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M.A GEOGRAPHY 
Semester II ( CBCS) 

Paper No 203 
Socio-Cultural and Political Geography 

 
1. Social and cultural Geography – Major Perceptions (15 Hours) 

1.1 Evolution and development of Social Geography – Major Trends and 
Approaches- Critical Perspective and Associated Theoretical 
Developments 

1.2 Emergence of cultural Geography as a major branch - Traditional 
cultural geography – New cultural geography -linguistic and literary 
studies, Semiotic analysis and ‘space’ theories - critical social theory 

1.3 Human activities and spatial patterns - Production of socio-cultural 
space – factors, forces and processes – Resultant socio-spatial structures - 
A temporal scale 

2. Marginalisation and exclusion (15 Hours) 

2.1 Social inequality and Social stratification - the ‘difference’ 
between ‘self’ and ‘other’ – social execution of ‘difference’ and exclusion 
– religious and ethnic identities 

2.2 Imagining local, regional and national identities- multicultural 
spaces – cultural pluralism and identity politics in India. 

2.3 Spaces of contestations and conflicts - Poverty and Living in 
Ghettos and slums in globalizing cities- Gentrification, displacement and 
right to city – SEZ s in India- Issues of right to livelihood. 

3. Gender and Geography (15 Hours) 

3.1 Body as place- private and public domains- Role of Patriarchy – State 
– Capitalist production. 

3.2 Space-society perspective- Structuring of sexuality and construction 
of gender identity – role of socio-cultural forces and processes- stigmas 
and taboos – resultant gendered spaces-Indian examples – globalization 
and repositioning of gender 

3.3 Spatiality of sex ratios – intra-regional and inter-regional – specific 
examples of India and China - feminization of labour and status of women 
workers – experiences from the global periphery. 

3.4 Women and human development status – Human rights and legal 
space for women, Glass Ceiling- Indian  context. 

 

 



II 
 

4. Spatial Dynamics of Political Processes (15 Hours) 

4.1 Concepts and images of territoriality, state, nation and nation- state - 
colonialism and post- colonial context 

4.2 Theoretical perspectives on global political structure- critical analysis 
of heart land and rim land theories - Relevance of World Systems 
approach- Core-periphery structure 

4.3 Boundary and Frontier concepts- Terrestrial and maritime context- 
Processes of boundary formation- cultural and ethnic identities. 

4.4 Dynamics of electoral politics- Indian context - Globalisation and 
contemporary geopolitics - Politics of resources – oil resources and West 
Asia – water Resources and South Asia 

References: 

1. Peet, R. (1998), Modern Geographical Thought, Blackwell 

2. Peet, R. and Thrift, N. (eds.) (2002), New Models in Geography, 
Unwin Hymann. 

3. Barnes Trevor and Gregory Derek, (eds.) (1997): Reading Human 
Geography- The Poetic and Politics of Inquiry, Arnold, London. 

4. Daniels Stephen and Lee Roger, (eds.) (1996): Exploring Human 
Geography- A Reader, Arnold, London. 

5. Cloke, P. and Johnston, R., (eds.), (2005), Spaces of Geographical 
Thought, Deconstructing Human Geography’s Binaries, Sage. 

5. Aitken, S and Valentine, G. (2006), Approaches to Human geography, 
Sage. 

6. Soja E., (1997), Postmodern Geographies- The Reassertion in Critical 
Theory, Rawat, New Delhi. 

7. Johnston, R.J., Gregory D. Pratt G. and Watts M., (2005, 5th ed.), the 
Dictionary of Human Geography, Blackwell. 

8. Kitchin R., Thrift, N, (eds.) (2009), The International Encyclopedia of 
Human Geography, Elsvier. 

10. Dear J. Michael and Flusty Steven, (eds.) (2002): The Spaces of Post 
Modernity, Blackwell, Massachusetts. 

11. Benko Georges and Strohmayer Ulf, (eds.) (2004): Human 
Geography- A History for the 21st Century, Arnold, London. 

12. Atkinson, D., Jackson, P., Sibley, D. and Washbourne, N. (eds.) 
(2005), Cultural Geography, A Critical Geography of Key Concepts, 
Tauris, I.B. 
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१  
सामािजक आिण सा�ंकृितक भूगोल – �मखु धारणा 

या अ�यायात  त�ुहाला खालील वैिश�्ये समजतील 

घटक रचना 

१.१  उि�� े

१.२ प�रचय 

१.३ िवषय चचा�  

१.४ सामािजक भूगोलाची उ��ातंी आिण िवकास 

१.५ �मखु कल आिण ��ीकोन - गभंीर ��ीकोन आिण सबंंिधत सै�ािंतक घडामोडी 

१.६ एक �मखु शाखा �हणून सा�ंकृितक भूगोलचा उदय – पारपंा�रक आिण नवीन 
सा�ंकृितक भूगोल 

१.७ मानवी ि�याकलाप आिण अवकाशीय (�पॅशल) नमनुा - सामािजक-सा�ंकृितक 
जागेचे उ�पादन - घटक, श�� आिण �ि�या - प�रणामी सामािजक-�थािनक 
सरंचना - एक अ�थायी मोजणी 

१.८ साराशं 

१.९ तमुची �गती तपासा 

१.१० �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र े

१.११ तािं�क श�द आिण �याचें अथ� 

१.१२ काय� 

१.१३ पढुील अ�यासासाठी संदभ� 

१.१ उि�� े

या अ�यासा�या शेवटी, त�ुही समजू शकाल: 

● सामािजक भूगोला�या उ��ांतीब�ल आिण मानवी भूगोलाची ही शाखा गे�या काही 
वषा�त कशी िवकिसत झाली  

● सामािजक भूगोलाशी सबंंिधत �मखु कल, �ि�कोन आिण िस�ातं  

● मानवी भूगोलाची उपशाखा �हणून सा�ंकृितक भूगोला�या उ��ातंीब�ल  

● सपूंण� अवकाशात मानवी ि�याकलाप कसा बदलतो यासह सामािजक आिण अवकाश 
िस�ातं  

● सामािजक-सा�ंकृितक भूिमका आिण प�रणामी सामािजक-सा�ंकृितक सरंचना  
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१.२ प�रचय 

हा धडा सामािजक भूगोल आिण सा�ंकृितक भूगोल मानवी भूगोला�या उप-शाखा �हणून 
वैयि�करी�या कसा िवकिसत झाला हे समजवेल. यािशवाय, सामािजक भूगोला�या �मखु 
कल आिण �ि�कोनाचें गभंीरपणे परी�ण कर�यासाठी ल� क� ि�त करले. सा�ंकृितक 
भूगोलाची शाखा समजून घे�यासाठी आपण स�ंकृती ही सकं�पना �हणून िशकू. हा धडा 
मानवी ि�याकलाप सामािजक-सा�ंकृितक अवकाश कसा िनमा�ण करतो याब�ल ल� 
क� ि�त करले. 

१.३ िवषय चचा� 

सामािजक भूगोल खरोखरच मानवी आिण भौितक भूगोलाम�ये मह�वपूण� भूिमका बजावतो, 
आप�याला आठवण क�न देते क� लोक �या सामािजक स�ंथामं�ये राहतात �याचंा �भाव 
�ितिबंिबत करतात. अशा �कार,े सामािजक भूगोल हे िव�ेषण करते क� अवकाश आिण 
�थान सामािजक घटनांना कसे आकार देतात आिण �या बद�यात, सामािजक घटना 
,�थान आिण अवकाशावर �याचा कसा  �भाव पाडतो. स�ंकृती आिण समाज याचंा 
एकमेकाशंी जवळचा सबंंध आहे. मानवी भूगोलातील सा�ंकृितक प�रमाणाचा प�रचय 
ल�णीय आहे, �याने सािं�यक�य �प�ीकरणा�ंया पलीकडे सामािजक-आिथ�क 
सम�याबं�ल मानवी आकलना�या �े�ाचा िव�तार कर�यास मदत होते. लोकाचंी स�ंकृती, 
�हणजेच जीवनशैली, वशं, सामािजक स�ंथा, सामािजक मू�ये, सामािजक �ि�या, 
सामािजक अथ�, सामािजक िच�हे, ओळख, धम�, सघंष� आिण धारणा �थाना�ंमाणे बदलते. 

१.४. सामािजक भूगोलाची उ��ातंी आिण िवकास भूगोल 

भूगोल हा 2 भागामं�ये िवभागला गेला आहे -  

अ. भौितक भूगोल �हणजे नैसिग�क जगाचा भूगोल, आिण  

ब. मानवी भूगोल, �हणजे मानविनिम�त जगाचा भूगोल. 

 'मानवी भूगोल' हा श�द �थम �� च भूगोलशा��, कॅिमली �हॅलॉ�स यांनी 1932 म�ये 
वापरला होता, �यानंी "मानवी समाज आिण प�ृवी�या प�ृभागामधील सबंंधांचा कृि�म 
अ�यास" �हणून �याची �या�या केली होती. आणखी एक �� च भूगोलशा��, िवडाल दे ला 
�लॅचे, यानंी मानव-पया�वरण संबंधाचा अ�यास �हणून मानवी भूगोलाचे वण�न केले. तथािप, 
"मानवी भूगोल" ही �या�या �ाम�ुयाने मानवजातीशी �या�या एकूण भौगोिलक 
वातावरणा�या सदंभा�त वापरली  जाते. या वातावरणाचे आणखी िव�ेषण कर�यासाठी, 
राजक�य, आिथ�क, सामािजक आिण सा�ंकृितक अशा मानवी ि�याकलापा�ंया िविवध 
�माशंी सबंंिधत िविवध �ेण�म�ये �याचे उप-िवभािजत केले गेले आह.े असे मानले जाऊ 
शकते क� सामािजक भूगोल हा मानवी भूगोलाचा उपिवभाग आहे जो �े�ीय िभ�नतेमधील 
सामािजक प�रमाणाचा प�तशीर अ�यास करतो.  
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भूगोलशा��ामं�ये लोकि�यता िमळवलेली क�पना अशी आहे क� "सामािजक भूगोल" ही 
मानवी भूगोलाची शाखा आहे जी अंतराळातील सामािजक घटनाचें िव�ेषण करते, जी मूत� 
आिण अमूत� दो�ही आह.े दसु�या श�दातं, सामािजक भूगोल सामािजक ओळख, सामािजक 
सबंंध आिण सामािजक असमानता कशी िनमा�ण होते, �याचंी िभ�नता आिण �या�ंया 
बाधंणीत अवकाशाची भूिमका या�ंयाशी सबंंिधत आहे. 'सामािजक घटना' या श�दाचा 
िविवध �कार ेअथ� लावला जाऊ शकतो कारण तो अजूनही िवकसनशील अव�थेत आह,े 
सामािजक उ��ातंी�या वेगवेग�या ट��यावंरील समाजांचे िविश� सदंभ� ल�ात घेतले 
जातात. �हणूनच, 'सामािजक घटना' या श�दाम�ये मानवी पर�परसवंादाची सपूंण� चौकट 
�या�ंया पया�वरणासह अंतभू�त आहे, �यामळेु िविवध मानवी गटा�ंार े िभ�न मागा�नी 
सामािजक �थानाचे �प�ीकरण होते. 

सामािजक भूगोलाचा िवकास - ��ॅबो, हरेोडोटस आिण इतर ब� याच जणा�ंया कृत�नी 
�यावेळ�या जगात अि�त�वात असले�या सामािजक फरकांचा पिहला लेखी परुावा �दान 
केला आहे. या वण�नांनी �प� केले आह े क� जगा�या वेगवेग�या भागामं�ये सामािजक 
जीवन भौितक वातावरणाशी सबंंिधत आहेत. 1725 म�ये, एक इटािलयन त�ववे�ा 
िगयामबॅिट�टा िवको यांनी सचुवले क� मानवा�या िवकासाम�ये ट��याचंी एकसमान 
मािलका आहे आिण जागितक समाजातील वा�तिवक बदल ह े कोण�याही िविश� वेळी 
मन�ुया�या िभ�न �थानामळेु होतात. सामािजक भूगोलातील सवा�त ल�णीय उदाहरणापैंक� 
�हणजे 19�या शतकातील ले �लेचे काय�. ले �लेची 'सामािजक-सव��ण चळवळ' या 
सकं�पनेसह रॅटझेलचे "मानव भूगोल" आिण डक� हेमचे "सामािजक �पशा�" ह ेसामािजक 
भूगोल �थािपत कर�यासाठी �मखु िवचारांचे मा�यम बनले.  

20�या शतकादर�यान, समाज आिण पया�वरण या�ंयातील सबंंध हा एक मोठा आवडीचा 
िवषय होता. 1902 म�ये िवडाल डे ला �लॅचे यानंी या व�तिु�थतीवर जोर िदला क� 
समाजाचे सपूंण�पणे जैिवक, मानिसक िकंवा पया�वरणीय अथा�ने वण�न केले जाऊ शकत 
नाही. �याऐवजी हे क�पना आिण बंधाचें एक गुतंागुतंीचे जाळे होते जे िविश� भौगोिलक 
वातावरणात मानवी जीवनाला सव��च ि�थरता आिण अिभमखुता �दान करते. �लॅचेने 
आिशया आिण भूम�यसागरीय िवषया�ंया अ�यासात, मानवी पर�परसवंाद आिण �याचें 
भौितक वातावरण या�ंयातील जिटल परतं ुसतंिुलत आंतरि�या �हणून समाजाचे �दश�न 
केले. समाजशा�, मानववंशशा� इ�यादीसार�या इतर िवषया�ंया सािह�यात या 
सकं�पनेची िभ�नता िदसून येते. �लॅचेचे िश�य, जीन �नुहेस यानंी सामािजक भूगोलाची 
�या�या "मानवी भूगोला�या चौपट सरंचनेतील गुतंागुतंीची ितसरी पातळी" अशी केली 
आहे. ढोबळपणे समाजाची चौपदरी रचना समािव� आहे - कुटंुबाचंा �ाथिमक गट, �याचें 
नातेवाईक आिण स�ंकृती; उपजीिवका आिण आवडीचे द�ुयम गट; या गटामं�ये आिण 
�या�ंयाम�ये �थािनक पर�परसवंादाचे िविवध �कार; आिण शेवटी कायदेशीर �णाली जी 
समाजा�या उपिवभागाला स�ंथा�मक बनवते. दसु�या महाय�ुापय�त �� च, ि�टीश आिण 
डच शाळामंधील सामािजक भूगोलासाठी यरुोपमधील �� च �ामीण समाज हा मूलभूत 
रािहला. तथािप, �ारिंभक सामािजक भूगोल अ�यास �ादिेशक होते.  

दसु-या महाय�ुापूव� सामािजक भूगोलाचे घटक समजावून सागं�याचा छोटासा �य�न केला 
गेला. 1943-53 दर�यान िपयर े जॉज� आिण मॅि�सिमिलयन सोर े हे सामािजक भूगोलाचे 



  

 

सामािजक-सां�कृितक आिण                 
राजक�य भूगोल 

4 

महान अ�यासक होते. जॉज��या मते, मानवी वत�ना�या सामािजक आिण आिथ�क पैलूंम�ये 
जवळचा सबंंध आहे. सॉरसेाठी, कुटंुब आिण नातेसबंंध �णाली, उपजीिवका, भाषा, धम�  
मानवजाती�या �थािनक स�ंथेवर �भाव टाकतात.  

समकालीन सामािजक भूगोल हा मानवजाती�या अवकाशीय सघंटनेवर �े�ीय िभ�नता ते 
सामािजक िभ�नता यावरील बह�आयामी ��ीकोन �हणून ओळखला जातो. मानवी 
भूगोलातील सामािजक प�रमाणा�ंया िव�ेषणाम�ये दोन मूलभूत ��ीकोनांचा समावेश होतो 
- सामािजक घटनाचें औपचा�रक िवतरण आिण सामािजक �ि�ये�या अंतग�त या िवतरणाचें 
�प�ीकरण. सामािजक भूगोलाम�ये िनि�त सीमा नसतात आिण �यामळेु म�यवत� एकि�त 
सकं�पना देखील असू शकत नाही. �याऐवजी, �य��नी सामािजक श��, �य�� आिण 
समदुायांचे सामािजक जीवन, सामािजक वातावरण आिण �यातील सम�या आिण 
सामािजक धोके यांचा अ�यास क�न आधिुनक जगा�या बदल�या सामािजक प�त�चे 
िव�ेषण कर�याचा �य�न केला जातो. सामािजक भूगोलाला �वतं� िश�त �हणून ठसा 
उमटव�यासाठी एकसंध सकं�पना�मक चौकट असणे आव�यक आहे.  

१.५. �मखु कल आिण ��ीकोन - गभंीर ��ीकोन आिण सबंिंधत 
सै�ािंतक घडामोडी 

सामािजक भूगोलाकडे ��ीकोन 

सामािजक भूगोल हे 1960 आिण 1970 �या दशकात मानवी भूगोलाचे एक सम�ृ �े� 
होते.  

● सकारा�मक ��ीकोन (पॉिझिटि�हझम)- हा ��ीकोन सामािजक भूगोलाचा एक 
नैसिग�क िव�ान �हणून अ�यास करतो जो सामा�य िवधाने बनवू इि�छतो, भौगोिलक 
घटनाचें मॉडेल बनवू इि�छतो आिण 'कायदे' शोधतो जे मानवी िकंवा �थािनक 
पर�परसवंाद �प� करतील. 'पॉिझिटि�हझम' हा श�द समाजा�या अ�यासा�या �ि�कोनाचे 
वण�न कर�यासाठी वापरला जातो. िवशेषत: यातील वै�ािनक  परुा�यावर अवलंबून असतो, 
जसे क� �योग आिण आकडेवारी, समाज कसे चालते याचे खर े�व�प �कट कर�यासाठी, 
'पॉिझिटि�हझम' हा ताि�वक �ि�कोनांचा एक सचं आहे जो वै�ािनक त�वे आिण प�ती 
लागू कर�याचा �य�न करतो, नैसिग�क आिण कठोर िव�ानापंासून ते �प� कर�यासाठी 
सामािजक घटनाकंडे रखेाटले जातात. या श�दाचा उगम 19�या शतकात झाला जे�हा 
ऑग�टे कॉ�टे (1798-1857) यानंी 'पॉिझिटि�हझम' हा श�द तयार केला. कॉ�टे यानंी 
असा यिु�वाद केला क�, 19�या शतकापय�त, सामािजक िव�ान भावना�धान होते �यामळेु 
�यात कठोरता आिण िव�ेषणा�मक तका�चा अभाव होता. समाजाला लागू होणार ेनैसिग�क 
िनयम शोध�यासाठी ते उ�सकु होते �या�या बरोबरीने सामािजक िव�ाना�या 
िवकासासाठी नैसिग�क िव�ान ह ेएक आव�यक पाऊल मानले जावे असे �याचें मत होते. 
कॉमटेने 'सकारा�मक' हा अचूक, िनि�त, वा�तिवक, उपय�ु, स�ि�य आिण सबंंिधत श�द 
वापरला . मानवी वत�नातील घटना आिण �या�ंया पर�परसबंंधाचें �प�ीकरण आिण 
भिव�यवाणी कर�यासाठी �यांनी वा�तिवक, िनरी�ण कर�यायो�य त�ये आिण स�यावंर 
ल� क� ि�त केले. 1950 �या दर�यान, भूगोलात सकारा�मकतावादाचा प�रचय झाला. 
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�यापूव� भूगोल हे वण�ना�मक शा� होते. तथािप, अनेकानंी असा यिु�वाद केला क� भूगोल 
अिधक वै�ािनक असावा आिण �ि�या �प� कर�यासाठी कायदे शोध�यावर ल� क� ि�त 
केले गेले पािहज.े 'प�रमाणा�मक �ातंी' (1950 �या दशकात) ने भूगोल हे वैचा�रक 
शा�ापासून नामोथेिटक(काय�ाचा ��ताव)  िव�ानात बदलले. वै�ािनक त�वे आिण 
प�ती लागू कर�या�या या उि��ानंा प�रमाणा�मक प�त�नी समथ�न िदले. एक�कडे, 
सािं�यक�य ��ीकोन वण�नावर क� ि�त होते, तर दसुरीकडे, गिणतीय ��ीकोनांनी 
सामािजक नमुने, सामािजक �ि�या आिण अवकाशीय घटना�ंया भिव�यातील कलेचे 
�प�ीकरण आिण भिव�यवाणी कर�यासाठी तपशीलवार मॉडेल तयार कर�याचा �य�न 
केला. अशा �कार,े सकारा�मक सशंोधनातील सामािजक शा�� तट�थ, व�तिुन� आिण 
मू�य-म�ु िनरी�क तयार झाले.जरी या �ि�कोनावर अ�यतं टीका केली गेली असली तरी, 
तरीही सामािजक भूगोलासाठी हा एक लोकि�य आिण �भावी �ि�कोन �हणून उदयास 
आला आहे.  

● वत�णूक ��ीकोन - या �ि�कोनाचा म�ुय उ�ेश गिणतीय मॉडेल िवकिसत करणे 
आहे ज े लोका�ंया �थािनक वत�नाचा अंदाज लावतील. 20 �या शतका�या स�ुवातीला 
वत�णूकवाद उदयास आला आिण अमे�रकन मानसशा�ातील एक मह�वपूण� शाखा बनला. 
सव� वत�न कंिडशिनगं�ार े (वारवंार िनमा�ण केले�या प�रि�थती) �ा� केले जातात या 
क�पनेवर आधा�रत हा िश�णाचा िस�ातं आहे, तर कंिडशिनगं पया�वरणाशी 
पर�परसवंादा�ार े उ�वते. वत�णूकशा��ाचंा असा िव�ास आहे क� पया�वरणीय 
उ�ेजनानंा िदलेले आपले �ितसाद आप�या कृत�ना आकार देतात. वत�णूक ��ीकोन 
सामािजक भूगोल �य���या पातळीवर िव�ेषणा�या िवसंगत �तरावर अ�यास क�न 
जागा, िठकाण आिण वातावरणातील मानवी ि�याकलाप समजून घे�याचा �य�न करते. 
वत�णूक भूगोलशा�� वैयि�क लोका�ंया वत�नावरील डेटाचे (माहीती ) िव�ेषण करतात. 
वत�णूक भूगोलशा�� �य�� एकमेकापंासून िभ�न असतात; आिण लोक पया�यी, 
मू�यमापन आिण िनण�य �ि�येब�ल �या�ंया जाग�कते�ार ेपया�यी �थानामं�ये कसे िनण�य 
घेतात/िनवडतात ओळखतात  . उदाहरणाथ� - मलुावंर केले�या अ�यासातून असे िदसून 
आले आह े क� जगाचे �याचें भौगोिलक �ान �या�ंया शेजारी, शहर े आिण राह�या�या 
देशावंर क� ि�त आहे.  

● मानवतावादी ��ीकोन - हा ��ीकोन सशंोधना�या िव�तृत गटाचा सदंभ� देतो 
�याम�ये मानवी अनभुव आिण �थान आिण �यां�या भौगोिलक वातावरणाशी लोकाचें नाते 
समजून घे�या�या मह�वावर जोर िदला जातो. भौगोिलक जगाम�ये मानवी सहभाग 
बह�आयामी आिण गुतंागुतंीचा आहे. हे ओळखून, मानवतावादी भूगोलशा�� मानवी 
भावना, कृती आिण जाग�कता याचंा अथ� लावतात. मानवतावादी सामािजक 
भूगोलशा�� ठामपणे सागंतात क� कोणतेही व�तिुन� भौगोिलक जग नाही. तथािप, 
भौगोिलक �य���या धारणा, व�ृी आिण भावना�ंार े समजले जातात आिण तयार केले 
जातात. उदाहरणाथ� - घर हे या सशंोधनाचा म�ुय क� �िबंदू आह ेकारण भूगोलशा��ांनी 
वेगवेग�या सामािजक गटासंाठी घरी अस�याचा काय अथ� होतो आिण आय�ुयभर, घराचा 
अथ� कसा बदलतो ह े तपासले आहे. डेि�हड ले हा िफलाडेि�फयामधील  एक अ�ग�य 
अ�यास आहे, �याने रिहवासी आिण बाहेरील लोका�ंार े गरीब आि�कन-अमे�रकन 
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प�रसराशी जोडले�या अथा�ची तलुना केली आहे, रिहवाशाचें सकारा�मक िवचार सरकारी 
अिधकारी आिण बाहेर राहणा� या इतर लोका�ंया नकारा�मक मत आिण िव�ासाशंी कसे 
िवसगंत आहेत यावर �काश टाकतात.  

● मूलगामी ��ीकोन - भूगोलमधील �ातंी�या काळात िवकिसत झाले�या 
�ि�कोनापैंक� एक आहे, क�रतावाद. मूलगामी भूगोलाची उ�प�ी यूएसए म�ये १९६० �या 
दशकात स�ु झाले�या चळवळीपासून शोधली जाऊ शकते. या चळवळीमागे आंतररा��ीय 
िचतेंचे 3 �मखु म�ेु होते - ि�हएतनाम य�ु, कृ�णवण�याचंी नागरी ह�काचंी चळवळ आिण 
शहरी व�ती आिण विंचत �ामीण भागातील रिहवाशांना भोगा�या लागले�या ग�रबी आिण 
असमानतेची �यापक घटना या सवा�मळेु सामािजक अशातंता आिण तणाव वाढ होत होती. 
हे 1970 �या दशकात 'प�रमाणा�मक �ातंी' आिण सकारा�मकतावादाची टीका �हणून 
िवकिसत झाले �याने भूगोलला �थािनक िव�ान बनिव�याचा �य�न केला, �थािनक 
िव�ेषणावर जा�त जोर िदला. हा �ि�कोन पिह�यादंा डेि�हड हाव� यांनी 1973 म�ये 
माडंला होता, परतं ु �याचे �मखु योगदानकत� �रचड� पीट (1977) आिण हो�ट जे�सन 
(1981) आहेत. गरीबी आिण सामािजक असमानतेची मूलभूत कारणे �प� कर�यासाठी 
मा�स�वादी िस�ातंाचा वापर केला. सामािजक भौगोिलक जगाचे �प�ीकरण दे�यासाठी 
सामािजक भूगोलातील मूलगामी ��ीकोन श�� सबंंध, सामािजक आिण राजक�य 
सरंचनांवर जोर देते. मूलगामी सामािजक भूगोलशा�� येथे �या मदु�्ाचंा अ�यास 
करतात �या�ंयाशी �प� नैितक आिण राजक�य बािंधलक� आहे. मा�स�वाद, �ीवाद आिण 
वशंवाद िवरोधी समाज आिण अवकाशा�या िव�ेषणासाठी सामािजक िस�ातंाची सवा�त 
�भावशाली स�ंथा �हणून उदयास आली.  

● मा�स�वादी भूगोलशा��, जे काल� मा�स��या िस�ातंांवर आधा�रत आहेत. य�ुो�र 
आिथ�क वाढ आिण वाढ�या असमान जीवनमान, शोषणा�मक कामगार सबंंध, 
कामगाराचंी एक नवीन आंतररा��ीय िवभागणी यामळेु 1970 आिण 1980 �या 
दशकात याचे साम�य� वाढले.मा�स�वादी भूगोलानंी  बह�रा��ीय कंप�याचंा उदय, 
भाडंवलशाही, आिथ�क आिण राजक�य �यव�थेवर जोर िदला �यामळेु असमान आिण 
िवरोधाभासी सामािजक आिण आिथ�क श�� सबंंध दश�िवले गेले जे समाजा�या 
सघंटनेला आकार देतात आिण �प� करतात.  

● �ीवादी िस�ातं, भूतकाळातील िव�ान, िस�ातं, सशंोधन प�ती आिण आपण �या 
सामािजक �यव�थेम�ये राहतो �या असमान िलंग �व�पावर टीका करतात. 1960 
�या दशकापासून �ीवादा�या दसु�या लाटेने ि�या�ंया सम�या आिण ि�थतीचे 
�यापक सामािजक आिण राजक�य �दश�न �दान केले, �याने भूगोलम�ये होणा� या 
िलंग समी�ेचे समथ�न केले. अशा�कार,े �ीवादी भूगोल ि�यांचे जीवन आिण जागा 
बाधंताना िलंगाचे मह�व तपास�यावर ल� क� ि�त करतात.  

● वण��ेषिवरोधी भूगोलानी पाि�मा�य समाजात आिण मानवी भूगोलात अि�त�वात 
असले�या वण��ेषावर �काश टाकला आिण �याचा सामना केला.  
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● रचनावादी ��ीकोन - रचनावाद हा भूगोलातील एक ��ीकोन आहे जो मानवी 
वत�ना�या प�ृभागा�या नम�ुया समजून घे�यासाठी िव�ासाने वैिश�्यीकृत आह,े 
�या�ंया अंतग�त रचना जाणून घेणे आव�यक आहे जे मानवी कृती िनमा�ण करतात 
िकंवा आकार देतात. 1970 �या दशका�या स�ुवातीस सरंचनावादाने मानवी भूगोलात 
अ�यतं मया�िदत प�तीने �वेश केला. 1972 म�ये मानवतावादी भूगोलकार, यी फू-
टुआन आिण 1973 म�ये मा�स�वादी भूगोलशा��, डेि�हड हाव� या�ंया उ�ृतासंह - 
अनभुववादावर टीका कर�या�या मानवतावादी आिण मा�स�वादी �क�पाचंा एक भाग 
�हणून हा �वेश झाला. पीट�या मते, सरंचनावादी �ि�कोनाचे वा�तिवक �व�प 
उ�पादन �णाली आिण �या�या स�ंथेचे मह�व मा�य करते जे समाजा�या सव� �तरावंर 
सामािजक �ि�यां�या िनिम�तीवर आिण सरंचनेवर ल�णीय प�रणाम करते. 
सरंचनावादी �ि�कोनाने सामािजक भूगोलात, िवशेषतः सामािजक शहरी भूगोलात 
ठळकपणे योगदान िदले आहे. पूव�-सरंचनावादी काळात, भूगोलशा�� शहरी भागात 
कोठे राहतात यासार�या मदु्�ावंर ल� क� ि�त करायचे आिण असेही गहृीत धरायचे 
क� सामािजक सबंंधांचा एक सचं आहे जो काळानसुार बदलत नाही. समाज सतत 
बदलत असतो आिण काळानसुार नातेसबंंध बदलले पािहजेत असा यिु�वाद क�न 
सरंचनावादी �ि�कोनाने अशा गिृहतकानंा जोरदार आ�हान िदले.  

● आधुिनक ��ीकोन - उ�र आधिुनकता ही त�व�ान, कला आिण सामािजक 
िव�ानातील अलीकडील चळवळ आहे. 1980 �या उ�राधा�त, उ�र आधिुनकता हा 
मानवी भूगोलाचा कल बनला. उ�र आधिुनकतावाद आधिुनकतावादाचा िस�ातं 
नाकारतो कारण तो या क�पनेला समथ�न देतो क� आपण आता 'आधिुनक' यगुा�या 
पलीकडे आहोत जे पा�ा�य समाजासंाठी एक नवीन यगु असेल अशी अपे�ा आहे. 
उ�र आधिुनकतावादी �ि�कोन सामािजक िव�ान आिण इितहासा�या रषेीय �गतीला 
आ�हान देतो. हा श�द ब� याचदा वसाहतो�र �ि�कोन आिण सा�ंकृितक वळण 
समािव� कर�यासाठी वापरला जातो.   

सामािजक भूगोलाची सै�ांितक �ेमवक�  (रचना) 

एमरीस जो�स यानंी सामािजक भूगोलाची �या�या ‘�या�ंया �थािनक क�दणाम�ये 
सामािजक�र�या प�रभािषत लोकस�ंये�या आकलनाम�ये गुतंले�या नम�ुयांची आिण 
�ि�याचंा अ�यास’ �हणून केली आहे. अशा �कार े  �याम�ये वा�त�य करणार े �हणून 
समजले जाते ते मूळतः �े�ाचें मोज़ेक आह,े �यातील ��येक रिहवाशानंा एकसधं समजले 
जाते. यापैक� ��येक "सामािजक जागा" एका िविश� सामािजक गटाशी ओळखली जाते 
�याचंी �ाधा�ये, आका�ंा आिण मू�ये �या जागेत �ितिबंिबत होतात. ऍन बिटमर, आय�रश 
भूगोलशा��, '�पेस�या समजले�या आिण व�तिुन� प�रमाणाचें स�ेंषण समािव� 
करणार'े �हणून सामािजक अवकाशाचे �प�ीकरण देतात. हा �वाह वािंशक, वशं िकंवा 
धमा�वर आधा�रत सामािजक �ेण��ार ेजागे�या आकलनावर जोर देते.  
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सोशल �पेसम�ये ( जागेम�ये) दोन घटक असतात -  

अ. '�ाधा�य �पेस' �हणजे 'वापर आिण आकलनावर आधा�रत एखा�ा�या �पेस�या 
वेगवेग�या भागाचें मू�यमापन';  

ब. '�ादेिशक �पेस', �हणजे 'सरु�ा, ओळख िकंवा उ�ेजना�या गरजा पूण� करणा�या 
एखा�ा�या पया�वरणा�या भागाचे मू�याकंन.'  

सामािजक भूगोल लोका�ंया दैनिंदन राहणीमाना�या जागा, समाज आिण सामािजक 
सबंंधाबं�लचा अ�यास आहे.  

�य��-समाजाचा एक भाग �हणून - सामािजक भूगोल �ाम�ुयाने समाज आिण 
लोकामंधील सामािजक सबंंधांब�ल आहे. 'समाज' हा श�द लोकाचें एकमेकाशंी असलेले 
'सामािजक' सबंंध दश�वते. 'समाज' ही भौगोिलक जागेचे िदलेले �े� �हणून देखील 
प�रभािषत केले जाते ज ेलोक �यापत आहेत आिण ज ेएका सामा�य राजक�य �यव�थे�ार े
शािसत आहे. समाज वैिव�यपूण� आहेत आिण सद�यानंी सामाियक केले�या अथ� आिण 
मू�या�ंया �णालीसह �याचंी वेगळी ओळख अस�याचे समजले जाते. �हणून, सामािजक 
भूगोल  िवषय कुटंुब आिण घरगतुी सम�यावंर, तसेच वशं, वय, िलंग, अपंग�व, इ. 
सामािजक ओळखावंर अ�यास आहे. 

जागा आिण समाज - िश�त समाज आिण �यानंी �यापले�या आिण वापरले�या जागा 
या�ंयातील सबंंधावंर ल� क� ि�त करते. समाज सि�यपणे घडव�यात �पेस मह�वाची 
भूिमका बजावते कारण जागा सामािजक ि�याकलाप �ितिबंिबत करते आिण तयार करते 
आिण ते �ितकार आिण उ�सवाचे साधन आह.े �थान आिण जागा हे देखील मह�वाचे 
मा�यम आहेत �या�ार ेसामािजक गट आिण समाज �वतःला सघंिटत करतात, ससंाधनांचे 
िवतरण करतात आिण �वतःसाठी अथ� िनमा�ण करतात.  

�थािनकांचे मह�व - लोका�ंया दैनिंदन राह�या�या जागा हा सामािजक भूगोलाचा आणखी 
एक क� �िबंदू आहे. जागितक �ि�या �थािनक िठकाणे आिण �या�ंया �ि�यानंा आकार 
देतात �हणून वेगवेग�या िठकाणावंरील घटना आिण �ि�याचंी एकमेकापंासून अिल�पणे 
चचा� केली जाऊ शकत नाही. सामािजक भूगोलाचा �ारभं िबंदू हा एक दैनिंदन अनभुव 
आहे, �हणून िव�ेषण हे सहसा �थािनक �तरावर घटना आिण घटनाचें असते जसे क� 
शेजार, घर, कामाचे िठकाण आिण �थािनक उ�ान.  

सामािजक संबंध - सामािजक भूगोलशा��ानंी �या सामािजक सबंंधावंर ल� क� ि�त केले 
आहे ते आहते -वग�, िलंग, ल�िगकता, वशं, वय आिण अपंग�व. हे म�ुय�वे श��, दडपशाही 
आिण समाजातील ससंाधना�ंया िवतरणाशी सबंंिधत आहेत. सामािजक भूगोल देखील 
ओळखीशी सबंंिधत आहे, जी जीवना�या प�त�शी जोडलेली आहे. लोका�ंया �वतः�या 
आिण इतरा�ंया ओळखीब�ल�या धारणा �यि�िन� आिण प�रवत�नशील असतात आिण 
�हणून सामािजक ओळख िनि�त नसतात परतं ु वेगवेग�या िठकाणी आिण काळात 
बदलतात. या �ि�येत जागा मह�वाची भूिमका बजावते.  
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राजक�य कोन - सामािजक भूगोल राजक�य आहे आिण सामािजक धोरणात �याची 
भूिमका आहे. वैयि�क �ितकारा�या रणनीत��ार,े सामािजक चळवळ��ार े आिण काही 
वेळा सामािजक धोरणा�ार ेरा�यावर �भाव टाकून श�� �ा� केली जाते.  

नमूद के�या�माणे, समाजशा�ीय ��ीकोनातील एक क� �ीय िचतंा �य�� आिण समाज 
या�ंयातील ��ंा�मक सबंंध समजून घेणे आहे. सामािजक रचना, सामािजक �तरीकरण 
आिण सामािजक �ि�या यासार�या सकं�पना हे नाते समजून घे�यास मदत करतात.  

सामािजक संरचना -सामािजक रचना ही स�ंा थेट या व�तिु�थतीकडे िनद�श करते क� 
समाजाची रचना आहे �हणजेच िविश� �कार ेसघंिटत िकंवा �यव�था केलेली आह.े �या 
सामािजक वातावरणात माणसे अि�त�वात आहेत �याम�ये केवळ ि�या िकंवा घटना�ंया 
वग�करणांचा समावेश नाही. सामािजक सरंचना मानवी ि�याकलाप आिण नातेसबंंधांनी 
बनलेली अस�याने, नमनेु बह�तेक वेळा कालातंराने पनुराव�ृी होतात. �हणून, 
समाजशा�ीय िव�ेषणाम�ये सामािजक पनु��पादन आिण सामािजक रचना या क�पना 
एकमेकाशंी खूप जवळून सबंंिधत आहेत.  

सामािजक �तरीकरण - ह े समाजातील गटामंधील सरंिचत असमानते�या अि�त�वाचा 
सदंभ� देते, �या�ंया संसाधने आिण साम�ी�या �वेशा�या बाबतीत सदंभ� देते. सव� 
समाजामं�ये सामािजक �तरीकरणाचे काही �कार समािव� असले तरी, आधिुनक समाज 
अनेकदा सपं�ी आिण साम�या�म�ये �यापक फरकाने िच�हािंकत केले जातात �यात 
एकाच वेळी वग� िवभाजन, वंश, जात, धम�, जमाती, िलंग आिण समदुायावर आधा�रत 
िवभागणी समािव� असते. सामािजक सरंचनेची एक �यापक आव�ृी अस�याने, सामािजक 
�तरीकरण समानते�या िविश� पॅटन��ार े (आकृतीबंध) वैिश�्यीकृत आहे. असमानता 
प�तशीरपणे िविवध �कार�या सामािजक गटामंधील सद�य�वाशी जोडलेली आहे आिण 
�य�� आिण समाज या�ंयात या�ि�छकपणे िवतरीत केली जात नाही. िवशेषािधकार �ा� 
गटाचे सद�य िकंवा जे व�र� पदावर आहेत �यानंा सपं�ी, उ�प�न यासारखे भौितक फायदे 
िमळतात �यामळेु �याचें जीवनमान सधुारते; उ�च सामािजक ि�थती आिण िनण�य घे�यावर 
इतरावंर वच��व गाजव�याची �मता. 

सामािजक �ि�या - सामािजक भूगोल केवळ लोकाशंी सबंंिधत नाही तर लोकाशंी गटाचें 
सद�य �हणून सबंंिधत आहे. अशा�कार े �याचें ल� गटां�या िवशेष नम�ुयांवर आिण 
गटा�या वत�नावर आिण ते नमनेु तयार कर�या�या �ि�येवर क� ि�त आहे. सामािजक 
�ि�या आधिुनक�करणा�या लाटेने आणले�या सामािजक बदलानंा सूिचत करते - 
औ�ोिगक�करण, शहरीकरण, सामािजक सधुारणा चळवळ, राजक�य �बोधन इ. या 
�ि�यानंी सपूंण� समाजात प�रवत�न घडवून आणले �यामळेु पारपंा�रक जीवनप�ती, 
वत�णूक लोकाचंा नमनुा, स�ंकृती आिण मू�य �णाली. पया�वरणीय �ि�याचंा सामािजक 
�ि�ये�ार ेएखा�ा �देशा�या सामािजक सरंचनेशी देखील काही सबंंध असतो. घसुखोरी, 
आ�मण, उ�रािधकार, पथृ�करण, �पध�चा शहरा�या िनिम�ती�या वाढीशी अ��य� सबंंध 
आहे आिण �हणूनच, शहरा�या वाढी�या प�ती आिण �ि�याशंी सबंंिधत असू शकतो. 
�हणून, सामािजक �ि�या सामािजक सरंचने�या बदलाशी सबंंिधत असू शकते.  

सामािजक �ि�या सकारा�मक आिण नकारा�मक दो�ही असू शकते. खालील सामािजक 
�ि�या आहेत �या मानवी समाजाची �या�या करतात  
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● सहकाय� - ही सामािजक जीवनाची मूलभूत �ि�या आह.े ही क�पना मानवा�या काही 
िविश� वत�नांवर आधा�रत आहे आिण असा तक�  आहे क� मानवी सहकाया�िशवाय मानवी 
जीवन जगणे कठीण होईल. येथे दोन िकंवा अिधक �य�� िकंवा गट समान उि�� ेसा�य 
कर�यासाठी एकि�तपणे काय� करतात. अशा �कार,े सहकाय� हे सामािजक पर�परसवंादाचे 
�व�प आहे �याम�ये सव� सहभाग�ना �याचें समान उि�� सा�य क�न फायदा होतो. डक�  
हेम�या मते, एकता ही समाजाची नैितक श�� आहे जी आप�या सहकाया�ची समज आिण 
�या�ार ेसमाजा�या काय��णाली आिण �गतीसाठी मूलभूत आहे.  

● संघष� - हा श�द िहतसबंंधा�ंया सघंषा�ला सूिचत करतो. िस�ातंकाराचंा असा िव�ास 
आहे क� समाजातील ससंाधना�ंया कमतरतेमळेु सघंष� िनमा�ण होतो कारण गट �या 
ससंाधनावंर �वेश िमळिव�यासाठी आिण िनय�ंण िमळिव�यासाठी सघंष� करतात. तथािप, 
जाती, वशं, िलंग, वािंशक िकंवा धािम�क समदुायाम�ये िभ�नता अस�याने सघंषा�चे आधार 
िभ�न असतात. सामािजक िवकासा�या वेगवेग�या ट��यावंर, सघंष� �याचें �व�प आिण 
�व�प बदलतात.  

● �पधा� - �पधा� ही सामािजक �ि�याचें िवघटनशील �व�प अस�याचे िदसते आिण 
सामािजक सघंषा�चे सवा�त मूलभूत �व�प आह.े जे�हा मन�ुयाला हवी असलेली 
ससंाधनाचंी अपरुी र�कम असते ते�हा हे घडते. ही एक सामािजक अि�त�व आहे जी 
समाजात िवशेषतः समकालीन काळात उदयास येते आिण �बळ बनते. मा�स� आिण 
डक� हेम सार�या शा�ीय समाजशा�ीय िवचारवतंानंी आधिुनक समाजामं�ये अन�ुमे 
�यि�वाद आिण �पध�ची वाढ न�दवली आहे. दो�ही घडामोडी आधिुनक भाडंवलशाही 
समाजा�या काय�प�तीत अंतभू�त आहेत कारण अिधक काय��मता आिण अिधक नफा 
वाढव�यावर भर िदला जातो.  

● िनवास - िनवास �हणजे "सामािजक प�रि�थतीत एकि�तपणे सामंज�याने वाग�याची 
परवानगी देणार े लोकामंधील समायोजनाची सा�यता. एखा�ा �य��ला वत�न प�ती, 
सवयी आिण व�ृी या�ंया सपंादना�ार े हे सा�य केले जाते ज े �याला सामािजक�र�या 
�सा�रत केले जाते. सघंषा�चे िनराकरण �हणजे सामा�यत: नवीन वातावरणाशी जळुवून 
घेणे." हॉट�न आिण हटं या�ंया मते, िनवास ही "िवरोधी �य�� िकंवा गटामंधील ता�परुते 
काय� करार िवकिसत कर�याची �ि�या आहे." िनवास एकतर भौितक िकंवा सामािजक 
वातावरणासह असू शकते आिण कोण�याही िविश� ट��यावर िकंवा कोण�याही िनि�त 
सामािजक प�रि�थतीपय�त मया�िदत नाही. �यामळेु सामािजक सलोखा राखणे गरजेचे आह.े   

● आ�मसात करण े - आ�मसात करणे ही सामािजक �ि�या �हणून प�रभािषत केली 
जाते �या�ार े�य�� िकंवा गट समान भावना आिण उि��े सामाियक कर�यासाठी येतात. 
ही एक सथं आिण हळूहळू �ि�या आहे िजथे िभ�न गटामंधील सा�ंकृितक फरक अ��य 
होतात. सवंध�न ही आ�मसात कर�याची पिहली पायरी आह.े सवंध�न हा एक ट�पा आह े
जे�हा सा�ंकृितक गट दसु� या�या सपंका�त असतो, �यातून काही सा�ंकृितक घटक घेतो 
आिण �यांना �वतः�या स�ंकृतीत समािव� करतो. िविवध देशातंील �थलातं�रतानंा 
सामावून घे�याचा यनुायटेड �टेट्सचा इितहास ह े आ�मसात कर�या�या सामा�य 
उदाहरणापैंक� एक आह.े अनेक आय�रश �थलातं�रतानंी 20 �या शतका�या स�ुवातीस 
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फॅशन ��ड, सा�ंकृितक िनयम इ�याद�सह अमे�रकन जीवनशैलीशी आ�मसात केले, तरीही 
�यानंी �या�ंया परपंरा देखील जप�या. आ�मसात हो�यास अनकूुल घटक �हणजे समान 
आिथ�क सधंी, सिह�णतुा, घिन� सामािजक सपंक� , एक�ीकरण, सा�ंकृितक समानता इ. 
एक�करणास अडथळा आणणार े घटक �हणजे अित सामािजक, सा�ंकृितक आिण 
शारी�रक फरक, पूव��ह, वच��व, अधीनता, अलगाव इ.  

सामािजक क�याण - मानवी िवकास प�रभािषत आिण मोज�यासाठी हे सूचक आहेत. 
सामािजक क�याण ही एक संक�पना आहे �याम�ये मूलभूत मानवी गरजा आिण इ�छा पूण� 
के�या जातात आिण लोक �गती�या सधं�सह शातंतेने एक� राह� शकतात. 'सामािजक 
क�याण' हा श�द भौितक, सां�कृितक आिण आ�याि�मक क�याणाचा सं�ेषण आहे. �यात 
अशा समाजाचंा समावेश होतो िजथे उ�प�नाची पातळी परुशेी जा�त आहे िकंवा लोका�ंया 
मूलभूत गरजा पूण� कर�यासाठी परुशेी आह,े िजथे ग�रबी दूर झाली आहे, बेरोजगारी 
��ुलक आहे, ��येकाला स�मानाने आिण आदराने वागवले जाते आिण शै�िणक, 
सामािजक आिण सलुभ आिण समान �वेश आहे. वै�क�य सेवा. क�याणकारी समाजात 
सामािजक सघंष� आिण भेदभाव नसावा. यनुायटेड नेश�स �रसच� इि��टट्यूट फॉर सोशल 
डे�हलपम�ट (UNRID) �या मते, सामािजक क�याणाचे 9 मूलभूत घटक आहेत - पोषण 
(�य���या आरो�यासाठी आिण वाढीसाठी आव�यक), िनवारा ('घर' जे मूलभूत 
सरं�णा�मक काय� करते), िश�ण, आरो�य, िव�ातंी, सुर�ा, उ�प�न/रोजगार (रोजगार 
प�रणाम उ�प�न आिण �य��चा �वािभमान), सामािजक ि�थरता आिण भौितक वातावरण. 
िवकिसत देशामंधील स�ुवाती�या औ�ोिगक�करण आिण शहरीकरणाने �यांना 
क�याणा�या पातळीवर िवकसनशील देशापें�ा पढेु ठेवले आहे.  

सामािजक बिह�कार - हा भेदभावाचा एक �कार आहे �याम�ये �य��ना सधंी, ससंाधने 
आिण अिधकाराचंा �वेश अंशतः िकंवा पूण�पणे नाकारला जातो. सामािजक बिह�कार ही 
एक �ि�या आह े आिण ती वशं, वािंशकता, उ�प�न, सामािजक वग�, भौगोिलक �थान, 
रोजगाराची ि�थती, िश�ण, धम�, राजक�य सलं�नता इ. यासार�या अनेक घटकाचंा 
प�रणाम आह.े सामािजक बिह�काराचे वेगवेगळे �तर अि�त�वात आहेत - सपूंण� बिह�कार 
(पूण� नकार) सामािजक सेवामं�ये �वेश करणे), िनवडक अपवज�न (िनवडले�या सेवामंधून 
�वेश नाकारणे िकंवा िभ�न उपचार �ा� करणे), �प� बिह�कार (जे�हा िविश� सामािजक 
पा��भूमीतील लोकानंा िविश� सिुवधेम�ये �वेश नाकारला जातो), गिभ�त बिह�कार (जे�हा 
लोक काही िविश� गो��ना ध�न असतात पारपंा�रक िनयम आिण मू�ये), वैयि�क 
�तरावर िकंवा समदुाय �तरावर बिह�कार (वशं, जात इ.) वर आधा�रत. सामािजक 
बिह�कारा�या संक�पनेम�ये 3 वेगळे घटक आहेत - �यात सा�ंकृितक मू�ये, धारणा आिण 
िनयमांचा समावेश आहे �यामळेु सामािजक पर�परसवंादानंा आकार िदला जातो; ते 
सामािजक सबंंधामं�ये अि�त�वात आहे; ह े लोकानंा �या�ंया आवडी, ह�क आिण सधंी 
नाकारते. हे घटक प�रणामामं�ये योगदान देतात – सामािजक बिह�कारामळेु लोकानंा 
िवकासा�या फाय�ापंासून वगळले जाते; सामािजक��्या बिह�कृत समदुाय िकंवा �य��ना 
ते राहत असले�या समाजा�या आिथ�क, सामािजक आिण राजक�य जीवनात पूण�पणे 
सहभागी हो�यापासून �ितबंिधत केले जाते; आिण बिह�कारामळेु सामािजक अशातंता 
(िनषेध आिण िहसंा) होते.     
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सामािजक भूगोलाचे घटक  

सामािजक भूगोलाची म�यवत� िवषय (फोकल थीम) �हणजे समाज, �य�� आिण अवकाश 
या�ंया पर�परसवंादाचा शोध घेणे. �य�� अशा सामािजक सरंचनेचा भाग आहेत जी 
सामािजक घटकाचें काटेकोरपणे पालन करते, �ाम�ुयाने वशं, वािंशक, भाषा आिण धम� 
सामािजक सघंटना आिण पॅटन�म�ये उ�लेखनीय फरक दश�िवतात.  

वंश आिण वांिशकता  

या दो�ही स�ंा अनेकदा पर�पर बदलून वापर�या जातात. "रसे" (वशं)ला सामािजक 
बाधंकाम �हणून सबंोधले जाते �या�ार े भौितक िनकषावंर िकंवा केस आिण �वचेचा रगं 
(जॅ�सन, 2000) यासंार�या जैिवक भेदावंर आधा�रत लोका�ंया गटाचें वग�करण केले 
जाते. दसुरीकडे वािंशकता ज�माने जोडले�या िविश� गटा�या स�ंकृती आिण 
जीवनशैलीशी सबंंिधत आहे, जे �यानंा इतरापें�ा वेगळे अस�याचे िच�हांिकत करते. 
वािंशकतेचा एक मह�वाचा प�रमाण �हणजे �देशाची सकं�पना कारण ती िविश� भौगोिलक 
�देशाशंी सबंंिधत आहे. 'एथिनक' हा श�द �ीक श�द 'एथनोस' पासून आला आह े�याचा 
अथ� लोक िकंवा रा�� असा होतो. भूगोलशा�� �टुअट�  हॉल�या मते वािंशकतेची एक 
ओळख �हणून क�पना "ऐितहािसक��्या सव� सा�ंकृितक ओळख��माणे तयार केली गेली 
आहे" आिण बह�तेक वेळा नैसिग�क असते कारण ती कालातंराने िविश� िठकाणी 
लोकामंधील �ाचीन सबंंध सूिचत करते. ऐितहािसक �ि�या वांिशक आिण वािंशक 
�े�ते�या अनेक खोलवर अंतभू�त सकं�पना �प� करतात �यामळेु वािंशक सघंष� आिण 
वशंवाद होतो. वण��ेष �हणजे फरक लागू कर�या�या �थेचा आिण वेगवेग�या वशंातील 
समज�या जाणा� या वेगवेग�या गटामंधील श�� सबंंधावंर अवलंबून असतो.  

भूगोलातील स�ुवाती�या कामात शय�तीला जैिवक त�य �हणून घेतले आिण या 
व�तिु�थतीचा उपयोग वािंशक फरकाचंी भौगोिलक �या�ी मॅप कर�यासाठी केला; कारण 
�याचंा असा िव�ास होता क� वशं आिण �थान गुतंागुतंीचे आहे - िविश� �कारची िठकाणे 
आिण िविश� �कारचे हवामान िविश� �कारचे वािंशक वैिश�्ये िनमा�ण करतात. 1960 �या 
म�यापासून, पा�ा�य समाज, �ाम�ुयाने अमे�रकन भूगोलशा��ांना वशंा�या मदु�्ामं�ये 
�प�पणे रस िनमा�ण झाला. हे बदल यूएस नागरी ह�क चळवळी�या पुन��जीवनाशी 
जळुले, �याने आि�कन अमे�रकन लोकाशंी �हाईट िवशेषािधकारा�या सरंचने�ार े
प�तशीरपणे भेदभाव कसा केला जातो याकडे ल� वेधले. प�रणामी, भूगोलशा��ांनी 
�याचें ल� पथृ�करण, दगंली आिण व�ती िनमा�ण यासंार�या सामािजक "सम�याकंडे" 
वळव�यास स�ुवात केली. 'पथृ�करण' हा श�द अ�पस�ंयाक गटानंा ते िजथे राहतात �या 
सदंभा�त असमानपणे िवतरीत कर�या�या �व�ृीला सूिचत करते. शहरामं�ये, िभ�न 
सा�ंकृितक गट एक� येऊन असमान भूगोल िनमा�ण कर�याची श�यता कमी-अिधक 
�माणात असते कारण काही गट शहरा�या िविश� भागात आढळतात आिण इतर 
िज��ामंधून जवळजवळ अनपुि�थत असतात. सामािजक भूगोलशा�� या �कार�या 
पथृ�करणाशी अिधक िचिंतत आहेत कारण ते इतर �व�पापें�ा कमी �वैि�छक अस�याचे 
िदसते, जे गहन सामािजक तणाव दश�वते िकंवा भेदभावामळेु उ�वते. तथािप, 
पथृ�करणाची कारणे गुतंागुतंीची आहेत आिण सदंभा�म�ये ल�णीय िभ�न आहेत. यनुायटेड 



 

 

सामािजक आिण सां�कृितक भूगोल – 
�मखु धारणा 

13 

�टेट्सम�ये कृ�णवण�य लोकस�ंये�या अ�यतं पथृ�करणावर ल� क� ि�त केले गेले आहे 
कारण यूएसए शहरामं�ये आि�कन-अमे�रकन लोकाचें पथृ�करण पातळी अ�यतं उ�च 
आहे. िशकागोमधील 1930 �या दशकात 90% पे�ा जा�त कृ�णवण�य लोकसं�या 80% 
पे�ा जा�त असले�या भागात राहत होती. 1950 पय�त, िशकागो�या िन��याह�न अिधक 
कृ�णवण�य लोकस�ंया 100% का�या लोकांनी �यापले�या भागात राहत होती. 
यरुोपम�ये, ि�टनमधील दि�ण आिशयाई आिण आ�ो-कॅ�रिबयन, �ा�समधील उ�र 
आि�कन आिण जम�नीमधील तकुा�सह काही लोकस�ंयेम�ये वेगवेग�या �माणात 
पथृ�करणाचे परुावे अि�त�वात आहते. दि�ण आि�केत कायदेशीर�र�या लागू केले�या 
पथृ�करणाचे उदाहरण वण�भेद होते.  

घे�ो (Ghettos) अ�पस�ंयाक वािंशक िकंवा धािम�क गटानंी लोकव�ती असले�या 
शहरा�ंया िवभागाचंा सदंभ� घेतात, �हणजे, �या भागात अ�पस�ंयाक बह�स�ंय आहेत. 
व�तीची मळेु यरुोपमधील म�ययगुीन काळापासून शोधली जाऊ शकतात, जेथे व�तीचा 
उ�लेख ि��न शहरामंधील �यू �वाट�र �हणून केला जातो, उदा. वॉसा� व�ती. कालातंराने 
व�तीचे �व�प बदलले आहे. 19�या शतकात, व�ती म�ुय�वे वािंशकतेवर (वािंशक 
अ�पस�ंयाकं) आधा�रत होती, वगा�वर आधा�रत नाही. व�तीची िनिम�ती दोन घटकाचें 
सयंोजन होते - अंतग�त �ेरणा आिण बा� मया�दा. एखा�ा�या वांिशक गटा�या जवळ 
राह�याची इ�छा ही अंतग�त �ेरणा होती तर अ�पस�ंयाक लोकस�ंयेिव�� आिथ�क आिण 
राजक�य भेदभाव औपचा�रक िकंवा अनौपचा�रक रोजगार आिण घरा�ंया खरदेीवर �ितबंध 
या बा� मया�दा हो�या.  

एकंदरीत, व�ती, वािंशकता, िनवासी पथृ�करण आिण �माचें शहरी िवभाजन या�ंया 
पर�परानंा छेदणारी गितशीलता �कट करतात, कारण ते वेगवेग�या ऐितहािसक 
प�रि�थतीत वेगवेग�या गटानंा �भािवत करतात. 16 �या शतकापासून ते 19 �या 
शतका�या म�यापय�त, 11 दशल�ाह�न अिधक गलुामांची वाहतूक आि�केतून कर�यात 
आली, म�ुयतः अमे�रकेतील व�ृारोपणामं�ये काम कर�यासाठी.म�यात अमे�रकन 
गहृय�ुानतंर गलुामिगरीवर बंदी घातली गेली असली तरी, कृ�णवण�य लोकाचंी िन�न 
सामािजक आिण आिथ�क ि�थती कायम होती. पूव�, 90% �ामीण भाग का�या लोकांनी 
�यापला होता, तथािप, 1960 पय�त, 75% ह�न अिधक शहरवासी बनले. यापैक�, एक मोठा 
भाग ओळख�यायो�य व�ती भागात राहत होता. उ�रकेडील शहरामं�ये आि�कन 
अमे�रकन लोकाचें �थलातंर देखील कृ�णवण�य व�ती�या िनिम�तीस कारणीभूत ठरले. 
उ�र अमे�रकन कृ�णवण�य व�ती एका िविश� वांिशक गटा�या िव�� पथृ�करण आिण 
वण��ेषाचे अ�यतं टोकाचे �व�प दश�व�यासाठी आली.  

यनुायटेड �टेट्सम�ये घे�ोने िविवध वािंशक �पे धारण केली आहेत. उपनगरीकरण आिण 
औ�ोिगक�करणामळेु अमे�रकन व�तीचे �व�प िनणा�यकपणे बदलले. 1920 �या दशकात, 
पूव� यरुोप आिण जम�नीतील �यू �थलातं�रतानंी दि�णी मॅनहॅटनम�ये एक मोठी व�ती 
�थापन केली जी व� उ�ोगावर क� ि�त होती. िचनी �थलांत�रता�ंया आगमनाने �यूयॉक�  
आिण पि�म िकनारप�ी�या अनेक शहरामं�ये पिहले चायनाटाउन तयार केले. घे�ो, उदा., 
हाल�म, सम�ृ कला�मक आिण राजक�य हालचाल�चे क� � बनले. िह�पॅिनक िकंवा लॅिटनो 
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लोकस�ंये�या वाढीमळेु लॉस एजंेिलससार�या शहरामं�ये �पॅिनश-भािषक बॅ�रओस तयार 
झाले आहेत.  

भाषा  

भाषा, अथ� सामाियक कर�यासाठी आिण िनिम�तीसाठी सवंाद साध�याचा एक माग� �हणून 
आिण िवचाराचें आयोजन कर�याचे साधन �हणून देखील समजले जाऊ शकते; ती एक 
मानिसक, सामािजक आिण सां�कृितक घटना बनवते. ते सपूंण� जागेत असमानपणे िवतरीत 
केले जातात. अनेक भूगोलशा�� पर�पर सगुमतेवर आधा�रत भाषामं�ये फरक करतात, 
याचा अथ� दोन लोक बोलत असताना एकमेकानंा समजू शकतात. तथािप, भाषाशा��ानंी 
पर�पर सगुमतेचा िनकष नाकारला आहे. बोलीभाषामंधून भाषा वेगळे कर�या�या गुतंागुतंी 
ल�ात घेता, जगात वापर�या जाणा� या भाषांची खरी स�ंया हा वादाचा म�ुा आहे. भाषा 
रा��ाला एक� आणू शकते आिण दभुाजक �हणूनही काम क� शकते.  

भाषा ऐितहािसक��्या एकमेकाशंी सबंंिधत आहेत आिण अशा �कार े �यानंा वेगवेग�या 
आकारा�या कुटंुबामं�ये गटब� करणे सामा�य आह.े भाषा कुटंुबे पढेु भाषा गटामं�ये 
िवभागली जाऊ शकतात, िकंवा तलुनेने अलीकडील सामा�य मूळ आिण िविवध समान 
वैिश�्यासंह भाषाचंा सचं भाषाशा��ा�ंया मते अंदाजे आठ �मखु भाषा कुटंुबे आहेत तर 
इतर अनेकानंा पथृ�करण �हटले जाते. ��येक भाषा कुटंुबात, भाषाचंा एक सामाियक, 
परतं ु ब� यापैक� वेगळा मूळ असतो. ही भाषा कुटंुबे अिधक समानता असले�या उप-
कुटंुबामं�ये िवभागली जाऊ शकतात कारण �याम�ये लहान �थािनक मया�देसह वैयि�क 
भाषा असतात. सव� भाषा कुटंुबापैंक� इंडो-यरुोिपयन कुटंुब सवा�त िव�ततृ आह.े इडंो-
यरुोिपयन (�हणजे 1500-2000 बीसी म�ये आय�) �याचंी ज�मभूमी कॉकस पव�ताजवळ 
सापडली होती ते दोन िदशानंी सरकले - एक पूव�कडून उ�र भारतात आिण इतर म�य 
पूव�कडे.  

इंडो-युरोिपयन भाषेचे उप-कुटंुब 

भारतीय भाषा (स�ंकृत-आधा�रत) - िहदंी, बंगाली, उदू�, गजुराती, िबहारी, मराठी आिण 
नेपाळी. 

इराणी भाषा (म�य पूव�) - फारसी (पूव� पिश�यन), कुिद�श, आम�िनयन आिण प�तो 
(अफगािण�तानात). 

आधुिनक रोमा�स भाषा (दशेा�ंया सीमाशंी सबंंिधत) - इटािलयन, �पॅिनश, पोतु�गीज, 
�� च आिण रोमािनयन. 

जम�िनक भाषा (यरुोप) - इं�जी (पि�म), जम�न, डच आिण �कॅि�डनेि�हयन (उ�र यरुोप - 
डॅिनश, �वीिडश, नॉव�िजयन आिण आइसलिँडक) 

सेि�टक भाषा - �कॉिटश, आय�रश आिण वे�श 

बा�टो-�लाि�हक शाखा (पूव� यरुोप आिण रिशया)- पूव� �लाि�हकम�ये रिशयन आिण 
य�ेुिनयन; झेक, �लो�हाक, ब�गे�रयन, पि�म आिण दि�ण �लाि�हकमधील पोिलश 

इतर- अ�बेिनयन आिण �ीक 
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इतर भाषा कुटंुबे आिण काही उप-कुटंुब आहेत –  

भाषा कुटंुब �देश �कार 

आ�ो-आिशयाई 
म�य पूव� आिण उ�र 
आि�का 

या भाषा कुटंुबाची �मखु शाखा 
सेिमिटक आहे , �यात अरबी (अनेक 
बोलीसह) आिण िह�ू आह,े  

उरल-अ�ताईक यरुिेशयाचा 

● जो मंगोिलया�या अ�ताई 
पव�ताजवळ उगम पावला आह,े 
स�या �ागैितहािसक इितहासात 
हरवला आहे. या कुटंुबातील 
भाषक ही जीभ सैलपणे बोलतात 
कारण ते �थलातंरा�या अनेक 
लहर�चे वशंज आहेत. िफि�नश 
आिण ए�टोिनयन ही उरल-
अ�ताइक कुटंुबाची उदाहरणे 
आहेत. 

● तिुक� क भाषामं�ये तकु�, उझबेक, 
अझरबैजानी, तकु� मेन, िकिग�झ 
आिण (पि�म चीनम�ये) उइघरु 
याचंा समावेश होतो. 

● मंगोल आिण माचूं, जरी स�या 
नामशेष झाले असले तरी पूव� 
सायबे�रयातील �थािनक भाषा 
बोल�या जात हो�या.  

● वाद��त असले तरी, अनेक 
भाषाशा�� जपानी आिण 
को�रयन या कुटंुबाला िनय�ु 
करतात.  
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�ो-आिशयाई आि�कन 

●  आि�कन भाषा अनेक भाषा 
कुटंुबातील भाषाचें एक जिटल 
मोज़ेक आहेत. 

● उ�र - अरबी आिण बब�र, 
सोमाली. 

● बंटू िकंवा नायजर-कोड�फािनयन 
भाषा कुटंुब, �याम�ये हजारो 
भाषाचंा समावेश आहे. पि�म 
आि�केतील माडें; िककुयिुनन 
केिनया; आिण दि�ण आि�केतील 
��वाना, झलूु. 

● पूव� आि�का – �वािहली (भाषा-
�ाकंा) 

चीन-ितबेटीयन 

पूव� आिशया 

● चायनीज, �याम�ये िविवध भाषा 

● मंदा�रन �वीकार�या जातात, ही 
उ�र चीनची �बळ भाषा आह े
(आिण सवा�त सामा�यपणे बोलली 
जाणारी भाषा)  

● कँटोनीज ही दि�णपूव� चीनम�ये 
असलेली दसुरी भाषा आहे. 

आ�नेय आिशया 

● मलायो-पॉिलनेिशयन भाषा 
कुटंुबात हवाईयन आिण 
�यूझीलंड�या माओरीचा समावेश 
होतो.  

● या गटाम�ये मलेिशया आिण 
इंडोनेिशयातील मलय भाषाचंा 
समावेश आहे (��येक� अगिणत 
बोलीभाषा आहेत) आिण 
िफलीिप�समधील अस�ंय भाषा 
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 ● फ� 1% भारतीय लोक ही भाषा 
बोलतात. या शाखेचे बोलणार े 3 
�देशामं�ये िवभागलेले आहेत - 
ितबेटो-िहमालयीन (लडाखी, शेपा�, 
लेपचा इ.); उ�र आसाम (अबोर, 
िमरी, आका, िम�मी इ.); आसाम-
बम�ज (बोडा, नागा, इ.) 

इतर 

दि�ण भारतातील ● �िवडीयन भाषा - तिमळ, तेलगू, 
क�नड आिण म�याळम. 

इंडोचायनीज 
�ीपक�प 

● 2 िभ�न भाषा गटाचें घर आहे - 
ऑ��ो-एिशयािटक (ि�हएतनामी, 
कंबोिडयन) आिण थाई-कडाई 
(थाई, लाओ).  

● ऑि��क गटात भारताचा 
1.40% �माणात वाटा आहे. 
�यापैक�, मुंडा हा भारतातील 14 
बोलीभाषासंह �बळ ऑि��क गट 
आहे. मुंडा शाखेतील सवा�त मोठा 
गट सथंाली भािषकाचंा आहे.  

ऑ��ेिलया आिण 
पापआु �यू िगनी 

● इंडो-पॅिसिफक - जगा�या 
लोकस�ंये�या 1% असलेले 
आिदवासी लोक या �चडं 
वैिव�यपूण� गटा�या अंतग�त 
जगातील 20% भाषा बोलतात.  

अमे�रका ● उ�र अमे�रका - इरोि�वयन, 
िसओआन, सािलशन, माया  

● दि�ण अमे�रका - अिँडयन, 
िचबचन, मॅ�ो-कॅ�रब.  

 

जरी वैिव�य �य��म�ये अि�त�वात असले तरी, तािं�क��्या �गत समाजामं�ये �माण 
भाषा अस�याची श�यता असते. उदाहरणाथ�, “द िकं�ज इंि�लश” हा वा��चार लंडन आिण 
�या�या आसपास�या प�रसरातील सिुशि�त लोकांना सूिचत करतो. �माण भाषेची 
�ादेिशक �पे बोली �हणून ओळखली जातात. उदाहरण �ायचे झाले तर, इं�जी ही सवा�त 
जा�त बोलली जाणारी भाषा अस�याने भौगोिलक��्या जगभरात वेगवेग�या बोलीभाषा 
आहेत.  
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�थळ आिण काळा�या फरकामळेु भाषेत फरक पडला. जे�हा लोकाचें समूह एकमेकापंासून 
िवखरुले आिण एकमेकापंासून दूर गेले, ते�हा �या�ंया भाषा बोल�म�ये िवभाग�या गे�या, 
वेग�या झा�या, अशा �कार ेनवीन भाषा िनमा�ण झा�या. सदंभ� उ�ृत कर�यासाठी, �यू 
िगनी बेटावर िविवध आिदवासी गटामंधील समुार े 900 भाषासंह भािषक िविवधतेचे 
जगातील सवा�त मोठे क� �ीकरण आहे. वसाहतवादामळेु अमे�रकेत इंडो-यरुोिपयन भाषाचें 
वच��व आह.े  

�� च, �पॅिनश, पोतु�गीज आिण ि�टीश वसाहतवादा�या िव�तारामळेु, इंडो-यरुोिपयन भाषा 
बोलणा�यानंी जगाला वेढा घातला आिण ऑ��ेिलया आिण �यूझीलंडम�येही ते वच��व 
गाजवले. सवा�म�ये, इं�जी ही जगातील सवा�त मोठ्या �माणावर बोलली जाणारी इंडो-
यरुोिपयन भाषा आहे. इं�जी ही भाषा बनली इतर कोण�याही भाषेपे�ा जा�त लोका�ंार े
बोलली जाणारी �वािहली ही पूव� आि�केची भाषा आह.े िपडिग�स, �यानंा सपंक�  भाषा 
�हणूनही ओळखले जाते, एक सामा�य भाषा सामाियक नसले�या लोका�ंया िकमान दोन 
गटामंधील सपंका�तून िवकिसत झाले. िपिजन भाषा ही सहसा दोन िकंवा अिधक भाषाचें 
िम�ण असते, �याम�ये सरलीकृत �याकरण आिण श�दस�ंह असतात. हे गटामंधील 
भािषक स�ेंषणासाठी वापरले जाते, सामा�यतः �यापारा�या उ�ेशाने, जे िभ�न भाषा 
बोलतात. िपिज�स नेहमी दसुरी भाषा �हणून िशकतात. सतरा�या ते एकोिणसा�या शतकात 
आिशया, आि�का (नायजे�रया, घाना, कॅमे�न आिण इ�वेटो�रयल िगनी) आिण जगा�या 
इतर भागात यरुोपीय वसाहत असताना अनेक िपिज�स िवकिसत झाले.  

स�या, शतकानशुतके वेगवेग�या भाषामं�ये सात�याने घट होत आह.े वसाहतवादा�या 
काळात (18वे आिण 19वे शतक) भाषा न� हो�या�या �ि�येला वेग आला आिण �यानतंर 
रा��-रा�याचा उदय होऊन 20�या शतकातील जागितक�करणामळेु सामािजक गट, 
स�ंकृती आिण बोलीभाषा याचें जाणीवपूव�क एक�पीकरण झाले. ही घसरण सा�ंकृितक 
िविवधतेतील एक सकंट दश�वते जी मानवतेला अनेक िभ�न भाषामं�ये अंतिन�िहत जगाकडे 
पाह�या�या सम�ृ मागा�पासून विंचत ठेवते. जगभरातील डझनभर मूळ भाषा इं�जी आिण 
�� चने बदल�या आहेत. जपान, पोतु�गाल, पोलंड इ�यादी काही देश एकभािषक रा�ये 
आहेत. तथािप, या देशातंही इतर भाषा बोल�या जाणा� या पॉकेट्स आहेत. एक वेगळी 
भाषा इतर कोण�याही भाषेशी सबंंिधत नसते, �यामळेु ती कोण�याही भाषा कुटंुबाशी 
जोडली जाऊ शकत नाही. या दगु�म भाषा मोठ्या �माणात नामशेष होत आहेत. असे मानले 
जाते क� जवळपास 500 भाषा कायम�या न� हो�याचा धोका आह.े �या देशामं�ये 
एकापे�ा जा�त भाषा बोल�या जातात ते बह�भािषक रा�य �हणून ओळखले जातात. �प� 
कर�यासाठी - ि�भािषक कॅनडाम�ये, �� च भािषक �यूबेक आिण उव��रत देशाम�ये 
�ादेिशक िवभाग आढळू शकतात. रा��ीय घडामोड�म�येही भाषा ही एक �बळ श�� आहे. 
उदाहरणाथ� - बेि�जयम�या समकालीन नकाशाचा सदंभ� घेत�यास, ते दश�िवते क� देश 2 
भािषक �देशामं�ये िवभागलेला आहे - उ�रलेा डच आिण दि�णेला �� च. तर, राजधानी 
�सेु�स अिधकृतपणे ि�भािषक आहे. �वतं� भािषक समदुाया�ंया अि�त�वामळेु हे िवभाजन 
�ादेिशकता वाढवतात, �यामळेु देशातील नाग�रक वेगळे होतात. नायजे�रयाम�ये तीन 
�मखु भाषा आहते, डझनभर �मखु �थािनक भाषा आिण समुार े 230 �थािनक भाषा 
आहेत. नायजे�रया�या �वातं�यानतंर�या ने�यांनी इं�जी ही अिधकृत भाषा �हणून 
िनवडली. 
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धम�  

धम� हा बह�धा रा��ीय�व, वशं िकंवा राजक�य गटाचा एक पैलू �हणून िदसून येतो. रॉबट� 
�टॉडाड� यानंी धमा�ची �या�या "िव�ास आिण प�त�ची एक �णाली आह े जी 
सा�ंकृितक��्या समज�या जाणा� या अंितम �ाधा�या�ंया ��ीने जीवन �यवि�थत 
कर�याचा �य�न करते." धम� सव� �ात समाजामं�ये अि�त�वात आह,े जरी धािम�क ��ा 
आिण �था स�ंकृतीनसुार िभ�न असतात. सपूंण� मानवी इितहासात, सव� धम� एकतर 
श�ूवादी (िनज�व व�तूंम�ये आ�मे असतात), बह�देववादी (धािम�क िव�ासणार े एकाह�न 
अिधक देवताचंी पूजा करतात) िकंवा अ�ैतवादी (धािम�क िव�ासणार े एकाच देवतेपे�ा 
अिधक पूजा करतात) होते. 500 बीसी पय�त, त�व�ान आिण धमा�चे 4 �मखु चूल जगभर 
िवकिसत झाले -  

भूम�य सम�ुा�या उ�रकेडील िकना�यावर �ीक त�व�ान िवकिसत झाले. िसधूं नदी�या 
काठावर दि�ण आिशयाम�ये िहदूं धमा�चा उदय झाला, �यू धम� पूव�कडील चूलमधून 
उदयास आला. भूम�यसागरीय िचनी त�ववे�े चीनमधील ह�आंग नदी�या खो�यातून 
उदयास आले. या स�ुवाती�या ��थािपत धमा�चा आिण �या�ंया त�व�ानाचा नतंर इतर 
धमा�वर खोलवर प�रणाम झाला. ि��न आिण इ�लाम या दो�ही धमा�वर �यू आिण �ीक 
त�व�ानाचा �भाव होता. जगातील धम� 3 वगा�म�ये िवभागले जाऊ शकतात -  

�मखु धम� - िहदूं धम�, ि��न, इ�लाम, बौ�, इ. 

कमी �मखु धम� - पॅले�टाईनमधील यह�दी धम�, पिश�याचा झोरोि��अन धम�, चीनचा ताओ 
धम�, भारतातील शीख आिण जैन धम� इ�याद�चा समावेश आहे. 

आिदम धम� - जगात हजारो आिदम धम� आहेत आिण ते लहान समदुायामं�ये आढळतात. 
ते म�ुय�वे ऑ��ेिलया, इंडोनेिशया, आि�का, आ�नेय आिशया इ�यादी आिदवासी 
जमात�म�ये आढळतात.  

चच�, मंिदर, मशीद, �मशानभूमी यासंार�या लडँ�केपम�ये जवळजवळ ��येक धािम�क जोड 
- तीथ��थान पिव� आह.े बह�तेक धम� पिव� भूमीला ओळखतात - �यूसंाठी इ�ायल, 
िहदूंसाठी भारतातील तीथ��थान , मिु�लमासंाठी पि�म अरब (म�का आिण मदीनासह) 
आिण ि��नासंाठी मो�े पॅले�टाईन �े�. तसेच, अनेक धम� भौितक वातावरणा�या िविश� 
वैिश�्यांना िवशेष दजा� देतात. िहदूंसंाठी गगंा, ि��नासंाठी जॉड�न आिण िशटंोइझममधील 
माउंट फुजी यासह न�ा आिण पव�तानंा अनेकदा पिव� �थान मानले जाते. इ�लामसाठी 
म�का, िहदूं धमा�साठी वाराणसी आिण कॅथिलक धमा�साठी �हॅिटकन यासह मानवी 
वातावरण देखील पिव� दजा�  �ा� क� शकतात. काही साइट्स िविवध अ�यागतांना 
आकिष�त करतात: भारतातील अमतृसर येथील सवुण� मंिदर, शीखासंाठी पिव� आहे परतं ु
इतर अनेकानंा आकिष�त करते, जसे क� �ा�समधील लॉड�स आिण लंडनमधील 
वे�टिम��टर अबेँ. 

�मखु धािम�क गटाचंी उ�प�ी, �सार आिण वाढ या�या आधी�या अहवालाने धािम�क 
ओळख, धािम�क �देश आिण धािम�क गटामंधील सघंष� यािवषयी एक मह�वाची सामा�य 
व�तिु�थती ठळक केली आह.े धमा�नी ��य� िकंवा अ��य�पणे एकमेकाशंी आिण काही 
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वेळा एकाच धमा��या वेगवेग�या आव�ृयांशी �पधा� केली आहे कारण ते �ोत �े�ामंधून 
पसरले आहेत आिण िविश� िठकाणी �थािपत झाले आहेत. खरचं, अशा �पध�मळेु 
कधीकधी संघष� आिण तणाव िनमा�ण झाला आहे.  

१.६. सा�ंकृितक भूगोलाचा एक �मखु शाखा �हणून उदय - पारपंा�रक 
आिण नवीन सा�ंकृितक भूगोल 

सा�ंकृितक भूगोल मानवी भूगोलाचे एक �मखु उप�े� �हणून उदयास आले आहे �यात 
अवकाशीय अिभ�य��, �ितिनिध�व आिण जगात अस�या�या अनभुवाची वाटाघाटी यावर 
ल� क� ि�त केले आहे. स�ंकृतीची �या�याच वाद��त अस�यामळेु, सा�ंकृितक भूगोल 
�थानानसुार आिण �ि�कोनानसुार बदलते. शाखेत िविवध ��ीकोनांचा समावेश आहे. 
समकालीन सा�ंकृितक भूगोल जो पारपंा�रक ��ीकोन आिण आधिुनक �ि�कोन या दो�ही 
गो��वर �काश टाकतो, कायम�व�पी थीम आिण नवीन िवषयांची जोड याचंा अनभुव 
घेतो.  

एक सकं�पना �हणून सा�ंकृितक भूगोला�या सवा�त मह�वा�या पैलूंपैक� एक �हणजे �याचा 
अ�यासाचा उ�ेश व स�ंकृती प�रभािषत कर�यात अडचण. स�ंकृतीची �या�या 
कर�या�या िविवध �य�नामंळेु भूगोल आिण मानववशंशा� या�ंयातील अनशुासना�मक 
सीमा ओलाडं�या गे�या आहेत �यामळेु भूगोलशा�� आिण मानववशंशा��ाचंी क�डी 
झाली आहे. स�ंकृती ही एक जिटल स�ंा आहे जी सपूंण� जीवनप�ती, िवचार कर�याची 
आिण गो�ी कर�याची प�त �हणून प�रभािषत केली गेली आहे �याम�ये लोकां�या सपूंण� 
समूहाचा समावेश होतो. इतरामं�ये असताना, स�ंकृती ही व�तू आह े- िविश� समाजाची 
िविश� साम�ी, कला�मक, आ�याि�मक आिण बौि�क उ�पादन. इतर �या�यामं�ये, 
स�ंकृतीला एक �ि�या �हणून सपंक�  केला जातो, कारण �यात सवंाद साधणे, �य� करणे, 
अथ� काढणे आिण �वतःला आिण इतरानंा बा� वा�तवाचे �ितिनिध�व करणे हे समजले 
जाते. स�ंकृतीची पिहली �या�या ईबी टायलरने िदली होती, "स�ंकृती ही एक जिटल 
सपूंण�ता आहे �याम�ये �ान, िव�ास, कला, नैितकता, कायदा, �था आिण समाजाचा एक 
सद�य �हणून मन�ुयाने �ा� केलेली इतर कोणतीही �मता समािव� आहे" (टायलर, 
1871: 1). स�ंकृती, अपे�े�माणे समाजात अनकुरण, सूचना, सूचना आिण उदाहरणा�ंार े
पढुील िपढ्यापंय�त �सा�रत केली जाते. थोड�यात, स�ंकृतीची �मता जैिवक असली तरी, 
स�ंकृती �वतःच अनेकदा िशकली जाते. सामािजक गटाचे सद�य �हणून, �य�� िव�ास, 
वत�णूक प�ती, पया�वरणीय आिण सामािजक धारणा (िवचारधारा), सामािजक स�ंथा 
(स�ंथा), िव�मान तं��ानाचे �ान आिण भौितक सपं�ी (ससंाधने) यांचे एकि�त सचं �ा� 
करतात. अ�याव�यकतेनसुार, ��येक माणूस �या स�ंकृतीत ज�म घेतो आिण सगंोपन 
करतो ती स�ंकृती िशकतो. स�ंकृती आिण समाज ह ेएकमेकावंर अवलंबून आहेत. दसु�या 
श�दातं, समाज �य�� आिण गटानंा सूिचत करतो, तर स�ंकृती ही या गटाचंी वत�णूक 
प�ती आहे जी जातीय जीवनातून उ�वते. तथािप, आपण �याची सपूंण�ता िशकू शकत 
नाही. वय, िलंग, �यवसाय िकंवा ि�थती, सा�ंकृितक सपूंण� पैलू ठरवू शकतात �याम�ये 
एखा�ा �य��ला कमी-अिधक �माणात उघड हो�याची श�यता असते. इतर पैलूंम�ये, 
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स�ंकृती एक सामािजक रचना �दिश�त करते - �य�� आिण �थािपत गटा�ंया भूिमका 
आिण पर�परसबंंधाचंी एक चौकट.  

आिथ�क, कृषी िकंवा राजक�य भूगोल यासार�या तपशीलवार उप-िवषयाशंी तलुना के�यास 
सा�ंकृितक भूगोल "िवहगंावलोकन" हायलाइट करते. सा�ंकृितक भूगोलशा��ानंी िवषय 
आिण �या�या ��ीकोनामं�ये �प�ता आण�यासाठी अनेक �य�न केले आहेत. तथािप, 
�यापक अथा�ने, सा�ंकृितक भूगोल सा�ंकृितक मू�ये, प�ती, चचा��मक आिण भौितक 
अिभ�य�� आिण लोकां�या कलाकृती, सा�ंकृितक िविवधता आिण समाजाची बह�लता 
याचें परी�ण करते. 19�या शतका�या उ�राधा�त, सा�ंकृितक भूगोलाने जगभरातील 
िविवध स�ंकृती आिण �याचंा नैसिग�क वातावरणाशी असलेला सबंंध याचंी तलुना आिण 
फरक कर�याचा �य�न केला. या ��ीकोनाचे मूळ �ेड�रक रॅटझेल�या मानववशंशा�ात 
आहे आिण मानववशंशा�ा�या बरोबरीने, सा�ंकृितक प�ती, सामािजक स�ंथा आिण 
�वदेशी �ान समजून घेणे हे �याचे उि�� आहे, परतं ुलोकाचें �थान आिण िनसग� या�ंयाशी 
सबंंध आिण वापरावर भर िदला आहे. 1962 म�ये, वॅगनर आिण िमकसेल यानंी प�रभािषत 
केले क� सा�ंकृितक भूगोल स�ंकृती�या िविवध भौगोिलक अिभ�य�� (जसे क� धम� आिण 
भाषा यासार�या वैिश�्यांचे िवतरण), लडँ�केपवर भौितक स�ंकृतीचा ठसा आिण िविवध 
स�ंकृती वापर�या�या प�ती आिण पर�परसवंादाशी सबंंिधत आहे. माक�  पॅटरसन पढेु 
�प� करतात क� "सा�ंकृितक भूगोल ही मानवी भूगोलाची एक उप-िवषय आहे जो 
अंतराळातील मानवी सघंटना आिण नैसिग�क वातावरणावर मानवी ि�याकलाप आिण 
स�ंकृतीचा �भाव शोधतो. मानवी भूगोल हे सामािजक �े�ातील सवा�त सि�य आिण 
आंतरिव�ाशाखीय �े�ापैंक� एक िव�ान आह.े  मानववशंशा�, समाजशा� आिण 
सा�ंकृितक अ�यास यासार�या िवषयासंह प�तशीर आिण सै�ािंतक ��ीकोनामं�ये आहे.  

पारपंा�रक आिण नवीन सा�ंकृितक भूगोल - सा�ंकृितक भूगोलाचे �े� िव�ततृ आिण 
�यापक आह.े �ाचीन िचनी, �ीक आिण रोमन, िव�ानांम�ये सवा�त जनुी सा�ंकृितक 
भौगोिलक परपंरा आढळतात. यनुायटेड �टेट्सम�ये, सा�ंकृितक भूगोलाचा 20 �या 
शतका�या स�ुवातीपय�तचा दीघ� आिण सम�ृ इितहास आहे. 1920 पासून 1970 �या 
दशकापय�त, यनुायटेड �टेट्समधील सा�ंकृितक भूगोलावर कॅिलफोिन�या िव�ापीठ, बक� ले 
येथील काल� सॉअर आिण �या�ंया िव�ा�या�चे वच��व होते.सॉअर�या सा�ंकृितक 
भूगोलाकडे पाह�याचा ��ीकोन लडँ�केपला कालातंराने पािह�या गेले�या, िनसगा�वरील 
मानवी समाजा�या कृतीचे उ�पादन �हणून सॉअरने या �े�ात  अनेक मह�वा�या क�पना 
आणले�या, जसे क� - भूतकाळातील स�ंकृत��या �भावाची ऐितहािसक पनुर�चना, 
स�ंकृतीचे �े� िकंवा �देश, स�ंकृती�या वैिश�्याचंा एका �देशातून दसु� या �देशात �सार, 
�या वेळी अमे�रकन सा�ंकृितक मानववशंशा�ात �चिलत हो�या. . सॉअरने भौितक 
वातावरणाशी मानवी सबंंधावंर अिधक जोर िदला आिण कदािचत येथेच �याचे सवा�त मूळ 
योगदान आह.े  

ि�टनमधील सा�ंकृितक भूगोलाचा उदय पारपंा�रक अमे�रकन सा�ंकृितक भूगोला�या 
वशंावळीशी फारसा सा�य न�हता. स�ंथा�मक यरुोपीय सा�ंकृितक भूगोल अमे�रकन 
सा�ंकृितक भूगोला�या आधी आह.े उदाहरणाथ�, सॉएरने �� च भूगोलशा�� िवडाल द ेला 
�लॅचेची �ादेिशक वण�ना�मक परपंरा तसेच जम�न राजक�य भूगोलशा�� �ेड�रक रॅटझेल 
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यानंी �वतं� परतं ु पर�परसबंंिधत नैसिग�क आिण मानवी जगावर भर िदला आहे. �यानंी 
एडुआड� हॅन�या कृषी िवकासावरील काया�तून �ेरणा घेतली, एका नवीन �ॉ�पे�टसची 
�परषेा तयार केली �याम�ये िविवध गटा�ंया स�ंकृतीचे घटक प�ृवी�या प�ृभागावरील 
�या�ंया िशलालेखा�ार े �े�ाला कसे वण� देतात हे �प� केले. ि�टीश सा�ंकृितक भूगोल 
समाजातील �यापक प�रवत�ना�ंया �भावातून उदयास आला. �या�या अमे�रकन 
समक�ा�ंया तलुनेत, ि�िटश सा�ंकृितक भूगोलाम�ये वै�ािनक प�त�वर कमी आिण 
सामािजक िस�ातंावर तलुनेने जा�त भर आह.े  

जगातील िविवध रा��े आिण स�ंकृत�चा अ�यास टॉलेमी िकंवा ��ॅबो सार�या �ाचीन 
भूगोलशा��ाकंडे शोधला जाऊ शकतो, परतं ुशै�िणक अ�यास �हणून सा�ंकृितक भूगोल 
�थमतः 20 �या शतका�या स�ुवाती�या पया�वरणीय िनधा�रक िस�ातंांना पया�य �हणून 
उदयास आला. भूगोलशा��ानंी मानवी स�ंकृतीला आकार दे�यासाठी भौितक 
पया�वरणा�या भूिमकेवर दीघ�काळ ल� क� ि�त केले आह.े तथािप, आज बह�तेक 
भूगोलशा�� हा िव�ास नाकारतात क� भौितक वातावरण केवळ मानवांना आिण �या�ंया 
स�ंकृत�ना आकार देते. जगभरातील सा�ंकृितक बदलासंाठी केवळ पया�वरणीय घटक 
जबाबदार असू शकत नाहीत. तं��ानाचे �तर, स�ंथेची �णाली आिण क�पना पया�वरणीय 
प�रि�थतीनसुार ठरत नाहीत. �हणून, पारपंा�रक जीवनप�तीवर आधिुनक�करणाचे 
प�रणाम अधोरिेखत क�न, सॉएर आिण बक� ले �कूलने सा�ंकृितक भूगोलातील मह�वपूण� 
थीम �हणून प�ृवी�या मानवी वापरा�या प�रणामाबं�ल �� उपि�थत केले. 

सा�ंकृितक भूगोल आज मानवी भूगोलातील सवा�त गितशील उप�े�ापैंक� एक आह.े 
जागितक�करण, ओळख, गितशीलता आिण मानव-पया�वरण सबंंध या सवा�चे समकालीन 
सा�ंकृितक भूगोलशा��ानंी परी�ण केले आहे. जरी पारपंा�रक थीम अजूनही अि�त�वात 
आहेत, तरीही ते नवीन �ि�कोनासंह सामाियक करते �याला ब� याचदा 'नवीन सा�ंकृितक 
भूगोल' असे सबंोधले जाते. समकालीन कलेम�ये सा�ंकृितक घटनाचंा समावेश होतो, जे 
वा�तिवकतेचे िचतंन, �या�या आिण �ितिनिध�व टाळ�याचा �य�न करतात; िविवध 
�कारचे �ान, न�ृय, खेळ इ�याद�वर अिधक ल� क� ि�त करतात. यामळेु एक �ायोिगक 
लडँ�केप तयार केला जातो जो िवषय जागा, �थान आिण �देशात िफरत असताना �याची 
रचना आिण िवघटन होते.  

१.७. मानवी ि�याकलाप आिण अवकाशीय नमनुा - सामािजक-
सा�ंकृितक जागेचे उ�पादन - घटक, श�� आिण �ि�या - 
प�रणामी सामािजक-�थािनक सरंचना -  

सा�ंकृितक भूगोल सा�ंकृितक �ि�या, सा�ंकृितक लडँ�केप आिण सा�ंकृितक ओळख 
या�ंया िव�ेषणा�ार े लोक आिण �यानंी �यापले�या िठकाणाचंी जाणीव क�न दे�याशी 
सबंंिधत आहे. हा िवषय भौगोिलक ��ीकोनातून स�ंकृतीचे �प�ीकरण देतो, �या िठकाणी 
िकंवा जागेत स�ंकृती कशा काय� करतात आिण दैनिंदन जीवनात �या कशा अंतभू�त आहेत 
यावर ल� क� ि�त करते.  

 



 

 

सामािजक आिण सां�कृितक भूगोल – 
�मखु धारणा 

23 

सं�कृतीची वैिश�्ये आिण सं�कृतीचा कॉ��ले�स 

स�ंकृती ही व�ृी, आचरण आिण भौितक कलाकृत�चे गुतंागुतंीचे गुफंलेले जाळे आहे. 
स�ंकृतीची वैिश�्ये ही स�ंकृतीची सवा�त �ाथिमक अिभ�य�� आह,े जी बोल�या जाणा� या 
भाषेपासून ते दैनिंदन वापर�या जाणा� या साधनापंय�त आहे. एक वैिश�्य एक व�तू, एक 
तं� िकंवा िव�ास असू शकते. ��येक स�ंकृतीम�ये अनेक सा�ंकृितक वैिश�्ये असतात 
जसे क� एक िवधी, िविवध सण साजर ेकरणे, ह�तादंोलन, पायानंा �पश� करणे इ. तथािप, 
सा�ंकृितक वैिश�्ये एकाक� अि�त�वात नसतात - ते नेहमी एकमेकाशंी सबंंिधत असतात. 
काया��मकपणे पर�परसबंंिधत वैयि�क सा�ंकृितक वैिश�्यामं�ये स�ंकृती सकुंलाचा 
समावेश होतो. धािम�क सकुंल, ��डा सकुंल आिण इतर कोण�याही समाजात सहज 
ओळखले जाऊ शकतात ह ेसा�ंकृितक सकुंलाचा भाग आहेत.  

सां�कृितक �देश आिण �े� 

जे�हा एखा�ा िविश� �े�ात समान सा�ंकृितक वैिश�्ये आढळतात ते�हा �याला 
सा�ंकृितक �देश �हणतात. �हणून, सा�ंकृितक �े� ओळख�यायो�य िकंवा िविश� 
सा�ंकृितक वैिश�्ये सामाियक केले�या लोकस�ंयेने �यापलेला प�ृवी�या प�ृभागाचा एक 
भाग �हणून प�रभािषत केला जातो. सा�ंकृितक �े�े �या�ंया सभोवताल�या िविश� 
सामािजक आिण बौि�क वैिश�्यासंह लोका�ंया पर�परसवंादामळेु उ�वतात. सा�ंकृितक 
�े�े अशा �कार े काय�शील �देश आहेत, कारण �या�ंया वैिश�्यामं�ये भाषा, राजक�य 
�यव�था, धम�, खा�पदाथ�, चालीरीती, �यापारामधील सहभाग, लोककथा, वा�तकुला 
आिण बरचे काही समािव� आहे. मानवी भूगोलशा��ा�ंार े हे �देश शोध�यासाठी 
वा�तिवक आिण िनरी�ण कर�यायो�य डेटा वापरला जातो. दैनिंदन जीवनाचा एक भाग 
�हणून लोक िफरत असताना सा�ंकृितक �देशा�ंया सीमा काळानसुार बदलतात. तीन 
�कारचे सा�ंकृितक �देश आहते - 

a) औपचा�रक सां�कृितक �देश  - औपचा�रक �देशाला �प� सीमा असतात. एक 
िकंवा अिधक सा�ंकृितक वैिश�्ये सामाियक करणार ेलोक व�ती असलेले ह े�े� आह.े �या 
वैिश�्यामं�ये भाषा, धम�, सामा�य सरकार - जसे क� राजक�य एकक आिण इतर अनेकांचा 
समावेश होतो. या �कारची �े�े �याचंी �या�या करणा�या सां�कृितक गणुधमा�नसुार बह�तेक 
एकसधं असतात. जपान हा एक औपचा�रक �देश आहे कारण जपानी स�ंकृती सपूंण� 
देशात एकसमान आहे. 

b) काया��मक सां�कृितक �देश - हे एका काया��ार ेप�रभािषत केलेले �देश आहे ज े
राजक�य सीमा ओलाडूं शकते. अनेक रा�ये आिण देशानंा जोडणार ेहे नदीचे �ेनेज बेिसन 
असू शकते. सहसा काया��मक �देश एका क� �िबंदूभोवती आयोिजत केला जातो, जसे क� 
शहर आिण �याचे महानगर �े�, ज ेराजक�य, सामािजक िकंवा सा�ंकृितक��्या एक एकक 
�हणून काय� करते (उदा. मंिदर, िज�हा म�ुयालय, कारखाना, इ.) 

c) �थािनक िकंवा आकलनीय सां�कृितक �े�-  हा एक असा �देश आह ेजो �या�ंया 
सा�ंकृितक ओळखीचा भाग �हणून एखा�ा िठकाणाब�ल�या लोका�ंया व�ृी, ��ा आिण 
भावनावंर आधा�रत आहे. औपचा�रक िकंवा काया��मक �देशा�ंमाणे, �थािनक भाषा िकंवा 
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�ान�ि�याचंा �देश वा�तिवक त�ये िकंवा प�रि�थत�वर आधा�रत असू शकत नाही. 
अमे�रकन उदाहरण �हणजे “िड�सी” िकंवा “िडि�सलडँ” जे यूएसए�या दि�णेकडील 
रा�याचे टोपणनाव आहे. टे�सास रा�य, "िडि�सलडँ" मधील उदाहरण एक वेगळे 
सा�ंकृितक �े� मानले जाऊ शकते. रा�यातील लोक �या�ंया सामा�य ऐितहािसक 
अनभुव, रा�य आिण रा��ीय सरकार, शै�िणक �णाली आिण जीवनप�ती या�ंया�ारे 
एकि�त आहेत. �याचंा बह�सा�ंकृितक वारसा, रा�याची िविवधता आिण सम�ृता वाढवतो. 
जरी टे�सासम�ये, भूगोलशा�� अनेक �देश ओळखू शकतात ग�फ को�ट, साउथ 
टे�सास �ले�स, �ेअरी आिण ले�स, िहल कं�ी, िबग ब�ड कं�ी, पॅनहडँल-�ले�स यासंार�या 
लडँ�केप आिण परपंरा आहते. उदाहरणाथ�, ग�फ को�ट उबदार, दमट आिण दाट 
लोकव�तीचा आहे, तर नैऋ�येकडील िबग ब�ड देश कोरडा आह.े 

मानव आिण �याचें भौितक वातावरण यां�यातील पर�परसवंादामळेु सा�ंकृितक �देश 
देखील िविश� भौगोिलक वातावरणात उ�वतात. जगातील स�ुवाती�या स�ंकृत�चा उगम 
नदी खो�यात झाला (इिज�म�ये नाईल नदी खो�यात, िसधूं नदी खो�यात - दि�ण 
आिशया) आिण पव�त आिण पठार तसेच (बोिलि�हया आिण पे� - इंका स�यता, मेसो 
अमे�रका - माया स�यता). समान भाषा, समान धम� िकंवा त�व�ान, सामािजक �यवहार, 
सामाियक राजक�य, आिथ�क �णाली िकंवा सव� जगा�या सयंोजनावर आधा�रत अनेक 
सा�ंकृितक �े�ामं�ये िवभागले गेले आह.े तथािप, हे �देश �या�ंया लोकस�ंयेचा आकार, 
�े�फळ, िवकासाची िड�ी इ. म�ये एकमेकापंासून िभ�न आहेत. सामा�य 10 सा�ंकृितक 
�देश आहेत –  

1. उ�र अम�ेरका 

�मुख देश: यनुायटेड �टेट्स आिण कॅनडा 

�मुख शहर:े �यूयॉक�  शहर, लॉस एजंेिलस, वॉिश�ंटन डीसी , िशकागो, 
िफलाडेि�फया, िमयामी, डॅलस, टे�सास, अटलाटंा, मॉि��यल, 
टोरटंो, �यूबेक, �हकुँ�हर,  

भौितक वैिश�्ये: रॉक� माउंटन, कॅनेिडयन शी�ड, �ेट �ले�स, हडसन बे, िमिसिसपी 
नदी 

�देश: औपचा�रक �देश - ��येक रा�य िकंवा �ातं, काय��े� - िमिसिसपी 
�र�हर बेिसन, लॉस एजंेिलस, इंि�यगोचर �देश - डीप साउथ, िबग 
ऍपल (�यूयॉक� ), िमडवे�ट 

मेजर लँ�वेज: इंि�लश आिण �� च 

मेजर ग�हन�म�ट: डेमो�ेिटक 

मेजर �रिलजन: ि��िनटी 

इकॉनॉिम�स/ �ेड: वच��व जागितक �यापार भागीदार, यूएस जगातील सवा�त मोठा 
आयातदार 
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  �ोत: मॅ�सफोड�िडझाइन 

 

2. लॅिटन अम�ेरका 

�मुख देश: मेि�सको, �ाझील, अज�िटना, िचली, पे�, �हेनेझएुला आिण 
�यबुा 

�मुख शहर:े मेि�सको िसटी, �रओ डी जानेरो, �यनुोस मेष, िलमा, सॅ ंिटयागो 

िफिजकल एफ 
खा�याचे िठकाण: 

अडँीज पव�त, ऍमेझॉन नदी, ऍमेझॉन रनेफॉर�ेट, पॅ�पास, 
कॅ�रिबयन सम�ु, िसएरा मा�ेस, पनामा कालवा 

�देश: औपचा�रक �देश - ��येक दशे, काया��मक �देश - ऍमेझॉन नदी 
खोर,े पनामा कालवा 

�मुख भाषा(चे): �पॅिनश आिण पोतु�गीज 

�मुख सरकार( s): लोकशाही, काही ह�कूमशाही 

�मुख धम�(s): ि��न (रोमन कॅथोिलक) 

अथ�शा� / �यापार: ● मह�वपूण� �यापार माग� - पनामा कालवा 

● उ�पादन उ�ोग 
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    �ोत: िविकपीिडया 

 

3. युरोप 

�मुख देश: �ेट ि�टन, �ा�स, जम�नी, बेि�जयम, ऑि��या, �पेन, पोतु�गाल, 
इटली, आयल�ड, नॉव�, डे�माक� , �वीडन आिण पोलंड 

�मुख शहर:े लंडन, माि�द, पॅ�रस, कोपनहेगन, रोम आिण बिल�न 

भौितक वैिश�्ये: आ��स, इंि�लश चॅनेल, थे�स नदी, राइन नदी, भूम�य सम�ु,  

�देश: औपचा�रक �देश - यरुोिपयन यिुनयन, काया��मक �देश - भूम�य 
सम�ु, इं�जी चॅनेल, धारणा �े� - पूव� यरुोप 

�मुख भाषा(ने): इं�जी, जम�न, �पॅिनश, इटािलयन, �� च 

�मुख सरकार(ने): लोकशाही 

�मुख धम�(ने): ि��न 

धम� mics / �यापार: ● �मखु जागितक �यापार भागीदार 

● यरुोिपयन यिुनयन �ेड ऑग�नायझेशन 

● सेवा उ�ोग 

● िश�ण 
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   �ोत : Mapsland 

 

4. �वतं� रा�यांचे रा��कुल 

�मुख देश: रिशया, य�ेुन, कझाक�तान, उझबेिक�तान, बेला�स 

�मुख शहर:े मॉ�को, स�ट पीटस�बग�, िम��क 

भौितक वैिश�्ये: उरल पव�त, सायबे�रया, �हो�गा नदी, काळा सम�ु, 
कॅि�पयन सम�ु, लेक बैकल 

�देश: औपचा�रक �देश - CIS, माजी सोि�हएत यिुनयन, 
काया��मक �देश - �ा�स-सायबे�रयन र�ेवे 

�मुख भाषा(ने): रिशयन, �लाि�हक, य�ेुिनयन, उझबेक, आम�िनयन, 
िकिग�झ 

�मुख सरकार(ने): लोकशाही, काही ह�कूमशाही 

�मुख धम�(ने): ि��न  

अथ�शा� / �यापार : ● ससंाधन उ�ोग (तेल, वायू, कोळसा),  

● CIS �यापार सघंटना 

● रिशया �मखु �यापार भागीदार  
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�ो
त: loc.gov 

 

5. म�य पूव� आिण उ�र आि�का 

�मुख देश: सौदी अरिेबया, तकु�, इराण, इराक, इ�ायल, इिज�, िलिबया, 
मोरो�को आिण इिथओिपया 

�मुख शहर:े कैरो, अले�झािं�या, अिदस अ�बा, जे�सलेम, बगदाद, म�का, 
तेहरान 

भौितक वैिश�्ये: सहारा वाळवटं, नाईल नदी, अरबी वाळवटं, टायि�स आिण 
य�ेुिटस नदी, पिश�यन आखात, सएुझ काल�याचे 

�देश: औपचा�रक �देश - ��येक देश, काया��मक �देश - नाईल नदी 
डे�टा, सएुझ कालवा �ान�ि�याचंा �देश – पिव� भूमी  

�मुख भाषा: अरबी, इं�जी, पिश�यन (फारसी), िह�ू 

�मुख सरकार(ने): लोकशाही, राजेशाही, धम�शाही, ह�कूमशाही 

�मुख धम�(ने): इ�लाम, यह�दी धम� 
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अथ�शा�/�यापार: ● �मखु तेल �यापार भागीदार 

● अनेक ओपेक रा��े,  

● मह�वपूण� �यापार माग� - सएुझ कालवा आिण पिश�यन 
आखात 

 
�ोत: �रसच�गेट 

 

6. सब सहारा आि�का 

�मखु देश: नायजे�रया, केिनया, यगुांडा आिण दि�ण 
आि�का 

�मखु शहर:े नैरोबी, लागोस, केप टाउन 

भौितक वैिश�्ये: सवाना, रनेफॉर�ेट, कालाहारी वाळवटं, कागँो 
नदी, लेक ि�ह�टो�रया,  

�देश: औपचा�रक �देश - ��येक देश , काया��मक �देश 
- कागँो नदीचे खोर,े �ान�ि�याचंा �देश – 
आय�हरी को�ट  

�मखु भाषा: इं�जी, �� च, �वािहली आिण अस�ंय आिदवासी 
भाषा 

�मखु सरकार(ने): लोकशाही, ह�कूमशाही 

�मखु धम�(ने): इ�लाम, ि��न, अॅिनिमझम 

इकॉनॉिम�स / �यापार: ससंाधन उ�ोग (सोने, िहरा), हि�तदतंी बाजार.  
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 �ोत: िविकपीिडया 

 

7. पूव� आिशया 

�मुख देश: चीन, उ�र को�रया, दि�ण को�रया, मंगोिलया 
आिण जपान 

�मुख शहर:े बीिजगं, शाघंाय, हागँकागँ, सोल, टोिकयो, 
ओसाका आिण �योटो 

भौितक वैिश�्ये: िहमालय पव�त, गोबी वाळवटं, ितबेट पठार, ह�आंग 
हो नदी, माउंट फुजी,  

�देश: औपचा�रक/काया��मक �देश - िडिमिलटराइ�ड 
झोन [DMZ], इंि�यगोचर �देश - �रगं ऑफ फायर  

�मुख भाषा(ज): मंदा�रन चीनी, को�रयन, जपानी 

�मुख सरकार(ने): लोकशाही, सवा�िधकारवाद 

�मुख धम� (s): बौ� धम�, ि��न धम�, िशटंो 

अथ�शा� / �यापार: जगातील �मखु �यापार भागीदार, चीन जगातील 
सवा�त मोठा िनया�तदार, जपान आयात करतो 
कारण �यात नैसिग�क ससंाधनाचंा अभाव आहे 
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 �ोत: िविकपीिडया 

 

8. दि�ण आिशया 

�मुख देश: भारत, बागंलादेश, नेपाळ, पािक�तान, भूतान आिण 
अफगािण�तान 

�मुख शहर:े काबलु, इ�लामाबाद, मुंबई, िद�ली, कोलकाता, 
ढाका, कराची, आिण चे�नई 

भौितक वैिश�्ये: िहमालय पव�त, गगंा नदी, िसधूं नदी , पावसाळी 

�देश: औपचा�रक �देश - ��येक देश, काया��मक �देश - 
साठी SOBO  

�मुख भाषा(भाषा) इं�जी, िहदंी, अरबी, उदू�, िसहंली, बागंला आिण 
अस�ंय �थािनक भाषा 

�मुख सरकार(ने): लोकशाही 

�मुख धम�(ने): िहदूं धम�, इ�लाम, शीख धम�, बौ� धम� 

अथ�शा� / �यापार: उ�पादन आिण ऑफशो�रगं सेवासंाठी जागितक 
�यापार भागीदार 
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  �ोत: Google 

 

9. दि�ण-पूव� आिशया 

�मुख देश: इंडोनेिशया, थायलंड, ि�हएतनाम, मलेिशया आिण िफलीिप�स 

�मुख शहर:े जकाता�, बकँॉक, िसगंापूर, हनोई, तैपेई आिण मिनला 

भौितक वैिश�्ये: पॅिसिफक महासागर, िहदं महासागर, इंडोचायना �ीपक�प, 
मेकॉ�ग नदी, पज��यवनांचे 

�देश: औपचा�रक �देश - ��येक देश, काय�शील �देश - िसगंापूरचे 
बंदर, �ान�ि�यांचा �देश - इंडोचायना 

मेजर Language : इं�जी, ि�हएतनामी 

�मुख सरकार(ने): लोकशाही, काही 

�मुख धमा�म�ये बौ� धम�, इ�लाम, ि��न धम� 

अथ�शा� / �यापार: मसा�यांचा �यापार सपूंण� इितहास 
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�ोत: Google 

 

10. ऑ��ेिलया आिण ओशिनया 

�मुख देश ऑ��ेिलया, �यूझीलंड, तािहती, माश�ल बेटाचंी 

�मुख शहर:े मेलबन�, िसडनी, ऑकलंड 

भौितक वैिश�्ये: �ेट बॅ�रयर रीफ, �ेट वालकुामय वाळवटं, पॅिसिफक 
महासागर 

�देश: औपचा�रक �देश - ��येक देश, काया��मक �देश - �ेट 
बॅ�रयर रीफ, �हना��यलुर रीजन- ओशिनया  

�मुख भाषा(चे): इं�जी, पॉिलनेिसयन , अनेक आिदवासी भाषा 

�मुख सरकार(चे): लोकशाही 

�मुख धम�(ने): ि��न धम�, अ ॅिनिमझम 

अथ�शा� / �यापार: ● ओशिनया बेटांवर �ाम�ुयाने पारपंा�रक 
अथ��यव�था आहेत 

● ऑ��ेिलया ह ेजागितकg सेवा उ�ोग �ोत सह 
भागीदार 
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भारतात भाषा, धम�, चालीरीती आिण परपंरावंर आधा�रत 10 सा�ंकृितक �े�ामं�ये 
िवभागले जाऊ शकते. ते खालील�माणे आहते –  

सां�कृितक �े� वैिश�्ये 

  

लडाखी – बौ� सा�ंकृितक �े� ● लेह आिण धम�शाला ही अनेक मठासंह या 
�देशातील मह�वाची पिव� आिण सा�ंकृितक क� �े 
आहेत. 

● �मुख धम� आिण भाषा – बौ� धम� आिण लडाखी 

काि�मरी – मिु�लम सा�ंकृितक �देश ● हा �देश का�मीर खोर,े ज�मू�या उ�रकेडील 
भाग आिण लडाख�या दि�णेकडील भागामं�ये 
पसरलेला आहे. 

● - इ�लाम आिण काि�मरी 

● िहदूं आिण शीख अ�पस�ंयाकामं�ये आहेत.  
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शीख – ग�ुमखुी सा�ंकृितक �देश 

 
● हा �देश पंजाब रा�य आिण चदंीगड�या 

क� �शािसत �देशात पसरलेला आहे  

● �मुख धम� आिण भाषा – शीख धम� आिण पंजाबी 

● िहदूं अ�पस�ंयाक आहेत. 

● या �देशाचे वैिश�्य �हणजे ग�ु�ारा आहेत. 
अमतृसरमधील सवुण� मंिदर जे शीख धमा�चे �मखु 
आ�याि�मक �थळ आहे ते याच �देशात आहे. 

िक�नौरी – देव – भूमी सां�कृितक 
�े� 

● हा �देश िहमाचल �देश आिण उ�राखडं�या 
पव�तीय भागात पसरलेला आह.े  

● केदारनाथ, ब�ीनाथ, ह�र�ार आिण इतर अनेक 
धािम�क तीथ��थानामंळेु हा �देश देवभूमी �हणून 
�िस� आहे. 

● �मुख धम� आिण भाषा – िहदूं धम� आिण 
िक�नौरी, िहदंी. 

िहदूं – िहदंी सा�ंकृितक �देश 

 
● िबहार, ह�रयाणा, म�य �देश, राज�थान, 

उ�राखडंचा दि�णेकडील भाग आिण उ�र 
�देश ही रा�ये या �देशाचा भाग आहेत.  

● �मुख धम� आिण भाषा िहदूं धम� आिण िहदंी  

ईशा�य भारतातील ● हा �देश अ�णाचल �देश, आसाम, मिणपूर, 
मेघालय, िमझोराम, नागालडँ आिण ि�परुा या 
रा�यामं�ये पसरलेला 

● बह�सा�ंकृितकतेचा �देश, िविवध आिदवासी 
गटाचें वच��व असले�या, 

● िविवधता भाषा, धम�, चालीरीती, परपंरा, 
लोकन�ृय, सगंीत, खा�या�या सवयी इ. 

बंगाली सा�ंकृितक �देश ● या �देशात पि�म बंगाल आिण झारखडं आिण 
िबहार�या लगत�या �देशाचंा समावेश होतो.  

● �मुख धम� आिण भाषा - िहदूं आिण बंगाली.  

आिदवासी – िहदूं सा�ंकृितक �देश 

 
● हा �देश छोटानागपूर पठारावर पसरलेला आहे.  

● �मुख धम� आिण भाषा - बह�स�ंय िहदूं धमा�चे 
पालन करतात. तथािप, ि��न धमा�ची स�ंया 
ल�णीय आहे. िहदंी ही �मखु भाषा आहे. 
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मराठी िहदूं सा�ंकृितक �देश ● हा �देश महारा��, गजुरातचा काही भाग, गोवा 
आिण आं� �देश आिण कना�टक�या लगत�या 
�देशामं�ये पसरलेला आहे. 

● �मुख धम� आिण भाषा - िहदूं धम�, परतं ुमिु�लम 
आिण बौ�ांची एका�ता एकाक� िखशात आहे. 
मराठी ही �बळ भाषा आह.े  

�िवडो सा�ंकृितक �देश ● हा �देश आं� �देश, कना�टक, केरळ आिण 
तािमळनाडूम�ये पसरलेला आहे.  

● �मुख भाषा - �िवड भाषा - तािमळ, म�याळम, 
तेलगू आिण क�नड 

 

नकाशा 1 - धम�, भाषा आिण परपंरांवर आधा�रत भारताचे सां�कृितक �े�, 2011 

 

सां�कृितक �े� 

शेवटी, सबंंिधत स�ंकृती प�रसर आिण भू��ये दश�िवणा�या स�ंकृती �े�ाचंा सचं तयार 
कर�यासाठी गटब� केले जाऊ शकते. स�ंकृती �े� हा श�द प�ृवी�या प�ृभागाचा एक 
मोठा भाग ओळखतो �या�या सा�ंकृितक वैिश�्यामं�ये एकसमानता आहे आिण जवळ�या 
�े�ापें�ा �या�ंयाम�ये ल�णीय फरक िदसून येतो. जग चार �मखु आिण दोन लहान 
सा�ंकृितक �े�ामं�ये िवभागले गेले आहे. �मखु सा�ंकृितक �े�े खालील�माणे आहेत -  
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1.  ऑ�सीड�टल �े�  

हे यरुोिपयन समाजा�या स�ंकृतीचा सदंभ� देते, �यावर ि��न धमा�चा खूप �भाव होता. 
शहरीकरण, राजक�य, सामािजक आिण आिथ�क स�ंथाचंा िवकास, �यापारीकरण, 
वसाहतीकरण आिण अलीकडे आधिुनक�करण यानतंर या �देशात औ�ोिगक�करणाचे 
िविवध �तर झाले. पि� चम स�ंकृतीला पढेु सहा उप-�देशामं�ये िवभागले गेले आहे कारण 
ते िव�ततृ �े� �यापते. ते आहते -  

(i) पि�म युरोिपयन - सवा�त औ�ोिगक आिण शहरीकरण स�ंकृती. 

(ii) महा�ीपीय युरोिपयन - धम� (ि��न धम�) एक मह�वपूण� �भाव धारण करतो. �या�ंया 
स�ंकृतीवर िविवध राजक�य आिण आिथ�क िवचारांचा �भाव आहे 

(iii) भूम�य युरोप- या �देशात ि��न धमा�चे वच��व आहे �याम�ये आ��स�या दि�णेस 
असले�या देशाचंा समावेश आह.े असे मानले जाते क� उ�र आिण पि�म 
यरुोपमधील देशा�ंया तलुनेत पोतु�गाल, �पेन आिण इटलीसार�या देशामं�ये 
मया�िदत आिथ�क िवकासाचे म�ुय कारण खोलवर �जलेली पारपंा�रक सामािजक 
�यव�था आहे. 

(iv) ए�ंलो-अमे�रकन आिण ऑ��ेिलयन - हे �े� पि�म यरुोपीय स�ंकृतीचे अप�य आहेत 
कारण हे �देश पि�म यरुोपमधून राहतात. तथािप, �ादेिशक फरक आहेत.  

(v) लॅिटन अमे�रकन - हे भूम�यसागरीय स�ंकृतीसारखेच आह.े परतं,ु केवळ पाि�मा�य 
स�ंकृतीचा हा �देश उ�ण किटबंधात आहे आिण अिवकिसत आहे. जमात�चे ि��न 
धमा�त �पातंर के�याने हा पि� चम स�ंकृतीचा भाग बनला आहे. �पॅिनश आिण 
पोतु�गीज सार�या रा�य भाषा वसाहत��या भाषामंधून िवकिसत झा�या. या 
�देशातील देश भूम�यसागरीय देशाशंी आिथ�क, सा�ंकृितक आिण सामािजक सबंंध 
राखतात. 

2. इ�लािमक सां�कृितक �े� 

हे पि�मेला मोरो�कोपासून पूव�ला पािक�तानपय�त िव�ततृ भौगोिलक �े� �यापते. या 
भागातील स�ंकृतीवर इ�लािमक मू�याचंा �भाव आह ेजे पारपंा�रक िव�ासावंर आधा�रत 
आहेत. अरबी स�ंकृती या �े�ाचा एक भाग आह.े ह ेसा�ंकृितक �े� पि�मेकडील आधिुनक 
यरुोपीयन स�ंकृती आिण पूव�कडील पारपंा�रक भारतीय स�ंकृती या�ंयाम�ये आहे.  
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नकाशा 2 - जागितक 

 

�ोत: लोटस आराइज 

3. इंिडक सं�कृती 

हे भारतीय उपखडंा�या स�ंकृतीशी सबंंिधत आहे. जरी या �देशात धािम�क आिण भािषक 
गटा�ंया िविवध समदुायाचंी व�ती आहे, तरीही सामािजक �यव�थेचा वैिदक सा�ंकृितक 
मू�यावंर छुपा �भाव आहे. 

4. पूव� आिशयाई सं�कृती 

दि�ण को�रया आिण जपानम�ये बौ� स�ंकृतीचे वच��व आह.े औ�ोिगक�करण, 
शहरीकरण आिण आधिुनक�करणा�या �भावाने चीन�या म�ुय भूभागातील बौ� स�ंकृती 
बदलली आहे. 

दोन लहान सा�ंकृितक �े�े आहेत -  

1. दि�ण-पूव� आिशयाई सं�कृती 

या �देशात, �यानमार, थायलंड आिण ि�हएतनामम�ये बौ� स�ंकृतीचे वच��व अस�याने, 
िविवध स�ंकृती देशा�ंया पारपंा�रक स�ंकृतीत िमसळ�या आहेत. िफलीिप�सवर ि��न 
धमा�चा �भाव असताना, मलेिशया आिण इंडोनेिशया�या बेटावंर इ�लािमक �भाव खूपच 
�प� आहे. अशा �कार,े हा �देश सवा�साठी एक अि�तीय �देश आहे.  

2. मसेो-आि�कन सं�कृती 
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ही िन�ो स�ंकृती �हणूनही ओळखली जाते, ती �ाम�ुयाने उ�णकिटबंधीय आि�केत 
आढळते. ही स�ंकृती आिशया-पॅिसिफक �देशातील अमे�रकन रडे इंिडयन, एि�कमो आिण 
लॅिटन अमे�रकन जमात�म�येही िदसून येते. मेसो-आि�कन सा�ंकृितक �े� मोठ्या 
�माणावर िवखरुलेले आहे आिण �यात तलुनेने अिल� समदुायाचंा समावेश आहे.  

सां�कृितक चूल ( क�चरल हथ� ) 

काल� सॉअर यानंी 'सा�ंकृितक चूल' हा श�द िवशेषत: सा�ंकृितक गटाचें �जनन �ाउंड 
असले�या िठकाणाचे �प�ीकरण दे�यासाठी वापरले जेथून �या�ंयाशी सबंंिधत �णाली 
नतंर पस� शकतात. सामािजक आिण तािं�क �ातंीनतंर�या स�यते�या िवकासामळेु 
नवीन तं��ान, नवीन जीवनशैली आिण नवीन सामािजक सरंचनाचंा प�रचय झाला. ह े
�या�ंया मूळ िबंदूपासून िवखरुले गेले आिण ज े लोक िनिम�तीचा भागही न�हते �यानंी 
िनवडकपणे �वीकारले. �हणून, सा�ंकृितक चूल हा श�द अशा "नवीनता आिण 
आिव�कारा�या क� �ाचें वण�न कर�यासाठी वापरला जातो, �यामधून �मखु सा�ंकृितक 
वैिश�्ये आिण घटकाचें समूह आसपास�या �देशांवर �भाव पाड�यासाठी हलवले जातात". 
चूल कोण�याही सा�ंकृितक गटाचे �ोत �े� �हणून पािहले जाऊ शकते �या�ंया िवकिसत 
जीवन �णाली आिण �या�ंया उपजीिवकेने एक िविश� सा�ंकृितक प�र��य तयार केला 
आहे. लेखन, लाबं प��या�या �यापार जोड�या, खगोलशा�, गिणत, कामगार 
�पेशलायझेशन, सामािजक �तरीकरण, औपचा�रक सरकारी �णाली आिण सरंिचत शहरी 
स�ंकृती - सा�ंकृितक चूल�ना �ेय िदले जाऊ शकते. ऐितहािसक��्या, मह�वाचे 
सा�ंकृितक चूल इिज� (नाईल खोर)े, इराक (मेसोपोटेिमया), िसधूं खोर े भारतीय 
उपखडंातीलह�आंग हो खोर)े, आ�नेय आिशया, उप-सहारा आि�का, अमे�रका आिण 
अनेक िठकाणीइतर� या ��येक �े�ाने आप�या सा�ंकृितक वैिश�्याचें अनोखे िम�ण 
�दिश�त केले कारण ते वेगवेग�या वेळी जगा�या �यापकपणे िवभ� भागात वेगवेग�या 
पया�वरणीय �णाली अंतग�त उ�वले. मेसोपोटेिमया आिण इिज��या चूल भागानंी �थाियक 
झाले�या कृषी खेड्यातून शहरी �व�पाचे स�ंमण पािहले.  पूव�कडील �देशाशी 
स�ुवाती�या �यापार सपंका�मळेु िसधूं खो�यातील शहरी जीवन िमनोअन �ेतेपे�ा अिधक 
िवकिसत झाले होते. पि�म आि�कन स�ंकृती�या िवकासाम�ये �यापाराने देखील 
मह�वपूण� भूिमका बजावली. 

��येक स�ंकृती�या चूलीने शेतीची एक सघंटना दश�िवली �यामळेु �थािनक उ�पादकता 
िनमा�ण झाली, जी काही लोकाकंडून िबगरशेती ि�याकलाप स�ु कर�यासाठी परुसेे होते. 
�हणून, ��येक चूल �देशाने एक �तरीकृत समाजाची िनिम�ती पािहली �याम�ये कारागीर, 
�यापारी, िव�ान, पजुारी आिण �शासक याचंा समावेश होता. ��येकाने खगोलशा�, 
गिणत, सािह�य आिण सव�-आव�यक कॅल�डर िवकिसत केले िकंवा �वीकारले. जसे क�, 
�ाचीन इिजि�शयन लोकानंी अंकगिणत आिण भूिमतीचा पाया घातला. खगोलशा�, गिणत 
आिण वै�कशा� �यांनी �यावहा�रक उपयोगासाठी िवकिसत केले. िकमान 5,000 
वषा�पूव�, लेखन �थम इिज� आिण मेसोपोटेिमयाम�ये िदसून आले. तथािप, काह�चा असा 
िव�ास आहे क� लेखनाची क�पना मेसोपोटेिमयाम�ये उ�वली आिण नतंर इिज�, िसधूं 
खोर,े �ेट आिण कदािचत चीनम�येही पसरली. सा�ंकृितक िविवधता आिण जिटलतेम�ये 
�गती करताना, ही चूल, िनया�त केलेले तं��ान, कौश�ये आिण वत�न �यां�या सीमा�ंया 
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पलीकडे आहते. (�यू व�ड�) नवीन चूलीचे ज�ुया लोकाशंी सबंंिधत न�हते, परतं ु एकदा 
तयार झा�यानतंर ते मेसोअमे�रकन आिण अिँडयन चूलां�या �भावाखाली असले�या 
भागात मोठ्या �माणावर पसरले. मेसोअमे�रकेत, िविश� लेखन �णाली समुार े 2,500 
वषा�पूव� उदयास आली. 

नकाशा 3 - जगा�या सां� कृितक ह� स 

 

द िबफोर द कॉमन एरा (BCE) तारखा अंदाजे काळ सूिचत करतात जे�हा चूलानंी �याचें 
जिटल सामािजक, बौि�क आिण तािं�क आधार िवकिसत केले आिण सा�ंकृितक �सार 
क� �े �हणून काम केले. �ोत: मानवी भूगोल, मानवी ि�याकलापाचें भू��य  

अशा �कार,े समान उ�प�ीपासून, परतं ु �वतं� �पातंर आिण �वतं� नवक�पना�ंार,े 
िविश� स�ंकृती ज�ुया आिण नवीन दो�ही िठकाणी उदयास आ�या. काही �करणामं�ये, 
सा�ंकृितक नवक�पना �यापार मागा�वर आिण �सारा�ार ेिदली जातात.  

सां�कृितक बदल 

स�ंकृती गितमान अस�याने सा�ंकृितक भूगोलाची आव�ृी बदलत आहे. स�ंकृतीचे घटक 
वेळोवेळी बदलत असताना, कोणतीही स�ंकृती कायम�व�पी िनि�त िवचारधारा, भौितक 
व�तू िकंवा स�ंथे�या �णाली�ार े वैिश�्यीकृत रहात नाही. परतं ु काही बदल हे �मखु 
आहेत, जसे क� िशकारी-एकि�त समाजाकडून गितहीन कृषी समाजात स�ंमण, �यानंी 
�यानंा द�क घेतले�या लोकां�या स�ंकृती�या ��येक पैलूवर प�रणाम झाला. औ�ोिगक 
�ातंीचा आिण �या�याशी सबंंिधत शहरीकरणाचा प�रणाम सव� समाजावंर �यापक होता, 
तथािप, कोणतेही बदल इतके �यापक न�हते. लहान �माणात बदल स�ंकृतीवर प�रणाम 
क� शकतात. उदाहरणाथ�, यनुायटेड �टेट्सम�ये �थापन झाले�या इले��ॉिनक आिण 
िडिजटल मीिडयाने केवळ यूएसए�या समाजामं�येच न�हे तर सपूंण� जगभरात �चडं 
तािं�क, सामािजक, वत�णूक आिण मनोरजंना�मक बदल घडवून आणले. या तािं�क 
बदलाने रोजगाराची प�त दखेील बदलली कारण �यात पगारावर काम करणा� या 
कम�चा� यामं�ये मिहलाचंा अिधक सहभाग समािव� होता �यामळेु नतंर मोठ्या �माणावर 
समाजातील मिहला�ंया भूिमकेकडे पाह�या�या �ि�कोनात सबंंिधत समायोजने झाली. 
अशा एकि�त बदलामंागील कारण �हणजे कोण�याही समूहाची सा�ंकृितक वैिश�्ये �वतं� 
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नसतात; �याऐवजी ते एकाि�मक आिण ससुगंत पॅटन�म�ये (�ल�टर) एकि�त केलेले 
आहेत. स�ंकृत�म�ये कोण�याही �कारचा बदल हा नवोप�म, �सार, सवंध�न आिण 
आ�मसात क�न �े�रत होतो. 

● इनो�हशेन (नवीनता) - नविनिम�ती ही अशी नवीन िनिम�ती आहे जी एखादी भौितक 
व�तू िकंवा कलाकृती असू शकते िकंवा धािम�क िवधी, कथा, नवीन क�पना, नवीन �ान 
इ�याद��या सदंभा�त सामािजक असू शकते. स�ंकृती�या सदंभा�त, ते िनमा�ण केले�या 
क�पनामंळेु िनमा�ण झाले�या स�ंकृतीम�ये बदल सूिचत करते. काहीवेळा काही काळ 
पािह�यास नावी�यपूण� बदल मोठ्या �माणात घडवून आणतात. उदाहरणाथ�, नवीन सगंीत 
शैलीमळेु �थािनक भाषा, न�ृय शैली, कपड्या�या शैली, �ािफटी कला आिण मनोरजंना�या 
इतर �कारामं�ये बदल होऊ शकतात, �यामळेु िकरकोळ िव�े�या�ंया जािहरात मोिहमावंर 
आिण �ाहका�ंया खचा�वर प�रणाम होऊ शकतो. बह�तेक आधिुनक समाजामं�ये नािव�यपूण� 
बदल सामा�य आिण अप�रहाय� आह.े �गत तं��ानाची मोठी शहरी क� �े केवळ �या�ंया 
आकारामळेुच न�हे तर क�पना�ंया देवाणघेवाणीसाठी �दान केले�या सधं�मळेुही 
नविनिम�तीची क� �े होतात. 

नवक�पना अप�रहाय�पणे नवीन वा�तव आिण इतर �थािपत सामािजक-आिथ�क 
प�रि�थत�म�ये तणाव िनमा�ण करते. अनकूुलन �मता केवळ या तणावाचें िनराकरण क� 
शकते. अ�यथा, समाजामंधील अंतर वाढू शकते �यामळेु सा�ंकृितक अंतर वाढू शकते.  

● िड�यूजन - �या �ि�ये�ार े क�पना िकंवा नवक�पना एका �य�� िकंवा गटातून 
दसु� या अंतराळात �सा�रत केली जाते �याला �सार �हणून सबंोधले जाते. म�ुयतः दोन 
�ि�या आहेत �यामळेु �सार होतो - एक �हणजे �थलातंरामळेु अनेकदा पुन�था�पना 
�सार आिण दसुरी �हणजे समाजातील नािव�यपूण� मािहतीचा �वाह, �याला िव�तार 
�सार �हणून सबंोधले जाते. िव�तार �साराम�ये "एखा�ा स�ंकृती�या वैिश�्याचा एका 
िठकाणाह�न इतरापंय�त �सार करणे समािव� आहे ज��हा पूव� या वैिश�्याचा सराव न 
केलेले लोक ते वैिश�्य पाळणा�याशंी ��य� िकंवा अ��य� सपंक�  साध�यानतंर ते 
�वीकारतात." उदाहरणाथ�, इ�लामचा िव�तार अरबी �ीपक�पापासून आिशया आिण 
उ�र आि�केपय�त झाला. सलुभ कर�यासाठी, िव�तार �सरण �हणजे �सरण �ि�येचा 
सदंभ� आहे �याम�ये लोकाचंी िकंवा समाजांची सं�या वाढवणे समािव� आहे. �साराचा 
आणखी एक �कार �हणजे ससंग�ज�य �सरण जो �साराचा एक नमनुा आह.ेजे�हा क�पना 
�थम मोठ्या िठकाणी आिण नतंर लहान िबंदूमं�ये ह�तातं�रत के�या जातात ते�हा �याला 
�ेणीब� �सार �हणून ओळखले जाते. िव�तार �सारा�या उलट, पुन�था�पना �सार जे�हा 
नावी�यपूण� �य�� िकंवा लोकस�ंयेचे �थलातंर क�न नवीन �े�ामं�ये नेले जाते ते�हा 
उ�वते. �थाियक िकंवा िवजयी लोका�ंार े धमा�चा �सार हे पनु�था�पना �साराचे �प� 
उदाहरण आहे, जसे क� म�यपूव�तून यरुोपम�ये शेतीचा �सार होता. 

भाषा हे �मखु मा�यम आहे �या�ार े स�ंकृती कालातंराने सात�य सिुनि�त करते आिण 
भाषेचा म�ृयू हा स�ंकृतीचा अंत �हणून वारवंार पािहला जातो. भाषेचा �सार �या 
भौगोिलक �े�ाम�ये भाषा बोलली जाते �याम�ये कालातंराने होणारी वाढ िकंवा पनु�था�पना 
दश�वते. भाषाचंा �सार �थलातंरातून होऊ शकतो, �यामळेु ती पनु�था�पना �साराचा एक 
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भाग बनते. सदंभ� �हणून, आि�केतील बंटू िकंवा उ�र अमे�रकेतील इं�जी भािषक 
�थाियकानंी आधीच अि�त�वात असले�या लोकस�ंयेला िव�थािपत केले आिण 
�वेशा�या �े�ात पूव� बोल�या जाणा�या भाषांची जागा घेतली. शहरी क� �े आिण स�ा 
क� �ामं�ये अिधकृत भाषेचा �ेणीब� �सार अनेक समाजामं�ये झाला आहे. दळणवळण, 
जागितक�करण, िव�ान आिण आयटीचे वच��व असले�या जगात, इं�जी ही �बळ 
जागितक भाषा बनली आहे आिण अनेक समाजामं�ये ती िलंगआु �ँका �हणून गणली जाते.  

● आ�मसातीकरण - एखा�ा स�ंकृती समूहाने दसु�या िकंवा �बळ सा�ंकृितक 
गटाची काही िकंवा सव� वैिश�्ये �वीका�न �या�या सा�ंकृितक वैिश�्यामं�ये मोठे फेरबदल 
केले जाऊ शकतात. अशी सवंध�नाची �ि�या आहे, िजथे �थलातं�रत लोक समाजा�या 
स�ंकृती, मू�ये, व�ृी, वाग�याचे माग� आिण भाषण �वीकारतात. जरी सवंध�नाम�ये 
सामा�यतः �बळ लोकस�ंयेचे नमनेु �वीकारणारा अ�पस�ंयाक गट समािव� असतो, 
तरीही ही �ि�या पर�पर असू शकते. पूव��या बाबतीत, वािंशक गट मोठ्या यजमान 
समदुायाची स�ंकृती �वीकारत अस�याने �ि�येत �याची बरीचशी वेगळी सा�ंकृितक 
ओळख गमावतो. तथािप, अ�पस�ंयाक गट अजूनही �याचें काही सा�ंकृितक घटक 
िटकवून ठेवू शकतात.  

दसुरीकडे, जे�हा वािंशक गटाला �यापक समाजापासून वेगळे करता येत नाही, ते�हा पूण�पणे 
आ�मसात केले जाते. पूण� आ�मसात करणे सवंध�ना�या पलीकडे जाते; भाषा, धम�, 
सामाियक अनभुव, आंतरिववाह आिण इितहासा�या जािणवे�ार े सामा�य सा�ंकृितक 
जीवनात एका�मता सूिचत करते. आ�मसात करणे हा एक दतुफा� र�ता आहे - केवळ 
�थलातं�रत गटानंा बह�स�ंयांची सा�ंकृितक मू�ये आिण �था आ�मसात करणे आव�यक 
नाही, तर बह�स�ंय समाजाने अ�पस�ंयाक गटातील सद�यानंा पूण� मा�यता �ावी आिण 
�यानंा पदावंर जा�याची परवानगी �ावी अशीही मागणी आहे.  

सां�कृितक िविवधता 

सा�ंकृितक िविवधता ही एक वाद��त स�ंा आहे, जी सामा�यतः िविवध �ान, ��ा, 
कला, नैितकता, कायदे, चालीरीती, धम�, भाषा, �मता आिण अपंग�व, िलंग, वशं, वशं, 
रा��ीयता इ�याद��या सहअि�त�वा�या वा�तवाला सूिचत करते. सामािजक स�ंकृती ही 
समाजाचे �ितिनिध�व करणारी एक �यापक स�ंकृती आह.े भाषा आिण धम� हे स�ंकृती�या 
जा�यातील मूलभूत धागे आहेत आिण सा�ंकृितक ओळख आिण िविवधता या दो�ह�चे 
आव�यक घटक आहेत.  

अनेक जिटल समाजामं�ये उपस�ंकृती अि�त�वात आहे. शेफर आिण लॅम(1999) 
प�रभािषत करतात क� "उपस�ंकृती हा समाजाचा एक िवभाग आहे जो मोठ्या समाजा�या 
पॅटन�पे�ा िभ�न असले�या अिधक, लोकमाग� आिण मू�याचंा एक िविश� नमुना सामाियक 
करतो" (Schaefer and Lamm, 1999:81). "यवुा स�ंकृती" िकंवा "यवुा उपस�ंकृती" 
यानंा अलीकड�या समाजामं�ये मह�व �ा� झाले आह.े याचा अथ� असा होतो क� त�णानंा 
एक �कारची मू�ये, मानके आिण िविश� �कार�या वत�न प�तीम�ये सामािजक केले जाते 
जे �यानंा �ौढ समाजापासून वेगळे करते. 
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भारतीय समाजातील सा�ंकृितक िविवधता चागं�या �कार ेसमजून घेता येते. बह�स�ंयता 
आिण स�ंकृत��या िविवधतेमळेु भारत हा बह�धा जगातील सवा�त मोठा बह�सा�ंकृितक 
समाज मानला जातो. जगातील सव� �मखु धमा�तील लोकांची लोकस�ंया मोठी आह.े िहदूं 
लोकस�ंयेतील बह�स�ंय (79.8%) असूनही, भारत जगातील दसु�या �माकंाची मिु�लम 
लोकस�ंया (14.2%) आह.े या �यित�र� भारतात ि��न, शीख, बौ�, जैन, झोरोि��यन 
आिण यह�दी धम� आहेत. हे �चडं सा�ंकृितक वैिव�यतेसह जोडलेले आहे जे भाषा, जात 
आिण वशं यासार�या घटकावंर आधा�रत आह.ेएस सी दबेु (1990) �प� करतात क� 
“भारतीय समाजाने आप�या पिह�या �ात स�यते�या काळापासून पाच हजार वषा�चा 
कालावधी �यापला होता. या �दीघ� कालावधीत, िविवध वािंशक जात�चे आिण भािषक 
कुटंुबाचें �ितिनिध�व करणा� या �थलातं�रता�ंया अनेक लहरी लोकस�ंयेम�ये िवलीन 
झा�या आहेत �यामुळे �याचंी िविवधता, समृ�ता आिण चैत�य वाढले आह”े (दबेु, 
1990:1). भारतीय समाजाम�ये मोठ्या स�ंयेने भाषा, बोली, ��ा, िवधी, चालीरीती, 
परपंरा इ�याद�चा समावेश आहे. देशात जगातील ितस� या �माकंाची भाषा बोलली जाते. 
22 रा��ीय भाषा, 6 अिभजात भाषा आिण वारसा जप�यासाठी शभंर बोलीभाषा आहेत. 
भारतीय रा�यघटनेने िहदंी आिण इं�जी यानंा �या�ंया अिधकृत भाषा �हणून िनय�ु केले 
आहे. 2011 �या जनगणनेनसुार, भारतात ि�भािषक भािषकाचंी स�ंया 314.9 दशल� 
आहे, जी लोकस�ंये�या 26% आहे. वािंशक भािषक��्या, 78.05% भारतीय इंडो-आय�न 
भाषा बोलतात (िहदंी, बंगाली, उदू�, मराठी, गजुराती, पंजाबी, काि�मरी, राज�थानी, िसधंी, 
आसामी, मैिथली आिण ओिडया); तर 19.64% भारतीय �िविडयन भाषा बोलतात (तेलगु,ु 
तिमळ, क�नड आिण म�याळम). इं�जी ही भारतातील िलं�वा �ँका आह.े  

भारत देखील जगातील सवा�त वािंशक��्या वैिव�यपूण� रा��ापैंक� एक आह.े भारतातील 
लोक िविवध जाती, पोटजाती िकंवा जाित आिण सामािजक वगा�तील आहेत; ��येक 
जातीचे िविश� िवधी, िनयम रीित�रवाज इ�यादी आहेत. भारतात, जात हा आधार आह े
�या�या आधारावर समाज पदान�ुमात िवभागला जातो. जाती�यव�था ही �यवसायावर 
आधा�रत समाजा�या चौपट िवभागणीवर आधा�रत आहे. समकालीन भारतात, अनसूुिचत 
जाती (SC) आिण अनसूुिचत जमाती (ST) ही वेगळी जात बनते. भारतातील समुार े
16.6% लोक SC �ेणीतील आहेत (जनगणना, 2011). समुार े एक ततृीयाशं अनसूुिचत 
जाती भारतातील �ामीण भागात राहतात आिण ते शेतमजूर आहेत. रा�य �तरावर, उ�र 
�देशम�ये अनसूुिचत जात�चे सवा�िधक �माण असून �यानतंर पि�म बंगालचा �माकं 
लागतो. िशवाय, भारतीय समाजात अनेक आिदवासी समदुाय आहेत �यानंा �यांचा वेगळा 
सा�ंकृितक वारसा आिण ओळख आह.े अनसूुिचत जमाती (ST) भारता�या एकूण 
लोकस�ंये�या ८.६% आहे. ते बह�तेक ��येक रा�यात उपि�थत असतात आिण �याचंा 
�ामीण आधार असतो. छ�ीसगड, म�य �देश, झारखडं, महारा��, ओ�रसा आिण 
ईशा�येकडील रा�यामं�ये ५०% पे�ा जा�त आिदवासी लोकस�ंया राहते. या िविवधतेचे 
�ेय िविवध सा�ंकृितक परपंरा जसे क� शा�ीय, लोक, खा�या�या सवयी आिण पाककृती 
या�ंया अि�त�वाला िदले जाऊ शकते. भारतीय समाजात ही िविवधता असूनही, 
िविवधतेतील एकता हा भारता�या �व-ओळखीचा भाग बनला आहे. िविवध धम�, भाषा, 
वािंशक गटासंोबतच, सगंीत, कला, वा�तकुला, िच�कला, न�ृय, नाटक, सवयी आिण 
चालीरीती यासंार�या स�ंकृती�या िविवध पैलूंनी भारता�या एका�मतेत आिण एका�मतेला 
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हातभार लावला आहे. जरी उदारीकरण, खाजगीकरण आिण जागितक�करणाने भारतीय 
समाजात �वेश केला आिण खूप बदल घडवून आणले, तरीही ते आपली अि�तीय स�ंकृती 
िटकवून आहे.  

नकाशा 4 - सवा�त सामा�यपण ेबोल�या जाणा� या �थम भाषेनुसार भारतातील रा�ये 
आिण क� �शािसत �देश 

 

                                           �ोत: िविकपीिडया 

क�चरल (सां�कृितक)लँड�केप 

ही स�ंा सा�ंकृितक लडँ�केप हा एक नैसिग�क लडँ�केप आहे �याम�ये स�ंकृती समूह 
िकंवा समाजाचा ठसा उमटतो जो मानवी ि�याकलापा�ंार े सधुा�रत केला जातो. गे�या 
शतकात, सा�ंकृितक भूगोल अ�यास हा सा�ंकृितक भूगोलाचा �मखु घटक आह.े क�चरल 
लडँ�केप हा श�द ि�ह�यअुल आट�म�ये (��य कला) प�ृवी�या प�ृभागाचे िच�ण, 
इमारत�सार�या भौितक कलाकृती आिण �वतः�या �देशा�या �े�ाशी सबंंिधत आहे. 
लडँ�केप हा श�द �ाम�ुयाने दोन श�दापंासून िवकिसत झाला आहे - लँड�केफ (जनुा 
इं�जी श�द) �याचा सदंभ� जगंलातील जमीन मानवाकडून साफ करणे आिण लँड�चॅप (डच 
श�द) जिमनी�या देखा�याशी सबंंिधत आह.े �थम भूमीशी मानवा�या पर�परसवंादाचा 
अ�यास �दान करते; नतंरची स�ंा �ाम�ुयाने िच�ासंार�या ��य कलाशी जोडलेली होती. 
19�या शतका�या उ�राधा�त आिण 20�या शतका�या स�ुवाती�या �� च आिण जम�न 
भूगोलशा��ानंी सा�ंकृितक भू��य सकं�पना िवकिसत कर�यात मोठ्या �माणावर 
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योगदान िदले. जम�न भूगोलशा�� ओ�ो �टुर यानंा अनेकदा सा�ंकृितक लडँ�केप हा 
श�द तयार कर�याचे �ेय िदले जाते. �या�ंया मते, प�ृवीचा अ�यास प�या�ंया नजरतूेन 
केला पािहजे, िजथे र�ते, इमारती, बागा, महासागर आिण जगंले हे क� �िबंदू आहेत. तथािप, 
काह�ना असे वाटले क� हे ��यमान लडँ�केपवर मया�िदत फोकस आहे आिण सा�ंकृितक 
लडँ�केपचा खूप खोल अथ� आह.े  

जम�न लोकासंाठी, लडँ�केप अ�यास हे �ादेिशक अ�यासाचे समानाथ� होते.या जम�न 
श�दाशी सबंंिधत लडँ�केपचा आणखी एक अथ� िवकिसत कर�याचे �ेय जम�न �कूल ऑफ 
िजओ�ाफ�ला िदले जाते लँड�चा�ट. लडँ�चा�ट �ाम�ुयाने िविश� �े�ातील 
लडँ�केप�या �काराशंी सबंंिधत आह.े सा�ंकृितक लडँ�केपचा आणखी एक पैलू �हणजे 
सामािजक आिण नैसिग�क वैिश�्याचें सयंोजन. �लॅचेने असे मानले क� नैसिग�क लडँ�केप 
आिण मानवी लडँ�केप अिवभा�य �हणून पािहले पािहजे. �या�यासाठी, ��येक सा�ंकृितक 
गटाचा एक अि�तीय �देश तयार कर�यासाठी �या�या नैसिग�क वातावरणाशी जळुवून 
घे�याचा माग� आहे. या अनकूुलनाचा प�रणाम �हणजे सा�ंकृितक लडँ�केपची िनिम�ती, जी 
नैसिग�क लडँ�केपची सहज �िति�या आह.े  

यनुायटेड �टेट्सम�ये, सा�ंकृितक लडँ�केपचा समावेश असलेले �ारिंभक सशंोधन काल�  
सॉअर आिण बक� ले �कूल ऑफ क�चरल िजओ�ाफ��या काया�कडे परत जाते. सा�ंकृितक 
लडँ�केपला सॉअरने सा�ंकृितक गटा�ंया भौितक वैिश�्याचंी अिभ�य�� �हणून पािहले. द 
मॉफ�लॉजी ऑफ लँड�केप नावा�या सॉअर�या �िस� पेपर ने भूगोलाची मूलभूत 
सकं�पना �हणून लडँ�केप मजबूत कर�याचा �य�न केला. या क�पने�ार,े स�ंकृती 
�या�ंया सा�ंकृितक लडँ�केप तयार कर�यासाठी नैसिग�क वातावरणाला आकार देतात. 

काल� सॉअरचे लँड�केपचे मॉफ�लॉजी 

 

�ोत: सॉअर, सी. (1925) वर आधा�रत लेखकाने तयार केले. लँड�केपचे मॉफ�लॉजी. 
कॅिलफोिन�या िव�ापीठ पि�लकेश�स इन भूगोल, 2(2), 19-53. 

सॉएरने �टुर आिण िवडाल�या सकं�पना एक� आण�या - िजथे पूव�चा भौितक आिण 
मानव एक� आण�याचा �य�न होता, तर नतंरचे �ादेिशक िविश�तेवर ल� क� ि�त करते. 
सॉएर (1925) �हणाले, "सा�ंकृितक लँड�केप ह े एका सा�ंकृितक गटा�ार े नैसिग�क 
लँड�केपमधून तयार केले जाते. स�ंकृती ही एजटं आहे, नैसिग�क �े� हे मा�यम आहे, 
सा�ंकृितक भू��य प�रणाम आहे” (प.ृ 46). या िविश� ��याने जम�न श�द लँड�चा�ट, 
कारण ते �ादेिशक िविश�ते�या मह�वावर जोर देते. 
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ि�तीय िव�य�ुानतंर, बक� ले �कूलशी सबंंिधत कामामळेु अनेक सा�ंकृितक भूगोलशा�� 
खूप �भािवत झाले. उदाहरणाथ�, भूगोलशा��, िव�बर झेिलं�क� आिण �ेड िनफेन यानंी 
केवळ त�सम शहरा�ंया रचनेचेच न�हे तर सा�ंकृितक चूल�पासून ते �देशा�या इतर 
भागामं�ये पसरलेले �सरण देखील तपासले. सा�ंकृितक लडँ�केपचे पैलू "�थानाची 
जाणीव" देऊ शकतात. लडँ�केप�या सदंभा�त ही स�ंा �याचें दैनिंदन जीवन सा�ंकृितक 
लडँ�केपशी जोडलेले आह े�या�ंया�ार ेसामाियक केलेला अनभुव तयार क� शकतो. 

एथनोसेि��झम 

ही स�ंा िव�यम �ॅहम समनर यानंी एखा�ाची स�ंकृती इतर स�ंकृत�पे�ा नेहमीच �े� 
असते या भावनेसाठी तयार केली होती. 1906 म�ये, समुनरने या श�दाची �या�या 
"एथनोसेि��झम हे अशा गो��ब�ल�या या �ि�कोनाचे तािं�क नाव आह े�याम�ये �वतःचा 
गट सव� गो��चा क� �िबंदू आहे आिण इतर सव� �या�या सदंभा�त मोजले जातात आिण रटे 
केले जातात" (समुनर, 1906:13). ते पढेु �हणाले क� यामळेु लोक �या�ंया लोकमागा�तील 
��येक गो�ीची अितशयो�� करतात जे �यानंा इतरापें�ा वेगळे करतात. या भावनेमळेु, इतर 
स�ंकृत�चा �वतः�या स�ंकृतीब�ल �याय केला जातो. लोकानंा अजूनही वाटते क� 
आि�का हा केवळ आिदम आिदवासी, कृ�णवण�य लोकव�ती असलेला देश आहे आिण 
एक गडद खडं आहे. वािंशक क� �ीपणामळेु काही लोकासंाठी �े��वाची भावना आिण 
इतरासंाठी झेनोफोिबया िकंवा परक�य भीतीची भावना िनमा�ण होते. 

सां�कृितक सापे�ता 

ही एक �ि�या आहे �याम�ये स�ंकृतीचे �या�या मानकांनसुार िकंवा �या�या सदंभा�त 
मू�यमापन केले जाते,. स�ंकृतीतील चालीरीती आिण �था बरोबर िकंवा अयो�य, चागंले 
िकंवा वाईट असे ठरवता कामा नये परतं ु �या�ंया काया��या ��ीने समजून घेणे आव�यक 
आहे. सा�ंकृितक सापे�तावादामळेु झेनोस�ि�झम होऊ शकतो, �याचा असा िव�ास आह े
क� इतर स�ंकृती �वतः�या स�ंकृतीपे�ा �े� आहेत. 

बह�सां�कृितकता 

बह�सा�ंकृितक समाजाला अनेकदा 'सॅलाड बाऊल' असे समीकरण केले जाते �याम�ये सव� 
समदुाय आपली वेगळी ओळख िटकवून ठेवतात आिण 'मेि�टंग पॉट'�या िव�� असतात 
�याम�ये बह�सं�य स�ंकृती अ�पस�ंयाक स�ंकृतीवर वच��व गाजवते. उदाहरणाथ�, �ामीण 
भागात �थलातं�रत झालेले �थलातं�रत, िवशेषत: साखळी �थलातंराम�ये, शहरी भागात 
जाणा�या लोकापें�ा �या�ंया वािंशक ओळखीचे पैलू जा�त काळ िटकवून ठेवतात. वािंशक 
गट िकती �माणात आ�मसात करतात हे देखील रा�या�या धोरणाशंी सबंंिधत आहे. 
उदाहरणाथ�, कॅनडाम�ये 1971 पासून बह�सा�ंकृितकतेचे धोरण आह.े बह�सा�ंकृितकते�या 
आव�ृया एका देशापे�ा वेग�या आहेत. काही लोक बह�सा�ंकृितकतेकडे बह�लवादावर 
आधा�रत रा��ीय अि�मतेची ��ी �हणून पाहतात; इतरानंा ते िवभ� �हणून िदसते.  
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जागितक�करण आिण सं�कृती 

शहरीकरण झाले�या महानगरा�ंया आगमनाने आिण �यावसाियक ि�याकलापा�ंया 
स�ुवातीमळेु, िविवध समाजांम�ये राहणा�या �य��म�ये सा�ंकृितक देवाणघेवाण झाली 
आहे. औ�ोिगक �ातंी�या आगमनाने, समाजानंा अशा मशी�सम�ये �वेश िमळाला 
�यामळेु �यानंा सा�ंकृितक उ�पादने तयार करता येतात आिण �याचंी सीमा ओलाडूंन 
िनया�त करता येते. 20�या शतका�या स�ुवाती�या काळात, जागितक�करणा�या घटनेने 
जगभरात मह�वपूण� बदल घडवून आणले आहेत. ही एक बह�आयामी घटना आहे जी केवळ 
आिथ�क घटकच नाही तर सा�ंकृितक, वैचा�रक, राजक�य आिण त�सम इतर पैलूंचाही 
समावेश करते. �साराने आधिुनक जगात तं��ान, स�ंथा�मक सरंचना आिण अगदी 
सा�ंकृितक वैिश�्ये आिण कलाकृत�ची देवाणघेवाण क�न जलद स�ेंषण आिण काय��म 
वाहतकु��ार े �यापकपणे िवभ� झाले�या समाजानंा एक� केले. रिेडओम�ये �वेश 
कर�यासार�या आधिुनक सं�ेषण तं��ाना�ार े क�पना आिण �ाना�या �साराची गती 
(�पेस-टाइम कॉ��ेशन); दूर�वनी; टेिलि�हजन बात�या, ��डा आिण मनोरजंन काय��मांचे 
जगभरात �सारण; आिण—कदािचत सवा�त मह�वाचे �हणजे—सगंणक आिण इंटरनेटने, 
स�ंकृती�या जागितक�करणाला �ो�साहन आिण सिुवधा िदली आहे. जागितक�करणासह 
आणलेली "एकि��व" ही भावना िविवधतेशी अिजबात िवरोधाभासी नाही, कारण नवीन 
यगुात लोक �या�ंया �वतः�या स�ंकृती�या िविश�तेब�ल आिण िविश�तेब�ल अिधक 
िचिंतत आहेत. िव�ान, तं��ान आिण आिथ�क िवकासा�या ��ीने, जागितक�करणाची 
क�पना अिभसरण आिण वच��व िनय�ंणाचा िस�ातं �ितिबंिबत करते, परतं ु सखोल 
अथा�ने, ती सा�ंकृितक ओळख वाढवते. 

जागितक�करणाने सा�ंकृितक िभ�नता, सा�ंकृितक अिभसरण आिण सा�ंकृितक 
सकंरीकरण आणले (पीटरसे, 1996). यातील ��येक �व�ृी दसु� याला �ितबंिधत करत 
नाही कारण सा�ंकृितक एक�पता आिण िवषमता पूरक आहेत (कोवेन, 2002). काही 
िव�ानानंी हे मा�य केले क� जागितक�करणाची उ�प�ी पा�ा�य स�ंकृत�मधून झाली आह,े 
तथािप, काह�नी ही क�पना नाकारली क� ही घटना एकतफ� देवाणघेवाणी�या प�रणामी 
जागितक स�ंकृत�चे एकसधंीकरण करते. �याऐवजी, जागितक�करणामळेु िवषमतेची ि�थती 
िनमा�ण होते. हेटरोजेनायझेशन ��य, जे िभ�नतेचे समानाथ� देखील आहे, जेथे स�ंकृती 
एकमेकापंासून िभ�न राहतात. हेटरोजेनायझेशन "एक अशी �ि�या दश�वते जी 
स�ंकृत�मधून �वाहा�या ती�तेमुळे अिधक अतंबा�� िदसणा�या जगाकडे घेऊन जाते" 
(अ�पादरुाई, 1996). अजु�न अ�पादरुाई या अमे�रकन मानववंशशा��ाने 1996 म�ये 
जागितक सा�ंकृितक �वाहा�या पाच आयामांचा उ�लेख केला आहे - 

● एथनो�कोप (Ethnoscapes) - पय�टक, �थलातं�रत, िनवा�िसत आिण एखा�ा 
िविश� िठकाण�या राजकारणावर प�रणाम करणा�या �य���या हालचाली यासारखे 
भू��य.  

● टे�नो�कोप (Technoscapes) - तं��ानाचा वैि�क �सार भौितक आिण मािहती 
दो�ही सीमा ओलाडूंन. 
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● फाइना�स�कोप (Finanscapes) - चलन बाजार आिण �टॉक ए�सच�ज �ार ेपैशाचा 
वेगवान �वाह.  

● मीिडया�के�स - मािहतीची िनिम�ती आिण �सार कर�यासाठी टेिलि�हजन, िच�पट 
यासार�या इले��ॉिनक �मतांचे िवतरण.  

● आइडो�कोप (Ideoscapes) - िवचारधारा आिण �ित-िवचाराचंी देवाणघेवाण 
�याम�ये �वातं�य, �याय, अिधकार, लोकशाही, साव�भौम�व या सकं�पना असतात. 

एक�पता ��ीकोन, �याला अिभसरण �हणूनही ओळखले जाते, �थािनक स�ंकृत�ना इतर 
अिधक शि�शाली स�ंकृती िकंवा अगदी जागितक स�ंकृती�ार ेआकार िदला जाऊ शकतो 
(Ritzer, 2010) श�यता वाढवते. येथे एक सामा�य उदाहरण �हणजे मॅकडोना�डची 
�ँचायझी �णाली जी सीमा ओलाडूंन आिण जागितक बाजारपेठेत यश�वीपणे पसर�यास 
स�म आहे. स�ंकृती आिण अथ�शा� या�ंयातील पर�परसवंादाचे आकलन हे 
मॅकडोना�डचे सू� यश�वी ठरले. बाजाराची काय��मता, गणना�मता, अंदाज आिण 
कामगार आिण �ाहक या दोघाचें िनय�ंण वाढव�यासाठी सा�ंकृितक घटकाचंा िवचार 
कर�या�या मह�वावर �याने भर िदला. सकंरीकरण ��यात, बा� आिण अंतग�त �वाह एक 
अि�तीय सा�ंकृितक सकंर तयार कर�यासाठी पर�परसवंाद करतात �याम�ये दोघा�ंया 
घटकाचंा समावेश होतो (Ritzer, 2010). सा�ंकृितक सकंरीकरणाची म�ुय सकं�पना ही 
स�ंकृत�चे िम�ण िकंवा िम�ण कर�याची सतत �ि�या आहे. तथािप, बा� �वाहात 
अडथळे आहते; जरी ते बा� देवाणघेवाणामंळेु �थािनक स�ंकृत�चे र�ण कर�यासाठी 
परुसेे साम�य�वान असले तरी, बा� �वाहानंा पूण�पणे रोख�यासाठी ते परुसेे शि�शाली 
नाहीत.  

�हणूनच, जागितक�करणामळेु उ�पादने आिण व�तूं�या सीमापार देवाणघेवाणीसह 
सा�ंकृितक प�ती आिण िनयमा�ंया �वाहाला �ो�साहन िमळत अस�याने, इतर 
स�ंकृत�शी अिधक चागं�या पर�परसवंादा�या आिण आंतररा��ीय �यव�थापना�या 
अिधक काय��म �यव�थापना�या आशेने दो�ही समाज आिण स�ंथानंी या �वाहांचे 
सा�ंकृितक प�रणाम समजून घेणे आव�यक आहे.  

सां�कृितक वळण आिण नवीन सां�कृितक भूगोल 

सा�ंकृितक वळण �हणजे स�ंकृतीची वेगळी समज आिण मानव आिण �या�ंया राजक�य 
आिण आिथ�क ि�याकलापानंा समजून घे�यासाठी स�ंकृती�या मह�वाची वाढलेली �शसंा. 
पारपंा�रक भूगोलशा��ानंी लडँ�केपवर स�ंकृती�या �भावाचे िव�ेषण केले. 
अिलकड�या वषा�त स�ंकृतीचा हा �ि�कोन भूगोलात म�ुय�वे िनिव�वाद रािहला. 
सा�ंकृितक वळणाची सकं�पना 1970 �या दशका�या उ�राधा�त िव�ानां�या गटाने 
पारपंा�रक सा�ंकृितक भूगोलावरील टीका दश�वते. भूगोलशा��ां�या या गटाने बक� ले 
�कूल�या समालोचनासह सां�कृितक भूगोल प�ुहा प�रभािषत कर�याचा �य�न केला. 
सा�ंकृितक वळणामळेु मानवी भूगोलशा��ांसाठी अनेक नवीन िदशा उघड�या आहेत. 
भाषा, धम�, वािंशकता, वग�, िलंग आिण ल�िगकता यासंार�या चलाशंी सबंंिधत 
असमानतेकडे बरचे ल� िदले जाते, कारण ते लडँ�केपम�ये �ितिबंिबत होतात. 
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सा�ंकृितक वळण आ�हाला स�ंकृत�पे�ा जीवन प�ती आिण �या�ंयाशी सबंंिधत ��यमान 
लडँ�के�स (स�ंकृतीची भौगोिलक अिभ�य��) शोध�यासाठी आमंि�त करते. हे आ�हाला 
एक �ि�या �हणून स�ंकृती ए�स�लोर कर�यासाठी आमंि�त करते �याम�ये लोक 
सि�यपणे गुतंलेले असतात आिण लडँ�के�स लोका�ंार े बनवले जातात (स�ंकृतीचे 
अवकाशीय सिंवधान). अशा �कार,े �वार�य, उदासीनता आिण असमानतेचे पिहले कारण 
�हणजे स�ंकृती, ओळख आिण लडँ�केपचा पनुिव�चार. 

सा�ंकृितक वळणा�या आगमनापूव�, पारपंा�रक सा�ंकृितक भूगोल हा बह�धा स�ंकृती�या 
अित-स�ि�य िस�ातंावर आधा�रत होता, �हणजे, �यात स�ंकृती�या अवकाशीय नम�ुयाचें 
वण�न केले जाते परतं ुस�ंकृतीमधील �य���या सा�ंकृितक नम�ुयांचे वण�न केले जात नाही. 
नवीन सा�ंकृितक भूगोलात, स�ंकृती ही कमी-अिधक ससुगंत �णाली �हणून उदयास 
आली. क�पना, �थं आिण �तीकाचंा एक सचं �हणून जे मानवी जीवनाला अथ� देतात 
आिण �यानंा साव�जिनक आिण खाजगी जागांवर �वतःला अिभ�य� कर�याची सधंी 
देतात. स�ंकृतीचा हा �यापक �ि�कोन मानवी भूगोलशा��ानंा लडँ�केप�या पलीकडे 
असले�या िवषयावंर िवचार कर�यास अनमुती देतो. अशा�कार,े स�ंकृती नावाची 
कोणतीही एकल, ि�थर अि�त�व नाही परतं ु मानवी समूहाचें सद�य िविश� वेळी िविश� 
िठकाणी सामाियक केलेली मू�ये �हणून समज�या जाणा� या स�ंकृत�ची बह�लता आह.े 
समकालीन सा�ंकृितक भूगोल या व�तिु�थतीवर जोर दतेे क� लोकाचें काही गट, �या�ंया 
वच��वा�या ि�थतीमळेु, इतर गटावंर श�� वापर�यास स�म आहेत.  

१.८. साराशं 

सामािजक भूगोल ही मानवी भूगोलाची शाखा आहे जी सव�साधारणपणे सामािजक 
िस�ातंाशी आिण िवशेषतः समाजशा�ाशी सवा�त जवळून सबंंिधत आहे, सामािजक घटना 
आिण �या�ंया �थािनक घटकाशंी सबंंिधत आहे. सामािजक भूगोल हे अनेक वैयि�क 
िव�ानानंी तयार केलेले आिण िवकिसत केलेले �े� मानले जाऊ शकते. मानवी भूगोलाची 
शाखा समान दोन ��ाचंी उ�र ेदेते, ज ेएक�कडे समाजा�या अवकाशीय घटनेचा सदंभ� देते 
आिण दसुरीकडे सामािजक �ि�या�ंया अवकाशीय अिभ�य��चा सदंभ� देते. सामािजक 
भूगोला�या िविवध सकं�पना भूगोला�या इतर उप-�े�ासंह आिण काही �माणात, 
समाजशा�ाशी देखील आ�छािदत आहेत. 1960 �या दशकात अ�ँलो-अमे�रकन परपंरते 
जे�हा हा श�द उदयास आला, ते�हा तो सामािजक गटा�ंया िवतरणातील नम�ुया�ंया 
शोधासाठी समानाथ� श�द �हणून वापरला गेला, अशा �कार े शहरी भूगोल आिण शहरी 
समाजशा�ाशी जवळून जोडला गेला. 1970 �या दशकात, अमे�रकन मानवी भूगोलमधील 
वादाचा क� �िबंदू राजक�य-आिथ�क �ि�यावंर होता. 1990 �या दशकात, भौगोिलक 
िवचारांवर "सा�ंकृितक वळण" चा खूप �भाव होता. अमे�रकन परपंरते, सा�ंकृितक 
भूगोला�या सकं�पनेचा सामािजक भूगोलापे�ा अिधक िविश� इितहास आहे आिण 
सशंोधन �े�ाचंा समावेश आहे �याची सकं�पना इतर� "सामािजक" �हणून केली जाईल. 
याउलट, काही महा�ीपीय यरुोपीय परपंरामं�ये, सामािजक भूगोल हा मानवी भूगोलाकडे 
उप-िवषयाऐवजी िकंवा सव�साधारणपणे मानवी भूगोलासारखाच एक �ि�कोन मानला 
जातो. 
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सा�ंकृितक भूगोल हे मानवी भूगोलातील एक उप�े� आह.े जरी प�ृवीवरील िभ�न रा��े 
आिण स�ंकृत��या अ�यासाचे पिहले िवचार टॉलेमी िकंवा ��ॅबो सार�या �ाचीन 
भूगोलशा��ानंा िदले, परतं ुशै�िणक अ�यास �हणून सा�ंकृितक भूगोल �थमतः 20 �या 
शतका�या स�ुवाती�या पया�वरणीय िनधा�रवादी िस�ातंानंा पया�य �हणून उदयास आले. 
सा�ंकृितक भूगोलाऐवजी सां�कृितक भू��यामं�ये रस िनमा�ण झाला. कॅिलफोिन�या 
िव�ापीठ, बक� ले येथे काल� ओ. सॉअर यानंी याचे नेत�ृव केले. प�रणामी, सा�ंकृितक 
भूगोलावर अमे�रकन भूगोलशा��ांचे दीघ�काळ वच��व होते. 

या परपंरचेे िच�ण करणार े भूगोलशा�� स�ंकृती आिण समाज �या�ंया �थािनक 
भू��यामंधून िवकिसत होत आहेत . नैसिग�क लडँ�केप आिण मानव यां�यातील हा संवाद 
सा�ंकृितक लडँ�केप तयार करतो. हा समज सा�ंकृितक भूगोलाचा पाया आहे परतं ुगे�या 
चाळीस वषा�त मानववशंशा�, समाजशा�, सािहि�यक िस�ातं, मानवी पया�वरणशा� 
आिण �ीवाद यासह िविवध िवषयामंधून काढले�या स�ंकृती�या अिधक सू�म आिण 
गुतंागुतंी�या सकं�पनांसह वाढिव�यात आला आहे. सा�ंकृितक भूगोलात स�ंकृतीची 
कोणतीही �या�या वच��व नाही. आज, सा�ंकृितक भूगोल हा मानवी भूगोला�या सवा�त 
गितशील उप�े�ापैंक� एक आहे. जागितक�करण, ओळख, गितशीलता आिण मानव-
पया�वरण सबंंध या सवा�चे समकालीन सा�ंकृितक भूगोलशा��ांनी परी�ण केले आह.े 

१.९. तुमची �गती/�यायाम 

1. खरा क� खोटा ह ेतपासा (a – e) 

a. सवंध�न ही एक िवभ� सामािजक �ि�या आहे. 

b. 1932 म�ये �� च भूगोलशा�� कॅिमली �हॅलॉ�स यानंी 'मानवी भूगोल' असे 
सबंोधले. 

c. यनुायटेड �टेट्सम�ये वािंशक पथृ�करण �मखु नाही. 

d. िह�पॅिनक लोकस�ंये�या वाढीमळेु लॉस एजंेिलसम�ये �पॅिनश भािषक बॅ�रओसची 
िनिम�ती झाली. 

e. इं�जी ही नायजे�रयाची अिधकृत भाषा आह.े 

2. �रका�या जागा भरा. 

a. वािंशकक� �ी हा श�द ______ म�ये _________________ ने िनमा�ण केला. 

b. शै�िणक अ�यास �हणून सा�ंकृितक भूगोल �थमतः ______________ 
िस�ातंानंा पया�य �हणून उदयास आले. 

c. _______________ हे सा�ंकृितक भूगोलाचे जनक आहेत.  

d. _____________ ने भूगोल ह े वैचा�रक शा�ापासून नामोथेिटक िव�ानात 
बदलले. 
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e. भूगोलातील गभंीर �ातंी�या काळात ____________ चा ��ीकोन िवकिसत 
झाला. 

3. एकािधक िनवड �� 
1. ____________ हे उरल-अ�ताईक भाषा कुटंुबातील आह.े 
a. िह�ू 
b. उझबेक 
c. प�तो 
d. कुिद�श 
 
2. आहेत UNRISD नसुार सामािजक क�याणाचे _____ मूलभूत घटक आहेत 
a. 7 
b. 6 
c. 8 
d. 9 
 
3. वॉसा� व�ती _____________ �वाट�र �हणून �िस� आह.े 
a. पारसी 
b. पोिलश 
c. �यू 
d. डॅिनश 
 
4. सा�ंकृितक लडँ�केप  हा श�द  _____________ यांनी �िस� केला होता. 
a. िवडाल दे ला �लाचे 
b. आटँो 
c. राटझेल 
d. काल� सॉअर 
 
5. सा�ंकृितक एककाचे सवा�त अचूक �ितिनिध�व सव��च ते सवा�त खाल�या 
�मापय�त आहे - 
a. जिटल, �देश, �े�, वैिश�्य 
b. �े�, जिटल, �देश, वैिश�्य 
c. �देश, �े�, जिटल, वैिश�्य 
d. वैिश�्य, जिटल, �े�, �देश 
 

4. खालील ��ांची उ�र े�ा 
 

1. सामािजक भूगोल आिण �या�या िस�ातंांचा िवकास �प� करा. 
2. सा�ंकृितक भूगोल शाखेत काय समािव� आहे? पारपंा�रक आिण नवीन सा�ंकृितक 

भूगोल कसा वेगळा आहे? 
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3. सा�ंकृितक एका�मतेचे �ितिनधी मानवी ि�याकलाप आिण �या�ंया जागेवर कसा 
प�रणाम करतात याचे िव�ततृ वण�न करा. 

4. सा�ंकृितक बदल कोण�या वेगवेग�या मागा�नी घडवून आणले जातात? 
5. धम� आिण भाषा हे समाजाचे दोन मह�वाचे घटक मानले जातात. �प� करा.  
 

१.१०  �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र े
 
1.a. खोटे 
1.b. खर े
1.c. खोटे 
1.d. खर े
1.e. खर े
2.a. िव�यम �ॅहम समनर, 1906 
2.b. पया�वरणीय िनधा�रवाद  
2.c. काल� सॉअर 
2.d. भौगोलीक �ातंी 
2.e. क�रतावाद  
३.१. b 
3.2. d 
3.3. c 
3.4. b 
3.5. b 
 

१.११ तािं�क श�द आिण �याचें अथ� 

● पृथ�करण - हा श�द लॅिटन ि�यापद “वेगळे करणे” िकंवा “िवभािजत करणे” या 
श�दापासून आला आहे. सामािजक शा�ामं�ये, ते लोका�ंया गटाला उव��रत 
लोकस�ंयेपासून वेगळे करणे प�रभािषत करते. पथृ�करण ही एक िविश� भौगोिलक 
घटना अस�याची गरज नाही—�याम�ये कोण�याही �कारे िवभ�ता समािव� असू 
शकते—परतं ु ती अनेकदा भौगोिलक �व�प धारण करते आिण �या शहरामं�ये 
लोकाचें सामािजक नमुने वेगळे असतात �या शहरामं�ये ते सवा�त �प�पणे िदसून येते. 

● वण�भेद - दि�ण आि�के�या �जास�ाकाम�ये पूव� सरावलेले वशंीय पथृ�करणाचे 
अिधकृत धोरण, �याम�ये गैर-गोर े लोकािंव�� राजक�य, कायदेशीर आिण आिथ�क 
भेदभाव समािव� होता.  

● भाषा कुटंुब - हा अनेक भाषाचंा स�ंह आहे, �या सव� एकाच मूळ भाषेतून फार 
पूव�पासून आले�या आहेत. भाषा ि�थर नसून सतत बदलत रािह�यामळेु, एकाच 
कुटंुबातील दोन सद�य िकती काळापूव� फाटाफूट झाले यावर अवलंबून ते खूप वेगळे 
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वाटू शकतात. उदाहरणाथ� - �पॅिनश, �� च आिण इटािलयन, या सव� रोमा�स भाषा 
आहेत - लॅिटनमधून �य�ुप�न. 

● िलंगुआ-�ांका - ही एक भाषा आहे जी �यापार आिण �यापारासाठी वेगवेग�या भाषा 
बोलणा�यामं�ये वापरली जाते. ही एकच भाषा िकंवा दोन िकंवा अिधक भाषांचे सयंोजन 
असू शकते. वािण�य, �यापार, िव��ापूण� �काशने, िवमान कंप�या, आंतररा��ीय िव� 
आिण पय�टन यामं�ये इं�जी ही िनिव�वादपणे जगातील �बळ भाषा आह.े 

● अिधकृत भाषा - रा��ीय एका�मता वाढव�यासाठी देशा�या िशि�त आिण 
राजक�य��्या उ�च�ू लोकाकंडून अनेकदा िनवडली जाते. 

● अ�पसं�याक भाषा - �या रा�यात बह�स�ंय लोकस�ंया दसुरी भाषा बोलतात �या 
रा�यातील अ�पस�ंयाक गटा�ार ेबोलली जाणारी भाषा; अिधकृत भाषा असू शकते 
िकंवा नाही. 

● सामािजक जागा - वैयि�क जागे�या िव�� िभ�न सामािजक गटा�ंार ेजागेचा एकि�त 
वापर आिण धारणा. समाजात अि�त�वात असले�या अवकाशीय प�त�नसुार 
सामािजक जागा समाजा�ार ेतयार केली जाते. उ�पािदत जागा �हणजे अवकाशातील 
व�तूंमधील सबंंधाचंा संच.  

१.१२ काय� 

1. सा�ंकृितक जागितक�करण (�हणजे जागितक �तरावर स�ंकृतीचे एक�पीकरण) ही 
चागंली गो� आह ेअस ेत�ुहाला वाटते का? एकच स�ंकृती अस�याचे काय फायदे आिण 
तोटे काय असतात? 

2. भाषा कुटंुबाचंा जगाचा नकाशा तयार करा.  
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२.७. बह�सां�कृितक �थान 

२.८. भारतातील सां�कृितक बह�लवाद आिण ओळखीचे राजकारण 

२.९. �पधा� आिण संघषा�ची �थाने - जागितक�करण शहरांमधील व�ती आिण 
झोपडप�्यांम�ये ग�रबी आिण राहणे 

२.१०. शहरीकरण, िव�थापन आिण अिधकार 

२.११. भारतातील SEZ - उपजीिवके�या अिधकाराचे म�ेु 

२.१२. सारांश 

२.१३. तुमची �गती/अ�यास तपासा 

२.१४. �वयं-िश�ण ��ांची उ�र े

२.१५. तांि�क श�द आिण �यांचे अथ� 

२.१६. काय� 
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२.१. उि�� े

या घटका�या शेवटी, आपण हे कर�यास स�म असाल: 

● सामािजक िवषमता आिण सामािजक �तरीकरण या सकं�पना जाणून घेणार 

● सामािजक अंमलबजावणीचा फरक आिण बिह�कृतता आिण  धािम�क आिण वािंशक 
ओळख�शी �याचा सबंंध समजून घेणार 

● �थािनक, �ादेिशक आिण रा��ीय ओळख��या �ितमेची  चचा� करणे 

● बह�-सा�ंकृितक जागाचंी भूिमका ओळखणे 

● भारतातील अि�मते�या राजकारणातील सा�ंकृितक बह�िवधतावाद आिण �याची 
भूिमका समजून घेणे 

● �पधा� आिण सघंषा��या जागा जाणून घेणार 

● जागितक�करण करणा�या शहरातंील ग�रबी आिण व�ती व झोपडप�्यामंधील 
वा�त�य यावर चचा� करणार 

● सौ�यीकरण, िव�थापन आिण शहरा�या ह�कािवषयी जाणून घेणार 

● भारतातील सेझ मळेु िनमा�ण झालेले उपजीिवके�या अिधकाराचे �� समजून घेणार 

२.२ प�रचय 

सामािजक िवषमता आिण सामािजक �तरीकरण या िवषयांचा समावेश या घटकात केला 
जाणार आहे.सामािजक �कटीकरणचा  फरक आिण बिह�कार, तसेच �याचें धािम�क आिण 
वािंशक ओळख�शी असलेले सबंंध याचंा अ�यास केला जाईल.बह�सा�ंकृितक �थळाचंा 
पैलू, तसेच बह�िवध ओळख��या  �ितमा याचंा वेध घेतला जाणार आहे.सा�ंकृितक 
बह�िविवधतावाद आिण अि�मतेचे राजकारण या�ंयातील सबंंधावंर चचा� केली 
जाईल.दा�र�य् आिण जागितक�करण करणार ् या शहरामंधील झोपडप�ी भागात 
राह�याब�ल �पधा� आिण सघंषा��या जागांवर चचा� केली जाईल.िव�थापनास कारणीभूत 
ठरणार े सौ�यीकरण आिण शहरा�या ह�कावर चचा� केली जाईल.भारतातील सेझ आिण 
उपजीिवके�या ह�का�या मदु्�ावंर चचा� केली जाईल.                                                               

२.३. िवषय चचा�                                                          

जे�हा एखा�ाला िकंवा एखा�ा गो�ीला मह�वहीन मानले जाते ते�हा सीमाकंनाची कृती 
घडते. मानवी समाजात ही एक सामा�य घटना आहे. �य�� आिण सामािजक गट खाल�या 
आिण असमान सामािजक ि�थतीसाठी पदावनत केले जातात. लोक दोन सामािजक वगा�त 
िवभागले जातात: वरचे आिण खालचे. सवा�त खाल�या सामािजक �तरातील �य��ला 
समान पातळीवर समाजात सहभागी हो�याची संधी नाकारली जाते. �े�, धम� , वशं आिण 
इतर घटकावंर आधा�रत असले�या या सामािजक पथृ�करणाची प�रणती वारवंार या 
अि�मतावंर आधा�रत सघंषा�त होते. भारता�या बह�िवधतेमळेु या सघंषा�चा फायदा वारवंार 
अि�मते�या राजकारणाकडे वळतो.                           
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समाजातील सघंष� हे अवकाश सकं�पनेशी िनगिडत आहेत. जागितक�करण करणा  या 
शहरामंधीलझोपडप�ी आिण व�ती यानंा असमानता आिण दयनीय प�रि�थतीत जगणे 
याचा �ास होत असतो.नागरीकरणामळेु जीि��िफकेशनची सकं�पना उदयास आली आह,े 
�यामळेु महानगर �े�ातील लोकाचें �थलातंरण झाले आहे, महानगरात राह�याचा �यांचा 
ह�क िहरावला गेला आहे.भारतातील उपजीिवके�या ह�काशी सबंंिधत आणखी एक म�ुा 
�हणजे �पेशल इकॉनॉिमक झोन (सेझ). 

२.४. सामािजक िवषमता आिण सामािजक �तरीकरण - '�व' आिण 'इतर' 
या�ंयातील 'फरक' 

सामािजक िवषमता �हणजे मौ�यवान व�तू आिण सधंी या�ंया असमान िवतरणाची 
ि�थती होय.  आज सव� समाजामं�ये सामािजक िवषमता आह.े आप�यापैक� बर ् याच 
जणानंा �तरीकरणाला आिथ�क िवषमता मान�याची सवय आहे. उदाहरणाथ�, आपण 
अमे�रकेतील वेतनाची तलुना भारतातील वेतनाशी क� शकतो. परतं,ु सामािजक 
िवषमताही वशं, िलंग, धम� इ�याद�वर आधा�रत िवषमतेशी िनगिडत आह.े  

सामािजक �तरीकरण या स�ेंचा अथ� सामािजक िवषमते�या स�ंथा�मक �यव�थेला 
अिभ�ेत आह.े सामािजक िवषमतेची िवभागणी आिण नातेसबंंध हे अशा �यव�थेत घ� 
झाले आहेत, �यात कोणाला काय, के�हा आिण का िमळते हे ठरवणा�या �यव�थेचे वण�न 
यात कर�यात आले आहे. समाजामं�ये, सामािजक �तरीकरण ही �य�� आिण स�ंथानंा 
�मवारी लाव�याची एक �णाली आहे. "�तरीकरण" हा श�द "�तर" �हणून ओळख�या 
जाणार ् या खडकात सापडले�या िविश� �ैितज थरापंासून तयार झाला आहे जो 
सामािजक स�ंथेचे ��य �ितिनिध�व �हणून काम करतो. लोक समाजाचे थर रचतात आिण 
समाजाची संसाधने सपूंण� थरांम�ये असमानपणे िवभागली जातात. सामािजक �तरीकरण 
सरंचनेचा वरचा थर अिधक ससंाधने असले�यानंी बनलेला असतो. आप�या समाजाची 
खालची पातळी अशा लोकापंासून बनलेली आहे �या�ंयाकडे उ�रो�र कमी ससंाधने 
आहेत. लोक समाजाचे थर रचतात आिण समाजाची संसाधने सपूंण� थरामं�ये असमानपणे 
िवभागली जातात. सामािजक �तरीकरण सरंचनेचा वरचा थर अिधक ससंाधने 
असले�यानंी बनलेला असतो. आप�या समाजातील तळागाळातील �तर अशा लोकाचें 
बनलेले आहेत �या�ंयाकडे संसाधने कमी आहेत. समाजातील नाग�रकाचें सपं�ी, उ�प�न, 
वशं, िश�ण, स�ा अशा चलांवर आधा�रत सामािजक-आिथ�क �तरामं�ये वग�करण करणे 
होय.                     

��येक समाजात सामािजक �तरीकरण नेहमीच अि�त�वात आहे. समाजा�या ��येक 
�तरात समान स�ंयेने लोक नसतात. सामा�यत: शीष��थानी कमी आिण तळाशी असं�य 
असतात, म�यभागी काही �तर असतात जे अिधक दाटपणे �यापलेले असतात. �त�रत 
समाज खालील �माणे �मवारीची �णाली वापरतात: 

• सपं�ी, िकंवा एखा�ा �य��ची िकती सामािजक ससंाधने �या�या मालक�ची आहेत; 
उ�प�न आिण मालम�ा हा �त�रत समाजामंधील सामािजक वगा�चा एक घटक आहे. 
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• �ित�ा, जी एखा�ा �य���या समाजातील �थाना�या आदरा�या पातळीला सूिचत 
करते; आिण 

• श��, जी एखा�ा �य���या आधी�या घटका�ंया प�रणामी इतराचें नेत�ृव कर�या�या 
�मतेस सूिचत करते. 

'�व' आिण 'इतर' असा भेद सामािजक गटानंी िनमा�ण केला आह.े इतर समाजातील 
सद�याकंडे �पध�क �हणून पािहले जाते. �वत:चे आिण इतराचें गटागटाने वग�करण करणे. 
याम�येअंतग�त गट व गटाबाहेरील �य��चा समावेश आह.े 

१. अंतग�त-गट: एकाच गटातील �य�� (कोण�याही आधारावर वग�कृत) एखा�ा गटाचा 
एक भाग असतात 

२. बा�गट : '�व' आिण 'इतर' असा भेद सामािजक गटानंी िनमा�ण केला आहे.   

अंतग�त गट गटाची �ितमा सधुार�याचा �य�न करतो, जो ओळख िनमा�ण कर�याचा एक 
मह�वाचा पैलू आह.े अंतग�त गट बा�गटाला मागे टाक�याचा �य�न करतो. यामळेु अंतग�त 
गटातील आिण बा�गटातील फरक जा�तीत जा�त होतो. �यातून अंतग�त गटािवषयी 
अिधक सकारा�मक िवचार आिण बा�गटािवषयी नकारा�मक िवचार िनमा�ण होतो. या 
�ि�येदर�यान, सामािजक गट ससंाधनासंाठी �पधा� करतात आिण एकमेकावंर वच��व 
��थािपत कर�याचा �य�न करतात.हे सामािजक िहसंाचाराचे मूळ कारण बनते. िश�ण, 
�यवसाय, जात आिण समदुाय यासार�या सामािजक सलं�नकाबं�ल िशकणे हे सव� ओळख 
िवकास �ि�येचा एक भाग आहेत. इतर एखा�ा�या ओळखीचा एक मह�वाचा पैलू आहेत. 
इतरानंा समािव� कर�यासाठी एखा�ा�या सीमा वाढिवणे. आधिुनक आिण ससु�ंकृत 
समाजात िभ�नता आिण िविवधता �वीकारली पािहजे. गटामंधील समानता पाह�यास 
स�म हो�यासाठी आंतरगट सपंक�  वाढिव�याची गरज आहे 

२.५. 'फरक' आिण बिह�कृत-धािम�क आिण वांिशक ओळख�ची सामािजक 
अमंलबजावणी                                                          

जातीयता, वशं, धम� , ल�िगक अिभमखुता, जात, िलंग, वय, अपंग�व, एचआय�ही ि�थती, 
�थलातं�रत दजा� िकंवा ते कोठे राहतात यावर आधा�रत भेदभावामळेु काही गट 
प�तशीरपणे विंचत कसे होतात ह े �प� कर�यासाठी सामािजक बिह�कार ही स�ंा 
वापरली जाते. कायदेशीर �यव�था, िश�ण, आरो�य सिुवधा यासंार�या साव�जिनक आिण 
खासगी स�ंथा तसेच घराघरासार�या सामािजक स�ंथांम�ये भेदभाव केला जातो. 
सामािजक बिह�कार बह�आयामी आहे: 

▪ यात सामािजक, राजक�य, सां�कृितक आिण आिथ�क प�रमाणाचंा समावेश आहे आिण  

▪ हे िविवध सामािजक �तरावर काय� करते. 

▪ हे डायनॅिमक आहे, �याम�ये ते लोकावंर िविवध �कार ेआिण कालातंराने वेगवेग�या 
�माणात प�रणाम करते.  
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▪ ते सबंंधा�मकही आह े: सामािजक आंतरि�यामंधील असमान स�ासबंंधाचें ते फिलत 
आहे. 

सामािजक बिह�काराचे �कार 

सामािजक बिह�कारा�या िविवध �कारामं�ये राजक�य, �थािनक, आिथ�क, सामािजक 
आिण सा�ंकृितक यांचा समावेश होतो. राजक�य बिह�कारात राजक�य सहभाग आिण 
सघंिटत हो�याचा अिधकार, तसेच वैयि�क सरु�ा, काय�ाचे रा�य, अिभ�य�� �वातं�य 
आिण सधंीची समानता यासारखे नाग�रक�वाचे अिधकार नाकारणे समािव� आह.े आिथ�क 
बिह�काराम�ये कामगार बाजार, पतपरुवठा आिण ‘भाडंवली मालम�ा' �या इतर �कार�या 
�वेशाचा अभाव यांचा समावेश होतो. सामािजक बिह�कार भेदभावाचे �प धारण क� 
शकतो �यामळेु सामािजक सेवामं�ये �वेश िमळिव�याची संधी कमी होते आिण कामगार 
बाजारपेठेतील �याचंा सहभाग मया�िदत होतो. सा�ंकृितक बिह�कार �हणजे िविवध मू�ये, 
�माणके आिण राहणीमान यांचा �वीकार िकती �माणात केला जातो आिण �याचंा आदर 
केला जातो. 

�थािनक घटकांवर आधा�रत बिह�कृतता 

�ामीण आिण शहरी भागातील िवषमता ही �थािनक िवषमतेची उदाहरणे आहेत. 
भौगोिलक��्या फाय�ाची िठकाणे आिण भौगोिलक��्या विंचत असले�या 
�थानादंर�यान. भौगोिलक नकुसान एखा�ा �थाना�या दूर�थतेमळेु होऊ शकते, �यामळेु 
तेथील रिहवाशानंा मोठ्या सामािजक-आिथ�क �ि�यामं�ये गुतंणे शारी�रक��्या अश�य 
होते.शहरी वातावरणाचे पथृ�करण आिण िहसंा, ग�ुहेगारी, अंमली पदाथा�चे �यसन आिण 
झोपडप�ी आिण वगळले�या भागात आढळणारी घाण (अ�व�छता) या�ंया 
'उपस�ंकृत�'मधून हे काय� क� शकते. काही �करणामं�ये, उपेि�त धािम�क िकंवा वािंशक 
गटाचंी व�ती जातीय िहसंाचाराचा थेट प�रणाम �हणून तयार होऊ शकतात. �यापार आिण 
जागितक�करणा�या असमान प�रणामाचा प�रणाम �हणून अनेक देशामं�ये ही िवषमता 
अंशतः वाढत चालली आह.ेही असमानता िवशेषत: िचतंाजनक आहे िजथे ते राजक�य 
िकंवा वांिशक िवभाजनासह पर�पर�या� करतात. 

बिह�कृततेचे �थािनक प�रमाण �या�या ससंाधन आिण ओळख प�रमाणापंासून पूण�पणे 
वेगळे केले जाऊ शकत नाही कारण ते सहसा सा�ंकृितक आिण आिथ�क��्या उपेि�त गट 
असतात जे शारी�रक��्या विंचत जागेत राहतात. आिथ�क आिण राजक�य मह�व 
असले�या ि�याकलाप बर ् याचदा शहरी क� �ामं�ये क� ि�त असतात. प�रघातून सतत 
नवनवीन सािह�य, आिथ�क आिण मानवी ससंाधनाचंी आवक होत अस�यानेही या क� �ांना 
फायदा होतो. सरकारी धोरणेही या �े�ाकंडे प�पाती असू शकतात.याचा प�रणाम �हणून 
आिण म�यवत� �देशानंा संसाधनाचंी सतत होणारी गळती, प�रघीय भागात अनेकदा 
�वयपूंण� आिथ�क िवकास कर�यात अडचणी येतात. 

उदाहरणाथ� , �यावसाियक िश�णा�या संध�म�ये वाढ केवळ शहरामं�येच झाली आहे, जी 
�ामीण िव�ा�या�ना सहज उपल�ध होऊ शकत नाही. कमकुवत गट कमी गुतंवणूक, गरीब 
जमीन आिण सधं�चा अभाव या �े�ामं�ये क� ि�त होऊ शकतात. या भागामं�ये 
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झोपडप�्याचंा समावेश आहे, �यात अनेकदा आरो�य आिण शै�िणक सेवाचंा अभाव 
असतो, तसेच पायाभूत सिुवधाही नसतात. झोपडप�्यामं�ये केवळ असरुि�त लोकच 
राहत नाहीत, तर ते मळुातच असरुि�त िठकाणे देखील आहेत   

सामािजक बिह�काराचे प�रणाम 

सामािजक बिह�काराचा �यात राहणा�या समाजावंर आिण समदुायावंर गभंीर प�रणाम होऊ 
शकतो. वगळलेला गट �या�ंया मूलभूत ह�कापासून वंिचत राहील आिण �या�ारे 
दा�र�्यात जगेल. समदुाय गरीब आिण अ�व�छ प�रि�थतीत राहतील. �यानंा वगळ�यास 
आरो�य आिण शै�िणक सिुवधा िमळ�यातही अडचणी येणार आहेत.जेथे विंचत गटाला 
शै�िणक स�ंथामं�ये �वेश नाही आिण गट िनर�र राहतो. िनर�रता आिण ग�रबी यामळेु 
विंचत समाजाला वगळावे लागेल. आरो�य सिुवधा वगळणे समाजा�या आरो�यावर प�रणाम 
करले. बिह�कृत समदुायात िनमा�ण झाले�या िवषमतेमळेु इतर समदुायाशंी सघंष� िनमा�ण 
होईल. यामळेु समदुायामं�ये िहसंक संघष� िनमा�ण होतील. 

धािम�क आिण सां�कृितक ओळख 

ओळख �हणजे "ते कोण आहते, ते कोण�या �कारचे लोक आहेत आिण ते इतराशंी कसे 
सबंंिधत आहेत याब�ल लोका�ंया सकं�पना" (हॉग आिण अ�ा�स 1988). "�य�� आिण 
गट �वतःला �या �कार े प�रभािषत करतात आिण वशं, वंश, धम�, भाषा आिण स�ंकृती 
या�ंया आधारावर इतरा�ंार े प�रभािषत के�या जातात �या�माणे ओळखीचे वण�न केले 
जाते" (ड�ग 1995,). 

धािम�क आिण वािंशक ओळख अनेकदा अिधक िविश� कारणे आिण प�रि�थत��ार े
आकार�या जातात आिण �याचंा नेहमीच समान अथ� असू शकत नाही. एखा�ा �य���या 
ओळखीम�ये धमा�ची भूिमका मह�वाची असू शकते. धम� हा लॅिटन श�दापासून आला आहे 
�याचा अथ� "एक� बाधंणे िकंवा बाधंणे." आधिुनक श�दकोषानंसुार धमा�ची �या�या 
"अलौिकक �य�� िकंवा स�ंथांवर क� ि�त ��ा आिण िवध�ची एक सघंिटत �णाली" �हणून 
केली जाते. धमा�शी सबंंिधत असणे �हणजे केवळ ��ा आिण िवधी पार पाडणे यापे�ा बरचे 
काही आव�यक आहे; �यात समदुायाचा एक भाग असणे आिण काही िविश� �करणामं�ये, 
स�ंकृती देखील समािव� आह.े धािम�क ओळख �हणजे लोक �या�ंया सपूंण� आय�ुयात 
�याचंी धािम�क आिण/िकंवा आ�याि�मक ओळख कशी तयार करतात. वािंशक ओळख ही 
�य���या ओळखीपासून वेगळी असते, जरी दोघे एकमेकावंर पर�पर �भाव टाकू शकतात. 
�याची �या�या भाषा, �था, धम�, वशं आिण �देश या�ंार े केली जाते. दसु�या श�दातं, 
वािंशकता ही आिदम आह.े याचा अथ� असा क� लोक �या�ंया गटातील सद�यानंा पसतंी 
देतील जर �यानंा बाहेरील लोक आिण �याचें सहकारी गट सद�य या�ंयात िनवड करायची 
असेल. अशा �कार ेजे�हा एखादा देश एकापे�ा जा�त जातीय/धािम�क गटानंी राहतो ते�हा 
सघंष� अप�रहाय� असतो. 

बिह�कार सामािजक ओळख, ससंाधन वाटप आिण श�� संबंधा�ंया ओळखीशी जोडलेले 
आहे. सामािजक बिह�कार �हणजे वैयि�क बिह�कार आिण समाज, इतर गट िकंवा 
�य��मधून गट बिह�कार. याचा प�रणाम सधंी, साव�जिनक व�तू, साव�जिनक काया�लये 
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आिण स�ंथा आिण साव�जिनक �े�ात �वािभमान नाकार�यात होतो. असा यिु�वाद केला 
जातो क� “सामािजक बिह�कार �हणजे आप�या समाजा�या सव� गटानंा आिण �य��ना 
समाज �हणून आपण अपेि�त असले�या आवा�यात ठेव�यास िकंवा �यांची पूण� �मता 
सोडून दे�यास असमथ�ता आहे. सामािजक बिह�काराचा म�ुा सामा�यतः समान सधंी�या 
सम�येशी सबंंिधत असतो. सामािजक बिह�कार, अनेक �करणामं�ये, ओळख �ितपादनास 
कारणीभूत ठरते �यामळेु सघंष�, कधीकधी िहसंाचार होतो. सामािजक बिह�कारामळेु 
वैयि�क पातळीवर, सामािजक �तरावर, रा��ीय �तरावर आिण आंतररा��ीय �तरावर 
सकंटे येतात. एखा�ा ओळखी�या सकंटाचा सामना करणा� या समदुायाम�ये वैयि�क 
�वतःचे �थान असू शकत नाही. 

एखा�ा�या धमा�चे म�ुपणे िकंवा िकमान समानतेने पालन कर�याचा अिधकार नाकारणे. 
धािम�क गट �या�या सद�यांना �या�या अनेक मह�वा�या प�त�मधून वगळू शकतो. याला 
अंतग�त धािम�क बिह�कार �हणतात. उदाहरणाथ�, भारतात, अ�प�ृयतेची �था दिलतानंा 
िहदूं मंिदरामंधून वगळते. 

वािंशकता आिण बिह�कार ल�ात �या क� वािंशक फरकामंळेु मालम�ा आिण व�तूंचा 
�वेश आिण सचंय कमी होऊ शकतो आिण �या बिह�कारामळेु �िमक बाजारातील �या 
मालम�ेवरील परता�यावर प�रणाम होऊ शकतो. याचा ग�रबी आिण क�याणासाठी 
मह�वपूण� प�रणाम होऊ शकतो. जातीय बिह�कार भेदभावपूण� स�ंथा�मक िनयम, तसेच 
सामािजक व�ृी आिण प�त�मळेु होऊ शकतो. 

उदाहरणाथ�, 1979-84 ची आसाम चळवळ बेकायदेशीर �थलातंर आिण आसामी 
अि�मते�या िवरोधात होती. नागा चळवळीकडे नागा अि�मते�या सकंटा�या सदंभा�त 
पािहले जाऊ शकते. िमझो चळवळ ही द�ुकाळा�या काळात क� � आिण रा�य सरकारा�ंया 
दलु��ाचा प�रणाम होती. एका गटा�या उि��ावंर आधा�रत, जातीय सघंषा��या चार �ेणी 
ओळख�या जाऊ शकतात, 

i) अिल�तावादी चळवळी: अिल�तावादी �कारचे संघष� दोन �कारचे असू शकतात :
अिल�ता )पथृ�करण (आिण अंतग�त �वाय�ता .उदाहरण-�ीलंकेचे गहृय�ु बह�स�ंय 

िसहंली आिण अ�पस�ंयाक तिमळ या�ंयातील सतत�या राजक�य ��ंाम�ये आहे आिण 
सरकारने लागू केले�या धोरणामं�ये िसहंल�ना िदलेले �ाधा�य  .�ीलंकेत िसहंली भाषेचा 
अिधकृत भाषा �हणून वापर, बौ� धमा�चा रा�य धम� �हणून �वीकार आिण शै�िणक सधंी, 
नोकरीचे वाटप आिण सरकारी िनय�ु�यामं�ये भेदभाव हे दोन समदुायामंधील य�ुाचे कारण 
आहे. 

ii) संसाधनांसाठी �पधा�: वािंशक गट िव�मान रा�य रचनेम�ये �यांचे दावे करतात. पया�यी 
रा�य िनमा�ण करणे हे उि�� नसून एकतर िव�मान रा�य काबीज करणे िकंवा �यात �वेश 
सधुारणे हा आहे. 

iii) �थािनक लोकांचे संघष�: या �कारचे सघंष� �थािनक लोका�ंया ह�काशंी सबंंिधत 
आहेत आिण जिमनी�या सम�या आिण �थािनक स�ंकृती आिण भाषा�ंया सरं�णाभोवती 
िफरतात. अनेक �वदेशी गटानंा ने�तनाबूत केले गेले, �या�ंया जिमनी ज� के�या गे�या 
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आिण �या�ंया स�ंकृती आिण भाषाचंा �हास झाला. उदाहरणाथ�, आसामम�ये, बोडो दावा 
करतात क� मिु�लम, �यापैक� बह�तेक बागंलादेशातून �थलातं�रत आहेत, �याचंी जमीन 
काढून घेत आहेत. जमीन आिण नैसिग�क संसाधनावंरील �पधा� हे आसाममधील जातीय 
सघंषा�चे एक �मखु कारण आह.े 

iv) अ�पसं�याक ह�क: अ�पस�ंयाक ह�क आिण �थलांतर यावर सघंष�. उदाहरणाथ� , 
यजमान समदुाय आिण �थलातं�रत गट, िवशेषतः �ा�समधील मिु�लम अ�जे�रयन, 
जम�नीतील मिु�लम तकु�  आिण यनुायटेड िकंगडममधील शीख आिण मिु�लम पािक�तानी 
या�ंयात तणावाचे एक �मखु �ोत आह,े जे �वत: ला समािव� कर�यासाठी �यां�या 
स�ंकृत�वर अवलंबून असतात. नवीन समाज. ब� याच यरुोिपयन शहरामं�ये वण��ेष-�े�रत 
िहसंाचार वाढत आहे आिण अनेक यरुोपीय देशामं�ये �थलातं�रत िवरोधी आिण वण��ेषी 
प� िनवडणूक बळ िमळवत आहेत. 

२.६. �थािनक, �ादेिशक आिण रा��ीय ओळखीची क�पना करण े

क�पना �हणजे एखा�ा गो�ीचे मानिसक िच� िकंवा क�पना तयार करणे िकंवा असणे. 
कदािचत काहीतरी स�य आहे यावर िव�ास ठेवणे होय. याचा अथ� असा िवचार करणे क� 
काहीतरी अि�त�वात आहे िकंवा स�य आह,े जरी ती वा�तिवक िकंवा स�य नसली तरी 
(क� ि�ज श�दकोश). 

मानवी क�पनाश��, �या�या सव� स�ंथा�मक घटकासंह, �ादेिशक ओळख बाधंणीचा 
अिवभा�य भाग आहे. ‘क�पनाशील’ �देशाचंा िवचार करणे �हणजे ि�याशीलतेचे सार 
अधोरिेखत करणे न�हे, तर एखा�ा�या अट�वर इितहासाची क�पना कर�याची आिण 
कथन कर�या�या माणसा�या साम�या��या �ासंिगकतेवर जोर देणे होय. मानवी 
क�पनाश��, सज�नशीलता आिण (सामािजक)�थािनकता या�ंयातील सबंंध मानवी 
भूगोलात अनेक दशकापंासून ओळखला जातो आिण �याचा अ�यास केला जातो (शाप� 
1904; बेकर 1931; मेिनग 1983) 

�थािनकता, �ादेिशकता, सीमा, रखेािच�-िच�ण - ते सव� मानवी क�पने�ार े अथ�पूण�, 
सदंिभ�त आिण सकं�पना�मक बनतात. क�पनाश�� क�पनेब�ल नाही, नवीन 
अनभुवज�य नसले�या िवषयाचंा "शोध" ब�ल नाही, तर आपण राहत असले�या 
सामािजक, सा�ंकृितक आिण राजक�य वातावरणाचे वण�न कर�यासाठी मानवी मनाची 
वैयि�क इ�छा आिण सज�नशीलता याब�ल आहे. �ादेिशक ओळख कशा ��थािपत आिण 
अथ�पूण� बनतात या ��ीने मानवी क�पनेची भूिमका मह�वाची आह:े ओळख �हणजे कथन, 
क�पनाश���ार ेतयार केले जाते (सोमस� 1994). 

१९६० �या दशकात �ादेिशक भूगोला�या सदंभा�त कादबंरीकार �ादेिशक ‘�यि�म�वाचें’ 
वण�न कर�यास िकती स�म होते आिण �या�ार े सािह�य भूगोलासाठी अमू�य सशंोधन 
‘संगणकावर सं�िहत त�य’ कसे �दान क� शकते याचा शोध लागला (िगलबट�  1960; 
पॅटरसन 1965). 
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कि�पत समदुाय ही सकं�पना बेनेिड�ट अडँरसन यानंी 1983 �या �या�ंया इमॅिज�ड 
क�यिुनटीज या प�ुतकात रा��वादाचे िव�ेषण कर�यासाठी िवकिसत केली आहे. 
अडँरसन एका रा��ाचे िच�ण एक सामािजक�र�या बाधंलेला समदुाय �हणून करतो, �याची 
क�पना लोक �वतःला �या समूहाचा भाग मानतात. अडँरसनचे (1991) प�ुतक इमॅिज�ड 
क�यिुनटीज �याम�ये असा यिु�वाद केला आहे क� सामाियक सामािजक क�पनेिशवाय 
रा�याचे अि�त�व अश�य आहे आिण जरी एखा�ा रा��ाचे सद�य �या�ंया बह�तेक 
सहकारी सद�यांना कधीच ओळखणार नाहीत, तरीही �याचंी �ितमा सामाियक आहे आिण 
एकाच समाजाशी सबंंिधत अस�याची भावना. 

२.७. बह�सा�ंकृितक �थान  

आंतररा��ीय �थलातंरामळेु बह�सा�ंकृितक सकं�पना उदयास आली आहे �यामळेु 
जगभरातील लोकस�ंया बदलत आहे. �थलातंरा�या घटनेमळेु आिण वेग वाढ�यामळेु 
जगभरातील शहर ेअिधक वैिव�यपूण� आिण जिटल होत आहेत. लोक चागंले राहणीमान, 
काम आिण अ�यासा�या सधंी िमळव�यासाठी �थलातंर करतात. म�ुयतः ऑ��ेिलया 
आिण �यूझीलंडचा समावेश असले�या ओशिनयाम�ये �थलातं�रताचंी सवा�िधक 
लोकस�ंया आहे (कॅसल एट अल., 2014), आिण �यूझीलंड हा अशा देशापैंक� एक आह े
�याम�ये वािंशक िविवधता वेगाने वाढत आहे. 

जे�हा िविवध स�ंकृतीतील लोक दसु� या देशात �थलातं�रत होतात ते�हा ते �या�ंया 
स�ंकृतीची अनेक वैिश�्ये �या�ंयासोबत घेऊन येतात. अशा �कार,े स�ंकृती "मागील 
प�रि�थतीचा �तीका�मक वारसा" बनते (लॅगं, 1987). बह�सा�ंकृितकता समजून 
घे�यासाठी, �थम, आप�याला स�ंकृतीची सकं�पना समजून घेणे आव�यक आहे. 

मानववशंशा�ीय �ि�कोनातून, स�ंकृतीचे वण�न "जीवनाचा िविश� माग�, जे केवळ कला 
आिण िश�णातच न�हे तर सं�था आिण सामा�य वत�नातही काही अथ� आिण मू�ये �य� 
करते" (िविलय�स, 1961) �हणून वण�न केले आह.े स�ंकृती आिण सा�ंकृितक मू�ये 
लोका�ंया पसतं�वर आिण वेगवेग�या वातावरणात �यानंी केले�या िनवड�वर �भाव 
टाकतात. 

बह�सा�ंकृितकतेची �या�या एकाच अिधकार�े�ात अनेक सा�ंकृितक परपंराचें अि�त�व, 
�वीकृती िकंवा �ो�साहन �हणून केली जाते. ह ेसहसा वािंशक गटाशी सबंंिधत स�ंकृती�या 
��ीने मानले जाते. बह�सा�ंकृितक एका�मता िविवध सा�ंकृितक पा��भूमीतील लोकाचंी 
िविवधता आिण फरक ओळखणे आहे जे साव�जिनक िठकाणानंा अगदी वेग�या प�तीने 
मह�व देऊ शकतात. 

नोिवका (2001), िविवध सा�ंकृितक गटा�ंया कथा आिण परपंरा रखेाटते. ही सा�ंकृितक 
सम�ृी साव�जिनक िठकाणे पाह�या�या आिण अनभुव�या�या वेगवेग�या मागा�नी आपले 
�दय आिण मन उघडू शकते. नवीन देशात लोक �या�ंया परपंरानंा वेगवेग�या 
प�रि�थत�म�ये कसे जळुवून घेतात याब�ल हे आ�हाला काहीतरी सागूं शकते. या 
वादिववादाचंा उगम अिलकड�या दशकात समाज बह�सा�ंकृितक बनला आहे (Binyi and 
Mwanza, 2014). 
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सव�साधारणपणे, साव�जिनक िठकाणे सामािजक िविवधते�या समोर असतात. ही िठकाणे 
सामािजक बह�लता समजून घे�यास स�म क� शकतात. साव�जिनक बाजारपेठा, 
��डागंणे, बोड�वॉक, र�ते आिण सम�ुिकनार े हे "बह�सा�ंकृितक जागा" चे सवा�त यश�वी 
�कार आहेत कारण ते लोकामंधील स�ि�य पर�परसवंादाला �ो�साहन देऊ शकतात. 
अ�यासाचा िन�कष� असा आहे क� सवा�त यश�वी बह�सा�ंकृितक िठकाणे अशी आहेत जी 
िविवध गटा�ंया सामािजक पर�परसवंादा�ार ेवैिश�्यीकृत आहेत. एकूण साइट�या मोठ्या 
जागेत (लो आिण टॅपिलन, 2005) ��येकासाठी सरुि�त, अवकाशीय��्या परुसेा �देश 
�दान क�न हे राखले आिण विध�त केले जाऊ शकते. 

बह�-सा�ंकृितक जागा ही मह�वाची िठकाणे आहेत िजथे िभ�न लोक िमसळू शकतात आिण 
िजथे इतर लोक �या�ंया अि�तीय सा�ंकृितक गटामं�ये इतराशंी नातेसबंंध जोपास�यात 
वेळ घालवू शकतात. बह�सा�ंकृितकता हा श�द स�ंकृती�या रचनेतून िनमा�ण झाले�या 
फरकासंाठी वापरला जातो, �हणजे सा�ंकृितक��्या मूळ असले�या फरकानंा. 
बह�सा�ंकृितकतेची सकं�पना एकाच समदुायातील एकापे�ा जा�त सा�ंकृितक 
अिभ�य��मधील सहअि�त�वाची क�पना आहे. जे�हा समाजामं�ये िभ�न सा�ंकृितक 
अिभ�य�� असतात, ते�हा ह ेया सा�ंकृितक घटकामंधील िभ�न सामािजक गितशीलते�या 
उदयाम�ये िदसून येते. बह�तेक �करणामं�ये, हे सबंंध बह�स�ंय आिण अ�पस�ंयाक 
या�ंयातील गितशीलता �ितिबंिबत करतात. तथािप, बह�सा�ंकृितकतेची सकं�पना एक 
सामािजक मू�य बनली आहे आिण एक माग�दश�क मू�य आहे ज े आप�या समकालीन 
समाजा�ंया सामािजक, सा�ंकृितक आिण स�ंथा�मक सघंटनेसाठी एक �कारचा रोड मॅप 
�दान करले. जवळजवळ सव� समाजामं�ये अि�त�वात असले�या सा�ंकृितक सकं�पना 
एक सामािजक मू�य जे एक राजक�य साधन �हणून काम क� शकते ज ेअनेक सा�ंकृितक 
गटानंा ते राहतात �या समदुायामं�ये �यां�या अि�त�वासाठी सघंषा�त कायदेशीरपणा �दान 
करतात, बह�सा�ंकृितक समाजाितल मूलभूत कायदेशीर त�वे आिण अिधकारांचा अथ� 
लाव�यासाठी आिण पनु�या��या कर�याचे साधन होय. 

२.८. भारतातील सा�ंकृितक बह�लवाद आिण ओळखीचे राजकारण 

कोण�याही देशात िविवध धम� , जाती, पंथ, वशं आिण सवा�त मह�वाचे �हणजे, वेगवेग�या 
जीवनशैलीचे अनसुरण करणार,े �याचंी �वतःची स�ंकृती आिण वािंशक ओळख असलेले 
लोक आप�याला आढळतात. असा देश सा�ंकृितक��्या अनेकवचनी आहे. बह�लवाद हा 
एक नमनुा िकंवा एक �णाली आहे �याम�ये िविवध धम�, धम�, जाती, पंथाचे लोक सव� 
एक� काम क� शकतात आिण एक� राह� शकतात, अिभमानाने �याचंा िव�ास आिण 
ओळख िटकवून ठेवू शकतात आिण ज�म िकंवा िनवडीनसुार अि�त�वाचे समान बंधन 
सामाियक क� शकतात. बह�वचन स�ंकृती �हणजे िदले�या समाजात समान अट�वर 
अनेक उप-स�ंकृत�चे सहअि�त�व. अशा बह�वचनवादी स�ंकृतीत िविवध उपस�ंकृत�ची 
वैधता ओळखली जाते. सा�ंकृितक बह�लवादाची �या�या अशा समाजातील �यव�था 
�हणून केली जाऊ शकते िजथे अनेक लहान स�ंकृती म�ुय �वाहात समाजात िमसळतात 
परतं ु�बळ स�ंकृतीने एकसधं न होता �याचें सा�ंकृितक वेगळेपण देखील राखतात. 
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 भारत हा बह�वचन समाज �हणून िवकिसत झाला आह.े हे बह�िवध स�ंकृत�चे भाडंार आहे - 
िविवध सामािजक आिण सा�ंकृितक घटकाचें स�ेंषण. लोका�ंया स�ंकृती, धम� आिण 
भाषा याचें भ�य स�ेंषण या भूमीवर झाले. �या�या बह�लवादा�या काही मह�वा�या 
घटकामं�ये हे समािव� आहे: वशं, भाषा, धम� , जात, सण, पाककृती, कला �कार, सामा�य 
राजक�य स�ंकृती 

भारताची लोकसं�या ही जगातील सवा�त गुतंागुतंीपैक� एक आहे. 22 अिधकृत भाषा, 
2,000 ह�न अिधक वािंशक गट आिण ��येक �मखु जागितक धमा�चे �ितिनिध�व क�न, 
लोकशाही शासन या िविवधतेमळेु सम�ृ आिण आ�हाना�मक आहे. भाषा�ंया आधारे 
रा�याचंी िवभागणी कर�यात आली आह.े 

ओळखीचे राजकारण�हणजे लोक �या सामािजक गटानंा ओळखतात �या�ंया आवडी 
आिण ��ीकोनांवर आधा�रत राजक�य पोिझश�स. ओळखी�या राजकारणाम�ये लोकाचें 
राजकारण �या�ंया ओळखी�या पैलूं�ार ेसैलपणे पर�परसबंंिधत सामािजक स�ंथा�ंार ेकसे 
आकारले जाऊ शकते याचा समावेश होतो. उदाहरणामं�ये वय, सामािजक वग� िकंवा जात, 
स�ंकृती, बोली, अपंग�व, िश�ण, वशं, भाषा, रा��ीय�व, िलंग आिण िलंग ओळख यावर 
आधा�रत सामािजक स�ंथाचंा समावेश आहे. 

आयड�िटटी पॉिलिट�स हा श�द कॉ�बाही �र�हर कलेि�ट�हने तयार केला होता जो 1977 
म�ये राजकारणात कृ�णवण�य मिहला�ंया सि�य सहभागासाठी काम करणा� या मिहलाचंा 
एक गट होता. हा श�द राजक�य ि�याकलापाचंी िव�ततृ �ेणी आिण अ�याय िकंवा 
अ�याचारा�या प�रि�थतीचे सै�ािंतक िव�ेषण सूिचत करतो. काही सामािजक गट आिण 
समाजातील इतर सद�यासंोबत समान अट�वर समाजात सहभागी हो�यासाठी उ�च 
आ�मिनण�य आिण राजक�य �वातं�य िमळव�याचा �याचंा �य�न. 

नीच जाती, धािम�क ओळख आिण भािषक गटा�ंया उदयामळेु भारतातील अि�मते�या 
राजकारणाचे मह�व वाढले आहे. ओळखीचे राजकारण अशा �कार े सामािजक गटाचें 
स�मीकरण, �ितिनिध�व आिण मा�यता िमळिव�याचा �य�न करते. भारतात, 
�वातं�यानतंर उदारमतवादी लोकशाही रा�य�यव�था �वीकार�यानतंरही, समदुाय आिण 
सामूिहक ओळख शि�शाली रािह�या आहेत आिण मा�यता िमळव�याचा दावा करत 
आहेत. 

i) जात: भारतीय समाज आिण राजकारणात जात हा मह�वाचा िनधा�रक बनला आह.े 
जातीय अि�मतेचा प�रणाम केवळ न�याने उदयास आले�या गटा�ंया स�मीकरणात झाला 
नाही तर सघंषा��या राजकारणाची ती�ता वाढली आहे आिण श�यतो �शासक�यतेचे 
सकंट वाढले आह.े उदाहरणाथ�, बह�जन समाज प� (BSP)- 1984 म�ये �थापन झालेला, 
BSP हा िहदूं पदान�ुम (SC, ST आिण OBC) तसेच इतर धािम�क आिण सामािजक 
अ�पस�ंयाकामंधील सवा�त खाल�या �माकंावरील लोकाचें �ितिनिध�व करणारा 
राजक�य प� आहे. बसपा जाती�यव�थेतील असमानतेला िवरोध आिण टीका करते. 

ii) धम�: धमा�वर आधा�रत ओळख योजना केवळ आंतररा��ीय सदंभा�तच न�हे तर भारतीय 
लोकशाही आिण धम�िनरपे�तेसाठी एक आ�हान बन�या आहेत. उदाहरणाथ�, िहदूंनंा 
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बह�स�ंय मानले जाते, जे RSS (रा��ीय �वय ंसेवक सघं) सार�या अनेक िहदूं िन�ावतं 
गटानंा आिण भाजप (भारतीय जनता प�) िकंवा िहदूं महासभा सार�या राजक�य प�ांना 
भारत एक िहदूं रा�य अस�याचा दावा कर�यासाठी �े�रत करते. 

iii) भाषा: भाषा हा एक मह�वाचा आधार बनतो �यावर समूह ओळख आयोिजत केली 
जाते. भािषक गटानंा मा�यता िमळा�यामळेु रा��ीय एका�मता आिण रा��ीय भावने�या 
भावना न� झा�या आहेत. सपूंण� देशासाठी एकसमान भाषा धोरण नस�यामळेु भािषक 
िवभागणी गुतंागुतंीची झाली आहे. बेळगाव िज��ाव�न िकंवा मिणपूर�या काही भागांवर 
नागा�ंया दा�याव�न महारा�� आिण कना�टकमधील तणाव 

ओळखी�या राजकारणावर प�रणाम 

अि�मते�या राजकारणाचा प�रणाम अि�मता आिण िवचारसरणीवर आधा�रत सरकार 
बनवताना िदसून येतो. �बळ राजक�य प�ा�ंया उदयाचा उगम अनेक रा�यामं�ये 
अि�मते�या राजकारणातून झाला आहे. �ादेिशक आिण रा�य प�ाचंा उदय हा भारतातील 
अि�मते�या राजकारणाचा एक प�रणाम आह.े उदा. बसपा, िशवसेना इ. अि�मते�या 
राजकारणामळेु आंतररा��ीय सबंंधावंर शेजारील देशावंर जा�त प�रणाम झाला आहे. 
भारत-�ीलंका सबंंधांवर तिमळ अि�मते�या राजकारणाचा �भाव िदसून येतो. जाती 
समूहा�ंया नेत�ृवाखालील अि�मतेचे राजकारण आज भारतात िशखरावर आहे. ततृीय िलंग 
समदुायाचे आंदोलन. हा एक सकारा�मक िवकास आहे आिण यामळेु ततृीय िलगं 
समदुायासाठी सरं�णा�मक कायदा मंजूर झाला आहे. ओळखी�या राजकारणामळेु 
मतपेढीचे राजकारण देखील घडले आहे जेथे राजक�य प� �ाम�ुयाने िविश� सामािजक 
गटा�ंया गरजावंर ल� क� ि�त करतात. 

सकारा�मक �भाव: राजक�य श�� आिण समाजातील आिथ�क सधं�पासून विंचत 
असले�या िविश� वगा�वर राजक�य प� ल� क� ि�त क� शकतात. समाजातील उपेि�त 
आिण दबु�ल घटकामं�ये राजक�य जाग�कता वाढवणे. ओळखी�या राजकारणाने 
सामािजक भेदभाव असले�या वगा�ना आिण अ�पस�ंयाकानंाही चागंले �ितिनिध�व िदले 
आहे. 

नकारा�मक प�रणाम: जाती, धम�, वािंशकता इ�याद�वर आधा�रत समाजा�या िविवध 
घटकामं�ये ओळखी�या राजकारणाने �ेष आिण श��ुवाची बीजे पेरली आहेत. नाग�रक 
आिण राजक�य प�ा�ंया मया�िदत िकंवा सकुंिचत िवचारासंाठी ओळखीचे राजकारण 
जबाबदार आहे. िवभाजनवादी �व�ृ�साठी ओळखीचे राजकारण जबाबदार आहे आिण 
�यामळेु फुटीरतावादी �व�ृी वाढू शकतात. उदाहरणाथ� खिल�तान चळवळ. 

२.९ �पधा� आिण सघंषा��थान े- जागितक�करण करणार् या शहरामंधील 
ग�रबी आिण व�तीव झोपडप�्यामधील वा�त�य  

सघंष� ही दररोजची प�रि�थती आिण अनभुव आहेत �याचंा लोकांना सामना करावा 
लागतो. बह�सा�ंकृितक समाजात राहणा�या लोकांची एकमेकािंवषयी वेगवेगळी मते 
असतात. बह�-सा�ंकृितक िठकाणी, �पधा� आिण सघंष� होऊ शकतात. �थानाशंी िनगिडत 
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असलेला सघंष�. आधिुनक समाजात शहरी जीवन मह�वाची भूिमका बजावते.आिथ�क आिण 
राजक�य स�ा अनेकदा शहरामं�ये एकवटलेली असते, परतं ु शहरानंाही वारवंार 
�तीका�मक मह�व असते. साव�जिनक शहरी जागा ही सामािजक सवंादाची िठकाणे 
बनतात. �हणूनच, शहरी जागा बर ् याचदा वािंशक आिण रा��ीय िवभाजनाशंी सघंषा�त 
गुतंलेली असते. साव�जिनक जागा ही वाद��त जागाचंी िठकाणे बनतात. 

शहरीकरण �हणजे �ामीण ते शहरी सचंामधील लोकस�ंयेची मोठ्या �माणात होणारी 
हालचाल आिण प�रणामी शहरी सचंाम�ये होणार ेभौितक बदल होय. 2019म�ये, सयं�ु 
रा��ानंी असा अंदाज लावला होता क� जगातील िन��याह�न अिधक लोकस�ंया (4.2अ�ज 
लोक) आता शहरी भागात राहतात आिण 2041पय�त, हा आकडा 6अ�ज लोकापंय�त 
वाढेल. शहरीकरणाचा सबंंध फार पूव�पासून मानवी िवकास आिण �गतीशी जोडला गेला 
आहे, परतं ुशहरी सचंामळेु ल�णीय असमानता आिण आरो�या�या सम�या देखील उ�वू 
शकतात.�यातून झोपडप�ी िकंवा व�तीचा िवकास झाला आह.े ह ेदो�ही श�द शहरी भाग, 
िकंवा शहराचा काही भाग, िजथे गरीब लोक सहसा राहतात, �या भागाला उ�ेशून वापरले 
जातात. दो�ही श�दाचंा नकारा�मक अथ� िकंवा भावना देखील आहे. व�ती िकंवा 
झोपडप�ीत राह�यासाठी कोणालाही ओळखले जाऊ इि�छत नाही. हे श�द अगदी समान 
आहेत आिण बर ् याचदा मूळ इं�जी भाषका�ंार े आलटून पालटून वापरले जातात, परतं ु
�या�ंया अथा�म�ये थोडासा फरक आहे. 

व�ती (घे�ो) िव��/  झोपडप�ी 

व�ती (घे�ो) �हणजे शहरा�या एका भागाचा सदंभ� असा होतो क�, जेथे एखा�ा िविश� 
वािंशक गटाचे, स�ंकृतीचे िकंवा वशंाचे सद�य राहतात. सामािजक, आिथ�क, अगदी 
कायदेशीर सरकारी दबाव कधीकधी लोका�ंया गटानंा व�ती (घे�ो) तयार करणार ् या 
शहरातील एका िविश� भागात राह�यास भाग पाडते. शहरात, घे�ोला िनकृ� दजा� िकंवा 
अवािंछत जीवनमान असते. झोपडप�ी �हणजे शहरातील गरीब भागाचाही सदंभ� आह.े 
'झोपडप�ी'ला ितथे राहणा�या माणसा�ंया �काराशी, तर ते �या प�रि�थतीत राहतात, 
�या�याशी िततकासा सबंंध नसतो.झोपडप�ी �हणजे ग�रबीत राहणा�या लोकासंाठी 
गिल�छ, दाट लोकव�तीचे घरबाधंणीचे �े�. इमारत�ची दरुव�था झाली असून कोण�याही 
गो�ीला �यव�था लावलेली  नाही. व�ती आिण 'झोपडप�ी' हे अगदी सारखेच आहते, ते 
वेगळे आहेत. व�तीचा सबंधं ितथे राहणा�या लोका�ंया �काराशी असतो आिण 
झोपडप�ीचा सबंंध �या प�रसरातील प�रसराशी असतो. 

१९९० �या दशकात िव�ता�रत �यापार, नवीन दळणवळण तं��ान, �व�त उ�पादन 
आिण भाडंवलाचा ओघ वाढला. हे एक दशक सम�ृी आिण सामािजक �यायाचे आह.े  
शेतीची उ�पादकता जसजशी सधुारत गेली, तसतसे लोक काम शोध�यासाठी शहराकंडे 
वळले. िवकासाचा क� �िबंदू हो�याऐवजी, शहर ेअकुशल, असरुि�त आिण कमी पगारा�या 
नोकर ्यामं�ये काम करणार ्या अित�र� लोकस�ंयेची क� �े बनली आहेत.'बूम अडँ ब�ट' 
(‘भरभराट आिण कज�बाजारी’) �या कालखडंाचंा शहरी �थलातंराशी आिण झोपडप�ी 
भागा�या िवकासाशी मजबूत सबंंध आहे. अिधक समानतेऐवजी �ीमंत आिण गरीब 
या�ंयातील दरी वाढत गेली. नवीन बाजारपेठामं�ये संसाधंनाचा उपयोग करणेसोपे झाले 
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आिण िवकसनशील जगातून �व�त कुशल कामगारामं�ये �वेश करणे ही एक सामा�य गो� 
बनली. स�ुवातीला िवकसनशील देशामंधील दरी कमी करणे हे आशादायक आिण सम�ृ 
वाटत होते, तथािप, जागितक�करणाचे फायदे असूनही, यामुळे असमानता आिण दा�र�य् 
ही एक जागितक घटना बनली. िवकसनशील रा��ानंी आपली अथ��यव�था 
जागितक�करणासाठी खलुी केली, तसतसे परुोगामी करआकारणी, सामािजक सरु�ा जाळे 
आिण कामगार िनयमन या क�पनावंर हळूहळू प�रणाम होऊ लागला. 

जगातील बह�तेक मोठ्या झोपडप�्या िवकसनशील देशामं�ये वसले�या िदसतात आिण 
शहरीकरण जसजसे वाढत जाते तसतसे िवषमताही वाढत जाते. भिव�यात झोपडप�्या हे 
केवळ अप�रहाय� आ�हान ठरणार नाही, तर शा�त िवकासाची उि��े सा�य कर�या�या 
मागा�त ते अडथळे बनू लागतील.खालील वैिश�्ये झोपडप�ी �े�ाशी सबंंिधत आहेत �यात 
हे समािव� आहे: 

● �ामीण-शहरी �थलातंर 

● िनकृ� घर े

●दयनीय पायाभूत सिुवधा 

● सामािजक बिह�कार 

● अनौपचा�रक �े� 

● गरीबी 

● सामािजक सघंष� 

या घडामोड�नतंर, िवकसनशील जगातील कमी उ�प�न असलेले लोक केवळ जग�यासाठी 
अनौपचा�रक �े�ाकडे धाव घेऊ लागले. झोपडप�ीवासीयांना आता चागंले जीवन जगणे 
श�य न�हते आिण शहरातील �ीमंत रिहवासी केवळ �ीमंत झा�याने शहरी भागात 
दा�र�य्रषेेखाली राहणा�या कुटंुबाचंी स�ंया वाढू लागली. हळूहळू गद�मळेु झोपडप�ी 
भागातील जीवनमान ढासळत जाईल आिण हे च� अिधकािधक लोकानंा वेठीस धरणार 
होते.�हणूनच िविवध वगा�तील लोकाचें, िवशेषत: मंदी�या च��य ट��यातंील असमान 
िवतरण झोपडप�्या�ंया िवकासाला चालना दे�यासाठी ओळखले गेले आहे. 

िवकसनशील देशामं�येही हा कल िदसून येतो कारण या न�याने उदयास येणा�या 
अथ��यव�थापैंक� अिधक अथ��यव�था �यापार आिण सपं�ी िनिम�तीसाठी समान जागितक 
सू�ात गुतं�याकडे झकुत आहेत. िवकसनशील देश जगा�या कामकाजा�या वयातील 
लोकस�ंयेचा �मखु भाग यजमान आहेत.�ामीण भागातील अ�प-रोजगार आिण 
बेरोजगारीमळेु �या शहरामं�ये अनौपचा�रक अथ��यव�थेने आतापय�त सकंटात 
सापडले�या लोकांना काही �माणात उपजीिवका उपल�ध क�न िदली आहे, अशा 
शहरामं�ये �थलातंरा�या मोठ्या प�त�ना चालना िमळाली आह.े हा म�ुा हळूहळू 
धोरणा�मक �ि�कोना�या अभावावर आधा�रत एक कल �हणून उदयास येत आहे. 
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उदाहरणाथ� , मुंबईतील धारावी झोपडप�ी-आता भारतातील सवा�त मोठ्या झोपडप�्यापैंक� 
एक, कोळीवाडे �हणून ओळखले जाणार े गाव होते. १८८७ म�ये ि�िटश वसाहतवादी 
सरकारने शहरा�या �ीपक�पीय भागात आिण वसाहतवादी गहृिनमा�ण �े�ात काम 
करणा�या सव� चम�कारांना,इतर अपायकारक उ�ोगानंा आिण वसाहतवादी गहृिनमा�ण 
�े�ात काम करणा�या गरीब मूळ रिहवाशानंा शहरा�या उ�रकेडील सीमातं भागाकडे 
हाकलून लावले - आता या नावाची वसाहितला धारावी �हणून ओळखले जाते.या 
वसाहतीमळेु र�ते पायाभूत सिुवधा, �व�छता, साव�जिनक सेवा िकंवा गहृिनमा�ण या 
बाबतीत कोणतीही वसाहतवादी पय�वे�ण िकंवा गुतंवणूक झाली नाही. गरीब लोक धारावीत 
राहायला गेले, �यानंा वसाहतवादी काया�लये आिण घर े आिण धारावीजवळील परदेशी 
मालक�चे चम�कार आिण इतर �दूषणकारी उ�ोगामं�ये नोकर �हणून काम िमळाले. खराब 
बाधंकाम केले�याझोपड्याचें शहराम�ये(शािंतटाउ�स), कामावर सहज ये�या-जा�या�या 
कारणामळेु रािहले जाते.                         

२.१०. ज��ीिफकेशन, िव�थापन आिण शहराचा ह�क 

जेि��िफकेशनची म�रयम-वेब�टर �या�या अशी आहे - �या भागात अिधक म�यमवग�य 
रिहवाशा�ंया ओघातून खराब झाले�या शहरी प�रसरा�या नूतनीकरणाची �ि�या.  ही 
शेजार�या बदलाचंी एक �ि�या आहे �याम�ये ऐितहािसक��्या िवखरुले�या शेजार�या 
आिथ�क बदलाचंा समावेश आहे - �रअल इ�टेट गुतंवणूक आिण नवीन उ�च-उ�प�न 
रिहवासी - तसेच लोकस�ंयाशा�ीय बदल - केवळ उ�प�न पातळी�या बाबतीतच न�हे तर 
शै�िणक पातळीतील बदल िकंवा रिहवाशां�या वािंशक मेक-अप�या बाबतीत देखील.  

१९६० �या दशकात ि�िटश समाजशा�� �थ �लास (१९६४) यानंी म�यमवग�य 
नवोिदतानंी लंडन�या प�रसरातील कामगार-वगा�तील रिहवाशा�ंया िव�थापनाचे वण�न 
कर�यासाठी "जेि��िफकेशन" हा श�द �थम तयार केला होता. जीि��िफकेशनची �ि�या 
ही आता एक जागितक घटना आहे आिण ती आता शहरापंरुती मया�िदत रािहलेली नाही. 
जगभरातील समदुाय मोठ्या �माणात सामािजक िवकास अनभुवत आहेत, बह�तेकदा 
पनुस�चियत घर,े �यावसाियक गुतंवणूक, कॉफ� शॉ�स आिण पाक�  सार�या नवीन पायाभूत 
सिुवधा आिण साव�जिनक सेवाचंी िनिम�ती. शेजार�या पनु��जीवनाम�ये �यावसाियक 
गुतंवणूक�चा हेतू सामािजक भाडंवलाचे उ�पादन हा आहे. सामािजक भाडंवलाची �या�या 
अशी कर�यात आली आह,े क� "समाजातील िकंवा समूहाचे पर�परसबंंध, स�ंथा आिण 
इतर सामािजक मालम�ा �याचंा उपयोग फायदा िमळव�यासाठी केला जाऊ शकतो."  
यश�वी सामािजक भाडंवल आिण आिथ�क सधंी कुटंुबे कोठे राहतात हे ठामपणे आकिष�त 
करतात आिण ठरवतात. जेि��िफकेशन�या बाबतीत, सामािजक भाडंवल हे अिधक �ीमंत 
कुटंुबानंा पनु��जीिवत �े�ात आकिष�त कर�यासाठी एक जािहरात साधन आह.े    

जेि��िफकेशनचे नकारा�मक प�रणाम, िवशेषत: िव�थापन, गुतंागुतं आिण बर ् याच 
�करणामं�ये फाय�ापें�ा जा�त असतात. वाढता घरखच�, घराचंी पडझड, बेदखलीकरण 
आिण भाडेएकका�या मालक�चे �पातंर यामळेु रिहवाशानंा घर ेसोड�यास कसे भाग पाडले 
जाऊ शकते याचे वण�न जेि��िफकेशन-�े�रत िव�थापन (जीआयडी) म�ये केले आह.े  
जी.आय.डी.�या �गती�या दर�यान, म�यम उ�प�न गटातील कुटंुबाकंडून वाढीव घरा�ंया 
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सधंी भाड्याने घेत�या जा�याची श�यता जा�त असते आिण अशा �कार े हळूहळू कमी 
उ�प�न असले�या भाड्याचे �माण कमी होते. कालातंराने, हे शेजारी कमी उ�प�न 
असले�या रिहवाशांना परवडत नाहीत आिण या कमी उ�प�न असले�या रिहवाशांना कमी 
खिच�क व�तीत राह�यास भाग पाडतात; या शेजार ् यानंा कदािचत अिवकिसत आिण 
दा�र�य् यासार�या सम�यांनी �ासले असेल. जे�हा घरा�ंया वाढ�या िकंमतीमळेु 
रिहवाशांना यापढेु �या�ंया घरात राहणे परवडत नाही ते�हा थेट िव�थापन होते. भाडेप�ा 
न भरणे, बेदखल करणे, नामािंकत डोमेन िकंवा भौितक प�रि�थतीमळेुही रिहवाशानंा बाहेर 
पडावे लागू शकते, �यामळेु गुतंवणूकदार पनुिव�कासा�या संध��या �ती�ेत अस�याने घर े
िनज�न होऊ शकतात.  कमी उ�प�न असले�या प�रसरात िव�थापन िनयिमतपणे होत 
असले, तरी जे�हा नवीन िवकासा�या सदंभा�त आिण �ीमंत रिहवाशांचा ओघ या सदंभा�त 
हे घडते, ते�हा िव�थापन हे जेि��िफकेशनचे वैिश�्य बनते. 

अ��य� िव�थापन �हणजे कमी उ�प�न असलेले रिहवासी बाहेर पडताना शेजार�या 
भागात कोण जात आहे हे बदलणे होय.उ�च�ू व�तीत, जे�हा कमी उ�प�न असले�या 
रिहवाशाकंडून घर े �रकामी केली जातात, ते�हा इतर कमी उ�प�न असले�या रिहवाशांना 
भाडे आिण िव���या िकंमती वाढ�यामळेु तेथे जाणे परवडत नाही. यालाच बिह�कृत 
िव�थापन असेही �हणतात. कमी उ�प�न असले�या रिहवाशानंाही भेदभावपूण� धोरणामंुळे 
िकंवा जिमनी�या वापरातील बदलामंळेु िकंवा िनवासी िवकासा�या चा�र�यात बदल घडवून 
आणणार ्या प�रमंडळामळेु वगळले जाऊ शकते. 

िनवासी बदलांचे �माण जसजसे वाढत जाते तसतसे सां�कृितक िव�थापन होते. दकुाने 
आिण सेवा नवीन रिहवाशावंर ल� क� ि�त कर�यासाठी बदलतात, शेजारचे चा�र�य बदलले 
जाते आिण उव��रत रिहवाशांना शेजारी राह�नही अ�यव�था वाटू शकते. िव�थापनामळेु 
�या�ंया घरा�या शेजा�न जबरद�तीने आणले�या लोका�ंया मानवी ह�कामं�ये अडथळा 
िनमा�ण होतो.  

शहराचा ह�क 

परुशेा घरा�ंया ह�कावर यिुन�हस�ल िड�लेरशेन ऑफ �मुन राइट्स (यूडीएचआर) आिण 
आिथ�क, सामािजक आिण सां�कृितक ह�कावंरील आंतररा��ीय करार या दो�ह� म�ये ल� 
वेध�यात आले आहे, िवशेषत: असे �हटले आहे क�, "अ�न, कपडे, [आिण] गहृिनमा�ण 
यासह �वत: �या आिण आप�या कुटंुबा�या आरो�यासाठी आिण क�याणासाठी परुसेे 
जीवनमान िमळव�याचा ��येकाला अिधकार आह.े"  

जीआयडी हा मानवी ह�काचें उ�लंघन आिण पया�वरणीय �यायाचा म�ुा दो�ही 
आहे.जागितक सदंभा�त सागंायचे झाले तर, जनसपंदेची �ि�या समाजातील अ�पस�ंयाक 
आिण कमी उ�प�न असले�या लोकस�ंयेशी भेदभाव करते आिण �यानंा ल�य करते. 
उपेि�त लोकस�ंयेवर �या�ंया कुटंुबाचें आिण समदुायांचे िव�थापनापासून सरं�ण 
कर�यासाठी राजक�य आिण आिथ�क �भाव नसतो. जी.आय.डी. सीमातंते�या या मदु�्ानंा 
जोडते, �यामळेु या असरुि�त लोकस�ंयेवर सरंचना�मक िहसंाचारा�या प�रणामांचा 
गणुाकार होतो. जेि��िफकेशन�या �भावाम�ये हे समािव� आह:े 
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कमी उ�प�न असले�या कुटंुबानंा �या�ंया समाजापासून वेगळे करणे 

 उ�च वाहतूक खच�,  

नोकरी आिण उ�प�न गमावणे, आिण,  

मलुा�ंया शालेय कामिगरीत घट 

लोकानंा गरीब शेजा या ंसोबत राह�यास कारणीभूत ठरणा�या सम�याचंी सागंड घालणे.  

उदाहरण 

मुंबई एकेकाळी ५८ कापड िगर�याचें शहर होते (घाग २००६). १९८० �या दशका�या 
म�यापासून हळूहळू आिण शेवटी िगर�या बंद पड�या�या �ि�येमळेु िगर�या िज��ात एक 
नवीन भू��य उदयास ये�यास वाव िमळाला. सेवा �े�ातील कंप�या, मािहती तं��ान 
उ�ोग, �सारमा�यमे आिण जािहरात, िव� आिण सज�नशील �े�ाने िगर�याचंी सयंगुे आिण 
कारखा�या�ंया इमारती ता�यात घेत�या आिण या भागात नवीन वाढ उदयास 
आली.शॉिपंग मॉ�स, र�ेटॉरटं, पब, नाइट �लब, आट� गॅलरी, हाय-एडं फिन�चर �टोअस�, 
िडझायनर शॉ�स आिण इतर करमणकु�चे अितसवेंदनशील �े� हा शहरातील �िँडंग 
�ि�येचा म�ुय मं� बनला. �याच वेळी, या भागात अनेक फाटक(गेटेड) िनवासी सकुंलाचंी 
वाढ झाली आहे, कारण �रअल इ�टेट �लेअस� शहरातील ज�ुया आिण नवीन म�यवत� 
�यावसाियक िज��ा�ंया आिण उ�च�ू िनवासी �े�ाजवळील न�याने उपल�ध असले�या 
जागेत िवलासी घर ेबाधं�यासाठी पढेु सरसावले. 

�भादेवी, मुबंई 

मुंबईतील �भादेवी येथे कापड िगर�या�ंया �हासानतंर जेि��िफकेशनला मह�व �ा� झाले. 
औ�ोिगक धोरणानंतंर�या धोरणामंळेु िगर�या�ंया जिमनी खासगी िवकासकानंा मोठ्या 
�माणावर िवक�यात आ�या. हळूहळू शहरा�या म�ुय भागातील �चडं िगर�याचंा भूभाग हा 
िगर�यामंधून मॉलम�ये �पांत�रत होत गेला आिण कालातंराने टॉवस�पय�त जिमनीचे 
�पातंर होत गेले.२००० ते २००१ या काळात �टँडड� िमल�या आसपासचा प�रसर ४ 
झोपडप�्यानंी वेढलेला होता, �यात हजारो कुटंुबे राहत होती. िगर�या बंद पड�यानतंर 
काही लोकव�ती उपनगरातं रोजगारा�या शोधात तर इतर कुटंुबे या भागात रािहली. 
२००४ ते २००५ या काळात मुंबईतील �भादेवी येथील िगर�या�ंया जिमनी खासगी 
कॉप�रटे िब�डरानंा िवक�या गे�या आिण उव��रत शेतजिमनीचा पुनिव�कास उ�च �तरीय 
�यावसाियकिकंवा िनवासी इमारत�म�ये कर�यात आला.या भागात जिमनीचे मू�य आिण 
पायाभूत सिुवधांचा िवकास होत राहतो आिण प�रणामी, सन २०१५ �या अखेरीस, ४ पैक� 
३ झोपडप�्याचें झोपडप�ी पनुव�सन (एसआरए) इमारत�म�ये �पातंर झाले. या 
झोपडप�्याचें उंच टॉवस�म�ये पनु��जीवन झा�यामळेु अिधक �ीमंत लोक आकिष�त 
झाले. २० वषा�त �भादेवीने �ामीण झोपडप�ीपासून ते शहरा�या म�यवत� आिण 
िव�नाग�रकताभ�ु�यापय�त �ातंी केली.शहरा�या वेगवान िवकासामळेु रिहवाशामंधील 
भाड्यातील तफावतीलाही हातभार लागला. या भागात िवकिसत होणार ेउंच मनोर ेकेवळ 
उ�चवग�य आिण उ�च�ूनंाच भाड्याने िदले जातात. 
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२.११  भारतातील सेझ- उपजीिवके�या ह�काचा �� 

िनया�तीला चालना दे�यासाठी िनया�त �ि�या �े� (ईपीझेड) मॉडेलची प�रणामकारकता 
ओळखणारा भारत आिशयातील पिहला देश होता, 1965म�ये काडंला येथे आिशयातील 
पिहला ईपीझेड �थापन कर�यात आला होता.िनय�ंणे आिण मंजरुी�या बह�िवधतेमुळे 
अनभुव�या जाणार ्या उणीवांवर मात करणे; जागितक दजा��या पायाभूत सिुवधांचा अभाव 
आिण अि�थर िव�ीय �यव�था आिण भारतात मोठ्या �माणात परक�य गुतंवणूक 
आकिष�त कर�यासाठी एि�ल २० म�ये िवशेष आिथ�क �े� (सेझ) धोरण जाहीर कर�यात 
आले. सरकार�या सेझची रचना चीन�या यश�वी मॉडेलवर बारकाईने केली गेली आहे. 
देशी-िवदेशी गुतंवणकु�ला �ो�साहन देणे, भारता�या िनया�तीला चालना देणेआिण 
रोजगारा�या न�या संधी िनमा�ण करणे यासाठी �याचंी रचना कर�यात आली आहे. 

वािण�य आिण उ�ोग मं�ालया�या मते, भारतात िवशेष आिथ�क �े� (सेझ) धोरण �थम १ 
एि�ल २० रोजी स�ु झाले आिण िवशेष आिथ�क �े� कायदा, २००५, �यानतंर मे २००५ 
म�ये ससंदेने मंजूर केला �याला २३ जून २००५ रोजी रा��पत�ची मंजरुी िमळाली. सेझ 
िनयम, 2006 10फे�वुारी 2006रोजी लागू झाले. 

परक�य गुतंवणूक वाढवणे आिण िनया�तीसाठी आंतररा��ीय �तरावर �पधा��मक आिण 
�ासरिहत वातावरण उपल�ध क�न देणे हा �यामागचा म�ुय उ�ेश होता. देशातून होणा�या 
िनया�तीला चालना देणे आिण जागितक �तरावर �पधा��मक हो�यासाठी देशातंग�त उ�ोग 
आिण उ�पादकानंा समान संधी उपल�ध क�न देणे आव�यक आह,े याची जाणीव क�न 
देणे ही �यामागची क�पना होती. सेझ�या उ�ी�ामं�ये हे समािव� आहे: 

• अित�र� आिथ�क ि�याकलापाचंी िनिम�ती 

• व�तू आिण सेवा�ंया िनया�तीला �ो�साहन देणे 

• देशी-िवदेशी �ोताकंडून गुतंवणकु�ला �ो�साहन 

• पायाभूत सिुवधांचा िवकास 

• रोजगारा�या सधंी िनमा�ण करणे 

जमीन आिण उपजीिवकेचे �� 

मोठ्या सेझ �क�पाभंोवतीची ही जमीन आतापय�तची सवा�त वाद��त सम�या आहे, कारण 
ती िवकासा�या इतर �मखु सम�यानंा, िवशेषत: उपजीिवकेला चालना देते. शेतजिमनीचे 
�पातंरण, चा�याची जमीन, सेझम�ये �पातं�रत झाले.शेती िकंवा चराई�या जिमन�चे 
उ�पादन िकंवा सेवा एकका म�ये �पातंर के�यामळेु �यानंी आपली जमीन गमावली आह े
�यानंा रोजगारा�या सधंी उपल�ध होतीलच असे नाही, ��य�ात तसे सहसा होत नाही. 
िकंवा नकुसान भरपाईही िमळत नाही; िशवाय, भारतात मालम�े�या ह�काचंी नेहमीच 
�प�पणे �या�या केली जात नाही: शेतकरी ते �या जिमनीपय�त काम करत नाहीत �या 
जिमनीवर कायदेशीर ह�क ठेवू शकत नाहीत, िकंवा पशपुालक आिण वनवासी ते 
उपजीिवकेसाठी शोषण करतात आिण मग सामूिहक मालक�ची अस�ंय �करणे आहेत, 
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िवशेषत: देशी "आिदवासी" गटा�ंया बाबतीत. रा�यामंधील आिण रा�यामंधील �ादेिशक 
असमानता वाढवणे, हा सेझ धोरणाभोवतीचा आणखी एक वाद��त म�ुा आहे. सेझ कोठे 
शोधू शकतात िकंवा मागे पडले�या भागात �थािपत कर�यासाठी �ो�साहन देऊ शकतात 
यावर कोणतेही िनब�ध नाहीत आिण �हणूनच, आ�या�ची गो� नाही क�, �यानंी देशातील 
सवा�त िवकिसत �देशामं�ये ल� क� ि�त केले आहे िजथे पायाभूत सिुवधाचंी गणुव�ा 
सव��म आहे.  औपचा�रक�र�या मंजूर �क�पापैंक� अंदाजे ७५% �क�प केवळ सहा 
रा�यामं�ये (एकूण २८ पैक�) आहेत.    

 

हे भारतातील सवा�त औ�ोिगक 
�े� आहेत; तीन बाजूनंी 
मे�ोपोिलटन िद�लीला घेरणा�या 
उ�र भारतातील ह�रयाणाचा 
अपवाद वगळता इतर रा�ये 
दि�ण (आं� �देश, कना�टक, 
तािमळनाडू) आिण पि�म 
(गजुरात, महारा��) या तलुनेने 
सम�ृ �देशात आहते. 
कामिगरी�या बाबतीतही २००९ 
म�ये सेझ िनया�तीत या पाच 
रा�याचंा वाटा ९६ ट�के होता.  

 

उदाहरण 

िसंगूर : टाटा पि�म बंगाल रा�यातील िसगूंरम�ये कार �क�प उभारणार. रा�यात जे�स 
अडँ �वेलरी, आयटीसाठी तीन एसईझेड आिण ए��पोट�  �ोसेिसगं झोन असले�या फा�टा 
मधील एसईझेड होते. िसगूंर येथील अनभुवामळेु एसईझेडचे पनुव�सन, भूसपंादन आिण 
�थािनक इंटरफेस या तीन मदु�्ावंर िनि�तच �काश टाक�यात आला आहे. िसगूंर 
"औ�ोिगक�करणासाठी काही शेतजिमनीची अप�रहाय�ता वळवावी लागेल" चाचणी घेते. 
टाटा मोटर�या अिधका�यांचे �हणणे आहे क� �यांनी यापूव�च प�नास �ाम�थानंा कामावर 
ठेवले आहे आिण ही स�ंया २५०० पय�त वाढव�याची आशा आहे. एकूण १० हजार 
�थािनकानंा या �क�पाशी जोडून �यावे, अशी �याचंी अपे�ा आह.े  

नंिद�ाम : इंडोनेिशया�या सलीम �पुने पि�म बंगाल औ�ोिगक िवकास महामंडळाशी 
५०:५० �या सयं�ु उप�मात हि�दयापासून जवळच असले�या नदंी�ाममधील सेझ या 
रसायनासह एक मेगा केिमकल इंडि��यल इ�टेट िवकिसत कर�यासाठी १०,००० एकर 
जागेची मागणी केली आहे. यासाठीचे भूसपंादन वाद��त ठरले आहे, असे मानले जात 
असलेली जमीन ही तीन िपकाचंी जमीन आहे िकंवा �यापे�ाही चांगली आहे, या 
यिु�वादाचा आधार घेतला जात आहे. �यानंी पढेु असा यिु�वाद केला क�, हि�दया�या 
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िवकासा�या नावाखाली 14000 एकरपे�ा जा�त जमीन िविवध �क�पासंाठी आधीच 
घे�यात आली आहे. उपल�ध असले�या मया�िदत जिमनीचे िवखडंन, तसेच िसंचन, 
िबयाणे, खते यासंार�या िनिव�ा�ंया वाढ�या खचा�सह शेती �े�ातील वाढ�या सम�या 
यामळेु ती अ�यवहाय� ठरत होती.  �थािनक शेतकरी आिण भाडेक�ंनी आपली जमीन 
सोड�यास नकार िद�याने माच� २००७ म�ये पोिलसाशंी चकमक झाली आिण �यात १४ 
लोक ठार झाले. 

२.१२. साराशं 

या यिुनटम�ये गे�यानतंर, आ�ही सामािजक असमानता आिण सामािजक �तरीकरणा�या 
सकं�पना िशक�या आहेत िजथे असमानता ही सव� समाजामं�ये एक घटना आहे. िवभाग 
अनेक घटका�ंया आधार े�या�या सद�यानंा वेगवेग�या �ेण�म�ये िवभागतो. फरक आिण 
बिह�काराची सामािजक अंमलबजावणी आिण �याचा धािम�क आिण वािंशक ओळख�शी 
सबंंध समजला आहे. धािम�क आिण वािंशक अि�मता कशा�कार े भेद आिण बिह�कार 
िनमा�ण करत आहेत, िजथे विंचत गटाला सवा�त जा�त �ास सहन करावा लागतो हे पािहले 
जाऊ शकते. िविवध ओळख�चे िच�ण आिण बह�-सा�ंकृितक �थाना�ंया पैलूंवर चचा� 
कर�यात आली आह.े सा�ंकृितक बह�लवाद आिण अि�मतेचे राजकारण यां�यातील सबंंध 
दाखवतात क� भारतात अि�मतेवर आधा�रत िविवध राजक�य प� कसे आहेत. बह�तेक 
�करणामं�ये, ते धम�, जात, भाषा, वशं इ�याद��या आधारावर समाजात फूट पाड�याचा 
�य�न करते. जागितक�करणा�या शहरामं�ये दा�र�य् आिण झोपडप�्यामं�ये राहणा-या 
सम�या आिण सघंषा��या जागा समज�या गे�या आहेत. जागितक�कृत जगात, झोपडप�्या 
सामा�य आहेत आिण सघंष�  देखील आहेत. वाढ�या नागरीकरणामळेु, जे��ीिफकेशन 
नावाची सकं�पना आहे जी िव�थापनाकडे नेणारी आिण शहरी भागातील लोकांचा शहरावर 
ह�क आहे. जे��ीिफकेशन गरीब समदुायाचंी जागा उ�च वग� आिण उ�च�ू वगा�ने घेते. 
उपजीिवके�या अिधकारावर ल� क� ि�त करणार े इतर म�ेु भारतातील SEZ (िवशेष 
आिथ�क �े�) आहेत. िवकासा�या नावाखाली भूसपंादन आिण शेतजिमनी ते उ�पादन 
यिुनट या�ंया सभंाषणामळेु भारतातील अनेक �ामीण भागातील लोका�ंया जीवनमानावर 
प�रणाम झाला आहे. 

२.१३. तुमची �गती/ अ�यास तपासा 

1. खर ेिकंवा अस�य 

a समाजातील �य�� आिण गटाचंी �मवारी लाव�याची �णाली सामािजक समावेश �हणून 
ओळखली जाते 

b सामािजक बिह�कारामळेु होणार े सघंष� फरक आिण िविवधता �वीका�न कमी करता 
येतात. 

c बह�-सा�ंकृितक जागा मह�वा�या आहेत �यामळेु िभ�न लोक समाजात िहसंाचार िनमा�ण 
क� शकतात. 
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d घे�ो शहराचा एक भाग आहे जेथे िविश� वािंशक गट, स�ंकृती िकंवा वशंाचे सद�य गरीब 
प�रि�थतीत राहतात. 

ई िव�थापन हा सौ�यीकरणाचा सकारा�मक �भाव आहे 

2. �रका�या जागा भरा 

a िहदूं मंिदरामं�ये दिलतानंा वगळणे हे ________ धािम�क बिह�काराचे उदाहरण आहे. 
 (बा�, अंतग�त, बा�, बा�) 
 

b कि�पत समदुाय ही सकं�पना बेनेिड�ट अडँरसन यानंी �या�ंया इमॅिज�ड क�यिुनटीज 
या प�ुतकात रा��वादाचे िव�ेषण कर�यासाठी िवकिसत केली आहे. 

 (1965, 1968, 1983, 1986) 
 

c 1979-84 ची आसाम चळवळ बेकायदेशीर �थलातंरा�या िवरोधात होती आिण आसामी 
अि�मतेचे सरं�ण हे _____________ ओळखीचे उदाहरण आहे. 

 (जातीय, धािम�क, राजक�य, िलंग) 
 

d ____________ हा श�द कॉ�बाही �र�हर कलेि�ट�हने तयार केला होता. 
 (बह�-सा�ंकृितक जागा, सौ�यीकरण, व�ती, ओळख राजकारण) 
ई भारत सरकारची SEZ रचना ___________ �या यश�वी मॉडेलवर आधा�रत होती. 
 (रिशया, यू.एस.ए., चीन, �ीलंका) 
 

3. एकािधक िनवडी �� 

a खालीलपैक� कोणते राजक�य सामािजक बिह�काराशी सबंंिधत आहे? 

i) �िमक बाजारपेठेत �वेशाचा अभाव 

ii) सामािजक सेवामं�ये �वेश नाकारणे 

iii) सामािजक मेळा�यात सहभागी हो�यास नकार 

iv) नाग�रक�व ह�क नाकारणे 

b ओळख �हणजे "ते कोण आहेत, ते कोण�या �कारचे लोक आहेत आिण ते इतराशंी कसे 
सबंंध ठेवतात याब�ल लोका�ंया सकं�पना" ही �या�या िदली आहे. 

i) ड�ग 

ii) हॉग आिण अ�ा�स 

iii) वॉ�टर आिण पा�स� 

iv) �ेड�रक 
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c खालीलपैक� कोणता भारतातील ओळख राजकारणाचा नकारा�मक पैलू आह?े 

i) सामािजक भेदभाव असले�या वगा�चे �ितिनिध�व 

ii) उपेि�तामं�ये राजक�य जाग�कता वाढणे 

iii) नाग�रक आिण राजक�य प�ाचें मया� िदत िकंवा सकुंिचत िवचार 

iv) ततृीय िलंग समदुायाचे आंदोलन 

d बह�-सा�ंकृितक जागा मह�वा�या आहेत कारण 

i) वेगवेगळे लोक सवंाद साधू शकतात आिण सामािजक सबंंध िवकिसत क� शकतात 

ii) वेगवेग�या लोकामं�ये संघष� होऊ शकतो 

iii) वेगवेगळे लोक वाद घालू शकतात 

iv) वेगवेगळे लोक समाजात िहंसाचार घडवू शकतात 

ई EPZ चे पूण� �प काय आहे? 

i) िनया�त उ�पादन �े� 

ii) िनया�त �ितबंध �े� 

iii) िनया�त �ि�या �े� 

iv) िनया�त सरं�ण �े� 

4. खालील उ�र �ा 

1. सामािजक असमानता आिण सामािजक �तरीकरण यावर एक टीप िलहा. 

2. उदाहरणा�ंया सहा�याने, धािम�क आिण वािंशक अि�मतेवर आधा�रत सामािजक 
बिह�काराची सकं�पना �प� करा. 

3. भारताचा सा�ंकृितक बह�लवाद अि�मते�या राजकारणाला कसा ज�म देतो ह े �प� 
करा? 

4. उदाहरणासंह सौ�यीकरणाची �ि�या िव�ततृ करा. 

5. भारतातील सेझचा उपजीिवकेवर कसा प�रणाम होतो? उदाहरणे �ा 

5. िटपा िलहा: 

i) सामािजक �तरीकरण 

ii) ओळखीचे राजकारण 
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iii) बह�सा�ंकृितक जागा 

iv) शहराचा ह�क 

२.१४. �वयं-िश�ण ��ांची उ�र े

1. अ. खोटे 

1. ब. खर े

1. क. खोटे 

1. डी. खर े

1. ई. खोटे 

2. अ. अतंग�त 

2. ब. 1983 

2. क. वािंशक 

2. डी. ओळखीचे राजकारण 

2. ई. चीन 

3. अ. नाग�रक�व ह�क नाकारणे 

3. ब. हॉग आिण अ�ा�स 

3. ग. नाग�रक आिण राजक�य प�ाचें मया�िदत िकंवा सकुंिचत िवचार 

3. डी. िभ�न लोक सवंाद साधू शकतात आिण सामािजक सबंंध िवकिसत क� शकतात 

3. ई. िनया�त �ि�या �े� 

२.१५. तािं�क श�द आिण �याचें अथ� 

● सीमातंीकरण: सीमातंीकरण �हणजे एखा�ाला िकंवा एखा�ा गो�ीला मह�वहीन 
मान�याची ि�या. 

●  घे�ो: व�ती �हणजे शहरा�या एका भागाचा सदंभ� आहे जेथे िविश� वािंशक गट, 
स�ंकृती िकंवा वशंाचे सद�य राहतात. 

●  ज��ीिफकेशन: �या भागात अिधक म�यमवग�य रिहवाशां�या ओघाने िबघडले�या 
शहरी प�रसराचें नूतनीकरण कर�याची �ि�या �हणजे ज��ीिफकेशन. 
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२.१६. काय� 

●  जगभरातील धम� आिण वािंशकतेवर आधा�रत सामािजक बिह�काराची उदाहरणे 
खाली सूचीब� करा. 

●  तमु�या प�रसराजवळ होत असले�या सौ�यीकरण िव�थापनाचे उदाहरण सागंा 

२.१७. पुढील वाचन 
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या �करणाचा अ�यास के�यानतंर त�ुहाला खालील वैिश�्ये समजतील 

घटक रचना  

३.१  उि�� े

३.२  ��तावना  

३.३. िवषय िववेचन  

३.४. शरीराचे खाजगी आिण साव�जिनक िठकाणातील �वातं�य  

३.५. �ायोिगक त�वावर ऐितहािसक ��या शरीर हे एक म�ुय िवषय  

३.६. िपतसृ�ाक प�दती 

३.७. भाडंवलदारी उ�पादन 

३.८. अवकाश सयमं हयाचा �ि�दकोण 

३.९. सामािजक सा�ंकृितक श�� आिण कलंक-ला�ंछन िनिष� ि�या-प�रणाम�व�प 
िलंगाचे �थान – भारतीय उदाहरणे 

३.१० जागितक�करण आिण िलंगाचे बदललेले �थान 

३.११. �ीप�ुषाचें गणुो�र – आंतररा��ीय आिण आंतररा�यीय (भारत आिण चीन ) 

३.१.  उि��ये 

या �करणा�या शेवटी त�ुही पढुील बाबी समज�यासाठी स�म असाल. 

१) शरीर हे एक खाजगी आिण साव�जिनक �थान आह.े िपतसृ�ाक प�दती आिण 
समाजातील �याचे �थान. 

२) भाडंवलदारी उ�पादनाची �ा�पे आिण बाजारातील काय�, पै�याचा िविनमय, �पधा�. 

३) शरीराचे खाजगी आिण साव�जिनक िठकाणातील �वातं�य 

४) भारतीय��या सदंभा�त साजािजक-सा�ंकृितक, �यव�था. 

५) जागितक�करण आिण िलंगाचे आदी उप सदंभा�त भारत आिण चीन हया�ंयादर�यानचे 
�थानीय अ�यास  . 
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६) जागितक पातळीवरील कामकरी ि�याचें �थान आिण मानवीय अिधकार आिण 
ि�ायाचें भारतीय कायदयात �थान. 

३.२ �ारभं-प�रचय 

हया �करणात शरीराला एक खाजगी आिण साव�जिनक �थान कसे समजायचे आिण 
आप�या समाजात िपतसृमाज प�दतीचे काम काय� हयासबंधी �ान होईल. �यामळेु  
साव�भौय �ीमंत भाडंवलशाही (Capitalist) उ�पादन प�दती आिण �याचें समाजातील 
�थान हयािवषयी आपण जाणून �याल, हया �करणातं िलंगभान आिण ल�िगकता िवषयी  
�ान होईल. सामािजक –- सां�कृितक बल�थाने आिण वेगवेग�या �ि�याचें �ान होईल. 
जागितक�करण आिण िलंगाचे �थानब�ल हयािवषयी हया �करणात चचा� होईल. सवा�त 
शेवटी, हया �करणात �ी-प�ुष �िमकातं समानता आिण मानवीय अिधकार आिण 
भारतीय ि�यांना िमळणारी कायदयातील �थान समजणार आहे. 

३.३ िवषय िववेचन 

ि�ा, माणसे, िलंग सबंंध आिण �ी�व तसेच पु�ष�व आिण सा�ंकृितक मू�ये हया गो�ी 
समाजा�या जडणघडणीत नसु�याच मह�वा�या नसून तया घटना आिण �थान आिण 
�यि�गत तसेच जागितक पातळीवर पण मह�वाचे फेरब�ल करतात. घर, कंपनी, प�रसर, 
साव�जिनक जागा, कामगार शहर,े देश िकंवा जागितक व �यापार : हया सव� जागा ि�या 
आिण प�ुषा�ंया वेगवेग�या ि�यामंळेु मह�वा�या ठरतात �हणूनच भौगोिलक सशंोधनान 
िलंगाब�लचा अ�यास अंतभू�त असावा. िलंग भूगोलास हयाच सदंभा�त �थान आिण पातळी 
(�केस�) हयाब�ल सामािजक ि�याशंी सबंंिधत अंत�र� अवकाश, �थान आिण पातळीचे 
पथृ�करण (Analysis) आढळते. �यािशवाय िलंग हे ऊज�शी आिण सशंाधनांवर अवलंबून 
अस�यामळेु �याचाशी सबंंिधत चलन वळन आिण �थलांतराशी सबंंिधत कामगार, �याचें 
कामाची घर ेआिण �थानासी िवभागणी लोकसखंेम�ये बह�धंा ि�या व प�ुष र ेसम समान 
आढळतात (ततृीयपंथी याचंी स�ंया कमी आहे कारण �या�ंया क� �स�ंयेची योजना कमी 
आहे कारण �याना कोणी िवभागयणीत धरत नाही िकंवा कोणतेही Statiries �यानंा गहृीत 
धरीत नाही.) 

भूगोलातील मह�वाची धारणा सकं�पना ही आह े क�, िवभागीय (अवकाशाची क�पना) 
अंत�र�ाची (क�पना हे Genederal िवभागीय अवकाश �हणजे असे िवभाग क� येथे एका 
िविश� िलंगाचे लोक िकंवा �या िलंगा�या अिभ�यािक हया अनउुपय�ु ठरिव�या जातात. 
प�ुलीगीय अवकाशक�र�यामळेु िलंगाचे �यव�थापन �यवि�थत क� शकतात. 

समाजात प�ुषाचे प�ुष�व िकंवा ि�चे ि�पन अबािधत रहाते आिण �यामळेु प�ुष आिण 
ि�यामं�ये सबंंध राख�यास मदत होते. काही स�ंकृत�म�ये काटेकोरपणे ही ि�याचें व 
प�ुषाचें अवकाश अंत�र� हे वेगवेगळे भेद असतात. अ�यतं गरीब अशा जीिवकोपाग�नासाठी 
शेती करणाचा लोकामं�ये शेतीचे िलंगाम�ये िवभाजन होते. प�ुष हे शेती�या काही भागात 
काही िविश�य धा�य उगवतात तर ि�या हया काही दसु�या भागात दसुरी िपके घेतात. 
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िलंगीय अवकाशाचे अ�यतं बोलके उदाहरण �हणजे साव�जिनक-खाजगी मालक� ह�कातील 
दरी काही पि�मा�य आिण ह�कािमक समाजाम�ये असो समज आहे क� खाजगी मालकाचें 
अवकाश हे ि�यासंाठी तर साव�जिनक अवकाश हे पु�षासंाठी �हणून ि�यांनी घरी 
राहायचे आिण घरची काळजी �यायची आिण �यादर�यान बाजार सरकार अशी बाहेर�या 
जगाची कामे प�ुषाने करावयाची ही दरी अनेक �कार ेमजबूत करता येते. अनेकदा अस ं
िदसतं क� इितहास�ार ेल�ात येते क� गरीब ि�यानंा खाजगी आिण साव�जिनक दूरी ठेवन 
अवघा नातं कारण �यानंा आप�या कुटंुबाला मदत कर�यासाठी घराबाहेर काम करायला 
जाव लागतं हयावेळी दरुा�ही (Dominate) गट हया अपयशाचे खापर फोडतात क� हया 
ि�या पूण�त: �ीवादी न�ह�या. �हणूनच िलंगाय अवकाश हा प�ुष िकंवा ि�यांचा नसतो. 
तर तो प�ुष�व आिण �व�ंवाचा प�रपाक असतो. 

३.४. शरीराचे खाजगी आिण साव�जिनक िठकाणातील �वात�ंय 

खाजगी आिण साव�जिनक सामा�य एकदम शरीर हे मन�ुयाची शारीरीक आिण भौितक 
रचना आहे. पेशी आिण वेशी समूहाचे ते एक �प आह.े जे आपली गुतंागुतंीची जीवन�ि�या 
स�ु ठेवते हे शरीर हे एक रसायन असे आहे क� ते खराब होत वयानसुार वाढतं आिण शेवट 
मतृ होत. तरीही हयाही पे�ा शरीर हे महान आहे. हे अस रसायन आहे �या�ार े आपण 
पया�वरणाशी सहसबंंध ठेवतो. आप�या भावना आिण �यि�म�व हयाचा आपण आदर 
करतो.  

ऐितहािसक ��या शरीर हा एक म�ुय उदा. असला तरी मन शरीर हा शैतवाद तसेच िनसग� 
आिण स�ंकृतीमधील वेदनेवाद हया इितकानसुार ते चिच�क जाणारा िवषय आहे. 

३.५ �ायोिगक त�वावर ऐितहािसक ��या शरीर ह ेएक म�ुय िवषय  

आज लाखो क� � हया वाढ�या देशातंरीत जनसमूहासा भाग आहेत िक �यानंा आपले पूव�ज 
कोण ते कुठे रहात होते, आिण जिमनीशी �याचें नाते कसे होते. हे काहीच माहीत नाही. हाच 
देशातंरीत जनसमूह आप�यामूळे �थानापासून दूर गेलेला –आप�यापैक� �यानंा लागू पडतो 
�यानंा आप�या �वतः�या घरी घरपण वाटत नाही, �यानंा आप�या शरीरापासून आपण 
वेगळे आहोत, अस ंवाटतं अस�ंय होऊ स�ंया िवचार करताहेत क� आपण आप�यासाठी 
ख�या अथा�ने घर कस बनवायंच ? असे घर क� �यातून आप�याला हवेत आपण ओरबागेत 
नाही आिण िवषारी काम झा�यावर िवषारी वायू वातावरणात सोडीत नाही ना ? 

खरतंर आपले शरीर ह े आपले �थिमक घर आह.े �हणून आपण आप�या शरीरात एक 
जागेची भावना ये�यासाठी आप�याला आप�या शरीराची जा�त मािहती हवी. इथे आप�या 
�वतःला आले�या अनभुवामुळे जाणीव िनमा�ण करणे हे मह�वाचे ठरते ते आप�याला 
आप�या �वतः�या मासंपेशी�ारी प�ृवीशी सबंंध जोडणे �हणजे आप�या शरीरात पनु�वेश 
करणे ही. 
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३.६ िपतृस�ाक प�दती  

उदा. श�ंकृती, कुटंुब, शाळा, कामा�या जागा आिण सबंंधानंा �भािवत करतात िलगं 
आधा�रत िहसंाचार आिण असमानता ही िपतसृ�ाक प�दतीने अि�त�व भारताम�ये, 
बला�कार आिण ल�िगक िहसंाचार हया गो�ी िपतसृमाक प�दतीने ि�ला वेदनानायक आिण 
पीडादायक ठरतात. िपतसृ�ाक प�दती, �ीला नसुती द�ुयम बनवत नाही तर माणसाचा 
सहभागावर मया�दा घालते/ टाकणे/ ल�िगत िहसंाचार हा केवळ ि�यावरं  अ�याचार करीत 
नाही तर माणसावंर माणसा�ार े अ�याचार करतो. हयाम�ये सतुराम -सशंय नाही क� 
ि�याचें अ�याचारी प�ुषांणपासून सरं�ण केले पािहजे, हयािशवाय अशी अपे�ा असते क� 
माणसाची सरचा�रणी �ी असावी जी �या�यासाठी द�ुयम दजा�ची आहे (दासी आह)े 
हयािशवाय प�ुषाने १) �वयपंाक घरात काम कर�यास समंती दे�यासाठी, समाजाने खूप 
वष� घालिवली. २) ि�ायासांठी प�ुषाने कपडे िशव�यास. ३) घर चालिव�यासाठी आिण 
मळुाबंरोबर वेळ घालव�यासाठी िकंवा दःुखाने रड�यासाठी वेळ दे�यास मह�व दयायला 
हवे.  

हा म�ुा हा ि�ायानंी पूव� जी कामे कर�यात वेळ घालवत ती कामे कर�यात �याचे प�ुषाने 
अंत�रअ / अवकाश �� कर�यात �यावेळी हा नाही ि�यानंा स�ुदा अिधक 

३.७ भाडंवलदारी उ�पादन 

भाडंवलदारी ही अशी आिथ�क उ�पादनाची प�दती आहे, िज�यात उ�ोगपती (भािवक दर) 
उ�पादनाचे (भाडंवल) उ�पादन कर�यासाठी कामगारानंा भाडो�ी ठेवतात �हणून 
भाडंवलदारीचा िवचार करताना �वतः�या गावक�ची मालम�ा भाडंवलाची समान आिण 
पनु�रवापर मोफत बाजार आिण �पधा� हया गो�ीचा अंतभाव� होतो. 

काल� मा�स��या राजक�य अथ��यव�थेत भाडंवलदारी उ�पादन, �यव�थापन आिण िविनमय 
हे भाडंवलदारी समाजाचे �ोतक आह.े वेगवेग�या रीतीने �वतः�या मालक��या पैसा 
िमळवताना (भाडे घेणे बकँ�ग �यापार फायदयासाठी �यापार) हयावर भाडंवलदारीचा अंमल 
िदसतो ही भाडंवलदारी उ�पादन प�दती औ�ोिगक �ातंीपासून प. यरुोपातून वादीला 
लागली आिण सपूंण� जगभर पसरली.  

�ा भाडंवलदारी उ�पादनाचे वैिश�य �हणजे उ�पादनाचे खाजगी मालक�त�व, भाडंवल पैसे 
िमळव�यासाठी जा�तीची �त िमळवून �वतःची िकंमत वाढवणे, तसेच कामगारांना पैसे देणे 
आिण बाजारातील व�तू बनणे. 

आप�या २ प�ुतकात उदा. (Grundrisse १८५७-१८५८) आिण कॅिपटलचा १ ला भाग 
(१८६७) हयाम�ये मा�स� चे भाडंवलदारी �हणजे ��य� उ�पादन क�या�पासून वेगर े
झालेले उ�पादन, कामकरी वग�, उ�पादनाचे �ोत िकंवा उ�पादकाचे गणु, कुशलताक�ज े
खाजगी मालम�ा �हणून वापरतात. उ�पादना�या मालक�तून �ढीवादी परपंरावादी हे 
औदयोिगक कामगार ���येत सिुनयोिजत करतात. हयाम�ये ��य� कामगार हे �यानंी 
केले�या उ�पादनाची गरज �हणून नोकरी करतात. हयापूव��या सरजंामशाही प�दती 
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िव��द ही प�दत असून हयाम�ये कामगार हा बाहय कारणाने नोकरी कर�यास धजावत 
नाही तर �याची आिथ�क गरज �याला तसे कर�यास भाग पडते. 

हयामळेु कामगाराचे सबंंध एका ��य� भाडंवलदारी सरजंाम आिण कामगार असेच 
राहतात. जे�हा ते भाडंवलदारी �िकयेयेत सहभागी होतात, कामगारानंा पगार िमळ�यास 
स�ुवात होते, हा पगार �हणजे एक �कार ेआदान �दान वा देणे घेणे हया �व�पात असते 
जसे क� भाडंवलदार कामगाराची कमशि� िवकत घेतो. ह ेवेतन �हणजे कामा�या िदवसाचा 
�पात मोजतात. हयाम�ये कामगारा�या �मतेची चाचणी असते. �हणून वेतनावर 
कामकया�चा  िविश� कामाचा िकंवा �या�या शैलीचा �भाव पडत नाही तर वेतन नसुतीच 
कामगाराची अभूत� िकंवा िनराकार दाखवते.  

उ�पादना�या �ि�येत, कामगार, मिशन आिण उ�पादनाची इतर साधने वापरतात, �यामळेु 
अशी उ�ादने तयार होतात क� �याचंी िकंमत ही कामगारा�या पगारापे�ा जा�त असते. 
जे�हा भाडंवलदार व�तू बाजारात िवकता, �या�ंया िकंमती �माणे िवकतो. �यांना �यावेळी 
अशा व�तूंची िकंमत माहीत असते माकस� हयालाच अिधक िकंमत (Surplus Value) 
�हणतो क� जी भाडंवलदारी िपळून काढणाचा प�दतीचे दयावेत आहे. अशा�ार ेिमळणा�या 
अिधक�या पैशातून लाभ होतो, हा लाभाशं भाडंवलदार उ�पादन च�ात पनु��थािपत 
करतात हयालाच मा�स� वेिदन पनु��पादन �हणतो. 

मा�स��या मते भाडंवलदारी उ�पादन ही एक पर�परिवरोधी सामािजक ���या आहे क� जी 
�वतः�या लॉज ऑफ मोशन �ार ेकाया�िचत होते. हया जमा झाले�या भाडंवलतने ��येक 
�वक� ि�त भाडंवलदार �हाल �वत:चा लाभ वाढवायला मदत होते आिण �पध�कानंा दूर 
ठेव�यात तो (भाडंवलदार) यश�वी होतो. �पधा� नसले�या जगात मग मालक�चे 
एकमीकरण होते अ�यतं �याच �माणात यश�वी �पधेिक सदंैव गरज जे सदैव त�र 
असतात. हया�यामळेु, मानवी �मा�ार े आणलेली अित�र� िकंमत ही मजूरापंासून कमी 
कमी �हायला लागते आिण नतंर उ�पादना�या ���येत भाडंवलशाही प�दतीमळेु 
फायदयाऐवजी तोटा होऊ लागतो. हया �ि�येत, अंस�य मजूरानंा नोकरीतून काढ�यात 
येते. हयामळेु नोकरी सणाचार हयाचंा अिधक लोकसखंत भर पडते. 

माक� स ने भाडंवली उ�पादनासाठी अजूनही वेगळी नजरी ते भावंवलदारा�ंया अ�याचारास 
जमुानणार.े 

३.८ अवकाश सयमं हयाचा �ि�दकोण 

अवकाश अित�र� ही भूगोलातील सव� ग�यापय�त पोहोचणचा खालील. ऑ�सफड�  
डी�शनरी ने पढुील दोन �कारे �या�या केली आहे. 

१) अिवरत िव�तारणाचा आिण संदभा�सिहत वा सदंभािवना असणा�या व�तूिशवाय. 

२) िबंदू िकंवा व�तू�या एक िबंदू िकंवा ि�िमतीय अंतराल ���मान होणार.े 
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परतं ु मानव भूगोलशा��ाचा उ�ेश हा अवकारातील व�तू आिण �या�ंया आपे� ि�थती 
यातं घटनाचें वषा�न �प�ीकरण आिण भिव�य दश�न हे अंतभू�त आहे �या�याशी असतो. 
�हणून अ�यासिवषय आहे. थोड�यात, अवकाश �हणजे असे समाजातील जागा थोड�यात 
अवकाश �हणजे असे समाजातील जागा आहे. �यात आपण रहातो आिण इतर लोकाशंी 
समाज आिण भवता हयाचाशी सहसबंंध ��थािपत करतो. 

अवकाश �हणजे वेगवेग�या गो��ना एकि�त स�जपणे बाधूंन ठेव�याची कठीण आिण 
सास�यपूण� �ि�या आह.े सव� �कार�या जागा (अवकाश) हया कदािचत परतं ु �या 
अि�तवात आहते. �हणूनच अवकाशा�ार ेआपण सामािजक कृतीिवषया जा�त जाणून घेऊ 
शकतो. 

सामािजक िस�ातं तयार करायला अवकाशाने खूप मह�वाची द�ुयम भूिमका बजावली. 
१९८० �या दशकात अस ं ल�ात आलं क� काही सामािजक बदल �प� हो�यासाठी 
जीवनातील अवकाशा�या िव�ततृपणे �प� सकं�पनािशवाय कळू शकत नाहीत. �ा 
बदलले�या ��ीकोनाला Topological Turn असे �हणतात.  

ही अवकाश/ अंत�र� सकं�पना आस-पास ठेवणा�या �यव�थापनाकडे ल� वेधते. ल� 
वेधते. �थानामंधील अंतर/ िभ�नता/ असमानता आिण �या�ंयातील पारपंा�रक �भाव 
�ा�ंयावर जीवनातील सू�म जागा अवकाश आिण देश-�दशे िकंवा जागितक पातळीवर�या 
मोठ्या जागासंाठी अवकाशासंाठी �ाचा असमान उपयोग होतो.  

इं�जी आिण �� च बोलणा�या समाजशा��ांनी त�ववे�यांनी आिण मानवी भूगोलत�ानंी 
“अवकाश” अंत�र� �ा िवषयाशी सै�ािंतक अ�ययनाशी सबंंिधत वाढणारी उ�सकुता 
तयार केली.  

भूगोलत� आिण सै�ािंतक आलोचक Nigel Thrift िनगेल ि��ट �ानंी असे �हटले आह े
क� अंत�र�ाला/ अवकाशाला एक जगरहाटीचे प� न सबंोधता �ा घटनांचे सा�ीदार िकंवा 
एक Co-Product समजावे.  

�यानंी आधिुनक मानवी भूगोलात अशा चार अंत�र�ािवषयी/ अवकाशािंवषयी�प�ीकरण 
िदले आहे. आधिुनक मानवी भूगोलात चार वेगवेग�या अंत�र�ाचा िवचार केलेला आढळून 
येतो.  �या अशा १) अनभुव आिण �योगावंर आधा�रत अंतरी�/ अवकाश  

           २) �कटीकरणाचे (Unlocking) अंत�र� 

           ३) �ितिबंब (Image) �ितमा/ �ित�प अतं�र� 

            ४) �थान अंत�र� 

पिहले अंतरी� �हणजे अनभुव आिण �योगावंर आधारलेले अंत�र�. अनभुविस� अंतरी� 
�हणजे रोज�या जीवनावर आधा�रत सव� ि�या, �ा स�या गो�ी �हणजे कार, घर, 
�मण�वनी, सगंणक आिण र�ते; �ा अितशय स�या वाटणा�या आप�या जीवनात�या 
मोठमोठ्या उपल�धी आहेत. आिण आज आपण �ा पडला पोच�यासाठी �या�ंयाच 
हातभार लागला आह.े उदाहरणाथ� GPS  ही आजची तं��ानातील �गती एकाएक� 
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अि�त�वात नाही आली. खर तर ितची स�ुवात १८ �या शतकात झाली. आिण आतापय�त 
ितची �गती झाली.  

पिहला अंतरी� ही खरी आिण वा�तिवक िनि�त आहे आिण ती भौितक जागा आहे.       

दसुरा अंत�र� हे �कटीकरणाचे अंत�र� होय. अशा �कार�या अंत�र�ात रोज�या 
ि�याकलापांचे �कटीकरण असून �याभोवती सीमारखेा आखले�या असतात. 
ऑिफसमधले कामगार पौगडंाव�थेतील नशा��ताचंा पार�पा�रक सबंंध व�तू, पैसा, माणसे 
आिण मािहतीचा �वाह �ा गो��चा �ात अंतभा�व असतो. पूव��या भूगोलात माणसानंी 
अंत�र�/ अवकाशाला एक बंिद�त सीमारषेा सबंोधली होती. (उदा. भाडंवलदारी जगत, 
नवउदारवाद िकंवा शहरी अवकाश) जगाचे अंत�र� हे धावदोर े आहेत. आिण सदैव 
बदलणार ेआहे, असे �प� करणे �ा बंिद�त जागेत श�य न�हते. हा दसुर ेजागा/ अवकाश/ 
अंत�र� ही सकं�पना आहे आिण ितला मानिसक अवकाश िकंवा अंत�र� असे सबंोध�या 
जाते. उदा. दसु�या अवकाशाने आपण वेगवेग�या सामािजक �तरातील लोकाचें आचार 
िवचारांना �प� क� शकतो आिण गरीब व �ीमंत लोकानंा वेगवेगळे क� शकतो.  

ितसर ेअंत�र� हे �ितमा/ �ितिबंब अंत�र� जोय. �ाम�ये �ितिबंबा�ार े नवीन �कार�या 
जागा/अवकाश/अंत�र� तयार केलेले िदसते.  

यौनिवषयक रचना आिण िलंगिवषयक रचना  

प�ुष आिण ि�यांची समाजाम�ये काय भूिमका आिण सबंंध आहेत ह े िलंग सागंतं. प�ुष 
आिण ि�यांचे समाजातले �थान आिण माणूस आिण बाई आिण मलुी आिण मलेु �ा�ंया 
पढुील सधंी स�ुा �ामळेु कळतात. हे गणुधम� सधंी आिण सबंंध हे समाजि�थत असतात 
आिण सामािजक ि�या�ंार े समजतात. ते सदंभ�, कालमापन, िविश� िव�तार आिण 
सू�मतेने िव�ता�रत आिण बदलणार े असतात. थोड�यात िलंगा�ार े पु�ष आिण 
ि�यामंधील िभ�नता कळते. िलंग हा असा िव�ेषणा�मक सवंग� आहे क� �या�ार े प�ुष 
आिण ि�या मधील जैिवक फरक कळतो. प�ुष�व आिण �ी असा भेद करणार े�ी आिण 
प�ुषाचें वागणे ही िलंगा�ार े सूिचत होते. �ीवादी लेखा�ंार े �ा भेदावंर भर िदला जातो. 
आिण हे �प� होत क� हे भेद फ� जैिवक नसून ते िपतसृ�ाक समाजाने म�ुाम बनवले 
आहेत. काही सै�ािंतक सागंतात क� प�ुष आिण ि�यामंधील हे भेद �यां�या मानिसक 
आिण भौितक भेदामं�ये प�रवत�त  होतात. �या�ंया �हण�या�माणे जैिवक��्या प�ुष हे 
ि�यापें�ा मानिसक आिण शारी�रक �मतेत वरचढ आहेत तर इतर सै�ािंतक (सागंतात 
क�) सूिचत �ा �ितमा वेगवेग�या �व�पात आिण आकारात असू शकतात, �याम�ये िच� 
ते फोटो�ाफ, �यि�िच� ते पो�ट काड� आिण धािम�क सकं�पना ते मनोरजंन �ांचा समावेश 
होतो.  

आजकाल िबंब-�ितिबंबामळेु आपले अनेक �कार े �भािवत होतो आिण �ातील काही 
�ितमा �ा आप�याला नवीन सामािजक आिण सा�ंकृितक म�ुये सगंाताि�कंवा आपण जग 
कसे पाहतो �ाब�ल काही नवीन सागूं शकतात.  
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िबंब, �तीक िकंवा िच�ह िनशाण आिण �वा�री �ांना काही अवकाशाचे/ अंत�र�ाचे िनि�त 
�प आहे.  

चौथी जागा/अवकाश/अंत�र� ही असे �थान आहे �ात नसुते �थानाचे िवरोध अथ� आहे. 
आिण हे वेग�या रीतीने अंत�र�ाचे �थान आहे. �ा चौ�या �कार�या अंत�र�ामलेु 
समजतक� लोका�ंया जीवनात अंत�र� हा एक उ�चतम नट आहे. जो लोका�ंया जीवनाला 
एक वळण लावतो आिण अशा सव� �कार�या गो�ी �या आप�यापासून म�ु होतात 
�याब�ल मािहती देणे. 

�ी आिण प�ुषामंधील भेद हे अितशयो��पूण� आहेत. हे भेद सामािजक आहेत आिण ते 
िपतसृ�ाक समाजा�ार ेप�ुष हे ि�यापें�ा वरचढ आहेत ह ेदाखवतात. �हन�ुन समाजात 
ि�या �ा प�ुषापें�ा द�ुयम ठरतात.  

३.९ सामािजक सां�कृितक श�� आिण कलंक-लां�छन िनिष� ि�या-प�रणाम�व�प 
िलंगाचे �थान – भारतीय उदाहरण.े  

सामािजक-सा�ंकृितक घटक हे वैयि�क जडणघडण आिण ि�याकलापांवर आकेचना�मक 
प�रणाम करतात. सामािजक सा�ंकृितक समथ�न, दबाव आिण इतर घटक हे साधारणत: 
��येक ि�येम�ये कधी ससु� तर कधी असा�य दबु�ल असा प�रणाम करतात.  

भारत हा खेड्यांचा देशा आह.े बह�तेक सव� खेड्यामं�ये साधारणत: ५०० �या आसपास 
लोकस�ंया असते. महा�मा गाधं��या िवचारा�ंमाणे भारत खेड्यात राहतो, हे वा�य 
लोकस�ंया शा�ा�या ��ीकोनातून खर ेठरते. खेड्यातील सामािजक जीवन हे साव�जिनक 
स�ंथामधील नागरी अिधका�या�ंया वाग�याने �भािवत होते.  

जाती �थेमळेु खालील गो�ी होतात. 

१) समाजाचे िवभागीकरण 

२) Hierarchy 

३) समाजातील आदान�दानावर मया�दा  

४) नागरी आिण धािम�क असमानता आिण  

५) आप�या आवड�या ध�ंावर मया�दा  

६) िववाहिवषयक  बंधने  

जरी “जात” ही एक िहदंी स�ंथा आहे, तरी जाितचे काही अंश ह े ��येक धािम�क गटात 
भारतात िदसतात. ज�मावर आधा�रत जातीमळेु समाजात गट पडले आिण �यामळेु 
सामािजक आिण आिथ�क असमानता वाढीला लागली. समाजातील काही गटातील 
लोकानंा अ�प�ृय समज�या जाऊ लागले. सामािजक-सा�ंकृितक घटकामंळेु उ�च 
दजा��या जाितवगा�कडून �यांची लबुाडणूक िकंवा फसवणूक होऊ लागली. जात आिण 
�ामस��दाय �ा दोन म�ुय आधार�तंभा�यित�र� एकाच कुटंुबप�ती ही ितसरा 
आधार�तंभ �हणून भारतीय सामािजक सरंचनेत ओळख�या जाऊ लागले.  
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कुटंुब हे एक मह�वाचा समाजाचा घटक होते. आिण कुटंुबा�ती ��ा फार मह�वा�या 
हो�या. परपंरनेसुार, भारतात एक� कुटंुबप�ती सामािजक आिण आिथ�क स�ंथा �हणून 
नावा�पाला आली. सामािजक अपे�े�माणे वैयि�क सखु हे कुटंुबा�या सखुापे�ा मोठे 
नाही.  

परतं ुस�या�या काळात एक� कुटंुबप�ती �याऐवजी आता िवभ� (Nuclear) कुटंुबप�ती 
आली आहे. तरीस�ुा िव�ता�रत कुटंुबातील भाविनक संबंधानंा समाजात �थान आहे. 
िपतसृ�ाक प�ती अजूनही कुटंुबस�ंथामं�ये �भाव झाली आहे. घरातील कुटंुब�मखु हा 
बह�धा वडील िकंवा गरातील सवा�त मोठा प�ुष असतो. ि�यानंा बह�धा द�ुयम �थान 
िमळते. स�ंकृती ही जग�याची प�ती आहे. �ाम�ये समाजातील िनतीम�ुये, सव��कारचे 
सभंाषण, �ाचंा समावेश होतो. म�ुये �हणजे चागंले िकंवा वाईट, �ा गो�ी स�ंकृती 
समाजातील घटकानंा िशकवते.  

�हणूनच समाजातील स�ंकृती �हणजे �िमक िवकासाची �ि�या आहे. आिण ही �ि�या 
समाजा�या सामािजक, आिथ�क आिण राजक�य स�ंथा�ंार े ��गो�चर होते. समाजातील 
अिधका�याचंी वागणूक ही समाजातील िनतीमू�यानंी �भािवत होते.  भारत ही आिशया 
आिण यरुोपमधील अस�ंय �थलातं�रत लोका�नाठी चागंली आह.े अनेक शतकापंासून 
वेगवेग�या धमा�चे लोक येथे ग�ुयागोिवदंाने रहात आहेत. भारतीय घटनेनसुार भारत हा एक 
धम�िनरपे� देश आह.े �यामळेु सव� धमा�ना समान वागणूक, �याय येथे िमळतो. घटनेने 
अ�पस�ंयाकंांनास�ुा सरं�ण िदले आहे. भारता�या एकता आिण अखडं�वाला सा�यवाद 
हा एक �कारचा धोका आहे.  

िहदूं समाज हा वण� आिण जाित�यव�थेसाठी �िस� आह.े हा समाज चार वणा�म�ये 
िवभािजत आहे. (�ीकृ�णाने भगवदगीतेत �हटले आह े – चातवु�य� मया कृ�वा गणु कम� 
िवभागश: )  

१) �ा�हण – ह�शार आिण परपंर�ेमाणे �ानी लोक  

२) �ि�य – सैिनक आिण रा�यकत�  

३) वै�य – �यापार उ�ीम करणार े 

४) शू�  

अनसूुिचत जमाती हे वणा�बाहेर होते. ��येक वण� हा वेगवगे�या गटामं�ये समातंर रीतीने 
िवभागाला होता. आिण �ा िवभागाला जाती �हणतात.  

३.१० जागितक�करण आिण िलंगाचे बदललेले �थान  

जागितक�करण ही एक अशी ि�या आहे क� जेणेक�न �ान, मािहती, क�पना, व�तू आिण 
सेवा �ा सव� जगभर पसरतात. �यवसायाम�ये देशातंग�त म�ु भाडंवलाचा �ोत, िवदेशी 
मजरुाचंी देवघेव, �ानंा दश�वते.  
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जागितक�करण ही सा�ंकृितक आिण आिथ�क एक�ीकरण आह.े हे एक�ीकरण �गती करत 
आिण काही अंशी स�सबंंध आिण एकता आिण पर�परावलंबन देशामं�ये वाढवते. जसजसा 
देश आिण �देशामं�ये राजक�य सा�ंकृितक आिथ�क अनबुधं तयार होतो, तस े तस े जग 
जा�त जागितक�करणात अ�ेसर होते.  

भारतीय अथ��यव�थे�या जागितक�करणाने नाट्यमय�र�या भारतीय समाजावर �भाव 
पडला आहे. �ामळेु भारतीय म�यम वगा�चे िव�तारीकरण झाले आहे. भारतात बा� आिण 
अंतग�त राजक�य आिण आिथ�क श��नी भारताला बा� जगताशी जोडून 
जागितक�करणाची स�ुवात झाली.  

जागितक�करणा�या अंतग�त येणा�या  �मखु ५ बाबी  

१) बह�तेक सव� नोकर�या �ा वेतना�ारा िनयिं�त होतात आिण व�तूपे�ा पैशाम�ये 
पगार िमळतो.  

२) जा�त भाडंवलदारी  

३) उ�पादना आिण िवतरणासाठी परक�य �यापार मह�वाचा ठरतो.  

४) जा�त आिथ�क सबु�ा येते. 

५) आंतररा��ीय भाडंवल म�ुपणे सपंािदत होते.  

�ा सव� बदलाचंा प�रणाम प�ुषापे�ा ि�यावंर वेगवेग�या �माणात होतो.  

भाडंवलदारी प�तीने जा�तीत जा�त �व शेतकरी हे कामगार बनतात, �यामळेु मिहलानंा 
काम आिण घर स�भालाने �ा दो�ही गो�ी कठीण होतात, थोड�यात महा-आिथ�क 
धोरणामळेु मिहलानंा घर, बाजार आिण ल�िगक सबंंध साभंाळणे �ा गो�ी �भािवत करतात. 
भारतात िजथे ि�या �ा असमानते�या िशकार आहेत, �या गो�ी घराला �भािवत करतात, 
�या ि�यांचे �थान द�ुयम करतात, �हणजे उदारमतवाद, खाजगीकरण आिण 
जागितक�करणाने ि�यांना प�ुहा मागे टाकले आहे आिण गरीब बनवले आह,े ि�यानंा 
स�या�या जागितक�करणा�या लाटेने जगभर ि�याचें जीवन �गतीशील झाले आहे. 
म�ुय�वे िवकसनशील देशामं�ये तरीही ि�या िश�ण, नोकरी, �वा��य आिण नागरी 
अिधकारापंासून विंचत राहतात. म�ुय�वे बाळंतपणा�या काय� काळात मिहला�ंया 
त�येतीची काळजी जगातील बह�तेक देशातं घेतली जात नाही. 

जागितक�करणाने बह�तेक देशातंील िनया�त �यापार वाढला नाही,. तसेच इतर �े�ातील 
वेतनापे�ा मिहलांना प�ुषापें�ा जा�त वेतन िमळत आहे. �हणजे जागितक�करणाने ि�याचें 
सरासरी वेतन वाढले आह.े तसेच वेतनाचा मोठा िह�सा ि�याकंडे जात आह.े 
जागितक�करणाने ि�या�ंया नोकरी�या सधंी वाढ�या आहेत. आिण �हणून ि�या �ा 
घरातील खचा�चा भाग उपि�थत आहेत. �यामळेु कुटंुबाट येणार े वेतन वाढले आह.े जर 
शेतातील काम परपंरागत प�तीने केले गेले, तर �ाचा िलंगाधा�रत समाजावर जा�त 
प�तीने शेती केली जाते, ितथे ि�यानंा काम आहे पण �यांचे वेतन खूपच कमी आह.े परतं ु
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आंतरदेशीय बाजारात माल कॅश �ॉ�स मळेु ि�यां�या �वतं�तेला चालना िमळते. 
जागितक�करणाने शेत��या उ�पादनात थोडेफार रचना�मक बदल होतात.  

जे�हा जागितक�करणाचा ि�यावंरील �भाव आपण बघतो, �यावेळी आपण नोकरीचे �े� 
दलु� ि�त क� शकत नाही. स�या�या काळात नोकरी �े� सवा�त मह�वाचे �े� आह.े 
औ�ोिगक �े�ाएवढेच �याला मह�व आहे. सवंाद आिण मािहती तं��ाना�या �े�ाला 
औ�ोिगक�करणासारखे मह�व �ा� झाले आह.े बह�रा��ीय कंप�या �ा प�ुष-ि�या अस े
भेद न करता नोक�या दे�यात अ�ेसर आहेत. कारण �पध��या वातारवणात �यांना चांगले 
लोकर हवे असतात, �हणून ते िलंगभेद पळत नाहीत. �ामळेु जा�त ि�या नोकरी 
िमळिव�यासाठी उ�साही होतात. जागितक�करणाने भारतातील ि�या आिण प�ुषासंाठी 
एकूण सधंी उपल�ध के�या आहेत. कारण १९९१ पूव� भारत ही एक मया�िदत आिथ�क 
सबु�ा होती. जागितक�करणा�या �ा िदवसात मिहला�ंया सहभाग बदलतो आहे. 
गैरसरकारी स�ंथा�ंया २१ �या शतकातील वाढ�या स�ंयेने खूप स�ंथा िनमा�ण झा�या, 
�या ि�या�ंया अिधकारासबंंधी कामे करतात. अनेक कारणामळेु लैिगक असमानता िदसून 
येते. �यामळेु कोणती असमानता दूर झाली व कोणती रािहली हे ठरवणे कठीण आह.े 
लािंगक असमानतेची खूप िकंमत मोकवी लागते. ��यांना समाजात समान वागणूक 
िमळ�यासाठी खूप क� करावे लागतात. �हणजेच जागितक�करण हे एका ��ीने ��यासंाठी 
चागं�याऐवजी वाईट ठरतंय. काही कुटंुबाम�ये मिहला �ा घरासाठी पैसे िमळवतात, परतं ु
समाजाला हे मा�य नाही. भारतातील स�ंकृती आिण लोकाचंा सा िवचार आहे क� जर 
मिहला काम क� लाग�या तर �याचें कुटंुब आिण मलुावंर वाईट �भाव होईल. परतं ुह ेखर े
नाही. कारण मिहलाचंी नोकरी ही कुटंुबाला आिण मलुानंा दलु�ि�त क�न होत नाही. शेवटी 
हे खर ेआहे क� जागितक�करणामळेु ि�या आिण प�ुष �या�ंयात �पधा� वाढली आहे.  

३.११ �ीपु�षाचें गणुो�र – आतंररा��ीय आिण आतंररा�यीय (भारत-
चीन) 

�ीप�ुषांचे गणुो�र हे लोकसं�याशा� आिण सा�ंकृितक स�ंयेत नेहमी मह�वाचे असते. 
�ामधील बदल हा सामािजक – आिथ�क आिण सा�ंकृितक आकृतीबाधंला वेगवेग�या 
�काराने �भािवत करतो. म�ृयदुर, िलंगानसुार झालेले �थलातंर, ज�मा�या वेळचे �ीपु�ष 
गणुो�र हे सव� घटक लोकसं�येला �भािवत करतात. जगातील भारत हा असा देश आहे 
जेथे ि�यापें�ा प�ुषाचंी स�ंया जा�त आह.े  

चीन आिण भारताम�ये मलु�पे�ा मलुा�ंया जा�त स�ंयेमळेु �ीप�ुष गणुो�रात िभ�नता/ 
असमानता आढळते. हे लोकस�ंयेचे प�ुशीकरण मागील २ दशकापंासून स�ु आह.े कारण 
�यासाठी मळु�या ज�मासाठी करिव�यात आलेले गभ�पात ह ेमह�वाचे कारण आह.े  �ी-
भणृह�या िकंवा अित जा�त बालकाचंा म�ृयू हे जसे कारण आहे, तसेच ज�मापूव� िलंग 
प�र�ण कर�यात झालेली वाढ हे स�ुा बालक-बािलका गणुो�र असमान हो�याचे एक 
कारण आहे. अ�ल�गंा परी�णा�या आधिुनक तं��ाना�या िवकासामळेु जा�तीत जा�त 
पालक हे नको असले�या गभा�चे �हणजेच �ीभणृह�येचा गभ�पाता�ार े माग� �वीकारताना 
बह�तेक आिशयातील पालक िदसत आहेत.  
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भारत हा अनेक रा�यानंी बनलेला एकसधं देश असला तरी ��येक रा�याचे सामािजक 
आिथ�क �थान आिण �या रा�यातील सरकारचे कायदे वेगवेगळे आहेत, �हणूनच 
भारतातील अंत�र�ात �ी-प�ुष गणुो�राचे �माण वेगवेगळे आहे. २०११ �या 
जनगणनेनसुार केरळ म�ये सवा�त जा�त िलंग गणुो�र (१०८४) तर पािँडचेरी पड्ुडुचेरी 
(१०३७) �ा दोनच रा�यामं�ये जा�त गणुो�र आहे. बाक� िठकाणी ते कमीच आह.े सात 
क� �शािसत �देशाचे ५० म�ये गणुो�र कमी आहे. अ�णाचल �देश, िमझोरम आिण 
मेघालय �ा ईशा�य रा�यामं�ये जा�त गणुो�र आहे. छ�ीसगडचा नबंर ९६९ नतंर 
लागतो. अंदमान िनकोबार आिण पड्ुडुचेरी �ा दोन क� �शािसत �देशात पूव� खूप कमी 
Sex Rotio होता, तो आता ५ आिण ६०�य नबंरावर आला आहे. केरळचा Child Sex 
Ratio (CSR) स�या ९६४ बनून सात�या नबंरवर आह.े कमी CSR असलेली रा�ये 
ह�रयाणा, पंजाब, S & K, िद�ली आिण चंदीगड आहेत. ह�रयाणाचा CSR  ८६२ तर 
िद�लीचा ८७१ आिण चदंीगड ८८० �ाव�न ि�यांची िवदारक ि�थती �ा रा�यामं�ये 
िदसून येते.  

२००१ ते २०११ दर�यान सव� वयोगटातील Sex Ratio वाढते आहेत, पण फ� मलुाचें 
CSR कमी होत आह.े रा�य�तरावर काही रा�ये Positive आहेत. तर काही CSR  साठी 
Negative आहेत. ��येक धमा�ची िशकवण वेगळी अस�यामळेु �याचा �भाव CSR वर 
पडतो. शीख धमा�म�ये ९०३ सवा�त कमी CSR आढळतो. �ानतंर नबंर लागतो. िहदूं 
धमा�चा िजथे ९३९ आहे. ि��न धमा�म�ये सवा�त जा�त गणुो�र आह.े १०२३ 
�यपाठोपाठ म�ुलीम, बिु��ट, जैन धमा�चा नबंर लागला. परतं ु�ा धमा�तील लोकाचंा �भाव 
एकूण लोकस�ंयेचा िह�सा फार कमी आह.े िहदूं धमा��या लोकापें�ा मानवा�या �भावामळेु 
कमी झाले�या Sex Ratio हा सा�ंकृितक मागासलेपण दश�वतो. समाजाम�ये मागासवग�य 
�हणून ओळख�या जाणा�या SC, ST यापैक� ST म�ये रा��ीय सरासरीपे�ा जा�त CSR 
आहे. गोवा, केरळ, अ�णाचल �देश, ओडीसा, छ�ीसगड, मेघालय, दादरा आिण नगर 
हवेली, िमझोरम, झारखडं आिण ल��ीप येथेजा�त CSR आह.े ५ रा�यात पड्ुडुचेरी =, 
गोवा, केरळ. आं��देश आिण तािमळनाडू येथे SC चा Sex Ratio  जा�त आहे.  

चीनम�ये सवा�त जा�त �जनना�या आकडेवारीम�ये तफावत येते आह.े १९६० सहा 
मलुाचंी आई अशीही �ी आता १९९० पासून फ� २ मुले �सवते. जगामधी ही सवा�त 
गतीशील कमी �सव दर आहे. दरवष� जा�त मलु�ची स�ंया होतेय. १९८० पासून जे�हा 
ही सव� मलेु जे�हा ल�न यो�य होतील. �यानंा चीनमधील मलुगी ल�नासाठी िमळणार नाही.  

�ाचा चीन आिण इतर जगातील देशाशंी य�ु करणे, रा��ीय आिण आंतररा��ीय सरं�ण, 
पसरवणे �ा सार�या होतो. चीनचा जा�त ज�मदर अस�यामळेु खूप problems स�ु 
होताना िदसताहेत. �याम�ये सवा�त जा�त स�ंयेने असणा�या प�ुषाचंा होय. हेनान हे 
दि�णेकडील रा�यापासून ते ऐनान �ा नदी पव�ता�या रा�यामं�ये हीच ि�थती आह.े 
चीनची सवा�त जा�त पॉश मॉडन� एरीया हा यागं�सी नदीचा शाघंाय �ातं आिण झेिझयागं 
�ातं आहे.  

भौगोिलक ��्या चीईन आिण भारत खूप िभ�नता दाखवतात. जेथे लोकस�ंयेची घनता 
जा�त आह.े �या चीन�या पूव� �ातंात लोकस�ंया असमान आह.े चीन�या पि�मेकडील 
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भागात (िझनिसयागं िकंवा ितबेट) लोकस�ंयेची घनता अितशय कमी आहे. हे बह�धा कोरडे 
िकंवा �जनन �मता कमी असेही अशी जमीन आह,े जी ५% आहे, �हणून चीनमधील 
पि�म �ातं हे �े�फळा��्या मोठे असले तरी लोकस�ंयेमुळे छोटे आहेत. एकूण १५६ 
क�टीचे १०००० चौरस िकमी असे आह.े एकूण ४०० काउंटीम�ये बालकाचंी स�ंया 
१०,००० �या कमी आहे.  

१९९० �या म�यात चीन आिण द को�रया चा ज�मदर सार�या होता. नतंर चीनचा वाढला 
आिण द को�रयाचा खालावला. (कमी झाला.) द को�रया�या SRB �या कमी जा�त 
हो�याने असे झाले. २००० सालापूव� चीनम�ये SRB जा�त होता.  

दो�ही देशातंील बालकाचें Sex Ratio  हे असमान आहते. भारताचे पॅटन� हे उ�र पि�म 
तर पूव� चीनचा वेगवेग�या गो��नी �भािवत होतोय हे िभ�न�व चीन आिण भारतातील 
िलंगभेदाशी सबंंिधत असू शकत.  

३.१२ कामगारांचे �ीकरण आिण कामगार ि�यांचे �थान  

�ी आिण प�ुष कामगारामंधील भौितक भेद हे जैिवक असले तरी ते समाजातफ�  केलेले 
आहेत. परपंर�ेमाणे घरातील काम आिण खेड्यातील आिण शहरातील कामे ही ि�याच 
करतात. सव�साधारणपणे �ा गो��ना काय �हणून मा�यता नाही. आिण �यामळेुच �ा 
अन�ुपादक �े� �हणून हेटाळ�या जातात. स�या�या जागितक भाडंवली �या लाटेत जे�हा 
कामा�या �यव�थापनात लविचकता आहे. �यामळेु कामकरी वगा�चा िलंग �यव�थापन 
जगभर बदलले आह.े  ि�यांचे कत��य हे मह�वाचे ८२६ असून उ�पादना �े�ात योगदान 
करीत आह.े �ाचा �रझ�ट �हणजे ि�यानंा सदैव द�ुयम दजा�चा िन�न आहे. 
औ�ोिगक�करण आिण जागितक�करणा�या �ि�येत कामगाराचें �ीकरण िवसा�या 
शतकात अमे�रके�या औ�ोिगक�करणाचा उदय झा�यामळेु ि�यांची कामगारांची मागणी 
वाढली.  

कामगाराचें �ीकरण ही अशी स�ंा आहे. क� जी जागितक भाडंवलदारीमळेु उभारता 
कामगार सबंंधाचा पाठपरुावा करते. िनिम�ती �े�ातील िनकारी �ानंा आता ि�याचें कमी 
पगार, िशवाय परत टाइम िकंवा लविचक नोकरी �ामळेु ि�यांना जागितक�करणाम�ये 
सहभागी होऊ �ा. पूवा�पार चालत आलेले प�ुषाचंी कामे होती, �यानंा आता न देता 
बह�रा��ीय कंप�या आता ि�यानंा देऊ लागला होतात.  

बह�रा��ीय कंप�यातफ�  � कामगार नेहमीच फायदेशीर ठरतात. कारण ऐितहािसक��्या 
ि�याचंा पगार कमी, �या यिुनयनतफ�  भाव नाही करत आिण �याचें कामे कर�यासाठी काम 
कर�यासाठी Hisher turnarend दर असतात.  

�हणून ि�याकंडून अशी अपे�ा असते क� �या कमी पगारात जॉबचे सरं�ण आिण 
�वयासंना नसते. कामाचे �ीकारण हे थोडेसे नवउदार मनाची नवीन सरंचना आिण 
उ�पादना�या ि�येम�ये बदल घडवून आण�यास होईल.   
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या �करणाचा अ�यास के�यानतंर त�ुहाला खालील वैिश�्ये समजतील 

घटक रचना  

४.१ उि�� े

४.२ ��तावना  

४.३ िवषय िववेचन  

४.४ रा�य, रा�� आिण रा��-रा�य याचंा भौगोिलक राजक�य ��ीकोन- वसाहतवादी 
आिण वसाहतो�र सदंभ� 

४.५ जागितक राजक�य सरंचनेचे  सै�ािंतक ��ीकोन- मम�भूमी  कडा भूमी   िस�ातंाचें 
िटका�मक  िव�ेषण- जागितक-�णाली �ि�कोनाची समप�कता – गाभा व परीघ  
सरंचना 

४.६ सीमा आिण सरह� सकं�पना- �थलीय आिण सागरी संदभ�- सीमा िनिम�तीची �ि�या- 
सा�ंकृितक आिण वािंशक ओळख- बफर रा�य(म�यवत� रा�य) आिण परीवे�ीत 

४.७ िनवडणूक राजकारणाची गितशीलता- भारतीय सदंभ�- जागितक�करण आिण 
समकालीन भू-राजकारण 

४.८ साराशं 

४.९ तमुची �गती तपासा 

४.१० �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र े

४.११  काय� 

४.१२  पढुील अ�यासासाठी सदंभ� 

४.१  उि�� े

या �करणा�या शेवटी त�ुही पढुील बाबी समज�यासाठी स�म असाल. 

• भूराजक�य��्या रा�य, रा�� आिण रा��-रा�या�या �या�या समजून घेणे. 

• मम�भूमी  आिण �रम ल�ड्सचे िस�ातं याचें िटका�मक परी�ण करणे. 

• सीमा िनिम�ती�या �ि�येचे आकलन करणे. 
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• जागितक�करणा�या �ि�येचे परी�ण करणे. 

• भूराजक�य��्या रा�य, रा�� आिण रा��-रा�या�या �या�या समजून घेणे. 

• मम�भूमी (मम�भूमी ) आिण काठभूमी (कडा भूमी ) िस�ातं यांचे िटका�मक परी�ण करणे. 

• सीमा िनिम�ती�या �ि�येचे आकलन करणे. 

• जागितक�करणा�या �ि�येचे परी�ण करणे. 

४.२  ��तावना  

भू-राजनीती ही एक जनुी घटना आहे. लोकानंी नवीन �देश  शोधून काढले, ते ता�यात 
घेतले, िकंवा ते परत िमळवले िकंवा �यांनी हे �देश आ�मसमप�त केले �यामळेु सीमा आिण 
सरह�  िनमा�ण झा�या. प�ृवी�या प�ृभागाचा स�याचा आकार भूतकाळातील आिण 
स�या�या भू-राजक�य हालचाल�वर �भाव टाकतो �याला अनेक िस�ातंा�ंार े समजून 
घे�याचा �य�न केला गेला आह.े 

४.३  िवषय िववेचन  

वत�मान �करण भू-राजकारणाचे भूतकाळातील ��ीकोन आिण वत�मानात ते कसे बदलले 
आहे आिण जागितक�करणासार�या �ि�ये�ार ेजगा�या भिव�यावर कसा �भाव टाकेल हे 
�प� करते. 

४.४  रा�य, रा�� आिण रा��-रा�य याचंा भौगोिलक राजक�य ��ीकोन- 
वसाहतवादी आिण वसाहतो�र सदंभ� 

भू-राजक�य ��ीकोन �हणजे भूगोल आिण अथ�शा�ा याचा  राजकारणावर आिण 
रा��ामंधील सबंंधावंर झाले�या एकि�त प�रणामाचा अ�यास होय .या ��ीकोनातून 
खालील मह�वा�या �या�या आहेत: 

• रा�य: रा�य हे एक �वतं�, साव�भौम सरकार आहे जे िविश� �े�ीय��्या प�रभािषत 
आिण सीमा असले�या �े�ावर िनय�ंण ठेवते �या�या सीमा सामा�यतः �प�पणे 
प�रभािषत के�या जातात आिण इतर रा�या�ंार े आंतररा��ीय �तरावर मा�यता�ा� 
असतात. 

• रा��: रा�� ही मानवी समूहातील एका�मतेची भावना �य� करणारी सकं�पना आह.े 
भौगोिलक, भािषक, धािम�क, वािंशक िकंवा सा�ंकृितक समानता, समान ऐितहािसक 
परपंरा, राजक�य आिण आिथ�क िहतसबंंध या िकंवा यापैंक� काही कारणामंळेु एका�मतेची 
भावना िनमा�ण झालेला मानवी समूह �वत:चे �वतं� रा�य िनमा�ण करतो िकंवा तसा �य�न 
करतो, ते�हा �या मानवी समूहाला रा�� असे �हणतात. रा�� िनिम�तीसाठी समाजात 
एका�मतेची आिण इतर मानवी समूहापंासून आपण वेगळे अस�याची भावना िनमा�ण होणे 
मह�वाचे असते. 
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आप�या ऐितहािसक आिण सा�ंकृितक परपंराचें भान ठेवून, �या परपंराचें सात�य राजक�य 
��ीने �हणजे रा�या�या चौकटीत िटकवून ठेवणारा व िविश� भौगोिलक �देशिन�ा मनात 
बाळगणारा लोकसमूह िकंवा समाज �हणजे ‘रा��’ असे सामा�यपणे �हणता येईल. 

• रा��-रा�य: रा�� या सकं�पनेचे वैधािनक रा�यस�ंथेत होणार ेि�थ�यतंर �हणजे रा��-
रा�य होय.रा�� िकंवा रा��ीय भावना या क�पना संिध�ध आहेत .�यामळेु �यानंा वैधािनक 

�व�प जे�हा �ा� होते ते�हा रा�� -रा�य अि�त�वात येते .साव�भौम�व , सीमा�े� आिण 
लोकस�ंया, �याचबरोबर �भावीपणे शासन करणार े �यायसमंत रा�य आिण गितमान 
औ�ोिगक अथ��यव�था ही आधिुनक रा�� -रा�याची वैिश�्ये आहेत .साव�भौम�व हा सवा�त 

मह�वाचा रा��-रा�याचा िनकष आहे .तो रा�याला सव��च अिधकार �दान करतो आिण 
राजक�य �वाय�तेचा ह�क देतो .साव�भौमत ◌्व ही एक वैधािनक आिण शा�ीय सं�ा 

असून ‘�वातं�य’ ही एक राजक�य आिण उपयोिजत स�ंा आहे. 

रा��-रा�य ही एक एकसधं रा��ाची क�पना आहे जी �या�या �वतः�या साव�भौम 
रा�या�ार ेशािसत असते. िजथे ��येक रा�यात एक रा�� असते ही क�पना जवळजवळ 
कधीच सा�य होत नाही. 

वरील ित�ही गो�ी वसाहतवादी राजवटीत कधीच सा�य झा�या नाहीत. तथािप �वतं� 
रा�याची गरज ल�ात आली �यासाठी लोकानंी एक रा�� �हणून काम केले. आजपय�त 
आपण सवा�साठी सिह�णतुा असलेले रा��-रा�य �थापन कर�याचा �य�न करत होतो. 

वसाहतवाद काळात लहान सं�थाने अि�त�वात होती जी नंतर िवलीन होऊन मोठी रा�ये 
बनली आिण शेवटी स�याची �शासन �यव�था िनमा�ण झाली आह.े तथािप अशी काही �े�े 
आहेत जी अजूनही �याचें आपलेपणा आिण ओळख समजून घे�यासाठी धडपडत 
आहेत.भारत आिण बागंलादेश याचें ‘परक�य मलुखुाने वेढलेले �देश ’ हे असेच एक 
उदाहरण आहे. ही छोटी बेटे आहेत जी न�ा�ंया िन�ेपण ि�येने तयार होतात. 
ऐितहािसक��्या या परक�य मलुखुाने वेढले�या �देशाचा वापर भारत आिण बागंलादेश�या 
त�कालीन पूव�-वसाहितक आिण वसाहतवादी राजानंी मनोरजंनाचा भाग �हणून केला आहे. 
प�रणामी या परक�य मलुखुाने वेढले�या �देशातील रिहवासी �या�ंया रा��ीय अि�मतेशी 
सतत सघंष� करत आहते. �यामळेु असे �हणता येईल क� काही भू-राजक�य सम�या 
भूतकाळापासून अि�त�वात आहेत आिण सपं�ीकडे ल� न िद�यास ते भिव�यातही कायम 
राहतील. 

४.५ जागितक राजक�य सरंचनेवरील सै�ािंतक ��ीकोन- 
मम�भूमी,काठभूमी   िस�ातंाचें िटका�मक िव�ेषण- जागितक-�णाली 
�ि�कोनाची �ासिंगकता- गाभा  प�रघ सरंचना 

जागितक राजक�य रचना िस�ातंा�ंया �व�पात वण�न केले�या अनेक घटका�ंार ेशािसत 
आहे जी समाज, अथ��यव�था आिण लोकस�ंये�या स�या�या िवतरणाची कारणे 
आिण/िकंवा गिृहतके �प� करतात. 
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• ��भूमी  िस�ांत / मम�भूमी  िस�ांत   

ि�िटश भूगोलत� हॅलफोड� जॉन मॅिकंडर  याचें भौगोिलक काय� अ�यतं मह�वाचे 
आहे.भूगोल िवषयातील राजक�य भूगोल या शाखेत �यानंी सै�ािंतक �व�पाचे काय� केले 
आहे .राजक�य नीती िकंवा संर�ण िवषयक धोरण ठरिवताना भूगोलाचा सखोल अ�यास 
असला पािहजे असे मॅिकंडर यानंी जगाला पटवून िदले.राजक�य भूगोलातील आपले िवचार 
यानंी 1904 म�ये आप�या  “The Geographical Pivot of History” �या�यानातून 
माडंले.पूव� सागरी स�ेत इ�ंलंड �भावी होता सागरी साम�य� हे य�ुा�या यशाची 
ग�ुिक�ली आहे असा �या काळात समज होता.परतं ुमॅिकंडर या�ंया िस�ातंाने हा गैरसमज 
होता असे वाटू लागले व ि�टन�या आ�मिव�ासाला �यामळेु तडा गेला. पिह�या  
महाय�ुानतंर इ.स.1919 म�ये हॅलफोड� जॉन मॅिकंडर यानंी पढुील �माणे आपला िस�ातं 
माडंला. 

 जो पूव� यरुोपचा �वामी तो �दयभूमी (मम�भूमी) चा अिधपती  

जो �दयभूमी (मम�भूमी) चा अिधपती तो जग�ीपाचा अिधपती  

जो जग�ीपाचा अिधपती तो सव�  जगाचा �वामी   

मॅिकंडर या�ंया मते �दयभूमीचा िव�तार उ�रकेडील आिथ�क महासागरा पासून दि�णेस 
इराण पठारापय�त तसेच पि�मेस �हो�गा  नदी�या खो�यापासून सैबे�रया  मधील लेना 
नदी�या खो�यात पय�त गहृीत धरला आहे.मम� भूमीचा उ�र म�य व पि�म म�य भाग हा 
िव�ततृ मैदानाचा आह ेउरल पव�ताव�न वाहत येणा�या न�ा �या �देशातून वाहतात व पढेु 
आि�ट�क  महासागरास िमळतात ही मम�भूमी िविवध साधनसपं�ीने सम�ृ आहे तेथे 
बाहेरील स�ेचा िशरकाव  होणे अश�य आहे �यामळेु �दयभूमी (मम�भूमी) िजकंणे 
कोण�याही आ�मक स�ेस अितशय कठीण आहे �दयभूमीत बलाढ्य  स�ा �थापन होईल 
व ही �दयभूमी (मम�भूमी) अभे� राहील या �दयभूमीत सागरी मागा�ने �वेश करणे कठीण 
होईल असे मॅिकंडर यानंी मत माडंले.  

जम�नी व रिशया या�ंया दर�यान एक �वतं� रा�य तयार �हावे असे मॅिकंडरला वाटत होते 
पॅले�टाईन सी�रया मेसोपोटेिमया तसेच बाि�टक सागर याचें आंतररा��ीयकरण केले 
पािहजे व भारत आिण चीन ही रा��े �दय भूमी�या आ�मणापासून सरुि�त ठेवली पािहजे 
ज�ुया जगातील हा “गाभा �देश” �हणजेच  या िवषयी असले�या या िस�ातंाचे भू राजनीित 
�या ��ीने खूप मह�व वाढले. �यामळेु मॅिकंडरला खूप �िस�ी िमळाली. स�ुवाती�या 
काळात या िस�ातंाकडे भूगोलाबाहेर फार कमी ल� िदले गेले परतं ुनतंर या िस�ातंाचा 
जागितक श���या पररा�� धोरणावंर काही �भाव पडला. 

जगा�या भौितक नकाशा�या आधार ेमॅक� डरने असा िन�कष� काढला क� जागितक �तरावर 
प�ृवी�या प�ृभागावर �चडं आिण सलग भूभाग (यरुोप, आिशया आिण आि�का) आिण 
काही िवलग बेटे आहेत उदा. उ�र आिण दि�ण अमे�रका, ऑ��ेिलया, �ेट ि�टन आिण 
जपान. 
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�यानंी यरुोप, आिशया आिण आि�के�या या िवशाल संय�ु भूभागाला ‘जागितक बेट’ अस े
नाव िदले जे प�ृवी�या एकूण भूभागा�या 2/3 भाग �हणजेच 11 िमिलयन चौ. िकमी 
आहे.आिण जगा�या एकूण लोकस�ंयेपैक� 7/8 िकंवा 88 %लोकस�ंया आहे. मॅक� डर�या 
सै�ािंतक िनयमामं�ये जागितक बेटाची सकं�पना क� ��थानी आह.े उव��रत खडंानंी केवळ  
1/8 मानवजात सामावली आह.े मम�भूमी ची सकं�पना नतंर शीतय�ुा�या िव�ेषणात  
यरुिेशयन यगुाला सूिचत कर�यासाठी वापरली गेली. मॅिकंडर यानंी सचुवले क� कोलंिबयन 
यगु (कोलंबस, माक� पोलो, इ.सह शोधाचें यगु) �याने गे�या चार शतकापंासून यरुोपला 
मह�वाची भूिमका िदली होती (वसाहतवाद  यगु) भूमी-आधा�रत श�� आिण िवशेषतः 
नवीन 'ऐितहािसक भू-राजक�य �दयभूमी ' अथा�त यरुोप-आिशयाची मम�भूमी सपं�ुात येत 
आहे आिण िनणा�यकरी�या न�  होत आह.े 

मिॅकंडर यांनी  जगाची ि��तरीय �े�ीय �यव�थांम�ये िवभागणी केली 

मॅिकंडर या�ंया मते जगाचे 3 �तर होते – 

1. �दयभूमी /मम�भूमी  - हे तीन बाजूनंी पव�तानंी वेढलेले आहे आिण उ�रलेा 
बफा��छािदत आि�ट�कने वेढलेले आह.े 

• यात सपूंण� सायबे�रया आिण म�य आिशयातील काही भाग (कझािक�तान, 
उझबेिक�तान, तािजिक�तान, िकिग��तान आिण तकु� मेिन�तान) याचंा समावेश होता. 

• उ�रकेडील आि�ट�क�या िवशाल िहम�े�ांनी, पि�मेला उर�स, दि�णेकडील म�य 
आिशयाई ड�गराळ �देश  आिण पूव�ला पूव� सायबे�रयन ड�गराळ �देशानंी वेढलेले होते. 

• अशा �कार ेयाला "नैसिग�क िक�ला िकंवा जगातील सव��च  िक�ला" असे सबंोध�यात 
आले कारण ते सागरी श��साठी �वेशयो�य न�हते. 

• मम�भूमीम�ये सव�-नैसिग�क संसाधने - खिनज, पाणी, माती, जगंल इ.अि�त�वात होते. 

2. आतील चं�कोर – याचा िव�तार यरुिेशयातील �कँिडनेि�हया पासून मंचू�रया पय�त 
आहे यातील �मखु देश जम�नी,  ऑि��या, भारत आिण चीन हे आहते तसेच इतर देशात 
पि�मी आिशयाई आिण पूव� आिशयाई देश समािव� होतात हे �े� अध� महासागरीय आिण 
अध� महा�ीपीय आहे या �े�ातील न�ा महासागरानंा जाऊन िमळतात �यामळेु या �े�ाचा 
��य� सबंंध महासागराशंी येत अस�याने सागरी आ�मणापंासून ते सरुि�त नाही.यात 
�ाम�ुयाने बह�तेक मानवी स�ंकृती �ा  च�ंकोर ि�थत �देशात िनमा�ण झा�या आहेत. 

3. बा� / बेटाची  चं�कोर - आतील िकंवा सीमातं च�ंकोरा�या बाहेर हा  मॅक� डरचा 3 रा 
�थर आह.े �याला �याने बा� िकंवा बेटाचंी च�ंकोर असे नाव िदले. या िवभागात 
ि�टन,सयं�ु स�ंथाने, दि�ण आि�का, ऑ��ेिलया, कॅनडा, जपान याचंा समावेश होतो हे 
सव� �े� सम�ुा �ार े जोडले गेलेले आहे सएुज कालवा तयार झा�यानतंर हे �े� अंतग�त 
�े�ापासून पूण�ता अली� आहे .या �े�ाची पूण�ता सामुि�क एकता आढळून येते अथा�त हे 
महासागरा�ंया मा�यमातून एकमेकाशंी जोडले गेलेले आह.े 

• मॅिकंडरने समकालीन जगात भौगोिलक मह�व नस�याचा स�ला िदला आह.े 
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• �यात नवीन जग (उ�र अमे�रका, दि�ण अमे�रका, आि�केचे इतर भाग, पॅिसिफक बेटे, 
ओशिनया) समािव� होते. 

• यूरिेशया�या म�ुय भूमीपासून असरुि�ततेमळेु सपूंण� बा� चं�कोर �हणून िनय�ु केले गेले 
आह े

मॅिकंडरसाठी जागितक बेट ही सकं�पना या िस�ातंा�या िवचारधार�ेया क� ��थानी आहे. 
�या�यामते जो कोणी ‘जागितक बेटावर’ ताबा िमळवू शकतो तो सपूंण� जगावर जवळजवळ 
न थाबंता वच��व गाजव�या�या ि�थतीत असेल. �या�या मते कृषी ससंाधने असलेली 
मम�भूमी  यरुोप हा  म�य पूव� आिण अती पूव� िजकूं शकतो. आतील आिण बाहेरील च�ंकोर 
हा नतंर िजकंता येईल.  

धोरणा�मक मम�भूमी ची सुधा�रत संक�पना, 1919 

मॅिकंडर यानंी  माडंले�या शोधिनबंधात पंधरा वषा�नतंर बदल केला �हणजेच 1919 म�ये 
�यानंी �या�ंया िस�ातंात बदल केला आिण �या�ंया “Democratic Ideals and 
Reality” या प�ुतकात माडंला. यात एक�कडे पूव��या िस�ांतास िव�ततृ �व�पात ��ततु 
केले तर दसुरीकडे नवीन िवचार देखील माडंले यातच �यानंी सव��थम ���थळ हा 
श�द�योग केला यात �यानंी अनेक काही नवीन �े�ाचंा समावेश केला ���थळ असे �थळ 
आहे क� जेथे जलशि� चा �वेश श�य नाही हा एक अितशय िव�ततृ िस�ातं होता आिण 
सपूंण� राजक�य भूगोलातील कदािचत ते सवा�त मोठे  काय� होते. म�यवत� �े� सधुा�रत 
केले गेले आिण �याने �याला मम�भूमी  �हटले.तथािप या िस�ातंावर खालील�माणे अनेक 
कारणा�तव टीका कर�यात आली: 

1.मेिकंडर यानंी केवळ सामिु�क श�� ही सव��च श�� मानून �दयभूमी याची अभे�ता 
�य� केली कारण �यावेळी �यानंी हा िस�ातं माडंला �यावेळी सामिु�क श��चे वच��व 
होते आिण ि�टनने िवशाल सा�ा�य सामिु�क श���ार ेतयार केले होते मा� ह े आव�यक 
नाही क� जो �देश सामिु�क आ�मणापासून वाचेल अथवा सरुि�त राहील तोच 
भिव�यातील श�� क� � होऊ शकेल. 

2. मेिकंडर सकं�पनेवरील  सवा�त �मखु टीका वाय ु शि� �या सदंभा�त �दय�थळाची 
दबु�लता ही होती सामिु�क आ�मणापंासून हे �े� सरुि�त होऊ शकते परतं ु हवाई 
आ�मानापासून ते सरुि�त राह� शकत नाही �यावेळी मेिकंडर आपले िवचार माडंले 
�यावेळी हवाई श�� अि�त�वात आलेली न�हती तसेच 1919 पय�त ही ि�थती आज�या 
ि�थती पे�ा खूपच नग�य होती आज हवाई य�ु अिधक �भावी ठरतात तसेच �यां�यात  
अ�याधिुनक वाढ झालेली आहे �यामळेु अशा ि�थतीत या �े�ाला शि�शाली िकंवा स�ुढ 
मानणे यो�य ठरत नाही. 

3. य�ुातील िवमानां�या �योगा�यित�र� आधिुनक काळात द�ुनच मारा करणारी 
�ेपणा�े यांचादेखील िवकास झालेला आहे यां�या�ार े कोण�याही �े�ात िविश� 
अंतराव�न मारा करता येऊ शकतो अशा ि�थतीत �दयभूमी हे �े� सरुि�त मानने हे 
िववादा�पद आहे.  
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 4. कालबा� झाले�या तं��ाना�या सदंभा�त �यानंी वत�मान समजावून सागं�याचा आिण 
भिव�याचा अंदाज लाव�याचा �य�न केला. 

5. मम�भूमी  हा �या�या अंतग�त �थानामळेु आिण हवामाना�या टोका�मक बदलामळेु कायम 
अडचण�चा �देश होता या व�तिु�थतीकडे मॅिकंडर यानंी  दलु�� केले. हवामान िहवा�यात 
खूप थंड असते आिण उ�हा�यात काही भाग उ�ण आिण कोरडे असतात �यामळेु या 
�थािनक हवामाना�या घटकांमळेु मम�भूमी  इतर मोठ्या आिण सम�ृ �े�ा�या तलुनेत 
तलुनेने गैरसोयीची आहे. 

6. काही काळापूव� पय��त �दयभूमी यात बह�ताशंी सोि�हएट सघं समािव� होता जो 
सा�यवादी होता तसेच तािं�क ��ीने िवकिसत होता.दसुरीकडे सयं�ु रा�य यास धोका 
अस�याकारणाने �याने सोि�हएट सघंा�या चारही बाजूंनी आपले क� � �थािपत केले �याचा 
उपयोग वेळ आ�यावर करता येईल या अव�थेत मेिकंडर या�ंया�ार ेसांिगतलेले �दयभूमी 
शि�शाली राह� शकत नाही तसेच स�या�या काळात सोि�हएट सघंाचे िवघटन झाले आह े
आिण अनेक छोट्या रा�यांची िनिम�ती झाली आहे यामळेुच �दयभूमी शि�शाली आहे हे 
तक� सगंत नाही  

7. मेिकंडरयानंी आिट�क महासागर जो िहमा�छािदत अस�यामळेु जलवाहतकु�साठी 
उपय�ु नाही असे मत �य� केले परतं ुहवाई वाहतकु��या सदंभा�त आिट�क महासागराचे 
नवीन �व�प िनमा�ण झाले आहे हवाई वाहतकु��या शि�शाली उदयामळेु �दयभूमी 
अमे�रकन देशा�ंया जवळ आ�याने �यास अिधक धोका िनमा�ण झाला आहे  

8. मेिकंडरने �दय�थळा�या चारही बाजूस असणा�या देशांचे जे �व�प वण�न केले होते ते 
बदलले आह ेआज सीमावत� अध�च�ंाकार �े�ात चीन शि�शाली देश �हणून उभा रािहला 
आहे आिण भारताचे आिशयाम�ये राजनैितक ��्या मह�व आहे िवशेषतः चीनची  �थलीय 
सीमा �दय�थळा�या जवळ आहे �यामळेु �दय�थळास धोका आहे  

9. वा�तिवक जग सपाट नसून गोलाकार होते आिण मम�भूमी �े� िस�ातंाचा वापर 
कर�यासाठी मॅिकंडरने वापरले�या सपाट प�ृवी�या नकाशामळेु जागितक भूगोलाची 
चकु�ची जाणीव झाली आहे. 

• काठ भूमी / कडा भूमी  िस�ांत 

1944 म�ये �पायकमॅनने मम�भूमी िस�ातंाचा समालोचक �हणून " कडा भूमी िस�ातं "  
“The Geography of Peace” नावाचे �यांचे प�ुतकाम�ये सादर केले. �याने 
आजूबाजू�या आतील आिण बा� च�ंकोर�या तलुनेत मम�भूमीचा  (जिमनी श�� ) सापे� 
मह�वपूण� वेगळा अथ� लावला. 

�पायकमॅनचा िस�ातं मॅक� डर�या दोन मूलभूत िनयमावंर आधा�रत आहे - 

1) इितहासाचे भौगोिलक कारण 

2) भूमी श�� आिण सागरी श�� या�ंयातील सघंष� 
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ऐितहािसक आिण भौगोिलक त�वाचंा व राजक�य वा�तवतेचा एकि�त िवचार कर�यासाठी 
�दयभूमी िस�ातंाचे परी�ण कर�याचे काय� �पाईकमनने केले रिशयाची भू श��  व 
ि�टनची सागरी श��  या�ंयातील सघंष� �पाईकमनला मा�य होता �दय�थळाला वेढले�या 
िविवध रा�या�ंया रागंेस �पाईकमनने अिधक मह�व िदले व या �देशास �याने कडा भूमी 
िकंवा काठ भूमी असे नाव िदले मेिकंडरने सािंगतलेला  च�ंकोर सीमातं �देश �हणजेच 
�पाईकमनची कडा भूमी होय. जगातील रा��ाशंी  सघंष� कर�यासाठी कडा  भूमी हा 
मह�वाचा �देश आहे असे �याने मानले यरुोप, म�यपूव� देश, भारत व आ�नेय आिशया, चीन 
यासार�या सागरी �देशाचंा कडा भूमीत समावेश होतो �या�या मते जो कडा भूमीवर 
िनय�ंण करतो तो यरुिेशयावर स�ा गाजवतो व जो यरुिेशयावर अिधस�ा ठेवतो �याचे 
जगावर िनय�ंण असते  �पाईकमन�या  मते कडा �देश जागितक सघंषा�वर उपाय आह े

�पायकमॅनने एक नवीन भू-राजक�य �ा�प  तयार केले जेथे सागरी श�� सव��च होती 
आिण जिमनीची श�� दगु�म अस�याने ती िनकृ� आहे. सागरी श��ची जलद हालचाल 
अिधक सलुभतेने करणे श�य आहे तर टेकड्या, न�ा, वाळवटं इ�याद�मळेु जमीन दगु�म 
असू शकते. सागरी श��कडे जगातील 2/3 पे�ा जा�त लोकस�ंया आह ेआिण �यामळेु ती 
मानवी आिण तािं�क ससंाधनानंी प�रपूण� आहे.जगाची बह�तेक लोकस�ंया िकनारप�ीवर 
वसलेली आहे. �पायकमॅनने �थािनक वैिश�्यावंर भर िद�यामळेु पररा�� धोरणात 
भौगोिलक वैिश�्ये मह�वपूण� िनधा�रक मानली. म�ययगुीन मानवी इितहासात आिण पूव�-
आधिुनक यगुात नौदल श��चे भूश��वर वच��व होते कारण �या�ंयाकडे सागरी माग�दश�न  
तं��ान, जहाजे इ. उदा. ि�टीश, �� च, जम�न, पोतु�गीज, �पॅिनश, इटली या सव� सागरी 
श�� हो�या आिण सपूंण� जग या देशाचें वसाहतवादाचे  घर बनले. �पायकमॅनने नवीन 
�कार�या भू-राजक�य सरंचनेचा आधार �हणून सागरी गितशीलतेवर भर िदला. 
�पायकमॅन�या मते ही सागरी श�� जी ज�ुया आिण नवीन जगामंधील सबंंधावंर िनय�ंण 
ठेवते. �पायकमॅनला मम�भूमी  "कडा भूमी" पे�ा कमी मह�वाचा वाटला कारण म�य 
सायबे�रयातील हवामाना�या ती�तेमळेु मम�भूमी  जा�त लोकस�ंयेला समथ�न देऊ शकत 
नाही. �याला खा�ी होती क� ह ेकडा भूमी  वर िनय�ंण ठेवणारी जमीन आिण सम�ु श��चे 
सयंोजन आहे जे सव� सभंा�यतेने "जगातील आव�यक श�� सबंंध" िनयंि�त करले. 

 �पाइकमनला जम�नीसार�या एकािधकारशाही असले�या स�ेची  भीती होती ही स�ा 
यरुोपीय कडा भूमीवर ताबा िमळवेल व इतर देशावंर आ�मण करले व हे सव� कर�यासाठी 
य�ुनीती, यतुी, जहाज �ाब�य यांचा वापर करले तसेच यरुिेशया भोवती नािवक व हवाई 
�े�ावंर अिधस�ा ठेवली जाईल �पाइकमन�या मते  कडा भमुी�या िश�लक रािहले�या 
भू�देशावर या स�ेचा �भाव पड�यापूव� भूम�यसागरी रा�ये, उ�र अमे�रका, म�यपूव�तील 
देश, दि�ण आि�का, ऑ��ेिलया या�ंयावर यरुोपीय सघंिटत सागरी रा�याचें िनय�ंण 
असले पािहजे �दय�थ िकंवा अमे�रक� खडंीय स�ेचा ह�त�ेप जर झाला नाही ही तर यश 
िमळवता येईल असे िवचार �यांनी माडंले. 

या �कारची ि�थती चीन �या कडाभूिम बाबत आढळते चीन कडाभूमी दि�ण आिशया वर 
िनय�ंण िमळव�यासाठी सरसावली गेली परतं ु �दयभूमी िव��चे म�यपूव�देश, पि�मी 
यरुोपीय व आि�क� देशाचंा दबाव यामळेु �यावर िनय�ंण ठेवणे गैरफाय�ाचे ठरते. 
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 मेिकंडरचा बा� च�ंकोर �देश िकंवा अमे�रका, दि�ण सहाराचा भाग, ऑ��ेिलया 
यासारखी खडंीय बेटे यरुोपीय मोठी बेटे, जपान इ�यादी देश भूमीसाठी ���थळ �देशाशी 
�पधा� करीत आहेत अशी वा�तिवकता आज आढळून येते कडाभूमी �या दो�ही भागावर 
पूण�पणे िनय�ंण ठेव�यास जगावर िनय�ंण ठेवता येईल तर कडा भूमीचे िवभाजन के�यास 
जग सतंिुलत अव�थेत येईल. 

ि�द�त�रय प�त  (अंतग�त गाभा  आिण कडा भूमी  ) 

�पाइकमनने जगाला दोन �तरामं�ये िवभागले - 

A) अंतग�त  गाभा 

• हे मम�भूमी सारखेच आहे 

• �या�ंया मते  मम�भूमी  हा भौितकशा�ीय अडचण�चा �देश आहे �याम�ये अडथळे आिण 
टोका�या हवामानिवषयक मया�दा आहेत उदा. सायबे�रया 

• ससंाधने स�ु आहेत 

• मानवी लोकसं�या अनपु�ध  आह े

• हा नैसिग�क िक�ला िकंवा संरि�त जमीन नाही 

• िशवाय, या �देशात आिदवास�ची व�ती आहे आिण येथे आिदम स�ंकृती आह े आिण 
कोण�याही �कार ेजगा�या भूराजनीतीवर �याचा प�रणाम होऊ शकत नाही. ही सम�ृी 
नसलेली मागास भूमी आह.े 

B. कडा भूमी   

• आतील च�ंकोर �माणेच आिण आधिुनक स�यतेचा इितहास िलिहणा�या सव� भ�य 
सागरी श�� आहेत 

• कडा भूमी  चे सव� �े� पा�याशी जोडलेले आहे �हणजचे सम�ु िकंवा महासागर उदा. 
चीन, भारत, आिसयान देश, आखाती देश इ 

• �पायकमॅनला - "मम�भूमी  कडा भूमी  पे�ा कमी मह�वाचा वाटला" आिण �याचे �िस� 
वा�य होते 

"कडा भूमी  युरिेशयावर कोण िनयं�ण ठेवते, युरिेशयावर कोण रा�य करते तो 
जगा�या प�रि�थतीवर  िनयं�ण ठेवतो" 

कडा भूमी   िस�ातंावर खालील कारणावं�न टीका कर�यात आली आहे: 

• �पायकमॅनने जागितक शातंतेला �ो�साहन दे�यासाठी जागितक समदुाय आिण सयं�ु 
रा�� सघंा�या (UNO) भूिमकेला कमी लेखले 
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• आज जग हे एक जागितक गाव आहे आिण आंतररा��ीय कायदा �ादेिशक िव�ताराला 
परवानगी देत नाही. 

 

 

 

 

 

 

 

 

आकृती 4.1. मम�भूमी  आिण कडा भूमी   िस�ातंाचे �ाितिनिधक रखेािच�  

Source: https://lotusarise.com/heartland-and-rimland-theory-upsc/#three-
tiers 

जागितक �णाली ��ीकोन- गाभा व  प�रघ �ा�प  

जगातील देश दोन �मखु जागितक �े�ामं�ये िवभागले जाऊ शकतात: "गाभा " आिण 
"प�रघ." म�ुय जागितक श�� आिण �हाची सपं�ी असले�या देशाचंा समावेश आह.े 
प�रघात असे देश आहेत जे जागितक सपं�ी आिण जागितक�करणाचे फायदे घेत नाहीत. 

गाभा  आिण प�रघ िस�ांत 

ही जागितक रचना का िनमा�ण झाली याची अनेक कारणे अि�त�वात आहेत परतं ु
सव�साधारणपणे बोलायचे झा�यास जगातील गरीब नाग�रकानंा जागितक सबंंधामं�ये 
सहभागी हो�यापासून रोखणार े अनेक शारी�रक आिण राजक�य अडथळे आहेत. गाभा 
आिण प�रघ देशामंधील सपं�ीची असमानता आ�य�कारक आह.े ऑ�सफॅमने नमूद केले 
आहे क� जगातील 2017 मधील 82 ट�के उ�प�न सवा�त �ीमंत एक ट�के लोकाकंडे गेले 
आहे. 

गाभा 

सयं�ु रा�� सघं मानव िवकास िनद�शाकंा�दार े�मवारीत पिहले  20 देश हे सव� क� ��थानी 
आहेत. येथे जगभरातील साम�य� आिण �भावा�या पदावंर असलेले लोक बह�धा 
गा�याम�ये वाढलेले िकंवा िशि�त केले जातात (जवळपास 90 ट�के जागितक ने�यानंी 
पा�ा�य िव�ापीठातून पदवी �ा� केली आहे). 
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प�रघ 

हालचाल कर�याची मया� िदत �मता आिण इतरासंह कुटंुबाला आधार दे�यासाठी मलुाचंा 
वापर यासह अनेक योगदान देणा�या घटकामंळेु प�रघात लोकस�ंया गगनाला िभडत आहे. 
�ामीण भागात राहणार े बरचे लोक शहरामं�ये सधंी ओळखतात आिण �यानंा आधार 
दे�यासाठी परुशेा नोक�या िकंवा घर ेनसतानाही ते तेथे �थलातंर करतात. समुार ेएक अ�ज 
लोक आता झोपडप�ीत राहतात सयं�ु रा��ा�ंया अंदाजानसुार जगभरातील 
लोकस�ंयेतील बह�ताशं वाढ प�रघात होत आहे. �ामीण-ते-शहरी �थलातंर आिण 
प�रघातील उ�च ज�मदर या दो�हीमळेु महानगर, आठ दशल�ाह�न अिधक लोकस�ंया 
असलेले शहरी भाग आिण 20 दशल�ाह�न अिधक लोकस�ंयेसह िवशाल महानगर,े शहरी 
भाग िनमा�ण होत आहेत. मेि�सको िसटी िकंवा मिनला या सार�या शहरामं�ये झोपडप�ी 
�े�े आहेत �यात 2 दशल� लोकाचंा समावेश असू शकतो �याम�ये कमी पायाभूत सिुवधा, 
ग�ुहेगारी, कोणतीही आरो�य सेवा नाही आिण मोठ्या �माणात बेरोजगारी आहे. 

४.६ सीमा आिण सरह�  सकं�पना- �थलीय आिण सागरी सदंभ�- सीमा 
िनिम�तीची �ि�या- सा�ंकृितक आिण वािंशक ओळख- बफर रा�य 
आिण म�यवत� �े�  

• सीमा- दोन भूभागामंधील सीमा (उदा.: िज�हे, रा�ये, देश) ही �या�ंयामधील िवभाजक 
रषेा आह.े 

एखा�ा रा�यास दसु�या रा�यापासून अलग करणारी रषेा ती �या रा�याचंी सीमा असते 
��येक रा�याचा एक िविश� िव�तार व आकार असतो रा�याचा िव�तार हा अ�यतं �भावी 
घटक असून तो िनि�त �व�पाचा असावा असे अपेि�त असते हा िव�तार िविश� देशानंी 
मया�िदत केलेला असतो अशा�कार े रा�याची िव�तार मया�दा �प� करणारी रषेा �हणजे 
सीमा होय रा�या�या सीमे�या आत �या रा�याचे अिधकार व कायदे असतात ��य� 
नकाशाम�ये सीमा ही केवळ अिधवेशने दाखवली जात असते पण सीमा ही �या रषेे�या 
ऊ�व� व अधः िदशेत ही असते �हणजेच रषेे�या वरील अवकाश व खालील बह� अंतग�त भाग 
याचाही सीमे अंतग�त समावेश होतो 

• सरह� - सीमा �हणजे लोकानंा ओलाडं�यासाठी अिधकृत िबंदू असलेली सीमा असते 
इथे  अनेकदा र�क असतात. 

सरह�  �हणजे असा, िवभाग जो कोणाचाही  िनि�त झालेला नाही  .दो�ही िवभागातील 
लोक �यात �वेश क� शकतात पण ह�क सागूं शकत नाहीत तसेच कोण�याही देशाचा 

सपूंण� ह�क नाही.  

o �थलीय - जे�हा सीमेवर लोकानंा ओलाडं�यासाठी अिधकृत िबंदू असतात, बह�तेकदा 
जिमनीवर र�क असतात ते�हा �याला �थलीय सीमा �हणतात. 
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o सागरी- जे�हा सीमा ही लोकानंा ओलाडं�यासाठी अिधकृत िबंदू असलेली सीमा असते, 
अनेकदा महासागर आिण सम�ुासार�या पा�या�या प�ृभागावर र�क असतात, ते�हा 
�याला सागरी सीमा �हणतात. 

• सीमा िनिम�तीची �ि�या 

सीमा �शासक�य एकका�या �ादेिशक मया�दा दश�वते. भूतकाळात राजेशाही आिण वसाहत 
राजवटीत, सीमा िनिम�ती य�ुे आिण श�ा� बळावर �ादेिशक क�जावंर अवलंबून होती. 
�यामळेु य�ुा�ंार े �देश ता�यात घेणे आिण प�ुहा ता�यात घेणे ही एक सामा�य घटना 
होती.कालातंराने, सीमा िनिम�ती सा�ंकृितक आिण वािंशक ओळखीवर अवलंबून होती. 
समान स�ंकृती आिण जातीचे लोक �या�ंया पसतंी�या आिण यो�यते�या �देशात एक� 
येऊ लागले आिण �यामळेु सीमा तयार झा�या. 

आज�यासार�या राजक�य सरंचनां�या आगमनाने, �शासक�य सीमा िचि�त /िनि�त 
झा�या आिण यगुानयुगुे पाळ�या जातात. तथािप गावांचे िवलीनीकरण क�न शहर 
बनिव�याची, िज��ांचे िवलीनीकरण िकंवा िवभाजन क�न रा�य िनमा�ण झा�याची 
उदाहरने आहेत. 

�हणून असा िन�कष� काढला जाऊ शकतो क� सीमा ही माणसा�या वारशाची एक गितशील 
पैलू आहे आिण ती तशीच राहील. 

सीमा िनिम�ती�या �ि�येत दोन �कार�या जिमनी िकंवा �े� िवकिसत होतात उदा. बफर 
रा�ये आिण म�यवत� �े�. 

o बफर रा�ये - बफर रा�य �हणजे दोन �ित�पध� िकंवा सभंा�य श��ुव असले�या 
महास�ामं�ये असलेला देश. �याचें अि�त�व कधीकधी �या�ंयातील सघंष� टाळ�यासाठी 
िवचार केला जाऊ शकतो. बफर रा�य हे काहीवेळा दोन मोठ्या श���या दर�यान 
असले�या �े�ावर पर�पर सहमती असलेले �े� असते जे कोण�याही एका श���या 
सै�याचे वसती�थान  न कर�या�या अथा�ने िनश�ीकरण केले जाते (जरी �याचे �वतःचे 
सै�य असेल). सभोवताल�या श��पैक� एकाने बफर रा�यावर आ�मण के�याने अनेकदा 
या श��म�ये य�ु होईल. इ�ायल आिण सी�रया या�ंयातील लेबनॉन हे बफर �टेटच े
उदाहरण आहे. 
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o म�यवत� �देश - हा एक �देश आहे जो सपूंण�पणे दसु� या रा�या�या �देशाने वेढलेला 
असतो. म�यवत�  �ादेिशक भाग पा�याम�ये देखील अि�त�वात असू शकतात. म�यवत� 
भागाचंा  वापर काहीवेळा अयो�यरी�या दसु� या रा�याने वेढलेला �देश दश�िव�यासाठी केला 
जातो. म�यवत� भागाचे  उदाहरण लेसोथो आहे जे दि�ण आि�केने वेढलेले आहे. 

आकृती  4.2: लेबनॉन सी�रया आिण इ�ायलमधील बफर रा�य 

 *Source: www.https://brandon-heiblum.medium.com 

४.७  िनवडणूक राजकारणाची गितशीलता- भारतीय सदंभ�- 
जागितक�करण आिण समकालीन भू-राजकारण 

               आकृती  4.3: दि�ण आि�केतील लेसोथो; *Source: www.mappr.co 
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• भारतातील िनवडणकु�चे राजकारण 

जगातील दसु�या �माकंा�या लोकस�ंयेचा देश असले�या भारतातील िनवडणकुांचे वण�न 
"तमाशा" िकंवा  "उ�सव " असे केले जाते कारण मोठ्या �माणात मतदान होते. एकशे 
अडतीस कोटी पे�ा अिधक लोकस�ंये�या या देशातील 714 दशल� मतदार पढुील पाच 
वषा�साठी जगातील सवा�त मोठ्या लोकशाहीचे नेत�ृव कोण करणार हे ठरवतील. 2004 �या 
िनवडणकु�त 230 राजक�य प�ाचें 5,400 उमेदवार उभे होते. 2009 म�ये, जवळपास 
िततकेच उमेदवार ससंदे�या जागासंाठी उभे रािहले. सधुा�रत �शासन, वाढलेली 
सामािजक-आिथ�क समानता आिण ग�रबी िनमू�लनाचे वाढलेले �य�न यासार�या 
सधुारणांचे आ�ासन देऊन िनवडणूक उमेदवार मतासंाठी �पधा� करतात. ग�ुहेगारी न�दी 
असलेले �� राजकारणी, जात आिण धमा�वर आधा�रत राजकारण आिण दसुरीकडे मत 
खरदेीचे आरोप लोकशाही �ि�येला कलंिकत करत आहते. 

o संसद 

सवैंधािनक लोकशाहीचे वे�टिम��टर मॉडेल हे भारता�या ससंदीय �यव�थेचा पाया आहे, 
जी ि�िटश वसाहतवादी राजवटीचा वारसा आहे. ससंदेची दोन सभागहृामं�ये िवभागणी 
केली जाते. रा�यसभा, �याम�ये 250 सद�य आहेत आिण रा�य िवधानसभे�ार ेिनवडले 
जातात (12 सद�य रा��पती�ार ेनामिनद�िशत केले जातात), आिण लोकसभा, �याम�ये 
543 सद�य आहेत आिण ते थेट लोकातूंन िनवडले जातात ( रा��पत�नी नामिनद�िशत 
केले�या अ�ँलो इंिडय�ससाठी राखीव दोन अित�र� जागासंह). लोकसभेत मतदार अशा 
िनवडणूक प�ती�या आधार ेउमेदवार िनवडतात �याम�ये ��येक िज��ात सवा�िधक मते 
िमळालेली �य�� िजकंते. 

भारतीय रा�यघटनेनसुार ��येक रा�याने अनसूुिचत जाती आिण अनसूुिचत जमात�साठी 
(पूव� अ�प�ृय �हणून ओळखले जाणार,े देशा�या �तरीकृत सामािजक �यव�थेतील सवा�त 
कमी) जागा �या�ंया रा�यातील लोकस�ंये�या �माणात राखीव ठेव�या पािहजेत 
जेणेक�न किन� सभागहृात ऐितहािसक��्या उपेि�त गटाचें राजक�य �ितिनिध�व 
सिुनि�त होईल. ससंदेचे याचाच अथ� या गटातंील उमेदवारच राखीव मतदारसघंात 
िनवडणूक लढव�यास पा� आहेत. 2009 �या िनवडणकु�त अनसूुिचत जाती�या 
उमेदवारासंाठी 84 जागा राखीव हो�या आिण अनसूुिचत जमाती�या सद�यासंाठी 47 
जागा राखीव हो�या, �या ससंदे�या किन� सभागहृातील एकूण जागापैंक� 24 ट�के हो�या. 
मिहलासंाठी 33 ट�के आर�णाची मागणी करणार े िवधेयक संसद आिण रा�य 
िवधानसभेत गे�या दशकभरापासून जोरदार चच�चा िवषय आहे. 

पंत�धान हा किन� सभागहृात बह�मत असले�या प�ाचा िकंवा आघाडीचा नेता असतो. 
कोण�याही एका प�ाला िकंवा आघाडीकडे बह�मत नस�यास सवा�त मोठ्या प�ा�या िकंवा 
आघाडी�या ने�याची पंत�धान �हणून िनय�ु� केली जाते आिण �यानतंर सपूंण� किन� 
सभागहृाचा िव�ास िजकंला जातो. 
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o प� 

या�णी, भारतात शेकडो राजक�य प� िनवडणूक आयोगाकडे न�दणीकृत आहेत �यापैक� 
सात रा��ीय प� आहते. सवा�त मोठे भारतीय रा��ीय का�ेँस आिण �याचें �ित�पध� 
भारतीय जनता प� आहेत. 

�मखु राजक�य प� पढुील �माणे आहेत: 

1. भारतीय रा��ीय का�ेँस 

2. भारतीय जनता पाट� 

3. बह�जन समाज प� 

4. भारतीय क�यिुन�ट प� 

5. भारतीय क�यिुन�ट पाट� (मा�स�वादी) 

6. रा��वादी का�ेँस पाट� 

7. रा��ीय जनता दल 

o जात आिण धमा�ची भूिमका 

भारतीय राजकारण येथे उपि�थत असले�या िविवध जाती आिण धमा�वर आधा�रत आह.े 
पिहली घटना 1909 म�ये घडली जे�हा ि�टीशानंी धमा�वर आधा�रत �वतं� मतदार सघं 
�थापन कर�याचे धोरण अंमलात आणले. ते�हापासून देशात �ाम�ुयाने राजक�य 
�वाथा�साठी अनेक धमा�वर आधा�रत घटना घड�या आहेत. उदा. 

1. 1984 म�ये पंत�धान इंिदरा गाधंी या�ंया ह�येनतंर शीख िवरोधी दगंलीनतंर शीख 
क�रतावाद. 

2. मिु�लम मिहलेला पोटगी दे�याचा 1985चा सव��च �यायालयाचा िनकाल र� करणा�या 
काय�ाला पािठंबा दे�याचा पंत�धान राजीव गांध�चा िनण�य. 

3. भाजपचा उदय आिण अयो�येतील बाबरी मशीद न� कर�याचे आवाहन. 

4. का�मीरमधील वाद आिण गे�या दोन दशकामं�ये अनेक र�रिंजत िहदूं-मिु�लम दगंे 
भडकले �यामळेु लोकानंा धािम�क गटात िवभागले गेले. 

�याच�माणे देशातील मागासवग�यानंा मता�ंया मा�यमातून राजक�य��्या वेठीस 
धर�यासाठी िविवध मा�यमातूंन नेहमीच �भाव टाकला गेला आहे. 

• जागितक�करण आिण समकालीन भौगोिलक राजकारण 

जागितक�करणाने जगाला राह�यासाठी आिण �वासासाठी लहान �थान बनवले आह.े 
यामळेु देशा�ंया सीमा ओलाडं�याचे िनयम खूपच सोपे झाले आहेत. यामळेु अिधक आिथ�क 
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िवकास झाला आहे आिण लोकाचें ता�परुते आिण कायम�व�पी �थलातंर वाढले आह े
�यामळेु या �े�ामंधील कठोर सीमा िनब�ध  दूर झाले आहेत. �हणूनच, असे �हणता येईल 
क� जागितक�करणाचा स�या�या भू-राजनीतीवर खूप �भावशाली �भाव आहे �यामळेु 
�याची रचना बदलत आहे. ��येक देश आता कोण�या ना कोण�या उ�पादनासाठी िकंवा 
सेवेसाठी इतर देशांवर अवलंबून आहे �यामळेु एकमेकामं�ये ससुवंादी सबंंध राखणे 
आव�यक आहे. जरी काही देश अजूनही जमीन, स�ा आिण राजकारणावर लढत असले 
तरी, जागितक सामंज�याची गरज ओळखून जागितक राजकारण आिण आंतररा��ीय 
सबंंध िटकवून ठेवणे मह�वाचे आहे. अशा �कार ेअसे �हणता येईल क� राजेशाही  िकंवा 
रा�य य�ुापंासून शातंतापूण� संबंधाकंडे वेगवान  बदल झाला आहे. 

४.८  साराशं 

थोड�यात हे समजले जाऊ शकते क� भू-राजकारण हा सव� मानवी ि�या�ि�याचंा  आधार 
आहे. भू-राजक�य म�ेु टाळले तर जगात शातंता आिण सौहाद� नादूं शकते आिण �याउलट 
भू-राजक�य म�ेु टाळले नाहीत तर मा� जगात शातंता नादंणार नाही. 

४.९  तुमची �गती तपासा 

I. चूक  िकंवा बरोबर  

a) १९०४ म�ये एच.ज.े मॅक� डरने माडंले�या भू-राजक�य मम�भूमी िस�ा�ता�दर े  पिहले 
�प�ीकरण िदले गेले. 

b) मॅक� डरने �याचा िस�ातं मक� टर�या नकाशा ��ेपणा�या आधार ेतयार केला. 

c) �पायकमॅनने जागितक शातंतेला �ो�साहन दे�यासाठी जागितक समदुाय आिण यनुो�या 
भूिमकेला कमी लेखले. 

d) दोन भूभागामंधील सीमा (उदा.: िज�हे, रा�ये, देश) ही �या�ंयामधील िवभाजक रषेा 
आहे. 

e)  जागितक�करणाने जगाला राह�यासाठी आिण �वासासाठी लहान �थान बनवले आहे. 

II. �रका�या जागा भरा  

a. _________ हे एक �वत�ं, साव�भौम सरकार आहे जे िविश� �े�ीय प�रभाषेत आिण 
सीमा असले�या �े�ावर िनय�ंण ठेवते 

(रा��, रा�य, रा��-रा�य) 

b. ________ हा लोकाचंा एक समूह आह े जो �वतःला सामाियक सा�ंकृितक िकंवा 
ऐितहािसक िनकषावंर आधा�रत एकसधं आिण ससुगंत एकक �हणून पाहतो. 

(रा��, रा�य, रा��-रा�य) 
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c. _________ ही एक एकसधं रा��ाची क�पना आहे जी �या�या �वत:�या साव�भौम 
रा�या�ार ेशािसत असते     - िजथे ��येक रा�यात एक रा�� असते. 

(रा��, रा�य, रा��-रा�य) 

d. जे�हा दोन भूभागामंधील सीमा जिमनीवर आधा�रत असते ते�हा �याला ________ 
�हणतात 

(सीमा, सीमा, �थलीय सीमा) 

e. दोन भूभागामंधील सीमा (उदा.: िज�हे, रा�ये, देश) जी �या�ंयामधील िवभाजक रषेा 
आहे ितला __________ �हणतात. 

(सीमा, सीमा, �थलीय सीमा) 

III. बह�पया�यी ��. 
1.  अनेकदा र�कासंह लोकानंा ओलाडं�यासाठी अिधकृत िबंदू असलेली ही सीमा आह,े 

याला .....�हणतात  
a सीमा 
b सरह� 
c बफर �े�  
d म�यवत� �े�  
 

2. हा दोन �ित�पध� िकंवा सभंा�य महान श� ुश���या म�ये असलेला देश आह.े 
a सीमा 
b सागरी सीमा 
c बफर �े� 
d म�यवत� �े� 
 

3. हा एक �देश (िकंवा एकाचा भाग) आह ेजो सपूंण�पणे दसु� या रा�या�या �देशाने वेढलेला 
आहे. 

a सीमा 
b सागरी सीमा 
c बफर �े� 
d म�यवत� �े� 
 

४.१०  �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र े
 

I a. खर े

I b. खर े

I c  खर े

I d . खर े



  

 

सामािजक-सां�कृितक आिण                 
राजक�य भूगोल 

108 

I e . खर े

II a. रा�� 

II b. रा�य 

II c. रा��-रा�य 

II d. �थलीय सीमा 

II e.सीमा 

III b. सरह� 

III d. म�यवत� �े� 

III d. म�यवत� �े� 

४.११  काय� 

जगातील �मखु भू-राजक�य सम�याचंी यादी तयार करा आिण सीमा िनिम�तीची कारणे 
समजून घे�याचा �य�न करा. 
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