सांगा.  

२.२ ग्रामीि समराज 

ग्रामहीि समाज म्िजे खेड्ांमधये रा्िारे लोक 
्ोत. ्ा समाज नैसवग्तक संसाधनांिर अिलंबून असतो. 
ग्रामहीि अर््तवयिस्र्ा प्रामुखयाने शेतही, पशुपालन आवि 
शेतहीपूरक वयिसायािर आधाररत असते. ्ा कृषहीप्रधान 
समाज ्ोय. ग्रामहीि प्रदेशात लोकसंखयेचही घनता कमही 
असते. ग्रामहीि जहीिनामधये पारंपररक मूलयवयिस्र्ेला 
म्त्ि आ्े. भारत ्ा प्रामुखयाने खडे्ांचा देश आ्े. 

शतकानुशतके भारतहीय खेडही स्िायतत, स्ितंत् 
आवि स्िािलंबही ्ोतही. खडे्ांचही ्ही ओळख वब्टहीश 
कालखंडात ्ळू् ळू पुसट ्ोऊ लागलही. या कालखंडात 
ग्रामहीि लोक विविध जहीिनपद्तटींशही संपका्तत येऊ 
लागले. िासा्वतक आवि स्िातंत्योततर काळात 
समाजशास्त्ज् भारतातहील खेड्ांमधहील सामावजक 
संघटनेचा पद्तशहीर अभयास करू लागले. भारतहीय 
ग्रामहीि समाज, तयाचही गवतमानता आवि मया्तदा समजून 
घेणयासाठही या अभयासाचा आधार घयािा लागतो. 
ग्रामहीि ऐकय, ग्रामहीि भागातहील वनिास पद्तही, ग्रामहीि 
िग्तरचना, भू सुधारिेचा पररिाम, कृषही क्षेत्ातहील 
अष्स्र्रता इतयादही बाबही या अभयासांतून प्रकाशात येतात. 

ग्रामीि समराजराची व्यराख्यरा 

 ए. डबल्यू. ग्रीन :  “खेडे समुदाय अर्िा 
ग्रामहीि समुदाय मया्तवदत भू प्रदेशात वनिास करिारा 
लोकसमू् ्ोय. या प्रदेशातहील सिाांचही जहीिनपद्तही 
समान असते.” 

 वरिटावनका ज्ानकोश : “ ग्रामहीि समाजामधये 
उपलबध जागा आवि लोकसंखयेचे गिुोततर कमही असते. 
म्िजेच, मोठ्ा जागेत कमही लोक रा्तात. अन्न 
धानयाचे, तंतूंचे आवि कचचया मालाचे उतपादन या 

ग्रामहीि समाजातहील प्रमुख आवर््तक वरिया आ्ेत”.   

साधया शबदातं सांगाियाचे झालयास, भारतहीय 
ग्रामहीि समुदाय म्िजे जिळपास ५००० लोकांचा 
समुदाय ्ोय (भारताचही सन २०११चही जनगिना). ्ा 
समुदाय कृषही आवि पूरक वयिसायांिर अिलंबून असतो. 
या समुदायाचे विवशष् भौगोवलक प्रदेशात कायमस्िरूपही 
िास्तवय असते. समुदायाचया का्ही सामावजक-आवर््तक 
आवि सासं्कृवतक रूढही समान असतात. 

ग्रामहीि समुदायाला दहीघ्त इवत्ास आ्े. श्रही 
जहीिनपद्तहीपूिथी लोक ग्रामहीि पद्तहीचे आयुष्य जगत 
असत. आता श्रांचही िाढ झालही असलही तरही, 
जगभरातहील लोकसंखया प्रामुखयाने ग्रामहीि भागांत 
रा्िारही आ्े. २०११ चया जनगिनेनुसार भारतातहील 
लोकसंखयेचया ६८.८४% लोक ग्रामहीि भागात रा्तात. 
६.४ लक्ष खेड्ांमधये मोठा जनसमुदाय रा्त आ्े.

ग्रामहीि भागांतहील जावतवयिस्र्ा, िग्त आवि कुटुंब 
संस्र्ा यांसारखया सामावजक संरचनांनही समाजशास्त्ज्ांचे 
लक्ष िधेनू घतेल ेआ्े. भारतातहील अवधकाशं समाजशास्त्हीय 
संशोधन ि लेखन ग्रामहीि समाजािरहील आ्े. 

पंचरा्यत रराज 
सन १९५७ मधये बलिंतराय मे् ता सवमतहीचया 

वशफारसहीनुसार पंचायतराजचही सुरुिात झालही. 
खडे्ांतहील शासन लोकशा्ही पद्तहीने चालािे 
म्िून पंचायत  राज ्ही वत्स्तरहीय वयिस्र्ा वनमा्ति 
करणयात आलही. स्र्ावनक पातळहीपासून िरचया 
पातळहीपयांत अशही या वयिस्र्ेचही रचना ्ोतही. 
ग्रामहीि पंचायतहीचे तहीन स्तर पुढहीलप्रमािे आ्ेत: 

वजल्ा पररषद 
पंचायत सवमतही 
ग्रामपंचायत 
पूिथीचया काळही ग्रामहीि पंचायतहीमधये 

खेड्ातहील पाच िररष्ठ सदस्यांचा समािेश ्ोत 
असे. नयाय प्रदान करिे ्े या पंचायतहीचे काम 
असे. आधुवनक पंचायत वनमा्ति करणयाचा ्ेतू 
प्रशासकीय आ्े: ग्रामहीि पुनबाांधिही आवि विकास 
्े तयामागचे कारि ्ोय. 
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ग्रामीि समराजराची वैणिष्टे् 

(१) ग्राम समुदरा्य : ग्रामहीि भागामधये रव्िाशांचया 
गरजांचही पूत्तता केलही जाते. ग्रामहीि समुदायामधये 
ऐकयभािना अष्स्ततिात असते. स्र्ावनक गरजांचया 
पूत्ततेिर ग्रामहीि भागाचा विकास आधाररत असतो. 

(२) आकरारराने लहरान भूप्देि : आकाराने ल्ान 
भूप्रदेश म्िजे ग्रामहीि प्रदेशाचा आकार ल्ान आवि 
तरे्हील लोकसंखयेचही घनता कमही असते. भारतहीय 
संदभा्तत, सुमारे ५००० लोकसंखया असलेला समुदाय 
म्िजे “ग्राम” अर्िा खेडे ्ोय. 

(३) ककृरी क्षेरिराचे वचमिसव : ग्रामहीि प्रदेशात कृषही 
वयिसाय प्रमुख आ्े. परंतु, ्ा उपजहीविकेचा एकमिे 
स्ोत नसून तही एक जहीिनपद्तही आ्े. आपलया एकूि 
राष्ट्हीय उतपन्नातहील जिळपास ४० टक्के िाटा ्ा कृषही 
क्षेत्ाचा आ्े. येर्हील ६० टककयांपके्षा अवधक लोकसंखया 
कृषही क्षेत्ािर अिलंबून ्ोतही. यामधये कुंभारकाम, 
सुतारकाम, लो्ारकाम, टोपलया विििे इतयादही बाबटींचा 
समािेश ्ोतो. 

(४) अनौपचराररकतरा : भारतहीय खेड्ांमधये 
प्रार्वमक संबंधांचा पगडा आ्े. ग्रामहीि संबंधांमधये 
अनौपचाररकता, वयष्क्तगतता आवि समािेशकता असते. 
येर्े वयक्तहीचया व्तापेक्षा सामुदावयक बांवधलकीला 
म्त्ि आ्े. या ‘ऐकयभािामुळे’ सामावजक बांवधलकी 
वटकिून ठेिायला मदत ्ोते. 

(५) सरामराणजक एकणजनसीपिरा : ग्रामहीि प्रदेशात 
विचार, ित्तन, पोशाख, कृतही आवि जगणयामधये 
एकवजनसहीपिा असतो. परंपरा आवि रूढटींना अनुसरून 
ित्तन करणयाचही ितृततही ग्रामहीि भागात आढळते. गरजेचया 
िेळही ग्रामहीि भागातहील लोक परस्परांना स्काय्त करतात. 
अलहीकडचया काळात राजकीय ्स्तक्षेपामुळे या ऐकय 
भािनिेर विपरहीत पररिाम झाले आ्ेत. 

(६) कुटुंबरालरा महत्व : कुटुंब वयिस्र्ा ग्रामहीि 
समुदायाचया केंद्रस्र्ानही आ्े. एकत् कुटुंबपद्तही ्ा 
एकेकाळही ग्रामहीि समुदायाचा आधारस्तभं ्ोता. आता 
मात् एकत् कुटुंबपद्तहीचे म्त्ि ्ळू्ळू कमही झाले 
आ्े. तरही्ही वनि्तय मात् सि्त सदस्य एकवत्तपिे घेतात. 

सोरोकीन आवि वझममरमन ्े ग्रामहीि 
समुदायाचही िैवशष्ट्ये सांगताना म्ितात की, कुटुंब 
्े सामावजक जबाबदारहीचे एकक/प्रमाि आ्े 
आवि ते सामावजक वनयम आवि संबंधािर 
आधाररत आ्े.

(७) स्सरि्यरंाचे स्रान : ग्रामहीि भागातहील ष्स्त्या 
आज्ही पुरुषप्रधान वनयंत्िाखालही रा्तात. येर्हील स्त्ही 
आवि पुरुषांचया मनात ‘पावतव्रतय’ (ष्स्त्यांचही िैिाव्क 
वनष्ठा) ्ही आदश्त भािना कोरलही गेलही आ्े. भारतहीय 
परंपरेनुसार ष्स्त्यांचया पवतव्रता असणयाला अननयसाधारि 
म्त्ि आ्े. यामुळे ष्स्त्यांनही्ही ते जनमजात कत्तवय 
मानले आ्े. ष्स्त्यांनही तयांचही पारंपररक कत्तवय े बजाििे 
अपवेक्षत आ्े. ष्स्त्यांचया दुययम स्र्ानाला समाजात 
अवलष्खत मानयता आ्े. 

(८) धममिश्रद्रा : धावम्तक रहीतही आवि विधटींिर 
अननयसाधारि विशिास ्े ग्रामहीि समुदायाचे प्रमुख 
िैवशष्ट्य ्ोय. ग्रामहीि भागात समतृद्ता रा्ािही म्िून 
धावम्तक विधही केले जातात. धम्त, दिे आवि धावम्तक 
परंपरािंर ग्रामहीि समुदायाचा प्रगाढ विशिास आ्े. 
प्रतयेक गािाचही एक देिता आ्े. वतला ‘ग्रामदेिता’ 
म्िून ओळखले जाते. प्रतयेक जातहीचे लोक ग्रामदिेतेला 
पूजय मानतात. वकमान िषा्ततून एकदा गािामधये जत्ा 
वकंिा उतसि साजरा केला जातो. याखेरहीज, लोक 
तयांचया कौटुवंबक देितेचे् ही पूजन करतात. 

(९) जराणतव्यवस्ेचरा पगडरा : ग्रामहीि समाजाचया 
जहीिनापासून जातही वयिस्र्ा िेगळही करता यिेार ना्ही. 
जावतवयिस्र्ा श्रेिहीरचनेिर आधाररत आ्े (या 
वयिस्र्ेमधये “शुद्ता आवि अशदु्तेचया” कलपनेनुसार 
रूढही आवि धावम्तक कृतही ठरतात, वयिसायाचे स्िरूप्ही 
यािरूनच ठरते). विविध जातटींमधहील ्े परस्परािलंवबति 
बलुतेदारही वयिस्र्ेमधये प्ाियास वमळते. म्िजेच, 
परंपरेनुसार, िररष्ठ जातटींना कवनष्ठ जातटींकडून सिेा 
वमळतात. 

विशेषतः स्िातंत्यप्राप्तहीनंतर भारतहीय खडे्ांचही िर 
उल्ेख केलेलही िैवशष्ट्ये बदललही आ्ेत ्े नमूद करिे 
म्त्िाचे आ्े. म्िून आता या िैवशष्ट्यांकडे बदलाचया 
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आवि तुलनातमक दृवष्टकोनातून प्ािे लागते.

भरारती्य ग्रामीि समराजराच्यरा समस्यरा

आता भारतहीय ग्रामहीि भागामधये झपाट्याने बदल 
्ोत आ्े ्े खरे आ्े. ग्रामहीि जहीिनाचया प्रतयेक 
क्षते्ात या बदलांचा सकारातमक पररिाम झाला असे 
ना्ही. बहुतांश खडे्ांसमोर दाररद्र्य, बेरोजगारही, 
वनरक्षरता, कज्तबाजारहीपिा, अंधश्रद्ा यांसारखया समस्या 
आ िासून उभया आ्ेत.

ग्रामीि समराजराच्यरा समस्यरा पुढीलप्मरािे: 

(१) दराररद्र्य : दाररद्र्य ्ही सामावजक-आवर््तक 
बाब आ्े. समाजातहील का्ही लोक तयांचया मूलभूत 
गरजा्ही पूि्त करू शकत ना्हीत तेव्ा ते दाररद्र्यािस्र्ेत 
असतात. ग्रामहीि भागातहील बहुतांश लोक दररद्रही, 
बेरोजगार अिस्र्ेत असतात. तयांचही आवर््तक पररष्स्र्तही 
वबकट असते. ग्रामहीि भागातहील गरहीब लोकांमधये लघु 
आवि अलप भूधारक शेतकरही, शेतमजूर आवि ग्रामहीि 
कारागहीर यांचा समािेश ्ोतो. 

(२) णनरक्षरतरा : श्रही लोकसंखयेशही तुलना करता, 
ग्रामहीि भागात वनरक्षरतेचे प्रमाि अवधक असते. 
प्रार्वमक वशक्षि ्ा प्रतयेक बालकाचा मूलभूत ्क्क 
आ्े. यासाठही शासनाने का्ही विशेष तरतुदही (उदा्रिार््त, 
सि्त वशक्षा अवभयान) केलया आ्ेत. मुले आवि 
प्रौढांमधये वनरक्षरतेचे मोठे प्रमाि आज्ही कायम आ्े. 
अर््तसंकलपात ग्रामहीि भागासाठही तुटपुंजया तरतुदही ्े 
तयामागचे कारि ्ोय. विविध काय्तरिम अर्िा तरतुदटीं 
वयवतररक्त ग्रामहीि भागातहील वशक्षिाचही गुिितता ्ही 
वचंताजनक बाब आ्े. 

ग्रामीि णवकरास

(३) परारंपररकतरा, पुररािमतवराद आणि अंधश्रद्रा  
भारत आज्ही पुरािमतिादही समाज आ्े. येर्हील 
लोकांचे विचार आवि श्रद्ा पारंपररक आ्ेत. पारंपररक 
रूढही, धम्त, जहीिनपद्तहीला आज्ही म्त्ि आ्े. अशही 
जहीिनपद्तही आवि दृवष्टकोन बदलणयासाठही ग्रामहीि 
लोक प्रवतकार करतात. येर्हील लोक बदल स्ज 
स्िहीकारत ना्हीत. अनेकदा ते बदलाचा प्रवतकार करतात. 
निहीन का्ही स्िहीकारणयाबद्दल तयांचयात धास्तही असते, 
तसेच परंपरािादही ि दिैिादही दृष्ष्कोनामुळे तयानंा फारसा 
बदल नको असतो.

(४) जराणतव्यवस्ेचरा प्भराव : जावतवयिस्र्ेनुसार 
पारंपररक ्क्क, अवधकार आवि दंड या बाबही आज 
फारशा नजरेस पडत ना्हीत. परंतु, जावतवयिस्र्ा 
लोकांचया विचारांत इतकी वभनलही आ्े की, सामावजक 
संबंध या वयिस्र्ेमुळे आकार घेतात. असे असले तरही, 
दैनंवदन आयषु्यातहील वयि्ारांमधये मात् ग्रामहीि लोक 
एकमेकांना स्काय्त करतात. (प्रतयेक जातहीतहील लोकांचही 
कामे ठरलेलही आ्ेत.) जातटींचे सि, उतसि समान 
असतात. तयाला सिाांचही मानयता असते. 

(५) िेतकऱ्यरांच्यरा आत्महत््यरा :  शेतकरही 
आतम्तया ्ही समस्या प्रामुखयाने भारतात गंभहीर 
स्िरूपाचही आ्े. याचे कारि असे की, यरे्हील बहुतांश 
लोकसंखया उपजहीविकेसाठही कृषही वयिसायािर आधाररत 
आ्े. आतम्तया केलेलया शेतकऱयांपैकी अवधक 
शेतकरही कज्तबाजारही ्ोते. भारतातहील कृषही क्षेत्ािर 
आवर््तक सुधारिांचा अंशतः सकारातमक पररिाम झाला 
्े मात् नक्की. या सुधारिांचे नकारातमक पररिाम्ही 
प्ाियास वमळतात. 

(६) स्सरि्यरंाचे दुय्यम स्रान : कुटुंब, धम्त, रूढही 
आवि परंपरांचया वनयंत्िामुळे समाजात ष्स्त्यांना दुययम 
स्र्ान आ्े. समाजाचया प्रतयेक स्तरािर वपततृसतताक 
मूलये आवि पद्तटींचा पगडा आ्े. यामुळे समाजात 
दुजाभाि वनमा्ति ्ोतो आवि वलंगभािाबाबत ठाम मते 
तयार ्ोतात.  

(७) कौटुंणबक वराद : जवमनहीचया मालकीिरून 
ग्रामहीि भागांमधये कौटुंवबक िाद ्ोिे ्ही बाब निहीन 
ना्ही. अशा तटं्यांमुळे अनेक संयुक्त कुटुंबे उदधिस्त 
झालही आ्ेत. कुटुंबातहील अनेक सदस्यांमधये जवमनहीचही 
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िाटिही झालयाने जवमनहीचया तुकड्ांिर वपक घेिे शकय 
्ोत ना्ही. उदा्रिार््त, एक एकर इतकया ल्ान 
जवमनहीचही चार भागांमधये विभागिही करणयात आलही तरही 
अशा जवमनहीिर वपकांचही लागिड करिे आवर््तकदृष्ट्या 
परिडत ना्ही. मालमततचेया तंट्यांमुळे ग्रामहीि भागांतहील 
शेतकऱयांचे मोठ्ा प्रमािात नुकसान ्ोते. तयामुळे 
सा्वजकच, तयांचया पुढहील वपढहीला िादग्रस्त जवमनहीिर 
शेतही वयिसाय करणयास प्रोतसा्न वमळत ना्ही.  

ग्रामीि णवकरासराचे प््यत्न 

सन १९५० पासून, ‘विकसनशहील’ देशांमधये 
ग्रामहीि भागातहील सामावजक बदल ्ा अभयासाचा 
म्त्िपूि्त विषय ठरला आ्े. विकसनशहील देशांमधये 
राष्ट्हीय पातळहीिर आवर््तक विकासासाठही प्रयतन केले 
जातात. ्े प्रयतन विशेषतः कृषही क्षेत्ासाठही केले जातात. 
ग्रामहीि समाजातहील सामावजक बदल कोितया वदशेने 
्ोतो आ्े? या संदभा्तत, भारतहीय समाजशास्त्ज् ए. 
आर. देसाई यांनही विकास काय्तरिमांचही वनष्पततही म्िून 
ग्रामहीि पररित्तनाचया का्ही पद्तही शोधून काढलया. 
ग्रामहीि सामावजक बदलाचे चार मुखय प्रिा् तयांनही नमूद 
केले : 

(१) कृषही आधाररत समाजाचे उदरवनिा्त् 
अर््तवयिस्र्पेासून बाजारपेठ अर््तवयिस्र्ेत 
जलद गतहीने झालेले रूपांतर.

(२) आधुवनक ततं्ज्ानाचा पररिाम म्िून जलद 
रुपांतर.

(३) जमहीनदारांसारखया मधयस्र्ांचे वनमू्तलन. 
(४) श्रही आवि राष्ट्हीय संस्र्ांशही संपक्क असलेलया 

विविध संघटना आवि ससं्र्ांचा उदय. 

ए. आर. देसाई यांचया मतांचा विचार करता, 
शासनाचया प्रयतनांमुळे ग्रामहीि समुदायात पररित्तन झाले 
्े आपलया धयानात येते. स्िातंत्यप्राप्तहीनंतर सन १९५२ 
मधये ‘समुदाय विकास काय्तरिम’ राबिणयात आले. 
खेड्ाचंया सिाांगहीि विकासासाठही ्ा उपरिम ्ातही 
घेणयात आला. ग्रामहीि समुदायाचया कलयािासाठही 
ग्रामस्र्ांनही विकास प्रवरियेत स्भागही व्ािे ्ा समुदाय 
विकास काय्तरिमांचा उद्देश ्ोता. नंतर सन १९५७ 
मधये पंचायतराज वयिस्र्ा (स्र्ावनक स्िराजय संस्र्ा) 
सुरू करणयात आलही.  सन १९७९ मधये समुदाय विकास 

काय्तरिमाऐिजही एकातमहीक ग्रामहीि विकास काय्तरिम 
(आयआरडहीपही) राबिणयात आला. 

भरारत सरकरारने ग्रामीि णवकरासरासराठी अलीकडे 
हराती घेतलेल्यरा कराही ्ययोजनरा ः 
(१) प्रधान मंत्ही ग्राम सडक योजना, 
(२) दहीनदयाळ उपाधयाय ग्रामहीि कौशलय योजना, 
(३) स्िि्तजयंतही ग्राम स्िरोजगार योजना/ राष्ट्हीय 

ग्रामहीि उपजहीविका मो्हीम, (SGSY) 

(४) प्रधानमंत्ही ग्रामहीि विकास वशष्यितृततही योजना, 
(५) म्ातमा गांधही राष्ट्हीय ग्रामहीि रोजगार ्मही 

योजना, (MGNREGS) 
(६) संपिू्त ग्रामहीि रोजगार योजना, (SGSY) 
(७) सि्त वशक्षा अवभयान, (SSA)

(८) संसद आदश्त ग्राम योजना, (SGSY)

(९) राष्ट्हीय सामावजक सा्ायय काय्तरिम, 
(१०) प्रधान मंत्ही आिास योजना/इंवदरा आिास 

योजना, अंतयोदय अन्न योजना इतयादही, 
(AAY)  

तुमहरालंरा हे मराहीत आहे करा?

भारतहीय ग्रामहीि समाजात प्रामखुयान ेस्िातंत्यप्राप्तहीनतंर 
पररित्तन झाले. अनके जमहीन सधुारिा कायद्ाचंा पररिाम 
म्िनू ग्रामहीि भागातहील बदलाला गतही आलही. 

ग्रामहीि आवि श्रही समाज परस्परांिर अिलंबून 
असलयाने या समाजांमधये साततयाने संपक्क येतो. 
उदा्रिार््त, श्रातहील लोक कृषही उतपादनासाठही 
शेतकऱयांिर अिलंबून आ्ेत. तयाचप्रमािे कृषही उतपादन 
िाढिणयाचया नवया ततं्ज्ानासाठही ग्रामहीि समाज श्रही 
समाजािर अिलंबून आ्े. ्ळू् ळू ग्रामहीि समाजाचही 
िैवशष्ट्ये बदललही आ्ेत असे धयानात येईल. यािरूनच 
ग्रामहीि-श्रही साततय (सतत संपक्क) ्ही संज्ा रूढ 
झालही. रस्तेबांधिही आवि दळििळि विकासामुळे 
अनेक सामावजक, आवर््तक बदल घडून आले. 
उदा्रिार््त, जावतवयिस्र्ा क्षहीि झालही. यामुळे आता 
गवतशहीलता िाढलही आ्े. पिूथीचया िस्तूविवनमयाऐिजही 
चलनािर चालिारही बाजारपेठ वनमा्ति झालही आ्े (पैसा 
्े विवनमयाचे साधन झाले आ्े). 
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प्गती तपरासरा
(१) ग्रामहीि समुदायाचही तहीन िैवशष्ट्ये सांगा.  
(२) ग्रामहीि समुदायातहील तहीन बदल नमदू 

करा. 
(३) ग्रामहीि विकासासाठही भारत सरकारने 

सुरू केलेलया कोितया्ही तहीन योजना 
नमूद करा. 

ककृती ४
भारतहीय समाजािरहील जातही वयिस्र्ेचा प्रभाि 

आजचया काळामधये आपिास कमही झालेला वदसून 
येतो. या विधानािर िगा्तमधये चचा्त वकंिा िादवििाद 
करा.

२.३ भरारतरातील िहरी समुदरा्य 

श्रही समाजामधय ेिेगिेगळही जहीिनपद्तही असलेलही 
गािे, श्रे आवि म्ानगरांचा समािेश ्ोतो. औद्ोवगक 
विकासामुळे श्रहीकरि झाले आवि तयाचा पररिाम 
म्िून श्रही समाज उदयास आला. प्रतयेक देशात 
िैवशष्ट्यपूि्त श्रही समाज असतो. एखादा समुदाय श्रही 
आ्े ्े ठरिणयासाठही का्ही वनकष िापरले जातात. 
पैकी, का्ही वनकष पुढहीलप्रमािे आ्ेत: लोकसंखयेचही 
घनता, वयिसायाचे प्रकार, सामावजक संघटन, 
िैवशष्ट्यपिू्त पररसर आवि वयापक समाजाचया 
ससं्कृतहीपेक्षा वभन्न संस्कतृही. लुईस िर््त यांचया शबदांत 
श्र म्िजे, “सामावजक िैविधय जपिाऱया वयक्तटींचही 
तुलनेने मोठही, लोकसंखयेचही अवधक घनता असलेलही 
आवि कायमस्िरूपही िसा्त ्ोय”. युरोप आवि 
अमेररकेतहील पूिथीचया समाजशास्त्ज्ांनही श्रांचया उदय 
आवि ितृद्हीचा तपशहीलिार अभयास केला आ्े. यांमधये 
फवड्तनांड टॉनहीज, एवमल डुरखहीम, मॅकस िेबर, जॉज्त 
सहीमेल, रॉबट्त पाक्क आवि लुईस िर््त यांचा समािेश 
्ोतो. श्रही जहीिनशैलहीिर तयांनही तयांचही मते मांडलही. 

श्रही भाग वकंिा श्रही भागातहील लोकांचे 
एकत्हीकरि ्ही एक मानिही िसा्त ्ोय;  लोकसंखयेचही 
अवधक घनता आवि पायाभूत सोयहीसुविधांचही उपलबधता 

्ही या श्रही मानिही िसा्तहीचही िैवशष्ट्ये ्ोत. श्रे, 
नगरे आवि उपनगरे असे श्रही भागाचे िगथीकरि केले 
जाते.

िहरी भरागरातील लयोकसंख्यचेी घनतरा

िहरी समराजराची व्यराख्यरा

 मॅकस िरेबर : पुढहील पाच लक्षिांिरून श्रही 
समुदायाचही वयाखया स्पष् ्ोते: (१) ठराविक भूप्रदेश 
(२) बाजारपेठ (३) कायदे संव्ता आवि नयायवयिस्र्ा 
(४) श्रही नागररकांचया संघटनेतून नागरही स्काया्तचही 
जािहीि आवि (५) श्रातहील अवधकारही नेमणयासाठही 
श्रातहील नागररकांना पुरेशही राजकीय स्िायततता.  

 हरेन्री परेररेन : “नागरही संस्कतृहीचया विकासाचही 
दोन मूलभूत िैवशष्ट्ये आ्ेत: वबगर श्रही सरंजामशा्ही 
सतताधाऱयांकडून संपततही आवि राजकीय स्िायतततेसाठही 
वयापारािर अिलंबून असलेला बझुिा्त (‘आ्े रे’ िग्त) 
वकंिा मधयम िग्त आवि श्रही नागररकांचे सामुदावयक 
संघटन. अशा संघटनामुळे श्राला स्र्ावनक सरंजामश्ा 
वकंिा धावम्तक अवधकाऱयांचया वनयंत्िातून मुक्त 
करणयासाठही आिशयक तो संघटनभाि वनमा्ति ्ोतो”   

 मरेरर्म-िरेबसटर शब्दकोष : “जया 
समाजामधये आधवुनक औद्ोवगक स्िरूपाचे नागरहीकरि 
झाले आ्े आवि जेर्हील सासं्कृवतक परंपरा िैविधयपूि्त 
आ्े तो समाज श्रही समाज ्ोय. अशा समाजात 
धम्तवनरपेक्ष मूलयांिर भर आ्े. मात्, ्ही मूलये समाजकेंद्रही 
नसून वयक्तहीकेंद्रही आ्ेत”.

उपरोक्त वयाखयांिरून श्रही समाजात लोकसंखयेचही 
अवधक घनता आवि इतर प्रदेशांशही तुलना करता मानिही 
िैविधय प्ाियास वमळते. समाजातहील बहुतांश 
लोकसंखया असलेलही मोठही श्रे ्ही अगदही अलहीकडचही 
घटना आ्े. श्रहीकरिाचया प्रवरियेमुळे श्र वनमा्ति 
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्ोते आवि नंतर तयाचा विकास ्ोतो. श्रहीकरि ्ा 
विकास प्रवरियेचाच एक भाग आ्े. 

िहरी समराजराची वैणिष्टे् 

श्रही समाजाचही िैवशष्ट्ये पुढहीलप्रमािे आ्ेत: 

(१) बहुणजनसीपिरा : श्रही समाजात सामावजक 
आवि सांस्कृवतक बहुवजनसहीपिा ्ा विविध िग्त आवि 
वयिसाय यांमधये प्ाियास वमळतो. जातही, भाषा आवि 
धम्त याबाबटींमधये श्रही भागांमधये संवमश्रता आवि िैविधय 
असलयाने श्रांना विशिवयापही ि स्नशहीलता ्े गुि 
प्रदान करते. का्ही िेळा याच बाबही सामावजक ताि-
तिािासाठही कारिहीभूत ठरतात. विविध प्रदेशांतहील 
विविध ससं्कतृहीचे लोक रोजगार, वशक्षि, िैद्क आवि 
आरोगयसिेेचया शोधात श्रही भागात स्र्लांतररत ्ोतात. 
श्रही समाज बहुवजनसही आ्े. ्ा समाज िैविधय आवि 
संवमश्रतेसाठही ओळखला जातो.  

ककृती ५
श्रही िस्तयांमधहील बहुवजनसहीपिाचया 

सकारातमक आवि नकारातमक पररिामाचंही चचा्त करा.

(२) लयोकसंख्येची अणधक घनतरा : श्रही समाज 
िैविधयपूि्त आवि संवमश्र असलयाने ्ा बहुवजनसही समाज 
म्िून ओळखला जातो. श्रही समुदायांमधये अनेक 
संस्कृतही एकिटलया आ्ेत. ग्रामहीि भागांपके्षा श्रे 
आवि नगरांमधये लोकसंखयेचही घनता अवधक आ्े.
म्ानगरे ्ही इंग्रजही उकतही ‘अब्तन ऑकटोपस’ याप्रमािे 
ग्रामहीि भागातहील लोकांना आपलया प्रभाि क्षेत्ामधये 
ओढून घेणयाचे काम करतात. श्रही केंद्रांमधये साततयाने 
येिारा लोकांचा ओघ याला कारिहीभूत आ्े. 

(३) णभन्न णभन्न व्यवसरा्य : श्रातहील 
वयिसायांचे विशेषहीकरि झालेले आ्े. वयिसायासाठही 
आिशयक श्रम विभाजन आवि विशेष संधटींचही उपलबधता 
आ्े. श्रही भागांतहील वयिसाय प्रामुखयाने वबगर-कृषही 
पद्तहीचे आ्ेत. ्े वयिसाय उतपादन, वयापार आवि 
िाविजय, वयािसावयक आवि शासकीय सिेा यांिर 
आधाररत आ्ेत.   

(४) सरामराणजक गणतिीलतेचे अणधक प्मराि : 
श्रही भागातहील लोक जेव्ा सामावजक िग्तवयिस्र्ा 

आतमसात करतात. तेव्ा जातहीवयिस्र्ा क्षहीि ्ोऊन 
तयांचही सामावजक गवतशहीलता िाढते. अवप्तत दजा्त 
(जनमतः प्राप्त झाालेले सामावजक स्र्ान) पके्षा अवज्तत 
दजा्तला (वशक्षि ि वयिसायामुळे प्राप्त झालेले सामावजक 
स्र्ान) वमळालेलया स्र्ानामुळे समाजात जास्त म्तति 
प्राप्त ्ोते. तयामुळे वयकतहीला स्िबळािर ि गिुिततेिर 
आपला सामावजक दजा्त िाढविता येतो.  

मुंबई श्राचया एकिू भूप्रदेशािरहील एक 
षष्ांश भाग एक ्जार मािसांनही वयापलेला आ्े. 
प्रतयक्षात बतृ्नमुंबईचया आराखड्ानुसार, ्जार 
मािसांनही चार एकर भाग वयापलेला असािा असे 
सुचिणयात आले आ्े. भारतातहील म्ानगरांमधये 
‘वनरपेक्ष’ आवि ‘सापेक्ष’ अशा दोन्ही प्रकारचही 
दाटहीिाटही आढळते. श्रांमधये लोकसंखयेचही घनता 
प्रचंड आवि म्िून वनरपेक्ष; आवि घनता अवधक 
नसलही तरही श्रातहील लोकांना सोयही-सुविधा 
पुरिणयाचही समस्या असलयाने तयाचे स्िरूप सापेक्ष 
आ्े. यामुळे वनिास, िहीज पुरिठा, पािही पुरिठा, 
दळििळि, रोजगार यांसारखया पायाभूत सोयही-
सुविधािंर प्रचंड ताि येत आ्े. वदल्ही श्रातहील 
लोकसंखयेचही घनता कमही करणयासाठही वदल्हीचया 
परहीघामधये गािे विकवसत करणयाचा प्रयोग फारसा 
यशस्िही ठरलेला ना्ही. 

तुमहरालरा हे मराणहत आहे करा?

 

(५) दुय्यम नरातेसंबंध : श्रही समाजात 
वयक्तटींतहील नातेसंबंध दुययम स्िरूपाचे आ्ेत. येर्हील 
नातेसंबंध प्रार्वमक स्िरूपाचे ना्हीत. म्िजेच, श्रही 
भागांमधये लोक समोरासमोर येऊन संिाद साधणयाचही 
शकयता कमही असते. श्रांमधये लोकांचही श्रही 
जहीिनशैलही असते. म्िजेच येर्हील लोकांचही औपचाररक 
संिाद, वयक्तही वनरपेक्ष ित्तन, नातलगांवयवतररक्त इतरांशही 
नाते, सासं्कृवतक िैविधय, क्लब, बगहीचे, उप्ारगतृ्े, 
वचत्पटगतृ्े, बाजारपेठ इतयादही वठकािही फािला िेळ 
घालििे अशही संस्कतृही प्ाियास वमळते.  

(६) बराजरारपेठ-आधराररत अ्मिव्यवस्रा : 
श्रांतहील आवर््तक संघटन ्े बाजारपेठ आवि चलन 
अर््तवयिस्र्ेिर आधाररत आ्े. बाजारपेठ विकसन ्े 
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आजचया श्रही केंद्रांचे प्रमुख िैवशष्ट्य आ्े. उदा., 
ई-माककेवटंग, ई-वबझनेस इ. आज ऑनलाईन बाजारपेठेचा 
पया्तय देखहील खुला आ्े. ्ही बाजारपेठ नफा-चवलत 
आ्े. जयामुळे वयवकतकेंवद्रत ित्तनाला चालना वमळते.

(७) सुधराररत परा्यराभूत सयो्यीसणुवधरा : गॅस, 
टवेलफोन, वपणयाचे पािही, इंटरनेट, रस्ते जाळे, विमानतळे, 
मेटट्ो रेलिे, खरेदही मॉल, वयािसावयक केंद्रे श्रांमधये  
प्ाियास वमळतात. विविध नागरही सोयही सुविधांचा 
समािेश करणयासाठही श्र विकास काय्तरिमांचे िेळचया 
िेळही अद्याितहीकरि केले जाते. यामधये रस्ते, िहीज 
पुरिठा, पािहीपुरिठा, कचरा वयिस्र्ापन इतयादटींचा 
समािेश ्ोतो. 

(८) णवभक् कुटुंब पद्ती : श्रही भागात 
संयुक्त कुटुंबांचही संखया कमही असून विभक्त कुटुंबांचही 
संखया िाढते आ्े. वयक्तहीकेंवद्रततेमुळे येर्हील विभक्त 
कुटुंबांचही संखया िाढते आ्े. आजचया काळात कुटुंब 
वयिस्र्ा अष्स्र्र आ्े. कुटुंबापेक्षा वयक्तहीला अवधक 
म्त्ि वदले जाते. 

(९) वगथी्य जरािीव : यरे्हील लोकांना िगथीय 
जािहीि असून ते पुरोगामही आ्ेत. विज्ान आवि 
ततं्ज्ानाचया क्षते्ातहील आधुवनक घडामोडटींशही येर्हील 
लोक संपका्तत येतात. यरे्हील लोकांना तयांचया ्क्कांचही 
जािहीि आ्े. ्क्कांचे रक्षि करणयाचया चळिळहीत ्े 
लोक स्भागही ्ोतात. 

(१०) औपचराररक सरामराणजक णन्यंरिि : लोकांचया 
ित्तनािर वनयंत्ि ठिेिाऱया अनौपचाररक साधनांस् 
कायदे, विवधविधान, पोलहीस यंत्िा आवि नयायालये ्ही 
औपचाररक सामावजक वनयंत्िाचही साधने गरजेचही 
असतात. आता कुटुंबातहील िररष्ठ, धावम्तक नेततृति, 
आवि वशक्षकांचया पारंपररक वनयंत्िाचे प्रमाि आता 
कमही झाले आ्े.  

(११) गुंतरागुंतीचे श्रम णवभराजन : श्रही भागात 
स्पष् आवि विशेषहीकृत श्रम विभाजन आढळते. 
ससं्र्ेचया मागणयानंुसार लोकांना तयांचया कामाचे 
प्रवशक्षि वदले जाते. विविध वयिसायांचे एकमेकांिरहील 
अिलंवबति वदसून येते. उदा., िैद्कीय वयिसायामधये 
स्त्हीरोगतजज्, रेवडओलॉवजस्ट,  बालरोगतजज्, भूलतजज्, 

िैद् इ. यामधये अिलंवबति वदसून येते.

प्गती तपरासरा
(१)  श्रही जहीिनशैलहीचही कोितही्ही तहीन 

िैवशष्ट्ये नमूद करा. 
(२) ग्रामहीि समाजापेक्षा श्रही समाजात 

विभक्त कुटंुब पद्तही का प्रचवलत आ्?े 
(३) दुययम नातेसंबंध ्े श्रही समुदायाचे 

म्त्िपूि्त िैवशष्ट्य का मानले जाते? 

िहरी समराजराच्यरा प्मु्ख समस्यरा 

नैसवग्तक कारिांमुळे आवि स्र्लांतरामुळे श्रांतहील 
लोकसंखयेचही झपाट्याने िाढ झालही. यामुळे वनिास, 
आरोगयरक्षिार््त सुविधा, दळििळि, पािहीपुरिठा, 
िहीजपुरिठा, आरोगय, वशक्षि इतयादही नागरही सुविधांिर 
प्रचडं ताि आला. भारतामधय े(२०११ चया जिगिननेसुार) 
३१.१६% लोक श्रांमधये रा्तात. जगभरातहील इतर 
देशांपेक्षा भारतामधये श्रहीकरिाचे प्रमाि कमही असले 
तरही सधयाचया काळात भारतासमोर श्र िाढहीचही गंभहीर 
समस्या आिासून उभही आ्े. दाररद्र्य, बेरोजगारही आवि 
ग्रामहीि स्र्लांतररतांमधहील अलप रोजगार, भहीक मागिे, 
चोरही, घरफोडही यांसारखया इतर सामावजक समस्यांचे 
प्रमाि वदिसेंवदिस िाढते आ्े. सन २०३० पयांत, 
भारतहीय लोकसंखयेचया ५० टककयांपेक्षा अवधक लोक 
श्रही भागांत रा्तहील असा अंदाज आ्े. 

प्मु्ख िहरी समस्यरा पुढे नमूद केल्यरा आहेत 

(१) असतराव्यसत िहरे : अस्तावयस्त श्रे वकंिा 
लोकसंखया आवि भौगोवलक संदभा्तने श्रांचा िाढता 
पसारा ्े श्रही समस्यांचे मूळ आ्े. श्रांचया अिाढवय 
आकारामुळे समस्यांिर तोडगा काढणयासाठही येर्हील 
अर््तवयिस्र्ा अपुरही पडते. श्रांमधये खेड्ांतून आवि 
ल्ान गािांतून साततयाने स्र्लांतर झाले आ्े. यामुळे 
श्रांचे आकारमान िाढतेच आ्े. शेतजवमनहीचा ताबा 
घेऊन अस्तावयस्त श्रे िाढतच आ्ेत.  

(२) दराटीवराटी : कमहीत कमही जागेत भरपूर लोक 
रा्तात अशही दाटहीिाटहीचही पररष्स्र्तही श्रांमधये आढळते. 
श्रही भागांतहील लोकसंखया िाढलयाने तयाचा पररिाम 
म्िून दाटहीिाटहीचही समस्या उद्भिते. ल्ानगया जागेत 
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बहुतांश लोक रा्तात अशा श्रासमोर दाटहीिाटहीचही 
समस्या उद्भििे यात का्ही अनपवेक्षत ना्ही. भारतातहील 
सि्तच मोठ्ा श्रांमधये ्ही समस्या प्ाियास वमळते.

(३) णनवरास आणि झयोपडपट्टरा  : लोकसंखयेचया 
दाटहीिाटहीमुळे श्रही भागात वनिास वयिस्र्चेही कमतरता 
वनमा्ति ्ोते. तयातलया तयात जया श्रही केंद्रांमधये 
बेरोजगार वकंिा अलप रोजगारहीत स्र्लांतररतांचही संखया 
मोठही आ्े अशा भागांमधये ्ही समस्या अवधक गंभहीर 
आ्े. आजूबाजूचया प्रदेशांतून श्रांमधये स्र्लांतर 
केलेलयांना श्रामधये रा्णयाचही सोय उपलबध ना्ही. 

श्रही भागांमधये झोपडपट्ांचही समस्या गंभहीर 
आ्े. मुंबई श्रामधये जिळपास ५० टक्के लोकसंखया 
झोपडपट्ांमधये रा्ते. म्ानगरपावलकेने या लोकांचे 
पुनि्तसन करणयाचे प्रयतन केले असले तरही ्ही समस्या 
अजून सुटलेलही ना्ही. चंवदगढ सारखया वनयोवजत 
श्रामधये्ही झोपडपट्ांचही समस्या आ्े. 

भरारतरातील णवणवध िहररामंध्ेय झयोपडपट्टरासंराठी 
वेगवेगळ्रा संज्रा वरापरल्यरा जरातरात. 

िहर Term used for 
Slums

मुंबई झोपडपट्ही
वदललही झुगगही – झोंपडही
कोलकाता बस्तही
चेन्नई चेरही
बंगळूरू केरही
कानपूर आ्ाता
जयपूर कच्चही बस्तही 
भोपाळ, इंदूर (एम.पही) गंदही बस्तही 
च्ा मळ्ाचंया भागात बराक 
खािटींचया भागात घोबारा 

तुमहरालरा हे मराणहती आहे करा? 

(४) बरेयोजगरारी : भारतातहील श्रही बरेोजगारहीचे 
प्रमाि श्रवमकाचंया प्रमािाचया १५-२५ टक्क ेइतके आ्.े 
वशवक्षत लोकामंधय े ्ही टक्किेारही अजनू जास्त आ्.े सि्त 
वशवक्षत श्रही बरेोजगाररतापैंकी वनमम े लोक चार 
म्ानगरामंधय े (वदल्ही, मुबंई, कोलकाता आवि चने्नई) 

आ्ते अशही नोंद आढळत.े वशिाय, श्रातहील रोजगार 
ग्रामहीि भागातहील रोजगारापके्षा अवधक असला तरही, श्रही 
भागातहील जगणयाचा खच्त पा्ता ्ा रोजगार फारच कमही 
आ्.े 

(५) णभक्षरावतृ्ती ः वशक्षि आवि कौशलयाचंही 
कमतरता असलयामळु े श्रातहील बहुताशं गरहीब लोक ्े 
वभक्षा ितृततहीकड े िळताना वदसतात आवि तही तयाचंही 
जहीिनशैलही बननू जात.े अनके कारिामंळु े (जसे की 
अवतदाररद्र्य ि सिय) लोक या प्रितृततहीकडे ढकलले 
जातात. मोठ्ा श्रांमधय े वभक्षकेऱयाचंया सघंवटत टोळ्ा 
सवरिय ्ाेताना आढळतात. बऱयाचदा पालकांकडूनच 
मलुानंा भहीक मागणयासाठही विकले जात े वकंिा का्ही 
प्रकरिामंधय े मलुाचें अप्रि करून ि त यानंा अपंग करून 
या वयिसायात तयाचंा गरैिापर केला जातो. ‘बॉमबे 
वप्रव्नेशन ऑफ बवेगगं’ ॲकट, १९५९ या कायद्ातंग्तत 
भहीक मागि े ्ा गनु्ा ठरिला आ्.े 

(६) दळिवळि : िा्तुकीच े प्रमाि आवि 
िा्तकू कोंडहीमळु े भारतातहील जिळजिळ प्रतयके श्र 
आवि गािामधये साि्तजवनक िा्तकुीचही समस्या गंभहीर 
आ्.े गािांच े आकारमान िाढले की ्ही समस्या 
अवधकावधक गभंहीर ्ोत जात.े गािाच े आकारमान िाढल े
की तरे्हील लोकानंा एका वठकािाहून दसुऱया वठकािही 
जाणयासाठही मोटारगाडही वकिंा साि्तजवनक िा्तकू यतं्िचेा 
िापर करािा लागतो. साि्तजवनक िा्तकू म्त्िाचही 
असलही तरही व्नॅ वकंिा टट्क यासंारखया िा्नांमळुे 
साि्तजवनक िा्तुकीचही समस्या अवधकच गभंहीर ्ोत.े 

िहररातील वराहतूक

(७) पराण्यराचरा तटुवडरा : श्रांच े आकारमान आवि 
तरे्हील लोकसखंया िाढू लागलही तसा पािही परुिठा कमही 
पडू लागला. आज वयाि्ाररक दृवष्टकोनातनू पाव्ले 
असता, भारतातहील कोितया्ही श्रामधय े नागररकाचंया 
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गरजा भागिणयासाठही पुरसेा पािहीपुरिठा ्ोत ना्ही. 
बहुताशं श्रांमधय े म्ानगरपावलकचेया माधयमातून ्ोिारा 
पािहीपुरिठा एक वदिसा आड अधया्त तासापेक्षा्ही कमही 
िळे ्ोतो. उन्ाळ्ामधय े सिा्तवधक गरज असताना बरेच 
वदिस नळाला पािही यते ना्ही. अनेक ल्ान गािामंधये 
पािहीपुरिठ्ाचा मखुय माग्त ना्ही. तयामळेु कूपनवलका, 
घराचया आिारातहील विव्रही, खाजगही टँकर वकिंा नद्ािंर 
अिलबूंन रा्ाि े लागते. मुबंईसारखया मोठ्ा श्रामंधये 
ठाि े आवि पालघर या भागातूंन पािही आिले  जात.े 
तयामळु े ग्रामहीि लोकाचें आयषु्य्ही खडतर ्ोते. 

(८) सरांडपराण्यराची समस्यरा : अपुऱया वकंिा 
अपररिामकारक सांडपाणयाचया वयिस्र्ा ्ही  भारतातहील 
बहुतांश श्रही भागांचही समस्या आ्े. भारतातहील एका्ही 
श्रात सांडपाणयाचही सुयोगय वयिस्र्ा ना्ही. 
नगरपावलकांसमोर असलेला संसाधन तुटिडा आवि 
श्रांचही अनवधकृत िाढ ्ही या पररष्स्र्तहीचही प्रमुख 
कारिे आ्ेत. बहुतांश श्रांमधये सांडपाणयािर प्रवरिया 
करणयाचही वयिस्र्ा उपलबध ना्ही. ्े सांडपािही 
जिळचया नदहीमधये (वदल्हीप्रमािे) वकंिा समदु्रात 
(मुंबई, कोलकाता आवि चेन्नई इतयादही) सोडले जाते. 
यामुळे जलस्ोत प्रदूवषत ्ोतात. 

(९) कचऱ्यराची णवलहवेराट : भारतातहील श्राचंही 
संखया आवि आकारमान िाढलयामळेु कचरा विवनयोगाचही 
समस्या गंभहीर बनलही आ्.े श्रामंधय े वनमा्ति ्ोिारा 
प्रचडं कचरा आरोगयास ्ावनकारक आ्.े 

िहररातील कचऱ्यराची णवलहेवराट लरावण्यराची समस्यरा

कचऱयाचही विल्ेिाट लािणयासाठही बहुतांश श्रांमधय े
आिशयक वयिस्र्ा ना्ही. ् े आरोगय आवि 

पया्तिरिासाठही्ही ्ावनकारक आ्.े उघड्ािर टाकलेलया 
कचऱयािर माशया आवि उदंहीर गोळा ्ोतात. कचरा 
असाच पडून राव्लयास गवलचछ विषारही द्रिपदार््त वनमा्ति 
्ोतो. वलचटे ्ा विषारही द्रि पदार््त बा्रे यऊेन भूजलास् 
वमसळला जातो. सडकया कचऱयाचया वढगाऱयामंळुे 
आमाशं, मलेररया, पे्ग, कािहीळ, डायररया, टायफाईड, 
डेंगय,ू लेपटोस्पेरॉवसस यासंारखे रोग पसरतात. 

(१०) िहरी गुनहेगरारी : िाढतया 
श्रहीकरिामुळे इतर समस्या वनमा्ति झालया तशही 
गुन्ेगारहीदेखहील िाढलही. श्रांमधये गुन्ेगारांिर 
राजकारिही, नोकरशा् आवि अवभजन िगा्तचा िरद्स्त 
असलयाने श्रही व्ंसेचही समस्या आता अवधकच 
गुंतागुंतहीचही ्ोत आ्े. पैसा आवि बळाचा िापर करून 
अनेक गुन्ेगार बड्ा राजकीय पदािंर पो्ोचतात. 
िाढतया श्रही गुन्ेगारहीमुळे श्रांतहील तिाि िाढतो. 
तयामुळे रा्णयासाठही श्रे असुरवक्षत बनतात. केिळ 
दररद्रही, उपवेक्षत आवि झोपडपट्हीत रा्िारे लोक 
गुन्ेगार असतात असे ना्ही. लिकरात लिकर पैसा 
वमळिणयासाठही, ऐशोरामही आयषु्य जगणयासाठही चांगलया 
घरांतहील लोक्ही गुन्ेगारहीचया आ्ारही जातात. आयुष्यात 
एखाद्ा टपपयािर आलेलया अपयशामुळे्ही तरुि 
गुन्ेगारहीकडे िळतात. छळ, अवतप्रसंग, ्तया, अप्रि, 
सायबर गुन्े, आवर््तक गुन्े, आवि इतर अनेक पांढरपेशही 
गुन्े यांसारखे व्ंसक श्रही गुन्े मोठ्ा श्रांमधये 
कायमच पा्ायला वमळतात.

ककृती ६
श्रही भागांतहील झोपडपट्ांचही समस्या 

समजून घेणयासाठही प्रशनािलही अर्िा मुलाखत 
पद्तहीचा िापर करून सिषेक्षि करा. ग्रामहीि आवि 
आवदम भागांतून येिाऱया विद्ाथयाांनही शेतकऱयांचया 
समस्येिर असेच सिषेक्षि करािे. सिषेक्षिािरहील 
तुमचा अ्िाल वलहून िगा्तसमोर सादर करा. 

िहरी णवकरासराचे प््यत्न 

श्रे गवलचछ असतहील, श्रही जहीिनाचा दजा्त 
खालािलेला असेल, आवि श्रही पया्तिरिाचही समस्या 
पराकोटहीला गेलही असेल तर आपि आवर््तक, सामावजक 
आवि सांस्कृवतकदृष्ट्या दृढ भारताचही कलपना करू 
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सोयही सुविधांना पतपुरिठा करिाऱया योजना, (५) मेगा 
श्र प्रकलप, आवि (६) एकवत्कृत श्रही दाररद्र्य 
वनमू्तलन काय्तरिम.  

 श्रही विकासाचया जिळपास सि्त प्रमुख काय्तरिमांसाठही 
संसाधनांचही कमतरता आ्े. वनयोजनाचही सुरुिात 
झालयापासून श्रही विकासाला वततकेसे प्राधानय देणयात 
आले ना्ही. योजनेचया वनयोवजत खचा्तपैकी केिळ 
३-४% रक्कम श्रही क्षेत्ाचया विकासासाठही ठिेणयात 
आलही.

ककृती ७
तुमचया भागातहील िेगिेगळ्ा आवदिासही, 

ग्रामहीि आवि श्र विकास योजनांचही माव्तही 
वमळिा. तुम्ांला वमळालेलही माव्तही तुमचया िगा्तत 
सादर करा. तयािर िगा्तमधये चचा्त करा. 

शकत ना्ही. खरेतर, अर््तवयिस्र्ेचया ितृद्हीसाठही श्रे 
केंद्रितथी आ्ेत. आवर््तक ितृद्हीला चालना दिेाऱया 
आवि सामावजक-राजकीय पररित्तनाचे माधयम म्िून 
श्रहीकरिाकडे सकारातमकदृष्ट्या पाव्ले जाते. 

एकूि राष्ट्हीय उतपन्नामधये श्रांचा िाटा ६० टक्के 
इतका राव्ला आ्े आवि दरडोई उतपन्न ग्रामहीि दरडोई 
उतपन्नाचया तहीन पटटींनही अवधक आ्े. परंतु, श्रातहील 
जहीिनािरहील खच्त आवि िाढतया आवर््तक दरहीमुळे ्े 
दरडोई उतपन्न पुरेसे ना्ही. श्रहीमंत अवधकावधक श्रहीमंत 
आवि गरहीब लोक अवधक गरहीब ्ोत आ्ेत. श्रही 
समस्याचंे आव्ान पेलणयासाठही अनेक पािले उचलणयात 
आलही. मात्, तयाला फारसे यश आले ना्ही. 

श्रहीकरिािरहील राष्ट्हीय आयोगाने सन १९८८चया 
धोरि प्रस्तािामधये पुढहील आिशयकतांिर भर वदला: 
(अ) आवर््तक विकासाचया अवभक्षेत्हीय पद्तहीचा आवि 

भरारतरातील अलीकडचे िहर णवकरास करा्यमिक्म 
(१) स्माट्त वसटही वमशन 
(२) अटल वमशन फॉर रेजयूव्हीनेशन अँड अब्तन 

टट्ानसफॉमषेशन (अमतृत) प्रोजेकट   
(३) प्रधान मंत्ही आिास योजना वकंिा ्ाऊवसंग 

फॉर ऑल बाय २०२२ वमशन

(४) ्ेरहीटेज वसटही डेव्लपमेनट अँड ऑगमेंटेशन 
योजना (हृदय) 

(५) जिा्रलाल ने् रू नॅशनल अब्तन ररनहीव्ल 
वमशन (JNNURM)

(६) अब्तन टट्ानसपोटषेशन 
(७) स्िचछ भारत वमशन (SBM)

मानिही िस्तयांचया उतरंडहीचा विकास, (ब) ग्रामहीि 
आवि श्रही भागांमधये, िेगिेगळ्ा आकाराचया गाि 
आवि श्रांमधये लोकसंखयेचही योगय विभागिही,           
(क) ल्ान आवि मधयम आकाराचया श्रही केंद्रांमधय े
आवर््तक कृतटींचे िाटप, (ड) पररघातहील प्रदेशामधय े
रोजगाराचया संधही वनमा्ति करून आवर््तक कृतटींचे 
विभाजन करिे, आवि (इ) श्रही आवि ग्रामहीि 
भागांमधये उततमोततम सेिांचही तरतूद. 

इतर प्रमुख विकास काय्तरिम पुढहीलप्रमािे ः                          
(१) गररबांसाठही श्रही मूलभूत सेिा काय्तरिम,            
(२) श्रही झोपडपट्ांतहील पया्तिरिहीय सुधारिा 
काय्तरिम, (३) ल्ान आवि मधयम गािांचा एकवत्त 
विकास काय्तरिम, (४) वनिास आवि श्रही विकास 
मंडळाचया (हुडको) विविध वनिास आवि पायाभूत 

भारतहीय समाजामधये सि्त प्रकारचे लोक आवि 
विविध संस्कतृही नांदतात. तयांचे िगथीकरि आवदम, 
ग्रामहीि आवि श्रही समाज असे करणयात आले आ्े. 
याबाबत आपि प्रस्तुत प्रकरिात चचा्त केलही. या तहीन्ही 
समाजांतहील फरकांचे आपि परहीक्षि केले. श्रही 
समाजाशही तुलना करता, आवदम आवि ग्रामहीि 
समाजामधये सामय आ्े ्े तुमचया लक्षात आले असेल. 
या तहीन्ही समाजांचा आज्ही परस्परािंर प्रभाि आ्े. 
याचाच पररिाम म्िून विकास आवि पररित्तन घडून 
येत आ्े. यामुळे आव्ाने्ही वनमा्ति ्ोतात. भारतहीय 
समाजातहील आवदम आवि ग्रामहीि समाजाचही िैवशष्ट्ये 
पारंपररक समाजाशही वमळतहीजुळतही आ्ेत ्े आपलया 
लक्षात येईल. ित्तमानात बरेच का्ही बदलले आ्े परंतु, 
बदलाचे स्िरूप सि्तत् एकसारखे ना्ही. 
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प्शन १ (अ) णदलेल्यरा प्यरामि्यरांपैकी ्ययोग्य प्यरामि्य णनवडून 
्खरालील णवधराने पूिमि कररा.  

(१) --- समाजामधये दुययम प्रकारचे नातेसंबंध 
म्त्िाचे असतात.  

 (ग्रामहीि, आवदिासही, श्रही) 
(२) ५५ % पेक्षा जास्त आवदिासही लोकसंखया 

भारताचया _____भागात  आढळते. 
(पष्शचम, मधय, दवक्षि)  

(ब) पुढील प्त््येक गटरातील चुकीची जयोडी 
ओळ्खरा व दुरूसत करून णलहरा.  

(१) i) जमहीन मालक – जमहीनदार  
     ii) ग्रामहीि विकासासाठही घेतलेला पुढाकार 

– समुदाय विकास काय्तरिम  
 iii) शासनाचही वत्स्तरहीय वयिस्र्ा – 

एकाष्तमक ग्रामहीि विकास काय्तरिम  
   iv) प्रार्वमक वयिसाय – पारंपररक समाज 

सवराध्यरा्य

l  भारतहीय लोकसंखयेमधहील आवदिासटींचही संखया 
८.२ टक्क ेआ्े. प्रतयके आवदिासही जमातहीसाठही 
िेगिेगळे संबोधन िापरले जाते. भारतहीय 
संविधानात तयांना अनुसूवचत जमातही असे 
संबोधले जाते. प्रतयेक आवदिासही जमातहीचही 
स्ितंत् ओळख आ्े (उदा्रिार््त, िारलही, 
वमझो, तोडा, गोंड, वभल, जरािा).  

l  आवदम जमातही भारताचया विविध भागांत 
आढळतात. या जमातटींचही का्ही खास िैवशष्ट्ये 
आ्ेत. िैवशष्ट्यपूि्त ससं्कतृहीमुळे या जमातही 
इतरांपेक्षा िेगळ्ा ठरतात. 

l  तर्ावप, ग्रामहीि आवि श्रही लोकांशही आलेलया 
संपका्तमुळे आता आवदम जमातटींमधये अनेक 
बदल झाले आ्ेत. यामुळे तयांचया 
जहीिनपद्तहीिर्ही पररिाम झाला आ्े. तयांचे 
सांस्कृवतक विघटन झाले आ्े.    

l  बहुतांश भारत खेड्ांमधये रा्तो. खडे्ांचा 
समािेश ग्रामहीि समाजामधये ्ोतो. शेतही ्ा 
तयाचंा प्रमुख वयिसाय आ्े. 

l		संयुक्त कुटुंब, जावतवयिस्र्ा आवि पंचायत 
यांसारखया ससं्र्ा म्िजे ग्रामहीि समाजाचे 
मुखय आधारस्तंभ आ्ेत.

l  ग्रामहीि समाजाला अनेक समस्यांना सामोरे 
जािे लागते. दाररद्र्य, कज्तबाजारहीपिा,  
वपळििूक, पररित्तनाला प्रवतकार, 
शतेकऱयाचंया आतम्तया इतयादही अनेक 
समस्या आ्ेत.  

l	 ग्रामहीि विकास आवि पुनबाांधिहीसाठही अनेक 
काय्तरिम राबिले गेले.  

l  भारतहीय समाजाचया आवदम आवि ग्रामहीि 
समाजाशही तुलना करता, श्रही समाज वभन्न 
ठरतो. श्रही समाजात ततृतहीय क्षेत्ातहील 
वयिसाय प्ाियास वमळतात. उदा. 
उद्ोगधंदे, वयापार, िाविजय, वयिसाय 
इतयादही. 

l  श्रही भाग बहुवजनसही स्िरूपाचा आ्े. या 
समाजात वयक्तही वनरपेक्षता आवि 
वयक्तहीकेंवद्रतता आ्े.  

l	 श्रही भागांमधये्ही का्ही विवशष् समस्या 
आ्ेत – मागणया पिू्त करणयासाठही अपुऱया 
पायाभूत सोयही सुविधा, गुन्ेगारही, दाररद्र्य, 
िग्त भेद, परातमता, पया्तिरिहीय प्रदूषि, 
रोगराई इतयादही. 

l  श्रही विकासासाठही शासनाने अनेक काय्तरिम 
्ातही घेतले.  

सराररंाि
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  (क) प्त््यके णवधरान वराचरा आणि चौकटीत  
णदलेल्यरा ्ययोग्य संज्रा ओळ्खून णलहरा. 

िहरी समराज, देवरराई , ग्रामदेवतरा 

  (१) अावदिासही समुदायातहील पवित् िने 
  (२) पांढरपेशही गुन्ेगारहीचही उदा्रिे
 (ड) अधयोरेस््खत िबदराच्यरा जरागी अचूक िबद 

णलहून णवधराने पूिमि कररा. 
 (१) श्रही समाजातहील वयक्तहीचे स्र्ान बहुतांश 

िेळा अवप्तत स्िरूपाचे असते. 
 (२) वनजथीि िस्तूचंे पूजन करणयाचया पद्तहीला 

चेतनािाद असे म्ितात. 
प्शन २    टीपरा णलहरा. 
 (१) आवदम समाजाचया समस्या 
       (२) श्रही समाजाचही िैवशष्ट्ये 
प्शन ३  फरक सपष् कररा.  
 (१) ग्रामहीि अर््तवयिस्र्ा आवि श्रही अर््तवयिस्र्ा 
 (२) आवदम समाज आवि श्रही समाज 
प्शन ४  ्खराली णदलेल्यरा संकलपनरा उदराहरिरासह 

सपष् कररा.  
 (१) श्रही गुन्ेगारही 
 (२) आवदिासही कुल
प्शन ५  (अ)  संकलपनरांची आककृती पूिमि कररा. 

आणदम समराजरािी 
सरांसककृणतक संपक्क 
्येण्यराची करारिे 

 (ब) ्खरालील णवधरान चूक की बरयोबर हे सरांगून 
सकरारि सपष्ट कररा. 

 (१) श्रही समाजामधये गुंतागुंतहीचे श्रमविभाजन 
वदसून येते. 

        (२) अलहीकडहील काळामधये जातहीवयिस्र्ेचा 
पारंपाररक प्रभाि ्ा बदलत आ्े. 

प्शन ६  आपले मत नोंदवरा.  
        (१) श्रांमधये समुदाय ऐकय भािनेचा अभाि का 

आ्े?  
        (२) श्रही विकासाचही गरज स्पष् करा. 
प्शन ७  पुढील प्शनराचे उत्तर सणवसतर णलहरा. 

(कमीत-कमी १५० िबद)
       ‘पारंपररक समाज रूढही, परंपरा आवि श्रद्ानंा अनुसरून 
िागिारा असतो.’ िरहील विधान कुटुंब अर्िा धम्त वयिस्र्ेचया 
संदभा्तने उदा्रिे देऊन स्पष् करा. पारंपररक समाजात बदल 
घडिून आिणयाचया तहीन मागाांिर चचा्त करा. 

उपक्म 
आवदम, ग्रामहीि वकंिा श्रही भागातहील  

शासनाचया प्रार्वमक अर्िा आश्रम शाळेला भेट 
द्ा. शाळेचया मुखयाधयापकांकडून शाळेचही 
पटसंखया, वतर्े घेणयात येिारे िग्त, वशक्षकांचही 
संखया, वशक्षक वशकित असलेले विषय, तयानंा 
वशकिताना येिाऱया अडचिही, तयांचया गरजा 
यांबाबत माव्तही घया. तुम्ांला वमळालेलया 
माव्तहीिर अ्िाल तयार करा. 

उपक्म
ग्रामहीि पुनबाांधिही म्िजे काय? ग्रामहीि 

भारतातहील लोकांसाठही (१) सरकार आवि (२) 
स्ियंसेिही ससं्र्ांनही सुरू केलेलया योजनांचही माव्तही 
काढा. तुमचया शाळेत वकंिा ग्रंर्ालयात यािरहील 
वभवततवचत्ाचंे प्रदश्तन आयोवजत करा.

	 	 	 	 	 	 	 w w w
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३.१ भरारती्य समराजरातील णवणवधतरा
३.२ णवणवधतेतील एकतरा 
३.३ रराष्ट्ी्य एकतेसमयोरील आवहराने 

प्सतरावनरा

“विविधतेत एकता” असलेला देश अशही भारताचही 
ओळख आ्े. या विधानाचा आधार घेऊन आपि या 
प्रकरिामधये भारतहीय समाजातहील िैविधय आवि ऐकयाचे 
पैलू आवि वनदषेशकांिर चचा्त करिार आ्ोत. तयाबरोबरच 
राष्ट्हीय ऐकयासमोरहील आव्ानांिर्ही चचा्त करू. 
भारतातहील िैविधयाचे स्ोत अनेक आ्ेत. तयांपैकी 
िांवशक मूळ, धम्त, जातही, आवदम संस्कृतही, भाषा, 
सामावजक रूढही, सांस्कृवतक आवि उप-सांस्कृवतक 
श्रद्ा, राजकीय तत्िज्ान आवि विचारधारा, भौगोवलक 
भेद ्े का्ही ठळक स्ोत आ्ेत. यांखेरहीज, विविधतेत 
एकता ्े भारताचे िैवशष्ट्य कायमच अधोरेष्खत ्ोते. 
ऐकयभाि म्िजे एकजूट वकंिा ‘एकातमभाि’ ्ोय; 
यामुळे िैविधयपूि्त िांवशक समुदाय वकंिा ससं्र्ा आवि 
तयांचया श्रद्ा परस्परांशही जोडलेलया रा्तात. प्रस्र्ावपत 
संरचना, वनयम आवि मूलयांचया माधयमातून अपेवक्षत 
ऐकयभाि समाजात रुजिला जातो. “विविधतेत एकता” 
या संजे्तून िैविधयाखेरहीज एकातमभाि असा अर््त प्रतहीत 
्ोतो. “विविधतेत एकता” ्े सतू् सामावजक बांधिही, 
जात, वलंगभाि, पंर्, ससं्कतृही आवि धावम्तक पद्तटींतहील 
वयष्क्तगत आवि सामावजक फरकांतून अधोरेष्खत ्ोते. 
विविधतेत एकता या सूत्ानुसार फरक ्े संघषा्तचे कारि 
मानले जात ना्ही. असे असले तरही या प्रकरिात आपि 
देशातहील एकतेला आव्ान वनमा्ति करिाऱया का्ही 
िांवशक, धावम्तक, भावषक, प्रादवेशक, जातहीय, िगथीय 
आवि वलंगभािातमक घटकांचा्ही विचार करिार आ्ोत. 

३.१ भरारती्य समराजरातील णवणवधतरा

भारतहीय समाजात अनेक प्रकारचे िैविधय आढळून 
येते. शबदकोषानुसार, ‘िैविधय’ म्िजे विवभन्नता वकंिा 
फरक ्ोय. प्रकरिाचया या भागामधये आपि िैविधयाचया 

प्रभािही स्ोतांिर चचा्त करिार आ्ोत. यामधये भारतहीय 
समाजातहील िंश, धम्त, भाषा, जात, िग्त आवि वलंगभाि 

या स्ोतांचा समािेश ्ोतो. 

समरानतरा

वरांणिक णवणवधतरा ः िैवशष्ट्यपूि्त शारहीररक बांधिही 
असलेलया लोकांचा गट अशही िंशाचही साधही वयाखया 
करता येईल. ए. डबलयू. ग्रहीन यांचया मते, “िंश ्ा 
वयक्तटींचा मोठा जैविक गट ्ोय. अशा गटांचही अनेक 
िैवशष्ट्यपूि्त आवि अंगभूत िैवशष्ट्ये असतात. अशही 
िैवशष्ट्ये र्ोड्ाफार फरकाने समान असतात.” का्ही 
अनुिांवशक िैवशष्ट्यांचया आधारे िांवशक िगथीकरि 
केलेले असते. िंशाचे िगथीकरि करणयासाठही जयाचंा 
आधार घेतला आ्े अशा िैवशष्ट्यांना िंशहीय वनकष 
असे संबोधले जाते. भारतातहील कोट्यिधही लोकसंखयचेे 
पद्तशहीर संस्कतृही िि्तन करिे ्े अिघड काम आ्े. 
तर्ावप, जे. एच. ्टन, डही. एन. मुजुमदार आवि 
डॉ.  बही.  एस.  गु्ा यांसारखया अनेक मानिशास्त्ज्ांनही 
भारतहीय लोकसंखयेचे िंशािर आधाररत िगथीकरि केले 
आ्े. यापैकी, बही. एस. गु् ा यांनही केलेले िगथीकरि 
पाहूयात. गु् ा यांचया मते भारतहीय लोकसंखयचेे स्ा 
प्रमुख िंश आधाररत गट पडतात.

नेग्ीटयो

प्योटयो-ऑसटट्रालॉईड

मंगयोलराइड

मेडीटेरेणन्यन णकंवरा द्रणवडी्यन

वेसटनमि ब्राचीसेफल

नॉरडॉईक 

वरांणिक वगथीकरि 

३. भरारती्य समराजरातील णवणवधतरा आणि एकतरा
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अभयासकांनही अलहीकडेच नोंदिलेलया 
वनरहीक्षिानुसार, जगभरात कुठे् ही शदु् िंश गट ना्ही. 
पुरातन िंश गट संवमश्र आ्ेत. स्र्ळकाळाचया मया्तदा 
ओलांडून झालेलया स्र्लांतरामुळे िर नमूद केलेलया 
िंशांमधये सवंमश्रता आलही आ्े. यामुळे भारतहीयांमधये 
िंश आधाररत बहुवजनसहीपिाचे प्रमाि प्रचंड आ्े. 
अशाप्रकारे, आज मानिजातहीचे िंश आधाररत िगथीकरि 
केलेले असले तरही, तयांचयातहील भेद जािून घेणयाचे 
आधार मात् मया्तवदत ना्हीत. म्िजेच, आता केिळ 
बाह् शारहीररक बांधा ्ा एकमिे वनकष िापरला जात 
ना्ही. िैज्ावनक ततं्ज्ानाचया िापरामुळे शारहीररक 
िैवशष्ट्यांचा जैविक आवि डहीएनए या पद्तहीने अभयास 
करता येतो. असा अभयास िैध आवि विशिसनहीय 
असतो. 

धराणममिक णवणवधतरा ः धम्तसंस्र्ा जगभरात सि्तत् 
आढळते. भूतकाळ आवि ित्तमान काळातहील सि्त 
समाजांमधये धम्तसंस्र्चेे अष्स्तति आ्े. धावम्तक 
मतप्रिालहीचा आवर््तक उपरिम, राजकीय चळिळही, 
सामावजक श्रेिही आवि सासं्कृवतक भेद यािंर प्रभाि 
असतो. धम्त ्ा भारतहीय समाजातहील विविधतेचा 
म्त्िपूि्त पैलू आ्े. भारत ्ा बहु-धमथीय आवि बहु 
सासं्कृवतक देश असला तरही, संविधानातहील 
धम्तवनरपेक्षतेचया तत्िामुळे समाजाचही धम्तवनरपेक्ष िहीि 
जपलही जाते. भारत ्ा असा देश आ्े जेर्े आवदम 
समाजाचा आतमािाद आवि वनसग्तिाद, व्ंदुधम्त, जैनधम्त 
आवि बौद्धम्त या धमाांचा इरे् उगम झाला आवि 
भरभराट्ही झालही. नंतरचया काळात ष्रिस्तही धम्त, 
इस्लाम, पारशही आवि शहीख धमा्तचा प्रभाि्ही आढळतो. 
यांपैकी, प्रतयेक धमा्तचया मूलभूत कलपना आवि श्रद्ा 
वभन्न आ्ेत. तरही्ही ्े धम्त भारतहीय समाजात एकोपयाने 
नांदतात. 

भारतहीय संविधानाने धम्तस्िातंत्याचा ्क्क मूलभूत 
्क्कांमधये नमूद केला आ्े. जगभरात भारतहीय धमाांचा 
विलक्षि प्रभाि प्ाियास वमळतो. प्रतयेक प्रमुख धमा्तचे 
तत्िप्रिालही, पंर् आवि संप्रदाय यांमधये उप-विभाजन 
झाले आ्े. पुढे वदलेलया तकतयामधये धावम्तक अष्स्मतांिर 
आधाररत भारतातहील धावम्तक गटांचे वितरि नमूद केले 
आ्े. 

धराणममिक गट लयोकसंख्यरा कयोटींमध्ये 
(सन २०११च्यरा 
जनगिनेनुसरार)

%

व्ंदू ९६.६३ ७९.८०
मसु्लहीम १७.२२ १४.२३
ष्रिशचन ०२.७८ ०२.३०
शहीख ०२.०८ ०१.७२
बौद् ०.८४ ०.७०
जैन ०.४५ ०.३७
पारशही ०.८८ ०.०६
भारतामधये फकत ४६५० जयू आ्ेत.

एखाद्ा धमा्तचे सि्त अनुयायही समान श्रद्ा 
बाळगिारे आवि समान पद्तही पाळिारे आ्ेत असे 
आपलयाला गतृ्हीत धरता यिेार ना्ही. धम्त अनुयायटींचया 
अंतग्तत उप-गटांनही पवित् साव्तय आवि िांवशक 
स्र्ानाचे विविध अर््त लािले आ्ेत. धमा्तचे अनुयायही 
एकवत्तपिे धावम्तक उतसि आवि प्रसंग साजरे करतात. 
अशा उतसिांमुळे सि्त धमाांचे लोक एकत् येतात. जसे 
की, गिपतही, वदिाळही, रमजान ईद, पतेतही, ष्रिसमस, 
इतयादही उतसि नमूद करता येतहील. अशा का्ही 
म्त्िाचया उतसिांचया वदिशही भारत सरकारने् ही 
शासकीय सुट्ही जा्हीर केलही आ्े. लोकांना उतसि 
साजरे करता यािे ्ा यामागचा ्ेतू आ्े. उदा्रिार््त, 
गुड फ्ायडे, राम निमही, ईद-उल-वफत् या वदिशही 
साि्तजवनक सुट्ही असते. उदा्रिार््त, कोलकातयामधये 
वदपोतसि (वदिाळही) ्ा सि जयुविश वदपोतसिासोबत 
(्न्नकूा्) साजरा केला जातो.

धराणममिक णवणवधतरा
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ककृती १
पाच ते सात विद्ाथयाांचे गट तयार 

करा. प्रतयेक गटाने एक धम्त वनिडा. प्रतयेक 
धमा्तचया पाच अनुयायटींचया मुलाखतही घया. 
तयाचंया धावम्तक प्रर्ा परंपरांचही माव्तही घया. 
तुम्ांला वमळालेलया माव्तहीचा अ्िाल 
वल्ा. तुमचा अ्िाल िगा्तसमोर सादर करा.

भराणरक णवणवधतरा       

बहुभावषकता ्े भारतहीय जहीिनपद्तहीचे िैवशष्ट्य 
आ्े. सन १९५६ मधये, भाषेचया आधाराने भारतहीय 
राजयाचंही पुनर्तचना करणयात आलही. म्िून विवशष् 
राजयातहील रव्िासही विवशष् भाषा बोलतात. भारत ्ा 
विविध भाषांनही नटलेला देश आ्े. 

भारताचया संविधानाने २२ भाषांना अवधकृत 
मानयता वदलही आ्े. यांपैकी, ससं्कृत, तवमळ आवि 
कन्नड या तहीन भाषांना अवभजात भाषेचा दजा्त देणयात 
आला आ्े. भारत सरकारने या तहीन्ही भाषांना विशेष 
दजा्त आवि मानयता वदलही आ्े. या अवभजात भाषांचही 
वलष्खत आवि मौष्खक परंपरा १००० िषाांपके्षा जुनही 
आ्े. भारताचया भावषक धोरिा अंतग्तत भावषक 

अलपसंखयाकांना संरक्षिाचही ्मही देणयात आलही आ्े. 
विद्ाथयाांना तयांचया माततृभाषेत प्रार्वमक वशक्षि वमळािे 
्ही संकलपना म्िजे भारताचे खास िैवशष्ट्य आ्े. 

संयुक्त राष्ट्ानंही वदनांक २१ फेब्ुिारही ्ा आंतरराष्ट्हीय 
माततृभाषा वदन जा्हीर केला. यापिूथी, भारतहीय राजय 
घटनेचया वशलपकारांनही माततृभाषेतहील वशक्षिाला प्राधानय 
वदले ्ोते. असे वशक्षि घेतलयाने विद्ाथयाांचा पिू्त 
क्षमतेने विकास ्ोतो. भारताचे भावषक धोरि भावषक 
बहुविधतेला मानयता देिारे आ्े. प्रशासन, वशक्षि 
आवि इतर लोकसंपका्तचया क्षेत्ांमधये माततृभाषेचया 
िापराला प्रोतसा्न देणयास ्े धोरि मानयता देते. या 
धोरिाचही अंमलबजाििही आवि अधहीक्षि करणयासाठही 
भारत सरकारने मानि संसाधन विकास मंत्ालयाअंतग्तत 
भाषा सवमतहीचही स्र्ापना केलही आ्े. 

आज भावषक विविधतेचे सिंध्तन करणयाचही गरज 
आ्े. िैविधयपूि्त भाषा बोलिारे लोक दुवम्तळ ्ोत 
आ्ेत. माततृभाषा नाकारून इतर प्रमुख भाषांचा स्िहीकार 
करणयात येत आ्े. 

भावषक िैविधयाचे जतन करणयासाठही लोकांचा 
स्भाग म्त्िाचा आ्े. भावषक विविधता ्ा भारताचा 
सांस्कृवतक ठेिा आ्े. 

भरारतरातील भराररा पररवरारराचे वगथीकरि 

इंडयो-आ्यमिन
(आ्यमि)

द्रणवडी्यन
(द्रराणवडी)

ऑसटट्यो-एणि्यराणटक
(णनरराद)

णसनयो-णतबेटन
(णकररातरा)

अंदमरानी

ससं्कृत, काष्शमरही, व्ंदही, 
बंगालही, पंजाबही, 

राजस्र्ानही, गुजरातही, 
कचछही, वसंधही, मराठही, 
ओररया, आसामही, उदू्त, 

कोंकिही, वब्ारही, 
अिधही, छततहीसगढही, 

बुघेलही, अलिारही

तेलुगु, कुरुख, 
ओराऑन, मालेर, 

कुई, पारजही, 
कोलमही, तवमळ, 

मलयाळम, 
कन्नडा, तुलू, 

कोटा, कुगथी, तोडा

मुंडा (यामधये मुंद्रही, 
संर्ालही, ्ो 

यांसारखया चौदा 
भाषांचा समािेश 

्ोतो), मोन-खमेर 
(याचे खासही आवि 
वनकोबारही ्े दोन 
उप-गट पडतात) 

याचे तहीन उप-
विभाग आ्ेत 
– वतबेटो-
व्मालयन, 

व्मालयही भाषा, 
भुवतया भाषा 

अंदमानचे 
आवदिासही 
लोक या 
भाषांमधये 
बोलतात 

– आका-
जेरु, ओंगन, 
सेनतहीनेलही. 
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भराररा भराणरक (टकक्यरांमध्य)े
    व्ंदही ५७.१

इंग्रजही १०.६
बंगालही ८.९
मराठही ८.२
तेलुगु ७.८
तवमळ ६.३
गुजरातही ५.०
उदू्त ५.२
कन्नड ४.९४
ओवडया ३.५६
पंजाबही ३.०२
मलयाळम २.९
संस्कृत ०.०१

 सन २०११ची जनगिनरा : एकरूि 
लयोकसंख्यतेील भराणरक टकक्यरांमध्ये

तुमहरालरा हे मराणहती आहे करा? 

ऑल इंणड्यरा रेणडओ
भावषक विविधतेचा भाग म्िून ऑल इंवडया 

रवेडओ, प्रसार भारतहीला २३ भाषा आवि १७९ 
बोलटींमधय े प्रसारि करािे लागते. 

ककृती २
पाच विद्ाथयाांचे गट करा. प्रतयेक गटाने 

भारतातहील एक राजय, भाषा आवि तेर्हील बोलहीभाषा 
वनिडा. शकय असलयास का्ही भाषा वकिंा बोलहीभाषाचें 
धिनहीमुद्रि करा. ते तुमचया िगा्तला ऐकिा.  

प्रादणेिक णवणवधतरा : एखादा प्रदशे ्ही स्र्ळ आवि 
काळ आधाररत बाधंिही आ्े. अशा प्रदशेामधय े का्ही 
प्रमािात सासं्कृवतक एकवजनसहीपिा आढळतो. या 
भौगोवलक प्रदशेामधय ेिास्तवय करिाऱया लोकाचंा भूतकाळ 
समान असलयान े त े समान ित्तमानकाळाशही जुळिनू घऊे 
शकतात. तर्ावप, सकुंवचत प्रादवेशक अष्स्मता या वयापक 
अष्स्मतापंासनू स्िततं् ना्हीत. उदा्रिार््त, प्रतयके प्रादवेशक 
अष्स्मता सदंभा्तनसुार समजनू घेि े गरजचे े आ्े. 

OUR WORLDआपले जग पुिेरी, कयोलहरापुरी, 
मुंबईकर

महरारराष्ट्रातील 
णनवरासी

भरारती्य

दणक्षि आणि्यराई

आणि्यराई

प्रादणेिक अणसमतरांचे सतर

प्रदेश म्िजे देशातहील भौगोवलक एकक आ्े. 
उदा्रिार््त, सात राजये असलेला ईशानयेकडहील प्रदेश.
जयाला ‘सेव्न वसस्टस्त’ असे् ही संबोधतात. तर्ावप, 
राजयांतग्तत देखहील का्ही प्रदेश असतात. उदा्रिार््त, 
म्ाराष्ट् राजयातहील प्रदेश पुढहीलप्रमािे आ्ेत – कोकि, 
विदभ्त, खानदेश, मराठिाडा आवि पष्शचम म्ाराष्ट्.

भारतातहील ईशानयेकडहील राजयांमधये पुढहील 
राजयांचा समािेश ्ोतो – अरुिाचल प्रदेश, आसाम, 
मेघालय, नागालँड, वमझोरम, मविपूर आवि वत्पुरा. या 
राजयांना एकवत्तपिे ‘सिेन वसस्टस्त’ (ईशानयेकडहील सात 
भवगनही राजये) असे देखहील संबोधतात. 

ईशानयेकडहील प्रदेश डोंगराळ असून 
सांस्कृवतकदृष्ट्या श्रहीमंत आ्े. भारतातहील बहुसंखय 
आवदम जमातही या राजयांमधये रा्तात. उदा्रिार््त, 
गारो, खासही, नागा, वमझो, झोमही, लेपचा, कुकी, बोडो. 

या जमातटींचही विवशष् शारहीररक गुििैवशष्ट्ये 
असतात असे् ही तुमचया लक्षात येईल. उदा्रिार््त, 
तिचेचा रंग, केसांचा पोत, चपटे नाक, बदामही डोळे, 
दुमडलेलया पापणया इ. 

उपरोक्त प्रतयेक समुदायाला विवशष् इवत्ास, 
लोकसाव्तय, नतृतय, परंपरा, आवि संगहीताचही पाशि्तभूमही 
आ्े. या समुदायांचा इतर ससं्कृतटींशही संपक्क आलयानंतर 
या पाशि्तभूमहीिर का्ही प्रमािात पररिाम झाला आ्े. 
व्ंदुधम्त, बौद् धम्त, इस्लाम वकंिा ष्रिशचन धमाांमधये 
धमाांतर ्ोिे ्ही बाब का्ही निहीन ना्ही. या भागामधये 
भारतहीय उपखंड आवि भारताचया बा्ेरहील भागातून 
लोक आले आ्ेत.  

तुमहरालंरा हे मराहीत आहे करा?
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प्रतयके प्रदशेाच े िवैिधय सपंन्न आवि अनोख ेअसत.े 
नद्ा, जलस्ोत, मतृदा, िने, खवनज े आवि सामावजक-
आवर््तक आवि राजकीय िातािरि या संदभा्तत प्रदशेातहील 
विविधतचे े िि्तन करता येते. एखाद्ा प्रदशेातहील लोक 
िशं, िावंशकता, भाषा, बोलहीभाषा, खाद्ससं्कृतही, रूढही, 
बोलणया-िागणयाचया पद्तही, श्रद्ा आवि आचरि, 
कायद ेआवि चालहीरहीतही यांसारखया वनयतं्िवयिस्र्ा यामळुे 
तरे्हील लोकांमधय े विविधता आढळते. प्रतयके प्रदशेाचा 
स्ितःचा आवि अष्वितहीय असा इवत्ास असतो, 
इवत्ासाच ेपडसाद तया प्रदशेाचया ित्तमानकाळात पा्ायला 
वमळतात. उदा्रिार््त, म्ाराष्ट्ामधय े छत्पतही वशिाजही 
म्ाराजाचंा प्रभाि पा्ायला वमळतो. 

जराती णवणवधतरा 
भारतातहील जातहीवयिस्र्ा ्ा यरे्हील िवैिधयाचा 

मोठा स्ोत आ्.े इंग्रजहीतहील कास्ट या शबदाचा उगम 
पोतु्तगहीज भाषेतहील ‘कास्टा’ या शबदात सापडतो. तयाचा 
अर््त िि्त असा ्ोतो. भारतातहील िगेिगेळ्ा िावंशक ि 
जातही समदुायांचही वयाखया करणयासाठही वब्वटशानंही कास्ट 
(जात) ्ही सजं्ा िापरलही. समाजशास्त्ज् जातहीकड े दोन 
बाजूनंही पा्तात: िि्त आवि जातही. िि्त म्िज े व्दंूंचही 
चार शे्रिटींमधय े कलेलेही रचना ्ोय – ब्ाह्मि, क्षवत्य, 
िशैय आवि शुद्र. भारतामधये जिळपास ३५०० जातही 
आ्ेत अस े म्टल े जाते. पैकी, ७५१ जातटींचा घटनतेहील 
अनसुवूचत जातटींमधय े समािशे करणयात आला आ्.े 

भारतातहील सामावजक संरचना जातही वयिस्र्ेिर 
आधाररत ्ोतही. जातही या समुदायांमधहील संबंध 
िस्तवूिवनमयािर आधाररत असत. ्ा कृषही अर््तवयिस्र्ेचा 
आधार ्ोता. मात्, यामुळेच समुदायांमधये विषमता 
आवि िंवचतािस्र्ा वनमा्ति झालही. जातही वयिस्र्ेमुळे 
विविध जातटींमधये िस्त ू आवि सेिांचा विवनमय ्ोतो. 
विवनमयामधये दाते आवि ग्रा्कांचा समािेश असतो. 
यातहील दातयाला जजमान म्िून ओळखले जाते. 
जजमानास पिूथी जमहीनदार म्ित. ग्रा्काला कामहीन 
(कारागहीर वकंिा शुद्र जातहीतहील) असे संबोधले जाई. 
कामहीन जजमानाला सिेा देत असत. तयाचा मोबदला 
तयांना िस्त ू रूपात (धानय, कपडे, रा्णयाचही जागा, 
मोफत अन्न, खटलयांमधये सा्ायय, िापर करणयासाठही 
पशु आवि साधने इतयादही) वमळत असे. तर्ावप, 
बाजारपेठ आवि चलन आधाररत अर््तवयिस्र्ेमुळे आता 
जजमानही वयिस्र्ेचे म्त्ि कमही ्ोत आ्े. 

जावतवयिस्र्ा किेळ व्दंुमंधयचे आ् े अस े ना्ही. 
मसु्लहीम, ष्रिशचन आवि शहीख धमाांमधये् ही जातही सदृशय 
विभाजन पा्ायला वमळत.े मषु्स्लमामंधहील आमहीर, शखे, 
सययद, पठाि या मषु्स्लमामंधहील श्रिेही रचनबेद्दल 
आपलयाला माव्तही आ्.े यावशिाय, मषु्स्लमामंधय े तलेही, 
धोबही, दजथी (वशििकाम करिार)े यासंारखया जातही्ही 
आ्ते. भारतातहील ष्रिशचनामंधहील जातही आधाररत 
अष्स्मता आपलयाला निहीन ना्ही. का्ही तजज्ाचंया मते 
भारतातहील ष्रिशचनाचं े मोठ्ा प्रमािात व्ंद ू धमा्ततनू 
धमाांतर झाल े ्ोत.े तयामळु े का्ही धमाांतररतानंही जातही 
वयिस्र्ा्ही बरोबर नलेही. सन १९५० चा घटनातमक 
आदशे सन १९९०मधय ेदरुुस्त करणयात आला. तयानसुार, 
“अनसुवूचत जातही” ्ही सजं्ा सचूहीमधय े नमदू व्दं,ू शहीख 
आवि बौधदासंाठही िापरता यईेल. तर, “अनसुवूचत 
जमातटीं” चा धम्त कोिता्ही अस ू शकले. या माव्तहीिरून 
आपि भारतातहील जातही विविधतचेही कलपना करू शकतो. 

वगमि णवणवधतरा 
“िगा्त” िर आधाररत विविधता सिा्तवधक म्त्िाचही 

आ्.े तमु्ही इयतता अकरािहीमधय े याचा अभयास कलेा 
आ्.े िग्त ्ा प्रामखुयान े (१) आवर््तक स्र्ान वकिंा 
आवर््तक वनकष आवि (२) वशक्षि यािर आधाररत असतो. 

आपलया आवर््तक िगा्तचा प्रभाि आपलया विचारािंर, 
वनिडटींिर, पिू्तग्र्ािंर, स्िपन आवि आशा-आकाकं्षािंर 
वदसनू यतेो. आपि कोितया आवर््तक िगा्तचा भाग 
आ्ोत याबाबतचया जािहीिनेसुार आपि िास्तिात जगत 
असतो. उदा्रिार््त, आपि साि्तजवनक िा्तकू साधनानंही 
प्रिास करायचा की स्ितःचही गाडही िापरायचही, जिळचया 
दुकानातनू धानय घयायच े की मॉलमधनू, वशक्षि कुठे 
घयायच,े लग् कस े करायच े अस े सगळ े वनि्तय आपि 
आवर््तक िगा्तनसुारच घेतो. भारतामधय े “उच्च िगा्तमधय”े 
गिना ्ोिार े लोक खपूच कमही आ्ते. बहुताशं लोक 
मधयम आवि वनमन िगा्तचा भाग आ्ते. 

णलंगभराव आधराररत णवणवधतरा 

णलंगभराव आधराररत णवणवधतरा
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  लैंवगक विविधता समजून घेणयासाठही सि्तप्रर्म 
वलंग (sex) आवि वलंगभाि (gender) यातहील फरक 
समजून घयािा लागतो. इयतता ११िही चया समाजशास्त्ातहील 
अभयासरिमात्ही समाजाचया िग्त स्तरहीकरिाचा पाया 
म्िून्ही वलंगभािाचा उललेख आलेला वदसतो.

लैंवगक विविधता ्ही ‘वलंगभाि’ या संकलपनेशही 
(सामावजक संकलपना) जोडलेलही आपिास वदसून येते. 
जे दु्ेरही लैंवगकता, लैंवगक अवभवयकतही, लैंवगकता आवि 
लैंवगक अवभमुखता याचयाशही वनगवडत आ्े.

वलंगभाि या संकलपनेमधये स्त्ही-पुरुष, 
स्त्हीति-पुरुषति, तही-तो इतयादही सहीमारेषांपलहीकडहील 
वलंगभािाचा समािेश ्ोतो. आज आपलया लैंवगक 
विविधतेचया जािहीिेमधये वयकतटींचया लैंवगक अवभमुखतेचा 
देखहील अंतभा्ति ्ोतो. याच संदभा्तत तुम्ाला 'LGBT' 

्ही आद्ाक्षरे्ही पररवचत असतहील.

लेणसब्यन  : स्त्ही आवि स्त्हीमधहील शारहीररक 
सबंधं

ग े : पुरुष आवि पुरुषांमधहील 
(समलैंणगकतरा) शारहीररक संबधं.

बरा्य सकेिअुल : जही वयकतही दोन्ही वलगंाशंही (स्त्ही 
आवि पुरुष) आकवष्तत असते 
अशही

ततृी्यपं् ी : एखाद्ा वयकतहीचही शारहीररक 
लैंवगकता आवि मानवसक लैंवगक 
भािना याचंयाशही ससुगंतता 
आढळून न यिे.े

मुलांच े आवि मलुटींचे सयुोगय ित्तन कसे असाि े ्े 
सामावजक ससं्कारातूंन, बळजबरहीने वकिंा सासं्कृवतक 
वयाखयांतनू ठरिल े जाते. यामळेुच दोन समाजामंधय े फरक 
जािितो. वकिंा एखाद्ा समाजातहील दोन गट दखेहील 
िगेिगेळ े असतात. यातूनच समाजातहील ‘बहुसामानयत’ेचा 
(या वनयमानसुार वलगंभािातहील फरकाचे सामानयहीकरि 
कलेे जात)े प्रभाि लक्षात यतेो. ्ा वनयम समाजामधय े
आवि समाजातहील कुटंुब, लग्, राजयवयिस्र्ा, 
अर््तवयिस्र्ा, धम्त यासंारखया ससं्र्ामंधय े लाग ू ्ोतो. 
का्ही वयकतही, गट आवि समाजानंही वियही (binary) या 
संकलपनलेाच आव्ान वदल े आ्े आवि तयामळुे 

लैंवगकता ि वलगंभािातमक बहुलता ्ही अवधक समािशेक 
झाललेही वदसनू यते.े

वलंगभाि विविधतेबाबत चचा्त करत असताना, 
विविधतेला कारिहीभूत आिखही एक संज्ा आपलयाला 
ठाऊक असि ेआिशयक आ् े– वलगंभािाच ेप्रकटहीकरि. 
्ही संज्ा वलंगभाि सामावजकीकरिाशही संबवंधत आ्े. 
आपलया वलंगानुसार असलेलया वलंगभािसंबंधही अपेक्षा 
बऱयाच िेळा आपि बळजबरहीने पूि्त करतो. आज मात् 
समाज वलंगभाि तरलता ्ळू्ळू स्िहीकारत आ्े 
(म्िजेच जे विय वलंग वयिस्र्ेत बसत ना्हीत असे्ही 
लोक आ्ते). वलंगभाि तरलता ्ही पाष्शचमातय बाब ना्ही. 
्ा आपलया भारतहीय परंपरेचाच भाग आ्.े विय वलगं 
वयिस्र्ते न बसिाऱया भारतहीय दिेताचंही्ही उदा्रि ेआ्ते. 

लैंणगकतरा ः एखाद्ा वयक्तहीचा दुसऱया 
वयक्तहीशही शारहीररक, भािवनक आवि/वकंिा 
लैंवगक संबंध असू शकतो. यािरून वयक्तहीचही 
लैंवगक अवभमुखता ओळखता येते. लैंवगक 
अवभमुखता ्े प्राधानय वकंिा वनिड नव्े.   

तमु्ही एलजहीबहीटही (lesbian, gay, bisexual and 

transgender) चळिळहीबद्दल ऐकले असले. वदनांक ६ 
सपटेंबर २०१८ रोजही भारताचया सिथोच्च नयायालयाने 
बहुलैंवगकता ्ा गनु्ा ना्ही असा ऐवत्ावसक वनिडा कलेा 
तो तमु्ालंा ठाऊक असले. भारत सरकारन े ततृतहीयपंर्हीयानंा 
आवि तयाचंया ्क्कानंा्ही मानयता वदलही आ्े. 

वलंगभािाधाररत वभन्नतेविषयही जागतृकता आवि 
सिंेदनशहीलतेमुळे ः (१) वलंगभािसंबंधही अज्ान आवि 
गैरसमजुतही दूर करता येतहील. (२) विविध वलंगभािसंबंधही 
अष्स्मता असलेलया लोकांना प्रवतष्ठा वमळिून देता 
येईल. (३) जया वयक्तहीचा वलंगभाि समानुरूप ना्ही 
वतचयाबाबत विेष, व्ंसा, पूि्तग्र् आवि शोषि ्ोिार 
ना्ही. (४) भारतहीय संविधानात नमूद केलयाप्रमािे 
समानता आवि नयायाला प्रोतसा्न देता येईल. 

ककृती ३
अलहीकडे पाररत झालेलया ततृतहीयपंर्ही 

विधेयकाला (Protection of Rights Act, 2019) 
विरोध ्ोत आ्े. या विधेयकाबाबत माव्तही वमळिा 
आवि िगा्तत चचा्त करा. 
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३.२ णवणवधतेत एकतरा

णवणवधतेमधील एकतरा

भारतामधय े विविध सामावजक स्र्ानांतहील लोक 
समाज म्िून एकत् रा्तात. इर्े संघष्त ्ोत ना्हीत असे 
ना्ही. विविध परंपरा आवि ससं्कृतटींचे एकत्हीकरि ्े 
भारतहीय समाजाचे िैवशष्ट्य आ्े. यातूनच एकता वनमा्ति 
्ोते. विविध परंपरांचया या संवमश्रतेला भारतहीय 
संविधानाने्ही दुजोरा वदला आ्े. भारत धम्तवनरपेक्ष 
समाज आ्े असे संविधानाने नमूद केले आ्े. का्ही 
टपपयांिर भारतहीय समाजाचया धम्तवनरपेक्ष स्िरूपाबाबत 
प्रशनवचन् उपष्स्र्त झाल े आ्.े अस े असले तरही भारतहीय 
समाजान े समािशेकता आवि लिवचकता्ही दश्तविलही आ्े. 

डही. पही. वसंघल यांचया 'India and World 

Civilisations' या पुस्तकात विविधतेतून एकता ्े सतू् 
भारताचया संपिू्त इवत्ासात वदसून येते. भारतामधये 
प्रादेवशक, भावषक, धावम्तक, जातहीय या धतथीिर प्रचंड 
विविधता आ्े. तयामुळे एकतेचे वचत् मात् गुंतागुंतहीचे 
्ोते. तर्ावप, अशही विविधता असलही तरही तयामधये  
छेदातमक एकता देखहील आ्े. राष्ट् म्िून पुनःपुन्ा 
एकजूट ्ोणयासाठही अशा एकतेचा उपयोग ्ोतो. याचा 
नेमका अर््त काय? 

भारतामधये संपका्तत आलेलया विविध संस्कृतटींना 
सामािून घेणयात आले. तया बरोबरहीने भारताचही खास 
भारतहीय संस्कृतही देखहील जपलही गेलही. या बाबहीने अनेक 
अभयासक आशचय्तचवकत झाले आ्ेत. भारतािर 
असंखय आरिमिे झालही तरही, भूतकाळातहील विचारांना 
आवि गोष्टटींना मात् जतन केले आ्े. जिळपास २००० 
िषाांपूिथीपासून भारतामधये राजकीय एकता प्रस्र्ावपत 
करणयाचा प्रयतन करणयात आला. अशोक, ्ष्तिध्तन, 

विरिमावदतय, अकबर या राजांचे प्रयतन ्े याचे उदा्रि 
आ्े. इतकया विविधतेखेरहीज आज भारताने राजकीय 
लोकशा्ही पद्तहीचा स्िहीकार केला आ्े. यातूनच 
विविधतेत एकता ्े सूत् अधोरेष्खत ्ोते. आिखही एक 
म्त्िाचही बाब अशही की, भारतहीयांनही विविधतेकडे 
कधही्ही समस्या म्िून पाव्ले ना्ही. उलट तयाकडे एक 
अमलूय ठेिा म्िनू पाव्ले. 

एकतेमधये विविधता आवि बहुलता सामािून 
घेणयाचही क्षमता ्ही भारताचही खरही ताकद आ्े. 
एकत्हीकरि आवि विविधतेचही प्रवरिया समांतर आ्े ्े 
सुदृढतेचे लक्षि आ्े. ्े सि्त सामयतािादही ऐकयाचे 
वनदषेशक आ्ेत.

डही. पही. वसंघल यांचया शबदांत, “समाजातहील 
एकतेचही शक्तही रक्तातहील लाल पेशटींसारखही आ्े. 
तयाचे प्रमाि एका ठराविक पातळहीपके्षा िाढून 
वकंिा कमही ्ोऊन्ही चालत ना्ही. ्े संतुलन 
राखून ठिेणयाचे काम सोपे ना्ही”. 

भरारतरातील एकतेची प्णक््यरा 

भारतात अवस्ततिात असिाऱया विविधाताचंे 
उगमस्र्ान एकतमेधय ेआ्.े यामळु ेसयंकु्त संस्कृतही वनमा्ति 
झालही आ्.े तयाच े स्िरूप अष्खल भारतहीय आ्.े 

एकता म्िजे एकातमभाि वकंिा एकातमभािाचही 
जािहीि वकंिा एकत्हीकरि ्ोय. परंतु, एकता म्िजे 
एकसमानता नव्े. भारतहीयांचया का्हीशा एकसमान 
जहीिनपद्तहीचा पररिाम म्िून वनमा्ति झालेलही एकता 
अनेक वनरहीक्षकांनही नोंदिलही आ्े. विविधतेतहील एकता 
भू-राजकीय क्षेत्ात, तहीर््तक्षेत्ांचया वठकािही, वनिासाचया 
परंपरेत, परस्परािलंवबतिाचया परंपरेत, भािवनक 
एकोपयामधये वदसून येते. 

भारतातहील धावम्तक विविधता धयानात घेता, 
धम्तवनरपेक्षतेचही संकलपना भारतहीय संदभा्तत म्त्िाचही 
ठरते. भारतामधये धम्तवनरपेक्षता म्िजे सि्त धमा्ततहील 
लोकांचया श्रद्ांप्रतही आदर आवि सव्ष्िूता बाळगिे 
्ोय. ‘सि्तधम्तसमभाि’ या शबदातून ्ा अर््त उतकृष् 
पद्तहीने उमगतो. भारतात कायमच विविध श्रद्ांचया 
वयिस्र्ा एकवत्त राव्लया आ्ेत. यामधये कोितही्ही 
धावम्तक ओळख नसलेलया लोकांचा स्िहीकार, विविध 
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प्रर्ा अर्िा पद्तटींचा स्िहीकार अंतभू्तत आ्े. म्िजेच, 
िैज्ावनक उपरिम, मानितािाद, मािुसकी यांसारखया 
धम्तवनरपेक्ष मूलयांना बांधहील असलेलयांचा समािेश ्ोतो. 

एकतेची आवश्यकतरा करा आहे? 
l	सासं्कृवतक िारसा दृढ आवि सपंन्न करणयाकररता.
l भारतहीय समाजातहील बहुविध विविधतांचे जतन 

करणयाकररता.
l सि्त नागररकांचे मानिही ्क्क जपणयाकररता.
l	कामाचया स्र्ानही, संघटनेचे वकंिा समुदायाचे 

मनोधैय्त उंचािणयाकररता. 
l	पररिामकारक आवि समािेशक संिादाकररता. 
l संघष्त वनिारिाकररता.
l शांततापूि्त स्वनिासाकररता. 
l	जातही, पंर्, वलंग, वलंगभाि, िि्त, आवर््तक िग्त, 

ससं्कतृहीचया अपरोक्ष सिाांचे कलयाि 
करणयाकररता. 

l	आपलही भूमही आवि येर्हील रव्िाशांचया 
समतृद्तेकररता. 

भौगयोणलक एकतरा 

इतर सि्त देशांप्रमािे भारताचया्ही नैसवग्तक सहीमा 
आ्ेत. उततरेकडे व्मालय रांगा आवि दवक्षिेकडे समुद्र 
या नैसवग्तक सहीमा आ्ेत. भारताचया विविध भागांतहील 
्िामान िेगिेगळे आ्े. मानसूनचा ऋतू मात् संपूि्त 
भारतात आ्े.  

मानसून या शबदाचे मूळ मौसम या अरबही 
शबदात सापडते. तया प्रदेशातहील िेगिेगळ्ा 
राजयांशही वयापार करिाऱया अरबही वयापाऱयांनही 
्ा शबद शोधून काढला. 

तुमहरांलरा हे मराहीत आहे करा?

शेतही करणयाचया पद्तहीमधये्ही एकप्रकारचही 
समानता आढळून येते. पेरिही आवि कापिही करणयाचा 
काळ समान असतो. नद्ा, खवनजे आवि िने यांसारखही 
नैसवग्तक संसाधने भारतात सि्तत् आढळतात. या नैसवग्तक 
संसाधनािंर समान अवधकार असलयाने सि्त लोकांमधये 
एकतेचही भािना वनमा्ति ्ोते. केरळमधहील ओिम, 

पष्शचम आवि दवक्षि भारतातहील मकरसरंिांत, 
तावमळनाडूमधहील पोंगल, पंजाबमधहील बैसाखही, 
आसाममधहील वबहू यांसारखे सि कापिहीचया ्ंगामाशही 
संबवंधत आ्ेत. 

धराणममिक एकतरा 

भारतातहील विविध धावम्तक गटांमधये िरकरिही 
फरक वदसत असले तरही तया गटांमधहील का्ही समान 
मूलघटक शोधून काढिे अिघड ना्ही. प्रतयके धम्त 
आपापलया धम्त श्रद्ेचा उपदेश करतो. मानिही मूलयांिर 
प्रतयेक धमा्तचही श्रद्ा आ्े. परोपकार, पवित्ता, 
प्रामाविकपिा, साधेपिा, चांगुलपिा, भूतदया यांसारखही 
जहीिनमूलये सि्त धमाांमधये आ्ेत. भारत ्ा विविध 
धावम्तक श्रद्ांचा देश आ्े. 

देशभरातहील श्रद्ास्र्ानांिरून भारतातहील धावम्तक 
एकता धयानात येते. भारत आवि परदेशातहील लोक 
भारतातहील व्ंदूंचया धावम्तक स्र्ळही गदथी करतात. 
उततरेकडहील बद्रहीनारायि, पष्शचमेकडहील विारका, 
दवक्षिेकडहील रामेशिरम आवि पिूषेकडहील पुरही; वशखांचे 
अमतृतसरमधहील सिुि्त मवंदर, िेलाकन्नही यरे्हील ष्रिशचन 
चच्त, कोचही वकललयािरहील जयूंचे उपासना स्र्ळ, 
मुस्लहीम फवकरांचया समाधही आवि अजमेर दगा्त अशा 
भारतातहील आवि जगातहील स्र्ळांना पय्तटक भेटही देतात. 
कुंभमेळा, मदर मेरहीचही मेजिानही, कुरुक्षेत् उतसि, 
गिपतही, दुगा्त पूजा, वत्सूरपूरम या स्र्ळांना जगभरातहील 
सि्त श्रद्ांचे अनुयायही दरिषथी भेटही देतात. वयक्तटींचया 
धावम्तक पद्तही, धावम्तक उतसि आवि सि िेगिेगळे 
असले तरही तयातून भारतासारखया अिाढवय देशाचही 
धावम्तक एकता प्रकट ्ोते. 

णरिसूरपूरम उत्सव (केरळ)
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सरामराणजक एकतेमध्ये धमरामिची भूणमकरा 

एम. एन. श्रहीवनिास यांनही सामावजक 
एकत्हीकरिामधये वयक्तही आवि समुदायांना जोडिारा 
एक दुिा म्िून धमा्तचया भूवमकेचे परहीक्षि केले 
आ्े. तयानंही यासंदभा्तत तहीन मदु्द े मांडले आ्ेत: 
(१) ग्रामहीि आवि इतर स्र्ावनक पातळ्ांिर  
वभन्न वभन्न जातही आवि धावम्तक गटांमधहील  
नातेसंबंध (२) देशाचया आवर््तक विकासातहील 
धमा्तचही सि्तसाधारि भवूमका (३) धावम्तक आवि 
आवर््तक-सामावजक लाभ. 

विविध समुदायांचे एकमेकांशही आवर््तक आवि 
धावम्तक कामांमधये संबंध आ्ेत. देशभर पसरलेले 
विविध समुदाय आवि तयांचया बहुविध आवर््तक 
कायाांमुळे समाजाचया एकत्हीकरिाचही प्रवरिया 
अवधक सशक्त केलही आ्े. 

ककृती ४

ल्ान गटांमधून िगा्तत चचा्त करा. विषय: धम्त 
्ा एक जोडिारा दुिा आवि तोडिारा घटक आ्े. 
चचषेिर आधाररत स्िाधयाय तयार करा. 

रराजकी्य एकतरा 

भारतहीय समाज ्ा सिा्तर्ा्तने एक बहूल समाज 
आ्े. भारतहीय समाजाचही एकता आवि बहुविधता ्े 
तयाचे एक मोठे िैवशष्ट्य आ्े. आवर््तक आवि 
सामावजक असमानतेमुळे भारतहीय समाजाला एक 
समतािादही समाज म्िून वनमा्ति ्ोणयास अडचिही 
वनमा्ति झालया तरही्ही भारताचही एकता आवि एकातमता 
अबावधत राव्लही आ्े. समाजातहील आवर््तक दबु्तल 
घटकांसाठही पंचिावष्तक योजना आवि अनेक योजनांचही 
आखिही करणयात आलही. 

भारतहीय राजयघटनेने देशात कायद्ाचे राजय वनमा्ति 
केले. सि्त नागररक कायद्ापुढे समान आ्ेत.  वयक्तहीचा 
सामावजक दजा्त धम्त, भाषा, जात, वलंग, प्रदेश अर्िा 
समुदाय यांपैकी कुठलया्ही घटकािर अिलंबून ना्ही. 

अनुसूवचत जातही आवि जमातही, विमुक्त जन जातही, इतर 
मागास िग्त, धावम्तक, भावषक आवि लैंवगक अलपसंखयाक 
या गटांचया विकासासाठही तयांना विशेष सिलतही देणयात 
आलया आ्ेत. िासा्वतक शोषिाचही जागा आता 
विकास प्रवरिया आवि समतािादही विचारांनही घेतलही. 

ककृती ५

अनुसूवचत जातही, अनुसवूचत जमातही, 
स्त्हीया, वदवयांग वयकतटींचया कलयािासाठही 
शासनाने ्ातही घेतलेलया विविध योजनांचा 
शोध घया. िगा्तमधये माव्तही द्ा.

भराणरक एकतरा 

भावषक एकता म्िजे देशातहील प्रादेवशक अर्िा 
राष्ट्हीय अशा प्रतयेक भाषेला समान मानिे ्ोय. भारत 
सरकारने भावषक विविधतेला मानयता वदलही आ्े. का्ही 
भाषा आवि विलोपनाचया मागा्तिर असललेया बोलहीभाषाचंे 
जतन करणयासाठही शासनाने विशेष तरतुदही्ही केलया 
आ्ेत.   

राजय वशक्षि मंडळाचया वत्सूत्हीमुळे केंद्राशही जोडून 
रा्णयासाठही व्ंदही आवि इंग्रजही भाषा, बाह् जगाशही 
जोडून घेणयासाठही इंग्रजही भाषा आवि राजयांचही संपक्क 
करणयासाठही प्रादेवशक वकंिा स्र्ावनक भाषा अशही ्ही 
वत्सूत्ही आ्े. अवभजात भाषा आवि भावषक 
अलपसंखयाकांचया भाषांचा्ही अभयासरिमात समािेश 
झाला आ्े. विविध शैक्षविक मंडळांमधये विद्ाथयाांना 
परहीक्षा देणयाचही भाषा वनिडणयाचही मुभा आ्े (उदा., 
मराठही, व्ंदही, उदू्त, गुजरातही, कन्नड, इंग्रजही). दूरदश्तन 
आवि आकाशिािहीिर िेगिेगळ्ा भारतहीय भाषांमधहील 
काय्तरिमांचे प्रसारि ्ोते. ्े काय्तरिम करोडो लोकांपयांत 
पो्ोचािेत ्ा तयामागचा उद्देश असतो. देशातहील 
बहुभावषक लोकांमधये भावषक एकतेचही भािना वनमा्ति 
व्ािही यासाठही्ही पािले उचलणयात आलही. 

तर्ावप, भाषा ्े दुधारही शस्त् आ्े: अनेकांसाठही 
्ा अडर्ळा ठरू शकतो तर का्टींसाठही जगाशही जोडिारा 
दुिा ठरू शकतो. 
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तुमहरालरा हे मराणहती आहे करा?

भराररा णरिसूरिी
सन १९६१मधये मुखयमंत्यांचया पररषदेत भाषा 

वत्सूत्ही तयार करणयात आलही. कोठारही सवमतहीने 
(१९६४-६६) या वत्सूत्हीचे परहीक्षि करून वशफारसही 
केलया. या योजनेनुसार वशफारस करणयात आलेलया 
तहीन भाषा पुढहीलप्रमािे: 

(१) पणहली भराररा : प्रादेवशक वकंिा माततृभाषा 
(२) दसुरी भराररा : इंग्रजही वकिंा आधवुनक भारतहीय 

भाषा (व्ंदही भावषक राजयांमधये) व्ंदही वकंिा 
इंग्रजही (व्ंदही भावषक नसलेलही राजये) 

(३) णतसरी भराररा : इंग्रजही वकंिा आधुवनक 
भारतहीय भाषा (व्ंदही भावषक राजयांमधये) 

व्ंदही भावषक राजयांमधये इंग्रजही वकंिा 
आधुवनक भारतहीय भाषा ्ही दुसरही भाषा म्िून 
अभयासलही जात ना्ही (गैर-व्ंदही भावषक 
राजयामंधय)े. 

भारतातहील बहुतांश राजयांमधये वत्सूत्ही लागू 
करणयात आलही आ्े. वत्सूत्हीचया अर््तपूि्त 
अंमलबजाििहीसमोरहील आव्ाने कायम आ्ेत. 

वत्सूत्ही लागू केलही आ्ेत अशही राजये कोितही 
ते शोधा. 

नोंद : आज तुम्ही “माततृभाषा” ऐिजही 
“गृहभराररा” ्ही संज्ा िापरू शकता. गतृ् भाषा ्ही 
संज्ा विशेषतः िैिाव्क जोडहीदार विविध भावषक 
पाशि्तभूमहीचे असतहील तेव्ा िापरलही जाते. 

सरांसककृणतक एकतरा 

प्रर्ा आवि परंपरांमधये फरक असला तरही, भारतहीय 
ससं्कृतहीतहील एकता साव्तय आवि विविध समुदायांचया 
िैचाररक वयष्हीकरिामधये वदसते. वदिाळही, ओिम, 
रक्षाबंधन, ईद, नििष्त, ष्रिसमस यांसारखे सि देशभर 
साजरे केले जातात. ्े भारतातहील सांस्कृवतक एकतेमुळेच 
शकय आ्े. विविध संत, लेखक आवि कलाकारांनही 
(उदा्रिार््त, अरवबंदो, मदर टेरेसा, बाबा आमटे, 
रिटींद्रनार् टागोर, भहीमसेन जोशही, आरा, वनझझहीम 
इझावकल) तयांचया आजहीिन काया्ततून एकतेचा संदेश 
वदला आ्े. याबरोबरच ्ेतू आवि भािनांचया अष्स्मतेचही 
जािहीि वनमा्ति केलही. 

सासं्कृवतक एकतेचया ततिािर आधाररत राष्ट्गहीत 
वकंिा वचत्पटांचे सादरहीकरि झालेले तुम्ांला आढळून 
येईल. या सादरहीकरिांमधये अवभजात संगहीतकार, गायक, 
लोक कलाकार, कारागहीर, कलाकार, रिीडापटू, नतृतय 
प्रकार, संरक्षि सिेा, परोपकारही काय्तकतषे, सुधारक 
इतयादटींचा स्भाग या सादरहीकरिात आ्े. अशा 
सादरहीकरिातंनू दशेाप्रतही प्रेम, आस्र्ा आवि अवभमानाचही 
भािना वनमा्ति ्ोते.  

३.३ रराष्ट्ी्य एकतेपुढील आवहराने

भारतात भावषक, धावम्तक, प्रादेवशक आवि िांवशक 
विविधता आ्े. यामुळे भारतात विविध सामावजक गट 
वनमा्ति झाले आ्ेत. असे असून देखहील विविधतेत 
एकतेचे जगािेगळे उदा्रि म्िून अभयासक भारताकडे 
पा्तात. भारतातहील समुदाय, िंश, िग्त, भाषा आवि 
उप-संस्कतृही यािंर आधाररत विविधतेमुळे राष्ट्हीय एकता 
साधय करिे आव्ानातमक ठरते. पुढहील घटक 
राष्ट्ावभमानाचया आड यिेारे आ्ेत. जातहीयिाद, 
सपं्रदायिाद, प्रदशेिाद, भाषािाद आवि आवर््तक विषमता 
या घटकािंर पुढे चचा्त केलही आ्े. 

जराती्यवराद 

जातहीयिाद म्िजे देशाऐिजही जातहीप्रतही वनष्ठा 
बाळगिे ्ोय. जातहीसंबंधांचही मुळे घट् रोिलेलही 
असलयाने लोक देशाऐिजही जातहीचया संदभा्तत प्रर्मतः 
विचार करतात. यामुळे लोकांना समाजसिेा, वशक्षि, 
िैद्क आवि कलयाि योजनांचया माधयमातून तयाचंया 
जातहीचया सदस्यांचे संरक्षि करिे शकय आ्े. यामुळे 
अनेक समस्या वनमा्ति ्ोऊ शकतात. समाजातहील 
सुसंिाद खंवडत ्ोऊ शकतो. अशा जातहीय वनष्ठेला 
राजकारिाचही जोड वमळालही तर परहीष्स्र्तही अवधकच 
गंभहीर ्ोऊन बसते. याचे कारि असे की, राजकारिात 
जाताना जातहीप्रतही वनष्ठािान असलेले लोक तयांचा कल 
आवि पिू्तग्र् सोबत घेऊन जातात. मग िेगिेगळ्ा 
पद्तटींनही तयांचया विभागहीय व्तसंबंधांचे प्रदश्तन ्ोऊ 
शकते. अशा नेततृतिाने प्रभावित ्ोऊन लोक तयाचंया 
जातहीतहील उमेदिारालाच मत देतात. जो जातहीसमुदाय 
संखयेने मोठा आ्े तयाचा राजकारिातहील प्रभाि िाढतो. 
जे वनिडिूक वजंकून येतात ते पुढे या ना तया प्रकारे 
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तयाचंया जातहीला अवधक म्तति देतात. अशा पररष्स्र्तहीत 
राष्ट्हीय एकतेचही समस्या गंभहीर रूप धारि करते. 

कायदे, श्रहीकरि, औद्ोवगकीकरि आवि 
वशक्षि असे बदल ्ोऊन्ही जातहीवयिस्र्ा लोकांचया 
मानवसकतेत घर करून आ्े. आधुवनक भारतात संसाधने 
आवि सतता संपादनासाठही जातहीचा साधन म्िून िापर 
केला जातो. जातही आधाररत भेदभाि ्ा राष्ट्हीय 
एकतेपुढहील अडर्ळा आ्े. देशाचही एकता कमजोर 
करणयासाठही प्रयतनशहील असलेले लोक जातही, पंर् 
आवि ससं्कृतहीचया आधारे देशात फुट पाडणयाचा प्रयतन 
करतात. लोकांचया मनात अविशिास वनमा्ति करणयात 
तयानंा यश येते. उच्च जातहीयांनही दडपशा्ही केलयामुळे 
अनुसवूचत जातटींचया मनात परकेपिाचही भािना वनमा्ति 
्ोिे ्े याचेच उदा्रि आ्े. यामुळे देशाचही ‘ऐकय 
भािना’ आवि ‘एकता’ धोकयात येते. 

जातटींतहील अतयाचार ्ही िारिंार घडिारही घटना आ्े. 
जातहीबाबत पिू्तग्र् या आिखही एका घटकामळु े लोकाचें 
ित्तन आवि परस्पराशंही जळुिनू घणेयाचही पद्त आकारहीत 
्ोत.े वनिडिकुांचया िळेही जातहीय वनषे्ठच े सिा्तवधक तहीव्र 
प्रकटहीकरि ्ोत.े राजकीय पक्षाच े उमदेिार तयाचंया 
जातटींतहील लोकाचंही मत े वमळिणयासाठही प्रयतन करतात. 

जराती आणि आरक्षि ः भारतहीय संविधान 
वशक्षि आवि रोजगार क्षते्ात संरक्षिातमक भेदभािाला 
मानयता देते. ्ा संरक्षिातमक भेदभाि जात आवि 
अनुसूवचत जातही ि जमातटींचया सामावजक-आवर््तक 
मागासलेपिाशही संबंवधत आ्े. नंतर इतर मागास 
िगाांना्ही संरक्षिातमक भेदभािाचा भाग करून घेणयात 
आले. अलहीकडेच भारत सरकारने आवर््तकदृष्ट्या 
दुब्तल घटकांसाठही १०% राखहीि जागा जा्हीर केलया. 
असे आरक्षि शासन-चवलत वकंिा शासनाचे 
अर््तसा्ायय असलेलया संस्र्ांपुरते मया्तवदत असते. 
खाजगही क्षेत्ाला ते लागू ्ोत ना्ही. भारत सरकारने 
अनसुवूचत जातटींसाठही १५ टक्क,े अनुसवूचत जमातटींसाठही 
७.५ टक्के, आवि इतर मागास िगाांसाठही २७टक्क े
आरक्षि जा्हीर केले आ्े. उल्ेखनहीय प्रमाि 
असलेलया अनुसूवचत जातटींमधये बौद् आवि ष्रिशचन 
लोक्ही समाविष् आ्ेत. ते देखहील अशा आरक्षिास 
पात् आ्ेत.    

सपं्दरा्यवराद 

संप्रदायिाद म्िजे धम्त आधाररत राष्ट्प्रेम ्ोय. 
म्िजेच, राष्ट्ापके्षा धमा्तप्रतही आतयंवतक वनष्ठा बाळगिे. 
इतके धम्त वजर्े एकत् नांदतात असा भारत ्ा जगातहील 
एकमेि देश आ्े. यामुळे आपला सासं्कृवतक िारसा 
समतृद् ्ोतो ्े खरे असले तरही, यामुळे आपि विभक्त 
्ोिार ना्ही ना याचही काळजही घयाियास ्िही. 

सांप्रदावयक संघष्त राष्ट्हीय प्रवतष्ठेसाठही लांचछनास्पद 
बाब आ्े. देशाचही एकता धोकयात आििारही ्ही बाब 
स्िागता््त ना्ही. संघषा्तचे कारि कोिते्ही असो तयामुळे 
दहीघ्तकालहीन नुकसान मात् देशाचेच ्ोते. 

समाजशास्त्ाचया भाषेत बोलायचे झालयास, 
सांप्रदावयक संघषा्तमुळे समाजात तहीव्र शत्ुति वनमा्ति 
्ोते, विविध धावम्तक समुदायातहील सदस्यांमधये कटुता 
आवि विेष वनमा्ति ्ोतो. अशा संघषा्तमुळे असुरवक्षततेचही 
भािना्ही वनमा्ति ्ोत.े तयामळु े एकातमतलेा धक्का बसतो. 

आवर््तकदृष्ट्या बोलायचे झालयास, सांप्रदावयक 
संघषा्तमुळे आवर््तक ितृद्ही आवि विकासाचही गतही 
मंदािते. सांप्रदावयक संघषा्तमुळे झालेले नुकसान भरून 
काढणयासाठही संसाधने िळिािही लागतात. यामुळे देशाचे 
गंभहीर आवर््तक नुकसान ्ोत असलयाने उतपादनािर्ही 
विपरहीत पररिाम ्ोतो. 

राजकीयदृष्ट्या बोलायचे झालयास, सांप्रदावयक 
संघषा्तमुळे लोकशा्ही क्षहीि ्ोते. अशा संघषाांमुळे 
राजकारिही आपापलया पदाचा वकंिा व्तसंबंधांचा 
गैरिापर करतात. आंतरराष्ट्हीय पातळहीिर सांप्रदावयक 
दंगलटींमुळे भारताचया प्रवतमेिर विपरहीत पररिाम ्ोतो. 
इतर देशांचया नजरेत भारताचही प्रवतमा मलहीन ्ोते. 

धावम्तक विेष ्े भारताचया राष्ट्हीय एकतेसमोरहील 
गंभहीर आव्ान आ्े. भारताचया इवत्ासात धावम्तक 
भेदांमुळे ्ोिाऱया संघषा्तचही असंखय उदा्रिे सापडतात. 
प्रतयेक धमा्तचया अनुयायांना किेळ आपलाच धम्त श्रेष्ठ 
िाटतो; ्ही समस्या िाढतया िांवशक केंद्रहीततेशही संबंवधत 
आ्े. धावम्तक मूलतत्ििादाचया माधयमातून एखाद्ा 
धमा्तचया श्रद्ा इतरािंर लादलया जातात. यामुळे 
संघषा्तचही पररष्स्र्तही वनमा्ति ्ोते. 

राजकीय समहीकरिांतून एखादा धम्त इतर धमा्तचया 
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विरुद् असलयाचे वचत् वनमा्ति केले जाते. यामुळे 
सांप्रदावयक दंगलही, परस्परांबाबत अविशिास आवि 
विघटनाचही पररष्स्र्तही वनमा्ति ्ोते. देशातहील सांप्रदावयक 
व्ंसा आवि फुट पाडिाऱया शक्तटींचया िाढहीसाठही इतर 
कारिांस् मोठ्ा प्रमाित वनरक्षरता आवि 
अंधश्रद्ादेखहील जबाबदार आ्ेत.      

धावम्तक मूलतत्ििादामुळे देशात द्शतिादही कृतये 
घडू शकतात. यामुळे लोकांमधये वभतहीचे िातािरि 
वनमा्ति ्ोते.

प्रादणेिकतरावराद    

प्रादेवशकतािाद म्िजे देशाऐिजही प्रदेशाप्रतही 
असलेलही आतयंवतक वनष्ठा ्ोय. प्रादेवशक अवस्मता 
कायमच राष्ट्हीय एकतेचया आड येतो. एखाद्ा 
प्रदेशाचया इवत्ासाचे गौरिगान केले जाते. याचा 
गैरिापर ्ोऊन फुट पाडिाऱया शक्तही पेटिलया जातात. 
असे करताना समान सासं्कृवतक िारसा दलु्तवक्षला जातो. 

समान भाषा बोलिारे लोक समान प्रदेशाचही मागिही 
करतात. अशा मागिहीमुळे प्रादेवशकतािाद वनमा्ति ्ोतो. 
आपलयाच रा्तया प्रदेशाचा (राजयाचा) आवर््तक विकास 
व्ािा अशही्ही तहीव्र इचछा लोकांचया मनात असते. 
यामुळे राजयांतग्तत शत्ुति वनमा्ति ्ोते.

्े राजयांतग्तत शतु्ति केिळ आवर््तक वकंिा 
सामावजक (उदा्रिार््त, वनधही वकंिा कलयािकारही 
योजना इतयादहीसाठही) असेल तर तयामुळे कोिते् ही 
नुकसान ्ोत ना्ही. मात्, या शतु्तिाला राजकीय रंग 
आला तर मात् ते घातक ठरते. राजकीय पक्ष राष्ट्हीय 
प्रशनांपेक्षा स्र्ावनक वकंिा प्रादेवशक विषयांमधये लक्ष 
घालताना वदसतात. एखाद्ा विभागाप्रतही राजकीय 
पक्षाचे झुकते माप असलयामुळे प्रादेवशकतािाद अवधक 
दृढ ्ोतो. आवर््तक वकंिा राजकीय प्रशनांपके्षा प्रदेशांतग्तत 
प्रशन म्त्िाचे िाटू लागतात. यातूनच राजयाचया 
्क्कांसाठही प्रादेवशक चळिळही विभकत ्ोणयासाठही 
वनमा्ति ्ोतात. लढाऊ विभक्ततािादही चळिळहीदेखहील 
वनमा्ति ्ोतात. उदा्रिार््त, जममू काशमहीरचा प्रशन, 
पंजाबचही समस्या, आसामचा प्रशन इतयादही. अशा 
प्रशनांकडे दलु्तक्ष केलयास, या समस्या लोकशा्हीचया 
मुळािर घाि घालिाऱया ठरतात. 

भराररावराद 

राजयांचही भाषािार वनवम्ततही आवि राजयातहील 
भावषक अलपसंखयाक यामधये भाषािादाचे मूळ सापडते. 
प्रतयेक राजयात एक प्रमुख प्रादेवशक भाषा आ्े. 
तयावशिाय, इतर प्रादेवशक भाषा आवि बोलहीभाषा 
बोलिारे्ही बरेच लोक आ्ेत. ्े गट भावषक 
अलपसंखयाक म्िून ओळखले जातात. उदा्रिार््त, 
म्ाराष्ट्ात मराठही ्ही प्रमुख प्रादेवशक भाषा आ्े. 
याखेरहीज, इर्े अनेक लोक गुजरातही, कोंकिही, वसंधही, 
पंजाबही, तवमळ, कन्नड इतयादही भाषा बोलतात.  
याचबरोबर मराठहीत्ही  बऱयाच बोलहीभाषा वदसून येतात. 
आपलया व्ताला बाधा वनमा्ति ्ोत आ्े वकंिा आपलया 
कलयािाकडे दुल्तक्ष ्ोत आ्े अशही भािना भावषक 
अलपसंखयाकांचया मनात वनमा्ति झालयास तही देशाचया 
एकतेसाठही धोकयाचही ठरते.    

आज भाषािादाने गंभहीर आवि तहीव्र रूप धारि 
केले आ्े. यामुळे एक विवशष् प्रकारचा भावषक 
राष्ट्िाद वनमा्ति झाला आ्े. ्ही भारतातहील 
विभक्ततािादासाठही वनमा्ति झालेलही आयतही संधहीच आ्े. 

कोितया्ही संघटनेमधये सिंादाचे माधयम म्िून 
भाषचे ेम्त्ि अधोरेष्खत ्ोत.े आपलही मत ेमाडंणयासाठही, 
भािना वयक्त करणयासाठही, संदेश देणयासाठही आवि ज्ान 
वनवम्ततहीसाठही भाषेचही भूवमका म्त्िपूि्त आ्े. जेव्ा 
भाषेिरून लोकांमधये संघष्त वनमा्ति ्ोतो तेव्ा तयाला 
भाषािाद अस ेसबंोधले जात.े म्िजचे, आपलया भाषपे्रतही 
आतयंवतक वनष्ठा बाळगिे ्ोय. भाषेबद्दल असिाऱया 
आतयवंतक वनष्ठमेळु े राष्ट्हीय एकतेला धोका वनमा्ति ्ोतो. 

भारतातहील राजयांचे भाषािार विभाजन झाले आ्े. 
एखादही भाषा बोलिारे लोक इतरांपके्षा आपलही भाषा 
िरचढ मानतात. भावषक संघष्त आज्ही कायम आ्े. 
व्ंदही ्ही राष्ट्भाषा आ्े याला आज्ही देशभरातून 
मानयता ना्ही. भारतातहील अनेक वठकािही व्ंदही भाषा 
मोठ्ा प्रमािािर बोललही जात ना्ही – उदा्रिार््त 
दवक्षि भारत आवि ईशानय भारतातहील का्ही राजयांमधय े
व्ंदही भाषा बोललही जात ना्ही. 

जे लोक प्रादेवशक भाषेवयवतररकत इतर भाषा 
बोलतात तयांना घाबरिणयाचे वकंिा तयांचयात द्शतहीचे 
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िातािरि वनमा्ति करणयाचे प्रसंग आपिास माव्त 
आ्ेत. भावषक अलपसंखयाकांिर ्ोिारे अतयाचार 
दुल्तवक्षत करून चालिार ना्हीत. आवदिासही बोलहीभाषांना 
देणयात यिेारे कमही म्त्ि आवि िेगिेगळ्ा भाषा 
साव्तयाचा कमही ्ोत जािारा अभयास ्ही देखहील 
वचंतेचही बाब आ्े. 

आण्मिक णवरमतरा

राजयातहील लोकांचा आवर््तक दजा्त विविध घटकांिर 
अिलंबून असतो. उदा्रिार््त, संसाधनांचही उपलबधता, 
वयिस्र्ापन आवि वनयोजन, जवमनहीचही सुपहीकता, 
संपततहीचे वितरि इतयादही. याबाबत सि्त राजयांचही 
पररष्स्र्तही समान नसलयाने आवर््तक असंतुलन वनमा्ति 
्ोते. राजयातहील संपततहीचया असमान वितरिामुळे ताि 
आवि संघषा्तचही पररष्स्र्तही वनमा्ति ्ोते. अनेकदा ्ही 
संपततही र्ोडकया लोकांचया ्ातही एकिटलेलही असते. 
खाजगही क्षते्ातून वनमा्ति ्ोिारा नफा सधन िगा्तचया 
्ातही एकिटतो आवि सि्तसामानय तयापासून िंवचत 
रा्तात. अशाप्रकारे, एकावधकार वनमा्ति झालयाने खुलया 
स्पधषेत बाधा येते. समाजातहील आवर््तक विषमतेला अनेक 
घटक कारिहीभूत आ्ेत. ्े घटक पुढहीलप्रमािे: 

(१) कौटुणंबक प्भराव : आपलही वनिडप्रवरिया 
आवि संधटींचया उपलबधतिेर आपलया कुटुंबाचा प्रभाि 
असतो. उदा्रिार््त, दाररद्र्यरेषेखालहील कुटुंबातहील 
पालकांना आपलया पालयास पोषक आ्ार दिेे शकय 
्ोईलच असे ना्ही. कुपोषिामुळे ्ोिाऱया बालमतृतयूचया 
घटना आपि ऐकलया असतहीलच.

(२) ्खराजगी मरालमत्तरा : एकीकडे  स्र्ािर 
मालमततेचही मालकी नसलेले असंखय लोक आ्ेत तर 
दुसरहीकडे, का्ही र्ोडकया लोकांकडे गडगंज संपततही 
आ्े. जया र्ोडकया लोकांकडे साधनांचही उपलबधता 
आ्े ते लोक बहुतांश संपततहीचा उपभोग घेतात ्ही 
िस्तुष्स्र्तही आ्े. 

(३) िैक्षणिक तफरावत : एखादही वयक्तही कोितया 
आवर््तक स्तराचा भाग आ्े तयािर वतचही शैक्षविक 
कामवगरही अिलंबून असते. तुम्ांला असे प्रशन पडतात 
का – ‘वयािसावयक अ््तता कोिते लोक संपादन करू 
शकतात? खाजगही शालेय वशक्षि कोिास परिडते? 

परदेशही जाऊन वशक्षि घेिे कोिाला परिडते?’ 

(४)   संधींची उपलबधतरा आणि प्वेि : वयक्तही 
आवि गटांचया खरेदही क्षमतेिर उपभोगाचही प्रितृततही आवि 
स्िरूप अिलंबून असते. उदा्रिार््त, अनेक अंगििाड्ा 
आवि खाजगही आरोगयकेंद्रांना पायाभूत सोयहीसुविधांचा 
विकास करणयासाठही अर््तसंकलपहीय तरतुद पुरेशही नसते. 
मानवसक रोगांचही बळही असलेलही वकतही मुले मानवसक 
आरोगय सेिा वकंिा  समुपदेशनाचा लाभ घेऊ शकतात? 
वकतही मुले मानसशास्त्ज्ांकडे जाऊ शकतात?          

(५) व्यस्क्गत भेद : आपिा सिाांचही क्षमता 
आवि काय्तक्षमता वभन्न आ्े. ्ा फरक आपलही 
वयष्क्तगत क्षमता आवि सामावजक अनुभिांिर अिलंबून 
असतो. उदा्रिार््त, एखाद्ा वयक्तहीचया अंगही कला, 
संगहीत आवि अवभनयाचे गिु असू शकतात. तर्ावप, 
या क्षमता विकवसत करणयाचही संधही जोपयांत उपलबध 
्ोत ना्ही तोपयांत या गुिांचा समाजव्तासाठही विवनयोग 
करता येिार ना्ही. 

(६) सरामराणजक प्यरामिवरि : जया सामावजक 
पया्तिरिात वयक्तहीचही िाढ ्ोते तयािर वयक्तही आवि 
समाजाचा विकास अिलंबून असतो (उदा्रिार््त, कुटुंब, 
शेजारही, वमत्पररिार, कामाचया जागा). 

जागवतकीकरिाचे सकारातमक आवि नकारातमक 
पररिाम वदसून येतात. यामुळे, गरहीब आवि श्रहीमंतांमधहील 
दरही िाढलही ्ा एक नकारातमक पररिाम ्ोय. 
उदा्रिार््त, मोठ्ा श्रांत विकवसत झालेलही मॉल 
संस्कतृही ‘आ्े रे’ िगा्तला अनुकूल असून ‘ना्ही रे’ 
िगा्तला प्रवतकूल आ्े. आरोगयसिेा, विमा, वयिसाय 
आवि वशक्षिाचे खाजगहीकरि समाजाचया उच्चभ्रू िगा्तस 
अवधक फायदेशहीर ठरत आ्े. 

आवर््तक विषमता सि्त सामावजक वयिस्र्ांमधये 
वदसून येते. समान नागररकति या तत्िािर उभया 
असलेलया उदारमतिादही लोकशा्ही वयिस्र्ादेखहील याला 
अपिाद ना्हीत तर, मुक्त बाजार वयिस्र्ेमधये आवर््तक 
विषमता अपरर्ाय्त आ्े. वयष्क्तगत अर्िा गटांचया 
िैवशष्ट्यांमुळे लोकांचया मोबदलयामधये्ही (पैसा, प्रभाि, 
अवधकार इतयादही) फरक आ्े. जगभरात सि्त समाजांमधये 
अशही पररष्स्र्तही पा्ायला वमळते. म्िून समाजातहील 
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प्रवतष्ष्ठत आवि वनमन दजा्तचया लोकांना वमळिाऱया 
मोबदलयामधये फरक असतो. अशाप्रकारे, समाजामधये 
असमानता रुजते आवि वपढहीदरवपढही ्ही असमानता 
वझरपत जाते. 

आवर््तक विषमतांचही दरही कमही करणयासाठही 
कलयािकारही राजय आवि कर संरचनेचया टपपयांचही 
पुनर्तचना असे प्रयतन करणयात आले. दाररद्र्य 
वनमू्तलनासाठही संपततही समाजातहील प्रवतष्ष्ठत लोकांकडून 
गरजुंकडे िळवििे ्ा उपाय असू शकतो असे मानले 
गेले. मात्, ्ा उपाय कायमच लागू पडेल असे ना्ही. 
कारि जे खरे गरजू आ्ेत तयांचयापयांत मदत पो्ोचेलच 
याचही शाशितही नसते. अशाप्रकारे, समानता ्े कायमच 
एक मतृगजळ रा्िार आ्े. 

तर्ावप, समानता आवि असमानता या संकलपनांचही 
आपलही समज आता अवधकावधक विकवसत ्ोत आ्े. 
आज ष्स्त्या, अलपसंखयाक आवि िंवचत गटांचया 
दजा्तमधये म्त्िपिू्त बदल ्ोत आ्ेत. या बरोबरहीने, 
पया्तिरिात ्ोिारे बदल गरहीब श्रहीमंत असा भेद करत 
ना्हीत. उदा्रिार््त, प्रदूषि, जागवतक तापमानिाढ, 
द्शतिाद, अस्िचछता या समस्या मानिवनवम्तत असून 
तयाचंया वनराकरिासाठही सामुदावयक प्रयतन आिशयक 
आ्ेत. या समस्यांशही वभडताना, कलयाि म्िजे केिळ 
ऐव्क उतकष्त नव्े तर, लोकांचे सिाांगहीि कलयाि असा 
अर््त घयािा लागतो. का्ही योजनावंिारे सामावजक संयोग 
आवि परस्पर अिलंवबति या बाबटींना प्रोतसा्न द्ाियास 

्ि.े तसचे, समाजाचया सि्त स्तरातंहील लोकानंही ्कक 
आवि जबाबदारहीचे रक्षि करायला ्िे.        

प्गती तपरासरा
(१) भारतहीय समाजातहील दबु्तल घटकांसाठही 

असलेलया कोितया्ही दोन घटनातमक 
तरतुदही नमूद करा. 

(२) भाषेचही वत्सूत्ही म्िजे काय?
(३) राष्ट्हीय एकतेसमोर आव्ान वनमा्ति 

करिारे तहीन घटक नमूद करा. 

ककृती ६
पुढहील मुदड्ड्द्ांिर िादवििाद करा. 
(१) अलपसंखयाक गटाचे संरक्षि करिाऱया 

कायद्ांमुळे तयांना समाजात सामािून 
घेणयास मदत ्ोते. 

(२) जावतवयिस्र्चे े वनमू्तलन व्ाियास ्ि.े 
(३) भारतहीय समाजात संरक्षिातमक 

भेदभाि आिशयक आ्े. 

ककृती ७
िगा्तमधये गटाने चचा्त करा ः ‘राष्टट्हीय 

एकतेला चालना देिाऱया उपाययोजना.’

l	 भारत ्ही िैविधयपूि्त भूमही आ्े. तरही्ही 
आपलयाला एकजूट ठिेिारही ऐकयभािना इर्े 
अष्स्तत्िात आ्े. 

l विविधतांचे का्ही प्रकार आ्ेत: िांवशक, 
धावम्तक, भावषक, प्रादेवशक, जातहीय, िगथीय 
आवि वलंगभाि आधाररत विविधता. 

l पुढहील घटकांमुळे ऐकयभािाला खतपािही 
वमळते: भौगोवलक घटक, धावम्तक घटक, 
राजकीय घटक, भावषक घटक आवि 
सांस्कृवतक घटक. 

l राष्ट्हीय ऐकयभाि आवि एकातमतेला आव्ान 
देिाऱया का्ही शक्तही अष्स्तत्िात आ्ेतः ते 
घटक म्िजे जातहीयिाद, समुदायिाद, 
प्रादेवशकतािाद, भाषािाद आवि आवर््तक 
विषमता. 

l आपलया देशातहील बहुविध विविधतांचही 
जाि विकवसत करिे ्ही काळाचही गरज 
आ्े. वशिाय, राष्ट्हीय ऐकय आवि भािवनक 
एकातमतेचया वदशेने प्रयतन करायचे आ्ेत. 

 

सराररांि
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प्शन ५ (अ)  संकलपनरांची आककृती पिूमि कररा. 

रराष्टट्ी्य 
एकरात्मतेतील 

अड्ळे

 (ब) ्खरालील णवधरान चूक की बरयोबर हे सरांगून 
सकरारि सपष्ट कररा.  

(१) आवर््तक विषमतेचा समाजािर पररिाम ्ोत 
ना्ही.

(२) भारतहीय समाजातहील दबु्तल घटकांसाठही 
संविधावनक आवि कायदेशहीर तरतुदही या 
आशादायही ठरतात.

प्शन ६     आपले मत नोंदवरा. 
     (१) खेळामधहील स्भाग राष्ट्हीय एकातमतेला 

कशाप्रकारे उपयोगही ठरेल?  
       (२) एकता मूलयाचया दृष्हीने शालेय गििेशाचे 

म्त्ि काय ? 
प्शन ७  पुढील प्शनराचे उत्तर सणवसतर णलहरा. 

(कमीत-कमी १५० िबद)
     तुमचया मते एकता म्िजे काय ? एकतेला बाधक 

अशा कोितया्ही तहीन घटकांचही चचा्त करा. एकता िाढविणयासाठही 
नागरही आवि आवदिासही लोक एकमेकांना स्काय्त करू शकतहील 
अशा कुठलया्ही दोन उपायांचे िि्तन करा. तुमचे मदु्दे सोदा्रि 
स्पष् करा. 

प्शन १ (अ)  णदलेल्यरा प्यरामि्यरांपैकी ्ययोग्य प्यरामि्य णनवडून 
्खरालील णवधराने पूिमि कररा.  

(१) वलंगभाि ्ा .... असतो.  
 (अंगभूत, जनुकीय, आतमसात केलेला).
(२) सामावजक असमानातेमुळे .... िाढहीस 

लागते. 
 (एकता, फुटहीरता, एकवजनसहीपिा) 
(ब) पुढील प्त््येक गटरातील चुकीची जयोडी 

ओळ्खरा व दुरूसत करून णलहरा. 
(१) i) भाषेिर आधाररत संघष्त – भाषािाद
 ii) धमा्तिर आधाररत संघष्त – द्शतिाद 
 iii) जातहीिर आधाररत संघष्त – जातहीयिाद 
 iv) प्रदेशािर आधाररत संघष्त – प्रदेशिाद  

  (क) प्त््यके णवधरान वराचरा आणि चौकटीत  
णदलेल्यरा ्ययोग्य संज्रा ओळ्खून णलहरा. 

णनरंकुितरावराद, वगमि, समरानतरावराद

 (१) अवज्तत दजा्त
       (२)  सौ्ाद्तपिू्त संबंधांचे संिध्तन 
  (ड) अधयोरेस््खत िबदराच्यरा जरागी अचूक िबद 

णलहून णवधराने पूिमि कररा. 
 (१) जातहीिर आधाररत संघषा्तला संप्रदायिाद 

म्ितात. 
 (२) सि्तधम्तसमभाि भारताचही एकतेचही संकलपना 

दश्तितो. 
प्शन २   टीपरा णलहरा. 
 (१) वलंगभािाधाररत विविधता 
 (२) विविधतेतहील एकतेचे म्त्ि 
प्शन ३   फरक सपष् कररा.  
 (१) प्रादेवशकतािाद आवि भाषािाद  
 (२) जातहीयिाद आवि संप्रदायिाद 
प्शन ४   ्खराली णदलेल्यरा संकलपनरा उदराहरिरासह 

सपष् कररा. 
 (१) वभन्न लैंवगकता 
 (२) संप्रदायिाद

सवराध्यरा्य

	 w w w

उपक्म  
संपूि्त िगा्तने एका संघटनेचया अर्िा क्लबचया 

स्काया्तने अभयासरिमांतग्तत उपरिमाचे आयोजन 
करािे. ्ा उपरिम कम्तचारहीिग्त, पालक-वशक्षक 
आवि विद्ार्थी अशा सिाांना खुला असािा. 

उस्द्दष् : एकता संिध्तन 
उदराहरिरा्मि : खाद् म्ोतसि, सासं्कृवतक 

वदन, पोशाख-कलपना स्पधा्त, कावयिाचन, 
नावटका, समू् नतृतय. 
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४.१ औद्योणगकीकरि
४.२ िहरीकरि
४.३ आधुणनकीकरि
४.४ जरागणतकीकरि
४.५ अंकीककृतकरि
४.६ समराज बदलराच्यरा प्णक््येचरा पररिराम

प्सतरावनरा

गेलया िषथी तुम्ही ‘समाज बदल’ ्ही संकलपना, 
वतचही िैवशष्ट्ये आवि तो बदल घडिून आििारे घटक 
या गोष्ही समजून घेतलयात. लोकसांष्खयकीय, नैसवग्तक, 
शैक्षविक, आवर््तक, सामावजक, सांस्कृवतक घटकांचा 
प्रभाि सामावजक बदलासाठही कसा कारिहीभूत ्ोतो, ्े 
तुम्ालंा आठित असेल. भूतकाळामधये आवि ित्तमानात 
भारतात ‘समाज बदल’ घडिून आिणयास जबाबदार 
असिाऱया प्रवरियांचही चचा्त करत असताना, या घटकांचही 
पाशि्तभूमही आपलयाला धयानात घयायला ्िही.

ककृती १
कोितही्ही चार श्रे वनिडून तरे्हील औद्ोवगक 

िाढहीचया संदभा्तत प्रकावशत झालेलही माव्तही आवि 
आकडिेारही वमळिा. िगा्तमधये तुम्ांला वमळालेलही 
माव्तही आवि आकडेिारही याचे सादरहीकरि करा ि 
तयािर चचा्त करा.

औद्योणगकीकरि

४.१ औद्योणगकीकरि

जेव्ा आपि औद्ोवगकीकरिाचा उल्ेख समाज 
बदलाचही एक प्रवरिया म्िून करतो तेव्ा १७ वया 
आवि १८ वया शतकात युरोपमधये झालेलही औद्ोवगक 
रिांतही आठिते. औद्ोवगक रिांतहीचया दरमयान मोठ्ा 
यंत्ांचयाविारे उतपादन प्रवरियेत िाढ झालही तयामुळे एका 
बाजूस संघ पद्तहीचा ऱ्ास झाला. दुसऱया बाजूस 
कारखानयांचया संखयेत िाढ झालही आवि तयांचा विस्तार 
झाला. या प्रवरियेचही साखळही युरोपमधून जगातहील इतर 
प्रदेशांमधये पोचलही.

औद्योणगकीकरिराची व्यराख्यरा

 बरी. कुपपपुसिामरी ्ांच्ा मतरे, 
“औद्ोवगकीकरि म्िजे मोठ्ा प्रमािािर िस्तूंचे 
उतपादन, तसेच उतपावदत िस्तूंचही िा्तूक िेगिान रहीतहीने 
करणयासाठही आवि संपका्तचही पद्त सुधारणयासाठही िहीज 
ि िाफ यांसारखया अजैविक शक्तटींचा िापर करिे.”

 ्फेअरचाईलड ्ांच्ा मतरे, “औद्ोवगकीकरि 
्ही अशही प्रवरिया आ्े, जयात उपयोवजत विज्ानाचया 
आधारे तंत्ज्ानाचही प्रगतही, तयाविारे यांवत्क शक्तटींचया 
बळािर मोठ्ा प्रमािािर ्ोिारे िस्तूंचे उतपादन, यंते् 
आवि िस्तू या दोन्टींसाठही मोठ्ा बाजारपेठा या 
गोष्टींचा समािेश आ्े.”

 “औद्ोवगकीकरि ्ही एक समाज आवि 
अर््तवयिस्र्ा यांमधहील बदलाचही प्रवरिया आ्े, जयाविारे 
औद्ोवगकीकरिापूिथीचया मानिही समाजाचे रूपांतर 
औद्ोवगक समाजामधये ्ोते.”

औद्योगीकीकरिराची वैणिष्ट्े

(१) औद्योणगक वराढ ः  औद्ोवगकीकरिाचे ्े 
म्त्िाचे िैवशष्ट्य आ्े. औद्ोवगकीकरिामधये 
कारखाने आवि उद्ोग यांचया संखयेमधये झपाट्याने 
िाढ ्ोते. इयतता अकरािहीमधये तुम्ही इंगलंडमधहील 
औद्ोवगक रिांतहीचा सरंजामशा्ही आवि संघपद्तही 
यांिर झालेला पररिाम, या गोष्टींबद्दल माव्तही घेतलही 

४. भरारतरातील समराज पररवतमिनराच्यरा प्णक््यरा
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्ोतही, ्े तुम्ांला आठित असेल. ्स्तकौशलयाचया 
आधारे िस्तूंचे उतपादन करिारही घरगुतही उतपादन पद्तही 
बदलून यांवत्क उतपादनाचही पद्त अष्स्ततिात येिे ्ही 
औद्ौवगक रिातंहीचही आिशयकता आ्े.

(२) ्यरंाणरिकीकरि ः उद्ोगांमधये झालेलया 
िाढहीमुळे कामाचया वठकािही यतं्ांचा उपयोग अवधकावधक 
प्रमािात ्ोऊ लागला म्िजेच कामाचया वठकािही 
यांवत्कीकरि झाले. यांवत्कीकरिामधये तंत्ज्ानातहील 
अचूकता आवि उतपादनातहील काटेकोरपिा अवभप्रेत 
असतो. यामुळे मोठ्ा प्रमािािर झालेलया उतपादनामुळे 
यतं्ानंही बनलेलया िस्तू या ्स्तकलेचया िस्तूपंेक्षा स्िस्त 
दरात उपलबध ्ोतात. कामगारांचही जागा यतं्ांनही घेतलही. 
याचबरोबर यावंत्कीकरिामळेु कामगारामंधय ेउतपादनापासनू 
परातमतेचही भािना िाढहीस लागलही.

(३) भरांडवलकेंद्री उत्परादन ः आजचया 
उद्ोगके्षत्ात अवधकावधक यावंत्कीकरि आवि स्ियचंलन 
्ोत असलयाचे वदसते. विज्ान आवि ततं्ज्ान क्षेत्ांमधहील 
प्रगतहीमळु ेऔद्ोवगक प्रवरियामंधय ेबहुतांशही स्ियचंलनाचा 
िापर केला जातो. मात् स्ियंचलनाचे प्रमाि भांडिलाचया 
उपलबधतिेर अिलंबून असते.

(४) श्रमकेंद्री उत्परादन ः पूिथीचया उद्ोगांमधये 
उतपादनाचया प्रतयेक टपपयािर कुशल आवि अकुशल 
कामगारांचही आिशयकता असे. कुशल कामगार 
वमळिणयासाठही तयानंा कामाचया वठकािही प्रवशक्षि देिे 
आिशयक असे. का्ही काळाने तावंत्क आवि 
वयािसावयक प्रवशक्षि दिेाऱया संस्र्ा अष्स्ततिात 
आलया. उदा्रिार््त, वयिस्र्ापनाचे वशक्षि देिाऱया 
संस्र्ा, अवभयांवत्की, विज्ान, संस्र्ातमक आवि 
औद्ोवगक मानसशास्त् यांचया अभयासरिमांचे पदिही 
वशक्षि दिेारही म्ाविद्ालये आवि विद्ापहीठे इतयादही.

(५) श्रमणवभराजन ः औद्ोवगकीकरिाविारे 
उतपादन प्रवरियांमधये झालेलया बदलांमुळे कामगाराने 
प्राप्त केलेलया कौशलयाचा प्रकार, तयासाठही घेतलेलया 
प्रवशक्षिाचा स्तर, कौशलयाचे विशेषहीकरि आवि 
कौशलयपातळही यांचा विचार करून कामाचे िाटप केले 
जाऊ लागले. तयाचा पररिाम वभन्न वभन्न कौशलयांसाठही 
वभन्न वभन्न िेतनश्रेिही वनमा्ति ्ोणयात झाला. तयातून 
आवर््तक स्तरािर आधारलेले वभन्न िग्त, कामगार संघटना 

आवि कामगार चळिळही अष्स्ततिात आलया.

ककृती २

एखाद्ा गािातहील वकंिा श्रातहील अनुभि 
आवि वनररक्षिे (भौवतक िातािरि, आवर््तक जहीिन, 
प्रर्ा, खान-पानाचे प्रकार, धावम्तक श्रद्ा इतयादही) 
िगा्तपुढे सादर करणयासाठही तुमचया िगा्ततहील चार 
स्ियंसेिक वनिडा. सादरहीकरिासाठही प्रतयेकाला ५ 
ते ७ वमवनटांचा अिधही द्ा. सादरहीकरिासाठही ते 
संगिकाचा िापर करू शकतहील. तयानंतर िगा्तमधये 
केलया गेलेलया सादरहीकरिांचया आधारे चचा्त करा.

४.२ िहरीकरि

िहरीकरि

छोट्या-मोठ्ा श्रांचा उदय आवि विस्तार ्ोत 
्ोत तयांचे रूपांतर म्ानगरांमधये ्ोिे ्ा औद्ोवगक 
िाढहीचा अपरर्ाय्त पररिाम आ्े. आधवुनक श्रहीकरि 
्ा औद्ोवगकीकरिाचा पररिाम आ्े. श्रात उपलबध 
असिाऱया रोजगाराचया आवि नोकरहीचया संधटींमुळे 
खडे्ांकडून श्रांकडे येिाऱया लोकांचा ओघ सतत सुरू 
रा्तो. तयातून श्रहीिादाचे (urbanism) िैवशष्ट्यपूि्त 
जहीिनमान उदयाला येते.

िहरीकरिराची व्यराख्यरा 

 अँँडरसन यांचया मते, “श्रहीकरिाचही 
प्रवरिया दुतफफी असते. तयामधये एका बाजूस खेड्ातहील 
लोकांचे श्राकडे ्ोिारे स्र्लांतर कारिहीभूत असते, 
तर कवृषजहीिनाशही वनगवडत असिाऱया वयिसायांमधून 
अर्ा्तजनासाठही उद्ोगधंदे, वयापार, सिेाक्षेत् आवि 
वयािसावयक क्षते्ामंधय ेकाम करिे, तयामळु ेस्र्लातंररताचंा 
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जहीिनविषयक असिारा दृष्ष्कोन, श्रद्ाप्रिालही, मूलये 
आवि ित्तनपद्तही यांमधये ्ोिारा बदल ्ा दुसऱया 
बाजूस असतो.”

 थॉमस िॉररेन, यांनही सामावजक शास्त्ाचया 
ज्ानकोशामधये श्रहीकरिाचही वयाखया मांडलही आ्े. 
तयांचया मते श्रहीकरि, “्ही मुखयतः वकंिा संपूि्ततः 
शेतहीशही संबंवधत असलेलया लोकांचे वनिा्त्ासाठही अवधक 
विस्ताररत अशा सरकारही, वयापारही, उतपादन वकंिा 
उतपादनाशही वनगवडत असलेलया क्षेत्ांकडे झालेले वनग्तमन 
्ोय.”

 माविविन ओलसरेन यांचया मते “श्रहीकरिाचया 
प्रवरियेमधये भौगोवलकदृष्ट्या विखुरलेलया ग्रामहीि भागातून 
लोकांनही श्रांकडे आकषृ् ्ोिे आवि श्रही समाजात 
वमसळून जािे या गोष्हीचा अंतभा्ति असतो.”

िहरीकरिराची वैणिष्ट्े

(१) िहरी केंद्ररांकडे हयोिरारे स्लरांतर ः 
कारखानयाचंया संखयेत झालेलया िाढहीमुळे 
खेड्ापाड्ांमधये रा्िाऱया लोकांनही ्ळू् ळू 
कारखानयाचंया आसपासचया भागात स्र्लांतर केले. 
तयामुळे अशा वठकािही रा्िाऱया कुटुंबांचही संखया िाढत 
गेलही. अशा रहीतहीने र्ोड्ाच अिधहीत कारखानयांचया 
भोितालचया जागांमधये लोकसंखया आवि घरांचही संखया 
यांमधये िाढ झालही. आज्ही देशभरातून कामाचया शोधात 
असिाऱया स्र्लांतररतांचा ओघ श्रांकडे सतत िा्त 
आ्े. अशा रहीतहीने रोजगाराचया शोधात असिाऱया 
लोकांचही श्रातहील लोकसंखयेत सतत भर पडलयामुळे 
श्रांमधहील लोकसंखया प्रमािाबा्ेर िाढलही. अशा 
प्रकारे सतत विस्तारिाऱया श्रांचे रूपांतर म्ानगरांमधये 
झाले. उदा्रिार््त, मुंबई, पुिे, नागपूर इतयादही.

(२) औद्योणगक णवसतरार आणि प्वरास ः 
औद्ोवगक विस्तार ्े आजचया श्रांचे अवनिाय्त 
िैवशष्ट्य आ्े. औद्ोवगक विस्तारामुळे झालेलया 
स्र्लांतरामुळे रा्तही जागा आवि कामाचही जागा 
यांमधहील अंतर िाढत गेले. मोठ्ा श्रांमधहील लोकांना 
घर ते कामाचे स्र्ळ यांमधहील प्रिासासाठही वदिसाकाठही 
तहीन ते चार तास घालिािे लागिे, ्ही वनतयाचहीच बाब 
झालेलही आ्े.

(३) समराजराची अनेकणवधतरा ः श्रहीकरिामुळे 
अनेकविध प्रकारचे लोक एकवत्त झाले. श्रही समू्ांमधय े
वलंगभेद, लैंवगकता, जात, धम्त, िग्त, भाषा अशा अनेक 
दृष्ष्ंनही वभन्नति असलेले लोक एकमेकांचया संपका्तत 
आले. अशा प्रकारचया अनेकविधतेने युक्त असलेलया 
समू्ात वमळून वमसळून रा्णयामुळे आवि वतर्े वयक्तहीगत 
कततृ्ततिाला म्त्ि आलयामुळे सामावजक जहीिनातहील 
पिूा्तपार चालत आलेले अनेक वनबांध विरत गेले.

(४) िहरी जीवनिैली ः श्रहीकरिाचया प्रवरियेचा 
श्र आवि श्राचया आसपासचया भागात रा्िाऱया 
लोकांचया जहीिनािर काय पररिाम ्ोतो याचे िि्तन 
करताना लईुस िर््त यानंही “श्रहीिाद - एक जहीिनपद्तही” 
(urbanism as a way of life) अशा अर्ा्तचया 
शबदरचनेचा प्रयोग केला ्ोता. या जहीिनपद्तहीमधय े
दूरस्र् स्िरूपाचे, दुययम नातेसंबंध, तयामधहील 
व्शोबहीपिा, वयष्क्तस्िातंत्याला अवधक म्त्ि, 
भािनेपेक्षा तका्तवधष्ठतेला प्राधानय, रूढही, परंपरा, कुटुंब, 
धम्त इतयादही गोष्टींचा पगडा कमही ्ोिे अशा प्रकारचया 
श्रही मानवसकतिेर आधारलेलया विवशष् लक्षिांचा 
समािेश असतो.

(५) िहरी प्िरासन ः श्रहीकरिामधय े नागरही 
वनयंत्ि आवि जबाबदाऱया यांचया संबंधातहील कारभार 
परंपरागत पंचायतटींऐिजही नगरपावलका वकंिा 
म्ानगरपावलका या संस्र्ांकडे असतो. श्रही क्षते्ाचा 
विकास आवि पुनवि्तकास यांचे वनयोजन यांचही जबाबदारही 
तयांचयाकडे असते. श्राचया सुरक्षावयिस्र्ेचया 
वनयंत्िासाठही दुययम स्तरािरहील काय्तप्रिालही उपयोगात 
आिलया जातात. उदा्रिार््त, िा्तुकीचया कायद्ांचे 
पालन व्ािे म्िून िा्तूक पोलहीसांचही वनयुक्तही आवि 
रस्तयांिरहील िा्तूक यंत्िा.

(६) कौिल्यराणधस्ष्त श्रमणवभरागिी ः कौशलय,े 
प्रवशक्षि, कौशलयाचे विशेषहीकरि आवि अवतविशेषहीकरि 
यांना श्रही िातािरिात खास म्त्ि प्राप्त ्ोते. 
वयक्तहीचही कौशलये आवि प्राविणय यांनुसार श्रमविभागिही 
्ोते. उदा्रिार््त, एखाद्ा कारखानयामधये िेगिेगळ्ा 
कामांसाठही िेगिेगळ्ा वयिस्र्ापकांचही वनयुकतही करणयात 
येते. जसे की, - उतपादन, विततवयिस्र्ापन, विपिन, 
विरिी विभाग, जाव्रात इतयादही. यावशिाय या विवशष्ट 
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विभागांमधये्ही ते काम कौशलये आवि प्राविणयािर 
विभागलेले असते.

४.३ आधुणनकीकरि

‘आधवुनकीकरि’ या संज्ेचा िापर पव्लयांदा 
डॅवनयल लन्तर यांनही केला. ‘आधुवनकीकरि’ ्ही 
संकलपना एखादही वयक्तही वकंिा एखादा गट वकंिा एखादा 
समाज यांचया संदभा्तत लागू केलही जाऊ शकते. 
बऱयाचदा आधवुनकीकरिाचा विचार आवर््तक बाबतहीत 
करणयाकडे कल वदसतो. परंतु आवर््तक जहीिनाचया 
संदभा्तबरोबरच आधुवनकीकरिाचा विचार सामावजक 
जहीिन, ततं्ज्ान, राजकीय यतं्िा, ससं्कतृही, वशक्षि अशा 
अनेक क्षेत्ांचया संदभा्तत्ही करािा लागतो. 
आधुवनकीकरिामुळे मूलयपद्तही, श्रद्ाप्रिालही आवि 
ित्तिुकीसंबंधहीचे संकेत यांमधये बदल घडून आला आ्े. 
आधवुनकीकरिाचया का्ही वयाखया पुढे वदलया आ्ेत.

आधणुनकीकरिराच्यरा व्यराख्यरा 

 डणेन्यल लनमिर ः “सामावजक बदल ्ही जुनहीच 
प्रवरिया आ्े. तयाचहीच सद् संज्ा म्िजे आधवुनकीकरि 
या प्रवरियेतून कमही विकवसत समाज विकवसत समाजांचही 
िैवशष्ट्य े स्िहीकारतात.”

 रूसटयो आणि वॉडमि ः “आधुवनक विज्ानाचे 
मानिही वयि्ारातहील उपयोजन म्िजे आधुवनकीकरि”.

 अलरातरास ः “आधुवनकीकरि ्ही अशही 
प्रवरिया आ्े, जयामुळे संबवंधत समाजात मानय ्ोईल, 
अशा पद्तहीने उततम आवि समाधानकारक जहीिनपद्तही 
विकवसत करणयाचा अंवतम ्ेतू बाळगून, आधुवनक 
विज्ानाचा स्िहीकार करिे.” 

आधुणनकीकरिराची वैणिष्ट्े

(१) णवज्रानणनष्तरा ः विज्ानवनष्ठता म्िजे 
कोितया्ही गोष्हीचे आकलन आवि स्पष्हीकरि 
करणयाचही िैज्ावनक पद्तही ्ोय. िैज्ावनक पद्तटींिर 
आधारलेलया वशक्षिाविारे आवि कोितया्ही यकु्तहीिादाचे 
समर््तन करणयासाठही प्रातयवक्षकांचया आधारे वमळालेलया 
पुरावयािर भर देणयाने विज्ानवनष्ठता विकवसत ्ोते.

(२) तक्कणनष् दृस्ष्कयोन ः याचा संबंध तक्किादाशही 
आ्े. तक्किाद संकलपनेत कोितया्ही गोष्हीचे तक्कशुद् 
स्पष्हीकरि देणयाचा दृवष्टकोन आवि क्षमता यांचा 
समािेश आ्े. तक्कवनष्ठ विचारात वयष्क्तगत धारिा 
आवि पिू्तग्र्दूवषत दृष्ष्कोनाला जागा नसते. 
तक्कवनष्ठतेमधये आधयाष्तमक-धावम्तक मूलयांिर 
आधारलेलया स्पष्हीकरिाकडून इ्िाद आवि तक्किाद 
यांिर आधारलेलया स्पष्हीकरिाकडे झुकलेला कल 
स्पष्पिे वदसतो.

(३) तंरिज्रानरातील सुधरारिरा ः आधुवनकीकरिाचया 
अनेक वयाखयांमधये ततं्ज्ानाचया उपयोजनातहील प्रगतहीिर 
भर वदलेला वदसतो. पया्तयाने ते औद्ोवगक समाजाचे 
एक मुखय िैवशष्ट्य समजले जाते. तयासाठही अचूकता 
वमळिणयाचही तंत्े, कौशलयांचे विशेषहीकरि आवि 
अचूकता या गोष्टींचही आिशयकता असते.

(४) नवीन कलपनरंाचे सवरागत करण्यराचे सवरातंत््य ः 
समस्यांचया वनराकरिासाठही निहीन कलपनांचे स्िागत 
करिे, उपलबध पया्तयांचही पडताळिही करिे, निहीन माग्त 
चोखाळिे, निवनवम्ततहीचया मागाांचा शोध घिेे अशा 
गोष्ही स्िेचछेने स्िहीकारिे आिशयक असते. 
आधवुनकीकरिाचा अर््त आधुवनक यंते् आवि उपकरिांचा 
उपयोग करिे इतकयापुरताच मया्तवदत असू शकत ना्ही.

(५) णचणकत्सक णवचरारपद्ती ः संबवंधत गाेष्हीचे 
बारकािे समजून घेऊन तयातहील बऱया-िाईट पैलूंचे 
परहीक्षि करता येिे म्िजे वचवकतसक विचारपद्तही. 
जया वयक्तही आधुवनक आ्ेत असे म्िता येईल तयाचंही 
रोजचया घटना, साव्तय, ससं्कृतही, कला, रूढही, श्रद्ा 
इतयादही सि्तच गोष्टींकडे वचवकतसक ितृततहीने पाहून तयाचंे 
सकारातमक आवि नकारातमक पैलू समजून घेणयाचही 
तयारही असते. आतमपरहीक्षि करिे म्िजे अंतमु्तख ्ोऊन 



65

स्ितःचया वयष्क्ततिातहील बऱया-िाईटाचा शोध घिेे. ्ा 
गुिसुद्ा वचवकतसक ितृततहीचाच एक भाग आ्े.

ककृती ३
िगा्तमधये २ वमवनटांचया कालािधहीत उतस्फूत्त 

भाषि देणयाचही स्पधा्त आयोवजत करा. स्पधषेसाठही 
भाषिाचा विषय असेल ः पारंपाररक समाजाअंतग्तत 
आधवुनकीकरिाचही प्रवरिया एक आव्ान या 
दृवष्टकोनातून पा्िे.

४.४ जरागणतकीकरि

डॉ. मनमो्नवसंग भारताचे अर््तमंत्ही असताना 
तयांनही अंमलात आिलेलया निहीन आवर््तक धोरिांमुळे, 
१९९१ मधये भारतातहील जागवतकीकरिाचया प्रवरियेला 
चालना वमळालही. तयांचया धोरिांना LPG असे म्टले 
गलेःे ‘एल’ म्िज ेवलबरलायझशेन म्िजचे ‘उदारहीकरि’. 
‘पही’ म्िजे प्रायव्ेटायझेशन म्िजेच ‘खासगहीकरि’ 
आवि ‘जही’ म्िजे गलोबलायझेशन म्िजेच 
‘जागवतकीकरि’. या तहीन निहीन धोरिांमुळे भारतहीय 
अर््तवयिस्र्ेला जिू मोकळे आकाशच वमळाले. भारत 
्ा वजर्े खुला वयापार, परकीय भांडिल आवि स्ोत 
आकृष् करणयासाठही खुले िातािरि, आवि उद्ोग सुरु 
करणयाचही सुलभता या सोयही उपलबध आ्ेत, अशा 
अर््तवयिस्र्ेचया वयापक जागवतक वयापारही विशिाचा 
भाग झाला. सुरुिातहीला या नवया आवर््तक धोरिाचा 
उप्ास कलेा गेला, तयािर टहीका झालही. जागवतकीकरिाचे 
सकारातमक आवि नकारातमक असे दोन्ही पररिाम 
आ्ेत. आपि जागवतकीकरिाचे स्िरूप समजािून 
घेऊया.

जरागणतकीकरि

जरागणतकीकरिराच्यरा व्यराख्यरा
 मावटविन आलरिारे आवि एवलझाबरेथ वकंग ः 

“जयामुळे जगातहील लोक एकाच िैष्शिक समाजाचे 
सदस्य बनतात अशा सि्त प्रवरियांचा संदभ्त 
जागवतकीकरिाशही जोडलेला आ्े.”

 अ ॅनथनरी वगडरेनस ः “जयामुळे दूरिरचया 
प्रदेशांशही असलेले नाते अशा पद्तहीने जोडले जाते, की 
अनेक मैल दूर असलेलया प्रदेशात घडिाऱया घटनांचे 
पडसाद स्र्ावनक घटनांिर ्ोतात आवि तयाच नयायाने 
स्र्ावनक घटनांचा पररिाम जागवतक पातळहीिरहील 
घटनािंर ्ोतो तही प्रवरिया म्िजे जागवतकीकरि.” 

 रोलंड रॉबटविसन ः “जागवतकीकरि म्िजे, 
जग अवधकावधक जिळ यिेे आवि आपि सि्त एकच 
आ्ोत (समग्रतेचही) अशही तहीव्रतेने जािहीि ्ोिे ्ोय.”

जरागणतकीकरिराची वैणिष्ट्े
(१) तत्वरांची उदरारतरा ः जागवतकीकरि ्ही 

बदलाचही एक प्रवरिया म्िून तयाकडे पाव्ले तर 
‘्स्तके्षप न करिे’ (laissez faire) ् े तत्ि 
जागवतकीकरिाचा अविभाजय व्स्सा आ्.े अर््तवयिस्र्चेया 
संदभा्तत तही खासगही उद्ोजकांसाठही खुलही असणयाशही 
जागवतकीकरिाचा संबंध आ्े. याला उदारहीकरिाचही 
प्रवरिया म्ितात. या प्रवरियेने जहीिनाचया सि्त क्षेत्ांतहील 
लोकांना एकत् आिले.

अवनबांध (Laissez-faire) ः ्ही संज्ा मुळतः 
फ्ेंच संज्ा आ्े. जयाचा अर््त, “करू द्ा” (Let 

do) असा ्ोतो. अर््तशास्त्ाचया संदभा्तत पाव्ले 
असता या संजे्चा अर््त वयापार स्िातंत्य आवि 
स्पधा्त स्िातंत्य असा ्ोतो. ्ही अशही तततिप्रिालही 
आ्े जही अर््तविशिातहील सरकारही ्स्तक्षपेास विरोध 
करते वकंिा अमानय करते.

(२) ्खरासगी उद्योग ः खासगहीकरिाचही प्रवरिया 
्ही जागवतकीकरिाशही वनकट असलेलही प्रवरिया आ्े. 
खासगहीकरिाविारे पूिथी सरकारही वनयंत्िाखालही असलेलही 
आरोगयसेिा, विमा, आकाशिािही, दूरदश्तन, वशक्षि 
यांसारखही सिेा-उद्ोग क्षेत्े खासगही उद्ोजकांसाठही 
खुलही करणयात आलही.
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(३) नफरा णमळविे ः नफा वमळििे ्े 
खासगहीकरिामागहील प्रमुख उष्द्दष्ांपैकी एक उष्द्दष् 
आ्े. जागवतकीकरिामुळे प्रतयेक क्षते्ातहील स्पधा्त तहीव्र 
स्िरूपाचही झालही. ्ोतकरू वयष्क्तसंाठही अवधक संधही 
आवि पया्तय यांचया उपलबधतेत िाढ झालही. तयाचा 
फायदा घेत अनेक सिेा पुरिठादारांनही प्रमािाबा्ेर नफा 
वमळिला. उदा्रिार््त, वयापारही तत्िािर काम करिाऱया 
अनेक खासगही वशक्षिससं्र्ा.

(४) बराजरारीकरि ः जागवतकीकरिामुळे 
औद्ोवगक उतपादन िाढले. तयाचा पररिाम 
बाजारहीकरिास मोठ्ा प्रमािािर चालना वमळणयात 
झाला. उदा्रिार््त, तुम्ही एखाद्ा भवय बाजारसदृशय 
दुकानात गेलात तर तुम्ांला विविध प्रकारचया 
उतपादनांचया रांगाच रांगा लािलेलया वदसतहील. या भवय 
बाजारांमधये ग्रा्कांना वनिडहीसाठही अनेक पया्तय उपलबध 
करून वदले. तयामुळे चंगळिाद िाढला आवि एक 
समाज म्िून आपि अवधक भौवतकिादही झालो, ्े 
वनष्शचत.

(५) परसपररावलंणबत्व ः ‘जागवतक अर््तवयिस्र्ा’ 
या संजे्चा पररचय तुम्ांला झालेला आ्े. जागवतक 
अर््तवयिस्र्ेचा आपलयािर काय पररिाम झाला आ्े? 
आपि सि्त परस्परािलंबही आवि परािलंबही झालो 
आ्ोत. आपलयासमोर अशा अनेक उतपादनांचही उदा्रिे 
आ्ेत जयातहील सुटे भाग एके वठकािही उतपावदत केले 
जातात तर, तयांचही जुळिही मात् खूप दूरिर असिाऱया 
वठकािही केलही जाते.

(६) ज्रानराचे सरामराण्यकीकरि ः विविध स्ोतांचा 
सामावयक उपयोग ्े जागवतकीकरिाचे िैवशष्ट्य आ्े. 
तयामधये उतपादन प्रवरियेचया तांवत्क ज्ानाचया (know-

how) आदान-प्रदानाचे सुलभहीकरि संगिकीय 
प्रिालटींमळु ेझाल ेआवि या आदान-प्रदानातहील भौगोवलक, 
राजकीय सहीमांचा अडसर दूर झाला. ‘बाह्स्ोतांचा 
िापर’ (outsourcing) ्ही संकलपना आपलयाला 
पररवचत आ्े. सहीमापार देशांमधये असलेलया प्रवशवक्षत 
लोकांना तयांचयाजिळचया विवशष् कौशलयांचया आधारे 
दुसऱया देशातहील लोकांना स्र्लांतर न करता सेिा देिे 
आवि अर्ा्तजन करिे, यांचया संधही प्राप्त करून घेणयाचा 
माग्त म्िजे बाह्स्ोतांचा िापर करिे ्ा ्ोय. 

उदा्रिार््त, अमरेरका, इगंलंड, कॅनडा यासंारखया दशेामंधहील 
कंपनयासंाठही काम करिारही भारतातहील बहीपहीओ (Business 

Processing Outsourceing) आ्ेत.

ककृती ४
लोकांचया आयुष्याबद्दल माव्तही वमळिणयाचही 

एक पद्तही पुढे सांवगतलही आ्े. तयाला 
‘वनिेदनातमक संशोधन पद्तही’ असे म्ितात. 
तयामधये लोकांचया जहीिनक्ाणयांचया आधारे 
माव्तही गोळा केलही जाते.

तुमचया िगा्ततहील का्ही स्ियंसेिक वनिडा. 
जिळचया एक ते दोन दुकानांना भेट देऊन तरे्हील 
दुकानदारांना तयांचया वयिसायासंदभा्तत तयांचयाशही 
संिाद साधा. संबवंधत वयिसायाचही सुरुिात केव्ा 
झालही? तही कोिही केलही? तयांचया विरिीत का्ही 
बदल झाले का? तयांचया ग्रा्कांचया ित्तिुकीत 
का्ही बदल झाले का? विरिेतयांना का्ही समस्या 
आ्ेत का? असले तर ते कोिते आ्ेत? अशा 
प्रकारचे प्रशन विचारा.

या सिंादातून पुढे आलेलया माव्तहीचया आधारे 
२०० ते ३०० शबदांमधये तयांचया जहीिनक्ाणया 
वल्ा आवि तया िगा्तमधये िाचून दाखिा. सिाांचया 
कर्नामधय े एक विवशष्ट स्िरूप वदसते का ते प्ा.

४.५ अंकीककृतकरि

अंकीककृत रूपरांतर

अंकीकृत प्रिालटींचा िापर म्िजे विविध स्ोतांमधून 
एकवत्त केलेलया माव्तहीचा उपयोग वभन्न वभन्न 
उष्द्दष्ांसाठही करता यािा म्िून तया माव्तहीचे 
संगिकीय प्रिालटींमधये रूपांतर करिे. तयासाठही तया 
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माव्तहीचे संगिकीय अंकीकरि करािे लागते. तयामुळे 
अपेवक्षत “कामवगरहीमधये मूलगामही सुधारिा ्ोऊन 
उद्ोगधंद्ांचा पररघ विस्तारतो”. ‘अंकीकृत रूपांतर’ 
(digital transformation) ्ही संज्ा प्रर्म ‘कॅपजवेमनही’ 
्ही फ्ेंच कंपनही आवि ‘सेंटर फॉर वडवजटल वबवझनेस 
ऑफ मॅसॅचयसूटस इवनस्टटयूट ऑफ टेकनॉलॉजही (MIT) 

्ही अमेररकन कंपनही यांनही प्रचारात आिलही. अंकीकृत 
रूपांतरामधय े उद्ोगधंद्ांतहील प्रवरिया, काय्तप्रिालही 
आवि ग्रा्कांशही असलेले नाते जपणयासाठही प्रस्र्ावपत 
केलेलया प्रिालटींचे नूतनहीकरि करिे या काया्तचा समािेश 
आ्े.

अंकीककृतकरिराची व्यराख्यरा
 “अंकीकृतकरि म्िजे, एकीकृत केलेलया 

संगिकीय ततं्ज्ानाचा दैनवंदन वयि्ारातहील िापर आवि 
जया गोष्टींचे अंकीकरि करिे शकय आ्े अशा सि्त 
गोष्टींचे अंकीकरि करिे.”

 रिरेनरेन आवि क्ाइस ः “अंकीकृतकरि ्ही 
अशही प्रवरिया आ्े, जयामधये अंकीकरिाचया आधारे 
प्रस्र्ावपत केलेलया संपक्क प्रिालही आवि माधयमांचे जाळे 
याचंया पररघात राहून समाजजहीिनातहील अनके काय्तक्षते्ाचंही 
पुनर्तचना केलही जाते.”

 गाटविनर ः “अंकीकृतकरि म्िजे 
उद्ोगधंद्ाचया आकवृतबंधामधये प्रागवतक बदल घडिून 
आििे आवि तयायोगे उतपन्न आवि मूलय यांना िवध्तत 
करि,े यांसाठही अंकीकरिाचया तंत्ज्ानाचा उपयोग करि”े.

अंकीककृतकरिराची वैणिष्टे्
(१) संगिकीकरि ः दैनवंदन जहीिनाचया प्रतयेक 

क्षेत्ात संगिकाचया उपयोगाचा प्रसार झाला आ्े. पिूथी 
प्रतयक्ष श्रमांचया आधारे जया प्रवरिया पिू्त केलया जायचया 
वकंिा जया प्रवरिया ष्क्लष् ्ोतया, तया आता केिळ 
संगिक प्रिालही, माव्तही ततं्ज्ान आवि संगिकशास्त् 
यांचया मदतहीने स्जसुलभ झालया आ्ेत. तयामुळे 
संगिकीकरिाचया प्रवरियेला मदत ्ोते. पया्तयाने अनेक 
क्षेत्ांतग्तत प्रवरियांचे अंकीकरि झाले आ्े. उदा्रिार््त, 
वशक्षि, बँवकंग, म्सूल, करसंकलन, विपिन यांसारखही 
क्षेत्े.

(२) सरातत््यराने बदल हयोिे ः अंकीकृतकरिामुळे 

उद्ोगधंद्ांचया आकवृतबंधांमधये साततयाने बदल 
्ोतात कारि तंत्ज्ानाचया क्षेत्ात सतत बदल घडून 
तयाचा विकास ्ोत असतो. तुम्ही उतपादन, िस्तुवनमा्ति, 
शलयवचवकतसा, यतं्मानि, वडझाइवनंग अशा विविध 
क्षते्ात कलेया जािाऱया कृवत्म बषु्द्मततचेया िापराबद्दल 
का्ही ऐकले आ्े का? 

(३) वेग आणि अचूकतरा ः अंकीकृतकरिामुळे 
प्रवरियांचही गतही आवि अचूकतेचे प्रमाि यांचा िेग 
लक्षिहीयरहीतया िाढतो. उदा्रिार््त, निहीन माव्तही शोधिे 
(data mining), माव्तहीचया उपयोजनांचया प्रवरिया, 
माव्तहीचे विशलेषि, माव्तहीचे वयिस्र्ापन या सि्त 
प्रवरियांमागे असलेलया ततं्ज्ानामुळे िेग, अचूकतेचे 
प्रमाि िाढते, तयामुळे शासकीय वयिस्र्ा, औषधोपचार, 
वयापार, बँवकंग, विमा, गतृ्वनमा्ति, शेअरबाजार, संपक्क 
आवि दळििळि यांसारखया अनेक क्षेत्ांतहील काय्तक्षमता 
िाढते.

(४) तंरिज्रानकेंणद्रत प्णक््यरा ः अंकीकरि आवि 
संगिक प्रिालटींचे दैनंवदन जहीिनातहील उपयोजन ्े 
ततं्ज्ान, नािहीनय, संशोधन आवि प्रगतही यांिर आधारलेले 
असते, ्े आता िेगळेपिाने सांगायला नको. १९८० 
चया दशकात ३८६ मायरिोप्रोसेसर वकंिा ४८६ 
मायरिोप्रोसेसर िापरिारे तंत्ज्ान विकवसत ्ोत ्ोत 
आपि आता मायरिोप्रोसेसचया पाचवया वपढहीपयांत 
पोचलेलो आ्ोत. भ्रमिधिनही क्षेत्ात्ही आपि आता 
5G कडे जात आ्ोत.

(५) णनणममितीिीलतेलरा चरालनरा ः तिररत माव्तही 
वमळिणयाचही गरज, समस्यांिरहील तिररत उपाय शोधिे 
या गोष्टींमुळे मानिही बुदड्ड्वधला निहीन शोध लाििे, 
नािहीनयाचही वनवम्ततही करिे, स्िावमति ्कक (patent) 
वमळििे यांसाठही प्रोतसा्न वमळते. उदा्रिार््त, 
एकविसावया शतकात वशक्षिक्षेत्ात ततं्ज्ानाचा संपूि्त 
अंतभा्ति करणयाचया वदशेने पािले उचललही जात आ्ेत. 
िैमावनकाने खरोखरहीचे विमान उडिणयाचे प्रवशक्षि 
घेणयास सुरुिात करणयापिूथी तयांना कॉकवपटचा अनुभि 
वमळािा म्िून कॉकवपटचया जवमनहीिरहील प्रवतकृतही/
अनुकृतही (simulato) चया आधारे प्रवशक्षि वदले जाते. 
कॉकवपटचही प्रवतकृतही/अनुकृतही तयार करिाऱयाचही बुद्ही 
अतयंत वनवम्ततहीशहील असलही पाव्जे.
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(६) ग्राहकरांनरा महत्व ः अंकीकृत रूपांतराचा 
अंवतम लाभार्थी ग्रा्क असतो. तयाचयासाठही अंकीकृत 
रूपांतरातहील विविध प्रवरियांना उपयुक्तता मूलय आ्े. 
उदा्रिार््त, उतपन्नािरहील कर भरिे वकंिा भरलेलया 
करािरहील परतहीसाठही अज्त भरिे, म्ानगरपावलकेतून 
जनममतृतयू इतयादटींचे दाखले वमळििे, ऑनलाईन प्रिेश 
वमळिे, वनिडिुकांचे वनकाल जा्हीर ्ोिे यांसारखही 
अनेक कामे अंकीकृत रूपांतरामुळे स्जतेने करून घेिे 
शकय झाले. का्ही दशकांपूिथीपयांत या सिाांसाठही 
उपयोगात असिाऱया प्रवरिया आता पूि्तपिे बदललया.

ककृती ५
तुमचया पररसरात िास्तवयास असिाऱया उच्च 

माधयवमक स्तरािर अधयापन करिारे वशक्षक शोधून 
तयांना भेटा. तयांचयाकडून १. ते कोिता विषय 
वशकितात, २. तयांचही शैक्षविक पात्ता, ३. तयांचा 
वशकिणयाचा अनुभि वकतही िषाांचा आ्े, ४. 
तयांचया शाळेत/म्ाविद्ालयात संगिक आ्ेत 
काय, ५. असलयास वशक्षक संगिकांचा िापर 
करतात का, ६. िापरत असतहील तर कशासाठही या 
गोष्टींचही माव्तही घया. तुम्ांला वमळालेलया 
माव्तहीचा ितृततांत तयार करून तो िगा्तमधये सादर 
करा.

४.६ समराज बदलराच्यरा प्णक््येचरा भरारती्य 
समराजरावरील पररिराम

आतापयांत औद्ोवगकीकरि, श्रहीकरि, 
आधवुनकीकरि, जागवतकीकरि आवि अंकीकृत रूपांतर 
या प्रवरियांचही माव्तही आपि घेतलही. िर उले्ख 
केलेलया प्रवरियांपैकी पव्लया तहीन प्रवरिया वब्वटश 
काळात प्रतयक्षात येणयास सुरुिात झालही ्ोतही, परंतु 
शेिटचया दोन प्रवरियांचही सुरुिात अलहीकडचया काळात 
झालही. तयामुळे या प्रवरियांचा प्रसार देशामधये सि्तत् 
सारखया प्रमािात झालेला ना्ही. या प्रवरियांचे का्ही 
पैलू समजून घेऊया.

(१) औद्योणगकीकरिराचरा पररिराम ः औद्ोवगक 
िाढहीमुळे कारखानयांचही संखया मोठ्ा प्रमािािर िाढलही. 
तयामुळे कारखानयाचया आसपासचया पररसरात येिाऱया 

स्र्लांतररतांचया संखयेत भर पडत गेलही, श्रांचा विस्तार 
झाला आवि र्ोड्ाच अिधहीत वतर्े म्ानगरे उभही 
राव्लही. तयातून एकत् कुटुंबांचही विभागिही झालही आवि 
कुटुंबांचे आकार ल्ान झाले. विभक्त कुटुंबांमधये एकत् 
कुटुंबाचे फायदे वमळत ना्हीत. तयाचप्रमािे आकाराने 
मोठे असलेलया एकत् कुटुंबाचे तोटे्ही छोट्या कुटुंबाला 
स्न करािे लागत ना्हीत.

(२) नरागरीकरिराचरा पररिराम ः लोकांचया 
ित्तिकुीिरहील रूढही, परंपरा, धम्त याचंा पगडा कमही झाला. 
श्रही िातािरि आवि जहीिनपद्तही ्ही अवधक 
भौवतकतािादही, पुरोगामही, वयाि्ाररक, वयवकतिादही 
आवि अवभसगंत असत.े श्रहीकरिामळु े ‘गदथीत्ही एकटा’ 
अशही ष्स्र्तही असत.े श्रही जहीिनातहील आव्ानाचं े स्िरूप 
् े खेड्ापाड्ामंधहील रव्िाशाचंया जहीिनापके्षा खूप वभन्न 
असत.े

(३) आधुणनकीकरिराचरा पररिराम ः वशक्षिामुळे 
कालबाह् कलपना, समज आवि अंधश्रद्ा यांचा 
प्रभाि कमही ्ोऊन िैज्ावनक विचारसरिहीचा विकास 
्ोणयाचा माग्त मोकळा झाला. परंपरा विरुद् आधुवनकता 
्ा िाद अजून्ही वमटलेला ना्ही.

(४) जरागणतकीकरिराचरा पररिराम ः १९९१ 
नंतरचया भारतात जागवतक अर््तवयिस्र्ेचया भारतहीय 
समाजािर झालेलया पररिामांमुळे अनेक बदल झाले. 
भारत ्ा आता जागवतक अर््तवयिस्र्ेचा एक अविभाजय 
भाग आ्े. जागवतकीकरिामुळे देशादेशांमधये ज्ान, 
तंत्ज्ानातमक तजज्ता, तावंत्क उतपादनाचया प्रवरियांचे 
ज्ान, मानिही संसाधन यांचे आदान-प्रदान सुरू झाले. 
जागवतकीकरिाचया सकारातमक आवि नकारातमक 
पररिामांनही आपलयाला िेढले आ्े. 

ककृती ६
“जागवतकीकरिाचा भारतािर सकारातमक 

प्रभाि पडला”. चार चार जिांचे दोन गट तयार 
करून या विषयािर चचा्त करा. चचा्त सुरू असताना 
वनष्पन्न झालेले मुद्दे वशक्षक फळ्ािर सारांशरूपाने 
वलव्तहील. तयानंतर िगा्ततहील इतर विद्ाथयाांनही 
केलेलया वनरहीक्षिाचया आधारे खुलही चचा्त घेता 
येईल.
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(५) अंकीककृतकरिराचरा पररिराम ः ित्तमान काळ 
्ा संगिकीकरि आवि अंकीकृत रूपांतराचा आ्े. 
दोन्ही प्रवरियांचया आधारे घडून आलेलया बदलांचे 
भारतहीय समाजािर दूरगामही पररिाम झाले. ्े बदल 
ज्ानाचही उपलबधता, कवृत्म बुद्हीचा विकास, 
ई-शासकीय वयिस्र्ा, ई-वयापार, ई-वशक्षि, ई- 
विपिन, ई-शॉवपंग इतयादही क्षेत्ात वदसतात. ्ही यादही न 
संपिारही आ्े. एका साधया पद्तहीचया आधारे़ केिळ 
एक कळ दाबलही की उपभोकतयासाठही अनेक पया्तय 
उपलबध ्ोतात. अंकीकृतकरिामुळे निहीन माव्तही 
वमळििे, माव्तहीचे वयिस्र्ापन करिे या गोष्ही सुलभ 

प्शन १ (अ)  णदलेल्यरा प्यरामि्यरांपैकी ्ययोग्य प्यरामि्य णनवडून 
्खरालील णवधराने पूिमि कररा.  

(१) कामांचया पद्तही सुरळहीत बनिणयासाठही 
संगिकीय प्रिालटींचा उपयोग करणयास ....
म्ितात.

 (औद्ोवगकीकरि, जागवतकीकरि, अकंीकृत 
रूपातंर).

(२) श्रही जहीिनशैलहीचे .... ्े िैवशष्ट्य आ्े.
 (एकरूपता, एकजहीि, वयवकतवनरपेक्षता) 
(ब) पुढील प्त््यके गटरातील चुकीची जयोडी 

ओळ्खरा व दुरूसत करून णलहरा. 
(१) i) स्पधा्ततमक बाजारपेठ - संगिकीकरि
 ii) श्रांचही िाढ - श्रहीकरि   
 iii) उतपादनात िाढ - औद्ोवगकीकरि   

झालया ्े खरे असले तरही तयामधून अनेक आव्ाने्ही 
पुढे आलही. तयांमधये मोठ्ा उद्ोगांचा छोट्या 
उद्ोगांिर झालेला विपररत पररिाम, विपिनक्षते्ािर 
झालेला पररिाम, ग्रा्कांचही ित्तिूक, शैक्षविक आवि 
नोकरहीचया संधही, उततरदावयतिाचही िाढलेलही जबाबदारही 
आवि तयाचे पररिाम, आभासही जगात वयष्क्तचया 
खासगही जहीिनाला वनमा्ति झालेला धोका अशा अनेक 
आव्ानांचा समािेश आ्े.

अंकीकृत रूपांतरिाचया प्रवरियेमुळे सामावजक 
नेटिवकिंग (संपका्तचे जाळे) मधये िाढ ्ोताना वदसून येत 
आ्े.

l	 भारतहीय समाजात अनेक बदल घडलेले 
आ्ेत. समाजशास्त्ज्ानंही या बदलांचा अभयास 
करून तयांचया स्पष्हीकरिासाठही तयामागहील 
संकलपनांचा िेध घेतला आ्े.

l  औद्ोवगकीकरि ्ही एक प्रवरिया आ़्े 
जयायोगे मानिही श्रमांचही जागा यंत्े आवि 
यावंत्की प्रवरिया घेतात. तयामुळे उतपादनाचे 
प्रमाि िाढििे शकय ्ोते.

l	 श्रहीकरि म्िजे ग्रामहीि भागातून लोकांचे 
श्रांकडे स्र्लांतर ्ोणयाचही प्रवरिया ्ोय. 
लुईस िर््त याकडे ‘श्रहीकरि एक 
जहीिनपद्तही’ या दृष्ष्कोनातून पा्तात.

l	 आधुवनकीकरि ्ही एक प्रवरिया आ्े. जयाचही 

बैठक शास्त्हीय आवि तक्कसंगत विचारसरिही 
यािंर आधारलेलही असते.

l	 जागवतकीकरि ्ही मूलतः आवर््तक प्रवरिया 
आ्े जयामुळे जागवतक अर््तवयिस्र्ेसाठही 
अनेक देशांमधहील बाजारपेठा खुलया झालया.

l	 अंकीकरिाचही प्रवरिया ्ही मानिही जहीिनाचया 
विविध क्षेत्ांिरहील संगिकीय प्रिालटींचया 
प्रभािाचही वनदश्तक आ्े.

l	 या सि्त प्रवरियांचे कुटुंब, धम्त, परंपरा, प्रर्ा, 
जहीिनपद्तही, वयिसाय, वलंगभािाबद्दल 
असलेला दृष्ष्कोन, आवर््तक विषमतिेर 
आधाररत िगाांचा उदय इतयादही अनेक पैलूिंर 
दूरगामही पररिाम ्ोतात.

सराररांि

सवराध्यरा्य
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 iv) ततं्ज्ानाचा संपूि्त रूपांतरासाठही केलेला 
उपयोग - अंकीकृत रूपांतर 

  (क) प्त््येक णवधरान वराचरा आणि चौकटीत  
णदलेल्यरा ्ययोग्य संज्रा ओळ्खून णलहरा.

िहरीकरि, औद्योणगकीकरि, 
अंकीककृत रूपरांतर

 (१) FYJC चया प्रिेशांसाठही म्ानगरांमधहील 
संगिकीय प्रिालटींविारे ्ोिाऱया प्रवरिया

       (२)  उतपादन प्रवरियेतहील यांवत्कीकरि
  (ड) अधयोरेस््खत िबद बदलून वराक्य पूिमि कररा. 
 (१) औद्ोवगक रिांतही सोळावया शतकात घडून 

आलही. 
 (२) LPG धोरि श्रहीमतही इंवदरा गांधही यांनही 

अंमलात आिले. 
प्शन २   टीपरा णलहरा. 
 (१) अंकीकृत रूपांतराचे नकारातमक पररिाम
 (२) औद्ोवगकीकरिाचे पररिाम
प्शन ३   फरक सपष् कररा.  
 (१) औद्ोवगकीकरि आवि श्रहीकरि 
 (२) आधुवनकीकरि आवि जागवतकीकरि
प्शन ४  ्खराली णदलेल्यरा संकलपनरा उदराहरिरासह 

सपष् कररा. 
 (१) बाजारहीकरि
 (२) श्रहीकरि
प्शन ५  (अ)  संकलपनरांची आककृती पूिमि कररा. 

िहरीकरिराचे 
नकराररात्मक 

पररिराम

 (ब) ्खरालील णवधरान चूक की बरयोबर हे सरांगून 
सकरारि सपष्ट कररा. 

(१) एखाद्ा वयकतहीचही िेशभूषेचही पद्त तयाचया 
अाधुवनकतेचही उंचही ठरिते.

(२) श्रहीकरिाचे आपलया सामावजक संबंधािर 
नकारातमक पररिाम ्ोऊ शकतात.

प्शन ६    आपले मत नोंदवरा. 
        (१) शगुफता रानाित आवि वतचे एकत् कुटुंब 

नागपूर श्रामधये तहीन वपढापंासून रा्त 
आ्ेत. तयांचही नातिंडे कायमस्िरूपही 
आपलया आजही-आजोबांचया गािामधय े
रा्णयास तयार ना्हीत. तयांचया या 
दृष्ष्कोनामागहील दोन संभावय कारिे द्ा.

         (२) का्ही लोकांना अंकीकृत रूपांतराचया 
प्रवरियेमुळे असुरवक्षत िाटते, उदा्रिार््त,  
आंतरजालाचया मदतहीने केलेले बँवकंगचे 
वयि्ार वकंिा खरेदही, यामागे कोितही कारिे 
असािहीत, असे तुम्ालंा िाटते?

प्शन ७    पुढील प्शनराचे उत्तर सणवसतर णलहरा. 
(कमीत-कमी १५० िबद)

‘जागवतक आंतरजाल ्ा माव्तहीचा आवि 
चुकीचया माव्तहीचा्ही स्ोत आ्े.’ या विधानाचही 
आंतरजालाचया प्रभािासंबंधही पुढे वदलेलया 
मुदड्ड्द्ांचया आधारे चचा्त करा.

 (i) पालक
 (ii) मुले

  (iii) शाळा
	 	

उपक्म  
िगा्तमधये समाज बदलाचही एक प्रवरिया वशकून 

झालयानंतर वतचया सकारातमक आवि नकारातमक 
पररिामांचही िगा्तत चचा्त करा. असे प्रतयेक 
प्रवरियेचया बाबतहीत करा. समाज बदलाचया प्रतयेक 
प्रवरियेचा एखादा फ्ो चाट्त वकंिा संकलपना वचत् 
तयार करा.

	 w w w
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५.१ सरामराणजक चळवळींचरा अ्मि आणि सवरूप
५.२ भरारतरातील सरिी-चळवळ
५.३ भरारतरातील करामगरार चळवळ
५.४ भरारतरातील िेतकरी चळवळ
५.५ भरारतरातील प्यरामिवरि चळवळ

५.१ सरामराणजक चळवळीचरा अ्मि आणि सवरूप

अ म्ि आणि व्यराख्यरा ः ‘सामावजक चळिळ’ ्ही 
सजं्ा सि्तप्रर्म लॉरनेझ िॉन स्टहीन या जम्तन समाजशास्त्ज्ाने 
िापरलही. १८५० मधय े तयाचंया ‘व्स्टट्ही ऑफ दही फ्ेंच 
सोशल मूव्मेंट फ्ॉम १७८९ टू द पे्रझेंट’ या पसु्तकात 
या संजे्चा सदंभ्त वमळतो. ्ही सजं्ा एकोविसावया 
शतकाचया पिूा्तधा्तत यरुोपमधय ेलोकवप्रय झालही. सामावजक 
चळिळहीचही विवशष् अशही एक वयाखया करता यते ना्ही. 
विवभन्न समाजशास्त्ज्ानंही सामावजक चळिळहीतहील 
िगेिगेळ्ा घटकानंा िेगिेगळ्ा सदंभा्तने अधोरषे्खत 
कले े आ्.े

(१) टनमिर आणि णकणल्यन : समाजात वकंिा 
तयातहील एखाद्ा समुदायामधहील बदलाला चालना 
देणयासाठही वकंिा प्रवतकार करणयासाठही तयाच समाजातहील 
साततयपूि्त काय्तरत सामूव्क घटक.

(२) हबमिटमि बलूमर : सामावजक निवनवम्ततहीसाठही 
काय्तरत सामूव्क गट.

(३) णसडनी टॅरयो : सतता, अवधकार तसेच 
प्रस्र्ावपत सासं्कृवतक संकेतांना सामावयक ्ेतूने ि 
सामवू्क पातळहीिरहील पिू्त ऐकयास् आव्ान देणयासाठही 
समाजातहील अवभजन, विरोधक ि पदावधकाऱयामंधहील 
साततयपूि्त संिाद.

सरामराणजक चळवळींची वैणिष्ट्े

सामावजक चळिळटींचे स्िरूप, िैवशष्ट्य,े गतही 
आवि काय्तप्रिालही विवभन्न असते. सामावजक चळिळटींचही 
पुढहील का्ही म्त्िपिू्त गिुिैवशष्ट्ये म्िता येतहील.

(१) मूलत: सरामणूहक सवरूप : सामावजक चळिळ 

्ही एक वयष्क्तविवशष् कृतही नसनू यात सामवू्क कृतही 
समाविष् असत.े सामावजक चळिळहीत सपंिू्त समू्  
स्भागही असािा लागतो.

(२) णन्ययोणजत आणि हतेपूरुससर ककृती : सामावजक 
चळिळही प्रभािहीपि े अमंलात यणेयासाठही पिू्तवनयोवजत 
असि े आिशयक आ्.े चळिळ ्ही उतस्फूत्त नसनू वतला 
एखादा विवशष् ्ते ू असतो.

(३) णवचरारप्िराली आणि उस्द्दषे् ः सामावजक 
चळिळहीला विचारसरिहीच े पाठबळ असत.े विचारसरिही 
चळिळहीच े उष्द्दष् सफल करणयासाठही माग्तदश्तन करत.े 
उष्द्दष्ट े पिू्त करणयासाठहीचा तो एक सचं असतो.

(४) सरामराणजक बदल : सामावजक चळिळटींचा 
उद्दशे बदल घडिनू आिि े ्ा असतो. चळिळ 
सामानयतः प्रस्र्ावपत अवधरिमात बदल करणयाचही मागिही 
करत े वकंिा सततावधकाऱयान े सरुू कलेलेया बदलास 
प्रवतरोध करत.े

सरामराणजक चळवळींचे प्करार
वनषेध, आंदोलने, बंडखोरही, प्रवतकार आवि अगदही 

दंगलहीसुद्ा सामूव्क वनदश्तनातमक कृतही आ्ते. तर्ावप, 
या सामावजक चळिळटींपके्षा वभन्न आ्ते.

िेगिेगळ्ा वनकषांचा िापर करून सामावजक 
चळिळटींचे िेगिेगळ्ा प्रकारे िगथीकरि केले जाऊ 
शकते. ्ही वभन्न िगथीकरिे वयाप्तही, उष्द्दष्े आवि 
प्रचलनािर आधाररत आ्ेत.

(अ) सासं्कृवतक मानििंशशास्त्ज् डषे्व्ड ॲबरले 
यांनही पररित्तनाचे लक्यगट आवि वयाप्तही या दोन 
वनकषांिर आधाररत चार प्रकारचया सामावजक चळिळही 
सांवगतलया आ्ेत. तया म्िजे - पया्तयही सामावजक 
चळिळही, सुधारातमक सामावजक चळिळही, मुष्क्तदायही 
सामावजक चळिळही आवि रिावंतकारक सामावजक चळिळही.

(ब) ्ब्तट्त बलमूर याने सामावजक चळिळटींचे 
सि्तसाधारि सामावजक चळिळही, विवशष् सामावजक 
चळिळही आवि अवभवयक्तहीतमक सामावजक चळिळही 
अशा तहीन प्रमुख श्रेिटींमधय े िगथीकरि केले आ्े.

५. भरारतरातील सरामराणजक चळवळी
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भरारतरातील सरामराणजक सुधरारिरा चळवळ :   
 सामावजक सुधारिांचे साततय ्े भारतहीय 
इवत्ासामधये पूिथीपासून चालत आले असले तरही 
संघवटत सामावजक चळिळही या मात् एकोविसावया 
शतकापासून आ्ेत. या चळिळटींचे नेततृति विशेषकरून 
समाजातहील बुष्द्जहीिही िगा्तने केले. जसे, राजा 
राममो्न रॉय, स्िामही दयानंद सरस्ितही, म्ातमा 
जयोवतबा फुले, राजषथी शाहू म्ाराज, म्षथी किषे, डॉ. 
बाबासा्ेब आंबेडकर, म्ातमा गांधही. इ.

या चळिळटींमुळे विविध सामावजक सुधारिांना 
चालना वमळालही. या चळिळटींमधये धम्त, जात, 
स्त्हीयांचे सबलहीकरि, अस्पतृशयता, गरहीबांचे शोषि, 
शेतकऱयांचे प्रशन यांसारखया विविध विषयांचा अंतभा्ति 
्ोता. या समाजसुधारकांचया म्ततिाचया काया्तचा 
र्ोडकयात आढािा घेऊ.

l रराजरा रराममयोहन रॉ्य यांनही १८२८ मधये ब्ाम्ो 
समाजाविारे धावम्तक, सामावजक आवि शैक्षविक 
सुधारिा केलया. तयांनही सतही प्रर्ेविरूद् आिाज 
उठिला. तयाचही पररितही म्िून १८२९ सालही सतही 
प्रवतबंधक कायदा अवस्ततिात आला. 

l सवरामी द्यरानंद सरसवती यांनही आय्त 
समाजाविारे (१८७५) जावतवयिस्र्ा, मूतथीपूजा आवि 
अंधश्रद्ा या प्रर्ा नाकारलया. तयांनही मव्लांचही प्रगतही 
ि वनरक्षरता वनमू्तलन यासाठही काम केले.

l महरात्मरा ज्ययोणतबरा फुले यांनही १८७३ सालही 

सतयशोधक समाजाचही स्र्ापना केलही. वस्त्यांचे प्रशन 
जसे, वशक्षि, विधिा पुनवि्तिा्, बालवििा् प्रवतबंधन 
यासाठही काम केले. तयांचया पतनही सावित्हीबाई फुले 
यांनही तयांचयाबरोबर स्त्ही मुकतहीसाठही काम केले.

l रराजरथी िराहू महरारराज, कोल्ापूरचे छत्पतही 
(१८७४-१९२२) ्े सामावजक काया्तला िाहून 
घेतलेले प्रगवतशहील समाजसुधारक ्ोते. तयांनही जातही 
वयिस्र्ेला कडिा विरोध करून अस्पतृशयता 
वनमू्तलनासाठही अविरत काम केले.

l महणरमि कवते यांनही स्त्ही वशक्षिाला प्रोतसा्न 
वदले. १९०७ सालही तयांनही मव्ला विद्ालय तसेच 
१९१६ मधये तयांनही किषे मव्ला विद्ापहीठाचही 
(आताचे एस.एन.डही.टही) स्र्ापना केलही.

l डॉ.बी.आर. आबेंडकर ् ेकायदतेजज्, अर््ततजज् 
आवि सुधारक म्िनू ओळखले जातात. तयानंही िवंचत 
गटाचंया भेदभािाविरूद् लढा वदला. तयानंही ‘वशका, 
संघवटत व्ा आवि संघष्त करा’ या घोषिने े लाखो 
लोकानंा पे्रररत केले. तयानंही १९२८ सालही ‘वडपे्रसड्ड्ड 
कलासेसड् एजयकेुशन सोसायटही’ चही स्र्ापना केलही.

l महरात्मरा गरांधी ्े िकील, राजकीय नेते ि 
समाजसुधारक ्ोते. तयांनही भारताचया स्िातंत्यासाठही 
अव्ंसा या तत्िाचा यशस्िहीपिे प्रसार केला. तयांनही 
दाररद्र्य वनमू्तलन, स्त्ही ्कक आवि धावम्तक सव्ष्ितुा 
यांसाठही देशवयापही लढा वदला. तयांना राष्टट्वपता म्िून 
संबोधले जाते आवि तयांना प्रेमाने बापू म्ितात.

सरामराणजक चळवळींची करारिे

सामावजक चळिळटींचा उदय विविध कारिांमुळे 
्ेाऊ शकतो. समाज सतत ितृष्द्गंत ्ोत असतो ्े 
लक्षात घेता सामावजक चळिळटींचया उदयासाठही खालहील 
प्रकारचया पररष्स्र्तही जबाबदार असू शकतात.

(१) सरांसककृणतक दरी : सांस्कृवतक दरही म्िजे 
समाजातहील मूलये, संकलपना आवि अपेक्षांमधये ्ोिारे 
िेगिान बदल. जे अपेवक्षत आ्े आवि जे स्िहीकृत आ्े 
तयामधहील अंतर जेव्ा मया्तदेपेक्षा अवधक रुंदािते, तेव्ा 

पररिामही संघषा्तचही पररष्स्र्तही वनमा्ति ्ोऊन तयाचही 
पररितही सामावजक चळिळहीत ्ोऊ शकते. 

(२) सरामराणजक णवघटन : औद्ोवगकीकरि, 
श्रहीकरि यांसारखया बदलांचया िेगिेगळ्ा प्रवरियांमुळे 
समाजात असमान ि असंतुवलत िाढ ्ोऊ शकते. 
पूि्तप्रस्र्ावपत वनकषांशही निहीन मानकांचा संघष्त ्ोऊ 
शकतो. एकाच िेळही समाजात जुनया तसेच नवया 
मानकांचया अष्स्ततिामुळे संभ्रमाचही भािना वनमा्ति ्ोऊ 
शकते.
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(३) संवेणदत सरामराणजक अन्यरा्य : जेव्ा 
लोकांचया एखाद्ा समुदायात अवधकाऱयांनही/
सतताधाऱयांनही घेतलेलया का्ही वनि्तयांबद्दल असमाधान 
आवि असंतोष असतो तयािेळही सामूव्क नाराजही वयक्त 
्ोऊन लोकांमधये सामावजक अनयायाचही भािना वनमा्ति 
्ोते. तयाचही पररितही सामावजक चळिळहीमधये ्ोते.

(४) णन्यमनव्यवस्तेील तराठरतरा : योगय 
अनुशासनासाठही सुयोगय असे मानदंड ि वनयमने समाज 
सवुनष्शचत करत असतो. सामावजक आचरि पद्तही 
समाजातहील वनयमन वयिस्र्ेशही जुळिे आिशयक असते. 
तर्ावप का्ही पररवस्र्तहीत वनयमनांचही लिचहीकता कमही 
्ोऊन सि्तसामानयांचया अपेक्षांशही जुळत ना्ही.

ककृती १
लघु गट चचा्त : पाच ते सात विद्ाथयाांचा 

एक असे गट करािे. आपि आपले गाि, नगर 
वकंिा पररसरातहील विविध प्रकारचे सामावजक 
अनयाय अधोरेष्खत करून तयांचही यादही तयार करा. 
अनयाय दूर करणयासाठही काय्त करिाऱया तसेच 
अनयायाबद्दल जागरूकता वनमा्ति करिाऱया विविध 
संस्र्ांचही नािे शोधा. (उदा., वदवयांग वकंिा 
स्र्लांतररतांचया समस्या)

सरामराणजक चळवळी आणि सरामराणजक पररवतमिन

सामावजक चळिळही आवि सामावजक पररित्तन 
यांचा परस्परसंबंध आ्े. अशा अर्थी आ्े की, प्रतयके 
सामावजक चळिळहीचे लक्य सामावजक बदल घडिून 
आििे असे असते आवि या बदलाला सामावजक 
चळिळहीचा ्ातभार लागतो, तर्ावप याचा अर््त असा 
्ोत ना्ही की प्रतयेक सामावजक पररित्तन ्ही सामावजक 
चळिळहीचही पररितही असते. दोन्ही प्रवरियांचा घवनष्ठ 
संबंध असला तरही सामावजक चळिळ आवि सामावजक 
पररित्तन यांचयात फरक करिे म्त्िाचे आ्े. प्रर्म 
म्िजे सामावजक चळिळहीचे स्ितःचे एक जहीिनचरि 
असते. तही उदयास येते, वनदषेवशत कारिासाठही काय्त 
करते आवि लयास (ऱ्ास) जाते. सामावजक पररित्तनात 
असे अनुरिमि नसते. दुसरे म्िजे, सामावजक चळिळ 
्ही एक सुसंघवटत आवि जािहीिपूि्तक वनयोवजत केलेलही 

वरिया आ्े, तर सामावजक पररित्तन ्ही समाजातहील 
अंतग्तत प्रवरिया आ्े. बऱयाचदा पररित्तन ्ा स्ेतूक 
अर्िा जािहीिपूि्तक केलेला संघष्त असत ना्ही. वतसरे 
म्िजे, सामावजक चळिळही सि्त समाजात आढळत 
असलया तरही, समाजात सि्त कालखंडात चळिळही घडून 
येतात असे ना्ही. मात् सामावजक पररित्तन ्े साि्तवत्क 
आवि अपरर्ाय्त आ्े.

५.२ भरारतरातील सरिी-चळवळी

भारतातहील सामावजक चळिळटींचया विस्ततृत 
स्िरूपाचया संदभा्तत स्त्ही चळिळहीचे म्तति आज्ही 
वटकून आ्े. वयाप्तही आवि विस्तार लक्षात घेता ्ही 
चळिळ दहीघ्तकालहीन आ्े आवि जगभर वतचा प्रभाि 
आ्े. पुढहील टपपयांचया मदतहीने स्त्ही-चळिळटींचा 
अभयास केला जाऊ शकतो.

सरिी-चळवळ

(१) सरामराणजक सुधरारिरांचरा पररिराम ः मव्ला 
चळिळहीचही सरुुिात साधारिपि े १९ वया शतकाचया 
पूिा्तधा्तत झालही, जेव्ा ष्स्त्यांचया छोट्या गटांनही आवि 
का्ही पुरोगामही पुरुषांनही भारतातहील ष्स्त्यांचया असमान 
ष्स्र्तहीचा मदु्दा अधोरषे्खत केला. ततकालहीन स्त्ही-
चळिळ अनेक प्रकारे समाजसुधारिेचया चळिळहीचया 
अनुषंगाने गेलही. ब्ाह्मो समाज आवि आय्त समाज यांनही 
मव्ला मंडळे तयार केलही. जयामुळे ष्स्त्यांना विचारांचही 
देिािघेिाि करून प्रगतही करणयास वयासपहीठ वमळाले. 
राजाराम मो्न रॉय, ईशिरचंद्र विद्ासागर, नया. म्ादेि 
गोविंद रानडे, बे् रामजही मलबारही या समाजसुधारकांनही 
भेदभाि करिाऱया प्रर्ा ि रुढटींना आव्ान वदले. 
सुधारकांचया एकवत्त प्रयतनांमुळे वब्वटश सरकारने या 
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प्रकरिात ्स्तक्षपे केला. द वप्रव्ेनशन ऑफ सतही अ ॅकट 
(१८२९), विधिा पुनवि्तिा् कायदा (१८५६),  
स्त्ही-भ्रूि्तया (वनिारि) कायदा (१८७०), द एज 
ऑफ कनसेणट अ ॅट मॅरेज अ ॅकट (१८९१) सारखे कायदे 
सरकारने केले.

भारतहीय ष्स्त्यांना पुरुषांचया समान पातळहीिर 
आिणयाचया ्ेतूने वशवक्षत करणयासाठही जागरूक प्रयतन 
केले गेले. जनमाने आयररश स्त्ही-िादही सामावजक 
काय्तकतया्त मागा्तरेट कवजन यांनही मद्रासमधये (आताचही 
चेन्नई) इवंडयन िुमन असोवसएशनचही स्र्ापना करून 
भारतहीय स्त्ही-संघटनेचही मुहूत्तमेढ रोिलही. भारतातहील ्ा 
पव्ला स्त्ही-िादही गट ्ोता आवि म्िूनच ्ही भारतहीय 
पररप्रके्यात म्त्िाचही घडामोड म्िून पाव्लही जाते. 
तयानंही पुणयामधये एक पररषद आयोवजत केलही जयामधये 
विविध गटांतहील प्रवतवनधटींनही मव्लाचंया वशक्षिाविषयहीचया 
आपापलया कलपना मांडलया. या पररषदेत भारतातहील 
मव्लांचया वशक्षिाला प्रोतसा्न देणयाविषयही कलपनांना 
ि मुदड्ड्द्ांना मूत्त स्िरूप देणयात आले. १९२६ सालही 
अष्खल भारतहीय मव्ला कॉनफरनसचही स्र्ापना झालही. 
भारतहीय स्त्ही-चळिळहीचया सि्तसाधारि उद्देश ि 
तत्िांिर वब्वटशांचा असलेला प्रभाि नाकारता येिार 
ना्ही. विचार आवि दृष्ष्कोनातहील उदारमतिादामुळे 
मव्लांना स्ितःला वशवक्षत करणयास उद्ुक्त केले गेले. 
जरही बहुतेक मव्ला लाभार्थी या उच्च जातहीचया वकंिा 
उच्चभ्रू पाशि्तभूमहीचया ्ोतया तरही वब्वटश कालखंडात 
मानि कलयािकारही उद्देशाने या चळिळहीला पाठबळ 
वमळाले. तया कालखंडात भारतहीय मव्लांना तयांचया 
आतमप्रवतष्ठा ि आतमभानाचही जािहीि झालही.

(२) रराष्टट्ी्य चळवळीचरा पररिराम ः राष्ट्हीय 
चळिळहीत मव्लांचा स्भाग िाढला. म्ातमा गांधटींचया 
तततिाचंा चळिळहीतलया ष्स्त्यांचया विचारांिर आवि 
स्भागािर पररिाम ्ोऊ लागला. स्िातंत्याचया लढात 
मव्लांचया िाढतया स्भागाने तयानंा तयाचंया ्क्काबद्दल 
जागरूक केले. स्िातंत्यलढातहील आंदोलनात मव्ला 
मोठ्ा संखयेने स्भागही झालया. जेव्ा पुरुष 
स्िातंत्यसैवनकांना तुरुंगात टाकले गेले; तेव्ा 
स्त्ही-स्िातंत्यसवैनकांनही कठहीि आवि आव्ानातमक 
पररष्स्र्तही ्ाताळलया. यासंदभा्तत कस्तुरबा गांधही, 

विजयालक्मही पवंडत, अ ॅनही बेझंट आवि सरोवजनही नायडू 
या मव्ला नेतयांचा उले्ख आिशयक आ्े. अ ॅनही बेझंट 
यांनही प्रवसद् ्ोमरूल चळिळहीचे नेततृति केले, जयामधय े
मव्लांनही भाग घेतला. सरोवजनही नायडू यांनही मव्लांचया 
मतावधकारांसाठही काम केले आवि कायदेभंग चळिळहीत 
काँग्रसे पक्षाचे नेततृति केले. यावशिाय मुर्ुलक्मही रेड्ही, 
राजकुमारही अमतृत कौर, सरला दिेही, सुचेता कृपलानही, 
अरुिा असफ अलही यांनही अव्ंसा चळिळहीत भाग 
घेतला. १९४२ मधये पाररत झालेलया ‘भारत छोडो’ 
ठरािामधये मव्लांना ‘भारतहीय स्िातंत्य संग्रामातहील 
वशस्तबद् सैवनक’ म्िून संबोवधत केले गेले.

(३) सवरातंत््ययोत्तर कराल्खंड ः स्िातंत्योततर 
काळात मव्लांचया चळिळहीचही तहीव्रता कमही ्ोत गेलही 
कारि राजकीय स्िातंत्याने मव्लांचया चळिळहीचे मूळ 
लक्य आवि ्ेतू झाकोळले गेले. भारतहीय राजयघटनेत 
भारतहीय पुरुष आवि ष्स्त्यांना समानता आवि नयाय 
ब्ाल करिारही अनेक कलमे समाविष् केलही गेलही. 
आवदिासटींचा असंतोष, आवर््तक पेचप्रसंग, विद्ाथयाांचे 
आंदोलन यांसारखया अनेक मुदड्ड्द्ांिर सामूव्क संघष्त 
आवि वनदश्तने झालही. यामुळेच स्त्ही-चळिळहीचया मूळ 
उद्देशाकडे दुल्तक्ष झाले.

१९७५ ते १९८५ ्े दशक आंतरराष्ट्हीय मव्ला 
दशक म्िून जा्हीर करणयात आले आवि संयुक्त 
राष्ट्संघाने १९७५ ्े िष्त आंतरराष्ट्हीय मव्ला िष्त 
म्िून घोवषत केले. भारतातहील मव्लांचया ष्स्र्तहीचा 
अभयास करणयासाठही सवमतहीचही स्र्ापना केलही गेलही. 
सवमतहीने आपला अ्िाल सन १९७४ मधये प्रकावशत 
केला. ‘टूिड्तस इक्वावलटही’ (समानतेचया वदशेने) या 
अ्िालात मव्ला दखलपात् नसलयाचे, पुरुषप्रधानतेचे 
आवि मव्लांिरहील व्ंसाचाराचे मुद्दे मांडणयात आले. 
स्िातंत्योततर भारतहीय समाजातहील मव्लांविरुद्चे 
भेदभाि आवि शोषि अधोरेष्खत केलयामुळे ्ा अ्िाल 
म्त्िाचा गिला जातो. या अ्िालाने ष्स्त्यांचया 
समस्यांशही संबंवधत अनेक मुद्ांचे सिषेक्षि ि आढािा 
यशस्िहीपिे घेतला. ष्स्त्यांशही संबंवधत अनेक समस्या ि 
मुद्दे अस्पवश्ततच असलयाचही िस्तुष्स्र्तही या अ्िालाने 
मांडलही.
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स्त्ही-चळिळहीचया या टपपयात मव्लांिरहील व्ंसा, 
लैंवगक साचेबद् प्रवतमा तसेच, मव्ला समानतेसाठहीचया 
िैधावनक मागणयांिर अवधक लक्ष केंवद्रत केले गेले. 
१९८० चया दरमयान मव्लांचया संघटना मुंबई, पुिे 
आवि वदल्हीमधये सवरिय झालया. बायजा, द फेवमवनस्ट 
नेटिक्क, मानुषही यांसारखही वनयतकावलके ष्स्त्यांचे प्रशन 
पुढे आिणयासाठही प्रकावशत केलही गेलही. आंतरराष्ट्हीय 
मव्लांचया दशकाचया शेिटही, १९८५ मधये चळिळहीचा 
केंद्रवबंदू बदलत गेला. मव्लांचया आधुवनक चळिळहीचा 
माग्त ठरविणयात ्ही प्रकरिे वनिा्तयक ठरलही - मर्ुरा 
बलातकार प्रकरि (१९७२), रूप किंर सतही प्रकरि 
(१९८७), वनभ्तया बलातकार प्रकरि (२०१२). तसेच 
हुंडा मतृतयू, छेडछाड आवि घरगुतही व्ंसा यांसारखया 
मव्लांिरहील गुन्ेगारहीचया िाढतया घटना चळिळहीचे 
संदभ्तवबंदू ्ोतया. अवलकडहील काळामधये, दवलत 
स्त्हीिादही चळिळ उदयास आलेलही वदसते. जयाचा 
उद्देश या विवशष्ट गटाचया समस्यांशही वनगवडत आ्े.

(४) मणहलरा सबलीकीकरिराकडे वराटचराल ः 
भारताचया ग्रामहीि आवि आवदिासही भागांमधये वझरपत 
या चळिळहीने िेग घेतला आ्े. लाभार्थी ते स्भागही 
अशा िेगिेगळ्ा रूपात चळिळहीशही संलग् मव्ला 
काय्तरत आ्ेत. मव्ला सबलहीकरिाचया मोव्मेमधये 
पत्कार, वशक्षितजज्, डॉकटस्त आवि उद्ोजक अशा 
विविध वयिसायांतहील मव्ला उतसा्ाने सामहील झालया 
आ्ेत.

स्त्ही-चळिळ ्ही अनेकार्ा्तने समाजावभमुख आवि 
बहुपेडही चळिळ म्िता येईल. या चळिळहीचही उतरिांतही 
आवि वयाप्तहीचे िि्तन किेळ कालरिमानुसार वकंिा 
विचारधारेनुसार वकंिा भौगोवलक पररष्स्र्तहीचया एकल 
मापदंडांने करता यिेार ना्ही. ्ही चळिळ अनेक 
टपपयांतून गेलही आ्े. चळिळहीचया मूलभूत उष्द्दष्ांचा 
सारांश तहीन म्त्िाचया मुदड्ड्द्ांमधये वदला जाऊ शकतो. 
- समान ्क्कांसाठही संघष्त, भेदभािाचया प्रर्ा नष् 
करिे, ष्स्त्यांना सबल ि सक्षम बनििे. या चळिळहीत 
मव्ला, पुरोगामही पुरुष, स्ियंसेिही संस्र्ा आवि सरकार 
यांचा सकारातमक स्भाग आ्े. ्ही चळिळ िेगिेगळ्ा 
दृष्हीकोनाविारे आवि बदलतया प्रवतमानाविारे जोरदारपिे 
काय्तरत आ्े.

विशाखा माग्तदवश्तकेमधये वस्त्यांचया कामाचया 
वठकािही लैंवगक शोषिाचया समस्येसंबंधही माग्तदश्तन 
केले आ्े. ्ही माग्तदवश्तका भारताचया सिथोच्च 
नयायालयाने प्रर्म १९९७ मधये तयानंतर २०१३ 
मधये सुधारिा करून बनिलही आ्े. या कायदेशहीर 
तरतुदहीमुळे वस्त्यांना कामाचया वठकािही सुरवक्षत 
आवि वनरोगही िातािरिाचही ्मही वदलही आ्े.

हे मराणहती आहे करा?

ककृती २
आपलया पररसरातहील मव्लांचे गट / स्ियंसेिही 

संस्र्ा (उदा., अंगििाडही मव्ला वशक्षक, समवलंगही 
मव्ला, दवलत मव्लांचे गट, मषु्स्लम मव्ला 
संघटना) यांचही माव्तही घया. तयांचया काया्तबद्दल 
जािून घेऊन तयांचया ससं्र्ेस भेट द्ा. आपि 
तयांचया सदस्यांचही वकंिा स्ियंसेिकांचही मुलाखत 
घेऊन तयांचया काया्तचे स्िरूप, तयांचा लोकावभमुख 
काय्तरिम, तयांना येिाऱया अडचिही याबद्दल माव्तही 
घेऊन आपले वनष्कष्त िगा्तत सादर करून तयािर 
चचा्त करा.

५.३ भरारतरातील करामगरार चळवळ

भारतातहील कामगार चळिळ समजून घेणयासाठही 
योगय प्रारंवभक वबंदू म्िजे भारतातहील 
औद्ोवगकीकरिाचही प्रवरिया. कारखानदारही आवि 
आधवुनक उद्ोगधंद्ांमुळे भारतहीय समाजाचही िैवशष्ट्ये 
आवि स्िरूप बदलले. यामुळे आपलया अर््तवयिस्र्ेचा 
कायापालट झाला आवि निहीन उतपादन यंत्िेचया 
अनुषंगाने श्रमविभाजनाचही पद्त बदललही. भांडिलदार 
(कारखाना मालक) आवि कामगार असे दोन िग्त 
उदयास आले. 

आधुवनक उद्ोग ्े नफयाचया तततिािर काय्त 
करत असलयामुळे कामगारांकडून िाढहीि काम करून 
घेिे, कमहीत कमही पगार देिे, कामकाजाचे तास िाढििे, 
पदोन्नतहीस उशहीर करिे, रोजगारात कपात करिे, 
कामाचया वठकािािरहील सुविधांचा अभाि असे प्रकार 
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अष्स्ततिात येऊ लागले. या पररष्स्र्तहीमुळे कामगारांनही 
एकत् येऊन भारतातहील वयिस्र्ेचा वनषेध करणयास 
सुरुिात केलही.

औद्ोवगक कामगार िगा्तचही चळिळ मुखयतिे चार 
टपपयांत विभागलही जाऊ शकते : -

करामगरार चळवळ

(१) पणहलरा टपपरा ः करामगरार चळवळीचरा उद्य 
(१८५० ते १९१८ चरा करालरावधी) ः पव्ला टपपा 
प्रार्वमक स्िरूपाचा ्ोता. पिू्तवनयोजन आवि पिू्तसंघटन 
न करता कामगारांचया गटांनही केलेला वनषेध स्ियंस्फूत्त 
असला तरही स्ितंत् घटनांपुरता मया्तवदत ्ोता.

माच्त, १८७५ मधये शापूरजही बेंगालही यांनही 
कामगारांचया असमाधानकारक पररष्स्र्तहीविरुद् बंड 
केले. तयाचंया प्रयतनाचंा पररिाम म्िून १८८१ मधये 
पव्ला कारखाना कायदा लागू झाला. नारायि मेघाजही 
लोखंडे यांचा उल्ेख म्त्िाचा ठरतो. देशातहील पव्लही 
कामगार संघटना ‘बॉमबे वमल ्ँडसड् असोवसएशन’ ्ही 
२३ सपटेंबर १८८४ रोजही लोखडं्ांचया अधयक्षतेखालही 
स्र्ापन झालही. तयानंही कामगारांचया मागणया ि समस्या 
समजून घेणयासाठही मुंबई प्रांतामधये वगरिही कामगारांचही 
पररषद आयोवजत केलही आवि कामगारांचही ष्स्र्तही 
सुधारणयासाठही ठराि संमत केले. नारायि मेघाजही लोखंडे 
यांना भारतहीय कामगार चळिळहीचे जनक मानले जाते.

दुसऱया टपपयात कामगारांना भेडसाििाऱया अडचिही 
ि समस्याबंद्दल जािहीिपूि्तक आकलन केले गेले. 
कामगार संघटनांचही स्र्ापना ्ही या टपपयातहील म्त्िाचही 
उपलबधही ्ोतही. अनेक समाजधुररिांनही कामगारांमधहील 

असंतोषाचही जािहीिपूि्तक दखल घेतलही आवि 
पररष्स्र्तहीिर उपाय म्िून कलयािकारही उपाययोजना 
अमलात आिणयाचा प्रयतन केला. अनेक विविानांचया 
मतानुसार ्ही कामगारांचही चळिळ म्िून असणयाऐिजही 
कामगारांसाठहीचही चळिळ म्िून दृगोचर झालही. तसेच 
्ही चळिळ सौमय स्िरूपाचही ्ोतही.

(२) दुसररा टपपरा ः दबराव गटरांचरा उद्य (१९१८ 
ते १९४७ प्ययंतचरा करालरावधी) ः पव्लया म्ायुद्ानंतर 
अर््तवयिस्र्ा ि उद्ोगात अनेक बदल घडून आले. 
िस्तूंचया वकमतही ि नफा िाढला परंतु कामगारांचया 
रोजगाराचही आवि कामाचही पररष्स्र्तही सुधारलही ना्ही. 
यामुळे कामगारांमधये असंतोष ि अशांतता वनमा्ति 
झालही. संप ्े कामगारांचया ्ातातहील एक प्रमुख अस्त् 
असते. कामगारांचया असंतोषाचे प्रवतवबंब १९१८ ते 
१९२० या कालािधहीतहील अनेक संपांचया रूपाने वदसून 
आले. मुंबई, अ्मदाबाद, सोलापूर, मद्रास (चेन्नई) 
येर्हील कापड वगरिही कामगार, कानपूरचही लोकर वगरिही, 
कलकत्याचया जूट वगरणया, जमशेदपूरचही स्टहील कंपनही, 
मुंबई ि जबलपूरमधहील रेलिे कामगार आवि मुंबईचे 
गोदही कामगार यांचही वनदश्तने्ही झालही. यांपैकी बहुतेक 
संप उतस्फूत्तपिे केले गेले आवि बहुतांश संप ्े रोजगार 
आवि िेतन अशा कारिांशही संबंवधत ्ोते.

कामगार संघटनांचा दबािगट म्िून उदय ्ही या 
चळिळहीतहील प्रगतहीदश्तक घटना म्टलही जाऊ शकते. 
िाढतया असमाधानकारक औद्ोवगक िातािरिामुळे 
भारतात कामगार संघटनेचही चळिळ अवधक संघवटतपिे 
उभही राव्लही. ऑकटोबर १९२० मधये ६४ कामगार 
संघटनांचया प्रवतवनधटींचही पररषद आयोवजत केलही गेलही. 
याचा पररिाम म्िून लाला लजपतराय यांचया 
अधयक्षतेखालही अष्खल भारतहीय कामगार संघटना 
कागँ्रेसचही (AITUC) स्र्ापना झालही. १९२६ मधय े
सरकारने इवंडयन टट्ेड युवनयन ॲकट संमत केला जयायोगे 
सि्त नोंदिहीकृत संघटनांना घटनातमक मानयता देणयात 
आलही. या अवधवनयमांतग्तत १९२६ सालही मानयता प्राप्त 
करिारही पव्लही संघटना म्िजे ना. म. जोशही यांचया 
नेततृतिाखालहील बॉमबे टेकसटाइल लेबर युवनयन. 

कामगार चळिळहीतहील माकस्तिादही विचारांचा प्रमुख 
प्रभाि असलेलया डावया विचारसरिहीचा उदयदेखहील या 
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काळात झाला. तयातून शोषिातमक वयिस्र्ेला 
रोखणयाचया ्ेतूने कामगार िगा्तला भांडिलशा्ही रचनेचया 
विरोधात संघवटत ्ोणयाचही पाशि्तभूमही वनमा्ति झालही.

‘म्ामंदही’ या जागवतक आवर््तक संकटाचा 
भारतातहील कामगार चळिळहीिर विपररत पररिाम झाला. 
संपांचही िारिंाररता िाढलही आवि कामगार संघष्त अवधक 
तहीव्र करणयात मुझफफर अ्मद, श्रहीपाद अमतृत डांगे या 
नेतयांनही म्त्िपिू्त भवूमका बजािलही. िेगिेगळ्ा 
िैचाररक पाशि्तभूमही असलेलया कामगार संघटनांचही संखया 
िाढलही. यांचयात समनिय साधणयासाठही नॅशनल टट्ेड 
यवुनयन फेडरेशन (एनटहीयूएफ) चही स्र्ापना केलही गेलही. 
एआयटहीयूसही आवि एनटहीयूएफचया एकवत्त प्रयतनांमुळे 
पररष्स्र्तहीत फारसा बदल झाला ना्ही आवि िेगिेगळ्ा 
संघटनांमधये तिाि ि िैर कायम राव्ले.

(३) णतसररा टपपरा ः इंटक (INTUC) ची भणूमकरा 
(१९४८ ते १९६० चरा करालरावधी) ः सन १९४७ मधये 
इंवडयन नॅशनल टट्ेड यवुनयन कागँ्रेस (इंटक) चही स्र्ापना 
झालही. १९४८ मधये कामगारांचया ्क्कांचया रक्षिासाठही 
आवि तयांना प्रोतसा्न देणयासाठही राजकीयरहीतया असंलग् 
अशही स्िततं् ससं्र्ा स्र्ापन केलही गेलही. ्ही व्ंद मजदूर 
सभा (एचएमएस) ्ोय. जे एचएमएसचया ततिांशही 
स्मत नव्ते तयांनही १९४९ मधये युनायटेड टट्ेड युवनयन 
काँग्रेस (यूटहीयूसही) नािाचही एक समांतर ससं्र्ा स्र्ापन 
केलही. १९५५ मधये भारतहीय मजदूर संघ (बहीएमएस) चही 
स्र्ापना झालही. १९४७ मधये काँग्रसेचही सतता आलयािर 
कामगार संघटनांचया उपरिमांचे परहीक्षि सुरू झाले. 
िळेप्रसगंही टहीका्ही झालही. सिा्तत म्त्िाचही टहीका म्िजे 
सरकारचा कामगार सघंटनाचंया कामातहील ्स्तक्षपे ्ही ्ोय. 

या चार प्रमुख कामगार संघटनांचया वयवतररक्त इतर 
अनेक कामगार संघटना कामगार चळिळहीत म्त्िाचही 
भूवमका बजाित ्ोतया. तयानंतरचया का्ही िषाांत 
कामगारांनही उद्ोगपतटींचया विरोधात अनेकिेळा संपाचे 
्तयार उपसले. साठचया दशकात कामगारांचया तरिारही 
िेतन, बोनस आवि ओव्रटाइमशही संबंवधत ्ोतया. 
परतं,ु तयानतंर तयामधय ेकामािरून वनलबंन, अनयायकारक 
बडतफफी, कामगारांचे ्क्क असा बदल झाला. 
तयानंतरचया औद्ोवगक काळात, तयात कामगारांचही 
बढतही, संधटींचा अभाि, कामगारांचा सनमान इतयादही 

बाबही म्त्िाचया ठरू लागलया. प्रतयेक प्रस्र्ावपत 
राजकीय पक्षाने कामगारांिर वनयंत्ि ठेिणयासाठही ि 
आपलही मतपेढही िाढविणयाचया उद्देशाने स्ितःचही 
कामगार संघटना विकवसत केलही. याचा पररिाम असा 
झाला की राजकीय पक्ष वजतका मोठा वततकाच तयांचा 
कामगारांचा गट विस्ततृत ि सामथय्तिान ठरू लागला. 
तयाचप्रमािे जर पक्षात फूट पडलही तर संघटनांचे विभाजन 
्ोऊ लागले. उदा्रिार््त, जेव्ा कमयुवनस्ट शाखा 
सहीपहीआय आवि सहीपहीएममधय े विभागलही गेलही, तेव्ा 
कमयुवनस्ट शाखेने सहीपहीआय ्ातही घेतलही आवि 
सहीपहीएमने भारतहीय कामगार संघटना (सहीआयटहीयू) 
नािाचही स्ितंत् संस्र्ा स्र्ापन केलही.

(४) चौ्रा टपपरा ः चळवळींचे एकरिीकरि आणि 
णवणवधीकरि (१९६० आणि त््यरानंतरचरा करालरावधी) ः 
पन्नासचया दशकाचया सुरुिातहीचया काळापयांत कामगार 
चळिळ, कामगारांना कामाचा मोबदला, कामाचही 
पररष्स्र्तही इतयादहीबाबत लढा देणयात यशस्िही ठरलही. 
साठचया दशकात आवर््तक िाढ ि विस्ताराचही गतही कमही 
झालही ्ोतही. आवर््तक मंदहीमुळे वयिस्र्ापनांनही 
कामगारांचया मागणया नाकारणयास सुरुिात केलही ्ोतही. 
औद्ोवगक कल् कायदा १९४७ ्ा औद्ोवगक 
कल्ांचही तपासिही तसेच तयािर तोडगा काढणयासाठही 
यंत्िा ि प्रवरिया करून औद्ोवगक शांतता ि सुसंिाद 
सुवनष्शचत करणयासाठही पाररत केला गेला. या 
कायद्ाविारे कामगार ि वयिस्र्ापनातहील संघष्त कमही 
करणयासाठही समेट, लिाद आवि नयायालयहीन वनिाडा 
यांचया यंत्िा िापरणयास अनुमतही वदलही गेलही.

अगदही प्रवतकूल पररष्स्र्तहीत्ही, १९७० चया 
दशकापयांत चळिळहीने कामगारांचया व्तसंबंधाचे आवि 
समस्यांचे प्रवतवनवधति करणयाचे आशिासक काम केले. 
१९७० नंतर मात् चळिळहीचही गतही मंदािलही. साधारिपिे 
आठ िषषे चाललेला वगरिही कामगार संप ्ा शेिटचा 
मोठा संप ्ोता. या ऐवत्ावसक बॉमब े टेकसटाइल संपाचही 
सुरुिात जानेिारही, १९८२ मधये मुंबईतहील वगरिही 
कामगारांचे केंद्रहीय नेते दतता सामंत यांचया नेततृतिाखालही 
झालही. एकूि ६५ कापड वगरणयांमधहील २,५०,००० 
कामगारांनही काम र्ांबिले. िेतन आवि बोनस संबंवधत 
बाबटींमधये िाढ करणयाचही मागिही ्े या संपाचे मुखय 
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उष्द्दष् ्ोते. िेतनिाढहीचया मागिहीबरोबरच दतता सामंत 
यांनही १९४७ चा बॉमबे इंडष्स्टट्यल ॲकट रद्द करणयाचही 
मागिही केलही. ततकालहीन सरकारने कामगार संघटनांचया 
मागिहीला ठामपिे नकार वदला. ्ा संप िषा्तनुिषषे सुरू 
राव्ला. संपामुळे उद्ोगाचे मोठे नुकसान झाले आवि 
कामगार दाररद्र्याचया खाईत ढकलले गेले. बऱयाच 
कामगारांना तयांचे घरदार, अलप मालमतता विकून 
मुंबईचया उपनगरही भागात स्र्लांतररत व्ािे लागले. या 
संपाचा कामगार, उद्ोग आवि सरकार यांचयातहील 
औद्ोवगक संबंधांिर नकारातमक पररिाम झाला.

भारत सरकारचया कामगार मंत्ालयाचया लेबर 
बयरुोचया २०१२ चया अ्िालानुसार भारतात अंदाजे 
१६,१५४ कामगार संघटना अष्स्ततिात आ्ेत. भारतहीय 
मजदूर संघ ्ही भारतातहील सिाांत मोठही कामगार संघटना 
आ्े. आजचया घडहीला चळिळ मुखयति े राजकीय 
वनकषांिर विभागलही गेलही आ्े. औद्ोवगक क्षेत्ाचही 
सधयाचही पररष्स्र्तही पा्ता सरकारचया भूवमकेत लक्षिहीय 
बदल करणयात आले आ्ेत. कामगार मंत्ालय, भारत 
सरकारने मानयता वदलेलया राष्टट्हीय स्तरािरहील का्ही 
संघटना म्िजे एआयटहीयूसही (ऑल इंवडया टट्ेड यवुनयन 
काँग्रेस), आयएनटहीयूसही (इंवडयन नॅशनल टट्ेड युवनयन 
काँग्रेस), सिेा (स्ियंरोजगार मव्ला संघटना) या ्ोय. 
कामगार संघटना बऱयाचदा मोठ्ा फेडरेशनशही संलग् 
असतात. ऑल इवंडयन बँक एमप्ॉईज असोवसएशन, 
रेलि े कामगार संघटना यांसारखया टट्ेड युवनयन फेडरेशन 
अजून्ही काय्तरत आ्े. राष्ट्हीय स्तरािर कामगारांचे 
प्रवतवनवधति करिारही देशातहील एक प्रमुख फेडरेशन 
म्िजे सेंटट्ल टट्ेड युवनयन ऑग्तनायझेशन (सहीटहीयूओ)

कामगाराचंया चळिळहीने मोठा पल्ा गाठला आ्.े 
या चळिळहीतहील म्त्िाचया बदलाचंा इर् े उल्खे करिे 
आिशयक आ्.े (i) कामगारांचे मदेु्द जयासाठही ्ही 
चळिळ उभही राव्लही. (ii) कामगार चळिळहीला आकार 
दिेारं नतेतृति. (iii) समाजधरुहीि कामगारव्तासाठही उभे 
ठाकल े आवि कालौघात कामगारानंही या लढाचही धुरा 
स्ितःचया खादं्ािर घेतलही. तयातूनच यवुनयन नेतयांचा 
िग्त उदयाला आला. (iv) जागवतकीकरिाबरोबरच 
सरकारचही या चळिळहीतहील भवूमकादखेहील बदलत गलेही. 
आवि (v) कामगार सघंटनाचें राजवकयहीकरि.

ककृती ३
स्ा विद्ाथयाांचा एक असे गट तयार करा. 

आपलया पररसर वकंिा प्रदेशातहील कामगारांचया 
चळिळटींचही माव्तही जमिा. १२ स्लाइडचे 
पॉिरपॉइणट सादरहीकरि करा. चळिळहीचही सुरुिात 
कशही झालही, चळिळटींशही संबवंधत म्त्िपूि्त 
वयक्तही, तयांचे मोठे योगदान वकंिा यश, तयांचया 
समोरहील आव्ाने याबद्दल माव्तही एकत् करा. 
िगा्तत आपलही पॉिरपॉइणट सादरहीकरि सादर करा; 
सि्त गट सदस्यांनही वकमान दोन स्लाइडसिर चचा्त 
करािही. सादरहीकरिानंतर प्रशनोततर सत् ्ोऊ शकते.

५.४ भरारतरातील िेतकरी चळवळ

िेतकरी चळवळ

भारत ्ा प्रामुखयाने कवृषप्रधान देश आ्े. भारतहीय 
समाजातहील बहुसंखय लोक शेतहीशही संबंवधत वयिसायांशही 
संलग् आ्ेत. या प्रिगा्ततहील सिाांत प्रमुख गट ्ा 
शेतकऱयांचा असू शकतो. शेतकरही ्ा भौगोवलकदृष्ट्या 
विखुरलेला िग्त आ्े. तरही्ही असंतोषाला प्रवतसाद म्िून 
तयांनही एकत् येणयाचही उदा्रिे भारतहीय इवत्ासात 
सापडतात. भारतातहील शेतकरही संघष्त खालहील टपपयाचंया 
आधारे समजून घेता येईल.

(१) प्रा्णमक कराळरातील असंतयोर १८५७ ते 
१९२१ प्ययंतचरा करालरावधी ः कॅर्वलन गफ यांनही वब्वटश 
काळाचे िि्तन करताना तयाचा भारताचया ग्रामहीि 
भागािंर झालेला पररिाम अधोरषे्खत केला आ्े. वब्टहीश 
राजिटहीचया सुरुिातहीचया काळातहील म्सूल प्रिालही 
शोषिकारही स्िरूपाचही ्ोतही. शेतकरही, शेतमजूर यांना 



79

वब्वटश अवधकाऱयांना कर देणयासाठही सािकारांकडून पैसे 
घयािे लागत ्ोते. या टपपयात जवमनदारही वयिस्र्ा 
प्रचवलत झालही, जयायोगे गरहीब शेतकऱयांकडून पैसे 
िसूल झाले ना्हीत तर जमहीन मालक तयांचही जमहीन 
व्सकािून घेऊ शकत ्ोते. बऱयाच गरहीब शेतकऱयांनही 
तयाचंया िंशपरंपरागत जमहीन ि संसाधनािंरहील आपला 
्क्क गमािला. याच काळात दषु्काळ आवि नैसवग्तक 
आपततही यामुळे पररष्स्र्तही अवधक गंभहीर झालही. 
शेतकऱयांचे कज्तबाजारहीपि िाढत गेले. यामुळे 
शेतकऱयांमधये प्रचंड असंतोष पसरला.

या काळात बंडस्िरूपात अनेक उठाि झाले. ए. 
आर. देसाई, डही. एन. धनागरे यांसारखया अनेक 
समाजशास्त्ज्ानंही वब्वटश सरकारविरूद् शेतकरही ि 
शेतमजुरांचया संघषा्तचया मावलकेचे दस्तऐिजहीकरि केले 
आ्े. का्ही उदा्रिे द्ायचही तर सािकारांविरुद् 
डेक्कन उठाि, बंगालही कुळांचा जवमनदारहीविरुद् उठाि, 
पंजाबमधहील शेतकऱयांचा सािकारांविरुद्चा संघष्त. 
१९१७-१८ मधये नॅशनल कागँ्रसेचया नेततृतिात दोन मोठे 
शेतकरही संघष्त म्त्िाचे आ्ेत. वब्ारमधहील नहीळ 
बागायतदारांचया विरोधातहील चंपारणय संघष्त आवि पहीक 
नासाडहीचया पाशि्तभूमहीिर कैरा येरे् शेतमजुरांनही जमहीन 
म्सूल जमा करणयाचया विरोधातला संघष्त. शेतकऱयांचया 
तरिारही ि तयाचंया मागणयांचही दखल घेणयासाठही काँग्रसेने 
शेतकरही सवमतया स्र्ापन केलया.

(२)  णकसरान सभरंाचरा उद्य १९२२ ते १९४६ 
प्ययंतचरा करालरावधी ः जवमनदारांना आवि भांडिलदारांना 
पावठंबा देणयासाठही काँग्रेसने घेतलेलया पुढाकाराने संघष्त 
करिाऱया शेतकऱयांमधये नाराजही वनमा्ति झालही. १९२६-
२७ दरमयान बंगाल, पंजाब आवि उततर प्रदेशात अनेक 
वकसान सभा रिांवतकारही संकलपनांस् आयोवजत केलया 
गेलया. स्िामही स्जानंद सरस्ितही यांचया नेततृतिात 
वब्ारमधये जवमनदारही विरुद् आिाज उठिणयाचया 
उद्देशाने वकसान सभेचया चळिळहीस प्रारंभ झाला. 
वब्ार आवि उततर प्रदेशमधहील वकसान सभेचया 
प्रवतवनधटींनही आपलया सि्त मागणयांसंदभा्तत सि्तपक्षहीय 
पररषदेत वनिेदन सादर केले. बारडोलही वजलह्ातहील 
शेतकरही िगा्तचे दोन संघष्त एका पाठोपाठ एक सुरू 
झाले. पव्ला संघष्त १९२८-२९ मधये आवि दुसरा 

१९३०-३१ मधये.

१९३० चया दशकात या चळिळहीला िेग आला. 
१९३५ मधये पव्लही वकसान कागँ्रसे आयोवजत करणयात 
आलही ्ोतही. जयामधये शेतकऱयांचा संताप आवि 
असंतोष यांचही दखल घेतलही गेलही. याचही पररितही म्िून 
एवप्रल १९३६ मधये भारतहीय राष्ट्हीय काँग्रेसचया लखनऊ 
अवधिेशनात अष्खल भारतहीय वकसान सभा (एआयकेएस) 
चही स्र्ापना झालही. ्ा संघष्त भारताचया इतर भागांत्ही 
पसरला. पंजाबमधये राजा म े्ंद्र प्रताप यांचया नेततृतिात 
शेतकरही चळिळ उफाळून आलही. पंजाबमधहील शेतकरही 
आवि शेतमजूर एकवत्त आिणयासाठही ‘गदर पक्षाने’ 
म्त्िपिू्त भवूमका बजािलही. गुजरातमधये म्ातमा 
गांधटींनही खेडा या गािही वब्वटश सरकारचया विरोधात 
गरहीब शेतकऱयांचया संघषा्तचे नेततृति केले. दवक्षिेकडहील 
पट्ात (उदा., आधं् प्रदेश) िन कायद्ाविरूद् 
संघष्त सुरू झाला. याच टपपयात शेतकऱयांचही ष्स्र्तही 
अवधक वबघडत गेलही. जयाचा पररिाम म्िजे अनेक 
बंडस्िरूप ि वनषेधातमक आंदोलनांचही मावलका तयार 
झालही.

(३) सवरातंत््ययोत्तर करालरावधी ः राजकीय 
स्िातंत्यप्राप्तहीनंतर्ही शेतकरही आवि शेतमजुरांचया 
पररष्स्र्तहीत फारशही सुधारिा झालही ना्ही. स्िातंत्योततर 
काळातहील शेतकरही चळिळहीचा उदय ्ा १९७० चया 
दशकातला म्टला जाऊ शकतो. 

कृषही-औद्ोवगक तसेच वयािसावयकदृष्ट्या 
विततकारिात आघाडहीिर असलेलया पंजाब, ्ररयािा, 
उततर प्रदेश, म्ाराष्ट्, गुजरात, कना्तटक आवि 
तवमळनाडू या राजयांमधय े सा्वजकच सि्तप्रर्म 
शेतकऱयांमधहील असंतोष वयक्त ्ोऊ लागला. 
स्िातंत्योततर काळातहील नवया िैचाररक पररप्रेक्याचंा 
चळिळहीिर प्रभाि पडला.

१९६० आवि ७० चया दशकात या चळिळहीचे 
स्िरूप अवधक संघवटत झाले. चरिवसंग ्े शेतकरही 
संघषा्ततहील एक म्त्िाचे नाि बनले. तयांनही टोकाचे 
यांवत्कीकरि आवि औद्ोवगकीकरिाला विरोध केला 
आवि शेतहीत कमही भांडिलाचया गुंतििुकीचया 
संकलपनेचा पुरस्कार केला. १९७४ मधये तयांनही भारतहीय 
रिांतही दल (बहीकेडही) आवि भारतहीय लोक दल 
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(बहीएलडही) या संघटनांचही स्र्ापना केलही.

१९७० पासून कोितया्ही राजकीय संघटनेचा 
पावठंबा न घेता शेतकऱयांनही आपले गट तयार करणयास 
सुरुिात केलही. १९७३ मधये निही वदल्ही यरे्े शेतकऱयांचे 
अवधिेशन आयोवजत करणयात आले ्ोते, तयानंतर 
१९७८ मधये आिखही एक अवधिेशन झाले. तयात 
सरकारला २० कलमही मागणयांचही सनद सादर केलही 
गेलही. वनि्तय प्रवरियेतहील म्त्िाचया ससं्र्ांिर शेतकऱयंाचे 
प्रवतवनवधति, शेतही आवि उद्ोग यांचयातहील असमतोल 
दूर करिे यांसारखया मागणयांचा समािेश ्ोता. याच 
सुमारास तवमळनाडू आवि पंजाबमधये सशक्त अशा 
शेतकरही संघटनांचा उदय झाला. म्ाराष्टट्ामधये १९८० 
मधय े शरद जोशही यांचया नेततृतिात शेतकरही संघटना आवि 
एम. डही. ननजुंडास्िामही यांचया नेततृतिात कना्तटक राजय 
रयत संघ यांचही स्र्ापना झालही. या संघटना म्िजे 
भारतातहील शेतकरही चळिळहीतहील मैलाचे दगड म्िािे 
लागतहील.

औद्ोवगकीकरिाचया आवि जागवतकीकरिाचया 
प्रवरियांमुळे शेतकऱयांचया पररष्स्र्तहीत िेगाने बदल झाला 
आ्े. ्ंगामही चढ-उतार, सरकारचही उदासहीनता आवि 
नागरही समू्ाकडून उपेक्षा यामुळे शेतकरही पहीवडत राव्ला. 
शेतहीशही वनगवडत विपन्नािस्र्ेमुळे शेतकरही नैराशयाचया 
खाईत ढकलला जात आ्े. शेतकऱयंाचही आतम्तया ्ही 
एक सामानय बाब बनलही आ्े. माच्त २०१८ मधये, 
म्ाराष्ट्ातहील विविध भागांतहील ्जारो शेतकऱयांनही 
एकत् येत आपलया तरिारटींचा पाढा सरकारसमोर 
िाचणयासाठही ि आपलही वनराशा वयक्त करणयासाठही 
लॉनग माच्त करत मुंबई यरे्हील मंत्ालयाकडे कूच केले. 
शेतकऱयांनही बाजारपेठेशही अस्कार पुकारत कृवषउतपादन 
रस्तयािर फेकून वदले आवि शेतकऱयांचा संप ्ही संज्ा 
प्रर्मच माधयमांमधये िापरलही गेलही. शेतकऱयांचया 
संघषा्तचा ्ा पूि्तपिे निा अधयाय म्िता येईल.

ककृती ४
मागहील िषा्ततहील शेतकरही आतम्तयांशही 

संबंधहीत ितृततपत्ातहील तसेच वनयतकावलकातहील लेख 
संकवलत करा. आपलया िगा्तचया बुलेवटन बोड्तिर 
्ही माव्तही सादर करा.

५.५ भरारतरातील प्यरामिवरि चळवळ

गाडगहीळ आवि गु्ा यांनही ‘पया्तिरि चळिळ’ 
याचही वयाखया अशही केलही आ्े की, “नैसवग्तक 
संसाधनांचा शाशित उपयोग, पया्तिरिाचा ऱ्ास र्ांबवििे 
वकंिा पया्तिरिाचे जतन करिे या वदशेने जािहीिपिू्तक 
वनदषेवशत केलेलही एक संघवटत सामावजक प्रवरिया म्िजे 
पया्तिरि चळिळ ्ोय.” ्ररत चळिळ, सिंध्तन 
चळिळ या संज्ा िैकष्लपकरहीतया पया्तिरि चळिळहीसाठही 
िापरलया जातात.

पया्तिरििाद ्े एक वयापक ततिज्ान आ्े. ्े 
ततिज्ान आपलया सभोितालाचया पररसराचया संिध्तन 
आवि विकासाला केंद्रहीभूत मानून पया्तिरि आवि 
ससं्कृतहीचया सुधारिेसाठही कळकळहीचे प्रयतन करते. 
आधवुनकीकरि आवि औद्ोवगकीकरिाचया अपरर्ाय्त 
पररिामांमुळे मानिही जहीिनासमोर अनेक प्रतयक्ष आवि 
अप्रतयक्ष आव्ाने आ्ेत. जहीिनशैलहीतहील, 
लोकसंखयाशास्त्हीय, सामावजक आवि सासं्कृवतक 
अवनयवमत विसंगतही पया्तिरिहीय संतुलनाला घातक 
आ्ेत.

(१) भरारतरातील प्यरामिवरि चळवळीचरा उद्य ः 
आधुवनक पया्तिरििादाचही सुरुिात १९६० चया दशकात 
झालही. पया्तिरिाचया ऱ्ासाविषयही िाढतही जागरूकता 
आवि जनजागतृतहीमुळे बरेचसे उपरिम, काय्तरिम आयोवजत 
केले गेले आवि माव्तही प्रकावशत झालही. अमेररकेचे 
अधयक्ष ररचड्त वनकसन यांनही सन १९७० मधये अमेररकन 
पया्तिरिविषयक धोरि कायदा साक्षांवकत केला. 
तेव्ापासून २२ एवप्रल ्ा वदिस संपिू्त जगात ‘िसंुधरा 
वदन’ म्िून साजरा केला जातो. १९७२ मधये, स्टॉक्ोम 
येर्े संयुक्त राष्ट्ांचया ितहीने मानि पया्तिरिाविषयही 
पररषद आयोवजत केलही गेलही. या पररषदेमुळे पया्तिरिहीय 
समस्यांबद्दल अनेकांचया मनात स्िारस्य वनमा्ति झाले. 
१९८० चया दशकाचया सुरूिातहीस जम्तनही आवि उततर 
अमेररकेचया ्ररत चळिळहीने िसुंधरेचे संरक्षि, जतन 
आवि सिंध्तनाचे म्त्ि यांबद्दल जनजागतृतही करणयात 
म्त्िपूि्त भूवमका बजािलही. यामुळे पया्तिरि चळिळ 
जगाचया इतर भागात्ही पसरलही.

बहुतेक विकसनशहील देशांप्रमािेच भारतहीय 
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समाजात्ही संसाधनांबाबत असंिेदनशहील ि अवनयंवत्त 
शोषिाचही ितृततही वदसून येते. भारतातहील पया्तिरि 
चळिळ पुढहील कारिांमुळे इतर सामावजक चळिळटींपेक्षा 
आपलया अवभमुखता आवि उष्द्दष्ांमधये िैवशष्ट्यपूि्त 
असलयाचे म्टले जाऊ शकते.

l इतर चळिळटींचे लक्य विवशष् िा मया्तवदत 
स्िरूपाचे असते, तर्ावप संपूि्त मानितेचे कलयाि ्ेच 
पया्तिरि चळिळहीचे लक्य आ्े.

l या चळिळहीचे उष्द्दष् वयापक ि सि्तसमािेशक 
आ्े. आवदिासही, शेतकरही आवि ष्स्त्या अशा 
िेगिेगळ्ा कारिांसाठही दलु्तवक्षत गटांना पया्तिरि 
चळिळहीने आपलया कक्षेत सामािून घेतले आ्े.

l या चळिळहीने पया्तिरि जतनाचा विषय 
मांडणयासाठही अव्ंसक परंतु दृढवनष्शचत माग्त अिलंवबला 
आ्े.

l पया्तिरिविषयक धोरि े तयार करताना आवि 
कायद े अमलात आिताना सामवू्क व्ताचा आधार 
घणेयास सरकारला या चळिळहीने भाग पाडल े आ्.े

(२) करारिरंाचरा उहरापयोह ः पया्तिरिहीय समतोलाला 
वनमा्ति झालेलया धोकयाचही प्रवतवरिया म्िून पया्तिरि 
चळिळ उदयाला आलही. याचही कारिे परस्परसंबंवधत ि 
अपरर्ाय्त आ्ेत. औद्ोवगकीकरि, श्रहीकरि आवि 
तंत्ज्ानाचा अतयावधक िापर यामुळे िेगाने ्ोिारा 
पया्तिरि ऱ्ास ्े वचंतेचे प्रमुख कारि आ्े. 
लोकसंखयेचया िेगिान िाढहीमुळे नैसवग्तक स्ोतांचा 
अवनबांवधत िापर ्ोत आ्े. जमहीन, पािही आवि जिै 
विविधतेशही संबंवधत प्रमुख समस्या समाजाचया पया्तिरिहीय 
संतुलनािर विपरहीत पररिाम करत आ्ेत. जंगलतोड, 
िायू प्रदूषि, सागरही आवि वकनारही प्रशन, मतृदा प्रदूषि 
यांसारखया समस्या ्ही पया्तिरिहीय असमतोलपिाचे दृशय 
पररिाम आ्ेत.

या क्षते्ातहील अभयासकांचे असे मत आ्े की 
भारतहीय पया्तिरि चळिळ ्ही विविध िैचाररक 
भूवमकांमधहील िादांचही पररितही आ्े. मनषु्य आवि 
वनसगा्तचया दरमयानचया परस्परवरिया ्ही या चळिळहीचही 
मधयितथी संकलपना आ्े. गांधहीजटींचही ग्रामस्िराजय ्ही 
संकलपना वििेकिाद आवि स्ियंपिू्तता या इर्लया 

मातहीतहील मूळ धारिांशही वनगवडत असून आपलया 
पररसरातहील संसाधनांचा विवनयोग करणयाचे उष्द्दष् 
तयामागे आ्े. याविरुद् ज्ाल माकस्तिादही तत्िज्ानाचया 
प्रवतमानात प्रकषा्तने आधुवनक विज्ान ि तंत्ज्ानािरचही 
वनभ्तरता आ्े ि पया्तिरिहीय ऱ्ास ्ा सामावजक 
विषमतेचही पररितही असलयाचही दृढ धारिा आ्े. अशा 
प्रकारे पया्तिरिहीय चळिळहीचही कारिे किेळ पया्तिरिाशही 
संबंवधत नसून तही आवर््तक ि सामावजक आ्ेत.

(३) भरारतरातील महत्वपिूमि प्यरामिवरिी्य चळवळी 
ः पया्तिरिहीय चळिळ ्ही एकल स्िरूपाचही ना्ही. ्ही 
चळिळ वयापक आ्े. यामधये पया्तिरिहीय आरोगय, 
मानिावधकार, आवदिासटींचे ्क्क आवि पया्तिरिहीय 
स्त्ही-िाद इतयादही मुदड्ड्द्ांचा समािेश आ्े. चळिळहीचया 
वयापक कक्षेमधये ्ही चळिळ म्िजे स्ितंत्पिे झालेलया 
पि एकमेकांशही संलगन अशा आंदोलने ि बंडखोरहीचही 
मावलका म्िून समजून घेतलही पाव्जे. ्ष्त सेठही यांनही 
पया्तिरिहीय चळिळहीशही वनगवडत पाच प्रमुख प्रकार सादर 
केले आ्ेत. ते पुढहीलप्रमािे ः जंगल आवि िनसंपदा, 
जमहीन िापर, पािही आवि धरिविरोधही, विविध प्रकारचे 
प्रदषूिविरोधही आवि सागरही स्ोतासंाठही सघंष्त. पया्तिरिातहील 
का्ही म्त्िपिू्त चळिळही खालही नमूद केलया आ्ेत.

णचपकयो चळवळ

णचपकयो आंदयोलन
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णचपकयो आंदयोलन ्ही एक अनोखही चळिळ आ्े. 
वचपकोे आंदोलनाचही सुरूिात अमृतरादेवी यांनही केलही. 
्े आंदोलन सुरुिातहीपासून शेिटपयांत गांधहीिादही 
अव्ंसेचया ततिानुसार लढले गेले. तसेच ते मव्लांचया 
सवरिय स्भागासाठही ओळखले जाते. वचपको म्िजे 
‘झाडाला आवलंगन देिे’. व्मालयहीन प्रदेशातहील चमोलही 
वजलह्ात माच्त १९७३ मधये सुंदरलराल बहुगिुरा यांचया 
नेततृतिाखालही या चळिळहीला सुरुिात झालही. चमोलही 
वजलह्ाचा बराचसा भाग जंगलांनही वयापलेला आ्े. 
तरे्हील रव्िाशांचे रा्िहीमान जंगलांशही वनगवडत आ्े. 
उपजहीविकेचे साधन प्रामुखयाने शेतही आवि िन उतपादनांिर 
आधाररत आ्े. शेतही, जंगलातहील अन्न गोळा करिे 
आवि पशुपालन अर््तवयिस्र्चेे िच्तस्ि असलयामुळे 
तेर्हील लोक जंगल उतपादनािंर अिलंबून ्ोते.

तर्ावप, लोकसाषं्खयकीय आवि आवर््तक कारिांमळुे 
जगंलांचा असयंषु्क्तक िापर ्ोऊन जगंलतोड झालही. 
औद्ोवगकीकरि आवि विकासाचया प्रवरियामंळु े िा्तकू 
ि दळििळिाचया साधनामंधय े सुधारिा झालही. 
विकासकामांमुळ े जंगलािंरहील मळू रव्िाशाचंया ्क्कािर 
गदा आलही. उपजहीविकचेे साधन नष् ्ोत असलले े पाहून 
मळू रव्िाशही संतप्त झाल े आवि या चळिळहीला सरुुिात 
झालही. एवप्रल १९७३ मधय े जवे्ा कतं्ाटदार कामगारासं् 
मंडल या गािही तयांना राजय सरकारने वदललेही जगंलाचही 
जागा मोकळही करणयासाठही आवि झाडे तोडणयासाठही 
पो्चले, तवे्ा तयांचा प्रवतकार करणयासाठही आवि वनषधे 
करणयासाठही रव्िाशानंही झाडानंा वमठही मारलही. ्ा वनषधे 
इतकया मोठ्ा प्रमािािर घडला की पररिामही कतं्ाटदार 
ि सरकारही अवधकाऱयानंा माघार घयािही लागलही. या 
वनषधेात गािातहील मव्ला्ही स्भागही झालया. या 
घटनमेळु े जंगलतोडविरोधात वनषधे करिाऱया अशाच 
प्रकारचया इतर अनके गटाचें मनोबल िाढल.े

प्यरामिवरिवरादी संुदरलराल बहुगुिरा

नममिदरा बचराओ आंदयोलन

जिा्रलाल ने् रू धरिांना ‘आधवुनक भारताचही 
मंवदरे’ म्िून संबोधत. स्िातंत्योततर काळात मोठ्ा 
प्रमािात अनेक धरिांचे प्रकलप मंजूर झाले. धरि 
बांधणयामागहील चांगला ्ेतू कधही्ही नाकारला जाऊ 
शकत ना्ही. परंतु, बहुतांश घटनांमधये धरिे बांधणयाचा 
अपरर्ाय्त पररिाम म्िजे विस्र्ापन ्ोय. विस्र्ापनामुळे 
आवदिासटींचे जहीिनमान नष् ्ोते.

मेधरा पराटकर आणि णनदिमिक

सरदरार सरयोवर धरि

नम्तदा ्ही पष्शचमेकडहील सिाांत मोठही नदही आ्े. 
या नदहीवतरटींचया लगत आवदिासही आवि ग्रामहीि लोक 
रा्तात. नम्तदा नदहीिर सरदार सरोिर प्रकलप उभारलयास 
म्ाराष्ट्, गुजरात आवि मधयप्रदेश या तहीन राजयांना 
फायदा ्ोईल, बहुचवच्तत आशिासक बहु-कोटही 
प्रकलपांमुळे सरकारला मोठा म्सूल वमळेल, शेजारहील 
िस्तही, खेडही ि श्रे यांना या धरिामुळे िहीज ि 
वपणयाचे पािही वमळेल असा समर््तकांचा दािा ्ोता.

धरिामुळे मूळ वनिासटींचही उदरवनिा्त्ाचही वयिस्र्ा 
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नष् ्ोऊन ते विस्र्ावपत ्ोणयाचा धोका वनमा्ति झाला 
तेव्ा तयानंा अशा मोठ्ा स्िरूपाचया प्रकलपाला एकत् 
येऊन विरोध करणयाचही गरज िाटलही. १९८५ मधये मेधा 
पाटकर यांचया नेततृतिाखालही नम्तदा बचाओ आंदोलन 
(एनबहीए) ्ही एक म्त्िाचही संघष्त चळिळ उभही 
राव्लही. लिकरच ्ही आंतरराष्ट्हीय चळिळ बनलही 
आवि धरि बांधणयाविरुद् भारतातहील तसेच परदेशातहील 
्जारो काय्तकतषे एकत् आले. ऑकटोबर १९९४ मधये 
मेधा पाटकर यांनही तहीन राजय सरकारािंर दबाि 
आिणयासाठही बेमुदत धरिे आंदोलन केले. या चळिळहीने 
िहीज वनवम्ततहीसाठही पया्तयही पद्तटींचा िापर तसेच 
विस्र्ावपतांचे योगय पुनि्तसन ि उदरवनिा्त्ासाठही उपलबध 
साधने या मागणया पुढे केलया ्ोतया. 

नम्तदा बचाओ आंदोलनाविारे शाशित विकासाचा 
विषय ऐरिहीिर आला. या आंदोलनाने विकासाबद्दलचया 
धोरिातमक वनि्तयाचया िैधतेबद्दल आवि वतचया 
उपयोवगतेिर प्रशनवचन् उपष्स्र्त केले.

मानिजातहीचे कलयाि सवुनष्शचत करणयासाठही 
आधुवनकतािादही समाज आपलया मागणया आवि 
आिशयकतांमधये जशाप्रकारे बदल करत आ्े तयाला 
अनुसरून पया्तिरिहीय चळिळटींनादेखहील निे आयाम 
वमळत आ्े.

या पाठांतग्तत आपि सामावजक पररित्तन आवि 
सामावजक चळिळ यांतहील फरक समजून घेतला. 
सामावजक चळिळटींमुळे सामावजक पररित्तन ्ोते. मव्ला 
चळिळ, शेतकऱयांचया चळिळही, कामगारांचया चळिळही 
आवि पया्तिरिहीय चळिळही यािर लक्ष केंवद्रत केले गेले 
आ्.े या सि्त चळिळही सधयाचया काळात्ही ससुगंत आ्ते.

ककृती ५
(अ) तुम्ही ग्रेटा र्नबग्त विषयही ऐकले आ्े का? 

वतचया आंदोलनाचया प्रभािाविषयही चचा्त करा.
(ब) वशलपा बललाळ यांचही ‘लकीर के इस तरफ’ 

्ही वफलम प्ा. तयािर िगा्तमधये चचा्त करा.

l  सामावजक चळिळ म्िजे एखाद्ा बदलाला 
चालना देणयासाठही वकंिा प्रवतरोध करणयासाठही 
मानिाने केलेला प्रयतन.

l  सामावजक चळिळटींचे विविध प्रकार आ्ेत – 
सुधारिातमक, रिांवतकारक, अवभवयष्क्ततमक, 
सामानय, िैकष्लपक सामावजक चळिळही.

l  सि्त सामावजक चळिळटींचही िैवशष्ट्ये अशही 
आ्ेत - तया सामूव्क स्िरूपाचया आ्ेत, 
तया वनयोवजत आवि ्ेतुपुरस्सर असून 
विचारप्रिालही आवि उष्द्दष्ांस् या सामावजक 
चळिळही बदल घडिून आितात. अर्ा्तत 
सामावजक चळिळही बदलावभमुख असलया तरही 
सि्त बदल ्े सामावजक चळिळटींमुळेच ्ोतात 
असे ना्ही.

l  सामावजक चळिळहीचे िेगिेगळे प्रकार : स्त्ही-
चळिळ, कामगार चळिळ, शेतकरही चळिळ 
आवि पया्तिरिहीय चळिळही. 

l		वब्वटश काळात स्त्ही-चळिळहीचही सुरुिात  

ष्स्त्यांशही वनगवडत सामावजक सुधारिांमुळे 
झालही. स्िातंत्योततर काळात ष्स्त्यांचया 
संबंधातहील अनेक प्रकारचे प्रशन आवि 
सबलहीकरिाचे मुद्दे चचषेत आले. 

l		कामगार चळिळही या औद्ोवगक समाजातहील 
कामगारांचया ्ककांिर प्रकाश टाकतात. या 
चळिळटींमधये िेगिेगळ्ा टट्ेड यवुनयन आवि 
विविध नेततृति उदयास येते.

l  शेतकऱयांचही चळिळ ्ही शेतकऱयांशही संबवंधत 
प्रशनांिर जसे की, तयांचही उपजहीविका, 
जवमनहीिरहील ्क्क आवि समस्या यािंर 
प्रकाश टाकते.

l  पया्तिरिहीय चळिळ ्ही पया्तिरिाशही संबवंधत 
विविध मुदड्ड्द्ांना स्पश्त करते. जसे की, 
जंगलांचे संरक्षि, जलसंपततही, ्िामान 
बदलाचे पररिाम आवि जगातहील तापमान 
िाढ, शाशित विकासाचही संकलपना आवि 
यासारखया गोष्टींिर लक्ष केंवद्रत केले आ्े.

सराररंाि
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प्शन १ (अ)  णदलेल्यरा प्यरामि्यरांपैकी ्ययोग्य प्यरामि्य णनवडून 
्खरालील णवधराने पूिमि कररा. 

 (१)  वचपको आंदोलनाचे उष्द्दष् म्िजे .... 
 (मव्ला सबलहीकरि, कामगार ्क्क, 

पया्तिरि िाचििे) 
(२) भारतहीय लोकदलाचही स्र्ापना .... या िषथी 

झालही.   
 (१९५४, १९६४, १९७४)

(ब) पुढील प्त््येक गटरातील चुकीची जयोडी 
ओळ्खरा व दुरूसत करून णलहरा.  

 (१) i) स्त्ही-चळिळ  - लैंवगक समानता
 ii) आंतरराष्ट्हीय स्त्ही-दशक - १९९१ ते 

२००१
 iii) टुिडस्त इक्वावलटही - भारतहीय स्त्ही-दजा्त 

विषयक अ्िाल
 iv) स्त्ही-िादही चळिळ - स्िातंत्योततर भारत

 (क) प्त््यके णवधरान वराचरा आणि चौकटीत  
णदलेल्यरा ्ययोग्य संज्रा ओळ्खून णलहरा.

एस. ए. डरंागे, सरलरा देवी, मेधरा पराटकर

 (१) नम्तदा बचाओ आंदोलनाचे नेततृति
      (२)  कामगार संघटना चळिळहीतहील योगदान 
 (ड) अधयोरेस््खत िबदराच्यरा जरागी अचूक िबद 

णलहून णवधराने पूिमि कररा. 
 (१) १९३५ मधये झालेलया पव्लया वकसान 

कागँ्रेसमुळे युनायटेड टट्ेड युवनयन कागँ्रसेचही 
स्र्ापना झालही.

 (२) िुमेनस इंवडयन असोवसएशनचही स्र्ापना 
ततकालहीन बॉमबते झालही.

प्शन २   टीपरा णलहरा. 
 (१) शेतकरही आंदोलन
 (२) सामावजक चळिळहीचही िैवशष्ट्ये
प्शन ३   फरक सपष् कररा.  
 (१) भारतातहील मव्ला चळिळहीचा स्िातंत्यपूि्त 

आवि स्िातंत्योततर टपपा. 
प्शन ४  ्खराली णदलेल्यरा संकलपनरा उदराहरिरासह 

सपष् कररा.  
 (१) सामावजक चळिळ

 (२) पया्तिरिहीय चळिळ
प्शन ५    संकलपनरंाची आककृती पिूमि कररा. 

१९ व्यरा ितकरातील 
सरिी-वरादी चळवळी 
पुढील महत्त्वपूिमि 

आवहराने

प्शन ६  आपले मत नोंदवरा.    
 (१) पया्तिरिहीय अभयासरिमामुळे तुमचया ित्तनािर 

का्ही पररिाम झाला आ्े का? 
 (२) सामावजक चळिळटींविार ेसामावजक िास्तिाचे 

भान आिणयाचे म्त्ि स्पष् करा.
प्शन ७  पुढील प्शनराचे उत्तर सणवसतर णलहरा. 

(कमीत-कमी १५० िबद)
‘समाजात बदल घडिून आिणयासाठही सामावजक 
चळिळही म्त्िपूि्त भूवमका बजाितात’ या 
विधानाचया संदभा्तत, आपि अभयासलेलया कोितया्ही 
दोन वभन्न सामावजक चळिळही वनिडा आवि तयािर 
वटपपिही द्ा:

  (i) चळिळटींशही संबंवधत म्त्िाचे मुद्दे
 (ii) चळिळटींमुळे भारतहीय समाजात कसे  

 बदल घडून आले?

उपक्म  
l कोिते्ही ५ सिंध्तन उपरिम वनिडा. (उदा., 

गो ग्रहीन, जंगल िाचिा, आरे िाचिा, 
पया्तिरिस्ने्ही गिेशोतसि इ.)

l	तयांचे लक्य, उष्द्दष् आवि काय्तरिमाचही 
रूपरेषा यांबद्दल िगा्तत गट सादरहीकरि करा.

l तयानंतर िग्त चचा्त वकंिा गतृ्पाठ वदला जािा.

सवराध्यरा्य

	 	 	 	 	 	 	 w w w
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६.१ ‘सरामराणजक समस्यरा’ ः अ्मि आणि सवरूप
६.२ वृद्रांच्यरा समस्यरा
६.३ बेरयोजगरारी
६.४ िेतकऱ्यरांच्यरा आत्महत्त््यरा
६.५ घरगुती णहंसराचरार
६.६ व्यसन (मद्, आंतरजराल, भ्रमिधवनी)

६.१ सरामराणजक समस्यरा ः अ्मि आणि सवरूप

या आधहीचया अभयासरिमातहील घटकात तुम्ही 
भारतातहील सामावजक चळिळटींचही माव्तही घेतलहीत. 
तयािरून तुम्ांला समजले असेल की अनेकांना 
जाििलेलया सामावजक समस्यांचया वनराकरिासाठही 
सामावजक चळिळही उदयाला आलया. 

‘सामावजक समस्या’ म्िजे काय? याचा विचार 
करणयाआधही आपि ‘िैयष्क्तक समस्या’ म्िजे काय? 
याचा विचार करूया. अर्ा्ततच ते करत असताना एक 
गोष् आपि लक्षात ठेिायला ्िही की वयक्तही केव्ा्ही 
एकटही नसते, तही कायमच कोितया ना कोितया समू्ाचा 
भाग असते. तयामुळे ्े समजून घेिे आिशयक आ्े 
की ‘समस्या’ ्ही एक दुपदरही प्रवरिया आ्े. उदा्रिार््त, 
एखाद्ा वयक्तहीला एकटेपिाचही समस्या भासत असेल. 
या समस्यचेे मूळ मात् आसपासचया मािसांनही का्ही 
कारिांमुळे तया वयक्तहीशही असलेले संबंध तोडलयामुळे 
तही वयक्तही एकटही पडिे या घटनेत असू शकेल. कदावचत 
तया वयक्तहीचया स्िभािातहील का्ही गोष्ही इतरांना 
आिडत नसलयामुळे्ही तया वयक्तहीला एकटेपिा जाििू 
शकेल. उदा्रिार््त, तया वयक्तहीचया स्िभािातहील 
अ्ंमनयता.

िैयष्क्तक समस्यांचही लक्षिे काय असतात?

(१) िैयष्क्तक समस्या फक्त संबंवधत वयक्तहीला 
जािित असते, इतरांना ना्ही.

(२) समस्येचे कारि तया वयक्तहीशही वनगवडत असू 
शकते. उदा्रिार््त, तया वयक्तहीचया विवशष् सियही, 

आळस, वनरुतसा् आवि वयवकतमततिाचही घडि. 
समस्येचे कारि तया वयक्तहीचा िािर असलेलया 
समू्ामधये वकंिा समाजामधये्ही असू शकते. उदा्रिार््त, 
तया वयक्तहीचया शैक्षविक गिुितता, क्षमता यांनुसार योगय 
नोकरहीचही संधही उपलबध नसिे, समाजातहील लोकांचही 
मानवसकता जुनाट पद्तहीचही असिे, राजकीय 
इचछाशक्तहीचया अभािामुळे समाजात विधायक गोष्ही न 
घडिे, िगैरे.

(३) स्ितःचया िैयष्क्तक समस्या सोडिणयासाठही 
स्ितःच प्रयतन करिे आिशयक असते. उदा्रिार््त, एक 
विद्ार्थी म्िून केिळ प्रयतन कमही पडत असलयामुळे 
वकंिा प्रयतनच न केलयामुळे तुम्ांला कमही गुि वमळत 
असतहील, तर ्ही समस्या जािहीिपूि्तक प्रयतन केलयानेच 
सुटू शकेल. तयासाठही तुम्ांला स्ियपं्रेरिा आवि 
इचछाशक्तही गरजेचही आ्े.

(४) िैयष्क्तक समस्यांना सामोरे जािे आवि तया 
सोडििे ्े िाटते वततके सोपे ना्ही. का्ही वयक्तटींजिळ 
समस्या सोडिणयाचही अंतःप्रेरिा असेल, तर का्टींना 
तयाचंया समस्या सोडिणयासाठही बाह् मदतहीचही आिशयकता 
भासेल. जसे की, कुटुंबातहील सदस्य, वमत्, वशक्षक, 
आधयाष्तमक, धावम्तक गुरू, समुपदेशक अशा लोकांकडून  
समस्याग्रस्त वयक्तहीला प्रोतसा्न आवि आधार वमळू  
शकतो. का्ही िेळा तज् समुपदेशकाचे माग्तदश्तन घिेे 
आिशयक असते.

‘सामावजक समस्या’ म्िजे नेमके काय? येर्े 
आपि का्ही वयाखयांचा विचार करूया.

 ्फुलर आवि मा्सवि ः “सामावजक समस्या 
्ही अशही ष्स्र्तही आ्े की, जयामधये का्ही सामावजक 
संकेतांचया विपरहीत ित्तन करिाऱया आवि तयात आनंद 
मानिाऱया वयष्क्तचंही सखंया लक्षिहीयदृष्ट्या मोठही असत”े.

 रियूम आवि सरेलझवनक ः सामावजक समस्या 
्ही “मानिही नातेसंबंधामधहील अशही पररष्स्र्तही असते की 
जयामुळे समाज वकंिा समाजातहील अनेकांचया म्त्िाचया 
आशाआकांक्षांना धोका उतपन्न ्ोतो”.

६. भरारतरातील सरामराणजक समस्यरा
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 हॉटविन आवि लरेसलरी ः सामावजक समस्या ्ही 
“अशही ष्स्र्तही असते की जयाचा मोठ्ा संखयेने लोकािंर 
्ोिारा पररिाम अनवुचत पद्तहीने ्ोत असतो आवि 
एकवत्त ्ोऊन तयािर का्ही उपाय शोधता येईल असे 
का्टींना िाटत असते.”

सामावजक समस्येचया िर वदलेलया वयाखयामंधये 
का्ही सामयस्र्ळे आ्ेत ः

l विवशष् प्रकारचही ित्तिूक ्ही समाजातहील 
बहुतांश लोकांना अमानय असते.

l अशा प्रकारचही ित्तिूक समस्याजनक असते 
कारि तही प्रचवलत सामावजक वनयमांचया 
विरोधही वकंिा लोकांचया आशाआकांक्षांचया 
विरोधही असते.

l अशा पररष्स्र्तहीमधये समस्यचेया वनराकरिासाठही 
सामूव्करहीतया काम करणयाचही आिशयकता 
आ्े, अशही भािना वनमा्ति ्ोते.

२१वया शतकात भारताला भेडसाििाऱया म्ततिाचया 
सामावजक समस्यांचा विचार या पाठात कलेा आ्.े 

६.२ वृद्रांच्यरा समस्यरा

आपिा सिाांचयाच कुटुंबामधये का्ही ितृद् सदस्य 
असतात. कदावचत आपलयापैकी का्टींना तयांचही शुश्रषुा 
करताना यिेाऱया समस्यांचा अनुभि्ही असेल. तयांचया 
गरजा िेगळ्ा असतात आवि तया गरजांकडे पुरेसे लक्ष 
देिे आिशयक असते. तुम्ही बातमयांमधये ितृद् पालकांना 
टाकून दिेारे वकंिा तयांचयाकडे दलु्तक्ष करिारे अशा 
लोकांबद्दल ऐकले असेलच. ितृद्ाचंही संपततही 
आपलयाला वमळािही या ्वयासापायही तयांचयाबाबतहीत 
घडिाऱया गुन्ेगारही कृतयांबद्दल्ही तुम्ही िाचले असेलच. 
ितृद्ति यिेे म्िजे काय? ितृद्ति येिे ्ही एक 
नैसवग्तक आवि अपरर्ाय्त घटना आ्े. र्ोडकयात 
सांगायचे तर ितृद्ति म्िजे वयक्तहीमधये ्ोत जािारे 
शारहीररक आवि मानवसक बदल. या बदलांचा पररिाम 
वयक्तहीचे सामावजक जहीिन आवि िैयष्क्तक जहीिनपद्तही 
यांिर ्ोत असतो.

व्यराख्यरा 

 हरेस ः “जहीिनातहील एक अपरर्ाय्त आवि 
अपररित्तनहीय अिस्र्ा”.

 बा्ररेन आवि ररेनर ः “ितृद्तिाचा संबंध 
समान िातािरिहीय पररष्स्र्तहीमधहील, समान जनुकीय 
घडि असिाऱया उतरिांत सजहीिांमधये तयांचया शारहीररक 
ियानुसार घडून येिाऱया बदलांशही आ्े”.

वदृ्त्वराची वैणिष्ट्े 

स्टट्े्लर याने ितृद्तिाचही चार िैवशष्ट्ये सावंगतलही 
आ्ेत. तही पुढहीलप्रमािे ः

(१) ितृद्ति ् े िषै्शिक आ्.े रोग का्टींना ्ोतात, 
मात् ितृद्ति प्रतयकेाला यतेे.

(२) ितृद्ति ्ळू्ळू आवि अखंडपि े चालिारही 
प्रवरिया आ्.े

(३) ितृद्ति ्ा सजहीिाचंया जहीिनप्रिासाचा अंगभतू 
भाग आ्.े

(४) ितृद्ति झहीज ्ोणयाचया प्रवरियचेा पररिाम 
आ्.े

एखाद्ा वयक्तहीचया ितृद्तिाच े वनदषेश तयाचया 
शारहीररक ियाचया आधार े करि,े ्ही सि्तसामानय पद्तही 
आ्.े तही वयक्तही जनमाचया वदिसापासनू ित्तमान 
वदिसापयांत वकतही िषषे जगलही ्ा शारहीररक िय ठरिणयाचा 
वनकष असतो. ्ा एक वनष्शचत आवि मोजता यणेयाजोगा 
वनकष आ्.े भारतामधय े ियोमानाचही ६० िषषे ्ही वकमान 
मया्तदा ़ वयक्तहीचा जनगिनचेया िळेही ‘ितृद्’ या श्रिेहीत 
समािशे ्ोणयासाठही मानय कलेलेही आ्.े

भारतामधये ितृद्ांचही लोकसंखया िाढते आ्े. 
िाढलेले आयुष्यमान आवि घटलेला मतृतयूदर ्ही ितृद्ांचही 
लोकसंखया िाढणयामागहील कारिे आ्ेत. 

ककृती १
ितृद् वयक्तटींचया समस्यांविषयही िगा्तमधये चचा्त 

करा. तयासाठही कुटुंबातहील इतर सदस्यांशही बोला 
आवि तयातून वमळालेलही माव्तही िगा्तत सांगा. 
तुम्ांला जर तुमचया पररसरातहील आसपासचया 
वयक्तटींशही प्रतयक्ष संिाद साधता यिेे शकय असेल 
तर तयातून तुम्ांला जाििलेलया विशेष गोष्ही्ही 
िगा्ततहील चचषेमधये मांडा.

 वृद्त्वराच्यरा समस्यरा

(१) आरयोग्यणवर्यक  ः शारहीररक, मानवसक आवि 
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भािवनक स्िास्थय म्िज ेआरोगय. िाढतया ितृद्तिाबरोबर 
शरहीराचया विविध अियिांचही झहीज ्ोणयास सुरुिात 
्ोते. तयामुळे वनमा्ति ्ोिाऱया शारहीररक अशक्तपिाचया 
आवि आरोगयाचया समस्यांचा संबंध दात, ्ाडे, पोट, 
हृदय, ऐकू यिेे, दृष्ही इतयादटींसंबंधहीचया तरिारटींशही 
असतो. या शारहीररक तरिारटींचया बरोबरहीने मानवसक 
समस्या्ही उद्भिू शकतात. तयामधये कुटुंबातहील 
इतरांपासून तुटलयाचही जािहीि, तयांचयाबरोबर संघष्त, 
असमाधानाचही जािहीि, िैफलयाचया भािनेतून आलेले 
नरैाशय, अस्िस्र्ता, एकटपेिा इतयादटींचा समािेश असतो. 
आरोगयासाठही भािवनक स्िास्थय्ही म्त्िाचे असते.

(२) एकटेपिरा ः ्ही समस्या मानवसक आ्े असे 
िाटले तरही वतचा उगम ितृद्ांचया जहीिनातहील प्रतयक्ष 
अनुभिांमधये असतो. विशेषतः कोिाचही्ही सोबत नसिे, 
मुलेबाळे नसिे, एकट्यानेच ितृद्ाश्रमामधये वकंिा दगु्तम 
भागात रा्िे यांसारखया गोष्टींमुळे एकटे पडलयाचही 
भािना बळाित जाते. पतही वकंिा पतनहीचा मतृतयू, पिूथी 
करत असलेलही कामे ियामुळे करता न यिेे यांमुळे 
एकटेपिाचया भािनेत भर पडते. का्ही ितृद्ांना तयांचया  
स्ितःचया वकंिा मुलांचया घरातून ्ाकलून वदलयाचया 
घटना्ही घडतात. का्टींना कुटुंबातहील वकंिा 
शेजारपाजाऱयांमधहील आपले म्त्ि कमही झालयासारखे 
िाटत रा्ते.

(३) ्ळ ः अनेकदा जयेष्ठ आवि ियोितृद् 
वयक्तटींना सक्तहीने काम करायला लाििे, रिूरपिे 
िागििे, छळ करिे, कुचेष्चा विषय बनििे, त्ास दिेे 
यांसारखया गोष्टींचया बातमया आपि अनेकदा िाचत 
असतो. तयांना अशा गोष्टींना कुटुंबामधये तसेच बा्ेरहील 
जगात सामोरे जािे लागते. तयांचया बाबतहीत शारहीररक 
छळ आवि घरगुतही व्ंसेचे अनेक प्रसंग घडत असतात. 
आपलयाला अनेकदा पैसे, अन्न वकंिा कपड्ांसाठही 
भहीक मागिारे ियोितृद् प्ायला वमळतात.

(४) आण्मिक असुरणक्षततरा ः अनेक ितृद् वयक्तही 
तयांचया कुटुंबािंर आवर््तक आधारासाठही  अंशतः वकंिा 
पिू्ततः अिलंबून असतात. वपततृप्रधान ससं्कृतहीमधये 
सि्तसाधारिपिे तयांचही जबाबदारही मुलािर वकंिा मुलांिर 
पडते. दैनवंदन आवि िैद्कीय गरजा भागिणयासाठही 
सि्तच ितृद् वयक्तटींना वनितृततहीिेतनासारखा स्ोत उपलबध 

असतोच असे ना्ही. तयामुळे का्ही ितृद् वयक्तही आवर््तक 
आधार आवि मदत यांसाठही कुटुंबातहील इतर वयक्तटींिर 
अिलंबून असतात.

(५) सहरानुभूतीचरा अभराव ः वयस्त िेळापत्के, 
जहीिनपद्तहीमधहील यावंत्कता, भौवतक सुखांचही ्ाि 
यामधये अडकलेलया जगात जगिारे लोक बहुतेक िेळा 
ितृद्ांचया गरजांकडे लक्ष देणयास उतसकु नसतात. 
कुटुंबातहील सदस्य वकंिा नातिेाईक्ही स्सा ितृद्ांचया 
समस्यांिर घरचया घरहीच आपापलया सोयहीने जुजबही 
उपाय शोधणयाचया मागे असतात. घरातहील तरुि मुले, 
प्रौढ वकंिा काळजही घिेाऱया इतर वयक्तटींना ितृद्ांचया 
समस्या नहीटपिे समजून घेता येत ना्हीत. ितृद्ांना 
िागिताना तयांचयाकडून जबरदस्तही केलही जाणयाचही 
शकयता असते. 

(६) मरानणसक आरयोग्यराच्यरा समस्यरा ः यामधय े
अस्िस्र्ता आवि नैराशय या समस्यांचे प्रमाि ितृद्ांमधय े
अवधक असलयाचे वदसते. या समस्यांचया बरोबरहीने 
आपि कुटंुब, वमत् आवि नातेिाईकांना भार झालो 
आ्ोत, अशही अपराधही भािना्ही अनेकांमधये बळािलेलही 
वदसते. मात् आता या समस्यांमधून बा्ेर पडणयासाठही 
मानसोपचार घेणयाबद्दलचे गैरसमज कमही ्ोत असून 
तयाबद्दलचा नकारातमक दृष्ष्कोन बदलत आ्े.

(७) आरयोग्यसेवरंाच्यरा उपलबधतेचरा अभराव ः 
अनेकदा शारहीररक वकंिा मानवसक आजारांचया 
उपचारासाठही उपलबध असलेलया आरोगयसेिांचा लाभ 
घिेे ियोितृद् वयक्तटींना शकय ्ोत ना्ही. विशेषतिाने 
ितृद्ांमधये आढळिाऱया कंपिात (Parkinson's)

स्मतृतहीभ्रशं (Alzheimer's), अवनयवमत मलतयाग 
(Irritable Bowel Syndrome), मूत्ाशयाचया स्नायूंचही 
वशवर्लता (Incontinence) अकाय्तक्षमता यांसारखया 
शारहीररक आवि मनोविदलता (Schizophrenia), 
ष्विधु्िहीय मनोविकार (Bipolarity), पराकोटहीचया 
िैफलयातून आलेले नैराशय (Depression), कंटाळा, 
आदरास पात् नसलयाचही भािना यांसारखया मानवसक 
आरोगयाचया समस्यांचया उपचारासाठही पुरेशा सुविधांचा 
अभाि असतो. तसेच वजर्े या सुविधा उपलबध आ्ेत 
वतर्े जाऊन तयांचा लाभ घिेे अनेक ितृद्ांना शकय 
्ोत ना्ही.
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(८) वृद्राश्रमरांची अपुरी संख्यरा ः देशातहील 
ितृद्ाश्रमांचही संखया खेदजनक िाटािही इतकी अपुरही 
आ्े. जे र्ोडेफार ितृद्ाश्रम आ्ेत ते समाजातहील 
अनेक गरहीबांना परिडणयाजोगे ना्हीत. जे ितृद्ाश्रम 
चालिले जातात तयांमधये आिशयक सोयहीसुविधांचा 
अभाि असलयाचे आढळते, तसेच ितृद्ांचही काळजही 
घेताना तयामधये आपुलकीचा अभाि असतो. या 
गोष्टींमागे असलेलही वयापारही ितृततही आवि ्ाि दृष्ष्आड 
करता येिार ना्ही.

(९) दुबमिल घटक ः भारतहीय समाजातहील दुब्तल 
घटकांमधहील ियोितृद् वयक्तटींचही पररष्स्र्तही तर अवधकच 
िाईट आ्े. यांमधये ष्स्त्या, समलैंवगक, उभयलैंवगक, 
ततृतहीयपरं्ही आवि अपंग वयक्तटींचा समािेश ्ोतो. एकटही 
रा्िारही स्त्ही, शारहीररक, मानवसक आवि भािवनक 
दृष्ट्या सक्षम नसलेलया वयक्तटींचया बाबतहीत अनेकदा 
सिेाशुश्रुषा करणयास मनुष्यबळ उपलबध नसते.

(१०) ियोरि ः वयवकतगत स्िचछता राखिे, बँक 
आवि कायदेशहीर वयि्ार यांचया दस्तािेजांिर स्ही 
करिे यांसारखया गोष्टींसाठही दुसऱयांिर अिलंबून 
असिाऱया ियोितृद् वयक्तही अनेकदा शोषिाला बळही 
पडणयाचही शकयता असते.

ज्येष् नरागररक/व्ययोवृद् ्यरांच्यरा समस्यरांवरील 
उपरा्य्ययोजनरा 

(१) सरकरारची भूणमकरा ः ितृद्ांचया देखभालहीसाठही 
धोरि आखिे आवि तयाचही अंमलबजाििही करिे ्ही 
केंद्र सरकारचया अखतयारहीतहील ‘सामावजक नयाय आवि 
मनुष्यबळ विकास’ खातयाचही जबाबदारही असते. ्ही 
जबाबदारही राजय सरकारे़, सेिाभािही ससं्र्ा आवि नागरही 
समाज यांचया सा्ाययाने पार पाडलही जाते.

(२) सरकरारी धयोरिे ः जानेिारही १९९९ मधये ितृद् 
वयक्तटींचया स्िास्र्ाचही काळजही घेणयासाठही राष्ट्हीय धोरि 
जा्हीर करणयात आले. ितृद् वयक्तटींना आश्रय देिाऱया 
ितृद्ाश्रमांचही वनवम्ततही करिे, ितृद्ांना आधार देिे, 
ितृद्ाचंया समस्याबंाबत समाजामधये जागतृतही करिे, 
आरोगयकेंद्रामंधून ितृद्ांसाठही आिशयक असिाऱया 
सेिा-सुविधा पुरििे, असुरवक्षत घटकांचया सुरवक्षततेचही 
वयिस्र्ा करिे िगैरे गोष्टींसाठही राजयसरकारांकडून 

वमळिारे स्काय्त या धोरिामधय े गतृ्हीत धरलेले आ्े.

(३) अंमलबजराविीची ्ययोजनरा ः ितृद्ांसाठही 
जा्हीर केलेलया योजनेचही प्रभािही अंमलबजाििही 
्ोणयासाठही असलेलही यंत्िा मंवत्मंडळातहील विविध 
मंत्यांचया वनयंत्िाखालही असलेलया खातयांचया एका 
समनिवयत सवमतहीविारे राबिलही जाते.

(४) सेवराभरावी संस्राचंी भूणमकरा ः भारतातहील 
वबगरसरकारही सेिाभािही ससं्र्ांनही ितृद्ांचया सा्ाययासाठही 
मोलाचही कामवगरही बजािलही आ्े. उदा्रिार््त, ‘्ेलपएज 
इंवडया’, ‘्ाम्तनही इवंडया’, ‘दादा दादही’, ‘वडवग्टही 
फाउंडेशन’, ‘नाईवटंगेलस मेवडकल टट्स्ट’, ‘सहीनेजरस्त’ 
इतयादही. आता या कामाला बळ देणयासाठही 
आंतरजालाविारे काम करिारे गट स्र्ापन झालेले 
आ्ेत.

(५) णिक्षिव्यवस्ेची भणूमकरा  ः सामूव्क 
सिेाप्रकलपांचया माधयमातून (कमयुवनटही सष्व््तस 
प्रोजेकटस) वकंिा संपक्कयोजनांविारे (आऊटररच प्रोग्रमॅसड्) 
वकंिा सामावजकदृष्ट्या उपयुक्त उतपादनाचया काया्ततून 
(सोशलही युजफुल प्रॉडष्कटव् िक्क) आवि एन.एसड्.एसड्.
विारे शाळांना जयेष्ठ नागररक, ियोितृद् यांचया 
समस्यांचया बाबतहीत प्रबोधनाचे काय्त करता येिे शकय 
आ्े. असे काय्तरिम राबिलयामुळे ितृद्ांचया शारहीररक, 
भािवनक, आवर््तक, मानवसक आवि िैद्कीय 
गरजांबद्दल समाजात जागतृतही वनमा्ति ्ोईल आवि 
समाजामधये तयाबद्दलचही योगय मूलये रुजू शकतहील.

(६) कुटुंबराची भूणमकरा ः कुटुंबातहील सि्तच सदस्य 
नातेिाईकांनही कुटुंबात पोषक िातािरि ठिेणयाचा प्रयतन 
केला पाव्जे. कुटुंबातहील जयेष्ठ वयकतटींकडे असिाऱया 
अनुभिाचा ि जाितेपिाचा आदर केला पाव्जे. तयांना 
घर, शेजारपाजार आवि समाजामधये घडिाऱया गोष्टींमधय े
सामािून घेतले जािे असे िातािरि वनमा्ति करणयामधय े
म्त्िाचही भूवमका बजािलही पाव्जे.

तुमची प्गती तपरासून पहरा.
१. ितृद्ाचंया संदभा्ततहील कोितया्ही तहीन 

समस्यांचे िि्तन करा.
२. ितृद्ाचंया समस्यांिरहील तहीन उपाययोजना 

सांगा.
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ककृती २
१० विद्ाथयाांचा एक असे गट तयार करा. 

प्रतयके गटाने आसपासचया पररसरातहील १० 
वयक्तटींचही वनिड करा. तयांचया मुलाखतही घेणयासाठही 
प्रशनािलही तयार करा. तयाचा उपयोग करून 
घेतलेलया मुलाखतटींमधून कुटुंब, कुटुंबातहील 
सदस्यांचही संखया, प्रतयेकाचही शैक्षविक पात्ता, 
प्रतयकेाचा वयिसाय-धंदा इतयादही गोष्टींचही माव्तही 
वमळिा. साधारिपिे १० ते १५ पतृष्ठांचा ितृततांत 
तयार करा आवि िगा्तत तयाचे सादरहीकरि करा.

६.३ बेरयोजगरारी 

्खराली णदलेली आकडेवरारी पहरा.

णवभराग उपलबध नयोकऱ्यरा अजमिदराररंाची 
संख्यरा

पशुपालन ७२९ ३.३ लाख
अर््तखाते ९३२ १.७ लाख
िनविभाग ९५१ ४.०२ लाख
म्सूल विभाग १,८०२ ५.६४ लाख
एकूि ४.४१४ १४.६६ लाख

िरहील आकडिेारहीतून ्े स्पष् वदसते की उपलबध 
नोकऱयांपके्षा अज्तदारांचही संखया वकतहीतरही पटटींनही अवधक 
आ्े. जया अज्तदारांचही वनिड ्ोिार ना्ही तयांचे काय 
्ोईल, याचही तुम्ही कलपना करू शकता का? तयातहील 
का्टींना नोकरही वमळेल, परंतु कदावचत तही तयांचया 
पात्तेशही जुळिारही नसेल, का्हीजि स्ितःचा वयिसाय 
सुरू करतहील, परंतु तयातहील बहुसंखय रोजगाराचया 
संधहीपासून िंवचत रा्तहील. यािरून बेरोजगारहीचया 
समस्येचही गंभहीरता लक्षात येईल.

बेरयोजगरारीचरा अ्मि

जेव्ा जेव्ा बेरोजगारहीचही चचा्त ्ोते तेव्ा मुखयतः 
जयानंा नोकरही वकंिा वयिसायाचही संधही वमळालेलही ना्ही 
अशा लोकांचा संदभ्त वदला जातो. तसेच तयामधये फक्त 
१५-५९ या ियोगटांतहील लोकांनाच विचारात घेतलेले 
असते. ‘बेरोजगार’ या संज्ेचही वयाखया़ “जया वयक्तही 

रोजगार शोधणयाचया प्रयतनात आ्ेत आवि सेिा 
देणयासाठही उपलबध आ्ेत, परंतु तशा प्रकारचया 
कोितया्ही संधहीपासून िंवचत राव्लेलया आ्ेत, अशा 
वयक्तही”, अशही केलही जाते. नॅशनल सॅमपल सव्षे ऑवफस 
(NSSO) या संस्र्ेने केलेलया ‘द वपररऑवडक लेबर 
फोस्त सव्षे (PLFS)’ या पा्िहीचया अ्िालानुसार 
ग्रामहीि भारतातहील बेरोजगारहीचे प्रमाि ५.३% इतके तर 
श्रही भागात ७.८% इतके आ्े. आवर््तक िष्त २०१८ 
मधय े संपिू्त भारतातहील रोजगारहीचे प्रमाि ६.१% इतके 
्ोते. NSSO चया अ्िालानुसार जया वयक्तहीला एका 
आठिड्ात १४ तासांहून अवधक, िेतन वमळिून दिेारे 
काम वमळत ना्ही अशही वयक्तही ‘बेरोजगार’ असते. 
औद्ोवगक क्षेत्ातहील मंदही ्े बेरोजगारहीचे एक कारि 
असू शकते. पय्तटन, सागरही िा्तूक, माव्तही तंत्ज्ान, 
वशक्षि, बांधकाम, कापड उद्ोग यांसारखया क्षेत्ांमधय े
जागवतक अर््तवयिस्र्ेत असमतोल वनमा्ति झालयास 
र्ोड्ा काळासाठही मंदहीचही लाट येते.

बेरयोजगरारीची करारिे
बेरोजगारहीचही कारिे अनेक गोष्हीतून उद्भिलेलही 

असू शकतात.

(१) आवश्यक कौिल्यरांचरा अभराव ः बऱयाचदा 
अशही पररष्स्र्तही असू शकते की औद्ोवगक वकंिा 
संयुक्त वयापारही क्षेत्ामधये उपलबध असिाऱया 
नोकऱयांसाठही आिशयक असलेलही कौशलये आवि 
अज्तदाराने प्राप्त केलेलही कौशलये यांचा मेळ बसत ना्ही. 
अशा वयक्तही बेरोजगार रा्तात वकंिा तयांचया पात्तेपेक्षा 
कमही पात्तेचही आिशयकता असलेलया जागांिर नोकरही 
करत रा्तात. तसेच ततं्ज्ानात िेगाने ्ोिाऱया प्रगतहीमुळे 
अनेक कामगांराचही कौशलये अनािशयक ठरतात आवि 
तयामुळे ते बेरोजगार ्ोतात. उदा्रिार््त, टंकलेखनाचही 
सरकारही परहीक्षा आता आंतरजालस्र्ळाचा िापर करून 
घेतलही जाते. पूिथीप्रमािे टंकलेखनाचे यंत् िापरून 
टंकलेखन करणयाचे कौशलय आता कालबाह् आवि 
अनािशयक ठरले आ्े.

(२) नयोकऱ्यरा बदलिे ः जेव्ा एखाद्ा वयक्तहीचही 
नोकरही का्ही कारिाने सुटते वकंिा वयक्तही एक नोकरही 
सोडून दुसऱया नोकरहीचया शोधात असते, तेव्ा मधलया 
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काळात तही बेरोजगार असते. उदा्रिार््त, पािसाळ्ात 
शेतहीचया कामात गुंतलेला शेतकरही कापिहीनंतर ररकामा 
असतो. तया काळात तो बेरोजगार असतो आवि अनेक 
शेतकऱयांना तातपरुतया मजुरहीचया शोधािर श्रांकडे जािे 
लागते. तया काळात खडे्ांमधून श्रांकडे यिेाऱयांचा 
ओघ िाढतो.

(३) अ्मिव्यवस्ेतील चढउतरार ः जागवतक 
अर््तवयिस्र्ेत चढ-उतार ्ोत असतात. उदा्रिार््त, 
बांधकाम आवि गतृ्वनमा्ति क्षते्ात प्रचंड मोठ्ा प्रमािािर 
्ोिाऱया उलाढालटींचा काळ आवि तयानंतर मंदहीचा 
काळ असे चरि अपररवचत ना्ही. मंदहीचया काळात 
कामगारांचया ्ातात काम नसणयाचही शकयता मोठही 
असते. जया िेळेस अर््तवयिस्र्ा चढतहीिर असते तेव्ा 
नोकऱयाचंही उपलबधता िाढते. 

(४) हंगरामरानुसरार बदलिरारी स्स्ती ः का्ही 
उद्ोगक्षेत्ांमधये ठराविक काळातच कामगारांचही 
आिशयकता असते. तयानुसार तया क्षते्ातहील नोकऱयांचा 
्ंगाम ठरतो. उदा्रिार््त, कृषहीक्षेत्, बवँकंग आवि सागरही 
िा्तूक. अशा काळात ्ोिाऱया स्र्लांतरांचा श्रांतहील 
बेरोजगारहीचया ष्स्र्तहीिर प्रभाि पडतो. भारतातहील 
कृषहीक्षेत् मोसमही पािसािर अिलंबून असलयामुळे तया 
क्षते्ातहील रोजगार ्ंगामही असतो.

(५) मरागिी आणि पुरवठरा ्यरांतील तफरावत ः 
अनेक उद्ोगांमधये नोकरही वमळिणयासाठही इचछुक 
असिाऱया पात् उमेदिारांचही संखया आवि नोकरहीचया 
उपलबध असिाऱया संधही यांमधये मोठही तफाित असते. 
अनेक सुवशवक्षत बेरोजगारांना पांढरपेशा नोकरही वमळािही 
अशही इचछा असते आवि ते सा्वजकच इतर प्रकारचही 
नोकरही करणयास उतसुक नसतात.

बेरयोजगरारीचे संकट

बेरयोजगरारीचे पररिराम

सि्तसाधारिपिे उतपन्नाचा एक ष्स्र्र स्ोत जयायोगे 
खचा्तसाठही वनधही उपलबध ्ोईल आवि भविष्यातहील 
तरतुदहीसाठही बचत करता येईल या दृष्हीने बहुतेकांना 
नोकरही करणयाचही इचछा असते. परंतु िास्ति मात् असे 
आ्े की ‘उतपादनक्षम ियोगटांतहील’ अनेकजिांना नोकरही 
नसते. भारत सरकारचया जनगिना  खातयाने  केलेलया 
वयाखयेनुसार १५-५९ ्ा  ियोगट  उतपादनक्षम असतो. 
भारतहीय समाजाचया संदभा्तत विचार केला तर १२ िहीत 
वशक्षि घेिारे तुमचयापैकी बहुतेकजि १६-१७ या 
ियोगटातहील आ्ात. ते नोकरही करत ना्हीत वकंिा 
तयांचयाजिळ उतपन्नाचा दुसरा ष्स्र्र स्ोत्ही ना्ही. ते 
आवर््तक गरजांसाठही तयांचया  कुटुंबािर अिलंबून आ्ेत. 
पुढहील का्ही िषषे स्ितंत्पिे अर्ा्तजन करू लागेपयांत 
तयांचे आवर््तक परािलवंबति तसेच रा्िार आ्े. 
मुलटींचया बाबतहीत असे वदसते की, बहुसंखय कुटुंबांमधये 
तयांना वशक्षि देणयाचया गरजेचही जािहीि वनमा्ति ्ोत 
आ्े, परंतु तही जािहीि म्िािही इतकी तहीव्र ना्ही. अनेक 
कुटुंबांमधये ष्स्त्यांनही घराबा्ेर पडून अर्ा्तज्तन करािे 
याला विरोध असतो. अशा तऱ्ेने १५-५९ ियोगटांतहील 
उतपादनक्षम वयक्तही मोठ्ा संखयने बेरोजगार असणयाचे 
पररिाम काय असू शकतात, ते पाहूया.

(१) उप्ययोगरात न आिलेले मनुष््यबळ ः प्रतयेक 
कुशल-अकुशल उतपादनक्षम वयक्तही समाजात उपलबध 
असलेलया मौलयिान मनुष्यबळाचा व्स्सा असते. 
बेरोजगार प्रौढ वयक्तही समाजात बहुसंखयनेे असिे ्े 
समाजव्ताचया दृष्हीने योगय नव्े कारि तया समाजाचया 
अर््तवयिस्र्ेत का्ही भर घालू शकत ना्हीत. उलट 
आवर््तकदृष्ट्या ते इतरांिर अिलंबून असतात.

(२) िैक्षणिक संधीचरा अपव्य्य ः सुवशवक्षत, 
प्रवशवक्षत असून्ही बेरोजगार असिाऱया अनेक वयक्तही 
असतात. असे्ही असू शकते की तयांना वमळालेले 
वशक्षि वकंिा प्रवशक्षि नोकरही वमळिून देणयास उपयोगही 
नसते. ्े खरे आ्े की अनेक शैक्षविक अभयासरिम 
औद्ोवगक क्षेत्ाचया गरजा पा्ता कालबाह् झालेले 
आ्ेत. भारत सरकार वशक्षिक्षेत्ासाठही करोडो रुपये खच्त 
करते आवि तरही्ही वशकून बा्ेर पडिाऱया तरुिांजिळ 
आिशयक कौशलयाचा अभाि असतो वकंिा ते 
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रोजगारक्षम झालेले नसतात, असे वदसते. 

(३) िैक्षणिक परारितरा सुसंगत नसिे ः जया 
क्षेत्ातले उच्च वशक्षि वकंिा प्रवशक्षि घेतले आ्े तया 
क्षेत्ात नोकरही न वमळालयामुळे उच्च वशक्षिाचही 
आिशयकता नसलेलया प्रवशवक्षत क्षेत्ापेक्षा िेगळ्ा 
क्षेत्ांमधये नोकरही करिाऱया तरुिांचही अनेक उदा्रिे 
आ्ेत. उदा्रिार््त, विद्ािाचस्पतही पदिही (Ph.D) 
प्राप्त केलेलही असताना कारकून म्िून काम करिे.

(४) समराजणवरयोधी करारवरा्यरा ः मनषु्याचया 
स्नशहीलतेला का्ही मया्तदा असतात. संधहीचया 
अभािामुळे कधहीकधही मािसाचही स्नशकतही संपुष्टात 
येऊ शकते आवि योगय संधहीचया अभािामुळे लोक 
नकळत समाजविरोधही कारिायांकडे िळू शकतात. 
शालेय वशक्षि अपुरे सोडलेलही वकंिा सोडािे लागलेलही 
मुले अर्ा्तज्तनासाठही गुन्ेगारही जगताकडे ओढलही जातात.

(५) मरानणसक आरयोग्यरावर पररिराम ः बेरोजगारहीला 
कंटाळलयामुळे का्हीजि पराकोटहीचया िैफलयाने ग्रासले 
जातात. िैफलयामुळे आयुष्याकडे नकारातमक दृष्हीने 
पाहू लागतात. तयांतहील का्ही एकटेपिाला सामोरे जातात 
वकंिा आतम्तयेस प्रितृतत ्ोतात.

(६) रराष्ट्राच्यरा णवकरासरावर प्णतकरूल पररिराम ः 
राष्ट्ाचया विकासाचा विचार करता िाढतया बेरोजगारहीचा 
दहीघ्तकालहीन पररिाम काय ्ोऊ शकतो, याचा विचार 
तुम्ही कधही केला आ्े का? समाजाचे भवितवय 
घडिणयात तरुि वपढहीचा िाटा म्त्िाचा असतो. अनेक 
तरुि मंडळही बेरोजगारहीमुळे त्स्त असिे, ्ही गोष् 
राष्ट्ाचया विकासािर प्रवतकूल पररिाम करिारही असते.

बेरयोजगरारीवर उपरा्य

(१) णिक्षिपद्तीमध्ये बदल ः शैक्षविक 
अभयासरिमामधये आवि वशक्षिपद्तहीत बदल करणयाचही 
आिशयकता आता वनमा्ति झालही आ्े. ्ही जबाबदारही 
जयाचंया खांद्ािर आ्े अशा तजज्ांनही अवधक खुलया 
दृष्हीने या प्रशनाकडे पा्णयाचही गरज आ्े. विद्ाथयाांना 
अभयासरिमांचया वनिडहीसाठही तयांचही आिड, गरज 
यांप्रमािे अवधक पया्तय उपलबध करून द्ायला ्िेत, 
ते विद्ावर््तकेंवद्रत असायला ्िेत. शैक्षविक काय्तरिम 
आखताना जर समाजाचया गरजा, स्र्ावनक गरजा, 

उद्ोगक्षेत्ाचया गरजा विचारात घेतलया गेलया तर 
बदलतया काळाला समर््तपिे सामोरे जाऊ शकिारे 
मनुष्यबळ विकवसत ्ोईल.

सटराटमिअपस् ः
स्टाट्तअपसड् म्िजे नेमके काय? स्टाट्तअपसड् 

्ही एक वकंिा अवधक उद्ोजकांनही सुरू केलेलही 
एक प्रर्मािस्र्ेतहील कंपनही असते. एखादे 
आगळ्ािेगळ्ा उतपादनाचया वकंिा सिेेचया 
कलपनेचे बहीज घेऊन ्े उद्ोजक बाजारात 
उतरतात. अशा उद्ोजकांना वनधही उपलबध करून 
देिाऱया भांडिलदारांना ‘इनकयुबेटस्त’ असे म्टले 
जाते. (ते स्टाट्तअपसड् उद्ोग सुरू करणयासाठही 
आवि बाजारात यशस्िही ्ोणयासाठही मदत करतात.)

माव्तही तंत्ज्ानाचया क्षेत्ातहील उद्ोजकांनही 
स्टाट्तअप उद्ोगांना मोठ्ा प्रमािात प्रोतसा्न 
वदले आ्े.

तुम्ांला मा्हीत असू शकेल अशा का्ही 
स्टाट्तअपसड्ड्चही नािे पुढे वदलही आ्ेत ः

ओएलए (ओला OLA), ष्फ्पकाट्त, मेक 
माय वटट्प, शॉपक्लूज, टट्ाझू, झोमॅटो.

हे मराणहती हवे

(२) कौिल्यराचंरा णवकरास ः आताचया 
वशक्षिपद्तहीत विद्ार्थी जे वशकतो ते ज्ानावभमुख 
असते. ज्ानाचे वशक्षिपद्तहीमधहील स्र्ान अतयंत 
मोलाचे असले तरही वयिसायावभमुख कौशलयांचया 
प्रवशक्षिाचही गरज्ही अतयंत वनकडहीचही आ्े. तयामुळे 
उततम रोजगाराचया संधटींचा लाभ घिेे स्ियंरोजगार 
वनमा्ति करिे वकंिा उद्ोजक बनून इतरांसाठही 
रोजगाराचया निहीन संधही वनमा्ति करिे या गोष्ही 
कौशलयावभमुख अभयासामुळे शकय ्ोतहील. उदा्रिार््त, 
‘राष्ट्हीय उच्चतर वशक्षा अवभयान’ (RUSA) ्ा 
काय्तरिम. उच्च वशक्षिाचया ससं्र्ांना रोजगाराचया 
विविध क्षेत्ांमधहील ‘क्षमता बांधिही’ विकवसत करणयासाठही 
समर््त बनििे ्े या काय्तरिमाचे ठळक िैवशष्ट्य आ्े.

(३) व्यवसरा्यराणभमु्ख अभ्यरासक्म ः 
वशक्षिपद्तहीमधय े वयिसायावभमुख अभयासरिमांना 
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प्राधानय दिेे ्ही अनेक िषाांचही गरज आ्े. तसे  झालयास  
विद्ाथयाांना तांवत्क वयिसायांचया वशक्षिाचा पया्तय 
वनिडिे शकय ्ोईल. २०२० चया शैक्षविक धोरिानुसार 
माधयवमक स्तरापासूनच वयिसायावभमुख अभयासरिमांना 
असे प्राधानय देणयात आले आ्े.

(४) औद्योणगक क्षेरि आणि णिक्षि क्षेरि ्यरंाचरा 
सह्ययोग ः औद्ोवगक संस्र्ा आवि शैक्षविक संस्र्ा 
यांचया स्योगातून का्ही शैक्षविक काय्तरिम ्ातही घिेे 
याबद्दल चचा्त ्ोत आ्ेत. का्ही संस्र्ामधून असे 
काय्तरिम ्ातही घेणयात आले आ्ेत. तयामधये विज्ान, 
अवभयांवत्की, औषध वनवम्ततही, िैद्कीय, तंत्ज्ान, 
प्रसारमाधयमे, फॅशन वडझायवनंग आवि वयिस्र्ापन 
यांसारखया क्षेत्ाचंा समािेश आ्े. 

(५) उद्योजकतरा आणि सव्यंरयोजगरार णनणममिती ः 
भारत सरकार तरुिांना िेगिेगळ्ा क्षेत्ांमधये स्िततं् 
उद्ोग सुरू करणयासाठही उततजेन देत आ्े. जया 
तरूिाचंही आव्ानानंा तोंड दणेयाचही आवि धोक ेपतकरणयाचही 
तयारही असते तयांचयासाठही ्ही सिुि्तसंधही आ्े. 
स्ियंरोजगार ्ासुद्ा बेरोजगारहीिरहील एक उपाय आ्े.

तुमची प्गती तपरासून पहरा.
१. तुमचया मते बेरोजगारहीचही समस्या आटोकयात 

आिणयासाठही आपलया वशक्षिपद्तहीविारे 
काय उपाययोजना करता येईल.

२. लोकशा्ही समाजासाठही बेरोजगारही अव्तकारही 
का आ्े? दोन कारिे द्ा.

३. “लोकसंखयेचही िाढ आवि बेरोजगारही 
यांचयामधये जिळचे नाते आ्े”. चचा्त करा.

्खरालील सरकरारी ्ययोजनरंाची मराणहती ियोधरा.
◾  म्ातमा गांधही राष्ट्हीय ग्रामहीि रोजगार ्मही 

योजना (MGNREGS) - २००९
◾  प्रधानमंत्ही कुशल विकास योजना 

(PMKVY) - २०१५
◾  स्टाट्तअप इवंडया इवनवशएवटव् - २०१६

हे मराणहती हवे

उपक्म ३
तुमचया पररसरातहील २२-३० या ियोगटांतहील 

पाच नोकरदार वयक्तटींचया मुलाखतही घया. तयांचही 
शैक्षविक पाशि्तभूमही, तयांचे कामाचया जागेतहील 
अनुभि आवि तयांचया आशाआकांक्षा या गोष्टींचही 
माव्तही घया. तुम्ांला तयात का्ही सामय वदसते 
का? िगा्तत चचा्त करा.

 ६.४ िेतकऱ्यराचं्यरा आत्महत््यरा

भारताचे िि्तन कृवषप्रधान देश असे केले जाते. 
भारतातहील ७०% लोक कृषही आवि कृषही क्षेत्ाशही 
संबवंधत वयिसायात काम करतात. तयामधये शेतकऱयांचही 
संखया अवधक आ्े. गेलया दशकात शेतकऱयांचया 
आतम्तयांचही संखया साततयाने िाढत आ्े. शेतकऱयांचया 
आतम्तया ्ही अतयंत गंभहीर सामावजक समस्या आ्े. 
शेतकऱयांचया आतम्तयांचही समस्या वनमा्ति ्ोणयास 
जबाबदार असिारही कारिे पाहूया.

िेतकऱ्यराचं्यरा आत्महत््यरामंरागील करारिे

(१) प्यरामिवरिराच्यरा ऱहरासराचरा पररिराम ः गेलया 
का्ही िषाांमधये नैसवग्तक पया्तिरिाचया सुरवक्षततेसंदभा्तत 
खूप वचंता वयक्त केलही जात आ्े. मानिप्रािही 
वनसगा्तकडून अवधकावधक लाभ वमळिणयाचया प्रयतनात 
असतात. बेसुमार जंगलतोड, नैसवग्तक स्ोतांचा 
प्रमािाबा्ेर उपयोग, ‘विकासासाठही’ िैवशष्ट्यपूि्त 
नैसवग्तक स्र्ळांचा विनाश, िाढते प्रदूषि आवि ओझोन 
िायूचा र्र  पातळ  ्ोणयास कारिहीभूत असिारे 
्ररतगतृ् िायूंचे उतसज्तन, याचया पररिामामुळे वितळू 
लागलेले बफा्तचे ध्ुिहीय  आिरि, तसेच ्िामानातहील 
अनपेवक्षत बदल या सि्त गोष्टींचा अवंतम पररिाम 
नैसवग्तक पया्तिरिाचा ऱ्ास ्ोणयात ्ोतो. देश आवि 
म्ाराष्ट्ामधये एका भागात म्ापूर आवि तयाच िेळही 
दुसऱया भागात अिष्ति या घटना पया्तिरिाचया ऱ्ासाचही 
वनदश्तके आ्ेत. अशा पररष्स्र्तहीत वपकांचे अतोनात 
नुकसान ्ोते. शेतकऱयांचे अर्ा्तज्तनाचे माग्त बंद ्ोऊन 
प्रवतकूल पररष्स्र्तही वनमा्ति ्ोते. 

(२) जरागणतकीकरिराचरा पररिराम ः ्े खरे आ्े 
की आपले दैनंवदन जहीिन आता जागवतकीकरिाचया 
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प्रभािाखालही आलेले आ्े. जागवतकीकरिामुळे 
बाजारहीकरि आवि चंगळिाद यांमधये िाढ झालही आ्े. 
एकंदरहीत भौवतकिादही वयिस्र्ेत नफेखोरही ितृततहीला 
चालना वमळालही आ्े. भारतहीय अर््तवयिस्र्ेत परदेशही 
मालाचा वशरकाि झालयामुळे स्र्ावनक मालाचया खपािर 
पररिाम झाला आ्े. खुलया बाजारपेठांमुळे परदेशही 
कृषहीमाल भारतात मोठ्ा प्रमािािर आयात कलेा जातो. 
तयामुळ े भारतातहील कृषहीमालाचया खपािर प्रवतकूल 
पररिाम ्ोतो.

(३) कजमिबराजरारीपिरा ः शेतकरही प्रवतकूल 
पररष्स्र्तहीमधून बा्ेर पडणयासाठही बहुतेक िेळेला 
सरकारही ससं्र्ा, बँका वकंिा सािकार यांचयाकडून कज्त 
घेतात; परंतु जर पहीक नहीट आले ना्ही तर घेतलेले कज्त 
फेडिे तयानंा अनेकदा शकय ्ोत ना्ही. नावपकीमुळे 
आवर््तक संकटात सापडलेला शेतकरही अखंड कजा्तचया 
ओझयाखालही दबलेले आयषु्य जगत रा्तो. शेतकऱयािर 
या पररष्स्र्तहीचे असह् ओझे ्ोते. यातहील बरेचजि 
कुटुंबाचे एकमिे कमािते पुरुष सदस्य असतात. कतया्त 
पुरुषाचया मनािर असलेलया या ओझयामुळे कळत 
नकळत घरातहील पुढचया वपढहीिर्ही दडपि येऊ लागते. 
अशा वनराशाजनक पररष्स्र्तहीत का्ही शेतकरही 
आतम्तयेचा वनि्तय घेतात. यावशिाय म्ागडे वबयािे 
विकत घेणयासाठही शेतकऱयाला पुन्ा पुन्ा कज्त घयािे 
लागते. तयातून शेतकरही अवधकावधक कज्तबाजारही ्ोत 
जातो.

म्ाराष्ट्ाचया विदभ्त प्रदेशामधहील शेतकऱयांनही 
कापसाचे उतपादन िाढािे म्िून बहीटही (Bacillus 

thuringiensis) या नािाने ओळखले जािारे 
सुधाररत िािाचे म्ागडे वबयािे िापरायला सुरुिात 
केलही.

मात् बहीटही वबयािासाठही वसंचनाचही उततम 
सोय असिे आिशयक असते. ते ने्महीच, विशेषतः 
मोसमही पाऊस अपुरा झाला तर, शकय ्ोतेच असे 
ना्ही. अशा पररष्स्र्तहीत वपकाचे नुकसान ्ोते. 
एिढेच नव्े तर प्रतयेक लागिडहीसाठही बहीटही वबयािे 
नवयाने विकत घयािे लागते.

हे मराणहती हवे

(४) अज्रान ः कृषही क्षेत्ातहील निहीन तंत्ज्ान आवि 
लागिडहीचया पद्तही यांचही माव्तही शेतकऱयांना असतेच 
असे ना्ही. ्े अज्ान शेतकऱयांचया प्रगतहीमधहील एक 
मोठा अडर्ळा आ्े.

(५) जणमनमरालकीची णवरमतरा ः भारतातहील 
शेतकऱयांचया मालकीचया जवमनहीचा वनकष लािला तर 
असे वदसून येते की, ते िेगिेगळ्ा भागात विभागले 
गेले आ्ेत. जसे की, मोठ्ा जवमनहीचही मालकी असिारे 
शेतकरही, मधयम भूधारक शेतकरही, अलपभूधारक शेतकरही 
आवि भवूम्हीन शेतमजूर. जमहीनदारांकडे मोठ्ा प्रमािािर 
शेतजवमनहीचही मालकी असते. तसेच मधयम ते छोटे 
भूधारक शेतकऱयांचे प्रमाि मोठे आ्े. तयांचया तुलनेत 
मोठ्ा जमहीनदारांचही आवर््तक पररवस्र्तही सुरवक्षत असते. 
भूवम्हीन शेतमजूरांचा एक मोठा गट रोजंदारहीसाठही 
इतरांचया शेतजवमनहीिर अिलंबून असतो. 

(६) हुुंंडरापद्ती ः ग्रामहीि भारतातहील शेतकरही 
हुंडापद्तहीचया प्रर्ेमुळे खचून गेलेला आ्े. अनेकदा ते 
शेतकामाचया वनवमतताने ते बँका, पतपढेा यांसारखया 
संस्र्ा वकंिा सािकाराकडून कज्त काढतात. परंतु कजा्तचही 
रक्कम हुंडा देणयासाठही आवि खासगही कामासाठही खच्त 
करून बसतात. हुडंा दिेे ्ा कायद्ाने गुन्ा असून्ही़ 
्ही दषु् प्रर्ा र्ांबलेलही ना्ही. म्ाराष्ट्ातहील विदभ्त 
आवि मराठिाडा या भागांमधये झालेलया शेतकरही 
आतम्तयेचया घटनांमधये ्े कारि प्रामुखयाने पुढे 
आलेले आ्े.

िेतकऱ्यराचं्यरा आत्महत््यराचंे पररिराम

(१) कुटुुंंबरावर हयोिराररा पररिराम ः आतम्तया 
करिारा शेतकरही जर कुटुंबाचा एकमेि वमळिता सदस्य 
असेल तर तो अर्ा्ततच कुटुंबातहील इतरांसाठही, विशेषतः 
तयाचया बायकामुलांसाठही, एक जनमभराचा भािवनक 
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धक्का असतो. तयाचंा आवर््तक आवि भािवनक आधारच 
गळून पडतो.

(२) पत्नीवरील पररिराम ः कदावचत शेतकऱयाचया 
पतनहीला अर्ा्तज्तनाचही संपूि्त जबाबदारही स्िहीकारािही 
लागते. बहुतेकदा वतचयाजिळ का्ही विशेष कौशलय 
नसते. पुरेसा अनुभि नसतो. अशा पररष्स्र्तहीत शारहीररक 
कष्ांचही कामे करिे ्ा एकच पया्तय वतचयापुढे वशल्क 
रा्तो.

(३) मुलरांवरील पररिराम ः मुलांना्ही, अपररपक्व 
ियात निहीन जबाबदाऱया उचलणयाचही िेळ येेते. का्टींना 
वशक्षि अध्तिट सोडिे भाग पडते. पया्तयाने शाळेतहील 
विद्ार्थी गळतहीचही संखया िाढत जाते. एक पालक 
गमािणयाचे मुलांचया मनािर उमटिारे िि अनेक 
प्रकारचे असतात.

(४) अ्मिव्यवस्ेवर हयोिराररा पररिराम ः गािातहील 
एखाद्ाच शेतकऱयाने आतम्तया केलही, तरही गािातहील 
इतरांचे धैय्त कमही करणयास तही घटना पुरेशही असते, ्े 
उघड आ्े. तयामुळे तयार झालेले नैराशयाचे िातािरि 
गािातहील तरुि मुलांना एक वयिसाय म्िून शेतहीचा 
स्िहीकार करणयापासून पराितृतत करिारे असते. तयातहील 
अनेकजि कामाचया शोधासाठही श्राकडे जाणयाचे 
ठरितात. जर शेतहीवयिसाय ्ा तरुिांना आकवष्तत करू 
शकला ना्ही तर तयाचा दहीघ्तकालहीन पररिाम काय असू 
शकतो याचही कलपनाच न केलेलही बरही. 

(५) सरामराणजक वरातरावरिरावर हयोिराररा पररिराम ः 
एका शेतकऱयाचया आतम्तयेचा वकंिा आतम्तयेचया 
प्रयतनाचा गािातहील इतर रव्िाशांचया मनािर ्ोिारा 
पररिाम अस्ाययता, भािना, भय, लाज आवि नयूनगंड 
या भािनांचे मळभ सि्त गािािर पसरून गािातहील 
िातािरि दवूषत ्ोते. तयामुळे गािातहील लोकांचे 
मनोधयै्त खचु शकते. राजयातहील विवशष् भागातहील 
वकंिा एकंदरहीतच म्ाराष्ट्ातहील शेतकऱयांचया 
आतम्तयांचया िाढतया संखयेमागहील ्े िास्ति आ्े. 
एखाद्ा राजयाचही राजयाबा्ेरहील प्रवतमा्ही अशा 
घटनांमुळे डागाळते.

िेतकरी आत्महत््यरा ्रंाबवण्यराचे उपरा्य 

(१) संकटग्सत िेतकऱ्यरांनरा आधरार देण्यराची 

व्यवस्रा ः अिष्ति, नावपकी, कज्तबाजारही ष्स्र्तही 
यांसारखया आपततही शेतकऱयांिर कोसळतात तेव्ा तयांना 
आवर््तक आवि मानवसक आधार देणयासाठही कायमस्िरूपही 
वयिस्र्ा असिे आिशयक आ्े. 

(२) णवमरा ः नैराशयजनक पररष्स्र्तहीत असलेलया 
शेतकऱयाला आवि तयाचया कुटुंबातहील सदस्यांना 
वदलासा वमळािा यासाठही आयवुि्तमा तर नावपकीचया 
आवि वकडहीचया नुकसानहीसाठही शेतहीचा पहीक विमा 
वमळायला ्िा. 

(३) िेतकरी ते ग्राहक ्ेट णवक्ी ्ययोजनरा ः 
ग्रामहीि भागात शेतही करिाऱया शेतकऱयांचा माल 
विरिीसाठही भारताचया अनेक भागांमधये पाठिला जाऊ 
शकतो. तयासाठही दूरिरचया बाजारपेठा आवि शेतकरही 
यांचयामधये मधयस्र्ांचही, दलालांचही साखळही उभही रा्ते. 
विरिीतहील नफयाचा सिा्तवधक व्स्सा या मधयस्र् आवि 
दलालांचया ष्खशात जातो. शेतकऱयाचया, विशषेतः 
अलपभधूारक शतेकऱयाचया िाट्याला नफयातहील फारच 
कमही व्स्सा येतो. मधयस्र् आवि दलाल यांचे म्त्ि 
कमही करिाऱया ‘शेतकरही ते ग्रा्क र्ेट विरिी योजना’ 
शेतकऱयांचे शोषि र्ांबिू शकतहील. 

(४) पराण्यराचरा संच्य (परािीसराठरा) ः वसंचन ्ही 
शेतहीचही मूलभूत गरज आ्े. मात् भारतात पूर, अिष्ति 
्े ने्महीचेच आ्े. तया पाशि्तभूमहीिर पािसाचया पाणयाचा 
संचय आवि पाणयाचे वयिस्र्ापन काळजहीपिू्तक ्ोिे 
आिशयक आ्े. पाणयाचा संचय करणयाचही जबाबदारही 
फक्त सरकारचही आ्े अशही मनोधारिा चुकीचही आ्े. 
तयासाठही विविध संस्र्ा आवि वयक्तहीगत पातळहीिर 
लोकांनही्ही पुढे येिे गरजेचे आ्े. 

(५) बँकरांची भणूमकरा ः बँका तसेच स्कारही 
पतपेढा यांनही कज्तवितरिाचे तयांचे वनयम आवि अटही  
शेतकऱयाला जाचक ठरू नयेत ्े पा्िेे जरूरहीचे आ्े. 
तसेच शेतकऱयांना बचतहीचही सिय व्ािही म्िून प्रयतन 
करिे्ही गरजेचे आ्े. बँका आवि आवर््तक वनधहीचा 
पुरिठा करिाऱया इतर संस्र्ांकडून कज्त वमळिणयातहील 
कायदेशहीर अडचिटींमुळे शेतकऱयांना नाईलाजाने 
सािकाराकडून कज्त घयािे लागते. अशा पररष्स्र्तहीत 
सरकारने जा्हीर केलेलया कज्तमाफी योजनांचा तयांना 
फारसा उपयोग ्ोत ना्ही. ते कायमच कजा्तचया 
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ओझयाखालही दबलेले आवि सािकाराचया पाशात 
अडकलेले रा्तात. 

(६) आंतरपीकपद्ती ः िषा्ततून एकदाच एक 
पहीक घेणयाऐिजही दोनदा वकंिा शकय असलयास तहीनदा 
पहीक घेिे तसेच आंतरवपके घेिे ्े अवधक लाभदायक 
ठरेल. तयासाठही शेतकऱयांना प्रवशक्षि देिे आवि उततम 
वबयािे, खते, कीटनाशके सिलतहीचया दरात उपलबध 
करून देिे आिशयक आ्े.

‘आंतरपहीक घिेे वकंिा वमश्र पहीकपद्तही’ 
म्िजे एकाच शेतात शेतहीचया एका ्ंगामात दोन 
वकंिा अवधक वपके घिेे. ्ा बहुविध लागिडहीचा 
प्रकार आ्े.

हे मराणहती हवे

प्गती तपरासरा
(१) “आंतरपहीकपद्तही शेतकऱयाला 

लाभदायक ठरते”. चचा्त करा. 
(२) शेतकऱयापुढे वसंचनाचही समस्या असते, 

असे तुम्ांला का िाटते? दोन कारिे 
द्ा. 

(३) शेतकऱयांचया आतम्तया र्ांबिणयासाठही 
तयांना समुपदेशनाचही आिशयकता आ्े 
याचे समर््तन करा. 

 
६.५ घरगुती णहंसरा  

कुटुंबातहील वयक्तटींकडून केलया जािाऱया 
अतयाचाराला कौटुंवबक व्ंसा असे म्टले जाते. व्ंसा  
्ही  मानवसक, भािवनक, िावचक आवि शारहीररक 
प्रकारचया छळाचया स्िरूपाचही असते. कौटुंवबक 
व्ंसेमधय ेछळ करिारही आवि तया छळाला बळही पडिारही 
अशा दोन वयक्तही असतात. बहुतेक िेळही कौटुंवबक 
व्ंसेचया प्रसंगांचही नोंद ्ोत ना्ही कारि ्ही बाब 
िैयष्क्तक आ्े असे समजले जाते आवि वपततृसतताक 
वयिस्र्ेमधये असे प्रसंग घडणयामधये का्ही विपरहीत 
आ्े, असे मानले जात ना्ही. ्े लक्षात घयायला ्िे 
की कौटुवंबक व्ंसेला बळही पडिारही वयक्तही कुटुंबातहील 

कोिही्ही असू शकते कौटुंवबक व्ंसेमधये ल्ान, मोठे, 
स्त्ही, पुरुष, ततृतहीयपरं्ही असे कसलेच भेद उरत ना्हीत. 

कौटुणंबक णहंसेची करारिे  

(१) णपतृसत्तराक पद्त ः भारतहीय समाज ्ा 
मुखयतः वपततृसतताक आ्े. याचा अर््त आपलया समाजात 
पुरुष आवि इतर यांचयामधये सततचेा असमतोल आ्े. 
समाजातहील ष्स्त्यांना ्ळू्ळू प्रवतष्ठा वमळत आ्े परंतु 
ततृतहीयपंर्ही वयक्तही आवि ल्ान ियाचही मुले यांचा दजा्त 
मात् अजून्ही दुययम आ्े. वपततृसतताक पद्तहीमधय े
पुरुषांचा अवधकार गतृ्हीत धरलेला असतो. 

(२) असुरणक्षततरा ः एका जोडहीदाराचया, विशेषतः 
परुुषाचया मनातहील असरुवक्षतता दसुऱया जोडहीदाराविषयहीचा 
संशय बळाििे, अ्ंकार दुखािला जािे, अवधकाराला 
आव्ान वदलयाचही भािना वनमा्ति ्ोिे, दुसऱयाचया 
वनष्ठेविषयही शंका िाटिे, अशही विविध रूपे धारि 
करते. कौटुवंबक व्ंसेला जनम देणयासाठही अशही कारिे 
पुरेशही असतात. 

(३) नरातेसंबंधरातील दुररावरा ः जोडपयाचे िैिाव्क 
नाते वकंिा घरातहील इतरांचे परस्परांशही असलेले नाते 
यांचयात वबघाड वनमा्ति ्ोणयासाठही अनेक गोष्ही 
कारिहीभूत असतात. तयामधये एकमेकांविषयही 
असुरवक्षततेचही भािना, संशय, ियातहील/वपढहीतहील अंतर, 
सांस्कृवतक अंतर आवि एकमेकांशही न पटिे, अशा 
गोष्टींचा समािेश असतो. तयातून वतरकस बोलिे, 
परस्परांविषयहीचया तरिारही, नािे ठिेिे, अपमानकारक 
शबदांचा िापर आवि शारहीररक इजा करिे यांसारखया 
गोष्टींचही सुरुिात ्ोते. 

(४) परंपररा आणि धराणममिक दृणष्टकयोन ः कुटुंबसंस्र्ा, 
वििा्संस्र्ा, धम्त यांबाबतहीत असलेलया परंपरािादही 
धारिांमुळे आयषु्याचया प्रतयेक क्षेत्ात पुरुषांना ष्स्त्यांपेक्षा 
प्राधानय वदले जाते. अशा पररष्स्र्तहीत वलंगभेदािर 
आधारलेलया सामावजक वयिस्र्ेत वयक्तहीिर 
ल्ानपिापासूनच वलंग, िय, अनुभि, अवधकार यांनुसार 
असलेलया अपेक्षांचही पूतथी करणयाचे संस्कार केले जातात. 
तयामुळे कुटुंबातहील व्ंसा वबनविरोध स्िहीकारलही जाते. 

(५) लैंणगक वतमििुकीसंबंधीचे परारंपररक संकेत ः 
लैंवगक ित्तिूक आवि स्त्हीपुरुषांचया पठडहीबद् कौटुंवबक 
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भूवमकांचया बाबतहीतहील संकेतांचया विरोधही ित्तनाचा 
पारंपररक वपततृप्रधान कुटुंबामधये विरोध केला जातो. 
घरातहील तरुि वपढहीतहील मुलामुलटींिर तयांचया ियात 
येणयापासून ते प्रौढ ्ोणयापयांतचया िषाांमधये तयांचयािर 
घरातहील िवडलधाऱयांकडून कडक वनबांध लादले जातात. 
किेळ मुलटींचयाच बाबतहीत नव्े तर कुटुंबात कोिही 
वकन्नर (उभयवलंगही) वकंिा ततृतहीयपंर्ही वयक्तही वकंिा 
लैंवगक ित्तिुकीचया संकेताचया विरोधही ित्तन करिारे 
कोिही असेल तर तया वयकतटींचया बाबतहीत्ही भेदभाि 
केला जातो, असे वदसते.

मानिही ित्तनाला दोन वभन्न आवि विरोधही 
वलंगभाि साचामधये सामावजकीकरिाविारे 
बसिणयाचया प्रयतनाला वभन्नवलंगही ित्तनमानक 
(heteronormativity) असे म्टले जाते. या 
वभन्न विरोधही िगाांमधून अपेवक्षत सामावजक ित्तन 
म्िजे पुरुषार््त ि स्त्हीति. वभन्न लैंवगकता ्ही एक 
सामावजक बांधिही आ्े आवि बऱयाचदा याचा 
संबंध विषम लैंवगकतेशही जोडला जातो.

(६) दुबमिलतरा ः कौटुंवबक व्ंसाचाराला बळही 
पडिाऱया वयक्तही स्सा दुब्तल असतात. तयांमधये तरुि, 
मुले़, ष्स्त्या, वदवयांग वयक्तही, ितृद्, वयक्तही आवि 
आवश्रत यांचा समािेश असतो. आवर््तक परािलंवबति, 
सततेचा अभाि यांमुळे या वयक्तही सततचया शोषिाचया 
जाळ्ात अडकतात. ल्ान मुलांिर आवि ितृद् 
वयक्तटींिर अतयाचार ्ोणयाचही उदा्रिे अनेकदा प्ायला 
वमळतात. 

कौटुंणबक णहंसेचे पररिराम

(१) मरानणसक आघरात  ः कौटुंवबक व्ंसेचे 
मानवसक आवि भािवनक व्ंसेमुळे ्ोिारे आघात प्रतयक्ष 
व्ंसेचया प्रसंगानंतर्ही दहीघ्तकाळ वटकतात. कौटुवंबक 
व्ंसेला बळही पडलेलया वयक्तटींना समुपदेशानाचही तहीव्र 
गरज असते. प्रसंगही तयांना मानसोपचार्ही घयािे लागतात. 
कौटुंवबक व्ंसेचा गंभहीर पररिाम पहीवडत वयक्तहीचया 
मानवसक आरोगयािर ्ोतो. 

(२) अपिूमितेची भरावनरा ः कौटुवंबक व्ंसेने पहीवडत 
असलेलया वयक्तटींमधलही स्ितःचही धयेये आवि आकाकं्षा 

पूि्त करणयाचही क्षमता ्रिून जाते. तयांचया ठायही नैराशय 
वनराशािाद, नकारातमकता आवि इतरांबद्दल विशिासाचा 
अभाि वनमा्ति ्ोतो. तयातून अपुरेपिाचही भािना घेऊन 
जगिाऱया वयक्तही तयार ्ोतात. 

(३) आरयोग्यरावर प्णतकरूल पररिराम ः मनोशारहीररक 
अस्िस्र्ता म्िजे मानवसक ताितिाि वकंिा मानवसक 
आघाताचा शरहीरािर ि मनािर पररिाम ्ोिे. उदा्रिार््त, 
नकळत अरं्रूि ओले करणयाचही सिय, अनपवेक्षत 
भािनावतरेक, मव्लांमधहील मावसक पाळहीचही 
अवनयवमतता, जयेष्ठांमधहील नैराशय इतयादही. 

(४) णहंसक प्वृत्ती ः व्ंसक िातािरिात मोठ्ा 
झालेलया मुलांना व्ंसा स्िाभाविक िाटते. उदा्रिार््त, 
अशही मुले ियात येतात तेव्ा जोडहीदाराला वकंिा पतनहीला 
शारहीररक इजा करिे तयांना गैर िाटत ना्ही वकंिा का्ही 
ष्स्त्यांना पवतचही व्ंसक कृतय े गैर िाटत ना्हीत वकंबहुना 
पतहीचा अतयाचार वनमूटपिे स्न केला पाव्जे असे 
तयानंा िाटत असते.  

(५) व्यक्ीगत उत्परादकतरा कमी हयोिे ः शारहीररक 
आवि मानवसकरहीतया दुब्तल असलेलही अनेक ल्ान मुले 
असतात. अशा मुलांना प्रौढपिही तयांचया क्षमतांचा पिू्त 
विकास साधता येत ना्ही. पया्तयाने तयांचयातहील 
उतपादनक्षमता कमही ्ोते. 

कौटुणंबक णहंसेवरील उपरा्य   

 कौटुवंबक व्ंसेिर कोिता्ही झटपट उपाय ना्ही. 
तरही्ही का्ही उपाय योजता येऊ शकतात. जसे की,

(१) जरागृती णनमरामिि करिे ः जोपयांत कौटुवंबक 
व्ंसेचया प्रसंगांचही माव्तही बा्ेरचयांना ्ोता कामा नये 
अशही धारिा समाजात आ्े, तोपयांत वतला स्िाभाविकतेचे 
स्िरूप वदले जाईल. तयामुळे एकविसावया शतकातहील 
सुसंस्कतृ समाजात कौटुंवबक व्ंसेला मानयता वमळिार 
ना्ही यासंबंधहीचही जागतृतही वनमा्ति करायला ्िही. 
इतरांसाठही विघातक अशही विचारधारा वकंिा पुरुषही 
सामथया्तचया साचेबद् प्रवतमा बदलायला ्वयात. ्े 
समानता आवि सामावजक नयायाचया तत्िांिर विशिास 
ठिेिाऱया मनोितृततहीला आवि िास्तििादही विचारांना 
प्रोतसा्न वदलयाने ्ोऊ शकेल.   

(२) व्यणकतमत्व णवकरास  ः दुब्तल समजलया 
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जािाऱया वयक्तटींनही स्ितःमधहील शक्तही आवि क्षमतांचा 
अवधकावधक विकास साधून स्ितःच स्ितःचया 
वयवकतत्िाचा विकास घडििे गरजेचे आ्े. तयासाठही 
तयांना स्िमदत गट, स्ियंसेिही ससं्र्ा, समियस्क वमत्, 
समाजसिेक अशा विविध वठकािांहून मदत वमळिता 
येते. 

(३) प्सरारमराध्यमरांची भणूमकरा ः प्रसारमाधयमे 
कौटुवंबक व्ंसेचया संदभा्तत जनजागतृतही आवि लोकांमधये 
या समस्येबद्दल संिेदनशहीलता वनमा्ति करणयाचे काम 
करू शकतात. लोकांमधहील या समस्येबद्दलचे अज्ान 
जयानंही या समस्येिर मात करणयात यश वमळिले आ्े. 
अशांचया जहीिनक्ािहीिर आधाररत काय्तरिमांमधून या 
विषयासंबंधहीचे अज्ान दूर करता येिे शकय आ्े. 

(४) णबगर सरकरारी सेवराभरावी संस्राचे करा्यमि ः 
वबगर सरकारही संस्र्ा कौटुंवबक व्ंसेचया संदभा्तत 
म्त्िाचे काम करू शकतात. मदतहीचही गरज असिाऱया 
ष्स्त्या, मुले, अपंग वयक्तही, ततृतहीयपंर्ही पुरुष, मुले आवि 
ितृद् वयक्तही यांचयासाठही काम करिाऱया अनेक वबगर 
सरकारही सिेाभािही ससं्र्ा आ्ेत. अशा संस्र्ांना 
कायदेशहीर सल्ा देिाऱया संस्र्ा आवि पोलहीस विभागाचे 
पाठबळ वमळते. या दोन्टींचया स्काया्तने कौटुवंबक 
व्ंसेला बळही पडलेलया पहीवडत वयकतहीला नयाय वमळिून 
देणयास मदत ्ोते. 

(५) करा्यद्राची भणूमकरा ः कायदा स्िबळािर 
समाजामधये बदल घडिून आिू शकत ना्ही. परंतु 
कायदेशहीर आवि घटनातमक तरतुदटींमुळे गरजूंना वयासपहीठ 
वमळते. उदा्रिार््त, भारतहीय वपनल कोडमधहील कलम 
३७७ रद्द केलयामुळे एलजहीबहीटही या सदराखालही येिाऱया 
वयक्तटींना कायदेशहीर संरक्षि वमळाले. या कायद्ामुळे 
कुटुंबातहील इतर लैंवगकता असिाऱया सदस्यांचे 
सबलहीकरि ्ोताना वदसते.

(६) पयोणलसरांची भूणमकरा ः कायद्ाचही 
अंमलबजाििही करिाऱया पोवलसांमधये कौटुंवबक 
व्ंसेविषयही संिेदनशहीलता असणयाचही आिशयकता आ्े.  
बऱयाचदा पोवलसांमधये याविषयही जागरूकता नसते.  
अशा प्रकारचे प्रसंग ्ाताळताना पोवलसांकडून सांवगतले 
जाते की, ्ा घरगुतही विषय आ्े ि तो कुटुंबातच 
सोडिािा. अशा  प्रकारचही मानवसकता बदलणयाचही गरज 

आ्े. ्ही पोवलसांचही अनास्र्ा बदलणयाचही गरज आ्े. 
आज वस्त्यांबाबतहीत घडिाऱया अशा प्रकारचया 
व्ंसाचाराचे प्रसंग ्ाताळणयासाठही मव्ला पोवलसांचही 
वनयुकतही विशेषकरून करणयात आलेलही आ्े.  

ककृती ४
‘बेल बजाओ आदंोलना’ संदभा्तत माव्तही शोधा. 

या माव्तहीिर आधाररत छोटही नावटका िगा्तमधये सादर 
करा.

प्गती तपरासरा
‘बेल बजाओ आंदोलन’ या सामावजक 

मोव्मे संदभा्तत ः
(१) अशा सामावजक मोव्मांचही उपयोवगता 

स्पष्ट करा.
(२) अशा मोव्मांचा प्रसार ्ोणयासाठही ि 

तया ितृद्टींगत ्ोणयासाठही काय 
आिशयक आ्े?

(३) अशा मोव्मा म्ानगरांमधये यशस्िही 
ठरतहील का? याबद्दल तुमचे मत स्पष्ट 
करा.

६.६ व्यसन  
(मरादक/अमली पदरा्मि, आंतरजराल, भ्रमिधवनी)  

व्यसनराधीनतरा
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व्यसनराधीनतेचरा अ्मि ः सामानयपिे शारहीररक आवि/
वकंिा मानवसकररतया वयकतहीचे मद्, अमलही पदार््त, 
आंतरजाल (Internet) वकंिा भ्रमिधिनही (मोबाईल) 
यांिरहील अिलंवबति जेव्ा िाढते तया अिस्र्ेला 
‘वयसनाधहीनता’ असे म्ितात. विशेषतः वयसनाधहीन 
वयकतटींना अशा गोष्टटींचही तहीव्र इचछा ्ोत असते; तयाचंे 
अशा पदार्ाांिरहील अिलंवबति ्ळू्ळू िाढत जाते. 
वयसनाधहीन वयकतही असे पदार््त वमळिणयाकररता कोितया्ही 
र्रास जािू शकते. असे पदार््त वमळाले ना्हीत तर 
पराकोटहीचा राग, व्ंसा आवि मानवसक अस्िस्र्ता अशा 
भािना वयकतहीस अनािर ्ोतात. अशा मानवसक आवि 
शारहीररक अिलंवबतिाचा तया वयकतही आवि समाजािर 
मोठ्ा प्रमािात घातक पररिाम ्ोत असतो. 

वयसन अनेक प्रकारचे असते. या पाठ्पसु्तकात 
पुढे िि्तन केलेलया वयसन प्रकारािंर लक्ष केंवद्रत केलेले 
आ्े.

(अ)  मरादक/अमली पदरा्रायंचे व्यसन ः याचा 
संबंध रासायवनक पदार्ाांचया सेिनािर असिाऱया 
मानवसक आवि शारहीररक अिलंवबतिाशही आ्े. अशा 
वयसनाचया अधहीन असिाऱया वयक्तहीला संबवंधत 
रासायवनक पदार्ा्तचे सेिन र्ांबिलयास टोकाचया 
अस्िस्र्तेचही लक्षिे वदसू लागतात. या लक्षिांना ‘वियोग 
(विडट्ॉिल) लक्षिे’ असे म्ितात.

मद्, चरस, कोकेन, तंबाखू, गुटखा यांसारखया 
पदार्ाांचया सेिनामुळे शरहीरस्िास्थय तर वबघडतेच, 
वशिाय कुटुंब, वमत्, कामाचही जागा आवि कायदा 
यांचयाबाबतहीत अनेक समस्या वनमा्ति ्ोतात. एका 
प्रकारचे वयसन करिारही वयक्तही इतर प्रकारचया वयसनांना 
स्ज बळही पडतात.

बहुतेक िेळा मद्, तंबाखू, इतर अवधकृत औषधे 
आवि अनवधकृत रासायावनक पदार््त वकंिा मानवसक 
ष्स्र्तही बदलिारे अमलही पदार््त यांचे वयसन केले जाते. 
अशा पदार्ाांचया सिेनामुळे वयसनाधहीन वयवकतंचा तसेच 
तया वयक्तहीशही संबंवधत इतरांचया शारहीररक आवि 
मानवसक स्िास्थयािर विपररत पररिाम ्ोतो. वयसनाधहीन 
वयक्तहीकडून समाजविरोधही कृतये घडणयाचही वकंिा तही 
वयक्तही कमालहीचया नैराशयाला बळही पडणयाचही शकयता 
वनमा्ति ्ोते.

तंबाखूचे वयसन ‘तंबाखू खािे’ वकंिा ‘धमू्पान’ 
अशा प्रकारचे असते. तंबाखूमधये ‘वनकोवटन’ नािाचे 
मेंदूिर पररिाम करिारे द्रवय असते. तंबाखूचे वयसन 
शारहीररक-मानवसक स्िरूपाचे असते आवि ते सोडिे 
स्ज शकय ्ोत ना्ही. या वयसनाचा अतयंत भयकारक 
पररिाम म्िजे तोंड, घसा आवि फुपफुसांचा कक्करोग 
्ोिे, ्ा ्ोय. तंबाखूचया वयसनाचा प्रादुभा्ति समाजाचया 
आवदिासही, ग्रामहीि आवि श्रही अशा सि्तच र्रांमधये 
वदसून येतो. विडही वकंिा वसगारेट यांविारे आवि हुक्का, 
वचलहीम, हुकलही, छुट्ा वकंिा धुमतही अशा साधनांविारे 
धमू्पान केले जाते.

भारत सरकारचया नॅशनल सॅमपल सव्षे या 
खातयाचया अ्िालानुसार १०-१४ िषाांचया ियोगटांतहील 
२ कोटही मुले तंबाखूचया वयसनाचया आ्ारही गेलयाचा 
अंदाज आ्े. तसेच असे्ही म्टले आ्े की प्रवतवदनही  
अंदाजे ५५०० लोक नवयाने तंबाखूचे सेिन करिाऱयांमधये 
सामहील ्ोतात. पररिामही प्रवतिषथी या संखयेमधये २० 
लाखाचही भर पडत आ्े.

l ‘मद्’ प्रकारात समाविष् असिाऱया 
पेयांमधये ‘इर्ेनॉल’ ्े द्रवय असते. ते धानये, फळे 
वकंिा इतर शक्करायुक्त पदार््त कुजिणयाचया प्रवरियेविारे 
वनमा्ति केले जाते. मद् ्े उदासहीनता वनमा्ति करिारे 
द्रवय आ्े. तयाचया सिेनामुळे मेंदू आवि मजजाससं्र्ा 
यांचे काय्त मंदािते.

l भारतातहील वकशोरियहीन मुलांमधये ‘वहराइटनर’ 
सेिन करिाऱयांचही संखया िाढत आ्े. व्ाइटनरमधय े
‘टट्ायक्लोरोइर्ेन’ ्े द्रवय असते. ्े द्रवय रंगविरव्त, 
गोड गंध असलेले अष्स्र्र द्राििाचया स्िरूपात 
असते. तयाचे वयसन चटकन लागते.

l गुट्खरा ्ा तंबाखूचा अंश असलेलही सुपारही 
तोंडात ठिेून चघळलही जाते. तयाचे वयसन लागते. 
या पदार्ा्तत कक्करोगजनक द्रवये असलयाचे वसद् 
झालेले आ्े.

l	अमली पदरा्मि यामधये रासायवनक द्रवये 
असतात आवि तयांचे वयसन चटकन लागते. अशा 
प्रकारचही द्रवये असलेलही औषधे िैद्कीय 
सललयानुसारच िापरायला ्िहीत. तयांचा अवनयंवत्त 
िापर अव्तकारक असतो.
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भारतातहील तरुि वपढहीमधये मादक पदार्ाांचया 
अवनयंवत्त सिेनाचे िाढते प्रमाि ्े धोकयाचही घंटा 
िाजििारे आ्े. बदलिारही नैवतक-सामावजक 
मूलयवयिस्र्ा, िाढता आवर््तक ताि आवि ढासळिारे 
नातेबंध यांसारखे घटक तयासाठही कारिहीभूत आ्ेत. 
जागवतक आरोगय ससं्र्ेचया (WHO - िलड्त ्ेलर् 
ऑग्तनायझेशन) एका अ्िालानुसार नशाजनक रासायवनक 
द्रवये असलेलया औषधांचा केलेला गैरिापर वकंिा 
अधूनमधून केलेले सेिन या गोष्ही वनतयाचया ्ोऊ 
लागलेलया आ्ेत आवि तयाचा मानयताप्राप्त िैद्कीय 
प्रिालहीशही का्ही संबंध नसतो.

संयुक्त राष्ट्े (युनायटेड नेशनस) या संघटनेचया 
एका अ्िालानुसार भारतातहील ‘्ेरॉइन’ या अफूचया 
अका्तपासून बनिलेलया अमलही द्रवयाचे सेिन करिाऱया 
नोंदिही केलेलया लोकांचही अवधकृत संखया १ कोटही आ्े 
तर नोंदिही न केलेलया लोकांचही अनवधकृत संखया ५ 
कोटही इतकी आ्े.

भांग, अफू आवि जयांमुळे नशा येऊ शकते अशही 
भारतहीय बनािटहीचही औषधे यांचे अवतररक्त सेिन भारतात 
केले जाते. चरस, भांग आवि गांजा यांचे सिेन तर 
भारतभरातहील अनेकजि करतात. कोडेन ्े द्रवय जयांमधये 
िापरलेले असते अशा खोकलयाचया औषधांचा िापर 
वयसनासाठही सरा्तस केला जातो.

अशा तऱ्ेने मादक वकंिा अमलही पदार्ाांचे वयसन 
्ही एक गुंतागुंतहीचही समस्या असून तयाचे सामावजक, 
सासं्कृवतक, शारहीररक, भौगोवलक, ऐवत्ावसक आवि 
आवर््तक असे अनेक पैलू आ्ेत.

सधया अष्स्ततिात असलेलया ‘धूम्पान 
वनवषद्’ कायद्ाविारे (२००८) साि्तजवनक 
वठकािही धूम्पान करणयािर बंदही घालणयात आलही 
आ्े.

तंबाखूचा अंश असलेलही उतपादने खरेदही 
करणयािर ियाचया १८ िषाांपयांत बंदही आ्े.

१८ िषाांखालहील वयक्तहीला तंबाखूशही संबवंधत 
असलेलया कोितया्ही उद्ोगधंद्ांमधये नोकरहीिर 
ठेिणयास बंदही आ्े.

हे मराणहती हवे

(ब) आंतरजरालराचे व्यसन ः आपि आज अशा 
युगात आ्ोत वजर्े ज्ानाचा स्फोट ्ोत आ्े. माव्तहीचही 
उपलबधता भूतकाळात कधही नव्तही एिढही िाढलेलही 
आ्े. तुमचयापैकी बहुतेकांना शाळेत, भ्रमिधिनहीिर 
वकंिा घरामधये आंतरजाल जोडिहीचही सोय उपलबध 
आ्े. माव्तहीचही उपलबधता ्ही चांगलहीच गोष् आ्े 
कारि तयामुळे कोितया्ही विषयासंबंधही स्ज जािून 
घेता येते. ्ही माव्तही आशय कलातमक दृशये, वचत्े, 
आलेख, सांखयहीवकय इतयादही प्रकारचही असते. आंतरजाल 
्े संपूि्त आभासही जग आवि सामावजक माधयमांचया 
जगामधये प्रिेश वमळिून देते. मग ते समस्या वनमा्ति 
करिारे असू शकते, असे म्टले तर तुम्ांला वनष्शचतच 
आशचय्त िाटेल. 

आंतरजाल ्ा एक वचंतेचा विषय का असू शकतो, 
याचा उलगडा करिाऱया का्ही वनिडक मुदड्ड्द्ांचा 
विचार करूया.

सि्तसाधारि पररष्स्र्तहीत आंतरजालाचा उपयोग 
करिे ्ही का्ही समस्या असू शकत ना्ही़ तयाला ‘वयसन’ 
म्िता यिेार ना्ही. एखाद्ा वयक्तहीला कामासाठही 
वकंिा वयािसावयक कारिांसाठही नव्े तर इतर ्ेतूंसाठही 
िारंिार आंतरजालाशही जोडलेले रा्णयाचही अनािर उमथी 
असिे ्े ‘वयसन’ ठरते. उदा्रिार््त, आंतरजालािरहील 
जुगाराशही संबंवधत संकेतस्र्ळे, प्रौढांसाठही असलेलही 
संकेतस्र्ळे, अशलहील वचत्े वकंिा वचत्पट दाखििारही 
संकेतस्र्ळे, समाजमाधयमे, मनोरंजन इतयादटींशही संबंवधत 
असलेलही संकेतस्र्ळे यांचयाशही सतत जोडलेलही 
असणयाचही एखाद्ाला गरज भासत असेल तर तयाला 
आंतरजालाचे िेड वकंिा वयसन लागलेले असते.

आंतरजालाचे वयसन फक्त ल्ानांपुरतेच मया्तवदत 
ना्ही. ते विविध ियोगटांचया वयक्तटींमधये आढळते. 
आंतरजालासंबंधहीचया िेडाने पछाडलेले असणयामागहील 
प्ररेिा ियोगटाप्रमािे िेगळ्ा प्रकारचही असू्ही शकते 
वकंिा नसू् ही शकते. एखादही वकशोरियहीन वकंिा तरुि 
वयक्तही कदावचत जुगाराचया संकेतस्र्ळांना सतत भेट 
देईल वकंिा एखादही प्रौढ वयक्तही सतत अशलहील 
संकेतस्र्ळांचया कलपनेने पछाडलेलही असेल.
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आंतरजालाचे वयसन समस्यामूलक केव्ा ठरते? 
ते समस्यामूलक ठरते जेव्ा...

 l वयक्तहीिरहील तिाि वकंिा तयाचही अस्िस्र्ता या 
गोष्ही िाढतात.

 l	वयक्तहीचया कुटुंबातहील सदस्य वमत्, स्कारही 
यांचयासाठही क्लेशदायक पररष्स्र्तही वनमा्ति ्ोते.

 l	वयक्तहीचे शारहीररक स्िास्थय वबघडते.

 l	वयक्तहीचया नातेसंबंधांना वकंमत रा्त ना्ही.

 l	वयक्तहीचे स्ितःकडे दुल्तक्ष ्ोऊ लागते.

 l	चुकीचही, पूि्तग्र्दूवषत, वदशाभूल करून मो्ात 
पाडिारही अविशिसनहीय आवि गैरवयि्ाराकडे 
झुकिारही माव्तही वयक्तहीचया पदरात पडते.

आंतरजरालराचे व्यसन

(क)  भ्रमिधवनीचे व्यसन ः ्े खरे आ्े की 
भ्रमिधिनहीचा िापर वदिसेंवदिस िाढतोच आ्े. ्े्ही खरे 
आ्े की बाजारामधये निनिहीन प्रकारचया आवि प्रगत 
तंत्ज्ान असलेलया सि्त प्रकारांचया भ्रमिधिनहीचया 
उपकरिांचही गदथी आ्े. अवधकावधक अतयाधवुनक 
नमुनयांचे, अवधकात अवधक माव्तही साठिणयाचही सोय 
आवि वटकाऊ बॅटरही, कॅमेरा अशही आिखही वकतहीतरही 
िैवशष्ट्य े असलेलया उपकरिांचया जाव्रातही आपलयाला 
अशही उपकरिे खरेदही करणयासाठही प्रितृतत करणयाचया 
कामात फार मोठही कामवगरही बजाित आ्ेत. तयाला 
बळही पडणयापासूनच भ्रमिधिनहीचया सतत िरचया श्रेिहीचा 
भ्रमिधिनही जिळ ठिेणयाचया वयसनाचही सुरुिात ्ोते. 

तया िेडाने पछाडले जाणयाचही अनेक कारिे आ्ेत. ्ही 
कारिे दरिेळही वयािसावयक स्िरूपाचहीच असतात असे 
ना्ही. भ्रमिधिनही ्ही एक प्रवतष्ठेचही बाब बनलेलही आ्े.

भ्रमिधिनहीचे उपकरि ्े फक्त संदेश देणया-घेणयाचे 
साधन न रा्ता तयापलहीकडे गेलेले आ्े. तयामुळे 
अगवित शकयतांचा जिू भलामोठा पेटाराच उघडला 
गेला आ्े. संपक्क क्षेत् समाजमाधयमांचे जाळे, वचत्वफतही 
बनििे, तयांचे संपादन करिे, सज्तनशहील उद्ोग 
यांचयासाठही आवि इतर अनेक गरजांचया पतूथीसाठही तयार 
केलेले अनुप्रयोग (अ ॅपसड्) ्े तयांपैकीच ्ोत.

भ्रमिधिनहीचया वयसनात ्ही आंतरजालाचया 
वयसनाप्रमािेच ित्तिुकीचया का्ही समस्या वनमा्ति 
्ोतात. तया पुढहीलप्रमािे

 l	सतत भ्रमिधिनहीिर बोलत रा्णयाचही गरज 
भासिे.

 l	सतत सेलफीज वकंिा कोितया्ही बारहीकसारहीक 
गोष्टींचे छायावचत् घेणयाचही गरज भासिे.

 l	घेतलेलही स्ितःचही छायावचत्े ताबडतोब 
समाजमाधयमांिर टाकणयाचही गरज भासिे.

 l	समाजमाधयमांिरहील संदेश (आवि अफिा्ही)
खऱया-खोट्याचही श्ावनशा न करता 
समाजमाधयमांिर पुढे पाठिणयाचही गरज 
भासिे.

 l	समाजमाधयमांिर आपलया छायावचत्ांना वकंिा 
संदेशांना वमळिारा प्रवतसाद सतत तपासून 
पा्णयाचही गरज भासिे आवि तयानुसार 
मनष्स्र्तही आवि ित्तन अिलंबून असिे.

 l	भ्रमिधिनहीचा उपयोग विनाशक, नकारातमक 
आवि स्िार्थी ्ेतूंसाठही करिे.

भ्रमिधिनहीचया वयसनाचया दषु्पररिामांचे स्िरूप िर 
िि्तन केलयाप्रमािे आंतरजालांचया दुष्पररिामांप्रमािेच 
आ्ेत, ्े वदसून येते. आपि सगळे या संदभा्ततहील 
अपघातांचया आवि मतृतयूंंचया बातमया िाचत आवि 
पा्तच असतो. तयामागे गाडही चालित असताना 
भ्रमिधिनहीिर बोलत रा्िे, सेलफीसाठही धोकादायक 
ष्स्र्तहीमधये उभे रा्िे वकंिा बसिे, साि्तजवनक वठकािही 
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आिशयकतपेके्षा अवधक भािुक ्ोिे, झोपते्ही 
भ्रमिधिनहीिर येिारे संदेश सतत पा्त रा्िे, भ्रमिधिनही 
आवि तयािरहील संपक्कयादही ्रिलयास अतयंत अस्िस्र् 
्ोिे यांसारखही कारिे असतात. या गोष्टींमळेु वयक्तहीचया 
मानवसक आवि शारहीररक स्िास्थयािर विपरहीत पररिाम 
्ोतो.

ककृती ५
वगरामिमध्ये चचरामि घडवून आिरा ः ‘आंतरजालाचे’ 

आवि ‘भ्रमिधिनहीचे’ मानिही आयषु्यािरहील दषु्पररिाम’.

व्यसनराधीनतेची करारिे 

प्रतयेक प्रकारचया वयसनाधहीनतेमागे का्ही कारिे 
असतात. इर्े आपि का्ही वकंिा सि्त प्रकारचया 
वयसनाधहीनतेला जबाबदार असिाऱया कारिांचा विचार 
करिार आ्ोत. 

(१) व्यणकतगत करारिे ः वयसनाधहीन अिस्र्ेपयांत 
पोचणयाचही वयवकतगत कारिे असतात. स्सा ्ही गोष् 
जािहीिपूि्तक घडत ना्ही. या अिस्र्पेयांत पोचणयासाठही 
का्ही काळ जािा लागतो. उदा्रिार््त, का्ही प्रासवंगक 
कारिांमुळे मद्सेिन करिारही एखादही वयक्तही ्ळू्ळू 
मद्पही बनते. 

(२) समव्यसक णमरिमैणरििींचरा दबराव ः समियस्क 
वमत्मैवत्िटींचया गटामधये सामहील ्ोणयासाठही एखादही 
सिय स्िहीकारणयाबद्दल प्रतयक्ष वकंिा अप्रतयक्ष दबाि 
येऊ शकतो. ्े विद्ार्थीदशेत अवधक घडते परंतु 
तयासाठही ियाचे बंधन ना्ही. कोितया्ही ियात वयक्तही 
समियस्कांचया दबािाखालही आलयामुळे वयसनाधहीन 
्ोऊ शकत.े उदा., वमत्ासंोबत वसगारटे ओढिे/डट्गज 
घिेे. 

(३) सरामराणजक प्णतष्रा ः का्ही वयसनांना ठराविक 
ितु्तळांमधय े सामावजक प्रवतष्ठा लाभलेलही असते. तही 
वयसने करताना वयक्तहीला आपलयाला प्रवतष्ष्ठत 
सामावजक ितु्तळामधये स्र्ान वमळाले आ्े ि तयामुळे 
स्ितःचा सामावजक दजा्त उंचािला आ़्े असे िाटू 
लागते. तयाचे प्रदश्तन करणयासाठही तया वििवक्षत 
ितु्तळातहील लोक जया प्रकारचे वयसन करतात तेच 
वयसन ्ही वयक्तही्ही करू लागते. उदा्रिार््त, मादक 

पदार्ाांचे सिेन वकंिा उंचही दारू वपिे या गोष्ही एखाद्ा 
ितु्तळात आिशयक समजलया जातात. इतरांप्रमािे न 
िागलयास एकटे पडणयाचही शकयता असते.   

(४) ‘सव’चे पुष्ीकरि ः या वयसनाचही लक्षिे 
विशेषतिाने सामावजक माधयमांिर जरूरहीपेक्षा जास्त 
रेंगाळिाऱया वयक्तटींमधये वदसू शकतात. उदा्रिार््त, 
स्नपॅचॅट, फेसबुक, ष्विटर इतयादही. या माधयमांिरहील 
सततचही उपष्स्र्तही वयक्तहीसाठही स्ितः खूप म्त्िाचही 
वयक्तही असलयाचा आभास उतपन्न करते. सधया 
‘सेलफायवटस’ नािाचया एका मानवसक अस्िास्थयाचया 
लक्षिाचा खूप प्रसार झाला आ्े. (म्िजे सेलफी 
काढणयाचही अदमय उमथी. याला ‘सेलफी वसंडट्ोम’ असे् ही 
म्टले जाते.)   

(५) मरानणसक अवस्रा ः वयक्तही वयसनाधहीन 
्ोणयास अनेक मानवसक कारिे जबाबदार असतात. 
उदा्रिार््त, नयूनगंड कवनष्ठ/श्रषे्ठ असलयाचा गंड, 
मानवसक असुरवक्षतता, भय वकंिा अस्िस्र्ता, नैराशय 
वकंिा अपयशाचही भािना, एकटेपिाचही भािना इतयादही.   

(६) व्यक्ीगत आ्ुयष््यरात मरागमिदिमिक आदिमि 
व्यक्ीचरा अभराव असिे ः जया वयक्तहीपुढे मोठे ्ोताना 
वतला आदश्त िाटािही अशही वयक्तही नसते, तही वयक्तही 
आसपासचया वयक्तटींचया िागणयातहील वयवकतति 
विकासाला मारक वकंिा वयवकतति विस्कटणयास 
कारिहीभूत ्ोिारही ित्तिूक आतमसात करतात.  

 व्यसनराधीनतेचे पररिराम  

(१) मरानणसक पररिराम ः कोितया्ही प्रकारचया 
वयसनाधहीनतेचे मानवसक पररिाम ्ोतात. वयसनाधहीन 
वयक्तही मद्, मादक पदार््त, औषधे, आंतरजाल, 
भ्रमिधिनही, सामावजक माधयमे यांिर अिलंबून राहू 
लागतात. तयांचयामधय े तयांचया प्रतयेक संदेश वकंिा 
फोटोसाठही वकतही ‘लाइकस’, वकतही ‘व्टसड्’ वमळालया ्े 
सतत तपासत रा्णयाचही गरज वनमा्ति ्ोते.

(२) कुटुंबरावर हयोिराररा पररिराम ः वयसनाधहीनता ्ही 
फक्त तरूि ियोगटातहील वयक्तटींचही नसून तही सि्त 
ियोगटांमधये पा्णयास वमळते. वयसनाधहीन मािूस ्ा 
संपूि्त कुटुंबासाठही त्ासदायक असतो. तयाचे िागिे 
कौटुंवबक व्ंसेला कारिहीभूत ्ोऊ शकते. भ्रमिधिनहीचे 
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वयसन जयांना जडले तयांना सिंादाचया अभािही एकाकी 
िाटू लागते. संिादाचया अभािमुळे कुटुंबातहील सदस्यांना 
प्रमेाला भुकेले, गौि आवि उपरे असलयाचही जािहीि 
्ोऊ लागते.

(३) आरयोग्यरावर पररिराम ः वयसनाधहीन वयक्तहीचया 
शारहीररक, मानवसक आरोगयाकडे दलु्तक्ष ्ोत.े वयक्तहीमधहील 
तिाि, अस्िस्र्ता, आरिमकता, वचडखोरपिा इतका 
िाढतो की तयाचा दुष्पररिाम तया वयक्तहीबरोबर 
कुटुंबातहील इतर सदस्यांिर्ही ्ोतो.

(४) करामरावर हयोिराररा पररिराम ः वयसनाधहीनतेचया 
प्रकारानुसार कामाशही असलेलही बांवधलकी, काय्तक्षमता, 
लैंवगक छळ वकंिा अतयाचार करणयाचही प्रितृततही, दुब्तलांना 
छळणयाचही प्रितृततही, एकाग्रता करणयाचही असमर््तता, 
िाढलेला दुराग्र्हीपिा आवि कामाचा घटता आलेख 
असे दुष्पररिाम वदसू लागतात.

(५) आण्मिक पररिराम ः कोिते्ही वयसन ्े 
आवर््तक संकटाकडे निेारे असते. कारि वयसनाशही 
संबंवधत सि्त गरजा पुरिणयासाठही खूप पैसा खच्त करािा 
लागतो. डट्गजचा वयापार जगभर चालतो. वयसनमुक्तहीचे 
उपचार्ही प्रचंड खवच्तक असतात.

(६) एकराकीपि ः वयसनाधहीन वयक्तही बहुतेक 
िेळा एकलकोंड्ा असतात. समाजात वमसळिे टाळतात. 
उदा्रिार््त, प्रमािाबा्ेर केलेले गवेमंग, युट्यूबिरहील 
वचत्पट, व्ॉटसड्अ ॅपिरहील विनोदांचही दिेािघेिाि 
इतयादटींमुळे इतरांबरोबरचा आवि िास्ति जगाबरोबरचा 
प्रतयक्ष संपक्क सुटू लागतो.

ककृती ६
‘आंतरजाल वयसनाचही समस्या’ या विषयािर 

साधारि ७-१० वमवनटांचे पर्नाट्य तयार करा. 
तयाचा शिेट एखाद्ा आशादायक संदेशाने करा. 
तुमचया म्ाविद्ालयाचया आिारात ते पर्नाट्य 
सादर करा आवि मग योगय तही परिानगही वमळिून 
ते तुमचया घराजिळहील पररसरात सादर करा. 

व्यसनराधीनतेवरील उपरा्य 

(१) जरागृती णनमरामिि करिे ः वयसनाधहीनतेचही 
समस्या आवि तयाचे दषु्पररिाम यासंबंधही जागतृतही वनमा्ति 

करिे ्ा सि्तप्रर्म आवि म्त्िाचा उपाय आ्े. कारि 
अनेक लोकांना वयसनाधहीनता म्िजे काय वकंिा आपि 
वयसनाधहीन झालो आ्ोत ्े कसे तपासायचे याचही 
माव्तहीच नसते. या संबंधात शैक्षविक काय्तरिम आवि 
वशवबरे यांचयाविारे जनजागतृतही करिे शकय आ्े.

(२) समुपदेिन ः या विषयाशही संबंध नसलेले 
लोक वकंिा अप्रवशवक्षत वयािसावयक यांचया प्रयतनांना 
मया्तदा असतात. तयामुळे वयसनाधहीनतेचया समस्येसाठही 
प्रवशवक्षत समुपदेशक वकंिा मानसोपचार तजज्ांचही मदत 
घेिे अतयािशयक असते.

(३) व्यसनमुक्ी केंद्र ः वयसनाधहीन लोकांना 
मदत करणयासाठही वयसनमुक्तही केंद्रे असतात. वतरे् 
वयसनमकु्तही काय्तरिमांचया आधारे वयसनाधहीन वयक्तहीला 
वयसनमकु्तहीसाठही मदत केलही जाते.

(४) करा्यदे ः वयसनाधहीनतेचया समस्येसाठही 
कायदेशहीर तरतुदही म्त्िाचया आवि आिशयक आ्ेत. 
विशेषतः डट्गजचही चोरटही विरिी करिारे़, सामावजक 
माधयमांिर समाजविघातक संदेश पाठििारे यांसारखया 
जहीिाशही खेळ करिारही कृतये करिाऱया लोकािंर िचक 
ठेिणयासाठही कायदेशहीर तरतुदटींचा उपयोग ्ोतो. जरही 
यामुळे ्ही समस्या पूि्तपिे संपिार नसलही तरही तयाला 
प्रवतबंध करणयासाठही कायद्ाचही अंमलबजाििही उपयुकत 
ठरते.

(५) प्सरारमराध्यमे ः प्रसारमाधयम े् े वयसनाधहीनतबेाबत 
जनजागतृतही करणयाचे प्रभािही साधन आ्े. आंतरजालािर 
ने्मही विचारले जािारे प्रशन (FAQS), मदतगट, 
्ेलपलाईन यांसारखही संकेतस्र्ळे उपलबध आ्ेत. 
तयांचयामाफ्कत जनजागतृतही करता येईल.

(६) सव्यंसेवी संस्रा ः सरकारचया बरोबरहीने 
अनेक वबगर सरकारही ससं्र्ा वयसनमुक्तहीचया संदभा्तत 
काम करत असतात. उदा्रिार््त, ‘िन इंवडया िन 
वपपल’, ‘अलको्ोवलकस अ ॅनॉवनमस (AA)’, ‘नाकथोवटकस 
अ ॅनावनमस (NA)’ िगैरे.

(७) गट करा्यमिक्म ः कोितही्ही कृतही जयामधय े
सामूव्क स्भागाचही गरज असते असे छंदिग्त, रिीडा 
आवि खेळ यांमुळे एकाकी पडिाऱया लोकांमधय े
सकारातमकता िाढणयास मदत ्ोते.
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प्गती तपरासरा
(१) तमुचया एखाद्ा वमत्ाला वयसनाधहीनतेचही 

समस्या असेल, तर तयाला मदत 
करणयासाठही तुम्ही काय करू शकाल?

(२) तमुचया शाळते भ्रमिधिनही वयसनाधहीनतेिर 
उपायाचया स्िरूपातहील दोन स्शालेय 
कृतही सुचिा. 

(३) आंतरजाल वयसनाधहीनतेचे तहीन 
नकारातमक पररिाम सांगा.

ककृती ७
विद्ाथयाांसाठही १० अशा कृतटींचही यादही करा 

जया तयानंा फािलया िेळात करता येतहील. तुमचया 
िग्तवमत्ानंा प्रतयेक आठिड्ात एक याप्रमािे 
करायला आिडतहील अशा १० कृतटींचही नोंद करा. 
तुमचही वनररक्षिे नोंदिून तयांचा एक तक्ता तयार करा 
आवि िगा्तमधये दाखिा.

l  सामावजक समस्या ्ा बहुसंखय लोकािंर 
पररिाम करिारा वचंतेचा विषय आ्े. तयाचे 
स्िरूप िैयवकतक समस्यांपेक्षा िेगळे असते. 

l  ितृद्ति ्ही जागवतक समस्या आ्े. तही 
अपरर्ाय्त आवि सतत चालू रा्िारही प्रवरिया 
आ्े.

l  ितृद्तिाचही समस्या ्ही आरोगय, एकाकीपिा, 
छळ, आवर््तक असुरवक्षतता, स्ानुभूतहीचा 
अभाि, शोषि इतयादहीशही संबवंधत असतो.

l  ितृद्ांबद्दल संिेदनशहीलता वनमा्ति ्ोणयासाठही, 
तयांचया गरजा जािून घेणयासाठही, आरोगयाचया 
सोयही आवि विमा, वनिारा या गोष्टही वमळिून 
देणयासाठही सिाांनही एकवत्त प्रयतन करिे 
आिशयक आ्े.

l		भारतहीय समाजामधये बेरोजगारही ्ही िाढतही 
समस्या आ्े. अपुरही कौशलये, वयिस्र्ेतहील 
अपुरेपिा, कामाचया िेळा, बदलतही 
अर््तवयिस्र्ा, मागिही ि पुरिठा यातहील 
तफाित आवि ्ंगामही बेरोजगारही यांसारखया 
गोष्टही तयासाठही कारिहीभूत आ्ेत.

l  वशक्षिवयिस्र्ेत मूलगामही बदल घडिून 
आिणयाचही आिशयकता आ्े. जयामधये 
वयिसायावभमुख काय्तरिम, उद्ोग-वशक्षि 
यांचयात दुिे वनमा्ति करिे, कौशलयाधाररत 
काय्तरिम यांचा समािेश करता येईल.

l  शेतकरही आतम्तया ्ा वचंतेचा विषय बनला 
आ्े. या समस्येस कारिहीभूत गोष्टटींमधये ः 
पया्तिरिहीय ऱ्ास, जागवतकीकरिाचा 
पररिाम, कज्तबाजारहीपिा, दुल्तवक्षतता, 

सराररांि

महरारराष्टट्रातील कराही व्यसनमुकती केंद्रेे ः

(१) जहीिनजयोत वयसनमुकतही केंद्र, नागपूर

(२) मोक्ष वयसनमुकतही आवि पुनि्तसन केंद्र,  
 नावशक 

(३) आसरा ्ॉवस्पटल ः मानसोपचार केंद्र  
 आवि वयसनमुकतही केंद्र, अ्मदनगर

(४) निचैतनय वयसनमुकतही केंद्र,कोल्ापूर

(५) सेिाधन फाऊंडेशन, मुंबई

(६) मुकतांगि, पुनि्तसन केंद्र, पिेु

तुमच्यरा मराणहतीसराठी
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जवमनहीचे असमान िाटप यांचा समािेश 
आ्े.

l  अडते वकंिा दलालांना बाजूला करिे, वपक 
विमा, जलसंधारि आवि जलवयिस्र्ापन, 
समुपदेशन, कृषही-पय्तटन या प्रयतनानंही 
शेतकऱयांचया आतम्तया आटोकयात आिता 
येतहील.

l  कौटुंवबक व्ंसाचार म्िजे कुटुंबामधये वकंिा 
घरामधये ्ोिारही व्ंसा ्ोय. स्त्हीया, ल्ान 
मुले, पुरुष, ततृतहीय परं्ही, तरुि तसेच ितृद् 
्े व्ंसेचे बळही ठरतात.

l  कौटुंवबक व्ंसाचाराचया कारिांमधये 
पुरुषप्रधान वयिस्र्ा, विषम लैंवगकता, 
असमानता, असरुवक्षतता, वबघडलेले नातेसंबंध 
यांचा समािेश ्ोतो.

l  कौटुंवबक व्ंसिेरहील उपायांमधये, ततसंबंधही 
जागतृतही वनमा्ति करिे, दबु्तलांचे सबलहीकरि, 
वशक्षि आवि प्रवशक्षि, प्रसार माधयमांचही 

भवूमका या गोष्टही करणयासारखया आ्ेत.

l  मादक पदार्ाांचे सेिन, अंमलही पदार््त, 
आंतरजाल आवि भ्रमिधिनहीचे वयसन असे 
वयसनाधहीतेचे प्रकार ्ोत.

l  वयसनाधहीनतेचही अनेक कारिे सांगता येतहील 
ः िैयवकतक, पुरुषप्रधानता, असंतुष्टता, 
सामावजक वनयमांनुसार न िागिे, समियस्क 
गटाचा दबाि इ.

l  वयसनाधहीनतेिरहील उपायांमधये ः जनजागतृतही 
करिे, शैक्षविक भवूमका, प्रसारमाधयमे, 
कायदेशहीर तरतुदही आवि स्ियंसेिही संस्र्ा 
यांचही मदत घेता येते.

l  सामावजक समस्यांिरहील सामानय उपायांमधये  
जनजागतृतही, कायद्ाचही अंमलबजाििही, 
लोकांनही जागतृक रा्िे, समुपदेशन, 
वयसनमुकतही केंद्रे, स्ियंसेिही संस्र्ा, 
औपचाररक वशक्षि, सामावजक काय्तकतषे 
यांचही भूवमका म्ततिाचही असते.

सवराध्यरा्य

प्शन १ (अ)  णदलेल्यरा प्यरामि्यरांपैकी ्ययोग्य प्यरामि्य णनवडून 
्खरालील णवधराने पूिमि कररा.  

(१) घरगुतही व्ंसेचा कायदा .... सालही पाररत 
करणयात आला.

 (१९९५,़ २००५, २०११)
(२) शेतकऱयांचया आतम्तयांचया कारिांमधये 

.... ्े एक आ्े.
 (बहुविध पहीकद्तही, कज्तबाजारहीपिा, 

्िामानातहील बदल) 
(ब) पुढील प्त््येक गटरातील चुकीची जयोडी 

ओळ्खरा व दुरूसत करून णलहरा. 
(१) i) चरस - मादक पदार्ाांचे वयसन
     ii) व्ंसक वचत्पट - आंतरजालांचे वयसन
 iii) सेलफायवटस - अमलही पदार्ाांचे वयसन
 iv) देशही दारु - मद्ाचे वयसन

(क) प्त््यके णवधरान वराचरा आणि चौकटीत  
णदलेल्यरा ्ययोग्य संज्रा ओळ्ूखन णलहरा.

अमली पदरा्मि, णपतृप्धरान पद्ती, णलंगभेद

 (१) उभयवलंगही वयक्तटींना भेडसाििारही समस्या.
 (२) याचयामुळे शारहीररक अस्िास्थयाचया समस्या 

येऊ शकतात.
 (ड) अधयोरेस््खत िबद दुरुसत करून वराक्य पूिमि 

कररा.
(१) अलको्ोवलकस अ ॅनॉवनमस ्े वयसनाधहीन 

वयकतहीला मदत करते.
(२) ितृद्ति ्े कवृत्म प्रवरिया आ्े.

प्शन २   टीपरा णलहरा.  
 (१) वयसनाचे दुष्पररिाम
 (२) ितृद्ांचया समस्यांिरहील उपाययोजना
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प्शन ३   फरक सपष् कररा.  
 (१) सामावजक समस्या आवि िैयष्क्तक समस्या
 (२) भ्रमिधिनहीचे वयसन आवि अमलही पदार्ाांचे 

वयसन
प्शन ४   ्खराली णदलेल्यरा संकलपनरा उदराहरिरासह 

सपष् कररा. 
 (१) घरगुतही व्ंसा
 (२) कौशलयांचा विकास
प्शन ५  (अ)  संकलपनरा णचरि पूिमि कररा. 

अमली 
पदरा्रायंच्यरा 

व्यसनराधीनतेवरील 
उपरा्य

 (ब) ्खरालील णवधरान चूक की बरयोबर हे सरांगून 
सकरारि सपष्ट कररा.  

(१) तंत्ज्ान ्े ने्महीच सामावजक प्रगतहीसाठही 
उपयुक्त ठरते.

(२) वयसनाधहीनता आवि सामावजकीकरि यामधये 
प्रभािही स्जसंबंध वदसून येतो.

प्शन ६  आपले मत नोंदवरा. 
(१) घरगुतही व्ंसेशही संबवंधत बहुतांश तरिारटींमधहील 

पहीवडत वयक्तही या ष्स्त्या असतात. या 
संदभा्तत तुम्ांला काय िाटते?

(२) ियोितृद् पालकांना ितृद्ाश्रमात ठेिणयाचे 
सकारातमक आवि नकारातमक पररिाम काय 
असू शकतात, याचही चचा्त करा.

प्शन ७  पुढील प्शनराचे उत्तर सणवसतर णलहरा. 
(कमीत-कमी १५० िबद)

     आज शेतकऱयांचया आतम्तया या सामावजक समस्या 
का आ्ेत यािर चचा्त करा. शेतकऱयांना सा्ाययभूत ठरिारे 
योगय सामावजक, आवर््तक उपाय सुचिा.

उपक्म 
प्रसारमाधयमािर दाखिलया जािाऱया १० ते 

१५ जाव्रातही प्ा आवि कोितही जाव्रात 
वलंगाधाररत साचेबद्ता दश्तविते वकंिा वलंगभेदाचे 
दृढहीकरि करते/मजबुतहीकरि करते याचे परहीक्षि 
करा. याचबरोबर कोितही जाव्रात साचेबद् ना्ही 
्े शाेधा वकंिा तयाचही नोंद करा.

िगा्तमधये या जाव्रातटींबद्दल चचा्त करा.

उपक्म
बहीड वजलह्ातहील ऊसतोडिही मव्ला 

शतेमजूराचंयाबद्दल म्ाराष्टट् विधानसभेत म्ततिाचा 
कायदा बनिणयाचही प्रवरिया चालू आ्े. या 
मव्लापैंकी बऱयाच मव्लांनही ऊसतोडिही ्ंगामामधये 
काम करता यािे म्िून गभा्तशय काढणयाचही 
शस्त्वरिया करून घतेलही आ्े. यालाच ‘व्स्टरकेटॉमही’ 
असे्ही म्टले जाते. यासंदभा्तत माव्तही गोळा करा 
ि िगा्तमधये चचा्त घडिून आिा.
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णवभराग - २

उतरारे
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 २.  वब्टहीश भारतात आलयापासून भारतातहील वशक्षि धम्तवनरपेक्ष स्िरूपाच े आ्े. याचा अर््त असा, की 
अभयासाचया विषयामधय े पवित् धावम्तक ग्ररं्ाचंा समािशे नव्ता. समाजात ऊधि्त गवतशहीलतसेाठही वशक्षि 
आिशयक असते. वब्वटशाचंया आगमनापासनू वशक्षिाचही दारे सिाांसाठही खुलही झालही. कुिाला्ही इगं्रजही भाषा 
वशकता येिार ्ोतही आवि इंग्रजही माधयमातून वशक्षि घणेयाचही सधंही्ही सिाांसाठही खुलही करणयात आलही. 

  विविध सामावजक आवि आवर््तक स्तरातंहील भारतहीयांनही इगं्रजहीतनू वशक्षि घेणयाचही ्ही पव्लहीच िळे ्ोतही. 
यातनूच नतंर भारतातहील बषु्द्जहीिही िग्त आकारास आला. तयानंा आपि समाजसधुारक म्िून ओळखतो. 
राजा राममो्न रॉय, ईशिरचंद्र विद्ासागर, पवंडता रमाबाई, म्षथी धोंडो केशि किषे ् े समाजसधुारक आपलया 
पररचयाच े आ्ेत. तयानंही भारतहीय समाजात धावम्तक, सामावजक आवि शकै्षविक सधुारिा घडिून आिलया. 

  स्िातंत्योततर काळानंतर, ित्तमानातदेखहील असे द्रष् े सधुारक समाजात आ्ते. 
  स्िातंत्यप्राप्तहीला ७३ िषषे झालयानंतर आता वशक्षिाचया प्रचडं सधंही उपलबध आ्ेत, परंत ु आपि केिळ 

वशवक्षत झालो आ्ोत की तया वशक्षिामळु े नागररकानंा रोजगार्ही वमळाला आ् े असा प्रशन उपष्स्र्त ्ोतो. 
समाजात सकू्म पातळहीिर बदल घडिनू आिणयासाठही वशक्षिान े आपले प्रबोधन केले का? ्ा सिाांत म्त्िाचा 
प्रशन आ्.े 

  शासनान े समाजातहील प्रतयके स्तराचया व्ताचा विचार करिे गरजचे े आ्े. समाजातहील सिाांचया 
कलयािासाठही प्रतयके नागररकाचही भवूमका म्त्िपिू्त आ्.े 

* टीप : पुढहीलपैकी कोितया्ही एका उताऱयािर प्रशन विचारले जातहील. पुढहील उताऱयांचया आधाराने वशक्षक प्रशन 
काढू शकतात. परंतु, विद्ाथयाांनही उततर वलव्ताना उताऱयातहील जशहीचया तशही भाषा िापरू नये. प्रशनांचे स्िरूप 
उपयोवजत वकंिा विशलेषिातमक असेल. विद्ाथयाांनही प्रशनाचा संदभ्त समजून घेऊन आपलया भाषेत उततर वलव्िे 
अपेवक्षत आ्े. विद्ाथयाांचे उततर काळाला अनुसरून, पद्तशहीर आवि तावक्कक असािे. उततर तुटक असू 
नय.े किेळ विचारानंा चालना दिे े ्ा पढुहील उताऱयाचंा उदे्दश आ्.े (पव्लया उताऱयामधय े नमनुा प्रशन वदल े आ्ेत.)

 १.  म्ाराष्टट्ातहील पालघर वजलह्ातहील, िाडा तालुकयामधहील, गायगोठा गािातहील छोट्याशा झोपडहीमधय े
रा्िाऱया रूवकमिहीदिेटींचही ्ही सतय कर्ा आ्.े तया िारलही जमातहीतहील आ्ते. तयांच े पतही अलपभूधारक असून 
दोन एकर जवमनहीिर शेतही करतात. तयांना १० िषाांचही मलुगही ि ६ िषाांचा मलुगा अशही दोन मलेु आ्ते. 
दोन्ही मलेु रोज शाळेत चालत जातात ि चालत यतेात. (जिळ-जिळ ३ मलै.)

  जेव्ा वपकाचा ्गंाम सपंतो (वकंिा अवतितृष्टही वकंिा कीड लागलयामळु े तयाचं े भातशेतहीच े नकुसान ्ोत.े) 
तवे्ा तयानंा बऱयाच समस्यांना सामोर े जाि े लागत.े यातनू्ही िाचलेले धानय त े िष्तभरासाठही स्ितःसाठही साठिनू 
ठिेतात. स्ितःचया िापरासाठही तुरडाळदेखहील एका छोट्या जवमनहीचया तकुड्ािर वपकितात. एका छोट्या 
पररसरामधये ते वमरचही, काकडही आवि कारले यासंारखया भाजया वपकितात.

  जेव्ा वपकांचा ्गंाम सपंतो तयािेळही दोघे पतही-पतनही िहीटभट्हीिर िहीटा बनिणयाचया कामासाठही (७ मलै 
दरू) प्रतयके नगािर पैसे या प्रकारचे काम करतात (म्िजचे वजतकया िहीटा वततके पसै)े. परुुषाला साधारि 
दर वदिशही ३०० रूपय े तर स्त्हीयानंा दर वदिशही १५०-२०० रूपय े प्रमाि े कमाई ्ोत.े रूवकमिहीदिेही सागंतात 
की, त े दोघे्ही रोज ७ मलै चालत यतेात ि जातात. कारि बसच े एकािेळचे एकाचे प्रिासभाड े ३५ रूपये 
्ोत.े तयामळेु ते तयानंा परिडिार े ना्ही. 

 (१)  रूवकमिहीदिेटींचया कुटंुबाला यिेाऱया कोितया्ही तहीन समस्या सांगा.
 (२)  या उताऱयामधय े आललेही लैंवगक श्रमविभागिही दश्तिा आवि तयाचही सविस्तर चचा्त करा.
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३.  भारतहीय समाजात अनेक िवैिधयपूि्त ससं्कृतही नांदतात. भारतहीय समाजान े प्रतयके ससं्कृतहीला कस े सामािनू 

घतेले याचही साक्ष इवत्ास दतेो. प्राचहीन काळापासनू स्र्लातंररत लोक भारतहीय समाजात एकरूप झाले. यरे्हील 
ससं्कृतहीिर स्र्लातंररताचंा प्रभाि आ्.े आपला इवत्ास या सासं्कृवतक वमलाफाचही साक्ष दतेो. आवदिासही, 
ग्रामहीि आवि श्रही समदुायांचा एकवत्त समाज अस े आजचया आपलया समाजाच े िि्तन करता यईेल. या 
प्रतयके समदुायाचया जहीिनपद्तहीचही का्ही अनोखही िवैशष्टे्य आ्ेत, परंत ु यापंकैी कोिता्ही समदुाय तयाचया 
“अस्सल” रूपात ना्ही असे् ही वनरहीक्षि आ्.े एकीकड े ् े समदुाय परस्परािंर अिलंबनू आ्ते तर दुसरहीकड े
भाषा, श्रद्ा, प्रर्ा यासंारखया सासं्कृवतक घटकाचंा ऱ्ास ्ोताना वदसतो. उदा्रिार््त, आज श्रातहील अनके 
घरामंधय ेिारलही आवि मधबुनही कलाकुसर सदरे/शट्त वकिंा वभतंटींिर केलेलही वदसत े वकंिा दशेातहील कानाकोपऱयात 
ततं्ज्ानाचा वशरकाि दखेहील झाला आ्.े 

  आता तुमचया मनात आिखही एक प्रशन येईल. ‘अस्सल’ ससं्कृतही अस े खरच का्ही असत े का? “भारतहीय 
ससं्कृतही” म्िज ेनक्की काय? आजचया जगात सांस्कृवतक उग्रिादाला म्त्ि असले काय? ् ेप्रशन आपलयाला 
विचार करणयास भाग पाडतात म्िनू ते म्त्िाच े आ्ते. कदावचत, या प्रशनानंा एकमिे “उततर” सापडिार 
ना्ही. 

 ४.  समाजामधय े मतभदे अर्िा सघंष्त वनमा्ति ्ोणयाचही अनके कारि े असतात. सामावजक बदलाला प्रवतकार 
् े तयातल े एक कारि ्ोय. सद्कालहीन भारतहीय समाजामधये का्ही सामावजक वचतंचेया बाबही आ्ते. घरगतुही 
व्संा, लैंवगक अतयाचार, बाल ्क्क, ितृद्ाचंया आवि स्र्लातंररताचंया समस्या, िशंिाद, धावम्तक मलूतत्ििाद, 
भावषक वनष्ठा, पया्तिरिाचा ऱ्ास, अमलही पदार्ाांचही वयसनाधहीनता आवि उपकरि अधहीनता, जमाि ्ल्ा 
इतयादही समस्या ्ोत. 

  सामावजक समस्याचें प्रकार आवि तयांचे बदलत े स्िरूप पा्ता, सामावजक समस्याचें िजै्ावनक पद्तहीने 
परहीक्षि ्ोि े आिशयक आ्.े समाजशास्त् या विषयाचही वयाप्तही िाढून आता ्ा विषय इतर अनके शाखामंधये 
अभयासि े आिशयक आ्.े िगेिेगळ्ा शाखांमधय े समाजशास्त् या विषयाचा अभयास करताना, परुुषतिाचा 
अभयास, अलपसखंयाकाचंा अभयास, वचत्पट आवि प्रसारमाधयमाचंा अभयास, रिीडा समाजशास्त्, पया्तिरि 
समाजशास्त्, नयायिदै्क समाजशास्त्, िाध्तकयाच े शास्त्, संगहीत समाजशास्त्, िदै्क समाजशास्त्, विपिन 
समाजशास्त् अशा िेगिगेळ्ा के्षत्ाचंा शोधबोध घयािा लागतो. 

  विविध शासकीय विभाग आवि स्ियसंिेही ससं्र्ांमधय े धोरि आवि योजना आखिहीसाठही समाजशास्त्ज्ाचंही 
मदत घतेलही जाते. समाजशास्त्ाचया अभयासामधय े लोक केंद्रस्र्ानही आ्ेत. तयामळु े या शास्त्ाचया अभयासातून 
मानिही सबंधंाबंाबत जािहीि-जागरुकता आवि चचषेला िाि वमळतो. शासन चालििे आवि सघंष्त वनिारिाकरता 
अशही माव्तही म्त्िाचही ठरते. 
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 ६.  कोितया्ही समाजातहील सदस्याचंया मागणयाचंा पररिाम म्िून सामावजक चळिळही जनम घतेात. समाजामधय े
्ोिाऱया आंतवरि्कयाचंया माधयमातून अशा मागणया आवि समाजव्ताचया बाबही समाजामधय े सिाांपयांत पो्ोचतात. 
समाजव्ताचया या बाबटींना संमतही दिेारा एक वयक्तहीसमू्  एकमतान े सामावजक बदलासाठही प्रयतन करतो. असे 
प्रयतन सामावजक चळिळहीचया जनमासाठही कारिहीभूत असतात. सामानयपिे सामावजक चळिळहीचही का्ही पायाभतू 
तत्ि े आवि उष्द्दष् े असतात. अनेक सामावजक  चळिळही या सामावजक चळिळहीचे प्रिेते वकंिा तयाचंया 
मुखय प्रवतवनधटींशही संबवंधत असतात. भौगोवलक प्रदशेाचा विचार करता, एखाद्ा सामावजक चळिळहीचही 
वयापकता िाढणयासाठही का्ही िषषे वकिंा का्ही दशकाचंा्ही कालािधही जाऊ शकतो. 

  सामावजक सधुारिा चळिळ, वयापार सघंटना चळिळ, आवदिासही चळिळ, दवलत चळिळ, स्त्ही चळिळ, 
वचपको चळिळ, एलजहीबहीटही चळिळ, नागरही ्क्क चळिळ, बदुड्ड्वधप्रामाणयिादही चळिळ यासंारखया अनके 
चळिळटींचा उदय आपलया समाजात झाला. नतंर तया चळिळटींचही वयापकता िाढत गलेही. 

  सामावजक चळिळहीला एकदा गतही आलही की तही समाजात सिाांचया पररचयाचही ्ोत.े खरेतर अनके 
चळिळटींचा अभयासरिमात समािेश करणयात आला. सशंोधनासाठही्ही सामावजक चळिळटींचा आधार घतेला 
जातो. उदा्रिार््त, श्रवमक, वलगंभाि, अलपसंखयाक आवि पया्तिरिाचा अभयास करताना सामावजक चळिळटींचा 
अभयास करािा लागतो. 

  सामावजक चळिळटींमळेु आपि जया समाजाचा भाग आ्ोत तरे्हील सामावजक प्रशनाचंा गाभंहीया्तन े विचार 
करि े भाग पडते. अशाच का्ही सामावजक चळिळटींचा पररिाम म्िून का्ही कायद े पाररत केले जातात. 
काळाचया प्रतयके टपपयात अर्िा प्रतयके वपढहीचया का्ही विवशष् सामावजक समस्या असतात. अशाप्रकार,े 
प्रतयके टपपयािर नवया सामावजक चळिळटींचा उदय ्ोऊ शकतो.  

 ५.  पढु े एक कालपवनक गोष् वदलही आ्.े 
  योवगनही आवि यावेगता या पाटकरांचया घरातहील जळु्ा मलुही. एका ल्ान गािातहील २२५ चौ.फूट. इतकया 

ल्ानशा खोलहीत तया रा्तात. योवगनही अभयासात हुशार आ्े. वतन े कबड्हीमधये् ही प्रािहीणय वमळिले आ्.े 
यावेगता वरिकेटचा खळे उततम खळेते. तही वरिकेटमधय े पष्शचम भारत प्रदेशाच े प्रवतवनवधति करत.े राजयस्तरहीय 
मराठही भाषा स्पधषेत्ही वतने अविल रिमाकं पटकािला ्ोता. 

  योवगनही आवि यावेगताचे आई-िडहील मराठिाड्ातहील एका ल्ानशा खेड्ात शतेही करत ्ोत.े जुळ्ा 
मुलटींचे वशक्षि आवि खळे प्रवशक्षिाचा विचार करून तयांनही एका श्रात रा्ायला जाणयाचा वनि्तय घतेला. 

  पाटकर कुटंुबाचया खडे्ातहील सगळ्ा नातिेाईकानंा पाटकराचंया जळु्ा मलुटींचया यशाकडे पाहून 
आपलया्ही मलुानंा श्रात पाठिाि े अस े िाटले. आपलया्ही मलुानंा एक वदिस यश आवि प्रवसद्ही वमळले 
अस े तयानंा िाटल.े 

  आज तुम्ही एखाद्ा खडे्ाला भटे वदलही, तर वतर् े बहुतके घरांमधय े केिळ ितृद् लोक रा्तात असे 
तमुचया लक्षात यईेल. तेर्हील तरुिानंही आपले नशहीब आजमािणयासाठही स्र्लातंर केले आ्.े अशा स्र्लातंराचा 
स्र्ावनक ग्रामहीि समदुायािर कोिता पररिाम ्ोईल याबाबत तमु्ही कलपना करू शकता का? 
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 ८.  तमु्ही गलेे िष्तभर समाजशास्त् या विषयाचा अभयास करत आ्ात. समाजशास्त् ्ा मानिाचया सामावजक ित्तनाचा 
शास्त्शदु् अभयास आ्े, परतुं मानिही ित्तनाचा अभयास किेळ समाजशास्त्ात केला जात ना्ही. इवत्ासकार, 
मानसशास्त्ज्, अर््तशास्त्ज्, राजयशास्त्ज् इतयादही सिाांसाठहीच मानिही ित्तनाचा अभयास म्त्िपिू्त ठरतो. मग 
समाजशास्त्ाचा अभयास कशासाठही करायचा? तयाचा उपयोग काय? तुम्ही समाजशास्त्ाचही पदिही घऊेन  काय 
करिार? अस े प्रशन तुमचया मनात नक्कीच आल े असतहील वकंिा तमुचया कुटंुबहीयानंही, वमत् मवैत्िटींनही तमु्ालंा असे 
प्रशन विचारल े असतहील. कदावचत, समाजशास्त्ाचा अभयास करून पढु े काय? असा विचार तमु्ही्ही केला असले. 

  सि्तप्रर्म तुम्ही अधयापन के्षत्ाचा विचार करू शकता, परतं ु तयासाठही तमुच े िाचन विस्ततृत असायला ्ि.े तमु्ही 
सज्तनशहील असाियास ्ि े आवि तुमचे वयष्क्तमति विद्ार्थीकेंद्रही असाियास ्ि.े तमु्ालंा वशकिणयाचही आवि 
विद्ाथयाांशही संिाद साधणयाचही आिड असिे् ही आिशयकच आ्.े सशंोधन क्षते्ात कारकीद्त घडिि े ्ा पया्तयदखेहील 
का्ही विद्ाथयाांसमोर उपलबध आ्.े परंतु, सशंोधक  म्िनू कामाला सरुुिात कलेयापासनू समाजशास्त्ज् ्ोणयापयांतचा 
प्रिास खपू मोठा आ्.े समाजशास्त्ाचे अनेक विद्ार्थी राजय लोकसेिा आयोग (एमपहीएससही) आवि केंद्रहीय लोकसिेा 
आयोग (यूपहीएससही) आवि यांसारखया नागरही सिेा परहीक्षामंधय े समाजशास्त् ्ा मखुय विषय वनिडतात. या स्पधा्त 
परहीक्षांमधये उततहीि्त ्ोणयासाठही वयापक िाचन कराि े लागत.े वशिाय, सपंिू्त भारतहीय समाज समजनू घयािा लागतो. 
भारतहीय समाजाचा भतूकाळ, ित्तमानकाळ आवि भविष्यातहील उष्द्दष् े आवि योजनादखेहील समजनू घयावया लागतात. 

  इतर्ही अनेक पूरक वयिसायामंधय े समाजशास्त्ाचही पदिही उपयकु्त ठरत.े ् े सगळ े वयिसाय लोकावभमखु आ्ेत. 
धोरि आवि काय्तरिम वनवम्ततही, कौटंुवबक आवि बाल कलयािासाठही समाजकाय्त, समदुाय विकसन, िदै्क आवि 
मनोविकृतही वचवकतससेाठही समाजकाय्त, शालये समाजकाय्त इतयादही पया्तय उपलबध आ्ेत. 

  परतं,ु एक गोष् मात् खरही: आजचया काळात केिळ समाजशास्त्ाचही पदिही घऊेन चालिार ना्ही. पदिहीला 
कौशलये आवि तुमचया सिेंदनशहील वयष्क्तमत्िाचही जोड असि े आिशयक आ्.े दनैवंदन आयषु्यातहील गरजा आवि 
आव्ानातमक पररष्स्र्तहीशही तुम्ालंा जळुिनू घयाि े लागले. तमु्ही सशंोधन करा वकंिा धोरिवनवम्ततही, सक्षमहीकरि 
योजना अर्िा सामावजक बदलाचया योजना तयार करा; तमुचा दृवष्टकोन मानितािादही असिे गरजचेे आ्.े

 
७.  मानिही समाज वनदथोष अस ू शकतात का? समाजामधय े कशाला मानयता आ्े? काय योगय आ्?े काय 

बहुमलूय आ्?े याचही उततरे स्र्ळ, काळ आवि सदंभा्तनसुार बदलतात. 
  आपि जया ससं्कृतही अर्िा गटाचा भाग आ्ोत तयातहील समू् केंद्रहीततलेा प्रोतसा्न दणेयाचही ितृततही नजरेस 

पडत.े समू्  केंवद्रततेचही अवतरकेी भािना सामावजक ऐकयासाठही घातक ठरत.े सामावजक बावंधलकीसाठही इतर 
ससं्कृतटींचा आदर, स्ि-समहीक्षा, टहीकातमक परहीक्षि, आवि आतमवचतंन ्ोि े गरजचे े असत.े आपि जया 
िवैिधयाचा भाग आ्ोत तयाचही अनेकांगानंही प्रशंसा करणयासाठही असा दृवष्टकोन व्तकारक ठरेल. भािना, श्रद्ा 
आवि धोक े समजून घेणयासाठही लोकांचया जहीिनकर्ा उपयुक्त ठरतात. 

  समाजाचया प्रगतहीमधय े बाधा आििाऱया वकिंा समाजाच े विभाजन करिाऱया घटकांचा प्रभाि कमही 
करणयासाठही नागरही समाजाचही भवूमका म्त्िपूि्त ठरू शकेल.   
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१०. भारतहीय वचत्पटाचया प्रारभं, प्रसार आवि जडिघडिहीला ऐवत्ावसक पाशि्तभूमही आ्े. एकेकाळही मूक 

वचत्पट काढल े जात. अशा वचत्पटात पडद्ािरच े वचत् पाहून पे्रक्षक वचत्पटातनू नमेका काय संदशे द्ायचा 
आ् े तयाचा अर््त लाित असत. नंतरचा काळ दृकश्रावय वचत्पटाचंा ्ोय. तयानतंर कृष्िधिल (बलॅक अडँ 
व्ाईट) वचत्पट आवि नंतर रगंहीत वचत्पट वनमा्ति ्ोऊ लागले.

  आवर््तकदृष्ट्या जयानंा परिडते ते वचत्पटगत्ृ ात जाऊन वचत्पट पा्तात, का्हीजि घरहीच दरूदश्तनिर वचत्पट 
पा्तात. वचत्पटाचंया कर्ानंही सिाांच े मनोरंजन ्ोत.े वचत्पटातंनू कलपना, विचारधारा, शोकावंतका, एखादा 
विवशष् विषय वकिंा मलूय े प्रके्षकापंयांत पो्ोचिलही जातात. आता सगळजेि आंतरजालािर (इटंरनटे) वकिंा 
मोबाईल फोनिर्ही वचत्पट पाहू शकतात. वचत्पटातंनू पे्रक्षकानंा का्ही सपु्त अर्िा र्टे सदंशे द्ाियाचे 
असतात. का्टींचया ्े सदेंश लक्षात यतेात तर का्टींचया यते ना्हीत. 

  ‘वचत्पटात भवूमका साकारणयाचे कसब असलेला/असलेलही नट/नटही’ याखेंरहीज वचत्पटवनवम्ततही आवि 
वचत्पटाच े विपिन यामधय े अनेकांचा ्ातभार लागतो. यामधय े वचत्पटाच े वदगदश्तक, पटकर्ा लेखक, रचनाकार, 
धिनही सयंोजक, मकेअप करिारे कलाकार, उतकृष् रचना उभही करणयात प्रािहीणय असिारे, भूवमकासंाठही 
कलाकाराचंही वनिड करिार,े सगंहीतकार इतयादटींचा समािेश असतो. असे अनेक पलूै अभयासणयासाठही दृक 
समाजशास्त्, जन सपें्रषि समाजशास्त् आवि विपिन समाजशास्त् अस े विषय उपयकु्त ठरतात. माव्तहीचा स्ोत 
म्िनू आज्ही वचत्पटाचंही अनेकांगही भूवमका आ्.े वचत्पट कर्ा आवि वचत्पटाच े प्रकार िाढतच आ्ते. 
आता वचत्पट किेळ ठराविक साचयाचया पे्रमकर्ा वकिंा वलंगभािातमक साचबेद् प्रवतमा घऊेन केलया जािाऱया 
कर्ापंरुत े मया्तवदत ना्हीत. वचत्पटामंळेु एकीकड े मोठही उलर्ापालर् ्ोऊ शकत े वकिंा नवया विषयाकंरता रुचही्ही 
वनमा्ति ्ोऊ शकते. आता वचत्पटाचंया यादहीमधये प्रादवेशक आवि आतंरराष्ट्हीय वचत्पटाचंही भर पडलही आ्.े 
तयामळु े विविध विषयािंर वचत्पट वनघत असलयाने अनके पया्तय उपलबध झाले आ्ेत. 

 
९.  पिु े यरे्हील सपु्रवसद् आंतरराष्ट्हीय कंपनहीचया धोरिवनवम्ततही विभागाचया प्रवतवनधटींनही तयाचंया काय्तकारही 

सवमतहीपढु े कलेलेे कालपवनक भाषि िाचा: 
  “सपु्रभात, कपंनहीचया सचंालक मडंळान े माझयािर एक काम सोपिले आ्.े उच्च वयिस्र्ापनान े घतेललेे 

का्ही धोरिासबंधंही वनि्तय तुम्ांला सागंाियाच े आ्ते. आपलया कंपनहीन े दोन निही धोरि े स्िहीकारलही आ्ेत. 
यतेया आवर््तक िषा्तपासनू कपंनहीचया सि्त कम्तचाऱयाचं े गोपनहीय आवि दु् रेही-मूलयमापन केले जाईल. प्रतयके 
कम्तचाऱयाचे मलूयमापन तयाचे िररष्ठ, गटातहील सदस्य करतहील. स्ि-मलूयमापनदखेहील केले जाईल. कवनष्ठ 
कम्तचारही्ही तयाचंया िररष्ठ कम्तचाऱयाचें मलूयमापन करतहील. मलूयमापन का्ही वनकषाचंया आधारे केले जाईल. 
कपंनहीच े दसुर े धोरि पया्तिरिाशही सबंवंधत आ्े. स्िचछ आवि ्ररत पया्तिरिाचही आतंरराष्ट्हीय बावंधलकी 
पा्ता, कपंनहीचे प्रतयके काम आता ‘पया्तिरिस्ने्ही’ स्िरूपाचे असले. ई-पोट्तलचया माधयमातनू तमुचया सबंवंधत 
विभागातहील सदस्यानंा कृपया तुम्ही ्ा वनि्तय सागंा.  सि्त कम्तचाऱयाचंही यािरचही प्रवतवरिया स्िागता््त आ्े. 
परतं,ु ई-पोट्तलचया माधयमातून अशही प्रवतवरिया मानि ससंाधन विभागाकडे दणेयासाठही आजपासनू केिळ एक 
आठिड्ाचा कालािधही आ्े.”
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 ११. सामावजक समस्यांचा सामना कसा करायचा? समाजातहील सामावजक समस्यांचा सामना करणयासाठही नेमके 
काय कले े जाते? सामावजक समस्या वनमा्ति कशा ्ोतात? समाजशास्त्ाचया अभयासकानंही अशा का्ही प्रशनाचंही 
उततर े शोधि े अपेवक्षत असते. 

  प्रतयके समाजाचही एक विवशष् ससं्कृतही असत;े समाज आवि संस्कृतही दोन्ही्ही मानिवनवम्तत असत.े ्जारो 
िषाांचया मानिही सबंधंातूंन संस्कृतही आवि समाज आकारास यतेो. प्रतयके समाजाचही एक वनयामक वयिस्र्ा 
असते – प्रर्ा, रूढही, चालहीरहीतही, वनवषद् बाबही, टूम, कायद े इतयादटींचा तयात समािशे ्ोतो. सामावजक वनयम 
म्िज े मानिही ित्तनाचही माग्तदश्तक तत्िे ्ोत. समाजात िािरताना आपलयाकडून काय अपवेक्षत आ्े आवि 
इतरांकडून काय अपेक्षा करायचही ते या वनयमांमळु े स्पष् ्ोत.े 

  या अपके्षा कायमस्िरूपही असतात की तयाचं े स्िरूप न बदलिारे असते? अपेक्षा कधही बदलू शकतात? 
तया कोि बदलते? तयामंधय े बदल ्ोि े आिशयक का आ्?े अस े प्रशन कुिाला्ही पडू शकतात. अशा 
अपके्षा पररिामकारक पद्तहीने इतरापंयांत पो्ोचिलया जात ना्हीत वकंिा वयक्तही अर्िा गटानंा या अपेक्षा 
अमानय असतात तेव्ा सामावजक समस्या वनमा्ति ्ोतात. यामळेु सघंषा्तचही पररष्स्र्तही वनमा्ति ्ोऊ शकत.े 
किेळ विचाराचंा सघंष्त नव्े, तर अशा संघषा्ततनू इतराचंया भािना दखुािलया जाऊ शकतात, अतयाचार, व्संा 
आवि अनयायाला खतपािही वमळते. यामळु े समाजामधय े उलर्ापालर् ्ोऊ शकते, अनागोंदहीचही पररष्स्र्तही वनमा्ति 
्ोऊ शकत े वकिंा यदु्ाचही्ही पररष्स्र्तही वनमा्ति ्ोऊ शकत.े  

 १२. सि्त वशक्षा अवभयान (SSA) ्ा भारत सरकारचा काय्तरिम आ्.े जयामधय े ६ त े १४ या ियोगटातहील 
मलुासंाठही मोफत ि सकतहीचया वशक्षिाचही वयिस्र्ा केलही आ्.े ्ा काय्तरिम राबविणयासाठही भारताच े माजही 
पतंप्रधान श्रही. अटल वब्ारही िाजपेयही यानंही १९९३-९४ मधय े पढुाकार घेतला. तयानतंर २०००-२००१ मधय े
्ा काय्तरिम पिू्ततः काय्तरत झाला. या काय्तरिमामधय े वशक्षि ्ा मलूभूत अवधकार मानला गलेा.

  याबरोबरच १५ ऑगस्ट १९९५ मधय े भारत सरकारन े ‘प्रार्वमक वशक्षिासाठही पोषि आधार राष्टट्हीय 
काय्तरिम’ (National Programme of Nutritional Support to Primary Education, NP-NSPE) 

राबविला. तवे्ापासनूच शाळेत जािाऱया मलुासंाठही मोफत ‘माधयान् भोजन’ (Midday Meal) ्ही सकंलपना 
अवस्ततिात आलही, जही ग्रामपंचायत आवि नगरपावलका यासंारखया स्र्ावनक ससं्र्ांकरिही राबविलही जाते. मलुानंा 
माधयान् भोजन दिेे सकतहीचे आ्े. यामधय े मुलांना दररोज उततम आवि पोषक जिेि दिेे आिशयक आ्े 
अस े मानल े आ्े. बऱयाच ससं्र्ानंही जिेि बनवििे ि िळेते शाळते पो्ोचवििे ् े काम ्ातही घतेले. 

  साि्तवत्क वशक्षि आवि पोषि एकमकेांपासनू िगेळ े करता येत ना्ही. गािातहील आवि नगरपावलकेचया 
शाळामंधहील मलेु या भोजनाचही िाट पा्त असतात. बऱयाचदा ्ा आ्ारच तयाचंयासाठही वदिसभराचा मखुय 
आ्ार असतो.
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