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१ 
भारतीय �ामीण समाज - I 
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१.२  भारतीय �ामीण समाजाची सकं�पना 
१.३  गावां�या उ�प�ीसाठी जबाबदार घटक 
१.४  भारतीय �ामीण समाजाचे �व�प 
१.५  भारतीय �ामीण समाजाचे घटक 
१.६  भारतीय �ामीण समाजात बदल 
१.७  सारांश 
१.८  �व-अ�यास 
 

१.० उि�� े
 
1. िव�ाथ� �ामीण समाजाचा अ�यास क� शकतो. 
2. �ामीण समाजाचे �व�प समजू शकते. 
3. �ामीण समाजा�या विैश�्यांचा अ�यास क� शकतो. 
4. �ामीण समाजातील आमूला� बदलाची िदशा समजू शकते. 
 

१.१ प�रचय 
 

महा�मा गांधी �हणाल े क� भारत ही गावांची भूमी आहे. भारतातील एकूण 
लोकसं�येपकै� ६८ ट�के लोक खेड्यात राहतात. भारतात सहा लाखाह�न अिधक गावे 
आहेत. भारतात वेगवेग�या भौगोिलक प�रि�थतीमळेु सामािजक व भौितक िविवधता 
आढळते. ज�ुया काळी दळणवळणा�या सिुवधांअभावी देखील खेडी �वयंपूण�  आिण �वतं� 
होती. खेडे ह े�ाचीन भारताचे क� � होते. �ामीण समाजा�या गरजा �थािनक �ामीण लोकच 
पूण� करत. बलतुेदारी �यव�थेमळेु �वयंपूण�तेला आधार िमळाला. शेती हा म�ुय �यवसाय 
होता. इं�ज ये�यापूव� अनेक शतके �ामीण भागात �वयंपूण�ता होती.  
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इं�जां�या काळात �ामीण भागाची �वयंपूण�ता आिण �वातं�य न� झाले. 

सामािजक सघंटनेत बरचे बदल झाल.े �ामीण समाजात बदल झाले. समाजात िवत�ु 
िनमा�ण झाल.े �ामीण समाज ग�रबी, बेरोजगारी अशा सम�यांना त�ड देऊ लागला. 
औ�ोिगक�करण, शहरीकरण आिण पा�ा�यीकरणामळेु �ामीण भागा�या आिथ�क ि�थतीवर 
प�रणाम झाला. 

 

१.२ भारतीय �ामीण समाजाची संक�पना 
 

�ामीण समाजाला हजारो वषा�चा इितहास आहे. �ामीण समाज �हणजे 
खेड्यातआिण �ामीण भागात राहणारी लोक. भारतीय समाजात �ामीण समाजाच ेव �ामीण 
�यव�थेचे अितशय �ाचीन वा�त�य आहे. अगदी वेदांम�ये ही गावांचा उ�लेख आहे. 
ऋ�वेदात, रामायणात व महाभारतात गावांचा उ�लेख आहे. मन�ुमतृीत गावा�या रचनेब�ल 
चचा� केली आहे. कौिट�या�या अथ�शा�ात ही �ामीण लोकां�या चच�चा उ�लेख केला 
आहे. गावे उदयास ये�यापूव� भारत घनदाट जंगलांनी �यापला होता या जंगलात फ� व�य 
�ाणी राहत होत;े ज े मानवासाठी सरुि�त न�हते. सरुि�ततेसाठी लोकांनी एकमेकां�या 
मदतीने जंगल ेसाफ केली आिण समदुायात एक� राह� लागले. अशा �कार ेगाव ेउदयास 
आली. शेतीमळेु �यां�या जीवनात ि�थरता आली. प�रणामी कायम�व�पी राहणी व व�ती 
अि�त�वात आली; जी शेती आिण आिथ�क िनयोजनावर अवलंबून होती.  
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म�ययगुीन काळात गाव े मोठ्या �माणात �वयंपूण� होती. जाती�यव�था, संय�ु 

कुटंुब �यव�था, बलतुेदारी �यव�था या घटकांनी मह�वाची भूिमका बजावली. आधिुनक 
काळात �ामीण जीवनाने �वावलंबी�व �ा� केल ेआहे. एकाच िठकाणी राहण ेअथवा एकाच  
समाजात राहण े हे ��य आता बदलले आहे. औ�ोगीकरण आिण जागितक�करणामळेु 
�ामीण भागातील लोकां�या जीवनशैलीत बदल झाला आहे.  

 
तमुची �गती तपासा 
��- �ामीण समाजाची संक�पना काही �या�या देऊन �प� करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
१.२.१ गावाचं े�कार  

�ामीण समाजा�या अि�थरते�या आधारावर डॉ�टर अडँरसन यांनी तीन �कारची गावे 
ठरवली आहेत; ती खालील �माणे आहेत.  

 
१. �िणक गाव: �या गावातील �ाम�थ वेळोवेळी िकंवा वारवंार �यांच ेवा�त�य बदलतात, 

�या गावाला �िणक गाव अस े �हणतात. उदाहरणाथ� �थलांत�रत शेती करणा�या 
अनसूुिचत जमाती; जस ेक� दि�ण भारतातील काही जमाती आिण भारता�या म�य 
भागातील बायगा जमात. 
 

२. अिंशक ि�थर गाव:े  �या गावात लोक एका िठकाणी ठरािवक कालावधीसाठी राहतात 
आिण काही कालावधीनंतर त े िठकाण बदलून दसु�या गावात जातात; �याला अंिशक 
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ि�थर गाव अस ं �हणतात उदाहरणाथ� नागा, ग�ड, मािडया समदुाय यांनी वसललेी  
गाव.े  
 

३. ि�थर गावे:  शेती�या िवकासानंतर तेथे कायम�व�पी �थाियक झाले�या समदुायांनी 
जे गावे तयार केली  अशा गावांना ि�थर  गावे �हणतात. 

 
डॉ. इरावती कव� यां�या मत ेगावांच ेतीन �कार आहेत. 
१. क� �ीकृत गाव:  �या गावांम�ये ि�थर समदुाय आहेत आिण घर े एकमेकां�या अगदी 

जवळ आहेत, समान गाव समान शे� आिण शेत जमीन लागवडीसाठी यो�य आहे. अशा 
गावांना क� �ीकृत गाव अस े�हणतात. उदाहरणाथ� महारा�� पठारी �दसेतील गाव.े  

२. िवखरुलेल े गाव:  र��या�या दो�ही बाजूला लांबवर पसरलेली घर;े उदाहरणाथ� 
महारा�� व केरळ रा�यातील अथवा कोकण िवभागातील गावे. 

३. लहान गाव:े  काही गावात मया� िदत घर े असतात. �यांचा एक समूह कायम�व�पी 
वा�त�य करतो. �याला वाडी अस े�हणतात. अशा अनेक वाड्या एक� येऊन �यांना 
एक� गाव �हणता येईल. उदाहरणाथ� ठरािवक आडनाव ेअसलेली व�ती.  

 
तमुची �गती तपासा  
��. गावाचे िविवध �कार कोणत?े 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

१.३ मूळ गाव ेवस�यासाठी जबाबदार घटक:  

 
भारतीय समाजात �ामीण समाजाला खूप मह�वाचे �थान आहे. ज�ुयाकाळी खेडी 

�वयंपूण�  आिण �वतं� होती. �यामळेु हा काळ �ाम समाजाचा सवुण�काळ मानला जातो.  
गावा�या उ�प�ीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत ते घटक पढुील�माणे: 

 
१. भौगोिलक घटक:  �या गावात पाणी, हवा, हवामान, जमीन यासारख ेअनकूुल घटक 

असतील, �या भागातच गावे वसवली गेली. अशी काही गावे आहेत िजथे हवामान व 
इतर घटक अनकूुल नाहीत. उदाहरणाथ� सपुीक जमीन, अनकूुल हवामान, पा�याची 
उपल�धता यासार�या घटकांमळेु गावी जलद गतीने अि�त�वात आली. 

२. आिथ�क घटक:  शेतीमळेु मानवा�या �थलांत�रत जीवनाला ि�थरता िमळाली. �या 
िठकाणी सपुीक जमीन होती; �या िठकाणी गावे वसवली गेली. सपुीक जमीन, मबुलक 
पाणी, अनकूुल हवामान यामळेु शेती िवकिसत होऊन आिथ�क उ�प�नाचा �ोत 
उलल�ध झाला.  या घटकांमळेु तेथील लोकांची आिथ�क ि�थती इतर �दशेातील 
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लोकांपे�ा चांगली होती. ��येकान ेसपुीक जिमनी�या �दशेात राहण ेपसतं केले; कारण 
तेथील समाज आिथ�क ��्या संप�न होता. 

३. सामािजक घटक: कोणताही संघष� नसलेला समाज हा िनरोगी समाजासाठी जबाबदार 
घटकांपैक� एक आहे. समाजातील समाज बांधव चांगले व िनरोगी असतील तर �या 
भागातील गावांचा िवकास जलद गतीने होतो आिण �यांची �गती ही वेगान ेहोऊ शकते. 
समाज घटक व आपापसातील चांगले पर�परसंबधं, आव�यक व�तूची दवेाणघेवाण, 
पूरक व स�ुढ अथ� िविनमय यांसार�या सामािजक घटकांमळेु समाज िवकास होतो. 

४. सहकार: हादेखील यश�वी समाजाचा पाया आह.े �यामळेु गाव ेमोठ्या �माणात �गती 
क� शकतात. 

 
तमुची �गती तपासा. 
��: गाव ेवसव�याक�रता कोणत ेघटक कारणीभूतअसतात ? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

१.४ भारतीय �ामीण समाजाचे �व�प 
 
भारतीय �ामीण समाजाला वंशपरपंरागत �ाचीन परपंरा आहे. भारतीय �ामीण 

समाजा�या इितहास, हा भारताचा इितहास आहे. शेतीमळेुच �ाचीन गावातील लोक ि�थर 
जीवन जगू लागले. भारतात बह�तांश लोकस�ंया खेड्यात राहते. शहरी भागा�या तलुनते, 
�ामीण जीवन थोडेस े मागासलेल े आहे. �ामीण समाजशा� �ामीण जीवनशैलीचा 
�वतं�पणे अ�यास करते. ह े�ामीण जीवनाच े�व�प आहे. िनसगा�वर अवलंबून असलेली 
शेती आिण �यातून िनमा�ण झाले�या आिथ�क सम�या, िनर�रता, �ानाचा अभाव िकंवा 
�ान परपंरा आिण �ढी व  अंध��ा या सम�या सोडव�यास �ामीण िवकास हो�यास 
मदत होईल. खालील मदु�्ांसह �ामीण समाजाचा अ�यास, �ामीण व शहरी भागातील 
फरक, कुटंुब �यव�था, जाती�यव�था, वग� रचना व �ामीण िश�ण इ�याद�चा अ�यास 
�हणज े �ामीण समाजाचे �व�प समजून घेणे. या िवषयाचा अ�यास करताना खालील 
घटकांना �ाधा�य दे�यात आले आहे. 

  
१. �ामीण रचना: भौगोिलक घटकां�या आधार े �ामीण समाजाचा अ�यास करताना 

िविवध �कारची गाव,े िवखरुलेली खेडी आिण समूह असलेली गाव ेयांचा अ�यास केला 
जातो.  

२. �ामीण समाजाची रचना:  कुटंुब सं�था, जाती रचना व िववाह सं�था अशा िविवध 
सं�थांनी �ामीण समाज मजबूत केला आहे. प�रणामी, या सं�था आिण �यां�या 
बदल�या �व�पाचे �ामीण िवकासात मह�व आहे. 
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३. �ामीण आिथ�क सरंचना:  शेती हा �ामीण समाजाचा म�ुय �यवसाय आह.े �यामळेु 
�ामीण आिथ�क प�रि�थती िकवा रचना शेती�ार ेिनयिं�त केली जाते. 

४. �ामीण समाजाच े वैिश�्य:  �ामीण समाज हा शहरी समाजापे�ा खूप वेगळा आहे. 
�ामीण समाजावर िनसगा�चा मोठा �भाव असतो. सरावल�ेया �यवसाियक रचनेमळेु 
�हणजेच शेती मळेु हा समाज वेगळा आहे. 

५. �ामीण समाज आिण �यांचे अतंग�त उप�म: �ामीण समाजाची संवाद प�त, �य�� 
आिण समूह यां�यातील संवादाच े �व�प, �ामीण समाजातील �पधा� - संघष� या 
घटकांचा येथे अ�यास केला जातो. 

६. �ामीण पुनर�चना:  �ामीण समाजाला �थलांतर, रोजगारा�या संधीचा अभाव, 
शै�िणक आिण सामािजक सम�या या सम�यांचा सामना करावा लागतो. या सम�या 
सोडव�यासाठी काही उपाययोजना करा�या लागतील आिण �ामीण पनुबा�धणी ही 
आव�यक आह.े 

 
वरील िववेचनाव�न �ामीण समाजाची सिव�तर क�पना करता येते. ि�िटश 

काळात �ामीण समाजात अमलुा� बदल झाला. ह�तकला उ�ोग उ�व�त झा�यान ेगरीबी 
आिण बेरोजगारीही अि�त�वात आली. यासोबतच लोकस�ंयेचा �फोट, िनर�रता, �ढी 
परपंरा, अंध��ा, कज�बाजारीपणा या सम�यांचाही फटका बसला. �वातं�यानतंर �ामीण 
समाजा�या िवकासासाठी अनेक उप�म राबव�यात आले; मा� �यात �यांना यश िमळू 
शकले नाही. आजही अशी अनेक गावे आहेत येथे वाहतूक आिण दळणवळण या सिुवधांचा 
अभाव आह.े शेतीम�ये पारपं�रक प�ती आजही �चिलत आहे. िवकासाच े काय��म 
अजूनही या लोकांपय�त पोहोचत नाहीत. उ�ोगां�या अभावामळेु बेरोजगारीची सम�या ही 
अितशय गंभीर सम�या बनली आहे. �थलांतरामळेु गाव े �रकामी होत आहेत. या सम�या 
सोडव�यासाठी यो�य तो िनण�य �यावा लागेल. 
 
तमुची �गती तपासा. 
��: �ामीण अ�यासाचे �व�प �प� करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

१.५ भारतीय �ामीण समाजाच ेघटक 

 
१.५.१. आिदवासी समुदाय 
  आिदवासी समदुायाची कोणतीही सव�सामा�य �या�या नाही. जमात हा एक 
सामािजक गट आह े �याम�ये अनेक कुळे, भटके समूह व इतर उप समहु एका िनि�त 
भौगोिलक �े�ावर राहतात. �यांची भाषा व सं�कृती वेगळी आहे.  
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इ�प�ेरयल गॅझिेटयर ऑफ इंिडया यां�या मते, “जमाती �हणज ेसामा�य नाव असलेली, 
सामा�य बोली बोलणारी, एक सामा�य �दशेांत राहणारी िकंवा समान �यवसाय करणा�या 
कुटंुबाचा सं�ह आहे.” 
 
ऑ�सफड� िड�शनरी नसुार, “जमात �हणजे आिदम िकंवा रानटी �यव�थेतील लोकांचा 
एक समूह जो �यां�या गटातील एखा�ा �मखुाचा अिधकार मा�य करतो आिण सामा�यता 
�वतःला पूव�जांचा वारस समजतो ब �यांची सं�कृती व परपंरा मा�य करतो व जोपासतो.”  
 
डी एन मजुूमदार यांनी जमातीची �या�या पढुील�माणे केली आह.े  “�ादिेशक संल�नता 
असलेला सामािजक गट जो आिदवासी गटातील �मुखाकडून िमळाले�या आदशेाचे पालन 
करतो. वंशपरपंरागत िकंवा त�सम इतर जमाती िकंवा जातीशी सामािजक अंतराचे भान 
ठेऊन, �व सं�कृती व �व-समूहाची भाषा िकंवा बोलीभाषते एकजूट असलेला समूह.  
 
रा�फ िलटंन या�ंया मत,े जमाती �हणजे टोळी. हा एक संल�न �दशे िकंवा एका 
सं�कृतीतील िविवध समानता,  संपक�  आिण �ची असलेला व एकतेची भावना बाळगणारा 
समूह आहे. 
 
लूसी मायर यां�या मतानसुार, सामा�य सं�कृती असले�या लोकसं�येची �वतं� राजक�य 
िवभागणी �हणज ेजमात.  
 
िगलीन व िगलीन यां�या मत,े एका सामाियक �दशेातील समान बोलीभाषा, समान 
सं�कृती व समान  �ढी असलेला समूह.  
 
एल, एम लेिवस यांचा असा िव�ास आहे क� आिदवासी समाजा�या सामािजक, कायदेशीर 
आिण राजक�य बाबी  मया�िदत आहेत आिण �यां�याकडे नैितकता, धम� आिण संबंिधत 
प�रणामांच ेसव�मा�य �ि�कोन आहेत. 
 
आिदवासी समाजाची वैिश�्ये:   
१. िनि�त सामा�य �थळ व रिहवास: आिदवासी लोक एका िनि�त �दशेात राहतात. �या 

�दशेात राहणा�या िविश� जमाती�या सव� सद�यांसाठी ते एकच समान िठकाण असते.  
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Image Courtesy : 
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ia.jpg 

२. एका�मतचेी भावना: एखा�ा िविश� भागात राहणारा आिण �या भागाचा सामा�य 
िनवास�थान �हणून वापर करणारा समूह एका�मतेची भावना बाळगत नसेल तर 
�यांना जमात �हणता येणार नाही. ख�या आिदवासी जीवनासाठी एकतेची भावना ही 
अप�रहाय� गरज आहे. जमातीच े अि�त�वही य�ु आिण शांतते�या काळात 
आिदवास��या एकते�या भावनेवर अवलंबून असते. 

३.  एका�म समूह:  सामा�यता आिदवासी लोक �यां�या वंशा बाहेर अथवा जमाती 
बाहेर ल�न करत नाहीत. जमातीतील िववाह कौतकुा�पद आहेत. परतं ुसामािजक 
बदल, वाढती वाहतूक आिण दळणवळण या�या सिुवधांमळेु आिदवासी लोकांचा 
�ि�कोन बदलला आह.े प�रणामी, अतंर जमाती िववाह हे आता एक सव�  सामा�य 
वैिश� झाले आह.े  

४. सामा�य बोली: सामा�य बोलीचा वापर जमाती �ार े�यां�या िवचारांची देवाण-घेवाण 
कर�यासाठी केला जातो. �यामळेु �यांची ऐ�याची भावना मजबूत होते. 

५.  र�ा�या ना�यातील �नेहबधं: आिदवास�म�ये एकतेची भावना जागतृ करणार े
सवा�त मोठे बंधन आिण सवा�त शि�शाली शा� �हणज ेर�ाच ेनाते. 

६. सरं�ण जागकृता: आिदवासी लोकांच े इतर जमातीतील घसुखोरी पासून संर�ण 
कर�यासाठी सव� अिधकार असलेल े एकल राजक�य �ािधकरण �थापन केलेल े
असते. आिदवास�ची सरुि�तता, राजक�य अिधकार उपभोगणा�या �य��चे कौश�य 
आिण मानिसक श��वर अवलंबून असते. या जमाती लहान गटांम�ये िवभाग�या 
ग�ेया आहते. �याच ेनेत�ृव �यांना �वतः�या जमातीत�या �य��कडून केल ेजाते. त े
आिदवासी �मखुांकडून िमळाले�या िनद�शानसुार काय� करतात. 

७. िविश� राजक�य सघंटना: आिदवासी लोकांच ेिहत जप�यासाठी ��येक जमातीची 
�वतःची वेगळी राजक�य सघंटना असते आिण अिधकार आिदवासी �मखुा�या 
हातात असतो. काही जमात�म�ये आिदवास��या िहतासाठी काय� पार पाड�यासाठी, 
आिदवासी �मखु यांना मदत कर�यासाठी आिदवासी सिम�या अि�त�वात आहेत. 

८. सामाियक स�ंकृती: आिदवासी लोकांम�ये सामा�य सं�कृती व एकिजनसीपणा 
असतो. समान भाषा, समान धम� आिण समान राजक�य संघटने�या भावनेतून 
जमातीची सामा�य सं�कृती जागतृ होते. 

९. नातसेबंधंाचं े मह�व: नातसेबंंध हा आिदवासी सामािजक संघटनेचा पाया आहे 
कारण बह�तेक जमाती व आिदवासी कुळे हळूहळू िवभागले जातात. आिदवासी 
लोकांमधील िववाह हे आिदवासी �या जमातीतील  िनयमावर आधा�रत असतात. 
आिदवासी लोक िववाहाला एक करार �हणतात आिण घट�फोट व पनुिव�वाहाला 
कोणतीही बंदी नसत.े 

१०. समतावादी म�ुये: आिदवासी समाजाम�य े जाती�यव�था िकंवा िलंगाधा�रत 
असमानता यासार�या �ढी  नाहीत. आिदवासी सामािजक सघंटना समतावादी 
त�वावर आधा�रत आहे. यथेील �ी आिण प�ुष समान दजा� आिण �वातं�य 
उपभोगतात. सामािजक असमानता काही �माणात आिदवासी �मखु िकंवा 
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आिदवासी राजे यां�या बाबतीत घडू शकते. ज ेउ�च सामािजक दजा� उपभोगतात 
राजक�य स�ा वापरतात आिण संप�ी पाळतात. 

११.  धमा�चा �ाथिमक �कार: जमाती काही �ढी आिण कथांवर आिण धमा��या 
�ाथिमक परपंरांवर िव�ास ठेवतात. �या व�तंूचा जमाती�या सद�यांची गडु संबंध 
आह ेअशा अंध��ांवर देखील त ेिव�ास ठेवतात. 

 
तमुची �गती तपासा.  
��: आिदवासी समदुायाची गुणवैिश�्ये कोणती? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
१.५.२. �ामीण समुदाय: 

�ामीण समाजाचा अ�यास करताना गावां�या काही �या�यांचा अ�यास करणे 
आव�यक आहे. गाव िकंवा गाव समदुाय �हणज े काय हे खालील �या�यांव�न समजू 
शकते.  

 
१. टी. एन. अ� ेया�ंया नुसार, �या भागात काळी आिण सपुीक माती आहे, तांि�क शेती 

आह,े काया�साठी कुशल असा अनभुवी शेतकरी आिण बरचे मजूर आहेत �याला गाव 
अस े�हणतात  

२. अडँरसन यां�या मत,े  �ामीण समदुाय िवखरुले�या जिमनीवर राहतो आिण गाव हेच 
�यां�या सव� काया�च ेक� � आह.े  

३. टी. एन. अ� ेया�ंया नुसार, शेती �हणज ेजमीन मशागत करण ेआिण शेतकरी �हणज े
शेती करणारा आिण �ा शेतक�यांची व�ती �हणज ेगाव. 

४. पीक या�ंया मत,े  �ामीण समदुाय हा एक तर संबिंधत िकंवा संबिंधत नसले�या 
लोकांचा समूह आहे आिण एक मोठ्या कुटंुबासारखा आहे.  �यांची घर े जवळजवळ 
असतात आिण घराजवळ शेती केली जाते. तसेच इकडे-ितकड े देखील जमीन 
पसरलेली असते. जनावरांना चरायला नेले जाते. गावाची सीमा िनि�त केली जाते. 
लोकांना �यां�या जिमनीवर �ेम असते आिण �यां�यात एकतेची भावना असते.  

 
�ामीण समाजाची वैिश�्ये: 
  �ामीण समाजाची काही ठळक वैिश�्य ेआहेत �यामळेु त ेइतर समाजापे�ा वेगळे 
केले जाऊ शकतात. या वैिश�्यांमळेुच गाव े आजही अि�त�वात आहेत. काही वैिश�्य े
पढुील�माणे: 
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village and agricultural land ...alamy.com 

 

१.  शतेी हा मु�य �यवसाय: शेती हा �ामीण समाजाचा म�ुय �यवसाय आहे. �ामीण 
समाज ��य� िकंवा अ��य�पण े शेतीवर अवलंबून अस�यान ेउ�प�न िमळव�याचे 
�याच े म�ुय �ोत आहे. �यांची सामािजक ि�थती, जीवनशैली आिण सां�कृितक 
जीवन शेतीवर अवलंबून असते. वैयि�क मालक��या आधारावर �य��ची ि�थती 
अवलंबून असते. �ित�ा आिण स�मान हा शेतीशी संबंिधत आहे. 

२. नैसिग�क भौगोिलक प�रि�थती: शेतीमळेु �ामीण समाज नैसिग�क भौगोिलक 
प�रि�थतीशी िकंवा ससंाधनाची थेट संपका�त येतो. सपुीक माती, न�ा, वनसंपदा 
यामळेु �ामीण समाजाला श�ु हवा व पाणी िमळते. या भागात �दूषण नाही. शेतीमळेु 
�ामीण समाज इतर समाजाची सम�वय साध�याचा �य�न करतो. �याक आय�हर 
�हणतात क�, शेतकरी िनसगा�कडे पीक उ�पादक, पाऊस पडणारा, आप�ी 
आणणारा िम� िकंवा श�ू �हणून पाहतो. 

३. लहान आकार: �ामीण समाजाच ेएकूण �े�फळ, लोकस�ंयेची घनता आिण शेती 
�यवसाय यां�या तलुनते आकारान ेलहान आहे. हा समाज वाड्या व��यांम�ये आिण 
छोट्या गावात िवखरुलेला आहे. रोजगारा�या मया�िदत सधंीमळेु �ामीण भागातील 
लोक मोठ्या �माणात शहरी भागात �थलांत�रत होत आहेत. याचा प�रणाम �हणून 
आपण �ामीण समाजाचा लहान आकार पाहतो. 

४. सामािजक ि�थती: वग� आिण जातीची रचना समाजातील �य��ची सामािजक 
ि�थती ठरवते. �ामीण समाजातील सामािजक ि�थती जाती�या रचनेवर आधा�रत 
असते. वग� रचनेचा �भाव �ामीण समाजात फारसा िदसत नाही. जातीय रचनेमळेु 
परपंरा आिण सं�कृती नसुारच जातीत िववाह होतात. घरहेी जाती�या रचनेनसुार 
वाटली जातात. �य��च े जीवन पूण�पण े जाती संरचने�या िनयं�णाखाली असते. 
��येक जातीची �वतं� �वतःची व िविश� वैिश�्य ेआहेत. जातीचे हे बंधन खूप घ� 
आहते. 
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५.  गितशीलतचेा अभाव: जातीची रचना सं�कृती आिण परपंरांम�ये बदल घडून 
आणण े याला गितिशलता अस े �हणतात. परतं ु �ामीण समाजावर सं�कृती आिण 
परपंरा यांच ेवच��व अस�यामळेु �यांच ेजीवन केवळ एका छोट्या अिधकार �े�ापरुत े
मया�िदत आहे. �यांचा जनुा �यवसाय िपढ्यानिपढ्या पढेु नेला जातो. तसेच 
गणुव�ाही तशीच राहत.े �यवसाियक अि�थरतेमळेु �ामीण समाजाला फ� एकाच 
कामाला िचकटून राह�याची सवय आहे त े आपली नोकरी िकंवा �यवसाय 

सहजासहजी सोडायला तयार नसतात. 

Joint family in India scroll.in 

 
६. सयंु� कुटंुब �यव�था: �ामीण समाज हा शेतीवर अवलंबून असतो आिण �यासाठी 

प�ुष श�� आव�यक असते. �यामळेु �ामीण समाजात एक� कुटंुब प�ती याम�ये 
वडील कुटंुबाचे �मखु आहेत. संय�ु कुटंुब प�ती मळेु सामािजक, मानिसक व 
आिथ�क सरुि�तता िमळते. संय�ु कुटंुब प�तीम�य े काम िवभागणीच े धोरण 
�वीकारल ेजाते. सहकाराचा आ�मा येथे िदसतो. 

७. सा�ंकृितक जीवन: �ामीण समाजाचे सां�कृितक जीवन खूप सम�ृ आह.े वेगवेगळे 
खेळ, भा�ड, िकत�न �वचन यांचा �यात समावेश आहे. गावातील मंिदर हे सव� 
सां�कृितक उप�माच ेम�ुय क� � असते. गाव�या ज�ेत िकंवा कोण�याही सणा�या 
वेळी क�त�नकार आिण वासदेुव तसेच न�ृय, बालगीते आिण लोकगीतांचे सां�कृितक 
काय��म व सां�कृितक काय� पार पाडत असतात. या सां�कृितक काय��मातून 
सां�कृितक परपंरा जपली जाते. 

८. �ामीण समाजातील मिहलांची ि�थती: �ामीण समाजात परपंरा मह�वाची भूिमका 
बजावत अस�यान ेमिहला सव� श�� पासून वंिचत आहेत. मिहलांवर अनेक बंधने 
घाल�यात आली आहेत. ितच ेमया�िदत �े� �वयंपाक घर आिण मलु ेआहेत. समाज 
प�ुष�धान अस�यामळेु ितला िनण�य घे�याच े अिधकार नाहीत. काय�ान े ितला 
प�ुषां�माणे समान ह�काचा दजा� िदला असला तरीही ितला समान वागणूक िदली 
जात नाही. िश�णाचा अभाव, कमी वयात होणार ेल�न, वाईट वागणूक अशा अनेक 
सम�यांना ितला सामोर ेजावे लागते. पैस ेिमळव�यासाठी ती मदतीचा हात असली 
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तरी ितला उ�पादनाचा वापर कर�याचा अिधकार नाही. कुटंुबातही ितला िनण�य 
घे�याचा अिधकार नसतो. ितला द�ुयम मह�व असते.  

९. �ामीण समाजातील अतंग�त सबंंध: �ामीण समाज आकाराने लहान आहे �यामळेु 
�ामीण समाजाम�ये एकता, आ�मीयता, सहकाय� आिण बंध�ुवाची भावना िनमा�ण 
होते. सामािजक िनयं�णाचा �यावर मोठा प�रणाम होतो. गावातील लोकांम�य े
एकोपा असतो जणू संपूण� गाव एकच कुटंुब आहे अस े��य िदसते.  

१०. साधे आिण �ामािणक जीवन: �ामीण भागातील लोक साधे व �ामािणक जीवन 
जगतात. �यांची आिथ�क ि�थती फारशी चांगली नसली तरी �यांची जीवनशैली त े
दाखवत नाही. �यां�या गरजा मया�िदत आहेत. �यामळेु त ेशांत आिण साध ेजीवन 
जगतात. �यां�यात एकमेकांब�ल बंधभुाव व एको�याची भावना असते. 

११. बलतुदेारी �णाली: बलतुेदारी प�तीमळेु �ामीण समाजाला �वयंपूण�ता �ा� झाली 
आह.े व�तुंची देवाण-घेवाण हे बलतुेदारीचे वैिश�्य आहे. या �यव�थेत िविश� जात 
समाजाला सेवा देते आिण �या बद�यात समाज �या जातीला उपजीिवकेची साधन े
देऊन सेवा देतो. इतरांकडून सेवा घेणे याला बलतुेदारी �णाली �हणतात. 
�वातं�यानतंर ही �यव�था केवळ नावापरुतीच रािहली आहे.  

Image of 12 Balutedars dreamvacationsindia.wordpress.com 

१२. �मिवभागणी शतेी: शेती हा �ामीण समाजाचा म�ुय �यवसाय आहे. या �यवसायात 
गुतंलेल ेसव� लोक जिमनीची मशागत करणे, िबयाण ेपेरणी, िपक मशागत करण,े िपके 
कापण ेयासार�या कृषी काया�त त� असतात. ि�याही घरची काम ेउरकून शेती�या 
कामात गुंतून जातात. याव�न आपण अस े �हणू शकतो क� कृषी काया�साठी 
कोण�याही िविश� �िश�णाची आव�यकता नाही. हे िश�ण �यांना कुटंुबातच 
िमळते. �यामळेु िवशेष �िश�ण आिण कौश�य हा �मिवभागणी चा आधार असून तो 
िलंग आिण वयाचा घटक आहे. 

१३. गरीबी आिण िनर�रता: ग�रबी आिण अ�ान यामळेु �ाथिमक िश�ण स��चे आिण 
मोफत असल े तरीही िश�णाची ट�केवारी खूपच कमी आहे. िश�णाअभावी हे 
कुशल �िश�ण घेऊ शकत नाहीत. प�रणामी �ामीण समाजात अनेक अकुशल 
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कामगार आढळतात. कामगारां�या अकुशल �वभावामळेु आिथ�क ि�थती िकंवा 
प�रि�थती चांगली नसते. �यामळेु �ामीण समाज ग�रबी आिण कज�बाजारीपणा �या 
सम�यांना त�ड देत आहे. 

१४. स�ंकृती आिण परपंराचंा �भाव: �ामीण समाज हा धािम�क िवचारांचा आहे. 
सं�कृती, परपंरा आिण अंध��ा यांचा �भाव जा�त आह.े ब�याचदा �ामीण समाज 
��णाला डॉ�टर कडे ने�याऐवजी ते �याला �थािनक व�ैाकडे अथवा मांि�काकडे 
घेऊन जातात. शेतीही िनसगा�वर अवलंबून अस�यान े िनसगा�ला �स�न 
कर�यासाठी ते कम�कांड करतात आिण ती परपंरा बनली आहे. जे काही चांगले 
िकंवा वाईट घडत े ही देवाची इ�छा असते अशी �यांची भावना असते. �हणून ते 
धािम�क काया�वर अिधक खच� करतात. ही �ामीण समाजाची वैिश�्य े आहेत 
.याव�न आप�याला �ामीण जीवनाची क�पना येते. 

१५. वैयि�क पुढाकाराचाअभाव: कुटंुबातील सद�यांना संय�ु कुटंुब आिण 
जाित�यव�थेमळेु िनमा�ण झाले�या कठोर प�रि�थतीच े पालन करावे लागते. 
प�रणामी जीवनातील कोण�याही कामात पढुाकार घे�यात ती कमी पडतात. 

१६. सकुंिचत िवचारसरणी: खेडेगावातील समाज िवभ� व एकटे पडलेला आिण 
अ�पिश�त राह�न संकुिचत िवचारसरणीत सापडला आहे. �यां�यात रा��ीय जाणीव 
आिण एका�मतेची भावना नाही. 

१७.  मनोरजंनासाठी आधुिनक सिुवधाचंा अभाव: खेड्यांम�ये मनोरजंनासाठी 
आधिुनक सिुवधा नाहीत. �यां�याकडे �यां�या मलुांसाठी खेळ�यासाठी िच�पटगहृे, 
सामािजक �लब आिण आधिुनक खेळ नाहीत. 

१८. अपु�या वै�क�य सिुवधा: अप�ुया वै�क�य सिुवधांमळेु अभ�क आिण माता म�ृयूच े
�माण जा�त आह.े �ामीण भागातील �ाथिमक आरो�य क� �े िकंवा वै�क�य 
मदतीसाठी आधिुनक जीवन र�क सिुवधांचा अभाव आहे. दगु�म भागात �िशि�त 
प�रचा�रका आिण डॉ�टर उपल�ध नाहीत. 

 
तमुची �गती तपासा: 
��: �ामीण समाजाची गणुवैिश�्ये �प� करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
१.५.३. शहरी समुदाय: 
अब�न हा श�द लॅिटन श�द अब�नसु या श�दापासून बनलेला आह.े याचा अथ� शहराशी 
संबिंधत असा आह.े अब�न �हणजे िविश� खास, स�य िकंवा मोहक अस�याचा अथ� �य� 
करतो. शहरी �हणज ेशहराचा रिहवासी. शहरी समदुाय �हणज ेलोकस�ंयेची उ�च घनता 
असलेल े�े�. मूलभूत गरजा व चांगली ससंाधने असलेले �े�. रोजगारा�या भरपूर सधंी 
असलेल े�े� आिण मानवी िकंवा �य���या िवलासी इ�छांसाठी जीवन देणार े�े� मानले 
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जाऊ शकते. िविश� गाव �े�, जमीन, शहर इ�याद�ना शहरी अस ेनाव दे�यासाठी घनता 
ही िनि�त सं�ा मानली जाऊ नये. एखा�ा समदुायाला शहरी �हणून घोिषत करताना दोन 
म�ुय घटकांचा िवचार केला पािहज ेआिण ते �हणजे प�रपूण� लोकसं�या आिण प�रपणू� �े�. 
प�रपूण� लोकस�ंया हे अचूक स�ंया�मक मू�य आहे. �या�ार े समाजा�या लोकस�ंयेचा 
अंदाज लावला जातो. िनरप�े �े� �हणजे प�ृवी�या प�ृभागावरील िविश� ि�थर िबंदू 
सम�वय �णाली�ार े�य� केले गलेेले �े�.  
 
शहरी समुदायाची वैिश�्ये:  

१. आकार: शरीर समदुायाचा आकार �ामीण समदुाय पे�ा खूप मोठा आहे. दसु�या 
श�दात आपण अस े �हणू शकतो क� शहरीपण आिण समदुायाचा आकार 
सकारा�मकपण ेसंबंिधत आहे. 

Mumbai Tourism | Mumbai Tourist Places ...india.com 

 

२. लोकसं�यचेी घनता: शहरी भागात लोकस�ंयेची घनता �ामीण भागाप�ेा जा�त 
आह.े शहरीपण आिण घनता यांचा सकारा�मक संबंध आहे. 

३. कुटंुब: शहरी समाजात कुटंुबाप�ेा �य��ला जा�त मह�व िदले जाते. शहरी 
भागातील लोक िवभ� कुटंुब �यव�था िनवडतात.  

४. िववाह: शहरी समाजात �ेम िववाह आिण आंतरजातीय िववाह यांच े�ाब�य िदसून 
येते. मलुगा आिण मलु�ना �यांच ेजीवनसाथी िनवड�याचे परुसे े�वातं�य आहे. शहरी 
भागात घट�फोटांच े�माणही जा�त आहे.  

५. �यवसाय: शहरी भागात �मखु �यवसाय �हणज े औ�ोिगक, �शासक�य आिण 
�यावसाियक �व�पाचे आहेत.  

६. दजा�: शहर आिण शहरांम�य ेसवा�त �ीमंत तसेच गरीब लोकही असतात. शहरांम�ये 
गरीब लोक �या झोपडप�्यांम�य ेराहतात �या �ीमंतां�या बंग�या�या शेजारी आिण 
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म�यम वग�य सद�यां�या अपाट�म�ट जवळ असतात. शहरांम�ये सवा�िधक ससुं�कृत 
वागणूक आिण सवा�त वाईट रिेटंग आढळते. 

७. सामािजक िवषमता: गावे सां�कृितक एकिजनसीपणाच े �तीक आहेत तर शहर े
सां�कृितक िवषमतेच े �तीक आह.े शहरी लोक िविवध िवषय आिण सं�कृत�नी 
वैिश�्यपूण� आहेत.आिण शहरी समदुाया�या खा� सवयी, पोषण सवयी, राहणीमान, 
धािम�क ��ा, सां�कृितक �ि�कोन, चालीरीती आिण परपंरा यासंदभा�त खूप 
िविवधता आहे. 

८. सामािजक अतंर: शहरी समदुायांम�ये सामािजक �ितसाद अपूण� व अध�वट 
असतात आिण इतरां�या �करणांम�य े वैयि�क सहभागाचा अभाव असो. शहरी 
भागात सामािजक अंतर हा अ�ातपणा आिण िवषमतेचा प�रणाम आहे. एखा�ा 
गावात िकंवा शहरातील सामािजक संपक�  उदासीन असतात. 

९. पर�पर सवंादाची �णाली : जॉज� िसमेल �या मते, शहरी समदुायाची सामािजक 
रचना �वार�य घटनांवर आधा�रत आहे. शहरांम�य े सामािजक संपका�चे जाळे 
अिधक िव�ततृ आहेत आिण ��येक �य��चे आिण पर�पर संवाद �णालीच ेिव�ततृ 
�े� आह.े �यामळेु शहराच े जीवन अिधक जटील आिण वैिव�यपूण�  बनते. शहरी 
जीवन हे वैयि�क, �ासिंगक आिण अ�पायषुी संबंधां�या �ाब�य �ार ेदश�िवल ेजाते.  

१०. गितशीलता: सामािजक गितशीलता हे शहरी समदुायाचे सवा�त मह�वाच े वैिश�्य 
आह.े शहरी भागात एखा�ा �य��चा सामािजक दजा� �या�या गणुव�ेवर ह�शारीन े
आिण िचकाटीने ठरवला जातो. अनवुिंशकता िकंवा ज�मान ेनाही. शहरीपणा आिण 
गितशीलता सकारा�मकपण ेसबंंिधत आहेत. 

११.  सामािजक अि�त�व: �य��चे  सामािजक अि�त�व शहरी समाजातील संप�ी 
आिण भौितक संप�ी भोवती िफरते. पगार, आिथ�क मालम�ा, गहृोपयोगी व�तू 
यासारख े सामाजीक दजा�  ठरवणार े घटक शहरवासीयांसाठी खूप मह�वाचे आहेत. 
शहरी भागातील �य��ची �ित�ा तो काय आह ेयाव�न नाही तर �या�याकडे काय 
आह ेयाव�न ठरवली जाते.  

१२. �य��वाद: शहरी समदुाय इतरांप�ेा �वतः�या क�याणावर जा�त भर देतो आिण 
आनंदाला अिधक मह�व देतो. ते इतरां�या भ�याचा िवचार कर�यास िकंवा कृती 
कर�यास टाळतात.  

१३. तक� श�ुता: शहरी समदुाय तक� श�ुतेवर अिधक भर देतो आिण लोक तक�  आिण 
यिु�वाद आकडे झकुतात. इतरांशी संबंध नफा िकंवा तोटा िवचारात घेऊन 
�शािसत केले जातात. नातेसबंंध करारावर आधा�रत असतात आिण एकदा करार 
संपला क� मानवी नातेसंबंध आपोआप संप�ुात येतात. 

१४. िननावीपणा: बोगाड�स यां�या िनरी�णानसुार, शहरी गटांना �ित�ा नावापरुती 
म��वाची असत.े शहरी समाजात कोणी कोणाला ओळखत नाही आिण कोणी 
कोणाची काळजी घेत नाही. ते �यां�या शेजा�यांची देखील सहसा काळजी घेत 
नाहीत आिण �यां�या दःुखाची िकंवा सखुाशी �यांना काही देण ेघणे ेनसत.े  

१५. सव�सामा�य आिण सामािजक भूिमका सघंष� :सव�सामा�य आिण सामािजक 
भूिमका संघष� हे एक शहरी  समाजाचे वैिश�्य आहे. लोकस�ंयेचा आकार, घनता 
आिण िवषमता तामळेु �यांची सव�सामा�य भूिमका आिण सामािजक भूिमका वगेळी 
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असू शकते. कोणतेही एक समान िकंवा िनि�त सामािजक िनकष नस�यामळेु �यांची 
भूिमका वेळोवेळी बदलू शकते.  

१६. जलद सामािजक आिण सा�ंकृितक बदल :शहरी जीवन जलद, सामािजक आिण 
सां�कृितक बदलांच े वैिश�्य आहे. शहरी जीवनातील काय�ांमळेु िनकष, 
िवचारसरणी आिण वत�णूक प�तीम�ये अमलुा� बदल झाला आहे. 

१७.  �वयंसवेी सघंटना: शहरी समदुाय भाविनक उबदारपणा आिण सरुि�तते�या 
भावनेची भूक भागव�यासाठी �यांना वा�तिवक सामािजक संबधं िवकिसत 
कर�याची ती� इ�छा असते आिण �यासाठी ते सघंटना, �लब अथवा सोसायटी 
आिण इतर द�ुयम गट तयार करतात.  

१८. सामािजक िनयं�णाच े �व�प: शहरी समुदायांम�य े सामािजक िनयं�ण ह े
औपचा�रक �व�पाचे असते आिण �य��च ेवत�न पोिलस, त�ंुग, कायदा, �यायालय 
इ�यादी एज�सी�ार ेिनयिं�त केले जाते. 

१९.  धम�िनरपे� �ि�कोन: शहरांम�ये िविवध बाबी, नातेसंबधंां�या व �यावसाियक 
जबाबदा�या यामळेु जात आिण सामुदाियक िवचार आिथ�क तका�ला अनसु�न 
धम�िनरप�े �ि�कोनावर प�रणाम करतो. 

२०.  शहरी भाग संपूण� समाजात आधिुनक�करणासाठी �ेरणा देतात 
 
तमुची �गती तपासा. 
��: शहरी समुदाताची गणुवैिश�्ये �प� करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

१.६. �ामीण समाजात बदल  
 

वैिश�्यांचा अ�यास के�यानंतर �ामीण समाजा�या जीवनशैलीची क�पना येते. 
औ�ोगीक�करण आिण शहरीकरणामळेु बदलाची �ि�या स�ु झाली आह.े परतं ुकमी गतीने 
�ामीण समाज रचनेत आिण सं�कृतीत बदल होऊ लागला आहे. या बदलाचे वण�न खाली 
िदल ेआहे.  

 

१. कौटंुिबक रचनेत बदल: शेती हा म�ुय �यवसाय अस�यामळेु �ामीण समाजात 
संय�ु कुटंुब प�ती �चिलत झाली. कुटंुबातील िकमान तीन िपढ्या शेतात काम 
करतात. आधिुनक�करणामळेु संय�ु कुटंुब प�ती �या जागी िवभ� कुटंुब �यव�था 
अि�त�वात आली. कुटंुब �मखुाला कुटंुबावरील स�चेी पकड सेल करावी लागली. 
जीवनशैली बदलली. �वक� ि�त �वभाव आिण वंशपरपंरागत अिधकारामळेु 
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मालम�े�या वाटणी साठी कुटंुबात सघंष� िनमा�ण झाला. यामळेु कुटंुबातील 
सद�यांम�य ेिवचार वेगळे झाले.  

२. िववाह रचनेत बदल: कुटंुब स�ंथेचा �भाव कमी झाला. प�रणामी िववाहाचा िवचार 
करताना एकटी�या �ि�कोनाला मह�व िदल े गेले. बाल िववाह आिण िवधवा 
पनुिव�वाह या �काराबाबत लोकांम�ये जनजागतृी कर�यात आली. ल�न समारभंावर 
भरपूर खच� केला जातो. समाजात ह�ंडा �था ही मोठ्या �माणात वाढली आह.े 

३. जात आिण वग� रचनेत बदल: आधिुनक काळात जात आिण वग� रचनेत अनेक 
बदल झाल े आहेत. उदाहरणाथ� �यवसाय िनवडण े िकंवा िववाह िनि�त करणे. 
वाहतूक आिण दळणवळण यामळेु एकमेकांवरील अवलंिब�व कमी झाले आहे.  

४. कपड्या�या शैली व सवय�म�ये बदल: �ामीण भागातील लोक प�रधान कर�या�या 
कपड्या�या �कारात झपाट्याने बदल होत आहेत आिण पोशाखाचा शैलीतही बदल 
�ामीण भागात िदसून येतो. रिेडमेड कपड्यांचा वापर आता जा�त �माणात होत 
आह.े  

५. खा�यािप�या�या सवय�म�य े बदल: आजकाल �ामीण भागात छोटी हॉटे�स, 
र�ेटॉरटं, चहाची दकुान आली आहेत. �यामळेु �ामीण भागातील खा�या�या सवयी 
म�ये बदल झालेला पाहायला िमळतो.  

६. पारपंा�रक कलचेी घसरण: लोककला, लोकसंगीत, लोकन�ृय, �ामीण नाट्यगहृ,े 
आधिुनक सं�कृतीशी जळुवून घेत आहेत. रिेडओ, टेिलि�हजन इ�यादी मा�यिमक 
�ामीण सं�कृतीतील बदलाचा वेग वाढवतात,  

७. उपभोग प�तीत बदल: वाहतूक आिण दळणवळण या�या सिुवधां�या िवकासामळेु 
गावक�यांना �याचा उपभोग प�तीत बदल करायला लावला आहे.  

८. श�दस�ंह बदल: िविवध सिुवधा आिण आधिुनक सिुवधां�या उपल�धतेमळेु �ामीण 
भागातील       गावक-यां�ार े बोल�या जाणारय्ा श�दस�ंहावर आिण संबंिधत 
भाषवेर �भाव पडला आह.े गावकरी �यां�या सभंाषणात अनेक इं�जी सं�ा वापरत 
आहेत. 

९. आिथ�क रचनेत बदल: ज�ुया काळात �यवसायानसुार समाजाची आिथ�क ि�थती 
िनि�त होती. परतं ु �यवसाय िनवडताना आधिुनक�करणा�या िनण�यामळेु शेती�या 
आधिुनक प�तीचा वापर क�न �ामीण समाजा�या आिथ�क ि�थतीत बदल झाला 
आह.े �ामीण भूिमहीन मजरुांची स�ंया वाढली आहे �ीमंत शेतकरी अिधक �ीमंत 
झाला तर गरीब शेतकरी अिधक गरीब झाला. 

१०. �ामीण राजक�य रचनेत बदल: �ामीण राजकारणात जाती रचनेच े वच��व होते. 
राजकारण उ�च जाती�या लोकां�या हातात होते. परतं ु 73 �या घटनाद�ु�तीन े
मिहला, अनसूुिचत जाती, जमाती, भट�या जमात�ना पंचायत राज �यव�थेत सि�य 
सहभाग घे�याच ेअिधकार िदले आहेत. �हणज े�यांना राजक�य �यवि�थत आर�ण 
दे�यात आले आहे.  
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११. िश�ण आिण मनोरजंन ��ेात बदल: �वातं�यानतंर �ामीण भागातही िश�णाचे 
मह�व पसरल ेआह.े मलुांबरोबर मुलीही िश�ण घेऊ लाग�या. सव� िश�ा अिभयान 
आिण �ौढ िश�ण यासार�या काय��मां�या �सारामळेु िनर�रता कमी झाली. 

 

Sarva Shiksha Abhiyanshikshaabhiyan.org.in 
 

पूव��या काळी �ामीण कुटंुबे हे मनोरजंनाचे म�ुय क� � होते. �ामीण भागात भजन, 
क�त�न, �वचन, ज�ा, लोककला हे मनोरजंनाच ेसाधन आहे. आधिुनक�करणामळेु �ामीण 
आिण शहरी समाज यां�यात समातोल साध�यास  मदत झाली. प�रणामी मनोरजंन 
प�तीत बदल झाला. दूरदश�न, िच�पट हे मनोरजंनाचे �मखु साधन होते. अनौपचा�रक 
िश�णाची जागा औपचा�रक िश�णान े घेतली आहे. दूरिच�वाणी�या मा�यमातून �ामीण 
जनतेला शै�िणक सिुवधा उपल�ध क�न िद�या जातात. िश�णा�या 
साव�ि�क�करणासाठी �ामीण जनतेला जात धमा�चा िवचार न करता िविवध शै�िणक 
सं�थांम�ये �वशे िमळतो. 

 
१२.  तांि�क बदल: �ा�यां�या वापराऐवजी �यांनी िवजेवर चालणारी आधिुनक उपकरण े
वापर�यात स�ुवात केली आह.े शेती�या कामांना गती दे�यासाठी शेतीच े यांि�क�करण 
उपय�ु ठरले आहे. आधिुनकतेमळेु शेतक�यांना कृषी काया�त सधुारणा करता आली आहे. 
िव�ीय सं�था आिण कृषी तं��ानातील बदलांमळेु शेतकरी आपल ेजीवनमान उंचाव�यास 
आिण गावातील सावकाराकडून इतर जमीन बळकावणारय्ां�या तावडीतून म�ु होऊ 
शकले. �ामीण भागात िवजे�या उपल�धतचेा फायदा आरा िगरणी मालक, िपठाची िगरणी 
मालक, तेलिगरणी, िवणकर, कुिटर उ�ोग आिण ह�तकला, गळु िनमा�त ेइ�याद�ना झाला. 
या बदलांसाठी िव�ान आिण तं��ान हे घटक जबाबदार आहेत. याचा प�रणाम �ामीण 
समाजा�या जीवनशैलीत बदल झाला आह े
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venngage.net/p/97085/sustainable-development 

 
तमुची �गती तपासा. 
��. �ामीण समाजात बदलाचंी करणे �प� करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

१.७  सारांश  
 

भारतीय समाजात �ामीण समाजाला मोठी िकंमत आहे. बह�सं�य लोकस�ंया 
�ामीण भागात राहते. रामायण महाभारत या धािम�क प�ुतकांम�ये �ामीण समाजाचा 
उ�लेख आह.े लोकसं�ये�या आकारमानानसुार आिण �यावसाियक प�तीनसुार िविवध 
�कारची गाव े वसवली जातात. �ामीण समाजाची �गती �ाम�ुयाने भौगोिलक घटकांवर 
अवलंबून असते. हवामान, जमीन आिण पाणी हे म�ुय घटक आहेत. �ामीण समाजात 
सामािजक सं�था, �ामीण रचना आिण आिथ�क रचना खूप मह�वाची आह.े �ामीण 
समाजाची �वतःची वैिश�्ये आहेत �हणून ती समाजा�या इतर �े�ांप�ेा वेगळी आहे. शेती 
हा मु�य �यवसाय आहे आिण �यावर अवलंबून कुटंुब स�ंथा, चालीरीती, परपंरा, जाती 
रचना याही �ामीण समाजासाठी मह�वा�या आहेत. आधिुनक�करण आिण औ�ोिगक�करण 
यामळेु �ामीण समाजाचा जलद गतीने िवकास झाला आह.े �यामळेु �ामीण समाजात 
सं�कृती, �यवसाय आिण िश�ण �े�ात मह�वाचे बदल झाले आहेत. 
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१.८ �व –अ�यास 
 
१. �ामीण समाजाची वैिश�्य े�प� करा. 
२. �ामीण समदुाय �हणजे काय ते सांगून �यां�या उगमासाठी जबाबदार घटक कोणते? 
३. िटपा िलहा. 

अ. �ामीण समाजाच े�व�प 
ब. �ामीण समाजाचे �कार  
क. �ामीण समदुायातील बदल.  
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२ 
भारतीय �ामीण समाज - II 

 

२.० उि�� े

२.१ प�रचय 

२.२ �ामीण शहरी सात�य संक�पना 

२.३ शहरी समदुायावर �ामीण समदुायाचा �भाव 

२.४ कमकुवत गटां�या सम�या 

२.४.१ अनसूुिचत जाती 

२.४.२ अनसूुिचत जमाती 

२.४.३  मिहलां�या सम�या 

२.५ सारांश 

२.६ �व-अ�यास 

२.७ संदभ��ंथ 
 

२.० उि�� े
 
1. �ामीण समाजाचा अ�यास क� शकतो. 
2. �ामीण शहरी सात�य संक�पनेचा अ�यास क� शकतो 
3. शहरी समदुायावर �ामीण समदुाया�या �भावाचा अ�यास क� शकतो 
4. दबु�ल घटकां�या सम�या समजू शकतात. 
5. समाजातील मिहलां�या सम�यांचा अ�यास क� शकतो 
 

२.१ प�रचय 
 

�ामीण शहरी सात�य �हणजे शहर आिण देश यांच े िवलीनीकरण. ही एक स�ंा 
आहे जी सामा�यत: सामािजक ��्या �विचतच आढळते. �ामीण व शहरीकरण या 
दो�ह�म�ये �प�पणे िच�हांिकत केलेली सीमा असते. �याचा एक भाग �हणजे लोकसं�या 
पूण�पण ेशहरी आहे आिण दसुरी पूण�पण े�ामीण आहे. �ा. आर देसाई यांनी �हट�या�माण े
�ामीण भागातील सामािजक जीवन �या�माण ेशहरी भागात िफरते आिण िवकिसत होत;े 
�याच�माण ेशहरी भागातील सामािजक जीवन शहरी वातावरणात िफरते आिण िवकिसत 
होते. �यां�या संबंिधत बाबी �ामीण आिण शहरी सामािजक जीवनाचे मह�व पूण�पणे 
िनधा��रत करतात. िवकिसत �ि�कोनातून �ामीण आिण शहरी जीवनशैलीची वैिश�्य े�यांच े
वेगळेपण दश�वतात. परपंरा, चालीरीती, लोकसं�कृती आिण संय�ु कुटंुब या बाबी �ामीण 
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जीवनशैलीला सूिचत करतात तर आधिुनकता शहरीकरणाचे �ितिनिध�व करते. �हणज े
शहरी जीवनप�तीचे �तीक आधिुनक�करण आहे. �ामीण सामािजक जग आिण शहरी 
सामािजक जग या जीवना�या दोन िभ�न आचार प�ती, सामािजक सां�कृितक गट व 
सं�कृतीकरणानसुार एकमेकांपासून वेगळे आहेत आिण कमाई आिण उपजीिवके�या 
प�तीत फरक असूनही जातीचे िनकष, िववाहाच ेिनयम, नातेसंबधं, धािम�क �थांचे पालन, 
शै�िणक सं�था, �थलांतर, �शासन आिण रोजगारा�या संधी हे जरी एकमेकांशी जोडलले े
असल ेतरीही त ेएकमेकांपासून वेगळे आहेत. �ामीण आिण शहरी भागांमधील संबंधांचे त े
�ोत आहेत.  
 

२.२ �ामीण-शहरी सात�य संक�पना  
 

�ामीण शहरी सात�य ही सकं�पना �ामीण शहरी फरक यां�या गिृहतकावर 
आधा�रत आह.े जी. वी. फुल ेयां�या मते, �ामीण शहरी समाजशा� हे िवशेष उप�े� चालू 
ठेवायच े असेल आिण �याला अथ�पूण� वैचा�रक आधार �ायचा असले तर नवीन 
अिभमखुतेची गरज �प� होते. �ोफेसर कराड यांनी िनरी�ण केले क� सात�य िस�ांता�या 
समथ�कांना अस ेवाटत ेक� �ामीण आिण शहरी या दोन टोका�या दर�यान िव�तारले�या 
�ेणीम�ये �ामीण शहरी फरक सापे� �माणात आढळतात. �ामीण �हणज े मोठ्या 
शहरांपासून िकंवा शहरांपासून दूर आिण शहरी �हणजे शहर िकंवा शहराशी संबंिधत. 
सात�य �हणज े ��येक गो� �या�या शेजारी असले�या गो�ीशी जवळून संबंिधत आहे ह े
�प� करणे.   

 
सात�य िस�ांत �ामीण-शहरी मतभेदांचे ऐवजी �ामीण-शहरी संबधंावर भर देतो. 

अथ��यव�थेतील वाढीची फळे सव� लोकांपय�त पोचवण े याला ि�कल डाऊन �भाव 
�हणतात. औ�ोिगकरणामळेु शहरी भागापासून �ामीण भागात बदल झा�यामळेु �ामीण 
भाग जागे�या ��ीन े िवखरुलले े िदसून येतात. यामळेु �ामीण शहरी सात�य िदसून येते. 
ऑ�सफड� िड�शनरीने  �ामीण-शहरी सात�य याची अशी �या�या केली आहे क� �या 
िवकास �ि�येत �ामीण आिण शहरी या दो�ही भागातील लोकांचा समावशे होतो आिण 
िवकासाचा परतावा देखील अशा लोकांम�ये िवत�रत केला जातो �यामळेु �ामीण शहरी 
सात�य िदसून येते. 
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https://internationaljournalofresearch.com/2020/07/13/ru

ral-vs-urban- india/ 
 

२.३ शहरी भागावर �ामीण समुदाय याचा �भाव: 

 
लोकसं�या �थलांतराचे  समाज आिण अथ��यव�थेवर सकारा�मक आिण 

नकारा�मक अस े दो�ही प�रणाम होतात लोक िजथून �थलांतर करतात आिण त े �या 
िठकाणी �थलांतर करतात �या िठकाणांवर अंतग�त �थलांतराचा प�रणाम होतो. 
�थलांतरासाठी िविवध जबाबदार आहेत. फ� एखा�ा �य��ला वेगवेग�या कारणांमळेु मूळ 
िठकाण �थलांतर सोडून इतर िठकाणी �थलांतर कर�यास भाग पाडतात. तर काही घटक 
हे अस ेघटक आहेत ज े�थलांत�रतांना �थलांतरात �े� िकंवा गंत�य �थानाकडे आकिष�त 
करतात. तर काही घटक �य��ला �या�या अनभुवावर एकाच िठकाणी जा�याचा िनण�य 
घेतात. �यामळेु �याला त ेसोड�याची चांगली कारणे िमळतात. बेरोजगारी पीक, अपयश, 
पूर, द�ुकाळ, कमजोर शै�िणक सिुवधा, सिुवधांचा अभाव, खराब सेवा िकंवा य�ु 
यासार�या नकारा�मक गो�ी या गो�ी �थलांतरास कारणीभूत घटक आहेत. नोकरी�या 
संधी, उ�म राहणीमान, उ�म शै�िणक सिुवधा िकंवा चांगली आरो�य सेवा असे घटक 
नवीन िठकाणी लोकांना आकिष�त करतात. बरचे लोक �थलांतर करण े िनवडतात आिण 
�यां�या �वे�छेने �थलांत�रत �हटल ेजाते. बरचे लोक आिथ�क �थलांत�रत आहेत. इतर 
शभुे�छुक �थलांत�रत असतात याम�य े व�ृ व अवलंिबत यांचा समावशे होतो. �यांना 
�यां�या सेवािनव�ृी नंतर  कुठेतरी जायच े आहे तसेच  इतर अनेक लोक आहेत 
�यां�याकडे पया�य नाही आिण �यांच े जीवन आिण घर े धोक्यात येऊ शकतात. �हणून 
�यांना अिनि�त �थलांत�रत िकंवा िनवा� िसत �हटले जात.े 
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शहरी भागावंर होणार ेप�रणाम:  
१. लोकसं�यािवषयक घटकांचा प�रणाम:  �थलांतरामळेु शहरी भागातील 

कामगारवगा�ची लोकस�ंया वाढली आह.े 15 त े 24 वयोगटातील त�ण प�ुष ह े
बह�स�ंय �थलांत�रत आहे; �यांचे ल�न झालेल ेनाही आिण बाक�चे या वयोगटातील 
इतर लोक आहेत जे आप�या कुटंुबांना घरी सोडून शहरी भागात आले आहेत. 
प�रणामी, ही �व�ृी �ामीण भागातील �जनन�मता कमी ठेवते. कमी �जनन दरासाठी 
जबाबदार असलेला दसुरा घटक �हणज े शहरी भागात उ�म वै�क�य मदत आिण 
कुटंुब िनयोजन सिुवधांची उपल�धता. ज े लोक आप�या जोडीदारासोबत 
कायम�व�पी �थाियक होतात, �यांनी कमी स�ंयेने मलुांची िनवड केली; कारण शहरी 
भागात मलुांच ेसंगोपन करण ेखूप खिच�क आहे. 

२. आिथ�क प�रणाम: �थलांतराच े िविवध प�रणाम शहरी भागातील उ�प�न आिण 
रोजगारावर िदसून येतात; ज े �थलांत�रतां�या �कारावर अवलंबून असतात. �यांना 
अनोपचा�रक �े�ात सतुार, गवडंी, िशंपी, �वयंपाक� आिण इतर �यापारी �हणून 
नोक�या िमळतात. त े र��यावर फेरीवालेम, बूट पोिलश बॉय इ�यादी �हणून काम 
करतात. परतं ु अस े िदसून आले आहे क� अनौपचा�रक �े�ातील मोठ्या �माणात 
रोजगार आिथ�क ��्या काय��म आिण नफा कमावणारा आहे. खच� कर�यासाठी आिण 
�यां�या घरी पाठव�यासाठी परुसे े आहे. मा�यिमक �तरापय�त िशकले�या 
�थलांत�रतांना सहा�यक, दकुान मदतनीस, मशीन द�ु�ती, �ाहकोपयोगी व�तंूची 
द�ु�ती िकंवा मालाची िव�� कर�यासाठी नोक�या िमळतात. त े �िमक आिण 
अिनयिं�त आहेत व कुशल कामगारांपे�ा जा�त उ�प�न असले�या सामा�य शहरी 
लोकां�या �ेणीत आण�यासाठी �यांना परुशेी र�कम िमळत.े शहर ेआिण शहरांम�ये 
महािव�ालय आिण सं�थांम�ये उ�च िश�णासाठी येणा�या अ�पसं�यन े
�थलांत�रतांना औपचा�रक �े�ात नोकरी िमळते. �यांना चांगला पगार िमळतो आिण त े
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चांग�या दजा�च े काम क� शकतात. त े �यां�या घरी मोठ्या �माणात पैस े पाठवू 
शकतात आिण �ामीण प�रि�थतीच ेआधिुनक�करण कर�यास मदत क� शकतात. 

 
 

World Economic Forum 
 
�ामीण-शहरी �थलातंराचे �ितकूल प�रणाम: 

जे�हा लोक �थलांतर करतात त�ेहा अनके �ितकूल प�रणाम िदसून येतात. 
�ामीण ते शहरी भागात �थलांत�रत आिण �थाियक झाले�या शहरांम�ये अस�ंय 
सम�यांना त�ड �ावे लागते. अवाढ�य झोपडप�्यांची मबुलक वाढ िदसून येत े आिण या 
झोपडप�्यांम�ये आिण शेजार�या मोठ्या भागात �व�छ पाणी, वीज, साव�जिनक सेवा 
आिण सांडपाणी �यव�था यासार�या नगरपािलका सेवांम�ये गैरसोय होत.े शहरात घरांची 
ती� टंचाई आहे. वाहतूक �यव�था वाढ�या लोकसं�यचेी मागणी पूण� क� शकत नाही, 
वायू, जल आिण �वनी �दूषण मोठ्या �माणात वाढले आह,े ग�ु�ांची ट�केवारी आिण गद� 
वाढली आह.े �थािनक �वरा�य सं�थांचे चांगले हेतू असूनही, परुिव�या जाणा�या 
सिुवधांचा खच� भ�न काढ�यासाठी �माणाप�ेा खूप जा�त आह.े 

 
शहर े आिण शहरांम�ये अ�प बेरोजगारी आिण बरेोजगारीम�ये �चंड वाढ झाली 

आहे. शहरी �थलांतरामळेु लोकस�ंये�या वाढी�या तलुनेत नोकरी शोधणा� यांचा वाढीचा 
दर वाढतो. शहरी �े�ात अिशि�त आिण अकुशल �ामीण �थलांत�रतांसाठी परुशेा नोक�या 
उपल�ध नाहीत. प�रणामी, कुशल मजरुां�या मागणीत झपाट्याने वाढ होत आह.े  परतं ु
अकुशल मजरुां�या मागणी�या अभावामळेु ती� बेरोजगारी आिण अ�प बेरोजगारी वाढते. 
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२.४  कमकुवत वगा��या सम�या 
 

कमकुवत वगा�ची �या�या अशी केली जाऊ शकते "�यांना �यांचे ह�क आिण 
ह�क िमळव�या�या �मते�या बाबतीत साप�े कमकुवतपणाचा अनभुव येतो आिण �यां�या 
आवडीचे दज�दार जीवन जग�या�या �मतेपासून वंिचत राहतात." समाजातील दबु�ल घटक 
�हणजे एससी, एसटी आिण मिहला. भारतीय रा�यघटने�या कलम 46 म�ये �प�पणे अशी 
तरतूद आहे क� रा�य समाजातील दबु�ल घटकां�या, िवशेषत: अनसुूिचत जाती, जमाती 
आिण �यां�या शै�िणक आिण आिथ�क उ�नतीसाठी िवशेष काळजी घईेल आिण �यांना 
अ�याय आिण सव� �कार�या शोषणापासून संर�ण दईेल. अनसुूिचत जाती (SC) आिण 
अनसूुिचत जमाती (ST) हे भारतातील सवा�त विंचत सामािजक-आिथ�क गटांपैक� एक 
आहेत. जलद, शा�त आिण अिधक समावेशक वाढीवर ल� क� ि�त क�न, 12 �या 
पंचवािष�क योजना ठळकपण े दश�वते क� िवकास सव�समावेशक हो�यासाठी ग�रबां�या 
िचंतेकडे ल� दणेे आव�यक आहे. 

 
२.४.१  अनसूुिचत जाती: 

अनसूुिचत जाती या दशेातील ते वग� आहते �यांना पायाभूत सिुवधां�या 
अभावामळेु आिण भौगोिलक अिल�तेमळेु, अ�प�ृयते�या ज�ुया �था आिण काही इतरांमळेु 
उ�वले�या अ�यंत सामािजक, शै�िणक आिण आिथ�क मागासलपेणापासून �ास होतो 
आिण �यांना �यां�या िहतसंबधंांचे र�ण कर�यासाठी आिण �यां�या वेगवान सामािजक-
आिथ�क िवकासासाठी िवशेष िवचार करणे आव�यक आह.े घटने�या कलम 341 �या 
कलम 1 म�ये समािव� असले�या तरतदु�नसुार या समदुायांना अनसूुिचत जाती �हणून 
अिधसूिचत कर�यात आले. 

 
2.4.1.1 अनुसूिचत जात�ना भेडसावणा�या सम�या खालील�माणे आहते: 
1. सामािजक सम�या: या सम�या श�ुता आिण दूिषतपणा या संक�पनशेी संबंिधत 
आहेत. �यांना समाजात अ�यंत खालचे �थान द�ेयात आल.े 

  
Caste discrimination against Panchayat ...republicworld.com 
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उ�च जाती�या िहंदूंनी �यां�यापासून सामािजक अंतर राखल ेआिण उ�च जाती�या िहंदूनंी 
जीवना�या अनके मूलभूत सिुवधांपासून वंिचत ठेवले गेले. खा�यािप�या�या व�तंूसाठी त े
िहंदूं�या परपंरवेर अवलंबून होते. 
2. धािम�क सम�या: �यांना केवळ उ�च जाती�या �ा�णांनी सेवा दते असले�या 
मंिदरांम�ये �वेश कर�याचा अिधकार नाकारला होता. �यांना मंिदरातील दवेदेवतांची पूजा 
कर�याचा अिधकार न�हता. 
3. आिथ�क सम�या: �यांना अनेक आिथ�क सम�या आिण �ास सहन करावा लागला 
आिण �यां�या सेवेसाठी �यांना यो�य ब�ीस िदल ेगलेे नाही. पारपंा�रकपणे �यांना �यां�या 
�वत:�या जिमनी�या मालम�पेासून वंिचत ठेव�यात आले होते. �यांना कोणताही �यवसाय 
कर�याची परवानगी न�हती आिण इतर जाती�या लोकां�ार े चालव�या जाणा� या िविवध 
�यवसायांम�ये �यांना गुतं�याची परवानगी न�हती. �यांना �यां�या कुवतीनसुार कोणताही 
�यवसाय िनवड�याची परवानगी न�हती. �यां�या कामात र��यांची साफसफाई करण,े 
मेलेली गरु ेकाढणे आिण शेतीची भारी कामे करणे यांचा समावेश होतो. ते भूिमहीन मजूर 
होते आिण �यांना उ�च जाती�या िहंदूं�या शेतात मजूर �हणून काम करावे लागल.े 
4. साव�जिनक िवकलागंता: 
�यांना अनेक साव�जिनक अपमानांना सामोर ेजावे लागले कारण �यांना िविहरी, साव�जिनक 
वाहतूक, शै�िणक सं�था या साव�जिनक सिुवधांचा वापर कर�याचा अिधकार नाकार�यात 
आला होता. 

 

Caste – Wikipedia…en.wikipedia.org 
 
5. शै�िणक सम�या: 
पारपंा�रकपणे ते िश�ण घे�यापासून विंचत होते आिण �यांना साव�जिनक शै�िणक सं�था 
वापर�याची परवानगी न�हती. 
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के.एम. प�णीकर यांनी िटपणी केली आहे क�, “ह�रजनांची ि�थती गलुामिगरीपे�ा अनके 
�कार े वाईट होती. गलुाम िकमान मालकाचा गलुाम होता आिण �हणून तो �या�या 
मालकाशी वैयि�क सबंंधात उभा रािहला. आिथ�क �वाथा�चा िवचार आिण अगदी मानवी 
भावनेन े वयैि�क गलुामिगरी�या रानटीपणात बदल केला. परतं ु हे कमी करणार े घटक 
अ�प�ृयते�या �यव�थेला लागू झाल े नाहीत. �याला बह�धा सां�दाियक गलुामिगरीची 
�यव�था मानली जात होती. वैयि�क मालक��या गलुामाऐवजी, ��येक गावाने आप�याशी 
जोडले�या अ�प�ृय कुटंुबांना एक�कार े गलुामिगरीत जखडून ठेवले. उ�च जातीतील 
कोण�याही �य��ने �यां�याशी वयैि�क संबधं ठेवू नयेत. 
 
2.4.1.2 उपचारा�मक उपाय आिण घटना�मक तरतुदी: 
रा��ीय अनसुूिचत जाती आयोग (NCSC) ही एक घटना�मक सं�था आहे जी भारतातील 
अनसूुिचत जाती (SC) �या िहताचे र�ण कर�यासाठी काय� करते. भारतीय रा�यघटने�या 
कलम ३३८ म�ये अनसुूिचत जात�साठी रा��ीय आयोगाची तरतूद आहे �यात 
�यां�यासाठी �दान केले�या सरु�ेशी संबिंधत सव� बाब�ची चौकशी करणे आिण �यांचे 
िनरी�ण करण,े िविश� त�ार�ची चौकशी करण े आिण �यां�या सामािजक-आिथ�क 
िनयोजन �ि�येत सहभागी होणे आिण स�ला देण.े िवकास इ. 
 
कलम ३३८-अ अतंग�त रा��ीय अनुसूिचत जाती आयोग (NCSC) च ेकाय�: 

अ) अनसूुिचत जात�साठी संिवधानांतग�त �दान केले�या सरु�सेंबधंी सव� मदु�्ांचे िनरी�ण 
आिण तपासणी करण.े 

b) अनसूुिचत जात�चे अिधकार आिण संर�णापासून विंचत राह�यासंबंधी त�ार�ची 
चौकशी करण.े 

c) अनसूुिचत जात��या सामािजक-आिथ�क िवकासा�या िनयोजनासंदभा�त क� � िकंवा रा�य 
सरकारांम�ये भाग घेणे आिण �यांना स�ला देण.े 

ड) या सरु�ा उपायां�या अंमलबजावणीबाबत दशेा�या रा��पत�ना िनयिमत अहवाल देण.े 

e) अनसुूिचत जात��या सामािजक-आिथ�क िवकास आिण इतर क�याणकारी उप�मांना 
पढेु ने�यासाठी पावले   उचल�याची िशफारस करणे. 
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f) अनसूुिचत जाती जमातीचे क�याण, संर�ण, िवकास आिण �गती संदभा�त इतर 
कोणतेही काय�. 

g) आयोगाने अ�ँलो-इंिडयन क�यिुनटी�या बाबतीतही अनसूुिचत जात��या संदभा�त समान 
काय� पार पाडण ेआव�यक आहे. 

h) सन २०१८ पय�त, आयोगाने इतर मागासवग�य (OBC) बाबतही अशीच कामे करण े
आव�यक होते. २०१८ �या 102 �या द�ु�ती काय�ा�ार ेया जबाबदारीतून म�ु कर�यात 
आले. 
 
अनुसूिचत जाती�या उ�थानासाठी इतर घटना�मक तरतुदी 

अ) कलम १५(४) �यां�या उ�नतीसाठी िवशेष तरतदु�चा संदभ� देत.े 

ब) अन�ुछेद 16(A) रा�यांतग�त सेवांम�य ेकोण�याही वगा��या िकंवा पदां�या पदो�नती�या 
बाबतीत आर�णािवषयी बोलत,े �यांना रा�यांतग�त सेवांम�ये परुसेे �ितिनिध�व नाही. 

क)  कलम १७ अ�प�ृयता नाहीसे करते. 

ड) अन�ुछेद 46 नसुार रा�याने लोकां�या दबु�ल घटकां�या आिण िवशेषतः अनसूुिचत 
जात��या शै�िणक आिण आिथ�क िहतसंबधंांना िवशेष काळजीन े �ो�साहन देणे आिण 
सामािजक अ�याय आिण सव� �कार�या शोषणापासून �यांच ेसंर�ण करणे आव�यक आहे. 

इ) अन�ुछेद 335 म�य े अशी तरतूद आहे क�, अनसुूिचत जाती�या सद�यांच े दाव,े 
�शासना�या काय��मते�या दखेरखेीसह, सघंा�या िकंवा एखा�ा�या कामकाजाशी संबिंधत 
सेवा आिण पदांवर िनय�ु� करताना िवचारात घेतले जातील. रा�य. 

फ) घटने�या अन�ुछेद 330 आिण अन�ुछेद 332 म�य े अन�ुमे लोकसभते आिण 
रा�यां�या िवधानसभांम�ये अनसूुिचत जात��या बाजून े जागा राखून ठेव�याची तरतूद 
आहे. 

ग) पंचायत�शी संबिंधत भाग IX आिण नगरपािलकांशी संबिंधत घटने�या भाग IXA 
अतंग�त, �थािनक �वरा�य सं�थांम�ये अनसूुिचत जात�साठी आर�णाची तरतूद कर�यात 
आली आहे. 
 
2.4.2 अनुसूिचत जमाती: 
भारतातील आिदवास�म�ये दशेभरात असमानपणे िवतरीत केलेले िविवध गट आहेत आिण 
�यापैक� काह�ना अनसूुिचत जमाती �हणून संबोधले जाते. कारण �या जमात�चे नाव 
घटन�ेया अनसूुची 5 आिण 6 म�ये समािव� आहे आिण तरतदुी केवळ �या िविश� गटांना 
लागू आहते. भारताचे सिंवधान, कलम ३४२ अ�वये असे नमूद करते क�, भारताचे 
रा��पती “साव�जिनक अिधसूचन�ेार ेजमाती िकंवा आिदवासी समदुाय िकंवा जमाती िकंवा 
आिदवासी समदुायांमधील काही भाग िकंवा गट िनिद�� क� शकतात जे या संिवधाना�या 
उ�ेशान ेअनसूुिचत जमाती मानले जातील. " 
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2.4.2.1 अनुसूिचत जमात�ना भेडसावणा�या सम�या खालील�माणे आहते: 
भारतातील जमात��या अनेक सामािजक, सां�कृितक आिण आिथ�क सम�या आहेत. 
आिदवास�शी संबिंधत काही सामा�य सम�या �हणज ेदा�र�य् आिण शोषण, आिथ�क आिण 
तांि�क मागासलेपण, सामािजक-सां�कृितक अपगं�व आिण गैर-आिदवासी लोकसं�येशी 
�यां�या एक� ये�या�या सम�या. भारतीय जमात��या सम�या पढुील�माणे आहते. 
 
1) नैसिग�क साधनसंप�ीवरील िनयं�णाचे नुकसान: आिदवासी समाजाला जमीन, 
जंगल, व�यजीव, पाणी, माती, मासे इ�यादी नैसिग�क संसाधनांवर जिमनीची मालक� आिण 
�यव�थापनाचा सरळ अिधकार आह.े भारतातील जलद औ�ोिगक�करण आिण खिनज 
आिण इतर संसाधनांचा शोध यामळेु आिदवासी भाग बाहेर�या लोकांसाठी खलु ेकेले गले े
आिण आिदवास��या अनतं द:ुखाची कहाणी स�ु झाली. प�रणामी रा�याचा ताबा िबगर 
आिदवास��या ता�यात गेला. �वातं�यानतंर िवकास �ि�येला गती िमळा�याने जमीन 
आिण जंगलांवर िनयं�ण  वाढले. दीघ�कालीन कज�बाजारीपणा, बेईमान सावकार, 
जमीनदार, सावकार, कं�ाटदार आिण अिधकारी यां�यामळेु जिमनीवरील मालक� ह�क 
आिदवास�नी गमावल.े आिदवासी समाजाला �यां�या सां�कृितक घटकांपासून आिण 
संरि�त जंगले आिण रा��ीय जंगले या संक�पनांसह उपजीिवकेचे कोणतेही सरुि�त साधन 
नसताना �यांना उ�व�त कर�यात आल.े 
 
२) िश�णाचा अभाव: आिदवासी समाजा�या िवकास �ि�येत आिदवास�चा अिधक 
सहभाग सुिनि�त कर�यासाठी िश�ण ह ेएक साधन �हणून काम क� शकते. आिदवासी 
भागात अंध��ा आिण पूव��ह, आ�यंितक दा�र�य्, काही जमात�ची भटक� जीवनशैली, 
आिदवासी भागात यो�य िश�कांचा अभाव आिण इतर सिुवधांसारखे काही घटक 
आिदवासी समाजाला िश�ण घे�यापासून रोखत आहेत. 
 
3) िव�थापन आिण पनुव�सन: औ�ोिगक�करणामळेु �चडं �टील �लांट, ऊजा�  �क�प 
आिण मोठी धरणे आिण खाणकाम या सवा�चा आिदवासी व�ती असले�या भागात वेग 
आला. सरकारने �क�पांसाठी आिदवास��या जिमनी संपािदत के�यामळेु आिदवास�च े
मोठ्या �माणावर िव�थापन झाले. छोटा नागपूर �दशे, ओ�रसा, पि�म बंगाल आिण म�य 
�दशेातील आिदवास��या िखशाला मोठ्या �माणात फटका बसला. आिदवासी समाजाला 
औ�ोिगक �े�ात वसाहती द�ेयात आ�या नाहीत. �यांना जवळ�या झोपडप�्यांम�ये 
राह�यास िकंवा अकुशल कामगार �हणून काम कर�यासाठी आिण ग�रबीत राह�यासाठी 
लगत�या रा�यांम�ये �थलांतर कर�यास भाग पाडले गेल.े सरकारने िदलेली रोख 
भरपाईही फालतू खच� कर�यात आली. शहरी भागात �थलांतरामळेु आिदवासी लोकांम�ये 
मानिसक सम�या िनमा�ण झा�या कारण �यांना शहरी जीवनशैली आिण मू�य ेसोयी�कर 
नाहीत. 
 
4) आरो�य आिण पोषणा�या सम�या: आिथ�क मागासलेपणा आिण असरुि�त 
उपजीिवकेमळेु आिदवासी लोकांम�ये कॉलरा, �यरोग, मले�रया, कावीळ, अितसार, 
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र��य, उ�च बालम�ृयू दर, आयमुा�नाची िन�न पातळी इ�यादीसार�या आरो�या�या अनके 
सम�या िनमा�ण झा�या आहेत. 
 
5) ि�या�ंया सम�या: जंगलांचा नाश क�न नैसिग�क पया�वरणाचा �हास, झपाट्याने कमी 
होत जाणारा ससंाधनांचा आधार यामळेु मिहलां�या ि�थतीवर प�रणाम झाला. आिदवासी 
प�्यांम�ये खाणकाम, उ�ोगधंदे आिण �यापारीकरण स�ु झा�यामळेु बाजार 
अथ��यव�थे�या िनद�यी कारवायांचा आिदवासी लोकां�या संपका�त आ�यान े उपभोगवाद 
आिण ि�यां�या व�तूकरणाला चालना िमळाली. 
 
6) अि�मतेची धूप: आिदवासी समाजाच े कायदे आिण परपंरागत सं�था आधिुनक 
सं�थांशी संघष� करतात आिण आिदवास�म�य े �यांची ओळख जप�याबाबत अिव�ास 
िनमा�ण होतो. िचंतचेे दसुर ेकारण �हणजे आिदवासी बोली आिण भाषांचे नामशेष होणे ह े
काही िविश� भागात आिदवासी अि�मता न� हो�याचे संकेत देते. 
 
2.4.2.2 उपचारा�मक उपाय आिण घटना�मक तरतुदी: 
आिदवास��या उ�थानासाठी सिंवधानात िदल�ेया �मुख तरतुदी पढुील�माणे आहते. 
आर�ण: आर�णा�ार े अनसूुचीम�ये नमूद केले�या आिदवासी गटांना शै�िणक आिण 
रोजगार लाभ िमळू शकतात जे आिदवास�ना इतर समदुायां�या बरोबरीने आण�यास मदत 
करतात. 
 
�व-शासन: आिदवासी सं�कृती आिण ��ा दशेा�या इतर भागांप�ेा िभ�न अस�याने, 
�यांना शासन �दान कर�यासाठी सावधिगरी बाळगण ेआव�यक आह.े आिदवासी प�रषदा, 
�वाय� िज�हा प�रषदा, PESA इ�याद��या �व�पात �वशासना�या उपाययोजनांमळेु 
आिदवासी भागातील ह�त�ेप कमी होईल. 
 
�वावलबंन: वैधािनक कृत��ार ेजोडले�या इतर फाय�ांम�ये वन ह�क कायदा समािव� 
आहे, जो आिदवास�ना त�दूप�ा, मह�आ फुल,े बांबू�या व�तंूसाठी आिथ�क अिधकार �दान 
करतो आिण जिमनीचे ह�क आिण जबरद�तीने बेदखल कर�यापासून �ितबंध देखील 
करतो.  
 
कलम ३३८-अ अतंग�त रा��ीय अनुसूिचत जमाती आयोग (NCSC) चे काय�: 
अनुसूिचत जमात��या उ�थानासाठी इतर घटना�मक तरतुदी 

1. घटनेनसुार िकंवा इतर काय�ांतग�त िकंवा सरकार�या अंतग�त अनसूुिचत जात�साठी 
�दान केले�या सरु�ेशी संबिंधत �करणांची तपासणी आिण िनरी�ण करणे. अशा सरु�े�या  
काया�चे मू�यमापन कर�याचा आदशे दणे.े  

2. ST चे ह�क आिण सरु�ेशी संबंिधत िविश� त�ार�ची चौकशी करणे. 
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3. एसटी�या सामािजक-आिथ�क िवकासाशी संबिंधत िनयोजन �ि�यते सहभागी होण े
आिण स�ला दणेे आिण क� � आिण कोण�याही रा�या�या अंतग�त �यां�या िवकासा�या 
�गतीचे मू�यांकन करणे. 

4. एसटी�या क�याण आिण सामािजक-आिथ�क िवकासाशी संबंिधत �ो�ामर / योजनां�या 
�भावी अंमलबजावणीसाठी आव�यक असले�या सफेगाड्�सवर / काम करताना, 
आयोगाला यो�य वाटेल अशा वळेी आिण इतर वळेी रा��पत�ना अहवाल सादर करण.े 

5. ससंदेने केले�या कोण�याही काय�ा�या तरतदु��या अधीन राह�न, रा��पती क� 
शकतील अशा अनसूुिचत जात��या संबंधात अशी इतर काय� िनयमानसुार पार पाडणे.  

6. अनसूुिचत जमात�चे संर�ण, क�याण आिण िवकास आिण �गती यां�या संदभा�त 
आयोग खालील काय� देखील पार पाडले, �हणजे: 

अ) वन�े�ात राहणा�या अनसुूिचत जमात�ना िकरकोळ वनोपजां�या संदभा�त मालक� ह�क 
बहाल कर�याबाबत उपाययोजना करण ेआव�यक आह.े 

b) काय�ानसुार खिनज संसाधने, जल�ोत इ�याद�वरील आिदवासी समदुायां�या ह�काचंे 
र�ण कर�यासाठी उपाययोजना करा�यात. 

c) आिदवासी लोकां�या िवकासासाठी करावया�या उपाययोजना आिण अिधक �यवहाय� 
उपजीिवके�या धोरणांसाठी काय� करणे. 

ड) िवकास �क�पांमळेु िव�थािपत झाले�या आिदवासी गटांसाठी मदत आिण पनुव�सन 
उपायांची प�रणामकारकता सधुार�यासाठी उपाययोजना. 

e) आिदवासी लोकांचे जिमनीपासून दरुावण ेटाळ�यासाठी आिण �यां�या बाबतीत परक�य 
होण े आधीच झाल े आह े अशा लोकांचे �भावीपण े पनुव�सन कर�यासाठी उपाययोजना 
करा�यात. 

f) जंगलां�या संर�णासाठी आिण सामािजक वनीकरण हाती घे�यासाठी आिदवासी 
समदुायांचे जा�तीत जा�त सहकाय� आिण सहभाग िमळिव�यासाठी उपाययोजना 
करा�यात. 

g) पंचायत��या तरतदुी (अनसुूिचत �े�ांचा िव�तार) अिधिनयम, 1996 [40 of 1996] ची 
पूण� अंमलबजावणी सिुनि�त कर�यासाठी उपाययोजना. 

h) आिदवास�ची शेती �थलांत�रत कर�याची �था कमी कर�यासाठी आिण शेवटी दूर 
कर�यासाठी उपाययोजना करा�यात �यामळेु �यांचे सतत अश��करण आिण जमीन आिण 
पया�वरणाचा �हास होतो. 
 
२.४.३ मिहलां�या सम�या 

भारतीय समाजात मिहलांना प�ुषांपे�ा किन� समजले जाते आिण �यांना �यां�या 
जीवनात िविवध सम�या आिण सम�यांना सामोर े जावे लागते. �वत:ला प�ुषां�या 
बरोबरीन े िस� कर�यासाठी अनके अडचण�चा सामना करावा लागतो. �यांना घराबाहेर 
पडून प�ुषां�माणे सामािजक काया�त भाग घे�याची परवानगी न�हती आिण �यांना �यां�या 
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दैनिंदन जीवनात अनके अडचण�ना त�ड �ावे लागते. �यांचे क�रअर घडव�यासाठी खूप 
संघष� करावा लागतो. तरीही उ�च िश�ण हे मलुीचे �व�न असते कारण ते कुटंुब सखुी 
आिण िनरोगी ठेव�याचे एकमेव मा�यम मानले जात.े एखा�ा �ीकडे समाजात अिधक ती� 
उपहासाने पािहले जाते आिण ती �ेमिववाह िकंवा आंतरजातीय �मेिववाहात सामील 
अस�यास ितला ऑनर िकिलंगचा धोका जा�त असतो. भारतीय समाजात िपतसृ�ाक 
�यव�था, मूल ज�माला घालणे आिण कौटंुिबक काळजीची भूिमका, सां�कृितक िनयम, 
घरगतुी जबाबदा�या इ�याद�मळेु ि�यांसाठी अनके आ�हाने िनमा�ण होतात जसे क� �यांना 
�वाय�ता, सामािजक �वातं�य, घराबाहरे जा�याची लविचकता, इ. प�ुषांप�ेा. घरात, 
घराबाहेर िकंवा कामा�या िठकाणी मिहलांची सरुि�तता खूप मह�वाची आहे. �ी�ूणह�या 
ही भारतीय समाजात आई�या पोटातच मलुीला मार�याची एक सामा�य �था आह ेकारण 
ती �यां�या आई-वडील आिण पत�साठी ओझे मानली जाते. या सम�यां�यित�र� 
िनर�रता, यो�य िश�णाचा अभाव, घरगतुी कामे, बला�कार, कामा�या िठकाणी ल�िगक छळ 
इ�यादी भारतातील मिहलांसाठी काही मोठ्या सम�या आहते. 

 
ि�यांना देवी �हणून पूजले जात अस,े पण नंतर�या काळात म�ययगुीन ि�यांचा 

दजा�  खूप खालावला. देशात िशि�त लोकांची स�ंया वाढत अस�याने मिहलां�या ि�थतीत 
बरचे सकारा�मक बदल झाल ेआहेत. आजकाल, ि�या, समाजातील सामािजक �� आिण 
सम�यांचे सव� अडथळे तोडत आहेत. आिथ�क��्या �वतं� आिण आिथ�क��्या स�ुढ 
अस�यामळेु त े पढेु जात आहेत आिण जवळजवळ सव�च �े�ात समानतेचा आनंद घते 
आहेत. 

 
सम�या: प�ुष�धान, िपतसृ�ाक समाज �यव�था, ज�ुया पारपंा�रक समजतुी इ�याद�म�ये 
ि�यांना अनेक सम�यांना त�ड �ावे लागत होते. मूल ज�माला घालणे आिण मलुांच े
संगोपन करणे यासार�या पारपंा�रक भूिमका पार पाड�याची जबाबदारी मिहलांवर होती. 
आधिुनक जगात मिहलांची ि�थती थोडी सधुारली असली तरी तरीही �या सम�यांना त�ड 
देत आहते. �यांना �यां�या पती�या मदतीिशवाय कौटंुिबक आिण �यावसाियक दो�ही 
जबाबदा�या एक� पार पाडा�या लागतात. मिहलांना मदत िमळ�याऐवजी कुटंुबीयांकडूनच 
अ�याचार होत असताना �यांची अव�था अिधकच लािजरवाणी होत.े घरांम�ये तसेच 
ऑिफसम�ये कुटंुबातील सद�य, नातेवाईक, शेजारी, िम�, बॉस इ�याद�कडून होणारी 
ल�िगक छळ ही आणखी एक सम�या आह.े मिहलांना �यां�या दनैंिदन जीवनात �यां�या 
क�रअरसाठी तसेच �यां�या पोषणासाठी खूप �ास सहन करावा लागतो. �यांच ेकौटंुिबक 
नाते जतन करण.े पूव��या ि�यांना बालिववाह, सती�था, परद�था, िवधवा 
पनुिव�वाहावरील िनब�ध, िवधवांचे शोषण, देवदासी �था इ�यादी सम�यांना त�ड �ाव ेलागत 
होते. मा�, अनेक ज�ुया पारपंा�रक सम�या समाजातून हळुहळू नाहीशा झा�या पण इतर 
नवीन सम�यांना ज�म िदला. भारतीय रा�यघटनेन े प�ुषां�माण े समान अिधकार आिण 
संधी िद�यावर आिण आ�मिव�ास, �यि�म�व, �वािभमान, �यि�म�व, �मता, �ितभा 
आिण काय��मता प�ुषांपे�ा अिधक असतानाही मिहलांना अनेक सम�यांना त�ड �ाव े
लागत आहे. 
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आधुिनक ि�यानंा भडेसावणा�या काही �मखु सम�या खाली नमूद के�या आहते. 
मिहलांवरील िहसंाचार: दररोज होणारा िहसंाचार आिण िदवस�िदवस मोठ्या �माणात 
होणा�या िहंसाचाराला बळी पडणे, कारण वेगवेग�या �कार ेमिहलांवरील वाढ�या ग�ु�ांमळेु 
(क� �ीय गहृ मं�ालया�या �ाईम रकेॉड� �यरुो�या अहवालानसुार) समाज िव�कळीत होत 
आहे. मिहलांना कुटंुबात (ह�ंडा सबंंिधत छळ, म�ृयू, वैवािहक बला�कार, प�नीवर मारहाण, 
ल�िगक अ�याचार, �ीचे जनन�ि�य िव�छेदन, िनरोगी अ�नापासून वंिचत राहणे इ.) िकंवा 
कुटंुबाबाहरे (अपहरण, बला�कार, खून इ.) अशा िहंसाचाराचा सामना करावा लागतो. 
ल�िगक भेदभाव: मिहलांना समाजातील दबु�ल घटक मानल े जात अस�याने �यांना कमी 
मह�व िदले जाते आिण िलंगभेदाचा खरा बळी मलुगी होत आहे. भारतातील िपतसृ�ाक 
कुटंुबप�तीमळेु �ी-प�ुषांम�ये स�ा आिण कामाचा भेदभावही िदसून येतो. आरो�य, 
पोषण, काळजी, िश�ण, मिहलांची घटती लोकस�ंया, साव�जिनक जीवन, नोकरी इ�यादी 
�े�ांम�ये मिहलांवर िलंगभेदाच ेप�रणाम िदसून येतात. 
 
�ी िश�णा�या सम�या: भारतातील मिहलां�या िश�णाची ट�केवारी िवशेषतः �ामीण 
भागात कमी आहे कारण �यांना �यावसाियक आिण तांि�क िश�णासार�या उ�च 
िश�णाची संधी िदली जात नाही. 
 
बेरोजगारीशी सबंंिधत सम�या: मिहलांना �यां�यासाठी यो�य नोकरी शोधताना अनके 
सम�यांना त�ड �ावे लागते कारण �यांना कामा�या ��ेात छळवणूक आिण शोषण 
हो�याची अिधक श�यता असते. �यांना �यां�या बॉसकडून जाणूनबजूुन अिधक काम आिण 
कठोर कामे िदली जातात. �यांची �ामािणकता, िन�ा, गांभीय� आिण कामाब�लची िन�ा 
�यांना वेळोवेळी िस� करावी लागते. 
 

सिुशि�त िकंवा अिशि�त ि�या जीवना�या कोण�याही ट��यावर �यां�या 
पतीकडून घट�फोट आिण �याग कर�यास �वण असतात. ह�ंडा प�तीमळेु ि�यांचा दजा� 
मोठ्या �माणात खालावतो जी समाजातील एक मोठी सम�या आहे कारण �यांना अभ� 
वागणूक िदली जाते, �यांचा अनादर केला जातो, छळ केला जातो, प�ुषाने हाताळल ेजात े
आिण िहसंा, आ�मह�या आिण खून यासार�या इतर �ूरता सहन के�या जातात. 
 
2.4.3.1 उपचारा�मक उपाय 

गे�या काही वषा�त मिहलांवरील काही सतत�या आिण भयानक ग�ु�ांमळेु �यांची 
सरु�ा कमी झाली आहे. �ाचीन काळापासून म�ययगुीन काळापय�त ि�यां�या ि�थतीत 
झालेली घसरण अशा �गत युगात िदसून येते. भारतीय मिहलांना प�ुषां�माणे समान 
अिधकार असूनही आिण दशेा�या जवळपास िन�मी लोकस�ंया �यापलेली असली आिण 
देशा�या वाढ आिण िवकासात िन��या �माणात �यांचा सहभाग आहे आिण उ�च पदांवर 
(अ�य�, लोकसभेचे अ�य�, क� �ीय मं�ी, िवरोधी प�नेत,े म�ुयमं�ी, रा�यपाल वगैर)े 
तरीही �यांचेही शोषण होत आहे. भारतीय रा�यघटनेनसुार, भारतीय मिहलांना स�मान, 
समानता आिण ल�िगक भेदभावापासून म�ुतेचे समान अिधकार आहते. तरीही �यांना 
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ल�िगक छळ, बला�कार, अॅिसड ह�ला, ह�ंडाबळी, बळजबरीन े व�ेया�यवसाय यासार�या 
खूप काही अस�ंय सम�यांना त�ड �ावे लागत आहे.  
 

भारतातील मिहला अजूनही िश�ण आिण आिथ�क िवकासाशी झुंजत आहेत 
कारण मिहला सा�रतेचे �माण अजूनही प�ुष सा�रते�या दरापे�ा कमी आह े आिण ही 
तफावत शहरी भागाप�ेा �ामीण भागात जा�त िदसून येते. शाळे�या अप�ु या सिुवधा, 
�व�छतािवषयक सिुवधा, मिहलांिव��चे वाढते ग�ुहे, मिहला िश�कांची कमतरता, 
समाजातील िलंगभेद इ�यादी कारण े आहते. भारतातील मिहलांिव��च े ग�ुहे बालिववाह, 
कौटंुिबक िहसंाचार, बळजबरीन े घरकाम, बालके यासारखे आहेत. अ�याचार, ह�ंडा म�ृयू, 
�ी �ूणह�या आिण ल�िगक-िनवडक गभ�पात, बालमजरुी, ऑनर िकिलंग, अॅिसड ह�ला, 
बला�कार, ल�िगक छळ, त�करी, वे�या�यवसायासाठी भाग पाडणे आिण बरचे काही. 

 
भारतातील मिहलांसाठी सरु�ा कायदे: 

मिहलांवरील सव� �कार�या ग�ु�ांपासून मिहलांना सरुि�तता �दान कर�यासाठी 
�े�ात काम करणा�या भारतातील मिहलांसाठी सरु�ा काय�ांची यादी. 

 बालिववाह �ितबधं कायदा 1929  

 िवशेष िववाह कायदा 1954 

 िहंदू िववाह कायदा 1955 

 िहंदू िवधवा पनुिव�वाह कायदा 1856  

 भारतीय दंड संिहता 1860 

 ह�ंडा बदंी कायदा 1961  

 मात�ृव लाभ कायदा 1861  

 परदशेी िववाह कायदा 1969  

 भारतीय घट�फोट कायदा 1969 

 वै�क�य समा�ी गभ�धारणा कायदा 1971  

 ि��न िववाह कायदा 1872 

 फौजदारी �ि�या सिंहता 1973  

 समान मोबदला कायदा 1976  

 िववािहत मिहला मालम�ा कायदा 1874 

 ज�म, म�ृयू आिण िववाह न�दणी कायदा 1886  

 मिहलांच ेअशोभनीय �ितिनिध�व (�ितबंध) कायदा 1986  

 मिु�लम मिहला (घट�फोटावरील अिधकारांचे संर�ण) कायदा 1986  

 सती आयोग (�ितबंध) कायदा 1987 

 रा��ीय मिहला आयोग कायदा 1990  
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 िलंग िनवड �ितबंध कायदा 1994 

 कौटंुिबक िहसंाचारापासून मिहलांच ेसंर�ण कायदा 2005  

 ल�िगक ग�ु�ांपासून मलुांचे संर�ण कायदा 2012  

 कामा�या िठकाणी मिहलांचा ल�िगक छळ कायदा 2013 

 2000 �या िव�मान भारतीय बालग�ुहगेार काय�ा�या जागी आणखी एक बाल �याय 
(मलुांची काळजी आिण संर�ण) िवधेयक, 2015 मंजूर कर�यात आल े आहे. हा 
कायदा जघ�य ग�ु�ांम�ये (िवशेषत: िनभ�या �करणातील आरोपी अ�पवयीन 
सटु�यानंतर) 18 व�न 16 वषा�पय�त कमी कर�यासाठी पास कर�यात आला आहे. 

 
भारताची रा�यघटना आिण मिहला स�मीकरण: भारताचे सिंवधान हे जगातील 
सव��कृ� समानता द�तऐवजांपैक� एक आहे. हे सव�साधारणपण ेसमानता आिण िवशेषतः 
ल�िगक समानता सरुि�त कर�यासाठी तरतदुी �दान करते. संिवधानातील कलमे 
सामािजक, राजक�य आिण आिथ�क��्या मिहलां�या ह�कांच े र�ण करतात. ��तावना, 
मूलभूत अिधकार, रा�य धोरणाची माग�दश�क त�वे (DPSPs) आिण इतर घटना�मक 
तरतदुी मिहलांच े मानवी ह�क सरुि�त कर�यासाठी अनके सामा�य आिण िवशेष सरु�ा 
�दान करतात. 
 
��तावना: भारतीय रा�यघटनचेी ��तावना �याय, सामािजक, आिथ�क आिण राजक�य 
याची हमी दतेे; �य��ला दजा�  आिण संधी आिण �ित�ेची समानता. 
 
मूलभूत अिधकार: मिहला स�मीकरणाचे धोरण आप�या रा�यघटनेत अंतभू�त असले�या 
मूलभूत अिधकारांम�ये चांगले �जलेले आह.े 
 
• कलम १४ मिहलांना समानतचेा अिधकार सिुनि�त करते. 
• कलम 15(1) िवशेषतः िलंगा�या आधारावर भेदभाव कर�यास �ितबंिधत करते. 
• कलम 15(3) रा�याला मिहलां�या बाजूने सकारा�मक कारवाई कर�याचा अिधकार देत.े 
• अन�ुछेद 16 कोण�याही काया�लयात नोकरी िकंवा िनय�ु� संबिंधत बाब�म�ये सव� 
नाग�रकांना समान संधी �दान करत.े 
 
मूलभूत ह�क अस�याने ते �यायालयात �या�य आहते आिण सरकार �यांचे पालन 
कर�यास बांधील आह.े 
 
रा�य धोरणाची माग�दश�क त�वे: रा�य धोरणा�या माग�दश�क त�वांम�ये मिहला 
स�मीकरणासंदभा�त मह�वा�या तरतदुी आहते आिण कायदे करताना िकंवा कोणतेही 
धोरण तयार करताना ही त�वे लागू करणे हे सरकारचे कत��य आहे. 
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�यापैक� काही पढुील�माणे आहेत: 
• अन�ुछेद 39 (अ) अशी तरतूद करते क� रा�याने प�ुष आिण मिहलांना उपजीिवके�या 
परुशेा साधनांचा समान अिधकार सरुि�त कर�या�या िदशेने आपले धोरण िनद�िशत करावे. 
• कलम 39 (d) प�ुष आिण मिहला दोघांसाठी समान कामासाठी समान वेतन अिनवाय� 
करत.े 
• अन�ुछेद 42 अशी तरतूद करते क� रा�याने कामा�या �या�य आिण मानवी प�रि�थती 
सरुि�त कर�यासाठी आिण मात�ृव आरामासाठी तरतूद करावी. 
 
मूलभूत कत��य:े मूलभूत कत��ये रा�यघटन�ेया भाग IV-A म�ये अंतभू�त आहेत आिण 
भारतीय जनतेने पाळली जाणारी सकारा�मक कत��ये आहेत. यात मिहलां�या ह�कांशी 
संबिंधत कत��य दखेील समािव� आहे: कलम ५१ (ए) (ई) दशेातील नाग�रकांकडून 
भारतातील सव� लोकांम�ये स�ावना आिण समान बंधभुावाची भावना वाढीस लागावी आिण 
मिहलां�या �ित�ेला अपमािनत करणा�या �थांचा �याग करावा अशी अप�ेा आहे.  
 
इतर घटना�मक तरतुदी: 1993 �या 73�या आिण 74�या घटनाद�ु�ती�ार,े मिहलांना 
एक अितशय मह�वाचा राजक�य अिधकार दे�यात आला आह े जो भारतातील मिहला 
स�मीकरणा�या िदशेने एक मैलाचा दगड आहे. या द�ु�ती�ार े �थािनक �शासनातील 
िनवडणकुां�या िविवध �तरांवर �हणजे पचंायत, गट आिण नगरपािलका िनवडणकुांम�ये 
मिहलांना 33.33 ट�के आर�ण दे�यात आले. या घटना�मक तरतदुी मिहलांसाठी खूप 
स�म आहते आिण धोरणा�मक िनण�य घेताना तसेच कायद ेबनवताना ही त�वे लागू करण े
रा�याचे कत��य आह.े 
 
मिहला स�मीकरणाची घटना�मक जबाबदारी पार पाड�यासाठी संसदेन े भारतातील 
मिहला स�मीकरणासाठी िविश� कायदे तयार केल:े 
•  समान मोबदला कायदा, 1976. 
•  ह�ंडा बदंी कायदा, 1961. 
•  अनैितक वाहतूक (�ितबंध) कायदा, १९५६. 
•  मात�ृव लाभ कायदा, 1961. 
•  वै�क�य समा�ी गभ�धारणा कायदा, 1971. 
•  सती आयोग (�ितबंध) कायदा, 1987. 
•  बालिववाह �ितबधं कायदा, 2006. 
•  गभ�धारणापूव� आिण �ी-नॅटल डाय�नोि�टक तं� (गैरवापराचे िनयमन आिण �ितबंध) 

अिधिनयम, 1994. 
•  कामा�या िठकाणी मिहलांचा ल�िगक छळ (�ितबधं, संर�ण आिण) कायदा, 2013. 
 नोकरदार मिहलांसाठीचे िविश� कायदे आिण इतर अनके कायद े केवळ मिहलांना 

िविश� कायदशेीर अिधकारच देत नाहीत तर �यांना सरुि�तता आिण स�मीकरणाची 
भावना देखील दतेात. 

•  कं�ाटी कामगार (िनयमन आिण िनमू�लन 
•  कं�ाटी कामगार (िनयमन आिण िनमू�लन) कायदा, 1976 
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•  कम�चारी रा�य िवमा कायदा, 1948 
•  समान मोबदला कायदा, 1976 
•  कारखान े(द�ु�ती) कायदा, 1948 
•  मात�ृव लाभ कायदा, 1961 (1995 म�ये सधुा�रत) 
•  व�ृारोपण कामगार कायदा, 1951 
 

२.५ साराशं 
 

�ामीण - शहरी सात�य �हणजे शहर आिण देश यांचे िवलीनीकरण. दो�हीम�ये 
�प�पणे िच�हांिकत केलेली सीमा असत.े जे�हा लोक �ामीण भागातून शहरी भागात 
�थलांत�रत होतात आिण �थलांत�रत �थाियक झाले�या शहरांम�ये आिण शहरांम�य े
अस�ंय सम�यांना त�ड �ावे लागत ेते�हा अनेक �ितकूल प�रणाम िदसून येतात. अवाढ�य 
झोपडप�्यांची मबुलक वाढ िदसून येते आिण या झोपडप�्यांम�ये आिण शेजार�या मोठ्या 
भागात पाणी, वीज, साव�जिनक सेवा आिण सांडपाणी �यव�था यासार�या नगरपािलका 
सेवांम�ये अडचण होते. कमकुवत वगा�ची �या�या "ज े िवभाग �यां�या ह�क आिण 
ह�कांम�ये �वेश कर�या�या �यां�या �मते�या बाबतीत साप�े कमकुवतपणा अनभुवतात 
आिण �यां�या पसंतीच ेदज�दार जीवन जग�या�या �यां�या �मतेपासून वंिचत आहेत." 
 

भारतातील मिहला आिण बालकां�या यो�य िवकासासाठी मिहला आिण बाल 
िवकास िवभाग या �े�ात चांगले काम करतो. मिहलांच े स�मीकरण ह े िवकास िवभागाचे 
म�ुय उि�� आह;े कारण मूल असलेली सश� आई ही कोण�याही रा��ाचे उ��वल 
भिव�य घडवते. मिहलांवरील ग�ुहे हाताळ�यासाठी आिण �यावर िनयं�ण ठेव�यासाठी 
भारत सरकारन ेिविवध �भावी िनयम आिण कायद ेतयार क�नही, मिहलांवरील ग�ु�ांची 
स�ंया आिण वारवंारता िदवस�िदवस वाढत आहे. गे�या काही वषा�त देशातील मिहलांची 
ि�थती अिधक आ�ेपाह� आिण भयानक झाली आह.े 
 

२.६ �व-अ�यास 
 
��-१ �ामीण शहरी सात�य सकं�पना �प� करा. 
��-२ �ामीण समदुायाचा शहरी समदुायावर काय प�रणाम होतो?  
��-३ भारतातील मिहलांना कोण�या सम�यांना त�ड �ाव ेलागत?े 
��-४ अनसुूिचत जात�ना- जमात�ना कोण�या सम�या भेडसावत आहते? 
��-५ टीप िलहा –  

1. कमकुवत िवभागां�या सम�या. 
2. भारतातील मिहलांसाठी केले�या इतर घटना�मक तरतदुी. 
3. कलम 338-A अतंग�त रा��ीय अनसूुिचत जाती आयोग 
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३ 
�ामीण स�ंथा�मक �णाली - I 

 
पाठ्य रचना : 
 
३.०  उि�� 
३.१   प�रचय 
३.२   धमा�ची संक�पना 
३.३   धमा�ची वैिश�्य े
३.४   धमा�च ेमु�य घटक 
३.५   धमा�ची काय� 
३.६   धमा�च ेमह�व 
३.७   िश�णाची संक�पना 
३.८   िश�णाची उि�� े
३.९   िश�णाची काय� 
३.१०  सारांश 
३.११ �व-अ�यास 
 

३.०  उ�ेश 
 
१) धमा�ची संक�पना आिण वैिश�्ये समजून घेणे 
२) धमा��या मु�य घटकांचा अ�यास करण े
३) धमा�ची काय� आिण मह�व यांचा अ�यास करण े
४) िश�णाची संक�पना समजून घेणे 
५) िश�णाची उि��े आिण काय� यांचा अ�यास करण े
 

३.१ प�रचय: 
 

धम� ही मानवी समाजाची सवा�त �ाचीन आिण मह�वाची सामािजक सं�था आह.े 
�ाचीन काळापासून धम� मानवी जीवनावर आिण मानवी समाजावर आिदम आिण आधिुनक 
दो�ही �भाव टाकत आहे. मानवी जीवनावर आिण मानवी समाजा�या ��येक पैलूवर 
धमा�चा �भाव असतो. धमा�चा नेमका उगम शोधण ेफार कठीण आहे. वेगवेग�या िव�ानांनी 
उ�प�ीब�ल वेगवेगळी मते मांडली आहेत. एक सं�था �हणून धम� ही समाजात मह�वाची 
भूिमका बजावत.े धमा�चा संबधं मानवी अि�त�वा�या रह�यांशी आहे. मदन आिण मुझमुदार 
यांनी धम� या श�दाचा उगम �प� केला आहे. ते �हणाल ेक� धम� हा श�द दोन मूळ  �यािटन 
श�दांपासून बनला आहे - '�र आिण लेगो'. ‘�र’ �हणज े प�ुहा आिण लेगो �हणज े
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काळजीपूव�क गोळा करणे, मोजण ेिकंवा िनरी�ण करण.े धम� �हणजे अलौिकक श��वरची 
��ा. जी मानवी म�ु�यांना एक� बांधते िकंवा मानवांना अ��य महाश��शी जोडते. 

 
धम� एखा�ा साम�या��या मोठेपणाला नवी �ितसाद आह.े, जो अलौिकक आिण 

अितसंवेदी आहे. धम� �हणजे अलौिकक संक�पनसेह केले�या समायोजना�या प�ती 
आिण वेग�या �कारची अिभ�य�� आहे. ��ा आिण कम�कांड हे धमा�चे दोन म�ुय घटक 
आहेत. ��ा ही िवध�साठी एक सनद आहे आिण िवध�म�ये काय� करणारी �य�� आिण 
अलौिकक श�� यां�यातील संपक�  �थािपत कर�यासाठी काही ि�या केले�या असतात. 
धमा�म�य े �ितकां�या संचाचा समावेश असतो �याम�य े आदराची भावना असते जी 
आि�तकां�या समदुाया�ार ेपाळ�या जाणारय्ा िवध�शी जोडलेली असते. 
 

३.२ धमा�ची संक�पना: 
 

धम� ही एक जिटल अनभुूती आहे �याम�य े जीवनातील रह�ये आिण 
आधिुनकतेकडे जाणा�या भाविनक आचार आिण व�ृ�चा समावेश आह.े समाजशा�ीय 
अथा�न े धमा�चा अथ� धािम�क प�ुतके आिण धम��ंथांम�ये वापर�या गेले�या �तीकां�या 
अथा�प�ेा खूप �यापक आहे. समाजशा�ीय अथा�न े धमा�ची �या�या "�या सं�था�मक 
�णाली, ��ा, �तीके मू�ये आिण �था आहेत जी प�ुषां�या गटांना �यां�या अंितम 
अि�त�वा�या ��ांची उ�र ेदेतात" अशी केली जात.े अशा�कार ेआपण अस े�हण ूशकतो 
क� धमा�म�ये मनोव�ृ��या �णाल�चा समावेश आहे, िविश� �कारच ेसामािजक संबधं पिव� 
िकंवा नैितक��्या अिनवाय� आहेत आिण या �णाल��ार े शािसत िकंवा �भािवत 
ि�याकलापांची रचना या गहृीतावर आधा�रत आहेत. 
 
�या�या: 
1)  मॅक िल�हर�या मते, "धम� हा श�द आप�याला मन�ुय आिण काही नैसिग�क उ�च श�� 

यां�यातील संबंध देखील सूिचत करतो." 
2)  एिमल डक� हेम�या मते, "धम� �हणजे पिव� गो��शी संबंिधत िव�ास आिण �था.” 
3)  ओगबन��या मते, “धम� �हणज ेअितमानवी श��कडे झकु�याची व�ृी”. 
4)  ज.ेएम. �ेझर यां�या मते, "धम� हा मन�ुयापे�ा ��े श��वर िव�ास आहे �या मानवी 

जीवना�या िनसगा��या वाटचालीला िनद�िशत आिण िनयंि�त करतात" अस े मानले 
जात.े 

5)  ए.ड��यू. �ीन यां�या मत,े "धम� ही मा�या �ानापे�ा िव�ासाने शािसत असलेली ��ा 
आिण �तीका�मक �था आिण व�तंूची �णाली आहे जी माणसाला �ात आिण 
िनयं�णा�या पलीकडे असले�या अ�श्य अलौिकक �े�ाशी संबिंधत आहे". 

6)  H.M. जॉ�सन यां�या मत,े "धम� �हणज े�ाणी, श��, िठकाणे िकंवा इतर घटकां�या 
अित-नैसिग�क �माशी संबंिधत िव�ास आिण प�त�ची कमी-अिधक ससुंगत �णाली 
आह"े. 

7)  मािलनो��क��या मते, "धम� ही कृतीची एक प�त तसेच िव�ासाची �णाली आिण एक 
समाजशा�ीय घटना तसेच वैयि�क अनभुव आहे". 
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  िविवध िव�ान �वत: �या मतानसुार धमा�ची �या�या करतात, सवा�च े समाधान 
होईल अशा सव��यापी �वीकृत �या�येवर सहमत होण ेफार कठीण आहे. धमा�ची �या�या 
करण ेअवघड आहे कारण ही एक अितशय गुंतागुतंीची �ि�या आहे. 

 
facebook.com 

 
तमुची �गती तपासा : 
��- धमा�ची संक�पना �प� करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

३.३ धमा�ची वैिश�्ये: 
 

धम� आिण �या�याशी संबंिधत पैलू जस े क� धािम�क िवधी आिण चम�कारांचा 
�ामीण भारतावर अनेक �कार े �भाव पडतो. �ामीण समाज मूलत: जातीने ��त आह.े 
वा�तिवक �ामीण भागात जात आिण धम� अिवभा�य आहेत. जाित�यव�थेचा उगम 
धमा�तून होतो. �ामीण समाज आिण धम� यांचा जवळचा संबंध आहे. धमा�ची वैिश�्य े
खालील�माणे आहेत. 
 
1) देव आिण देवता: धम�िनरप�े देश अस�यान े भारतातील लोक �यां�या आवडी�या 
देवदेवतांची पूजा करतात. वेगवेग�या धमा�तील लोक आपाप�या धमा�तील देवी-देवतांची 
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पूजा करतात. ��येक गावाला आपाप�या �ामीण देवी-देवता असतात. गावकरी �यांची 
िनतांत भ�� आिण अतूट ��नेे पूजा करतात. 
 
२) वन�पती, झाडे आिण �ाणी यांची पूजा: भारतात तळुशी�या रोपाला दैवी मानले जाते 
आिण त ेरोप सव� धािम�क समारभंांसाठी आव�यक आहे. �यात औषधी गणुधम� आहेत. वड, 
कडुिलंब, िपंपळ या झाडांनाही दैवी मानले जाते आिण �यांची पूजा केली जाते. िह रोप े
औषध �हणून देखील वापरली जातात. भारतीय धािम�क हेतूंसाठी �ा�यांची देखील पूजा 
करतात आिण �यांना दैवी मानले जात.े 
 
3) भूत आिण चेटक�णावंर िव�ास: ��येक असामा�य घटनेचे �ेय लोक �यां�यावरील 
िव�ासामळेु भूत िकंवा चेटक�ण यांना देतात. अनेक वेळा लोक काही नैसिग�क घडामोड�च े
कारण आिण प�रणाम समज�यात अपयशी ठरतात. भूत िकंवा चेटिकणीन े पछाडलेली 
�य�� असामा�य बनते आिण िविच� प�तीन ेवागत ेअशी �यांची समजूत असते. भूत िकंवा 
डायन असले�या �य��चे  सव� �कारच ेशारी�रक छळ केले जातात. द�ु आ��यांचे भयंकर 
�भाव कमी कर�यासाठी मांि�क मोठ्या �माणात मह�वाची भूिमका बजावतात. 
 
4) चांग�या आ��यांवर िव�ास: लोक �यांची ��ा केवळ देवदेवतांनाच मया� िदत ठेवत 
नाहीत तर चांग�या आ��यांवर देखील �यांची ��ा असते. ��येक चांगला आ�मा एकतर 
उ�च आ�याि�मक संत िकंवा �ाणी असतो. चांगले आ�मे परोपकारी आिण उपय�ु 
�वभावाच ेअसतात आिण लोकांना वेगवेग�या �कार ेमदत करतात. �यां�या कृपा आिण 
आशीवा�द िमळिव�यासाठी पूजेदर�यान सव� �कार�या पिव� भेटव�तू आिण फुल ेचांग�या 
आ��यांना अप�ण केली जातात. 
 
5) �व�नावंर िव�ास: �व�नांवर िव�ास आिण �याच े मह�व साव�ि�क आहे, परतं ु
�व�नां�या �या�या आिण �प�ीकरण वेगवेग�या िठकाणी िभ�न आहेत. ��येक �व�नाचा 
�वतःचा अथ�, प�रमाण आिण �भाव िभ�न असतो. �व�ना�या संक�पनेची कोणतीही �प� 
�या�या नसली तरी, िश�णा�या अभावामळेु लोक �व�नांना �यां�या दैनिंदन 
ि�याकलापांशी जोड�यासाठी काही अथ� जोडतात. 
 
6) नैसिग�क घटनामंधील अधं��ा: लोक सव� �कार�या अंध��चे े�ेय नैसिग�क घटनलेा 
देतात. सूय� िकंवा चं��हण ह ेकाहीतरी अनैसिग�क आिण अलौिकक मानले जाते. जा�त 
िकंवा कमी पाऊस हे काही अलौिकक श��च ेकाय� मानले जात.े �यामळेु अशा संकटांपासून 
वाचव�यासाठी त ेदेवदेवतांची पूजा करतात. 
 
7) अलौिकक गो��शी सबंंिधत गहृीतके: लोकांम�ये अलौिकक गो��शी संबंिधत अनेक 
गिृहतक असतात. �वग�, नरक, पाप, प�ुय, मो�, पनुज��म, आ��याचे अमर�व, आ��याचे 
�थलांतर आिण इतर अनेक संक�पनांवर �यांचा गाढ िव�ास आहे. अस ेमानले जाते क� 
जो चांगले कम� करतो तो शांत, आनंदी आिण शांततेने प�रपूण� जीवन जगतो आिण जो 
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अिन� काया�त गुंतलेला असतो तो दःुखी जीवन जगतो. एखा�ा �य���या म�ृयूनंतरही 
चांगले आिण वाईट कृ�ये �या�या मागे लागतात असेही मानले जात.े 
 
8) शभु आिण अशभुा�या क�पना: काही िवधी एखा�ा िविश� िदवशी आिण िविश� 
मिह�यात केले जातात कारण ते शभु मानले जातात. दसुरय्ा श�दांत अस े�हटले जाते क� 
एखा�ा िविश� काया�साठी आिण िवधीम�य े िविश� शभु महु�ता�चा �ण आव�यक असतो. 
िववाह समारभंासाठी काही मिहने आिण काही िदवस शभु मानले जातात. आठवड्यातील 
काही िदवस िविश� िदशेने �वास कर�यासाठी अशभु मानले जातात. 
 
9) शभु आिण अशभु िच�हाचंा िवचार: धम� चांग�या आिण वाईट िच�हांना मह�व देतो. 
�वास िकंवा कोणतेही शभु काय� स�ु करताना िशंका येणे हे अशभु मानले जाते. एखा�ा 
कामासाठी जात असताना मतृदेहाच े दश�न होण े शभु मानले जाते. पजुारय्ां�या मदतीने 
अशभुाचा �भाव दूर कर�यासाठी लोकांकडून काही उपाय केले जातात. 
 
तमुची �गती तपासा : 
��- धमा�ची वैिश�्ये सागंा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

३.४ धमा�चे म�ुय घटक 
 

अडँरसन आिण पाक� र यां�या मते धमा�त �ाम�ुयान े पढुील �ाथिमक घटकांचा 
समावेश होतो. 

 

अ) अलौिकक श��वर िव�ास: ��येक धम� काही अलौिकक श��वर िव�ास ठेवतो आिण 
�यांचा मानवी जीवनावर आिण प�रि�थतीवर �भाव पडतो. 

ब) अलौिकक श��शी मानवाच ेसमायोजन: हा धमा�चा आणखी एक घटक आहे. मन�ुय 
या अलौिकक श��वर अवलंबून अस�यामळेु �याला �वतःला श��शी जळुवून �याव े
लागते. �हणून ��येक धम� �ाथ�ना, भजन, �ाथ�ना इ�यादी काही बा� कृती िकंवा िवधी 
�दान करतो. या िवधी न करण ेह ेपाप मानले जाते. 

क) पापी �हणून प�रभािषत केललेी कृ�ये: हा धमा�चा आणखी एक घटक आहे. ��येक 
धम� काही कृ�ये पिव� �हणून प�रभािषत करतो, तर काही पापी �हणून प�रभािषत करतो. 
�यामळेु मन�ुय आिण देव यां�यातील ससुंवादी संबंध न� होतात. 
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ड) मो�ाची प�त: ��येक धम� मो� ह ेजीवनाच ेअंितम �येय मानतो. मन�ुयाला कोण�या 
ना कोण�या प�तीची आव�यकता आहे �या�ार ेतो मो� िकंवा िनवा�ण �ा� क� शकतो 
िकंवा अशी प�त �याम�ये दोष िकंवा बंधन काढून टाकून मन�ुय आिण देव यां�यातील 
ससुंवाद प�ुहा �थािपत केला जाईल. 

इ) काही पिव� गो��वर िव�ास: ��येक धम� काही पिव� िकंवा अपिव� गो��वर िव�ास 
ठेवतो; �या �तीका�मक आहेत आिण िह ��ा िव�ासावर आधा�रत आहे. 

फ) उपासनेची प�त: ��यके धमा�ची उपासना कर�याची �वतःची िविहत काय�प�ती 
असते आिण धमा�चे अनयुायी अलौिकक श��ची उपासना काय�ा�या �व�पात िकंवा 
िनराकार प�तीन ेकरतात. 

ग) उपासनेच े िठकाण: अलौिकक श��ला �ाथ�ना कर�यासाठी ��येक धमा�तील लोक 
िकंवा अनयुायांसाठी एक िनि�त �ाथ�ना�थळ आह.े 
 
तमुची �गती तपासा : 
��- धमा�च ेम�ुय घटक कोणते? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

३.५ धमा�ची काय� 
 

धम� ही समूहाची मूलभूत गरज आह े आिण ती एक सां�कृितक साव�ि�क गरज 
आहे. कारण ती मानवी समाजातील अनेक मूलभूत काय� पूण� करत.े समाजशा�ीय भाषते 
धमा�त �कट (खलुे आिण सांिगतलेल)े आिण अ�य� अशा दो�ही काया�चा समावेश होतो. 
धमा��या �कट काया�म�य ेआ�याि�मक जगाची �या�या करण ेआिण दैवी घटनेला अथ� देण े
समािव� आह.े समज�यास कठीण वाटणा�या घटनांच े �प�ीकरण धम� देतो. धमा�ची स�ु 
काय� अिभ�ेत असताना, ग�ु िकंवा छुपी असतात. काय�वादी सचुवतात क� धम�, समाज 
आिण �य�� दोघांसाठी आव�यक आहे कारण तो �कट आिण अ�य� दो�ही काय� करतो. 
 
ही काय� खालील�माण ेआहते: 
1. एकाि�मक श�� �हणून धम�: डक� हमे�या मते धमा�चे �ाथिमक काय� समाजाचे र�ण 
आिण �ढीकरण हे आहे.  समूहाची सामूिहक एकता िकंवा सामािजक एकता मजबूत 
कर�यासाठी धम� काय� करतो. समान धम� िकंवा धािम�क �या�या सामाियक के�याने 
लोकांना एकसंध आिण नैितक स�ुयव�था िनमा�ण होते. देवा�या स�मानाथ� �ाथ�ना पठण, 
उपासन�ेया सं�था आिण िविवध गटां�ार े�चिलत अनेक पाळण ेआिण समारभं यांसार�या 
धािम�क िवध��ार े पूव�कडील सामािजक एकसधंता िवकिसत झाली. ज�म, िववाह आिण 
म�ृयू यांसार�या सवा�त मह�वा�या �संगी वेगवेग�या धमा�चे हे एकि�त िवधी देखील पाळल े
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जातात. डक� हमे यां�या मते, "जे�हा मानवी समाज सामा�यत: िविवध �वार�य आिण 
आकां�ा असले�या �य�� आिण सामािजक गटांनी बनलेले असतात, ते�हा �यांना एक� 
कस े ठेवता येईल” याच े �योजन केवळ धम�च क� शकतो. �यां�या मते, आपापसातील 
मधरु बंध अनेकदा या वैयि�क आिण िवभाजनकारी श���या पलीकडे जातात. काही 
अंितम मू�ये लोकांना धमा��या मा�यमातून िदली जातात आिण ती धािम�क �व�ृीमळेु 
िटकून राहतात. रा��वाद िकंवा देशभ�� या भावना देखील धािम�क एका�मते�माणेच काम 
करतात. समाजातही लोक कायद,े जीवनप�ती, उपभोगा�या प�ती आिण इतर श��नी 
एक� बांधलेल ेअसतात. �याला धमा�चे अिध�ान असणे आव�यक आहे.  
 
2. धम� धािम�क अनभुव �दान करतो: �ाथ�ना, उपासना आिण �याना�ार ेधािम�क अनभुव 
�दान करणे हे धमा�चे मूळ काय� आहे. या मा�यमां�ार ेमन�ुय सव�शि�मान िकंवा देव िकंवा 
अलौिकक श��ब�ल िव�मय, आदर, कृत�ता आिण िन�ा �य� करतो. जे�हा एखादी 
�य�� अलौिकक श���या सपंका�त येते ते�हा �याला एक �कारचा िवल�ण, अवण�नीय 
अनभुव येतो. तो �ाथ�ने�ार े परमा��याशी संवाद साधतो आिण सांसा�रक जीवन आिण 
�यातील सम�या िवसरतो. हा धािम�क अनभुव मानवी इ�छा, आदश� आिण मू�यांना 
�यि�म�व, सामािजकता आिण सज�नशीलता िवकिसत कर�यास स�म करतो. 
 
3. धम� मनःशातंी �दान करतो: एखा�ा �य��साठी सवा�त इि�छत मनःशांती धमा� ने िदली 
आहे. ��येक संकटा�या वेळी सां�वन आिण मन:शांतीसाठी धम� नेहमीच असतो, मग तो 
वैयि�क असो वा सामूिहक. धम� चांगलुपणाला �ो�साहन देतो आिण चा�र�य िवकिसत 
कर�यास मदत करतो. धम� हा जीवनातील आजारांवर उपचार करणारा �हणून काम करतो 
आिण अिनि�तता, धोके, असरुि�तता आिण दःुखान ेभरले�या जगात एखा�ा�या त�ारी 
कमी करतो. िनराश झा�यावर सां�वन क�न आिण अिनि�तते�या वेळी समाजा�या �येय 
आिण िनयमांपासून दूर गे�यावर समेट क�न धमा��ार ेभाविनक आधार िदला जातो. धम� 
��थािपत मू�ये आिण उि��ांचे समथ�न करतो आिण मनोबल मजबूत करतो आिण 
लोकांना �ेरणा, आशा, िव�ास, आशावाद आिण धैय� �दान करतो. 
 
4. नैितक समुदाय तयार करणे: धम� लोकांम�ये �यां�या वैयि�क िव�ासांना समूह आिण 
�या�या िवध��ार ेबळकट कर�यासाठी िव�ासांची एक �णाली �दान करतो. जो एक समान 
िवचारधारा सामाियक करतो तो एक सामूिहक ओळख आिण सहवासाची भावना िवकिसत 
करतो. नैितक समदुायाचे सद�य एक सामा�य जीवन उमेदाशील करतात आिण सामािजक 
जीवना�या सामा�य पैलूंना समथ�न देणारय्ा पिव�ा�या �तीका�मकते�ार े सामािजक 
समदुायाला ज�म देतात. धम� समाजाला वैध बनवतो आिण सामािजक �यव�थेसाठी आिण 
�या�या मूलभूत मू�यांसाठी आिण अथा�साठी पिव� मंजरुी �दान करतो. 
 
5. सामािजक िनय�ंण �हणून धम�: धम� हा सामािजक िनयं�णा�या अनौपचा�रक 
मा�यमांपैक� एक �कार आहे जो लोकां�या ि�याकलापांच े �या�या �वत: �या मागा�न े
िनयमन करतो आिण लोकांना अनसुर�यासाठी आचार िनयम िनधा��रत करतो. धमा�ला खूप 
मोठे अनशुासना�मक मू�य आहे. आ�मे, भूत, व�य�, आ�मा, आ�ा, उपदेश इ�यादी 
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संक�पना मानवी ि�या िनयंि�त करतात आिण िश�त लावतात. नरक आिण �वगा��या 
क�पनांचा लोकां�या वत�नावर जोरदार �भाव पडतो. धमा�ला सामोर ेजा�यासाठी �वतः�या 
प�ती आहेत जे लोक �या�या िनयमांचे उ�लंघन करतात आिण अव�ा करणारय्ांना 
सामािजक गटात एक� आण�याचे �वतःचे माग� धमा��या मा�यमातून दाखवले जातात. 
�य��मधील नैितक संिहता आिण नैितक आचरणांचे समथ�न कर�यासाठी धािम�क िनब�ध 
मोठ्या �माणावर वापरले जातात. 
 

�ँक ई. मॅ�यएुल (1959) �हणाल े होते क� 'धम� ही एक यं�णा आह े जी 
दहशतवादाला �े�रत करते, परतं ु समाजा�या र�णासाठी ही दहशत असते.' परपंरावादी 
लोकांनी धमा�ला �या�या संर�णा�मक काया�साठी मह�व िदल े आह े आिण क�रपथं�नी 
अनेकदा ओळखले आहे क� धम� हा ��थािपतांचा आधार असू शकतो. काल� मा�स�च े
जवळचे सहकारी �ेड�रक एगं�ेस यांनी नमूद केल े क� धम� जनतेला धािम�क आ�ां�या 
अधीन बनवू शकतो.  

 
धािम�क ��ा लोकां�या आचरणावर �भाव टाकतात आिण लोकांना अनेक 

मागा��ार े जाग�क ठेवतात. समाजात अिधक �व�पात �चिलत हो�यासाठी काही इ� 
वत�न व धािम�क प�त�साठी मा�यता घेतली जात.े िविवध स�ंकृत�मधील अनके िनिष�ांना 
धािम�क मा�यता आहेत, उदा. िहंदूंम�ये गायीचे मांस, �यू आिण मिु�लमांम�ये डुकराच ेमांस 
खा�यास बंदी आहे. 

 
6. धम� सामािजक एकता, एकता आिण ओळख वाढवतो: धम� लोकांना एक� आणतो 
आिण जीवना�या पारपंा�रक मागा�च ेसमथ�न आिण �माणीकरण करतो. समान ��ा, समान 
मू�य-िनण�य, समान भावना, सामा�य उपासना हे लोकांना एक� आण�याचे मह�वपूण� घटक 
आहेत. धािम�क िवधी आिण उपासनते सहभागी होऊन लोक �वतःला आ�याि�मकरी�या 
ओळख�याचा �य�न करतात. एखा�ा �य���या सामािजक समजावर धमा�चा अिधक 
�भाव पडतो. 
 

डेि�हसन े नमूद के�या�माण,े "धम� �य��ला दूर�या भूतकाळाची आिण अमया�द 
भिव�याची ओळख देतो." थॉमस एफओ डी यांनी �हट�या�माण,े "वेगवान सामािजक बदल 
आिण मोठ्या �माणात सामािजक गितशीलते�या काळात, ओळख�यासाठी धमा�च ेयोगदान 
मोठ्या �माणात वाढू शकते."  
 

ए.ड��यू. �ीन यांनी धम� "मानवी समाजातील सव��च एका�मता आिण एका�म 
श��" अस�याच ेिनदश�नास आणल ेआहे. 

 
7. धम� स�ंकार, मनोरजंन आिण भाविनक आधार �दान करतो: धम� आप�याला 
आप�या जीवनाला अथ� आिण सामािजक मह�व देणार े िवधी (िववाह, ज�म, मृ�यू आिण 
इतर मह�वा�या घटना) पार पाड�यास मदत करतो. धािम�क �या�याने, क�त�न, नाटक, 
न�ृय, संगीत, या�ार े धम� मनोरजंनाला �ो�साहन देतो. भजने, परुाण,े ह�रकथा, ज�े, 
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उ�सव, संगीत मैिफली, कला �दश�ने इ. िविवध धािम�क सण आिण िवधी अ�व�थ मनाला 
आराम देतात आिण प�ुषांना दःुख कमी आिण िनभ�य बनव�याचा �य�न करतात. धम� 
�य��ना वैयि�क िकंवा सामािजक संकटा�या वेळी सां�वनाची भावना देतो. जस ेक� गंभीर 
दखुापत, ि�यजनांचा मृ�यू इ�यादी बाबतीत धम� लोकांना भाविनक आधार देतो आिण 
परी�ा, नकुसान आिण अ�यायकारक कृती व अपयशा�या वेळी सां�वन, सलोखा आिण 
नैितक बळ देतो. हे अस े साधन �दान करत े िजथे मन�ुय संकटाचा आिण जीवनातील 
कठीण �संगांना साम�या�न ेआिण धैया�न ेत�ड देऊ शकतो. 
 

थोमस ओडी (1970) यांनी िलिहले आहे िक, ‘प�ुषांना अिनि�तते�या वेळी 
भाविनक आधाराची गरज असते, िनराशा आिण िचंतेचा सामना करताना सां�वन आव�यक 
असते.’ �ाथ�ना�थळे आिण पिव� �थळांना भेटी देण े हे तणाव आिण तणाव दूर 
कर�यासाठी आउटलेट �हणून काम करतात. धम� देखील अ�याचा�रत लोकांना सां�वन 
देतो आिण �यांना आशा देतो क� ते नंतर�या जीवनात मो� आिण शा�त आनंद िमळवू 
शकतात. ‘देव देईल’ ही व�ृी धमा�मळेु वाढते. 
 
8. अिंतम ��ाचंी उ�र ेदे�यासाठी धम� एक मा�यम आह:े सव� धमा�म�ये काही क�पना 
आिण ��ा आहेत �या ��ांची उ�र े देतात. जस े क� आपण प�ृवीवर का आहोत? 
म�ृयूनंतर काय होते? एक सव��च श�� आह ेका? या समजतुी या िव�ासावर आधा�रत 
आहेत क� जीवन हेतूसाठी आहे आिण काहीतरी िकंवा कोणीतरी आहे जे िव� िनयंि�त 
करत.े धम� आ�याि�मक जगाची �या�या करतो आिण परमा��याला अथ� देतो. समज�यास 
कठीण वाटणा�या घटनांसाठी धम� �प�ीकरण देतो. 

 
news.miami.edu 

 
9. धम� जीवनाचे मू�य जतन करतो: धम� मू�यांची �या�या आिण पनुप��रभािषत करतो 
आिण धम� जीवनातील मू�यांच े जतन कर�याच े एक �भावी मा�यम आहे. नैितक, 
अ�याि�मक आिण सामािजक मू�यांना धमा�चे मोठ्या �माणात समथ�न आहे आिण त े
त�णांवर आिण �यां�या वागणकु�वर जबरद�त �भाव पाडतात. कुटंुबासार�या 
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मा�यामा�ार,े धम� वाढ�या मलुां�या मनात जीवनाची मू�ये िबंबवतो. थॉमस एफओडी 
�हट�या�माण,े "धम� ��थािपत समाजा�या �ढी आिण मू�यांना पिव� करतो.” 
 
10. ओळखीचा �ोत �हणून धम�: धम� �य��ना एक गहन आिण सकारा�मक आ�म-
ओळख देतो. हे �य��ना दैनिंदन जीवनातील शंका आिण राग यांचा �भावीपणे सामना 
कर�यास स�म करते. धम� लोकांना जीवनातील िनराशाजनक अनभुव ज े कधीकधी 
एखा�ा �य��ला आ�मह�या कर�यास भाग पाडतात, ते कमी कर�यास मदत करतो. 
थॉमस लकमन (1983) यां�या मते, ‘धमा�चे म�ुय काय� �हणजे जीवनाला वैयि�क अथ� 
देणे.’ वेगाने बदलणारय्ा जगात धािम�क ��ा अनेकदा आपलपेणाची एक मह�वाची भावना 
�दान करत.े धम� नवोिदतांना औ�ोिगक समाजांम�ये ओळखीचा �ोत �दान क�न 
एकि�त कर�यास मदत करतो. 
 
11. धमा�च े पुरोिहत काय�: धम� �याच े परुोिहत काय� क�न समाजा�या ि�थरता आिण 
स�ुयव�थेत योगदान देतो. धम� िविवध �कार�या उपासना आिण िव�ासां�ार ेएक �कारच े
नाते �दान करतो आिण नवीन सरुि�ततेसाठी भाविनक आधार �दान करतो. धम� समान 
मत �दान करतो आिण िव�ास आिण मू�यां�या अिधकृत िशकवणी�ार े संघष� टाळतो 
आिण यथाि�थती राख�यात योगदान देतो. 
 
12. धमा�च ेकायदशेीर काय�: मॅ�स वेबर (1930) नसुार, “स�े�या वापराच े�प�ीकरण, 
समथ�न िकंवा तक� संगत कर�यासाठी धमा�चा वापर केला जाऊ शकतो. धम� समाजातील 
स�ाधारी लोकां�या िहतसंबधंांना बळकटी देतो. उदाहरणाथ�, भारताची पारपंा�रक 
जाित�यव�था समाजाची सामािजक रचना प�रभािषत करत.े मा�स�न ेमा�य केल ेआहे क� 
िव�मान सामािजक रचनेला कायदेशीर मा�यता दे�यात धम� मह�वाची भूिमका बजावतो. 
धमा�ची मू�ये इतर सामािजक सं�था व �यव�था मजबूत करतात आिण प�रणामी ती 
समाजातील सामािजक िवषमता कायम ठेवतात. 
 
13. धम� क�याणाचा �चार करतो: धम� लोकांची सेवा करतो, �यांच ेक�याण करतो आिण 
लोकांना सहानभूुतीशील, दयाळू आिण सहकाय� कर�याच े आवाहन करतो. �यातून 
�यां�यात पर�पर मदत, सहकाया�ची भावना जागतृ होते आिण लोकांची परोपकारी व�ृी 
जागतृ होत.े धम� गटाशी संबंिधत अस�याची भावना मजबतू करतो, कला, सं�कृतीला 
�ो�साहन देतो  आिण चा�र�य िवकासाच ेसाधन �दान करतो. 
 
14. मानसशा�ीय धम�: सकारा�मक िवचारांची संक�पना मनःशांती �दान करतो. 
जीवनात सम�ृी आिण यश तसेच �भावी आिण आनंदी मानवी संबधंांचे वचन देतो. धम� या 
जगात सरुि�तता आिण आ�मिव�ास, आनंद आिण यशाचा �ोत देखील आहे. धम� 
कधीकधी दबु�ल आिण वैयि�क�र�या िवनाशकारी असू शकतो, कारण अस ेिदसून येते क� 
�वतः�या अ�याव�यक द�ुपणाची खा�ी असले�या �य��ला अ�यंत वैयि�क अडचण�चा 
सामना करावा लागतो. िकं�सल े डेि�हस (1949) यांनी नमूद केले क�, ‘इतर 
औषधां�माणेच, धम�ही काही वेळा �या गो��वर उपाय शोधू इि�छतो, ती आणखी वाईट 
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क� शकतो. धम� हा नेहमीच हानीकारक नसतो, तो �य��ना मु� करणारी आिण एकि�त 
करणारी श�� �हणून काम करतो. 
 
15. धम� मानसोपचार �हणून काय� करतो: आधिुनक जगात धम� मानसशा�ाचे समथ�न 
करतो. देवाची मानव �हणून संक�पना आिण �याला देव मानणे ही आशादायक धारणा, 
पीिडत �य��ला वैयि�क आिण सामािजक संकटे दूर कर�यास मदत करत.े मानिसक 
आरो�या�या �े�ात धािम�क अ�यासकाचा एक नवीन �यवसाय मदत करणारा �यावसाियक 
�हणून पढेु आला आहे. ह े �ामीण भारतात आिण इतर िठकाणी पजुारी, शमन (काही 
आिदवासी समाजात अलौिकक श��नी संप�न मानव) आिण मांि�कां�या �पात 
आधीपासूनच अि�त�वात आहेत. 

 
youtube.com 

 
16. धम� वैयि�क दु:खाचे �प�ीकरण देतो आिण �यि�म�व एका�म कर�यास मदत 
करतो: मन�ुय एक तक� श�ु तसेच भाविनक �ाणी आहे आिण तो कधीही केवळ �ानाने 
जगला नाही. या जगात प�ुष �या गो��साठी धडपडतात �या काही �माणात �यांना 
नाकार�या जातात. अनेक उि��ांसह कोणतीही �य�� िनराशेतून सटूु शकत नाही, परतं ु
सं�कृती �याला अशी उि��े �दान करत ेजी कोणीही गाठू शकते. आय�ुयात एकदा िजतक� 
िनराशा जा�त िततका पढुचा िव�ास जा�त. धम� �या गो�ीपासून म�ु� दे�याचा �य�न 
केला जातो, �यापासून म�ु� दे�याचा �य�न करतो, अपराधीपणा पसुून टाक�यासाठी 
धािम�क िवधी म�ुपण े�दान केले जातात, जेणेक�न एखा�ाला दैवी कृपेवर िव�ास ठेवता 
येईल. 
 
17. सामािजक बदलाचा एजटं �हणून धम�: धम� �या�या परुोिहत काया�त यथाि�थतीचे 
समथ�न करतो आिण �या�या भिव�यसूचक काया�त मोठ्या बदलाची �ेरणा देतो. हे एखा�ा 
�य��ला श���या पलीकडे जा�यास स�म करत;े सामािजक �यव�थेने िविहत केले�या 
मागा��यित�र� इतर मागा�नी काय� करण.े धम� �या�या भिव�यसूचक काया�त �य��ना 
सामािजक टीकेचा अढळ पाया �दान करतो; जो नंतर सामािजक बदलाचा आधार बनतो. 
धम� हा सामािजक बदला�या मागा�त अडथळा मानला जातो; परतं ु अनेक धािम�क गट, 



51 
 

सामािजक नैितकते�या िव�मान िनयमांवर आिण सामािजक अ�यायावर टीका क�न, 
समदुाय िकंवा सरकारी कृती�ार ेसामािजक बदल घडवून आण�यास मदत करतात. मॅ�स 
वेबरने अथ��यव�था आिण धम� यां�यातील नातेसंबधंावर अ�ग�य काय� केले आह.े वेबरचा 
म�ुय सै�ांितक म�ुा असा आहे क� धम�क�पना इितहास बदलू शकतात आिण जीवना�या 
भौितक संदभा�त बदल घडवून आणू शकतात. धािम�क नैितकता आिण अथ��यव�था 
यां�यात संबधं ��थािपत असूनही समाजावर धमा�चे प�रणाम अ��यािशत आिण िभ�न 
आहेत. कधीकधी �याचा माफक �भाव असू शकतो िकंवा तो सामािजक बदलास हातभार 
लावू शकतो. मा�स��या मत,े अ�याचा�रत लोकांना �यां�या ता�कािलक ग�रबी िकंवा 
शोषणावर न�हे तर इतर सांसा�रक िचंतांवर ल� क� ि�त कर�यास �ो�सािहत क�न धम� 
सामािजक बदलात अडथळा आणतो. मा�स� धमा�ला अथ��यव�थेचा प�रणाम �हणून 
पाहतात आिण वेबरचा असा िव�ास होता क� धमा�न ेनवीन आिथ�क �यव�था आकार�यास 
मदत केली. 

ulc.org 
 
18. धम� आ�म-मह�व वाढवतो: धम� आ��याचा अनंत �माणात िव�तार करतो आिण 
धािम�क िव�ास �वत: ला अनंत िकंवा अनंताशी ऐ�यानेच �वतःला �ग�भ आिण भ�य 
बनवले जाते. मन�ुय �वतःला देवाचे ��े काय� मानतो �या�याशी तो एक�प होईल. 
�यामळेु �याचा �व�व भ�य आिण उ�नत होतो. 
 
19. अराजक�यीकरणाचा एजटं �हणून धम�: �ायन िव�सन (1976) यां�या मत,े धम� हा 
अराजक�यीकरणाचा एजंट �हणून काय� करतो. मा�स�वादी अस ेसचुवतात क� जर वंिचत 
लोकांम�ये चकु�ची जाणीव िनमा�ण झाली तर धम� सामूिहक राजक�य कृतीची श�यता कमी 
करतो. सो�या श�दात आपण अस े �हणू शकतो क� धम� लोकांना �यांच े जीवन आिण 
सामािजक प�रि�थती राजक�य ��ीन ेपाह�यापासून दूर ठेवतो. 
 
20. धम� ल�िगकतवेर िनय�ंण ठेवतो: बी. टन�र (1992) यां�या मते, 'कुटंुबा�ार ेमालम�चे े
िनयिमत �सारण सरुि�त कर�यासाठी, शरीरा�या ल�िगकतेवर िनयं�ण ठेव�याच े काय� 
धमा�च ेअसते.' कायदेशीर संतती िनिम�तीसाठी ल�िगकतेच ेधािम�क िनयं�ण हे एक मह�वाचे 
साधन आहे. अंध��ा मानली जात असतानाही, धम� ही एक सामािजक सं�था �हणून 



52 
 

दीघ�काळ िटकून आह;े कारण िविवध काया�मळेु आिण �य�� आिण समाज दोघां�याही 
क�याणासाठी धम� काय� करतो. सिुशि�त लोकही धािम�क काय�ांना मानविनिम�त 
काय�ांप�ेा ��े मानतात. आिदम, पारपंा�रक आिण आधिुनक समाजातील काही िवभाग 
धम� ही एक �यापक बाब मानतात आिण धािम�क ��ा आिण सं�कार िविवध �कार�या 
गटां�या ि�याकलापांम�ये कुटंुबापासून �यावसाियक गटांपय�त मह�वपूण� भूिमका 
बजावतात. जरी रिहवासी आिण नाग�रक आधिुनक समाजात राहत असल ेतरी ते धािम�क 
आिण नैितक ��ीकोनातून पारपंा�रक राहतात परतं ु काह�ना अस े वाटत े क� धािम�क 
अिधकार आिण त�व ेधम�िनरप�े काय�ाला झाकोळून टाकतात. 
 
तमुची �गती तपासा : 
��- धमा�ची काय� सागंा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

३.६. धमा�चे मह�व 
 

संपूण� भारतीय इितहासात धम� हा देशां�या सं�कृतीचा मह�वाचा भाग रािहला 
आहे. धािम�क िविवधता आिण धािम�क सिह�णतुा या दो�ही गो�ी देशात कायदा आिण �था 
यांनी ��थािपत के�या आहेत. भारतीय रा�यघटनेने धम��वातं�याचा अिधकार हा मूलभूत 
अिधकार �हणून घोिषत केला आहे. धम� ही कोण�याही सामा�य जनतेची मूलभूत सं�था 
आहे. "एक सामािजक चौकट �याम�ये िनयिमत आ�मिव�ास, आदर, समारभं, परपंरा 
आिण रीित�रवाज असतात" अस े�याच ेवण�न केल ेजाऊ शकते. 

 
डक� हेमने िदलेला धमा�चा अथ� ही सवा�गीण मा�यता�ा� �या�या आह,े "धम� 

�हणज े एका चांग�या गटात सामील होणा�या पिव� गो���या संदभा�त ��ा आिण 
आचरणांची एकि�त मांडणी." धम� समाजीकरणाची एज�सी �हणून काय� करतो. हे नैितक 
आराखडा तयार कर�यात मदत करत े आिण दैनिंदन जीवनातील मू�यांसाठी िनयामक 
देखील बनवत ेआिण हा िविश� ��ीकोन एखा�ा �य��च ेचा�र�य िनमा�ण कर�यास मदत 
करतो. धम� �ेम, सहानभुूती, आदर आिण सौहाद� यांसारखी मू�ये िनमा�ण कर�यास मदत 
करतो. भारत आप�या धािम�क िविवधतेसाठी ओळखला जातो. जगातील सव� मह�वपूण� 
धम�, उदा. िहंदू, ि��न, इ�लाम, शीख, बौ� आिण जैन धम� भारतात आढळतात. 

 
धमा�न ेआज अनेक सं�था�मक �व�प धारण केल ेआहे. समाजशा�ीय भाषते, 

‘धम� ही मूत� आिण अमूत� अशा दो�ही �कारची पिव� ��ा आिण आचरणांची �यव�था 
आहे.’ धम� हा िवचारधारा आिण सं�था या दहुरेी भूिमका बजावू शकतो. पण आज धमा�न े
अिधक संकुिचत �ि�कोन �वीकारला आहे. ��येक धमा�चे सण, परपंरा, पौरािणक कथा 
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देशा�या मूत� आिण अमूत� वारशाचा एक भाग बनतात. एखा�ा �य��ला सां�कृितक ओळख 
दे�यात धम� मह�वाची भूिमका बजावतो. अशा �कार े आपण अस े �हणू शकतो क� या 
वारशाचे र�ण कर�यासाठी धम� योगदान देतो आिण देशातील िविवधतेतही भर घालतो. 
 

आज�या जगात आिथ�क आिण भौितक गो�ी पूण� कर�या�या माग ेलोक नेहमीच 
असतात. दैवी सव��च श��शी आपला संबंध ��थािपत कर�यात आिण आप�या दैनिंदन 
जीवनात िनयामक �हणून काम करणारी सव��च ऊजा� आह े असा िव�ास िवकिसत 
कर�यात धम� मह�वाची भूिमका बजावतो. �ाथ�ना, मं�, �तो� इ�यादी घटक आ�याि�मक 
बंध िनमा�ण करतात. ��येक धम� आप�या त�व�ानाचा �चार करतो आिण �याचा गाभा 
नेहमीच लोकांच ेक�याण आह.े क�याणकारी ‘वसदुवै कुटंुबकम्’ �हणज ेसंपूण� जग हे एक 
कुटंुब आहे आिण ‘सव� सिुखना भव�त’ु �हणजे ��येकान ेआनंदी राह�या या संक�पननेसुार 
समाजात �ेम आिण क�णा जोपासली पािहज.े 

 
सामािजक जडणघडणीत धम� मह�वाची भूिमका बजावतो: 
1. कृषी अथ��यव�था धमा�वर अवलंबून असते. पेरणी, सरं�ण आिण िपकांची कापणी 
यांसार�या �ामीण जीवनातील मह�वा�या आिथ�क ि�याकलापांम�ये धािम�क �भाव िदसून 
येतो. अशा सव� �संगी पूजा, मेळा िकंवा क�त�ना�या �पात धािम�क समारभं नैसिग�क 
श��ना �ो�साहन दे�यासाठी आयोिजत केले जातात. 
 
2. धािम�क ��ीकोन लोकां�या जीवनातील अनेक पैलूंवर वच��व गाजवतो. लोकांची 
मानिसकता आिण ि�याकलाप बह�तेक भाग धम� आिण कम�कांडा�ार े शािसत असतात. 
लोकां�या सामािजक, आिथ�क, राजक�य, मनोरजंक आिण सां�कृितक जीवनावर धािम�क 
िनयमांचा मह�वपूण� �भाव असतो. देवीदवेते�या पूजे�या तरतदुीने धमा�चे मह�व अधोरिेखत 
केले जात.े 
 
3. परुोिहत नेत�ृव सामािजक ��यावर वच��व गाजवत.े �था आिण परपंरा म�ुयतः परुोिहत 
वग� िवशेषतः �ा�णांनी चालू  ठेव�या आहेत. 
 
तमुची �गती तपासा : 
��- धमा�च ेमह�व काय? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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३.७ िश�ण 
 

िश�ण ही एक आजीवन �ि�या आहे �या�ार ेआपण कृती आिण िवचारांच ेनवीन 
माग� िशकतो. हे वत�नातील बदलांना �ो�साहन देते �याचा उ�ेश मानवी प�रि�थती सधुारण े
आहे. िव�ा�या�म�ये समाजाची सं�कृती �जव�यात िश�णाची भूिमका मह�वाची असते. 
सामािजक मानसशा�� आर.एस. बाथ� िलिहतात, "शालेय सं�कृतीचा शाळेतील 
जीवनावर आिण िश�णावर रा�याचा िश�ण िवभाग, अधी�क, शाळा मंडळ िकंवा 
म�ुया�यापक यां�याप�ेा जा�त �भाव असतो." िश�ण ही मािहती �सारणाची यांि�क 
ि�या नाही आिण िश�ण ह े वगा��या चार िभंत�परुत े मया�िदत असू शकत नाही. डॉ. 
सव�प�ली राधाकृ�णन यांनी �हट�या�माण े "िश�णाच े अंितम उ�पादन हा एक म�ु 
सज�नशील माणूस असावा जो ऐितहािसक प�रि�थती आिण िनसगा��या �ितकूलतशेी लढू 
शकेल." िश�ण ही एक अशी �ि�या आहे �या�ार ेशाळा, महािव�ालये, िव�ापीठे आिण 
इतर सं�थां�ार ेसमाज जाणीवपूव�क आपला सां�कृितक वारसा �सा�रत करतो. सं�कृती 
ही िश�णाची साम�ी आहे आिण �याचा प�रणाम शाळा �शासनावर होतो. 

 
भारतीय सं�कृतीन े परपंरनेे िश�ण आिण संबिंधत सं�थांकडे िश�णाची मंिदर े

�हणून पािहल ेआहे. �वातं�यानतंर, �थम साव�जिनक आिण सरकारी िनधी�ार ेआिण नंतर 
खाजगी िनधी�ार ेआ�ही आम�या शाळा आिण महािव�ालयांच ेआधिुनक�करण केले. 20 
�या शतका�या अखेरीस, भारतातील वाढ�या िव�ाथ�स�ंयतेील िश�णाची वाढती मागणी 
पूण� कर�यासाठी मोठ्या स�ंयेन े साव�जिनक आिण खाजगी सं�था �थापन कर�यात 
आ�या हो�या. परतं,ु सवा�साठी िश�ण दे�या�या �य�नात, फार कमी सं�थांनी गणुव�ा 
आिण मू�ये दो�ही िटकवून ठेव�या आहेत. जे पारपंा�रक भारतीय िश�णाच ेवैिश�्य होत.े 
मूलभूतपणे मजबूत उ�च िश�ण हे रा��ा�या सम�ृीशी संबंिधत आहे. अनेक जागितक 
ने�यांनी भारतीय िव�ाथ� गिणत आिण िव�ानात चांगले अस�याकड ेल� वेधल ेआहे. 
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भारताची सं�कृती, इितहास, परपंरा आिण चालीरीत�म�ये चा�र�य िनमा�ण करण े
आिण भ�कम आधार हे िश�ण �यव�थेचे आव�यक घटक असल े पािहजेत. िश�णाचे 
मह�व केवळ �ान आिण कौश�यात नाही तर त ेआप�याला इतरांसोबत जग�यासाठी मदत 
करणार े आहे. आपण वेगवेग�या �तरातून ज े चांगले आहे ते �वीकारल े पािहज,े परतं ु
आप�या भिव�यकाळात �जल ेपािहज.े बदल�या काळानसुार बदलांची ओळख क�न देत 
आ�मपरी�ण केल ेपािहज,े नवचैत�य िनमा�ण केले पािहज ेआिण पढेु जायला हवे. िश�णाच े
उि�� केवळ रोजगार िमळवण े हे नसून मानवी गणु वाढवून �य��च े �बोधन आिण 
स�मीकरण करणे हे असल ेपािहज.े डॉ सव�प�ली राधाकृ�णन यांनी �हट�या�माण े ‘�ान 
आप�याला श�� देते, �ेम आप�याला प�रपणू�ता देते.’ आप�याला केवळ होमो 
सेिपय�सचीच नाही तर सव� सजीवांची आिण िनसगा�चीही काळजी असली पािहजे. ‘सव� 
जन सिुखनो भव�त ुआिण वसदुवै कुटंुबकम्’ या भारता�या ज�ुया जगा�या �ि�कोनात हा 
साव�ि�क संदेश �प�पण ेसमािव� आह.े 

 
सव�िशि�त, �ानी आिण मानवी समाज घडव�यात िश�काची भूिमका मह�वाची 

असते. हे िव�ा�या�च े ग�ु, माग�दश�क, माग�दश�क िम� आिण त�व�ानी आहेत. �ाचीन 
ग�ुकुल प�ती�या ग�ु िश�य परपंरनेे हे त�व�ान अतंभू�त केले. नालंदा, त�िशला, उ�जैन 
आिण िव�मिशला यांसार�या िव�ापीठां�या �थापनमेळेु भारतीय िश�ण प�तीत सधुारणा 
झाली. जरी तं��ानाने िशकव�या�या आिण िशक�या�या �ि�येत मोठ्या �माणात वाढ 
केली आह,े तरीही ते �ान आिण शहाणपणाच े मूत� �व�प असले�या ग�ुची जागा घऊे 
शकत नाही. ग�ुकुलम�ये, ग�ु मलुां�या सवा�गीण िवकासासाठी िश�ण देतील आिण 
िव�ा�या�नी �यां�याकडून अपेि�त असलेली कौश�ये आ�मसात केली आहेत याची खा�ी 
के�यावरच ते �यांना पदवीधर करतील. 
 

मानव संसाधन िवकासाच े सार हे िश�ण आहे, जे देशा�या सामािजक आिथ�क 
चौकटीत समतोल राख�यात मह�वपूण� आिण उपचारा�मक भूिमका बजावत.े उ�च उड्डाण 
क�रअरसाठी िश�ण ही पायरी आहे. भारतातील िश�ण �णाली कोण�याही भेदभावािशवाय 
सवा�ना िश�ण देऊन सरकार�ार े �यव�थािपत आिण िनयंि�त केली जात.े िश�णाचा 
अिधकार हा नाग�रकांचा मूलभूत अिधकार आहे िजथे 6 ते 14 वयोगटातील मलुांसाठी 
िश�ण अिनवाय� आहे. भारतीय संिवधानान े चौदा वषा�पय�त�या मलुांना मोफत आिण 
स��चे िश�ण दे�याचे वचन िदले आहे. िश�णाची रचना रा�याने केली आहे िजथे दज�दार 
िश�ण दे�याची सरकारची जबाबदारी आहे. गे�या अनेक वषा�पासून भारत अनेक उ�कृ� 
�ितभावान �यावसाियकांची िनिम�ती करत आह ेआिण रा��ां�या वाढीसाठी कठोर प�र�म 
करत आह ेआिण �यांना खूप मागणी आह.े 
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तमुची �गती तपासा : 
��- भारतातील िश�णावर छोटी टीप िलहा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

३.८  िश�णाची सकं�पना 
 

िश�ण हा मानवी जीवनाचा आधार आहे. माणसाचा िवकास आिण �गती 
िश�णावर अवलंबून असते. हे �यि�म�व देखील घडवते आिण सशुोिभत करत.े िश�ण 
माणसाला अस�याकडून स�याकडे, अंधारातून �काशाकड,े अ�ानातून �ानाकडे आिण 
न�रतेकडून अमर�वाकडे �व�ृ करते, �ो�साहन देते आिण माग�दश�न करते. िश�णा�या 
बळावर मानवान ेस�यतेची ही उंची गाठली आहे. 

 
'िश�ण' हा श�द लॅिटन श�द 'Educatum' पासून आला आहे �याचा अथ� 

िशकवणे िकंवा �िश�ण देण ेअसा होतो. िश�णत��ां�या एका गटाचे �हणण ेआह ेक� त े
दसुरय्ा लॅिटन श�द "एड्यकेुअर" व�न आले आहे; �याचा अथ� 'वाढवणे' िकंवा 'वाढवण'े 
आहे. काही इतरां�या मते, 'िश�ण' हा श�द इतर लॅिटन श�द 'िश�ण' या श�दापासून आला 
आहे; �याचा अथ� 'पढेु नेत�ृव करणे' िकंवा 'बाहेर येणे' आहे. वरील सव� अथ� अस ेसूिचत 
करतात क� िश�ण हे माणसातील चांगले गणु वाढव�याचा आिण ��येक �य��म�ये 
सव��म गणु िनमा�ण कर�याचा �य�न करत.े ‘Education’ हा श�द ‘e’ आिण ‘duco’ या 
दोन श�दांपासून बनला आहे, ‘e’ �हणज ेआतून आिण ‘duco’ �हणज ेिवकिसत होण.े दोन 
श�द एकि�तपण ेएकि�तपण ेकाहीतरी आतून िवकिसत िकंवा िवकिसत कर�यासाठी अथ� 
देतात. 
 

िश�णा�या संक�पनचेा संकुिचत आिण �यापक �ि�कोनातून िवचार करता येईल. 
संकुिचत अथा�न,े िश�ण ह ेशालेय िश�णाशी समत�ुय आहे. या अथा�न,े मूल जे�हा शाळेत 
�वेश घेते ते�हा िश�ण स�ु होते आिण जे�हा मलु िश�ण �ा� कर�या�या उ�ेशान े�या 
शै�िणक सं�थांम�य े सामील झाले होते �या शै�िणक सं�था सोड�यानंतर समा� होत.े 
संकुिचत अथा�न े िश�ण हे वगा�तील अ�यापन आिण प�ुतक� िश�णाला �ाधा�य देत.े 
�यापक अथा�न,े िश�ण हा वाढ आिण िवकासाचा समानाथ� श�द आह ेआिण िश�णाचा 
कालावधी जीवनाइतकाच िव�ततृ आहे. याचा अथ� जीवनातील ��येक अनभुव, पाळणा ते 
थड�यापय�तची ��येक ि�या िशि�त आह.े 
 

जॉन �टॉस� िमल�या मते, संकुिचत अथा�न ेिश�ण �हणजे "जे िपढी गणुव�ेसाठी, 
�ा� केलेली पातळी िटकवून ठेव�यासाठी आिण सधुार�यासाठी हेतपुरु�सर आप�या 
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वारसांना �बलन देते." �यां�या श�दात, िश�ण, सीमावत� अथा�न े "��येक वातावरण, 
��येक प�रसर, ��येक ि�याकलापम�य ेमन�ुयाला आकार दे�यास मदत करत.े" 
'िश�ण' या श�दाची �या�या अनेक �कार े केली जात.े संपूण�पण े िश�णाची संक�पना 
कोण�याही एका िविश� �या�ये�ार ेिदली जाऊ शकत नाही. 
 
��यात भारतीय िश�णत�ानंी िदल�ेया िश�णा�या सकं�पना खालील�माण ेआहते: 
ऋ�वदे : ‘िश�ण ही अशी गो� आहे जी माणसाला �वावलंबी आिण िनः�वाथ� बनवते. 
उपिनषद : ‘िश�ण हेच अंितम उ�पादन मो� आह.े’  
भगव�ीता : ‘प�ृवीवर शहाणपणाप�ेा अिधक श�ु करणारी कोणतीही गो� नाही.’  
शकंराचाय� : ‘िश�ण �हणज ेआ�मबोध होय.’ 
कौिट�य : ‘िश�ण �हणज ेदेशाचे �िश�ण आिण रा���ेम.’ 
पािणनी : ‘मानवी िश�ण �हणजे िनसगा�कडून िमळणार े�िश�ण.’ 
गाधंीजी : ‘िश�णाचा अथ� �हणजे मलुाम�ये आिण माणसाम�ये शरीर, मन आिण आ��याने 
सव��कृ� गणु काढण.े’ 
�वामी िववकेानंद : ‘िश�ण हे माणसाम�य े आधीपासूनच अि�त�वात असले�या 
उपकरणा�या प�रपणू�तचेे �कटीकरण आह.े 
रव��नाथ टागोर: ‘िश�ण हेच माणसाच ेजीवन सव� अि�त�वांशी ससुंगत बनवते. 
�ी अरिबंदो: ‘िश�ण अस े साधन आहे �या�ार े �य�� उपजीिवकेसाठी, देशासाठी, 
�वतःसाठी आिण इतरांसाठी स�मानान ेजग�याची �यव�था करते. ते ��येक शाळेच ेआदश� 
असल ेपािहज.े 
 
पा�ा�य त�वव�ेयानंी प�रभािषत केल�ेया 'िश�ण' �या सकं�पना: 
सॉ�ेिटस: ‘िश�ण �हणजे ��येक माणसा�या मनात अ�य� असले�या साव�ि�क वैधते�या 
क�पना बाहेर आणण.े 
�लटेो: 'िश�ण �हणज ेयो�य �णी आनंद आिण वेदना अनभुव�याची �मता. शरीरात आिण 
िव�ा�या��या आ��यात सव� स�दय� आिण सव� प�रपूण�ता िवकिसत होत े�यासाठी तो स�म 
आहे. 
अ�ॅर�टॉटल: ‘िश�ण �हणजे स�ुढ शरीरात स�ुढ मनाची िनिम�ती.’ 
�सो: ‘मन�ुयाचे िश�ण �या�या ज�मावर भा�य करत;े तो बोलू शक�याआधी, �याला 
समज�याआधीच �यान ेआधीच सांिगतल ेआहे.’ 
हब�ट� �प�ेसर: 'िश�ण �हणजे संपूण� जीवन.' 
पे�टालोझी : ‘िश�ण हे माणसा�या ज�मजात श��चा नैसिग�क, ससुंवादी आिण 
�गतीशील िवकास आहे.’ 
�ोबेल : ‘िश�ण हे माणसा�या लपले�या श��तून बाहेर पडते. 
UNESCO - 'िश�णात मानवी �मता आिण वत�न िवकिसत करणा�या सव� �ि�यचेा 
समावेश होतो,' 'िश�ण ही सामा�य �ान आयात करण े िकंवा संपादन करण,े तक� श�� 
आिण िनण�याची �मता िवकिसत करणे आिण सामा�यतः �वतःला िकंवा इतर 
बौि�क��्या तयार करण ेही ि�या िकंवा �ि�या आह.े  
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िविवध िवचारवतं आिण िश�कां�या िट�प�यांमधून िश�णाची खालील वैिश�्ये अधोरिेखत 
होतात: �याच ेएकतफ� तसेच ि�-�वुीय �व�प, �ि�या काढण ेिकंवा वाढवण,े �ान िकंवा 
अनभुव, �य���या भ�यासाठी िकंवा समाजा�या क�याणासाठी अनकूुल असणे आिण 
उदारमतवादी िश�त िकंवा �यावसाियक अ�यास�म असणे अस ेआह.े 
 
तमुची �गती तपासा : 
��- िश�णाची सकं�पना �प� करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

३.८  िश�णाची उि��:े 
 
अ) रा��ीय िश�ण धोरण (1968) नसुार, "रा��ीय �गती, समान नाग�रक�व आिण 
सं�कृतीची भावना वाढवण े आिण रा��ीय एका�मता मजबूत करण"े हे िश�णाच े उि�� 
आहे. यामळेु "शै�िणक �यव�थेची गणुव�ा सव� ट��यांवर सधुार�यासाठी आिण िव�ान 
आिण तं��ान, नैितक मू�यांची जोपासना आिण िश�ण आिण लोकांच ेजीवन यां�यातील 
जवळचे नाते यावर अिधक ल� दे�यासाठी शै�िणक �णालीची मूलगामी पनुर�चना 
कर�याची गरज आह.े  
 
ब) िश�णावरील रा��ीय धोरणान े (1986) या उि��ांना बळकटी िदली क� िश�णान े
भारता�या रा�यघटनेत अंतभू�त समाजवाद, धम�िनरप�ेता आिण लोकशाहीची उि�� े पूण� 
केली पािहजेत. 
 
क) िश�णाने भारताचा समान सां�कृितक वारसा, समतावाद, लोकशाही आिण 
धम�िनरप�ेता, िलंग समानता, पया�वरणाच ेसंर�ण, सामािजक अडथळे दूर करणे, लहान 
कौटंुिबक िनयमांचे पालन करण े आिण वै�ािनक �वभाव वाढवणे यासार�या मू�यांना 
चालना दे�यासाठी �य�न केल ेपािहजेत. 
 
ड) िश�णान ेिव�ा�या�म�ये देशा�या िविवध भागात राहणा�या लोकां�या िविवध सां�कृितक 
आिण सामािजक वैिश�्यांची समज वाढवली पािहज.े 
 
इ) िश�णाची गणुव�ा सिुनि�त कर�यासाठी िश�णा�या ��येक ट��यासाठी िकमान �तर 
�दान केले जाव.े 
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फ) शै�िणक सधंी िश�णा�या �वशेा�या ��ीने तसेच समानतेला चालना दे�यासाठी 
यशासाठी आव�यक असले�या अट�नसुार �दान के�या पािहजेत. 
  
ग) �ाथिमक िश�णाचे साव�ि�क�करण, एकूण सा�रता, �ौढ िश�ण आिण सतत 
िश�णासाठी �यापक संधी उपल�ध क�न देण ेही िश�णाची इतर उि�� ेआहेत. 
 
ह) समाजातील �या घटकांना औपचा�रक िश�ण घेता येत नाही, �यांना ख�ुया आिण 
दूर�थ िश�णा�ार ेिश�णाची संधी उपल�ध क�न देणे. 
 
त) संशोधन आिण िवकास, िव�ान आिण तं��ानातील िश�ण आिण रा��ीय मह�वा�या 
सव� उप�मांम�ये सहभागी हो�यासाठी देशातील िविवध सं�थांम�ये नेटवक�  �थािपत 
करण.े 
 
तमुची �गती तपासा : 
��- िश�णाची उि�� ेकाय आहते? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

३.९  िश�णाची काय�: 
 

िश�ण ही �य�� आिण समाजासाठी एक अप�रहाय� ि�या आहे. िश�णािशवाय 
यगुानयुगु े जमा झालेल े सव� �ान आिण आचार-िवचाराच े सव� दजा�  न� होईल. एखा�ा 
�य��ने समाजाची सं�कृती िकंवा ती �ा� अथवा जतन  कर�याचे �वीकारलेल ेमाग� िशकल े
पािहजेत. �यान े �चिलत सं�कृतीत समाजीकरण केले पािहजे आिण आचरणाचे िनयम 
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आिण भिव�यातील वत�नाब�ल�या अपे�ा देखील िशक�या पािहजेत. �य��ला �याच े
�यि�म�व िवकिसत कर�यास आिण सामािजक �यव�था िटकवून ठेव�यासाठी मू�ये, 
िनकष आिण सामािजक कौश�ये िवकिसत कर�यासाठी िश�ण एक जाग�क िश�ण 
काय��म �दान करते. 
 
िश�णाचा अथ�: 
िश�ण या श�दाच े वेगवेगळे अथ� आहेत; कारण ��येक �य�� या श�दाचा भूतकाळातील 
अनभुव, गरजा आिण हेतू यानसुार अथ� लावते. पालक, िश�क, धािम�क नेते, राजकारणी, 
�शासक, कलाकार, िश�ण या श�दाचा अथ� आपाप�या परीन े करतात. िश�णाचा अथ� 
िठकाणानसुार आिण वेळोवेळी िभ�न असतो. िश�ण �ि�या  उ��ांती�या अनेक यगुांतून 
आिण ट��यांतून गेली आह ेआिण स�या�या सामािजक प�रि�थतीनसुार ��येक ट��यावर 
�याचा वेगळा अथ� होता. 
िश�ण हे जीवन आहे आिण ��येक समाजासाठी आिण �य��साठी आव�यक आहे परतं ुत े
जीवनाची तयारी नाही. देशा�या सधुारणसेाठी �य��च ेिविवध गणु िवकिसत केले पािहजते. 
िश�ण एकंदर वैयि�क, सामािजक आिण रा��ीय िवकासासपूरक भूिमका बजावत ेआिण 
�य��ला �याच ेसव��च आ�म आिण �येय �ा� कर�यास स�म करते. िश�ण हे शालये 
िश�णापे�ा बरचे काही आहे. मूल आय�ुयभर �या�या अनभुवांची पनुर�चना करत राहत.े 
िशकवणी वगा�त संपते, पण िश�ण हे जीवनात कधीही संपत नसत.े 
 
�य��, समाज आिण देशासाठी िश�णाची �मुख काय� आिण भूिमका खालील�माण े
आहते: 

 
Preparing Today's Youth for Tomorrow's Worldssir.org 

 
�य��साठी िश�णाची काय�: 

1) ज�मजात �मताचंा िवकास - िश�ण एखा�ा �य��ला िवकासाला वाव देऊन 
�वत:मधील ज�मजात �मता िवकिसत कर�यास मदत करते. 

2) वत�न सधुारणे - एखा�ा �य��च े भूतकाळातील वत�न िश�णा�या मदतीने आिण 
िश�णा�या िविवध एज�सी�ार ेबदलले जाऊ शकते. 
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3) सवा�गीण िवकास - िश�णाचा उ�ेश �य��चा सवा�गीण िवकास - शारी�रक, मानिसक, 
सामािजक, भाविनक आिण आ�याि�मक आह.े 

4) भिव�याची तयारी - उ�पादन�मता असलेले यो�य आिण पूण� िश�ण िमळा�यानतंर 
एखादी �य�� आपली उपजीिवका क� शकते. िदल ेजाणार ेिश�ण मलुा�या िहताच ेअसल े
पािहज.े 

5) �यि�म�वाचा िवकास - संपूण� �यि�म�वाचा �हणजेच शारी�रक, बौि�क, सामािजक, 
नैितक, आ�याि�मक आिण स�दया��या िवकासानतंर �य��ला समाजात ओळखले जाते. 

6) समायो�यतेसाठी मदत करण े - मन�ुय पशूपे�ा वेगळा आहे कारण �या�याकडे 
तक� श�� आिण िवचार कर�याची श�� आहे आिण तो �या�या �वतः�या वातावरणाशी 
जळुवून घे�यासाठी सव��म �य�न करतो. 
 
समाजासाठी िश�णाची काय�: 
१) सामािजक बदल आिण िनयं�ण - समाज �गतीशील आिण गितमान आहे आिण तो 
कधीही थांबत नाही. हे सामािजक वातावरण आह ेिजथे �य��च े�यि�म�व िवकिसत केले 
जाऊ शकते. जतन केले�या ज�ुया परपंरा आिण चालीरीती प�रि�थतीनसुार �य��कडे 
�सा�रत के�या जातात; �या सतत बदलत असतात. एखा�ा �य��न ेआप�या िवकासात 
अडथळा आणणा�या आंध�या िव�ासांवर िवचार क� नये िकंवा �यावर िव�ास ठेवू नये. 
िश�णामळेु �य��ला िव�ान आिण तं��ाना�या िवकासासोबत जा�यास मदत होते. 
 
2) अनुभवाचंी पुनर�चना - िश�ण ही आजीवन �ि�या आहे आिण जीवन अनभुवांनी 
भरलेल े आहे. जीवन �हणज े िश�ण आिण िश�ण जीवन आहे. एखादी �य�� आप�या 
भूतकाळातील अनभुवांसह जगू शकत नाही ज े समाजात समायोिजत केले जाऊ शकत 
नाहीत. िश�ण �य��ला अनभुवाची पनुर�चना कर�यास आिण वातावरणाशी जळुवून 
घे�यास मदत करते. 
 
3) सामािजक आिण नैितक मू�यांचा िवकास - समाज हा नेहमीच संकुिचत मानिसकतेन े
तणावात असतो आिण तेथे कोणतेही सामािजक िकंवा नैितक मू�य नसत.े नैितक 
िश�णामळेु �य��म�ये पश�ुव बदलू शकते. िश�ण �ेम, आपलुक�, सहभावना, �ये�ां�ती 
आदर, सहानभूुती, सहकाय�, सिह�णतुा आिण गरीब आिण गरजू �य��ना मदत करण े
यासारखी नैितक आिण सामािजक मू�ये िशकवते. 
 
४) सधंी िकंवा समानता �दान करण े - िश�ण आप�याला जात, पंथ, रगं, िलंग आिण 
धमा�चा िवचार न करता जीवना�या सव� पैलूंम�ये समान सधंी दे�यास िशकवते. समानतचेा 
अिधकार (अन�ुछेद 14-18) हा भारतीय संिवधानान े मा�यता िदले�या मूलभूत 
अिधकारांपैक� एक आह.े 
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रा��ासाठी िश�णाची काय�: 
१) नागरी आिण सामािजक उ�रदािय�वाचा अतंभा�व - िश�णा�ारचे उगव�या िपढीला 
लोकशाही देशाचे नाग�रक �हणून �यांच ेह�क आिण कत��य ेसमजतात. 
२) नेत�ृवाचे �िश�ण - जे�हा एखादी �य�� जीवनातील सव� बाबतीत �हणज ेसामािजक, 
राजक�य, धािम�क आिण शै�िणक ि�याकलापांम�ये भाग घेते ते�हा �या�या नेत�ृवाची 
गणुव�ा िवकिसत होते. 
3) रा��ीय एका�मता - भारत हा रगं, जात, भाषा, आहार, पेहराव, सवयी आिण शारी�रक 
वातावरणात अनेक िविवधता असलेला देश आह.े िश�ण लोकांना एका�मतसेाठी �िशि�त 
करत,े िवषमतेसाठी आिण लोकशाहीसाठी िकंवा  ह�कूमशाहीसाठी नाही. िश�ण हे एखा�ा 
�य��ला िशि�त कर�याच ेसवा�त मह�वाच ेकाम करते. 
४) सपूंण� रा��ीय िवकास - एखा�ा �य���या सामािजक, आिथ�क, शै�िणक, सां�कृितक, 
नैितक, आ�याि�मक इ�यादी सव� पैलूंचा िश�णा�या मा�यमातून िवकास क�न संपूण� 
रा��ीय िवकास घडवून आणतो. 
�हणून, �य��, समाज आिण रा�� यां�या जीवनातील सव� वयोगटांसाठी आिण ट��यांसाठी 
िश�ण हा एक आव�यक घटक आहे. सव� सामािजक द�ुकृ�यांवर िश�ण हा खरा रामबाण 
उपाय ठ� शकतो. 
 
तमुची �गती तपासा : 
��- िश�णाची काय� थोड�यात सागंा.  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

३.१०  सारांश: 
 
धम� ही मानवी समाजाची सवा�त �ाचीन सं�था आिण एक मह�वाची सामािजक सं�था आहे. 
�ाचीन काळापासून धम� मानवी जीवनावर आिण मानवी समाजावर आिदम आिण आधिुनक 
दो�ही �भाव टाकत आहे. मानवी जीवनाचा आिण मानवी समाजा�या ��येक पैलूवर धमा�चा 
�भाव असतो. धम� ही एक जिटल घटना आहे �याम�ये एक जिटल भावना आिण 
जीवनातील गूढ गो��ब�लचा �ि�कोन समािव� आह.े 
 
�ामीण समाज मूलत: जातीने ��त आहे. वा�तिवक �ामीण भागात जात आिण धम� 
अिवभा�य आहेत. जाित�यव�थेचा उगम धमा�तून होतो. �ामीण समाज आिण धम� यांचा 
जवळचा संबंध आहे. धम� ही समूहाची मूलभूत गरज आहे आिण ती एक सां�कृितक 
साव�ि�क आहे कारण ती मानवी समाजातील अनेक मूलभूत काय� पूण� करते. संपूण� भारतीय 
इितहासात धम� हा देशां�या सं�कृतीचा मह�वाचा भाग रािहला आहे. धािम�क िविवधता 
आिण धािम�क सिह�णतुा या दो�ही गो�ी देशात कायदा आिण �था यांनी ��थािपत के�या 
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आहेत. भारतीय रा�यघटनेन ेधम��वातं�याचा अिधकार हा मूलभूत अिधकार �हणून घोिषत 
केला आहे. धम� ही कोण�याही सामा�य जनतेची मूलभूत सं�था आहे. "एक सामािजक 
चौकट �याम�य ेिनयिमत आ�मिव�ास, आदर, समारभं, परपंरा आिण चालीरीती असतात" 
अस े�याच ेवण�न केले जाऊ शकते. 
 

िश�ण ही एक आजीवन �ि�या आहे �या�ार ेआपण कृती आिण िवचारांच ेनवीन 
माग� िशकतो. हे वत�नातील बदलांना �ो�साहन देते �याचा उ�ेश मानवी प�रि�थती सधुारण े
आहे. िव�ा�या�म�ये समाजाची सं�कृती �जव�यात िश�णाची भूिमका मह�वाची असते. 
डॉ. सव�प�ली राधाकृ�णन यांनी �हट�या�माण े "िश�णाच े अंितम उ�पादन हा एक म�ु 
सज�नशील माणूस असावा जो ऐितहािसक प�रि�थती आिण िनसगा��या �ितकूलतशेी लढू 
शकेल." िश�ण ही एक अशी �ि�या आहे �या�ार ेशाळा, महािव�ालये, िव�ापीठे आिण 
इतर सं�थां�ार े समाज जाणीवपूव�क आपला सां�कृितक वारसा �सा�रत करतो. 
मूलभूतपणे मजबूत उ�च िश�ण हे रा��ा�या सम�ृीशी संबंिधत आहे. अनेक जागितक 
ने�यांनी भारतीय िव�ाथ� गिणत आिण िव�ानात चांगले अस�याकडे ल� वेधल े आह.े 
भारताची सं�कृती, इितहास, परपंरा आिण चालीरीत�म�ये चा�र�य िनमा�ण करण े आिण 
भ�कम आधार हे िश�ण �यव�थेचे आव�यक घटक असले पािहजेत. िश�णाचे मह�व 
केवळ �ान आिण कौश�यात नाही तर त े आप�याला इतरांसोबत जग�यासाठी मदत 
करणार े आहे. आपण वेगवेग�या �तरातून ज े चांगले आहे ते �वीकारल े पािहज,े परतं ु
आप�या भूतकाळात �जल े पािहज.े बदल�या काळानसुार बदलांची ओळख क�न देत 
आ�मपरी�ण केले पािहज,े नवचैत�य िनमा�ण केले पािहज ेआिण पढेु जायला हवे. िश�ण 
एकंदर वैयि�क, सामािजक आिण रा��ीय िवकास चार पूरक भूिमका बजावत े आिण 
�य��ला �याच ेसव��च आ�म आिण �येय �ा� कर�यास स�म करत.े 
 

३.११ �व-अ�यास: 
 
��-१ धमा�ची संक�पना काय आहे?  
��-2 धमा�ची वैिश�्य ेसांगा 
��-3 धमा�चे म�ुय घटक कोणते आहेत? 
��-४ थोड�यात उ�र �ा - धमा�ची काय�  
��-५ धमा�चे मह�व सांगा. 
��-६ िश�णाची संक�पना काय आहे ��-7 िश�णाची उि��े सांगा 
��-७ थोड�यात उ�र �ा - िश�णाची काय� 
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४ 
�ामीण सं�था�मक �यव�था - II 

 
पाठाची �परषेा 
 
४.१  पाठाच ेउ�ेश 
४.२  �ा�तािवक 
४.३  सहकार संक�पना 
४.४  सहकाराचे �व�प व वैिश�े 
४.५  सहकाराची उपय�ुता व मह�व 
४.६  सहकाराचे �ामीण िवकासातील मह�व 
४.७  सहकारातील उणीवा व �यावर उपाय 
४.८  समारोप 
४.९  �वा�याय 
४.१०  संदभ��ंथ 
 

४.१ पाठाचे उ�ेश 
 
1. सहकार संक�पना जाणून घेणे. 
2. सहकाराचे �व�प समजावून घेणे. 
3. सहकारची वैिश�े अ�यासण.े 
4. सहकाराचे �ामीण िवकासातील मह�व जाणून घणेे. 
 

४.२ �ा�तािवक  
       

‘सहकार’ या श�दाचा सरळ व सोपा अथ� �हणज े सहकाया�ने एक� काम करण.े 
माणूस समाजि�य �ाणी आह.े माणूस समूहान े राहतो. समूहाने राह�यानचे �य��चI 
सामािजक आिण सं�कृतीचा िवकास झा�याच े िदसून येते. मानवी स�यतेचा सामािजक 
आिण सं�कृतीचा िवकास हाच सहकाराचा आिण सहकाया�चा इितहास आह.े  

 
      सहकारा�या संदभा�त वेगवेग�या त��ांनी आपली भूिमका �य� केली आहे. 
अन��ट पॉईसन यां�या मते 'सहकार हा �व�पाने समाजवाद आहे.' लेिनन यां�या मत,े 
'फ� सहकाराची वाढ समाजवादासारखीच आहे', सहकार आिण समाजवाद यामधील 
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भूिमका दोन िवधानां�या मा�यमातून �प� होतात. ही भूिमका �हणज ेसामािजक क�याण 
हा समाजवादाचा उ�ेश असतो. समाजवादात स�� अि�त�वात असते. सहकार चळवळ ही 
ऐि�छक संघटना अस�यामळेु स��ला तेथे वाव नसतो. समाजवादात खाजगी संप�ीचे 
उ�चाटन होते. सहकार खाजगी संप�ी वाढिव�यास मा�यता देतो. सहकारी सं�थेम�ये 
�ाहक अथवा कम�चारी �वतःच सं�थेचे मालक असतात. त े �यवसाय करतात. सहकारी 
सं�थांचे कामकाज स�ु झा�यानंतर इतर �यावसाियक सं�थां�माण े इतर �य��ना 
�वेशाची दार ेबंद नसतात. लायक आिण पा� �य��ना �वशे के�हाही िदला जातो. 
 
      सहकाराची चळवळ ही सामािजक िवकासाची आिण ससुं�कृत समाजIची चळवळ 
समजली जात.े मानवी जीवनाइतकेच सहकाराचे त�व �ाचीन अस�यान े आधिुनक 
ससुं�कृतपणाचा इितहास �हणजे सहकाराचा इितहास होय. या संदभा�त काही त��ांनी 
�याची मत ेपढुील�माण ेमांडली आहेत. 
 
१)  िव�ानाने हे िस� केले आहे क� मानव जातीचे अि�त�व व सौ�य ह े �ेम आिण 

सहकाय� यामधूनच आह े- मॉटे�यू 
२)  सामािजकता हा सह-अि�त�वाएवढाच मह�वाचा िनसगा�चा िनयम आह.े हे �यांना 

सामािजक जीवनाच े फायद े समजतात �यां�यातून अितधूत�  व उ�ट नेहमी वगळले 
जातात. पर�पर मदतीिशवाय मानवी समाज हा एका िपढीत जेवढे आय�ुय असते 
तेथपय�त स�ुा िटकू शकत नाही.-िम�स पीटर �ापोटक�न. 

३) आ�मक सध�तून मानव समाजाची उ��ांती झाली नसून सहकारातून मानव समाजाची 
उ��ांती झाली आहे. - डािव�न 

         
वरील सव� िवधाने सहकारा�या उ�प�ी संदभा�त ��य� वा आ��य�पणे िनगिडत 

आहेत. सहकाराचा इितहास हा आधिुनक ससुं�कृतपणाचा इितहास समजला आह.े 
१८�या शतकातील औ�ोिगक �ांतीमळेु भांडवलशाही आिण िवषमता िव�� सहकार हे 
नवीन त�व�ान िनमा�ण झाले. �यामळेुच १८४४ म�ये इं�लंडमधील िवणकारांनी एकि�त 
येऊन जीवनाव�यक व�तंू�या �ा�ीसाठी �ाहक सहकारी सं�थेची �थापना केली आिण 
आधिुनक काळातील सहकारी चळवळीचा पाया घातला. मानवी जीवनाचा िवकासच 
सहकारातून झालेला आह.े सहकाराची जाणीव लोकांना �ाचीन काळापासून होती, हे या 
िवधाना�ार े�प� होते. 
 

४.३ सहकार संक�पना 
     

“सहकार” या श�दाची उ�प�ी मूळ लॅिटन श�द co-operari या श�दा पासून 
झालेली आहे. को (co)या श�दाचा अथ� सह आिण ऑपररेी (operari) याचा अथ� काम 
करण े असा आह.े को- ऑपररेी �हणजे सहकाया� ने काम करणे, �हणज े एकमेकां�या 
सहकाया�ने काम करण े िकंवा एकि�तपण ेकाम करण ेहोय. या व�न सहकार या श�दाचा 
अथ� ल�ात येतो. मानवी उ�कषा�साठी एक� रहाण,े एक� काम करण,े एकि�त िवचार 
करण,े एकमेकांना सहकाय� करण ेइ�याद� मानवा�या उपजत व सहज �वतृी आहेत.   
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     सहकाराची संक�पना िवचारात घेताना "िवनासहकार नह� उ�ार, ‘एकम�का 
सहा�य क� अवघे ध� सुपथं" ही िवधान े आपण िनयिमतपणे अनेक �य���या त�डून 
ऐकतो. या वा�यांचा �यावहा�रक अथ� सवा�नी एकि�त येऊन समानते�या भावनेतून काय� 
के�यास �वतःचा, समाजाचा, पया�याने रा��ाचा िवकास होईल असाच िनघतो. सहकाय� 
�हणज ेएक� राह�न एकिवचाराने काय� करण ेहे त�व मानवी जीवनाशी अ�यंत िनगिडत आहे. 
कारण मानव हा समाजशील �ाणी असून समाजात एकोपा क�न राहतो. एकमेकां�या 
सखुदःुखात सहभागी होऊन जीवन �यतीत करतो. सहकाय� �हणजेच सहकार. सहकार हे 
त�व खूपच �यापक आहे. 
 
सहकार व सहकारी चळवळ 

१)  समान आिथ�क उि�� साध�याक�रता समान गरज असणा�या अनेक �य�� 
�वखशुीन े�या चळवळीत सामील होतात �यास सहकार अस े�हणतात, - �ही. एल. 
महेता. 

२)  सहकार हा संघटनेचा असा �कार आह,े �याम�ये �य�� �व�ेछेने आिण मानव 
�हणून एक� येतात आिण समानते�या त�वा�या आधार ेआपले आिथ�क िहतसंबधं 
सधुारतात - ह�ेी कॅ��हट� 

३)  सहकार ही �वतः उपयोग करणा�यांनी �थापन आिण िनयंि�त केलेली सं�था आहे. 
या सं�थेम�ये लोकशाहीच े िनयम पाळले जातात. ही स�ंथा सभासदांची आिण 
समाजाची सेवा करत-े �ा. पॉल ल�ॅबट� 

४) आप�या सभासदाच ेिहत जोपास�यासाठी सहकार त�वावर �थापन केलेली सं�था 
�हणज ेसहकारी सं�था होय-भारतीय सहकार कायदा, १९१२ 

५)  संय�ु �यापार कर�या�या उ�ेशान ेदबु�लांनी िनमा�ण केलेली ही सहकार एक सघंटना 
असून ितचा कारभार िनः�वाथ�पण ेअशा अट�वर चालतो क�, सभासद�वाची कत��य े
�वीकार�यास तयार असणा�यांना �यांनी सं�थेशी केले�या �यवहारा�या �माणात 
लाभात सहभाग िमळतो-�ा. सी. आर. के. 

६) सहकार ही एक प�ती आहे, याप�ेा �यात अिधक काही तरी आह.े �दय व मनाला 
आवाहन णारी एक सघंटना - एम.डािलगं 

७) संघटनेन ेप�रणामकारक केलेले �वावलंबन �हणज ेसहकार होय. उ�म शेती, उ�म 
�यवसाय व उ�म राहणीमान ही सहकाराची तीन त�व ेआहेत. - सर होरसे �लकेॅट 

८)  सहकार �हणज े एकता, लोकशाही समता आिण �वातं�य या त�वावर आधा�रत 
सामािजक संघटना होय - ड��यू. पी. बॅटक�न 

९) "सहकार �हणज े�व�ेछेने एकि�त आले�या �य��ची सघंटना असून आिथ�क��्या 
दबु�लांनी िनमा�ण केलेली आिण िनः�वाथ� भूिमकेतून संय�ु �यवहारासाठी �थापन 
केलेली चळवळ होय”. चळवळी�या मा�यमातून �थापन झाले�या सं�थांचा कारभार 
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सहकार त�वावर चालिव�यात येतो. सं�थेत सभासद �या �माणात �यवहार करतात 
�या �माणात सं�थे�या लाभात त ेसहभागी होतात. डॉ. गंगाधर िव. कायंद-ेपाटील 

 

       सहकार हे अस ेत�व�ान आहे क�, एकाक�, दबु�ल �य��ला इतरांशी सहकाय� क�न 
पर�पर सहा�यां�या व नैितक िवकासा�या आधार ेसधन व सबळ �य��ना उपल�ध 
असलेल े भौितक लाभ �वतःसाठी िमळिवता येऊ शकतात आिण �य���या 
नैसिग�क �मतचेा िवकास साधत. -एडवड� म�ॅलगॅन सिमती -१९१४ 

१०)  सहकारी सं�था ही �यि�समूहांची िकंवा समाजाची अशी संघटना आहे क�, �या 
संघटने�या सभासदांच े आिथ�क व सामािजक क�याण साध�यासाठी पर�पर 
साहा�य आिण न�याच ेउ�चाटन यावर आधारलेला उ�ोग िकंवा �यवसाय �थापन 
केला जातो �या�ार े समाजा�या सामा�य आिथ�क गरजांची पूत�ता होत.े - पी. ई. 
िवरामन 

११)  सहकार �हणज ेसामािजक आशय असलेली अथ�प�ती होय – पी.एच. कॅसलमन 

१२)  "सामदुाियक, आिथ�क, सामािजक, सां�कृितक गरजा आिण अपे�ां�या पूत�साठी 
�वे�छेने एक� आले�या �य���या संय�ु मालक�ची व लोकशाही प�तीन ेिनयिं�त 
केली जाणारी �वाय� सं�था �हणजे सहकारी सं�था." - डॉ. इयान म�कपस�न 
अहवाल 

१३)  सहकार ही जगातील अ�यंत अवघड आिण स�दय�संप�न कला आह-े डॉ. एम. पी. 
जकॅस ्

१४)  सहकार हे िनिम�तीचे जागितक अवजार आहे. आर. ओवने 

१५)  सहकारी सं�था या आिथ�क िवकास, सामािजक उिद�,े सामािजक प�रवत�न सा�य 
कर�यासाठी �य�नरत असले�या व सां�कृितक िवकास सा�य कर�यासाठी 
सहकारी मू�ये अबािधत राखून सहकारी त�वावर काम करणारी �यावसाियक 
संघटना होय - मचेॅ�टर का�ेँस-स�ट�बर १९९५ 

 

४.४ सहकाराचे �व�प व वैिश� े
 
सहकार एक चळवळ आहे. सहकार हI भांडवलशाही अथ��यव�थेला दे�यात 

आलेला समथ� पया�य आह.े सहकाराची िविवध गणुवैिश� े आिण ल�णांव�न सहकार 
चळवळीच ेनेमके �व�प पढुील�माण े�प� करता येईल 

 
१. सहकार ही �य��ची सघंटना: 

सहकारी सं�था �थापन क�न आप�या िहतसंबधंाच े र�ण कर�यासाठी समान 
उि��ां�या आधार े समाजातील काही �य�� एकि�त यऊेन सहकारी सं�था �थापन 
करतात. �यामळेु सहकार ही �य��ची सघंटना आहे. सहकारी सं�थेचे सभासद�व 
�वीकार�याबाबत कुणावरही स�� करता येत नाही. तथािप एखादा सभासद �वे�छेने 
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सभासद�वाचा �याग क� शकतो. याचाच अथ� �य��ची सघंटना आिण �यि��वातं�य या 
म�ुांना सहकार या �य���या संघटनेत मह�व िदलेल ेआहे. 

 
 

२. आिथ�क��्या दुब�ल घटकानंा एकि�त आणणारी चळवळ:  
समाजातील आिथ�क��्या दबु�ल घटकांतील �य�� एक� येऊन सहकारी सं�था 

�थापन करतात. सभासद होणा�या �य�� समाजातील �ीमंत िकंवा भांडवलदार िकंवा 
बड्या असामी नसतात. सभासदाम�ये िवचार कर�याची पातळी, आिथ�क िवकास, 
इ�याद�बाबत �येय सारख ेअसते. सभासदांच ेउ�ेशही सारखेच असतात. �यामळेु एकि�त 
आले�या सभासदांम�ये जात, धम�, पंथ, वग�, �येय, इ�यादीबाबत एकसमानता असते. 
सहकाराचे �व�प �प� करताना या म�ुांचा िवचार करावा लागतो. 

 
३. लाभ�ा�ीपे�ा सभासदाचंा सवा�गीण िवकास ह े�येय: 

सहकारा�यित�र� �यवसाय संघटनेतील इतर �कारांत एक� �यापार, भागीदारी 
आिण संय�ु भांडवली �मंडळाम�ये लाभ�ा�ी हा मह�वाचा उ�ेश असतो. सहकारी सं�था 
हा �यवसाय संघटनेचा असा �कार आहे, �याम�य ेलाभ�ा�ीला गौण �थान िदलेल ेआहे. 
सहकारी सं�थे�या सभासदांचा सवा�गीण िवकास हे सहकारी सं�था कर�या मागील  �मखु 
�येय असते. सहकारी सं�थांम�ये सभासदां�या गरजांची पूत�ता करण,े सभासदांना वाजवी 
िकंमतीत चांग�या दजा��या व�तू उपल�ध क�न देणे, सभासदांची सेवा करणे या �येयांना 
मह�व िदले जाते. �यामळेु लाभ�ा�ी गौण�थान असते. 

 
४. नीितमू�यानंा मह�व: 

सहकारी सं�थांम�ये नीितमू�यांना मह�वाचे �थान आहे. एवढेच न�ह,े तर सहकार 
चळवळ नीितमू�यांवर आधा�रत आहे, हे या चळवळीच ेमह�वाच ेवैिश� ेआहे. लाभ�ा�ी, 
िपळवणूक, फसवणूक, मालात भसेळ करण,े �ाहकांची उपे�ा करणे, खोटी माप े वापरणे 
इ�यादी बाब�ना सहकार चळवळ�म�य े�थान िदले जात नाही, 

 
५. सभासदानंा समान सधंी 

आिथ�क��्या दबु�ल घटकांतील �य��नी समान उि��ांपोटी �थापन केलेली 
सहकार ही चळवळ अस�यान े सं�थे�या सव�च सभासदांना िवकासाची समान संधी 
उपल�ध होते. सभासदांना सहकाय� क�न आिथ�क��्या सश� क�न �यां�या 
जीवनमानात सधुारणा कर�यात मदत िमळत,े �हणून सहकार चळवळीच े सभासदांना 
समान सधंी हे मह�वपूण� वैिश�े आह.े ही बाब िवचारात �यावी लागते. 

 
६. सभासदाचं ेसमान �येय व उिद�: 

कोणतीही एक �य�� �व�य�नाने फार मोठी �गती क� शकत नाही. कारण 
�गती�या मागा�तील अडथळे �या �य��स सहजपण े पार पाडता येत नाहीत. �यामळेु 
सहकारी सं�था हा असा �कार आहे क�, दबु�ल घटकांतील �य�� समान �येय समोर ठेवून 
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एक� येतात. �यां�या �गतीच ेउि�� नीितमू�यांवर आधा�रत संबंधातून सा�य होते. �हणून 
सहकाराचे �व�प िवचारात घतेाना या उि��ास मह�व िदल ेजाते. 

 
 
 

७. �वावलबंन आिण सवेा 
सहकार याचा अथ� सहकाय� असा असून एकमेकांना साहा�य करणे, सभासदांना 

�वावलंबनाचा माग� दाखिवण,े नीितमू�यांचा िवचार क�न आिथ�क िवकासासाठी �य�न 
करण,े तसेच �यां�या आिथ�क जीवनमानात वाढ कर�यासाठी �यांनी उिचत आिण वाजवी 
दरान े सेवा उपल�ध क�न देण.े या सव� �कारांतून सभासदांच े आिथ�क िहत जोपासण,े 
�यां�या �गतीच े िवकासाचे दार उघडे क�न देण ेहाच यांमागील मह�वाचा उ�ेश असतो. 
सहकाराचे �व�प �प� करताना �वावलंबन व सेवेचा िवचार करावा लागतो. 

 
८. वैयि�क �वाथा�प�ेा सामूिहक िहतास �ाधा�य: 

सहकार चळवळीत एकापे�ा अिधक �य�� एक� येतात. �यांच े�येय आिण उ�ेश 
सारखे अस�यान े सव� सभासद सामूिहक �येयास �ाधा�य देतात. सभासदांच े सामूिहक 
�येय हे �यि�िवकास िकंवा सभासद िवकासावरच आधा�रत असते. �यामळेु सभासदांना 
वैयि�क �वाथा�चा िवचार कर�याची गरज पडत नाही. तथािप वैयि�क �वाथ� आिण 
सामूिहक �येय यांम�ये �� उ�वला, तर सभासदास वैयि�क िहत दूर करावे लागते. 

 
९. सामािजक प�रवत�न 

भांडवलशाही अथ��यव�थेतील दोषांतून सहकार चळवळीचा उगम झालेला 
अस�यान े सहकार चळवळीस सामािजक प�रवत�नाच े �मखु ह�यार मानले आहे. समान 
उि��पूत�, नीितमू�याची जोपासना, आिथ�क िवषमतेस पायबंद, म�य�थांच े उ�चाटन, 
सामूिहक िहतास �ाधा�य. िवकासाची समान सधंी, इ�याद�मळेु सहकार चळवळ ही 
सामािजक प�रवत�नाची चळवळ मानली जाते. 

 
१०. म�य�थांच ेउ�चाटनः 

उ�पािदत व�तू �ाहकांपय�त पोहोचिव�यासाठी िवतरणाच ेअनेक माग� आहेत. या 
सव� मागा�म�ये म�य�थास अन�यसाधारण मह�व �ा� झालेल ेआह.े उ�पादक आिण �ाहक 
यांम�ये या म�य�थांच े�ाब�य आह.े म�य�थ �यां�या सेवेचा मोबदला मोठ्या �माणात घेत 
अस�यान े�ाहकांना व�तू वाजवी िकमतीत िमळत नाहीत. म�य�थांच ेअनेक दोष व�तू व 
सेवां�या गणुव�े�या संदभा�त आढळून येतात. यावर उपाय �हणून सहकारी सं�थांची 
�थापना क�न म�य�थांच े उ�चाटन करण े व �ाहकांना यो�य आिण वाजवी िकमतीत 
व�तूंचा परुवठा कर�या�या ��ीन ेसहकार चळवळीस मह�व आहे. 

 
११. लोकशाही प�तीने �यवसाय सघंटन 

सहकार चळवळ ही मूलतः लोकशाही प�तीन े कारभार करणारी, �यव�थापन 
बघणारी चळवळ / सं�था आहे. आंतररा��ीय �म संघटने (I.L.O.) ने सामा�य मया�िदत 
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साधन े असले�या �य��नी �वे�छेने एकि�त येऊन आपली समान उि�� े सा�य 
कर�यासाठी लोकशाही प�तीन े �यवसाय संघटनेच े िनयं�ण कर�यासाठी जी सं�था 
िनमा�ण केली जाते, �या सं�थेस सहकारी सं�था अस े �हटले आहे. लोकशाही प�तीन े
�यव�थापन �हणून �यवसाय संघटनेस मह�वाचे �थान िदल ेआहे. 

 
१२. भांडवलशाही अथ��यव�थसे समथ� पया�यः 

भांडवलशाही अथ��यव�थेत खासगी �े�ाचा �भाव, �यि��वातं�य, वैयि�क 
लाभ�ा�ी, सरकारी धोरणावर उ�ोगपत�च े �ाब�य अस�याच े िनदश�नास येते. �यामळेु 
सव�सामा�य �ाहक आिण समाजातील दबु�ल घटक हा उपेि�त राहतो. समाजात आिथ�क 
िवषमता मोठ्या �माणात िदसत,े �यातून वग�संघष� वाढ�यास खतपाणी िमळत े पया�याने 
देशात अशांतता िनमा�ण होते. अस े होऊ नये यासाठी ��येकास िवकासाची समान संधी 
िमळावी, नीितमू�यावर आधा�रत िवकास �हावा, यासाठी सहकाराचा समथ� पया�य �हणून 
िवचार केला जातो. सहकाराकडून अशा सं�थांना मदत िमळते. 

 
१३. समतािधि�त �व�पः 

समाजाम�य े समतािधि�त वातावरण िनमा�ण करावयाचे असेल, तर सहकार 
चळवळी�या मा�यमातून असे वातावरण िनमा�ण करता येते. भांडवलशाही अथ��यव�थेतील 
दोषांवर उपाय, समाजवाद आिण भांडवलशाहीतील सवुण�म�य इ�यादी �कारांतून देखील 
या बाब�चा िवचार होतो. समान दजा�, समान �येय आिण समान िवकासाची संक�पना 
इ�यादी बाब�कडे या ��ीन े ल� िदल े जात,े कारण समतािधि�त समाज िनमा�ण 
कर�यासाठी हे आव�यक आहे. 

 
१४. समाजिहतिवरोधी काय�रत स�ंथाचं ेिनमू�लन आिण �यासाठी िश�ण व �िश�ण: 

समाजिहता�या िवरोधात काय�रत �य�� समाजा�या िवकासात अडथळे 
आणतात, एवढेच न�ह ेतर �यां�या सं�थास�ुा प�तशीरपणे �यासाठी काय�रत असतात. 
अशा सं�थांचे िनमू�लन कर�याचे काय� सहकारी सं�थां�या मा�यमातून�भावीपणे करता 
येते. सहकारी सं�थांचे सभासद �यांना �ा� होणा�या िश�ण आिण �िश�णा�या 
मा�यमातून समाजिवकासाच े काय� क� शकतात, �हणून सहकाराचे �व�प बघताना 
समाजिहत िवरोधी काय�रत स�ंथांचे िनमू�लन आिण �यासाठी िश�ण व �िश�ण या म�ुांचा 
परामश� �यावा लागतो. वरील सव� म�ुां�या आधार े सहकाराचे �व�प �प� होत.े शेवटी 
"सहकार ही सहकाया�साठी, एकमेकां�या आिथ�क िवकासासाठी, नीितमू�यांवर आधा�रत 
असलेली चळवळ आह"े हे िवधान सहकाराचे �व�प �प� कर�यासाठी परुसे ेआह.े 

 

 सहकाराची वैिश� े
 सहकारी सं�था ही एक ऐि�छक संघटना असते सव� सभासद आप�या समान 
उ�ी�्य े सा�य कर�यासाठी �व�छेने एकि�त आलेले असतात. समता व एकता यावर 
�याचा िव�ास असतो. अशा सहकाराची वैिश� ेपढुील�माणे सांगता येतील. १) ऐि�छक 
सघंटन:  सहकारी सं�था ही एक ऐि�छक संघटना असते सव� सभासद आपली समान 
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उ�ी�्य े सा�य कर�यासाठी �व�छेने एकि�त आलेले असतात. समता व एकता यावर 
�याचा िव�ास असतो.    
 
२) खुल ेसभासद�व: सहकारी सं�थेचे सभासद�व सवा�साठी खलुे असत.े जात, धम�,पंथ 
,वंश असा भेद न करता सामान िहत असणा�या सव� �य��नां सं�थेचे सभासद�व िदल े
जात.े  
३) न�दणी: एकि�त आले�या �य�� समहुाने सहकारी काय�ानसुार सं�थेची न�दणी 
करावयाची असते. न�दणी अिधका�याकडे न�दणी के�यानतंर सहकारी सं�थेला कायदशेीर 
अि�त�व �ा� होत.  
 
४) मतदानाचा समान ह�क / एक �य�� एक मत: सहकारी सं�थेत 'एक �य�� एक' मत 
या प�तीन ेसभासदांना मतािधकार िदला जातो. भांडवली सं�थे�माण ेएक भाग एक मत 
अस ेत�व नसते. सहकारी सं�थेत कारभार लोकशाही प�तीने चालवला जातो. 
 
५) मया�िदत जबाबदारी िकंवा दािय�व: सहकारी सं�थेतील सभासदाची जबाबदारी हे 
मया�दीत असते. सहकारी सं�थेतील िनमा�ण होणा�या तोट्यास सभासदना 
�यि�शः जबाबदार धरल जात नाही. फ� �यांनी गुंतवलेली र�कमच गहृीत धरली जाते.  
 
६) लोकशाही कारभार: सं�थेचा कारभार लोकशाही त�वाने चालिवला जात अस�यामळेु 
सं�थेत आिथ�क स�ेचे क� �ीयकरण होत नाही. सवा�ना समान सधंी �ा� होत असते. 
 
७) सभासद स�ंया: समान िहत असले�या वेगवेग�या कुटंुबातील िकमान दहा �य�� 
सहकारी सं�थे�या �थापनसेाठी आव�यक असतात. जा�तीत जा�त सभासद, सभासद 
स�ंयेवर मया�दा नाही, पण सभासद होणारी �य�� ही �या िविश� �े�ातील िकंवा 
िवभागातील असावी अस ेबंधन असते. 
 
८) भांडवलशाही आिण समाजवादी अथ��यव�था यांना जोडणारा दुवा: सहकार हा 
भांडवलशाही अथ��यव�था आिण समाजवादी अथ��यव�था यांना जोडणारा मह�वपूण� 
आिथ�क दवुा आह.े भांडवलशाही अथ��यव�थेला पया�य �हणून सहकार चळवळ उदयास 
आली. 
 
९) सहकार ही मानविहताची चळवळ : सहकार चळवळी�या मा�यमातून सभासदांना 
बचत, आिथ�क काटकसर यांची िशकवण दे�यात येते आिण ही िशकवण ��य� अनभुवातून 
िमळते. सहकार चळवळ ही मानविनिम�त मानविहताची चळवळ आह.े 
 
        याव�न सहकार ही सवा�क�रता चालवलेली चळवळ असून, �याम�ये 
�ामािणकपणा, समान दजा� , समान ह�क, एकमेकांब�ल आदर आदी गणुांचा समावेश 
होतो. गरीब व �ीमंत असा भेद सहकाराम�य े केला जात नाही, �हणूनच सहकार ही 
जनतेची चळवळ असते आिथ�क��ा कमकुवत वगा�तील �य�� �वत:ची जात, धम�, पथं 
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िवस�न समानते�या त�वावर एकि�त येऊन काय� करतात. सहकार �हणज ेभांडवलशाही 
व समाजवाद यांना जोडणारा सवुण�म�य आहे. सहकाराचा उगम मानवी सं�कृतीबरोबर 
झाला आह.े सहकाराचा अथ� आिण �या�या याबाबत ��येकान े वेगवेग�या अंगांनी िवचार 
केलेला आह ेहेही �प�पणे आढळून येते. 
 
 

४.५ सहकाराची उपयु�ता व मह�व 
 

भांडवलशाही अथ��यव�थेत अनेक �कारच े दोष आढळून येतात, �याम�ये 
उ�पादना�या साधनांवर मया�िदत �य��चा अिधकार, आिथ�क��्या दबु�लांच े शोषण, 
वण��ेष, वग�संघष�, संप�ीचे असमान िवतरण इ. भांडवलशाही �यव�थेस पया�य �हणून 
सहकारास मह�वाच े �थान आहे. तथािप सहकाराचे मह�व िवचारात घेताना अ) 
आिथ�क��्या मह�व, ब) सामािजक��्या मह�व, क)शै�िणक��्या मह�व. ड) रा�य व 
देशा�या �ि�न े मह�व, इ�यादी घटकांचा िवचार क�न मह�व �प� करणे उिचत ठरले, 
सहकारचे मह�व पढुील�माण:े-  

 
अ) आिथ�क��्या मह�वः 

सहकाराचे आिथ�क��या मह�व पढुील�माणे सांगता येईल- 
१.  सहकारी सं�थे�या सभासदांनाच न�हे, तर समाजातील इतरांनादेखील वाजवी 

िकमतीत व�तू �ा� होतात. 
२.  गरजेनसुार जीवनाव�यक व�तंूची खरदेी वाजवी दरान ेक�न आिथ�क��्या जीवनमान 

उंचावल ेजाते. 
३.  म�य�थ िकंवा सावकारामाफ� त अवाजवी दरान ेकज� न घेता सहकारी पतसं�था िकंवा 

सहकारी बकँांतून शासनान े�रझ�ह� बकेँन ेिनि�त केले�या �याजदरान ेकज� िमळत.े 
४.  िविवध �कार�या लघ ु आिण कुिटरो�ोगांना सहकारी पतसं�थांकडून उिचत दरान े

कज�परुवठा होतो.  
५.  �वतः घर बांधणे िकंवा �लॅट घेण ेहे ��येक �य��च े�व�न असते. हे केवळ सहकारी 

गहृिनमा�ण सं�थां�या मा�यमातून साकारले जात.े 
६.  कृषी उ�पािदत माल सहकारी सं�थां�या मा�यमातून िव�� के�यास शेतक-यांची 

फसवणूक टाळता येते व िपळवणकु�स पायबंद बसतो.  
७.  खासगी �े�ातील �यापारी आिण उ�पादकां�या म�ेदारीस आळा बसिवता येतो. 
 
ब) सामािजक��या मह�व - सहकाराच ेसामािजक��्या मह�व पढुील�माण ेसांगता येते - 
१.  आिथ�क��्या दबु�ल �य��ना सामािजक��्या एक� आणल ेजातात. 
२.  समान उि��ां�या मा�यमातून सामािजक िवकास होतो. 
३.  आपापसात पर�पर �ेम आिण आपलुक� िनमा�ण केली जाते. 
४.  सभासदांना आिथ�क आिण सामािजक��्या �वावलंबनाचा मं� िशकिवला जातो. 
५.  समाजास �यसनाधीनतेपासून दूर ठेवले जात.े 
६.  सां�कृितक काय��मांच ेआयोजन केले जाते. 
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७.  सभासदांना बचतीची आिण काटकसरीची सवय लावली जाते. 
८.  समाजात िवकासाची भावना िनमा�ण क�न वाढीस लावली जाते. 
९.  समाजाचे नीितधयै� वाढिवले जाते. 
 
 
 
क) शै�िणक��्या मह�व - सहकाराच ेशै�िणक��्या मह�व पढुील�माण ेसांगता येईल- 
१.  िश�ण सं�था �थापन क�न सव� �कारच ेिश�ण उपल�ध क�न िदल ेजात.े 
२.  सभासदांना सहकाराचे लोकशाही नीितमू�यांच ेिश�ण िदल ेजाते. 
३.  सभासदांना �िश�ण देऊन �यां�यात ससुं�कृतपणाची भावना विृ�गंत केली जाते. 
४.  मानवी नीितमू�य ेजोपास�याचे आिण �पधा�, �ेष टाळून िवकास कर�याच ेिश�ण िदल े

जात.े 
 
ड)  रा�या�या िकंवा देशा�या ��ीने मह�व - सहकाराचे रा�या�या िकंवा देशा�या ��ीन े

मह�व पढुील�माण ेसांगता येईल- 
१.  देशा�या आिथ�क िवकासाचा संदभ� हा सहकार चळवळीशी जोडला जातो. 
२.  सहकाराम�ये समानते�या त�वावर िवकासाला मह�व िदल े जात अस�यान े सरकारी 

धोरण ेसहकारी सं�थांना अनकूुल राह� शकतात. 
३.  सहकारा�या मा�यमातून अनेक सरकारी योजना �भावी प�तीन ेराबिव�यात येतात. 
४.  सरकारकडून सहकारी सं�थांना मोठ्या �माणात आिथ�क मदत िदली जाते. 
५.  जनक�याणासाठी सरकारकडून ज े काय� अिभ�ते आहे, परतं ुसरकारला करता येत 

नाही, अशी सव� काय� सहकारी सं�थां�या मा�यमातून पूण� केली जातात. 
 
४.६ सहकाराच े�ामीण िवकासातील मह�व 
 शतेी िवकासाला चालना: शेतक�यांना �यां�या मालाची यो�य िकंमत िमळवून 

दे�या�या ��ीने सहकारी स�ंथांची भूिमका अिधक मह�वाची ठरली आहे. शेती, 
शेतीसाठी पाणीपरुवठा, भांडवल तसेच गहृिनमा�ण, कमी नफा घेवून व�तू िवनीमय, 
कज�परुवठा, िश�ण, गरजे�या व�तू आदी बाब�म�ये सहकाराचे मह�व आह े

 �ामीण कमकुवत वगा�चे िहतर�ण: सहकारी सं�थांम�ये वेगवेग�या कामासाठी 
�य��ची गरज भासते. �यामळेु ि�थर रोजगार उपल�ध होतो. आिथ�क �े�ात 
िपळवणूक करणा�या वाढ�या िवघातक �व�ृ�ना आळा घाल�याच े आिण �ामीण 
भागातील लोकांच े िवशेषतः कमकुवत वगा�च े िहतर�ण कर�यासाठी सहकारी चळवळ 
ही एक �भावी आघाडी बनत चालली आहे.  

 �ामीण िवकास व पतपरुवठा सहकारी स�ंथांचे जाळे: पि�म महारा��ात �ामीण 
िवकासाम�ये सहकारी चळवळीच े�थान फार मोठे आहे. शेती आिण �ामीण िवकासाची 
जबाबदारी असले�या शासना�या कामिगरीप�ेा महारा��ा�या �ामीण िवकासात 
सहकारी चळवळ�चा िसंहाचा वाटा आहे. सहकारी यं�ण�ेारा ��य� शेतक�याचा 
सहभाग �ामीण िवकासात मह�वाचा ठरला आह.े शासना�या िवकास योजनांचा परुपेूर 
फायदा घे�यासाठी सहकारी यं�णा अिधक उपयोगी ठरते. �याच�माण ेद�ुध�यवसाय व 
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उपसािसचंन योजना�ार े शेतीसाठी पाणीपरुवठा कर�याच े महान काय�ही सहकारी 
सं�थाच करीत आहेत. गूळउ�पादन करणा�या शेतक�यासाठी सहकारी ग�ुहाळ घर, 
माक� िटंगसाठी खरदेी-िव��संघ, सहकारी साखर कारखाने व उसापासून उपपदाथ� 
बनिव�यासाठी सहकारी अक� शाळा, कागद कारखान े िकंवा िविवध उपयोगी रसायन े
तयार करणार ेकारखानहेी उभारल ेजात आहेत. शेतीला सलं�न अशा �कारची यं�णा 
सहकारी त�वावर आज वापरली जात आहे. 

 �ामीण भाडंवल िनिम�तीला चालना: भारतीय अथ��यव�थेत सहकारी चळवळीच े
�थान व सहभाग अ�यंत मह�वाचा आह.े देशा�या अथ��यव�थेत, समाजवादी 
समाजरचने�या �येयानसुार खाजगी व साव�जिनक उप�माबरोबर, सहकारी 
अथ��यव�थेचाही मोठा वाटा आहे. सहकारी चळवळी�ार े�ामीण भांडवल िनिम�तीला 
चालना िम�ळत आह.े 

 �ामीण रोजगारात वाढ: सहकारी चळवळी मलुे �ामीण भागात अनेक शेती व शेती 
संबिंधत उ�ोगांना चालना िमळाली. शेतक� सहकारी स�ंथा, औ�ोिगक सहकारी 
सं�था, द�ुध सहकारी सं�थाचे जाळे देशात िवशेषतः महारा��ात िनमा�ण झाल.े या 
सं�था�या व �यां�या काया� तून �ामीण भागात मोठ्या �माणात रोजगारला चालना 
िमळाली. 

 �ामीण उ�ोग व �यापारात वाढ: सहकारी चळवळीतील सहकारी पतपरुवठा 
द�ुधउ�पादन, साखरउ�पादन, कृषीमालाचे उ�पादन, बदकेपालन-ससपेालन उ�पादन, 
कृषी मालाचे िवपणन, सहकारी गहृिनमा�ण सं�थांबरोबरच मजूर, जंगल कामगार, 
आिदवासी, म�छीमार, यांसार�या दबु�ल घटकां�या सहकारी सं�थांनी कृिष-�ामीण व 
नागरी भागा�या िवकासात मोलाची भर टाकली आहे. 

 �ामीण नेतृ�व िवकास: शोषणम�ु समाज िनमा�ण करण,े गरजू आिण दबु�ल घटकांना 
एकि�त क�न संघटने�या मा�यमातून आव�यक �या सेवा,, उ�पादने हाती घेणे 'ना 
नफा ना तोटा' या त�वावर चालिवण.े सव� गरजंूना म�ु �वशे देण,े लोकशाही प�तीन े
कारभार चालिवण े या मूलिस�ांतावर सहकारी चळवळ आधा�रत आहे, या कामी 
खंबीर व स�म नेत�ृवाची गरज असते. सहकारी चळवळी �या मा�यमातून आज 
�ामीण भागात अस ेनेत�ृव मोठ्या �माणात िवकिसत झालेल पहावयास िमळत.े  

 िविवध सहकारी स�ंथाचा िवकास: सहकारी सं�था आप�या सद�यां�या सामािजक 
गरजांकडे वाढ�या �माणात ल� घालू लाग�या आहेत. द�ुधउ�पादन, साखरउ�पादन, 
कृषीमालाचे उ�पादन िवपणन सहकारीसं�था, बाल�वा��य व व�ृांसाठी िदवसभराची 
काळजी घणेा�या क� �ाची स�ंया िदवस�िदवस वाढत आहे. अशा सं�थांना आव�यक त े
अथ�साहा�य व सिुवधा परुिव�याचा �य�न सहकारी �ामीण व नागरी समाजाम�ये 
��डा�पधा� आिण सां�कृितक काय��मांच े आयोजन क�न संपूण� समाजाच े जीवन 
सम�ृ क� लाग�या आहेत. 

 

४.७ सहकारातील उणीवा काय व �यावर उपाय 
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सहकारी चळवळ भारतात असमान वाढीस लागललेी आहे. महारा��, गजुरात, 
म�य�देश, तािमळनाडू, कना�टक व उ�र �देशात काही �माणात ही चळवळ जोमात आह.े 
पवु�कडील रा�यांत तर ही चळवळ नावालाच आह.े सहकारी सं�थांम�ये पर�पर 
सहकाया�चा अभाव िदसतो. उदा. छोट्या �ाहक दकुानांनी लागणारा माल म�यवत� �ाहक 
भांडारातून �यावा, म�यवत� �ाहक भांडाराने रा�य �ाहक भांडारातून तर �यांनी रा��ीय 
�ाहक भांडारातून माल �यावा ह े माग�दश�क त�व कोणी पाळत नाही तर सगळे खाजगी 
�यापा� यांकडून माल घतेात. आकडेवारी असे सांगते क� रा��ीय �यापारी उलाढालीत 
सहकाराचा वाटा जेमतेम १०% आहे. सहकारी सं�थेतील सभासदांना सहकाराची त�व,े 
िश�ण दे�याची िनयमात तरतूद आह.े िकती सं�था आप�या सभासदांना ह ेिश�ण देतात? 
�माण फारच नग�य आह.े बह�तेक सं�था या िहतसंबधंी गटाकडे आहेत. �या �वाथ� 
प�तीन े चालव�या जातात. सदोष कज�वाटप व वाटप झालेली कज� वसूल न करणे ही 
सहकारी सं�थांना लागलेली िकड आहे. अकूशल राजिकय नेत�ृव, ��ाचार, सहकारी 
सं�था �हणजे खाजगी मालम�ा अशी �व�ृी बळावते आह.े 

 
सहकाराची झालेली वाढ िह केवळ स�ंया�मक वाढ होती, गणुा�मक न�हती अस े

नाईलाजाने �हणाव ेलागते कारण सहकाराचे वरील फायद ेबघीत�यास आप�या समाजाची 
जी काही �गती �हायला पाहीजे ती झालेली नाही. पिह�यांदा सहकारी त�वावर पतपेढ्या 
शेतक� याला सावकारी पेचातून बाहेर काढ�यासाठी िनमा�ण झा�या. शेतकरी सावकारी 
कजा� तून िपळून िनघत होता. आजही ितच प�रि�थती आपण बघतो. शेतकरी आजही 
आ�मह�या करत आहेत. �ाहक आजही वाजवी भावात माल िमळवू शकत नाही. न�दणी 
झाले�या सहकारी सं�था जा�त आहेत व कामे करणा� या कमी. सहकारी सं�थेचा ��येक 
सभासद हा सहकाराची त�वे बाणणारा पाहीजे. अनेकांना सहकारी सं�था ही काहीतरी 
नैतीक अिध�ान असणारी सं�था आहे हेच मा�य नसते. सहकारी सं�थेतील संचालक, 
अिधकारी, सेवक मनाला येईल तसे िनण�य घेतात. �यामळेु दसु� या प�ावर अ�याय होतो. 

 
सहकारातील उणीवा व उपाय 
 अकाय��म स�ंथा, सहकारी सं�थां व पतपढ्ेया मधे िवकासासाठी आव�यक 

�यव�थान नस�याने अनेक वेळा अनाव�यक खच� वाढून सं�थांमधील तोटा वाढत 
अस.े चांगले �यव�थान ही एक गरज असून �या सं�थांमधील �यव�थान सधुारल,े �या 
सं�थांनी �गती केली. 

 थकबाक�च ेवाढते �माण: थकबाक�त व थकबाक�दार ही या सं�थांमधील एक मोठी 
सम�या आह.े आिथ�क �यवहार करणा� यां इतर �यावसाियक सं�थां व बकँ �माणे 
आिथ�क व �यावसाियक धोरणां�या अभावामळेु िदलेली कज� वसूल न झा�याने 
सहकारी सं�थां ङबघाईला आ�या. डॉ. धनंजयराव गाडगीळांनीही थकबाक� राह� नये 
व थकबाक� वसूल कर�याबाबत जे काही व��य 
केले ते स�य आज समोर येताना िदसत.े  

 ��ाचार: सहकार �े�ात बोकाळले�या ��ाचाराला आळा घाल�यासाठी 
सहकार कायदा स�म असतानाही �याची अंमलबजावणी �भावीपण ेकेली जात नाही. 
रा�यकतेच ��ाचारी बन�याने तो आप�या गटाचा आह े �हणून �या�या द�ुकृ�यावर 
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पांघ�ण घालतात, �याला सरं�ण दतेात. सरकारमधील नोकरशहा, अिधकारी ह े
धतु�या तांदळासारखे �व�छ नाही. �यांनाही �लोभणाची आशा असते. या �टुीमळेु 
सहकार �े� अडचणीत सापडले आह.े  

 िनयम न पाळ�याची व�ृी: सहकारी सं�थांत अनेक सधंीसाधू, दलाल, सावकारांच े
वच��व आह.े िन�ावतं नेत,े काय�कत� आदी मागे पडत आहेत. आप�या सरकारच े
धोरणही याला काही �माणात कारणीभूत आह.े ��येक रा�य सहकाराकडे वेगवगे�या 
नजरने ेबघत.े काय�ाने वेळकाढू पणा ि�वकारला आह.े धडाडीच े िनण�य घेतल ेजात 
नाही. िनयमांबाबत चालढकल केली जात.े सं�थेचे आथ�क प�र�ण काटेकोर पणे केल े
जात नाही. यामळेु सहकारी स�ंथेची वाढ िनकोप होत नाही. 

 नेत ेव सावकाराचें वच��व: सहकार चळवळ िह राजिकय �य�� व �वाथ� लोकां�या 
हातातल े बाह�ल े बनले आह.े सहकारातील बरय्ाच �य�� या राजिकय, �यापारी 
असतात. �यांना सहकाराब�ल फारशी आ�था नसते. आप�याच लोकांना कज�परुवठा 
करण,े आपलाच माल िवि�ला ठेवणे, ��ाचार, आप�याला अनकूुल िनयम बनवणे 
आदी गो�ी त े अवलंबतात. �यामळेु सहकारा�या त�वाला हरताळ फासला जातो. 
राजक�य नतेे व सावकार यांचे या सं�थांवरील वच��व व मनमानी हा आणखीन एक या 
सं�था�ंया िवकासातील अङथळा ठरला. राजक�य नतेे व सावकार यांनी आप�या 
�वाथ� करीता ब� याचदा अशा सं�थांचा वापर के�याची उदाहरणे आहेत.  

 
उपाय: क� �ाने केले�या ९७ �या घटना द�ु�तीमळेु रा�य सरकारने सहकार कायदा तयार 
केला असून १६ फे�वुारी २०१३ पासून हा नवीन कायदा अि�त�वात आला. 

 नवीन सहकार कायदा अंमलबजावणी: सहकार काय�ान े र�ता तयार कर�यात 
आिण सहकार चळवळला यो�य िदशा दे�याम�ये मोठी भूिमका बजावली. सहकारी 
सं�थांचे अि�त�व सिुनि�त कर�यात कायदशेीर चौकट खूप मह�वाची आह.े 
�वातं�यानतंर िविवध काय�ांची पूत�ता कर�यात आली �थािनक तसचे रा�य 
पातळीवर सहकारी सं�थां�या गरजाची पूत�ता कर�यात ल�णीय पावले उचलली गेली 
आहेत, तरी नवीन कायदाची प�रणामकारक अंमलबजावणी तातडीची गरज आह.े  

 थिकत कज�वसूली: अनेक वेळा �ीमंत शेतक�यांनीही कजा�च े ह� ेयो�य वळेी 
भर�याचे टाळल.े कज� वसूल अभावIच े �पांतर वाढ�या NPA म�ये झाल.े थिकत 
कज�वसूली तातडीची गरज आह.े डॉ. धनंजयराव गाडगीळांनी थकबाक� राह� नये व 
थकबाक� वसूल कर�याबाबत जे काही व��य केले होत,े त ेस�यात उतरलेले आपण 
अनभुवतो.  

 �भावी नेत�ृव: चांगले नेत�ृव ही केवळ सहकार िनमा�ण कर�यासाठीच न�ह ेतर, 
सद�य आिण सद�यांसाठी एक ��ी, �ेरणा आिण माग�दश�न �दान करणेसाठी पूव�-
आव�यक अट आहे. सहकारी सं�थांना एक �ामािणक, कुशल, उ�साही आिण समिप�त 
नेता हवा …सहकारी सं�थांना �यांचा उ�ेश सा�य करता येईल.  

 सहकारा�या त�वाचंा परु�कार: धडाडी आदी काही धोरण े �भावीपणे अवलंबली 
नाहीत तर सहकारी चळवळीची �वाहकारी चळवळ लवकरच बनेल. सहकारा�या 
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त�वांचा परु�कार केला पाहीजे. ही त�व ेदसु� यांना पटवून �ा. िनयमांचा आ�ह धरा. 
एक पणती पेटली क� �या पणतीने आपण इतर सव� पण�या पटेवू शकतो. 

 

४.८ समारोप 
 

सहकार ही चळवळ आहे. सहकार चळवळी�या मा�यमातून अनेक सं�था �थापन 
के�या जातात. सहकारी सं�थांचा उ�ेश नफा �ा�ी नसला तरी सभासदां�या गरजांकडे 
िवशेष ल� परुिवले जात.े �ाहकांना कमीत कमी िकमतीम�ये उ�कृ� दजा��या व�तू 
उपल�ध क�न िद�या जातात.सहकारी सं�थे�या आिथ�क काया��या मा�यमातून जमीन 
सधुारणा, जलिसचंना�या सोयी, तांि�क �ान, जिमनीच े तकुडे जोडण,े खते व बी-
िबया�यांचा परुवठा, पतपरुवठा, िवजेचा परुवठा आिण �ाहकांसाठी वेगवेग�या व�तंूचा 
परुवठा केला जातो. सहकार चळवळी िशवाय �ामीण भागातील असघंिटत दबु�ल व छोट्या 
शेतक�यांना �पध��या या आधिुनक यगुात वाटचाल करण े केवळ अश�य झाले असते, 
�हणून सहकार चळवळ हा शेतीिन� �ामीण समाजाचा आधार�तंभ आहे.    
 

४.९ �वा�याय 
 
१. सहकाराची संक�पना �प� क�न सहकाराची वैिश�्य ेथोड�यात सांगा. 
२. सहकारचे �व�प सांगून सहकाराची �या�ी िवशद करा, 
३. सहकाराचे �ामीण िवकासातील मह�व सांगा. 
४. सहकाराचे सामािजक, आिथ�क आिण शै�िणक फायद ेसांगा. 
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3. New Delhi, India. 
4. भारतीय अथ��यव�था - �ा. एन. एल. च�हाण, �शांत पि�लकेश�स, 
5. �वातं�यो�र भारतीय अथ��यव�था - भोसल,े काटे, फडके �काशन. 
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8. अ�पबचत िनयोजन (बचत गट) - मा. डॉ. एम.् यू. मलुाली, डायमडं पि�लकेश�स 
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५ 
सामािजक बदल 

 
पाठ्य रचना : 
 
५ .०  उि�� 
५ .१   प�रचय 
५ .२   सामािजक बदलाची संक�पना 
५ .३   सामािजक बदलाचे �व�प 
५ .४   सामािजक बदलाचे घटक 
५ .५   सामािजक बदलाची कारणे 
५ .६   �ामीण सामािजक जीवनात बदल 
५ .७   सारांश 
५ .८   �व -अ�यास  
 

५ .०  उि�� े
 
1) सामािजक बदलाची संक�पना समजून घेणे. 
२  (सामािजक बदलाच े�व�प अ�यासणे.  
3) सामािजक बदला�या कारणांचा अ�यास करण.े 
4) �ामीण समाजजीवनातील बदलांचा अ�यास करण.े 
5) सामािजक बदलासाठी लोकसहभागाचा अ�यास करणे. 
 

५ .१  प�रचय 
 

सामािजक बदल �हणजे समाजा�या सामािजक �यव�थेतील बदल  .सामािजक 
बदलाम�ये  िनसगा�तील बदल, सामािजक सं�था, सामािजक वत�न िकंवा सामािजक संबधं 

यांचा समावशे असू शकतो  .सामािजक बदल सामािजक �गती िकंवा सामािजक सां�कृितक 
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उ��ांती�या, समाज �ं�ा�मक िकंवा उ��ांतीवादी मागा�ने पढेु सरकणारा ताि�वक व 
वैचा�रक क�पनेचा संदभ� घेऊ शकतात  .याचा संदभ� सामािजक-आिथ�क रचनतेील 
�ितमाना�मक बदलाचा संदभ� असू शकतो, उदाहरणाथ� सरजंामशाहीपासून 
भांडवलशाहीकडे वळणे  .�यानसुार मा�स�वादात मांडले�या समाजवादी �ांतीसार�या 
सामािजक �ांतीचा िकंवा मिहला मतािधक◌ार िकंवा नागरी ह�क चळवळीसार�या इतर 
सामािजक चळवळ�चाही संदभ� असू शकतो. 
 
सामािजक बदल सां�कृितक, धािम�क, आिथ�क, वै�ािनक िकंवा तांि�क श���ार ेचालवल े
जाऊ शकतात  .खेड्यातील सामािजक जीवनाची �वतःची िविश� विैश�्ये आहते .
गावातील सामािजक जीवनाचे िनयम �शासनातील ह�कूमशाही आिण �णेीब� मानदंडांना 
बळकट करतात  .�ामीण सामािजक जीवन , जे �ेणीब� िविनमय संबधंांवर आधा�रत आह,े 
ते साव�जिनक सं�थांमधील नागरी सेवकां�या वत�नावर मोठ्या �माणात �भाव पाडते .
समाजशा��ां�या  मतानसुार, भारतीय खेड्यांची �या�या कर�यासाठी �यांची 
लोकसं�या, भौितक रचना आिण उ�पादन प�ती िनि�तच मह�वा�या आहेत .‘भारत हा 
खेड्यांचा देश आह’े असे �हणतात .शेती हा भारतीयांचा म�ुय �यवसाय आहे आिण 
भारतातील बह�सं�य लोक खड्ेयात राहतात .साधारणपण,े एका गावात पाच हजारांपे�ा 
कमी लोक असतात .आपली गाव े आपले सामािजक बंध �ढ कर�यात आिण आप�या 
समाजात ि�थरता आण�यासाठी एकमेकांना अनेक �कार े मदत करतात  .आपली गाव े
आप�या समाजाला आपली स�ंकृती जप�यासाठी मदत करतात. 
 
अलीकड�या काळात भारतीय �ामीण समाजात ल�णीय बदल झाले आहेत, िवशेषत :

�वातं�यानतंर जमीन सधुारणा काय�ां�या मािलकेमळु ◌े या बदलाची गती वाढली आह े.
भारत हा िविवधतेचा दशे आह े आिण भारताला सम�ृ सां�कृितक वारसा लाभला आह.े 
समाजजीवनातील वैिव�य समाजा�या बह�  -सामािजक , बह�भािषक, बह� -धािम�क आिण बह�-
जातीय �व�पाम�ये िदसून येते  .भारतीय सामािजक संरचनचेी मह�वाची वैिश�्ये �हणजे 
लहान खेड्यांम�ये �ाम�ुयान े �ामीण व�ती, बह� -धािम�क आिण बह�-जातीय सामािजक 

ओळख आिण सामािजक जीवनात कुटंुबाची मह�वपूण� भूिमका .अिलकड�या वषा�त , 
जातीय सघंटना सामािजक जीवनात खूप सि�य झा�या आहेत; प�रणामी देशा�या िविवध 
भागांम�ये जातीय सघंष� िनमा�ण झाला आहे. 
 

५ .२  सामािजक बदलाची संक�पना: 
 

िव�तारपणे सांगायचे तर, सामािजक बदल या दोन �कार�या �ि�या आहेत. एक 
सामािजक �यव�था िटकवून ठेवणारी आिण दसुरी जी �यव�थेत बदल घडवून आणत े
आिण �यव�था बदलते  .पिह�या �ि�यांना अन�ुपता , यथाि�थती आिण सात�य असे 
�हटले जाऊ शकते  .दसु� याला सां�कृितक आिण संरचना�मक बदलाची �ि�या �हणून 

संबोधले जाऊ शकते .सामािजक बदल हा साव�ि�क अस�याने �याचा न मनुा आिण घटक 
वेळोवेळी आिण िठकाणे  बदलू शकतात  .हा बदल एखा�ा समाजा�या िकंवा सामािजक 
घटने�या संबधंात काळ आिण इितहासा�या घटकां�या ��ीन ेपाहता यतेो.  
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मॅकआय�हर आिण पजे यांनी 1967 म�ये या संदभा�त िलिहले आहे: 

"समाज फ� काल  -�मानसुार अि�त�वात असतो .ही एक केवळ �ि�या नसून 
स�या�या नातेसंबंधाचा बदलणारा समतोल आहे.” सामािजक बदल हा सां�कृितक िकंवा 
स�यता बदलाप�ेा वगेळा आहे  .सामािजक बदलाम�ये सामािजक संबधंांवर भर िदला 
जातो.  
सामािजक रचना ह ेनातेसंबधंांचे एक जाळे आह े जेथे  सामािजक संबंधांम�य ेभाग घेणार े
सद�य िटकून राहतात  .सामािज क बदल �हणजे समाजरचनेतील बदल  .सामािजक मू�ये , 
सं�था, आिथ�क �यवसाय, मालम�ा संबंध, वैयि�क आिण भूिमका िवतरणातील बदल ही 
आधिुनक समाजातील सामािजक बदलाची उदाहरणे �हणून सूिचत केली  जातात  .वेळ , 
जागा आिण अथ��यव�थे�या ��ीने सामािजक बदल नहेमीच साप�े असतो  .या तीन 

घटकां�या आधार ेबदला�या नम�ुयांची तलुना करता येते .सामािजक बदलाला िवरोध ह े
देखील एक सामा�य विैश�्य आह ेकारण बदलामळेु  चालू असले�या सामािजक �यव�था 
आिण संबंधांना �ास होतो  .सामािजक बदला�या �ि�येवर नकारा�मक प�रणाम झाले�या 
लोकांकडून �ितकार न�दिवला जातो. 
 
िकं�सले डेि�हस यांनी 1967 म�ये सामािजक बदला�या आकलनासंदभा�त अनके ��ांची 
यादी केली आहे  .सामािजक प�रवत�नाची िदशा कोणती ? सामािजक बदलाचा दर िकती 
आहे? सामािजक बदलाच े�ोत काय आह?े सामािजक बदलाच ेकारण काय? सामािजक 
बदलाच े कारण िनसगा�त कमालीचे िनधा�रवादी आह े का? सामािजक बदलाला अपिे�त 
िदशेने िनयंि�त करता येईल का? 
 
पीटर एल  .बग�र आिण ि�िजट बग�र यांनी 1976 म�ये असे �हटले आहे क� “सामािजक 
बदलाचा अनभुव हा एक िश�त �हणून समाजशा�ाचा गाभा आहे  .उ��ेरक सामािजक 
बदलांना बौि�क �ितसाद �हणून समाजशा� िवकिसत केले गेले आह.े 
 
सामािजक बदलाचे �मुख िस�ातं 
बदल दोन �ोतांमधून येतो  .एक �ोत �हणजे या�ि�छक िकंवा अि�तीय घटक जसे क� 
हवामान िकंवा लोकां�या िविश� गटांची उपि�थती  .दसुरा �ोत �हणजे प�तशीर घटक .

उदाहरणार◌्थ, यश�वी िवकासासाठी समान सामा�य गरजा व बाब�ची आव�यकता 
असतात; जस े क� ि�थर आिण लविचक सरकार, परुशेी म�ु आिण उपल�ध संसाधने 
आिण समाजातील िविवध सामािजक सं�था  .तर , एकंदरीत, सामािजक बदल हे सहसा 
काही या�ि�छक िकंवा अि�तीय घटकांसह प�तशीर घटकांचे सयंोजन असते  .सामािजक 

बदलाचे अनेक िस�ांत आहेत .सामा�यतः , बदला�या िस�ांताम�ये बदलाच ेसंरचना�मक 
पैलू )जसे क� लोकस�ंयेतील बदल( , सामािजक बदलाची �ि�या आिण यं�णा आिण 
बदला�या िदशा यांसार�या घटकांचा समावेश असावा. 
 
हगेिेलयन: बदलाच ेप�रपूण� हगेेिलयन �ं�ा�मक मॉडेल िवरोधी श���या पर�परसंवादावर 
आधा�रत आहे  .�िणक �त�धते�या िबदूंपासून �ारभं क�न , अटँीिथिससने �ितवाद 
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केलेला �बधं �थम सघंष� उ�प�न करतो आिण �याचा प�रणाम नंतर नवीन सं�ेषणात 
होतो. 
 
मा�स�वादी: मा�स�वाद इितहासाची ��ंा�मक आिण भौितकवादी संक�पना मांडतो .

मानवजातीचा इितहास हा सामािजक वगा�मधील मूलभूत सघंष� आहे.  
कुहिनयन: िव�ानाचे त�व�ानी थॉमस कुहन यांनी कोपिन�कन �ांती�या संदभा�त 
'वै�ािनक �ांतीची रचना' म�ये असा यिु�वाद केला आह े क� लोकांनी एक अकाय��म 
सामािजक पचे अथवा �ितमान सोडव�याची श�यता नाही, जरी अनेक संकेत असूनही, 
�ितमान यो�य�र�या काय� करत नाही, जोपय�त एक चांगला नमनुा तयार होत नाही . 
 
हरेिॅ�लटन: �ीक त�वव�ेा हेरॅि�लटस यान े बदलाब�ल बोल�यासाठी नदीचे �पक 
वापरले आहे, "न�ांम�ये पाऊल ठेवले तरी आिण इतर पा�याचा �वाह मा� समान 
राहतो  .".हेराि�लटस येथे हे  सचुवत आहते क�, नदी नदीच राह�यासाठी, सतत बदल 
घडत असावेत  .अशा �कार ेएखा�ाला हरेाि�लटन मॉडेल सजीवां�या समांतर असे वाटू 
शकते, �यांना िजवंत राह�यासाठी सतत बदलत राहणे आव�यक आहे  .या �ि�कोनाचा 

समकालीन उपयोग सामािजक बदल िस�ांत बीज �तरावर दश�िवला गेला आहे जो 
उ�व�या�या जिटलते�या िस�ांता�या सहकारी �े�ातून तयार होतो. 
 
माओवादी: िचनी ताि�वक काय� डाओ डी िजंग पा�याच े �पक बदलाचे आदश� घटक 
�हणून वापरते  .पाणी , जरी मऊ आिण हळुवार असल ेतरी, कालांतराने �या�या मागा�तील 
दगड न� होईल  .या मॉडेलमधील बदल जरी अ��य असला तरी हा नैसिग�क, सामंज�यपूण� 
आिण ि�थर असला पािहज.े 
 
तमुची �गती तपासा - 
�� - सामािजक बदला�या �मुख िस�ांतावंर छोटी टीप िलहा  
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

५ .३  सामािजक बदलाचे �व�प 
 
 सामािजक बदल �हणजे समाजा�या सामािजक �यव�थेतील बदल  .सामािजक बदलाम�ये 
िनसगा�तील बदल, सामािजक सं�था, सामािजक वत�न िकंवा सामािजक संबंधांचा समावशे 
असू शकतो  .सामािजक बदल सामािजक �गती िकंवा समाज �ं�ा�मक िकंवा उ��ांतीवादी 
मागा�न ेपढेु सरकणारा ताि�वक िवचार  आिण सामािजक सां�कृितक उ��ांती�या क�पनेचा 
संदभ� घेऊ शकतात  .हा संदभ� सामािजक  -आिथ�क रच नेतील �ितमाना�मक बदलाचा संदभ� 
असू शकतो, उदाहरणाथ� सरजंामशाहीपासून दूर जाणे आिण भांडवलशाहीकडे जाणे .

�यानसुार मा� स�वादात मांडले�या समाजवादी �ांतीसार�या सामािजक �ांतीचा िकंवा 
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मिहलां�या मतािधकार िकंवा नागरी ह�क चळवळीसार�या इतर सामािजक 
चळवळ�च◌ाही संदभ� असू शकतो. 
 
सामािजक बदल सां�कृितक, धािम�क, आिथ�क, वै�ािनक िकंवा तांि�क श���ार ेचालवल े
जाऊ शकतात  .सामािजक बदल �हणजे समाजा�या सामािजक �यव�थेतील बदल .
सामािजक बदलाम�ये िनसगा�तील बदल, सामािजक सं�था, सामािजक वत�न िकंवा 
सामािजक सबंंधांचा समावशे असू शकतो  .ह े सव� बदल पर�परावलंबी आहेत .यापकै� 
कोण�याही एकाम�ये बदल केला तर दसु�याम�ये बदल होईल.  
 

५ .४  सामािजक बदलाचे घटक 

 
१) भौितक वातावरण: भौितक वातावरणातील मोठे बदल जे�हा घडतात ते�हा ते खूप 
स��चे असतात  .उ�र आि�केतील वाळवटंातील कचरा एकेकाळी िहरवागार आिण भरीव 

होता . जसजसे हवामान बदलते तशी मातीची झीज होते आिण तलाव हळूहळू दलदलीत 
आिण शेवटी मैदानी बनतात  .सं�कृतीवर अशा बदलांचा मोठ्या �मा णावर प�रणाम होतो .
काहीवेळा ते बदल इत�या हळूवारपणे घडतात क� �यां�याकडे ल� िदले जात नाही .
मानवी गरैवापरामळेु भौितक वातावरणात खूप जलद बदल होऊ शकतात;  �यामळेु लोकांचे 
सामािजक आिण सां�कृितक जीवन बदलू शकते  .जंगलतोडीमळेु जिमनीची धूप होत ेआिण 

पाऊस कमी होतो . जगातील बह�तेक ओसाड जमीन आिण वाळवंट जमीन मानवी अ�ान 
आिण गैरवापराचा परुावा आहे  .सवा�त महान स�यते�या पतनात पया�वरणाचा नाश हा 

िकमान योगदान देणारा घटक आहे .इितहासात अनके मानवी समूहांनी �थलांतरा�ार े�यांच े
भौितक वातावरण बदलल ेआहे  .आिदम समाजा तील सद�य �यां�या भौितक वातावरणावर 
थेट अवलंबून असतात. �यांच े वगे�या वातावरणात �थलांतर झा�यामळेु सं�कृतीत मोठे 
बदल होतात  .स�यता सं�कृतीची वाहतूक करणे आिण नवीन आिण िभ�न वातावरणात 
सराव करणे सोपे करते.  
 
2) लोकस�ंयेतील बदल: लोकस�ंयेतील बदल हा एक सामािजक बदल आह ेआिण तो 
सामािजक आिण सां�कृितक बदलांम�ये दखेील �ासिंगक घटक बनतो  .जे�हा एखादी 
�य�� कमी मह�वाची असत े  ते�हा आदराित�य प�त कमी होत,े द�ुयम गट संबधं 
वाढतात, सं�था�मक संरचना अिधक िव�ततृ होतात आिण इतर अनेक बदल होतात  .एक 
ि�थर लोकसं�या बदलाचा �ति◌कार कर�यास स�म असू शकते परतं ुवेगान ेवाढणा�या 
लोकसं�येन े �थलांतर, उ�पादकता सधुारणे िकंवा उपासमार होणे अशा सम�या िनमा�ण 
होऊ शकतात  .ह�ण , वायिकं�स आिण इतर अनेकांचे महान ऐितहािसक �थलांतर आिण 
िवजय मया�िदत संसाधनांवर वाढ�या लोकस�ंये�या दबावातून उ�वले आहते  .�थलांतर 

पढुील बदलांना �ो�साहन दतेे कारण त ेएखा�ा गटाला नवीन वातावरणात आणते आिण 
�याला नवीन सामािजक संपका��या अधीन करते आिण नवीन सम�यांना त�ड देते .
लोकसं�येतील कोणताही मोठा बदल सं�कृती अप�रवित�त ठेवत नाही.  
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३) सामािजक रचना: समाजाची रचना �या�या समाज बदला�या दरावर सू�मातीत 
प�रणाम करते .समाज बदल उ�च क� �ीकृत नोकरशाही बदला�या �चार आिण �सारासाठी 
खूप अनकूुल असतो. काहीवेळा नोकरशाहीचा वापर बदल दडप�या�या �य�नात केला 
गेला आहे .जे�हा एखादी सं�कृती अ�यंत एकाि�मक असते आिण �यातील  ��येक घटक 
इतर सव� घटकांशी यो�य�र�या िवणललेा असतो, ते�हा पर�पर पर�परावलंबी �णालीम�ये 
बदल करणे कठीण आिण महाग असते  .परतं ु जे�हा सं�कृती कमी �माणात जतन केली 
जाते व काम, खेळ, कुटंुब, धम� आिण इतर ि�याकलाप एकमेकांवर कमी �माणात 
अवलंबून असतात ते�हा बदल करणे सोप ेआिण वारवंार होते  .एक घ� संरिचत समाज 
�याम�ये ��येक �य��ची भूिमका, कत��य,े िवशेषािधकार आिण दािय�वे तंतोतंत आिण 
कठोरपणे प�रभािषत केली जातात, ते�हा अिधक सैल संरिचत समाजाप�ेा बदलांना कमी 
मह�व िदल े जाते ,तेथे भूिमका, अिधकार, िवशेषािधकार आिण दािय�वे वैयि�क 
पनुर�चनासाठी अिधक खलुी असतात. 
 
४) वृ�ी आिण मू�ये: िवकिसत रा��े आिण समाजातील लोकांसाठी बदल होणे सामा�य 
आहे  .ितथली मलेु बदलाची अप�ेा आिण कौतकु कर�यासाठी सामािजक असतात .समाज 
बदलािवषयी�या �यां�या सामा�य व�ृीम�ये खूप फरक असतात  .जे लोक भूतकाळाचा 

आदर करतात आिण परपंरा आिण िवध�म�ये �य�त असतात ते  हळूहळू आिण अिन�छेन े
बदलतात  .ज�ेहा एखादी सं�कृती बया�च काळापासून तलुनेन ेि�थर असते ते�हा लोक असे 

गहृीत धरतात क� ती अिनि�त काळासाठी रािहली पािहजे . जे  ती�तेन ेआिण नकळतपणे 
मू�य क� ि�त आहेत; ते अस ेगहृीत धरतात क� �यां�या चालीरीती आिण तं�े यो�य आिण 
िचरतंन आहेत .जेथे संभा�य बदलाचा गांभीया�न ेिवचार केला जा�याची श�यता नाही ,अशा 
समाजात होणारा कोणताही बदल ल�ात ये�याइतपत चालू असतो. 
 
झपाट्याने बदलणा�या समाजाचा बदलाकड ेपाह�याचा ��ीकोन वगेळा असतो आिण ही 
व�ृी आधीच होत असले�या बदलांच े कारण आिण प�रणाम दो�ही असते  .झपाट्याने 

बदलणा�या समाजांना सामािजक बदलाची जाणीव असते .त े �यां�या पारपंा�रक 
सं�कृती�या काही भागांब�ल काहीसे सशंयवादी आिण टीका�मक असतात मा� 

नवक�पनांचा िवचार आिण �योग करतात  .अशी वृ�ी समाजातील �य���ारे सामािजक 
बदला�या ��ताव आिण �वीकृतीसाठी जोरदारपणे �ेरणा  करते. 
 
प�रसर िकंवा समाजातील िभ�न गट बदलासाठी िभ�न �हण�मता दश�वू शकतात  .��येक 

बदल�या समाजाचे धोरण उदारमतवादी आिण परुाणमतवादी असू शकते  .अिशि�त 
लोकांपे�ा सा�र आिण िशि�त लोक बदल अिधक सहजतनेे स ◌्वीकारतात  .व�ृी आिण 

मू�ये सामािजक बदलाची र�कम आिण िदशा या दो�ह�वर प�रणाम करतात .कोणताही 
समाज सव� पलूैमं�ये िततकाच गितमान रािहला नाही .�याची मू�ये कोण�या न कोण�या 
�े�ात जसे  -कला , संगीत, य�ु, तं��ान, त�व�ान िकंवा धम� नािव�यपूण�  असतील याबाबत 
िनण�य घतेात. 
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५) सा�ंकृितक घटक: सां�कृितक घटक तांि�क बदला�या िदशा आिण वैिश�्यांवर �भाव 
टाकतात. सं�कृती केवळ आप�या सामािजक संबधंांवरच �भाव टाकत नाही, तर ती 
तांि�क बदलाची िदशा आिण वैिश�्य दखेील �भािवत करते  .केवळ आप�या ��ा आिण 

सामािजक सं�थांनी तं��ानातील बदलांशी ससुंगत असले पािहजे अस ेनाही तर आप�या 
िव�ास आिण सामािजक सं�था तं��ानाचा शोध कोण�या वापरासाठी करतात हहेी ठरवले 

पािहजे . तं��ानाची साधन े आिण तं�े आपण वापरतो. उदाहरणाथ�, अणऊुज�चा वापर 
�ाणघातक य�ु श�ां�या िनिम�तीसाठी िकंवा माणसा�या मूलभूत गरजा पूण� करणा�या 
आिथ�क व�तंू�या िनिम�तीसाठी केला जाऊ शकतो. 
 
कारखान ेश�ा�े िकंवा जीवनाव�यक व�तू तयार क� शकतात  .य�ुनौका िकंवा �ॅ�टर 

बांध�यासाठी स् टील आिण लोखंडाचा वापर केला जाऊ शकतो  .तांि�क आिव�कार 
कोण�या उ�ेशाने लावायचा ह ेठरवणारी ही सं�कृती आहे .अलीकड�या काळात तं��ान 

भौिमितक��्या �गत झाले असले तरी, केवळ तं��ानामळेु सामािजक बदल होत होतो 
अस े नाही .सामािजक बदल �वतःच तं��ानात आणखी �गती घडवून आणत नाही .

सामािजक मू�ये येथे �बळ भूिमका बजावतात .हे तं��ान आिण सामािजक मू�यांचे जिटल 
संयोजन आहे जे पढुील तांि�क बदलांना �ो�साहन दणेारी प�रि�थती िनमा�ण करते .
उदाहरणाथ�, वै�क�य उपचारां�या गरजांसाठी मानवी जीवनाचा �याग केला जाऊ नये हा 
िव�ास िकंवा क�पना क�न  वै�क�य तं��ाना�या �गतीम�ये योगदान िदले  .अशा �कार े
सां�कृितक घटक तांि�क बदल घडवून आण�यात सकारा�मक आिण नकारा�मक भूिमका 
बजावतात.  
 
सवयी, �था, परपंरा, परुाणमतवाद, पारपंा�रक मू�य े इ�यादी सां�कृितक घटक तांि�क 
आिव�कारांना िवरोध क� शकतात  .दसुरीकडे सामािजक मू�यांची एका�मता िबघडणे , 
नवीन िवचार, मू�ये इ�याद�साठी आससुले�या सामािजक स�ंथांचे वैिव�यीकरण यासारखे 
घटक तांि�क आिव�कारांना हातभार लावू शकतात  .तांि�क बदल �वतःह�न होत नाहीत .ते 
फ� �य�� �ार े तं� िवकिसत केलेले आहेत  .तं��ान ही माणसाची िनिम�ती आहे . लोक  

नेहमी क�पना, िवचार, मू�ये, ��ा, नैितकता आिण त�व�ान इ�याद�नी ��ेरत असतात  .ह े
सं�कृतीचे घटक आहेत .हे काहीवेळा तं��ान बदलत असले�या िदशेन ेिनण�य घेतात िकंवा 

�भािवत करतात  .प�ुष �यां�या व�ृीम�ये अिधकािधक भौितकवादी होत आहते .�ि�कोन 
आिण ��ीकोनातील हा बदल तांि�क �े�ात िदसून येतो .अशा �कार ेआरामदायी जीवन 

जग�यासाठी आिण अ◌ंगमेहनत कमी कर�यासाठी माणसाने नवनवीन तं�े, यं�े आिण 
उपकरणे शोध�यास स�ुवात केली. 
 
६) तांि�क घटक: तांि�क घटक मानवाने िनमा�ण केले�या प�रि�थतीचे �ितिनिध�व 
करतात �याचा �या�या जीवनावर खोल �भाव पडतो  .आप�या गरजा पूण� कर�या�या  
आिण आपल े जीवन अिधक आरामदायक बनव�या�या �य�नात माणूस स�यता िनमा�ण 
करतो  .तं��ान हे स�यतेच े उप -उ�पादन आहे .ज�ेहा वै�ािनक �ान जीवनातील 
सम�यांवर लागू केले जात ेते�हा ते तं��ान बनते.  
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तं��ान हे एक प�तशीर �ान आहे जे �यवहारात आणले जाते. मानवी उ�ेशासाठी साधन े
वापरणे आिण मशीन चालवण े �हणजे तांि�क �गती होय . िव�ान आिण तं��ान एक� 
येतात  .तं��ाना�या उ�पादनांचा वापर क�न माणूस सामािजक बदल घडवून आणतो .
तं��ानाचे सामािजक प�रणाम दूरगामी आहते.  
काल� मा�स��या मते अगदी सामािजक संबधंांची िनिम�ती ,मानिसक संक�पना आिण व�ृी 
तं��ानावर अवलंबून आहेत  .�यांनी तं ��ानाला सामािजक बदलाच ेएकमेव धोरण मानले 
आहे. 
 
ड�लू  एफ . ओगबण� �हणतात क�, तं��ान आप�या वातावरणात बदल क�न समाज 
बदलतो �यात आपण बदलून घेतो  .हे बदल सामा�यत :भौितक वातावरणात असतात 

आिण या बदलांसह आपण केलेले समायोजन अनेकदा �था आिण सामािजक सं�थांम�य े
बदल घडवून आणतात.  
  
एका शोधाचे असं�य सामािजक प�रणाम होऊ शकतात  .मानवी �वातं �याची हानी आिण 
मानवाचा मोठ्या �माणावर होणारा नाश हे िविश� �कार�या तं��ाना�या वाढ�या 
वापरामळेु आहे �यामळेु संपूण� प�ृवीवरील जीवन समथ�न �णाल�ना धोका िनमा�ण होऊ 
लागला आह.े 
 

५ .५  भारतातील सामािजक बदलांची कारणे 
 
 भारतीय समाज बदलत आहे आिण सामािजक बदल आिण िवकासा�या काही िदशा 
�प�पणे िदसत आहेत, परतं ुतरीही आप�याला जी उि��े सा�य करायची होती ती सव� 
आपण सा�य क� शकलो नाही  .या अडथ�यांमाग ेअनके कारण ेआहेत .ग�ुनार माय�ल 
सार�या काही पाि�मा�य िव�ानांनी अस ेसचुवले आहे क� भारता�या आिथ�क दबु�लतचेे 

म�ुय कारण लोकांमधील तांि�क कौश�याचा अभाव नसून पढुाकाराचा अभाव, �यांची 
ि�थती सधुार�यात �वार�य आिण �माचा आदर आहे  .अशी मते अतािक� क , प�पाती 
आिण मॉ�रस )1967), िम�टन िसंगर )1966, 1969), टी .एन .मदन ) 1968), योग�� िसगं 
)1973), आिण एस .सी .दबुे ) 1982) ,यांसार�या भारतीय आिण काही पा�ा�य िव�ानांनी 
जोरदारपण े�कािशत केलेली आहेत. 
 
�ामीण भारतातील अनके अ�यासांनी सधुारणसेाठी �ाम�थांची ती� इ�छा दश� िवली आह े.
ते कठोर प�र�म कर�यास, �यां�या हािनकारक �था बदल�यास, �लोभने टाळ�यास 
आिण मानवी अिव�सनीयते�या वर चढ�यास तयार आहते  .िवकासा�या �य�नातील 
अडथळे हे मानवी घटक नसून राजक�य वातावरण, सामािजक संरचना आिण आिथ�क 
अपंग�व आहते. 
 
१. परपंरचेी श�� : कोणतेही काय� कर�या�या नवीन प�त� �वीकार�या�या व�ृीला 
�ो�साहन देऊनच समाजात बदल श�य आहे  .परपंरा आिण सं�कृत�ना िचकटून राहणे 

आिण नवीन क�पना �वीकार�यास नकार देण ेह ेसामािजक बदलाम�ये अडथळा �हणून 
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काम करतात .सां�कृितक संचय आिण इतर समाजांशी संपका�चे �माण समाजातील 
सामािजक बदलाचे �व�प आिण �या�ी िनधा��रत करते.  
िवलग झाले�या समाजांम�ये थोडासा बदल होतो, तर िविवध सं�कृत�मधील िभ�न 
लोकांना भेटणार ेसमाज जलद सामािजक बदल अनभुवतात  .लोक सहज आिण म�ुपण े

एक� ये�यास नकार दतेात आिण �या समाजात बदल होऊ इि�छत नाही िकंवा बदल 
�वीका� इि�छत नाही अशा समाजात इतर लोकां�या परपंरा, चालीरीती, �ान, तं��ान 

आिण िवचारधारा सामाियक कर�यास नकार दतेात  .याचे कारण असे क� �यांचा असा 
िव�ास आह ेक� �यां�या परपंरा पिव� आहेत आिण परपंरचेी यो�यता पिव� अिभमखुतेतून 

�सा�रत झा�यामळेु �ा� होते.  
शोधाची श�यता आिण इतर सं�कृत�मधून नवीन वैिश�्यांचा प�रचय सां�कृितक 
संचयना�या �माणात मया� िदत आहे .इतर सं�कृत�शी सपंक�  साधून बह�तेक सामािजक 
बदलांच े�ोत ,अकाय��म आिण गैर -उपयोिगतावादी परपंरांचा �याग कर�या�या इ�छेवर 
अवलंबून आहे.  
पारपंा�रक िनयम समाजात एक ि�थर काय� करतात  .पारपंा�रकपणे �सा�रत केलेले िनयम 
�वीकारले जातात कारण ते िदले�या प�रि�थतीत िनयम अस�याची गरज पूण� करतात .

आिथ�क आिण तांि�क��्या बदल�या समाजात पारपंा�रक िनकषांची भूिमका समाजात 
परपंरा -क� ि�त वत�न कोणत् या �थानावर आह ेयावर अवलंबून असते  .पारपंा�रक समाजात , 

पारपंा�रक मू�यांना मह�व िदल ेजाते कारण ते भूतकाळापासून �सा�रत केले जातात  .परतं ु
आधिुनक समाजात, बदला�या प�रि�थतीचे �वागत केले जाते कारण ते उपि�थत 
सम�यांवर उपाय दतेात. 
 
२. मू�य:े सामािजक बदलाम�ये मू�यांची भूिमका हा वाद��त िवषय आहे  .हेगेलला वाटले 

क� सामािजक बदल हा िवचारां�या उलगड�याचा प�रणाम आहे .मा�स�ला असे वाटले क� 
दीघ�कालीन सामािजक बदलांवर मू�यांचा कोणताही प�रणाम होत नाही .�याला असे वाटले 

क� सामािजक बदल हा केवळ आिथ�क श���या परस◌्परसंवादाचा प�रणाम आहे आिण 
तो वग� संघषा�तून �कट झाला आहे  .बह�तेक भारतीय समाजशा�� सहमत आहते क� 

मू�ये वैयि�क आिण सामूिहक वत�नावर �भाव टाकतात आिण �या�ार े सामािजक 
�ि�यांवर �भाव टाकतात .�यांना असेही वाटते क� मू�य ेहे बदलाचे प�रणाम आहे त आिण 

नेहमीच सामािजक बदलाचा �ाथिमक घटक �हणून िवचार केला जाऊ नये  .भारतीय 
समाज बदल�यात जाित�यव�थेतील मू�ये जसे क� �णेीब�ता, �दषुण, अंतःिववाह इ  .हा 
मोठा अडथळा होता.  
भौगोिलक गितशीलता आिण प�रणामी सामािजक गितशीलता ते�हाच श�य झाली जे�हा 
तं��ान आिण औ�ोिगक�करण सामा�य लोकांनी �वीकारले  .कठोर प�र�म आिण 

सामािजक प�रवत�न देखील िनयतीवादामळेु रोखले गलेे .पूव� द�ुकाळ , पूर, भूकंप, ग�रबी, 
बेरोजगारी ह े सव� दवेा�या �ोधाचे प�रणाम मानले जात होते  .परतं ु आता औ�ोिगक 
समाजात, लोकांनी हे िस� केले आहे क� िनसगा�वर काही िनयं�ण श�य आह ेआिण अिन� 
प�रि�थती हे माणसा�या चातयुा�ला आ�हान आह.े 
एखा�ा�या सं�कृती�या ��ेतेवर िव�ास )एथनोसिे��झम (लोकांना इतर सं�कृत�मधून 

गो�ी  /नवक�पना �वीकार�यापासून �ितबंिधत करते .वंशक� ि�तता भारतीया ◌ं�या मनात 
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इतक� खोलवर �जलेली आहे क� ते सां�कृितक सापे�तावादा�या त�व�ाना�ती 
संवेदनशील असतानाही �यां�या �वत :�या �ि�कोनातून इतरांचे मू�यमापन कर�यास 

सहज बळी पडतात .अिभमान आिण �ित�ा लोकांना इतरांनी सचुवले�या गो�ी  /
नवक�पना �वीकारणय्ापासून रोखतात आिण �या टाकून दतेात. 
३) जाित�यव�था: जाित�यव�था हा �याय आिण समता या दो�ही गो�ी सा�य कर�यात 
मोठा अडथळा आहे  .िकं�सल े डेि�हस �हणाले क� वशंानगुत �यवसायाची संक�पना ही 

गितमान औ�ोिगक अथ��यव�थेशी िनगडीत ख�ुया संधी , म�ु �पधा� , वाढती िवशेषीकरण 
आिण वैयि�क गितशीलता या क�पने�या अगदी िव�� आहे  .जात आिण पोटजात�चे 
सद�य�व हा गट तयार हो�याचा एक आधार आहे.  
 
�ामीण भागात गटबाजी हा िवकास �क�पां�या अपयशाचा एक मह�वाचा घटक आहे .
अनेक �े�ात शेतकरी एकाच  जातीचे आहेत. इतर जाती सहकाय� क� इि�छत नाहीत 
कारण �याचा �यांना थेट फायदा होणार नाही  .�या भागात शेतकरी स�ाधारी गट आहते , 
तेथे िवकास काय��मही �यापक मा�यता िमळव�यात अपयशी ठरतो  .वरवर पाहता एका 

जातीला मदत करणारा कोणताही �क�प इतर सव� जात�कडून िवरोध केला जातो . �यांना 
एकतर समाजातील �यां�या �थानाचा हेवा वाटतो िकंवा इतर �या�या खचा�वर �वतः�या 
�थानाच े र�ण कर�यास उ�सकु असतात  .जातीय गटां�माणे , आंतरजातीय गट देखील 
सामािजक बदलाम�ये अडथळा �हणून काम करतात. 
 
पूव�, इतर जात��या लोकांशी संवाद साध�यावर जाित�यव�थे�या िनब�धांमळेु गितशीलता 
आिण औ�ोिगक�करणास परवानगी न�हती  .आज �याचा राजकारणात वापर के�यामळेु 

रा�यक�या�ना िवधायक मागा�न ेकाम करता येत नाही .िव�यम कॅप यांनी असेही िनदश�नास 
आणून िदले आहे क� िहंदू सं�कृती आिण िहंदू सामािजक स�ंथा भारता�या कमी िवकास 

दराचे कारण ठरत आहेत .तर िम�टन िसंगरचा यिु�वाद असा आहे क� िहंदू सं�कृती आिण 
जाित�यव�थेचा भारता�या िवकासावर �भाव पडला आह ेह ेदश�िवणार ेकोणतेही मह�वपूण� 
परुाव े नाहीत  .�यांनी कॅप�या िन�कषा�चे वण�न मोठ्या �माणात स�ा लावले�या 
श◌ा�वचनां�या गैरसमजातून काढलेले िन�कष� �हणून केले आह.े 
 
४) िनर�रता, अ�ान आिण भीती: िनर�रतेमळेु व अ�ानामळेु भीती िनमा�ण होत;े जी 
सामािजक बदलांना िवरोध करते .काय� कर�या�या परपंरागत प�त�ना �ाधा�य िदले जाते .
खेड्यापाड्यात िकंवा सा�या समाजात�या खट�याब�लचे मत िततकेसे तक� संगत नाही .
लोकांना बदलाची सवय होते आिण िविवध समाजोपयोगी अिव�कार िव�मान भौितक 

सं�कृती�ार े िनधा��रत केले जातात. परतं ुजर भौितक सं�कृतीचे आिव�कार वारवंार होत 
नसतील तर बदल दिुम�ळ आिण भीतीदायक असू शकतात  .सिुशि�त  लोक नवीन क�पना, 
इ�छा, आिव�कार इ�यािद िनमा�ण करतात आिण �या सा�य कर�या�या साधनांचा िवकास 
करतात  .िनर�रता पदान�ुमाला चालना देते , तर िश�ण समानता आिण तक� श�ुते�या 
क�पनेवर जोर देते. 
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५. लोकसं�यचेा �फोट: आप�या लोकसं�येतील �फोटामळेु िनधा��रत उि�� े सा�य 
कर�याची रा��ाची �मता कमी झाली आहे  .आप�या िव�मान लोकस�ंयेम�ये दररोज 
समुारे ४६ ,५०० �य�� िकंवा दरवष� १७ दशल� �य�� िकंवा एका दशकात १७० 

दशल� लोक जोडले जातात  .�यामुळे मोठ्या आिण वाढ�या लोकस�ंयेमळेु ग�रबी दूर 
कर�यासाठी आिण जलद िवकास घडवून आण�या�या सव� �य�नांची पराका�ा होते. 
६) पॉवर एिलट: आप�या दशेात सरकार ही सामािजक बदलाची �मखु सं�था आह े .
सरकारी सं�थांनी सामािजक बदलाचा चांगला भाग उ�ेिजत आिण िनद�िशत केला आह े.

समाजाचा िवकास हा राजक�य उ�च�ूं�या �कारावर अवलंबून असतो .�यामळेु 
सरकारम�ये नािव�यपूण� आिण सधुारणावादी काय� स�ाधारी वगा�वर अवलंबून असतात .
काही समाज क�याणासाठी वचनब� आहेत, परतं ु अनेक िनिहत �वाथा��या आधारावर 
काय� करतात. 
 
तमुची �गती तपासा 
�� - भारतातील सामािजक बदलाचंी कारणे सागंा.  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________  
 

५ .६  �ामीण सामािजक जीवनात बदल 
 
 भारतातील बह�स�ंय लोक �ामीण भागात राहतात )६८ .८ %), भारतीय समाज हा 
�ाम�ुयाने �ामीण समाज आहे  .�ामीण भागातील लोक शेती िकंवा संबंिधत �यवसायातून 

आपला उदरिनवा�ह करतात .याचा अथ� शेतजमीन ही स वा�त मह�वाचे उ�पादक ससंाधन 
आहे, परतं ु अनेक भारतीयांसाठी ही एक मह�वाची मालम�ा आहे  .जमीन हे केवळ 
‘उ�पादनाचे साधन’ नाही िकंवा केवळ ‘मालम�ेच े �व�प’ नाही  .शेती हा केवळ 

उपजीिवकेचा एक �कार नसून जीवनाचा एक माग� आहे .आप�या कृषी प�ती आिण नमनुे 
आप�या कृषी पा��भूमीवर शोधले जाऊ शकतात  .उदाहरणाथ� , भारतातील िविवध �दशेात 
नवीन वषा�चे बह�तेक सण - जस े क� मकर सं�ांती , गढुीपाडवा, महारा��ात अगेरा, 
तािमळनाडूमधील प�गल, पंजाबमधील बैसाखी, आसाममधील िबह�, कना�टकातील उगादी  - 

मु�य कापणीचा हंगाम साजरा करतात आिण नवीन कृषी हगंामाची स�ुवात सूिचत 
करतात. 
 
कृषी आिण स�ंकृती: भारत हा �ाम�ुयाने �ामीण दशे आहे .2011 �या जनगणननेसुार, 
देशातील ६८ .८ ट�के लोकस�ंया आिण ७२ .४ ट�के कम�चारी �ामीण भागात राहतात .

शेती आिण सं�कृती यांचा जवळचा संबधं आहे .देशा�या वेगवेग�या �दशेांम�ये शेतीच े
�व�प आिण सराव मोठ्या �माणात बदलतो आिण ह े फरक वेगवेग�या �ादेिशक 
सं�कृत�म�ये िदसून येतात  .अस े �हटले जात े क� �ामीण भारतातील सं�कृती आिण 

सामािजक रचना या दो�ही गो�ी शेती आिण कृषी जीवनप�तीशी घ� बांधले�या आहते .
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बह�स�ंय �ामीण लोकसं�येसाठी शेती हे उपजीिवकेचे एकमेव मह�वाचे साधन असले तरी 
ते केवळ शेती नाही  .शेती आिण �ामीण जीवनाला आधार देणार ेअनेक उप�म आहते 
आिण हे उप�म �ामीण भारतातील लोकांसाठी उपजीिवकेचे �ोत देखील आहते.  
बारा बलतुेदार प�त ही आता�या महारा�� रा�या�या काही �देशांम�ये ऐितहािसक��्या 
वापर�या जाणा� या जात�वर आधा�रत बारा �यापारांची आनवुंिशक �ामसेवक �णाली होती .

बलतुेदाराला एका जिटल व�तिुविनमय �णाली अंतग�त गावातील उ�पादनांसह �दान 
केले�या सेवांसाठी मोबदला िमळत असे .बलतुेदार प�दतीन ेगावातील कृषी ��ेा ला आधार 

िदला  .या �णालीखालील नोकरांनी शेतक�यांना आिण गावातील आिथ�क �यव�थेला सेवा 
िदली .उदाहरणाथ� :मंिदराचा सेवक गरुव , �हावी, परीट धोबी, कंुभार, सतुार, लोहार, तेल 

�यावसाियक तेली, सोनार इ. 

 
dreamsvacationindia.wordpress.com 

 
कथा सांगणार,े �योितषी, पजुारी, पाणी िवतरक या ना�याने इतर अनके त� आिण 
ह�तकला �य��चा �ामीण जीवनाचा आधार असतो  .जरी ह ेपारपंा�रक �यवसाय नाकारले 
गेले असले तरीही �ामीण अथ��यव�थेचा वाढता पर�पर संबंध आहे;  �यामळेु अनके 
वैिव�यपूण�  �यवसाय स�ु झाले आहेत  .�ामीण भागात अनेक लोक �ामीण िबगरशेती 
काया�त काम करतात िकंवा �यांची उपजीिवका असते  .उदाहरणाथ� , �ामीण लोक सरकारी 
सेवा जसे क� टपाल सेवा आिण िश�ण िवभाग, कारखा�यातील कामगार िकंवा सै�यात 
नोकरी करणार ेलोक आहेत ज ेिबगर -कृषी काय� देखील करतात. 
 
वषा�नवुष� नागरीकरणात होत असले�या ि�थर सं�मणामळेु लोकस�ंया, कम�चा� यांची 
स�ंया आिण दशेा�या जीडीपीमधील �ामीण वाटा कमी होत आह े .२००१  ते २०११ 
दर�यान, भारता�या शहरी लोकसं�येम�ये ३१ .८ % ने वाढ झाली असून �ामीण 
लोकसं�येम�ये १२ .१८ % वाढ झाली आहे  .या कालावधीत शहरी लोक स�ंयेतील प�नास 
ट��यांह�न अिधक वाढीचे �ेय �ामीण  -शहरी �थलांतर आिण �ामीण वसाहत�चे शहरीम�ये 

पनुव�ग�करण )�धान २०१३) होते  .लोकसं�येचा अंदाज असे दश�िवतो क� भारत २०५० 
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पय�त �ाम�ुयाने �ामीण राहणार आह े�यानंतर शहरी लोकस�ंया �ामीण लोकस�ंयेला माग े
टाकेल असा अंदाज आहे )सयं�ु रा�� २०१२). 
 
अिनयोिजत �ामीण ते शहरी �थलांतर, िवशेषत  :चांग�या आिथ�क संध��या शोधात , शहरी 
सिुवधांवर गभंीर दबाव आणत आहे आिण �ामीण भागातून मोठ्या सं�येने कमी वतेना�या 
�थलांत�रतांना अ�व�छ आिण वंिचत प�रि�थतीत राह�यास भाग पाडत आहे  .�ामीण 
भागातून शहरी भागात होणार े अिनयोिजत �थलांतर थांबव�यासाठी िकंवा कमी 
कर�यासाठी आिण दशेातील बह�स�ंय लोकस�ंयचेी सामािजक आिथ�क प�रि�थती 
सधुार�यासाठी, �ामीण अथ��यव�था मजबूत करणे आिण �ामीण आिथ�क 
ि�याकलापांम�य े रोजगारा�या संधी िनमा�ण करण ेआव�यक आहे. दरडोई �ामीण आिण 
शहरी उ�प�नातील असमानता कमी कर�यासाठी �ामीण कुटंुबां�या आिथ�क प�रि�थतीत 
सधुारणा करण े देखील आव�यक आहे  .यासाठी शहरी भारता�या तलुनते �ामीण 

अथ��यव�थेत ल�णीय  वाढ आव�यक आहे  .पर ◌ंपरनेे, कृषी हे �ामीण अथ��यव�थेचे 
आिण �ामीण रोजगाराचे �मखु �े� आहे  .देशा�या �ामीण आिण एकूण अथ��यव�थेत 

आिथ�क वाढ आिण प�रवत�नाचा मह�वाचा �ोत �हणून कृषी �े�ातून उ�पादन आिण 
�यवसाया�या संरचनेतील स�ंमण अिधक उ�पादक िबगरशेती �े� मानले जाते .परतं ु ,

अनेक िव�ानांनी अस े िनरी�ण न�दवले आहे क� भारतीय अथ��यव�थेत अितशय संथ 
गतीने असे सं�मण होत आहे ) .अ�वाल आिण कुमार २०१२ ; मौय� आिण वशंैपायन 
२०१२; पापोला २०१२) 
 

The impact of the Green Revolution on structural change | 
voxdev.org 

 
ह�रत�ातंी: पण १९६० आिण ७०  �या दशकात ह�रत �ांतीनतंर उ�पादकतेत आमूला� 
बदल झाला आिण �या भागात पा�याची उपल�धता आिण सपुीक जमीन होती �या भागात 
�याची ओळख झाली. 
 
ह�रत�ांतीचे फायदे असे क� भारताने �थमच अित�र� धा�य िनया�त कर�यास स�ुवात 
केली, रोजगारा�या संधी वाढ�या आिण शेतमजरुांची मागणी वाढली  .ही केवळ सरकारचीच 

नाही तर िबयाणे तयार करणा�या भारतीय शा��ाचीही मोठी उपल�धी होती .ह�रत�ांतीचे 
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अनेक तोटे होते;  जसे क� �ामीण भागात िवषमता वाढली कारण खाल�या वगा�न े िनवा�ह 
शेतीचा सराव केला आिण ते अित�र� उ�प�न क� शकले नाहीत, परतं ु �ीमंत 
जमीनदारांना HYV िबयाणे िवकत घेणे आिण नफा िमळवण ेपरवडणार ेआहे, सेवा वगा�च े
िव�थापन होत े )यांि�क�करण .शेती( , भाडेक�ंचे िव�थापन )जमीनमालकांनी अित�र� 

नफा िमळव�यासाठी भाडेक�ंकडून जमीन िहरावून  घेतली(, �ीमंत अिधक �ीमंत झाले 
आिण गरीब अिधक गरीब झाले कारण मोबदला जिमनीव�न रोखीत हलिवला गेला आिण 
शेतमजरुांची अिधक मागणी अस�यान ेमजरुी कमी झाली. 

 
iasmania.com 

 
तमुची �गती तपासा 
�� -उ�र थोड�यात �ामीण सामािजक जीवनातील बदल.  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 गावाची रचना बदलण े
भारत हा एक विैव�यपणू� दशे आहे �यात िविवध सं�कृती, िभ�न भाषा बोलणार े आिण 
िभ�न पा��भूमी असलेल े लोक राहतात  .देशातील लोकांचे भौगोिलक , आिथ�क आिण 
सामािजक मूळ हे या मनोरजंक िवषमतेच ेकारण आहे  .भारतातील ��येक गाव अि�तीय 

आहे आिण �या�या उ��ांतीची वेगळी  कथा आहे  .दशेाची �वयंपूण�ता आधिुनक यगुाने 
�भािवत झाली आहे आिण कालांतराने बदलली आहे.  
 
पायाभूत सिुवधा आिण जीवनशैली: कालांतरान ेभारतीय खेड्यांम�ये अनेक बदल झाल े
आहेत  .माती आिण खाच  अथवा कौलां�या�या छताने बांधलेली घर े िसम�ट�या छताने 
बदलली आहते  .अ�ंद गल ◌्�यांनी िव�तीण� सु -�कािशत र�ते बदलले आहेत .हातपपं 

आिण िविहरी बदलून नळ आिण सतत पाणीपरुवठा झाला आहे .बैलगाडीची जागा दचुाक� 
आिण चारचाक� वाहनांनी घेतली आहे .खेड्यापाड्यात जनरल �टोअस� आिण �यटुी पाल�र 
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आहेत .�ामीण भागातील �ी -प�ुषां�या पारपं�रक प ◌ेहरावा�या प�तीला आता पा�ा�य 
�भाव �ा� झाला आहे  .�थािनक �व�छतेची सम�या सोडव�यासाठी सरकारन े �व�छ 

भारत िमशन उप�म हाती घेतला आहे .खेड्यातील समदुायांना शौचालयाचा वापर 
कर�यास �ो�सािहत कर�यासाठी सरकारन ेआणखी काम केले आहे .लोकांना �व�छता  

आिण आरो�याचे मह�व यािवषयी जाग�क कर�यासाठी जनजागतृी काय��म स�ु कर�यात 
आले आहेत. 
 
साम�य�: जमीन सधुारणांनंतर समाजातील उ�च वगा�कडे फारच कमी श�� उरली होती 
आिण �यांना खेड्यात राह�याचा कोणताही फायदा वाटत न�हता आिण �यांना शहरी 
जीवनशैलीचा शोध �यायचा होता  .वाहतूक आिण दळणवळणा�या आधिुनक साधनांमळेु 
दूर झाले�या शहरांना मोठ्या जगाशी जोडले गेले आिण �यांची िवचारसरणी आिण 

मानिसकता बदलली .लोकांना जगातील उपल�ध पया�यांची जाणीव होऊ लागली आिण 
�यांना अिधक ए�स�लोर करायचे होते .�ामीण भागात बा� जगाशी संपक�  वाढ�याने 

समाधानाची पातळी कमी होऊ लागली  .उ�च वग� खड्ेयां�या िव�मान सामािजक आिण 
सां�कृितक संचाम�ये ह�त�ेप करतो आिण �यात प�रवत�न कर�याचा �य�न करतो .�या 

प�रवत�नाचा प�रणाम �हणजे �ामीण भारताचा नवा चेहरा उदयास आला .�ामीण भागातील 
�थि◌रता िबघडली आिण �यामळेु भारतीय गावां�या रचनते �िति�यांची साखळी स�ु 
झाली. 
 
उपजीिवका: कृषी कारािगरां�यित�र� सतुार, िवणकर, कंुभार, सवुण�कार, लोखंडी 
इ�याद�चा उपजीिवका कमावणारा एक मोठा भाग बनला आहे  .शहरी �े�ा�या वाढ�या 

�भावामळेु लोकांना उ�प �नाचे िविवध �ोत वापर�यास भाग पाडले आहे  .�ामीण भागातील 
अनेक कलाकार चांग�या उ�प�नासाठी शहरांम�ये �थलांत�रत झाले .िवदेशी व�तंूमळेु 

ह�तकले�या व�तंूची मागणी कमी झाली आहे .देशभरातील िवकासाबरोबरच �व�त िवदेशी 
व�तंू�या मागणीमळेु �थािनक कारािगर ◌ा◌ं�या �मता कमी झा�या आहेत  .कारािगरांना 

परदशेी बाजारपेठेतील �चंड �पध�चा सामना करावा लागला आिण �यांच े जगणे कठीण 
झाले .�वदेशी उ�पादनांचा वापर वाढ�याने �वावलंबी समाज अडचणीत येऊ लागला .

कालांतरान ेिनमा�ण झालेला समतोल िबघड�याने लोक गावाबाहरे सधंी शोधू लागले. 
 
अथ��यव�था: गावकरी �वावलंबी होते .�यांनी �यां�या जग�यासाठी परुसेे अ�नधा�य 
िनमा�ण केले  .आधिुनक यगुाची ओळख क�न िद�यान े �ामीण भागातील लोक 
उपजीिवकेसाठी शहरांकडे �थलांतर क� लागल,े प�रणामी �ामीण अथ��यव�थेत मोठा 
बदल िदसून आला  .कृष ◌ी आिण �थािनक ह�तिनिम�त उ�पादनांवर ल� क� ि�त कर�यात 
आले  .औ�ोिगक�करणान े गावां�या आिथ�क रचनेवर वच��व गाजव�यास स�ुवात केली 

�यामळेु खेड्यांम�ये मोठे प�रवत�न झाले .प�ुषांनी गावाबाहेर कामासाठी जायला स�ुवात 
के�याने समाजातील ल�िगक िविवधता बद लली. 

 
लोकसं�या: अिधकािधक लोक चांग�या उपजीिवके�या शोधात शहरांम�ये �थलांतर क� 
लागल,े देशा�या �ामीण शहरी लोकसं�येम�ये मोठा बदल झाला आहे  .प�रणामी शहरी 



94 
 

आिण �ामीण भारतातील लोकस�ंयेची घनता �यानसुार बदलते .खेड्यातील प�ुषांचे 
शहरांकडे �थलांतर झा�या मळेु िलंग गणुो�रही बदलले आह.े 

 
भूगोल: आधिुनक यगुात शहरांचा िव�तार वेगान े होत आहे  .शहरांसाठी �गत पायाभूत 

सिुवधा िवकिसत कर�यासाठी शेतक�यांना �यां�या जिमनी कमी िकमतीत िवकायला भाग 
पाडले जाते .गावां�या सीमा कमी होत आहेत आिण शहर े �यांची जागा घेत आहेत 

ज◌्यामळेु रोजगारा�या आणखी संधी िनमा�ण झा�यामळेु �ामीण भागातून शहरी �े�ाकडे 
लोकांच े�थलांतर वाढले आह.े 
 
तमुची �गती तपासा 
�� - बदल�या गावाची रचना �प� करा.  
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

५ .७  सारांश: 
 

सामािजक बदल �हणजे समाजा�या सामािजक �यव�थेतील बदल  .सामािजक 
बदलाम�ये िनसगा�तील बदल, सामािजक सं�था, सामािजक वत�न िकंवा सामािजक सबंंध 
समािव� असू शकतात  .सामािजक बदल सामािजक �गती िकंवा सामािजक सां�कृितक 

उ��ांती�या क�पनचेा संदभ� घेऊ शकतात .सामािजक बदल सां�कृितक , धािम�क, 
आिथ�क, वै�ािनक िकंवा तांि�क श���ार े चालवले जाऊ शकतात  .सामािजक बदल 

�हणजे समाजा�या सामािजक �यव�थेतील बदल .सामािजक बदलाम�ये िनसगा�तील 
बदल, सामािजक सं�था, सामािजक वत�न िकंवा सामािजक संबंध समािव� असू शकतात .
भारतातील सामािजक बदला�या िदशेचा संबधं आहे तोपय�त, आधिुनक मू�ये, प�ती 
आिण सं�था आ�मसात कर�यावर आधा�रत बदलाबरोबरच सां�कृितक सात�यही 
ल�णीय आहे  .पारपंा�रक नमनुे ि�थर ठेवलेले नाहीत आिण आधिुनक वत�न सामा�यतः 
दीघ�काळ चालले�या कृती�या नम�ुयात बसवले जाते.  
 

५ .८  �व -अ�यास:  
 
��१. सामािजक प�रवत�नाची सकं�पना �ा. 
�� २. सामािजक बदलाचे �व�प यावर छोटी टीप िलहा . 
�� ३. सामािजक बदलाचे घटक कोणते आहते? 
�� ४. सामािजक बदलाची कारणे �ा. 
�� ५. �ामीण सामािजक जीवनातील बदलाच ेथोड�यात उ�र �ा . 
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६ 

सामािजक बदलाशी सबंंिधत सकं�पना - I 

 
�करणाची �परषेा 
 

६.१  पाठlची उ���टे. 

६.२  ��तावना.  

६.३  सां�कृ�तकरण संक�पना-�या�या.   

६.४  सं�कृतीकरणाची ���या. 

६.५  सां�कृ�तकरणाची व�ैश��ये. 

६.६  सं�कृतीकरणास चालना देणारे घटक. 

६.७  सं�कृती कर�याला �वरोध करणारे घटक. 

६.८  पाि�चमा�यीकरणाची  

६.९  पाि�चमा�यीकरणाची वै�श��ये. 

६.१०  भारतीय जीवनावर पा�चा�य सं�कृतीचा झालेला �भाव:  

६.११  साराशं. 

६.१२  �वा�याय. 

६.१३  संदभ� सूची. 

 

६.१ उि�� े
 
१. सां�कृितकरण संक�पना समजावून घेणे 
२. भारतीतील सां�कृितकरणाची विैश�्ये अ�यासणे. 
३. पाि�मा�यीकरणाची वैिश�्ये जाणून घेणे..    
४. सं�कृतीकरणास चालना दणेार ेघटक जाणून घणेे. 
५. भारतीय जीवनावर पा�ा�य सं�कृतीचा झालेला �भाव जाणून घणेे. 
 

६.२ ��तावना  

 
सा�ंकृतीकरण (Sanskritization ) 



97 
 

भारतीय समाजातील सामािजक आिण धािम�क प�रवत�न �ि�या �प� 
कर�यासाठी डॉ. एम. एस.  �ीिनवास यांनी सं�कृतीकरण सकं�पनचेा उपयोग केला आह.े 
स�ुवातीला सां�कृतीकरणाऐवजी �ा�णीकरण ही सं�ा �ीिनवास यांनी वापरली.  कुग� 
समाजातील �ा�हण वगा�तील लोकांच े आचार-िवचार, पेहराव, आहार िवषयक गो��च े
अनकुरण किन� जातीतील लोक आपला सामािजक दजा�  उंचाव�यासाठी करीत असत ह े
जे�हा �ीिनवास यांना आढळून आले ते�हा �यास �ा�हणीकरण अशी स�ंा �यांनी 
वापरली.  �ीिनवास यांनी �ामीण समदुायातील जाती िवषयी�या केल�ेया अ�ययना�या 
आधार े�ा�णीकरण ही प�रवत�नदश�क संक�पना �थम उपयोगात आणली.  �यां�या मते, 
''खाल�या जातीचे लोक �ा�हण जाती�या रीती�रवाज, �था-परपंरा, िविधिवधान, िव�ास 
यांचा एक आदश� जीवन शैली �हणून �वीकार करतात आिण �यांनी अश�ु मानले�या 
गो��चा (म�पान, मांसभ�ण) �याग करतात'' या �ि�येला �ा�हणीकरण अस े �हणतात. 
परतं ुव�र� जाती�या परपंरांचे, �रती�रवाजांच े अनकुरण कर�याची �व�ृी किन� जातीतील 
लोक ��येक �ादेिशक समाजात कमी अिधक �माणात करीत असत असे �ीिनवास यांना 
जे�हा आढळून आले ते�हा �ा�णीकरणाऐवजी सां�कृतीकरण हा श�द वापर�यास स�ुवात 
केली.  �हणून �ा�णीकरण हा श�द�योग फ� कुग� समाजातील प�रवत�नासाठी वापरला 
तर सां�कृतीकरण हा श�द�योग सव� �ादिेशक समाजातील प�रवत�नासंबंधी वापरला. 

 
भारतात पा�ा�य आिण भारतीय अशा दोन पर�परिवरोधी सं�कृती एकमेकां�या 

संपका�त आ�या व �याचा पर�परांवर प�रणाम व �भाव घडून आला. असा प�रणाम घडून 
येणे हेही �वाभािवकच असते. दोन िविभ�न सं�कृतीचा जसा पर�परांवर �भाव पडतो, तसा 
�भाव एकाच सं�कृतीत अनेक �तर अस�यामळेु �ा �तरांचाही �भाव पडतो. 
गणुवैिश�्याची दवेाणघेवाण स�ु होत.े  सव�सामा�य रीतीन े�ामीण �ामीण सं�कृती �व�प 
आिण िकंवा एक�प असली तरी ितचा ित�या पोटात उ�च-नीच, व�र� - किन� अस े
िविवध �तर असतात.  उदाहरणाथ� �ा�हण व त�सम जातीची सं�कृती, मराठा, कुणबी 
जातीची सं�कृती व महार - मांग यासार�या शू� समज�या जाणा�या जातीची सं�कृती अस े
िभ�न - िभ�न �तर असतात.  ते पर�परां�या संपका�त यतेात व �यांचा पर�परांवर �भाव 
पडतो. 

 
अशा रीतीन,े “दोन िकंवा अनेक सं�कृत�चा पर�परांवर �भाव पडून �यां�यात 

सम�वय िकंवा संगतीकरण घडून ये�याची �ि�या �हणजे सं�कृतीकरण.”                       
                                   
 

६.३ सां�कृितकरण संक�पना - �या�या   
 

डॉ.  एम. एस. �ीिनवास यां�या मत,े ''सं�कृतीकरण �हणजे अशी �ि�या क� �या 
�ि�ये�ार े िन�न िहंदू जातीचे िकंवा समूहाचे लोक उ�च जातीच े रीती�रवाज,  कम�कांड 
आिण िवचार आ�मसात क�न उ�च सामािजक ि�थती �ा� के�याचा दावा करतात या 
�ि�या �ि�येला सं�कृतीकरण �हणतात.'' थोड�यात, ''स�ंकृतीकरण याचा अथ� �हणज े
ससुं�कृत समाजाचे िवचार व मू�य  आ�मसात  करणे  होय.''      
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    िकंवा                                                            
''किन� जाती अगर जमात�नी व�र� जातीची जीवन प�ती �वीकारणे �हणजे सं�कृतीकरण 
होय.''                     िकंवा               
                               '' उ�च 
जात�चे अनकुरण कर�याची �ि�या �हणज ेसं�कृतीकरण होय. '' 
 

६.४ सं�कृतीकरणाची �ि�या 
 
         भारतात अनेक जाती आहेत. भारतीय सं�कृती जरी एकच असली तरी 
भारतातील िविवध जाती आप�या िविवध सं�कृती कायम िटकवून आहेत. ��येक जाती�या 
वेगवेग�या �था, चालीरीती, ��ा, सण-समारभं, पोशाख िभ�न असतात. उ�च जाती व 
�जाती यात सां�कृितक ��्या अनेक भेद आढळतात. आज बह�तेक उ�च जाती 
पा�ा�यां�या िश�ाचाराच,े सवय�चे व पोशाखांचे अनकुरण करतात.  या अनकुरणाला 
आधिुनक�करण �हणतात.  उ�च जातीतील आधिुनक�करण शी� गतीन े होते.  तर िन�न 
जातीत ते मंद गतीन े होते. तसेच शहरात आधिुनक�करणाची गती जा�त असत.े तर 
खेड्यात ही गती फार कमी असत.े �हणजचे एका अथा�न े सं�कृतीकरण �हणजे 
आधिुनक�करण होय. आप�या जातीला उ�च समजाव,े सामािजक �तरीकरणात उ�च 
�थान �ा� �हावे �हणून ती जात आधिुनक�करणा�या मागे धावत.े याचा अथ� असा क� 
सां�कृितकरणाचा  उ�ेश उ�च पद �ा� क�न घे�याचा असतो. 
 
याचा अथ� असा क�, " उ�च जातीच ेअनकुरण कर�याची �ि�या �हणजेच सं�कृतीकरण 
होय.''  
 
सं�कृतीकरण ही �ि�या असून ती सव� समाजात स�ु असत.े 
 
सं�कृतीकर�या�या �ि�येची ल�ण े:- 
१)  उ�च व िन�न जातीत पर�पर संबधं असणे. 
२)  उ�च जाती�या संपका�मळेु िन�न जाती�या सं�कृतीत प�रवत�न घडून येते. 
३)  िन�न जाती उ�च जातीचे अनकुरण करतात. 
४)  िन�न जाती आपले सामािजक �थान व �ित�ा जोपास�याचा �य�न करतात. 
५)  व�र� जातीचे आचार-िवचार, �यवहार, धािम�क कम�कांड यांचा �वीकार करतात. 
६)  सं�कृतीकरण �ि�या संप�न हो�यासाठी एक - दोन िपढ्यांचा कालावधी आव�यक 
असतो स�ंकृती कर�याचा संबधं �य�� िकंवा कुटंुबातील           समूहाशी असतो. 
७)   सं�कृतीकरणाचा संबधं �य�� िकंवा कुटंुबातील समूहाशी असतो. 
८)  सं�कृतीकरणाचे अनेक आदश� असू शकतात. 
९)  सं�कृतीकरण ही अंतज�नीत प�रवत�नाचा �ोत आह.े 
१०)  सं�कृतीकरणाची �ि�या बह�आयामी आिण साव�भौम आह.े 
११)  सं�कृतीकरण ही �ि�या दहुेरी आह.े 
१२)  सं�कृतीकरण ही सामािजक गितशीलतेची �ि�या आहे. 
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१३)  सं�कृतीकरण ही सामािजक प�रवत�नाची �ि�या आहे. 
 

६.५ सा�ंकृितकरणाची वैिश�्ये 
 
सं�कृतीकर�या�या �ि�येची वैिश�्ये पढुील�माणे सांगता येतील. 

 
१)  �ा�णीकरण याप�ेा �यापक  :- 
�ीिनवास यांनी �ा�हणीकरण या संक�पनेप�ेा सं�कृतीकरण  या  संक�पनसे  अिधक 
�ाधा�य िदले आह.े  �यांची �याची �यांनी काही कारण ेसांिगतली आहेत.  सं�कृतीकरण ही  
�ा�हणीकरणापे�ा �यापक स�ंा आह.े  वैिदक काळात �ा�ण मांसभ�ण व म� सेवन 
करीत पशू बळी दते असत.  उ�र वैिदक काळात मा� �यांनी या गो�ीचा �याग केला.  आज 
बह�स�ंय �ा�हण शाकाहारी असून ते म�पानाचा िनषेध करतात.  �ा�हणीकरणा�या 
�ि�येत नेहमीच समूह �ा�हण असतो.  इतर जाती �ा उ�च जाती�या आचार िवचारांच े
अनकुरण करताना िदसतात. दि�ण भारतातील लोहार �वतःलाच िव�कमा�  �ा�ण 
मानतात. ते जानव ेघालतात व इतर िन�न जातीय �यांचे अनकुरण करताना िदसतात. 
 
२)  आंधळे व अिववेक� अनकुरण :- 

सं�कृतीकरणा�या  �ि�येत काही वेळा किन� जाती वत�मानकाळातील 
आदशा�नसुार यो�य व काया��मक ठरणा�या आप�या आचरणाचा �याग क�न �या जागी 
�ा�णां�या यो�य नीितमू�यांबरोबर अयो�य गॊ��चे अंधानकुरण करतात. अिववेक� 
आचरणा�या अनकुरणाचे एक उदाहरण �हणजे �ा�हण व इतर उ�चजातीय �ीकडून ितने 
पतीला परम�ेर मानण,े पतीने जेव�यानंतर ितने जेवण,े पती�या दीघा�य�ुयासाठी ितन े
�तवैक�ये करणे, प�ु �ाि� ह ेधािम�क कत��य मानणे इ�यादी अप�ेा िन�न जातीय  लोकही  
ि�यांकडून करतात. सं�कृतीकरणात  या आिण अशाच आचार चांग�या वाईट  गॊ��च े - 
िवचारांचे अनकुरण किन� जातीकडून होत.े  �यामळेु सं�कृतीकरण हे उ�च जाती�या 
जीवनप�तीचे आंधळे व अिववेक� अनकुरण ठरत.े 
 
३)  �भावशाली जात�चे अनकुरण :- 

�ीिनवास यां�या मते किन� जात�नी काही काळ �ा�हणांच ेअनकुरण केले.  परतं ु
नंतर किन� जात�नी �थािनक �भावशाली जात�चे अनकुरण कर�यास स�ुवात केली.  
�ीिनवास यां�या मते �या जातीची लोकस�ंया इतर जाती प�ेा अिधक असत,े िज�याकडे 
आिथ�क व राजक�य स�ा असत,े जातीचा रचनेत िजचा धािम�क दजा� उ�च असतो, �या 
जातीम�ये उ�चिशि�त  व उ�च �यावसाियकांची सं�या अिधक असते ती जात �या भागात 
�भावशाली ठरत.े  अशा जातीकडे मोठ्या �माणात शेतजमीन असत.े  �यामळेु ितला �या 
भागात �ित�ा - वच��व लाभलेले असते. अशा जात�चे अनकुरण िन�न�तरीय जाितयां 
कडून केले जात.े 
 
४)  धािम�क िवध�चे अनकुरण :- 
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काही वळेा काही किन� जाती आिथ�क व राजक�य ��्या स�ाधारी अस�याच े
िदसून येत.े  पण धािम�क ��्या मा� �यांना उ�च सामािजक �थान िमळालेल े नसते.  हे 
�थान �ा� झा�यािशवाय �यांचे सं�कृतीकरण झाले असे �हणता येत नाही. �यामळेु 
आिथ�क व राजक�य ��्या शि�शाली व �भावशाली असणा�या किन� जाती उ�च जातीच े
धािम�क िवधी व कम�कांड आ�मसात क�न आपला दजा�  उंचावला अशा असा दावा 
करतात. �यामळेु सं�कृतीकरणात धािम�क िवध��या अनकुरणास िवशेष मह�व �ा� झालले े
िदसते. 
 
५)  आिथ�क ि�थतीशी संबंध नाही :- 

आिथ�क उ�नती होणे ही सं�कृती कर�याची आव�यकता नाही. आिथ�क उ�नती 
बरोबरच सं�कृतीकरण झालचे पािहजे अस ेनाही. सं�कृतीकरणाबरोबरच आिथ�क उ�नती 
झालीच पािहजे असे नाही. एखा�ा किन� जातीन े अगर आिदवासी जमातीने राजक�य 
स�ा ह�तगत के�यास �यामळेु ितची आिथ�क उ�नती होऊ शकते. तसेच सं�कृतीकरण ही 
होऊ शकते. मा� सां�कृितकरणामळेु आिथ�क उ�न�ी होतेच अस े नाही. या संदभा�त 
�ीिनवास यांनी �हसूैरजवळील रामपरुा खेड्यातील अ�प�ृयांचे उदाहरण िदले आहे. �यांच े
खूप मोठ्या �माणात सं�कृतीकरण झा�याचे िदसते.  मा� �यां�या आिथ�क ि�थतीत 
कोणताही बदल झालेला िदसत नाही. 
 
६)  दहुरेी �ि�या :- 

सं�कृतीकरण ही एकमाग� �ि�या नसून दहुरेी �ि�या आह.े  सं�कृतीकरणा�या  
�ि�येत किन� जाती जमाती कडून अशा काही गो�ी �वीकार�या जातात क� �यामळेु 
�यां�या आचार िवचारात फरक पडतो. तसेच या िन�न जात��या काही आचारांच ेअनकुरण 
�ा�णांकडूनही केल े जात.े �ा�हण मंडळी भारतभर पूजनीय असणा� या महान िहंद ु
देवतां�या बरोबरच काही  �थािनक दवे - देवतांची पूजा करताना आढळतात. काही अशीही 
उदाहरणे सापडतात क�, �ा�हण आप�या �ा�हणेतर िम�ां�या �ार े देवतांना पशू बळी 
देतात. अथा�तच �थािनक सं�कृतीत द�ेयापे�ा घे�याची �व�ृी अिधक  िदसून येते.  
 
७)  आिदवासी जमातीच ेसं�कृतीकरण :- 

सं�कृतीकरणाची �ि�या केवळ िहदूं धमा�तील किन� जाती परुतीच मया�िदत 
नसून ती आिदम �े�ातही िदसनु येते. बह�तेक आिदम जमातीत शेजारी िहंदू अस�यान ेफार 
वषा�  पूव�पासून आद�म जमातीने सं�कृतीकरणा�ार े िहंदू�ंया ��ा व कम�कांडांचा �वीकार 
केलेला िदसतो.  उदाहरणाथ� िहमालयातील था� व खासा जमात�नी जानवे व िहंदू 
कम�कांड �वीका�न ठाकूर लोकांशी िववाह संबधं जोडून �वतं� �ि�य �हणून संबोध�यात 
पय�त मजल मारली आहे. पि�म भारतातील िभ�ल व म�य भारतातील ग�ड व उराल 
जमात�नीही सं�कृतीकरणा�ार े�वतं� जाती व दजा�ची मागणी केलेली िदसून यतेे. 
 
८)  अिनि�त कालावधी :-  
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सं�कृती कर�या�या �ि�येत समूहाला उ�च �थान व दजा� आपोआपच �ा� होत 
नाही. �यासाठी अिनि�त काळापय�त वाट पाहावी लागत.े �यासाठी सतत दबाव टाकत 
रहाव ेलागत.े 
 

सं�कृतीकरण किन� जातीला उ�च �थान �ा�ीसाठी जरी सहा�यक ठरले नाही 
तरी ते मांसभ�ण, म�पान, अश�ु �यवसाय इ�यादी �याग कर�यास व सां�कृितक परपंरा 
िव�ास व देवदेवता इ�याद�चा �वीकार कर�यास रोखू शकत नाही. अशा �कार े
गितशीलतेचा उ�ेश सफल न होता ही सं�कृतीकरणाची �ि�या लोकि�य होऊ शकते. 
 

६.६ सं�कृतीकरणास चालना देणार ेघटक 
 

भारतात  सं�कृतीकरणाची �ि�या �ाचीन काळापासून चालत आलेली िदसून 
येते. या �ि�येत चालना देणार ेघटक वेगवेग�या कामात वेगवेगळे अस�याच ेिदसून येत.े  
 
१)  राजाची कृपा��ी :-   
पूव� भारतात छोटी छोटी रा�ये होती. राजा�या सेवेत असले�या  काही किन� जात�ना 
आपला सामािजक दजा�  उंचाव�याची संधी िमळत अस.े राजे लोक आप�या सेवेत 
असणा�या किन� जातीतील लोकांची �वामीिन�ा, य�ुातील शौय�, इमान े इतबार े
िनभावलेली कत��य े इ�यादीमळेु संत�ु होऊन �यांना इनाम, वतन, िकताब, �ित�ा बहाल 
करीत. अशा�कार े राजाची कृपा��ी लाभ�यान े काही किन� जातीतील लोक �वतःला 
उ�च दजा�चे मानू लागले. 
 
२)  तीथ��े�े :- 
�ीिनवास �हणातात क�, भारतातील तीथ��े�ाचा सां�कृितकरणातील सहभाग मोठा आह.े 
तीथ��े�ां�या अिभ�े�ात अनेक जाती धमा�चे लोक एक� येतात. �या िठकाणी उ�च - नीच, 
�बळ - दबु�ल, जातीचे लोक एक� जमतात. किन� जातीतील लोकांना तेथे राह�न �बळ व 
उ�च जाती�या आचार िवचारांचे अनकुरण कर�याची संधी िमळत.े 
 
३)  ि�िटश राजवट :- 
ि�िटश राजवटीत सं�कृतीकरणास िवशेष चालना िमळाली. ि�िटश राजवटीत 
औ�ोिगक�करण, नागरीकरण, �यवसाय गितशीलता, सा�रता �सार, दळणवळणाची �गत 
साधन े व पा�ा�य तं��ान इ�यादी चा �भाव पडून किन� जात�ना काही सोयी सवलती 
िद�या. �यां�यावरील काही पारपंा�रक िनब�ध उठवल.े �यामळेु किन� जातीतील लोकांना 
खाणेिपणे, आचार-िवचार, पूजाअचा� इ�याद�त बदल घडवून आणण ेश�य झाले.  मागास 
जाती�या सघंटना उदयास यऊेन �यांनी आप�यासाठी सधुारणा माग�यास �ारभं केला. 
तसेच या संघटनांनी आप�या लोकांना �वतः�या अिन� �था व सवय�चा �याग कर�यास 
सचुिवले. प�रणामी सं�कृती कर�याचा माग� सलुभ हो�यास मदत झाली. 
 
४)  जनगणना :- 
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भारतीयांची आिथ�क, धािम�क व सामािजक ि�थती जाणून घे�या�या उ�ेशाने ि�िटश 
शासनान े स�ु केले�या जनगणनते जातवार न�द होऊ लागली. �यामळेु किन� जात�ना 
आपले �थान उंचाव�याची संधी िमळाली.  ब�याच किन� जात�ना आपली उ�च जात 
�हणून जनगणनेत न�द क�न घतेली.  लेखी न�द झा�याने किन� जात�ना उ�च जात 
�हणून कायदशेीर मा�यता िमळ�यास मदत झाली. 
 
६)  भारतीय संिवधान :- 
�ीिनवास यां�या मतानसुार �वातं�यानतंर भारतीय सिंवधानान े संसदीय लोकशाहीतील 
राजक�य सं�थांचा �वीकार के�यामळेु ही सं�कृतीकरणाचा �सार हो�यास काही �माणात 
चालना िमळाली आह.े सं�कृतीकरणात म� िनषधे केला जातो. भारतीय संिवधानान े
दा�बंदीचे व �वीकारले आह.े 
 
७)  सं�कृतीकरणासाठी िन�न जाती समूहात प�रवत�नाची आकां�ा असली पािहज.े 
 
८)  �याचबरोबर वर�या जातीम�य ेखलेुपणा असावा. 
 
९)  िन�न जाती गटातील सद�यांनी राजक�य स�ा ह�तगत करण,े आिथ�क सबु�ा, 
िश�णाचा �सार, नेत�ृव, �यावसाियक गितशीलता ह े�ो�साहक घटक मह�वाच ेआहते.  
 
१०)  �वातं�य�ा�ीनंतर लोकशाहीचा �वीकार, �यातून सव� नाग�रकांना उपल�ध झालेली 
समान संधी, समता, अनसूुिचत जाती, अनसूुिचत जमाती�या िवकासासाठी राबिवले�या 
अनेक योजना याचा �भाव पडलेला आढळतो. 
 
११)  दळणवळण आिण संदशे वहना�या साधनामळेु जाती गटातील सामािजक अंतर 
घट�यास मदत झाली आह.े तसेच शहरीकरणातून तेथील िन�न जातीय गटांच े
सं�कृतीकरण िवशेष अडथळे न होता सभंव हो�याची श�यता जा�त आहे. 
 
१२)  जतीिन� �यवसाया�या ऐवजी न�या �यवसायाचे �चलन उदाहरणाथ� नोकरी, िश�क, 
टेिलफोन ऑपरटेर, निस�ग इ�यादी सं�कृतीकरणाला प�ुी दणेार ेआह.े 
 

६.७ सं�कृती कर�याला िवरोध करणार ेघटक:- 
 

सामािजक प�रवत�नाच े िव�षेण कर�या�या ��ीने सं�कृतीकरण या संक�पनेची 
उपय�ुता खूपच मया� िदत आहे असे �ीिनवास यांनी �हटले आहे. �यां�या मते, ही 
संक�पना अ�यतं िवजातीय आहे. ती एकच एक संक�पना नसून अनेक संक�पनांची 
गोळाबेरीज आह.े  सं�कृतीकरण हे अ�यंत िव�ततृ अशा सां�कृितक �ि�यचेे केवळ नाव 
आहे. सं�कृतीकरण संक�पन�ेया मया�दा पढुील �माणे आहेत.  
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१)  एक सं�कृती कर�याची एक मया�दा अशी क� या संक�पन�ेया सहा�याने 
जाित�यव�थेवर आधारले�या भारतासार�या समाजातील सामािजक प�रवत�नाच े �व�प 
जाणून घतेा येत.े इतर समाजासाठी जेथे जाती�यव�था नाही तेथे ही संक�पना उपय�ु 
ठरत नाहीत.  
२)  सं�कृतीकरणातून येणा� या गितशीलतेमळेु समूहा�या केवळ �थानात बदल होतो. 
संरचनेत बदल होत नाही. स�ंकृतीकरणाची �ि�या ही वण��यव�थेचे उ�चाटन न करता 
ितला अिधकच बळकटी आणते.  
 
३) �ीिनवास यांनी �हटले आह ेक�,  भूतकाळात अनेक किन� जातीने उ�च �थान �ा� 
केलेले आहे. आिण या जाती राजक�य आदशेामळेु िकंवा श�� �ा� क�न �भावशाली 
बन�या आहते.  
 
४)  सं�कृतीकरणाची संक�पना सामािजक प�रवत�नाचे िव�षेण म�ुयतः सं�कृती�या 
संदभा�त करत.े 
 
५)  भारता�या काही भागात इ�लामी परपंरांचेही अनकुरण केलेले िदसते. शीख धमा�त िहंद ू
व म�ुलीम परपंरांच ेअनकुरण िदसून येते. 
 

६.८ पाि�मा�यीकरण (WEATERNIZATION ) 

 
��तावना  :- 
 आधिुनक भारतीय सं�कृती ही �ाचीन िहंदू आिण मिु�लम सं�कृती आिण पा�ा�य 
सं�कृतीचे संयोजन आह.े 
 

पा�ा�यीकरण �हणजे पा�ा�य देशांची �हणजेच यरुोप आिण अमे�रका यांची 
सं�कृती �वीकारण.े याम�ये �या देशांचे खा�, पेय, पेहराव, राहणीमान इ�याद�चा समावशे 
होतो. 
 
पाि�मा�यीकरणाची संक�पना-�या�या  

पा�ा�य सं�कृती�या रगंात रगं�या�या �ि�येला पा�ा�यीकरण �हणतात. 
पा�ा�यीकरण ही अनकुरणाची �ि�या आहे. या �ि�ये�ार ेभारतीय लोक पा�ा�य स�यता 
आिण सं�कृतीचे अनकुरण करतात. 
 

पाि�मा�यीकरणा�या �ि�यतूेन पा�ा�य सं�कृती भारतात पसरली आह.े ही एक 
अशी �ि�या आह े�या�ार ेगरै-पाि�मा�य समाजा�या सं�था, �ान, ��ा आिण मू�यांम�ये 
बदल नैसिग�क बनतात. 
 
पाि�मा�यीकरणाची �या�या  :- 
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पा�ा�य देशांचा िवशेषतः ि�टीश राजवटीचा प�रणाम भारतीय समाज आिण 
सं�कृतीवर झा�याने भारतीय समाज आिण सं�कृतीत होत असले�या बदलांना 
पाि�मा�यीकरण �हटले जाते.  
 

पाि�मा�यीकरणाचा अथ� आिण �या�या पािह�यानंतर पाि�मा�यीकरण अिधक 
चांग�या �कार ेसमजून घे�यासाठी पा�ा�यीकरणाची विैश�्ये जाणून घेणे आव�यक आहे.   
 

६.९ पाि�मा�यीकरणाची वैिश�्ये. 
 

पाि�मा�यीकरणाची वैिश�्य ेखालील�माण ेआहते. 
 
1. नैितक तट�थता  :- 
पाि�मा�यीकरणाचे प�रणाम चांगले िकंवा वाईट असू शकतात. पाि�मा�यीकरणाची �ि�या 
नैितक��्या तट�थ आहे. पाि�मा�यीकरणाबाबत कोणताही मू�यमापन िनण�य देता यते 
नाही. आधिुनक�करणाचा उपयोग चांग�या बदलासाठी केला जातो, पण 
पाि�मा�यीकरणाचा वापर चांगला क� वाईट हे दश�वत नाही. 
 
2. मया� िदत संक�पना  :- 
पाि�मा�यीकरणा�या सीमा िनि�त आहते. आपण पि�मा�यांचे जे काही  अनकुरण करतो, 
�याचा उगम पि�मेतून झाला असे �हणणे चकु�च े ठरले. उदा = 1. ि��न धमा�चा उगम 
आिशयाम�ये झाला. 2. दशांश �णालीचा शोध �थम भारतातील शा��ांनी लावला. 
 
3. जाणीव-अचेतन �ि�या  :- 
पा�ा�यीकरण ही जाणीव अचेतन �ि�या आह.े अनेक पा�ा�य सां�कृितक घटकांचा 
समावेश आपण आप�या जीवनात नकळतपणे केला आहे आिण सामािजक बदल 
जाणीवपूव�क पािहल ेजातात. 
 
4. एक �ि�या  :- 
पा�ा�यीकरण ही एक �ि�या आहे. �या�ार े पाि�मा�य जीवनशैली, क�पना आिण 
सं�कृतीचा अवलंब केला जातो. कधी कधी माणूस म�ुाम पा�ा�य िवचार आिण सं�कृती 
अंगीकारतो. 
 
5. ि�िटशांनी आणललेी पा�ा�य सं�कृती  :- 
या �ि�येत ि�टीश रा�यक�या�नी �यां�यासोबत आणले�या सव� सां�कृितक घटकांचा 
�भाव समािव� कर�यात आला आहे. ि��न धमा�चा उगम आिशयाम�य ेझाला होता परंत ु
तो ि�टीशांनी भारतात आणला होता. 
 
6. गुंतागुतंीची �ि�या  :- 
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पा�ा�यीकरण ही एक गुतंागुतंीची �ि�या आह.े याम�ये पा�ा�य, औ�ोिगक आिण 
आधिुनक िव�ानाचा प�रणाम �हणून भारतीय समाजात होत असलेल ेसव� बदल समािव� 
आहेत. िह �ि�या गुंतागुतंीची तसचे बह��तरीय आहे. पाि�मा�यीकरणाची संक�पना 
भारतीय समाज आिण सं�कृतीत होत असले�या बह��तरीय बदलांची क�पना दतेे. 
 

६.१० भारतीय जीवनावर पा�ा�य स�ंकृतीचा झाललेा �भाव:  
 
भारतीय जीवनावर पा�ा�य सं�कृतीचा झालेला �भाव पढुील मदु्�ां�या आधार े

�प� करता येईल.  
 

पाि�मा�यीकरणा�या �भावामळेु भारतीय जीवनातील जाित�यव�था, िश�ण, 
सामािजक �बोधन, राजक�य �बोधन, संय�ु कुटंुब �यव�था, अथ��यव�था, िववाहसं�था, 
अ�प�ृयता आिण चालीरीती इ�याद�वर  �भाव झाला आह.े 
 
1. जाित�यव�थेवरील �भाव  :- 

पाि�मा�य सं�कृती�या �भावामळेु भारतात जाित�यव�थेचे बंधन तटूु लागल.े 
पाि�मा�य सं�कृती�या रगंात रगूंन सव� जात�चे अ�न, व�, राहणीमान, चालीरीती इ�यादी 
एक झा�या. जाती ऐवजी वगा�चा भेद �यां�यात िदसू लागला. खालील  घटकांमळेु  जातीची  
बंधने सैल झाली.  
 
i) औ�ोिगक�करण :- 
इं�जां�या आगमनाने भारतात नवीन उ�ोग आिण �यवसाय वाढल.े कारखा�यांम�ये सव� 
धम�, जातीचे लोक एक� काम करतात. �यां�या सम�या सार�याच आहते आिण �यांचे 
िहतही तेच आह.े एक� काम करणे इ�याद�मळेु एकमेकांशी संवाद साधण ेआव�यक झाल.े 
अशा ि�थतीत उ�च आिण नीचचा अथ� असू शकत नाही. �यामळेु जातीभेदाची बधंने सैल 
होऊ लागली. 
 
(ii) शहरीकरण :-  
औ�ोिगक�करणामळेु दशेात शेकडो लहान-मोठी शहर ेवाढू लागली आिण लाखो मजूर गाव े
सोडून शहरांम�ये काम क� लागल.े शहरां�या गद�मळेु दूरदूरव�न येणा�या लोकां�या 
जाती-धमा�चा िवचार कमी होऊ लागला. �यां�यावरील जातपचंायत�चे िनयं�ण सटु�याने 
जाितबंध सैल होऊ लागल.े अशा �कार,े नागरीकरणाने जाित�यव�था मोठ्या �माणात 
कमकुवत केली. 
(iii) वाहतकु�ची साधने :- 
दळणवळणा�या साधनांमळेु जातीचे बंधन सैल झाल.े वाहतकु�ची साधने: र�ेव,े बस, 
टॅ�सी, �र�ा इ�याद�नी �वास करणार े अ�प�ृयतेचा िवचार करत नाहीत, �हणून जे�हा 
पिहली �ेन स�ु झाली ते�हा लोकांनी ती� िवरोध केला, परतं ुआता सव� लोक �ेन आिण 
बसचा वापर करतात. 
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(iv) इं�जी िश�ण :- 
भारतात इं�जी िश�णा�या �सारामळेु जाित�यव�थेला मोठा ध�का बसला. इं�जीचा 
अ�यास क�न लोकांम�ये उदारमतवादी िवचारांचा �सार केला गेला. �यां�या राहणीमान, 
खा�पदाथ�, पेहराव याबरोबरच �यां�या िवचारांवर पाि�मा�य, �वातं�य समानता इ�यादी 
िवचारांचाही �भाव होता. �यामळेु सिुशि�त लोकांम�ये आतंरजातीय िववाह होऊ लागला. 
परदशेात अ�यासासाठी गेलेली माणसे अनकेदा साहेब �हणून परत यायची. स�ुवातीला 
परदशेात जा�यास खूप िवरोध होता, पण आता हळूहळू या �कारात संकुिचतपणा वाढत 
आहे. इं�जी िश�णा�या �सारामळेु ि�यांम�ये �वातं�य आिण समानतेची भावना पसरली. 
 
2. अ�प�ृयतेवर �भाव :- 
जाित�यव�था कमकुवत कर�याबरोबरच पाि�मा�य देशां�या �भावामळेु भारतातील 
अ�प�ृयतेची क�पना न� हो�यास मदत झाली. दळणवळण, शहरीकरण, औ�ोिगक�करण 
इ�यादी साधनांमळेु अ�प�ृयतेचा िवचारही सैल झाला, कारण र��यावर, बस, �ेन आिण 
�र�ा, �टेशन आिण हॉटे�स आिण कारखा�यांम�ये  वावरतांना जाती  िनयमांचे पालन  
करणे अश�य झाल.े पा�ा�य िश�णा�या �चारामळेु लोकांम�ये समानतेची भावना िनमा�ण 
झाली. 
 
3. मिहलांवर �भाव :- 
भारतात पाि�मा�य दशेांचा �भाव ि�यांवर खूप मोठया �माणात झाला आह.े िहंदू ि�यांनी 
पा�ा�य िवचारां�या अनकुरण केले. इं�जी िश�णा�या �भावान े आपण प�ुषांपे�ा 
कोण�याही �कार े कमी नाही हे �यां�या ल�ात आल.े �यामळेु पाि�मा�य िवचारां�या 
�भावामळेु ि�यांनी जीवना�या ��येक �े�ात प�ुषांकडून समानतेची मागणी केली. 
भारतात मिहलांना उ�च िश�ण घे�याची परवानगी न�हती. �यांना रामायण वाचनाचे �ान 
असणे अ�यंत मह�वाचे मानल ेजात अस.े �ीिश�णासाठी सधुारकांना खूप सघंष� करावा 
लागला. सव��थम कलक�ा िव�ापीठान े मिहलांना उ�च िश�णासाठी परवानगी िदली. 
हळुहळु मिहलांम�ये उ�च िश�णाचे �माण वाढू लागल.े इं�जी िश�णा�ार े भारतीय 
मिहलांवर इं�जी स�यतेचा �भाव पडला. या �भावामळेु पडदा प�तीवर बिह�कार, �ी - 
प�ुष  समानतचेी मागणी  असे सकारा�मक बदल घडून आल.े  
 
4. सामािजक सरंचनवेर �भाव :- 
भारतीय समाजरचनेवर पाि�मा�य देशांचाही मोठा �भाव पडला आह.े भारतीय सामािजक 
संघटना जाती�यव�थेवर आधा�रत आह.े या जाती अंतिव�वाह गट आहेत आिण ज�मानसुार 
िनधा��रत के�या जातात. हे िवशेषतः �ामीण सामािजक रचनवेर आधा�रत आहेत, 
पाि�मा�य देशां�या �भावामळेु जाित�यव�था कमकुवत होत आह े आिण ितची जागा 
पा�ा�य देशां�या वग� �यव�थेने घेतली आह.े  
 
5. �ामीण समाजरचनचेे िवघटन :- 
देशात यं�ां�या �भावामळेु वाढले�या औ�ोिगक�करणामळेु �ामीण अथ��यव�थे�या जागी 
औ�ोिगक अथ��यव�था ��थािपत होत आह.े पाि�मा�य िवचारां�या �भावाखाली समाज 
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अिधक गितमान झाला आह े आिण ज�ुया �ढीवादी िवचारांना वेग आला आह.े शहरी 
�यव�थेत जाती-धमा�चे बंधनही चालत नाही. 
 
 
 
6. धम�िनरप�ेता :- 
पा�ा�य िश�ण हे धम�िनरप�े अस�यामळेु धािम�क िवध�चे मह�व कमी करते. आज दशेात 
�यवसायां�या आधार ेसघंटना िनमा�ण होत आहेत. जातीय जाणीवेची जागा वग� जाणीवेन े
घेतली आह.े 
 
7. िववाह सं�थेवर �भाव :- 
सामािजक सं�थांम�य,े भारतातील पा�ा�यांचा �भाव िववाहसं�थेवर सवा� िधक होता. आज 
भारतात ल�नाचा आधार धम� नसून वैवािहक �ेम हा आहे. िववाहा�या आधाराबरोबरच 
िववाह प�तीतही थोडासा बदल झाला आह.े पा�ा�य �भावामळेु, आता त�ण प�ुष आिण 
मिहलांना �वतःचा जीवनसाथी िनवडू लागले आहते.बालिववाहावर बिह�कार टाक�यात 
आला. पाि�मा�य �भावामळेु ल�नाचे वय वाढले. िववाहांमधील अि�थरता वाढत आह.े 
िववाह हे एक सामािजक करार बनले आहते जे िवशेष प�रि�थतीत तोडल े जाऊ शकत.े 
पाि�मा�य सं�कृती�या �भावामळेु आतंरजातीय िववाह होऊ लागल ेआहते. काही िठकाणी 
आंतरधम�य िववाहही पाहायला िमळतात. पाि�मा�य देशां�या �भावाखाली काही लोकांची 
ल�न टाळ�याची व म�ु  शरीर सखु उपभोग�याची  �व�ृी वाढली आह.े �ी-प�ुषांम�ये 
आजकाल अिववािहत राहणा�यांची स�ंया वाढत आह.े ल�नािशवायही शारी�रक संबंध 
श�य होऊ लागले आहते आिण ल�नाचे बधंन अिन� मानले जाऊ लागले आह.े 
 
8. कुटंुबा�या सं�थेवर पि�मेचा �भाव :- 
िववाहसं�थेसोबतच, पा�ा�य िवचार आिण आदशा�चा भारतातील कुटंुबसं�थेवरही �भाव 
पडला आहे. सयं�ु कुटंुबाच े िवघटन होऊ लागल े आह.े आधिुनक त�ण कुटंुबासाठी 
�वतःचा �याग करण ेआिण वडीलधा�यां�या हाताखाली जीवन जगणे मूख�पणाच ेसमजतात. 
पा�ा�य िवचारसरणीमळेु कुटंुबेही लहान होऊ लागली आहेत. ल�नाचा आधार 
बदल�यामळेु आता कुटंुबातील मलुांची सं�या कमी होऊ लागली आह.े भारतात 
गभ�िनरोधकांचा �भाव वाढू लागला आहे. या सव� कारणांमळेु भारतातही कुटंुब लहान होत 
चालले आह.े सिुशि�त मिहलाही प�ुषां�माणेच नोक�या क� लाग�या आहते. �ी आिण 
प�ुष दोघां�याही रोजगारामळेु �यां�या जीवनाची �े�े िवभागली जातात. वाढ�या �यि�म�व 
आिण �वातं�य आिण �ेम हा िववाहाचा आधार अस�याने आिण मलुांब�लची घटती ओढ 
यामळेु घट�फोट घेणे आता इतके अवघड रािहलेले नाही. एकंदरीत  भारतातील कुटंुबाची 
ि�थरता कमी होत आह.े 
 
9. भारतीय सं�कृतीवर �भाव :- 
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भारतीय चालीरीत�बरोबरच भारतीय सं�कृती�या इतर अंगांवर पा�ा�य सं�कृतीचा मोठा 
�भाव पडला आह.े हा �भाव 'भाषा सािह�य', संगीत, कला, धम�, नैितकता इ�याद�वर 
िदसून येतो. 
 
(i) भाषा :- 
इं�जी भाषतेील अनके सं�ा �ामीण लोकां�या बोलीभाषते िशर�या आहेत. नागरी 
�शासना�या िव�तारामळेु �यायालय, कले�टर, �यायाधीश, बॅ�र�टर इ�यादी सं�ा 
लोकि�य झा�या �याच�माण े वाहतूक सिुवधां�या िव�तारामळेु र�ेव,े �टेशन, िस�नल 
इ�यािद दैनंिदन वापरातील बाब�चा समावशे झाला आह.े �वातं�यानतंर खेड्यां�या 
राजक�यीकरणामळेु गावांना प�, समाजवाद, सा�यवाद, मं�ालय इ�यादी श�दांचा प�रचय 
झाला आह ेआिण �याच�माणे आता वै�क�य सिुवधांचा �सार झा�याने इंजे�शन, िम�ण, 
पेिनिसिलन इ�यादी श�दही घरगतुी श�द बनले आहते. 
 
(ii) सािह�य :- 
भारतीय सािह�यावर पा�ा�य सािह�याचा मोठा �भाव आहे. ि�ल�रझम, अि�त�ववाद, 
मनोिव�ेषण इ�यादी पा�ा�य सािह�यातील �व�ृ�चा �प� �भाव भारतीय सािह�यात 
कादंबरी, कथा आिण नाटकांम�ये िदसून येतो. किवतेत, टोका�या आिण परुोगामी 
किवतांम�ये पाि�मा�यांचा �भाव िदसून येतो. पाि�मा�य देशां�या �भावामळेु सािह�यात 
लघकुथा आिण एकांिकका यांचा �सार झाला. यािशवाय धम�िनरप�ेता, नाि�तकता, 
गूढवाद, सा�यवाद, परुोगामीवाद आिण �वातं�य, समता इ�यादी �व�ृ�चा सािह�यात 
पा�ा�य सं�कृतीचा �भाव आह.े 
 
iii) कला :- 
भाषा आिण सािह�या�माणेच भारतीय सं�कृतीवर पाि�मा�य दशेांचा �भाव कले�या 
�े�ातही �प�पणे िदसून येतो. कले�या �े�ात, न�ृय, संगीत आिण इतर अनके गो��म�य े
भारतीय िच�पट िव�ात पाि�मा�य दशेांच े �प� अनकुरण आह.े अनेक पा�ा�य वा�े 
भारतात मोठ्या �माणावर पसरली आहते. �याम�ये �हायोिलन, िगटार, बजँो, माउथ ऑग�न 
आिण पायोन इ�यादी अनेक �िस� आहते. या वा�ां�यित�र� भारतीय संगीत, िवशेषतः 
िच�पट संगीतातील तालावर पा�ा�य �भाव आहे. पाि�मा�य देशां�या अनकुरणाने मेक-
अपची कला भारतात िवकिसत झाली आह.े न�ृयाम�ये पा�ा�य न�ृयांचा �चार दखेील 
वाढत आह,े जरी या िदशेन े पाि�मा�यांच े थोडेसे अनकुरण झाल े आह.े िच�ात पा�ा�य 
िवचारसरणी िदसून येत.े मॉडन� आट��या नावाखाली भारतीय िच�कलेम�ये जे �योग केले 
जात आहते ते बह�तांशी पाि�मा�य देशां�या अनकुरणाने होत आहेत. इमारत बांधणी�या 
कलेम�ये भारत पाि�मा�य देशांचा खूप ऋणी आह.े या िदशेने भारताने पाि�मा�य 
देशांकडून िकती पाऊल उचलल े आहे, हे जाणून घे�यासाठी ि�िटशांनी भारत 
सोड�यानंतर बांधले�या सरकारी-िनमसरकारी इमारती आिण नवीन शहर े पाहणे परुसे े
ठरले.  
 
(iv) धम� :- 
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भारतीय धमा�वरही पा�ा�य सं�कृतीचा �भाव पडला आह.े पा�ा�य बिु�वादा�या 
�भावामळेु भारतीय लोकांम�ये अनेक धािम�क अंध��ा िनमा�ण झा�या आहेत. 
कम�कांडाचा �भाव हळूहळू कमी होत आह.े धम� एकतर ताि�वक िकंवा यांि�क आिण 
�यावसाियक होत आह.े जे धािम�क रीित�रवाजांचे पालन करतात, ते बह�तेक �ढ��या 
�पात मानले जातात.अनेक िनर�र लोक आता दवेावरचा िव�ास सोडू लागले आहेत.  
 
 
 
(v).�ेस पॅटन�वर प�रणाम :- 
पाि�मा�यीकरणा�या �भावाखाली खेड्यापाड्यात राहणा�या लोकांनीही घरगतुी 
कपड्यांऐवजी नायलॉन, टे�रलीन, टेरीकोट इ�यादी कारखा�यात तयार केलेले कपडे 
िनवडले आहते, रिेडमेड कपडे लोकि�य झाले आहते. पेहरावा�या प�तीतही आमूला� 
बदल झाला आह.े ज�ुया शैली�या शट�ची जागा आधिुनक शैलीतील शट्�सने घेतली आह.े 
पा�ा�य कपडे अिधक लोकि�य झाल.े 
 
(vi) खा�या�या सवयी आिण खा�या�या प�तीवर प�रणाम :- 
पा�ा�यीकरणाने खा�या�या सवयी आिण खा�याची प�त या पातळीपय�त पोहोचली आह.े 
पारपंा�रकपण,े भारतीय �यांच ेजेवण जिमनीवर बसून खातात. पानांवर िकंवा िपतळ, िपतळ 
िकंवा चांदी�या ताटांवर अ�न िदले जात अस.े उ�चवण�यांम�ये आिण िवशेषत: 
�ा�णांम�ये भोजन हे धािम�क काय� होत.े �वयंपाक आिण सेवा कर�याची जबाबदारी 
असले�या ि�या धािम�क रीतीने श�ु ि�थतीत असताना अ�न थंड कराव े लागल.े 
�ये�तेनसुार मलुांना आिण �ौढांना जेवण िदल ेजात होत.े पण आता �टेनलेस �टीलची 
भांडी, चमचे इ�याद�सह टेबलवर जेवायला �ाधा�य िदले जाते . �ामीण आिण शहरी भागात 
तपुाचा वापर वाढ�या �माणात वन�पती तेलाने घेतला आहे. चहाची दकुाने आता बह�तेक 
र��या�या कडेला असले�या खेड्यांम�ये सामा�य आहेत आिण सव� जातीचे लोक चायना 
कप, �लास िकंवा माती�या कपम�ये चहा घतेात, जरी चहा खाल�या जाती�या �य��ने 
काढला असेल. �ा�ण जातीतील लोकांकडून मांस आिण अंडी खा�याच े �माण वाढत 
आहे.  
 

वरील िववेचनाव�न ह े�प� होते क� भारतीय जीवनात पा�ा�य सं�कृतीचा �भाव 
झपाट्याने वाढत आह.े पाि�मा�य सं�कृती�या �भावाने अनेक लोक इतके बचुक�यात 
पडले आहेत क�, �यांना भारतीय सं�कृतीचे सव��वच हरवून बस�याच ेिदसते. 
 
10. साव�ि�क कायदशेीर �णालीची वाढ :- 
पाि�मा�यीकरणा�या �ि�येने नवीन कायदशेीर मानदंड आणल.े �याने भारतातील 
काय�ा�या साव�ि�क सकारा�मक �व�पा�या वाढीस हातभार लावला. पूव� कायदशेीर 
�यव�थेची �थापना पदान�ुम आिण होिलझम�या त�वांवर केली गलेी होती. �यानसुार 
�थािनक पदान�ुमातील िविवध जाती आिण वगा��या ि�थती�या आधार े �याय िमळाला. 
अशा �कार,े मनू�या िनयमानसुार, �ि�याची िनंदा करणा� या �ा�णाला प�नास पानांचा 



110 
 

दंड भरावा लागला, परतं ु वै�य िकंवा शू�ाची िनदंा के�याब�ल �याला अन�ुमे पचंवीस 
आिण बारा पानांचा दंड भरावा लागला. खाल�या जात�नी उ�च जातीची िनंदा केली तर 
दंड अिधक कठोर होता. �याय द�ेया�या बाबतीत पदान�ुमाच े त�व काटेकोरपणे पाळल े
गेल.े आपली पारपंा�रक कायदेप�ती समूहािभमखु आिण असमानतावादी रािहली. भारतात 
ि�टीश स�ा �थापन झा�यावर दशेा�या कायदशेीर �यव�थेत नव े वळण आल.े 
साव�भौिमकतावाद, बिु�वाद आिण �यि�वादा�या त�वांवर आधा�रत कायदशेीर 
नवक�पनाचे िविवध �कार सादर केले गलेे आिण �या�ार े नवीन �याय�यव�था 
�यि�िभमखु आिण साव�ि�क बनवली गलेी. िववाह �था, िववाहाच े वय, िववाहासाठी 
संमतीचे वय अशा अनके संवदेनशील �े�ांम�ये सामािजक सधुारणांचा प�रचय क�न देणार े
कायदे तयार केल.े याने समानतेचे त�व ��थािपत केले आिण खाल�या-दिलत जात�म�ये 
सकारा�मक ह�कांची जाणीव िनमा�ण केली. 
 
11. पा�ा�यीकरणाचा िश�णावर होणारा प�रणाम :- 
परपंरागत िश�णाची साम�ी आिधभौितक होती. ते उ�च वग� िकंवा दोनदा ज�मले�या 
जात�परुते मया�िदत होते. �याची रचना आनवंुिशक आिण बंद होती. िश�क आिण अ�यापन 
या दोघां�याही भूिमका गणुा�मक - वण�ना�मक हो�या. समकालीन िश�ण ह े पाि�मा�य 
वंशाचे आहे. परतं ु आधिुनक िश�णाम�ये मूलभूतपण े िभ�न अिभमखुता आिण संघटना 
आहे. �याची साम�ी उदारमतवादी आहे आिण ती वै�ािनक जागितक �ि�कोनाचा उपदशे 
करत.े �वातं�य, समानता, मानवतावाद आिण क�रतावादावरील िव�ास नाकारणे ह े
आधिुनक िश�णाचे �मखु िवषय आहेत.  
 
12. सं�ेषण नेटवक� वर �भाव :- 
संपका�ची मा�यमे पा�ा�य संपका�तून भारतात आली. भारताचा पाि�मा�य दशेांशी संपक�  
आ�यानतंरच छापील व�ृप� ेअि�त�वात आली. ि�टीशांनी भारतात टेिल�ाफ, र�ेव ेआिण 
आधिुनक टपाल �यव�था स�ु केली. दळणवळण आिण वाहतकु��या इतर मा�यमांम�येही 
अशीच सधुारणा झाली आह.े र�ेवे, र�त,े हवाई माग� आिण जलमागा��ार े वाहतकु��या 
िव�तारामळेु एका �दशेाशी दसु� या �दशेातील पर�परसंवाद आिण सपंक�  वाढ�यास 
हातभार लागला आह.े सव� जातीधमा�च े लोक एकाच र�ेव ेड�यात िकंवा बसमधून �वास 
करत अस�याने शु�ता आिण �दूषण या संक�पनेला सवलत दे�यात आली आह.े 
 
13. रा��वादाची वाढ :- 
समकालीन �व�पातील रा��वाद आिण लोकशाही या दो�ही पा�ा�यीकरणा�या दणे�या 
आहेत. रा��वाद �हणजे एखा�ा�या रा���वाची जाणीव. �याच ेसमाजशा�ीय �कटीकरण 
�हणजे रा��-रा�याची क�पना. लोकशाही ही राजक�य सघंटना आिण मू�यां�या �णालीचा 
एक िवशेष �कार आहे �यावर रा��-रा�य �थािपत केले जाऊ शकत.े रा��ीय�वाची भावना 
आिण लोकशाही िनयमांचा आदर हा पाि�मा�यीकरणाचा प�रणाम आह.े पाि�मा�य 
लोकां�या उ�कट देशभ���या आवशेामळेुच आप�या ने�यांना भारताला एकसंध दशे 
�हणून िवकिसत कर�याचा िवचार करायला लावला. भारतातील �वातं�यलढ्यातील 
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बह�तेक रा��वादी ने�यांना पा�ा�य सािह�य आिण िवचारातून �रेणा िमळाली. तथािप, 
भारतीय रा��वाद पूण�पणे पा�ा�य धत�वर तयार केलेला न�हता. 
 
14. सामािजक वाईट गो��चे िनमू�लन :- 
पाि�मा�यीकरणा�या �ि�येमळेु �या सामािजक द�ु�व�ृ�नी भारतीय समाजालासमाजाला 
�ासल ेहोते �यािव�� िनधा�रपूव�क लढा देण ेश�य झाल.े  याआधीही काही समाजसेवकांनी 
या समाजकंटकां�या िवरोधात बोटं उचलली होती, यात शंका नाही, पण पा�ा�यीकरणा�या 
�ि�येने या �य�नांना फळ िमळू शकल.े िवधवा जाळ�याची �था, �ूणह�या, 
गलुामिगरीसाठी मलुांची चोरी, बालिववाह, िवधवािववाहावर बदंी, अ�प�ृयता या अशा काही 
सामािजक कु�था आहते �यां�याशी आजही लढा स�ु आहे. 
अशा�कार ेपाि�मा�यीकरणान ेसंपूण� भारतीय समाज �यापला आहे.   
 

६.११ सारांश.  
 

भारतात पा�ा�य आिण भारतीय अशा दोन पर�परिवरोधी सं�कृती एकमेकां�या 
संपका�त आ�या व �याचा पर�परांवर प�रणाम व �भाव घडून आला. असा प�रणाम घडून 
येणे हेही �वाभािवकच असते. दोन िविभ�न सं�कृतीचा जसा पर�परांवर �भाव पडतो, तसा 
�भाव एकाच सं�कृतीत अनेक �तर अस�यामळेु �ा �तरांचाही �भाव पडतो. 
गणुवैिश�्याची दवेाणघेवाण स�ु होत.े 
 

६.१२ �वा�याय. 
 
1. सां�कृितकरण �या�या सं�कृतीकरणाची �ि�या सिव�तर सांगा. 
2. सां�कृितकरणाची विैश�्य ेसिव�तर सांगा. 
3. सं�कृतीकरणास चालना दणेार ेव िवरोध करणार ेघटक. 
  4. पाि�मा�यीकरणाची �या�या पाि�मा�यीकरणाची वैिश�्ये �प� करा. 
 
  5. भारतीय जीवनावर पा�ा�य सं�कृतीचा झालेला �भाव सांगा:  
 

६.१३ संदभ� सूची.  

 
१)समाजशा�ातील मूलभूत सकं�पना : डॉ. सज�राव साळंुखे, नर�� �काशन, पुण े-2.   
२)समाजशा� : भा. िक. खडस,े �काशन - िहमालय बु�स �ा. िल., िगरगाव - मुबंई.  
३)�ामीण िवकास : �ामीण समाज�यव�था आिण अथ��यव�था, आयडॉल - मुबंई 
यूिनविस�टी, पेपर �मांक २ चेपु�तक. 
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७ 
सामािजक बदलाशी सबंिंधत सकं�पना - II 

 
पाठाची रचना 
 

७.०  उि��.े  

७.१  ��तावना. 

७.२  आधिुनक�करण अथ� आिण �या�या.  

७.३  भारतीय आधिुनक�करण �ि�या.  

७.४  आधिुनक�करणाची ल�ण.े   

७.५  आधिुनक�करणाची कारणे.  

७.६  आधिुनक�करणाच ेपैलू िकंवा घटक.  

७.७  आधिुनक�करणा�या सम�या.   

७.८  आधिुनक�करणाचा भारतीय समाजावरील प�रणाम. 

७.९  सारांश. 

७.१०  �वा�याय. 

७.११ संदभ� सूची. 
 

७.० उि�� े

 
१. आधिुनक�करण संक�पना समजावून घेणे 
२. भारतीतील आधिुनक�करण �ि�या अ�यासण.े 
३. आधिुनक�करणाची कारणे व ल�णे सिव�तर सांगा.    
४. आधिुनक�करणामळेु िनमा�ण होणा�या सम�यां जाणून घणेे. 
५. आधिुनक�करणाच ेभारतीय समाजावरील प�रणाम जाणून घेणे. 
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७.१ ��तावना. 
 

आधिुनक�करण ही सामािजक प�रवत�नाची गितमान �ि�या आह.े 
आधिुनक�करणातून समाजा�या पारपंा�रक जीवनप�तीत अमूला� बदल झालेल े िदसून 
येतात.  आधिुनक�करणाचा �ारभं �ेट ि�टनम�ये झाला.  �यानतंर �ा�स, जम�नी, 
अमे�रका, जपान इ�यादी िवकिसत रा��ांम�य ेझाला.  सं�कृतीकरणाचा  िवचार भारतीय 
समाजा�या संदभा�त कर�यात येतो.  तर पाि�मा�यीकरण याचा संबंध इं�लंड, �ा�स, 
अमे�रका या देशांची आह.े  या दो�ही �ि�यांप�ेा आधिुनक�करण ही �यापक �ि�या आहे.  
वसाहतवादी चौकटीतून आधिुनक�करणाची स�ुवात झाली. वसाहतवादातून इं�जांनी 
�वीकारले�या �ागितक धोरणामळेु औ�ोिगक�करण, शहरीकरण, धम�िनरप�ेता, नवीन 
मू�य आिण िवचारसरणी �ढ होत गेली. यातून पारपंा�रकतेची चौकट बदलत गेली.  
आधिुनक�करणातून समाजा�या पारपं�रक जीवन प�तीत आमूला� �व�पात बदल 
झालेल ेिदसून येतात. खाणेिपणे, आचार-िवचार, वेशभूषा, केशभूषा, िववाह,  जाती�यव�था, 
सण - समारभंातील िवधी इ�यादी म�ये फार मोठे बदल घडून येऊ लागल ेआहेत. एकूणच 
सामािजक, आिथ�क, राजक�य, सां�कृितक, वैचा�रक, शै�िणक,  इ�यादी �े�ात िविवध 
बदल घडून येत आहेत. यरुोपीय देशात �थम औ�ोिगक�करण घडून ये�यास �ारभं झाला.  
�यामळेु तेथील समाजात व एकंदर जीवनशैलीत काही मह�वपूण� बदल घडून आले. पौवा��य 
देशातील काही उ�च म�यमवग�य �तरांतील लोकांनी मग यूरोपीय व पाि�मा�य जीवन 
प�तीच े अनकुरण कर�यास �ारभं केला.  याचा िनद�श कर�यासाठी �थम यरुोपीकरण 
(Europianization) आिण पा�ा�यीकरण  (Westernization) या संक�पना वापर�या 
जाऊ लाग�या.  पण पढेु �या ऐवजी आधिुनक�करण (Modernization) ही संक�पना 
वापरात आली.  यरुोपीकरण आिण पा�ा�यीकरण याह�न िनराळा असा आधिुनक�करण या 
संक�पनचेा अथ� आहे. नामवंत िव�ानां�या आधिुनक�करणा�या संक�पनचेा अथ� उलगडून 
सांगताना द. ना. धनागर े �हणतात, " इतर प�रवत�न �ि�या �माणे आधिुनक�करण ही 
देखील एक प�रवत�न �ि�याच आहे. �यात �ाम�ुयाने बदल घडून येतो तो जीवनप�ती 
आिण आचार िवचारांम�य.े आिण हे प�रवत�न यरुोपी करण पाि�मा�यीकरण या�माण े
समाजात�या उ�च�ू वगा�परुते मया�िदत न राहता समाजात�या सव� थरांम�य े �य��वर 
�याचा �भाव पडतो तो म�ुय�वेक�न संचार मा�यमां�ार.े  �यातून नवीन क�पना आिण 
मनोव�ृीचा �ादभुा�व होतो आिण �सारही.  हा बदल सव�समावशेक असतो.  एवढेच नाही 
तर आधिुनक�करण �ि�येत सात�यान े प�रवत�न घडत राहण े व �या�ार े �य�� �य��ची 
सामािजक व मानिसक गितशीलता हाच समाजाचा �थायीभाव बनतो.  याखेरीज बदल हा 
लादला जात नाही, तर �वे�छेने �वीकारला जातो.  आधिुनक�करण �ि�येचा गाभा 
धमा�तीत / धम�िनरप�े असतो.  �हणजेच �या सं�मणाव�थेतून जाणा�या समाज अथवा 
रा��ांम�य ेसाधारणपण ेएक सारखे प�रणाम िदसू शकतात." 

 

७.२ आधुिनक�करण अथ� आिण �या�या.  
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आधिुनक�करणा�या �या�या िकंवा अथ� अनेक समाजशा��ांनी मांडले आहेत.  
" िविश� सामािजक प�रवत�न घडवून आणणारी गितमान आिण सव��पश� अशी सात�यान े
काया�ि�वत असलेली �ि�या �हणज ेआधिुनक�करण होय." 

  
१) एम. एन. �ीिनवास:-  
एम.  एन.  �ीिनवास  यांनी मा� आधिुनक�करणाप�ेा पाि�मा�यीकरण ही सामािजक 
प�रवत�न दश�क संक�पना मा�य केली आहे.  �यां�या मत ेआधिुनक�करणात मानवी मू�य 
आिण ब�ुीसंगततेचा िवचार िदसत नाही.  
 
 
२) एम. एस. गोर:े- 

"आधिुनक�करण ही प�रवत�न दश�न �ि�या असून या �ि�येतून मू�य, िव�ास 
आिण �माणकांम�ये बदल अपिे�त असतो." 
 
३)  बी. �ही. शाह :-  

"आधिुनक�करण एक बह�आयामी �ि�या आहे. ती िन�वळ आिथ�क, राजक�य 
आिण सां�कृितक �ि�या नाही, तर ती एक जिटल �ि�या असून िविश� समाजा�या संपूण� 
जीवनाशी संबंिधत आहे." 
 
४) मराठी िव�कोश :- 

"आधिुनक�करण �हणज े िविश� सामािजक प�रवत�न घडवून आणणारी गितमान 
आिण सव��पश� अशी सात�याने चालू असलेली �ि�या होय." 
 
५) टीशलरे, �हायटन, हटंर:- 

"पारपंा�रक समाजाच ेजसजसे औ�ोिगक�करण होत जाते तसतस े�या समाजात 
घडून येणा�या गुंतागुंती�या प�रवत�नां�या सचंाला आधिुनक�करण अस े�हणतात." 

 
६)  डेि�हड पॉपीनो :- 

"पारपंा�रक, औ�ोिगक�करणपवू� समाजातील सं�थांचे औ�ोिगक�करण झाले�या 
समाजातील सं�थांन�माणे सामािजक �पांतरण घडून येणे �हणज ेआधिुनक�करण होय." 

 
७) लाईट आिण के�लर :- 

"�गत औ�ोिगक देशातील समाजां�माण े बदल िकंवा प�रवत�न घडवून आणण े
�हणज ेअधूिनिककरण होय." 

 
वरील �या�यांव�न अस े �हणता येईल क�, औ�ोिगक�करण घडून येणे हाच 

आधिुनक�करणाचा �मखु गाभा असला तरी िन�वळ औ�ोगीकरण �हणजे अधूिनिककरण 
अस े मा� �हणता येणार नाही. एखा�ा देशात नवे उ�ोग िनघाल े एवढ याव�नच �याच े
आधिुनक�करण झाले अस े�हणता येत नाही. औ�ोिगक�करणा बरोबरच औ�ोिगक�करण 
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पूव� अशा पारपंा�रक समाजातील समाज संरचना, मूलभूत सामािजक सं�था, िनयमन,े 
मू�ये, �मिवभाजन, �तरीकरण इ�यादी घटकांत ही प�रवत�न घडून येणे 
आधिुनक�करणा�या संक�पनते अिभ�ेत आहे.  थोड�यात आधूिनिककरण ही संपूण� 
समाजाला �यापून टाकणारी प�रवत�नाची एकगुंतागुंतीची �ि�या आह.े  
 
 
 
 
 
 

७.३ भारतीय आधुिनक�करण �ि�या.  

 
१)  ज�ुया �ि�येचे नवे नाव:-   
आधिुनक�करण हे प�रवत�ना�या ज�ुया �ि�येत िदलेल ेनवे नाव आहे. ही �ि�या अठरा�या 
शतकात म�ुयतः इं�लंड, �ा�स या देशांम�ये स�ु झाली. नंतर ती बे�जम, पोतु�गीज, 
नेदरलडँ, जम�नी, हॉलंड या देशात स�ु झाली. 
 
२)  आधिुनक�करण �हणजे केवळ औ�ोिगक�करण न�ह:े- 
एखा�ा देशात मोठे उ�ोगधदं े िनघाल े एवढयाव�नच �याच े आधिुनक�करण झाले अस े
�हणता यणेार नाही.  औ�ोिगक�करणाबरोबरच समाजातील पारपंा�रक सं�था, आचार-
िवचार, �रती�रवाज, चालीरीती, मानवी मू�ये, समाजातील सामािजक �तरीकरण इ�यादी 
म�ये बदल घडून येणे आधिुनक�करणात अिभ�ेत आहे.  
 
३)  आिथ�क िवकास :-  
देशातील आिथ�क िवकासाबरोबर आधिुनक�करणात वाढ होत जाते.  �ाथिमक �े�, ि�तीय 
�े�, ततृीय �े�ातील �गती व िवकासामळेु आधिुनक�करणास  चालना िमळते. 
 
४)  �ाथिमक व द�ुयम आधिुनक�करण :-  
जगातील सव� देशांम�य े आधिुनक�करणाची �ि�या घडून येत असली तरी ितच े �व�प 
सव�� सारख ेनसत.े  िवकिसत व अिवकिसत िकंवा िवकसनशील देशातील आधिुनक�करण 
�ि�येतील फरक दश�व�यासाठी �ाथिमक व द�ुयम आधिुनक�करण अशा सं�ा वापर�या 
जातात.  पि�म यरुोपातील देशात आधिुनक�करण �थम घडून आले.  इं�लंड आिण �ा�स 
हे आधिुनक�करण घडून आलेले पिहल े देश आहेत. �यानतंर अमे�रका, रिशया, जम�नी, 
जपान या देशात अधूिनिककरण घडून आल.े  हे देश आता िवकिसत देश मानले जातात.  
 
'अिवकिसत िकंवा िवकसनशील रा��ात िनयोजनब� प�तीन े आधिुनक�करण घडवून 
आणल ेजाते �याला द�ुयम आधिुनक�करण �हटले जाते.'   
 
िवकसनशील रा��ांना िवकिसत रा��ा�या आधिुनक�करणा�या अनभुवांचा फायदा होतो. 
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७.४ आधुिनक�करणाची ल�णे.   
 
१)  आदान-�दान :-अिवकिसत समाज िवकिसत समाजाकडून परुोगामी िवचारसरणीचा 
�वीकार करतात.  
२)  नव आकां�ाची पातळी उंचावत ठेवणे:- मानवी आशा आकां�ात सतत होणारी वाढ.  
३)  �वावलंबी व कतृ��व िस�ी �ेरणा:- �वावलंबी व कतृ��ववान बन�याची इ�छा श��.  
४)  नवीन जीवनशैलीचा वापर:-  मानवी जीवनप�तीत सतत होत राहणारा बदल िकंवा 
प�रवत�न.  

७.५ आधुिनक�करणाची कारणे.  
 
१) ऐिहक संप�ी वाढव�याची रा��ीय �व�ृी.  
२) उपभो�य व�तंूचा अिधकािधक सं�ह कर�याची मानवाची लालसा.  
३) मानवी जीवना�या सव� �े�ात यांि�क�करणाचा िशरकाव व �सार  
४) जैवश�� ऐवजी अजैव श��चा जा�त वापर. (उदा. कोळसा, वीज, तेल इ. ) 
५) वै�ािनक �ि�कोनात वाढ.  
६) �वातं�य, समता, बंधतुा या मू�यांचा �वीकार.  
 

७.६ आधुिनक�करणाचे पैलू िकंवा घटक.  
 

आधिुनक�करणामळेु समाजा�या आिथ�क, राजक�य, सामािजक संरचनेत मूलगामी 
प�रवत�न घडून येतात. �याच�माण े समाजातील �य���या िवचार सरणीत,  �यांची 
अिभव�ृी आिण म�ुयात व एकूणच �यां�या �य��म�वात ही मह�वपूण� बदल घडून येतात.  
आधिुनक�करणामळेु घडून येणार े हे बदल �हणजेच आधिुनक�करणाच े िविवध पैलू िकंवा 
घटक होय.  

 
१)  आिथ�क आधिुनक�करण :- 
आधिुनक�करणा�या �ि�येत उदरिनवा�ह �धान िकंवा शेतीवर आधा�रत अथ��यव�थेच े
औ�ोिगक, बाजारी, ख�ुया अथ��यव�थेत ट��याट��याने �पांतरण घडून येते. तं��ाना�या 
�गतीमळेु शेतीची आधिुनक तं�े वाप�न मोठ्या �माणावर उ�पादन वाढ शक्य होते. तसेच 
नगदी िपकांना मह�व येते.  पैसा हे िविनमयाच े मा�यम बनते.  मोठे उ�ोगधंद े वाढतात.  
न�या आिथ�क सं�था (िव� परुवठा करणा�या) उदयास येतात.  न�या �पधा��मक 
बाजारपेठांची िनिम�ती होते.  आिथ�क �मिवभाजन अिधकािधक िवकिसत होत जात े व 
िविश�ीकरण कमालीचे वाढते.  अनेक नवे �यवसाय िनमा�ण होतात.  �यासाठी नवी 
कौश�य ेसंपादन करणेही आवश्यक ठरते.  उ�पादनासाठी मानवी श��चा वापर कमी कमी 
होत जातो व िवजेवर चालणा�या व कृि�म उज�वर चालणा�या यं�ांचा मोठ्या �माणात वापर 
होतो. 
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अ) औ�ोिगक�करण:- 
अवजड उ�ोगधं�ांचा िवकास होण,े �म�याऐवजी यं�प�तीस �ाधा�य िदल े

जात,े यं�ां�या सहा�यान े मोठ्या �माणावर उ�पादन होण,े घरगतुी उ�पादन प�ती�या 
जागी कारखाना प�ती येणे, कामगारां�या संघटना उदयास यणेे, इ�यादी �कारच े बदल 
औ�ोिगक �े�ात घडून येतात. 

 
ब)  कृषी िवकास:- 

शेती अवजार,े रासायिनक खते,  सधुा�रत व संक�रत बी-िबयाणे, जंतनुाशके व 
क�टकनाशके, कृि�म पाणीपरुवठा, पाणी िसंचना�या प�तीत बदल इ�यादी चा अवलंब 
कर�यास स�ुवात होते.  शेतक�यांचा �ि�कोनात बदल होते. उदरिनवा�ह शेतीऐवजी 
�यापारी शेती कर�याकडे शेतक�यांचा कल वाढतो.  नगदी व �यापारी िपके घे�यास �ाधा�य 
िमळते.  िम� पीक प�ती, पीक िवमा, शेती �यव�थापन, शेती पूरक �यवसाय इ�यादी 
बाब�ना मह�व िदल े जाते. शेती �े�ात िविवध कृि�म यं�णेचा वापर केला जातो.  शेती 
सशंोधन, शेती �िश�ण याम�य ेवाढ होते. 
 
क)  सेवा�े�ातील अधूिनिककरण :- 

आधिुनक�करणामळेु सेवा �े�ाचा िवकास व  िव�तार होतो. या  �े�ातून �चंड 
�माणात  वाढतो. 

 
i)  न�या आिथ�क सं�थांचा िवकास :-  

आधिुनक�करणा�या �ि�येत देशांम�य े िविवध खाजगी, सरकारी-िनमसरकारी 
बकँा, पतपेढ्या, बाजारपेठा इ�यादी उदयास येऊ लागतात. सपुर माक� ट, िबग बाजार 
इ�यादी मॉल सं�कृतीचा  उदय होतो. नेट बिँकंग, आरटीजीएस, एन इ एफ टी, मोबाईल 
बिँकंग, कॅशलेस �ांजे�शन याम�ये वाढ होते. 
 
ii)  िविवध बाजारपेठांचा िवकास व िव�तार :-  

देशांतग�त बाजारपेठा, आंतररा��ीय बाजारपेठांचा िवकास व िव�तार होतो.  ई 
कॉमस� म�ये वाढ होत.े ऑनलाइन शॉिपंगचा िवकास व िव�तार होतो.  
 
iii) मािहती तं��ानाचा िवकास :- 

यामधून िविवध �कार े रोजगारिनिम�ती होत.े  आयटी कंप�यांची स�ंया वाढते. 
आयटी पाक� , आयटी हब याम�ये वाढ होत.े  
 
iv)  �वयं रोजगारात वाढ :- 

नोकरी कर�यापे�ा �वतःचा �यवसाय, उ�ोग कर�याकडे लोकांचा कल वाढतो.  
�वयंरोजगारात  �चंड वाढ होते.  
 
v)  दळणवळण :- 
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संदशेवहन व वाहतूक याचा याम�ये समावेश होतो.  िविवध वाहतकु�ची साधन ेव 
वाहतकु��या मागा�चा िवकास व िव�तार होतो.  दूर�वनी, मोबाइल सेवा, इंटरनेट,  
वत�मानप�े, रिेडओ, इं�टा�ाम, फेसबकु, �हाट्सअप, इंटरनेट, टेिल�ाम, वत�मानप�े, टी�ही, 
जािहरात, इ�याद�चा िवकास व िव�तार होतो.  या�या वापरात वाढ होत जाते.  
 
vi)  �यापारात वाढ :- 

रा�यांतग�त �यापाराबरोबरच आंतररा��ीय �यापारात देखील वाढ होत.े  
जागितक�करणाचा �वीकार केला जातो.  कुठ�याही िनब�धािशवाय सव� देशांशी आयात 
िनया�त करण े श�य होत.े  देश-िवदेशातील व�तू यामळेु लोकांना वापरायला िमळतात.  
मॉल सं�कृती, सपुरमाक� ट, िबग बाजार, इ �ेिडंग इ�यादी चा िवकास होतो. 
vii)  िश�ण �े�  :- 

पारपं�रक िश�णाबरोबरच िविवध �कारचे �यवसाियक िश�ण घे�याकडे लोकांचा 
कल वाढतो.  कौश�य �धान िश�णाला संधी िनमा�ण होते. इ लिन�ग  म�ये देखील वाढ 
होते. या  �े�ातूनही रोजगारात मोठ्या �माणात वाढ होते.  
 
viii)  आरो�य �े� :- 

जादूटोणा, भगत, �ढी �था परपंरा यांच े�ाब�य कमी होऊन आरो�य यं�णा चा 
िवकास होतो. दवाखान,े हॉि�पटल, िफरती ��णालय, ��णवािहका, प�रचा�रका, वै�क�य 
अिधकारी याम�ये वाढ होत जाते.  हे�थ �ो�ाम म�ये  वाढ होते.  वै�क�य �े�ात िविवध 
शाखांचा िवकास व िव�तार होतो.  उदा.  होिमओपॅथी, ऍलोपॅथी, आयवु�द, दंतिचिक�सा, 
नॅचरोपॅथी, िफिजओथेरपी, अ�यपुंचर, िवप�यना क� �, िनसग�पचार क� �, योगा क� � इ�यादी.  
रोगानसुार िविश� डॉ�टरांचा स�ला घे�याकडे लोकांचा कल वाढतो. या  �े�ातूनही 
रोजगारात मोठ्या �माणात वाढ होते. 
 
ड)  सहकार �े�ाचा िवकास:- 

आधिुनक�करणा�या �ि�येत सहकाराला ही मह�वाचे �थान आहे.   िविवध 
सहकारी बकँा, सहकारी गहृिनमा�ण, सहकारी �ाहक भंडार ेइ�यादीचा िवकास होऊ लागतो. 
सहकारी त�वावरील बाजारपेठा, सहकारी त�वावरील उ�ोग धंद े यांचा िव�तार होतो.  
डे�माक�  जपान यासार�या देशांची अथ��यव�था तर संपूण� सहकारावर आधारललेी आहे.  
 
फ)  गुंतवणकु�त बदल :-  

उ�ोग , �यवसायात,  �यापारात लोक मोठ्या �माणात पैस े गुंतवतात.  शेअर 
माक� टम�य े देखील गुंतवणूक वाढवली जाते.  शासन उदारीकरण, खासगीकरण, 
जागितक�करण याला �ो�साहन देते.  साव�जिनक �े�ातून शासन गुंतवणूक कमी करत.े  
देशांम�य ेबह�रा��ीय कंप�यांची वाढ होते. 
 
इ) देशाचा आिथ�क िवकास :- 
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आधिुनक�करणा�या �ि�येत रा��ाचे दरडोई उ�प�न वाढते.  लोकां�या 
राहणीमानाचा दजा� उंचावतो. लोकां�या आिथ�क क�याणात भर पडते.  उपभोग व उ�पादन 
वाढते आिण अथ��यव�थेला गती येत.े 
 
२)  राजक�य आधिुनक�करण :- 

राजक�य आधिुनक�करण �ि�येत रा�य आप�या काया�चा िव�तार घडवून आणते 
आिण परपंरागत सं�थांची अनेक काय� �वतःकडे घेते. िनण�य घे�याच े अिधकार, िविवध 
धोरण े िनि�त कर�याच े व �यांची अंमलबजावणी कर�या�या अिधकारांचे शासक�य 
नोकरशाही�या हाती क� �ीकरण होते.  अथ��यव�थेवर शासनाचे िनयं�ण राहत.े 
आधिुनक�करणामळेु लोकशाही शासन�यव�थेत लोकांचा राजक�य सहभागही उ�रो�र 
वाढत जातो.  
 
i)  िनधम� रा�य :-  

समाज  िनधम� रा�याची संक�पना �वीकारतो.  रा�याचा �वतःचा कोणताही धम� 
नसतो.  नाग�रकांत धमा��या आधार े भेदभाव न करण े या �व�पाचे बदल 
आधिुनक�करणात घडून येतात.  
 
ii)  काय�ाचे रा�य  :- 

काय�ापढेु सवा�ना समान लेखल ेजाते.  उ�चनीच, िलंग, जात, धम�, वंश, �ीमंत - 
गरीब इ�यादी  कुठ�याही आधाराने भेदभाव केला जात नाही.  
 
iii)  लोकशाही रा�य :- 

आधिुनक�करणात जनतेने िनवडून िदले�या �ितिनध�ना मह�व िदल े जाते. 
लोकशाहीच े रा�य राबवले जाते. लोकांनी लोकांच े लोकांसाठी लोकां�ार े केलेले शासन 
देशाम�ये काया�ि�वत रहात.े  
 
iv)  रा��रा�य :- 

रा��ाची उभारणी हा श�द�योग आधिुनक�करणाचा �ितश�द मानला जातो.  
��येक रा�य रा�� बन�याचा �य�न करत.े  रा��ीय एका�मता, रा��ीय ऐ�य याम�ये वाढ 
होते. 
 
३)  सामािजक आधिुनक�करण :- 

सामािजक आधिुनक�करण �हणज े समाजा�या संरचनेत, सामािजक सं�थांम�ये 
घडून येणार े अधूिनिककरण होय.  आधिुनक�करण �ि�येत कुटंुब, िश�ण, रा�य, धम� 
यासार�या सं�थांम�य े मूलभूत प�रवत�न होते.  नागरीकरणाची �ि�या वेग घेते, शहरांची 
स�ंया व आकार वाढतो, न�या सघंटना वाढत जातात, िश�णाचा �सार होतो, सिुशि�तांचे 
�माण वाढते, संपक�  मा�यमांचा िव�तार होतो, संदेशवहन यं�णा �भावी होतात, 
आरो�यिवषयक सिुवधांम�य े वाढ होते, सामािजक �तरीकरण अिधक खलुे होते आिण 
सामािजक गितशीलता वाढते. परपंरागत समजतुी, �ढी, ��ा, धमा�ची पकड, कम�कांडवाद 
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यांचा झपाट्याने �हास  होतो. �वातं�य, समता, लोकशाही यासार�या न�या मू�यांचा 
लोकांकडून �वीकार होतो.  अशा �कार े आधिुनक�करणात सामािजक संरचनेत मूलभूत 
प�रवत�न ेघडून येतात.  
 
i)  नागरीकरण :- 

 आधिुनक�करणात नागरीकरणाची गती वाढते.  शहरांची स�ंया व आकार वाढत 
जातो. नागरी जीवनप�तीचा �भाव वाढत जातो.  
 
ii)  औपचा�रक सं�था :- 

आधिुनक�करणात िविवध सघंटना, ऐि�छक मंडळे, द�ुयम समूह इ�याद�ची स�ंया 
व �भाव वाढत जातो.  
 
iii)  नवीन म�ुये:- 

समता, �वातं�य, बंधतुा, धम�िनरप�ेता, मानवता इ�यादी मू�यांचा समाजान े
�वीकार करणे.  वंश, धम�, जात, िलंग, आिथ�क �तर इ�यादी�या आधार े सामािजक 
भेदभाव न होण.े  
 
iv)  म�ु �तरीकरण :- 

समाजात बंिद�त �तरीकर�या�या जागी म�ु �तरीकरण येते.  येथे �य��ला 
�वकतृ��वाने आपल ेसामािजक �थान व दजा�  उंचाव�याची संधी उपल�ध होत.े  आिथ�क 
दजा�ला मह�व �ा� होते.  
 
v)   दळणवळण :- 

वाहतूक, संदेशवहन या �े�ातील �गती साधनांच े जाळे उभारल े जाते. आरो�य 
सिुवधात वाढ होत.े  समाजातील सरासरी आयमुा�नात वाढ होते. 
 
४)  मानिसक आधिुनक�करण :- 

आधिुनक�करण �ि�येत केवळ भौितक, सामािजक प�रि�थतीत प�रवत�न घडून 
येत नाही तर समाजातील लोकां�या एकंदर �यि�म�वात व मनोिव�ातही �यापक प�रवत�न 
घडून येते. लोकां�या मतात, मू�यांचा, अभीव�ृीत, जगाकडे पाह�या�या �ि�कोनात 
प�रवत�न घडून येते. न�या प�रवत�नाचा �वीकार कर�याची लोकांची मनोव�ृी बनते. 
पाठीमाग े भूतकाळात डोकावून पाह�याऐवजी लोकांना भिव�याचे वेध लागतात. दैववादी 
व�ृीचा �हास होतो. आपणच आपले जीवन बदलू शकतो असा िव�ास िनमा�ण होतो. 
िनयोजन आिण संघटनांना लोक मह�व देऊ लागतात. �थािनक ��ांह�न अिधक �यापक 
अशा देशातील आिण जगातील घटनांिवषयी लोक आपापली मते धारण क� लागतात. ह े
अथा�तच �सारमा�यमां�या िव�तारावर अवलंबून असते.  
 
i)  �ढी �था परपंरा अंध��ा कम�ठपणा इ�यादी �याग क�न नािव�याचा प�रवत�नाचा 
�वीकार केला जातो.  
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ii)  दैववादी व�ृीचा �याग क�न �य�न वादाची कास धरली जाते.  
iii)  िनसगा��या आधी न राहता �यावर मात कर�याची िज� बाळगली जाते.  
iv)  ��येक �े�ात िनयोजन व संघटन यांना मह�व येते.  
v)  इतरांशी स�मानपूव�क �यवहार करण.े समता, �वातं�य, बंध�ुव आिण �याय या मू�यांचा 
आदर केला जातो.  
vi)  मी - माझे कुटंुब - माझे गाव - माझा देश या�यापलीकडे जाऊन अिखल मानवजातीचा 
िवचार केला जातो. मानवतावादाचा �यापक �ि�कोन लोकां�या मनात िनमा�ण होतो. 
 
५)  सां�कृितक आधिुनक�करण  :- 

पूव� पारपं�रक सण-उ�सव साजर ेकेले जात होत.े  मा� आधिुनक�करणा�या मळेु 
वाढिदवस, ल�नकाय�, �नहेसंमेलन, नवीन वष� इ�यादी काय��म साजर ेकर�याकडे लोकांचा 
कल वाढलेला आहे. िववाह सं�थेत देखील बदल झालेला आहे.  वधू वर सूचक मंडळ, 
शादी डॉट कॉम, भारत मॅि�मोनी, रिज�टर िववाह, आंतरजातीय िववाह, आंतरधम�य 
िववाह, पर�ांतीय िववाह, डेि�टनेशन वेिडंग इ�यादी म�ये वाढ होते. सां�कृितक 
आधिुनक�करणामळेु जाती धम� यांच े�ाब�य कमी होत.े  आधिुनक�करणामळेु एका न�या 
कॉ�मोपॉिलटन सं�कृतीचा ज�म होतो. 

 
��येक देशातील समाजरचने�या पारपंा�रक �व�पावर �या �या देशातील 

आधिुनक�करणाच े�व�प आिण गती अवलंबून असते. 
 

७.७ आधुिनक�करणा�या सम�या.   
 

आधिुनक�करण यातून िनमा�ण झाले�या व होत असले�या अनेक सम�या आज 
िवकिसत रा��ांना भेडसावत आहेत.  �यापकै� काही �मखु सम�या पढुील �माणे आहेत. 

  
१)  �य�� व समाज यां�यात दरुावा  :- 
यांि�क�करणामळेु व िवशेषीकरणामळेु �य���या काया�त कमालीचा यांि�कपणा  आला 
आहे.  ितला आप�या कामाब�ल आ�था राहात नाही.  �य�� व समाज यां�यात दरुावा 
िनमा�ण होतो. �य�� एकाक� बनते. जीवनातील शांती समाधान हरवून बसत.े  
 
२)  सामाजीकरणात बाधा  :- 
आधिुनक�करणा�या �ि�येत िन�य नवे शोध लागतात. नवी यं�-तं� उदयास येतात. 
�यामळेु समाजात सतत बदल होत राहतो. बदल�या प�रि�थतीशी  अनकूुलन साधन े
�य��ला कठीण होते. ित�या अनकूुलन �मतेवर ताण पडतो. प�रणामी सामािजकरणात 
बाधा येते.  
 
३)  असंतोषाची िनिम�ती  :- 
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आधिुनक�करणा�या �ि�येत समाजा�या सव� �े�ात बदल घडवून आण�याचा �य�न केला 
जातो.  पण सव� �े�ांचा एकाि�मक िवकास होऊ शकत नाही.  िशि�त अिशि�त लोकांना 
पा�तेनसुार रोजगार उपल�ध क�न िदल ेजात नाही.  
 
४)  संघषा�ची िनिम�ती  :- 
आिथ�क, सामािजक �े�ातील अधूिनिककरणामळेु पारपंा�रक जीवनप�तीशी सघंष� िनमा�ण 
होतो.  उदाहरणाथ� �िशि�त डॉ�टर पारपंा�रक वै�ांच ेअि�त�व धो�यात आणतो, �र�ा - 
मोटार इ�यादीमळेु टांगेवाले यांच ेअि�त�व धो�यात येते.  
 
५)  िवघातक �व�ृीला �ो�साहन  :- 
आधिुनक�करणामळेु समाजात म�ुयतः िवकिसत रा��ांत िवघातक �व�ृीस �ो�साहन 
िमळाल े आहे.  �यामळेु लोक चंगळवादी बनतात.  �यातून ��ाचार - ग�ुहगेारी वाढते.  
�यि�म�वाचा अितरके होऊन नैितक, धािम�क, कौटंुिबक मू�यांचा �हास होतो. घट�फोटाच े
�माण वाढते. कुटंुब अि�थर बनते. मलुाबाळांची आबाळ होत.े  
६)  �दूषणात वाढ  :- 
आधिुनक�करणात औ�ोिगकरणामळेु उ�ोगधंदे - कारखा�यात मोठ्या �माणात वाढ घडून 
येते. �यामळेु वायू�दूषण, जल�दूषण, आिण जमीन �दूषण याम�य ेवाढ झाली आहे.   
 
७)  वे�या �यवसायात वाढ  :- 
आधिुनक�करणामळेु मोठी शहर ेव उपनगर यांची स�ंया वाढत जाते. उ�प�नाच ेिविवध माग� 
िनमा�ण होतात. लोकां�या िवलासी व�ृी मळेु वे�या�यवसायात �माण वाढू लागते.  
 
८)  कुटंुबसं�थेचा �हास  :- 
आधिुनक�करणामळेु �य�� �वाथ� व लालची बनू लागतो. नोकरी, �यवसाय, �यापार 
इ�यादी िनिम�ाने तो शहराकडे जाऊ लागतो. �यामळेु एक� कुटंुबाचा �हास होतो. िवभ� 
कुटंुबाच े �माण वाढते. पाि�माि�यकरणा�या �भावामळेु घट�फोटाच े �माण वाढत जाते.  
�यामळेु कुटंुब सं�थेचा �हास होतो.  
 
९)  ��ाचारात वाढ  :- 
आधिुनक�करणामळेु कमी वयात जा�त पैस ेकमाव�या�या व�ृीमळेु लोकांम�ये ��ाचाराच े
�माण वाढत गेलेल ेिदसते. ��ाचाराला िश�ाचाराचे �व�प �ा� होत.े  
१०)  म�पान व धू�पानात वाढ  :- 
 

७.८ आधुिनक�करणाचा भारतीय समाजावरील प�रणाम. 

 
आधिुनक�करणाचा भारतीय समाजावर झालेला प�रणाम पढुील �माणे रखेांिकत 

कर�यात येतो.  
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१)  आधिुनक�करणामळेु शहर आिण महानगर ंयातील लोकां�या संबंधांम�य ेबदल झालेला 
िदसून येतो.  औपचा�रक, गरजेपरुते, वरवरचे, साधन मा� संबंध िनमा�ण झालेल े िदसून 
येतात.  
२)  संय�ु कुटंुबाऐवजी िवभ� कुटंुबाच े�माण वाढले आहे.  कुटंुबाचा आकार लहान झाला 
असून एक िकंवा दोन अप�यांच े �माणक मा�य कर�यात येत आहे.  िवभ� कुटंुबात 
�यि�वादी िवचार �भािवत झालेल ेिदसतात.  
३)  आधिुनक�करणा�या �ि�येत �ानाची अस�ंय �े�े वाढली असून �ानात सखोलता, 
सू�मता आली आह.े  मािहती तं��ानामळेु तसेच  संगणकासार�या साधनामळेु �ान ही 
श�� ठरली आह.े  �यासाठी महािव�ालय, िव�ापीठे, संशोधन सं�थांचे जाळे िनमा�ण झाले 
आहेत.  
४)  लोकशाहीच े िवक� �ीकरण, ि�यां�या स�ेतील सहभाग याम�ये वाढ झालेली आहे. 
राजक�य दबाव गट काय�रत आहेत. अनेक राजक�य स�ंथा िनमा�ण झालेल े आहेत.  
लोकशाहीची प�रप�वतेकडे वाटचाल स�ु आह.े  
५) लोकसं�या वाढ होत असली तरी ज�मदर आिण म�ृय ु दरात घट झाली आह.े  
�वा��या�या सोयी, रोगांवर �ितबधंा�मक उपाय, वै�क�य िश�ण वाढले आहे.  
६)  आिथ�क �े�ाम�ये खासगीकरण, उदारीकरण, जागितक�करण वाढले आहे. नवीन बी-
िबयाण,े खते, िपका�या प�ती, कृषी िव�ापीठे, कृषी �े�ातील सशंोधन ल�णीय झाले 
आहे. औ�ोिगक �े�ात वाढ होत आहे. सेवा �े�ाचा िवकास व िव�तार झाला आह.े �सार 
मा�यमात आमूला� बदल झालेले आहेत. इ कॉमस� म�ये वाढ झाली आहे.  मोल सं�कृती 
उदयाला आली आह.े बह�रा��ीय कंप�यांच े�माण वाढले आहे.  
७) धम�िन� समाजापे�ा धम�िनरप�ेतचेा िवचार शासनान े �वीकारला आहे.  धम� ही 
��येकाची खाजगी बाब मानली जात आहे.   
८) वर िनद�िशत के�या�माण ेसामािजक मू�य अमलुा� �व�पाचे बदल घडले आहेत.   
९) �ाणी व मानवी श��प�ेा अजैिवक श��चा उपयोग वाढला आहे.  
१०) �द� दजा� व �या�याशी संल�न भूिमकांप�ेा अिज�त दजा� आिण भूिमका ��ययास येत 
आहे. 
 

७.९ सारांश 
 

आधिुनक�करणामळेु त�ण-त�ण�म�ये िसगारटे, गटुखा, तंबाखू, दा�, चरस, 
गांजा, अमली पदाथ� इ�यादी �या सेवनात वाढवून �यसनािधनतेचे �माण वाढले 
आहे.यािशवाय काळा पैसा, स�ा, जगुारी व�ृी, �यिभचाराची सम�या िदसून येते.  समाजात 
ताणतणाव, चंगळवाद �व�ृी, भोगवाद बोकाळला आहे. व�ृांचा ��, घट�फोटाच े �माण 
वाढले असून ग�ुहगेारी �व�ृी आढळत.े या �कार े काही �� उ�वले असल े तरी 
अधूिनिककयामळेु सामािजक प�रवत�नाला गितमान केले आहे. 
 

७.१०. �वा�याय 
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१. आधिुनक�करण अथ� सांगून भारतीतील आधिुनक�करण �ि�या �प� करा. 
२ आधिुनक�करणाची कारणे व ल�णे सिव�तर सांगा.    
३.आधिुनक�करणाच ेिविवध घटक सांगा.आधिुनक�करणामळेु िनमा�ण होणा�या सम�यांचा 
आढावा �या. 
४. आधिुनक�करणाच ेभारतीय समाजावरील प�रणाम सांगा.  .  
 

७.११ सदंभ� सूची. 

 
१)समाजशा�ातील मूलभूत सकं�पना : डॉ. सज�राव साळंुखे, नर�� �काशन, पुण े-2.   
२)समाजशा� : भा. िक. खडस,े �काशन - िहमालय बु�स �ा. िल., िगरगाव - मुबंई.  
३)�ामीण िवकास : �ामीण समाज�यव�था आिण अथ��यव�था, आयडॉल - मुबंई 
यूिनविस�टी, पेपर �मांक २ च ेपु�तक. 
 
 




