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Course Rationale: The course  introduces  students  to  the  way  
development  is  conceptualized & contested in social science literature. It 
familiarizes students with the various perspectives on development, their 
alternatives & critiques. A review of the debates on development allows 
for a better understanding of contemporary issues in the field. 

Unit I: Introduction 
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change 

• Modernization & Development 

• Human Development Index 

• Environment and Development 

Unit II: Theoretical Issues 
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• P. Bourdeiu & R. Putnam- Social Capital 

• Amartya Sen/ J. Dreze - Capabitity / Rights Based Approach 

• Gender and Development 

Unit IV: Development Issues: Indian Context 
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• Centralism & Hegemony (1970s- 1980s) 
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१ 
क�पनाचंे  ऐितहािसक �थान:  

�गती, िवकास आिण सामािजक प�रवत�न 

HISTORICAL LOCATION OF THE IDEAS: 
PROGRESS, GROWTH, EVOLUTION AND 

SOCIAL CHANGE 

घटक रचना  

१.०  उ�ी� े 

१.१  ��तावना  

१.२  �बोधन यगु  

      १.२.१ �बोधनातील म�ुय क�पना  

      १.२.२ �बोधनाचा �भाव 

१.३ सामािजक प�रवत�न , उ��ातंी , िवकास आिण �गती या सकं�पना 

     १.३.१ सामािजक उ��ातंी 

     १.३.२ सामािजक प�रवत�न  आिण �गती 

     १.३.३ िवकास सकं�पना 

     १.३.४ िवकासाचा बौि�क सदंभ� 

१.४ िन�कष� 

 

१.० उ�ी� े: OBJECTIVES  

 

 �बोधना�या यगुाशी सबंंिधत ऐितहािसक अंत���ी �दान करणे  

 िवकास, �गती आिण उ��ातंी�या सकं�पनाचें परी�ण करणे\ 
 

१.१ ��तावना : INTRODUCTION 

 
िवकास ही अशी �ि�या आहे जी वाढ, �गती, सकारा�मक बदल िकंवा भौितक, आिथ�क, 
पया�वरणीय, सामािजक आिण लोकस�ंयाशा�ीय घटकाचंी भर घालते. िवकासाचे उ�ी� 
�हणजे लोकस�ंयेची पातळी व जीवनदजा� वाढिवणे, पया�वरणा�या गणुव�ेशी तडजोड न 
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करता रोजगारा�या सधंी िनमा�ण करणे.िवकास त�काळ  िदसत नाही िकंवा तो उपय�ु 
असावयाची आव�यक नाही, �यात प�रवत�न  स�ु ठेव�यासाठी गणुव�ेत बदल आिण 
प�रि�थती तयार कर�या�या िविवध पैलूंचा समावेश आहे. 
 

१.२ �बोधन कालखंड / युग: THE AGE OF ENLIGHTENMENT 

 
�बोधन ही एक शि�शाली ताि�वक, बौि�क आिण सां�कृितक चळवळ होती िजने  
सतरा�या शतका�या म�यापासून अठरा�या शतका�या उ�राधा�त यरुोपमधील क�पना�ंया 
(नव िवचारा�ंया ) जगावर अिधरा�य गाजवले. याची म�यवत� क�पना अशी अिधकार 
आिण कायदेशीरपणा चे  �ाथिमक �ोत आहेत. या चळवळीने �वातं�य, �गती, सिह�णतुा, 
बंध�ुव, घटना�मक �शासन, चच� आिण रा�य या �यव�थाना वेगळे करणे यासार�या 
आदशा�ना चालना िदली. अंध��ा आिण धािम�क अंध��ापासून म�ुता आिण वै�ािनक 
परामश� आिण िव�ेषणवाद  या चळवळीवर जोर दे�यात आला आहे. �यात �गतीशील 
अज�ड्यावर िवचार कर�याचे �वातं�य आिण नाग�रका�ंया राजक�य ह�कांचा समावेश 
होता. 

 

समकालीन जगावर �बोधनाचा दीघ�काळ प�रणाम झाला आह.े नागरी समाज, मानवी व 
नागरी ह�क आिण अिधकाराचें पथृ�करण यासह आधिुनक लोकशाही�ार े समिथ�त 
केले�या मूलभूत क�पना ही �बोधनाची  िनिम�ती आहेत. सामािजक िव�ान आिण 
मानवशा�े  शै�िणक िव�ाशाखा; अनभुवा�मक प�त��या आधारावर �यांची मळेु 
�बोधना�या यगुात आहेत. या सव� घडामोडी यरुोिपयन सशंोधन आिण अमे�रका, आिशया, 
आि�का आिण लॅिटन अमे�रके�या वसाहतीकरणाशी सबंंिधत आहेत. काही 
इितहासकारानंी �बोधनाची  �या�या जगा�या इितहासातील यरुोिपयन �णाचा �ारभं िबंदू 
आिण उव��रत जगावरील यरुोिपयन वच��वाचा दीघ�काळ �हणून केली. 
 
१.२.१  �बोधनातील �मखु  क�पना: Major Enlightenment Ideas: 

१८  �या शतका�या म�यभागी, यरुोपम�ये त�व�ान आिण वै�ािनक ि�याचंा िव�फोट 
झाला. या ि�याकलापानंी �या वेळी �चिलत पारपंा�रक मत आिण मत�वाहानंा आ�हान 
िदले. त�व�ाना�या चळवळीचे नेत�ृव �हो�टेअर आिण जीन-जॅक �सॉ यानंी केले होते 
�यानंी ��ा आिण कॅथॉिलक मताऐंवजी कारणानसुार समाजासाठी, नैसिग�क काय�ावर 
आधा�रत नवीन नागरी �यव�थेसाठीआिण �योगावंर आिण िनरी�णावर आधा�रत 
िव�ानासाठी यिु�वाद केला. राजक�य त�ववे�ा मॉटे���यू यानंी �शासनाम�ये स�ा 
िवभाजन  कर�याची क�पना आणली. 

 
�बोधन  िवचार दोन वेग�या मागा�नी अवलंिबला गेला. मूलगामी �बोधन  ि�पनोझा�या 
त�व�ानाने �े�रत केले होते. या िवचारसरणीने लोकशाही, �य�� �वातं�य, अिभ�य�� 
�वातं�य आिण धािम�क अिधकार िनमू�लनाचे समथ�न केले. िवचारसरणीची दसुरी 
िवचारधारा अिधक मवाळ  मानली जात असे आिण रनेे डेकाट�स, जॉन लॉक, ि��न व�ुफ, 
इसाक �यूटन आिण इतरानंी �याचे समथ�न केले. याचा हेतू  स�ा आिण ��ा या�ंया 
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दर�यान असलेली पारपंा�रक िवचार �णालीतील सधुारणा कर�या�या जागा शोध�या�या 
उ�ेशाने आहे. 
 
�बोधन चचा�िव�ात  आिण िवचारात अ�ेसर भूिमका िनभावणारी आणखी एक िव�ाशाखा 
�हणजे िव�ान. बरचे �बोधना�मक लेखक आिण िवचारवतं िव�ानातील पा��भूमी मानणारे 
आहेत. �यानंी म�ु भा�य  आिण िवचारा�ंया िवकासा�या मदतीने धम� आिण पारपंा�रक 
अिधकारा�या उ�चाटनाशी  वै�ािनक �गती जोडली. मोकळेपणाने बोलणे, �बोधन  
िव�ानाने अनभुववाद आिण तक� सगंत िवचारानंा खूप मह�व िदले आिण �गतीचा व 
�बोधनाचा आदश� �थािपत केला. 

 

�बोधन  हा आधिुनक पा�ा�य राजक�य आिण बौि�क स�ंकृतीचा पाया मानला जात आहे. 
पि�मेकडील राजक�य आधिुनक�करणाने लोकशाही मू�ये आिण स�ंथा आिण आधिुनक, 
उदारमतवादी लोकशाहीची िनिम�ती केली. �याच�माणे धमा�त, �बोधना�या  काळातील 
भा�य ही यरुोपमधील धािम�क सघंषा��या मागील शतकाला िदलेली �िति�या होती. �बोधन 
िवचारवतंानंी संघिटत धमा�ची राजक�य श�� कमी कर�याचा �य�न केला आिण �या�ार े
असिह�ण ुधािम�क य�ुा�या दसु� या यगुाला रोखले. या दर�यान, इं�लंडम�ये १७६० �या 
दशकात तािं�क शोध, शहरीकरण आिण वाहतूक आिण दळणवळणा�या नवीन �कारामंळेु 
औ�ोिगक �ातंी स�ु झाली. स�ुवातीला ही �गती िव�ानापासून �वतं� होती, परतं ु १९ 
�या शतका�या शेवटी अिभयािं�क� आिण कृषी तं��ान आिण उपयोिजत िव�ाना�या 
'वै�ािनकरण' �या बेकोिनयन आदशा�नसुार �यांचे उप�म तयार कर�यास िशकले. 
 
१.२.२ �बोधनाचा �भाव / प�रणाम:Impact of Enlightenment: 

इ.स. १७८९ म�ये स�ु झाले�या �� च रा�य�ातंीला �ेरणा दे�या�या िवचारांनी म�ुय 
भूिमका बजावली आिण उ�च�ू�ंया िविश� ह�का�ंया िवरोधात सामा�य लोका�ंया 
ह�कावंर जोर िदला. �बोधना�मक लेखकानंी सरकार आिण समाज याब�ल दीघ�काळ 
धारण केले�या क�पनांना आ�हान िदले. �या�ंया िस�ातंाने अखेरीस १८०० �या दशकात 
अमे�रकन आिण �� च �ातंी आिण इतर �ािंतकारक चळवळ�ना �े�रत केले. 

 
�ान�ान ही एक चळवळ आिण मनाची ि�थती होती. �बोधन यगुाने ‘सामािजक बदल’, 
‘उ��ातंी’, ‘िवकास’ आिण ‘�गती’ या क�पनानंा कोरले व बळकटी िदली. पढुील िवभाग 
या ��येक सकं�पनेवर िवचार करले. 
 

१.३ सामािजक बदल, िवकास, िवकास आिण �गतीची बाबी: THE 

CONCEPTS OF SOCIAL CHANGE, EVOLUTION, 
DEVELOPMENT AND PROGRESS: 
 
समाजशा�ीय िस�ातंा�ंया �या�ीत, सामािजक बदल, सामािजक उ��ातंी, सामािजक 
िवकास आिण सामािजक �गती यासारखे अनेकदा समानाथ� �हणून मानले गेले आहेत. ह े
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िभ�न �कार ेहाताळले जाऊ शकते, परतं ुतािक� क�र�या जोडले�या अटी आहेत. हा िवभाग 
या अट�चा  तपशीलवार िवचार करतो. 
 
१.३.१ सामािजक उ��ांती: Social Evolution: 
जीवशा�ीय �ि�कोनातून समज�या गेले�या उ��ातंीचा अथ� असा होतो क� �याम�य े
पदाथ�  एका सा�या अव�थेतून एका जिटल ि�थतीत जातो. तथािप, असा िवकास नेहमी 
अशा जीवा�ंया ज�मजात गणुांमळेु होतो आिण कोण�याही बा� घटकामळेु नाही. 

 

डािव�नने तयार केलेली �जात�ची उ�प�ी ही सजीवा�ंया िवकासा�या घटनेिवषयी 
क�पनानंा पारदश�क  कर�यास मदत करते. तथािप, �यापूव�ही काही िवचारवतंा�ंया 
लेखनातून िवकासाची सकं�पना �ितिबंिबत झाली. हब�ट�  �पे�सरने स��ीय सा��यतेचा 
िस�ातं माडंला. हे कायम ठेवते  क� जगातील सव� सजीवांम�ये उ��ातंी�या िवकासा�या 
सामा�य �ि�येचा सामािजक िवकास हा फ� एक भाग आहे. सो�या �व�पातील समाज 
जिटल �व�पात िवकिसत होतो. समाज �या�या िविवध जीवामं�ये एक�करण आिण 
िभ�नतेची काय� पूण� करतो. याचा प�रणाम असा होतो क� समाजातील एकाच घटकातून 
िभ�न सामािजक �यव�था िनमा�ण होतात. 

 

�प�सरने समाजा�या उ��ातंीत तीन ट��याचें वण�न केले; �हणजेः �ारिंभक ट�पा 
‘एक�ीकरण’ �हणून ओळखला जातो, दसुरा ट�पा ‘भेदभाव’ �हणून आिण अंितम ट��यात 
‘िनधा�र’ �हणून ओळखला जातो. 

 

सामािजक िवकासा�या �ाथिमक ट��यात, समाजातील िविवध घटकानंा एकि�त केले जावे 
आिण एक ‘�यव�था’ �थापन करावी लागेल. उदाहरणाथ�, कुटंुबातील स�ंथा ही एक 
मूलभूत सामािजक एकक मानली जाते. येथे सामािजक उ��ातंीचा पिहला ट�पा �हणजे 
कुटंुबे एक� आणणे आिण समाज �हणून ओळख�या जाणा� या मोठ्या सामािजक 
घटकाम�ये �यांचे एकि�करण. िवकासा�या दसु�या  ट��यात, भेदभाव कर�याचे काय� 
सामािजक समूहातूंन �ितिबंिबत झाले आिण िविवध वग�, जाती आिण जमाती उदयास 
आ�या. अंितम ट��यात, समाजातील वेगवेगळे िवभाग एक� आले आिण ससुवंाद आधा�रत 
नवीन सामािजक रचना �थापन केली. �ढिन�य कर�याची ही अव�था सामािजक 
�यव�थे�ार ेदश�िवली जाते �या�ार ेससुवंाद आिण समतोल साधला जाऊ शकतो. 
 
मॅक आय�हर आिण पेज यांनी सामािजक उ��ातंी�या बाबतीत िभ�नते�या �ि�ये�या 
मह�वावर  जोर िदला आहे. �या�ंया मते सामािजक उ��ातंी �हणजे सामािजक 
�यव�थेम�येच अंतग�त बदल आहे  आिण अशा बदला�या प�रणामी �यव�थेम�ये काय�शील 
फरक आणता येतील. आिदवासी समाज  सा�या एकते�या  आधारावर अि�त�वात होते  
आिण �याचें �म िवभाजन िलंग आिण �य���या वयानसुारफारच पायाभूत होते. 
 

मॅक आय�हर आिण पेजनसुार आधिुनक जिटल समाजाची  ठळक वैिश�्ये स�या, स�ंथा-
आधा�रत आिदम समाजापे�ा वेग�या आहेत. पारपंा�रकपणे, मेसोपोटेिमया, पिश�या, भारत 
आिण चीन या भौगोिलक �देशातील स�ुवाती�या स�यते�या �ारभंापासून सकं�पनांचा 
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�सार कदािचत मानवी िवचारा�ंया आिण मानवी समाजा�या उ��ातंी�या िवकासास 
कारणीभूत असू शकतो.  
 

आणखी एक समाजशा��, िग�सबग� �हणतात क� उ��ातंी ही बदलाची �ि�या आहे जी 
काहीतरी नवीन तयार करते परतं ुस�ंमणाम�ये स�ुयवि�थत सात�य दश�िवते. िगनसबग�ची 
उ��ातंीची क�पना अशी आहे क� स�ंमणा�या �ि�येम�ये काहीतरी नवीन प�रचय होते, 
नवीन क�पना केवळ काही सामािजक घटकाची िनरतंरता असते जी कायम�व�पी असते. 
�या�ंया मते, उ��ातंीचा अथ� असा आहे क� तो आतून होणारा बदल आहे परतं ु ते बा� 
घटकामंळेु सामािजक उ��ातंीचीही ि�थती अस�याचेही जोरकसपणे िस� करतात. जे�हा 
समाजातील िवषय �हणजेच सद�यानंा िवचारात घेतले जाते ते�हा समाजातील िवकासवादी 
बदल चागं�या �कार ेसमजून घेतले जातात. 
 

१.३.२ सामािजक बदल आिण �गती:Social Change and Progress: 

�यापक अथा�ने सामािजक बदल �हणजे सामािजक सबंंधामंधील कोणताही बदल. 
अशा�कार े पािह�यास, सामािजक  बदल ही कोण�याही समाजात िनयिमत घटना आहे. 
सामािजक बदला�ंया  साव�ि�क मानवी �मतेला जैिवक आधार आह.े हे मानवी �जात��या 
लविचकता आिण अनकूुलतेम�ये आह.े मानवी घटनेत श�य ते बदल केले जातात जे 
जैिवक��्या (अनवुािंशक��्या) िनधा��रत केलेले नाहीत. दसु� या श�दातं, सामािजक बदल 
केवळ मानवी �जात��या जैिवक वैिश�्यामंळेुच श�य आह,े परतं ु वा�तिवक बदलाचें 
�व�प या �जात��या वैिश�्यांपय�त कमी केले जाऊ शकत नाही. 

 
सामािजक बदला�ंया अनेक क�पना िविवध स�ंकृत�म�ये आिण ऐितहािसक काळात 
िवकिसत के�या गे�या आहेत. हे खालील�माणे आहेतः १) घट  िकंवा अधोगतीची 
क�पना, २) च��य बदलाची क�पना, वाढ आिण घसरण नतंर�या आिण आवत� 
अव�थाचंा एक नमनुा आिण ३) सतत �गतीची क�पना. या तीन क�पना �ीक आिण रोमन 
परुातन काळात आधीपासूनच ��यात हो�या आिण �या काळापासून पा�ा�य सामािजक 
िवचारसरणीचे वैिश�्य आहते. �गतीची सकं�पना, िवशेषत: १७ �या आिण १८ �या 
शतका�या �बोधन चळवळीपासूनसवा�त �भावी क�पना बनली आहे. 
 

सामािजक �यव�थे�या रचनेत आिण काया�त  कोण�याही �कार�या बदलाचंा उ�लेख 
सामािजक बदल �हणून केला जातो. सव� सामािजक बदलांना �गती मानले जाऊ शकत 
नाही, कारण �गतीचा अथ� एक  पाऊल पढेु टाकणे असा आह.े  उ��ातंी�या �े�ाम�ये 
आप�याकडे एक�करण आिण िभ�नतेचे ट�पे आहेत. या सदंभा�त, �गती एका िविश� िदशेने 
िवकासासाठी उभी राहील जी मू�य-िनण�या�या िनि�त िनकषानंसुार एक पाऊल पढेु जाते. 

 

सामािजक प�रवत�नाची सकं�पना तट�थ आह,े कारण ती प�रवत�नाची िदशा �ितिबंिबत 
करीत नाही, मग ती नकारा�मक (आ�मकता) िकंवा सकारा�मक (�गती) िदशेने असेल. 
उ��ातंीकडे �वत: म�ये अंतिन�िहत आिण अप�रवत�नीय अशी दसुरी  िदशा नसली तरी 
काही िविश� िस�ातंानसुार काही मा�य असले�या त�वानसुारऊभे राहणे आव�यक आहे 
जे �याया�या िविश� त�वा�ार ेतयार केले गेले आहे.  
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िग�सबग� आपली �गतीची क�पना माडंतात आिण असे �हणतात क� �गती ही 'िवकास 
िकंवा उ��ातंी अशा िदशेने आहे जी मू�यातील तक� सगंत िनकष पूण� करते'. जर आपण 
�गती मोजायची असेल तर समाजाने केले�या नैितक �गतीची कसोटी  लागू करणे 
आव�यक आहे. 

 
कॉ�ट आिण �प�सर सार�या लेखकानंी असे �हटले आह े क� समाजा�या कोण�याही 
िवकासा�मक िवकासाचा अथ� असा झाला पािहज े क� �यात �गती आह.े हब�ट�  �पे�सर 
ठामपणे सागंतात क� सामािजक उ��ातंीचा एकच अथ� असा आह ेक� �याला �गती आह.े 
परतं ु या मतानंा आधिुनक लेखकानंी आ�हान िदले आहे. मॅक��हर यानंी �या�ंया प�ुतक 
‘सोसायटी’ म�ये असे �हटले आह े क� ‘िवकास’ ही एक वै�ािनक सकं�पना असूनही 
‘�गती’ला नैितक अथ� आहे. 
 
हॉबहाउस  �गतीशी सबंंिधत समान पैलूचा देखील पनु��चार करतात.�याचें असे िनरी�ण 
आहे  क� कोण�याही �पातील उ��ातंीचा अथ� असा होत नाही क� ते चागं�या �पात 
बदलत आह;े आिण �हणूनच आ�ही असा िन�कष� काढू शकत नाही क� उ��ातंीकरणातून 
समाज �गती होत आहे. �या�ंया मते, समाजातील एखादी �य�� जे�हा नैितक �गतीसाठी 
�य�न करते ते�हाच �गती होऊ शकते. सामािजक �गती, �हणूनच उ��फूत�तेने िच�हािंकत 
केलेली घटना नाही; �याऐवजी, ती समाजा�या सद�यानंी केले�या जाणीवपूव�क  �य�नाचें 
फिलत आहे. 
 
�गतीची सकं�पना एका आदश� समाजाची क�पना करते  �यात ��येक �य��ला �याचे 
ज�मजात गणु िवकिसत कर�याची संधी िमळेल �याम�ये सव� सामािजक सबंंध �वातं�य 
आिण समानते�या त�वावंर आधा�रत असतील आिण �या स�ंथा एकि�तपणे सामिुहक 
क�याण आिण क�याण सा�य कर�यासाठी �याचे सद�य काय� करतील.  तथािप, या 
��ीकोनातून पािहले तर मू�याचंी कसोटी लागू के�यािशवाय �गतीची सकं�पना समजली 
जाऊ शकत नाही आिण ती मू�यिनधा�रणाचंी बाब आह.े िवकास ही सकं�पना �हणून 
उ��ातंी  या मू�यावंर अवलंबून नाही. 

 
िव�ानाचें �हणणे आहे क� �या समाजात वै�ािनक िवकासास अडथळा आह े  तो समाज 
�गती करणार नाही, तर अशा िवकासास उ�ेजन देणा� याला �गती हो�याची श�यता आहे. 
सामािजक �गतीब�ल हे िनरी�ण आतापय�त वै�ािनक राह� शकते कारण ते केवळ 
सामािजक िवचारावंर आधा�रत आहे आिण केवळ नैितक िवचारावंर आधा�रत नाही. 

 
अिलकड�या काळात अशी मा�यता आहे क� तािं�क �ानाम�ये �गती के�याने सामािजक 
आिण नैितक �गती सिुनि�त होऊ शकत नाही. अशी भीती आहे क� वै�ािनक �ानाचा 
वापर िव�वसंक हेतूंसाठी केला जाऊ शकतो आिण �या�या चागं�या श��ला अटकाव क� 
शकते. 
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अनेक कारणामंळेु सामािजक शा�� �गती�या क�पनेशी सहमत नाहीत. �थम, मू�या�ंया 
मानदडंावंर कोणतेही साव�ि�क करार नाही, �या�या प�रणाम�गती आह ेक� नाही हे सागंणे 
कठीण आह.े िवकास िकंवा बदल ही एक व�तिुन� ि�थती आह.े दसुरीकडे �गती मू�य 
िनणा�यक ठरवते कारण �याचा अथ� असा होतो “चागं�यासाठी बदल”. दसुर े �हणज,े 
समाजातील सव� घटकामं�ये पर�परावलंबन अस�यामळेु कोण�याही �णी होणार े बदल 
इतर मदु�्ावंरील बदलाचंी श�यता असते. यातील काही बदल अवािंछत असू शकतात. 
�हणूनच, सामािजक बदल हा आशीवा�द िकंवा वरदान �हणून ठ� शकतो. ितसर ेअसे िक 
काळानसुार मू�ये बदलतात. एका कालावधीत जगभरात परुोगामी �हणून ओळखले जाणार े
इतर काळातील �ितगामी, िवचिलत िकंवा अिन� �हणून मानले जाऊ शकते. 

 
या कमतरता असूनही, �गती�या क�पनेने जोम गमावला नाही. हे आधिुनक मनाम�ये 
इतके खोलवर �जलेले आह े क� �याचे समी�क कधीही ते पूण�पणे नाकारत नाहीत. 
मॅक��हरचे असे मत आह े क� मानवी जीवनाचा अिवभा�य भाग अस�याने �गतीवरील 
िव�ास न� केला जाऊ शकत नाही. �गतीची वा�तिवकता नाकार�याचे आमचे अिधकार 
आहेत, तथािप माणूस �हणून आपण �गती�या सकं�पनेपासून दूर राह� शकत नाही. 
 

१.३.३  िवकास संक�पना: Concept of Development: 

‘िवकास’ हा दसु� या महाय�ुानतंर�या काळापासून जगभरात चच�चा श�द झाला. 
स�ुवातीपासूनच, सामािजक आिण आिथ�क िवकासा�या �ि�येस समाजासाठी अिवभा�य 
मानले जात होते. तथािप, स�या वापर�या जाणा� या िवकासा�या सकं�पनेचा उदय, 
एकोणीसशे प�नास�या उ�राधा�तील आह.े दसु�या  िव�य�ुानतंरचे शै�िणक सािह�यात 
‘िवकास’ या सकं�पनेचे िवकृतीकरण आिण एकाच वेळी वच��व पाह�याची �ि�या पािहली. 
या काळात, य�ु��त देशानंा �याचंी अथ��यव�था प�ुहा उभार�यास मदत कर�यासाठी 
आंतररा��ीय एज�सीची सि�य भूिमका �प�पणे िदसून आली. न�याने उदारीकरण 
झाले�या देशांनी स�ु केले�या रा�� िनमा�ण �ि�येमळेु िवकासा�या सकं�पनेला चालना 
िमळाली. �याच वेळी १९६०  चे दशक सयं�ु रा�� सघंाने ‘िवकास दशक’ �हणून घोिषत 
केले. यामळेु िवकासाला (वाढ) ‘�ोथ’  �हणून सबंोध�या जाणा�या  सकं�पनेवर सािह�य 
�िस� झाले. �गती, ‘दरडोई उ�प�नात वाढ’ इ�यादी. परतं ु लवकरच ह े समजले क� 
िवकासाची पूव�ची �या�या केवळ आिथ�क प�रणामाशी सबंंिधत एक-आयामी होती. याचा 
प�रणाम समाजा�या इतर बाब�वर झाला आिण �यामळेु समाजशा�ीय अिभ�ची  िनमा�ण 
झाली. एकंदरीत, िवकास ही एक सकारा�मक �ि�या �हणून समजली गेली, जी समाजा�या 
फाय�ासाठी आिण जीवनशैली आिण जीवनशैली�या प�रि�थतीत सधुारणा कर�यात 
योगदान देणारी होती. 

 
�या�या िवकासा�या सकं�पनेस �या�या स�ुवाती�या �व�पात लपेटण े िकंवा 
गुडंाळ�या�या उलट सदंिभ�त केले जाते, जेणेक�न उलगडणे िकंवा अनरोिलंग करणे. 
अठरा�या शतकात ते ‘मानवी मनाची �मता िवकिसत’ कर�या�या भावनेशी �पकाशंी 
जोडले गेले. सामा�य भाषेत, िवकास अशा �ि�येचे वण�न करते �या�ार ेएखा�ा व�तूची 
िकंवा जीवातील सभंा�यता सोडली जाते, जोपय�त ती �या�या नैसिग�क, पूण�, पूण�-वाढी�या 
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�व�पापय�त पोहोचत नाही. या �व�पात, िवकास ही सकं�पना उ��ातंी�या क�पना�ंया 
िनकट�या सबंंधात जीवशा�ा�या �ानाचा िव�तार अस�याचे िदसते. या �पका�ार े
िवकासाचे �येय आिण �याचा काय��म नतंर दश�िवणे श�य झाले. 

 
अठरा�या शतका�या शेवट�या काळात  सामािजक �े�ात जैिवक �पक �थानातं�रत झाले. 
पढेु, िवकासाची सकं�पना प�रवत�ना�या सकं�पनेतून िवकिसत झाली जी अि�त�वा�या 
‘यो�य’ �व�पा�या िदशेने ‘अिधक प�रपूण�’ �व�पा�या िदशेने जाणा�या  प�रवत�ना�या 
सकं�पनेकडे गेली. १९ �या शतका�या म�यास िनि�त ‘उ��ातंीवादी’ ट��यातून जाणा�या  
एका समाजाची क�पना ‘िवकास’ �हणून �य� केली जात होती - �याची �या�या नतंर�या 
काळात ‘सभंा�यत: त�कालीन घटकामंधे अि�त�वात’ अशी केली गेली. या क�पनेत 
अंतभू�त �हणजे ‘�गती’ ही क�पना होती. या काळात, उ��ािंतवाद आिण िवकास 
शा��ा�ंार ेबदल�यायो�य सं�ा �हणून वापर�यास सरुवात केली. 

 
िवकासास आिथ�क आिण सामािजक प�रवत�नाची �ि�या �हणून प�रभािषत केले जाऊ 
शकते जे जिटल सा�ंकृितक आिण पया�वरणीय घटकावंर आिण �या�ंया पर�परसवंादावर 
आधा�रत आहे. �ा. योग��िसगं यांनी िवकासाची �या�या “िनयोिजत सामािजक 
प�रवत�नाची रणनीती �हणून केली जी समाजातील सद�या�ंार ेघेणे िहतावह मानली जाते.” 

 
थॉमस (२०००) यानंी ‘िवकास’ या श�दाचे तीन अथ� �प� केले आहेत.  
एक ��ी �हणून िवकास: िवकास �हणजे काय हे मया�िदत मत दश�िवणे मह�वाचे आह.े 
िवकासाची ��ी इ� समाज कसा असावा या वण�नावर ल� क� ि�त केले पािहजे. 
ऐितहािसक �ि�या �हणून िवकासः अप�रहाय� �ि�येमळेु ब� याच काळापासून सामािजक 
बदल. या प�रि�थतीत, भाडंवलशाही आिण सा�यवाद यासार�या �गती�या अिनवाय� 
प�रणामाचा िवकास होय. 
 
कृती �हणून िवकास: गो�ी चागं�या �कार ेबदल�यासाठी जाणीवपूव�क �य�न करणे उदा. 
उपासमार, सामािजक प�रि�थती आिण जीवनाची गणुव�ा सधुार�यासाठी अ�नाची मदत 
करणे इ. 
 
१.३.४  िवकासाचा बौि�क संदभ� : The Intellectual Context of 

Development: 
समाजशा�ाचे स�ंथापक �या�ंया �वत: �या मागा�ने िवकासा�या सकं�पनेशी सबंंिधत 
होते. १९ �या शतका�या अखेरीस, ‘िवकास’ या श�दाचा अथ� िविवधअथा�ने संचियत  
होता. 

 
िवकासाची सकं�पना �प�पणे वापरली गेली नसली तरी ऑग�ट कॉ�ट�या ‘तीन ट��याचंा 
िनयम" म�ये �याचे सार आढळते. कॉ�ट या�ंया सामािजक सा�ंयकं� आिण सामािजक 
गितशीलते�या िस�ातंाने िवकासा�या िव�ततृ �े�ात काही �� उपि�थत केले. 
समाजातील �गतीब�ल एिमल डखा�इम�या क�पना यािं�क आिण स�ि�य एकता या 



 

 

क�पनांचे  ऐितहािसक �थान: �गती, 
िवकास आिण सामािजक प�रवत�न 

9 

क�पनेतून िदसून आ�या. हब�ट�  �पे�सरचा  उ��ातंी िस�ातं आिण आधिुनक 
भाडंवलशाही�या वाढीवरील मॅ�स वेबर�या क�पना िवकासा�या सकं�पनेशी सबंंिधत 
आहेत. 

 

काल� मा�स� यानंा समाजातील �गतीची क�पना वेगवेग�या कालावधीनसुार समजून 
घेतली तरी  मा�स�ने सम�या अिधक थेट प�तीने उभी केली आिण �यानतंर िवकास 
िस�ातंा�या वाढीवर आिण िविवधीकरणावर कायमचा�भाव पडला आह.े खर ं �हणजे, 
‘िवकास’ हे मा�स��या कामांचे म�ुय आकष�ण बनले. िवकास एक ऐितहािसक �ि�या 
�हणून समजली गेली जी नैसिग�क काय�ा�या समान आव�यक पा�ासह उलगडते. 
इितहासाची हेगेिलयन सकं�पना आिण उ��ातंीची डािव�नवादी सकं�पना ही दो�ही 
‘िवकास’ म�ये िवणलेली होती आिण �यानंा मा�स��या वै�ािनक ब�ुीने पािठंबा दश�िवला 
होता. 

 

या सदंभा�त, अिभ�य��, िवकास, प�रप�वता: अशािवशेषतः श�दा�ंया सचंासह ‘िवकास’ 
सकं�पनेशीजोडले गेलेले  अिवभा�य दवेु समजणे आव�यक आहे. िवकासाने नेहमीच 
अनकूुल बदल घडवून आणला, सा�यापासून जिटलतेपय�त, किन� �य��पासून 
व�र�ापंय�त�या चळवळीपासून, वाईटपासून चागं�यापय�तचे एक पाऊल �हणून िवकास 
ल�ात घेतला गेला पािहजे. हा श�द सूिचत करतो क� एक अप�रहाय� साव�भौम कायदा 
आिण इि�छत �येयासाठी�गती आव�यक आहे. शतकापूव� पया�वरण शा�ा�या िनमा��याने, 
हॅकेलने या श�दाला समान अथ� िदलेला आहे. हॅकेल या�ंया मते, “िवकास हा या 
�णापासून जादूचा श�द आहे, �या�ार े आपण आप�या सभोवताल�या सव� रह�याचें 
िनराकरण क� िकंवा कमीतकमी, जे �या�ंया िनराकरणाकडे जा�यास स�म करणारा 
आहे.” 

 

कालातंराने, ‘िवकास’ सव� मानवी आदेशांचे मूलभूत आिण अटळ निशब �हणून पािहले 
जाऊ लागले. औ�ोिगक उ�पादनाची प�त, जी सामािजक जीवनातील ब� याच 
�कारापैंक�एक होती, सामािजक उ��ातंी�या एकसमान मागा��या अंितम ट��यातील 
�या�या बनली. �हणूनच, इितहासाची पा�ा�य भाषेत सधुारणा केली गेली. िवकासा�या 
�पकामळेु इितहासा�या पा�ा�य वशंावळीला  जागितक वच��व �ा� झाले आिण िविवध 
स�ंकृतीतील लोकानंा �या�ंया सामािजक जीवनाचे �प प�रभािषत कर�याची सधंी �ा� 
झाली. 

 

तथािप, �या�णी �वत: ला ‘िवकास चचा� िव�ाचे’ यरुोपक� �ी �व�पाचे �मरण देणार ेआह.े 
अशा �कार,े प�ृवीवरील दोन ततृीयाशं लोकासंाठी, जगा�या िवकासातील ‘अथ�’ - �या�या 
सामािजक सरंचाना�या दोन शतकानतंर �थािपत केलेला - �हणजे ‘ते काय नाहीत’ याची 
आठवण क�न देतात. हे एक अिन�, अिनि�त ि�थतीची आठवण  आहे. �यातून 
सटु�यासाठी �यांना इतरा�ंया अनभुवांचे व �व�नाचें गलुाम बनणे आव�यक आहे. 
 

‘िवकास’ आिण �यासबंंिधत अट�ची �या�या कालातंराने नेहमीच िववादा�पद रािहली 
आहे. थॉमस यानंी असा यिु�वाद केला क�, सकं�पना �हणून िवकास हा ‘�पधा��मक, 
जिटल आिण सिंद�ध’ आहे. १९९२  म�ये �थम �कािशत झाले�या ‘डे�हलपम�ट 
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िड�शनरी’ मधील व�ुफगगँ सॅ�सने गे�या ४० वषा�चे ‘िवकासाचे यगु’ असे सबंोधले आिण 
�याचवेळी असे �ितपादन केले क� “ह ेयगु सपं�ुात येत आहे आिण वेळ आता पढेु आली 
आहे.” 

 

१.४  िन�कष�:CONCLUSION: 
 

िवकास, �गती आिण �यासबंंिधत अटी ही सामािजक �ि�येचा भाग आहेत �याचीपाळेमळेु  
�बोधन यगुातील आहेत. या �ि�येस जगभरात एकसमान �ितमाने िमळालेले नाहीत 
कारण मानवता �या�या आिथ�क, भौगोिलक, तािं�क आिण राजक�य �गती�या ��ीने 
िविवध �र�या ि�थत आह.े या घटकाम�ये आपण �बोधन यगु आिण �या�या िवकासा�या 
आिण �गती�या क�पनावंर होणा�या �भावािवषयी चचा� केली आहे. आ�ही उ��ातंी, 
सामािजक बदल, �गती आिण िवकासा�या ��येक सकं�पनेब�ल तपशीलवार चचा� केली 
आहे. या घटकाने िवकासा�या समाजशा�ा�या �यापक पायाभरणी केली आहे, जी या 
पाठ्य�मातील �यानतंर�या घटकामं�ये  अिधक िव�ेिषत केली जाईल. 

१.५ साराशं :SUMMARY: 

िवकास ही अशी �ि�या आहे जी वाढ, �गती, सकारा�मक बदल िकंवा भौितक, आिथ�क, 
पया�वरणीय, सामािजक आिण लोकस�ंयाशा�ीय घटकाचंी भर घालते. 

 

�बोधन ही एक चळवळ आिण मनाची ि�थती होती. �बोधन यगुाने ‘सामािजक बदल’, 
‘उ��ातंी’, ‘िवकास’ आिण ‘�गती’ या क�पनांना कोरले व बळकटी िदली.जीवशा�ीय 
�ि�कोनातून समज�या गेले�या उ��ातंीचा अथ� असा होतो क� �याम�ये घटकएका 
सा�या अव�थेतून एका गुतंागुतंी�या ि�थतीत जातात. 

 

सामािजक �यव�थे�या सरंचनेत आिण �या�या काय��णालीतील कोण�याही बदलानंा 
सामािजक बदल �हटले जाते. 

 

�गती ची क�पना  असे नमूद करते क� �गती �हणजे ‘िदशािनद�शा�मक िनकषाचंी पूत�ता 
करणारी िदशा िकंवा िवकास’. 
 

िवकासास आिथ�क आिण सामािजक प�रवत�नाची �ि�या �हणून प�रभािषत केले जाऊ 
शकते जे गुतंागुतंी�यासा�ंकृितक आिण पया�वरणीय घटकावंर आिण �या�ंया 
पर�परसवंादावर आधा�रत आहे. 

१.६ �� : QUESTIONS 

 

१. �बोधन  यगुा�या म�ुय क�पनाचें परी�ण करा. 
२. �गती आिण िवकासा�या सकं�पना �बोधन कालावधीशी कशा सबंंिधत आहेत यावर 

चचा� करा. 
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२  
आधुिनकता आिण िवकास 

MODERNIZATION AND DEVLOPMENT 
 

�करण रचना: 

२.० उि��्ये 

२.१  ��तावना 

२.२ आधिुनकता 

२.३  आधिुनकता ��ीकोन 

२.३.१ आदश� �ा�प ��ीकोन 

२.३.२ �सरणवादी ��ीकोन 

२.३.३ मानसशा�ीय ��ीकोन 

२.३.४ जहालमतवादी सामािजक िवचारवतंांचा ऐितहािसक ��ीकोन 

२.३.५ मा�स�वादी ��ीकोन 

२.४  आधिुनक�करण िस�ातंाचें मू�यमापन 

२.५  साराशं 

२.६  �� 

२.७  सदंभ� सूची 
 

२.० उि�� े
 

• आधिुनक�करण या श�दाचा अथ� समजून घेणे. 

• आधिुनक�करण िस�ातंाचे मूळ शोधणे आिण आधिुनक�करण िस�ातंा�या म�ुय 
िस�ातंावंर ल� क� ि�त करणे. 

• आधिुनक�करण िस�ातंा�या पाच �मखु प�दत�चे मू�यमापन करणे. 

• डॅिनयल लन�र (१९५८) यांचे मह�वाचे काम पारपंा�रक समाजाचे ि�थ�यतंर समजून 
घेणे 

• आधिुनक�करण िस�ातंा�ंया साम�य� आिण कमकुवत बाब�चे मू�यमापन करणे. 
 

२.१ ��तावना 
 
१ १९५० �या पिह�या िवकासा�या दशकात, िवकास िस�ातं, �यवहार आिण धोरणावर 
आधिुनक�करणा�या �ि�कोनाचे वच��व होते आिण हे १९६० पय�त चालू रािहले. 
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आधिुनक�करणा�या �ि�कोनातून ��तािवत वैचा�रक चौकट मूलतः पा�ा�य आिण 
भाडंवलदार समथ�क होती. िवकसनशील देशा�ंया पा�ा�यीकरणा�या �ि�येचा तो एक भाग 
आहे. पढेु जा�यापूव�, आपण आधिुनक�करणा�या िस�ातंाची स�ुवात पाह�या. 
 
सकं�पना�मक��्या, आधिुनक�करण िस�ातं दोन िविश� आिण तरीही पर�परसबंंिधत 
िवषयांवर आधा�रत होते: 
अ. शा�ीय उ��ातंी िस�ातं 
ब. काया��मक िस�ातं 
 

(अ) - शा�ीय उ��ातंी िस�ांत (Comte, Durkheim) यांनी असे गहृीत धरले : क�,  

१. सामािजक बदल एकिदशा�मक आह,े आिदम पासून �गत रा�यापय�त, अशा �कार े
मानवी उ��ातंीचे भिवत�य पूव� िनि�त आहे. 

२. अंितम ट��याकडे वाटचाल चागंली आहे कारण ती �गती, मानवता आिण स�यता याचें 
�ितिनिध�व करते, नतंर�या तीन सकं�पना पि�म यरुोिपयन सा�ंकृितक 
मापदडंानंसुार प�रभािषत के�या आहेत. 

३. सामािजक बदलाचा दर मंद आिण हळूहळू आहे. सवा�त मह�वाचे �हणजे, जैिवक 
िवकासासाठी चा�स� डािव�न�या �ि�कोनानसुार सामािजक बदल, �ािंतकारी न�हे तर 
उ��ातंीवादी होते. 

४. वरील �ि�या (आिदम ते जिटल आधिुनक समाजापंय�त) पूण� हो�यास शतके लागतील. 
 

(ब) टा�कॉट पास��स, १९५१ म�ये सािंगत�या�माणे �काय�वादी िस�ातं यांनी असे गहृीत 
धरले क�, 

१. मानवी समाज हा जैिवक अवयवासारखा आहे, �याचे वेगवेगळे भाग समाज बनवणा�या 
िविवध स�ंथाशंी सबंंिधत आहेत; 

२. ��येक स�ंथा सपूंण� िहतासाठी एक िविश� काय� करते, अशा �कार ेचार मह�वपूण� काय� 
आहेत जी ��येक स�ंथेने सामािजक रचना राख�यासाठी करणे आव�यक आह:े 

(i) अनकूुलन - अथ��यव�थे�ार ेकेले जाते, परतं ुकोणतीही आिथ�क �यव�था नाही, केवळ 
भाडंवलशाही पया�वरणाशी जळुवून घेऊ शकते. 

(ii) �येय �ा�ी - शासनाने केले, इं�जी आिण �� च िवचारवंतानंी प�रभािषत के�या�माणे 
उदार िभ�ा मागून. 

(iii) एका�मीकरण - (स�ंथानंा एक� जोडणे) - कायदेशीर स�ंथा आिण धम� यानंी केले. पण 
कोणताही धम� नाही. जडेुओ-ि��न धमा��या शाखा यो�य हो�या. 

(iv) ताण-तणाव िनरसन - ऐितहािसक मूलभूत मानवी सं�था, िश�ण �हणून कुटंुबाने 
िपढ्यान-्िपढ्या मू�यांची देखभाल आिण �सार करणे. 
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�काय�वादी िस�ातंाने असे �हटले आहे क� समाजाचा कल ससुवंाद, ि�थरता, समतोल 
आिण यथाि�थतीकडे आह.े या अट�ना धोका पोहोचवणार ेकोणतेही वत�न समाजिवघातक 
मानले जाईल आिण �हणून दडंनीय इ. 
 

�काय�वाद, िकंवा �याचे सरंचना�मक �काय�वाद (मािलनो��क�, टॉलकॉट पास��स) आिण 
�यव�था िस�ातं सव� सामािजक िव�ान िस�ातंापैंक� एक आह,े केवळ मानवशा�ातही 
रा�यशा� आिण समाजशा�ातच न�हे तर मानवशा�ातही सवा�त �भावशाली आहे. 
�या�या उ�प�ीचा बराचसा भाग जैिवक �णाल�शी साध�य� अवलंबून आहे आिण �या 
�कार े जीवशा�� काही शारी�रक पैलू, पेश�चा काही सचं, जीवना�या देखभाली�या 
भूिमकेचा अ�यास क� शकतो �या�माणे, आव�यक काय� समजून घे�याचा �य�न केला 
आहे. कोण�याही राजक�य �यव�थेत जर ते �या�या पया�वरणाशी सामना करणे आिण �याचे 
�येय सा�य करणे आव�यक आहे आिण सरंचना (राजक�य प�, चच�स, कुटंुब इ�यादी 
सामािजक स�ंथा) शोधणे आव�यक आहे जे कामकाज सलुभ करते. 
 

टॉलकॉट पास��स�ार े(१९५१) दश�िव�या�माणे �काय�वादी िस�ातं: 

१. मानवी समाज एक जैिवक जीवनासारखे आहे, जो वेगवेग�या भागाशंी सबंंिधत 
वेगवेग�या स�ंथाशंी सबंंिधत आहे; 

२. ��येक स�ंथा सपूंण� चागं�यासाठी िविश� काय� करते, अशा �कार ेचार मह�वपूण� काय� 
आहेत �या सामािजक वीण राख�यासाठी ��येक स�ंथानंा काय� करणे आव�यक 
आह:े 

(i) पया�वरणाला अनकूुलता - अथ��यव�थे�ार े सादर, परतं ु कोणतीही आिथ�क �यव�था 
न�हे तर भाडंवलशाही पया�वरण �वीका� शकते. 

(ii) �येय �ा�ी - इं�जी आिण �� च िवचारवतंा�ंार े प�रभािषत उदारमतवादी िभ�कु� 
पाठपरुावा क�न. 

(iii) एक�ीकरण - (एकि�त स�ंथा एक� जोडणे) - कायदेशीर स�ंथा आिण धमा��ार ेसादर. 
पण कोणताही धम� नाही. जदुो-ि��न धमा�चे शाखा यो�य होते. 

(iv) िवलंब - िपढीपासून िपढीसाठी मू�याचें मू�याकंन आिण �सार करणे, एक ऐितहािसक 
मूलभूत मानवी सघंटना �हणून कुटंुबा�ार ेतयार केले जाते. 

 

�काय�वादी िस�ातं सागं�यात आले क� समाज ससुगंत, ि�थरता, समतोल आिण 
ि�थतीकडे वळतात. कोण�याही वत�नास या सम�येचे धो�यात आण�यात येईल आिण 
�यामळेु दडंनीय, इ. काय��मता, िकंवा सरंचना�मक �काय�वाद धम� (मािलनोव�क�, 
टॉलकॉट पस��स) आिण �यव�था िस�ातंानंी केवळ राजक�य िव�ान आिण 
समाजशा�ाम�येच न�हे तर मानवशा�ाम�येही सव� सामािजक िव�ान िस�ातंापैंक� 
सवा�त �भावशाली आह.े �याचे बरचे मूळ जैिवक �णाल�सह समानतेवर अवलंबून असते 
आिण जीवशा�� काही शारी�रक��्या पैलू�या भूिमकेची अ�यास क� शकतात, 
जीवना�या देखरखेीसाठी, काही काय�, काया�ि�वत केले�या काय� काय आहते ह े समजून 
घे�याचा �य�न केला आहे. कोण�याही राजक�य �यव�थेम�ये �याचे पया�वरण सामना 
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करावा आिण �याचे �येय सा�य करणे आव�यक आहे आिण सरंचना (राजक�य प�, चच�, 
कुटंुब इ�यादीसार�या सामािजककरण एज�सीज) शोध�यासाठी काय�रत आहे. कमी 
िवकिसत देशामं�ये आिथ�क िवकासाची क�पना (बह�तेकदा औ�ोिगक�करणाचे समानाथ� 
�हणून ओळखले जाते) ही एक पो�ट- व�ड� वॉर �पधा� आहे. आि�केत/ आिशया/ लॅिटन 
अमे�रके�या न�या-उदयो�मखु देश-रा�यामं�ये आिथ�क िवकास आिण आधिुनक�करण 
आिण �ो�साहन िदले जाणार ेधोरण शरीरा�या आधिुनक�करण िस�ातंाम�ये औपचा�रक 
ठरले. ि�तीय िव�य�ुानतंर, जग तीन �मखु गटामं�ये िवभागली गेली: 

 

(i) त�कालीन यू.एस. सारखे समाजवादी देश (िनयोिजत अथ��यव�थेसह) एस. एस., चीन, 
मंगोिलया, उ�र को�रया, ि�हएतनाम, �यूबा आिण इतर. 

(ii)  यू.एस. ए., कॅनडा, पि�म यरुोप, जपान इ. साठी बाजारातील अथ��यव�थेसह 
िवकिसत भाडंवलशाही देश. 

(iii)  आिण अखेरीस, अिवकिसत देश (ततृीय िव�) बाजार अथ��यव�थेवर आधा�रत आिण 
आि�का, आिशया, दि�ण अमे�रका, लॅिटन अमे�रका इ�यादी (जे अलीकडेच �वत: 
�या िवघिटत होते ते नवीन िवकास मॉडेल�या शोधात होते). या िवकिसत 
सोसायटीज अंतग�त, दोन ततृीयाशं मानवते�या तलुनेत, िविश� वैिश�्या�ंार े
वैिश�्यीकृत केले जाते; 

(i)   िनज�व श��वर �ाधा�य आिण मानवी श��चे �ाम�ुयाने उ�पादनाचे आधार �हणून 
वाफ, वीज िकंवा आि�वक ऊजा�. 

(ii)  कमी �ित �यि� उ�प�न, अथ��यव�थे�या �ाथिमक �े�ावरील अवलंिब�व, पारपंा�रक 
तं��ानाचा वापर आिण र�ता, ऊजा� �क�प, बंदर इ�यादीसार�या पायाभूत 
सिुवधाचंा अपया�� वाढ. �ामीण भागातील मोठ्या स�ंयेने लोकस�ंया आिण शेतीवर 
अवलंबून असते. शहरीकरण खूप कमी �माणात आह.े सरासरी �य��चे �माण मानक 
पातळी खूपच कमी आहे. पौि�क आहारातील कमतरता आह,े मूलभूत नागरी सिुवधा 
अनपुि�थत आहेत, �य�� अिनयिं�त प�रि�थतीत राहतात आिण बया�च रोगांना 
सवेंदनशील असतात. िनर�रता �चडं आहे आिण म�ृयूचा उ�च दर आहे. �य��ना 
जीवनासाठी पारपंा�रक, आिदम, अप�रिमती, अ�प� ��ीकोन आहे. �यामळेु 
अंध��ते �वेश केला जातो, वर कामाचे अनशुासन आिण यश अिभमखुतेचा अथ� 
रहात नाही. 

 

२.२ आधुिनक�करण: 
 
िव�ाना�ंया �हण�यानसुार, आधिुनक�करण �ि�येमळेु एक शेतकरी िकंवा अिवकिसत 
सोसायटीला एक कमकुवत रा�य आहे जो तलुनेने काय��म, सि�य सरकारसह कमकुवत 
रा�यात �पातंरीत करतो. 

 
आधिुनक�करण �ि�येस या औ�ोिगक�करण आिण शहरीकरणामळेु बदल घडवून 
आणतात. 
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िव�बट�  मूर या�ंया मते, आधिुनक�करण हे एक पारपंा�रक िकंवा पूव�- आधिुनक समाजाचे 
एकूण तं��ानाचे एकूण �पांतर आहे ज े तं��ाना�या �कारामं�ये �गत आिथ�क��्या 
सम�ृ रा��ाचें पा�ा�य जगा�या तलुनेत ि�थर रा��ाचें वण�न करतात. �याच�माणे, डॅिनयल 
लन�र यानंी आधिुनक�करण सामािजक बदलाची �ि�या �हणून आिथ�क घटक आहे. �या 
वेळी �चिलत, आिथ�क आिण सामािजक �या�या दो�ही�या आधार,े पूव��या वासाहितक 
सा�ा�यां�या देशामं�ये दहुेरी अथ��यव�था �हणून पािहले जाऊ शकते, दोन �े�े, आधिुनक 
�े�ाचा समावेश होता जो प�रणामी होता. वसाहतवाद आिण एक पारपंा�रक �े� अ�ाप 
�जातीय भूतकाळ आधा�रत होता, या पारपंा�रक �े�ाम�ये िवकासासाठी अडथळा �हणून 
पािहले गेले आिण अथ��यव�थेला वाढ�यासाठी आिण साठी देशात घड�यासाठी िवकास 
करणे, ते बदलले पािहजे आिण आधिुनक केले पािहज.े आिथ�क बदलासाठी घड�यासाठी 
असे मानले गेले क� �थम सामािजक बदल असावा. ह ेअस ेमानले जात होते क� पारपंा�रक 
िकंवा अिवकिसत स�ंथाचें मू�य �णाली, �याने िकनिशप आिण क�यिुनटीवर आधा�रत 
सामूिहक आदश� आिण काया�वर जोर िदला, अडथळा आणला आिण भाडंवलशाही�या 
बाजूने वैयि�क �य�न आिण यशासाठी आव�यक गितशीलता टाळली. िवचारा�ंया या 
ओळीवर आधा�रत, आधिुनक�करण िस�ातं खालील�माणे आहेत: 

(i)  ते उ�च �माणात सरंचना�मक िभ�नता आिण िविश�तेवर भर देते. 

(ii)  हे उ�पादना�या प�तीवर आधा�रत आहे जे उ�पादनाचे भांडवलवादी प�त �हणून 
ओळखले जाते. याब�ल असे �हटले आहे क� सामािजक �मानसुार दोन मह�वपूण� 
वग� - भाडंवलवादी आहे, �याचे उ�पादन साधन आिण काय�रत वग� आह,े जे या 
�ि�येत �याचे �म िवकतो. 

(iii) हे अिनवाय�पणे मजरुीची अथ��यव�था आहे. हे बाजार अथ��यव�थे�या वाढीवर ठळक 
करते �याम�ये खरदेीदार आिण िव�ेते ही तक� सगंत िनवडीम�ये �य�त राह�यास 
आिण �वयसेंवका�ंया चौकटीत काय�रत असले�या �य�� �हणून पािहले जातात. 

(iv)  मूलभूत अथा�ने तक� श�ुते�या त�वावंर आिण भूिमके�या त�वावंर बनिवणा�या 
नोकरशाही स�ंथा�ंया वाढीचे �माण कमी होते, ही नोकरशाही स�ंथा आह ेजी या 
िस�ातंाचे पाया �हणून पािहले जाते. 

(V) िस�ातंानसुार, रा�या�या आधारावर रा�या�या वाढी�या आधारावर आिण सवैंधािनक 
त�वा�ंया सचंा�ार ेम�य�थी�ार ेराजक�य �णाली�या वाढीवर जोर िदला जातो. 

(vi) रा�याचे साम�य� प�रपूण� आहे आिण राजक�य �ितिनिध�व आिण �ौढ �ँचाईजी�या 
त�वावर आधा�रत लोकशाही �ि�या आहे. 

(vii) समाजा�या लोकशाहीकरणा�या या �ि�येने राजक�य �ि�येत िविवध �याज गटाचें 
अि�त�व स�ु केले आहे जे िविवध �ित�पध� िवचारधाराचे �ितिनिध�व करतात जे 
रा�याचे �यवहार �यव�थािपत केले जातील अशा वेगवेग�या मागा�ना ठळक करतात. 

(viii) आधिुनक�करण िस�ांत वैयि�कते�या वाढीवर जोर देतो, िजथे वैयि�क आिण 
वैयि�क ह�कामं�ये सव� सामािजक, आिथ�क आिण राजक�य िवकासा�या 
म�यभागी अस�याचे िदसते. 
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(ix) शेवटी, आधिुनक�करण िस�ातं सामािजक �गती�या क�पनावंर जोर देत आहते 
आिण लोकशाही�या �ि�ये�ार,े समाजासाठी वैयि�क आिण सामािजक �वातं�य 
उ�च पातळी �ा� करणे श�य आहे. 

 

२.३ आधुिनक�करणा�या ��ीकोनातून 
 

समाजा�या �ि�कोनातून, आधिुनक�करणा�या �ि�येस मोठ्या �माणावर लेखन िमळाले 
आहे. आधिुनक�करण िस�ातं एक यिुनफाइड �ि�कोन नाही �हणून आज आपण �भावी 
असले�या पाच �मखु �ि�कोनाचें िव�ततृपणे िव�ेषण क�. 
(i) आदश�-िविश� ��ीकोन. 
(ii) �सारक ��ीकोन. 
(iii) मानिसक ��ीकोन. 
(iv) रिेडकल सोशल शा��ांचा ऐितहािसक ��ीकोन. 
(v) मा�स�वादी ��ीकोन 
 
पिह�या तीन �ि�कोनांनी अमे�रकन िवचारांवर �भ�ुव केले आहे आिण सव�साधारणपणे 
प�नास आिण साठ म�ये सव�साधारण समथ�न आिण सरं�ण �ा� केले आह.े या 
�ि�कोनांवर भरपूर सािह�य उपल�ध आहे. चौथा ��ीकोन इतर तीन �ि�कोनानंा आ�हान 
�हणून उदयास आला आहे आिण �या�ंया म�ुय �ितपादनाची िचिक�सा करतो. 
�याच�माणे, मा�स�वादी �ि�कोनाने इतर चार �ि�कोनाचंाही िवरोध केला आह.े आदश� 
नमनुा �ि�कोन: 
 

हा ��ीकोन �वतःला दोन �मखु �कारामं�ये �कट झाला आहे; 
(i) नमनुा प�रवत�नीय ��ीकोन. 
(ii) ऐितहािसक पातळी ��ीकोन. 
 
२.३.१ नमनुा प�रवत�नीय ��ीकोन: 
हा ��ीकोन मॅ�स वेबर�या आदश� �कारा�या सकं�पनेतून �ा� झाला, जो नतंर टॉलकॉट 
पास�न या�ंया�ार े �यवि�थत केला गेला. या �ि�कोनानसुार, िवकास आिण अ�यवहारांचे 
गणुधम� ि�थत असले पािहजेत आिण नतंर िवकासा�या काय��म आिण योजनानंी िवकिसत 
केले �यायोगे अिवकिसत देशाचें अिवकिसत वच��व आिण िवकासाचे अवलंब करतात. 
 

१९५९ म�ये नील �मे�सरने िवकिसत केले�या समाजशा�िवषयक मॉडेलला टॉलकॉट 
पास��स�या कामामळेु �ेरणा िमळाली, �याचें सामािजक कारवाईचे काय�सघं आहे पास��स 
अंडरली �मे�सर�या भेदक मॉडेल. उ�सज�नानसुार, आधिुनक�करण �ि�या चार उप-
�ि�याचें बनलेले �हणून पािहले गेले: 

 

(अ) तं��ानाचे आधिुनक�करण, वै�ािनक �ानाने सामा�य पारपंा�रक तं��ानातून बदल 
घडवून आणते; (ब) शेतीची �यावसाियकता, जे कमिश�यल शेतीसाठी िनषेधा�ार ेओळखले 
जाते, ते रोख पीक/ नगदी पीक उ�पादन आिण मजरुी-�म िवकासाम�ये एक िवशेषीकरण 
होते; (क) औ�ोिगक�करण, जे मानवी आिण �ाणी श���या मशीन पॉवर�या वापरापासून 
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स�ंमण दश�िवते; (ड) शहरीकरण, जे शेत आिण गावातून मोठ्या शहरी क� �ामंधून चळवळ 
आणते. ही �ि�या कधीकधी एकाच वेळी आिण कधीकधी िभ�न असतात ही �ि�या 
कधीकधी एकाच वेळी आिण कधीकधी िभ�न असतात. अनेक वासाहितक प�रि�थतीत, 
शेती औ�ोिगक�करण न �यावसाियक बनते. तरीस�ुा, या चार �ि�या पारपंा�रक 
समाजा�या सामािजक सरंचनेवर समान मागा�नी �भािवत करतात. �थम, या बदला�ंया 
प�रणामी एकाच वेळी िकंवा वेगवेग�या दराने, पारपंा�रक समाज अिधक सरंचना�मक��्या 
िवभ� झाले. िवकिसत अथ��यव�था आिण समाजाला एक अ�यतं वेगळा सरंचनेने दश�िवले 
जाते, परतं ु अिवकिसत �य�� तलुनेने िभ�नता नसते. �ि�या �हणजे �या �ि�ये�ारे 
अिधक खास आिण अिधक �वाय� सामािजक यिुनट्सची �थापना झाली. 
अथ��यव�थेम�ये, कुटंुब, राजक�य �यव�थीकरण आिण धािम�क स�ंथामं�ये अनेक 
वेगवेग�या �े�ात घड�या�माणे हे �याने पािहले. उदाहरणाथ�, रोख पीक �हणून ओळखले 
जाते, यामळेु घरा�या वापराचे आिण उ�पादन ि�याकलाप वेगळे होते; वेतन �म कौटंुिबक 
उ�पादन �णाली कमी करते, जे यापढेु उ�पादन मूलभूत एकक नाही. अशा �कार े
कुटंुबातील बदल आिण काय�. कौटंुिबक घट झा�यामळेु अपर�िटसिशप, िकिनप रषेेसह 
�मा�ंया भत�िव�� दबाव िवकिसत झाला आहे, �ािधकरणाचे �व�प बदलले जाते कारण 
विडलानंी �यायाम केले�या िनय�ंणास गमावले आहे आिण कुटंुब िव�ता�रत कुटंुबापासून 
वेगळे होते. िववाह मानक देखील बदलू शकतात कारण िववाह िनवड�याम�ये वैयि�क 
िनवडीसाठी अिधक जोर दे�यात आला आह े आिण ि�या आिथ�क��्या आिण 
राजक�य��्या आिण सामािजक��्या �वतं� होतात. वैयि�क गितशीलता वाढते कारण 
लोकानंा उपलि�ध�या आधारावर िविवध �यावसाियक, राजक�य आिण धािम�क ि�थतीत 
भरती केली जाते. बह�स�ंय धािम�क आिण राजक�य भूिमका अिधक िविश� सरंचना�ंार े
बदलली जातात. �हणूनच सरंचना�मक आंतरि�या ही �ि�या आहे �याम�ये एक 
सामािजक भूिमका िकंवा स�ंथा नवीन ऐितहािसक प�रि�थतीत अिधक �भावीपणे काय� 
करते जे अिधक �भावीपणे काय� करते जे नवीन ऐितहािसक प�रि�थतीत अिधक �भावीपणे 
काय� करते. नवीन सामािजक एकक एकमेकापंासून सरंचना�मक��्या वेगळे आहेत, परतं ु
एकि�तपणे मूळ यिुनटचे काय��मपणे समत�ुय असतात. दसुर े �हणज,े या िवभ� यिुनट 
आधिुनक �कार�या नवीन नातेसबंंधां�या मोठ्या यिुनट्सम�ये िवलीन होतात, जे 
नातेसबंंधावर आधा�रत नाहीत. ह े �मेलसर एक�ीकरण �ि�येस करतात. उदाहरणाथ�, 
पूव�-आधिुनक राजक�य सरंचना, िजथे राजक�य एक�ीकरण नातेसबंंधात जवळून बाधंले 
जाते, आिदवासी सद�य�व आिण मूलभूत आिथ�क �ोताचें िनय�ंण ब�याचदा सलं�न 
असले�या गूढ मा�यतेसह, िविश� राजक�य��्या अि�त�वा�ार े दश�िवले�या �ा�प 
�कारासह प�, दबाव गट आिण रा�य नोकरशाही बनवतात �याम�ये देशातील िविवध 
जातीय गटाचें �ितिनिध�व केले जाते. ितसर े�हणजे, दशल�ा�ंार ेअसे िदसून येते क� अशा 
�कार�या फरकामंळेु, व�तमुान िह�टा�रया, िहसंा, धािम�क आिण राजक�य हालचाली 
यासार�या सामािजक अडथ�यानंा येऊ शकते, जे बदलाचें असमान �ि�या दश�िवते. 
यामळेु समाजा�या ज�ुया आिण नवीन आदेशामंधील सघंष� होऊ शकतो. समाजातील 
िवरोधाभासी मानदडं आिण असतंोषाचंी स�ंकृती �हणून ओळखले जाते, जेथे लोक 
�या�ंया आकां�ा समज�यास असमथ� आहेत आिण िहसंाचार, ग�ुहेगारी आिण इतर 
सामािजक-सामािजक वत�णूक िकंवा आ�मह�या �हणून �वत: �या िवनाशकारी कृती होऊ 
शकते. धािम�क पातळीवर, धम�िनरपे�ते�या �ि�येत, �पधा� िकंवा आंिशक जगातील 
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जगातील सामािजक आिण खाजगी जग दर�यान िवखडंन, सामािजक आिण खाजगी जग 
अथ�हीन होतात आिण िनराश आिण िनराशाची भावना असते. आधिुनक�करणा�या 
�िति�यापैंक� एक �हणजे मूलभूत मू�याकंडे दलु�� करणा�या आिण पारपंा�रक लोकाकंडे 
परत येणा�या क�रवादी हालचाल�चा उदय झाला आहे. 
 
ii) ऐितहािसक पातळी �ि�कोन: 
या �ि�कोनम�ये िवकास आिण अिवकिसतते�या वैिश�्यामंधील अंतर 
ओळख�या�यित�र�, ते दर�यानचे ट�पे आिण �याचंी वैिश�्ये देखील िनिद�� करते. हा 
�ि�कोन �ाम�ुयाने रो�टो आिण 1960 म�ये िवकिसत झाले�या �या�या आिथ�क 
�ा�पाशी सबंंिधत आहे. 

 
वॉ�ट रो�टो हे एक आिथ�क इितहासकार होते �यानंी अमे�रकन सरकारचे स�लागार 
�हणून काम केले. १ 1960 in० म�ये �कािशत झाले�या द �टेजेस ऑफ इकॉनॉिमक �ोथ: 
अ नॉन-क�यिुन�ट मॅिनफे�टो नावाचे �याचें प�ुतक आधिुनक�करणा�या �ि�कोनातील 
भाडंवल समथ�क वैचा�रक िदशा �प�पणे �ितिबंिबत करते. �याचे मॉडेल नव-उ��ातंी 
�व�पाचे होते आिण पूव��या उ��ातंी िस�ातंातील क�पनेतून आलेले आहे क� बदल 
आिण िवकास �मब� अन�ुमा�ंया संचानसुार होतो. रो�टोचे मॉडेल ि�िटश औ�ोिगक 
�ातंीवर आधा�रत होते. 

 

रो�टो�या मते, बदलाची �ि�या सोपी होती आिण वाढी�या पाच ट��या�ंया प�तीचा 
अवलंब क�न �वयपूंण� आिथ�क वाढ सा�य करता येते. �यांनी सचुवले क� 'सव� समाजानंा 
पाच पैक� एका �ेणीम�ये िकंवा आिथ�क वाढी�या ट��यात ठेवता येते'. 
 

पिहला ट�पा: पारपंा�रक समाज 
�टेज 2: टेक-ऑफसाठी पूव� शत� 
�टेज 3: टेक-ऑफ 
�टेज 4: प�रप�वताकडे  
�टेज 5: उ�च वापर 
 

पिहला ट�पा: पारपंा�रक समाज: 
या समाजाचे अ�याव�यक वैिश�्य �हणजे िव�ान आिण तं��ाना�या दगु�मतेमळेु उ�पादन 
मया�िदत आह.े मू�ये सामा�यतः "�ाणघातक" असतात आिण राजक�य श�� क� �ीकृत 
नसते. मोठ्या स�ंयेने लोक शेतीम�ये काय�रत आहेत, �याची वर उ�लेख केले�या 
घटकामंळेु उ�पादकता खूप कमी आहे. अशा समाजात, सामािजक स�ंथेत कुटंुब आिण 
कुळ गटावंर भर िदला जातो. 

 
दुसरा ट�पा: टेक-ऑफसाठी पूव� शत�: 
वाढीचा हा दसुरा ट�पा स�ंमणाचा आहे. पारपंा�रक समाज औ�ोिगक�करणा�या �ि�येत 
सरळ सरळ जात नाही, �थम काही पूव� �ाथिमकता घेणे आव�यक आह.े 
 

आिथ�क �गतीस अनकूुल असले�या नवीन क�पनांचे समूह आहेत, आिण �हणून िश�ण, 
उ�ोजकता आिण बकँ इ�यादी भाडंवल जमा कर�यास स�म असले�या स�ंथाचें नवीन 
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�तर गुतंवणूक वाढते, िवशेषत: वाहतूक, दळणवळण आिण क��या मालाम�ये, �यापारी 
िव�तारा�या िदशेने सामा�य िदशा . परतं,ु रो�टो�या अनषुंगाने, पारपंा�रक सामािजक 
सरंचना आिण उ�पादन तं� राहते. "दहुेरी समाज" ची उपि�थती आहे. 
 

ितसरा ट�पा: उड्डाण: 
या ट��यात शेवटी ज�ुया, पारपंा�रक �म आिण �ितकारावंर मात केली जाते. नवीन श��, 
जी आिथ�क वाढीला चालना देते, समाजात िव�तार आिण वच��व गाजवते. शेतीचे 
�यापारीकरण झाले आह,े उ�पादकता वाढली आह,े कारण जर शहरी क� �ा�ंया िव�तारातून 
िनमा�ण होणारी मागणी पूण� करायची असेल तर ते आव�यक आह.े नवीन आिथ�क गटाचें 
�ितिनिध�व करणार ेनवीन राजक�य गट औ�ोिगक अथ��यव�थेला नवीन उंचीवर नेतात. 
ि�टन, कॅनडा आिण यनुायटेड �टेट्स म�ये, टेक-ऑफ साठी जवळचे उ�ेजन �ाम�ुयाने, 
पूण�पणे नसले तरी, तािं�क होते. 1783 नतंर ि�टनम�ये, 1840 �या आसपास �ा�स 
आिण अमे�रकेत, रिशयाम�ये समुार े1890 म�ये आिण 1950 �या आसपास भारत आिण 
चीन सार�या देशामं�ये टेक-ऑफ कालावधी स�ु झाला. 

 

चौथा ट�पा: प�रप�वतासाठी मोहीम: 
या ट��यात, वाढणारी अथ��यव�था �या�या सव� आिथ�क उप�मामं�ये आधिुनक 
तं��ानाचा िव�तार कर�यासाठी चालते, एकूण देशातंग�त उ�पादना�या 10 ते 20 ट�के 
गुतंवणूक केली जाते आिण अथ��यव�था आंतररा��ीय �माने आपले �थान घेते. तं��ान 
अिधक गुतंागुतंीचे, प�र�कृत होते आिण जड उ�ोगापासून दूर जात आह.े आता उ�पादन ह े
सामािजक गरजेचे प�रणाम नसून �पधा��मक भाडंवली बाजारात िटक�यासाठी जा�तीत 
जा�त नफा िमळव�याची गरज आह.े 
 

पाचवा ट�पा: मोठ्या �माणात उपभोग: 
या अंितम ट��यात, आघाडीचे आिथ�क �े� िटकाऊ �ाहक व�तू आिण सेवामं�ये त� 
आहेत. या सव� ट��यावर, आिथ�क वाढ हे सिुनि�त करते क� मूलभूत गरजा पूण� के�या 
जातात आिण सामािजक क�याण आिण सामािजक सरु�ेसाठी अिधक ससंाधने वाटप 
केली जातात. क�याणकारी रा�याचा उदय हे एक उदाहरण आहे. िटकाऊ �ाहक व�तू 
आिण सेवा मोठ्या �माणावर पसरव�या जातात. 
 
रो�टोने �या�या िस�ातंाचा एक गितशील ले �हणून िवचार केला ... "ज े केवळ आिथ�क 
घटकाशंी सबंंिधत नाही तर सामािजक िनण�य आिण सरकारां�या धोरणाशंी देखील सबंंिधत 
आहे". 

 

रो�टो�या योजनेवर/ माडंणीवर आधा�रत गिृहतकाचंा साराशं खालील�माणे असू शकतो: 

 आधिुनक�करण "ट�पे" �ार ेदश�िवले जाते, आिण या �ि�येतील ट�पे सव� समाजामं�ये 
समान आहेत, या गिृहतकाने िस�ातंाला ऐितहािसक िवकासा�या बाहेर ठेवले. 

 आधिुनक�करण हे "ट�पे" �ार े दश�िवले जाते आिण या �ि�येतील ट�पे सव� 
समाजामं�ये समान आहेत, या गिृहतकाने िस�ातंाला ऐितहािसक िवकासा�या बाहेर 
ठेवले. 
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 आधिुनक�करण ही एकसधं �ि�या आहे. अशा�कार,े समाजाचंा अिभसरणाकडे कल 
असतो: जो क� �ीय सा�ा�या�ंार ेसा�ंकृितक सा�ा�यवादाला �याय देऊ शकतो. 

 आधिुनक�करण ही एकसधं �ि�या आहे. अशा�कार,े समाजाचंा अिभसरणाकडे कल 
असतो: जो क� �ीय सा�ा�या�ंार ेसा�ंकृितक सा�ा�यवादाला �याय देऊ शकतो. 

 आधिुनक�करण यरुोपीय/उ�र अमे�रकन मू�यांची/ �ितकृती बनवते, पि�म यरुोप 
आिण यनुायटेड �टेट्सची रा��े अशी मॉडेल आहेत जी अनकुरण क� इि�छत आहेत. 

 आधिुनक�करण यरुोिपयन/उ�र अमे�रकन मू�याचंी/जागितक �ि�कोनाची �ितकृती 
बनवते. पि�म यरुोप आिण यनुायटेड �टेट्सची रा��े अशी मॉडेल आहेत �याचे 
अनकुरण उशीरा येणा�यांना आवडेल. 

 आधिुनक�करण ही एक अप�रवत�नीय �ि�या आहे. इतर जगात, एकदा अिवकिसत 
समाज पि�म यरुोपीय आिण उ�र अमे�रकन समाजा�ंया सपंका�त आला क� ते 
"आधिुनक�करणा�या िदशेने चालना" ला �ितकार क� शकणार नाहीत. उ�पादन 
भाडंवली सबंंध �वीकार�या�या िदशेने, �हणज.े 

 आधिुनक�करण ही एक �गतीशील �ि�या आहे. आधिुनक�करणामळेु अनेकासंाठी 
वेदना आिण दःुख िनमा�ण होते, परतं ुती "यो�य िकंमत" आहे. 

 आधिुनक�करण ही एक दीघ� �ि�या आहे. हा एक उ��ातंीवादी बदल आहे, �ािंतकारी 
बदल नाही. 

 आधिुनक�करण ही एक प�रवत�नकारी �ि�या आहे, समाजानंी पारपंा�रक िवचार 
कर�या�या प�ती, मानवी संबंधा�ंया पारपंा�रक मागा�चा �याग केला पािहजे. एका 
श�दात, समाजानंी पारपंा�रक रचना, स�ंकृती आिण मू�ये सोडली पािहजेत आिण 
आज पि�म यरुोप आिण उ�र अमे�रकन समाजाचंा अवलंब केला पािहजे. 

 
रो�टो�या िस�ांताचे मू�यमापन : 

(i) रो�टोवर टेिलओलॉिजकल �ि�कोना�या आधार े अनेकानंी टीका केली आहे. 
टेिलओलॉिजकल अॅ�ोच �हणजे िजथे उ�ेश, �याचा �प�पणे कोणाकडून हेतू नाही, 
तो पूण� होतो, तर पूत�तेची �ि�या घटनाचंा अप�रहाय� �म �हणून सादर केली जाते. 
रो�टो�या �ा�पाम�ये, धोरणे िवकासाचा प�रणाम आहेत आिण उलट नाही, आिण ह े
अनेकानंा अ�वीकाय� आहे, कारण रा�याची धोरणे िनवडली पािहजेत आिण केवळ 
�वीकारली जात नाहीत. 

(ii) तसेच ��येक देशाचा भूतकाळ आिण भिव�यकाळ सारखाच असेल असे मानता येत 
नाही. �यामळेु कोण�याही �कारचे सामा�यीकरण श�य नाही, 

(iii) अनेक िव�ानांना असे वाटते क� ट��याचंी वैिश�्ये इतर ट��यामं�ये आ�छािदत िकंवा 
गळती होऊ शकतात, उदाहरणाथ� , पूव�-अटी �टेज गो�ी टेक-ऑफ ट��यात चालू राह� 
शकतात आिण या �टेज�या पढेु देखील पढेु ने�या जाऊ शकतात. 
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(iv) टीकाकारानंा असे वाटते क� रो�टो सव� अडथळे दूर करतो आिण कधीही चचा� करत 
नाही 

 �यानंा. �हणूनच, अनेकांना असे वाटते क� �याचा �ि�कोन वैचा�रक��्या अ�प� 
आिण अनभुवज�य वरवरचा आहे. टेक -ऑफ �टेजम�ये असे वाटते क� केवळ 
शेतीपासून इतर �े�ाकंडे जाणे परुसेे नाही. उदाहरणाथ�, डे�माक� , कॅनडा आिण 
�ा�सने हे िश�ट गाठले असताना, रिशया, �वीडन, जम�नी इ�यादी देशामं�ये रो�टोने 
क�पना केले�या �माणात ते घडले नाही. 

v) �याच�माणे, रो�टो �या�या टेक-ऑफ ट��यात 'अडथळे, �ॅश लिँडंग आिण सार�या 
इतर पैलूंचा िवचार कर�यात अयश�वी झा�याचे देखील �प� केले आहे. तो चचा� 
कर�यात अयश�वी झाला: 

* नेलेले टेक-ऑफ (�याम�ये �गती मया�िदत आह)े 

* सहाि�यत टेक-ऑफ (�याम�ये अथ��यव�थेला दसु-या कशाचा वापर करता येतो) 

* से�फ-�ोपे�ड टेक ऑफ (�याचे नाव सचुवते, रॉकेटसारखे खूप शि�शाली टेक-
ऑफ आह)े. 

(vi) रो�टो हे देखील िवचारात अयश�वी झाले क� अथ��यव�था-सव� ट��यातं िकंवा िविश� 
ट��यात न जाता पाच�या ट��यापय�त पोहोचू शकते. उदाहरणाथ� , हे िनदश�नास आणून 
दे�यात आले आहे क� कॅनडा आिण ऑ��ेिलया सार�या देशांनी प�रप�वता�या 
ट��यावर पोहच�यापूव�च मोठ्या �माणावर उपभोग�या�या ट��यात �वेश केला. 
अलीकड�या काळात तेल सपं�न देशासंोबतही हे घडत होते. 

(vii) समान यिु�वादानतंर, असा यिु�वाद देखील केला गेला आहे क� व�तमुान वापराचा 
शेवटचा ट�पा अिजबात गाठला जाऊ शकत नाही. याचे कारण असे असू शकते क� 
महागाईमळेु समाजातील वापराची पातळी कमी होऊ शकते. 

(viii) एका िविश� देशा�या वाढीला मया�दा आहेत, कारण जे�हा एखादा िविश� देश 'पूण� 
िवकिसत' �हणून गणला जावा अशी उदाहरणे असू शकतात, जरी मी यूएस ए इ�यादी 
पाि�मा�य देशा�ंया मानकापंय�त पोहोचलो नसतो. कारण �याने आपली सव� नैसिग�क 
ससंाधने, मन�ुयबळ आिण भांडवल सपंवले आह,े जे वाढीची मया�दा ठरवते. 

ix) शेवटी, कमी िवकिसत देशा�ंया सदंभा�त, असे वाटते क� रो�टोने बेरोजगारी, कमी 
रोजगार, दा�र�य्, पायाभूत सिुवधाचंा अभाव, सरकारचे �व�प इ�यादी मह�वा�या 
घटकाचंा िवचार केला नाही. 

 

२.३.२ �सरणवादी �ि�कोन : 
हा �ि�कोन िवकासाकडे एक �ि�या �हणून पाहतो �यात िवकिसत घटकापंासून अ�प 
िवकिसत देशामं�ये सा�ंकृितक घटकाचंा �सार होतो. मूळ गिृहतक असे आहे क� िवकिसत 
देशा�ंया मदतीिशवाय अ�प िवकिसत देश �या�ंया मागासलेपणावर मात क� शकत 
नाहीत. भाडंवल, तं��ान, �ान, कौश�ये, मू�यासंह स�ंथा इ�याद�चा �सार आह.े ह े
िव�ान मागास आिण द:ु खी अिवकिसत देशा�ंया िहतासाठी िवकिसत देशा�ंया बिलदान 
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�हणून ही मदत मानतात. जर अजूनही समाजाने �या�ंया अंदाजानसुार आधिुनकते�या 
आिण िवकासाची पातळी गाठली नाही तर �याचा दोष मूळ�यावर आहे. 

 

कमी िवकिसत-मागास समाजात अि�त�वात असले�या कमकुवतपणा, जसे 
लोकस�ंयाशा�ीय घटक, पारपंा�रक स�ंथाचंी उपि�थती, िव�ास, मू�ये इ. (आधी सादर 
केले�या अ�प िवकिसत समाजाचंी वैिश�्ये पहा). 

 

२.३.३ मानसशा�ीय �ि�कोन: 
हा �ि�कोन �ाम�ुयाने मॅ�लेलडँ, कंुकेल, हेगन आिण इतराशंी सबंंिधत आहे. 
मॅक�लेलडँ�या मते, उ�च पातळीवरील कामिगरी असलेला समाज उ�साही उ�ोजक 
िनमा�ण करले जे यामधून अिधक वेगवान आिथ�क िवकास घडवेल. याचे कारण असे क� 
लोकामं�ये उ�च पातळीवरील कामिगरी �यानंा अशा �कार ेवाग�यास मदत करते �यामळेु 
�यानंा �या�ंया उ�ोजक भूिमका यश�वीपणे पार पाड�यास मदत होते. �हणूनच, आिथ�क 
आिण सा�ंकृितक िवकासासाठी िनणा�यक घटक, या �ि�कोनानसुार, सद�यामं�ये 
कतृ��वा�या �ेरणेची उपि�थती आह.े यामळेु िनयोिजत आिण एका� वाढ आिण िवकास 
होतो. 
 

२.३.४ सामािजक शा��ाचा ऐितहािसक �ि�कोन: 
हा �ि�कोन िवकिसत आिण िवकिसत दो�ही समाजा�ंया ठोस ऐितहािसक अ�यासावर 
क� ि�त आहे आिण हे त�य ओळखते क� िविवध �कारचे सघंष� आिण तणाव दो�ही 
िवकिसत आिण अ�प िवकिसत समाजामं�ये आहेत. या �ि�कोनात अनेक प�े आहते 
आिण या �ि�कोनाचे म�ुय िवधान कधीकधी "नवीन समाजशा�", "मूलगामी 
समाजशा�", "सघंष� समाजशा�" इ�यादी �हणून दश�िवले जाते. हा �ि�कोन िवशेषतः 
सी.राइट िम�सशी सबंंिधत आहे. (�याचें काय� समाजशा�ीय क�पनाश�� खूप मह�वाची 
मानली जाते). 

 

या �ि�कोनाची म�ुय वैिश�्ये खालील�माणे सारािंशत केली जाऊ शकतात, 

* हे िवकिसत आिण िवकिसत दो�ही समाजा�ंया ऐितहािसक अ�यासावर भर देते, 

* हे �या�या ठोस िन�कषा��या आधार े िवकासाची धोरणे िवकिसत करते आिण सघंषा�ची 
सज�नशील भूिमका ठळक केली आह.े जरी हा �ि�कोन वेगळा आहे कारण येथे सघंषा�ची 
भूिमका ओळखली गेली असली तरी वग� सघंष�, म�यवत� मानले जाते. पढेु, भाडंवलदार 
वग� हा िवकिसत िकंवा अिवकिसत समाजात स�ाधारी वग� मानला जात नाही. 

 

हा �ि�कोन पिह�या तीन प�दत�साठी गभंीरपणे गभंीर आहे. या �ि�कोनाने खालील टीका 
केली आहे: 

(i) या �ि�कोनानसुार, इतर तीन �ि�कोन त�वांवर आधा�रत आहेत जे अमूत� आिण 
औपचा�रक असतात. 

(ii) दसुर े �हणजे, या िस�ातंानंा इितहासात जसे घडते तसे बदल होत नाही तर एका 
आदश� �कारा�या एका समतोलाचे दसु�या �कार�या समतोलाम�ये �पातंर होते. ते 
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वा�तिवकतेला अमूत� आदश�- िविश� सामािजक �यव�थेऐवजी सामािजक सरंचना 
िवकिसत कर�याऐवजी स�� करतात. 

(iii) �हणून, प�रणाम�व�प, असे वाटते क� या ��ीकोनातून गभंीर भावना नाहीशी होते. 

 (iv) अखेरीस, असा यिु�वाद केला जातो क� या �ि�कोनाने कोण�याही िविश� समाजात 
मानवी वत�नाचे तपशील िमळव�याचा �य�न केला आहे. 

 
२.३.५ मा�स�वादी �ि�कोन: हा �ि�कोन मा�स�वादी ताि�वक आिण समाजशा�ीय 
िवधानांची मूलभूत त�वे �वीकारतो. या �ि�कोनानसुार, काही देशाचंा अिवकिसतपणा 
आिण इतराचंा िवकास हा जागितक पातळीवर आधिुनक भाडंवलशाही �यव�थे�या 
उदयाशी जोडलेला आहे. �यामळेु िवकासाखालील कारणे आिण �यातून िनमा�ण होणा�या 
सम�या भाडंवलशाही�या वाढीला जबाबदार आहेत. 
 
या िस�ातंानसुार, िवकिसत भाडंवलदार देश आिण अिवकिसत देशामंधील सबंंध ससुवंाद 
आिण सहकाया�पैक� एक नाही, �याऐवजी "मदत" �या वेषात नतंरचे एक सू�म आिण 
अ��य� वश आह.े असा यिु�वाद केला जातो क� िवकिसत जग अिवकिसत समाजांना 
�या�ंया वसाहतवाद अवलंबनांम�ये बदलत आह ेआिण "सहा�य", "सहा�य" आिण समथ�न 
"आिण कौश�य, तं�, भाडंवल आिण आधिुनक�कृत स�ंथा आिण मू�यांचा �सार चकु�ची 
आहे �ामक मागासलेपणावर मात कर�यासाठी मूलभूत अडथळा �हणून मदत �वतःकडे 
पािहले जाते. 
 
या �ि�कोनाचे अनयुायी पढेु सागंतात क� �गत भाडंवलदार देशा�ंया शासक वगा��या 
िवकासासाठीची धोरणे आिण योजना िवकासा�या िस�ातंावर आधा�रत आहते ज े यो�य 
वगा�चे आिण �ीमंतांचे िहत बळकट आिण पढेु ने�यावर अवलंबून आहेत. 

 

�हणूनच असे मानले जाते क�, िवकासाचे धोरण केवळ ते�हाच यश�वी होईल जे�हा ते 
कामगार वगा�चे मू�य �ा� कर�यावर आधा�रत असेल. 
 

मा�स�वादी �ि�कोन इतर तीन प�दत�वर टीका देखील करतो जे आहेत; 

* इतर �ि�कोन अिवकिसत खर े चा�र�य आिण �याची कारणे �प� कर�यात अयश�वी 
झाले, 

* �यानंी िवकासा�या मागा�वरील ख�या पया�याचा िवचार केला नाही, तो �हणजे समाजवाद. 
 
डॅिनयल लन�र आिण �यांचे मह�वाचे काम द पािसगं ऑफ �ेिडशनल सोसायटी (१९५८) 
स�ुवाती�या आधिुनक�करणा�या सवा�त �िस� अ�यासापैंक� एक डॅिनयल लन�र यांनी 
चालवला होता. द पािसगं ऑफ �ॅिडशनल सोसायटी या �या�ंया �मखु काया�म�ये �यांनी 
अनेक म�य पूव� देशातंील आधिुनक�करणा�या �ि�येचे परी�ण केले, इतर िवकिसत 
सोसायट्यामं�ये नमनुा सव��ण केले आिण या सव� गो��ना �या�ंया �ामीण समाजा�या 
िनरी�णासह केले. लन�रचा आधार असा आहे क� आधिुनक�करण ही एक वैि�क �ि�या 
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आहे जी जगभरात अशाच �कार ेघडते आिण मास मीिडया, शहरीकरण, सा�रतेम�ये वाढ 
इ�यादी िवकासा�या िनद�शाकंांची भूिमका एखा�ा�या उदयाला जबाबदार आहे. 

 

नवीन आिथ�क �यव�था. लन�र�या मते, आधिुनकता हा केवळ समाजातील स�ंथा�मक 
बदलाचंा प�रणाम नाही तर लोका�ंया �यि�म�वातील बदलामंळेु देखील होतो. �याने 
तकु�म�ये असले�या बालगट गावातील िकराणा आिण �मखु या�ंया मािहती हे �प� केले 
होते. 
 

लन�रसाठी आधिुनक�करणा�या मह�वा�या पैलूंपैक� एक �हणजे 'मोबाईल �यि�म�वाचा 
िवकास' जो तक� सगंतता आिण सहानभूुती �ार े दश�िवले जाते. सहानभूुती ही �वतःला 
दसु�या �य���या प�रि�थतीत पाह�याची �मता आहे आिण यामळेु लोकांना बदल�या 
जगात काय��मतेने काय� कर�यास स�म करते. आधिुनक�करण, नतंर उ�च सा�रता, 
शहरीकरण, मा�यमाचंा सहभाग आिण सहानभूुती �ार ेदश�िवले जाते. 
 

वर नमूद के�या�माणे, लन�रने ��ावली केली होती आिण �ितसादा�ंया आधारावर �याने 
�ितसादक�या�चे पारपंा�रक, स�ंमणकालीन िकंवा आधिुनक वग�करण केले होते. �याला 
आढळले क� 'पारपंा�रक' �य���या तलुनेत, 'आधिुनक' अिधक आनदंी, अिधक मािहतीपूण� 
आिण तलुनेने त�ण होते, आिण 'स�ंमणकालीन' �ेणीतील लोक असतंोष आिण 
अितरके�पणाला जबाबदार असतात, िवशेषत: �याचंी �गती रोखली गेली यो�य राजक�य 
स�ंथा�ंया अभावामळेु. 

 

लन�रला या गो�ीची जाणीव होती क� जरी 'आधिुनक' �ेणीम�ये ठेवलेले लोक आनदंी 
िदसत असले तरी िवकासात अडचणी हो�या, उदाहरणाथ�, सरकारवर ताण येऊ शकतो, 
सामािजक िनयं�णाची सम�या आहे, इ�यादी. वैयि�क पातळीवर सम�या आहेत, 
उदाहरणाथ� , 'स�ंमणकालीन' �ेणीम�ये ठेवले�या �य��ना पारपंा�रक अरब आिण मिु�लम 
िव�ासानंा 'आधिुनक' �यव�थेम�ये समायोिजत करावे लागेल. (�याचंा अ�यास म�य पूव� 
म�ये आयोिजत कर�यात आला होता). 
 

लन�रचा मूलभूत प�रचय थोड�यात सारािंशत केला जाऊ शकतो; 

* समाजाचे पारपंा�रक, आधिुनक (इतर प�दत��माणे), तसेच म�यवत� �ेणीम�ये वग�करण 
आह.े 

* शहरीकरण, सा�रता, मास मीिडया इ�यादी आधिुनकते�या िनद�शाकंांवर ल� क� ि�त 
करा. 

* आधिुनक�करणा�या �ि�येत िविश� �यि�म�व �कारानंा मह�व िदले जाते. 
 

२.४ आधुिनक�करण िस�ातंाचंी बल�थान ेआिण कमतरता 
 
आधिुनक�करण िस�ातंा�या मालम�ेचे िव�ेषण करताना, हे समजले पािहजे क� ही 
िवचारसरणी १९५० �या स�ुवाती�या वषा�त उदयास आली आिण १९७० �या दशकात 
जे�हा �यावर िव�ास कमी होऊ लागला ते�हा ती लोप पाऊ लागली. या�या �काशात, असे 
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मानले जाऊ शकते क� कमकुवतपणा श��पे�ा जा�त आहे; अ�यथा िस�ातं आजही 
सबंंिधत असतील. 
 
आधिुनक�करणा�या िस�ातंाचा म�ुय गणुधम� हा �या�या साधेपणाचा आहे - हे ल�य 
पि�म�या �ितमेम�ये आधीच ��यमान आह,े आिण अनसुरण कर�याचा माग� पा�ा�य 
उ��ातंी�या इितहासाने माडंला आहे. बाक� जे काही आहे ते पारपंा�रक समाजाला 
आव�यक आहे ते ओळख�यासाठी, इतर 'टेक-ऑफ' �या परी�ेपासून ते आधिुनकतेपय�त, 
�याचंी �वतःची स�ंकृती िवकिसत हो�यासाठी. आधीच �याचें �येय सा�य के�यामळेु, 
आधिुनक समाज पारपंा�रक समाजा�या उ��ातंीम�ये मदत क� शकतात (जरी ��य�ात 
हे स�यापासून दूर आह)े, �या�ंया �वतः�या इितहासा�या संदभा�त, आिण मूलत: 
आधिुनक�करण न�कल कर�याचा एक �कार बनतो - एक �करण '�या�ंयासाठी काय काय� 
करते - आम�यासाठी काय� करले.' हीच सकं�पना 'पा�ा�यीकरण' या श�दाम�ये आधीच 
समािव� केली गेली होती �यात पाि�मा�यची न�कल केली गलेी होती), परतं ु
'आधिुनक�करणा'�या श�दाचे भौगोिलक अथ� खूपच कमी आह े आिण प�रणामी 
िवकसनशील समाजाकंडून अिधक �ेम �ा� झाले आहे. �या�ंया �वतः�या इितहासाब�ल. 
तथािप, आधिुनक�करण िस�ातंाची ताकद देखील �या�या कमकुवतपणाकडे नेतात. 
�यातील काही खाली सादर केले आहेत: 

 
(i) आंत�रक��्या �वतःच िवकिसत होत असले�या समाजाला पढेु ने�याचा सरळ 
�ि�कोन, जरी ते आकलन करणे सोपे आहे आिण जसे क� मजबूत बा� अपील, आज 
आपण पाहत असले�या जागितक �यव�थेत समािव� करणे फार मूलभूत आह.े 
'शोध�यासाठी' आधिुनक�करण केले�या समाजामं�ये देखील ह े समािव� आह े क� उ�र 
आिण दि�ण दर�यान एक सं�ेषण आिण सभंा�य सहकाय� आधीपासून अि�त�वात आहे 
आिण �हणूनच दवेु आिण सबंंध आधीच अि�त�वात आहेत - अप�रहाय�ते�या मया�देपय�त 
आव�यक नाही. उ�रचेा गळा दाब�यािशवाय दि�ण वाढू शकत नाही, असा यिु�वाद केला 
जाईल, परतं ु तरीही समाजा�या सघंटनेत मह�वपूण� सबंंध आहेत - याचा अथ� असा क� 
लि�यत समाजाला केवळ एक आंत�रक घटक मानले जाऊ शकत नाही; आज�या 
जागितक गावात आंतररा��ीय घटक टाळ�याची फारशी आशा नाही. याचे िनराकरण 
कर�यासाठी, काही िवचारवतंानंी �सरणवादाचा िस�ातं (पूव� क�हर केलेला) िवकिसत 
केला आहे, �याम�ये आधिुनक�करणाची समान वैिश�्ये आहेत, परतं ु आधिुनक आिण 
पारपंा�रक दो�ही समाजामंधील क�पना, उ�पादन आिण काय�श��चा �सार �वीकारतो. 
एक स�ंकृती उपजाऊ जाणीवपूव�क आिण खरचं बदलली जाऊ शकते, �याचा हेतू असू 
शकत नाही िकंवा िनयोिजत उ��ातंी�या अनषुंगाने. आधिुनक�करण �ािंतकारी असू 
शकते, कारण ते पारपंा�रक आधिुनकते�या जागी बदलते, परतं ुहे देखील िवचारात घेतले 
पािहजे क� �ातंीला थोडा वेळ लागू शकतो - ती ता�कािलक घटना नाही. 
 
(ii) पढेु माडंलेली आणखी एक टीका अशी आहे क� िवकसनशील देश आपली सामािजक, 
राजक�य आिण आिथ�क सरंचना िवकिसत देशासाठी अ�यावत कर�यासाठी धडपडत 
असताना, अ�याधिुनक देश �याच�माणे िकंवा श�यतो वेगाने वाढ�याची श�यता आह.े , 
िवकसनशील देश आहे क� रटे, आिण पकडणे कठीण होईल. जरी जागितक उ��ातंीवादी 
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समानता हे आधिुनक�करणा�या िस�ातंाचे िविश� �येय नसले तरी, हे िनि�तपणे सपूंण� 
िवकासा�या उि��ापैंक� एक आहे आिण �याचा पाठपरुावा करणे यो�य आह.े जर हे 'अंतर 
कमी करणे' एखा�ा ��थािपत िस�ातंा�या कामिगरीने सहजपणे सा�य करता येत नाही, 
जसे क� आधिुनक�करणा�या बाबतीत असे िदसते, तर ते �प�पणे िवकासा�या सम�येवर 
�यापक उपाय नाही. 
 
(iii) असाही यिु�वाद केला जातो क� आधिुनक�करणाचा िस�ातं सामा�यत: पाि�मा�य 
घटना अस�याने �याची मळेु �प�पणे भाडंवलशाही समाजाभोवती असावीत-िवकसनशील 
जग हे स�यतेचे �ितिबंब बनले पािहज,े जे सामा�यतः भाडंवलशाहीला �वीकारते. 
उदाहरणाथ� , रो�टो सार�या िवचारवतंानंी �वयचंिलतपणे असे गहृीत धरले आहे क� 
सवा�साठी, अिवकिसत समाजा�या िवकासासाठी हा यो�य माग� आह.े 
 
आधिुनक�करणा�या िस�ातंांवर सवा�त स�ुिस� �िति�या �हणजे �या�या िवरोधी, 
िस�ातंाचा अवलंब. अवलंिब�वाचा िस�ातं यापे�ा अिधक जागितक �ि�कोन घेतो क� 
िवकासातील अडचणी केवळ देशा�या िकंवा �े�ा�या अंतग�त कामकाजामळेुच उ�वत 
नाहीत, तर िवकिसत केले�या अ�प िवकिसत लोकावंर लादले�या जागितक सम�याशंी 
अिधक सबंंिधत आहेत. गुडंर �ँकने उप�हा�या सबंंधांची साखळी �हणून आंतररा��ीय 
सबंंधाचंी सकं�पना उ�म �कार े�प� केली आह.े �ँक (समाजवादी परपंरचेा) सचुवतो क� 
जागितक सबंंधानंा अ��य �ेणीब� रचना आहे: साखळी पिह�या मे�ोपॉिलसपासून स�ु 
होते (सामा�यत: यूएसएला �ेय िदले जाते) �यात प�रघ नाहीत - �हणजे इतर कोण�याही 
�देशावर मजबूत अवलंिब�व नाही - आिण खाल�या िदशेने चालू आहे ; पढुील �तर 
अजूनही मजबूत महानगर आहेत, परतं ु तरीही यूएसए िकंवा इतर िवकिसत-िवकिसत 
पा�ा�य समाजानंा काही मागा� ने आव�यक आहे-, अगदी खाली जाईपय�त आ�ही अंितम 
प�रघापय�त पोहोचतो, जे अि�त�वासाठी वरील सव� गो��वर अवलंबून आह.े �ँक असा 
यिु�वाद करतो क� हे अवलंबन दवेु म�ुय आिण सम�या दो�ही आहेत जे�हा िवकिसत 
हो�यास असमथ�ता िनमा�ण होते. प�रघ अवलंबून असले�या महानगरा�ंारे, बह�तेक वेळा 
जाणीवपूव�क लादलेले िनब�ध, प�रघ समाजा�या उ��ातंी आिण वाढीचे �वातं�य काढून 
टाकतात, कारण �याचें सव� उ�पादन उ�च समाज �भावीपणे वापरतो. 
 
हा िस�ातं ��य�ात ��य�ात ��यमान आहे, प�रि�थती ितस�या जगा�या मदतीभोवती 
िफरत आहे, िजथे �याज दर आिण अटी इत�या कठोरपणे लाद�या गे�या आहेत क� 
�ा�कता� देश नेहमीच दा�या�या दयेवर राहील. �ँकला असे वाटते क� या अवलंिब�व 
सबंंधाचें �व�प न� करणे ह े िवकासा�या सम�येचे िनराकरण आहे: िवशेषतः, हा एक 
अितशय समाजवादी ��ीकोन आह,े कारण अशा िनब�धा�ंया सटुकेमळेु बरीच म�ु आिण 
सभंा�य वैिव�यपूण� जागितक �यव�थेची परवानगी िमळते, जी पारपंा�रक भाडंवलशाही 
वैिश�्याशंी जळुत नाही. 
 
आधिुनक�करणा�या िस�ातंाशी याचा सबंंध सोपा आहे: दोघामं�ये समान गणुधम� आहेत, 
जरी ते गणुधमा�म�ये पूण�पणे िवरोध करत असले तरी, कोणता �� सवा�त यो�य आहे ह े
िनरी�का�ंया िव�ासावर अवलंबून आह-ेभाडंवलशाही समाजात वाढलेले आिण अडकलेले, 
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आिण जे भाडंवलशाही�या फाय�ावंर िव�ास ठेवतात, ते कदािचत आधिुनक�करणा�या 
िस�ातंाला �ाधा�य देतील. दसुरीकडे, नव-मा�स�वादी जवळजवळ िनि�तपणे 
अवलंबना�या िस�ातंांना िचकटून राहतील. �प�पणे तो फ� एक पूण�पणे िन�प� �े�क 
आहे जो ख�या अथा�ने दोघांचे फायदे आिण तोटे, सकं�पनाचंा �याय क� शकतो. 

 
(iv) शेवटी, हे िनदश�नास आणले गेले आहे क� आधिुनक�करणा�या िस�ातंाने �वतःला 
अ�ाप ��य�ात काहीही िदसत नाही. याचे कारण असे नाही क� गे�या 50 वषा�त कोणताही 
िवकास झाला नाही, िवचारा�ंया दो�ही �े�ाशंी सबंंिधत उ��ातंी झाली आहे, परतं ुिस�ातं 
�वतः इतके अ�प� आहते: आधिुनक�करण िस�ातं कशाचे अगदी अचूक िच� रगंवत 
नाही. �ेरक सहा�य �हणून, हा िस�ातं िवकसनशील समाजा�या �ेरणेला एक उ�कृ� 
�ो�साहन आह,े परतं ुतो उपाय नाही.  
 

२.५ साराशं: 
 
आधिुनक�करणाची सकं�पना दसु�या महाय�ुानतंर उदयास आली, जी �ाम�ुयाने 
यरुोिपयन सा�ा�या�ंया जागितक िवघटनामळेु िव�तारली आिण समुार े १५ वषा�पासून 
सवा�त मौ�यवान िवकास िस�ातं �हणून �यापकपणे पािहले गेले. हे िवकिसत आिण 
िवकिसत देशामंधील िवकासातील अंतर आिण हे अतंर कसे कमी करावे यासाठी सबंंिधत 
आहे जेणेक�न ितसर ेजग जलद आिण अिधक �भावीपणे िवकिसत होऊ शकेल. 
 
आधिुनक�करण ही एक वैचा�रक चौकट आह ेजी िवकिसत समाजा�ंया �वभावाब�ल आिण 
�या�ंया भौितक आिण सा�ंकृितक��्या कमतरता मान�या जाणा�या जगाचे �पातंर 
कर�याची �याचंी �मता यािवषयी�या गिृहतकांचा एक सामा�य संच माडंते. िवशेषतः, 
आधिुनक�करण िस�ातंकारानंी पारपंा�रक (गरीब वाचा) आिण आधिुनक (पा�ा�य वाचा) 
समाजामं�ये एक �प� फरक माडंला. �यानंी ते �वीकारले क� पारपंा�रक ते आधिुनक असा 
आिथ�क िवकास एकाच सरळ, अ�प� रषेेत पढेु गेला. आधिुनक�करणा�या समथ�कांना? 
अनयुायानंा अपेि�त होते क� मह�वा�या आधिुनक समाजाशंी सपंक�  के�याने ि�थर 
पारपंा�रक समाजामं�ये �गती वाढेल. 
 
आधिुनक�करण िस�ातं हा मूलभूत ��ताव आहे क� पारपंा�रक समाजातील लोकानंी 
�या�ंया सामािजक, राजक�य आिण आिथ�क स�ंथाचें आधिुनक�करण कर�यासाठी 
आधिुनक समाजाचंी वैिश�्ये �वीकारली पािहजते. हे देखील ल�ात घेतले पािहजे क� या 
�वभावाचे िस�ातं सामा�यतः पा�ा�य िवचारवतंाकंडून येतात, �वतः �� असले�या 
समाजाकंडून नाहीत आिण �हणून आपण हे देखील गहृीत धरायला हवे क� कमी िवकिसत 
समाजानंा आधिुनक समाजात िवकिसत हो�याची आका�ंा आहे. ह ेपूण�पणे स��चे गिृहतक 
आहे क� नाही याब�ल शकंा आहे. 

 
�वाभािवकच, आधिुनक�करणा�या िस�ातंाची अनेक �पे आहेत, परतं ुसवा�त सामा�यपणे 
आयोिजत रो�टो�या िवचारांमळेु उ�वली, जी १९६० �या खडंात लोकि�य झाली, द 
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�टेजेस ऑफ इकॉनॉिमक �ोथ: याम�ये. रो�टो समाजशा�ीय वाढी�या पाच म�ुय 
ट��यांची �परषेा सागंतो, �थम या योजनेत जगातील घटक कोठे उभे आहेत ह े
ठरव�या�या �य�नात आिण नतंर िवकिसत देशानंा िवकासाची िशडी चढणे िकती चागंले 
आहे. 
 
यापैक� पिहला ट�पा पारपंा�रक समाज आह,े जो १७ �या शतका�या आधी�या सव� 
समाजानंा सामावून घेतो असे �हटले जाऊ शकते, �यात आज सरंचना�मक वैिश�्ये कमी 
आहेत. तािं�क अडचणी या ट��यात उ�पादन मया�िदत करतात. 
 
िश�णा�ार े आिण दसु�या ट��यावर मू�य �यव�थेतील बदलामंळेु ह े अडथळे दूर होत 
अस�याने, तक� सगंत वै�ािनक क�पना, पायाभूत सिुवधा आिण �यवसायाकडे कल अिधक 
मह�व घेतात. हे बदल पि�म यरुोपम�ये होते तसे अंतजा�तपणे होत नाहीत, परतं ु बा� 
घसुखोरीमळेु, जे पारपंा�रक समाजाला बदल�यास भाग पाडतात. पढुचा ट�पा रो�टो टेक-
ऑफसाठी पूव�शत� सागंतो, जो ितस�या ट��यासाठी, उड्डाण अव�था बाबतीतच उ�म 
�कार े�प� केला जातो. टेक-ऑफ हा असा कालावधी आहे �या�ार ेसमाज �माण आिण 
गणुव�ेम�ये ि�थर दराने वाढू लागतो. मूलभूतपणे, राजक�य, सामािजक आिण उ�पादन 
�े�ामं�ये सधुारणा के�या जातात �यामळेु देशा�या सव� पैलूंम�ये वाढ होऊ शकते आिण 
समाज आधिुनक, सामा�यतः भाडंवलदार, स�यता �हणून उदयास येत अस�याचे �हटले 
जाऊ शकते. यासाठी पूव� शत� िविवध आहेत, पण असू शकतात. 

 
पारपंा�रक ते आधिुनक समाजाकडे स�ंमणा�या िदशेने, समाजातील सव� �तरा�ंार े िदशा 
म�ये सामा�य बदल �हणून वग�कृत. अंितम दोन ट�पे �हणजे टेक-ऑफ पासून नैसिग�क 
िव�तार: प�रप�वताची वाटचाल �हणजे नवीन िवकिसत क�पना आिण तं��ानाचा 
समाजातील इतर िवभागामं�ये िव�तार, गुतंवणूक १०-२०% पय�त वाढते आिण आधिुनक 
तं��ान सपूंण� अथ��यव�थेत पसरले आह,े आिण उ�च व�तुमान वापराचे वय, अंितम ट�पा 
�यायोगे पूव� केलेली �गती संपूण� अथ��यव�था आिण स�ंकृतीत पूण�पणे िफ�टर केली गेली 
आहे आिण मूलत: अशा देशाची ि�थती आहे िजथे �वतःला िटकवून ठेव�यासाठी कमी 
िकंवा जा�त वाढ आव�यक नाही. 
 
एक सै�ािंतक �ा�प �हणून, आधिुनक�करणाब�ल रो�टोचा ��ीकोन उपय�ु आह ेकारण 
तो हेतूपरु�सर असो िकंवा नसो, खूपच आिण सरलीकृत आह:े एका स�ंकृतीपासून दसु�या 
स�ंकृतीशी जळुवून घे�यासाठी थोडे पनुिन�मा�ण आव�यक आहे, कारण सधुार�यासाठी 
कोणताही वा�तिवक नाही. िस�ातंाचा आधार असा आहे क� अंितम �येय आधीच 
अि�त�वात आहे आिण ते सहजपणे तपासले जाऊ शकते आिण िवकसनशील देशाने 
यासाठी �य�न केले पािहजेत. रो�टो वैयि�क �करणांना वेगळे कर�याचा आिण िस�ातं 
�या�ंयाशी जळुवून घे�याचे वेगवेगळे माग� शोध�याचा कोणताही �य�न करत नाही, कारण 
हा अ�यासाचा हेतू नाही - �याचा िस�ातं, इतर नस�यास, सरंचनेऐवजी सरंचना आिण 
मूलभूत िनयम परुवतात, �मे�सर सामािजक िवकासावर आिथ�क िवकासाचे प�रणाम 
(�मे�सरसाठी, आिथ�क िवकासाचा आिथ�क वाढीचा मया� िदत अथ� होता) सबंंिधत होता. 
�मे�सरने चार �ि�या ओळख�या: 
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१) सा�यापासून जिटल तं��ानाकडे वाटचाल झाली 
२) िनवा�ह शेती पासून नगदी िपकामं�ये बदल झाला 
३) �ाणी आिण मानवी श��कडून य�ं श��कडे जाणे होते 
४) �ामीण व�ती पासून शहरी वसाहतीकडे जाणे होते. 
 
�मे�सरसाठी या �ि�या एकाच वेळी होणार नाहीत आिण मह�वाचे �हणजे बदल एका 
समाजातून दसु�या समाजात िभ�न असतील. ते पढेु �हणाले क�, पूव�-आधिुनक �ारिंभक 
िबंदूचंी िविवधता होती आिण बदल�याची �ेरणा देखील िभ�न असेल, परपंरनेे मह�वपूण�पणे 
�भािवत होऊन, �यामळेु आधिुनक�करणा�या िदशेने िभ�न माग� िनमा�ण होतात. रा��ीय 
फरक देखील मह�वाचे आहेत, अगदी आधिुनक�करणा�या सवा�त �गत ट��यात, आिण 
य�ु ेआिण नैसिग�क आप�ी, िवकासा�या प�तीवर मह�वपूण� प�रणाम क� शकतात. 

 
आधिुनक�करणाचे इतर िस�ांत �हणजे �सरण ��ीकोन, �यात िवकासाला सा�ंकृितक 
घटकाचें �गत �हणून िवकिसत ते अ�प िवकिसत जगाकडे पािहले जाते. मानसशा�ीय 
�ि�कोन - मॅ�लेलडँ आिण इतराशंी सबंंिधत, िजथे �य���या �यि�म�वा�या गणुधमा�वर 
कतृ��वा�या �ेरणेला मह�व िदले जाते जे देशातील आिथ�क वाढीस गती देते. 
 
इतर दोन �ि�कोन, ऐितहािसक �ि�कोन आिण मा�स�वादी �ि�कोन इतर तीन �ि�कोनांचा 
समी�क �हणून उदयास आला. �या�ंया मते, पूव�चे तीन �ि�कोन वा�तिवकते�या सदंभा�त 
पािह�यास अनभुवज�य��्या अवैध आहेत, सै�ािंतक��्या अपरु े आिण धोरणिनहाय 
आधिुनक�करण आिण िवकासाला �ो�साहन दे�या�या घोिषत हेतूंचा पाठपरुावा कर�यात 
अकाय��म आहेत. 
 
�यानतंर १९६० �या दशकातील वैचा�रक, राजक�य आिण आिथ�क भूकंप आला आिण 
स�ंकृती सकं�पना�मकरी�या बाजूला ढकलली गेली कारण सामािजक िव�ानावंर 
सरंचनावाद, स�ंथा�मकता, मा�स�वाद आिण अवलंिब�व िस�ातंाचा �भाव नस�यामळेु 
�याचा जोरदार �भाव पडला. "आधिुनक�करण" िस�ातंावर केवळ टीका केली गेली नाही, 
तर शेवटी मतृ घोिषत केले गलेे. आधिुनक�करणा�या िस�ांता�या य�ुानतंर�या आव�ृीने 
वसाहतवाद आिण सा�ा�यवाद यासार�या बा� घटकाकंडे तसेच आिथ�क आिण राजक�य 
वच��वा�या नवीन �काराकंडे गभंीरपणे दलु�� केले. उदयो�मखु नव-मा�स�वादी आिण 
जागितक-�यव�थे�या िस�ातंकारानंी �ीमंत देशानंी गरीब देशाचें िकती �माणात शोषण 
केले यावर जोर िदला, �यानंा श��हीनता आिण सरंचना�मक अवलंबना�या ि�थतीत बंद 
केले. "स�ंकृती" ला िवकास �ि�येत वग�, वशं आिण िलंगा�या िविश�तेने बदलले गेले, ह े
सव� अजूनही सामािजक शा�ांम�ये िव�ेषणा�मक रचना �हणून �मखु आहेत. 
 
टीकाकारानंी लोकानंा या व�तिु�थतीब�ल सावध केले क� औ�ोगीकरण �यानंा गैर-
औ�ोिगक समाजामं�ये आढळले�या बेिश�तपणापासून म�ु करते असा �याचंा �चिलत 
िव�ास म�ुयतः एक िमथक होते. यामळेु आधिुनक�करण िवचार �वाहा�या पा�ा�य तािं�क 
आिण नैितक �े�ते�या अंतभू�त गिृहतकानंा आणखी एक उतारा िमळाला. 
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२.६ ��: 
 

(१) आधिुनक�करण िस�ातं काय आहे? �या�या म�ुय िस�ातंावंर चचा� करा? 

(२) डॅिनयल लन�र�या आधिुनक�करण िस�ातंाची चचा� करा. 

(३) आधिुनक�करण िस�ातंा�या पाच �मखु प�दत�चे िव�ततृ िव�ेषण करा. 

(४) आदश� िविश� िनद�शाकं ��ीकोनवर टीकासह तपशीलवार चचा� करा. 

(५) रो�टो�या 'आिथ�क वाढी�या ट��याचें' एक गभंीर िव�ेषण सादर करा. 

(६) �मे�सर�या आधिुनक�करण िस�ातंावर चचा� करा. 

(७) तमु�या मते आधिुनक�करणा�या िस�ातंातील �मखु कमतरता काय आहेत? 
 

२.७ सदंभ� सूची: 
 
Desai, A. R. (ed). Essays on Modernization of Underdeveloped Societies, 
1971. Vol 1: Thacker and Co. Ltd., Number. 
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३अ 
मानवी िवकास िनद�शाकं 

 
�कारणाची रचना  

३अ.०   उि�� े

३अ.१  ��तावना 

३अ.२  सकं�पना 

३अ.३  मानव िवकास िनद�शाकंाचंी त�वे 

३अ.४  मानव िवकास िनद�शाकंाचें �मुख घटक   

 ३अ.४.१ शा�तता  

 ३अ.४.२ उ�पादकता 

 ३अ.४.३ स�मीकरण 

३अ.५  कमी मानव िवकास िनद�शाकंांची कारणे 

३अ.६  िन�कष� 

३अ.७ साराशं 

३अ.८  �� 

३अ.९  �� 
 

३अ.० उि�� े
 

 मानव िवकास िनद�शाकं या संक�पनेची ओळख क�न देणे 

 मानव िवकास िनद�शका�ंया िनद�शकािवषयीचे आकलन िवकिसत करणे 

 �या प�रि�थतीचा प�रणाम मानव िवकास िनद�शाकं  कमी हो�यात होतो �या 
प�रि�थतीचे िव�ेषण करणे 

 एखा�ा रा��ाचे मानव िवकास िनद�शाकंाचा �माकं सधुार�यासाठी उपाय सचुवणे 
 

३अ.१ ��तावना 
 
कोण�याही देशाचा िवकास हो�यासाठी �याचे मानव ससंाधन िवकिसत करणे मह�वाचे 
असते. जर मानवी ससंाधने मागासलेली रािहली िकंवा सरंि�त केली गेली नाहीत, तर देश 
िवकासा�या अपेि�त पातळीवर पोहोचू शकत नाही. �यामळेु, अिलकड�या वषा�त आिथ�क 
िवकासाचे िचतंन हे आिथ�क वाढीपासून मानवी िवकासाकडे वळले आह.े या बदलाचे म�ुय 
कारण �हणजे िश�ण आिण सा�रता, आरो�य, भौितक पया�वरण, सव� लोकासंाठी �यां�या 
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पा��भूमीची पवा� न करता सधंीची समानता, उ�प�नाइतकेच मह�वाचे असू शकते ही वाढती 
मा�यता. 
 

३अ.२ सकं�पना 
 
मानवी िवकासाची िविवध प�रमाणे सपंािदत क� शकणा� या सव�समावेशक उपाया�या 
शोधात, सयं�ु रा��, िवकास काय��म (UNDP) ने 1990 म�ये �कािशत केले�या मानव 
िवकास अहवालात मानव िवकास िनद�शाकं (HDI) ची �या�या आिण िनिम�ती केली. 
 
मानव िवकास िनद�शाकं हे एक सािं�यक�य साधन आहे �याचा वापर देशा�या सामािजक 
आिण आिथ�क प�रमाणामं�ये एकूण उपल�धी मोज�यासाठी केला जातो. 

1. दीघ� आिण िनरोगी आय�ुय, जे आयमुा�नानसुार मोजले जाते 
2. िश�णाचा �वेश, अपेि�त शालेय िश�णा�या वषा�नी मोजला जातो 
3. दरडोई सकल रा��ीय उ�प�ना�ार ेमोजलेले जीवनमान 
 

पािक�तानी अथ�शा��, महबूब उल हक यानंी 1990 म�ये मानव िवकास िनद�शाकं 
िनिम�ती केली जी पढेु सयं�ु रा�� िवकास काय��मा�ार े देशा�या िवकासाचे मोजमाप 
कर�यासाठी वापरली गेली. 
 

िनद�शाकंाची गणना चार �मखु िनद�शकानंा एकि�त करते: आरो�यासाठी आयमुा�न, शालेय 
िश�णाची अपेि�त वष�, शालेय िश�णाची सरासरी वष� आिण राहणीमानासाठी दरडोई 
सकल रा��ीय उ�प�न. 
 

दरवष� सयं�ु रा�� िवकास काय��म �या�ंया वािष�क अहवाला�या आधार ेदेशांची �मवारी 
लावते. मानव िवकास िनद�शाकं हे देशा�या िवकासा�या पातळीचा मागोवा घे�यासाठी 
सव��म साधनापैंक� एक आहे, कारण ते आिथ�क िवकासासाठी जबाबदार असले�या 
चारही �मखु सामािजक आिण आिथ�क िनद�शकांना एक� करते. या िनद�शकाकंडे अिधक 
मजबूत आकष�ण असते आिण िनद�शका�ंया लाबंलचक यादीपे�ा अिधक �भावीपणे 
लोकाचें ल� वेधले जाते. 
 
मानव िवकास िनद�शाकं जीएनपीची जागा घेत नाही परतं ुअनेक बाबतीत समाजाची खरी 
ि�थती समजून घे�यात ल�णीय भर घालते. उ�प�ना�यित�र�, मानव िवकास िनद�शाकं 
िश�ण आिण आरो�य देखील मोजते �यामळेु ते बह�आयामी बनते. हे धोरण िनमा��यांचे ल� 
केवळ साधनावंरच न�हे तर िवकासा�या अंितम उि��ावर क� ि�त करते. आरो�य सेवा 
सधुारणे, यो�य िश�ण सिुवधांसह लोकाचें जीवनमान उंचावते. 
 
मानव िवकास िनद�शाकंामधील कोण�याही वर�या हालचालीला सधुारणा �हणून ओळखले 
जाऊ शकते. काह�साठी उ�च उ�प�न इतरासंाठी सापे� विंचतानंा कारणीभूत ठ� शकते, 
हे मानवी िवकासासाठी खर ेनाही. 
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३अ.३ मानव िवकास िनद�शाकंाची त�वे 
 
सयं�ु रा�� िवकास काय��मा�या अहवालानसुार िडस�बर 2019 म�ये भारत 129 �या 
�थानावर आह.े मानव िवकास िनद�शाकंा�या शोधासाठी माग�दश�क त�वे खालील�माणे 
आहेत: 
 

१. मानवी िवकासा�या मूलभूत सकं�पनेचे मोजमाप करणे, अशा �कार े लोकाचंी िनवड 
वाढवणे �याम�ये दीघ�काळ जग�याची, �ान िमळव�याची आिण नोकरी िमळव�याची, 
�व�छ हवेत �ास घे�याची, म�ु राह�याची आिण समाजात राह�याची इ�छा समािव� 
आहे. प�तीशा�ीय रीतीने केवळ उ�प�न मोज�या�यित�र� इतर प�रमाणे मोजणे ही 
मूळ क�पना होती. 

२. िनद�शाकंाची साधेपणा राख�यासाठी, �यात समािव� असले�या चलाचंी स�ंया 
मया�िदत कर�याचा िनण�य घे�यात आला. 

३. िनद�शाकंाचंी अिधकता तयार कर�यापे�ा सिंम� िनद�शाकं तयार करणे. ��येक 
चलासाठी कमाल आिण िकमान मू�ये 0 आिण 1 मधील �केलवर कमी केली गेली 
आिण सव� िनवडी मह�वा�या आहेत या सा�या आधारावर समान भार �दान केला. 

४. मानव िवकास िनद�शाकंाने सामािजक आिण आिथ�क दो�ही प�रमाणे समािव� केले 
पािहजेत कारण आिथ�क वाढीमळेु ससंाधने वाढते आिण सामािजक �गती यासाठी 
अनकूुल वातावरण िनमा�ण करते. 

 
तुमची �गती तपासा 
१. मानव िवकास िनद�शाकं �हणजे काय? 
२. मानव िवकास िनद�शाकंा�या िकमान  2 त�वाचंा उ�लेख करा. 
 

३अ.४    मानव िवकास िनद�शाकंाचे �मखु घटक 
 
आयमुा�न, िश�णात �वेश आिण राहणीमानाचा समावेश असले�या म�ुय िनद�शकासंह,    
मानव िवकास िनद�शाकंाचे खालील �मखु घटक आहेत 
 
३अ.४.१ शा�तता  
मानवी िवकास िनद�शाकंाचा एक अ�याव�यक घटक, शा�तता �हणजे पढु�या िपढ्याचंा 
आपण �या क�याणाचा आनंद घेतो �याचा आनदं घे�याचा अिधकार. महबूब उल हक 
यानंी ठळकपणे सािंगत�या�माणे, मानवी सधं�ची शा�तता ही आप�या िचतंना�या  
क� ��थानी असली पािहजे �यासाठी सव� �कारचे भाडंवल - भौितक, आिथ�क, मानवी 
आिण पया�वरणीय िटकून राहणे आव�यक आहे. थोड�यात शा�तता �हणजे वत�मान आिण 
भिव�यातील िपढ्यामंधील संधी सामाियक करणे होय. 
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हक या�ंया मते, शा�ततेचा अथ� मानवी विंचतता, दा�र�य् इ.ची स�याची पातळी िटकवून 
ठेवणे असा होत नाही. जर ग�रबी आिण विंचतता कायम रािहली तर ती बदल�यासाठी 
�य�न केले पािहजेत. काय िटकवायचे आहे ही सधंी आहे आिण मानवी वंचन न�हे. 
जीवनशैलीतील िवषमता ओळखून ती कमी कर�यासाठी �य�न केले पािहजेत. थोड�यात, 
शा�तता �हणजे ससंाधनाचंा आिथ�क आिण तक� श�ु वापर करणे �हणजे �याचे सव� फायदे 
भावी िपढ्यानंा घेता येतील. 
 

३अ.४.२ उ�पादकता 
उ�पादकता हा आणखी एक मह�वाचा घटक आह े �यासाठी लोकामं�ये गुतंवणूक आिण 
�याचंी जा�तीत जा�त �मता सा�य कर�यासाठी �यांना स�म करणार े �थूल-आिथ�क 
वातावरण आव�यक आहे. िवकासाची अनेक अलीकडील �ा�पे �ाम�ुयाने मानवी 
भाडंवलावर आधा�रत आहेत. असे असले तरी, हक यांनी नमूद के�या�माणे, हा �ि�कोन 
लोकानंा केवळ िवकासाचे साधन मानतो. 
 

�यामळेु उ�पादकतेला मानवी िवकासा�या उदाहरणाचा एक भाग मानणे चागंले. 
 

३अ.४.३ स�मीकरण 
मानवी िवकास �ितमान लोका�ंया पूण� स�मीकरणास समथ�न देते. याचा अथ� लोक 
�या�ंया �वतः�या इ�छेचा वापर कर�या�या ि�थतीत आहते. याचा अथ� एक राजक�य 
लोकशाही आहे �याम�ये लोक �या�ंया जीवनाब�ल�या िनण�यावंर �भाव टाकू शकतात. 
याचा अथ� स�ेचे िवक� �ीकरण असा आहे जेणेक�न वा�तिवक शासन ��येक नाग�रका�या 
दारापय�त पोहोचेल. याचा अथ� नागरी समाजातील सव� सद�य िनण�य �ि�येत सहभागी 
होतात. लोका�ंया स�मीकरणासाठी िविवध आघाड्यांवर कृती आव�यक आहे. लोका�ंया 
िश�ण आिण आरो�याम�ये गुतंवणूक करणे आव�यक आहे जेणेक�न ते बाजारातील 
सधं�चा फायदा घेऊ शकतील. ��येकाला पत आिण उ�पादक मालम�ेपय�त �वेश देणार े
स�म वातावरण सिुनि�त करणे आव�यक आहे. यासाठी ित�ही िलंगानंा स�म बनवणे 
आव�यक आहे, जेणेक�न ते समान पातळीवर �पधा� क� शकतील. 
 

३अ.५ कमी मानव िवकास िनद�शांकाची कारणे 
 

जाित�यव�थे�या अि�त�वापासून ते �ीमंत आिण गरीब या�ंयातील वाढ�या आिथ�क 
दरीपय�त�या अनेक कारणामंुळे भारतात मानव िवकास िनद�शाकंाची पातळी कमी झाली 
आहे. बह�स�ंय लोकस�ंया झोपडप�्यामं�ये राहते तर काही उंच टॉवरम�ये राहतात. 
�याच�माणे, एका टोकाला आपण उ�चवग�यासंाठी उपल�ध असले�या खाजगी 
��णालयाचंा उदय पाहतो, तर दसु�या टोकाला असे लोक आहेत �यानंा अशा 
��णालयामं�ये पाऊल ठेवता येत नाही आिण ते मूलभूत आरो�य सिुवधापंासून विंचत 
आहेत. वरील प�रमाण ल�ात घेऊन, कमी मानवी िवकास िनद�शाकंासाठी ��येक 
प�रमाणातील काही घटक कसे जबाबदार आहेत यावर चचा� क�या. 
 

३अ.५.१ आरो�य 
भारतात डॉ�टराचंी कमी सं�या ही एक मोठी सम�या आहे. इतर �मखु सम�यामं�ये 
अ�व�छता, झोपडप�्यामं�ये राहणा�या बह�स�ंय लोकांसाठी िनकृ� सिुवधा, �ामीण 
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भागात �व�छतागहृाचंा अभाव, िप�या�या �व�छ पा�याचा अभाव, ड��यू, मले�रया, 
�यूमोिनया इ�यादी आजारामं�ये वाढ. लोका�ंया खा�या�या सवयी, वाढ�या 
खा�यािप�या�या सवयी. ल�पणाचे �माण देखील नाग�रका�ंया खराब आरो�यास 
कारणीभूत ठरले आह.े िशवाय, लोक आरो�य आिण आरो�यसेवे�या मह�वाकडे दलु�� 
करतात. तसेच, सरकार आरो�य सेवेसाठी जा�त ससंाधने देखील देत नाही. धोरणे बनवली 
जातात पण �याची अंमलबजावणी होत नाही. खाल�या वगा�ला विंचत ठेवून उ�च वगा�ला 
सेवा देणा�या खाजगी ��णालयानंा चालना िदली जाते. 
 

३अ.५.२ िश�ण 
मानवी ससंाधना�या िवकासात िश�णाची मोठी भूिमका आहे. आज आपण भारतात अनेक 
खाजगी शाळा, आंतररा��ीय शाळा पाहतो, परतं ु सरकारी शाळाचंी कमी होत चाललेली 
स�ंया आिण शै�िणक सिुवधा नसणे िकंवा यो�य पायाभूत सिुवधांचा अभाव याब�ल आपण 
कधी िवचार केला आहे का? �ामीण भागात शाळा भारताने मलु��या िश�णाचे स�मीकरण 
केले आह,े परतं ुतरीही, बह�स�ंय मलेु मूलभूत िश�ण सिुवधापंासून विंचत आहेत. भारताने 
सा�रतेचा �तर सधुार�यासाठी, िश�काचंी न�दणी वाढव�यासाठी, लोकानंा मोफत आिण 
स��चे िश�ण दे�यासाठी िश�णावर खच� करणे आव�यक आह.े , दूर�थ िश�ण सेवानंा 
चालना देणे, ऑनलाइन िश�ण �णाली सधुारणे इ. 
 

३अ.५.३ राहणीमानाचा दजा�  
भारतातील लोका�ंया राहणीमानात ती� तफावत िदसून येते. एका टोकाला आप�याला 
उंच हवेली िदसतात, तर दसु�या टोकाला झोपडप�ी भागात राहणार े लोक आहेत िजथे 
�यानंा मूलभूत �व�छता सिुवधाचंा अभाव आह.े उ�पादने उपल�ध आहेत परतं ुनाग�रक ती 
खरदेी क� शकत नाहीत. ग�रबी, बेरोजगारी आिण अनारो�यदायी वातावरणामळेु अनेकांना 
भयकंर प�रि�थतीचा सामना करावा लागतो. 
 

मानव िवकास िनद�शाकं �मवारीम�ये भारताचा �माकं खाली ये�याची अनेक कारणे 
आहेत. िनरोगी वातावरण दे�यासाठी आिण शै�िणक �तर तसेच लोकाचें जीवनमान 
उंचाव�यासाठी सात�याने उपाययोजना के�या पािहजेत. 
 

तुमची �गती तपासा 
१. मानव िवकास िनद�शाकंाचे �मखु घटक कोणते आहते? 
२. कमी मानव िवकास िनद�शांकामळेु भारतासमोरील आ�हानाचंा त�ुही िवचार क� शकता 

का? 
३ .एखा�ा रा��ा�या मानव िवकास िनद�शाकं सधुार�यासाठी कोणती पावले उचलली 

जाऊ शकतात? 
  

३अ.६ िन�कष� 
 
िन�कष� काढ�यासाठी असे �हणता येईल क� एखा�ा रा��ा�या िवकासाचे िव�ेषण 
कर�यासाठी केवळ आिथ�क प�रमाणच मह�वाचे नाही तर आरो�य, िश�ण, ल�िगक सवेंदना, 
ल�िगक समानता, पया�वरण सतंलुन यासारखे इतर सामािजक घटक देखील मह�वपूण� 
भूिमका बजावतात. उपल�ध असले�या सधंी िटकवून ठेवणे मह�वाचे आहे आिण विंचत 
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आिण नकारा�मक पैलू नाही. ��येक देशाने देशा�या सधंी आिण उ�पादकता 
सधुार�यासाठी �य�न केले पािहजेत, एक सश� मानव ससंाधन, उ�च राहणीमानासह, 
िविश� रा��ाचा मानवी िवकास िनद�शाकं सधुारतो. 
 

३अ.७ साराशं 
 

मानव िवकास िनद�शाकं (HDI) हे एक सािं�यक�य साधन आहे �याचा उपयोग सामािजक 
आिण आिथ�क प�रमाण ल�ात घेऊन देशाची एकूण उपल�धी मोज�यासाठी केला जातो. ह े
केवळ आिथ�क प�रमाणानंा मह�व देत नाही परतं ु आरो�य, िश�ण, राहणीमानाचा दजा�  
आिण �यानसुार �मवारीत समािव� क�न िविश� देशा�या िवकासा िवषयीचे ��य सादर 
करते. �या�ंया िवकासाचे मोजमाप कर�यासाठी ते सामािजक आिण आिथ�क प�रमाणाचंा 
िवचार करते. शा�तता, उ�पादकता आिण स�मीकरण हे मानव िवकास िनद�शाकं चे �मखु 
घटक आहेत. शा�तता �हणजे सकारा�मक पैलू िटकवून ठेव�याची �मता आिण ग�रबी 
आिण विंचतते�या नकारा�मक गो��चा नाही. उ�पादकता वाढ�या गुतंवणकु�चा सदंभ� देते, 
तर सश��करण �हणजे स�ेचे िवक� �ीकरण क�न आिण धोरण तयार करताना �यांचे 
िनण�य िवचारात घेऊन नाग�रकानंा स�म करणे. भारतात मानव िवकास िनद�शाकं कमी 
अस�याची कारणे �हणजे जाित�यव�था, �ीमंत आिण गरीब या�ंयातील दरी, यो�य 
आरो�यसेवा आिण शै�िणक सिुवधाचंा अभाव �यामळेु राहणीमान खालावते. आप�या 
देशा�या िवकासाला चालना दे�यासाठी या आ�हानावंर मात कर�यासाठी उपाययोजना 
के�या पािहजेत. 
 

३अ.८ �� 
 

१. मानव िवकास िनद�शाकं �प� करा. मानव िवकास िनद�शांक चे िनद�शक काय आहेत? 
२. मानव िवकास िनद�शाकं �प� करा आिण �याची त�वे �प� करा. 
३. िवकासाचे िनद�शक थोड�यात �प� करा. 
४. मानव िवकास िनद�शाकं �हणजे काय? �याची त�वे आिण �याचे �मखु घटक िव�ततृपणे 

�प� करा 
५. मानव िवकास िनद�शाकं �हणजे काय? कमी मानव िवकास िनद�शाकंची कारणे �प� 

करा. 
६ मानव िवकास िनद�शाकं �हणजे काय? कमी मानव िवकास िनद�शाकं �मवारीची कारणे 

सागंा आिण �यात सधुारणा कर�यासाठी जे उपाय केले जाऊ शकतात ते सचुवा. 
 

३अ.९ सदंभ� 
 

1.http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index 
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३ब.२  भारतीय प�रि�थती 
३ब.३  भाडंवलशाही: पया�वरणीय सकंटाचे कारण 
३ब.४  भारतीय पया�वरणीय चळवळी 
३ब.५  आपला नैसिग�क वारसा धो�यात  
3ब.६  आपण काय क� शकतो? 
३ब.७  साराशं 
३ब.८  �� 
३ब.९  सदंभ� 
 

३ब.० उि�� े

 पया�वरण आिण िवकास या�ंयातील सबंंध आिण अशा सबंंधा�या �भावािवषयी अिधक 
चागंले  आकलन क�न घेणे. 

 पया�वरण आिण िवकास वेगळे नाहीत या व�तिु�थतीवर ल� क� ि�त करणे.( ते 
राजक�य आिण आिथ�क श�� सरंचने�या �थािनक, �ादेिशक, रा��ीय आिण 
आंतररा��ीय पर�परावलंबना�ंया �यापक �यव�थेचा भाग आहेत.) 

 जगातील अिधक जबाबदार आिण सिुशि�त, नाग�रक बन�यासाठी जाणीवजागतृ 
आिण आशादायी बनणे.  
 

३ब.१ ��तावना 
 

ऐितहािसक��्या, पया�वरण हा श�द घ�गावणारा श�द आहे आिण सामािजक 
वा�तिवकते�या िविवध �े�ानंा उ�साहीत करतो. आपण सामािजक, वैयि�क, सा�ंकृितक, 
आिथ�क, राजक�य आिण अथा�तच, जैिवक आिण भौितक पया�वरणाब�ल बोलतो. 
पया�वरणाने, काही �माणात, िनसग�, समाज आिण समदुाय या श�दाचंी जागा घेतली आह.े 
प�रि�थितक�चीची जागा िवचारसरणी-स�यतेने घेतली आह.े 
 

एक राजक�य सकं�पना �हणून  पया�वरणाचा िवकासा�या संक�पनेशी जवळचा सबंंध आहे. 
सव� �कारची आिथ�क वाढ आिण तािं�क �गती ही औ�ोिगक�कृत समाजाचंी मूलभूत सोय 
आहे. अस ेमानले जाते क� समाजाचा िवकास सामािजक-आिथ�क प�रि�थती सधुार�यावर 
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अवलंबून असतो. उदा आिथ�क वाढ आिण िव�मान सधुारणा, आिण नवीन, तं��ानाचा 
शोध लावणे, उ�पादन �ि�या आिण सेवा होय. सशंोधन आिण िवकास ही औ�ोिगक 
समाजाचंी �मखु आिथ�क �े�े आहेत. �ानाचे उ�पादन आिण कौश�ये िवकिसत करणे, 
अंमलबजावणी करणे आिण िनय�ंण तं��ान या समाजा�ंया क� ��थानी आह.े पारपंा�रक 
समाज शेतीवर आधा�रत असताना, उ�र-पारपंा�रक समाज तं��ानावर आिण परपंरागत 
समाजावंर आधा�रत आहेत जे �यानंा अ�न, क�चा माल आिण �व�त �म �दान करतात.  
 
िवकासाचा सदंभ� दोन वेगवेग�या �ि�यांशी  आहे �या एकाच वेळी घडतात: औ�ोिगक 
देशामंधील सामािजक-आिथ�क राहणीमानात सधुारणा आिण पारपंा�रक समाजामं�ये 
राजक�य, आिथ�क, तं��ान आिण ल�करी िनय�ंण िवकास होय. औ�ोिगक देशाचंा िवकास 
जगा�या इतर भागातंील िवकासा�या खाल�या �तरावर आधा�रत आह े अिभजात 
अथ�शा�ानसुार, िवकास नेहमीच आिथ�क वाढीशी जोडला गेला आहे आिण नतंर तो 
सहकाया�ऐवजी �पध�शी जोडला गेला आहे. 
 
�थम, म�ुय �वाहातील अथ��यव�थेने ितस�या जगासाठी आिथ�क िवकासाचे सदोष 
िस�ातं तयार केले आहेत. 
 
दसुर े�हणजे, पाि�मा�य देशातूंन आयात केलेले ह ेसदोष िस�ा�त यो�य नाहीत, प�रणामी 
ितस� या जगाचा िवकास अपूण� आिण प�पाती झाला आह.े 
 
ितसर े�हणजे, पा�ा�य िस�ांतकारानंी �या�ंया िस�ातंामंधील मूलभूत �टु�कडे ह�ीपणाने 
दलु�� केले आहे, ते प�रपूण� �पधा� िकंवा तक� सगंत (�हणजे पा�ा�य) वत�ना�या आदश� 
रचनामागे लपवून ठेवले आहेत. 
 
एकंदरीत, म�ुय �वाहातील अथ�शा�� हे ल�ात घे�यात अयश�वी ठरले आहेत क� 
िवकासाधीन घटक या�याशी (पढुील बाब�शी) सबंंिधत असू शकतात: 
i) म�ेदारी नफा, बा�ता, �यवहार खच� आिण इतर बाजारपेठेतील अपयश'.  
ii) लपलेली �यि�िन� मू�ये या िस�ातंामं�येच अंतभू�त आहते. 
ही ि�थती आता अिधक मह�वाची बनली आहे कारण �दूषण, अ�यािधक लोकस�ंया आिण 
नैसिग�क ससंाधनांचा अितवापर यामंळेु औ�ोिगक देशामंधील पया�वरणाचा �हास यामुळे 
पया�वरण सरं�णाची क�पना पुढे आली आहे. 
 
1960 आिण 1970 �या दशकात, पया�वरण सरं�ण औ�ोिगक देशा�ंया भौितक आिण 
जैिवक प�रि�थतीचा सदंभ� देते. उ�र-पारपंा�रक समाज आिण रा�� रा�याचें पया�वरण 
धो�यात आले आिण �याचंी भौगोिलक जागा आिण पया�वरणाची गणुव�ा जप�यासाठी 
कारवाई करावी लागली. पया�वरणीय धोरणे लागू करावी लागली कारण चागंले पया�वरणीय 
गणु असलेले नवीन �देश िमळवणे अश�य होते. शीतय�ुा�या कालखडंाने जागितक 
राजक�य �यव�था ि�थर ठेव�यास मदत केली जोपय�त पारपंा�रक समाजाचा सबंंध आहे 
आिण �या समाजानंा �या�ंया सबंंिधत �देशामं�ये पया�वरणिवषयक धोरणे लागू कर�यास 
भाग पाडले, 
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शीतय�ुानतंर, प�रि�थती नाट्यमय�र�या बदलली आहे. पया�वणीय घातक उ�पादन रषेा, 
िवषारी कच�याची िनया�त आिण भाडंवलशाही अथ��यव�थेचा जगभर िव�तार यामुळे 
पारपंा�रको�र समाजासंाठी �चडं �मता खलुी झाली आहे िकंवा पया�वरण सरं�णाचा खच� 
िवकसनशील देशामं�ये ह�तातं�रत क�न �या�ंया जग�याची सधंी सधुारली आहे. या 
देशातंील सामािजक-आिथ�क िवकास सधुारले अशी बतावणी करणे. 1992 �या �रओ अथ� 
सिमटने पया�वरण आिण िवकासाचा ताळमेळ साध�याचा �य�न केला, तर व�ुफगगँ सॅ�सने 
�या�या प�रणामाचे मू�याकंन �याऐवजी सशंया�पदपणे केले जेथे ते �हणतात क� - 
 
�रओचे प�रणाम थोड�यात सांगायचे तर : �रओ येथील सरकार ेपया�वरणाची ढासळणारी 
ि�थती ओळखून पढेु आली, परतं ुिवकास प�ुहा स�ु कर�याचा आ�ह धरला. िवकासा�या 
भोवती रने डा�स क� टने पर�परिवरोधी प�ानंा एक� आणले आिण एक सामा�य िवधी 
सादर केला �याने पया�वरणा�या बाजूने केले�या एखा�ा िकंवा इतर �यागासाठी �यानंा 
िदलासा िदला असे �हटले तर अितशयो�� होणार नाही. शेवटी, �रओ घोषणेने 
समारभंपूव�क िवकासा�या पािव�यावर भर िदला आिण श�य असेल तेथे सपूंण� 
द�तऐवजात �याचे मह�व सािंगतले. िवकासाचा अिधकार' िनि� चत के�यावरच, द�तऐवज 
वत�मान आिण भावी िपढ्या�ंया िवकासा�मक आिण पया�वरणीय गरजा िवचारात घेतो.' 
(सॅ�स १९९३, ३) 
 
�रओ येथे िवकसनशील देश होते �यानंी िवकिसत देशा�ंमाणेच सामािजक-आिथ�क िवकास 
प�ती �थािपत कर�या�या �या�ंया अिधकारावर जोर िदला. िवकिसत देशा�ंया गरजेनसुार 
�या�ंया सामािजक-आिथ�क िवकासावर िनयं�ण ठेव�यास ते तयार नाहीत, असे �यानंी 
�प�पणे सािंगतले. िवकिसत देशा�ंया बाबतीत जसा िवकासाचा मूळ आिथ�क पॅटन� 
भाडंवलशाही आहे, तसाच पया�वरणाचाही िवचार करता येईल. िवकसनशील देशामं�ये 
पया�वरणीय अवनती पूव�पे�ा अिधक वेगाने होईल आिण �यानसुार जागितक पया�वरणीय 
ि�थती िबघडेल. 
 
या �कार�या िवकासाचे प�रणाम होत े - आिण ते बह�ताशं भाग टॉप-डाउन, वािंशक� ि�त 
आिण तं�शा�ीय ��ीकोनासाठी होते, �याने लोक आिण स�ंकृत�ना अमूत� सकं�पना, 
�गती�या आलेखामधील सािं�यक�य आकडे वर आिण खाली हलवले जातील असे मानले 
जाते. िवकासाची क�पना सा�ंकृितक �ि�या �हणून न�हती (आधिुनक�करणा�या 
�गतीसह नाहीशी हो�यासाठी स�ंकृती ही एक अविश� चल होती,) परतं ु�याऐवजी काही 
"खराब आव�यक" व�तू "ल�य" पय�त पोहोचव�या�या उ�ेशाने कमी-अिधक साव�ि�कपणे 
लागू होणा� या तािं�क ह�त�ेपाचंी एक �यव�था �हणून " लोकस�ंया. लोकां�या िहता�या 
नावाखाली िवकास हा ितस� या जगातील देशासंाठी इतका िवनाशकारी ठरला यात आ�य� 
वाट�यासारखे नाही.  
  
हे िवकिसत िकंवा उ�र-पारपंा�रक समाजानंा देखील लागू होते. पूण� िवकिसत औ�ोिगक 
समाजा�ंया मनोसामािजक आिण पया�वरणीय खचा�ची गणना करणे कठीण आह.े 
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िवकास, पया�वरण आिण आरो�य: एक संि�� मागोवा  
पारपंा�रको�र समाजामं�ये पया�वरण आिण आरो�य या जवळजवळ बदल�यायो�य 
सकं�पना बन�या आहेत. आ�ही �या�ंयाब�ल जवळजवळ एक वेड पाह�यास स�म 
आहोत, जणू काही जीवना�या प�त�म�ये वैयि�क बदल - �य��साठी मह�वपूण� आिण 
स�ंकृतीसाठी मह�वपूण�, जरी �या�ंयाकडे स�ंया�मक वाढ कर�या�या उ�ेशाने आिथ�क 
सबंंधाचंी �यव�था मोडून काढ�याची श�� असू शकते. िवकासा�या ऐवजी अटी, 
समाजाला �या�या खाजगी आिण साव�जिनक पर�परसवंादा�या िविश� प�ती िटकवून 
ठेव�यास स�म करणे. 
 
मानवी जीवन आता मोठ्या �माणात मन�ुयाने �या�या बा� वातावरणात आणले�या 
बदलामंळेु आिण शरीर आिण आ�मा या�ंयावर िनय�ंण ठेव�या�या �या�या �य�नामळेु 
बनलेले आहे. 
 
आरो�याचा संदभ� घेत�यािशवाय पया�वरणाब�ल बोलणे आता श�य नाही. पया�वरण हे 
क�याणाचे �पक बनले आहे - िकमान औ�ोिगक देशामं�ये "नैसिग�क" पया�वरणाचे मोठ्या 
�माणात नकुसान होत आहे. दाट लोकव�ती असलेले हे देश आिण �यांचे लोक 
पया�वरणा�ती �या�ंया दःुखाची कारणे माडंतात. आ�ही झाडे गमावतो, आ�ही �या�ंयापैक� 
��येकासाठी लढतो, आ�हाला कुरणातील गायी आिण आम�या घराभोवती क�बडीची 
िनवड हवी असते. जगंलानंी, िवशेषतः पावसा�या जगंलानंी, मनोवै�ािनक �मते�या 
मया�देकडे आमचे ल� वेधून घेतले आहे क� जगंले आधीच इत�या मोठ्या �माणावर न� 
झा�यानतंर मानवी दयाळूपणाचा शेवटचा बळी बन�याचा धोका आहे. 
 
वैयि�क आिण सामूिहक रोग��तता आिण म�ृयदुरा�या सदंभा�त, आप�याला पारपंा�रक 
समाजानंा फारसे �ात नसले�या रोगाचंा आिण �ासाचा सामना करावा लागतो. ते बह�ताशंी 
ससंग�ज�य रोगांनी �ासलेले असताना, उ�र-पारपंा�रक समाजानंी अससंग�ज�य रोग जसे 
क� कक� रोग, �दय व र�वािह�यासबंंधी रोग, ऍलज� इ�याद�चा एक नवीन नवीन देखावा 
िवकिसत केला आहे. सव� िमळून, जागितक आरो�य ि�थती भयानक अस�याचे िदसते, 
कारण जागितक आरो�य स�ंथा (1992) �हणते: 
 
गभंीर पया�वरणीय आरो�य सम�या िवकिसत आिण िवकसनशील दो�ही देशा�ंार ेसामाियक 
के�या जातात, �यामळेु �भािवत होतात: लाखो लोक �यानंा �ासो��वास आिण इतर 
रोगामंळेु �ास होतो िकंवा तबंाखू�या धरुासह, जैव आिण रासायिनक घटकामंळेु िकंवा 
वाढतात, हवेत, घराम�ये आिण बाहेर दो�ही; लाखो लोक �यानंा �या�ंया घरात, कामा�या 
िठकाणी िकंवा िव�तीण� वातावरणात अनाव�यक, रासायिनक आिण भौितक धो�यांचा 
सामना करावा लागतो (दरवष� र�ते अपघातात जखमी झाले�या लाखो लोकासंह 
500,000 म�ृयू होतात). 
 
लोकानंा अ�न, पाणी आिण िनवारा िमळेल क� नाही यावरही आरो�य अवलंबून असते. 100 
दशल�ाह�न अिधक लोकाकंडे अशा मूलभूत गरजा पूण� कर�यासाठी उ�प�न िकंवा जमीन 
नाही. कोट्यवधी लोक कुपोिषत आहेत. 
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आिथ�क वाढ आिण तािं�क तक� श�ुीकरणामळेु िवकासा�या प�रणामामंळेु �भािवत होणा� या 
लोकाचंी स�ंया, आपण �या जीवनप�तीचे नेत�ृव करत आहोत �या प�रणामाबं�ल 
आप�याला असहा�य वाटू शकते. 
 

1996 �या जागितक आरो�य अहवालात, WHO (1996) ने जागितक आरो�य ि�थतीचे 
िबघडत चाललेले िच� सादर केले आह,े िवशेषत: �यरोग आिण कॉलरा सार�या 
ससंग�ज�य रोगा�ंया पनुराव�ृीवर भर िदला आहे ज े िवकिसत आिण िवकसनशील देशानंा 
सारखेच �भािवत करणार ेजगभर पसरलेले िदसते. असे िदसते क� मुं�यावरील सू�मजतूं 
औषधे आिण इतर एजट्ंसना रोग िनमा�ण करणा�या जीवांचा �ितकार ही जगभरातील 
साव�जिनक आरो�याची मोठी सम�या बनली असताना प�रि�थती िनय�ंणाबाहेर जात आह.े 
�साराला कोणतेही नैसिग�क अडथळे नसतात; अितदगु�म िठकाणी �याचा िवकास 
झपाट्याने जगभरात प�रणाम घडवून आणू शकतो, आंतररा��ीय हवाई �वास�ार े रोग 
स�ंमणाला मदत केली जाते. 
 

या आरो�य सम�या�ंयित�र�, िवकसनशील देशानंा अनेक सामािजक, आिथ�क, सा�ंकृितक 
आिण राजक�य अडचण�चा सामना करावा लागतो. यापैक� बह�तेकानंा अ�पमदुती�या 
िवकास काय��मामं�ये हाताळले जाऊ शकत नाही. इतरामं�ये, ते समािव� आहेत: 

 आरो�य सेवा �यव�था , शै�िणक �यव�था, बेरोजगारी आिण अ�प-रोजगार आंतर-
देशीय आिण देशातग�त �थलातंर, 

 जलद शहरीकरण 

 साव�जिनक आिण खाजगी वाहतूक 

 परुसे िनवारा  

 पाणी आिण �व�छता सिुवधा 

 घनकचरा िव�हेवाट 

 ऊजा� परुवठा 

 अ�न परुवठा 

 लोकस�ंयेची वाढ 

 पया�वरणीय �दूषण. 
 
बह�तेक िवकसनशील देशाचंी आिथ�क प�रि�थती असमतोल आह;े रा��ीय अथ�सकं�प 
कमी आहे, अनेकदा कर गोळा कर�यात अडचणी, सरकारी महसूलाचा अभाव आिण 
वाढती िवदेशी कज� परतफेड यामंळेु; या देशा�ंार े�वीकार केले�या जवळजवळ सव� क��या 
माला�या िकमतीत घसरण; आिण दरडोई कमी सरासरी उ�प�न. दसुरीकडे, गे�या 
दशकामं�ये ऊज�ची िकंमत वाढली आहे �यामळेु अनेक देशामं�ये औ�ोिगक�करण हळूहळू 
सधुारत आहे. 
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अनेक लोकामं�ये �यावसाियक �िश�णा�या अभावामळेु ही प�रि�थती वाढली आहे. 
आिथ�क वाढ सधुार�यासाठी आव�यक असले�या पायाभूत सिुवधांचा अभाव परदेशी 
गुतंवणूकदारांना देशात ये�यास �ितबंध करतो. शेवटी, अनेक देशांना अि�थर राजक�य 
आिण सामािजक प�रि�थतीचा सामना करावा लागतो. 
 
जोखमीचे समाजशा� आप�याला सागंते, कदािचत नकळतपणे, आप�या सव� वै�ािनक 
सकं�पना आिण प�ती आपण राहत असले�या पया�वरणीय �यव�था आिण �यां�यावरील 
आप�या तं��ाना�मक �यव�थाचंा �भाव समजून घे�यासाठी खूप सो�या आहेत. जोखीम 
ही एक अमूत� �ेणी आहे. वा�तिवक जीवनात, आपण धम�या आिण धो�याबं�ल बोलतो, 
परतं ुजे�हा आपण तािं�क �गतीचा िवचार करतो ते�हा ही भाषा अयो�य वाटते. तथािप, 
िवकिसत समाज खरोखरच धोकादायक बनले आहेत. ते जागितक इको-िस�टमला धोका 
देतात आिण �यानतंर, ते मानवी जीवनासाठी एक मह�वपूण� धोका आहेत. 
 

३ब.२ भारतीय प�रि�थती 
 
समकालीन पया�वरणीय सकंटाचे मू�यमापन हे िजतके राजक�य रिचत आहेत िततकेच ते 
िनसगा��या अि�त�वा�या ि�थती - "मानवतेसाठी "अ�यता" वरील घोषणा आहेत. 
कदािचत, या �णी, भारतातील रा��ीय आिण जागितक �तरावर, पया�वरणीय �हासाचा दर 
आिण िदशा िनि�तपणे आिण मूलभूतपणे �भािवत करणा� या राजकारण आिण 
िहतसबंंधापंासून िनद�ष राहणे, चकु�चे नसले तरी ते अपरु े ठरले. िवशेषत: अिलकड�या 
वषा�त, पया�वरणिवषयक िचंता राजक�य वादिववाद आिण कृती�या म�ुय �वाहाचा 
अिवभा�य भाग बन�या आहेत. प�रणामी, भारता�या वैिव�यपूण� सामािजक आिण राजक�य 
अवकाशातील िभ�न पया�वरणीय काय��मामं�ये फरक कर�या�या तलुनेने अिधक 
अ�याधिुनक काया�साठी अप�रप�व सम�या-धोरण चौकटी�या (यो�य तं��ानावर चचा�  
करणे इ.) पढेु जाणे अ�याव�यक आहे. 
 
भारतातील उज�या पंथीय पया�वरणवादाने, धोरण आिण कृती�या �े�ात आधीच ल�णीय 
आकष�ण आिण फायदा िमळवला आहे. �याची सवा�त �भावी �पे िनओ-मा�थिुसयन ��ेन 
आहेत जी स�या लोकि�य मा�यमांना �माट�  साउंड बाइट्स�या पॉप िव�ेषणा�या �पात 
सतं�ृ करते. िनओ-मा�थिुसयन योजनेम�ये, पया�वरणाचा �हास हा लोकस�ंये�या वाढीचा 
िन�वळ प�रणाम आहे, �हणजे, िविवध मागा�नी असा तक�  केला जातो क�, मानवी सं�येतील 
िन�वळ अितरके हा दिुम�ळ ससंाधनांवर �ाथिमक आिण एकमेव भार आहे. 
 
हे य�ु�वाद, जे पया�वरणीय पदिच�हा�या गणुव�ेऐवजी �भावा�या �माणास िवशेषािधकार 
देते, जरी �या�या यिु�वादात खोलवर दोष असले तरी, अनेक �ितगामी सामािजक आिण 
राजक�य अज�डानंा वैधता �दान करते. उदाहरणाथ�, 1975-77 म�ये आणीबाणी�या 
काळात सजंय गाधं�चा नसबंदी काय��म, म�यमवग�य िनओ-मा�थिुशयन �े�रत 
पॅरानोईयाचा �ारिंभक भाग होता जो शहरी गरीबावंर िहसंकपणे पसरला होता. नव-
मा�थिुशयनवादाब�लचे मोठे खोटे �हणजे ते जाणीवपूव�क दलु�� करते आिण सरंचना�मक 
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असमानते�या पैलूंशी सलं�न हो�याचे टाळते आिण पया�वरणीय पातळी�या राजक�य 
उ�प�ीला अ�प� कर�याचा �य�न करते.  
 
जे�हा लोकस�ंये�या वाढीची आकडेवारी उपभोगा�या नम�ुया�ंार े सावलीत असते, एक 
पूण�पणे िभ�न िच� उदयास येते. उदाहरणाथ� मानव िवकास अहवाल 1998 मधील उपभोग 
प�त�बाबत असे नमूद केले आहे क� जगातील 20% लोक सवा�िधक उ�प�न असले�या 
देशातंील 45% मासं आिण मासे याचंा उपभोग घेतात (�यावेळी तर सवा�त गरीब 20% 
फ� 5%उपभोग घेतात), एकूण उज��या 58% (सवा�त गरीब4%) पे�ा कमी �माणात 
ऊज�चा उपभोग घेतात, सव� कागदा�या 84%पैक� (सवा�त गरीब 1.1% उपभोग घेतात), 
आिण �वत: मालक��या 87% वाहनापैंक� (सवा�त गरीब 1% पे�ा कमी वाहने आहेत ). 
 
जरी उ�च �ेणीतील �मखु देशामंधील बरचे गरीब देखील तलुनेने गभंीर िनराधार ि�थतीत 
राहतात, मानव िवकास अहवाल (1998) असे दश�िवतो क� िवकसनशील देशामं�ये 
ज�मले�या 30-50 मलुापें�ा औ�ोिगक जगात ज�मलेले मूल उपभोग आिण �दूषणात 
अिधक भर घालते. �प�पणे, ही स�ंया�ंया आकारमानापे�ा पया�वरणावरील प�रणामाची 
गणुव�ा आहे, हा दावा अिधक �प� आह े क� वेकेनेजेल आिण रीसचे 'पया�वरणशा�ीय 
पाऊलखणुा' लेखाकंन �वीकारले जाते. इकोलॉिजकल फूटि�टं हे मूलत: एक लेखाकंन 
साधन आहे �याची गणना 'कोण�याही प�रभािषत अथ��यव�थेतील ऊजा� आिण पदाथा�चे 
�वाह आिण या �वाहानंा समथ�न दे�यासाठी िनसगा�कडून आव�यक असले�या सबंंिधत 
जमीन/पाणी �े�ात �पातं�रत करते.' रीस आिण वॅकरनागेल या�ंया अ�यासातून गरीब 
(अनेका�ंया) उपभोगा�या तलुनेत �ीमंत (काही) लोका�ंया उपभोगात िकती अतंर आह ेह े
सूिचत होते. 
 
Rees आिण Wackernagel गणना करतात क�, सरासरी, स�या�या वापरा�या 
दरानसुार, कॅनडा आिण यूएसम�ये �या �य��ला �या�या/ित�या जीवनशैलीस सहा�य 
कर�यासाठी अंदाजे 4.3 आिण 5.1 हे�टर जमीन आव�यक असेल, तर �यावेळी  सबंंिधत 
आकडे 0.4 भारतासाठी  आिण 1.8 जगासाठी असतील. वेगवेग�या देशामंधील 
उपभोगा�या नम�ुयामंधील ही असमानता, तथािप, रा��ीय अथ��यव�थे�या राजक�य 
सीमामं�ये देखील सवा�त ती�पणे पनु��पािदत केली जाते. प�रणामी, भारतीय उ�च�ू लोक 
तथाकिथत �थम िकंवा िवकिसत जगातील �या�ंया समक�ाइंतकेच उपभो�े आिण �दूषक 
आहेत. िकंबह�ना, भारतात लाखो लोका�ंया हताश दा�र�य्ामं�ये �ीमंत आिण 
म�यमवग�यांची अनाव�यक फालतू जीवनशैली आिण उपभोगा�या �चडं सवयी पाह�न 
उ�ी�न �हायला होते. 
 
दसुरीकडे, केवळ असा िन�कष� काढणे फसवेपणाचे ठरले क� अप�यय उपभोगाचे �व�प 
आिण जीवनशैलीची �ाधा�ये ही पया�वरणा�या �हासाची �ाथिमक कारणे आहेत. ते खरतेर 
रोगापे�ा जा�त ल�णे आहेत. �याऐवजी, �दूषण आिण पया�वरणीय िवघटनाचे स�याचे दर 
जगातील सवा�त �बळ सामािजक आिण आिथ�क �यव�थे�या वैिश�्यपूण� वैिश�्यातून 
उ�वतात उदा. भाडंवलशाही 
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३ब.३ भाडंवलशाही: पया�वरणीय सकंटाचे कारण 
 
तथािप, वरील िनरी�णातील ठळकपणा, भाडंवलशाही पया�वरणाचा नाश करते असे ठासून 
सागं�याम�ये नाही, कारण पूव� यरुोप आिण चीनमधील समाजवादी �योग (िकंवा 
समाजवादाचे �य�न) यासार�या इतर सामािजक �कारानंी देखील �या�ंया पया�वरणाचा 
�हास केला होता, परतं ु अिधक ल�णीय �हणजे नैसिग�क जगावरील भाडंवलशाहीचे 
वेगळेपण तपासणे, �हणजे िनसगा�वर भाडंवलशाहीचा िविश� आिण ठळक �भाव ओळखून 
आिण रखेाटूनच, वेडेपणातील प�त, �हणून बोलणे, उघड करणे आिण �याची गती आिण 
िदशा समकालीन पया�वरणीय सकंटाचा मागोवा �या आिण समजून �या. 
 
��य�ात, भाडंवलशाहीचा िविनयोग आिण अित�र� मू�या�या उ�पादना�ार ेहोणारा �व-
िव�तार हा एकाच वेळी िनसगा�तील पदाथ� आिण �या�या िविवध �ि�यामं�ये मू�य 
सबंंधामं�ये अंतभू�त कर�याचा �य�न आह,े �याम�ये िविनमय मू�य वापरतात. �हणजेच, 
िनसगा�ची जिटलता आिण �याचे अस�ंय आंतरसबंंध तोडले जातात, िवरघळले जातात 
आिण नतंर भाडंवली व�तू िकंवा भाडंवला�या एककांचा साठा �हणून पनुि�थ�त केले 
जातात िकंवा मानले जातात. 
 

अलीकडील अनेक अ�यासांनी, खर ं तर, भाडंवलशाही सचंया�या अप�रहाय� च�ासंह 
लयीत कूच कर�यासाठी तं��ाना�ार ेिनसगा�ची घटना कशी पनुर�चना आिण सकुंिचत केली 
जात आहे याचे वण�न केले आहे. 
 
एक यिु�वाद सागंतो क� उदाहरणाथ� , बायोटे�नॉलॉजी, सकंरीकरणा�या िव�ाना�ारे 
वन�पत��या �जननाम�ये भाडंवल �या प�तीने �वेश करते आिण धा�य आिण 
उ�पादनाचे साधन �हणून िबया�यांचे पूव�चे ऐ�य �भावीपणे तोडते �या प�तीचे 
तपशीलवार नकाशा तयार करते. सपूंण� जैवतं��ान �ातंी, सव� सभंा�य धोकादायक 
प�रणामासंह, मूलत: बीजो�पादनातील भाडंवला�या �ितमेचे ��ेपण आहे, असे �हटले तर 
अितशयो�� होणार नाही. 
 

उदाहरणाथ� टिम�नेटर िबया, जनकुावरील भाडंवलदार �वा�रीचे उ�कृ� उदाहरण आहेत. 
येथे, �ाथिमक उ�पादकाला िबया�यावरील मालक� आिण िनय�ंणापासून दूर केले जाते, ज े
आता �याज, नफा आिण शेवटी सचंयन अिनवाय� काय�ा�ारे िनयिं�त केलेले इनपटु आह.े 
�याच�माणे, सपूंण� काब�न-�यापार शासन काही मेगा. औ�ोिगक जगतातील कॉप�रशेन 
स�या हवामान बदलावर उपाय �हणून लेखन करत आहेत, बाजाराची अ�याव�यक असली 
तरी सपूंण� वातावरणाचे िनयमन कर�या�या त�वावर आधा�रत आहे. �याचें हेतू अंदाजे 
�हा�या वातावरणाला शेअस�म�ये िवभािजत कर�या�या इ�छेम�ये अनवुािदत करतात जे 
नतंर बाजारपेठे�ार े �यापार केले जाऊ शकतात आिण �या�ार ेअ�रशः आकाश �वतःच 
बनवता येतात. 
 

भाडंवलशाही, तथािप, अन�य मालम�े�या Et �कारावंर मॅिपंग क�न िनसगा�ची िनिम�ती 
िकंवा पनुिन�िम�ती कर�या�या �ि�येत आिण �याचे �यव�तू �हणून िनयमन कर�याचा 
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�य�न करत असताना, िविवध अंशाचें िवघटन घडवून आणते - अखडंता िकंवा पया�वरणीय 
�ि�यामं�ये िवसगंती आिण �य�यय. उदाहरणाथ�, �वाही �यव�थेचे जैिवक आिण 
रासायिनक समतोल, �या�या जिटल आिण िविवध आंतरसबंंधाम�ये, धरणा�ंया 
मािलके�ार े िड�कने�ट केले जाऊ शकते. �या�या पूव��या अिभसरण शासना�या 
अखडंते�या िव��, ही धरणे आता कृि�म�र�या नदी�या �वाहात फेरफार क�न सघन 
शेतीसाठी िसचंन आिण शहरी वापरासाठी जलिव�तु�या गरजा भागवतात, �यामळेु 
जलचर, ओ�या जिमनी आिण तसेच बह�तेक वेळा पारपंा�रक म�छीमार उपजीिवकेचे 
नकुसान होते.  
 

दसुर ेउदाहरण �हणजे �या प�तीने, 'वै�ािनक वनीकरण' �या अंतग�त, भारतातील मोठ्या 
स�ंयेने जगंले लाकूड काढ�यासाठी पर�परसबंंिधत पया�वरणीय कोनाड्यांचे मोज़ेक बनून 
एकल-कृषीम�ये बदलले गेले. प�रणामी, या जगंलामं�ये केवळ �जाती िविवधता गंभीरपणे 
कमी झाली नाही तर पारपंा�रक समदुाय �वेश पूण�पणे बदं झाला िकंवा गभंीरपणे कमी 
झाला. 
 

प�रणामतः, पया�वरणीय �ि�याचें एक�ीकरण आिण भाडंवला�ार ेपया�वरणीय पा��भूमीची  
पनुर�चना के�याने केवळ नैसिग�क जगावरच िवपरीत प�रणाम झाला नाही तर एक बंिद�त 
�कार �हणून देखील चालवला गेला �याने अस�ंय �कारचे परपंरागत ह�क आिण 
�थािनक समदुाया�ंया सपंादन �माण सपंवले. , �हणजे, संसाधना�या वापराचे पारपंा�रक 
नमनेु.तथािप, याचा अथ� असा नाही क� िवघटन हे केवळ भाडंवलशाहीचे वैिश�्य आहे. 
�याऐवजी, एक आव�यक सावधिगरी �हणून, हे अधोरिेखत करणे आव�यक आहे क� िभ�न 
सामािजक �पे �या�ंया पया�वरणीय सदंभा�म�ये िभ�न दर आिण िवघटन कर�याची ती�ता 
सहन करतात. असे असले तरी, भाडंवलशाहीसाठी वैिश�्यपूण� गो� �हणजे जागितक 
�तरावर आिण िवघटनाची अभूतपूव� ती�ता जी �दूषणामळेु आिण उ�च दरा�ंया 
उ�खननामळेु िनमा�ण झाली. खर ं तर, स�या�या भाडंवला�या यगुात नैसिग�क जगा�या 
गणुा�मक प�रवत�नाची �या�ी पाहता, पूव� �ात आिण अनभुव�या�माणे िनसग� सपंला आहे 
आिण �याऐवजी नवीन वा�तवात �पातं�रत झाला आह,े असे मानणे कदािचत 
अितशयो��पूण� �िति�या ठरणार नाही. 
 

भाडंवलशाहीने, �या�या �भावाचे वैिश�्य ल�ात घेता, �वतःचे िवल�ण पया�वरणीय सकंट 
िनमा�ण केले आह ेही आ�या�ची गो� नाही. एक सकंट �याला 'दसुरा िवरोधाभास' �हणून 
सबंोधले गेले आह,े �या�ार े भाडंवल �वतःची सामािजक आिण पया�वरणीय प�रि�थती 
िबघडवते आिण थकवते आिण अशा �कार ेनफा आिण सचंयासाठी आधार पनु��पािदत 
कर�याची �मता धो�यात आणते. दसु�या श�दातं, आ�ल पाऊस, हवामानातील बदल, 
अित-मासेमारी, व�यजीवांचा नाश, जगंलतोड, आि�वक कचरा तयार करणे, आिण 
या�माणे, केवळ मानवतेसाठी एक सामा�य धोका �हणून ओळखले जात नाही तर मूलत: 
आिण मूलभूतपणे भाडंवलशाही पनु��पादनसाठी एक सकंट �हणून ओळखले जाते.. 
 
प�रणामतः, सकंट��त भाडंवल एका ख� या 'िनसगा��या बंडखोरी' िव�� ट�कर देते, 
�याला अनेक नवीन सामािजक चळवळ�म�ये अिभ�य�� िमळते जी जगंलतोड, �दूषण, 
खाणकाम, आरो�य आिण िलंग यासंार�या पया�वरणीय �हासा�या थीमवर एकि�त होते. या 
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चळवळी �वतःला 'सामािजक अडथळे' �हणून सादर करतात जे भाडंवला�या िनसगा��या 
बेलगाम शोषणाचा सामना करतात. 
 
भारतीय पया�वरणवादाचे सवा�त चागंले िव�ेषण केले जाऊ शकते, हे म�ुयतः �या�या 
लोकस�ंयेवर लादले�या भाडंवलशाही�या मरणास�न आिण अित-शोषणा�मक आव�ृीला 
�ितसाद �हणून चालिवले जाते. 
 

३ब.४ भारतीय पया�वरणीय चळवळी 
 
गे�या अनेक दशकामं�ये पया�वरणीय चळवळ�म�ये आभासी �फोट िकंवा पया�वरणीय 
सारसू� लोकि�य गतीशीलता, खर ंतर, राजक�य प�र��यावर अ�यतं ��यमान झाले आहे. 
तलुनेने �मखुामं�ये कदािचत यासार�या सघंषा�चा समावेश असेल;  
(अ)   िचपको - िहमालयातील आ�हाना�मक जगंलतोड  
(b)  नम�दा बचाव आंदोलन, िटहरी आिण कोएल करो - मोठ्या धरणािंव�� �ितकार;  
(c) िचिलका बचाओ आंदोलन - टाटा कॉप�रशेन�या कोळंबी शेती�या िवरोधात; नॅशनल 

िफशवक� स� फेडरशेन - यािं�क� मासेमारी�या �वेशािव�� संघष�, इ�यादी.  
 
तथािप, यािशवाय, ि�मतू कोठारी या राजक�य काय�क�या�  आिण अ�यासकानंी 'दशल� 
िव�ोह' �हणून कमी ��यमानतेचे परतं ुऔ�ोिगक �दूषण (िबछरी, राज�थान), खाणकाम 
यासंार�या मदु�्ावंर सघंषा�चा समावेश असले�या ल�णीय ती�तेचा उ�लेख केला आह.े 
�ामीण आिण वन आधा�रत उपजीिवकेला धोका (�डँमद�न, ओ�रसा; रायगडा, िबहार); 
सामा�य जिमन�चे सरं�ण (कना�टक), इतरासंह. या चळवळी, �मखु आिण तलुनेने कमी 
िदसणा� या अशा दो�ही चळवळ�नी मूलत: उपेि�त समदुायानंा �या�ंया उपजीिवके�या 
साधनापंासून दूर ठेव�याबाबत �� िनमा�ण केला आहे. 
 
खर े तर, १९९१ म�ये अथ��यव�थेचे तथाकिथत उदारीकरण झा�यापासून, भारतातील 
भाडंवलशाही िवकासाचा एकंदर जोर नाट्यमय�र�या गरीब आिण अ�पभूधारकां�या िनवा�ह 
अथ��यव�थेला �या�ंया ससंाधनांवर थेट क�जा क�न िकंवा �याचें वातावरण �दूिषत 
क�न िहसंकपणे न� कर�या�या िदशेने वळला आहे. 
 
तथािप, या पया�वरणीय चळवळ�नी सव�समावेशक राजक�य ससुगंततेऐवजी सम�या 
आधा�रत ससुगंततेवर ल� क� ि�त केले आहे. �हणजेच, ते म�ुय�वे �ितकारािभमखु रािहले 
आहेत आिण मिु�िवषयक अज�डा िव�� �यापक राजक�य जोर सपंादन कर�याकडे 
कचरत आहेत. 1992 म�ये नॅशनल अलाय�स ऑफ पीप�स मू�हम�ट्स (NAPM) �या 
�थापनेने मा� या श�यतेचा शोध घे�यास स�ुवात केली आहे. अस े असले तरी, 
वा�तिवकतेम�ये या चळवळ�मधील राजक�य सम�वयाचा अभाव हा एक सखोल 
गुतंागुतंीमळेु उ�वतो, उदा., केवळ सम�या-आधा�रत ��ीकोन �हणून काय�रत असले�या 
बह��ेणी आघाडी�या �थापनेमुळे िनमा�ण झाले�या मया�दा. इ. 
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उदाहरणाथ� , नम�दा बचाओ आंदोलानंा�या नेत�ृवाखाली नम�दा नदीवरील धरणािंव��चे 
गाजलेले आंदोलन, �ीमंत शेतकरी आिण आिदवासी िकंवा आिदवासी (भूिमहीन आिण 
उदरिनवा�ह करणार ेशेतकरी) या�ंयातील यतुी क�पकतेने बाधंली आहे, जरी कमी असली 
तरी. �याच�माणे, िचलीका तलाव (ओ�रसा) म�ये कोळंबी शेतीकडे जा�या�या टाटा 
कॉप�रशेन�या �य�नािव���या सघंषा�चे नेत�ृव गरीब पारपंा�रक म�छीमार, ��ुलक 
कं�ाटदार आिण ओ�रसा�या नोकरशाही आिण राजक�य उ�च�ू�ंया िविवध िवभागातूंन 
आलेले ब�यापैक� �ीमंत आिण शि�शाली स�ेबाजा�ंया �यापक यतुीने होते. 
 

दसु� या श�दातं, ही उदाहरणे सचुवतात क� यतु�ची सामािजक आिण वग� रचना या 
मदु�्ापलीकडे िटकून राह� शकत नाही आिण �हणूनच, सव�समावेशक राजक�य अज�डावर 
एक� ये�यास �विचतच स�म आहेत. अनपेि�तपणे नाही तथािप, याचा अथ� असा नाही 
क� ते ससुगंत राजकारण करतात जेवढ्या जोरावर वग� बंधने चळवळीचा सघंषा��या िविवध 
�े�ामं�ये िव�तार कर�या�या �य�नानंा ओढतात, �हणजेच भाडंवलशाही�या िवरोधात सव� 
वग� आिण सामािजक गट समान उि��े ठेवत नाहीत. 
 

भारतीय राजक�य प�र��या�या िविश� समाजशा�ाने, िशवाय, आजवर दिलत आिण 
आिदवासी समदुाय िवशेषत: भाडंवलशाही ह�पारीसाठी असरुि�त अस�यामळेु 
पया�वरणीय संघषा�ना एक अनोखा आयाम जोडला आहे. एक �वलंत उदाहरण �हणजे 
मोठ्या धरणामंळेु होणा�या िव�थापना�या सदंभा�त 
 
व�ड� किमशन ऑन डॅ�स (इंिडया �रपोट� ) नसुार, उदाहरणाथ�, दिलत आिण आिदवास�ची 
स�ंया एकूण लोकस�ंये�या अंदाजे 24.5% असली तरी, िव�थािपत झाले�या एकूण 
लोकापैंक� 62% लोक आहेत. �याच�माणे, जगंलतोड आिण नदी-ना�या�ंया �दूषणाचे 
प�रणाम �ामीण मिहलावंर सवा�त कठीण झाले आहेत, �यातील बह�स�ंय ��य�ात 
भूिमहीन शेतमजूर आहेत, �यानंा इंधन, चारा आिण िप�याचे पाणी सरुि�त कर�यासाठी 
बरचे तास खच� करावे लागतात. 
 
पया�वरणा�या �ि�कमधून �ितकाराचा उ�ेक! िनवा�ह सरु�ा, पया�वरणाचा �हास आिण 
ससंाधना�ंया थेट िविनयोगासाठी वरील नमूद केले�या धो�या�ंया हालचाल�मळेु, 
अनपेि�तपणे नाही, भारतातील रा�य आिण राजधानी या दोघानंाही �यां�या शासन आिण 
जमा कर�या�या धोरणांचे पनुरावलोकन कर�यास भाग पाडले आह.े शोषणासाठी 
सामािजक तापमान समायोिजत कर�यासाठी �या�ंया �यानंतर�या य�ु�म�ये मूलत: एक 
िम�ण समािव� आहे, �याम�ये रा�य िहसंाचारात ता�परुती िवराम िकंवा पया�वरणवादा�या 
अिधकारा�ार ेअिधक कठोर आ�मणा�या �व�पात साम�रक माघार घेणे समािव� आहे. 
 
म�ु बाजार पया�वरणवाद �हणून ओळखले जाते, �याचे समथ�क स�या नैसिग�क जगाला 
वाचव�याची एक वा�तिवक जागितक ��ी �हणून जािहरात करत आहेत. चकु��या िकंमती, 
अपरु े�ो�साहन, �� रायडस�, सबिसडी आिण अकाय��मतेचे उ�पादन �हणून पया�वरणा�या 
िवनाशाचा सपूंण� इितहास ऐितहािसक��्या प�ुहा िलिहला जात आह.े या बाजार 
पया�वरणवा�ा�ंया �हण�यानसुार, उपाय �हणजे �वय-ंिनयमन करणा� या बाजारा�या 
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िनयमाला ससंाधन वाटपासाठी अंितम लवाद �हणून परवानगी देणे आिण स�म करणे (ज े
परुवठा आिण मागणी�या ख� या काय�ा�ंार े िवनाअडथळा चालते) रा�याने केवळ 
मालम�ेची अिधकार आिण करार अंमलबजावणी करणे आव�यक आहे. 
 
आधीच भारतात, जागितक बकँ आिण आंतररा��ीय नाणेिनधी�या �ेरणेसह, या 
ग�धळले�या तका��या काही मात�बर क�पना �गत झा�या आहेत - अगदी अलीकडेच, 
जल�े�ात, नाग�रकां�या जबाबदारीचा एक भाग �हणून सरकार�ार े �दीघ� काळासाठी 
सामािजक िहतासाठी िवत�रत केले गेले आह.े रा��ीय जलससंाधन प�रषदे�या बैठक�त (१ 
एि�ल २००२) पंत�धानानंी नवीन रा��ीय जल धोरण जाहीर के�यामळेु नाग�रका�ंया 
उ�रदािय�वाचे �पातंर �ाहका�ंया पसतंीत होईल. नवीन धोरणा�या बाबी 13 नसुार, 
न�या�या आधारावर पा�याचे खाजगीकरण आंतररा��ीय कॉप�रशे�स�ार ेकेले जाईल. 
 
आि�के�या काही भागामं�ये, खर ंतर, िनसग� िकंवा व�यजीवाचें 'सवंध�न' कर�यासाठी म�ु 
बाजार त�वे अनेक वषा�पासून काय�रत आहेत. िझ�बा�वे, झािंबया आिण टाझंािनया सार�या 
िठकाणी अनेक इकोटूर ऑपरटेर आिण िशकार करणा� या कंप�यानंी लविचक सरकारा�ंया 
सहकाया� ने िनसग� उ�ान आिण अभयार�यांचे यश�वी�र�या �पातंर केले आह े जे आता 
फ� डॉलर �ीमंत पा�ा�य पय�टक �ॉफ� िशकार सहलीसाठी येतात. या �े�ाचंा आिण 
�या�ंया वनसपं�ीचा पूव� वापर करणा� या �थािनक समदुायानंा एकतर ह�पार कर�यात 
आले आह,े अनेकदा रा�या�या िहसंाचारामळेु िकंवा तटुपुं�या भरपाई देऊन िवकत घेतले 
गेले आहे. 
 
भारतात, तसेच, स�या नैसिग�क उ�ाने आिण व�यजीव झोन �हणून पनुव�ग�कृत केलेले, 
परपंरागत ह�क आिण �थािनक समदुायानंा �या�ंया ससंाधनामं�ये �वेश या मदु�्ावर 
स�या ल�णीय �पधा� स�ु आहे. नजीक�या भिव�यात भारत सरकार आि�के�या मागा�वर 
जाणे दूरचे िदसत असले तरी, बाजारातील पया�वरणवादाचे उलगडणार े तक� , तरीही, 
दीघ�कालीन गंभीर धोका िनमा�ण करतात. 
 

३ब.५ आपला नैसिग�क वारसा धो�यात  
 
नॅशनल बोड� फॉर वाइ�डलाइफ (NBWL), ऑ� टोबर 2003 म�ये सधुा�रत व�यजीव 
(सरं�ण) कायदा, 2002 �या तरतदु�खाली आिण पतं�धाना�ंया अ�य�तेखाली तयार 
कर�यात आलेली एक अ�प�ात वैधािनक स�ंथा, तीन रा��ीय उ�ाने आिण 
जैविविवधतेचे सपूंण� िवभाग िडनोिटफाय कर�याची योजना आखत आह.े हॉट�पॉट एखा�ा 
�े�ाचे िडनोिटिफकेशन सूिचत करते क� ते यापढेु सरंि�त नाही आिण �याचा �यावसाियक 
िवकासासाठी वापर केला जाऊ शकतो. राज�थानमधील जैसलमेरजवळील वाळवटं 
रा��ीय उ�ान, अ�णाचल �देशातील खालची सबुनिसरी नदीची खोरी आिण िपथौरागढ, 
उ�राचंलमधील अ�कोट क�तरुी मगृ अभयार�य ही रा��ीय उ�ाने र� केली जातील. ह े
वन�पती आिण �ाणी यां�या िनद�यी भेदभावाची घोषणा करते. िहमालयीन प�या�ंया 150 
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ह�न अिधक दिुम�ळ �जात�चे िनवास�थान असले�या उ�रकाही, उ�राचंल येथील गोिवंद 
रा��ीय उ�ान, चौ�या सरंि�त �े�ाचे भिव�य अिनि�त आह.े 
 
इंिडया शायिनगं या क�पनेने �याचंी घर ेदलदलीत सापड�याने म�ृयू�या पं��वर असले�या 
ल�ु�ाय �जाती आिण नामशेष हो�या�या मागा�वर आहेत; �ेट इंिडयन ब�टड�, गगंेिटक 
�र�हर डॉि�फन, �नो लेपड�, वाघ, क�तरुी हरण, काळा हरण, ढगाळ िबबट्या, �लो लॉ�रस, 
िहमालयन थार, मोनल फ�जटं, िस�हेट माजंर, माब��ड माजंर, कॅ�ड लंगूर, गो�डन महसीर, 
�लॅक बेअर, वे�टम �ॅगोपन, दाढीचे िगधाड, सामा�य सडँपाइपर. इ.  
  
नॅशनल बोड� फॉर वाइ�डलाइफ (NBWL), �या�या सकं�पनेपासून, एक अज�डा घेऊन 
काम करत आहे: िवकास झोन आिण कॉप�रटे जगा�या लहर�ची पूत�ता कर�या�या 
नावाखाली उ�ाने आिण अभयार�यां�या नोिटिफकेशनला परवानगी दे�यासाठी रबर �टॅ�प 
असणे. आप�या नैसिग�क वारशावर होणारा आघात हा अभूतपूव� आहे आिण �� पडतो क� 
िवकास िकती परुसेा आहे? आिण िवकास कोणासाठी आहे? 
 
डायनासोर मरण पाव�यापासून केवळ आ�हीच िवल�ु हो�या�या सवा�त वाईट लाटेला 
थाबंवू शकतो: 

 
बाईजी ही एक सुदंर, गोड्या पा�यातील डॉि�फन आहे जी एकेकाळी यागं�झी नदी�या 
हजार मैलावंर िवपलु होती. हा आता जगातील सवा�त धो�यात असलेला मोठा �ाणी असू 
शकतो. गे�या शतकात वाढते �दूषण आिण बेसमुार मासेमारी�या िवळ�यात अडकलेली, 
�याची लोकस�ंया 1980 पय�त केवळ 400, 1993 म�ये 150 पय�त घसरली आिण आता 
100 �या खाली आहे. �ाणीशा��ांना शकंा आहे क� �जाती आणखी एक दशक जगंलात 
िटकून राहतील. लवकर नामशेष हो�या�या बाईजी�या सवा�त जवळ�या �ित�प�या�म�ये 
समुा�न ग�डा (कदािचत 500 पे�ा कमी िजवतं आहेत) आिण चीनचा महाकाय पाडंा 
(1,000 पे�ा कमी) याचंा समावेश आह.े 
 
या ��येक �जातीतील शेवटचा सद�य मरण पाव�यावर िकंवा कॅिलफोिन�या�या 
कंडोर�माणे, बंिद�त �जनन काय��मात ठेव�यासाठी जगंलातून काढून टाकले जाते ते�हा 
�याची न�द घे�यासाठी मीिडयावर िव�ास ठेवला जाऊ शकतो. परतं ु गायब झाले�या 
��येक �ाणी सेिल�ेटीसाठी, जीवशा�� हजारो वन�पती आिण लहान �ा�या�ंया �जाती 
एकतर अलीकडेच नामशेष झाले आहेत िकंवा नामशेष हो�या�या काठावर आहेत 
 
जगातील सवा�त दिुम�ळ प�ी Spix's macaw, �ाझील�या पाम आिण नदी-काठ�या 
जगंलात एक िकंवा श�यतो दोन पय�त आढळतात. सवा�त दिुम�ळ वन�पती �हणजे कुकची 
कोक� ऑफ लॉई, िवपलु ना�रगंी-लाल फुले असलेले एक लहान झाड �याने एकेकाळी 
मोलोकाओई�या कोरड्या �वालामखुी�या उतारानंा वेढले होते. आज ते फ� काही अ�या� 
वन�पत��या �पात अि�त�वात आहे - सबंंिधत �जात��या साठ्यांवर रोपण केले�या 
शाखा. कूकचा कोक�ओ आपले शेवटचे िदवस या जैिवक अवयवामं�ये घालवू शकतो; 
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बागायतदारांनी रोपाला मदत कर�यासाठी सव�तोपरी �य�न क�नही, मातीत लावले�या 
कोण�याही फा�ंाला पालवी फुटलेली नाही. 
 
जगभरात, जी�सपासून �जाती िकंवा प�रस�ंथेपय�त जीवनाची सपूंण� िविवधता �हणून 
प�रभािषत केलेली, जैविविवधता सकंटात आह.े सम�येला �ितसाद देताना, सवंध�न 
त�ानंी फ� दोन दशकामं�ये �याचें ल� वैयि�क �जात�पासून सपूंण� धो�यात असले�या 
अिधवासाकंडे वळवले आहे, �या�ंया नाशामळेु अनेक �जाती न� होतील. U, S. मधील 
अशा "हॉट �पॉट्स" िकंवा उदाहरणाथ�, दि�ण कॅिलफोिन�या�या िकनारी, �लो�रडा�या 
वालकुामय उंच �देशाचंा समावेश होतो आिण �याने अलाबामा आिण इतर दि�णी 
रा�या�ंया नदी �णाल�ना धरणे आिण �दूिषत केले.  
 
जगातील सवा�िधक हॉट �पॉट असलेले देश �हणजे इ�वाडोर, मादागा�कर आिण 
िफलीिप�स. ��येकाने दोन तृतीयाशं िकंवा �याह�न अिधक जैिवक ��्या सम�ृ पज��य 
जगंल गमावले आहे आिण उव��रत भाग �यापक ह��याखाली आहे. 
 
त�ाचें तक�  सोपे आहेत क�, अशा �े�ावंर सवंध�नाचे �य�न क� ि�त क�न, सवा�त कमी 
आिथ�क खचा�त जैविविवधतेची सवा�त मोठी मािहती जतन केली जाऊ शकते. आिण 
�ादेिशक िनयोजनादर�यान हा �य�न राजक�य �ि�येचा भाग अस�यास, जैविविवधते�या 
बचावाला श�य िततका �यापक साव�जिनक पािठंबा िमळेल. 
 
जगभरातील हॉट �पॉट्सम�ये, �थािनक लोकस�ंयेचे मोठ्या �माणात िवल�ु होणे ही 
सामा�य गो� आहे. �यापैक�: 
 
 मलेिशया �ीपक�पात केवळ गोड्या पा�यातील माशा�ंया 266 �जात�पैक� अ�या�ह�न 
अिधक �जाती. 
 
िफलीिप�समधील लानाओ सरोवरातील 18 पैक� पंधरा अि�तीय मासे आिण सेबू�या 
िफलीपीन बेटावरील अध� 14 प�ी. 
  
सोसायटी बेटामंधील मू�रया�या सव� 11 मूळ झाड-गोगलगाय �जाती. ते िकंवा जवळचे 
तिहती, तसेच हवाईयन बेटामं�ये, वेगाने नाहीसे होत आहेत. 
 

1978 आिण 1986 �या दर�यान जगंलाची साफ तोड क�न इ�वाडोरमधील एका 
ड�गरा�या कड्यावर 90 पे�ा जा�त वन�पती �जाती वाढ�या. 
 

ही चागं�या-द�तऐवजाची �करणे असूनही, िवल�ु हो�या�या एकूण दराचा अंदाज लावणे 
अ�यतं कठीण आहे. काही गट, जसे क� मोठे प�ी आिण स�तन �ाणी, बह�तेकापें�ा 
नामशेष हो�याची अिधक श�यता असते. एक िकंवा दोन गोड्या पा�या�या �वाहापय�त 
मया�िदत असले�या माशा�ंया बाबतीतही असेच आहे. बह�तेक �कारचे क�टक आिण लहान 
जीवाचें िनरी�ण करणे इतके अवघड आहे क� अचूक स�ंया अ�ा�य आहे. असे असले 
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तरी, िव�ेषणा�या अनेक अ��य� प�ती वापरणार े जीवशा�� साधारणपणे सहमत 
आहेत क� जिमनीवर िकमान आिण जगभरातील �जाती होमो सेिपय�स�या आगमनापूव� 
100 पट वेगाने न� होत आहेत. 
 
उ�णकिटबंधीय पावसाची जंगले बह�तेक �ात नकुसानीचे िठकाण आहेत. जरी ते 
जिमनी�या प�ृभागा�या फ� 6% �यापतात, तरीही �याम�ये सपूंण� जगा�या वन�पती 
आिण �ा�या�ंया अ�या�ह�न अिधक �जाती आहेत. 1980 �या दशकात पज��य जगंले साफ 
कर�याचा आिण जाळ�याचा दर दरवष� सरासरी 1% होता, जो सपूंण� आयल�ड देशा�या 
बरोबरीचा होता आिण आता िवनाशाचा वेग वाढू शकतो. अिधवास न� हो�या�या �या 
िवशालतेमळेु �हा�या जैविविवधते�या जलाशयासाठी �ास होतो. याचा अथ� असा क� 
दरवष� 0.25% िकंवा �याह�न अिधक वन �जाती ता�काळ िकंवा लवकर न� हो�या�या 
नाशात आहेत. दरा�या िव�� िनरपे� स�ंयेत ते िकती आह?े जर काही शा��ानंा असे 
वाटते क� अ�ापही बह�ताशं अनपेि�त जगंलामं�ये 10 दशल� �जाती असतील, तर 
वािष�क नकुसान हजार��या घरात आहे. जरी "केवळ" 1 दशल� �जाती आहेत, तरीही 
नकुसान हजार�म�ये आहे. 
 
हे अंदाज िदले�या नैसिग�क अिधवासाचे �े�फळ आिण �याम�ये राह�यास स�म 
असले�या �जात�ची स�ंया या�ंयातील �ात सबंंधावंर आधा�रत आहेत. अंदाज खाल�या 
बाजूला असू शकतात. अिधवासाचे पूण�पणे िनमू�लन हे नामशेष हो�याचे �मखु कारण आह.े 
परतं ु आ�मक िवदेशी �जात�चा प�रचय आिण �यानंा होणार े रोग, वन�पती आिण 
�ा�याचंी जा�त िशकार करणे िकंवा जा�त कापणी करणे यासह िवनाशकारीते�या मागे 
आहे. 
 
हे सव� घटक एकि�तपणे जिटल प�तीने काय� करतात. कोणती �जाती कोण�या 
कारणामळेु न� झाली अस े िवचारले असता, जीवशा�� ओ�रएटं ए�स�ेसवर पर�पर 
सहंार देतील अशी श�यता आहे: �यानंी ते सव� केले. 1970 आिण 80 �या दशकात 
�ाझील�या अमेझोिनयन रा�य रॉ�डोिनयाम�ये काप�या गेले�या वाळवटंात र�ते 
बाधं�यापासून उ�णकिटबंधीय देशामं�ये एक सामा�य �म स�ु होतो. जमीन शोधणार े
�थाियक येतात, र��या�या दतुफा� पावसाचे जगंल साफ करतात, नाले �दूिषत करतात, 
परदेशी वन�पती आिण �ाणी ओळखतात आिण अित�र� अ�नासाठी व�यजीवाचंी िशकार 
करतात. अनेक मूळ �जाती दिुम�ळ होतात आिण काही पूण�पणे गायब होतात. 
 
जगातील �ाणी आिण वन�पती मानवते�या लोकस�ंया वाढीची िकंमत मोजत आहते. ज े
लोक ता�काळ मानवी िचतंानंा �ाधा�य देतात �यानंा ले�ही मा�य असू शकते. 
 
परतं ुहे ल�ात घेतले पािहजे क� आपण स�ृी�या समानतेचा नाश करत आहोत, �यामळेु 
आपण �वत: जे काही िदले होते �यापासून सव� भावी िपढ्यानंा विंचत ठेवतो. 65 दशल� 
वषा�पूव� मेसोझोइक यगुा�या समा�ीनतंर जैविविवधतेम�ये सतत होणार ेनकुसान हे सवा�त 
मोठे आहे. �या वेळी, स�या�या वै�ािनक सहमतीनसुार, एक िकंवा अिधक महाकाय 
उ�कािपंडा�ंया �भावामळेु वातावरण गडद झाले, प�ृवीचे हवामान बदलले आिण 
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डायनासोर लोप पावले. अशा �कार े उ��ातंीचा पढुचा ट�पा, सेनोझोइक युग िकंवा 
स�तन �ा�यांचे युग स�ु झाले. आता आपण �या िवल�ुपणाचा �ास देत आहोत ते 
आपण िनवड�यास िनयिं�त केले जाऊ शकते. तसे न के�यास, पढुील शतकात 
सेनोझोइक यगुाचा अंत होईल आिण जैिवक द�र�तेने वैिश�्यीकृत नवीन यगुाची स�ुवात 
होईल. याला यो�य�र�या इरमेोझोइक युग, एकटेपणाचे युग �हटले जाऊ शकते. 
 
जीवस�ृीला कायम�व�पी हानी न होता 3 अ�ज वषा�ह�न अिधक इितहासातून न� 
हो�या�या तीन सलग ट��यांत �वेश क�न लोक सामा�यतः �जाती न� हो�या�या 
परुा�याला �ितसाद देतात. उ��ातंीने नामशेष झाले�या �जात�ची जागा नेहमीच नवीन 
�जात�नी घेतली आहे. 
 
(i) ही सव� िवधाने स�य आहेत, परतं ु एक भयानक वळण घेऊन. मेसोझोइक 
काळरवडंामनतंर, आिण 400 दशल� वषा�ह�न अिधक अंतरावर असले�या चार सवा�त 
मोठ्या मागील उबळापैंक� ��येकानतंर, उ��ातंीला िविवधते�या पूव�-आप�ी पातळी 
पनुस�चियत कर�यासाठी समुार े10 दशल� वष� लागतील. एवढ्या मोठ्या �ती�ेला सामोरे 
गेलेले, आिण आपण एकाच आय�ुयात इतके नकुसान केले याची जाणीव असताना, आपले 
वशंज होणार आहेत- हे कसे �हणायचे? - आम�याबरोबर िचडले. सवा�त वाईट �हणजे, जर 
नैसिग�क वातावरण कृि�म वातावरणाने भरलेले असेल तर ते उ��ातंी पूव��या यगुा�माणे 
काय� क� शकत नाही. 
 
 (ii) नकारा�या दसु�या ट��यात �वेश क�न, लोक िवचारतात, तरीही आप�याला इत�या 
�जात�ची गरज का आहे? काळजी का, िवशेषत: बह�स�ंय िकडे , तण आिण बरुशी आहेत? 
�हणून आधिुनक संवध�न चळवळीचा उदय हो�यापूव� शतकानशुतके पूव�, जगभरातील 
�थािनक प�ी आिण स�तन �ा�यानंा समान उदासीनतेने वागवले जात होते ह े िवस�न, 
जगातील िभतीदायक व�य व�ृी काढून टाकणे सोपे आह.े नैसिग�क जगाम�ये छोट्या 
छोट्या गो��चे मू�य नमन करणे अिनवाय�पणे �प� झाले आह.े सपूंण� इकोिस�टमवरील 
अलीकडील �ायोिगक अ�यास पया�वरणशा��ांना बया�च काळापासून सशंियत असले�या 
गो��चे समथ�न करतात: प�रस�ंथेम�ये िजत�या जा�त �जाती राहतात, िततक� �याची 
उ�पादकता जा�त असते आिण द�ुकाळ आिण इतर �कार�या पया�वरणीय ताणांना त�ड 
दे�याची �मता जा�त असते. आपण आपले पाणी श�ु कर�यासाठी, आपली माती सम�ृ 
कर�यासाठी आिण आपण �ास घेत असलेली हवा तयार कर�यासाठी काय�शील 
प�रस�ंथावंर अवलंबून अस�याने, जैविविवधता �प�पणे िन�काळजीपणे टाकून दे�याची 
गो� नाही. 
 
 राह�यायो�य वातावरण तयार कर�या�यित�र�, व�य �जाती ही उ�पादनाचंा �ोत आहेत 
जी आप�या खोट्या गो��ना िटकवून ठेव�यास मदत करतात. या सिुवधापैंक� कमीत कमी 
औषधी नाहीत. जगातील फाम�स��ार े िवतरीत केले�या सव� ि�ि���शनपैक� 40% पे�ा 
जा�त मूळतः वन�पती, �ाणी, बरुशी आिण सू�मजीवांपासून काढलेले पदाथ� आहेत. 
उदाहरणाथ� , ऍि�प�रन, जगातील सवा�त मोठ्या �माणावर वापरले जाणार े औषध, 



 

 

पया�वरण आिण िवकास 
 

53 

सॅिलिसिलक ऍिसडपासून बनवले गेले होते, �याचा शोध मेडो�सवीट�या �जातीम�ये 
झाला. 
 
�जाती िकंवा जीवाचंा फ� एक िमिनटाचा अंश-कदािचत 1% पे�ा कमी नैसिग�क 
उ�पादनासंाठी तपासला गेला आहे जो औषधे �हणून काम क� शकतो. �ितजैिवक आिण 
मले�रयािवरोधी साधना�ंया बाबतीत शोध दाब�याची गभंीर गरज आहे. आज सामा�यतः 
वापरले जाणार े पदाथ� कमी �भावी होत आहेत कारण रोग जीव औषधानंा अनवुािंशक 
�ितकार �ा� करतात. उदाहरणाथ�, �टॅिफलोकोकस हा जीवाणू अलीकडेच सभंा�य 
�ाणघातक रोगकारक �हणून प�ुहा उदयास आला आह े आिण �यूमोिनयाला कारणीभूत 
असलेले सू�मजीव हळूहळू अिधक धोकादायक वाढत आहेत. �ितजैिवकाचें वय सपंले 
आहे, असे �हटले जाते. फारसे नाही, परतं ु तरीही वै�क�य सशंोधक वेगाने िवकिसत 
होणा�या रोगजनकां�या श�ा�ंया शय�तीत अडकले आहेत ज ेअिधक गभंीर हो�याची खा�ी 
आहे. 21 �या शतकातील औषधाची नवीन श�े शोध�यासाठी �यानंा व�य �जात��या 
िव�ततृ �ेणीकडे वळणे बंधनकारक आहे. 
 
��येक �जाती ही उ��ातंीचा उ�कृ� नमनुा आह,े जी उपय�ु वै�ािनक �ानाचा अफाट 
�ोत �दान करते कारण ती �या वातावरणात राहते �या वातावरणाशी ती पूण�पणे जळुवून 
घेते. आज िजवतं असले�या �जाती हजारो ते लाखो वष� ज�ुया आहेत. �या�ंया जनकुाचंी, 
अनेक िपढ्यामंधील �ितकूल प�रि�थत��ार े चाचणी केली गेली आह,े ते वाह�न नेणा� या 
जीवाचें अि�त�व आिण पनु��पादनास मदत कर�यासाठी बायोकेिमकल उपकरणांची एक 
आ�य�कारक जिटल �ेणी तयार करतात. 
 
(iii) इतके िदले जात असतानाही, नकाराचा ितसरा ट�पा आपोआप उ�वतो: आ�ाच सव� 
�जाती वाचव�याची घाई का? आ�हाला आणखी मह�वा�या गो�ी कराय�या आहेत. 
�ाणीस�ंहालय आिण बोटॅिनकल गाड��सम�ये िजवतं नमुने बफा�वर का ठेवू नयेत, तर 
बोल�यासाठी आिण नतंर ते जगंलात परत�यासाठी का? भयकंर स�य हे आहे क� आज 
जगातील सव� �ाणीस�ंहालय अि�त�वात असले�या समुार े 24,000 �जात�पैक� स�तन 
�ाणी, प�ी, सरपटणार े�ाणी आिण उभयचर �ाणी या�ंया जा�तीत जा�त 2,000 �जाती 
िटकू शकतात. जगातील वन�पित उ�ान चतथुा�श दशल� वन�पत��या �जात�नी अिधक 
भारावून जातील. ल�ु�ाय �जात�ना वाचव�यात मदत कर�यासाठी हे आ�य�थान अमू�य 
आहेत. �व नाय�ोजनम�ये गभ� गोठव�यासारखे आह.े परतं ुअसे उपाय सपूंण�पणे सम�या 
सोडव�या�या जवळ येऊ शकत नाहीत. 
 
अडचणीत भर घाल�यासाठी, क�टक, बरुशी आिण इतर पया�वरणीय��्या मह�वपूण� लहान 
जीवाचें सै�य वाचव�याची योजना कोणीही तयार केलेली नाही. आिण एकदा शा�� 
�जात�ना �वातं�य िमळवून दे�यास तयार झाले क�, �या प�रस�ंथामं�ये बरचे लोक राहत 
होते �या यापढेु अि�त�वात राहणार नाहीत. हा म�ुा �प� कर�यासाठी उदा वाघ आिण 
ग�डे, , धा�य व तणृधा�यामं�ये िटकू शकत नाहीत 
 
 



  

 

िवकास आिण जागितक�करणाचे 

सै�ांितकरण  

54 

 

 ३ब.६ आपण काय क� शकतो? 
 
शा�� आिण सरं�काचंा िन�कष� �हणून अ�रशः एकमत आहे: व�य �जात�ना 
वाचव�याचा एकमेव माग� �हणजे �यानंा �या�ंया मूळ िनवास�थानात राखणे. अशा 
अिधवासाचंी स�ंया िकती झपाट्याने कमी होत आहे, याचा िवचार केला, तरी तो सरळ 
उपाय शोधणे कठीण काम ठरले. अनेक प�रस�ंथा आधीच न� झा�या आहेत आिण इतर 
निशब आजमावताना िदसत आहेत. 

 

 या सव� अडचणी असूनही, काही आशावादाचे कारण आह.े यो�य उपाययोजना आिण 
�याचंा वापर कर�या�या इ�छेने, र��ाव कमी केला जाऊ शकतो, कदािचत शेवटी 
थाबंवला जाऊ शकतो आिण बह�तेक िजवतं �जाती वाचव�या जाऊ शकतात. �रओ 
डी जने�रयो येथे 1992 �या प�ृवी िशखर प�रषदेत 156 रा��ानंी आिण यरुोिपयन 
यिुनयनने �वा�री केले�या जैिवक िविवधते�या अिधवेशनात काही मह�वाची ता�काळ 
पावले उचलली जाऊ शकतात. जागितक सम�या �हणून जैविविवधते�या जागतृीसाठी 
हे अिधवेशन मह�वाचे वळण ठरले. याने संवध�ना�या �य�नानंा गती दे�यासाठी 
उ��ेरक �हणून काम केले आिण उ�णकिटबंधीय देशांना जागतृ कर�यासाठी िवशेषतः 
मह�वाचे आहे, िजथे जैविविवधता सवा�त �ीमंत आिण सवा�त धो�यात आह.े 

 

  नामशेष होणा-या हॉट �पॉट्सची ओळख पटव�यासाठी जैविविवधतेचे, देशानसुार, 
जवळून सव��ण करणे हे स�ु असले�या �ाथिमक हालचाल�पैक� एक आहे. अशी 
मािहती, जे�हा उ�ाने आिण राखीव जागा पथृक् कर�यासाठी वापरली जाते, ते�हा 
मोठ्या स�ंयेने धो�यात असले�या प�रस�ंथा आिण �जात�चा बचाव होऊ शकतो. 
कोण�याही जीवसमूहासाठी उपल�ध सव��म मािहती वाप�न, आंतररा��ीय प�ी 
सरं�ण प�रषदेने प�ी िवतरणाचा आढावा घेत�याने असे िदसून आले आहे क� 
जगातील 20% �जाती जिमनी�या 2% �े�ात आढळतात. केवळ या भागातील 
नैसिग�क वातावरणाचे सरं�ण के�यास प�ी नामशेष हो�याचे �माण कमी हो�यास 
मदत होईल. हे �याच िनवास�थानापरुते मया�िदत असले�या इतर �ाणी आिण 
वन�पत�चे मोठ्या स�ंयेने सरं�ण करले.  

 

 नैसिग�क वातावरणातील शेवटचे अवशेष जतन करणे केवळ वै�ािनक मािहतीपे�ा 
अिधक आव�यक आह.े तसेच आिथ�क आिण राजक�य सम�यावंर मात करायची आहे. 
वाढ�या लोकस�ंयेला नवीन जमीन आिण अ�न उ�पादन वाढव�याची गरज आहे. 
अ�यतं गरीब लोका�ंया �ाधा�यामं�ये �या�ंया देशातील �ाणी आिण वन�पती वाचवणे 
समािव� नाही. खाजगी मालकाकंडून बरीचशी जमीन खरदेी कर�यासाठी आिण नतंर 
राखीव साठ्या�या सरं�णासाठी आिण �यव�थापनासाठी पैसे जमा करणे आव�यक 
आहे. �थािनक लोकाचंा पािठंबा िमळिव�यासाठी, �या�ंया �वतः�या पया�वरणास 
िनरोगी ि�थतीत िटकवून ठेव�यासाठी जगंली जिमन�चे मह�व सागं�यासाठी शै�िणक 
काय��माचंी आव�यकता आहे. गरीबानंा �यानंी आधीच �यापले�या जिमनीवर चागंले 
जीवन जग�यासाठी मदत करणे आव�यक आह े
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 पर�परिवरोधी िहतसबंंधा�ंया या वेढ्यातून एक नवीन �कारचा पया�वरणवाद िनमा�ण 
झाला आह.े याला जगातील �ाणी आिण वन�पत�ना केवळ मानवतेचा नैसिग�क वारसा 
�हणून न�हे तर सपं�ी आिण आिथ�क ि�थरतेचा �ोत �हणून देखील मह�व �ा� होते. 
अभ�क जैविविवधता उ�ोग आता अनेक आघाड्यावंर आकार घेत आह.े यूएस म�ये 
20 पे�ा जा�त फामा��यिुटकल कंप�यानंी पज��य जगंले आिण इतर अिधवासामं�ये 
नवीन औषधासंाठी "रासायिनक पूव��ण" कर�यासाठी खाजगी आिण रा��ीय सशंोधन 
स�ंथाशंी करार केला आहे. 

 

 इकोटू�रझम, देय पय�टकासंाठी सवा�त ने�दीपक व�य भूमी उघडणे, अनेक 
िवकसनशील देशामं�ये उ�प�नाचे �मखु �ोत बनले आह.े बा� सरंि�त अवकाश 
तयार कर�यासाठी राखीव आिण आसपास�या जिमनीची पनुर�चना केली जात आहे 
िजथे �थािनक लोकांना शा�त शेती िवकिसत कर�यास मदत केली जाते, �याम�ये 
ल�ु�ाय �जात��या जा�तीत जा�त सरं�णासाठी अिवभा�य कोर झोन समािव� केला 
जातो. पूव� ि�लअर-किटंगसाठी योजना केलेले काही वन�े� आता िनवडकपणे लॉग 
केले जातात िकंवा एकाक� ि�त प�ीने कापले जातात, नतंर प�ुहा िनमा�ण कर�याची 
परवानगी िदली जाते. कारण या प�त�मळेु दीघ�कालीन फायदे िमळतात, �याचंा 
�यापकपणे अवलंब केला जा�याची अपे�ा आह.े 

 

 जैविविवधतेसाठी नवीन ��ीकोन, सवंध�न आिण आिथ�क िवकास एक� करणे, हे 
�प�पणे प�रपूण�तेपासून दूर आहे आिण ते अ�ाप कोण�याही देशात पूण�पणे �चिलत 
नाही िकंवा �यवहारात आले नाही. पण ही एक आशादायक स�ुवात आहे. काही 
पथदश� �क�प नाट्यमय�र�या यश�वी झाले आहेत. ते एक माग� देतात ज ेअ�यथा 
जैिवक ��्या गरीब भिव�यात असेल. 

 

जगाची लोकसं�या 5.7 अ�ज आहे आिण पढु�या शतकापय�त वेगाने वाढ होत राह�याची 
खा�ी आहे, मानवजाती एका धोकादायक पया�वरणीय अडथ�यात िशरली आहे. आ�ही 
आशा करतो., िनि�तपणे आपण िव�ास ठेवला पािहजे क�, जे�हा आपण �वेश केला 
ते�हापे�ा आप�या �जाती चागं�या ि�थतीत बाहेर येतील. मानवी जीवनात िजतके श�य 
आहे िततके आप�यासोबत घेऊन जा�याचे �येय आपण बनवले पािहज.े पया�वरणाचा �हास 
आिण लोकशाही या�ंयातील गभंीर नातेसबंंधात आपण गाभंीया� ने सहभागी हो�याची वेळ 
आली आहे. 
 

३ब.७ साराशं 
 

 पया�वरणाचा िवकासा�या सकं�पनेशी जवळचा सबंंध आहे. आिथ�क वाढ आिण सव� 
�कारची तािं�क �गती हे औ�ोिगक समाजाचे मूलभूत �ि�कोन आहेत. अिभजात 
अथ�शा�ानसुार, िवकास नेहमीच आिथ�क वाढीशी जोडला गेला आहे आिण नतंर 
सहकाया�पे�ा �पध�ला पसतं केले गेले आहे. 
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 आज, �दूषण, अ�यािधक लोकस�ंया आिण नैसिग�क ससंाधनांचा अितवापर यामंळेु 
औ�ोिगक देशामंधील पया�वरणाचा �हास यामळेु पया�वरण सरं�णाची सकं�पना पढेु 
आणली आहे, 

 

 पारपंा�रक समाजात पया�वरण आिण आरो�य या जवळजवळ पर�पर बदल�यायो�य 
सकं�पना बन�या आहेत. मन�ुयाने आप�या बा� वातावरणात जे बदल घडवून 
आणले आहेत आिण शरीर आिण आ�मा या�ंयावर िनयं�ण ठेव�या�या �य�नामंळेु 
मानवी जीवन आता मोठ्या �माणात तयार झाले आह.े आरो�याचा सदंभ� 
घेत�यािशवाय पया�वरणाब�ल बोलणे आता श�य नाही. 

 

 भारतात, िवशेषत: अिलकड�या वषा�त, पया�वरणिवषयक िचतंा राजक�य वादिववाद 
आिण कृती म�ुय �वाहाचा अिवभा�य भाग बन�या आहेत. 

 
भाडंवलशाहीला पया�वरणीय सकंटाचे म�ुय कारण �हणून पािहले जाते. भाडंवलशाही 
सचंया�या अप�रहाय� च�ासंह लयीत कूच कर�यासाठी तं��ाना�ार े िनसगा��या घटनेचे 
पनु��थान आिण सकुंिचत कसे केले जात आहे याचे वण�न केले�या अनेक अ�यासा�ंार ेया 
�ि�कोनाचे अनेक वषा�पासून समथ�न केले गेले आह.े बायोटे�नॉलॉजी टिम�नेटर िबयाणे 
इ�यादी काही उदाहरणे समोर ठेवली आहेत. भाडंवलशाही�या �भावामळेु उ�वले�या 
सकंटाला 'दसुरा िवरोधाभास' असे सबंोधले जाते, �यायोगे भाडंवल �वतःची सामािजक 
आिण पया�वरणीय प�रि�थती िबघडवते आिण थकवते आिण �यामळेु नफा आिण 
सचंया�या आधार ेपनु��पादन कर�याची �मता धो�यात येते. दसु�या श�दातं, आ�ल वषा�, 
हवामानातील बदल, अित-मासेमारी, व�यजीवाचंा नाश, जगंलतोड, आि�वक कचरा तयार 
करणे, आिण या�माणे, केवळ मानवतेसाठी एक सामा�य धोका �हणून ओळखले जात नाही 
तर मूलत: आिण मूलभूतपणे भाडंवलशाही पनु��पादनाचे एक सकंट �हणून ओळखले 
जाते.  
 

गे�या काही दशकामं�ये भारतातील आिण इतर� राजक�य भूभागावर पया�वरणीय 
चळवळ�म�ये िकंवा पया�वरणीय सारसू�ावर लोकि�य एक�ीकरणाचा आभासी �फोट 
िदसून आला आहे. तलुनेने �मखु लोकामं�ये कदािचत िचपको सार�या संघषा�चा - 
िहमालयातील जगंलतोडीला आ�हान,  नम�दा बचाव आंदोलन, िटहरी आिण कोएल करो 
सारखे मोठ्या धरणानंा िवरोध,  िचिलका बचाओ आंदोलन- टाटा कॉप�रशेनचे कोळंबी शेती 
िवरोधात; नॅशनल िफशवक� स� फेडरशेन - यािं�क� मासेमारी�या �वेशािव�� सघंष�, 
इ�यादी.  
 

जगाची लोकस�ंया ५.७ अ�ज आह ेआिण पढु�या शतकापय�त झपाट्याने वाढत राह�याची 
खा�ी अस�याने, मानवतेने पया�वरणा�या धोकादायक अडथ�यात �वेश केला आह.े 
आ� हाला आशा आहे क� आम� या �जाती आ� ही �वशे के� यापे�ा चागं�या ि�थतीत 
जीवन जगतील. मानवी जीवनात िजतके श�य आह ेिततके आप�यासोबत घेऊन जा�याचे 
�येय आपण बनवले पािहज.े पया�वरणाचा �हास आिण लोकशाही या�ंयातील मह�वा�या 
नातेसबंंधात आपण गाभंीया�ने सहभागी हो�याची वेळ आली आहे. 
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असे असले तरी, , सकं�पना�मक बदला�ंया सव� गरजा�ंया पलीकडे हे आणखी कठीण 
काम आह;े पया�वरण आिण िवकास हे राजक�य वादाचे वेगळे आखाडे नाहीत. ते राजक�य 
आिण आिथ�क श�� सरंचना�ंया �थािनक, �ादेिशक, रा��ीय आिण आंतररा��ीय 
पर�परावलंबना�ंया �यापक �यव�थेचा भाग आहेत. आ�ही आता एकटे नाही, आ�ही कधी 
होते तर. या प�ृवीतलावर कुठेही काहीही झाले तरी �याचा प�रणाम आप�या वैयि�क 
आिण जमातीवर होणारच. 
 

 हा �वास आप�याला कुठे घेऊन जाईल हे कोणालाही माहीत नसले तरी आ�ही आम�या 
मागा�वर आहोत. तथािप, एक गो� अगदी �प� आहे क� एक जवळजवळ अप�रहाय� काय� 
�हणजे इतराचंी श�� िकंवा आपली श��हीनता आप�याला मूख� बनिवणार नाही ही 
काळजी घेणे. 
 

३ब.८ �� 
 

Q.1 पया�वरण आिण िवकास याचंा पर�पर सबंंध कसा आहे? उदाहरणासंह �प� करा. 

Q.2 पया�वरण आिण िवकास या�ंयातील सबंंधाचें मह�व काय आहे? 

Q.3 आधिुनक जगाला कोण�या पया�वरणीय सकंटाचा सामना करावा लागत आह?े 
उदाहरणासंह �प� करा. 

Q.4 पया�वरणीय सकंटाचे कारण भाडंवलशाही आहे असे त�ुहाला वाटते का? असेल तर 
का? 

Q.5 भारताला पया�वरणीय िकंवा िवकासा�मक सम�या भेडसावत आहेत का? यावर उपाय 
�हणून काय सचुवाल. 
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४.०  उि��ये (Objectives) 

 
१. �या सदंभा�त िवकासाचे िस�ातं तयार केले गेले आहते ते समजून घेणे. 
२. ड��यू ड��यू रो�टो �या आिण �याचा िस�ातं योगदानाब�ल जाणून घे�यासाठी  
३. पॉल बरान आिण िवकासाचे समाजशा�ातील �याचें योगदान याब�ल जाणून घेणे. 

 

४.१ ��तावना (Introduction) 

 
हा अ�याय िवकासशा�ा�या समाजशा�ा�या �े�ात येतो, िक जो �वतः एक �वतं� िश�त 
आहे. येथे आपण दोन िवचारवतंा�ंया मह�वा�या काया�ब�ल जाणून घेणार आहोत. आता 
त�ुहाला हा �� पडत असेल क� हा अ�याय का आिण हे दोन िविश� िवचारवतं हे समजून 
घेत असताना, हे समजून �यावे लागेल िक सन १९९१ म�ये मािहती तं��ान �ातंी आिण 
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कॉल स�टर सार�या नवीन �यवसायासह जागितक�करणाचा �चडं फायदा झाले�या काही 
देशापैंक� भारत एक आह.े स�या, महामारी�या काळात अनेक देश चीनमधून आपला तळ 
हलवत आहेत आिण भारतासार�या आिशयाई बाजारपेठेत गुतंवणूक करत आहेत कारण 
�याची दसुरी सवा�त मोठी कामगार श�� आिण जा�त लोकस�ंया आह.े �हणूनच, स�याची 
प�रि�थती अिधक चागं�या �कार ेसमजून घे�यासाठी, आप�याला हे िस�ातंकार आिण 
�याचें �ि�कोन िशक�याची आव�यकता आहे. िवकासाची संक�पना समजून घेणे मह�वाचे 
आहे. रो�टो आिण पॉल बरान, आपण �थम �या�या ऐितहािसक सदंभा�त जाणून घेणे 
आव�यक आहे; तरच हे िवचारक जे समजावून सागं�याचा �य�न करत आहेत �या�याशी 
त�ुही जोडून होऊ शकाल. िवकासाची सकं�पना समजून घे�यास स�ुवात क�या. 

 
िवकास िस�ातं समजून घेणे िह आप�याला आधिुनक�करणाची �ि�या समजून घे�यास 
मदत करले क� मानवी मू�ये आिण नैितकतेपे�ा अथ�शा� आिण आिथ�क िवकास कसे 
�ाधा�याचे आहे. पाि�मा�य िवचारवतंानंी ��य� िकंवा अ��य�पणे बह�ताशं देशावंर 
�या�ंया धोरणांवर कसा �भाव पाडला हे देखील उघड होईल. ह े स�ंथा तयार करणे, 
िवकासा�या नावाने काय��म �ायोिजत करणे असू शकते. 

 

४.२ िवकासाचा अथ� (Meaning of Development ) 

 
"िवकास" हा श�द रा��ीय आिथ�क वाढीचे वण�न कर�यासाठी वापरला जातो. अमे�रकन 
पररा�� धोरण सादर कर�यासाठी १९४०  �या दशका�या स�ुवातीला अमे�रकेत िवकास 
हा श�द �थम वापरला गेला. अमे�रकेने आप�या सामािजक शा��ांना िवकसनशील 
देशामं�ये भाडंवलशाही आिथ�क िवकास आिण राजक�य ि�थरतेसाठी समथ�न आिण धोरणे 
िवकिसत कर�याचे आवाहन केले. या धोरणा�मक िनण�याचा प�रणाम �हणून, िवकास 
िस�ातंाचा ज�म झाला. िवकासावर अनेक िभ�न ��ीकोन आहेत, परतं ु �यापैक� 
जवळजवळ सव� वाढ आिण शासन यावर ल� क� ि�त करतात. 

 

४.३ िवकासावर अम�य� सेन (Amartya Sen on Development) 

 
सन १९९८ सालचे नोबेल पा�रतोिषक िवजेते अम�य� सेन या�ंया मते “�वातं�य हे 
िवकासाचे �ाथिमक उि�� आिण िवकासाचे म�ुय साधन आहे. लोकशाही आिण 
मानवािधकारां�या सरं�णामळेु िवकास आणखी वाढला आहे. असे अिधकार, िवशेषत: 
प�काराचें �वातं�य, भाषण, समेंलन इ�यादी, �ामािणक, �व�छ, चागं�या सरकारची 
श�यता वाढवतात. �याचंा असा दावा आहे क� "जगा�या इितहासात काय�शील लोकशाहीत 
कधीही द�ुकाळ पडला नाही." याचे कारण असे क� लोकशाही सरकारानंा "िनवडणकुा 
िजकंा�या लागतात आिण साव�जिनक टीकेला सामोर े जावे लागते, याचसोबत  द�ुकाळ 
आिण इतर आप�ी टाळ�यासाठी उपाययोजना कर�यासाठी जोरदार �ो�साहन िमळते.’’ 

 
िवकास ही मानवी �वातं�याचा िव�तार कर�याची �ि�या आहे. ह े"�वातं�य वाढवणे आहे 
जे लोकानंा जग�यास कारणीभूत असलेले जीवन जग�यास अनमुती देते." �हणूनच, 



 

 

ड��यू ड��यू रो�टो, पॉल बरन यांचे 
योगदान 

61 

िवकासासाठी �वतं�तेचे �मखु �ोत काढून टाकणे आव�यक आहे: ग�रबी, अ�याचार, 
गरीब आिथ�क सधंी, प�तशीर सामािजक विंचतता, साव�जिनक सिुवधाकंडे दलु��, आिण 
असिह�णतुा िकंवा दमनकारी रा�याचंा ह�त�ेप. सेन पढेु असा यिु�वाद करतात क� 
राजक�य पर�पर �वातं�य, आिथ�क सिुवधा, सामािजक सधंी, पारदश�कता आिण सरु�ा 
यासारखी पाच पर�परसबंंिधत �वातं�ये आहेत. साव�जिनक िश�ण, आरो�य सेवा, 
सामािजक सिुवधा परुवून �वातं�यांना समथ�न दे�याची रा�याची भूिमका आहे. याम�ये 
सरु�ा जाळे, चागंली �यापक आिथ�क धोरणे, उ�पादकता आिण पया�वरणाचे सरं�ण 
इ�यादीशी सबंिधत आहे. 

 

४.४ मह�वा�या सकं�पना (Important concepts ) 

 
आप�याला या यिुनटम�ये आिण यिुनट ५ म�ये देखील या श�दावल�चा सामना करावा 
लागेल, �हणजे �ँक, अमीन, वॉलर�टीनवर; �हणून ते येथे �प� केले आह.े साधारणपणे, 
पिह�या तीन श�दाचंा िवकासा�मक अ�यासात वापर केला जातो. 
 

पिहले जग (Frist World) 
पिहले जग ("फ�ट�  व�ड�") या श�दाचा अथ� असा होतो क� �याला िवकिसत, भाडंवलदार, 
औ�ोिगक देश असे �हटले जाते, साधारणपणे, दसु�या महाय�ुानतंर अमे�रकेशी सरंिेखत 
देशाचंा एक गट, कमी -अिधक सामा�य राजक�य आिण आिथ�क िहतसबंंध: उ�र 
अमे�रका, पि�म यरुोप, जपान आिण ऑ��ेिलया इ�यादीचा समावेश होतो. 
 

दुसर ेजग (Second World) 
"दसुर े जग" �हणजे पूव�चे क�यिुन�ट-समाजवादी, औ�ोिगक रा�ये (पूव�चे पूव� गट, 
सोि�हएत सोशिल�ट �रपि�लक यिुनयनचा �देश आिण �े�ाचा �भाव): रिशया, पूव� यरुोप 
(उदा. पोलंड) आिण काही तकु�  रा�ये (उदा. कझािक�तान) तसेच चीन याचंा समावेश 
होतो. 
 

ितसर ेजग (Third World)  
“ितसर े जग” हे इतर सव� देश आहेत; आज सहसा आि�का, आिशया आिण लॅिटन 
अमे�रके�या िवकसनशील देशाचें अंदाजे वण�न कर�यासाठी वापरले जाते. थड� व�ड� या 

श�दाम�ये भाडंवलदार (उदा., �हेनेझएुला) आिण क�यिुन�ट (उदा. उ�र को�रया) देश 
खूप �ीमंत (उदा. सौदी अरिेबया) आिण अ�यतं गरीब (उदा., माली) देशाचंा समावेश आह.े 

 
चौथे जग (Fourth world) 
“चौथे जग” हा श�द �थम १९७४ म�ये श�ुवाप चीफ जॉज� मॅ�यएुल�या �काशनाने 
वापरात आला: चौथा जग: एक भारतीय वा�तव (प�ुतकाचा अमेझॉन दवुा), हा श�द 
�वदेश��या रा��ानंा (सा�ंकृितक स�ंथा, वािंशक गट) सदंिभ�त करतो रा�य सीमामं�ये 
िकंवा �यापलीकडे राहणार ेलोक (रा��-रा�य). 
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तुमची �गती तपासा (Check your Progress) 
१. िवकासा�या अथा�ची चचा� करा. 
२. िवकासा�या उदयाम�ये समािव� असले�या राजकारणाची चचा� करा. 

 

४.५ िवकासा�या संक�पनेशी सबंिंधत भूराजनीती (Geopolitics 

associated with the concept of Development) 

 
ि�तीय िव�य�ुानतंर उदयास आले�या िवकासा�या �मखु ��ीकोनातून िवकास शोधला 
जाऊ शकतो, जसे क� आधिुनक�करण आिण वाढ, अवलंिब�व आिण जागितक �णाली 
िस�ातं, िनयो�लािसकल िस�ातंाचे पनु��थान आिण नवीन गभंीर �ि�कोनांची �ेणी 
सबंिधत आहे. िवकासात आिथ�क, सामािजक, राजक�य, िलंग, सा�ंकृितक, धािम�क आिण 
पया�वरणीय घटकासंह असं�य चलनाचंा समावेश आहे. िवकासा�या स�ुवाती�या 
सै�ािंतक मॉडेलने िवकासाला आिथ�क वाढ आिण औ�ोिगक�करणाशी बरोबरी केली आिण 
िस�ातंकारानंी असे देश पािहले �यानंी अ�ाप हे सा�य केले नाही ते िवकासा�या पूव��या 
िकंवा खाल�या ट��यावर आहेत. 

 
दसुर ेमहाय�ु झा�यापासून िवकासाबाबत �ाथिमक ��ीकोन तयार केले गेले. िवकासा�मक 
अ�यासाचा उदय आधिुनक�करण आिण वाढ, अवलंिब�व आिण जागितक �णाली िस�ातं, 
िनयो�लािसकल िस�ातंाचे पनु��जीवन, आिण गभंीर ��ीकोन िवकिसत कर�या�या 
�ेणीवर शोधला जाऊ शकतो. हे ल�ात घे�यासारखे आहे क� िवकास आिथ�क, 
सामािजक, राजक�य, िलंग, सा�ंकृितक, धािम�क आिण पया�वरणीय सम�यामंळेु �भािवत 
होतो. 

 
अनेक िव�ानानंी िवकिसत केले�या सव� िवकासा�मक मॉडे�सने त�कालीन आिण आजही 
समाजावर प�रणाम केला आह.े आजही जगभरात देशा�ंया वाढीची गणना �या�या सकल 
देशातंग�त उ�पादना�ार े (GDP) केली जाते. भूतानसारखे काही देश आहेत ज े
आिथ�क��्या न�हे तर आनदं सचुकाकंाने  �याची वाढ मोजतात. दसु�या श�दातं, ते 
अथ�शा�ापे�ा आनदंाला �ाधा�य देते. 

 
तथािप, रो�टोचा ��ीकोन आिण योगदान समजून घे�याचा �य�न क�या. 

 

४.६ वॉ�ट ि�हटमनॅ रो�टो (Walt Whitman Rostow) 

 
वॉ�ट ि�हटमॅन रो�टो ह ेएक िश�णत��, अथ�शा�� आिण सरकारी �य�� होते �याचंा 
ज�म १९१६ म�ये झाला. �यानंी दसुर े महाय�ु अनभुवले. �यानंी अनेक महािव�ालये 
आिण स�ंथामं�ये �या�यानेही िदली. �याचें पिहले प�ुतक, अमे�रकन िड�लोमॅिटक 
�र�हो�यूशन, नो�ह�बर १९४६ म�ये ऑ�सफड� िव�ापीठात �या�ंया उ�ाटन �या�यानावर 
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आधा�रत होते आिण १९४७ म�ये �कािशत झाले. दसुर ेप�ुतक, ए�सेज ऑन द ि�िटश 
इकॉनॉमी ऑफ द एकोिण�थ स��यरुी, पढुील वष� �कािशत झाले. 

 
सन १९५० म�ये �यांना मॅसे�यसेुट्स इि��टट्यूट ऑफ टे�नॉलॉजीम�ये आिथ�क 
इितहासाचे �ा�यापक �हणून िनय�ु कर�यात आले. पढुील वष� �या िव�ापीठा�या स�टर 
फॉर इंटरनॅशनल �टडीज�या कम�चा�यांनाही �याचें नाव दे�यात आले. रो�टो यानंी  
१९६१ पय�त दो�ही पदावंर होते. �या काळात, रो�टोने िविवध िवषयावंर प�ुतके, लेख 
आिण पनुरावलोकने मोठ्या सं�येने �कािशत केली. �यापैक� काही खालील आहेत :- 

 
The Process of Economic Growth (1953, 2nd ed. 1960); The Growth and 
Fluctuation of the British Economy, 1790-1850 (with others, 1953, 2nd ed. 
1975); The Dynamics of Soviet Society (with others, 1953); The Prospects 
for Communist China (with others, 1954); An American Policy in Asia 
(with R. W. Hatch, 1955); A Proposal: Key to an Effective Foreign Policy 
(with M. F. Millikan, 1957); The Stages of Economic Growth: A Non-
Communist Manifesto (1960); The United States in the World Arena 
(1960); Rich Countries and Poor Countries: Reflections from the Past, 
Lessons for the Future (1987); and Theorists of Economic Growth from 
David Hume to the Present (1990). East-West Relations: Is Detente 
Possible? (with William E.Griffith, 1969); Politics and the Stages of 
Growth (1971); The Diffusion of Power (1972); How It All Began: Origins 
of the Modern Economy (1975); The World Economy: History and 
Prospect(1978); Getting from Here to There (1978); Why the Poor Get 
Richer and the Rich Slow Down (1980); Pre-Invasion Bombing Strategy: 
General Eisenhower's Decision of March 25, 1944 (1981); The Division of 
Europe After World War II: 1946 (1981); Europe After Stalin: 
Eisenhower's Three Decisions of March 11, 1953 (1982); Open Skies: 
Eisenhower's Proposal of July 21, 1955 (1982); The Barbaric Counter-
Revolution: Cause and Cure (1983); The United States and the Regional 
Organization of Asia and the Pacific, 1965-1985 (1986); and Stages of 
E.th: A Non-Communist Manifesto (1991). 

 
 रो�टोची �ित�ा मूळ आिण ल�णीय आिथ�क िस�ातंकार �हणून होती, तसेच आधिुनक 
आंतररा��ीय घडामोड�चा उ�सकु िनरी�क �हणूनही या �काशनांनी िसम�ट केले होते. 
conomic Grow ऑि�टन येथील टे�सास िव�ापीठात नोकरी घेऊन रो�टो 1969 म�ये 
अ�यापनाकडे परतला. ते 1980 �या दशकात �या िव�ापीठात अथ�शा� आिण इितहास 
िवभागातील राजक�य अथ�शा�ाचे रे�स जी. बेकर �ा�यापक होते. सन १९९०  म�ये, 
�यानंा सामािजक िव�ानातील उ�कृ� प�ुतकासाठी असोिसएशन ऑफ अमे�रकन �काशक 
परु�काराने स�मािनत कर�यात आले. सन १९९२ म�ये रो�टोला मंडळाचे अ�य� आिण 
ऑि�टन �क�पाचे म�ुय काय�कारी अिधकारी �हणून िनय�ु कर�यात आले. या गटाचा 
उ�ेश ऑि�टन, टे�सासपासून स�ु झाले�या शहरी अमे�रके�या सम�या सोडवणे हा 
होता. 
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ज�मपूव� काळजी आिण गरीब मलुानंा मदत कर�या�या उ�ेशाने सरकारी आिण खाजगी 
काय��माचंा िव�तार करणे हे या �क�पाचे �येय होते. रो�टोची सकं�पना त�णामं�ये 
गुतंवणूक कर�याची होती. "�या �कार ेआ�ही ि�हएतनाम य�ु लढले ते मला शहराशंी कसे 
वाग�याचा �य�न करत आहेत याची आठवण क�न देते,” तो �हणाला, “सव� ल�णांनतंर 
जा आिण �ोता�या मागे जा�याऐवजी �या�ंयावर बडँ-एड्स लावा." .या मताचे सवा�त 
�भावी समथ�क अमे�रकन आिथ�क इितहासकार वॉ�ट ड��यू. रो�टो होते. �याचें १९६० 
चे प�ुतक, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifest 

मह�वाचे आहे.  

 

४.७ वृ�ीचे ट�पे (Stages of Growth ) 

 
पिहला ट�पा पारपंा�रक समाज –( Stage 1 Traditional Society –)  
हा िवकासाचा पिहला ट�पा आहे. येथे अथ��यव�था जग�याची ि�याकलाप �ार े वच��व 
आहे. उ�पादक उ�पादन वापरतात; तो िवकला जात नाही. �यापार हा एक सौदा आहे िजथे 
इतर व�तूंसाठी थेट व�तूंची देवाणघेवाण केली जाते. शेती हा सवा�त मह�वाचा उ�ोग आह.े 
उ�पादन मया�िदत �माणात भाडंवल वाप�न �म-क� ि�त आहे. तं��ान मया�िदत आह,े 
आिण ससंाधनाचें वाटप पारपंा�रक उ�पादन प�त��ार ेिनि�त केले जाते. 

 
दुस�या ट��यात सं�मणकालीन ट�पा (टेकऑफसाठी पूव� शत�)–(Stage 2 

Transitional Stage (Preconditions for Takeoff) –  
दसु�या ट��यात, वाढलेली �पेशलायझेशन �यापारासाठी अिधशेष िनमा�ण करते. 
�यापाराला आधार दे�यासाठी वाहतूक पायाभूत सिुवधाचंा उदय झाला आह.े उ�प�न, 
बचत आिण गुतंवणूक वाढत असताना उ�ोजक उदयास येतात. बा� �यापार देखील होतो, 
�ाथिमक उ�पादनावंर ल� क� ि�त करणे. एक मजबूत क� � सरकार खाजगी उ�ोगानंा 
�ो�साहन देते. 

 
ितस�यां  ट��यात उठावणी/ उड्डाण (Stage 3 Take Off ) 
कामगार हा कृषी �े�ापासून उ�पादन �े�ाकडे वळ�याने औ�ोिगक�करण वाढते. देशा�या 
काही �े�ामं�ये आिण एक िकंवा दोन उ�पादन उ�ोगामं�ये वाढ क� ि�त आहे. गुतंवणकु�ची 
पातळी जीएनपी�या १०% पे�ा जा�त पोहोचते. लोक पैसे वाचवतात. आिथ�क ि�थ�यतंर े
औ�ोिगकरणाला समथ�न देणा�या नवीन राजक�य आिण सामािजक स�ंथा�ंया उ��ातंीसह 
आहेत. वाढ �वयपूंण� आहे कारण गुतंवणूक�मळेु उ�प�न वाढते, आिण पढुील 
गुतंवणूक�साठी अिधक बचत िनमा�ण होते. 

 
चौ�या ट��यात प�रप�वताकडे जाणा\र े(Stage 4 Drive to Maturity) 

अथ��यव�था नवीन �े�ात िविवधता आणत आहे. तािं�क नवक�पना िविवध �कार�या 
गुतंवणूक��या सधंी �दान करते. अथ��यव�था व�तू आिण सेवा�ंया िव�ततृ �ेणीचे 
उ�पादन करत आह ेआिण आयातीवर कमी अवलंबून आहे. तं��ानाचा अिधक वापर केला 
जातो.      
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पाचवा  ट��यात मोठ्या �माणात उपभोग (Stage 5 High Mass Consumption)  
अथ��यव�था मोठ्या �माणावर वापरासाठी स�ज आह,े िह आिथ�क ि�याकलापांची पातळी 
खूप उ�च आह.े तं��ानाचा मोठ्या �माणावर वापर केला जातो पण �याचा िव�तार सथं 
होतो. सेवा �े� अिधकािधक वरचढ झाले आहे. शहरीकरण पूण� झाले आहे. आता, मोठ्या 
स�ंयेने �य��साठी बह�रा��ीय उदय मूलभूत अ�न, िनवारा आिण कपड्या�ंया पलीकडे 
�यामळेु आह.े समाजक�याणात �ची वाढली. 

 
�याचा िस�ातं, दसु�या श�दांत, एक रषेीय-ट��या-वाढीचे मॉडेल होता �याने िवकासाला 
अशा ट��याचंा �म �हणून प�रभािषत केले �या�ार े सव� समाजानंी पास होणे आव�यक 
आहे. िवकासा�या िनसगा�ची आिण �ि�येची ही सकं�पना आधिुनक�करणा�या िस�ातंाची 
मूलभूत �परषेा बनली  �या�या उपशीष�कानसुार “एक क�यिुन�ट घोषणाप�”-�या�या 
काया��ार,े रो�टोने भाडंवली िवकास मॉडेल�या �भावीतेसाठी यिु�वाद केला, िवशेषत: 
एक यिु�वाद ितस�या जगातील नवीन िवकसनशील देशामं�ये िदसून येते. 

 
टीका (Criticism)  
अनेक िव�ानानंी आिथ�क वाढी�या रो�टो मॉडेलवर टीका केली. काह�नी याला केवळ 
�योग �हटले. सरजंामशाही, समाजवाद, भाडंवलशाही, बजुु�आ आिण सा�यवादा�या काल� 
मा�स��या ट��याऐवजी काह�नी �याला आिथ�क िवकासाचे मॉडेल �हणून नाकारले. काही 
िव�ानाचें �हणणे आहे क� �याचें मॉडेल आिथ�क वाढीपासून राजकारणाकडे वळले जे नऊ 
�मखु देशानंी राबवले.  

 

• समी�क असेही सागंतात क� हे आव�यक नाही क� सव� दशे अिनवाय�पणे सव� ट��यातून 
जातात, तेथे �सार, गुतंवणूक, पया�वरणीय कारणे िकंवा इतर अनेक घटक असू शकतात, 
प�रणामी, काही ट�पे वगळले जाऊ शकतात. 

 
या मॉडेलवर टीका देखील केली जाते कारण हा एक अधोगत �ि�कोन आहे िजथे �गत 
देशानंा परुोगामी समाजाचे मानदडं �हणून पािहले जाते आिण इतर ज े �या�ंया ट��यावर 
पोहोचले नाहीत ते पारपंा�रक आहेत. 
 

तुमची �गती तपासा (Check your Progress) 
१. रो�टो कामाची तीन नावे िलहा. 
२. रो�टो�या वाढी�या पाच ट��यांची यादी करा. 

 

४.८ पॉल अले�झाडंर बरान (Paul Alexander Baran ) 

 

पॉल अले�झाडंर बरान १९६४ म�ये  �दयिवकारा�या झट�याने म�ृयू होईपय�त ते 
�टॅनफोड� येथे अथ�शा�ाचे �ा�यापक होते. पॉल एम. �वीझी सह सहलेखक द पॉिलिटकल 
इकॉनॉमी ऑफ �ोथ (१९५७) आिण मोनोपॉली कॅिपटल (१९६५) ही �याचंी सवा�त 
मह�वाची प�ुतके आहत, या प�ुतकाम�ये भाडंवलशाहीचे मह�वाचे समी�क. म�ेदारी 
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भाडंवल मळुात भाडंवलशाहीवर, िवशेषत: यनुायटेड �टेट्सवर टीका होते. पॉल बरान हे 
तलुना�मक आिथ�क �यव�था (भाडंवलशाही आिण समाजवाद) म�ये त� होते ते �वतःला 
मा�स�वादी मानत. बरान योगदाना�ार े भाडंवलशाहीचा इितहास आजमावत होते. �यानंी 
वाचकांना �यानंी भाडंवलशाही कधी मरणार अस े�� िवचार�यास �व�ृ केले? ते �या�ंया 
काळातील �या काही िव�ानापैंक� एक होते ज ेभाडंवलशाहीवर टीका कर�यास तयार होते. 
�या काळातील अमे�रकन िश�ण �यव�था भाडंवलशाहीला �ो�साहन देत होती, तथािप, 
बरन टीका करतात आिण इतरानंाही वेगळा �ि�कोन पाह�यासाठी �े�रत करतात. �यानंी 

अनेक मह�वपूण� कामे �कािशत केली आहेत जसे क� – 

 The Political Economy of Underdevelopment, (1952) 

 The Political Economy of Growth. (1957) 

 "Reflections on underconsumption," in Abramovitz, Moses; et al. 
(eds.). (1959),  The allocation of economic resources: essays in honor 
of Bernard Francis Haley 

 Marxism and Psychoanalysis (1960), [pamphlet] Monthly Review 
Press 

 The Commitment of the Intellectual, [pamphlet] (1961),  Monthly 
Review Press 

 . Reflections on the Cuban Revolution, [pamphlet] (1961), Monthly 
Review Press 

 Monopoly Capital: An essay on the American economic and social 
order, (1966),  Monthly Review Press, New York 

 The Longer View: Essays toward a critique of political economy 
(1970), 

 The Political Economy of Neo-Colonialism (1975). 

 

४.९  िवकसनिशलतेचा िस�ातं (Theory of Underdevelopment)  

 
पॉल बरान याचें �मखु प�ुतक �हणजे ‘अिवकिसत िवकासाची राजक�य अथ��यव�था’. 
बरान यानंी नमूद केले क�, आिथ�क िवकासाने ऐितहािसक��्या नेहमीच समाजाची 
अथ��यव�था, समाज आिण राजकारणात प�रवत�न घडवून आणले आह.े याकडे दलु�� केले 
जाऊ शकत नाही क� आिथ�क िवकासाचे नेत�ृव वग� आिण गटा�ंार ेकेले गेले आहे, �यानंा 
नवीन आिथ�क आिण सामािजक �यव�थेम�ये रस आहे. या गटानंा समाजातील �याचंी 
ि�थती िटकवून ठेव�यातही रस आहे. 

 
�यानंी आिथ�क वाढीची �या�या "भौितक व�तूं�या दरडोई उ�पादनाम�ये कालातंराने वाढ" 
�हणून केली (अथा�त, �म उ�पादकता वाढ); बरन िन�वळ गुतंवणकु��या गरजेवर भर देते 
(अिधशेष मू�याचे भाडंवल). तो तीन �कार�या आिथ�क अिधशेषाचंी �परषेा सागंतो: 
�थम, वा�तिवक आिथ�क अिधशेष (खरोखर सिंचत अिधशेष मू�य). दसुर े�हणजे, सभंा�य 
आिथ�क अिधशेष (सचंयनीय अिधशेष मू�य) जे खालील गो�ी काढून टाक�यास तयार 
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केले जाऊ शकते: (अ) समाजा�या म�यम आिण वर�या �तरा�ंार े अित�र� वापर; (ब) 
अन�ुपादक कामगार; (क) अथ��यव�थेतील तक� हीनता आिण कचरा; आिण (ड) 
बेरोजगारी. ितसर,े िनयोिजत आिथ�क अिधशेष (रा��ीयीकृत आिण िनयोिजत 
अथ��यव�थेचे अित�र� उ�पादन). इ�यादीचा समावेश होतो. 

 
दसु�या श�दात, आिथ�क �यव�थेम�ये वगा��या पदान�ुमा�ार ेदश�िवले जाते जेथे आिथ�क 
आिण राजक�य श�� शीष��थानी क� ि�त असते, उ�पादन आिण उ�प�न जे जा�त लोक 
वापरतात �यापे�ा जा�त (अ�न, व�, िनवास, साव�जिनक सरु�ा, िश�ण, आिण चालू) 
म�ुयतः सव��च वगा�त जा. या अित�र� भागाला �याने आिथ�क अिधशेष �हटले आहे, एक 
�कारची बचत िकंवा उपभोगानतंर उरलेले उ�प�न. सरजंामशाही �यव�थेत, उ�पादन 
आिण उ�प�ना�या अिधक उ�पादनासाठी अिधक साधने आिण उपकरणे खरदेी 
कर�यासाठी या �कार�या अित�र� रकमेचा वापर कर�यासाठी थोडे �ो�साहन आह.े लॉड� 
िकंवा बॅरनला सरुि�त वगा�ला पैसे दे�यास िकंवा दे�यास थोडे �ो�साहन आहे कारण 
�याला वाढीव उ�पादकतेचा फायदा होऊ शकत नाही. भांडवलशाहीमळेुच उ�पादनाम�ये 
प�ुहा गुतंवणूक कर�यासाठी अशा �ो�साहनानंा मह�व �ा� होते. दसु�या श�दातं, 
वसाहत�म�ये िवकिसत झालेला अित�र� उ�पादन कमी िवकिसत देशापें�ा मूळ देशात 
परत पाठवला गेला िजथे ��य� उ�पादन झाले.  

 
�या�ंया मते, ितस�या जगातील देशामं�ये अि�त�वात असलेला अित�र� �कार 
भाडंवलशाहीवर अवलंबून होता. �येय हे अिवकिसत देशानंा ��य�ात िवकिसत 
कर�यापे�ा खेचून काढणे होते. हे एक �कार,े कमी िवकिसत देशाला �वतःह�न कोण�याही 
�कार ेवाढू िदले नाही. ह,े �गत भाडंवलशाहीम�ये, वसाहतीकरण सपंले तरीही चालू आहे. 
म�ु �यापारा�या नावाखाली क�चा माल, �म वापरले गेले पण नफा काढून घेतला जातो. 
यामळेु पढेु भाडंवली उ�पादन प�ती िनमा�ण झाली िजथे ते �यवसायात अिधक भरभराट 
क� शकले आिण सतत इतर देशामं�ये �यांचा िव�तार क� शकले. 

 
ते �हणतात क� िवकिसत देश अिवकिसत देशांना अथ�दाना�ार े वेळोवेळी �वाहात 
आण�याचा �य�न करतात जणेेक�न दीघ� कालावधीत थोडासा िवकास होईल. तथािप हा 
बदल लोका�ंया ��य� िवकासासाठी िकंवा क�याणासाठी परुसेा नाही. कोण�याही 
गुतंवणूक�मळेु परतावा िमळतो तसेच एक �कार े ते गुतंवणूकदारानंा नफा देते आिण 
नाग�रकासंाठी �ितकूल धोरणे आिण ��ाचारामळेु अिवकिसत देश कोण�याही �कार े
िवकिसत होत नाहीत. 

 
तुमची �गती तपासा (Check your Progress) 

१. बरनने चचा� केले�या तीन अित�र� फॉम� कोण�या आहेत? 
२. अिवकिसत िस�ातंाची काही ओळ�म�ये चचा� करा. 
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४.१० साराशं (Summary) 

 
या अ�यायात आ�ही िवकासाचा अथ� शोधून स�ुवात केली, िजथे रा��ीय िवकास वाढीचे 
वण�न कर�यासाठी "िवकास" वापरला जातो. अमे�रकन पररा�� धोरणाची ओळख क�न 
दे�यासाठी िवकास श�द हा यनुायटेड �टेट्स म�ये 1940 �या स�ुवातीला वापरला गेला. 
अम�य� सेनसाठी, िवकास �हणजे समाजातील �य��चे �वातं�य. आ�ही पिह�या जागितक, 
ि�तीय, ततृीय सार�या देशांना िदले�या िभ�न �मवारीब�ल देखील िशकलो. आ�ही 
�या�या वाढी�या ट��या�ंया िस�ातंा�ार े रो�टो आिण �याचे योगदान पढेु पािहले, िजथे 
�याने एक नॉनलाइनर मॉडेल िवकिसत केले. हा अ�याय पॉल बरन या�ंया काया�वर आिण 
�थािनका�ंया िवकासापे�ा भाडंवलदारांनी �वतःचा आिण �या�ंया घराचा नफा 
वाढव�यासाठी अिवकिसत कसा बनवला यावरील �या�ंया िवचारांवर चचा� क�न सपंतो. 

 

४.११ �� (Questions)  

 
१. अिवकिसततेचा िस�ातं थोड�यात �प� करा. 
२. िवकासा�या ट��याचंा रो�टो िस�ातं �प� करा. 
३. िवकासाचा अथ� आिण �या�या पर�परसबंंिधत सकं�पना थोड�यात िलहा. 
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५.० उि�� (Objectives) 
 

 िवकास अ�यासावरील मूलभूत िवचारवतंाबं�ल जाणून घेणे 

 या िवचारवतंांनी िदले�या िविवध िस�ातंाबं�ल जाणून घेणे 

 हे िस�ातं आप�या समाजातील स� प�रि�थतीसह समजून घेणे. 
 

५.१ ��तावना (Introduction) 
 
या �करणात, आपण तीन िवचारवतंाबं�ल जाणून �याल �यांचा जगभरातील िवकास आिण 
अिवकिसत िस�ातंा�ंया समाजशा�ा�या अ�यासावर खोल �भाव आह.े बलाढ्य िवकास 
देशावंर आिण अिवकिसत देशावंर िनय�ंण ठेव�या�या �या�ंया रणनीत�वर टीका करणा�या 
या िवचारवतंांचा समावेश आहे. �या समान धा�यावर हे िवचारवतं एक� आले आहेत तो 
�हणजे अिवकिसत देशांचा वापर वसाहतवादा�या काळात आिण वसाहतवादानतंर�या 
काळातही झाला आहे. दसु�या श�दातं, िवकिसत देश आजही �याचें शोषण चालू ठेवतात. 
िवचारवतंा�ंार ेकाही सामा�य िवषयावंर चचा� होत अस�याचे त�ुहाला आढळेल; तथािप, या 
िवचारवतंा�ंया सकं�पना आिण स�ंा बदल�या आहेत. 
 

५.२  आ�ें गुडंर �ँक (Andre Gunder Frank) 
 
५.२.१ च�र� (Biography ) 
आं�े गुडंर �ँक, जम�न-अमे�रकन अथ�शा��, २४ फे�वुारी १९२९ रोजी बिल�न येथे 
ज�मले. �या�या पालकानंी १९३३  म�ये ि�व�झल�डम�ये आिण नतंर यनुायटेड 
�टेट्सम�ये (१९४१) नाझ�कडून सरुि�तता मािगतली. �ँकने १९५०  म�ये �वाथ�मोर 
येथून बॅचलरची पदवी िमळवली आिण १९५७ म�ये िशकागो िव�ापीठातून अथ�शा�ात 
डॉ�टरटे िमळवली, िजथे �यानंी िम�टन ��डमन या�ंया माग�दश�नाखाली िश�ण घेतले. 
 
�याने िमिशगन �टेट यिुन�हिस�टी (१९५७-१९६१) म�ये सोि�हएत शेती अथ�शा�ातील 
त� �हणून आप�या कारक�द�ची स�ुवात केली, परतं ु �याने लॅिटन अमे�रकेसाठी �वरीत 
अमे�रका सोडली. �यानंी �ाझीलमधील िथओटोिनयो डॉस सॅटंोस आिण फना�डो हेि�क 
काड�सो या�ंयासह अनेक अथ�शा��ांना �ेरणा िदली. १९६४ म�ये स�ापालट 
झा�यानतंर ते िचलीला गेले, िजथे �यानंी िचली�या �कूल ऑफ इकॉनॉिम�स स�टर फॉर 
सोशल इकॉनॉिमक �टडीजम�ये काम केले. �ँक िचलीम�ये �याची प�नी माता� फुएटेंसला 
भेटला, िजथे �याने लॅिटन अमे�रकन सामािजक -आिथ�क प�रि�थतीवर प�ुतकाचंी पिहली 
मािलका िलिहली �या�ंयाबरोबर �याने अनेक कामे केली. 

 
सन १९७३ म�ये ल�कराने रा��पती सा�वाडोर अले�डे याचें समाजवादी �शासन उलथून 
टाक�यानतंर �ँकला िचली सोडून जा�यास भाग पाडले गेले. �ँकने ई�ट एिं�लया 
िव�ापीठात (१९५७-१९६१) सामािजक बदलातील िवकास अ�यासाचे �ा�यापक आिण 
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िवकास अथ�शा� आिण सामािजक शा�ाचे �ा�यापक �हणून पदे भूषिवली. अॅ��टरडॅम 
िव�ापीठ (१९८३-१९९४) मॅ�स �लकँ इि��टट्यूट (१९७३-१९७८) म�ये काम 
कर�यासाठी जम�नीला परत�यानतंर. तो �लोबल-िस�टीम �कूलशी जोडला गेला आिण 
इमॅ�यअुल वॉलर�टीन, समीर अमीन आिण इतरासंह जागितक सकंटातील सामािजक 
सकंट आिण सामािजक हालचाल��या गितशीलतेवर िविवध कामाचें सहलेखन केले. 

 
५.२.२  अवलंिब�व िस�ांत - महानगर आिण उप�ह (Dependency theory – 
Metropolis and Satellite) 
'कॅिपटिलझम अडँ अंडर डे�हलपम�ट इन नॉथ� अमे�रका' या प�ुतकात �यानंी मे�ोपोिलस-
सॅटेलाइट सबंंध �प� केले. या प�ुतकात �यानंी सरुवातीस वसाहतीमळेु अिवकिसत 
�ि�येचे �व�प स�ुवाितला �प� केले. �या�ंया मते येथील महानगर �हणजे िवकिसत 
देशाचंा उ�लेख �हणून ओळखला जातो. दसुरीकडे, िवकसनशील देश हे िवकिसत देशावंर 
अवलंबून आहेत. या देशाकंडे परुसेा क�चा माल आह.े मे�ोपोिलस उप�ह देशामं�ये 
उपल�ध क�चा माल वापरतो आिण तयार माल तयार करतो. महानगर हे पि�मेकडील 
औ�ोिगक िवकिसत देश आहेत, तर िवकसनशील  देश शेतीवर अवलंबून आहेत. 
साधारणपणे, िवकसनशील देश शोषणाला सामोर े जात आहेत. महानगरामंळेुच 
िवकसनशील देश हे िवकिसत होऊ शकलेले नाहीत. 
 
१९७० �या दशका�या स�ुवाती�या काळात, �ँकने �वतःला अवलंिब�व िस�ातंा�या 
म�ुय �य��पैक� एक �हणून �थािपत केले होते, �याम�ये असे �हटले होते क� रा��ीय 
िवकास धोरणांवर बा� �भाव (जसे क� राजक�य, आिथ�क आिण सा�ंकृितक) हे ितसर े
जग, िवशेषतः लॅिटन अमे�रकेत का होते हे �प� क� शकते. पा�ा�य िहतसबंंधां�या अधीन 
रािहलेले पाह�यास िमळते (उदाहरणाथ� , �ँकचे जागितक संचय, १४९२-१७८९, १९७८ 
पहा). �या�ंया मते, गैर -भाडंवलदार (समाजवादी) रा��ीय अथ��यव�थेची उभारणी हा 
अवलंबनातून बाहेर पड�याचा एकमेव माग� आह ेअसा दावाही �यानंी केला. �ँक�या मते, 
पाि�मा�य स�ंकृत�चा िवकास हा अ�यथा आिशयाक� ि�त अथ��यव�थेत केवळ ऐितहािसक 
झगमगाटा�या �व�पात पाह�यास िमळतो. 
 
�ँक आिण इतरानंी अवलंिब�वा�या ऐितहािसक ि�थतीचा उपयोग पि�मेकडील आिथ�क 
�गती प�रघातील आिथ�क वाढीम�ये का होत नाही हे �प� कर�यासाठी वापरला: 
औपचा�रक �वातं�यानतंरही, वसाहती काय��मानंी प�रघाला कमोिडटी चेन�ारे 
आंतररा��ीय बाजाराशी जोडणे स�ुच ठेवले. एकल कमी मू�यविध�त व�तूंची िनया�त 
(क�चा माल). वसाहती-वसाहत सबंध ह ेजागितक भाडंवलशाही�या गितशीलतेचे वैिश�्य 
होते, केवळ पूव�-भाडंवलशाही सा�ा�यवादी इितहासच नाही, तर हे सबंंध औपचा�रक 
�वातं�यानतंरही ितस�या जगाला अधोगती �दान करत रािहले कारण �थािनक ल�ुपेन 
बजुु�आमळेु पूव��या वसाहत�ना ते िमळवणे अश�य होते. वसाहतीकराना नतंरचे हे नव-
वसाहतीकरण कजा��या वापरा�ार ेही �यव�था मजबूत करते. 
 
�ँकने १९९० �या दशकात जागितक इितहासाकडे सधुा�रत ��ीकोनाने पाह�यास 
स�ुवात केली, जागितक-�णाली िस�ातं आिण बह�तेक ऑथ�डॉ�स ऐितहािसक आिण 
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सै�ािंतक �या�यानंा खोलवर यरुोस�ि�क �हणून नाकारले. �ँकने  ५,००० वष� ज�ुया 
�यापार �णालीवर सशंोधन केले, दीघ�कालीन आिथ�क च�ाबं�ल�या �या�या पूव��या 
अ�यासाचे िच� काढले आिण िन�कष� काढला, िवशेष �हणजे �या�या Reorient (१९९८) 
या प�ुतकात, जागितक अथ��यव�था हजारो वषा�पासून आिशया-क� ि�त होती आिण आता 
�या िदशेने परत जात होते. �ँकने �या�या उ�राधा�त असे �ितपादन केले क� पि�मेचे 
अलीकडील यश ही पूव�कडील �णभगंरुतेमळेु घडलेली एक �णभगंरु घटना आहे आिण 
भाडंवलशाही�या िव�ेषणा�मक क�पनाने �याची �ासिंगकता �याने गमावली आहे. 
 
५.२.३  लॅिटन अम�ेरकेचा अ�यास (Study on Latin America) 
�ँकने �यापकपणे �भावशाली ऑथ�डॉ�स मा�स�वादी िस�ातं-�याने लॅिटन अमे�रका 
अध�-सरजंामी अव�थेत आह े असे वग�कृत केले- आिण पा�ा�य-क� ि�त आधिुनक�करण 
िस�ातं या दो�ही िव�� यिु�वाद केला, �यामळेु तथाकिथत “ितसर ेजग” म�ये िवकासाचा 
अभाव िदसून आला. अपूण� “आधिुनक�करण” आिण अपरु े िकंवा मागास भाडंवलशाही 
स�ंथाचें  �या�या अिभजात काया�त लॅिटन अमे�रकेतील भाडंवलशाही आिण अिवकिसत 
(१९६७). �ँक�या "अंडर-डे�हलपम�टचा िवकास" िस�ातंाम�ये असे �हटले गेले क� 
लॅिटन अमे�रका स�ुवातीपासून अटलािंटकम�ये भाडंवलशाही�या िव�तारा�या चौकटीत 
मोठ्या वसाहती श��नी प�रधीय श�� �हणून वापरला आह.े 
 
५.२.४ �याचा म�ृयू (His Death) 
�ँकने डझनभर भाषामं�ये ३५ ह�न अिधक प�ुतके आिण शेकडो लेख �कािशत के�यानतंर 
२३  एि�ल २००५ रोजी ल�झ�बग�म�ये �ँकचे िनधन झाले. अवलंिब�व आिण जागितक-
�णाली िस�ातंातील �या�ंया योगदानामळेु मानववंशशा�, समाजशा�, राजक�य 
अथ�शा� आिण म�ु� धम�शा�ातील अनेकांवर प�रणाम झाला. �यांचा अंितम 
बह�िव�ाशाखीय अ�यास काय��म, जो �या�ंया म�ृयूमळेु कमी झाला होता, हा इितहास 
आिण आधिुनक सामािजक िस�ातंातील यरुोस�ि�झमचे िवघटन कर�याचा मह�वाका�ंी 
�य�न होता. �ँक ह े एक सामािजक काय�कत� आिण िश�णत�� होते. �यानंा �या�ंया 
पा�तेची मा�यता कधीच िमळाली नाही - तरीही �याचें सशंोधन अस�ंय िववादांना ज�म 
देत राहील.  
 
५.२.५ टीका (Criticism) 
�ँकवर टीका केली जाते क�, �यानंी भाडंवलशाहीची �प� �या�या िदली नाही. �यानंी 
औ�ोिगक�करण ही �ि�या �हणून �प� केली नाही, अशी टीकाही �या�ंयावर होते. 
महानगर िवकिसत  आिण िवकासशंील सबंंध �प� कर�यात �यानंी �वतःला मया�िदत केले. 
रा�याची भूिमका आिण मह�व यावरही �यांनी फारशी चचा� केलेली नाही. 
 
तुमची �गती तपासा (Check Your Progress) 
१. ए.जी .�ँकचे अवलंिब�व िस�ातं काही ओळ�म�ये �प� करा? 
२. ए.जी. �ँक िस�ातंावरील टीकेची चचा� करा? 
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५.३ समीर अमीन (Samir Amin) 
 
५.३.१ च�र� (Biography) 
समीर अमीनचा ज�म इिज�मधील कैरो येथे दो�ही डॉ�टर, इिजि�शयन वडील आिण �� च 
आईसह झाला. उ�र इिज��या पोट�  सईडम�ये, तो मोठा झाला िजथे �याने �� च 
लायसीम�ये भाग घेतला, सन १९४७ म�ये �यानंा पदवी �ा� झाली. �यानतंर अमीनने 
गिणताचा अ�यास कर�यासाठी पॅ�रसमधील लाइसी हेनरी चतथु� येथे आिण काय�ाचा 
अ�यास कर�यासाठी पॅ�रसमधील इि��टट्यूट डी'ट्यूड पॉिलिट�सम�ये �वेश घेतला. 
अथ�शा�ाचा तो मानक माग� होता. �यानंी पीएचडी कर�यापूव� १९५२ म�ये रा�यशा�ाचे 
�माणप� आिण  १९५३ म�ये कायदा आिण अथ�शा� परवाना िमळवला. �यांनी अथ�शा� 
िवषयात १९५६ म�ये Institut de Statistiques de l'Université de Paris कडून 
सािं�यक� �माणप� िमळवले. जून १९५७  अमीन यांनी अथ�शा�ात िवषयात पीएच.डी. 
पदवी सपंादन केली. 

 
जून १९५७ म�ये, अमीन यानंी मॉ�रस बाय�या अंतग�त आिण �ँकोइस पेरॉ�स या�ंया 
अित�र� माग�दश�नाने अथ�शा�ात डॉ�टरटे िमळवली. एक िव�ाथ� �हणून, अमीनने 
आपला बराचसा वेळ िविवध िव�ाथ� चळवळ�म�ये एक लढाऊ �य�� �हणून घालवला. 
१९४९ ते १९५३ पय�त,  journal Étudiants Anticolonialistes  हे �कािशत 
कर�यास मदत केली. तो आि�के�या ग�हिन�ग एिलट�या भिव�यातील अनेक सद�यानंा 
भेटला. 

 
१९५७ ते १९६०पय�त, अमीन यानंी इिजि�शयन सरकारसाठी आिथ�क िवकासा�या 
मदु�्ावंर कैरोम�ये काम केले, �यानतंर ते माली�या बामाको येथे गेले, िजथे ते मािलयन 
िनयोजन मं�ालयाचे स�लागार होते (१९६०-१९६३). सन १९६३ म�ये ते डाकार, 
सेनेगल येथे गेले, िजथे �यानंी इि��टट्यूट आि�कन डी डे�हलपम�ट इकोनॉिमक एट डी 
�लॅिनिफकेशन (IDEP) येथे फेलोिशप (१९६३-१९७०) घेतली. ते IDEP (१९७०-
१९८०) म�ये सचंालक बनले आिण �यानतंर �यानंा थड� व�ड� फोरम (१९८०) चे 
सचंालक �हणून िनय�ु कर�यात आले. अमीन यानंी अनेक वेळा पॉिटयस�, डाकार आिण 
पॅ�रसम�ये �ा�यापक �हणून अ�यापन काय� केले. 

 
५.३.२ काय� (Works ) 
सा�ा�यवाद आिण असमान िवकास, भाडंवलशाहीचे �पे�टस�: स�या�या बौि�क फॅशनची 
टीका, अ�चिलत भाडंवलशाही: समकालीन राजकारण आिण जागितक िवकार, आिण 
िलबरल �हायरस ह ेसमीर अमीन या�ंया काही लेखन आहते. ऑ�टोबर २००६  म�ये, 
�याचें स�ंमरण �कािशत झाले. जागितक �तरावर जमा करणे: अ ि�िटक ऑफ द िथअरी 
ऑफ अंडरडे�हलपम�ट हा �याचंा इं�जीम�ये १९७४ म�ये �कािशत झालेला �बंध होता. 
जगातील बह�ताशं अिवकिसतता थेट भाडंवलशाही अथ��यव�थे�या काय�प�तीमळेु 
झा�याचा दावा करणारा हा पिहला मोठा अ�यास होता. 

 



 

 

आ�ें गुंडर �ँक, समीर अमीन आिण 
इमॅ�यएुल  
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�यानंी दावा केला क� हे �ुवीकरण गरीबाकंडून �ीमंत देशापंय�त नफा ह�तातंरणाचा 
प�रणाम आह,े जे औ�ोिगक अथ��यव�थेतील सभंा�य अ�प-उपभोग सम�या दूर कर�यास 
मदत करते जे औ�ोिगक जगाला उ�च पगार दे�यास िकंवा �ाहकानंा कमी िकंमती देऊ 
कर�याची परवानगी देते जर श�य असेल तर कामा�या मू�याचा �म िस�ातं केवळ 
रा��ीय �तरावर लागू केला गलेा. 
 
५.३.३ अवलंबन िस�ांत - �म बाजाराचे शोषण (Dependency Theory – 
Exploitation of Labour Market ) 
अमीन याचें अ�यासाचे एकक �हणून जागितक अथ��यव�थेवर ल� क� ि�त केले �हणजे 
जागितक मजरुी आिण िकंमतीतील असमानताचें मू�य मा�स�वादी कामगार िस�ातंा�या 
सदंभा�त �प� करणे. �याची नतंरची �काशने (जसे क� अ�चिलत भाडंवलशाही आिण 
अमे�रकन वच��वा�या पलीकडे), ११ स�ट�बर २००१  नतंर सा�ा�यवादी �येयांवर आिण 
िवशेषत: अमे�रके�या वच��ववादी आका�ंांवर टीका कर�यासाठी या �ितमेवर आधा�रत 
आहेत. बिँकंग, नैसिग�क ससंाधने, मीिडया आिण श�े िनिम�ती, जे िवकसनशील रा��ानंा 
िवषमतेने नकुसान करतात. 

 
दीघ� कालावधीत उ�च प�रघाची आयात, भाडंवली आयात हे जागितक �यव�थेतील 
प�रघा�ंया भूिमके�या आधीच अि�त�वात असले�या सरंचना�मक िवकृतीचा प�रणाम 
आहे, �हणजे अपरु े �थािनक अ�न उ�पादन, �थािनक नोकरशाह�चा जा�त खच�, 
उ�प�ना�या िवतरणातील बदलासंह जलद शहरीकरण. �थािनक अिभजात वगा�चा फायदा 
(�दश�न �भाव), अपरुी वाढ आिण जागितक अथ��यव�थेतील सरंचना�मक असतंलुन. 
प�रणामी, अिमन �हणतात, प�रधीय भाडंवलशाहीचा इितहास अ�पकालीन "चम�कार" 
तसेच दीघ�कालीन अडथळे, �त�धता आिण अगदी �हासाने भरलेला आह.े 

 
समीर अमीन यानंी 'सा�ा�यवाद आिण असमान िवकास' या प�ुतकात अवलंिब�व 
िस�ातंाब�ल िलिहले आहे. क�पना �प� कर�यासाठी �यानंी दोन सकं�पना वापर�या 
आहेत  �हणजे, कोर (िवकिसत) आिण प�रघ (अवकिसत). अिवकिसत देशाचंा �व�त 
क�चा माल िवकिसत देश वापरत आहते. दसुरीकडे, पूण� झालेले देश िवकिसत देशाकंडून 
उ�च िकमतीत माल देत आहेत. प�रणामी, िवकिसत देशांम�ये दरडोई उ�प�न अिधक 
वाढते आिण अिवकिसत देशामं�ये घटते. तयार माल नेहमी क��या मालापे�ा जा�त 
िकमतीत िवकला जातो. लेज पॅकेटचे उदाहरण घेऊन हे घेऊ. शेतकरी बटाट्याचा एक 
तकुडा १०० �पया�ंया िकंमतीतही िवकत नाही. २५  पैसे, तथािप, एका पॅकेटची िकंमत 
१० �पयापें�ा जा�त आह.े दसुर े उदाहरण �हणज े टोमॅटोपासून बनवले जाणार े केचप. 
केचपची बाटली तयार कर�यासाठी काही टोमॅटो आव�यक आहेत; तथािप, ते १० �. पे�ा 
जा�त िवकले जाते. १०० पीनट बटर सार�या उ�पादनासंह आिण इतर अनेक गो�ी याची 
उदाहरणे आहेत. प�रघीय देश नेहमीच परक�य मदतीवर अवलंबून असतात. प�रघीय 
देशामं�ये वेतन नेहमीच कमी असते. प�रघीय देशानंी आयोिजत केलेली सामािजक चळवळ 
नेहमीच दाबली जाते. प�रधीय व�तू नेहमी �ाथिमक व�तूंची िनिम�ती करत असतात आिण 
�ीमंत देश तयार झालेली वाढ िनमा�ण करतात. सरंचना�मक असमतोल आिण 
राजकारणाचा फायदा मूळ देश घेतात. 
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५.३.४  टीका (Criticism) 
काही देशानंी �वतः िवकिसत केले�या मानवी, सामािजक आिण सा�ंकृितक घटकावंर 
�यानंी ल� क� ि�त केले नाही, अशी टीका केली जाते. समी�कानंी असेही नमूद केले आह े
क�, प�रघीय देशानंी �या�ंया ससंाधनाचंा यो�य वापर केला तर ते िवकिसत देश देखील 
होऊ शकतात. तर, कुठेतरी ते �वतः बळी हो�याऐवजी �याचें उ�थान होऊ शकते. अशी 
रचना िनमा�ण करणा�या ख�ुया बाजार आिण म�ु �यापारा�या भूिमकेला िस�ातंात दोष 
देताना िदसत नाही. 

 
अिमन�या �म िस�ातंावर आिण उपभोगवादी िस�ातंावर अवलंबून रािह�याने �याचा 
िव�ेषणा�मक �ि�कोन मया�िदत झाला आहे. �यानंी सव�समावेशक ऐितहािसक भौितकवादी 
��ीकोनाला अनमुती देऊनही अिधक साधे भिव�यवाणी कर�यास �व�ृ केले आहे. 
तरीस�ुा, िनयो�लािसकल समतोल �ा�प आिण सा�ा�यवादी �क�पांवरील �या�या 
टीकेला ब�याच काळापासून अथ�शा�� आिण सामािजक शा��ांनी अनेक िभ�न 
सै�ािंतक िवचारानंा सामील केले आहे. 

 
तुमची �गती तपासा (Check Your Progress) 
१. अमीन यानंी चचा� के�या�माणे �िमक बाजारा�या शोषणािवषयीची तमुची समज �प� 

करा? 
२. अमीन�या िस�ातंावर टीकेची चचा� करा? 
 

५.४  इम�ॅयुएल वॉलर�टाईन ( Immanuel  Wallerstein ) 
 
५.४.१ च�र� (Biography) 
ि�तीय िव�य�ुानतंर�या काळात (१९३९- १९४५) इमॅ�यएुल वॉलर�टीन हे सवा�त 
मह�वाचे आिण उ�पादक अमे�रकन समाजशा�� होते. �यानंी �यूयॉक�  शहरातील 
कोलंिबया िव�ापीठातून बी.ए. 1951 १९५१ म�ये, १९५४ म�ये M.A. आिण Ph.D. 
१९५९ म�ये सपंािदत केली. वॉलर�टीन यानंी याच िव�ािपठात समाजशा�ाचे सहा�यक 
�ा�यापक �हणून स�ुवाती�या काळात म�ुय�वे राजक�य समाजशा�� �हणून काय� केले. 
�यानंी �देशात �े�ीय काय� करत असताना, आि�कन �वातं�य चळवळ�मधील �या�या 
अनभुवामळेु �याला सामािजक िवचारवतं �ँट्झ फॅनॉन (१९२५-१९६१) यानंा भेटायला 
िमळाले. १९५० �या दशका�या उ�राधा�त आिण १९६० �या दशका�या स�ुवाती�या 
काळात आि�कन महा�ीपला राजक�य आिण �ािंतकारी कृतीमळेु वॉलर�टाईनला रा��-
रा�य िव�ेषणाचे वैध एकक �हणून पनुिव�चार कर�यास भाग पाडले, िवशेषत: �या 
देशामं�ये अशा स�ंथा दीघ�कालीन वसाहतवाद आिण सा�ा�यवादाचे �प� उपउ�पादन 
होते. वॉलर�टीनने िव�ा�या�ना १९६० �या उ�राधा�त ि�हएतनामिवरोधी य�ुात (१९५७-
१९७५) िव�ापीठ �शासनािवरोधात िनदश�ने केली, प�रणामी �याचें िव�ापीठ यिुन�हिस�टी 
इन टम�इल (१९६९) झाले आिण कोलंिबया सोड�याचा �याचंा िनण�य मॉि��यल�या 
मॅकिगल िव�ापीठातील समाजशा� िवभागात �ा�यापक �हणून अ�यापन केले.  तेथे 
असताना, �यानंी द मॉडन� व�ड�-िस�टम (१९७४) चे पिहले प�ुतक िलिहले, ते तेरा 
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भाषामं�ये अनवुािदत केले गेले. �� च आिथ�क इितहासकार फना�ड �ॉडेल या�ंया (१९०२- 
१९८५) ऐितहािसक �ि�ये�या दीघ�कालीन ��ीकोनाने �भािवत झाले. 

 
५.४.२ जागितक �णाली िस�ांत ( World Systems Theory) 
अकरा�या  शतकातील "जागितक-�णाली" म�ये Silk Route हा �मखु कळीचा म�ुा होता 
आिण रशेीम मागा�वरील रा��े आंतररा��ीय उ�ोग आिण �यापारातील �मखु कलाकार 
होते. आज�या �गत स�ेंषण आिण वाहतूक तं��ानामळेु, जवळजवळ ��येक स�ंकृती 
आता क��या मालाचा परुवठादार, उ�पादक िकंवा �ाहक �हणून जागितक �णालीचा 
सद�य आहे. 

 
इमॅ�यएुल वॉलर�टीन यानंी जागितक �णाली िस�ातं हा कोर, प�रघ आिण अध�-प�रघ या 
तीन-�तरीय पदान�ुमासह तयार केला होता. जागितक �णाली िस�ातंानसुार, एक 
जागितक आिथ�क �यव�था आह,े �यात काही देश सम�ृ होतात तर काही शोिषत 
असतात. म�ुय देश भाडंवलदार देशावंर वच��व गाजवत आहेत जे प�रघ देशामंधून कामगार 
आिण क�ची ससंाधने ह�पार करतात. प�रघा बाहेरील देश िवकिसत देशाकंडून िनधीवर 
अवलंबून असतात तसेच �या�या उधोगाचंी अव�था िह अिवकिसत �व�पात असते. 
अध�परीघाबाहेरील  देशामं�ये कोर आिण प�रघ दो�हीची वैिश�्ये आहेत. "कोर" हा श�द 
�बळ भाडंवलदार देशानंा सूिचत करतो जे कामगार आिण क��या परुवठ्यासाठी 
प�रघाबाहेरील देशाचें शोषण करतात. अध�परीघाबाहेरील देशामं�ये कोर आिण प�रघ 
दो�हीचे गणुधम� असतात �यातून जागितक �यव�थेचे �व�प समजून घेता येते. 
 
जागितक �णाली िस�ातं, अवलंिब�व िस�ातंा�माणे, असे सूिचत करते क� �ीमंत देश 
इतर देशा�ंया लोकस�ंयेचा फायदा घेतात आिण �यांचे शोषण करतात. अवलंिब�व 
िस�ातंा�या उलट, हे मॉडेल जागितक �यव�थेतील िन�न दजा��या रा��ानंा िमळणारे 
माफक फायदे मा�य करते. हा िस�ातं समाजशा�� इमॅ�यएुल वॉलर�टीन यानंी िवकिसत 
केला होता, जो असा दावा करतो क�, एखा�ा देशाला भाडंवलशाही जागितक �यव�थेत 
कसे समाकिलत केले जाते, �या देशा�या अथ��यव�थेचा िवकास यावर कसा प�रणाम होतो. 

 
वॉलर�टाईन�या मते, आंतररा��ीय आिथ�क �णाली तीन �कार�या देशामं�ये िवभागली 
गेली आहे: कोर, अध�प�रघ आिण प�रघ. म�ुय देश (उदा., यनुायटेड �टेट्स, जपान आिण 
जम�नी) हे औ�ोिगक�करण आिण शहरीकरणा�या उ�च पातळीसह शि�शाली 
भाडंवलशाही रा��े आहेत. म�ुय रा��े भाडंवल-क� ि�त आहते, उ�च वेतन आिण उ�च-तं� 
उ�पादन �ि�या आिण कामगाराचें शोषण आिण जबरद�तीचे �तर कमी आहेत. प�रघीय 
रा��े (उदा., दि�ण अमे�रकेतील बह�तेक आि�कन आिण कमी उ�प�न असलेले देश) कमी 
औ�ोिगक आिण शहरीकृत आहेत आिण भाडंवलासाठी म�ुय देशावंर अवलंबून असतात. 

 
बह�ताशं प�रघीय रा��े कृषी�धान आहेत, िजथे सा�रतेचे �माण कमी आहे �याबरोबरच 
िव�सनीय इंटरनेट कनेि�टि�हटीचा अभाव आहे. दि�ण को�रया, तैवान, मेि�सको, 
�ाझील, भारत, नायजे�रया आिण दि�ण आि�का हे अध�प�रघीय देश आहेत जे कोर 
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देशापें�ा कमी िवकिसत आहेत परतं ु प�रघीय देशापें�ा अिधक िवकिसत आहेत. ते कोर 
आिण प�रघामधील बफर �हणून काम करतात. 

 
म�ुय िवकिसत रा��े जगातील बह�ताशं पैसा आिण तं��ान आिण जागितक �यापार आिण 
आिथ�क करारावंर िनयं�ण ठेवतात. ते सा�ंकृितक क� � �हणून देखील काम करतात, 
कलाकार आिण िवचारवतंानंा आकिष�त करतात. म�ुय िवकिसत देश �म आिण 
परुवठ्यासाठी प�रघीय देशांवर अवलंबून असतात. म�ुय रा��े अध�प�रिघय आिण प�रघीय 
दो�ही देश वापरतात, �या�माणे अध�प�रिघय देश अध�प�रिघय आिण प�रघीय दो�ही देश 
वापरतात. कोर रा��ामं�ये कमी खचा�त क�चे खिनज काढले जातात. ते प�रघीय रा��ा�ंार े
िनया�त केले�या कृषी व�तूंची बाजारभावापे�ा �वतं� िकंमत देखील िनि�त क� शकतात, 
�यामळेु लहान शेतकरी �म आिण खतासाठी िनधी�या कमतरतेमळेु �याचंी शेती सोडून 
देतात. प�रिघय देशातंील �ीमंतानंा गरीब कामगारां�या �माचा आिण म�ुय देशा�या 
भाडंवलदाराशंी �या�ंया आिथ�क सबंंधाचंा फायदा होतो. 

 
५.४.३ टीका ( Criticism ) 
काही िव�ानांनी टीका केली आहे कारण या िस�ातंाने सां�कृितक बदलाकडे दलु�� केले 
गेले आहे आिण आिथ�क �ि�येला अिधक मह�व िदले गेले आहे. काहीजण याला 
यरुोसे��ीझम (वसाहतक� �ी) �ि�कोन �हणून पाहतात. या िस�ातंाम�ये समाजवादी 
देशाकंडे दलु�� केले गेले आह ेतथािप, आधिुनक भाडंवलशाहीतून जात असलेले देश केवळ 
�याचें द�तऐवजीकरण केले गेलेले आहेत. 

 

५.५ साराशं (Summary) 
 
हा अ�याय अिवकिसत देशाबं�ल भेदभाव समजून घे�या�या मूलभूत िवषयापैंक� एक आह.े 
या म�ये �ाम�ुयाने  क��या मालाचे उ�खनन, िवकिसत देशा�ंार े अनकूुल धोरणे 
यासार�या �ि�ये�ार े�याचें शोषण केले जात आह ेह े�प� करते. ए जी �ँक, वॉलर�टीन 
आिण समीर अमीन या तीन िवचारवतंाचंी येथे चचा� झाली आहे. या सव� िवचारवतंांनी काही 
सकं�पना वाप�न �याचंा ��ीकोन �प� केला आहे. उदाहरणाथ� - �ँक महानगर 
(िवकिसत देश) आिण उप�ह (िवकिसत देशातंग�त) वापरतो, समीर अमीन कोर प�रघ 
वापरतो आिण वॉलर�टीन कोर (िवकिसत), अध� प�रघ (म�य) आिण प�रघ (िवकिसत 
अंतग�त) देश वापरतो. एक �कार,े या �करणा�ार ेभूराजनीतीचे �व�प �प� केले गेले आह े
जे जागितक�करणामळेु अिधक �गत झाले आहे. 

 
तुमची �गती तपासा (Check Your Progress) 
१. जागितक �णाली िस�ातंा�या सदंभा�त म�ुय क�पना �प� करा. 
२. जागितक �णाली िस�ातंावरील टीकेची चचा� करा. 
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५.६ �� (Questions ) 
 
१. वॉलर�टीनचा िस�ातं थोड�यात �प� करा. 
२. समीर अमीन याचें योगदान आिण �या�ंया िस�ातंाब�ल िलहा. 
३. ए.जी. �ँकने िदलेला िस�ातं �प� करा. 
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६अ  
 

िवकासो�र िस�ातं - शोध �हणून िवकास – 
 

POST DEVELOPMENT THEORY–  
DEVELOPMENT AS DISCOURSE – 

आटु�रो ए�कोबार (Arturo Escobar) 

वु�फगगँ सचस (Wolfgang Sachs) 
 

�करण रचना (Unit Structure) 

६अ  . ० उि�� े(Objectives)  

६अ.१  िवकासो�र िस�ातं – प�रचय (Post-development Theory - Introduction) 

६अ.२   आटु�रो ए�कोबार (Arturo Escobar) 

६अ.३   व�ुफगगँ सॅ�स (Wolfgang Sachs) 

६अ.४   िन�कष� (Conclusion)     

६अ.५   साराशं (Summary) 

६अ.६   �� (Questions) 

६अ.७   सदंभ� (References) 
 

६अ.०   उि�� े(Objectives) 
 

 िवकास िस�ातंाम�ये िवचार �वाह �हणून िवकासो�र सकं�पना समजून घेणे.  

 िवकासो�र िस�ातंकारांचे योगदान आिण �याचें 'िवकास' यांचे समी�ण तपासणे. 
 

६अ.१  िवकासो�र िस�ातं – प�रचय (Post-development Theory - 
Introduction) 
 
िवकासो�र िस�ातं हा समकालीन िवकास अ�यासातील िवचारा�ंया सवा�त आकष�क 
आिण वाद��त �े�ापैंक� एक आहे. १९९० �या दशकात सािह�याचा हा भाग �मखु झाला. 
�यानतंर �याने भयकंर वाद िनमा�ण केला आिण सकारा�मक आिण नकारा�मक मागा�ने ल� 
वेधले. िवकास-नतंरची स�ंा िवकास िस�ातंाम�ये िवचाराचंा पंथ/�वाह मानली जाते, जी 
'िवकासा�या' क�पनेवर टीका �दान करतो. या िस�ातंाचे एक वेगळे वैिश�्य �हणजे �यानंी 
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मागील िवकास िस�ातं आिण सराव नाकारला आिण िवकास उप�मानंी चागं�यापे�ा 
जा�त नकुसान केले असे �याचें मत आहे. या क�पने�या पलीकडे िवचार आिण कृती 
कर�याचे पया�यी माग� �दान करणे आिण �ो�साहन देणे आपसूक घडते. काही �माणात, 
अवलंिब�व िस�ातं हा िवकासो�र िस�ातंाचा अ�दूत मानला जाऊ शकतो. तथािप, 
परावलंबन िस�ातंाला िवकासो�र िस�ातंापासून वेगळे करणारी गो� �हणज े ती 
आधिुनकतेची टीका �दान करते. 

 
इ�हान इिलच (१९७९), ग�ुतावो ए�टेवा (१९८७), व�ुफगॅगं सॅ�स (१९९२), आटु�रो 
ए�कोबार (१९९५) आिण मािजदराहनेमा (१९९७) यांनी िदले�या िवकास समी�कासंह 
१९८० �या दशकात िवकासो�र िस�ातं काय होईल याची पिहली उदाहरणे उदयास 
आली. इतर ��यात िव�ानानंाही पो�ट-डे�हलपम�टचा भाग �हणून पािहले जाते, जसे क�, 
वदंना िशवा (१९८९), िग�बट�  �र�ट (१९९७), सज� लातौचे (१९९३) आिण इतर. अनेक 
पो�ट डे�हलपम�ट लेखकानंी �लोबल साउथमधील �वदेशी आिण सामािजक चळवळ�म�ये 
सहकाय� केले आहे. �करणातील एक म�ुा �हणजे ए�कोबार �याने '�ोसेसो डी 
कॉमिुनडेडेस ने�ास डी कोलंिबया' (�लॅक क�यिुनटी ऑफ कोलंिबया) वर काम केले आह े
आिण ए�टेवा यांनी मेि�सकोम�ये झापािट�टा आिण इतराबंरोबर काम केले आह.े 
Zapatistas बंड मेि�सको म�ये �वदेशी लोका�ंया ह�कासंाठी लढले. 
 
िवकासो�र िव�ानाचें उ�ी� �हणजे 'शीतय�ुात उ�वलेली िवचारधारा �हणून िवकास 
उघड करणे आिण अशा �कार ेपया�याचंा माग� मोकळा करणे. िवकासो�र िस�ातं �हणज े
िवचारवतंा�ंया मते, पि�मेकडून ि�तीय िव�य�ुानतंर�या काळात 'अिवकिसत' शोध 
लावला गेला होता, जेणेक�न जागितक दि�णेला समाजवादा�या धमक�ची जािहरात 
कर�यासाठी आिण आिथ�क िव�ताराला कायदेशीरपणा दे�यासाठी भौितक सधुारणांचे 
आ�ासन िदले जाईल. पाि�मा�यानंी असा यिु�वाद केला क� गरीब देश गुतंवणूक, 
तं��ानाचे ह�तातंरण आिण पाि�मा�य देशा�ंारे �दान केले�या 'िवकास' त�ा�ंार ेएकि�त 
येऊ शकतील. पो�ट डे�हलपम�ट िस�ातंवा�ांनी या �ि�कोनाला यरुोसे��ीक �हणून 
नाकारले, कारण यामळेु िविवध स�ंकृत�म�ये राह�याचे अस�ंय माग� पाि�मा�य औ�ोिगक 
भाडंवलदार देशा�ंया पावलावंर पाऊल टाक�या�या िदशेने कमी होतात. नॉन-वे�टन� 'इतर' 
फ� मागास आिण कमी िवकिसत �हणून पािहले गेले. 

 
तथािप, काही दशकानंतंर, िवसा�या शतका�या अखेरीस, िवकासो�र िस�ातंकारानंी असा 
दावा केला क� 'िवकासाचे' यगु सपंत आह.े हे अनेक कारणामंळेु असू शकते. िवकिसत 
जीवनशैलीने पया�वरणीय िवनाशाची सम�या आणली आह.े पया�वरणीय सकंटामळेु िवकास 
�क�पा�या वैधता आिण वाछंनीयतेवर शकंा िनमा�ण झाली आह.े िवकिसत जगाने 
अनभुवलेली आणखी एक सम�या िवकिसत �े�ा�ंया सामािजक -सा�ंकृितक वैिश�्याशंी 
सबंंिधत आहे. लॅटॉचने पि�मला 'एक अवैयि�क मशीन व भावना, िवरिहत आ�मा' �हणून 
सबंोधले आहे कारण पि�म आ�याि�मक उजाडपणा, िनरथ�क काम, व�ृाकंडे केलेले  
दलु�� आिण असरुि�तता यासार�या सम�यानंी ��त आह.े 
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िवकासा�या आिण �गती�या पाि�मा�य िवचारा�ंया या टीकेमळेु िवकासा�या पया�याचा 
उदय झाला. िविवधता, िवकासो�र िस�ातंकारांसाठी, एक मालम�ा आह.े जोपय�त 
िविवधता आह े तोपय�त जग�याचे पया�यी माग� �प� आहेत. हे िस�ातंवादी �वतःला 
‘�थािनक’ र�क मानतात. �या�ंया िविवधते�या बचावा�या अनषुंगाने बरचे लोक 'जागितक 
उपाय' ला िवरोध करतात कारण असे उपाय सामा�यतः अधोगत �ि�कोन घेतात आिण 
�देशा�या िविश�तेकडे दलु�� करतात. 

 
उ�र िवकास िस�ातं �या�या टीकेिशवाय नाही. कॉि��ज (१९९८), Nanda नदंा 
(१९९९), नेदरवीन पीटरसे (2000) सार�या िव�ानानंी िविवध �तरावं�न िवकासो�र 
�ि�कोनाला आ�हान िदले आहे. समी�ेचे ठळक वैिश�्य �हणज े िवकासानतंरचा िस�ातं 
�थािनक समदुाय आिण सा�ंकृितक परपंरानंा क�पनार�य करतो, सा�ंकृितक 
सापे�तावादा�ारे जाचक सरंचनानंा वैध बनवतो आिण प�ुहा जागितक दि�णेतील लोकानंा 
राह�याचे माग� िलह�न देतो. 
 
 उ�र िवकास िस�ातं भूतकाळातील िवकास िस�ातं आिण अ�यासाचा एक उपय�ु आिण 
िवचार करायला लावणारी टीका �दान करतो. �या�या कमकुवतपणा असूनही, िवकासो�र 
िस�ातं केवळ िवकास िस�ातंाम�ये रस घेणा�यासंाठीच नाही, तर भाडंवलदार, औ�ोिगक 
जीवनप�तीचा पया�य िवचार कर�यास इ�छुक असणा�यांसाठी देखील यो�य आह,े जो 
आतापय�त आदश� आिण इ� आह ेआिण �यासाठी सवा�नी �य�न केले पािहजेत. 
 
खालील िवभाग दोन उ�र िवकास िस�ातं िव�ानाशंी संबंिधत आहे: आटु�रो ए�कोबार 
आिण व�ुफगगँ सॅ�स. 
 

६अ .२  आटु�रो ए�कोबार (Arturo Escobar) 

 
ए�कोबार�या क�पना �या�ंया 'एनकाउंट�रगं डे�हलपम�ट' (१९९५) या प�ुतकात चागं�या 
�कार े माडं�या गे�या आहेत, �यात म�ुय �वाहातील िवकास अथ�शा� आिण िवकास 
कलाकार आिण स�ंथाचें िव�ेषण केले गेले. िवकासाला पािठंबा देणा�या पा�ा�य िवचाराचंी 
टीका �हणून या प�ुतकाकडे पािहले गेले. हे या िवचाराभोवती िवकिसत झाले क� 
"िवकासाचे �वचन आिण धोरण �या�या उलट प�रि�थती िनमा�ण करते जी मोठ्या 
�माणावर अिवकिसत, गरीब, शोषण आिण दडपशाही" अशी असते. ए�कोबार असा 
यिु�वाद करतो क� "िवकासाची �या�या करणार ेतीन अ�" आहेत: �याचे �ानाचे �कार; 
श��ची �णाली जी �या�या सरावाचे िनयमन करते; आिण या �वचना�ारे आ�मिनभ�रतेचे 
�व�प �प�  होते. 

 
ए�कोबार "दा�र�य्ाचे सम�यािनवारण" यावर ल� क� ि�त करतो, �याचा तो ि�तीय 
िव�य�ुानतंर�या स�ुवाती�या काळापासून आजपय�त�या िवकासा�या �वचना�या 
मजबतुीकरणाचा प�रणाम आहे. िवकासाची क�पना दोन मा�यमा�ंारे वापर�यात आली: 1) 
िवकास �ानाचे �यावसाियकरण, 2) िवकास प�त�चे स�ंथा�मककरण. भाडंवलशाही�या 
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िनिम�ती�ारे प�तशीरपणे कमकुवत करणे अप�रहाय� होते. अप�ुया उ�प�ना�या सम�येवर 
एकमेव उपाय �हणून आिथ�क वाढ अपेि�त होती. या सवा�मळेु, लोक व, मानवी ससंाधने 
समीकरणातून वगळली गेली. 
 
"िवकास होता - आिण बह�ताशं भागासंाठी चालू आहे - एक अधोगत, एथोसेि��क आिण 
टे�नो�ॅिटक �ि�कोन." �यांनी नेपाळमधील समदुायामं�ये आिण पापआु �यू िगनी�या 
गपणुातंील िवकासाची उदाहरणे िदली. िवकासाची चकमक दाखवली आिण �प� केले क� 
िवसवंादी सम�पीकरण "�ितिनधी�वाचे हेजेमोिनक �व�प �हणून �या�या यशाची 
ग�ुिक�ली" कशी होती. 

 
ए�कोबार�या मते, पि�मेकडील ितस�या जगातील ग�रबी�या सोयी�कर "शोधा" �या 
तलुनेत िवकास थोडा अिधक आहे. यामळेु पि�मेला वसाहतीनतंर�या काळात नैितक 
आिण सा�ंकृितक �े�ता प�ुहा माडंता येईल आिण चालू ठेवता येईल. 
 
ए�कोबारने नमूद केले क�, “कदािचत दसुरी कोणतीही क�पना इतक� कपटी न�हती,‘ 
िवकास ’�या क�पनेइतक� इतर कोणतीही क�पना िततक� असमथ�नीय नाही. �या�ंया मते 
िवकास ही एक वैचा�रक िनया�त तसेच सा�ंकृितक सा�ा�यवादाची कृती अटळ होती. 
अ�यतं तािं�क भाषेचा वापर आिण िनकष आिण मूळ मू�याचंा �प� वापर के�याने, 
िवकासाने सा�ंकृितक सा�ा�यवादाचे �प धारण केले जे गरीब देश क� शकत न�हते, 
िकंवा �या�ंयाकडे �ितकार कर�याचे साधन न�हते. 
 
िमशेल फौकॉ�ट ते एडवड� सैद या�ंया �भावावंर िट�पणी क�न, ए�कोबारचे यिु�वाद 
अ�यतं अ�याधिुनक प�तीने िवकिसत झाले आहेत. या �भावापैंक� पिहला �� च त�व� 
िमशेल फौकॉ�ट होता �याची क�पना होती क� श�� ही केवळ �ीमंत, साम�य�वान �य�� 
इतरावंर िनय�ंण ठेवणारी गो� नाही, परतं ुआपण �या गो�ी करतो �या�ार ेआिण इतरा�ंार े
मदत केली जाते - अगदी इतरानंा मदत वाढव�यासार�या गो�ी. ए�कोबार '�ान 
�कारा�ंार'े िवकास कसा चालतो याब�ल बोलतो. तो कोण�या प�तीने िवकास काया�ची 
य�ंणा दाखवतो. ह े�ामीण आिण शा�त िवकास आिण मिहला आिण िवकास यासार�या 
िविश� �े�ात �ान आिण श���या प�तशीर उ�पादना�ारे काय� करते. 

 
ए�कोबारने पॅलेि�टनी सािहि�यक िस�ातंकार एडवड� सैद आिण "ओ�रएटंिलझम" �या 
सकं�पने�या �या�या िव�ेषणाव�न देखील काढले. सईदने हे दाखवून िदले होते क� 
पि�म कसे ओ�रएटंला िवदेशी आिण मोहक बनवते, जे �याच वेळी धोकादायक आहे. ह े
इतर लोक आिण िठकाणांचे केवळ िनि��य वण�न न�हते, परतं ु �या िठकाणा�ंया 
क�पनार�य उ�पादनासाठी म�यवत� होते. ह ेल�िगकतेशी सबंंिधत अितरके� �थळे �हणून 
बाधंले गेले होते, उदाहरणाथ� , िकंवा �याउलट स�यते�या काही मूलभूत मू�यांची कमतरता 
�हणून. प�रि�थती सधुार�याचा एकमेव माग� �हणजे िवकास. �हणूनच शेवटी पाि�मा�य 
लोकानंी �या�ंया �वतः�या �वाथा�साठी आिण फाय�ासाठी उव��रत जगाचे �यव�थापन 
कर�याचा माग� ि�वकारला, �यामळेु गरीब लोकानंा �या�ंया भिव�यासाठी �ीमंत लोक 
क�पना क� शकले. 
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िवकासो�र िव�ान अंशतः 'डे�हलपम�ट �ॅगनला मार�यात' यश�वी झाले आहेत, परतं ु
ए�कोबार कबूल करतो क� िवकास न कर�याची �ि�या "मंद आिण वेदनादायक आह"े 
आिण "कोणतेही सोपे उपाय नाहीत". �यानंी ितस�या जगातील सामािजक चळवळ��या 
सदंभा�त पया�यी प�त�चा अवलंब कसा करायचा हे सागंताना �ितिनिध�व आिण 
िवकासानतंर�या राजवटीचे वण�न केले आह.े �या�ंया मते, लॅिटन अमे�रकेत 'सकं�रत 
स�ंकृती' ह े सा�ंकृितक प�ुीकरणाचे एक �कार आहेत. ते पारपंा�रक स�ंकृत�ना 
आधिुनकते�या सकंटा�या दर�यान �या�ंया प�रवत�नशील �य�तते�ार े िटकून राह� देतात. 
तो भ�य पया�यी मॉडेल िकंवा रणनीती �दान करत नाही. �याऐवजी तो पनुिव�चार, पया�यी 
प�ती आिण �थािनक सेिटं�जम�ये �ितिनिध�व प�ुहा शोध�याची मागणी करतो. हे 
सकंरीतकरण, सामूिहक कृती आिण राजक�य एक�ीकरणा�या सदंभा�त �ितिबंिबत होते. 

 
"ए�काऊंट�रगं डे�हलपम�ट" �ार,े ए�कोबार यश�वी�र�या एक वैचा�रक ��ं तयार करते जे 
िवकासाचे �वचन तपासते. ह ेउघड करते क� िवकासाने शेवटी �या सम�या सोडव�याचा 
�य�न करीत होता �या कशा िनमा�ण के�या. अडीच दशकापूंव� िलिहलेले असले तरी, हे 
प�ुतक आज�या काळाशी ससुगंत आह े कारण िवकासाचे �बळ �वचन अप�रवित�त 
�व�पाचे आहे. 

 

६अ.३  वु�फगगँ सचस (Wolfgang Sachs) 

 
'द डे�हलपम�ट िड�शनरी: ए गाईड टू नॉलेज अॅज पॉवर' हा जगातील सवा�त ��यात 
िवकासक व�ुफगगँ सचस यांनी िलिहले�या लेखाचंा एक उ�कृ� स�ंह आह.े हे प�ुतक 
ऐितहािसक आिण मानववंशशा�ीय �ि�कोनातून िवकासा�या �वचना�या म�ुय 
सकं�पनाचें पनुरावलोकन करते, जे �या�या िविश� पूवा��हावंर �काश टाकते. लेखक 
सकं�पनाचें ऐितहािसक��्या अ�चिलत आिण बौि�क��्या िनज�तकु�करण �हणून 
मू�याकंन करतात आिण �हणूनच यरुोसेि��क �व�पा�या सपूंण� िवकास क�पनेला िनरोप 
दे�याची िवनतंी करतात. अशा�कार,े या �हावरील दोन ततृीयाशं लोकासंाठी, 'िवकास' 
श�दाचा हा सकारा�मक अथ�-�या�या सामािजक बाधंकामा�या दोन शतकानंतंर खोलवर 
�जलेला आहे-'ते काहीही नाहीत' याची भीषण आठवण आहे. ही एक अिन�, अ�य� 
ि�थतीची आठवण आह.े �यातून बाहेर पड�यासाठी, �यानंा इतरा�ंया अनभुवाचें आिण 
�व�नांचे गलुाम बनणे आव�यक आह.े 

 
एका भयावह िनरी�णाने हे प�ुतक स�ु होते. व�ुफगॅगं सचसचे िनरी�ण आह ेक�, “गे�या 
चाळीस वषा�ना िवकासाचे वय �हटले जाऊ शकते. ह े यगु सपंत आहे. �याचा म�ृयूलेख 
िलिह�याची वेळ आली आहे. ” ह े प�ुतक िवकास �हणून वग�कृत केले�या सव� मानवी 
ि�याकलापांना आ�हान देते. हा १९ िनबंधांचा एक अ�ग�य स�ंह आह,े जो ि�तीय 
िव�य�ुानतंर�या िवकासा�या �वचना�या म�ुय सकं�पनांचा आढावा घेतो. 
 
दसु�या महाय�ुानतंर�या काळात अमे�रका आिथ�क, ल�करी आिण वैचा�रक��्या सवा�त 
शि�शाली रा�य होते. इितहासात अभूतपूव� अशी ही एक भयकंर आिण सतत उ�पादक 
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मशीन होती. जग�याची ितची �े� ि�थती, तो उपिनवेशिवरोधी वारसा आिण देशातंग�त 
तसेच आंतररा��ीय सबंंधामं�ये उदारमतवादाची �याची बािंधलक� यामळेु �याला जागितक 
�यासपीठावर एक आदश� समाज सापडला. ते पिह�या जगाचे िनिव�वाद नेते होते आिण ते 
िवकिसत समाजाचे मॉडेल बनले. 
 
�या�या वैिश�्यपूण� नाट्यमय मागा�ने व�ुफगॅगं सॅ�सने 20 जानेवारी१९४७ रोजी स�ु 
झाले�या �या िविश� ऐितहािसक कालावधीला "िवकासाचे यगु" �हण�याचा ��ताव िदला, 
जे�हा अमे�रकेचे त�कालीन रा��ा�य� हॅरी एस. �� मॅन यानंी आप�या उ�ाटना�या 
भाषणात घोिषत केले क� आतापासून दि�ण गोलाध� �यानंा "अिवकिसत �े�" �हणून 
सबंोधले जाईल - �या�ंयासाठी, एक साहसी नवीन काय��म, उपल�ध कर�यासाठी, 
आम�या वै�ािनक �गतीचे फायदे आिण औ�ोिगक �गती केली जाईल. परदेशी न�यासाठी 
ज�ुया सा�ा�यवाद-शोषण मॉडेलला आम�या योजनेत �थान नाही, याचा �यानंी पनु��चार 
केला. अस े क�न, �याने िवकासाची प�ुहा �या�या केली आिण िवकास यगु आिण 
अमे�रकन जागितक वच��वा�या यगुाची स�ुवात केली आिण गिव�� उ�र ह�त�ेप आिण 
दि�णी आ�म-दया या दोह�साठी स�ंाना�मक आधार �दान केला. 

 
�� मॅन�या उ�ाटनासह, दोन अ�ज लोक अिवकिसत झाले आिण "�या�ंया िविवधतेम�ये ते 
जे होते ते थाबंले आिण इतरा�ंया वा�तवा�या उलटे आरशात बदलले गेले". ते�हापासून, 
दि�णेकडील देशानंी अिवकिसत नावा�या अ�य� ि�थतीतून सटु�याचा �य�न केला. 
अथ�शा� आिण बाजारीकरणावर क� ि�त असले�या या अथा�ने धोरणकत�, योजनाकार, 
िश�णत�� आिण तळागाळातील कामगारा�ंया मनावर पकड घेतली. 
 
जगा�या दोन ततृीयाशं लोकस�ंयेचा �यूनगडं �हणजे सघंष�, अधीनता आिण भेदभाव 
जीवन. आंतररा��ीय �तरावरील नवीन मं� �हणजे 'संप�ीचे पनुिव�तरण' न करता 
'जोखमीचे पनुिव�तरण'. १९६० म�ये उ�रकेडील देश दि�णेकडील देशापें�ा २० पट 
आिण १९८० पय�त ४६ पट �ीमंत होते याव�न ह ेिदसून येते. 
 
ह े प�ुतक 'लोकाचंा सहभाग' सार�या गूढ श�दावंर गभंीरपणे भा�य करते. हा श�द 
कधीकधी राजक�य��्या �यवहाय� घोषवा�य �हणून वापरला जातो. इतर वेळी तो एक 
आकष�क िनधी उभारणीची रणनीती �हणून पािहले जाते. जागितक बकेँनेही या श�दाचा 
पनु��चार केला आहे, तो सव� सम�यावंर रामबाण उपाय आह.े तसेच अथ��यव�थेला 
पनु��जीिवत कर�याचा एक िनि�त माग�  आहे. 
 
पया�वरणा�या बाबतीत, पाि�मा�य समाजानंा एक �मखु आ�हान - �शासक�य देखरखे 
आिण िनय�ंणा�या नवीन �तराकंडे ल�य आहे. �पधा��मक उ�पादन आिण बेलगाम 
वापराचा �प� प�रणाम पाह�यास तयार नसणे, जे �हा�या पया�वरणीय सकंटाचे मूळ कारण 
आहे, �याने पया�वरणशा�ाचे मह�व केले आिण पाि�मा�य देशानंी स�ु केले�या आिण 
िनयिं�त केले�या �यव�थापक�य धोरणां�या सचंाम�ये कमी केले. 

 



  

 

िवकास आिण जागितक�करणाचे 

सै�ांितकरण  

86 

प�ुतक "नवीन कॉम�स ��तािवत करते जे लोकानंा �या�ंया �वतः�या अट�वर जगू देते." हे 
प�ुतक लोकशाही उपाय सूिचत करते जसे क� - िवक� �ीकरण, समदुायाचे �या�ंया 
ससंाधनावंर िनय�ंण ठेव�याचे स�मीकरण आिण �वतःचे निशब िनवड�याची श��. 
प�ुतकात सूचीब� केले�या सूचना कृतीत आण�यासाठी �चडं राजक�य इ�छाश��ची 
आव�यकता असेल. 
 
मानवतेला सामोर े जाणा�या पया�वरणीय आिण नैितक आ�हानानंा धैया�ने �ितसाद 
दे�यासाठी - उ�र आिण दि�ण दो�हीम�ये - लोका�ंया मनाला म�ु कर�यासाठी िवकास 
क�पनेचे एक गभंीर िव�ेषण तातडीने आव�यक आह.े त�, िव�ान, िव�ाथ� आिण 
तळागाळातील चळवळ�नी सपूंण� िवकास भाषणात िवकासा�ार े केले�या दा�यांचा प�ुहा 
िवचार करणे आव�यक आह.े 

 

६अ.४  िन�कष� (Conclusion)     

 
िवकासो�र ��ीकोन 1990 �या दशकात लोकि�य झाला. ए�कोबार आिण ड��यू. सचस 
सार�या या �ि�कोनातून िस�ातंवादी िवकासा�या पा�ा�य मॉडे�सवर टीका करतात, 
आिण असा यिु�वाद करतात क� िवकास नेहमीच अ�यायकारक होता, तो कधीच �भावी 
ठरत नाही आिण िवकसनशील देशानंी िवकासाचे �वतःचे माग�  शोधले पािहजेत. 
ए�कोबारने यिु�वाद केला क� िवकासा�या पा�ा�य मॉडेलने तक� सगंत आिण वै�ािनक 
आिण �हणून तट�थ आिण व�तिुन� अस�याचा दावा क�न �वतःला �याय िदला. 
तथािप, ��य�ात, आधिुनक�करणाचा िस�ातं हा एक अधोगत �ि�कोन होता �याने लोक 
आिण स�ंकृत�ना �गती�या नावाखाली व�तू आिण सािं�यक�य आकडे मानले. ए�कोबारने 
आधिुनक�करणा�या िस�ातंावर वािंशकतेवर टीका केली, �याने िवकसनशील देशातंील 
लोकानंा �या�ंया �वत: �या िनवडी आिण िनण�य घे�या�या सधंी नाकार�या. व�ुफगॅगं 
सचसने डे�हलपम�ट िड�शनरीवरील िलखाणातून िवकासा�या क�पनेवर टीका केली आहे. 
हे प�ुतक वाचकाला वा�तिवकते�या िवकासा�मक मॉडेलचे पनुरावलोकन कर�यासाठी 
आिण �चिलत िवकास �वचनावर �� िवचार�यासाठी आमंि�त करते. 
 

६अ.५  साराशं (Summary) 

 
िवकासो�र स�ंा िवकास िस�ातंाम�ये िवचाराचंा �वाह मानली जाते जी 'िवकासा�या' 
क�पनेवर टीका �दान करते. 
 

िवकासो�र िव�ानाचें उ�ी� �हणज े ‘शीतय�ुात उ�वलेली िवचारधारा �हणून िवकास 
उघड करणे आिण अशा �कार ेपया�याचंा माग�  मोकळा करणे.’ 
 

या िस�ातंा�या समी�ेचे ठळक वैिश�्य �हणजे िवकासानतंरचा िस�ातं �थािनक समदुाय 
आिण सा�ंकृितक परपंरानंा क�पनार�य करतो, सा�ंकृितक सापे�तावादा�ार े जाचक 
सरंचनांना वैध बनवतो आिण प�ुहा जागितक दि�णेतील लोकानंा जग�याचे माग� िलह�न 
देतो. 
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ए. ए�कोबार यांचे 'ए�काउंट�रगं डे�हलपम�ट' (1995) ह ेप�ुतक या िवचाराभोवती िवकिसत 
झाले क� "िवकासाचे �वचन आिण धोरण �या�या िवपरीत िनमा�ण करते: मोठ्या �माणावर 
अिवकिसत, गरीब, शोषण आिण दडपशाही". 
 
'द डे�हलपम�ट िड�शनरी: ए गाईड टू नॉलेज अॅज पॉवर' हा जगातील सवा�त ��यात 
िवकासक व�ुफगगँ सॅ�स यांनी िलिहले�या लेखाचंा एक उ�कृ� स�ंह आहे. 
 
व�ुफगॅगं सचसचे िनरी�ण आह े क�, “गे�या चाळीस वषा�ना िवकासाचे वय �हटले जाऊ 
शकते. हे यगु सपंत आहे. �याचा म�ृयूलेख िलिह�याची वेळ आली आह.े ” 
 
मानवतेला सामोर े जाणा�या पया�वरणीय आिण नैितक आ�हानानंा धैया�ने �ितसाद 
दे�यासाठी - उ�र आिण दि�ण दो�हीम�ये - लोका�ंया मनाला म�ु कर�यासाठी िवकास 
क�पनेचे एक गभंीर िव�ेषण तातडीने आव�यक आहे. 

 

६अ.६    �� (Questions) 

 
१. िवकासो�र िस�ातंाची उ�प�ी आिण वाढ सागंा. 
२. िवकासो�र िस�ातंा�या िवकासासाठी ए�कोबार आिण सॅ�स�या योगदानाची चचा� 

करा. 
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६ब.१  ��तावना (Introduction) 
 

मॅ�यएुल कॅ�ट�स ह ेएक  �पॅिनश  समाजशा�� आहेत जे मािहती समाज, स�ेंषण आिण 
जागितक�करणा�या सशंोधनाशी सबंंिधत आहेत. तो ला मंचाम�ये वाढला होता परतं ु
बािस�लोनाला गेला, िजथे �याने कायदा आिण अथ�शा�ाचा अ�यास केला. तो 
राजक�य��्या सि�य िव�ाथ� होता आिण नतंर �पेनमधून �ा�सला पळून गेला. 
पॅ�रसम�ये �यानंी अनेक िव�ापीठामं�ये �ा�यापक �हणून काम केले. सण २००८ पासून ते 
यरुोिपयन इि��टट्यूट ऑफ इनो�हेशन अडँ टे�नॉलॉजीचे सद�य आहेत. �या�या काही 
उ�लेखनीय योगदानाम�ये पढुील बाबी समािव� आहेत: इ�फम�शन सोसायटी, 
�लोबलायझेशन, ऑग�नायझेशन िथअरी, नेटवक�  सोसायटी, अब�न �लॅिनगं अडँ 
सोिशयोलॉजी, फोथ�  व�ड�  इ. 
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६ब.२  मािहती आिण स�ंषेण त�ं�ान (Information and 
Communication Technology (ICT)) 

 
सन १९७० �या दशकानतंर सपूंण� जगात ह�कूमशाही�या पतनानतंर भाडंवलशाही उदयास  
आली. इितहासात  पिह�यादंाच सपूंण� �ह भाडंवलदार बनला आिण जागितक भाडंवली 
बाजाराशी सबंंध जोडून काही �भ�ुवकारी अथ��यव�था िटक�या िकंवा िवकिसत झा�या. 
भाडंवलशाहीची क�पना खूप जनुी आहे पण मूलभूतपणे नवीन आह.े ह े जनेु अस�याचे 
�हटले जाते कारण ते नफा िमळव�यासाठी सतत �पधा� करते. हे मूलभूतपणे नवीन आहे 
कारण ते नवीन मािहती आिण स�ेंषण तं��ाना�ारे समिथ�त आहे ज े नवीन उ�पादकता 
�ोत आिण जागितक अथ��यव�थे�या िनिम�तीसाठी मळेु �दान करते. 

 
�या�ंया स�ंकृती आिण स�ंथामं�ये िविवधता असूनही, मािहती आिण स�ेंषण तं��ान सव� 
देशानंी सामाियक केले आह.े आप�या जीवनात बदल मािहती आिण स�ेंषण 
तं��ानािशवाय (ICT) श�य होणार नाही. सन १९९०  �या दशकात सपूंण� �ह मािहती 
�णाली आिण स�ेंषण �ि�येसह दूरसचंार नेटवक�  भोवती आयोिजत केला गेला. तािं�क 
नवक�पना�ंया �वेशामळेु सामा�य लोक मािहती�या श��चा आनदं घेऊ शकतात. 

 
सॉ�टवेअर डे�हलपम�टमळेु वापरकता� अनकूुल सगंणन श�य होत आहे, जेणे क�न लाखो 
मलेु, जे�हा परुशेी मािहती परुवली जाते ते�हा �या�ंया �ानात �गती क� शकतात, आिण 
सपं�ी िनमा�ण कर�याची आिण ब�ुीने �याचा आनदं घे�या�या �या�ंया �मतेम�ये, मागील 
कोण�याही िपढीपे�ा खूप वेगवान आहे. इंटरनेट हे साव�ि�क सवंादाचे मा�यम अस�याचे 
िस� झाले आहे, जेथे सज�नशील �े�ात �वार�य आिण मू�ये एक�  राहतात. 

 
तथािप, ह े सव� समाजासंाठी खर े असू शकत नाही. आयसीटीचा �सार अ�यतं असमान 
आहे. एक�कडे, ह े देशानंा �या�ंया उ�पादन �णालीचे आधिुनक�करण कर�याची आिण 
पूव�पे�ा वेगाने �पधा��मकता वाढिव�याची परवानगी देते. दसुरीकडे, �या अथ��यव�था 
नवीन तं��ानाशी जळुवून घे�यास असमथ� आहेत �यानंा मागासलेपणाचा अनभुव  येत 
आहे. 

 
अशा �कार,े मािहती आिण दळणवळण तं��ान ह ेआिथ�क िवकासासाठी आव�यक साधन 
आहे आिण ते श��, �ान आिण सज�नशीलता  देते. सा�ंकृितक आिण शै�िणक िवकासाची 
प�रि�थती तािं�क िवकास, कोण�या आिथ�क िवकासाची प�रि�थती, कोण�या सामािजक 
िवकासाची प�रि�थती यासबंंधीचे �� उपि�थत होतात. याचा  प�रणाम असा होतो क� 
यामळेु सा�ंकृितक आिण शै�िणक िवकासाला चालना िमळते. कॅ�ट�स�या मते, ह े
िवकासाचे िवधायक च� आहे. 
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६ब.३  जागितक�करण  (Globalization) 

 
जागितक�करणा�या श�दाचंा वापर वग�करणात वाढीव आंतरिव�ासाची अथ��यव�था, 
स�ंकृती आिण लोकस�ंये�ार,े �ॉस-बॉड�र�ेिडंग गड्ुस अडँ सि�ह�सेस, तं��ान, आिण 
गुतंवणूक�चा �वाह, लोक आिण मािहती. जागितक�करण बह�आयामी असले तरी आिथ�क 
प�रमाण असले तरी ते समजले जाते. जागितक अथ��यव�था ही अशी अथ��यव�था आहे 
�याचे म�ुय काय� जागितक �तरावर �रअल टाइमम�ये एकक �हणून काम करतात. याचा 
अथ� असा क� भाडंवली बाजार जगभरात एकमेकाशंी जोडलेले आहेत. 

 
शतकानशुतके तं��ान �गती आिण �गतता आंतररा��ीय सहकाय�न व जागितकता 
एकमेकाशंी जोडलेली आह.े 

 
उ�पादन सेवा आिण िव� �े�ातील बह�रा��ीय कंप�या जागितक अथ��यव�थेचा म�ुय भाग 
आहेत. िशवाय, उ�चतम �तरावरील िव�ान, जे सपूंण� तं��ाना�या िवकासास आकार देते 
आिण आ�ा देते, ते काही डझन सशंोधन क� � ेआिण जगभरातील नावी�यपूण� यनुायटेड 
�टेट्स, पि�म यरुोप आिण जपानम�ये मोठ्या �माणावर क� ि�त आहे. रिशया, भारत िकंवा 
चीन सार�या इतर देशातंील अिभयतें केवळ या क� �ाशंी सपंक�  साधून काही िविश� 
वै�ािनक िवकास साधू शकतात. अशा�कार ेअ�यतं कुशल कामगाराचेंही वाढ�या �माणात 
जागितक�करण होत आहे. 

 
जागितक�करण आिण म�ु रा�� रा�य सपंवत नाही, परतं ु ते �याची भूिमका प�ुहा 
प�रभािषत करतात आिण �या�या काया�वर प�रणाम करतात. ग�धळा�या काळात, रा��ीय 
सरकार े आंतररा��ीय नाणेिनधी, ना�टा िकंवा इतर �यापार स�ंथासंार�या सपुरनॅशनल 
स�ंथाशंी हातिमळवणी करतात �यानंा ते �याचें साव�भौम�व सोपवतात. �हणून ते िटकून 
राह�यास �यव�थािपत करतात, परतं ु रा�या�या एका नवीन �व�पा�या अंतग�त जे 
पर�परसवंादाचे नेटवक�  आिण सामाियक िनण�य घे�या�ार े वैिश�्यीकृत आह े ज े मािहती 
यगुाचे �मखु आिण �चिलत राजक�य �व�प बनते: ती �हणजे : सजंालीय रा�य�णाली 

 
अशा�कार,े जागितक�करण ह े एक नवीन ऐितहािसक वा�तव आह े जे नाग�रकानंा 
बाजारपेठाकंडे शरण जा�यास राजी करते. �यात भाडंवलशाही पनुर�चना, नवक�पना आिण 
�पधा� या �ि�याचंाही समावेश आह,े जे नवीन मािहती आिण स�ेंषण तं��ाना�या 
शि�शाली मा�यमा�ारे तयार केले जातात. 

 

६ब.४  जाळे (NETWORKING) 

 
'मािहती यगु' आिण �यानतंर�या अनेक काया�म�ये कॅ�ट�स नेटवक� ला पर�पर जोडले�या 
नोड्सचा सचं �हणून प�रभािषत करतात. नोड्समधील सबंंध असमिमत आह,े परतं ुते सव� 
नेटवक� म�ये पैसे, मािहती, तं��ान, व�तू आिण सेवा िकंवा लोका�ंया सचंलनासाठी 
नेटवक� �या काया�साठी आव�यक आहेत. 
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कॅ�ट�स�या मते, जर त�ुही नेटवक� शी जोडलेले असाल तर त�ुही मािहती शेअर क� 
आिण वाढवू शकता आिण अपडेट राह� शकता. परतं ुजर त�ुही नेटवक� �या बाहेर असाल 
िकंवा ि�वच-ऑफ असाल तर, त�ुही इंटरएि�टंग नेटव�स��या जगभरातील वेब�या 
आसपास मोज�या जाणा�या ��येक गो�ीला बाजूला सारले जात आहात. 

 
पर�परसबंंिधत जागितक अथ��यव�थे�ार े आव�यक सतत अनकूुलन आिण अ�यतं 
लविचकतेसाठी नेटवक�  ही यो�य स�ंथा आहे. नेटवक�  नेहमी मानवामं�ये अि�त�वात होते 
परतं ुआता ते अिभ�य��ऐवजी वा� य�ंणेचे सवा�त शि�शाली �व�प बनले आहेत. 

 
नवीन मािहती आिण स�ेंषण तं��ानामळेु नेटवक�  क� �ीकृत आिण िवक� �ीकृत आह.े ह े
क� �ािशवाय सम�वियत केले जाऊ शकते. सूचनाऐंवजी आम�यात सवंाद आह.े उ�च 
पातळीवरील गुतंागुतं कोण�याही मोठ्या �य�ययािशवाय हाताळली जाऊ शकते. 
भाडंवलाची एका�ता स�ंथे�या िवक� �ीकरणासह असते, �याम�ये ��येक घटक घटकाला 
बरीच �वाय�ता िदली जाते. या नेटव�स�चा ��येक घटक सहसा इतर नेटवक� चा एक भाग 
असतो, जो इतर मोठ्या कॉप�रशेनशी जोडला जातो �याचें अंितम उि�� नफा िमळवणे 
आहे. 

 
नेटवक� म�ये �याचंी रचना, सद�य�व आिण �याचंी कामे बदलून जळुवून घे�याची, सधुारणा 
आिण पनुर�चना कर�याची �मता आह.े परतं ु�या मानवी घटकावंर नेटवक�  राहत होते ते 
इतके सहजपणे बदलू शकत नाही. तो अडकतो, िकंवा अवनत होतो िकंवा वाया जातो. 
आिण यामळेु सामािजक अिवकिसतता येते, तंतोतंत मानवी पूत�ते�या सभंा�य सवा�त 
आशादायक यगुा�या उंबरठ्यावर आ�याचे �प� होते. 

 

६ब.५  समाजाचे जाळे  (The Network Society) 

 
समाजाचे जाळे (नेटवक�  सोसायटी) हा श�द सव��थम १९८१ म�ये नॉव�िजयन 
समाजशा�� आिण सामािजक मानसशा�� �टीन �ॅटन यानंी नेटवक�  मािहती आिण 
स�ेंषणाने समिथ�त समाजाचे वण�न कर�यासाठी वापरला होता. ते�हा पासून, कॅ�ट�सने 
नेटवक�  सोसायटी ब�ल िव�ततृ िलिहले आह.े �याचंा यिु�वाद आहे क� मानवी समाज 
औ�ोिगक यगुातून मािहती यगुात गेले �हणून ते उदयास आले. या परपंरते, भाडंवलशाही 
आता भौितक व�तू आिण सेवा�ंया उ�पादनावर क� ि�त नसून मािहती आिण �ानावर 
क� ि�त आहे. 

 

नेटवक�  सोसायटी हा श�द या न�या यगुा�या सामािजक रचनेला सूिचत करतो. कॅ�ट�सने 
�याला आिथ�क �कटीकरण, जागितक मािहती अथ��यव�था आिण �याची सा�ंकृितक 
अिभ�य��, वा�तिवक आभासी स�ंकृती असे �हटले आहे. कॅ�ट�ससाठी नेटवक�  ही 
नोड्सची िवक� �ीकृत �णाली आहे �या�ारे स�ेंषण होऊ शकते. नेटवक�  आता समाजाचे 
नवीन आिक� टे�चर बनवतात, आिण ते सामािजक सबंंध आयोिजत कर�याचे �मखु मा�यम 
आहे. 



  

 

िवकास आिण जागितक�करणाचे 

सै�ांितकरण  

92 

नेटवक� ची खलुी रचना आह ेआिण ती आव�यकते नसुार िव�तार आिण करार कर�यास 
स�म आहेत. या नेटवक� म�ये होणारा सवंाद नोड्स�ार ेहोतो जो बह�आयामी आिण बह� -
िदशा�मक आहे आिण वेळ आिण जागे�ार े �ितबंिधत नाही. नेटवक�  नवीन नसले तरी ते 
सामािजक स�ंथे�या मॉडे�स�या �पात अि�त�वात आहेत, �याचें वत�मान �व�प थेट 
मािहती�या काळाशी सबंंिधत आहे. 

 
नेटवक�  सोसायटीम�ये, माय�ोइले��ॉिनक आधा�रत क�यिुनकेशन टे�नॉलॉजीज 
(इंटरनेट, मोबाईल टेिलफोन) वाप�न सोशल नेटवक� म�ये मािहती �यव�थािपत कर�याची 
�ि�या श�य झाली आह.े ह ेभौगोिलक आिण �थािनक गितशीलता स�म करते प�रणामी 
स�ेंषणाचे िवक� �ीकरण होते आिण �याबरोबर नेटवक� ची काय��मता वाढते. आधी�या 
समाजाचंा एक भाग असले�या �ेणीब� नोकरशाही सरंचनांम�ये हे श�य न�हते. कॅ�ट�स 
असा यिु�वाद करतात क� नवीन सामािजक नेटवक�  अ�यतं �भावी, गितशील आिण 
नािव�यपूण� आहे आिण बदल�या सामािजक प�रि�थतीशी झटपट जळुवून घे�यास स�म 
आहे. 

 
नेटवक�  सोसायटी�या उदयामुळे सामािजक गितशीलता आिण पर�पर सबंंधामं�ये तसेच 
स�ंथा आिण सघंटनाशंी सबंंिधत �य��म�ये बदल घडला आहे. नेटवक� वर एका शि�शाली 
सामािजक गटाचे वच��व आह.े आिथ�क��्या विंचत गटानंा िवशेषतः जागितक दि�णेतील 
गरीब लोकामं�ये नवीन नेटवक�  वापरणे अवघड वाटत असले तरी, जगभरातील जा�तीत 
जा�त लोकासंाठी नेटवक�  वाढ�या �माणात उपल�ध आहेत. 

 
कॅ�ट�सचा असाही यिु�वाद आहे क� समाजातील सरंचना�मक बदला�ंया प�रणामी, 
�थान आिण वेळ हळूहळू सामािजक जीवनाशी कमी सबंंिधत होत आहेत. याचे कारण असे 
क� नेटवक�  सोसायटी वेळ आिण जागे�या नवीन �काराभंोवती आयोिजत केली जाते: 
कालातीत वेळ आिण �वाहाची जागा. जवळीक आिण सामाियक मागा��ारे िनि�त केलेली 
�थािनक �व�पाची बंधने अजूनही अथ�पूण� मानली जात असली तरी, ते नवीन ओळख 
आिण �वाहा�या जागेत तयार आिण देखरखे केले�या जीवनशैलीसह एक� राहतात. 

 

मािहती यगुात �थळ आिण वेळ �ा वेग�या सकं�पना आहेत. यातील काळ �हणजे 
सामािजक कृती आिण पर�परसवंादाची अ�यव�था. येथे, वेळेची धारणा अिधक सकुंिचत 
होते प�रणामी जीवनाचा �म घसरला आिण अगदी या�ि�छक झाला. कालातीत वेळ 
लोकानंा एकाच वेळी अनेक िठकाणी असणे आिण एकाच वेळी एकापे�ा जा�त 
ि�याकलापामं�ये सहभागी होणे श�य करते, जसे क� इंटरनेटवर �ाउझ करणे आिण सगंीत 
ऐकणे. कालातीत काळाचा अथ� 'रषेीय काळाचा नाहीसा' असा होत नाही, तर �याचा अथ� 
'रषेीय वेळेचे मह�व' असा होतो. 

 

६ब.६ चौथे जग ( Fourth World) 

 
मॅ�यएुल कॅ�ट�सने चौ�या जगाची सकं�पना माडंली जी तीन-जागितक मॉडेलचा िव�तार 
आहे. चौथे जग हा श�द जागितक समाजातून सामािजक��्या वगळले�या उप-
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लोकस�ंयेचा सदंभ� घे�यासाठी वापरला जातो, जसे क� सपंक�  न केलेले लोक-िशकारी, 
भट�या, भट�या, आिण काही िनवा�ह शेती करणार ेलोक आधिुनक औ�ोिगक मानदडंा�या 
पलीकडे राहतात. या अनेक कारणामंळेु मािहती भाडंवलशाहीतील �भावशाली 
�वार�यासंाठी मू�य गमावले आहेत जसे क� - ते आजारी िकंवा मानिसक��्या अयो�य, 
मादक पदाथा�चे �यसन, अिशि�त, बेघर आिण लोकस�ंया इ�यादी. सामािजक बिह�कार ”, 
िड�कने�ट, अवमू�यन आिण बिह�कृत �हा. हे िस� करते क� मािहती आिण जागितक 
भाडंवलशाहीचा उदय आिण सामािजक बिह�कार आिण मानवी हताशेम�ये िवल�ण वाढ 
या�ंयात थेट सबंंध आह.े 

 

६ब.७ िन�कष� (Conclusion) 
 

जागितक नेटवक�  समाजात, �ान आिण दळणवळण ही िवकासाची �मखु ससंाधने आहेत. 
कॅ�ट�स असा यिु�वाद करतात क� आयसीटी समाजातील िविवध गटानंा सश� आिण 
स�म क� शकतात ह ेसमजून घेणे ह ेआ�हान आहे. स�ेंषणात समािव� असले�या श�� 
सबंंधाचें आिण ते स�ेंिषत केले�या मािहती�या �कारावर कसा �भाव पाडतात हे समजून 
घेणे आव�यक असेल. सव�साधारणपणे, जे जागितक जागितक अथ��यव�थेम�ये मोलाचे 
�ान आिण कौश�ये िमळवतात आिण जे या सदंभा�त विंचत आहेत �या�ंयाम�ये खोल 
सामािजक िवभाजन हे जागितक�करणाचे मूलभूत वैिश�्य आहे आिण  यातून असमान 
िवकासासारखे �याचे उपउ�पादन होताना िदसून येते. 

 

६ब.८ साराशं (Summary) 
 

मॅ�यएुल कॅ�ट�स हे एक �पॅिनश समाजशा�� आहेत जे मािहती समाज, स�ेंषण आिण 
जागितक�करणा�या सशंोधनाशी सबंंिधत आहेत. 
 

भाडंवलशाही�या क�पनेला नवीन मािहती आिण दळणवळण तं��ानाचे समथ�न आहे जे 
नवीन उ�पादकता �ोत आिण जागितक अथ��यव�थे�या िनिम�तीसाठी मळेु पायाभूत ठरते. 
 

इंटरनेट ह ेसाव�ि�क सवंादाचे मा�यम अस�याचे िस� झाले आहे जेथे सज�नशील �े�ात 
�वार�य आिण मू�ये एक� राहतात. 
 

जागितक अथ��यव�था ही अशी अथ��यव�था आह े �याचे म�ुय काय� जागितक �तरावर 
�रअल टाइमम�ये एकक �हणून काम करतात. याचा अथ� असा क� भाडंवली बाजार 
जगभरात एकमेकाशंी जोडलेले आहेत. 
 

पर�परसबंंिधत जागितक अथ��यव�थे�ार े आव�यक सतत अनकूुलन आिण अ�यतं 
लविचकतेसाठी नेटवक�  ही यो�य स�ंथा आहे. 
 

नेटवक�  सोसायटी हा श�द सव��थम 1981 म�ये नॉव�िजयन समाजशा�� आिण 
सामािजक मानसशा�� �टीन �ॅटन यानंी नेटवक�  मािहती आिण स�ेंषणाने समिथ�त 
समाजाचे वण�न कर�यासाठी वापरला होता. 
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नेटवक�  सोसायटी�या उदयामुळे सामािजक गितशीलता आिण पर�पर सबंंधामं�ये तसेच 
स�ंथा आिण सघंटनाशंी सबंंिधत �य��म�ये बदल घडला आह.े 
 

चौथा जग हा श�द जागितक समाजातून सामािजक��्या वगळले�या उप-लोकस�ंयेचा 
सदंभ� घे�यासाठी वापरला जातो, जसे क� सपंक�  न केलेले लोक-िशकारी, भट�या, 
भट�या, आिण काही िनवा�ह शेती करणारे लोक आधिुनक औ�ोिगक मानदडंा�या पलीकडे 
राहतात. 
 

६ब.९ �� (Questions) 
 

1. नेटवक�  सोसायटी�या समजतुीम�ये मॅ�यएुल कॅ�ट�स�या योगदानाचे परी�ण करा. 
2. जागितक�करण आिण िवकासावरील कॅ�ट�स िस�ातंा�या म�ुय वैिश�्याचंी चचा�  

करा 
 

६ब.१० सदंभ� (References) 
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७  
डॉ. आबंेडकर  आिण  महा�मा गाधंी  

(DR. AMBEDKAR AND MAHATMA GANDHI)  
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७.५  िन�कष� 

७.६  साराशं 

७.७  ��  

७.८  सदंभ�  
 

७.० उि�� े 
 

 डॉ.आंबेडकर  आिण महा�मा गाधंी  याचें आिथ�क िवचाराम�ये योगदान समजून घेणे 

 डॉ.आंबेडकर  आिण महा�मा गाधंी  िवकास आिण रा�� उभारणीतील योगदान 
तपासणे 

 

७.१  ��तावना  
 
दसु�या महाय�ुानतंरचा काळ हा ग�धळाचा होता. आिशया आिण आि�केतील देशाचें नी 
वसाहतीकरण  झाले आिण �यानंा �वतःचा बचाव कर�यास सोडले गेले. हे देश केवळ 
सा�ा�यवादी शोषणाचे बळी पडले नाहीत तर सामािजक असतंलुनालाही बळी पडले 
कारण सा�ा�यवादी श��सोबत हातिमळवणी करणा�या समाजातील एका वगा�ने 
समाजातील दबु�ल घटकाचें  अनेक फायदे िहरावून घेतले  होते. डॉ. आंबेडकर  आिण 
महा�मा गाधंी  यानंी समान उि��ासाठी काय� केले, परतं ु सम�येब�लची �याचंी धारणा 
तसेच उपाययोजना  शोध�या�या �या�ंया ��ीकोनात फरक होता. 

 
या पा� व�भूमीवर, आिथ�क िवचारा�ंया इितहासाचा अ�यास करणे आव�यक आह,े �याचे 
फायदे पढुील�माणे आहेत: �थम, ते सम�याकंडे पाह�याचे नवीन माग� वापरते, कारण 
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अयश�वी �ितमानाचें  िव�ेषण अनेक �कार े फलदायी ठ� शकते. दसुर े �हणजे, हे 
आप�याला आिथ�क िवचारांची चागंली समज देते आिण ितसर े �हणज,े िव�ान आिण 
सशंोधक कालातंराने सकं�पनाचंा अथ� शोधू शकतात. आंबेडकरा�ंया िवचाराचंा शोध घेणे 
आव�यक आहे, िवशेषत: �या वसाहती�या काळात उ�व�या, �या िनयोजन, सामािजक 
सधुारणा आिण आिथ�क िवकासासदंभा�त. डॉ.आंबेडकर, महा�मा गाधंी आिण इतर 
स�ुवाती�या रा��वादी आिथ�क िवचारवतंासंोबतचे मतभेद �या प�तीने माडंतात 
�याब�लही अंतरगंाचे �ान  हा िवभाग देईल. 

 
जागितक�करणामळेु रा�य आप�या जबाबदा�यापंासून मागे हटले आह.े सामािजक सरु�ा 
आिण क�याणकारी गुतंवणूक��ार े�दान केलेले सरु�ा जाळे आता अि�त�वात नाही. या 
सदंभा�त आंबेडकरा�ंया िवचाराकंडे ल� वेधले जाते. दादाभाई नौरोजी हे स�ुवाती�या 
भारतीय अथ�त��ामं�ये सवा�त मह�वाचे आिण भारतीय आिथ�क रा��वादाचे �तीक मानले 
जातात. तरीस�ुा, �यानंा असे वाटले क� का�ेँस केवळ िविश� वगा��या सामािजक सधुारणा 
क� शकत नाही आिण �यांनी  सपूंण� रा��ा�या सदंभा�तील �� सोडिवले पािहजेत. 
सामािजक सधुारणा िव�� राजक�य सधुारणा या मदु�्ासदंभा�त का�ेँसजनामं�ये दोन 
िवचारसरण�म�ये वादिववाद स�ु होता. नौरोज�चा ‘आिथ�क िनचरा’ हा िस�ातं परक�य 
वच��वावर क� ि�त होता. नौरोज�ना असे वाटले क� भारतीय �ीमंत वग� हे िवदेशी 
भाडंवलदाराइंतकेच शोषणाचे साधन आहेत. याउलट, आंबेडकरा�ंया आिथ�क िवकास 
आिण िनयोजना�या क�पनांनी सामािजक आिण कायदेशीर सधुारणांशी सबंंिधत सूचनाचंा 
समावेश कर�या�या गरजेवर भर िदला, िवशेषत: भारतीय समाजा�या एका िवभागा�या 
सदंभा�त – उदासीन/ विंचत  वग�. शोिषत वग�  

 

७.२  डॉ.आबंेडकर  - महा�मा गाधंी  आिण का�ँेस 
 
१९१७  म�ये का�ेँसने विंचत वगा�वर एक ठराव मंजूर केला. या ठरावात भारतातील 
लोकानंा शोिषत वगा�वर �थे�ार ेलादले�या सव� अपा�ता  दूर कर�यासाठी काय� कर�याचे 
आवाहन कर�यात आले. �यात असे आढळून आले क� या अपा�तेचे  �व�प जाचक आह े
आिण वगा�ना अक�पनीय �ास आिण गैरसोय सहन करावी लागते. गाधं��या िवधायक 
काय��मात (१९९२) शोिषत वगा�ब�लचा एक ठराव समािव� होता: शोिषत वगा�ना चागं�या 
जीवनासाठी सघंिटत करणे आिण �यानंा इतर नाग�रकानंा �या सिुवधा लाभ देत आहेत 
�या परुवणे. तथािप, आंबेडकराचंा असा यिु�वाद आहे क� गाधं�नी अ�प�ृय लोकासंाठी  
थोडे काय�  केले.  का�ेँस�या अिधवेशनाचे नेत�ृव �ीमती अॅनी बेझटं यानंी केले होते आिण 
आंबेडकरानंी या अिधवेशनात शोिषत वगा�साठी �वतं� शालेय िश�णाचे औिच�य िस� 
करणार े�याचें पूव�चे व��य उ�ृत केले. 

 
डॉ. आंबेडकरानंी सािंगतले क� का�ेँसने फ� शोिषत वगा�संबंधी  ठराव मंजूर केला कारण 
�यानंा भारता�या घटना�मक रचनेतील बदलावंर का�ेँस-मिु�लम लीग योजनेसाठी शोिषत 
वगा�चा पािठंबा हवा होता. १९१७  म�ये, मुंबईतील शोिषत वगा�नी �वतं� मतदार, मोफत 
आिण स��चे िश�ण आिण सव� अपा�ता दूर कर�याची मागणी केली. हा आधार या 
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अटीवर होता क� शोिषत वग� का�ेँस-लीग योजनेला समथ�न दे�यास सहमत आहेत. 
का�ेँसचा ठराव हा िन�वळ औपचा�रकता मानला गेला आिण िड�े�ड �लासेससोबत�या 
कराराचा एक भाग �हणून का�ेँसचे माजी अ�य� आिण िड�े�ड �लासेस िमशन 
सोसायटीचे अ�य� नारायण चदंावरकर यां�यामाफ� त वाटाघाटी कर�यात आ�या. 

 

७.३  डॉ. आबंेडकर िव�� महा�मा गाधंी : सामािजक, आिथ�क आिण 
राजक�य सुधारणा 
 
डॉ. आंबेडकराचें आिथ�क िवकासाचे िवचार नेहमीच सामािजक सधुारणाशंी िनगडीत होते. 
सीमाि�तक गटासंाठी िवशेष कायदेशीर, सामािजक आिण आिथ�क सरं�णावर �याचंा भर 
होता. ते लि�यत िवकासा�या बाजूने होते. आंबेडकराचें िवचार �याचें महा�मा  गाधं�ब�लचा 
सदंभ� घेत�यािशवाय समजून घेणे कठीण आह.े रोवेना रॉिब�सन यांनी ‘का�ेँस आिण 
गाधं�नी अ�प�ृयासंाठी काय केले’ या शीष�काखाली आंबेडकरा�ंया भाषणाचंा आिण 
लेखनाचा सदंभ� िदला आहे आिण काही िनरी�णे न�दवली आहेत. 

 
डॉ. आंबेडकरा�ंया मते, भारतीयानंी नेहमीच भारतीय सामािजक आिण आिथ�क जीवनाची 
�यि�वाद िव�� सामूिहकता, भाडंवलशाही िव�� समाजवाद आिण परपंरावाद िव�� 
क�रतावाद या सदंभा�त पनुर�चना समजून घेतली होती. मा�स�वादाला पया�य �हणून 
��ेिपत केले�या गाधंीवादा�या �पाने ‘वाद’ हा नवीन �कार उदयास आला अस�याचे 
�यानंी पिहले होते. गाधं�जीनी, नौरोज�नी माडंलेला आिथ�क िनचरा िस�ातं हाती घेतला. 
१८६७  म�ये दादाभाई नौरोज�नी ‘सपं�ीचा िनचरा’ (‘drain of wealth’) (एका देशा�या 
सपं�ीचे दसु�या  देशाकडून शोषण होणे) िस�ातं माडंला �याम�ये �यानंी ि�टन भारताचा 
पूण�पणे िनचरा करत अस�याचे सािंगतले. �यामळेु दा�र�्य हे वसाहतवादी राजवटीने 
िनमा�ण झाले होते जे भारताची सपं�ी आिण सम�ृी िहरावून घेत होते. महा�मा गाधंी 
�वतःला एकोिणसा�या शतकातील नौरोज��या िवचाराचे वारसदार  मानत होते. 

 
महा�मा गाधं�नी अशा िवकासाची क�पना केली जी �वयपूंण��ाम, �वरा�य आिण 
िव��ततेभोवती क� ि�त होती. �याचंा असा िव�ास होता क� भारताला आधिुनक अथा�ने 
औ�ोिगक�करण कर�याची गरज नाही, ही व�तिु�थती िगर�या आिण उ�ोगांना �या�ंया 
ती� िवरोधातून िदसून येते. �यानंी य�ंसाम�ीवर न�हे, तर य�ंसाम�ी�या अनाव�यक 
गरजेवर आ�ेप घेतला, �याचा �यानंी िहसंा आिण क�ाशी संबंध जोडला. �याचें िवकासाचे 
�ितमान  खेड्यातील समदुाया�ंया पनु��जीवना�या भोवती िफरत होते �यात य�ंा�ंया 
िनबु��ी िकंवा शोषणा�या िव�� ि�याकलापा�ंया क� ��थानी ‘माणूस’ असतो. चर�याचे 
उदाहरण देऊन �यांनी हाताने काम क�न उ�पािदत केले�या उ�पादनाचे  मू�य सािंगतले. 

 
महा�मा गाधं�नी िव��तपद ही नैितक जबाबदारी �हणून पािहले. �या�ंया मते िव��तपद 
ऐि�छक होते. �माकडे न�याचे साधन �हणून न पाहता सामा�य उ�ोगातील समान 
भागीदार �हणून पािहले पािहजे. या धत�वर औ�ोिगक सबंंध सघंषा�वर न�हे तर सहकाया�वर 
आधा�रत असतील. रा�याला भाडंवलाची  िव�हेवाट लावू देऊ नये असे �यानंा  वाटत 
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होते. अिहसंक, असहकार िकंवा जनमत एकि�त क�न शोषण करणा�या भाडंवलाचा 
िनषेध केला जाऊ शकतो, परतं ुजबरद�तीने सपं�ी िहरावून घेऊन नाही. 

 
महा�मा गाधं�चे आिथ�क िवकासाचे �ितमान  क� �ीकृत िनयोजनापासून रिहत होते. 
िवकासाचे कोणतेही �ितमान  �याम�ये िनयोजन समािव� असते ते आपोआप क� �ीकृत 
होते. िपतसृ�ाक रा�याची क�पना �यानंा मा�य न�हती. �यानंा असे वाटले क� गावकरी 
केवळ रा�य देखभालीचे  िन���य �ा�कत� �हणून कमी झाले आहेत आिण �वाय�तेची 
आिण यो�य िदशेने चळवळीची सव� भावना गमावून बसले आहेत. यामळेु �याचंी �ित�ा, 
िवचार आिण अिभ�य�� �वातं�य िहरावून घेतले जाईल. गाधं� रा�याला अमया�िदत श�� 
दे�याब�ल साशकं होते. याउलट, लघ ु  आिण यो�य तं��ान लोकांना �वाय�ता देईल 
आिण लोकानंा म�ुय�थानी  �थानातं�रत कर�यास मदत करले. 

 
दसुरीकडे, आंबेडकरानंा वाटले क� गाधंीवाद हे एक सामािजक आिण आिथ�क धोरण आह े
�याचा िसमाि�तक गटाला फारसा फायदा होत नाही. गाधं��या िवचारानंी पारपंा�रक 
�ि�कोन तयार केला �याला आंबेडकर आधिुनक आिण लोकशाही िवरोधी असे दो�ही 
मानतात. डॉ. आंबेडकराचें वैिश�्य �हणजे कायदेशीर आिण आिथ�क मागा�चा वापर क�न 
सामािजक सधुारणा आिण प�रवत�ना�या िदशेने वाटचाल कर�यावर �याचंा िव�ास होता. 
हा माग� इतर रा��वा�ानंीही अवलंबला नाही, गाधंीनीही िकंवा नेह�ंनीही. गाधं��या 
य�ंसाम�ी�या िवरोधावरही आंबेडकर टीका करतात. गाधं��या चर�या�या आदश�वादास  
आिण आधिुनक, पा�ा�य सं�कृतीब�ल�या �या�ंया मतानंा ते द�्ुपाणाचे अस�याचं 
आ�हान देतात. आंबेडकराचंा असा यिु�वाद आहे क� गांधीवादी अथ�शा� यो�य आिण 
�यवहाय� नाही आिण सामा�य माणसाला �वातं�य आिण चांगले जीवन, आिण  �व�न पूण� 
कर�यापासून विंचत ठेवेल. 

 
रि�कन, �सो आिण टॉ��टॉय या�ंया िलखाणात य�ंां�या दगुु�णावंर गाधं�चे मत �ित�वनीत 
आहे. तथािप, आंबेडकराचें िनरी�ण आहे क� आधिुनकतेने अनेक सम�या िनमा�ण के�या 
आहेत, परतं ुअसा यिु�वाद केला क� आप�याला �या सम�यावंर काम करणे आव�यक 
आहे ते खाजगी मालम�े�या सम�या आहेत आिण वैयि�क नफा िमळव�या�या सम�या 
आहेत आिण आधिुनक य�ंणा िकंवा स�यतेशी सबंंिधत नाहीत. आधिुनकते�या बाजूने 
यिु�वाद करताना, डॉ. आबेंडकर �हणतात क� आधिुनकतेम�ये सामािजक स�ंथा 
बदल�याचे आिण ��य�ात सवा�चे फाय�ाचे वचन आहे. ते पढेु �हणतात क� गाधंीवाद 
सामा�य माणसाला जनावरासारखे क�मय जीवन जगायला भाग पाडेल. डॉ. आंबेडकरानंा 
वाटले क� स�ंकृतीचे पोषण हो�यासाठी फुरसतीची वेळ आव�यक आहे. �हणून, क� कमी 
कर�यासाठी आिण बदल�यासाठी य�ंांची आव�यकता आहे. डॉ. आंबेडकरा�ंया मते, 
गाधंीवादी अथ�शा� आिण सामािजक धोरण अप�रहाय�पणे गैर-लोकशाही �व�पाचे आहेत. 
लोकशाही समाजाने य�ंांचा वापर केला पािहजे आिण सवा�साठी कमी �म आिण अिधक 
िव�ातंी सिुनि�त केली पािहजे. 
 
डॉ. आंबेडकरानंी महा�मा गांधी वादािवरोधातील दसु�या टीकेम�ये शोिषत गटावर – 
कामगारावंर ल� क� ि�त केले आहे. गाधं�नी अिहसंक मागा�ने मालक आिण कम�चारी आिण 
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जमीनदार आिण भाडेक� या�ंयातील वग�य�ु आिण वग�सघंष� दूर कर�याचा ��ताव 
माडंला. भारतापढेु दोन माग� खलेु आहेत, असे �यानंा वाटले; एकतर "बळी तो कान िपळी " 
चे पा�ा�य त�व �वीकारणे िकंवा 'केवळ िव�ासाने िवजय िमळवणे' हे पूव�कडील त�व 
�वीकारणे. ��टीिशपची गाधं�ची सकं�पना िनयो��या�ंया स�ावनेवर क� ि�त आहे आिण 
औ�ोिगक �े�ात ससुवंाद राख�यासाठी ती सव�प�र उपय�ु आह.े व�ो�ोगातील कामगार 
अशातंतेचा सदंभ� देत गाधं�ना असे वाटले क� अिहसंक कृती िकंवा स�या�ह हा एकमेव 
�वीकाय� माग� आह.े �याला वाटले क� भाडंवलदार केवळ आिथ�क ताकदी�या आधारावर 
गुतंत नाहीत िकंवा लढत नाहीत. �या�ंयाकडे बिु�म�ा आिण चातयु� देखील आह,े ज े
�िमकाकंडे नसते. �यामळेु सपं करणा� यांनी �ूर श�� िकंवा िहसंाचाराचा वापर टाळला 
पािहजे आिण केवळ ख� या त�ारी आिण ख� या माग�यासंाठी सपं केला पािहजे, �या समोर 
माडं�या आहेत. ते िकसान (शेतकरी) आिण जमीनदार यां�यातील सम�यावंर समान मत 
माडंतात. ते �हणतात क� िकसान चळवळ फ� िकसानाचंी ि�थती सधुारणे आिण 
जमीनदार आिण �वतःमधील सबंंध सधुार�यासाठी मया�िदत असणे आव�यक आहे. अगदी 
अ�याव�यक असेल ते�हाच शेतकरी कर भरणे �थिगत क� शकतात. जमीनदाराचें िहत 
जपले पािहज;े �हणून आपण जमीनदारांना �या�ंया भाड्यापासून विंचत ठेवू नये. गाधं�ना 
सपं�ीधारक वगा�ला दखुवायचे न�हते हे यातून उघड होते. 

 
महा�मा गाधं�ची िव�तः क�पना �वैि�छकता आिण आ�याि�मक बंधनावर अवलंबून होती. 
गाधं�नी वग� रचनेचा आ�ह धरला आिण याला भारतीय सामािजक स�ंथेचे कायम�व�पी 
वैिश�्य मानले. �याला वाटले क� �य��ची कत��ये आिण �यवसाय िनि�त अस�याने 
जातीने �पधा� आिण वग� सघंष� टाळ�यास मदत केली. दसुरीकडे आंबेडकराचंा असा 
िव�ास होता क� समाजातील वगा�चे िवभाजन र� केले पािहज.े जाती ही एकमेव य�ंणा नाही 
�या�ार े सामािजक काय� पूण� करता येतात, �याऐवजी ती ��ाचाराला ज�म दतेे. 
जाित�यव�थेची महा�मा गाधंीवादी धारणा पूण� आहे आिण आंतर-जेवण िकंवा आंतर-
जातीय िववाहावरील िनब�धाचें िनिव�वाद आहे. आंबेडकरानंा असे िवचार बंडखोर वाटतात. 
गाधं�साठी जात हा एक �कारचा िनय�ंण आह,े जो भोगांवर मया�दा घालतो. समाजाची 
नैसिग�क �यव�था �हणून तो �याकडे पाहतो. डॉ.आंबेडकर  जातीला बळ जबरीने  
चालवलेली कायदेशीर �यव�था �हणून पाहतात. 

 
रा��ा�या �यापक ��ीकोनातून पािहले असता, डॉ. आंबेडकरानंा असे वाटते क� आिथ�क 
िवकासात जातीपे�ा मोठा अडथळा नाही. कोण�याही तक� सगंत त�वािंशवाय, 
जाित�यव�था कामगार आिण मजूर या दोघाचंी िवभागणी कर�यास भाग पाडते आिण 
कौश�य, �ान िकंवा �ितभेऐवजी ज�मा�या स�णुानसुार �यवसाय िनय�ु करते. आिथ�क 
�ि�कोनातून, भाडंवलाची गितशीलता देखील �ितबंिधत आहे कारण ती जाती�या सीमानंी 
मया�िदत आह.े अ�प�ृयता ही अखडं आिण अिनयिं�त आिथ�क शोषणाची �यव�था आहे. 

 
डॉ. आंबेडकरानंी गाधंीवादाकडे िवरोधाभास �हणून पािहले. एक�कडे परक�य वच��व न� 
कर�याचा �य�न केला, तर दसुरीकडे एका वगा�चे अंतग�त वच��व दसु�या वगा�वर िटकवून 
ठेव�याचा �य�न केला. या तका�नसुार, ह�रजन केवळ इतराचंी सेवा कर�याची इ�छा बाळगू 
शकतात आिण मालम�ा बाळगू शकत नाहीत. यामळेु शोिषत वगा�वर होणा�या मानिसक, 
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नैितक आिण सामािजक��्या हािनकारक प�रणामापंासून डॉ. आंबेडकर  सावध होते. या 
सदंभा�त, �यानंा असे वाटले क� शोिषत वगा�साठी नोकरभरती, �वतं� िनवडणूक  आिण 
साव�जिनक सेवामं�ये आर�ण या बाबतीत कायदेशीर तरतदुी आिण आर�ण असावे. 
अनसूुिचत जाती�या उ�च िश�णासाठी आिथ�क वाटप �यित�र�, अनसूुिचत जात�ना 
�या�ंया �वतः�या गावात राह�यासाठी जमीन देखील िनि�त केली पािहजे. स�ट�बर 
१९४४  �या अिखल भारतीय अनसूुिचत जाती महासघंात डॉ. आंबेडकरानंी ��तािवत 
केले क� नवीन रा�य घटनेत अ�प�ृयासंाठी सरुि�तता असावी असा िवचार माडंला. 
याव�न हे �प� होते  क� आंबेडकरासंाठी, सधुारणा आिण िवकासाचा म�ुा आिथ�क 
मदु�्ावंर  सपंला नाही, तर �याला सामािजक आिण राजक�य पैलू  देखील होते.  

 

७.४  िनयोजन आिण िवकास: िभ�न ��ये 
 
आपण इितहासा�या एका ट��यावर पोहोचलो आहोत िजथे जागितक�करण अथ��यव�थेत 
रा�या�या भूिमकेचे पनुमू��याकंन कर�याची आव�यकता होती. जागितक�करणामळेु 
आंतररा��ीय सबंंध वाढले आहेत आिण �यामळेु रा��-रा�याचा नाश झाला आहे. 
उदारीकरणा नतंर�या वषा�म�ये भारतीय रा�याने सामािजक �े�ातून माघार घेतली आहे, 
आपणास  कृषी सकंटाचा सामना करावा लागत आहे तर बह�ताशं रा�यामं�ये जमीन 
सधुारणा अयश�वी झा�या आहेत. ‘टॉप-बॉटम’ मॉडेल (वर�या �तरातून तळाकडे 
�ितमान)  �प�पणे अयश�वी झा�यामळेु, िवक� �ीकरण आिण लोकसहभागा�या हातात 
िवकास दे�याचे आवाहन केले जात आहे. हे गाधं��या �वयपूंण� �ामीण समदुाया�ंया 
बाधंणी�या �ि�कोनासाठी एक भ�कम उदाहरण आहे. िवकास आिण रा�य, सामािजक 
प�रवत�न  आिण लोकशाही यां�यातील सबंंधांचा पनुिव�चार कर�याची गरज आहे. 

 
डॉ. आंबेडकराचंा िवचार �या�ंया अनभुवातून आिण शतकानशुतके दिलतावंर होत 
असले�या अ�याचारा�या आकलनातून �कट झाला होता. लोका�ंया अिभ�ची आिण 
सवयी बदल�याचा महा�मा गाधं�चा आ�ह आंबेडकरासंाठी अिव�सनीय आिण अक�पनीय 
आहे. आंबेडकरानंा हे चागंले ठाऊक होते क� �वतः�या इ�छेवर सोडलेला समाज 
�विचतच आपला वग� िकंवा जातीचे िवशेषािधकार सोडेल. �यामळेु शोिषत नाग�रकां�या 
सरं�णासाठी रा�याने कृितशील भूिमका बजाव�याची गरज आहे, असे �याचें मत होते. डॉ . 
आंबेडकराचें असे िनरी�ण होते क�  रा�य आिण समाज दो�ही अशा स�ंथा आहेत �यात 
स�ेचा गैरवापर िकंवा गैरवापर कर�याची �मता आहे. या �करणात महा�मा गाधंी  
समाजावर िव�ास ठेवतात, तर डॉ. आंबेडकर  रा�य �यव�थेवर. 

 
डॉ. आंबेडकर  ‘समाजवादी’ अथ��यव�था िनमा�ण कर�या�या बाजूने होते आिण �ीमंत 
वगा��या ि�थतीला बळकटी देत न�हते. भारतीय रा�यघटनेचे िनमा�ते �हणून आंबेडकरानंी 
��तािवत केले क�: 
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१ . मह�वाचे उ�ोग रा�या�या मालक�चे आिण रा�य �यव�थािपत असले पािहजेत. 

२. मूलभूत आिण उप म�ुयउ�ोग हे रा�य िकंवा रा�याने �थापन केले�या महामंडळा�ंया 
मालक�चे आिण रा�याने चालवले पािहजेत. 

३. िवमा रा��ीयीकृत आिण रा�याची म�ेदारी असावी. ��येक �ौढ नाग�रकाला �या�ंया 
वेतना�माणे जीवन िवमा पॉिलसी असावी. 

४. शेती हा रा�याचा उ�ोग असावा आिण रा�याने खालील धत�वर �याचे आयोजन केले 
पािहजे: 

 

i. रा�य अिध�िहत केले�या जिमनीचे �मािणत  आकारा�या शेतात िवभाजन करले जे 
गावातील रिहवाशांना भाडेक� �हणून लागवडीसाठी िदली जाऊ शकते. शासनाने 
जारी केले�या िनयमानंसुार आिण िनद�शांनसुार शेताची सामूिहक शेती �हणून लागवड 
केली जाईल आिण भाडेक�ंनी शेतमालावर आकारले जाणार े श�ुक भर�यानतंर 
शेतमाल आपापसात वाटून �यावा. 

ii.   जाती�या आधारावर भेदभाव न करता �ाम�थानंा जमीन िवत�रत केली जाईल. वाटप 
अशा प�तीने होईल क� कोणीही जमीनदार, भाडेक� िकंवा भूिमहीन मजूर राहणार 
नाही. 

iii.  पाणी, धनादेश, �ाणी, अवजार,े खत, िबयाणे इ�याद�चा परुवठा क�न सामूिहक 
शेती�या लागवडीसाठी िव�परुवठा कर�याची जबाबदारी रा�याने घेणे आव�यक आहे. 

 
अशा �कार,े दो�ही �े�ामं�ये; शेती आिण उ�ोग, भाडंवल आिण इतर तरतदुी देणे ह े
रा�याचे कत��य होते. डॉ. आंबेडकरानंसुार, आप�या नाग�रकाचें आिथ�क शोषणापासून 
सरं�ण करणे हे रा�याचे मूलभूत कत��य आह.े सपं�ीचे �या�य िवतरण सिुनि�त करताना 
अशा िनयोजनामळेु समाजाला जा�तीत जा�त उ�पादकता आिण फायदा िमळायला हवा. 
तथािप, हे ल�ात घे�यासारखे आहे क� डॉ. आंबेडकर  खाजगी उ�ोगा�या िवरोधात 
न�हते, परतं ु रा�याने खाजगी �य��ना इतरावंर रा�य कर�यासाठी सोपवावे अशी �याचंी 
इ�छा न�हती. 

 

७.५ िन�कष� 
 
डॉ. आंबेडकर आिण महा�मा गाधंी  दोघांसाठी रा�� उभारणीचा माग� वैिव�य पूण� होता. डॉ. 
आंबेडकराचें आिथ�क िवकासाचे आकलन �हणजे ग�रबी, असमानता आिण शोषण दूर 
करणे. �यानंी आिथ�क, सामािजक, धािम�क आिण राजक�य िवकास आिण शोषणा�या 
िविवध पैलूंवर भर िदला. आप�या रणनीत��या बाबतीत, डॉ. आंबेडकर िवशेषािधकार�ा� 
भाडंवलदार आिण उ�च�ू वगा�कडून कामगार आिण शोिषत जाती�या  लोका�ंया  
शोषणाची �या�ी समोर आण�यासाठी महा�मा गाधं�पे�ा जा�त आ�ही आहेत. डॉ. 
आंबेडकराचंा असा यिु�वाद आहे क� ग�रबी थेट शोषणाशी जोडलेली आहे आिण आिथ�क 
िवकास आिण िनयोजनाने हे शोषण �प�पणे आिण लि�यत उपाया�ंार े िमटवले गेले 



  

 

िवकास आिण जागितक�करणाचे 

सै�ांितकरण  
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पािहजे. डॉ. आंबेडकरानंी असाही यिु�वाद केला क� रा�यासाठी 'से�टी-नेट' िकंवा 
गरीबासंाठी 'क�याण-बा�केट' तयार करणे परुसेे नाही. या िदवसात आिण काळात 
रा�या�या अह�त�ेपवादी त�व�ानाने गरीब, भूिमहीन मजूर, छोटे शेतकरी आिण 
असघंिटत कामगारानंा जागितक�करणा�या दयेखाली  सोडले आहे. यामळेु आंबेडकरानंी 
आपणास  इशारा िदला होता ती  उदारमतवादी ह�कूमशाही िनमा�ण झाली आह.े 

 

७.६  साराशं 
 
डॉ.आंबेडकर  आिण महा�मा गाधंी  यानंी समान उि��ासाठी काय� केले, परतं ु
सम�येब�लची �याचंी धारणा तसेच परुसेा उपाय शोध�या�या �या�ंया ��ीकोनात फरक 
होता. 

 

डॉ. आंबेडकराचें आिथ�क िवकासाचे िवचार नेहमीच सामािजक सधुारणाशंी िनगडीत होते. 
उपेि�त गटासंाठी िवशेष कायदेशीर, सामािजक आिण आिथ�क सरं�णावर �यांचा भर होता. 

 

महा�मा गाधं�नी िवकासाची क�पना केली जी �ाम  �वयंपूण�ता, �वराज आिण िव��त 
मंडळाभोवती क� ि�त होती. �याचंा असा िव�ास होता क� भारताला आधिुनक अथा�ने 
औ�ोिगक�करण कर�याची गरज नाही, ही व�तिु�थती िगर�या आिण उ�ोगांना �या�ंया 
ती� िवरोधातून िदसून येते. 

 

डॉ. आंबेडकराचें वैिश�्य �हणजे कायदेशीर आिण आिथ�क मागा�चा वापर क�न सामािजक 
सधुारणा आिण प�रवत�ना�या िदशेने वाटचाल कर�याचा �यांचा िव�ास होता. 

 

रि�कन, �सो आिण टॉ��टॉय या�ंया िलखाणात य�ंां�या दगुु�णावंर गाधं�चे मत �ित�वनीत  
आहे. 
 

िव��थाची  महा�मा गाधं�ची सकं�पना िनयो��या�ंया स�ावनेवर क� ि�त आह े आिण 
औ�ोिगक �े�ात ससुवंाद राख�यासाठी ते सव�प�र मानते. 

 

डॉ. आंबेडकर  मानिसक, नैितक आिण सामािजक��्या हािनकारक प�रणामापंासून सावध 
होते �यामळेु हा उपेि�त वगा�वर पडेल. �हणून �यांनी शोिषत  िवभागा�ंया अिधकाराचें 
र�ण कर�यासाठी िविवध तरतदुी ��तािवत के�या. 
 

भारतीय रा�य उदारीकरणानंतर�या वषा�त सामािजक �े�ातून माघार घेत आहे. िवकास 
आिण रा�य, सामािजक बदल आिण लोकशाही यां�यातील सबंंधाचंा पनुिव�चार कर�याची 
गरज आहे. 
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७.७  �� 
 

 डॉ. आंबेडकर आिण महा�मा गाधंी  यानंी माडंले�या िवकासा�या क�पनेचे परी�ण 
करा. 

 डॉ. आंबेडकर  आिण महा�मा गाधं��या िनयोजन आिण आिथ�क िवकासाची क�पना 
यावर चचा� करा. 
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SOCIAL CAPITAL: BOURDIEU AND 
PUTNAM 

सामिजक भाडंवल: बोद�यू आिण पु�नाम 
 
घटक रचना 

८ .० उ�ी�:े 

८.१  सामिजक भाडंवल- प�रचय 

८.१.१ �या�या- सामिजक भांडवल 

८.२  सामिजक भाडंवल िस�ातं – िपअर बो�ू� 

८.२.१ सै�ािंतक सकं�पना 

८.२.२ प�रवत�न आिण �पातंरण 

८.३  टीका�मक अ�ययन 

८.४  िन�कष� 

८.५  सामिजक भाडंवल िस�ातं – पतुनाम 

८.६  सामिजक भाडंवलाचे वैिव�य 

८.७  टीका�मक अ�ययन 

८.८  साराशं 

८.९  �� 

८.१० सदंभ��थं 
 

८.० उ�ी�:े 
 

 सामािजक भाडंवल ही सकं�पना समजून घेणे. 

 सामािजक भाडंवल िस�ातंिवषयक�मखु समथ�काचें परी�ण करणे. 
 

८.१ सामािजक भाडंवल - प�रचय 

 
सामािजक भाडंवल हा िस�ांत जे�स कोलमन, रॉबट�  पतुनाम, िपअर बो�ू�  या तीन म�ुय 
लेखका�ंया काया�तून शोधला जाऊ शकतो.या भागाम�ये आपण सामािजक भाडंवल 
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िस�ातंावर थोड�यात नजर टाकू आिण �यानतंर पतुनाम आिण िपअर बो�ू�  या�ंया 
योगदानावर ल� क� ि�त क�. सामािजक भाडंवल ही सकं�पनाअलीकडेच शै�िणक 
�े�ाम�ये �यापक �पाम�ये वापरली गेली, परतं ु ही स�ंा जवळजवळ एका शतकापासून 
वापरली जात आह,े तरीही यामागचे िवचार आिण क�पना अजूनच मागे जात आहेत. 
 
सामािजक भाडंवल ही स�ंा �थम यनुायटेड �टेट्स म�ये 1916 म�ये �कािशत झाले�या 
एका प�ुतकाम�ये िदसून आली होती. �याम�ये शेजारी असले�या शाळावंरती देखरखे 
कर�यासाठी एक� काम कसे केले जाऊ शकते या िवषयावरती चचा� केली होती. लेिखका 
िलडा हिनफन यांनी सामािजक भाडंवलाचा “अशा मूत� सपं�ी �याचें लोकां�या दैनिंदन 
जीवनाम�ये बह�ताशं मोजमाप केले जाते: �हणजेच सामािजक एकक बनवणा�या �य�� 
आिण कुटंुबामं�ये स�ावना, सहवास, सहानभूुती आिण सामािजक सबंंध” असा उ�लेख 
केला आहे. सामािजक भाडंवल या सकं�पनेला समाजामधील दवुा, सामाियक मू�य आिण 
समज या �पातही समजले जाऊ शकते, जे �य�� आिण समूहानंा एकमेकावंर िव�ास 
ठेव�यास आिण एक� िमळून काम कर�यास स�म बनवतात.  
 

सामािजक भाडंवलाम�ये �य��चे क�याण सरुि�त कर�याची आिण सामािजक 
सबंंधामंधील सहभागा�ार ेगुतंागुतंीचे �प�ीकरण तयार कर�याची �मता असते. 
 

सामािजक भांडवल ह ेतीन ��तावांभोवती िफरते: 
१) �य�� आिण समूह या�ंयामधील सबंंधांचे पर�परसबंंध (सामािजक सबंंध िकंवा 

सामािजक सहभाग). 
२)  या सबंंधाचें वैिश�्य असलेले िव�ासाचे �तर. 
३) ससंाधन िकंवा फायदे जे दो�ह��ारा सामािजक सबंंध आिण सामािजक सहभागाआधारे 

ह�तातं�रत केले जातात आिण िमळवले जातात. 
 

सामािजक भाडंवलाची सकं�पना मानवी सामािजकता आिण सामािजक सबंंधाचें �भाव 
आिण प�रणाम आिण �यि�गत व सामािजक सरंचनेसोबत असले�या �या�ंया सबंंधावर 
ल� क� ि�त करते.ही सकं�पना वा�तवात नवीन नाही. सामािजक भाडंवलाचे डख�म, 
मा�स�, वेबर आिण टोनीज यानंी िविवध �पाम�ये िस�ातं तयार केले आहेत. इतर 
िवचारकांनी या िवषयाला अनसु�न खा�ीपूव�क अिधक अलीकडील आिण वैिव�यपूण� 
िवचारसरणीचा शोध लावला आह.े बो�ू� ,पतुनाम आिण कोलमन या�ंया�ार े सामािजक 
भाडंवल ही सकं�पना हाताळताना काही सामाईक सू�े वापरली गेली असू शकतात, परतं ु
�या�ंया िविभ�न अंतिन�िहत िवचारसरणीमळेु सकं�पनेचे एक�ीकरण अवघड बनवतात. 

 

ही सकं�पना स�या लोकि�य असूनही, ही स�ंा समाजशा��ांसाठी पूण�पणे नवीन 
असले�या अशा कोण�याही िवचारसरणीला मूत� �प देत नाही. समहुामंधीलयोगदान आिण 
सहभागाचे �य�� आिण समहुासाठी सकारा�मक प�रणाम होऊ शकतात ही एक �ाथिमक 
धारणा आह.ेहा िवचार डख�म�या समहुजीवनातीलिवरोधाभास आिण आ�मिवनाश 
कर�यासाठी व मा�स��या �वतः�या अणवुगा�म�ये एक सघंिटत आिण �भावी वग� 
या�ंयातील फरक यावर जोर देतो. 
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८.१.१ सामािजक भांडवलाची �या�या: 
कोलमनने सामािजक भाडंवलाची �या�या खालील�माणे केली आहे:“ सामािजक स�ंथा 
सामािजक भाडंवल तयार करते, जे �येय सा�य कर�यास सलुभ करते जे �या�या 
अनपुि�थतीत सा�य केले जाऊ शकत नाही िकंवा केवळ उ�च खचा�त सा�य करता येते.” 

 
�याच पा��भूमीवर, पतुनाम, िलओनाड�, आिण नाने�ी (1993) एक समान वैिश�्य �दान 
करतात, “सामािजक भाडंवल �हणजे सामािजक स�ंथेची वैिश�्ये, जसे क� िव�ास, िनयम 
आिण सबंंध जे समाजाची काय��मता सधुा� शकतात.” 

 

सामािजक भाडंवला�या �या�येत, फुकुयामा (1997) असा तक�  करतात क� केवळ काही 
सामाियक िनकष आिण मू�ये ही सामािजक भाडंवल �हणून मानली पािहजेत: “सामािजक 
भाडंवलाची �या�या केवळ सहकाया�ची मा�यता असले�या समहुामंधील अनौपचा�रक 
िनयम व मानदडं या�ंया िविश� सचंा�या अि�त�वा�या �पात केली जाऊ शकते. असा 
समूह जो सहकाया�ला मा�यता देतो. मू�य आिण िनयमांचे िवतरण �वतःच सामािजक 
भाडंवल तयार करत नाही, कारण मू�ये चकु�ची असू शकतात. सामािजक भाडंवल िनमा�ण 
करणा�या िनकषामं�ये स�यकथन, दािय�वाची बैठक आिण पार�पा�रकता यासार�या 
गणुाचंा समावेश असणे आव�यक आहे. 
 

शेवटी, अलीकडील प�ुतक “ length treatment” िलन (2001) यामधे आढळते. 
“सामािजक भाडंवल सामािजक सबंंधामं�ये अंतभू�त ससंाधने �हणून काय�शीलपणे 
प�रभािषत केले जाऊ शकते. आिण क�या��ारकृेत�साठी वापरली जाऊ शकते.” अशा 
�कार ेया सकं�पनेचे दोन मह�वाचे घटक आहेत. 
१) सामािजक भाडंवल �य��पे�ा सामािजक सबंंधामं�ये अंतभू�त असले�या ससंाधनांचे 

�ितिनिध�व करते. 
२) अशा ससंाधनांचा उपयोग कर�याची संधी आिण वापर क�या�कडे राहतो. 

 

या �या�यांमधून आपण तीन म�ुय अंतिन�िहत िवचार वेगळे क� शकतो: 
१) सामािजक भाडंवल एका समूहा�या सद�यांसाठी सकारा�मक बा�ता िनमा�ण करते. 
२) ही बा�ता सामाियक िव�ास, िनकष आिण मू�ये व �यां�या अपे�ांवर आिण वत�नावर 

�या�ंया प�रणामी �भावां�या मा�यमातून �ा� केली जाते. 
३) सामाियक िव�ास, मानके आिण मू�ये ही सामािजक सबंंध आिण सघंटनावंर आधा�रत 

स�ंथा�ंया अनौपचा�रक �व�पामधून उ�प�न होतात. 
 

सामािजक भाडंवलाचा अ�यास सबंंधावर आधा�रत �ि�येचा आहे जो मानदडं आिण 
िव�ासा�ार ेलाभदायक प�रणाम िनमा�ण करतो. 
 

८.२ सामािजक भाडंवल िस�ातं – िपयरबो�ू�  
 
िपयर बो�ू�  (1930 – 2002)एक �� च समाजशा�� आिण साव�जिनक बिु�जीवी होते. 
�यानंा म�ुय�वे समाजातील श��ची, स�ेची गितशीलता समजून �यायची 
होती.स�ंकृती�या समाजशा�ावरील �याचें काय� अ�यतं �भावी आहे. बो�ू�  स�ंकृती�या 
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�व�पािवषयी िचिंतत होते आिण ती कशी पनु��पादीत आिण �पातं�रत केली जाते. 
�या�ंया म�ुय स�ुापैंक� एक �हणजे आिथ�क, सामािजक, सा�ंकृितक आिण �तीका�मक 
अशा िविवध �कार�या भाडंवलामंधील सबंंध होय. 
 
बो�ू�  याचंी सामािजक भाडंवलाची सकं�पना या मा�यतेवर आधा�रत आहे क�, भाडंवल हे 
केवळ आिथ�क नाही व सामािजक आदान�दान हे िवश�ु �पात �वाथ� नसून �यांना ‘ 
भाडंवल व नफा’  �या�ंया सव� �पामं�ये समािव� क�न घे�याची आव�यकता आहे. बो�ू�  
यानंी सामािजक पनु��पादन आिण �तीका�मक स�े�या िस�ातंामंधून काही बाबी घेत�या 
आहेत. बो�ू�  याचंा िस�ातं आप�याला काही मह�वा�या प�तीशीर आिण वैचा�रक अंतर 
भर�यास मदत करतो. बो�ू�  याचंा म�ुय फरकाचा म�ुा हा आहे क�, सामािजक भाडंवल 
सा�ंकृितक  पनु��पादनाचे साधन �हणून काय� करते. 
 

बो�ू��या मते सामािजक भाडंवल हे “ वा�तिवक सभंा�य ससंाधनाचें एक�ीकरण आहे जे 
पर�पर प�रिचत असले�या कमी स�ंथा�मक नातेसबंंधा�ंया अिधक िटकाऊ सबंंधा�ंया 
मालक�शी जोडलेले आहे.” बो�ू�  या�ंयासाठी सामािजक भांडवल हे सबंंधा�ंया आकाराशी 
सबंंिधत आहे �याचबरोबर �ितिनधी�ारा (agent)मािगतली गेलेली भूतकाळात एकि�त 
केलेली सामािजक भाडंवलाची मा�ा या�ंयाशी सबंंिधत आहे.बो�ू�  �प� लाभाला म�ुय 
उ�ेशा�या �पात मानतो. कता� एका  सामािजक सबंंधाम�ये भाग घेतो आिण सघंटनाचें 
अि�त�व राखतो.असा लाभ आिथ�क��्या आव�यक नाही. परतं ु बो�ू��या मते, अशा 
लाभला आिथ�क लाभासाठी कमी करता येऊ शकते. सामािजक लाभ संचयीत 
कर�यासाठी आिण भाडंवलावर िनय�ंण ठेव�यासाठी क�या�ची �मता वेगवेग�या प�तीने 
�सा�रत केली जाते. �मता आिण िनय�ंणाचे हे िवभेदक प�रसचंरण बो�ू��या सामािजक 
पनु��पादन आिण सामािजक �थाना�ंया िस�ातंामधील एक मूलभूत सकं�पना आह.े 
 

८.२.१ सै�ांितक संक�पना: 
बो�ू��या सामािजक भाडंवल या ��ीकोना�यासबंंधातील तीन �मखु सै�ािंतक सकं�पना 
�प� करणे आव�यक आहे. 

१)हॅिबटस (सवयी) 
२) भाडंवल (Capital) 
३) काय��े� (field) 

 
१) हिॅबटस (सवयी):  
व�तिुन� सरंचना आिण �य��परक धारणा मानवी ि�यांवर कसा प�रणाम करतात हे �प� 
कर�यासाठी बो�ू�  यानंी हॅिबटस ही सकं�पना वापरली आहे. या सकं�पनेला िवचार आिण 
ि�ये�या िनयामक योजनाचंा एक समूह या �पात समजून घेतले जाऊ शकते. जे काही 
�माणात पूव�अनभुवाचंा प�रणाम आह.े हॅिबटसम�ये िनिष� व प�रवत�नीय �वभावाचंा एक 
सचं असतो जो मानिसक मानिसक ि�याकलापांवर िनय�ंण आिण िनयमन करतो. जेथे 
�य��ना ब�याचदा नकळत �या�ंया �भावाची जाणीव असते. हॅिबटस सकं�पना सामािजक 
आिण सा�ंकृितक सदंेश ( वा�तिवक आिण �तीका�मक दो�ही ) �य��चे िवचार आिण 
ि�येला कसा आकार देतात हे �प� कर�याचा �य�न करते. ही सकं�पना ि�थर नाही 
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कारण ती �य��ना या सदंेशाम�ये म�य�थी िकंवा वाटाघाटी कर�याची अनमुती देते, 
अगदी अंगभूत��दाचंा �ितकार कर�यापय�त.  हॅिबटस सामािजक, सा�ंकृितक आिण 
ऐितहािसक सदंभा�नी �भािवत आहे. उदा; काही समूह एखा�ा मदु�्ावर �या�ंया सखोल 
िव�ासानंा संघटीत कर�यास अिधक स�म असतात. ब�याचदा अशा मू�यानंा �या�ंया 
ता�कालीन वातावरणाम�ये �ि�कोना�ंया एका सामा�य समहुा�ार ेआकार िदला जातो. ही 
मू�ये जाग�क �तरावर काम करत नाहीत. परतं ु ती िविश� �य���या सा�ंकृितक 
आकृतीबंधाम�ये खोलवर सामावली जाऊ शकतात. सामािजक वग� घटक ( िकंवा इतर 
घटक) म�य�थ िवचार आिण ि�येला िनद�िशत कर�यासाठी एक भ�कम भूिमका 
बजावतात.बो�ू�  याला ‘class habitus’�हणून सदंिभ�त करतात. 
 

२)भांडवल : 
बो�ू��या िस�तंामधील दसुरा मह�वपूण� घटक आहे भाडंवल. �या �े�ात हे काय� करते 
आिण कमी अिधक खिच�क प�रवत�ना�या िकंमतीवर अवलंबून आहे ज ेसबंंिधत �े�ातील 
�या�या �भावक�रतेसाठीची पूव� अट आहे. भाडंवल �वतःला तीन मूलभूत �पामं�ये सादर 
करते. आिथ�क, सामािजक, सा�ंकृितक आिण �तीका�मक. 
 
आिथ�क भाडंवल �हणजे उ�प�न आिण इतर आिथ�क ससंाधने व मालम�ा होय. हे सवा�त 
जा�त �व भाडंवल आह ेजे �व�रत आिण थेट पैशामं�ये �पातं�रत होते आिण सपं�ी�या 
अिधकारा�ंया �व�पात स�ंथा�मक केले जाऊ शकते. आिथ�क भाडंवल केवळ पया�� नाही 
कारण ते सामािजक दजा� आिण �थान खरदेी क� शकत नाही.याक�रता ते भाडंवला�या 
इतर �पासंोबत आंतरि�येवर िनभ�र करते. 

 

सामािजक भाडंवल सामािजक कत��यापासून ( सबंध ) बनले आहे, जे प�रवत�नीय आह े
आिण िविश� प�रि�थतीम�ये स�यते�या एका शीष�का�या �व�पात स�ंथा�मक होऊ 
शकते. याम�ये �थािनक सामािजक सबंंध आिण सपंक�  याचंा एक समूह समािव� आहे. 
 

सा�ंकृितक भाडंवलाची तीन �पे आहेत. व�तिुन�, अंगभूत, आिण स�ंथा�मक. ��येक 
�व�प �तीका�मक सपं�ी�या िविनयोगासाठी एक साधन �हणून काय� करते �यास 
सामािजक��्या मागणी आिण ताबा िमळव�यास यो�य �हणून िनय�ु केले जाते. व�तूंम�ये 
सामािव� हो�यासाठी व�तिुन� जे ��य� आहे, मूत� �प अमूत� �पाशी सबंंिधत आहे, तर 
स�ंथा�मक �प सबंंिधत स�ंथाचें �ितिनिध�व करते. 
 

बो�ू��तीका�मक भाडंवलाचा उपयोग काही �काराचें �प�ीकरण कर�यासाठी करतो 
�याम�ये सामािजक भाडंवलाला व�तू, �थान, दजा� िकंवा मू�याशंी सबंंिधत असलेली 
मू�ये समजले जाते.भाडंवला�या सबंंधात सव� �पे �मखु घटक आहेत जे कोण�याही 
�े�ातील ि�थती आिण संभावना प�रभािषत करतात. िशवाय,भाडंवली संचयना�या 
कोण�याही �व�पा�या सबंंधात एक 'गणुक �भाव’ उदयास येतो. �हणजे एक भाडंवल 
अनेकदा दसु�या भाडंवलाची देवाणघेवाण करते. 
 

३) काय��े� ( field ) : 
बो�ू�यन भाषेत काय��े�ाचा संबंध सै�या�या आिण सघंषा��या एका सरंिचत �थानाशी आह.े 
�यामधे एक �यवि�थत �णाली आिण नातेसबंंधांचे एक जाळे आह े जे �य���या 
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जीवनप�ती व सवय�वर �भाव पाडते. बो�ू��या मते सव� �कारची भाडंवल सामािजक 
�थाना�या प�रि�थतीशी उ�रो�र सबंिधत राह�न एकाच वेळी दोन �कार ेकाय� करतात: ते 
सव� �कार�या भाडंवलाचे पुन��पादन करतात आिण या ससंाधनाचंा उपयोग क�या��या 
ि�थतीला अिधक वेधक कर�यासाठी करतात. क�या�ची ि�थती ही भाडंवलाची भूतकालीन 
िनिम�ती, म�ुय �पात सामािजक भाडंवला�या सव� �पाचें कारण आिण प�रणाम दो�ही 
आहे. बो�ू�  याचंा असा दावा आहे क� जशा काही �य�� मैदानाम�ये �वेश करतात 
(जाणीवपूव�क िकंवा नकळत) ते�हा ते खेळा�या िनयमािंवषयी अिधक जाग�क बनतात. 
आिण �हणूनच �या�ंया �थािपत भाडंवली िविनयोगा�ार ेया िनयमामं�ये फेरफार कर�याची 
�मता अिधक असते. 

 
बो�ू�साठी सामािजक �थान क�या�चा असले�या दजा��या जटील समूहा�ंार ेप�रभािषत केले 
जाते.पूव� पा�ता िकंवा मजबूत �यावसाियक सामािजक ि�थती असलेले कता� रणनीतीशी 
सलं�न होतील.वा�तिवक िकंवा �तीका�मक �पात रणनीती ही �य���ारा �वतःला इतर 
समहुापासून वेगळे कर�यासाठी आिण एका सिुवधाजनक �थानापय�त पोहोचव�यासाठी 
िनयोिजत केली जाते. अशा रणनीती ते�हाच साथ� ठ� शकतात जे�हा ते �तीका�मक 
�ासिंगकता �दिश�त करतात. �तीका�मक श���या सामा�य �वीकृतीम�ये सवा�त मोठे 
गहृीतक आहे क�, ’खेळाचे िनयम �या�य आहेत’.  
 
बो�ू�  ‘ गैरसमज’ हा श�द हे सूिचत कर�यासाठी वापरतात क� काही �य�� जे विंचत 
सदंभा�त आहेत ‘ िनयमांवर �� न िवचारता खेळ खेळतात.’ हे बो�ू�  या�ंया मते ' 
�तीका�मक िहसें’ सारखे आहे. 
 
८.२.२ प�रवत�न आिण �पांतरण : 
िविवध �कारचे भाडंवल आिथ�क भाडंवलातून िमळू शकते, परतं ु केवळ प�रवत�ना�या 
अिधक िकंवा कमी �य�ना�ंया िकंमतीवर, जे सबंंिधत �े�ात �भावी अशा श���या 
िनिम�तीसाठी आव�यक आहे. उदा; काही व�तू आिण सेवा आहेत �यानंा आिथ�क भाडंवल 
द�ुयम खचा�िशवाय �व�रत उपकर देते. इतर व�तू आिण सेवा केवळ सामािजक सबंंध िकंवा 
सामािजक दािय�वा�या भाडंवलामळेु �ा� केले जाऊ शकतात. अस े सबंंध ठरािवक 
कालावधीसाठी आिण �वतः�या लाभासाठी (आिथ�क लाभासाठी नाही) जोपासले जातात. 
हे यो�य �णी �व�रत काय� क� शकत नाहीत जोपय�त �याचंी �थापना आिण दीघ�काळ 
देखभाल केली जात नाही. उदा; वापरा�या कालावधी बाहेर �हणजे सामािजकतेम�ये 
गुतंवणकु��या िकंमतीवर. हे अप�रहाय�पणे दीघ�कालीन आहे कारण श�ु आिण सो�या 
कजा�ला गैरिविश� कजा��या मा�यतेम�ये �पातं�रत करताना वेळ, िवलंब हा एक घटक 
आहे �याला कृत�ता �हणतात. आिथ�क देवाणघेवाणीचा िनदंक पण आिथ�क 
पारदश�कते�या िवपरीत, �याम�ये समत�ुय एकाच �णी हात बदलतात, सामािजक 
देवाणघेवाणीची आव�यक अ�प�ता, जी चकु�ची ओळख पटवते, दसु�या श�दात िव�ास 
आिण वाईट ��दा (�वतःची फसवणूक) काळाची सवा�त अिधक सू�म अथ��यव�थेचा 
अनमुान लावते.उदा; असे िदसून आले आह े क�, आिथ�क भाडंवलाचे सामािजक 
भाडंवलाम�ये �पातंर एका िविश� �माला िनधा��रत करते. यासाठी पया�� कालावधी, 
काळजी, िचतंा, जतनाची आव�यकता असते. जे उदाहरणाथ�, भेटव�तू वैयि�कृत 
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कर�या�या �य�नात पािहले जाते. यासाठी मोठा खच� आव�यक आहे. सकुंिचत आिथ�क 
�ि�कोनातून या �य�नाला श�ु अप�यय �हणून पािहले जाईल, परतं ु सामािजक 
देवाणघेवाणी�या तक� शा�ीय ��ीने, ही खूप गूढ गुतंवणूक आह.ेनफा दीघ�काळाम�ये 
आिथ�क िकंवा इतर �व�पात िदसेल. याच�माणे, जर सा�ंकृितक भाडंवलाचा सव��म 
उपाय िनःसशंयपणे ते �ा� कर�यासाठी िदलेला वेळ असेल, तर हे कारण आहे क� आिथ�क 
भाडंवलाचे सा�ंकृितक भाडंवलाम�ये प�रवत�न हे आिथ�क भाडंवला�या ता�यातून श�य 
होणा�या वेळेचा खच� मानते. याचे अिधक नेमके कारण असे क� सा�ंकृितक भाडंवल ह े
कुटंुबात �भावीपणे �सा�रत होते, हे केवळ सा�ंकृितक भाडंवला�या �माणावर िनभ�र करत 
नाही तर �वतः वेळ िद�याने जमा होते.जी कुटंुब समूहाकडे असते आिण वापर�यायो�य 
वेळेवर (िवशेषतः �व�पात) िनभ�र असते. (आई�या उपल�ध वेळे�या �व�पात) �या�या 
आिथ�क भाडंवला�या आधार ेजे �य��ला इतर �य��चा वेळ खरदेी कर�यास स�म करते. 
या भाडंवलाचे �सरण सिुनि�त कर�यासाठी आिण दीघ�कालीन शालेय िश�णामळेु �म 
बाजारात �वेश कर�यास िवलंब करते यामळेु िव�ास, ��दा यापंासून दीघ�काळासाठी 
िवलग �हावे लागते. 
 

८.३ टीका�मक अ�ययन 
 
आिथ�क भाडंवलाला अ�य भाडंवलाचे मह�वपूण� �ोत आिण अंितम िविनमय �व�पाम�ये 
लाभ िमळवून दे�या�या �कृतीसाठी बो�ू��या िस�ातंाची Reductionist �हणून टीका 
केली आहे. बो�ू�  या�ंया िस�ांताम�ये सामािजक भाडंवल, सामािजक, सा�ंकृितक, आिथ�क 
आिण �तीका�मक �े�ाम�ये सापे�तेचा सरळ प�रणाम �हणून �यापक �व�पात सदंभ� – 
िविश� िवकिसत होते. यामळेु हे सामािजक भाडंवला�या कोण�याही �वयंचिलत सचंयाला 
आ�हाना�मक बनवते. 

 

८.४ िन�कष� 
 
या रचनेत सामािजक शा�ा�ंया वेगवेग�या शाखाचंा उपयोग केला आहे आिण सामािजक 
भाडंवला�या सकं�पनेचे िव�ेषण केले आहे. सामािजक भाडंवल हे एका मह�वपूण� 
ससंाधना�या �पात पािहले जाते, जे सामािजक सबंंध, नातेसबंंध, सामािजक िकंवा 
सबंंिधत सरंचने�या काही त�वासंोबत जसे िव�ास, सहभाग, सहकाय�, मानदडं यासंोबत 
अंतभू�त होते. काही घटकामं�ये भौितक आिण मानवी भाडंवलाची मह�वपूण� वैिश�्ये 
असतात. लाभाथ�चंा �तर आिण िविश�ते�या आधारावर �याचे �व�प श�ु �यि�गत 
लाभापासून यो�य आिण साव�जिनक लभापय�त आह.े 
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८.५ सामािजक भाडंवल िस�ातं – पुतनाम 
 
पतुनाम�या सामािजक भाडंवला�या िस�ातंाचे मूळ �काया��मक ��ीकोनातआह.े कारण 
�याचे म�ुय क� � हे सामािजक एक�करण आहे. परतं ु �या�ंयावरती बह�लतावाद आिण 
सा�यवाद याचंा अिधक �भाव जाणवतो. �याचंी म�ुय क�पना अशी आह ेक� एका चागं�या 
�कार े काय�रत असले�या �देशाची अथ��यव�थाही; उ�च पातळीवरील राजक�य 
एक�ीकरणासह सामािजक भांडवल यश�वीरी�या जमा कर�या�या �या �देशा�या �मतेचा 
प�रणाम आह.े 
 
सामािजक भांडवलाचे तीन घटक आहते. 
१) नैितक बंधने आिण िनकष 
२) सामािजक मू�ये ( िव�ासावर ल� क� ि�त क�न )  
३) सामािजक संबंध ( �वयंसवेी संघटनांचे सद�य�व ) 
 
वरील �व�पातील सामािजक भाडंवल नागरी समदुाय आिण नागरी समाजाची िनिम�ती व 
�याचें पालनपोषण कर�यासाठी मह�वाचे आहे. पतुनाम या�ंयामते, उ�पादक �मता‘ 
पर�पर लाभासाठी सम�वय आिण सहकाय� सलुभ कर�या’ �या �मते�ार े �कट होते. 
तथािप, उ�पादक �मता धो�यात येऊ शकते. हा धोका सामािजक कल िकंवा �व�ृ�म�ये 
होणा�या बदलामंळेु िनमा�ण होतो. �यातून ‘ सम�वय आिण सहकाय� ’ कमी होत आहे अस े
दश�वले जाते.  

 
पतुनाम�या मते, आधिुनक समाजाम�ये सामािजक भाडंवल न� होत चालले आहे, िविवध 
स�ंथामं�ये कमी होत जाणा�या सहभागासाठी �यांनी अमे�रकेचे उदाहरण िदले आह.े क� �ीय 
सद�य�व, िन�वळ धािम�क सहभाग, पालक – िश�क सघंटना आिण समूह सघंामं�ये गे�या 
काही वषा�म�ये घट झालेली िदसून आलीआहे. काही िवरोधी कल स�ुा असू शकतात, परतं ु
सामा�य िन�र�णातून असे िदसून आले आहे क� सामािजक भाडंवल न� होत चालले आह.े 
याचे िवनाशकारी प�रणाम होऊ शकतात आिण कुटंुबातील बंध कमी होणे, सामािजक 
िव�ास आिण समदुायामंधील नातेसबंंधात घट होऊ शकते. 
 
अिलकड�या वषा�त सामािजक भाडंवल हा श�द 2000 म�ये रॉबट�  पतुनाम याचें अ�यतं 
लोकि�य प�ुतक, 'बॉिलंग अलोन: द कोलॅ�स अँड �रवाइवल ऑफ अमे�रकन क�युिनटी’  
या�या �काशनासोबत लोकि�य झाला. पतुनाम यानंी असा तक�  केला आह ेक�, अमे�रकन 
�ीमंत झाले असताना �याचंी समदुायाची भावना सपं�ुात आली आहे. शहर े आिण 
पारपं�रक उपनगरने ‘ िकनारी शहर’े आिण बाहेर जा�यासाठी र�ते उपल�ध केले आहेत. 
िव�तीण� आिण अ�ात �थान िजथे लोक झोपतात, काम करतात आिण इतर काहीही करत 
नाहीत.जसे लोक काया�लयातून अिधकािधक वेळ घालवतात, कामावर जातात आिण एकटे 
टी. �ही पाहतात. �या�ंयाकडे समदुाय �वयसेंवी स�ंथा, शेजारी, िम� आिण अगदी 
कुटंुबासोबत सामील हो�यासाठी, सामािजक हो�यासाठी वेळ कमी असतो िकंवा नसतो. 
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ही हानी दश�िव�यासाठी पतुनाम यानंी अमे�रकन 10 – िपन बॉिलंग खेळ�या�या प�तीकडे 
ल� क� ि�त केले, यनुायटेड �टेट्स म�ये खूप लोकि�य असा हा खेळ आह.े �यानंा 
आढळले क�, गोलंदाजी कधीही मोठी झाली नसली तरी अमे�रकन आता एकेकाळी 
लोकि�य असले�या �थािनक �पधा�म�ये एकमेकाशंी �ित�पधा� करत नाहीत. याउलट ते 
एकटेच गोलंदाजी करतात. पतुनाम यांनी असा यिु�वाद केला क�, सामािजक सबंंध �यानंी 
अमे�रकनानंा एक� गोलंदाजी कर�यासाठी �े�रत केले होते ते न� होत आले आहेत आिण 
हे सामिजक भाडंवला�या नकुसानीचे �ितिनिध�व करते. 
 
पतुनाम�या िव�ेषणात सामािजक भाडंवल हे �थािनक समदुायातील �य�� आिण लहान 
गटा�ंया वैिश�्यापासून मोठ्या लोकस�ंये�या लोका�ंया वैिश�्यापय�त अ�ग�य आह.े 
फुकूयामा या�ंया मते, सामािजक भाडंवल हे ि�थर लोकशाहीचे वैिश�्य आह.े �हणून जे 
नाग�रक मजबूत सहयोगी योगदाना�या मानदडंाचे पालन करतात आिण ज ेउ�च सामािजक 
भाडंवलाचे मालक असतात, ते िनि�त �पात आिथ�क आिण राजक�य योजनांवरती एक� 
काम कर�यासाठी इ�छुक असतात. 

 
आणखी एक �मखु कारण आहे ते हे क�. सामािजक भाडंवल औपचा�रक ससुवंाद साधनांचे 
जोडलेले �यवहार खच� कमी करते.�हणून सामािजक भांडवल हे सामािजक सबंंधांचे ‘ 
साव�ि�क �नेहक’ मानले जाते.अनौपचा�रकता ही सामािजक भाडंवलाचे सबंंध आिण 
समकालीन अथ��यव�थेचे काम तलुनेने सोपे करते. या सदंभा�त सामािजक भाडंवल एकतर 
बंध िकंवा दवेु या�ंया �पात काम क� शकते. पिह�या �कारचे भाडंवल सबंंध आिण दवेु 
वाढवते तर दसुर े�याचें पर�परसबंंध वाढवते. अशा �कार ेएखा�ा �य��ने सकेंतक िकंवा 
सामािजक भाडंवलाचे �कार आिण नागरी गुतंवणूक, आिथ�क सम�ृी,वाढ, नाग�रक�वाची 
पातळी (लोकशाही) यासार�या उ�पादना दर�यान सकारा�मक सबंंध गहृीत धरला पािहजे. 
 

८.६ सामािजक भाडंवलाची िविवधता : 
 
सामािजक भाडंवला�या िविवध �पावंर खूप वादिववाद आहेत. परतं ु एक सरळ �ि�कोन 
सामािजक भाडंवलाला तीन म�ुय �ेण�म�ये िवभागतो. 

१) बंध (bonds) : 

सामा�य ओळखी�या भावनेवर आधा�रत लोकामंधील दवेु (“आम�यासारखे लोक”) – जसे 
क� कुटंुब, जवळचे िम� आिण असे लोक जे �याचंी स�ंकृती िकंवा जातीयता सामाियक 
करतात. 

२) पुल (bridge) : 

असे दवेु जे ओळखी�या भावनेवर पढेु वाढिवले जातात. उदा; दूरचे िम�, सहकारी. 

३) दुवे (link) : 

लोक िकंवा समहुासंाठी असा एक दवुा जो सामािजक उतरडं खाली वरती करतो. 
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सामािजक बंधनातून सामािजक भाडंवला�या सभंा�य लाभाकडे पािहले जाऊ शकते. िम� 
आिण कुटंुब आप�याला अनेक �कार ेमदत क� शकतात. जसे क� भाविनक, सामािजक 
आिण आिथ�क��्या. उदा; यनुायटेड िकंगडमम�ये सरकारी सव��णात असे िदसून आले 
आहे क� जािहरात�पे�ा जा�त लोक वैयि�क सपंका��ार े नोक�या सरुि�त करतात. जेथे 
काय�ाचे रा�य कमकुवत आह,े िकंवा जेथे काही सामािजक सेवा िद�या जातात तेथे अशा 
�कारची मदत अिधक मह�वाची असू शकते. अशी अनेक �करणे आहेत िजथे एकाच 
कुळातील सद�य नातेवाईकां�या िश�णासाठी िनधी देतात आिण या�ंयासाठी कामे 
शोधतात, अनाथ आिण व�ृांची काळजी घेतात.पण बंधने लोकासंाठी अडथळा िनमा�ण 
क� शकतात. जवळजवळ �या�येनसुार, काही �थलातं�रत समहुासंार�या घ� बाधं�या 
गेले�या समदुायामं�ये मजबूत सामािजक बंध असतात. 

 
�या �य�� नातेवाईकावंर िकंवा �याचंी जातीयता सामाियक करणा�या लोकावंर मोठ्या 
�माणावर अवलंबून असते. �या�ंया सामािजक बंधाचंा अभाव �यानंा �यापक समाजातून 
िचरतंन बाहेरील लोकामं�ये बदलू शकतो, कधीकधी �या�ंया आिथ�क �गतीम�ये अडथळा 
आणू शकतो. सामािजक बिह�कार दो�ही �कार ेकाय� करतो. घ� िवणलेले समूह �वतःला 
वगळू शकतात, परतं ु�यानंा �यापक समदुाया�ार ेवगळले देखील जाऊ शकते. जवळजवळ 
कोण�याही �कार�या भाडंवला�माणे सामािजक भाडंवल देखील इतर लोकानंा हानी 
पोहोचिवणा�या टोकाला जाऊ शकते. मादक पदाथा�चा �यापार आिण ग�ुहेगारी टो�यानंा 
काम कर�याची परवानगी देणार ेदवेु आिण िव�ास हे सामािजक भाडंवलाचे �कार आहेत. 
जर �या�ंयाकडे चकु��या �कारचे सामािजक भाडंवल असेल तर कंप�या आिण स�ंथानंाही 
�ास होऊ शकतो. सहका�यांमधील सबंंध जे खूप अतंमु�ख आहेत आिण �यापक जगात 
काय चालले आहे याचा िहशोब घे�यास अपयशी ठरतात. याउलट, सामािजक भाडंवल 
�यवसायांना मदत क� शकते. बॉिलंग अलोनम�ये, पतुनाम िसिलकॉन �हॅली�या 
�े�ामधील �टाट�अप कंप�या�ंया मधील औपचा�रक आिण अनौपचा�रक सहकाय� 
कर�यासाठी यनुायटेड �टेट अमे�रकेम�ये यशाचा एक मोठा भाग जबाबदार मानतात. 

 

८.७ टीका�मक अ�ययन: 
 
सामािजक भाडंवला�या सकं�पनेचे काही समी�क आहेत. एक असा यिु�वाद केला जातो 
क�, सामािजक �य�तता न� होत अस�याचे पतुनाम याचें मत चकु�चे आहे. �याऐवजी, ते 
फ� िवकिसत होत असेल, बॉिलंग लीगसार�या आम�या शेजार�या समूहामं�ये सामील 
हो�याऐवजी आता आ�ही अशा समूहामं�ये सामील होत आहोत जे आम�या िव�ासाला 
सहयोग देतात. आ�ही आम�या प�रसराऐवजी पया�वरणीय सरं�णासाठी िकंवा समिलंगी 
ह�कासंाठी लढा देणा�या लोका�ंया समूहामं�ये सामील होत आहोत. ह ेसमूह जसे �ीनपीस 
िकंवा एमने�टी इंटरनॅशनल ची एक शाखा ‘वा�तवात’ जगात अि�त�वात असू शकतात. 
परतं ुजे केवळ इंटरनेटवर अि�त�वात असू शकतात. जे  वादिववादाने अशा लोकाचें सपूंण� 
नवीन “समदुाय” तयार करत आहेत जे शारी�रक��्या कधीही भेटू शकत नाहीत. जे समान 
मू�य आिण समान िहत सामाियक करतात. तथािप, ��येक जण या�याशी सहमत नाही क� 
समदुायाचे हे नवीन �कारचे मू�य अिधक पारपं�रक �व�पासारखे आह.े 
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टीकाकार असाही तक�  करतात क�, “सामािजक भाडंवल हा श�द अ�प� आहे”, �याचे 
मापन करणे कठीण आहे. तो नीट प�रभािषत नाही आिण भाडंवलाचे एक िनि�त �व�प 
देखील नाही. अथ�शा��ाचें वादिववाद आहेत क� भाडंवलाम�ये वत�मानात काही �कारचे 
�याग करणे समािव� आहे. जसे आपले मानवी भाडंवल वाढव�यासाठी शाळेत िशकणे, 
भिव�यात नफा िमळव�यासाठी बाहेर खेळणे. अशा चच�नतंरही सामािजक भाडंवल ही 
सकं�पना राजक�य नेते आिण धोरणक�या�म�ये �ची वाढवते. याचे एक कारण �हणजे 
आप�या समाजातील उपे�ततेिवषयी वाढणारी िचतंा हे आहे. 
 
िन�कष� : 
The knowledge economy puts a premium on human capital and मािहतीची 
अथ�नीती मानवीय भाडंवलावर वाढीव अपे�ा लादू शकते. मया�िदत िकंवा कमी िश�ण 
घेतले�या वगा�तील लोका�ंया नोकरीची सभंा�यता न� क� शकते. समाजातील हा वग� 
वारवंार सिु�थतीत ये�यापासून दूर जातो.काही िव�ेषक िवकिसत देशामं�ये 'किन� 
वगा��या’ उदयाब�ल बोलतात, एक समूह जो समाजा�या म�ुय �वाहा�या बाहेर आहे आिण 
प�ुहा समाजा�या म�ुय �वाहाम�ये �वेश कर�याची श�यता कमी आहे. या दो�ह�चे कारण 
सामिजक भाडंवलाचा अभाव हे आहे. आिण ‘अिधकार’ हा सामािजक भाडंवलाचा एक 
�कार आहे. 
 

८.८ साराशं  
 
सामािजक भाडंवलाची सकं�पना मानवी सामािजकता आिण जोडणीचे प�रणाम आिण 
�या�ंया प�रणामाकंडे ल� वेधते. व वैयि�क आिण सामािजक सरंचनेशी �यांचे सबंंध 
दश�वते. बो�ू�ची सामािजक भाडंवलाची सकं�पना ही केवळ आिथ�क नसून सामािजक 
देवाणघेवाणीत पूण�पणे �वार�य नसणे व भाडंवल आिण �या�ंया सव� �कारामं�ये नफा 
समािव� करणे आव�यक असणे या मा�यतेवर आधा�रत आह.े 
 
व�तिुन� रचना आिण �य��परक धारणा मानवी कृत�वर कसा प�रणाम करतात हे �प� 
कर�यासाठी बो�ू�  हॅिबटस ही सकं�पना वापरतो. बो�ू��या िस�ातंातील दसुरा मह�वाचा 
घटक आहे भाडंवल जे �वतःला तीन �पामं�ये सादर क� शकते. आिथ�क, सामािजक, 
सा�ंकृितक आिण �तीका�मक भाडंवल. 
 
पतुनाम यानंी सामािजक भांडवलाचे तीन घटक सांिगतले आहेत: नैितक बंधने आिण 
िनकष, सामािजक मू�ये आिण सामािजक सबंंध. सामािजक भाडंवला�या िविवध �पावंर 
बरचे वादिववाद आहेत. परतं ुएक सरळ �ि�कोन �याला तीन म�ुय �ेण�म�येिवभागातो. 
बंध, पलु आिण दवुा. 
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८.९ ��  
 
१) सामािजक भाडंवल ही सकं�पना िव�ततृ करा. 
२) बो�ू�  यानंी तयार केले�यासामािजक भाडंवला�या म�ुय क�पनाचें परी�ण करा. 
३) सामािजक भाडंवल ही संक�पना समजून घे�यासाठी पतुनाम या�ंया�ार ेसािंगतले�या 

सामदुाियक नातेसबंंधां�या मह�वाची चचा� करा. 
 

८.१०  सदंभ��थं  
 

 https://home.iitk.ac.in/~amman/soc748/bourdieu_forms_of_capital.pdf 

 https://www.socialcapitalresearch.com/bourdieu-on-social-capital-theory-of-
capital/ 

 https://www.researchgate.net/publication/232978586_Bringing_in_Bourdieu’
s_theory_of_social_capital_Renewing_learning_partnership_approaches_to
_social_inclusion/link/53e4d3dd0cf25d674e94f203/ download 
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९  
अम�य� सने: �मता ��ीकोन 

AMARTYA SEN: CAPABILITY APPROACH 
 

घटक रचना  

९.०  उि��्ये 

९.१  �मता ��ीकोन : ��तावना  

९.२  �मता ��ीकोन :म�ुय स�ं�पना 

९.२.१ �काय� आिण �मता  

९.२.२ �मता आिण वा�तिवक �वातं�य 

९.२.३ �पातंरण घटक 

९.२.४ अथ� भेद स�प�ुीकरण 

९.२.५ मानवी िविवधता आिण स�ंथा याचें आकलन  

९.२.६  आतंरवैयि�क तलुनेचे मापक 

९.३  िन�कष� 

९.४  साराशं 

९.५  सरावासाठीचे �� 

९.६  सदंभ� सूची 
 

९.० उि��्ये 
 

 िवकासिवषयक िवचारातील �मता �ि�कोनाची �ासिंगकता समजून घेणे 

 �मता �ि�कोन�या म�ुय घटकाचें परी�ण करणे 
 

९.१ �मता ��ीकोन: ��तावना 
 
१९८० �या दशकात अम�य� सेन यानंी कॅपॅिबिलटी अॅ�ोच माडंला होता आिण ते 
�या�ंयाशी जवळून सबंंिधत आहेत. ह े मानवी िवकासा�या सदंभा�त लागू केले गेले आह,े 
उदाहरणाथ� , सयं�ु रा�� िवकास काय��मा�ारआेिण जीडीपी दरडोई वाढ यासार�या 
आिथ�क मेि��सचा एक �यापक आिण सखोल पया�य मानला जातो. सेन मानव िवकास 
िनद�शाकं (HDI) �या िनम�म �यवहाराबाबत िचिंतत होते, परतं ुमानवी क�याणा�या सिंम� 
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िनद�शाकंासाठी महबूब उल हक या�ंया यिु�वादावर सहमत होते जे थेट �ूड जीडीपी आिण 
िवकास िवचारांवर �या�या �भावाशी �पधा� क� शकते. गे�या दशकात अम�य� सेनची 
�मता ��ीकोन ग�रबी, असमानता आिण मानवी िवकास यासार�या सम�यांवर िवचार 
कर�यासाठी मानक आिथ�क चौकटीचा अ�ग�य पया�य �हणून उदयास आला आहे. 

 
�मते�या �ि�कोना�या सव��म वण�नाब�ल काही ताि�वक मतभेद असू शकतात; असे 
असले तरी, सामा�यतः सामा�य �यायामा�या �ेणीसाठी एक वैचा�रक सरंचना �हणून 
पािहले जाते. �मता �ि�कोन एक सै�ािंतक चौकट आह े�यात दोन मानक दावे समािव� 
आहेत: १) वैयि�क क�याणाचे मू�याकंन; २) सामािजक �यव�थाचें मू�याकंन आिण 
मू�याकंन; आिण ३) समाजातील सामािजक बदलाब�ल धोरणे आिण ��तावाचंी रचना. हा 
�ि�कोन इतर �ि�कोन जसे क� उपयोिगतावाद िकंवा �रसोिस�झमपे�ा वेगळा आह,े जे 
अन�ुमे िविश� क�याण िकंवा साधना�ंया उपल�धतेवर भर देते. 

 
�मते�या �ि�कोनाची मळेु ए�र�टॉटल, अॅडम ि�मथ आिण काल� मा�स�कडे शोधली जाऊ 
शकतात, परतं ुअलीकडील दवेु ओळखणे श�य आहे. अथ�शा��-त�व� अम�य� सेन यांनी 
�ि�कोन आणला आिण त�ववे�ा माथा� न�ुबाम आिण मानवता आिण सामािजक 
शा�ातंील वाढ�या स�ंयेने िव�ानानंी माथा� न�ुबाम, एिलझाबेथ अडँरसन, जॉन 
अले�झाडंर, सिबना अि�करे आिण इतरासंार�या �या�या िवकासास हातभार लावला. 
�मता �ि�कोन असे �हणतो क� क�याण �ा� कर�याचे �वातं�य लोक काय क� शकतात 
आिण प�रणाम�व�प ते कोण�या �कारचे जीवन जग�यास स�म आहेत या�याशी सबंंिधत 
आहे. 

 

९.२ �मता ��ीकोन: म�ुय सकं�पना 
 

९.२.१ �काय� आिण �मता: 
�मता ��ीकोना�या क� ��थानी �मता आिण काय��णाली�या ��ीने क�याण समजून 
घे�याची एक आदश� बािंधलक� आह.े काय� �हणजे 'कृ�ये आिण �ाणी', �हणजे, मन�ुया�या 
िविवध अव�था आिण उप�म �याम�ये एखादी �य�� गुंतलेली असते जसे क� चागंले 
पोषण, ल�न करणे, िश�ण घेणे आिण �वास करणे. दसुरीकडे, �मता ही वा�तिवक िकंवा 
मूलभूत सधंी आहे जी �या�ंयाकडे या गो�ी आिण �ाणी सा�य कर�यासाठी (िकंवा 
उपल�ध) आहेत. �य��ची '�मता-सचं' ही �मताचंा सचं दश�वते �यामधून ती िकंवा ती 
िनवडू शकते, तर 'मूलभूत �मता' या श�दाचे दोन पया�यी अथ� आहेत: अ) "अिधक �गत 
�मता िवकिसत कर�यासाठी आव�यक असले�या �य��ची उपजत उपकरणे" जसे क� 
भाषण आिण भाषेची �मता, जी नवजात मलुाम�ये असते परतं ु �याचे पालनपोषण करणे 
आव�यक असते; िकंवा ब) जग�यासाठी आव�यक समज�या जाणा�या काही मूलभूत गो�ी 
कर�याचे �वातं�य आिण ग�रबी िकंवा इतर गभंीर विंचतता टाळ�यासाठी िकंवा �यातून 
म�ु हो�याचे �वातं�य. अशा �कार,े काय��मता ही �मता आहे जी साकारली गेली आहे. 
 
अशा�कार,े �मता �ि�कोन ल�यक� �ी मा�यमापंासून (लोकांकडे असलेली ससंाधने आिण 
साव�जिनक व�तू �याम�ये ते �वेश क� शकतात) ते शेवटपय�त (ते काय क� शकतात 
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आिण �या ससंाधने आिण व�तूंसह असू शकतात) बदलतात. �ि�कोन म�ये हे बदल वैध 
आहे कारण केवळ ससंाधने आिण व�तू हे सिुनि�त क� शकत नाहीत क� लोक �यांचे 
��य� �यवहार आिण �ा�यामं�ये �पातंर क� शकतील. 
 

�मता ��ीकोन थेट जीवनातील गणुव�ेवर ल� क� ि�त करते जे �य�� ��य�ात सा�य 
कर�यास स�म असतात. जीवनशैली�या या गणुव�ेचे िव�ेषण 'काय��मता' आिण '�मता' 
या मूलभूत सकं�पना�ंया ��ीने केले जाते. 
 
काय� �हणजे 'असणे आिण करणे' अशी ि�थती आहे जसे क� चागंले पोषण, आ�य असणे. 
�यानंा सा�य कर�यासाठी िनय�ु केले�या व�तूंपासून वेगळे केले पािहजे (जसे 'सायकल 
चालवणे' 'बाईक बाळग�यापे�ा वेगळे आहे). 
 
�मता �हणजे एखा�ा �य��ला �भावी �वेश असले�या मौ�यवान कृत�चा सचं. अशा 
�कार,े एखा�ा �य��ची �मता एखा�ा �य���या िविवध कामकाजा�या सयंोजनामंधून - 
िविवध �कार�या जीवनामंधील - िनवड�याचे �भावी �वातं�य दश�वते - ितला मू�य दे�याचे 
कारण आह.े (नतंर�या कामात, सेन एका �मते�या संचाऐवजी बह�वचन (िकंवा अगदी 
'�वातं�य') म�ये '�मता' चा सदंभ� देते, आिण ह े �यापक �मता सािह�याम�ये देखील 
सामा�य आह.े यामळेु िव�ेषणास सबंंिधत कामकाजा�या सचंावंर ल� क� ि�त कर�याची 
परवानगी िमळते. जीवनाचे िविश� पैलू, उदाहरणाथ�, सा�रता, आरो�य िकंवा राजक�य 
�वातं�याची �मता.) 
 
ससंाधने (जसे क� सायकल) इनपटु �हणून मानली जातात, परतं ु �याचें मू�य �य���या 
मौ�यवान काया�म�ये (जसे क� सायकिलंग) �पातं�रत कर�या�या �मतेवर अवलंबून 
असते, जे उदाहरणाथ�, �या�ंया वैयि�क शरीरिव�ान (जसे क� आरो�य), सामािजक 
िनकष, आिण भौितक वातावरण (जसे र��याची गणुव�ा). एखा�ा �य��ची �मता सचं 
�हणजे मौ�यवान कामकाजाचा सचं �याम�ये एखा�ा �य��ला वा�तिवक �वेश असतो. 
सा�य केलेले काय� �हणज े ते ��य�ात िनवडतात. उदाहरणाथ� , एखा�ा �य���या 
�मते�या संचात गितशीलतेशी सबंंिधत िविवध काया�म�ये �वेश असू शकतो, जसे क� 
चालणे, सायकल चालवणे, साव�जिनक बस वापरणे इ�यादी. ��य�ात कामावर ये�यासाठी 
�यानंी िनवडलेले काम साव�जिनक बस असू शकते. यिुटिलटी ह ेआउटपटु आिण फं�शिनगं 
दो�ही मानले जाते. उपय�ुता हे एक उ�पादन आहे कारण लोक काय करतात आिण 
नैसिग�क�र�या काय करतात याचा �या�ंया �यि�पर�वे क�याण�या भावनेवर प�रणाम होतो 
(उदाहरणाथ�, उ�हा�या िदवशी सायकल चालव�याचा आनंद). तथािप, �मता �ि�कोन 
�यि�िन� क�याण-आनदंी वाटण-े�वतः�या अिधकारात एक मौ�यवान काय��णाली �हणून 
मानतो आिण �मता चौकटीत समािव� करतो. 

 
९.२.२ �मता आिण वा�तिवक �वातं�य: 
सेन यांनी '�वातं�य' ही संक�पना माडंली. अनेक �कारची �वातं�ये आहेत (काही 
मौ�यवान, काही हािनकारक, काही ��ुलक) आिण '�वातं�य' चा अथ� वेगवेग�या 
लोकासंाठी िभ�न असू शकतो. सेन�या काया�चे सखोल वाचन हे �प� करते क� �मतानंा 
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�वातं�य आहे जर ते वा�तिवक सधंी �हणून समजले गेले. वा�तिवक �वातं�य �हणजे 
एखा�ाला हवे असलेले 'करणे आिण असणे' सा�य कर�यासाठी सव� आव�यक साधने 
असणे. हे औपचा�रक �वातं�याचा सदंभ� देत नाही, परतं ु ते सा�य कर�यासाठी ��य�, 
भरीव संधी. उदाहरणाथ� , एखा�ा �य��ला िनवडणकु�त मतदान कर�याचे औपचा�रक 
�वातं�य असू शकते, कारण �या �य��ला मतदानाचा अिधकार आहे. परतं ु�याला/ ितला 
मतदानाची परुशेी श�यता कमी असू शकते कारण काही िकलोमीटर दूर असले�या मतदान 
क� �ावर पोहोच�यासाठी कोणतीही वाहतूक सिुवधा िकंवा वाहन मालक� नाही. याउलट, 
दसुरी �य�� मतदान क� �ा�या जवळ राह� शकते, परतं ु सा�ंकृितक िकंवा सामािजक 
िनब�धामंळेु िकंवा िहसंाचारा�या धमक�मळेु �याला अ�ाप मतदानाचे खर े�वातं�य नसेल. 
�मता या अथा�ने वा�तिवक �वातं�य आहेत क� ते कोण�याही सभंा�य अडथ�यांसाठी 
द�ु�त केले जातात. 'काय� करणे' सहज�र�या हे दश�वते क� �या �मता जे �वखशुीने िकंवा 
बदलाने �ा� झा�या आहेत. उदाहरणाथ� , एखा�ा �य��ला मतदानाचे खर े�वातं�य असू 
शकते, परतं ु ते न िनवडणे िनवडू शकते आिण अशा �कार े �याला मतदानाचे कामकाज 
नसते. 

 

९.२.३ �पांतरण घटक: 
केवळ काहीतरी सा�य कर�याची �मता असणे परुसेे नाही. सेन �याला '�पातंरण घटक' 
�हणतात �यावर काया�चे यश अवलंबून असते. िव��यो�य व�तू आिण सेवा�ंया �व�पात 
ससंाधनामं�ये काही गणु असतात जे �यानंा लोकासंाठी �वार�य िनमा�ण करतात. 
उदाहरणाथ� , एखा�ा �य��ला बाईकम�ये �वार�य असू शकते कारण ती िविश� 
साम�ीपासून बनवलेली व�तू आहे, िविश� रगं, आकार िकंवा आकार आह,े परतं ुकारण ती 
आपली गती वाढवू शकते आिण ती चाल�यापे�ा चागंली आिण वेगवान आह.े चागं�या/ 
व�तूची ही वैिश�्ये कामकाजात योगदान दे�यास स�म करतात. दचुाक� काय��मता िकंवा 
गितशीलता स�म करते, एखा�ा �य��ला चाल�यापे�ा म�ुपणे आिण अिधक वेगाने हलवू 
शकते. 

 

एखादे चागंले/ उ�पादन आिण काही ‘�ाणी आिण कृ�ये’ यांची �ा�ी या�ंयात जवळचा सबंंध 
असतो. हा सबंंध '�पातंरण घटक' �हणून समजला जातो �याला असे समजले जाते: �या 
पदवीम�ये एखादी �य�� ससंाधनाचे काया�म�ये �पातंर क� शकते. उदाहरणाथ�, लहान 
वयात सायकल चालवायला िशकले�या स�म शरीरय�ी �य��म�ये उ�च �पातंरण घटक 
असतो, �यामळेु तो उ�पादन/सायकल काय��मतेने िफर�या�या �मतेम�ये बदलू शकतो. 
दसुरीकडे, शारी�रक अपंग�व असले�या �य��ला िकंवा �याला कधीही बाईक चालवायला 
िशकवले गेले नाही �या�याकडे �पातंरण घटक खूप कमी आहे. �पातंरण घटक अशा 
�कार ेदश�वतात क� एखादी व�तू िकंवा सेवेमधून िकती काय��मता �ा� क�न बाहेर पडू 
शकते; आिण वरील उदाहरणा�या बाबतीत, �य�� सायकलमधून िकती गितशीलतेने बाहेर 
पडू शकते. 
 
सेन िविवध �पातंरण घटक माडंतो �याचे तीन गटामं�ये वग�करण केले जाऊ शकते. सव� 
�पातंरण घटक एखा�ा �य��वर कसे काय� क� शकतात िकंवा ससंाधनाचंी वैिश�्ये 
काय��णालीम�ये �पातं�रत कर�यास म�ु होऊ शकतात यावर �भाव टाकतात, तरीही या 
घटकाचें �ोत िभ�न असू शकतात. 
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(१) वैयि�क /वैयि�क �पांतरण घटक - �य��चे अंतग�त घटक असतात, जसे क� 
चयापचय, शारी�रक ि�थती, आजाराशंी सबंंिधत िभ�नता, अपंग�व, वय आिण िलंग, वाचन 
कौश�य िकंवा बिु�म�ा. जर एखादी �य�� अपंग आहे िकंवा खराब शारी�रक आरो�याने 
��त आह,े िकंवा �याने सायकल िशकली नाही, तर गितशीलतेचे काय� स�म कर�यात 
बाईक मया�िदत मदत करले. समान काय��णाली सा�य कर�यासाठी, लोकानंा अ-मानक 
व�तूंसाठी िवशेष गरजा असू शकतात-जसे अपंग�वासाठी �ो�थेिट�स-िकंवा �यांना अिधक 
�मािणत व�तूंची आव�यकता असू शकते-जसे क� आतड्यासंबंंधी परजीव��या बाबतीत 
अित�र� अ�न. ल�ात �या क� यातील काही तोटे, जसे क� अंध�व, अगदी यो�य सहा�याने 
देखील पूण�पणे 'सधुार�यायो�य' असू शकत नाही. 
 
(२) �थािनक पया�वरण िविवधता - भौितक िकंवा अंगभूत वातावरणातून उदयास येते 
�याम�ये �य�� राहते. भौगोिलक घटक जसे �थान आिण हवामान, महामारीिव�ान आिण 
�दूषण आिण सम�ु आिण महासागराचंी उपि�थती िकंवा अनपुि�थती. बाधंले�या 
पया�वरणा�या पैलूंम�ये इमारती,र�ते आिण पूल, वाहतूक आिण दळणवळणाची साधने 
याचंी ि�थरता आहे. हे िविश� खच� लावू शकतात जसे क� कमी िकंवा जा�त महाग 
वातानकूुलन उपकरणे िकंवा कपड्याचंी आव�यकता. 
 
(३) सामािजक प�रि�थतीतील बदल - समाजातील घटक आहेत �याचंा एक सद�य 
आहे, जसे क� साव�जिनक सेवाचंी तरतूद, साव�जिनक धोरणे, िश�ण आिण सरु�ा, 
सामािजक िनयम, सामदुाियक सबंंधाचें �व�प, सामािजक पदान�ुम, अ�यायकारकपणे 
भेदभाव करणा�या प�ती., िकंवा जात, वग� िकंवा वािंशक िवभागणीशी सबंंिधत श�� सबंंध. 
 
वरील �यित�र�, इतर �पातंरण घटक आहेत, जे खालील�माणे आहेत: 
संबंधा�मक ��ीकोनात फरक- परपंरा आिण रीित�रवाज वत�न आिण वापरा�या अपेि�त 
मानका�ंया सिुवधा आव�यकता िनधा��रत करतात, जेणेक�न �ीमंत समाजातील सापे� 
उ�प�नाची दा�र�य् �मते�या प�रपूण� दा�र�य्ात बदलू शकते. उदाहरणाथ�, �वीकाय� 
कपड्या�ंया ��ीने 'लाज न बाळगता साव�जिनकपणे िदस�याची �मता' �या �थािनक 
आव�यकता मोठ्या �माणात बदलू शकतात.कुटंुबात िवतरण-कुटंुबातील िवतरणाचे िनयम, 
उदाहरणाथ� , मलेु आिण �ौढ, नर आिण मादी यां�यात अ�न आिण आरो�य-काळजीचे 
वाटप. 
 
�मता अपयशाचे िनदान, िकंवा �मतेम�ये ल�णीय पर�पर िभ�नता, जबाबदार सबंंिधत 
कारक मागा�कडे ल� देते. ल�ात �या क� यातील ब� याच पर�पर िभ�नता �य���या 
�मतेवर देखील �भाव टाकतील जे स�ुवातीपासून ससंाधनामं�ये �वेश करतात. 
उदाहरणाथ� , शारी�रक��्या अपंगानंा गितशीलता सार�या समान �मता सा�य 
कर�यासाठी अिधक महागड्या आव�यकता असतात, �याच वेळी �यानंा पिह�या �थानावर 
उ�प�न िमळवताना जा�त अडचण येते. 
 
सायकल�या उदाहरणाचा सदंभ� देत; एखा�ा �य���या गितशीलतेसाठी सायकल िकती 
योगदान देते हे �या �य���या शारी�रक ि�थतीवर (वैयि�क �पातंरण घटक), मिहलानंा 
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सायकल चालव�याची सामािजक परवानगी आहे क� नाही यासह सामािजक िनयम आिण 
�ि�कोन (सामािजक �पातंरण घटक) आिण स�य र��याचंी उपल�धता यावर अवलंबून 
असते. िकंवा दचुाक� माग� (पया�वरणीय �पातंरण घटक) यश िनि�त करले. 
 
�मता �ि�कोन सहसा ससंाधनांचे वैयि�क �मता आिण काया�म�ये �पातंर कर�यावर 
ल� क� ि�त करतो. काही िव�ानानंी असा यिु�वाद केला आहे क� हे खूप �यि�वादी आहे. 
�याचें िनरी�ण आहे क� अनेक �मता केवळ सामूिहक कृती�ार े ठेव�या जाऊ शकतात 
िकंवा �ा� के�या जाऊ शकतात. यामळेु 'सामूिहक �मता' या क�पनेला ज�म िमळाला 
आहे. उदाहरणाथ�, मै�ी, सहकाय�, समेंलनाची �मता केवळ इतर �य���या सबंंधातच 
साकारली जाईल. सा�ंकृितक सदंभ� देखील वैयि�क मागा�नी मलु�वर प�रणाम करतात 
आिण अशा �कार ेआ�ही �या �मताचंा पाठपरुावा करतो �यानंाही �भािवत करतात. या 
मागा�नी, सामािजक सबंंध, सामूिहक आिण मोठे सामािजक, सा�ंकृितक आिण आिथ�क 
स�ंथा�मक सदंभ� काही �मतासंाठी �पातंर घटक �हणून काय� करतात. 

 
९.२.४ अथ� भेद संपु�ीकरण: 
�पातंरण घटका�ंया सदंभा��या िव��, �मता ��ीकोन �प�पणे म�ुय िव�ेषणा�मक 
भेदावंर अवलंबून असतो: अथ�-समा� भेद. �ि�कोन या व�तिु�थतीवर जोर देतो क� आपण 
एखा�ा गो�ीचे मू�यमापन करताना नेहमी �प� असले पािहज,े मग आपण �याला �वतःला 
एक अंत �हणून मोल देतो, िकंवा एक मौ�यवान अंततः साधन �हणून. �मते�या 
��ीकोनात, पर�पर वैयि�क तलुनाचंी अंितम टोके �हणजे लोकाचंी �मता. याचा अथ� 
असा आहे क� �मता धोरण या धोरणांनी लोका�ंया �मतेवर तसेच �या�ंया काय��णालीवर 
िकती प�रणाम केला आहे �यानसुार धोरणे आिण इतर बदलाचें मू�याकंन करते. हे िवचारते 
क� लोक िनरोगी राह�यास स�म आहेत का आिण चागंले आरो�य सिुनि�त कर�यासाठी 
आिण �ो�साहन दे�यासाठी सव� ससंाधने आहेत का? हे या �मतेसाठी आव�यक 
ससंाधना�ंया साधनांची चौकशी करते जसे क� �व�छ पाणी, परुसेे �व�छता, आिण 
औषधोपचार, डॉ�टर, स�ंमणापासून सरं�ण, रोगाचें मूलभूत �ान आिण आरो�यिवषयक 
सम�या आिण हे उपि�थत आहेत क� नाही याची तपासणी. हे िवचारते क� लोकाचें चागंले 
पोषण झाले आहे का, आिण या �मते�या साकार�यासाठी अट�चे साधन, जसे क� परुसेे 
अ�न परुवठा आिण अ�न ह�क पूण� केले जात आहेत का. हे देखील िवचारते क� लोकानंा 
उ�च-गणुव�ेची िश�ण �णाली, वा�तिवक राजक�य सहभाग, सा�ंदाियक 
ि�याकलापामं�ये �वेश आहे जे काळजी आिण मै�ी वाढवतात आिण जे �यानंा दैनिंदन 
जीवनातील आ�हानांचा सामना कर�यास मदत करतात. 
 

९.२.५ मानवी िविवधता आिण एज�सीची कबूली: 
�मते�या �ि�कोनातील एक मह�वाची ठळक गो� �हणजे ती मानवी िविवधता समजते. 
�मता �ि�कोन िवतरक �याय �ि�कोन सार�या इतर मानक प�त�साठी मह�वाचे आह;े 
या आधारावर क� ते लोकामं�ये सपूंण� मानवी िविवधता मा�य करत नाहीत. ह ेदेखील �प� 
करते क� �मता �ि�कोन अनकूुल �ीवादी िव�ान िकंवा त�ववे�ाकंडून अनकूुल का मानले 
जाते जे काळजी आिण अपंग�वा�या सम�याशंी सबंंिधत आहेत. िव�ान त�ार करतात क� 
म�ुय �वाहातील नैितक आिण राजक�य ��ीकोन अ��य, उपेि�त आिण विंचत गटा�ंया 
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सम�याबं�ल तलुनेने उदासीन आहेत. ते असे िनरी�ण करतात क� �या लोका�ंया 
भिवत�याची सापे� अ��यता आहे जे �भावी-वशंीय, वािंशक आिण धािम�क गटाशंी सबंंिधत 
लोका�ंया स�म-नसले�या, 'काळजी-म�ु' गटाशंी सबंंिधत नाहीत. रगंाचे लोक, उपेि�त 
लोक, अपंग �य�� आिण ि�यांसारखे अनेक सामािजक अपंग गट �या िच�ात बसत 
नाहीत. 

 
अशा �कार े �मता �ि�कोन मानवी िविवधतेचा तीन �कार े िवचार करतो. सव��थम, हे 
मह�वपूण� मू�याकंना�मक जागा �हणून काय��मता आिण �मता�ंया बह�लतेवर ल� क� ि�त 
करतो. क�याण आिण क�याणकारी प�रणामा�ंया सकं�पना समजून घे�यात िव�ततृ 
प�रमाण आहेत. मू�याकंनादर�यान, काही गटासाठी काही प�रमाणे िवशेष मह�वाची असू 
शकतात, परतं ुइतरासंाठी कमी. दसुर े�हणज,े �मता �ि�कोन वैयि�क आिण सामािजक-
पया�वरणीय �पातंरण घटकांवर ल� क� ि�त क�न मानवी िविवधतेवर भर देतो �यामुळे 
व�तू आिण इतर ससंाधनांना काया�म�ये �पातं�रत करणे श�य होते. ह े सामािजक, 
स�ंथा�मक आिण पया�वरणीय �पध�वर देखील भर देते ज े �पातंरण घटक आिण थेट 
िनधा� �रत केले�या �मतेवर प�रणाम करते. ितसर,े �मता �ि�कोन मानवी एज�सी आिण 
लोका�ंया जीवनात �येयांची िविवधता मा�य करते, �यामळेु मानवी िविवधता �ितिबंिबत 
करतो. 
 
९.२.६ आंतरवैयि�क तुलनचेे मापक: 
�मता �ि�कोन 'काय��णाली' आिण '�मता' हे बह�ताशं �कार�या पर�पर वैयि�क 
मू�याकंनासंाठी सव��म मोजमाप मानतो. दसु�या श�दातं, ती पर�पर वैयि�क मू�यमापन 
लोका�ंया काय�प�ती आिण �या�ंया �मते�या ��ीने समजली पािहजे. '�ाणी आिण कृ�ये' 
एक� जीवन अिधक मौ�यवान बनवतात. क�याण (सा�य) �या पर�पर वैयि�क 
तलुनासंाठी 'कामकाज' ही ��तािवत सकं�पना आह,े तर '�मता' ही क�याण साध�या�या 
�वातं�या�या पर�पर वैयि�क तलुनाचंी सकं�पना आहे, �याला सेन 'क�याण �वातं�य' 
�हणून सबंोधतात. 

 

९.३ िन�कष� 
 
अशा �कार,े �मते�या �ि�कोनानसुार, सपूंण� क�याण, �वातं�य, �याय आिण िवकास हे 
लोका�ंया �मते�या ��ीने समजून घेतले पािहज.े जे �ासिंगक आहे ते केवळ �वतःच 
कोण�या संधी उपल�ध आहेत, �हणूनच िवभागीय आिण तकुड्या�ंया मागा�ने नाही तर 
�याऐवजी सभंा�य कामकाजा�या सचंाचें संयोजन लोकासंाठी खलेु आहे. �मता ��ीकोन 
�वतः�या फाय�ासाठी मािहती सकंलनाशी सबंंिधत नाही, परतं ु मू�याकंनासाठी 
मािहती�या यो�य वापराशी संबंिधत आहे. �मता सबंंिधत मािहती प�तशीरपणे आिथ�क 
मेि��ससाठी िव�ासाह� पूरक �हणून वापरली जाऊ शकते हे �दिश�त कर�यात �ि�कोन 
यश�वी आहे. सेन कबूल करतात क� �मता �ि�कोन हा �यायाचा िस�ातं नसून �भावी 
�वातं�या�या मू�याकंनाचा �ि�कोन आह.े 
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९.४ साराशं 
 
�मता �ि�कोन एक सै�ािंतक चौकट आह े �यात दोन मानक दावे समािव� आहेत: १) 
वैयि�क क�याणाचे मू�याकंन; २) सामािजक �यव�थाचें मू�याकंन आिण मू�याकंन; 
आिण ३) समाजातील सामािजक बदलाब�ल धोरणे आिण ��तावाचंी रचना. 
 
�मता ��ीकोन थेट जीवनातील गणुव�ेवर ल� क� ि�त करते जे �य�� ��य�ात सा�य 
कर�यास स�म असतात. जीवनशैली�या या गणुव�ेचे िव�ेषण 'कामकाज' आिण '�मता' 
या मूलभूत सकं�पना�ंया ��ीने केले जाते. 
 
केवळ काहीतरी सा�य कर�याची �मता असणे परुसेे नाही. वैयि�क, भौगोिलक, 
सामािजक, सा�ंकृितक, राजक�य, आरो�य आिण क�याण हे सेन �याला '�पातंरण घटक' 
�हणतात �यावर कामाचे यश अवलंबून असते. 
 
�मता �ि�कोन सहसा ससंाधनांचे वैयि�क �मता आिण काय��णालीम�ये �पातंर 
कर�यावर क� ि�त असतो. 
 
�मते�या �ि�कोनातील एक मह�वाची ठळक गो� �हणजे ती मानवी िविवधता समजते. 

 
सेन कबूल करतात क� �मता �ि�कोन हा �यायाचा िस�ांत नसून �भावी �वातं�या�या 
मू�याकंनाचा �ि�कोन आह.े 
 

९.५ सरावासाठीचे �� 
 
१. �मता ��ीकोनात अम�य� सेनचे योगदान तपासा. 
२. �मता �ि�कोना�या संदभा�त �मता आिण काया�चे मह�व तपासा. 
 

९.६ सदंभ� सूची 
 
�मता��ीकोन: 
संदभ� �ोत:https://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/ 
Clark, D.A.(ed.):  Economics and Social Research Council.  Retrieved from the 
Capability Approach: Its Development, critiques and Recent Advances 
http://www.gprg.org/ 
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९ब.२  अिधकार आधा�रत ��ीकोन: ��तावना 

९ब.२.१ सशंोधन आिण कृती 

९ब.२.२ दा�र�य् िनमू�लन 

९ब.२.३ अ�नाचा अिधकार 

९ब.२.४ रोजगाराची हमी 

९ब.३  िन�कष� 

९ब.४  साराशं 

९ब.५  सरावासाठीचे �� 

९ब.६  सदंभ� सूची 
 

९ब.१ उि��ये 
 

 अिधकारावंर आधा�रत �ि�कोनाचे म�ुय घटक तपासणे 

 अिधकारावंर आधा�रत �ि�कोन आिण सामािजक प�रवत�न या�ंयातील सबंंधांवर चचा�  
करणे 

 

९ब.२ अिधकार आधा�रत ��ीकोन: ��तावना 
 
िविवध िवकास स�ंथामं�ये स�ा सबंंधा�ंया सकारा�मक प�रवत�नावर प�रणाम कर�यासाठी 
अनेक िवकास स�ंथानंी अिधकारावंर आधा�रत �ि�कोनाला �ो�साहन िदले आहे. 
�ि�कोन धोरणे आिण काय��माचंी रचना, अंमलबजावणी, देखरखे आिण मू�यमापनात 
मानवािधकार आिण त�वाशंी सबंंिधत मानदडं समाकिलत करतो. ितचा म�यवत� �बंध 
समानता आिण सव� �कार�या भेदभावापंासून �वतं� आहे. अिधकारावंर आधा�रत 
�ि�कोन लाभा�या�ना 'ह�कधारक' �हणून गुतंवतो, �याचें आवाज ऐक�याचा माग� तयार 
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करतो आिण �यानंा पनुबा�धणी आिण िवकासात सि�य भूिमका बजाव�यास स�म करतो. 
हे गरज आधा�रत �ि�कोन�या िव�� आहे जे लाभा�या�ना समथ�न िकंवा सेवा �दान करते 
�यानंा काय कारवाई करावी याब�ल काहीच सागंता येत नाही. या िवभागात, आ�ही जीन 
�ेझ�या िलखाणां�या तलुनेत िवकासासाठी अिधकारावंर आधा�रत �ि�कोन पाह�. आपण 
ग�रबी, अ�न, रोजगार, सशंोधन आिण कृती यावर ल� क� ि�त क�. 

 
गरजा-आधा�रत �ि�कोन आिण अिधकार-आधा�रत �ि�कोन यात मूलभूत फरक आह.े 
दोघेही सम�या�ंया �कटीकरणावर ल� क� ि�त करतात आिण सम�याचंी �व�रत कारणे 
शोधतात, गरजा-आधा�रत �ि�कोन िन���य असतो, प�रणामा�ंया ल�यासाठी काय� 
करतो, वैध दावे या अथा�ने गरजा ओळखतो. ह े 'गरजा' पूण� कर�यावर ल� क� ि�त करते 
परतं ु स�मीकरण कमी करते. गरजा भागव�याची �ेरणा �हणून ते दान �वीकारते. 
साधारणपणे, यात अ�ंद �े�ीय �क�पाचंा समावेश असतो आिण धोरणावर नग�य भर 
देऊन सामािजक सदंभा�वर ल� क� ि�त केले जाते. दसुरीकडे अिधकारावंर आधा�रत 
�ि�कोन हा, प�रणाम आिण �ि�या उि��ा�ंया िदशेने काम कर�याचा �य�न करतो, तो 
अिधकारा�ंया �ा�ीवर भर दतेो. ह े देखील ओळखते क� अिधकार हे नेहमीच रा�याचे 
दािय�व दश�वतात आिण ते अिधकार केवळ स�मीकरणा�ार े�ा� केले जाऊ शकतात. दान 
हे समाधान आहे यावर िव�ास ठेवत नाही; �याऐवजी, असे नमूद केले आहे क� गरजा पूण� 
कर�यासाठी धमा�दाय अपरुी �ेरणा आह.े �या ��ीने, �यात आंतर�े�ीय, सम� �क�प 
आिण काय��म समािव� आहते. हे सम�ये�या िविवध सामािजक, आिथ�क, सा�ंकृितक, 
नागरी आिण राजक�य सदंभा�वर क� ि�त आह ेआिण धोरणा�मक आहे. 

 

९ब.२.१ संशोधन आिण कृती: 
जीन �ेझ �या�या िनबंधात कृती-आधा�रत सशंोधनावर ल� क� ि�त करतात, िकंवा 
"कृतीसाठी सशंोधन". 'से�स अडँ सॉिलडॅ�रटी: झोलावाला इकॉनॉिम�स फॉर ए�हरीवन' 
नावाचे प�ुतक जे �ेझने िलिहले आहे �याचे सशंोधनाचे उ�ी� �यावहा�रक बदलासाठी 
योगदान आहे. तो यिु�वाद करतो क� कृतीसाठी सशंोधन अ�ापन झालेले सशंोधन आहे - 
�यात वै�ािनक प�ती िकंवा व�तिुन� चौकशीशी तडजोड कर�याची आव�यकता नाही. 
तथािप, शै�िणक वतु�ळामं�ये सशंोधनासाठी पारपंा�रक �ि�कोनापासून ते काही मह�वपूण� 
मागा�नी िभ�न आहे. “ऑन �रसच� अडँ अॅ�शन” नावा�या लेखात, �ेझ सशंोधन आिण 
कृती�या पूरकतेसाठी यिु�वाद करतात आिण पारपंा�रक �ि�कोनाला आ�हान देतात 
आिण असे �ितपादन करतात क� कृतीम�ये सहभाग व�तिुन� चौकशीपासून िवचिलत 
होतो. 

 
सव��थम, कृती-आधा�रत सशंोधन हे �वतं� काय� नाही, तर �यात लोकशाही कृती आहे, 
�हणजेच लोकशाही माग� आिण स�ंथावंर आधा�रत कृती-साव�जिनक वादिववाद, मीिडया, 
�यायालये, िनवडणूक �ि�या आिण र��यावरील कारवाई इ. �यानंी कृती-आधा�रत 
सशंोधना�या एका उपय�ु �व�पाचे उदाहरण उ�ृत केले, जे म�ुय �वाहातील 
मा�यमामं�ये िदसणा�या काही �चाराचा �ितकार कर�यासाठी आहे. शै�िणक संशोधन 
�विचतच कृतीत गुतंलेले असते. ते हे िस� करते क� कृती-क� ि�त सशंोधनाची मह�वाची 
भूिमका आह,े आिण ित�यात �वतःच लोकशाही कृतीचा एक �कार बन�याची �मता आहे. 
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दसुर े �हणजे, सामािजक शा��ांनी "श�दशः वा�याशंशा�" �या जा�यात अडकणे 
टाळले पािहजे. सशंोधन वाचक-अनकूुल प�तीने सादर करणे आव�यक आहे आिण जर ते 
कृतीत �पातं�रत करायचे असेल तर �यापक �माणात जनतेला आकिष�त करणे आव�यक 
आहे. 
 
ितसर,े कृती-आधा�रत सशंोधन सरकारला बदलाचे म�ुय एजटं �हणून िवचार कर�या�या 
सामा�य �व�ृीचा �ितकार करते आिण हे "धोरणा�मक प�रणाम" �हणून वग�कृत केले�या 
शोधिनबंधा�ंया िन�कषा�म�ये िदसून येते. हे असे गहृीत धरते क� साव�जिनक धोरण हे ही 
म�ुय चलश�� आहे, परतं ु �ेझ असा यिु�वाद करतात क� �यावहा�रक बदल घडवून 
आण�याचे इतर माग� देखील आहेत. कृतीसाठी सशंोधन केवळ सरकारलाच न�हे तर 
मोठ्या �माणावर जनतेला सबंोिधत करते. 

 
चौथे, कृती-आधा�रत सशंोधन जे ि�या आिण सशंोधनाचा पारपंा�रक ��ीकोन 
आ�हाना�मकपणे िवरोधी ि�याकलाप �हणून आ�हान देते. पारपंा�रक �ि�कोन जे शै�िणक 
मंडळामं�ये लोकि�य आह ेते असे आह ेक� कृतीम�ये सहभाग व�तिुन�तेपासून दूर होतो. 
तथािप, व�तिुन�तेसाठी बौि�क �ामािणकपणा आव�यक आहे, �ढिन�याचंा �याग नाही. 
आपण हे ल�ात ठेवले पािहजे क� शै�िणक स�ंथा तट�थ जागा नाहीत. ��येक स�ंथा 
सरकार, िनधी स�ंथा आिण कॉप�रटे �े� यासार�या श���या इतर स�ंथाशंी एकि�त 
आह.े एखादी कृती एक उ�म डोळे उघडणारी असू शकते आिण अशा �कार े अिधक 
�बोिधत सशंोधनाम�ये योगदान देते, �यायोगे सशंोधनामळेु अिधक �भावी कृती होऊ 
शकते. 

 
पाचवा, कृतीसाठी सशंोधन देखील नैितक मानकावंर मागणी करते. शै�िणक 
कागदप�ामं�ये नैितक �टुी चोरी, सधंीसाधूपणा, फसवणूक आिण प�रणामाचें िनवडक 
अहवाल वगैर े �व�पात घडताना िदसतात. �याचें गभंीर प�रणाम होऊ शकतात िकंवा 
नसतात. सशंोधनाला वा�तिवक जीवना�या कृतीशी जोड�यास आ�हाने खूप जा�त 
असतात. आणखी एक नैितक म�ुा अिल�पणा राख�या�या ��ीने कृती-क� ि�त सशंोधनाशी 
सबंंिधत आहे तो �हणजे सामािजक िवकासा�या �े�ातील सशंोधन हे सशंोधन अनेकदा 
आ�हाला अशा लोकाशंी थेट सपंका�त आणते जे गरीबी आिण शोषणा�या अ�यतं �काराशंी 
झुजं देत आहेत. अशा प�रि�थतीत सहभागी न होणे कठीण आहे, सशंोधनाला कृतीशी 
जोड�याचे माग� शोध�याचे हे आणखी एक चागंले कारण आहे. 

 
सहावी, कृती-क� ि�त सशंोधनाची सबंंिधत मागणी �हणजे िनधी देणा�या एज�सीज आिण 
स�ंथावंरील बंधने टाळणे �यामळेु आम�या अिभ�य�� �वातं�यावर गदा येऊ शकते. 
खरचं, फंिडंग एज�सीजवर शै�िणक सशंोधनाचे अवलंबन ही एक गभंीर बाब आह.े काही 
पीएच.डी. या कामासाठी आता जागितक बकँ आिण कॉप�रटे �े�ाकडून पैसे िदले जात 
आहेत. काही फंिडंग एज�सीज नैितक मानकांचे पालन करतात आिण �वतं� आहेत, परतं ु
अनेक श���या सरंचनेचा अिवभा�य भाग आहेत, जे �क�पा�या तट�थतेशी �भावीपणे 
तडजोड क� शकतात. काही �करणामं�ये सशंोधकानंा िनधीचे नैितक �ोत शोधावे 



 

 

जीन �ेझ  अिधकार आधा�रत ��ीकोन 

 

127 

लागतील जसे क� �क�पाची भावना सामाियक िकंवा समथ�न देणा�या लोकाकंडून वैयि�क 
देण�या इ. 

 
शेवटचे पण चचा� , सवंाद आिण वादिववाद ही कृतीिभमखु सशंोधनाची आव�यक वैिश�्ये 
आहेत. जे�हा आपण ि�येत सामील होतो, ते�हा आपण अप�रहाय�पणे हातातील सम�यावंर 
मसूर िवचार िवकिसत करतो. शै�िणक वतु�ळामं�ये - वेग�या �कारचे - �यावसाियक 
पूवा��ह आिण दबाव देखील आहेत. ही प�रि�थती काही सरु�ा उपायांचा अवलंब क�न 
टाळता येऊ शकते, म�ुय�वे िविवध िवचारा�ंया लोकाशंी संवाद आिण वादिववादा�ंार.े �ेझ 
याचें िनरी�ण आहे क� सशंोधक, कृती-क� ि�त असोत अगर नसोत, जे�हा ते �वतःला 
साव�जिनक धोरणे तयार कर�यास स�म आहेत असे त� समजतात ते�हा ते धोकादायक 
ठ� शकतात.हे सागं�याची गरज नाही, कृतीसाठी सशंोधन हे एकतर वैध सशंोधनाचे 
�व�प असू शकते िकंवा ते आ�हाना�मक असू शकते - ते कोण�या �कार�या कृतीसाठी 
तयार आहे यावर बरचे काही अवलंबून असते. �ेझ दावा करतात क� कृतीसाठी 
सशंोधना�या अस�ंय श�यता आहेत िवशेषत: भारतासार�या देशात िजथे तलुनेने 
चागं�या लोकशाही स�ंथा मोठ्या सामािजक सम�यांसह एक� आहेत. 
 
९ब.२.२ दा�र�्यिनमू�लन: 
भारतातील अनेक सामािजक काय��मा�ंया सदंभा�त, सवा�त मोठी अडचण �हणजे पा� 
घराचंी िनवड. १९९० आिण २००० �या दशका�या स�ुवातीला, �यानंा 
"दा�र�य्रषेेखालील" (बीपीएल) कुटंुबापंय�त मया�िदत ठेव�याचा मानक �ि�कोन होता. 
बीपीएल कुटंुबाचंी ओळख करणे सोपे न�हते आिण अनेक तांि�क सम�या हो�या. िनयोजन 
आयोगाने परुवले�या दा�र�य्ा�या अंदाजावर आधा�रत रा�यिनहाय बीपीएल कुटंुबा�ंया 
स�ंयेवर मया�दा लाव�यात आ�या. या अंदाजामं�ये रा��ीय नमनुा सव��ण (एनएसएस) 
डेटा वाप�न मूलभूतपणे दरडोई �यय (एमपीसीई) पूव�-िनिद�� सीमारषेेखाली असले�या 
दा�र�य् रषेेखालील कुटंुबाचंी �मखु गणना समािव� आह.े ग�रबीचा अंदाज लाव�या�या 
आिण बीपीएल कुटंुबानंा ओळख�या�या मागा�म�ये येणा�या या �प� मया�दा आहते. 

 
वैध डेटा�या अनपुि�थतीत, �यवसाय िकंवा मालम�ा मालक� यासारखे �ॉ�सी सकेंतक 
वापरले जातात. िव�ासाह� सव��ण प�त��ार े एकि�त केले�या �ॉ�सी इंिडकेटस��या 
अ�प� �व�पामळेु, सपूंण� �ि�कोनात िहट-ऑर-िमस कॅर�ेटर होते. ही प�त बिह�कार 
�टुी (पा� घरानंा वगळणे) तसेच समावेश �टुी (अपा� कुटंुबानंा समािव� करणे) यासार�या 
जोखम�नी प�रपूण� आह.े तलुनेने कमी दा�र�य् रषेेवर आधा�रत दा�र�य् िनधा�रणाचे कडक 
�व�प, िनधा�रण �ि�येला मदत करत नाही. 

 
२००० �या स�ुवातीला, अनेक सामािजक काय��मांनी बीपीएल कुटंुबानंा ल�य केले. जर 
क� � सरकारला माग� िमळाला असता, तर एकाि�मक बाल िवकास सेवा (ICDS) आिण 
रा��ीय �ामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA) सारखे काय��म BPL कुटंुबासंाठी 
मया�िदत रािहले असते. तथािप, �या काळात, या सव� सामािजक फाय�ांना गरीब कुटंुबाचंा 
ह�क मानले पािहजे, जर सव� घरानंा नाही, तर �याला आधार िमळाला. बीपीएल 
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ल�यीकरण ह�कां�या �ि�कोनाशी त�वतः सहमत नाही, कारण ते अनेक गरीब घरांना 
वगळते देते. हळूहळू, बीपीएल ल�यीकरणाने तीन पया�यानंा माग� िदला. 

 
�थम, काही अिधकाराचें साव�ि�क�करण कर�यात आले. शालेय जेवण, उदाहरणाथ�, सव� 
मलुानंा, कमीतकमी सरकारी आिण सरकारी सहाि�यत शाळामं�ये परुव�यात आले. केवळ 
बीपीएल मलुानंा ओळखणे कठीण झाले असते. दसुर े �हणजे, काही काय��म �वय-ं
िनवडी�या त�वावर तयार केले गेले होते-लोकानंा सहभागी �हायचे क� नाही हे �वतः 
ठरिव�याची परवानगी. नरगेा ह ेयाचे एक �मखु उदाहरण आहे: ��येक �ामीण कुटंुब जॉब 
काड�साठी पा� आहे, परतं ु कामाची आव�यकता हे सिुनि�त करते क� बह�तेक नरगेा 
कामगार लोकस�ंये�या विंचत भागातून येतात. आतापय�त�या अ�यासानंी असे सचुवले 
आहे क� ही �वय-ंल�यीकरण �ि�या तलुनेने चागंली काम करते, िकमान नरगेा�या 
बाबतीत. ितसर,े रा��ीय अ�न सरु�ा कायदा (NFSA) लागू कर�या�या सदंभा�त, काही 
रा�यानंी "बिह�कृत �ि�कोन" �वीकारला, �यात �यानंी चागं�या कुटंुबानंा ओळखले आिण 
वगळले आिण इतर सवा�ना िकमान मूळ िनकषानंसुार समािव� केले. �यानंी साधे, मूत�, 
पारदश� आिण पडताळणीयो�य िनकष वापरले जसे क�: चार चाक� वाहनाची मालक�, 
जिमनीची मालक�, प�के घर इ. या �ि�कोनाचा म�ुय फायदा असा आह ेक� गरीब घरानंा 
वगळ�याचा धोका कमी आहे. वरील �यित�र�, रा��ीय आरो�य िवमा योजना (आरो�य 
िवमा काय��म) सार�या काही क� � परु�कृत काय��मामं�ये बीपीएल ल�यीकरण चालू 
आहे. 

 
९ब.२.३ अ�नाचा अिधकार: 
"अ�न अिधकार �करणात" सव��च �यायालया�या पिह�या आदेशापैंक� एक रा�य 
सरकारानंा सव� शासक�य आिण सरकारी सहाि�यत �ाथिमक शाळामं�ये िशजवलेले 
म�या�ह भोजन स�ु कर�याचे िनद�श िदले. २ order नो�ह�बर २००१ चा हा आदेश, 
��य�ात क� � सरकारने 1995 म�ये स�ु केले�या �ाथिमक िश�णासाठी रा��ीय पोषण 
सहा�य काय��मा�या (एनपीएनएसपीई) अंतग�त ज े आधीपासून अपेि�त होते ते 
कर�यासाठी ��य� सरकारांपे�ा अिधक काही केले नाही. एनपीएनएसपीईचे �ाथिमक 
शाळामं�ये िशजवलेले जेवण उि�� �दान करणे, पण �याऐवजी, कोरडा िशधा (गह� िकंवा 
तादंळाचा मािसक कोटा) तोपय�त शाळकरी मलुानंा िवत�रत केले गेले होते, आिण तेही 
सशत� होते; केवळ िनयिमत उपि�थती असले�या िव�ा�या�साठी. �यायालया�या आदेशाने 
सरकारला जे करायचे होते ते कर�यास �व�ृ केले गेले. 

 
कालातंराने, दपुारचे जेवण भारतातील सवा�त �भावी सामािजक काय��मापैंक� एक �हणून 
पािहले जाऊ लागले. अनेक अ�यासानंी शाळेतील उपि�थती, बाल पोषण आिण 
िव�ा�या��या यशावर �याचंा सकारा�मक �भाव दाखवला आहे. या योजनेला ��य� 
अंमलबजावणीपूव� काही वेळ लागला. स�ुवातीला शाळामं�ये िकचन शेड न�हते, मलुानंा 
�लेट न�ह�या, �व�छतेचा अभाव होता, आिण जेवण काटकसरीचे होते, तसेच अ�न 
िवषबाधा आिण जाितभेदाची काही �करणे न�दवली गेली. या योजनेशी सबंंिधत अवहेलना 
आिण स�मान हे से�स आिण सॉिलडॅ�रटी प�ुतकातील पिहले तीन िनबंध तयार करतात 
�हणजेच 'हगंर इन द �लास�म', 'इि�विलटी आिण म�या�ह जेवणासंाठी अ�न' आिण 'द 
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जॉय ऑफ लिन�ग' हे लेखा�ंया �वाहाचा भाग आहेत �याने �य�न केले �या वेळी दपुार�या 
जेवणातील यश आिण अपयशाचे अिधक सतंिुलत िच� �य� करणे हे उि�� सा�य केले. 

 
जीन �ेझने मलुाचें पोषण, �व�छता, पर�पर सहकाय�, पया�वरणीय जबाबदारी आिण बरचे 
काही िशकव�याची सधंी �हणून दपुारचे जेवण क�पकतेने कसे वापरले जाऊ शकते हे 
देखील पािहले आहे. जपान आिण �या�या शाळाचंा सदंभ� आहे �यात कधीकधी िश�क 
आिण मलेु शाळे�या मैदानावर वाढवणार े पौि�क अ�न दोघानंीही खा�ले होते. यामळेु 
�ेझला याची जाणीव झाली क� भारतात शालेय जेवणाचे पोषण, शै�िणक आिण सामािजक 
मू�य वाढव�यास अजून �चडं वाव आह.े साव�जिनक सेवे�या या महान उप�माची �ती�ा 
कर�याचे ��येक कारण समथ�नीय आहे. 
 
९ब.२.४ रोजगाराची हमी: 
भारताचा रा��ीय �ामीण रोजगार हमी कायदा, २००५ (NREGA) या सा�या-सरळ 
क�पनेवर आधा�रत आहे क� �या�ंयाकडे उपजीिवकेचे कोणतेही चागंले साधन नाही अशा 
लोकानंा िकमान �थािनक साव�जिनक कामांवर नोकरी कर�याचा अिधकार असावा. या 
काय�ानसुार, लोकानंा पंधरा िदवसा�ंया आत पेम�ट, मूलभूत कामा�या िठकाणी सिुवधा 
आिण काम न िद�यास बेरोजगारी भ�ा िमळ�याचा ह�क आहे. या काय�ाचा हेतू हा आह:े 
आिथ�क सरु�ा सधुारणे, �ामीण मिहलानंा स�म बनवणे, �ामसभा सि�य करणे, 
पया�वरणाचे र�ण करणे, सकंट �थलातंर िनयिं�त करणे, उ�पादक मालम�ा िनमा�ण करणे 
आिण सामािजक समतेला �ो�साहन देणे हे या काय�ाचे हेतू आहेत. 

 
��तािवत रोजगार हमी काय�ाला राजक�य प�, सामािजक चळवळी आिण मोठ्या 
�माणात जनतेने पािठंबा िदला आहे आिण �ामिवकास �थायी सिमती�या अलीकडील 
अहवालातून ते िदसून येते. तथािप, कॉप�रटे �े�ातील शि�शाली भाग आिण 
सरकारमधील �या�या सहयोग�चा िवरोध आहे. हे सामािजक �े�ात रा�या�या भूिमके�या 
"िकमान" �ि�कोनातून �जलेले आह.े हा यिु�वाद सहजासहजी फेटाळला जाऊ नये. 
भारतातील दा�र�य्िवरोधी काय��माचंी न�द उ�साहवध�क नाही. नॅशनल फूड फॉर वक�  
�ो�ाम (एनएफएफड��यूपी) वर अिभ�ाय सूिचत करतात क� हा काय��म �ामीण 
गरीबासंाठी सभंा�य जीवनरखेा आहे आिण �ामीण -शहरी �थलातंर कमी कर�यापासून ते 
उपय�ु मालम�े�या िनिम�तीपय�त इतर अनेक सकारा�मक प�रणाम आहेत. तथािप, या 
सभंा�यतेचा बराचसा भाग �यापक ��ाचारामळेु वाया गेला आहे जो म�टर रोल�या 
नावाम�ये खोटे फेरफार कर�या�या �पात िदसतो. 

 
या अनभुवातून बरचे काही िशक�यासारखे आहे. �थम, ��ाचार हे �ामीण िवकास 
काय��माचें अप�रवत�नीय वैिश�्य नाही. दसुर े�हणजे, साव�जिनक कामात ��ाचारािव�� 
लढ�याचा सव��म माग� �हणजे फसवणूक आिण फसवणकु��या पीिडतांना सश� बनवणे - 
मजरुापंासून स�ुवात करणे, �या�ंयासाठी जीवन आिण म�ृयूची बाब आहे. ितसर,े 
मािहतीचा अिधकार हे स�मीकरणाचे एक शि�शाली साधन आहे. रा��ीय मािहती 
अिधकार कायदा, जो पढुील मिह�यात अमलात येणार आहे, या सदंभा�त एक मोठी �गती 
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आहे. चौथा, एक कायदा पुरसेा नाही - कायदेशीर अिधकारानंा साव�जिनक जमाव 
�ि�येसह एक� केले पािहजे जे लोकानंा �या अिधकारांचा वापर कर�यास स�म करले. 

 
रोजगार हमी काय�ाचा आधार हा आहे क� ��येक �ौढ �य��ला वैधािनक िकमान वेतनात 
रोजगारा�या मूलभूत सधं�चा अिधकार आहे. कामा�या अिधकाराचे सरं�ण कर�याची 
रा�या�या जबाबदारीवर आधा�रत ही एक राजक�य पढुाकाराने कर�याची बाब आहे. 
��ाचाराचे अि�त�व ही जबाबदारी सोड�यासाठी िनिम� �हणून वाप� नये - �या�याशी 
लढले जाऊ शकते आिण केले पािहजे. 

 

९ब.३ िन�कष� 
 
अिधकार आधा�रत �ि�कोनाचा उ�ेश असमानते�या सम�यानंा हाताळणे आिण सव� 
�कार�या भेदभावािंवरोधात लढा देणे आहे. �ेझ हा �ि�कोन िविवध �े�ा�ंया सदंभा�त 
वापरतो �यावर सरकारी स�ंथा, �वयसेंवी स�ंथा आिण नागरी समाजाचे ल� आव�यक 
आहे. सामािजक �याया�या �ितब�तेसाठी ते �िस� आहेत. �यानंी भूक, द�ुकाळ, िश�ण, 
िलंग समानता, बालसगंोपन, शालेय आहार, रोजगाराची हमी इ�यादी िवकास अथ�शा�ाशी 
सबंंिधत अनेक मदु�्ावंर काम केले आहे. ते मानवशा�ासह मानक आिथ�क प�ती एक� 
कर�यासाठी ओळखले जातात, �यापक �े� काय� आिण गणुा�मक िव�ेषणा�ार ेसमिथ�त 
दैनिंदन जीवनाचा सहसबंंध डेझ �प� करतात. 

 

९ब.४ साराशं 
 
अिधकारावंर आधा�रत ��ीकोन धोरणे आिण काय��मांची रचना, अंमलबजावणी, देखरखे 
आिण मू�यमापनात मानवािधकार आिण त�वाशंी सबंंिधत मानदडं समाकिलत करते. 

 
�ेझ सशंोधन आिण कृती�या पूरकतेसाठी यिु�वाद करतात आिण पारपंा�रक �ि�कोनाला 
आ�हान देतात क� कृतीम�ये सहभाग व�तिुन� चौकशीपासून िवचिलत होतो. 
 
२००० �या स�ुवातीला, अनेक सामािजक काय��मांनी बीपीएल कुटंुबानंा ल�य केले. जर 
क� � सरकारला माग� िमळाला असता, तर एकाि�मक बाल िवकास सेवा (ICDS) आिण 
रा��ीय �ामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA) सारखे काय��म BPL कुटंुबासंाठी 
मया�िदत रािहले असते. 
 
अनेक अ�यासानंी शाळेतील उपि�थती, बाल पोषण आिण िव�ा�या��या यशावर �याचंा 
सकारा�मक �भाव दाखवला आहे. 
 
भारताचा रा��ीय �ामीण रोजगार हमी कायदा, २००५ (NREGA) या सा�या क�पनेवर 
आधा�रत आह ेक� �या�ंयाकडे उपजीिवकेचे कोणतेही चागंले साधन नाही अशा लोकानंा 
िकमान �थािनक साव�जिनक कामावंर नोकरी कर�याचा अिधकार असावा. 
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९ब.५ सरावासाठीचे �� 
 
१. अिधकार आधा�रत �ि�कोना�या म�ुय वैिश�्यावंर चचा� करा. 
२. अिधकारावंर आधा�रत �ि�कोनात जीन �ेझचे योगदान तपासा. 
३. "अिधकारावंर आधा�रत �ि�कोनाची क� �ीय क�पना समानता आिण सव� �कार�या 

भेदभावापंासून �वातं�य आह"े. चचा� करा 
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१०.१  ��तावना 
 
गे�या काही दशकामं�ये मिहला आिण िवकासासदंभा�तील वादिववादास आिण चच�ला वेग 
आला आहे. या आशयास मह�व �ा� झाले आह ेकारण मिहलाचंी ि�थती आिण आिथ�क 
िवकास ही सशंोधनाची दोन �मखु �े�े सबंंिधत आहेत: अलीकडे, िवकासाकडे कमी 
िवकिसत देशा�ंया सम�यांवर उपाय �हणून पािहले गेले आहे. एकवेळ आधिुनक पायाभूत 
सिुवधा िनमा�ण झा�या क� अथ��यव�था िवकिसत होईल आिण सव� आजारावंर तोडगा 
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काढेल आिण लोकाचें जीवन सधुारले. हे ��य असूनही, असे िदसून येते क� बह�तेक 
िवकसनशील देशामं�ये आिण सव� वगा�म�ये, िवकासामुळे ि�या�ंया प�रि�थतीम�ये 
थोडासा िदलासा िमळाला आहे, िवशेषत: प�ुषा�ंया सबंंधात हे आढळते. 
 
िवकासा�या सबंंधात मिहला�ंया सम�यासदंभा�त अनेक संशोधन �क�प हाती घे�यात 
आले आहेत, रा��ीय आिण आंतररा��ीय �तरावर चचा�स�े आिण प�रषदा आयोिजत 
के�या जात आहेत. या सवा�नी िवकासा�या बह�आयामी �या�ये�या गरजेकडे ल� वेधले 
आहे. याम�ये िवकासा�या आिथ�क पैलूंसह राजक�य, सामािजक आिण मानवी पैलूंचा 
समावेश असणे आव�यक आहे, हे देखील पािहले जाते क� िवकासाने प�ुष आिण 
ि�या�ंया उ�प�नातील अंतर वाढवले आहे आिण ि�या�ंया जीवनावर �याचा नकारा�मक 
प�रणाम झाला आह.े हे म�ुय�वे ि�यां�या दहुेरी भूिमका ओळख�यात िवकास 
िनयोजकाचंा अभाव आिण िवकास योजनासंाठी आधार �हणून ज�ुया �ढ�चा सतत 
एकसाची वापर यामळेु असे झाले आह.े 
 
मिहला आिण कामाची सकं�पना देखील अिधक �यापकपणे समजून घेणे आव�यक आहे, 
उदा िवशेषत: िवकास होत असताना �मश��तील मिहला�ंया सहभागाचे बदलते 
�व�प.या �करणात, मिहला आिण िवकासावरील काही िस�ातं, इ�टर बोझरप आिण 
मै�ेयी कृ�णराज यांचे या िवषयावरील पायाभूत िवचार, मिहलाचंा िवकासाशी सबंंध आिण 
िवकास िनद�शक आिण मिहला यावर �काश टाकला आह.े 
 

१०.२ िस�ातं: मिहला आिण िवकास 
 
आधिुनक समाजात ि�यांना द�ुयम दजा� आिण �याचें प�ुषाकंडून होणार े द�ुयमीकरण 
याचा इितहास आिण स�ंकृती�या स�ुवातीपासून शोध लागला आह.े आज, जसे समाज 
िवकासा�या मागा�वर चालत आह,े असे िदसून येते क� ि�यां�या ि�थतीत �प� आिण 
ल�णीय सधुारणा झालेली नाही. िवकासाचे फायदे समाजातील बह�स�ंय पु�ष 
लोकस�ंयेला िमळाले आहेत तर अस े िदसते क� ि�यावंर याचा िवप�रत प�रणाम झाला 
आहे. िवकासात मिहलाचंी भूिमका आिण ि�यावंर िवकासाचा प�रणाम यावर गभंीरपणे 
िवचार केला जात आह.े हे नवीन िस�ातं, काय�प�ती आिण सशंोधनाची गरज दश�िवत 
असताना, पूव��या बौि�क परपंरा आिण ��ीकोन समजून घेणे आिण िव�ेषण करणे 
आव�यक आहे. �हणून िवकास आिण ि�याशंी असले�या �या�या सबंंधाबं�ल काही 
िस�ातं थोड�यात माडंले आहेत.  
 
(i) मिहला�ंया ि�थतीकडे पाह�यासाठी िसमोन दी बहुा यानंी वापरलेला सा�ंकृितक 

�ैतवाद. 
(ii) सामािजक उ��ातंी िस�ांत �याने आधिुनक�करणाचा िस�ातं आिण भाडंवलशाही�या 

िवकासातील ट��याचें मा�स�वादी िव�ेषण दो�हीला ज�म िदला; 
(iii) िवकासवाद, �याने रा��ीय िवकासात मिहला�ंया सहभागाम�ये अडथळे ओळखले. 
(iv) परवलंबन िस�ातं �याने िवकास आिण अिवकिसततेचे �व�प तपासले. 
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१०.२.१ सां�कृितक �ैतवाद 
सा�ंकृितक �ैतवादा�या िस�ातंाचे �ेय िसमोन दी बहुा यानंा िदले जाऊ शकते �या 
समाजात �ीची द�ुयम ि�थती �प� कर�यासाठी �याचा वापर करतात. �या�ंया मते, 
ि�या�ंया  गौण ि�थतीचे मूळ अंशतः ित�या िनसगा�शी आिण अंशतः िनसगा��या 
स�ंकृतीशी असले�या सबंंधात आह.े मानवी समाजाचंा आिण स�ंकृतीचा साव�ि�क िवरोध 
आहे. प�ुष मा�, �या�या स�ंकृती�या मा�यमातून िनसगा��या मया�दा पार कर�यासाठी मोठे 
�य�न करतात. िनसगा�वर िनय�ंण ठेव�या�या �य�नात, प�ुष �ीपे�ा अिधक म�ु आहे 
जी ित�या पुन��पादन आिण जीवन िटकव�या�या काया��ार े नैसिग�क�र�या �ितबंिधत 
आहे. �याच वेळी, प�ुष �ीिशवाय जगू शकत नाही, �या�माणे तो िनसगा�पासून दूर जाऊ 
शकत नाही. प�रणामी, प�ुष �ीला िवरोधाभासी आिण िवरोधी भावनानंी मानतो. तो ितला 
मागे खेचतो आिण ितचा अपमान करतो. तो ित�यावर िनय�ंण ठेव�याची इ�छा करतो परतं ु
ितची सज�नशीलता पूण�पणे न� कर�यापासून पराव�ृ करतो. िहदूं स�ंकृतीसार�या काही 
स�ंकृत�म�ये, ही सिंद�धता सव�� �चिलत आह.े काही इतर स�ंकृतीम�ये, ि�या िनसग� 
आिण ल�िगक वत�नाचे िनयमन कर�यात �मखु भूिमका बजावतात. अशा �ैतवादी िस�ातंाचे 
मू�यमापन करताना, हे �वीकारले पािहजे क� जवळजवळ सव� �ात समाजामं�ये 
मिहला�ंया सामािजक आिण सा�ंकृितक ि�थतीम�ये काही समान साव�ि�क घटक  आहेत. 
तथािप, असा िस�ातं मिहला आिण समाजा�या ��ावर फारसा �काश टाकत नाही, कारण 
तो मानवी अि�त�वा�या मूलभूत �व�पा�या फरकाकंडे फारसे ल� देत नाही िकंवा तो 
बदलाशी सबंंिधत नाही. 
 
१०.२.२  सामािजक उ��ांती िस�ांत 
सामािजक उ��ातंी िस�ातंाने लोकस�ंये�या सतंलुन आिण �माचें वाढते िवभाजन आिण 
भेदभाव यामळेु समाजात �गतीशील बदल होत अस�याचे पािहले आहे. ि�याचंा बदलता 
दजा� आिण भूिमका यािवषयीचे �� देखील सामािजक उ��ातंी िस�ातंा�या म�ुाव�न 
समजून घेतला  गेला आह.े 
 
या िस�ातंानसुार, समाज सा�यापासून, जेथे काही �य�� अनेक काय� करतात, अशा 
जिटल समाजापंय�त असतात िजथे उ�च पातळीचे तं��ान, औपचा�रक स�ंथा आिण 
अिधक �यावसाियक िवशेष�ता असते. �मा�ंया िवभाजना�या आधारावर समाजाचंी 
वैिश�्ये अधोरिेखत क�न, सामािजक उ��ातंी िस�ातंाने समाजा- समाजामं�ये आिण 
समाजाअंतग�त असमानता �प� कर�याचा �य�न केला आह.े जसजसे िवशेषीकरण वाढते, 
��येक �िमक गट अिधक िवशेिषकृत बनतो आिण उ�पादकता देखील वाढते. अशा �कार े
िवशेषीकरणा�या िदशेने वाटचाल करणा�या समाजामं�ये उ�च पातळीची उ�पादकता असते 
आिण कमी िवशेषीकरण असले�या साधे समाज हे कमी उ�पादक आिण �हणून गरीब 
राहतात. गुतंागुतंी�या समाजांम�ये ते गट जे कमी िवशेष काय� करतात ते देखील कमी 
उ�पादक असतात आिण �हणून ते विंचत असतात. असमानता सामािजक उ��ातंी 
िस�ातंा�ार ेअशा �कार े �प� केली जाते. या यिु�वादाचा िव�तार करणे आिण िलंगानंा 
लागू करणे हे दश�िवते क� ि�या सामा�यतः अथ��यव�थे�या मागास �े�ाकडे ओढ�या 
गे�या आहेत, �या असमानतेला बळी पडतात. राजक�य सहभागावर सामािजक भेदभावाचा 
प�रणाम �प� कर�यासाठी हाच यिु�वाद वापरला गेला आहे. घरगतुी कामामं�ये आिण 
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राजकारण आिण �शासनातील वाढ�या भेदभावाने, मिहलानंा घरगतुी कामात 
अडकिव�यात आले आिण साव�जिनक िनण�य घे�यात भाग घे�यापासून दूर ठेव�यात आले. 
िवशेषीकृत रा�य, �यावसाियक सै�य आिण नोकरशाही�या वाढीमळेु समाज अिधक 
गुतंागुतंीचा झा�यामळेु ि�यांचे द�ुयम�व वाढले . 
 
१०.२.३  िवकासवाद 
िवकासा�मक �ि�कोनातून असे समजले गेले आहे क� आधिुनक�करणामळेु प�ुष आिण 
ि�यावंर वेगवेगळे प�रणाम झाले आहेत आिण हा ��ीकोण ि�यानंा िवकास �ि�येत 
सहभागी हो�यापासून रोख�याचे कारण शोध�याचा �य�न करतात. िवकासा�मक �ि�कोन 
मळुात सामािजक बदलानंा आधिुनक�करणा�या िस�ातंांपे�ा वेग�या �कार े पाहतो. हा 
फरक तीन मूलभूत क�पनामं�ये आढळू शकतो: 
 
१. समाजाला एक एकक �हणून पािहले जात नाही जेणेक�न एका �े�ात होणार ेबदल इतर 
�े�ात बदल घडवतील. �हणून िवकास िनयोजनाचा एक भाग �हणून उ�पादकता 
वाढव�यासाठी आणले�या तं��ानाचा ि�यांना प�ुषा�ंमाणे फायदा होत नाही. 
 
२. सामािजक बदला�या �ि�येम�ये येथे िवरोधाभास आहेत �यामळेु जरी केवळ रोजगारात 
वाढ झाली तरी मजरुी आिण कामा�या प�रि�थतीत बदल झाला नाही तर मिहलाचें शोषण 
वाढू शकते. 
 
३. समाजाला एका िविश� िदशेने ने�यासाठी जाग�क धोरणे आव�यक आहेत. याम�ये 
बा� श�� आिण रा��ीय नेते सकारा�मक भूिमका बजावतात. 
 
िवकास काय��म राबव�यात अपयश आ�यामळेु िवकासवा�ानंी िवकासातील मिहला�ंया  
सम�येवर सधुा�रत �ि�कोन �वीकारला. �यानंा असे वाटते क� ि�याकंडे तक� श�ु िनण�य 
घेणार े �हणून पाहणे मह�वाचे आहे. ते सागंतात क� �थूल रा��ीय उ�पादनाचे मू�य 
वाढव�यावर ल� क� ि�त के�याने, समाजाचे पूण� उ�पादन कमी मू�यािंकत केले जाते आिण 
िवतरणा�या ��ाकडे दलु�� केले जाते. ि�याचें योगदान हे एक लपलेले �े� आहे ह े
िवचारात घेतले जात नाही. याम�ये घरातंील अ-बाजारी काम, उदरिनवा�ही शेती आिण 
अनौपचा�रक �म बाजारात दलु�� करणे समािव� आहे, हे सव� प�ुषापें�ा ि�या अिधक 
वेळा करतात. यामळेु �याची उ�पादकता बािधत करणारी धोरणे देखील िनमा�ण झाली 
आहेत. ि�याचंी सामािजक भूिमका आिण उ�प�न िमळव�याची �मता कमी होत चालली 
आहे कारण बाजारात नसले�या कामांना सधुा�रत कर�याकडे फारसे ल� िदले जात नाही. 
इ�टर  बोझरप आिण इतरानंी �थूल रा��ीय उ�पादना�या खचा�चा ��ताव माडंला आह े
जेणेक�न मिहला�ंया कामाचा समावेश िवकास धोरणां�या िनिम�तीम�ये �या�ंया खचा�चे 
मू�याकंन समािव� कर�यासाठी धोरण �हणून केला जाईल. 
 
१०.२.४  परावलंबन िस�ांत 
ितस�या जगातील देशामंधील ग�रबी आिण मागासलेपणा�या िवकासवा�ा�ंया 
�प�ीकरणा�या असतंोषा�या प�रणाम�व�प परावलंबन िस�ातं िवकिसत झाला आहे. 
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�या�ंया तपासात आंतररा��ीय श��मळेु होणा�या या देशा�ंया िवकासातील अडथ�याकंडे 
ल� वेध�यात आले. औपचा�रक वसाहतवाद कमी झा�यानतंरही, पूव��या वसाहतवादी 
श��नी नववसाहतवादा�या नवीन वेशात ितस�या जागितक अथ��यव�थेवर िनय�ंण ठेवले, 
औ�ोिगक रा��ावंरील आिथ�क अवलंबनामळेु या देशांचा  मागासलेपणा कायम रािहला. 
ि�या�ंया बाबतीत, परावलंबन िस�ातं परुाणमतवादी मा�स�वा�ाशंी असहमती दश�िवतो.  
 
प�ुष आिण ि�यामंधील श�� सबंंध उ�पादन प�ती�या सदंभा�िशवाय  समजू शकत 
नाहीत, परावलंबन िस�ातं दश�िवतो क� उ�पादन प�ती ितस�या जगातील मिहलावंर कसा 
प�रणाम करते हे अवलंिब�वावर आधा�रत आंतररा��ीय �णालीचा भाग आहे. घरगतुी 
अथ��यव�थेम�ये ि�या�ंया िनवा�सनामळेु आिण मोठ्या समाजात देवाणघेवाणीसाठी 
माला�या उ�पादनात सहभागी हो�याची सधंी नाकार�यामुळे ि�याचंी गौणता आहे ह े
अिभजात मा�स�वादी �प�ीकरण वेगवेग�या �य�ी अ�ययना�ार े नाकारले गेले आह.े 
परावलंबन िस�ातं �प� करतो क� जर औ�ोिगक भाडंवलशाही ि�यांना अथ��यव�थे�या 
काठावर ठेवते. तर ितस�या जगातील भाडंवलशाही �याचें �थान आणखी कठीण करते. 
आि�त रा��ामंधील  भाडंवलशाहीत  कृषी, घरगतुी नोकर, र��यावरील िव�ेते आिण 
वे�या आिण अशा �कार�या थोड�यात, अनौपचा�रक �म बाजारा�या �े�ामं�ये असमान 
�माणात नोक�या करणा�या ि�या आढळतात. ि�यासंबंंधी परावलंबन िस�ातंाचे मह�वाचे 
वैिश�्य �हणजे ते सामािजक��्या उ�पादक आिण घरगतुी कामामं�ये फरक करत नाही, 
सव� मिहलाचें काम एक �हणून घेतले जाते आिण एकसारखे मानले जाते. असे असले तरी 
सपूंण� समाजा�या आिथ�क ि�थतीसाठी मिहला�ंया भूिमकेला आिण ि�थतीला अधोरिेखत 
करते जी शेवटी आंतररा��ीय �णाली�ार ेिनि�त केली जाते. 
 

१०.३ मिहला आिण िवकास- इ�टर बोझरप 
 
इ�टर बोझरपचा मिहला आिण िवकासाचा अ�यास इ�टर बोझरपला खूप मोठा आहे �याचे 
या �े�ातील योगदान खूप ल�णीय आहे. 'मिहला आिण िवकास' या ित�या अ�ग�य 
काया��ार े ितने �थम ल� वेधले क� िवकास आिण सबंंिधत सामािजक बदलाचंी �ि�या 
मिहला�ंया जीवनावर कसा प�रणाम करत आहे. ती �हणते क� ि�याचंी ि�थती आिण 
आिथ�क िवकास ही दोन ल�णीय �े�े आहेत �यात सशंोधन आव�यक आहे आिण ते  
यो�य�र�या आयोिजत केले जात आहे िवशेषतः ितस�या जगात. या देशातंील मिहलावंरील 
अ�यासातून असे िदसून आले आह ेक� �मश��तील मिहला�ंया सम�या िविच� आहेत. 
ि�यावंर कामाचे ओझे जा�त असते तर �याचें �य�न अंशतः वाया जातात कारण 
�या�ंयाकडे �या�ंया समाजातील प�ुष �मश��पे�ा कमी �िश�ण आिण अगदी आिदम 
उपकरणे असतात. यामळेु ितस�या जगातील ि�यांची कामकाजाची प�रि�थती 
सधुार�यासाठी अिधक सशंोधन कर�याची गरज िनमा�ण झाली आह,े िवशेषत: घरगतुी 
कामात आिण �ामीण भागातील मिहलानंा आिण �यानंा कामगार बाजारपेठेत अिधक 
चागं�या �कार े�वेश दे�यासाठी हे आव�यक आहे. बोझरप असे �हणते क� ि�या आिण 
िवकासा�या अ�यासावर आ�ेप घे�यात आला आहे कारण ते म�ुय�वे �म बाजार आिण 
उ�पादकते�या सम�यावंर ताण देतात. �याला ि�यानंा भेडसावणारी मोठी सम�या �हणून 
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पािहले जात नाही. अ�यास दश�िवतो क� िवकसनशील देशांतील ि�या शेती, ह�तकला, 
�यापार िकंवा बाधंकाम �े�ात सि�यपणे सहभागी आहेत आिण अशा कामा�ार े�वतःला 
आिण �या�ंया कुटंुिबयानंा आधार देतात. �म काया�त पूण�पणे �य�त असूनही, �याचंी 
सामािजक ि�थती गौण रािहली आहे. तेथे, िवशेषत: प�ुषा�ंया कुटंुबातील सद�यां�या 
सबंंधात ि�या�ंया ि�थतीचा अ�यास हा म�ुय म�ुा आहे आिण �म बाजारा�या 
अ�यासाला �ाधा�य िदले पािहजे. 
 
तथािप, ितस�या जगातील देशामं�ये, ि�याचें गौण �थान कायदेशीर िकंवा �थागत 
िनयमामंधून �ा� होते जे ि�या बदलू शकत नाहीत. प�रणामी, आतील ि�थतीसह आिथ�क 
�वय-ंआधार अि�त�वात आह.े काही देशामं�ये मिहलानंा घट�फोटाचा अिधकार, 
घट�फोट िकंवा िवधवापणा�या बाबतीत ित�या मलुाचें पालक�व देऊन मिहला�ंया 
कायदेशीर ि�थतीत मह�वाचे बदल झाले आहेत. परतं,ु यामळेु ि�या�ंया वा�तिवक 
कुटंुबातील ि�थतीम�ये बदल झाले नाहीत. बह�ताशं िवकसनशील देशामं�येही आिथ�क 
बदल होत आहेत. या बदलामळेु मिहलानंा �वतःचे समथ�न करणे अिधक कठीण होत आहे. 
ि�याचें काम म�ुयतः अनौपचा�रक �े�ात िकंवा घरात असते. जर ि�यानंा पैसे 
कमव�याची सधंी नसेल तर �याचें पु�षावंरील अवलंिब�व वाढेल आिण �यांची सामािजक 
कौटंुिबक ि�थती वाढेल -कायदेशीर अवलंबन असूनही ते वाढेल. 
 
मिहला आिण िवकासावरील अ�यास हा िवकास �ि�ये�या अ�यासाशी जोडला गेला 
पािहजे. या �ि�येत, काही गटानंा िवकासा�या फाय�ांचा मोठा वाटा िमळतो तर इतर 
िवकासा�या बळी ठ� शकतात कारण �या�ंया उ�पादनां�या ि�याकलाप िकंवा कौश�याचंी 
जागा नवीन, अिधक उ�पादक िकंवा काय��म उप�मानंी घेतली जाऊ शकते. प�ुष आिण 
ि�या दोघेही िवकासाचे बळी ठ� शकतात परतं ु बह�तेक ि�याच िवकासा�या �ितकूल 
प�रणामानंा बळी पडतात. हे असे घडते कारण ि�यानंा खालील कारणामंळेु नवीन 
प�रि�थतीशी जळुवून घेणे अिधक कठीण वाटते. 
(i) कौटंुिबक जबाबदा�यामंळेु �या प�ुषापें�ा कमी गितशील आहेत;  
(ii) पारपंा�रकपणे �या�ंया �यवसायांची िनवड अिधक मया�िदत आह े
(iii) �या�ंयाकडे सहसा कमी िश�ण आिण �िश�ण असते॰ 
(iv) �यानंा भरतीम�ये ल�िगक भेदभावाचा सामना करावा लागतो. तसेच, िवकसनशील 

देशामं�ये, मिहला �मश��ची बरीच मोठी ट�केवारी पारपंा�रक �यवसायामं�ये सामील 
आहे जी हळूहळू नवीन उ�ोगानंी आिथ�क िवकासात बदलली आहे. हे साधारणपणे 
ितस�या जगातील देशातंील मिहला�ंया मोठ्या स�ंयेने िवकासावर िवपरीत प�रणाम 
होत अस�याचे दश�वते. 

 
ितस�या जगातील िविवध देशांम�ये आधिुनक�करण आिण आिथ�क वाढीचा वेग खूप िभ�न 
आहे. मिहलानंा उपल�ध असले�या �यावसाियक सधंी नैसिग�क ससंाधनामंधील फरक, 
मानवी आिण भौितक भाडंवलाचा साठा, पररा�� सबंंध आिण सरकारी धोरणाशंी सबंंिधत 
आहेत. �या देशातं आिथ�क वाढ वेगाने होते �या घराबाहेर मिहला�ंया कामाकडे पाह�याचा 
�ि�कोनही झपाट्याने बदलत आह े आिण ि�या �म बाजारात सामील होत आहेत, 
�याउलट, �या देशामं�ये आिथ�क वाढ मंद आहे आिण लोकस�ंया वाढ वेगवान आह,े 
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आिथ�क��्या दबु�ल घटकामंधील मिहलानंा �या�ंया मोठ्या कुटंुबानंा आधार दे�यासाठी 
�हणून बाजारपेठ, �यापार आिण घरगतुी सेवा यासार�या आधीच गद��या �यवसायाम�ये 
स�� केली जाते. अशा�कार,े िवकसनशील देशामं�ये ि�यांना �याचंी ि�थती सधुार�यास 
मदत कर�यासाठी, लागू कर�या�या िवकासाचे नमुने �या िविश� देशातील मिहला�ंया 
कामाची आिथ�क प�रि�थती, स�ंथा�मक प�ती आिण �ि�कोन िवचारात घेणे आव�यक 
आहे. िवकसनशील देशाला फ� 'वे�टन� ' िकंवा 'पया�यी' असे िवकास मॉडेल लागू कर�यात 
काही अथ� नाही. 
 

१०.४  मिहला आिण िवकास मै�ेयी कृ�णराज : 
 
मिहला आिण िवकासाबाबत अजून एक ��ीकोन मै�ेयी कृ�णराज यांनी माडंला आह.े 
ित�या मते, अिवकिसत आिण िवकास �ि�येला मिहलासंाठी खूप मह�व आहे. ि�यां�या 
ि�थतीवर िवकासाचा काय प�रणाम होतो हे ते�हाच समजले जाऊ शकते जे�हा ि�यावंर 
अ�याचार पूण�पणे शोषक जागितक �यव�थेशी जोडला जातो �याचा िवकास हा एक भाग 
आहे. ती ठामपणे सागंते क� वा�तिवक घडामोडी �हणजे शोषक �यव�था सपंवणे आिण 
�ीमंत आिण गरीब रा��ामंधील िवशाल अंतर कमी करणे. िवकासाचा ि�यांवर झालेला 
िवप�रत प�रणाम केवळ िवकासाचे �व�प बदल�यासच बदलू शकतो.1980 म�ये 
कोपेनहेगन येथे मिहलासंाठी यू.एन. दशकातील जागितक प�रषदेने िवकासाची �या�या 
खालील�माणे केली आहे, "येथे िवकासाचा पढुील�माणे अथ� लावला जातो 
 
“राजक�य, आिथ�क, सामािजक, सा�ंकृितक आिण मानवी जीवनाचे इतर प�रमाण तसेच 
आिथ�क आिण इतर भौितक ससंाधनाचंा िवकास आिण मानवी �य��ची शारी�रक, नैितक, 
बौि�क आिण सा�ंकृितक वाढ. मिहलाचंी ि�थती सधुार�यासाठी �ी आिण प�ुष दोघां�या 
�ि�कोनात आिण भूिमकेत बदल आव�यक आहे. मिहला�ंया िवकासाकडे केवळ सामािजक 
िवकासातील सम�या �हणून पािहले जाऊ नये तर िवकासा�या ��येक प�रमाणात एक 
आव�यक घटक �हणून पािहले पािहज.े" 
 
१०.४.१  िवकास आिण मिहलांचे परावलंिब�व: 
मै�ेयी कृ�णराज सागंतात क� िवकासा�या �ि�येत खर ं तर अिवकिसत आिण ि�यांचे 
अिधक अवलंिब�व िनमा�ण झाले आह.े हे िवशेषतः भारतासार�या िवकसनशील देशा�ंया 
बाबतीत आहे.पूव� वसाहतीक आिण पूव�-औ�ोिगक आिण भाडंवलशाहीपूव� भारतात एक 
�गत तं��ान आिण परुसेे ससंाधन �यव�थापन होते �याने लोकानंा सोपी जीवनशैली 
�दान केली होती. पूव�कडून पि�मेकडे मोठ्या �माणात तं��ान ह�तातंरण देखील होते जे 
आज पूण�पणे उलट झाले आह.े आज भारताकडे अथ��यव�थेचे एक छोटे आधिुनक आिण 
िवकिसत �े� आहे जे सघंिटत �े� आह े तर मोठे �े� असघंिटत �े� नावा�या 
उ�पादना�या छोट्या यिुनट्सम�ये िवखरुलेले आहे. ि�या, �या�ंया गौण ि�थतीमळेु आिण 
िवशेष सामािजक जबाबदा�यामंळेु बह�तेक असघंिटत �े�ात ओढ�या जातात. िवकासा�मक 
�ि�यानंी िनसगा�शी पूव�चे सतंलुनही न� केले आह,े पया�वरणा�या �हासावर भार टाकून 
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मिहलासंाठी िवशेष सम�या िनमा�ण के�या आहेत. परदेशी �यापारा�या दबावामळेु, ि�यांना 
िनया�त-क� ि�त उ�ोगामं�ये �व�त कामगार �हणून वापरले जाते. 
 
कृ�णराज पढेु सागंतात क�, ि�याचंी राजक�य अथ��यव�था ही िपतसृ�े�या सतत�या 
िवचारसरणी�या अधीन आहे. ही िवचारधारा िलंगामंधील असमान, भेदभावपूण� आिण 
जाचक सबंंध कायम ठेवते. हे सबंंध उ�पादना�या मा�यमातून भौितक आधारातून �याचंी 
ताकद िमळवतात �यायोगे �म आिण कुटंुबातील �ीची भूिमका ितला परावलंबी अव�थेत 
सोडते. ि�यांवरील भेदभाव आिण �या�ंया अधीनतेला भारताम�ये समाजीकरण, 
रीती�रवाज आिण प�त��ार े अिधक �ो�सािहत केले जाते. िवकासासाठी वापर�या 
जाणा�या �ा�पाने या सरंचना बदल�याचा आिण ि�यांना िवकासा�मक सहभागासाठी 
आधार दे�याचा �य�न केला नाही. प�ुष वच��वा�या सतत सरंचनांनी मिहलानंा िवकासाचा 
कोणताही लाभ िमळ�यापासून रोखले आह.े िशवाय, पारपंा�रक मू�यावंर लादलेले 
�यापारीकरणाने मिहलासंाठी दःुखद प�रणाम आणले आहेत. ि�यावंरील वाढती िहंसा 
आिण िविवध �कार�या शोषणा�ार े मिहलाचें सामा�य अवमू�यन हे या नवीन िवकाराचें 
अिभ�य�� आहेत. सती, बालिववाह िकंवा �ी�ूणह�या यासार�या ि�यािंव���या ज�ुया 
समाजिवघातक प�त�ची जागा न�याने घेतली गेली आहे जसे क� ह�ड्ंयाची मागणी पूण� न 
झा�यामळेु वधूस जाळणे आिण �ी �ूणह�या, इ�यादी. 
 
ि�यािंव�� भेदभाव भयकंर आहे आिण िवकासामळेु स�ुा याचा प�रणाम सव� वगा��या 
मिहलावंर होतो, परतं ु �यापे�ा जा�त गरीब मिहला �यानंा �भावी मानवी अि�त�वासाठी 
आव�यक असले�या सामािजक ससंाधनामं�ये कमी �वेश आहे उदा; िश�ण, आरो�य 
आिण रोजगार. �यानंा स�ा आिण अिधकारात �वेश नाकारला जातो आिण अशा �कार ेते 
�वतःचा आवाज उठिव�या�या सधंीपासून विंचत राहतात. िवकासाने आणले�या 
बदलामंळेु ि�या�ंया िवरोधाभासामं�ये वाढ झाली आहे असे वाटते क� �याचें �व�प 
वेगवेग�या वगा�म�ये आिण स�ंकृतीम�ये िभ�न आहेत. 
 
आतापय�त �वीकारले�या ि�यां�या ि�थतीत सधुारणा कर�या�या धोरणांचा फारसा 
प�रणाम झाला नाही कारण ते ि�या�ंया अधीनतेला कारणीभूत असले�या प�रि�थती 
बदल�याचा �य�न करत नाहीत परतं ु फ� काही �प� नकारा�मक अिभ�य�� दूर 
कर�याचा उ�ेश आहे. देशातील ि�याचें वाढते िसमंतीकरण आिण दबु�लीकरण आिण 
मिहलावंरील वाढ�या िहसंाचारामळेु हे िनमू�लन �भावी ठरले नाही. 
 

१०.५  मिहलाचंा िवकासाशी सबंधं 
 
िवकास हा आज प�रि�थतीचे अप�य �हणून �वीकारले जाते �या�ार ेसव� मानवाचंी �मता 
पूण� केली जाऊ शकते. यात अथा�तच मिहलाचंा समावेश आहे. तथािप असे िदसते क� 
िवकासाने केवळ ि�यानंाच गमावले नाही तर �याने �यानंा दखुिवले आिण शोषण केले 
आहे.  मिहला अ�ाप िवकास �ि�येत भागीदार बन�या नाहीत. आिशया,आि�का आिण 
दि�ण अमे�रकेतील िवकसनशील देशातंील िवकास सािह�य दोन �व�ृ�कडे िनद�िशत 
करते.  
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 (१) प�ुष आिण ि�यामंधील अि�त�वा�या आिण वाढी�या सधं�म�ये असमानता 
अि�त�वात आह.े 
 
 (२) िवकास दडपशाहीचे नवीन �कार आणत आहे आिण ि�यां�या अधीनता, मिहलाचंा 
दजा� अजूनही द�ुयम आहे. िनण�य घे�यापासून वगळून ित�या �यि�म�वाचे अवमू�यन 
के�याने ती मूलतः एक आि�त �य�� आह.े ि�या�ंया म�ु�ला िपतसृ�ा आिण वच��व 
िनिम�तीमळेु  अडथळा आला आहे. ि�याचें योगदान आिण �वतं� अि�मतेस मा�यता 
दे�यास समाजाने नकार िद�याने हे घड�याचे िदसून येते. 
 
ि�या घर आिण समाजातील सेवा�ंार ेजागितक अथ��यव�थे�या मोठ्या भागाला आधार 
देतात. मिहलानंी नेहमीच काम केले आह ेआिण अथ��यव�थेचा �या एक भाग आहते जरी 
�याचें बरचे काम कामा�या �या�येत समािव� नाही. मिहलाचें काम, कमी दजा�, कमी वेतन 
आिण कमी कौश�यानंी ��त आहे. सािं�यक� आिण वैचा�रक िव�ेषणाम�ये पूवा��ह आिण 
पूव��हा�ंया कारणा�तव, ि�यानंी केलेले बरचेसे काम अिधकृतपणे गैर-आिथ�क ि�या 
�हणून वण�न केले गेले आहे.  
 
ि�या �ा म�ुय अ�न उ�पादक, अ�न परुवठा करणा� या आिण िवतरक अस�या तरी 
ि�यापें�ा जा�त अ�न िमळवणार े प�ुष आहेत, ि�यानंा जिमनी�या मालक�पासून व 
तं��ाना�या िवकासापासून वगळ�यात आले आहे या व�तिु�थतीत एक �प� िवसगंती 
िदसून येते. िवकासाने अ�ाप ि�यांना �या �ि�येत समानतेने समिव� करणे बाक� आहे. 
 

१०.६  िवकास िनद�शक आिण मिहला  
 
ि�या सामािजक-आिथ�क, वाढी�या �ि�येवर वेग�या �कार े प�रणाम करतात आिण या 
िवकासाने आणले�या बदलामंुळे िभ�न �भािवत होतात. िवकासासाठी ि�यांचे योगदान 
तसेच िवकासाचा ि�यांवर होणारा प�रणाम या दो�ह�चे पया�� पकड�यात िकंवा सपंादन 
कर�यात  पारपंा�रक उपाय आिण िनद�शक परुसेे अपयशी ठरले आहेत. �यामळेु िलंग 
सवेंदनशील िवकास िनद�शक असणे आव�यक आह.े 
 
अिलकड�या वषा�त मानव िवकास िनद�शांक हा िनवडीचा िवकास िनद�शक बनला आहे. 
मानव िवकास िनद�शाकंाम�ये �ौढ सा�रता, आयमुा�न आिण �यश�� समानता असे तीन 
घटक आहेत. तीन पैक� पिहले दोन गैर-आिथ�क सकेंतक आहेत. रिँकंग देशातील मानव 
िवकास िनद�शका�या  वापराने सव��, िवशेषत: िश�णाम�ये �ी आिण प�ुष या�ंयाम�ये 
असलेले �चडं अंतर िदसून आले आहे. िश�णा�या सव� �तरावंर �वेशाची असमानता 
(�ाथिमक, मा�यिमक,िव�ापीठ) हा मिहलािंव�� फ� एक भेदभाव करणारा घटक आहे. 
 
१. 1980 �या स�ुवातीला मिहलाचंी कामे मोजली जावीत आिण सकल रा��ीय 
उ�पादनाम�ये समािव� करावी अशी मागणी होती. कोपनहेगनम�ये आंतररा��ीय �तरावर 
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मिहलासंाठी�या  दशका�या म�यावधी मू�याकंनादर�यान हा म�ुा उपि�थत कर�यात 
आला. गे�या वीस वषा�म�ये, िविवध देशा�ंया सकल रा��ीय उ�पादना�या गणनेत 
मिहला�ंया कामाचा समावेश कर�यासाठी अनेक �य�न केले गेले आहेत. तथािप, या 
गणनेची पूव�अट "गैर-आिथ�क ि�याकलापावंर क� ि�त" होती �यात अिधकृत 
आकडेवारीम�ये मा�यता नसले�या मिहला�ंया पंचाह�र ट�के कामाचंा समावेश आह.े 
 
जागितक बकेँ�या 1991 �या जागितक िवकास अहवालात आिथ�क िवकासाला "भौितक 
वापर, िश�ण, आरो�य आिण पया�वरण याचंा समावेश असले�या जीवनमानात शा�त वाढ" 
अशी �या�या केली आह.े या अहवालात सकल रा��ीय उ�पादनासह नऊ िनद�शकही 
�कािशत कर�यात आले आहेत �यात िलंगाधार े मािहतीचे पथृ�करण कर�याचा �य�न 
होता. इतर सव� िवकास िनद�शक �हणज,े िश�ण, �मश��चा सहभाग, आरो�याचे सपंादन, 
ससंदेतील जागाचंी स�ंया, मोठ्या स�ंयेने देशासंाठी वीस वषा��या कालावधीत िलंगाधारे 
मािहतीचे पथृ�करण केले गेले. या िनद�शकाचंा वापर क�न मिहलानंा पिह�यादंा 
'िवकासा�या मापदडंामं�ये' समािव� कर�यात आले. 
 

१०.७  साराशं 
 
सामािजक उ��ातंी िस�ातंाने लोकस�ंये�या सतंलुन आिण �माचें वाढते िवभाजन आिण 
िवभेदीकरण यामळेु समाजात �गतीशील बदल होत अस�याचे पािहले आहे. ि�याचंी 
ि�थती आिण �या�ंया भूिमका बदल�याचा �� देखील सामािजक उ��ातंी िस�ातंा�या 
म�ुाव�न समजला गेला आहे. 
 
िवशेषीकृत  रा�य, �यावसाियक सै�य आिण नोकरशाही�या वाढीमळेु समाज अिधक 
गुतंागुतंीचा झा�यामळेु ि�यांची अधीनता वाढली. 
 
पूव� वसाहतीक आिण पूव�-औ�ोिगक आिण भाडंवलशाहीपूव� भारतात एक �गत तं��ान 
आिण परुसेे ससंाधन �यव�थापन होते �याने लोकांना सोपी जीवनशैली �दान केली होती. 
ि�यासंबंंधी अवलंबन िस�ातंाचे मह�व वैिश�्य �हणजे ते सामािजक��्या उ�पादक आिण 
घरगतुी कामामं�ये फरक करत नाही, सव� मिहलाचें काम एक �हणून िवचारात घेतले जाते 
आिण एकसारखे मानले जाते. 1980 �या स�ुवातीला मिहलाचंी कामे मोजली जावीत 
आिण सकल रा��ीय उ�पादनम�ये समािव� करावी अशी मागणी होती. कोपनहेगनम�ये 
आंतररा��ीय �तरावर मिहलासंाठी�या  दशका�या म�यावधी मू�याकंनादर�यान हा म�ुा 
उपि�थत कर�यात आला. जागितक बकेँ�या 1991 �या जागितक िवकास अहवालात 
आिथ�क िवकासाला "भौितक उपभोग, िश�ण, आरो�य आिण पया�वरण यांचा समावेश 
असले�या जीवनमानात शा�त वाढ" अशी �या�या केली आहे. या अहवालात सकल 
रा��ीय उ�पादनासह नऊ िनद�शकही �कािशत कर�यात आले आहेत �यात िलंगाधार े
मािहतीचे पथृ�करण कर�याचा �य�न होता. 
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१०.८  �� 
 
1. िवकासात मिहलाचंी भूिमका �प� करा. 
2. मिहला आिण िवकासाशी सबंंिधत िविवध िस�ातं �प� करा 
3. मिहलाचंा िवकास आिण �ीयाचें परावलंिब�व या�ंयातील सबंंध �प� करा 
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११.२  क� �ीयकरण आिण धरुीणी�व (१९७० – १९८०) 

११.२.१ पंचवािष�क योजनांचा कालावधी 

११.२.२ बकँाचें रा��ीयकरण 

११.२.३ िश�लक भरणा सम�या 

११.२.४ परवाना राजचा अंत 

११.३  उपसहंार 

११.४  साराशं 

११.५  �� 

११.६  सदंभ� 
 

११.० उि�� े
 

 �वातं�यो�र काळात भारतीय अथ��यव�थे�या उ��ातंीचे परी�ण करणे 

 जागितक�करणापूव��या दशकां�या आ�हानांचे मू�याकंन करणे 
 

११.१  ��तावना 
 
�वातं�यापूव�, भारताची राजक�य आिण �शासक�य रचना एका सािं�यक�य �मब� 
रचनेसारखी होती, िजथे सरजंामी �यव�था आिण िद�लीचे ि�िटश रा�य, अ�या दो�ह��या 
अिधप�याखाली अनेक �देश होते. �वातं�यानतंर, पिहले आ�हान होते ते �हणजे �वत�ं 
�देशा�ंया िवलीनीकरण क�न भारताचे नवीन राजक�य अि�त�व श�य ितत�या लवकर 
�थापन करणे. पतं�धान जवाहरलाल नेह� आिण �याचें उपपंत�धान व�लभभाई पटेल 
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यानंी ते आ�हान पेलले. िवभाजनाशी सबंंिधत कोणताही िनण�य घे�यापूव�, देशातील 
आिथ�क ससंाधने आिण उ�पादक �मतेचे मू�याकंन करणे, हे पिहले आिथ�क धोरण होते. 
�वातं�याने भारतातील ��येक �य��ला आिथ�क, सामािजक आिण राजक�य �वातं�य 
िदले. त��हापासूनच, भारता�या अथ��यव�थेत आमूला� बदल झाले आहेत. न�याने 
ज�मले�या रा��ा�या आिथ�क धोरणाला अनेक घटकानंी आकार िदला. १९४७ पासून 
भारता�या अथ��यव�थेचा इितहास जाणून घेणे आव�यक आह,े �याच बरोबर आिण 
समाजवाद, समाजो�रता, उदारीकरण आिण नतंरची �याची उ��ातंी स�ुा समजून घेणे 
आव�यक आहे. गे�या अनेक दशकामं�ये भारत एक ि�थर अथ��यव�था �हणून उदयास 
आला आहे. भारत सरकार�या आिथ�क धोरणांनी भारता�या अथ��यव�थेला सिंम� 
अथ��यव�थे पय�त ने�यास माग�दशन केले आिण घडवले.  या िवभागात आपण िम� 
अथ��यव�थेची मॉडेल (१९४७ – १९६०) आिण क� �ीकरण आिण वच��व (१९७० – 
१९८०) समजावून घेणार आहोत.  
 
११.१.१ १९४७ ते १९७० पय�तचे आिथ�क धोरण 
भारताचे �वातं�य हेच मळुात �या�या आिथ�क इितहासातील मह�वाचे वळण आिण 
मह�वाचा ट�पा होते. ि�िटशानंी हळूहळू भारतातले औ�ोगीकरण कमी के�या मळेु, 
मळुातच गरीब भारत, आणखीन गरीब झाला होता. भारताचे अि�त�व आिण रा��ीय 
एका�मता िकती काळ  िटकून राहील ही शकंा इथली िनर�रता, घोर ग�रबी आिण ती� 
सामािजक मतभेद यासार�या सम�यानंी आणखीनच �ढावली. माजी पंत�धान मनमोहन 
िसगं यानंी नमूद के�या�माणे २०�या शतका�या स�ुवातीस, ि�टीशा�ंया मगुटुातला सवा�त 
तेज�वी हीरा, भारत, हा दरडोई उ�प�ना�या बाबतीत जगातील सवा�त गरीब देश होता. 
 
�वातं�यानतंर स�ुवाती�या काळात दोन �पधा��मक िवचार होते. एक �ि�कोन महा�मा 
गाधं�कडून आला आिण दसुरा पंत�धान जवाहरलाल नेह�ंकडून. गाधं��या मते, माणसे, 
सािह�य आिण तं��ान असले�या �थािनक, �वदेशी ससंाधनांचा वापर क�न भारताचा 
िवकास झाला पािहजे. यामळेु शहराकंडे जाणारा �थलातंरीताचंा ल�ढा कमी होईल आिण 
बेरोजगारी, बेघरपणा आिण ग�ुहेगारी सार�या सम�या देखील कमी होतील. भारताचे 
आदश� औ�ोिगक धोरण, �हणजे �वावलंबना�या त�वा�ारे आधा�रत केलेले लघ ु उ�ोग 
िनमा�ण कर�याची �मता �या�ार,े भारत �वयपूंण� बनू शकेल, हा गाधं�चा यिु�वाद होता. 
या िदशेने अनेक काय��म व धोरणे िवकिसत केली गेली, परतं ु�यातून फारसे काही सा�य 
झाले नाही. भारत शेती�या आधार,े आप�या आिथ�क मागासलेपणातून बाहेर पडू शकेल ही 
आणखीन एक धारणा. परतं ु नेह�ंना जलद आिथ�क �गती हवी होती. �यानंा िश�ण, 
िव�ान आिण तं��ान  ज ेभारता�या �गतीला आिण वाढीला चालना देऊ शकतील, असा 
भ�कम पाया तयार करायचा होता.  
 
भरताचे आिथ�क िनयोजन होऊ शकते हे नेह�ंना कळले. शेती आिण उ�ोग, यावर 
आधा�रत, भारतीय गिणत�, सािं�यक�शा�� आिण अथ�शा��ांनी आिथ�क िनयोजनाचे 
दोन �े�ीय मॉडेल सादर केले. नेह�ं�या या िवकासा�या मॉडेलम�ये सव��यापी उ�ोजक 
आिण खाजगी �यवसायाचे िव�परुवठादार �हणून रा��ाची �मखु भूिमका होती. १९४८�या 
औ�ोिगक धोरणात, िम� अथ��यव�थेचा ठराव ��तािवत केला गेला. याआधी, जे.आर.डी. 
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टाटा आिण जी.डी. िबला�सह, आठ �भावशाली उ�ोगपत�नी, रा��ा�या ह�त�ेप आिण 
िनयमांसकट एक मह�वपूण� साव�जिनक �े� “बॉ�बे �लॅन” �ार े ��तािवत केले, �यामळेु 
�वदेशी उ�ोगाचें सरं�ण पण होणार होते. बाजारपेठ असले�या अथ��यव�थेचे िनयोजन 
होणे श�य नाही, हे राजक�य नेत�ृवाला कळून चकुले आिण देशा�या आिथ�क �गतीम�ये 
रा��ीय आिण साव�जिनक �े� अप�रहाय�पणे अ�णी भूिमका बजावतील, असे ठरले. 
 
११.१.२. िम� अथ��यव�थेची संक�पना  
भाडंवलशाही आिण समाजवाद या�ंया दो�ही पैलूंना एक� क�न काम करणा�या 
अथ��यव�थेला िम� अथ��यव�था �हणतात. िम� अथ��यव�था खाजगी मालम�ेचे सरं�ण 
करते आिण भाडंवला�या वापरात आिथ�क �वातं�या�या पातळीला परवानगी देते, परतं ु
सामािजक उि��े सा�य कर�यासाठी सरकारला आिथ�क काया�त ह�त�ेप कर�याची 
परवानगी पण देते. “िनयो�लािसकल” िस�ातंानसुार िम� अथ��यव�था श�ु म�ु बाजार 
अथ��यव�थापें�ा कमी काय��म असतात. परतं,ु सरकारी ह�त�ेपाचे समथ�क असा तक�  
करतात क� म�ु बाजारात काय��मतेसाठी आव�यक असले�या मूलभूत अटी, उदा. समान 
मािहती आिण तक� सगंत बाजार सहभाग,  हे �यावहा�रक अन�ुयोगात सा�य करता येत 
नाहीत.  
 

िम� अथ��यव�थेची वैिश�्ये: 

 िम� अथ��यव�थेत काही मु� बाजार आिण काही समाजवादी घटकांची एकि�त 
वैिश�्ये असतात. ह ेश�ु भाडंवलशाही आिण श�ु समाजवाद या�ंया दर�यान कुठेतरी 
सात�य िटकव�यावर अवलंबून आह.े  

 िम� अथ��यव�थामं�ये सामा�यत:, उ�पादन आिण साधनाचें िनय�ंण करणे हे खाजगी 
मालक�चे असते, जे सरकारी िनयमा�ंया अंतग�त येते.  

 िम� अथ��यव�थामं�ये, काही िनवडक उ�ोगांचे सामािजक�करण केले जाते. हे 
अ�याव�यक उ�ोग असतात िकंवा हे उ�ोग साव�जिनक व�तूंचे उ�पादन करतात. 

 सव� �ात ऐितहािसक आिण आधिुनक अथ��यव�था, िम� अथ��यव�थेची उ�म 
उदाहरणे मानली जातात. तथािप, काही अथ�त� िम� अथ��यव�थे�या िविवध 
�कारा�ंया आिथ�क प�रणामांवर टीका करतात.  

 
११.१.३ पंचवािष�क योजनेचे मह�व  
�वातं�यानतंर लगेचच, भारत �गती�या अगदी स�ुवाती�या ट��यात होता, आिण �याला 
गती दे�यासाठी काय��माचे िनयोजन, किमशन आिण अंमलबजावणी कर�यासाठी �य�न 
केले गेले. भारताने, पंचवािष�क योजनांचे ससंाधन वाटप आिण मू�याकंन, या �ि�येवर 
देखरखे कर�यासाठी १९५० म�ये िनयोजन आयोगाची �थापना केली. पंचवािष�क योजना, 
�ा क� ि�य आिथ�क आिण सामािजक �गतीचे काय��म होते ज,े �याकाळ�या सोिवयेत 
रिशया�या योजनांवर आधा�रत होते.  
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भारत त��हा अ�नधा�या�या आयातीवर, आपला बराचसा मौ�यवान परक�य साठा गमावत 
होता. �यासाठी पिहली पंचवािष�क योजना (१९५१-५६) शेती उ�पादन वाढव�यासाठी 
आिण शेती िसचंनावर क� ि�त केली गेली. �यात, वरील दो�ही �े�ामं�ये, समान गुतंवणकु�चा 
��ताव ठेवला गेला. खाजगी शेतक�यानंा मािहती, अनदुािनत कज�, िबयाणे आिण िसचंन, ह े
सव� सरकार परुवणार अशी योजना होती. सदुैवाने, सामिुहक शेतीची सकं�पना भारतात 
कधीच आली नाही. ितस�या पंचवािष�क योजने�या अखेरीस (१९६१-६६), उ�ोगा�या 
बाजूने गुतंवणकु�चे �माण २ ते १ होते - साव�जिनक �े�ातील मोठ्या उ�ोगामं�ये सरकारी 
औ�ोिगक गुतंवणकु�चा मोठा भाग होता. खाजगी �े�ासाठी, कोण�या उ�ोगामं�ये गुतंवणूक 
करावी, �यामळेु  अथ��यव�थेची एकूण उि��े सा�य होतील, �ाची एक योजना तयार 
केली. या उ�ेशासाठी, िनयामक आिण परवाना देणारी रचना तयार केली गेली, �यामळेु   
खाजगी गुतंवणूक�ला इि�छत �े�ातं होऊ लागली आिण इतर �े�ामं�ये म�ये गुतंवणूक 
कर�यास पराव�ृ िकंवा �ितबंिधत केले जाऊ लागले. 
 

�वयंपूण�ता आिण �वावलंबन 
�वयपूंण�ते�या सकं�पनेचा एक चागंला प�रणाम असा होता क� दिुम�ळ ससंाधनानंा 
गुतंवणकु� कडे वळव�यात आले �यामळेु सग�याचंाच फायदा होणार होता. �ीमंत 
लोका�ंया काही गो���या वापरावर, लायस�स�या अव�यकतेमळेु, अंकुश लागला िकंवा 
�यावर बंदी घाल�यात आली. उदाहरणाथ�, चारचाक� वाहने िकंवा गाड्यांना चैनी�या 
व�तूचा दजा� िदला गेला आिण �याचें उ�पादन मया�िदत कर�यात आले. हा िनण�य राजक�य 
��्या जरी बरोबर असला, तरी ऑटोमोबाईल उ�ोगावर �याचा िवपरीत प�रणाम झाला, जो 
४० वष� िटकला. चागंले र�ते बाधं�यात येत न�हते, �यामळेु र��या�या �वासापासून 
लोकानंा पराव�ृ केले जात असे. अशा�कार े वाहन उ�ोग आिण �याचा गणुक �भाव 
चाळीस वष� िवलंिबत झाला.  

 

�वावलंबनामळेु अनेक �ाहकोपयोगी व�तूं�या आयातीवर बंदी घाल�यात आली होती िकंवा 
�या गो�ी अ�यतं महाग हो�या. यामळेु औ�ोिगक सािह�य आिण य�ंा�ंया आयातीवरही 
प�रणाम झाला. या आिथ�क धोरणाचे दहुेरी उि�� होते: देशातंग�त आिथ�क �ि�यानंा 
�ो�साहन देणे; आिण िविवध मागा�नी, दिुम�ळ आिण मौ�यवान असे परक�य चलन जा�त 
खच� न करणे. हे परक�य चलन, खाजगी आिण साव�जिनक �े�ासंाठी, अ�न आिण इतर 
आव�यक औ�ोिगक व�तूं�या आयातीसाठी वापरले जाणार होते. 

 

दसु�या महाय�ुानतंर इतर अनेक देशा�ंमाणे परक�य चलनावर कडक िनय�ंण होते. भारत 
हा �ेटन वूड्स करारावर �वा�री करणा�या देशापैंक� एक होता, �यायोगे IMF आिण WB 
तयार झाले. या�ंया�ार े चलना�ंया प�रवत�नाला आिण म�ु हालचालीला �ो�साहन िदले 
गेले. आिथ�क वाढी�या दोन-�े�ीय मॉडेलचा एक भाग �हणून, आयात �ित�थापनाचे 
औ�ोिगक धोरण तयार केले गेले; �यामळेु अथ��यव�थेला फायदा हो�या ऐवजी तोटा होऊ 
लागला. या धोरणाचा प�रणाम, �हणजे भारताने अनेक चागं�या सधंी गमाव�या आिण 
मोठ्या �माणात आिथ�क नकुसान झेलले.  

  
�याकाळी पोलाद, रसायने, पे�ोिलयम, वीजिनिम�ती, दूर�वनी, रिेडओ आिण टी�ही 
यासंारखे अवजड उ�ोग उभार�यावर भर होता. �याच �माणे धरण, िसचंन �णाली, 
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अणऊुजा� �क�प बाधंणे आिण हे सरकारी य�ंणे�ार ेचालवणे हे �मखु उि�� होते. हे सा�य 
कर�यासाठी नेह�ंना जवळजवळ सव� औ�ोिगक देशाकंडून आिथ�क आिण तािं�क सहा�य 
�यावे लागले. तसेच, मलुभूत सिुवधां�या दीघ�कालीन िवकासासाठी, जागितक बकेँकडून 
कज� घेतले जात होते. भारताला अमे�रका, �ेट ि�टन, �ा�स, जम�नी आिण सोि�हएत 
यिुनयनसार�या अनेक देशाकंडून आिथ�क मदत िमळाली, आिण �यामळेु �चडं साव�जिनक 
�े�ाचा उदय झाला. भारतीय अथ��यव�थेत, साव�जिनक �े�ातील गुतंवणूक, एकूण 
गुतंवणकु��या ५०% पे�ा कमी होती, तरीही सोि�हएत यिुनयनशी भारता�या घिन� 
सबंंधामंळेु �याला “समाजवादी अथ��यव�था” �हणून सबंोध�यात येऊ लागले. 
 

सरकारी उ�ोगावर ल� क� ि�त कर�या�या नेह�ं�या धोरणाला इथे समजून घेणे मह�वाचे 
आहे. भारतातील खाजगी �े� कमकुवत होते; कारण �याला औ�ोिगक आधार न�हता 
िकंवा मोठ्या �माणात आिथ�क भाडंवल देखील न�हते. अथ��यव�थेतली सरकारी 
गुतंवणूक, ही नेह�वादी समाजवाद आिण आदश�वादाने �े�रत नसून, बाजारपेठे�या ��य� 
प�रि�थतीमळेु आव�यक होती. भारतात एक म�ु समाज तयार क�न, राजक�य ि�थरता 
आणत,  भारताला आधिुनक जगात, श�य ितत�या लवकर पढेु आणायचे, अशी नेह�ंची 
क�पना होती.  
 

परदेशी मदतीवर अवलंिब�व 
�वातं�यो�र �थम वीस वषा�म�ये, परक�य मदत, भारता�या अथ��यव�थेचे मह�वपूण� घटक 
बनले. बरीचशी मदत अ�न आिण इतर आव�यक व�तूं�या आयातीसाठी वळवली गेली, जी 
नवजात रा�� �हणून भारता�या अि�त�वासाठी मह�वपूण� होती. परक�य मदतीमळेुच 'ह�रत 
�ातंी' श�य झाली. या सहा�यामळेु, कृषी-आिथ�क सशंोधनासाठी िव�परुवठा, अिधक 
उ�प�न देणार ेहाय�ीड िबयाणे, िसचंन आिण आयोवा आिण इिलनॉय मधील खताचंा वापर 
स�ु झाला. हाव�ड� , एमआयटी आिण इतर नामािंकत िव�ापीठा�ंया सहकाया�ने, तािं�क 
आिण अिभयािं�क� �ानाचे ह�तातंरण सलुभ झाले. काही िव�ाना�ंया मते, ही परदेशी 
मदत, देणा�याचंी (िवकिसत देश) भारताला वसाहत तयार कर�या�या अपराधीपणा�या 
भावनेतून म�ु� दे�यासाठी केली गेली. परदेशी मदतीने देशातंग�त बचत कमी झाली ही 
टीका अंशतः जरी खरी तरी, भारताला �याचा फायदाच झाला, हे नाकारता येत नाही.  
 

सरकारने �याच बरोबर, अनेक उ�च �ेणी�या अिभयािं�क� महािव�ालये, पॉिलटेि�नक 
स�ंथा, �यव�थापन स�ंथा, वै�क�य स�ंथा, तसेच उ�ोगामं�येही गुतंवणूक केली. तथािप, 
भारतात िश�णासाठी भरीव र�कम गुतंवली गेली असली, तरी उ�च �ेणी�या स�ंथामं�ये 
जागाचंी कमतरता आहे, असे िनयोजन आयोगाने (१९९२) नमूद केले आह.े 

 

आिथ�क िनयोजनाचे हे �ी-�े�ीय मॉडेल, अ�यतं �यावहा�रक ��ीकोनातून तयार केले होते, 
�याने, खाजगी आिण साव�जिनक औ�ोिगक �े�ाचें िम�ण झाले आिण कृषी �े� हे एक 
मजबूत खाजगी �े� �हणून पढेु आले. १९५० आिण १९६० �या दशकामं�ये घेतले�या 
िनण�याचें आज इ� प�रणाम िदसून येत आहेत. आज भारत अ�न-धा�य �े�ात केवळ 
�वावलंबीच बनला आहे असे न�हे, तर तो अित�र� धा�य उ�पादनाची िनया�त देखील 
करतो. अमे�रके नतंर, सवा�त जा�त तादूंळ िनया�त करणारा, �हणून भारताचा जगात दसुरा 
�माकं आह.े ही�स (१९९२) या�ंया िनरी�णानसुार, भारत, जगातील सवा�त जा�त 
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औ�ोिगक �गती केलेला १२वा देश आह.े भारताने म�ुयतः खाजगी �े�ात आिण �यापक 
उ�ोगामं�ये खूप �गती केली आहे.  
 
परवाना - राजचे युग  
दसुरी पंचवािष�क योजना आिण १९५६�या औ�ोिगक धोरण ठरावा नतंर, साव�जिनक 
�े�ा�या िवकासाचा माग� मोकळा झाला आिण लायस�स-राज स�ु झाले. समाजाची 
समाजवादी प�तीने �थापन करावी, असे ठरावाम�ये रा��ीय उि�� �हणून ठरले. मूलभूत 
आिण धोरणा�मक मह�व असलेले उ�ोग ह े केवळ साव�जिनक �े�ातच असणार होते. 
दसु�या गटाम�ये रा��ीय मालक��या उ�ोगांचा समावेश होता. ितसरा, �याम�ये म�ुयतः 
�ाहक उ�ोगाचंा समावेश होता, खाजगी �े�ासाठी म�ु सोडला गेला. परवाना �णाली�ार े
खाजगी �े�ावर मा� कडक िनय�ंण ठेवले गेले. 
 

११.२ क� �ीकरण आिण वच��व (१९७० – १९८०) 
 
क� �ीकरण, रा��ाला िकंवा सरकारला सघंटीत कर�याची क�पना आहे. िवचार असा होता 
क�, एकावेळेस अनेक �थािनक सरकारी स�ंथापे�ा, एकाच सं�थे�या अंतग�त सव� स�ंथानंा 
क� ि�त करायचे. एकस�ाक रा�य �णालीम�ये, काय�ाचंी अंमलबजावणी आिण कायदा 
मोडणा�यानंा िश�ा, हे सव� ह�क; कुलीन, मं�ी आिण ल�करी अिधकारी या उ�च�ू�ंया 
लहान वतु�ळातच असत. अशा रा�यातं या शि�शाली �णालीला आ�हान दे�याची �मता 
बह�स�ंय लोकस�ंयेत कधीच न�हती. 
 
इथे वच��व िकंवा धरुीण�वाचा अथ�, एखा�ा �य��ची अशी जबरद�त �मता, जी 
कोण�याही मागा� ने िकंवा जबरद�तीने एका �णालीला आकार देऊ शकते. वच��वा�या 
िविवध प�रभाषा सागंतात क� ही सवा�त मजबूत आिण सवा�त शि�शाली अस�याची ि�थती 
आहे आिण �हणून इतरावंर िनय�ंण ठेव�यास स�म आहे. वच��वाची चचा� म�ुय�वे दोन 
म�ुय अथा�भोवती िफरते; वच��व आिण नेत�ृव. 
 
या भागात आपण क� �ीकरण आिण वच��व, �ा सकं�पनावंर, “नेह� राजवशंा�या” १९७० 
ते १९९० �या कालखडंात�या, आिथ�क धोरणा�या आधार े भर देणार आहोत. इथे 
१९६०�या दशकातील राजक�य प�रि�थती जाणून घेणे अ�यतं मह�वाचे आह.े १९६२ 
साली चीनने भारतावर ह�ला के�याने नेह�ंना �चडं ध�का बसला आिण अखेरीस 
१९६४ साली �दयिवकारा�या झट�याने �यांचे िनधन झाले. �याचें उ�रािधकारी, 
पंत�धान �ी. लाल ब�दूर शा�ी, �ानंा १९६५�या पािक�तानी ह��याला त�ड दे�याचे 
कठीण काम करावे लागले. �ी शा�ी याचंी म�ृयू नतंर १९६६ साली �ीमती इंिदरा गाधंीनी 
देशा�या पंत�धान पदाची धरुा साभंाळली.  
 
११.२.१ पंचवािष�क योजना कालावधी 
अि�थर अथ��यव�थेने भारताला पंचवािष�क योजने�या ऐवजी वािष�क योजना तयार 
कर�यास भाग पाडले. पंचवािष�क योजना ता�परुती �थिगत क�न, �याऐवजी १९६६ ते 



 

 

िम� अथ��यव�था मॉडेल (१९४७ – 
१९६०)  क� �ीयकरण आिण धरुीणी�व 

(१९७० – १९८०) 

149 

१९६९ या वषा�त वािष�क योजना आख�याचा िनण�य घे�यात आला. अनेक कारणामंळेु देश 
दीघ� कालावधीसाठी ससंाधने िनिम�त कर�यास स�म नस�यामळेु हे केले गेले. 
चीनबरोबरचे य�ु, ितस�या योजने�या सरासरीपे�ा कमी वाढीचे प�रमाण आिण 
पािक�तानबरोबर�या य�ुाला िव�परुवठा कर�यासाठी ितकडे वळलेले भाडंवल, यामळेु 
भारता�या अथ��यव�थेवर गभंीर प�रणाम झाला. १९६६-६७ म�ये द�ुकाळ पडला, 
अ�नाचा तटुवडा झाला, �यामळेु महागाई वाढली. अ�नधा�य आयात कर�याची िकंवा 
परदेशी मदत घे�याची सतत गरज, भारता�या राजक�य अथ��यव�थेला गभंीर धोका िनमा�ण 
करत होती.  

 
चौथी पंचवािष�क योजना (१९६९-१९७४) आिण �यानतंर�या योजना �ा १९६०�या 
दशकात�या  यश आिण अपयशातून िवकिसत के�या गे�या. आिथ�क धोरणाचा प�रणाम 
�हणजे औ�ोिगक िवकासावर भर आिण साव�जिनक व खाजगी �े�ात आि�वक उ�ोगाचंी 
िनिम�ती. नवीन सकं�रत िबया�याचंा अिधक वापर क�न, िसचंन �मता वाढवून आिण 
खताचंा जा�त वापर क�न उ�पादन वाढव�यावर ल� क� ि�त केले गेले.  

 
१९६०चे दशक हे भारतासाठी अनेक राजक�य आिण आिथ�क आ�हानाचें दशक ठरले. 
दोन दोन य�ुामंळेु जनता �ासली होती. नेह� आिण शा�ी यां�या पाठोपाठ झाले�या 
म�ृयूमळेु राजक�य अि�थरता िनमा�ण झाली होती. �पया�या अवम�ुयनामळेु सव� गो���या 
िकमती वाढ�या. १९७०�या दशकात, इंिदरा गाधंी राजवटीने, देशाची आिथ�क �मता 
िविवध मागा�नी मजबूत कर�याचा आिण गुतंवणूक वाढव�याचा �य�न स�ु केला. �या�ंया 
दीघ� काय�काळात, �ीमती गांध�नी, खाजगी उ�ोग आिण �ाहकोपयोगी उ�ोगा�ंया वाढीस 
चालना िदली. �यानंी पूव� साव�जिनक �े�ात असलेले कृषी, अवजड आिण मोठ्या 
उ�ोगातील �ाधा�य �े�ांचे खाजगीकरण स�ु ठेवले. साव�जिनक �े�ातील उ�ोगाचें उ�े�य 
खाजगी �े�ासाठी आव�यक मलुभूत पाया तयार करणे होता, अस े िनयोजन आयोगाने 
(१९९२ ) �हटले आह.े  गुतंवणकु�साठी िव�परुवठा स�म कर�याकरता रा��ीय बचतीला 
वाढवणे आिण �याचा �यवि�थत िविनयोग करणे, हे अथ��यव�थेचे �मखु उि�� होते. 
बचतीला �ो�साहन दे�यासाठी, बकँा उघडणे आिण इतर बचत य�ंणानंा स�ु कर�यासाठी 
िव�ीय �े�ाला जा�त �ाधा�य दे�यात आले.  

 
११.२.२ बँकांचे रा��ीयीकरण 
सव� �े�ांना आिथ�क पािठंबा दे�यासाठी, इंिदरा गाधंी सरकारने, स�ुवातीसच, सव� �मखु 
बकँाचें रा��ीयीकरण केले. त�काळ उपाय �हणून इंिदरा गाधं�नी १४ खाजगी बकँांचे 
रा��ीयीकरण केले. खाजगी बकँावंर मोठ्या औ�ोिगक कंप�याचें िनयं�ण होते, �हणून 
केवळ �या�ंयाच �यवसायानंा �ाधा�य िदले जाईल आिण परत �यानंाच परदेशी कज�, 
अिधक आिण सलुभतेने िमळेल, �हणून �ीमती गाधं�चा खाजगी बकँावंर िव�ास न�हता. 
१९७० साली झाले�या बकँा�ंया रा��ीयीकरणामळेु सव� बकँा�ंया शाखांचा झपाट्याने 
िव�तार झाला. रा��ीयकृत बकँामं�ये �पधा� िनमा�ण कर�यासाठी काही बकँानंा �या�ंया 
�े�ाबाहेर शाखा उघड�याची परवानगी दे�यात आली. 
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या आिथ�क िनण�यातून इंिदरा गाधं�नी राजक�य लाभ िमळव�याचा �य�न केला. बिँकंग 
�े�ाला समाजवादा�या �येयांशी जोड�या�या गाधं��या कठोर कृतीमळेु �या�ंया समथ�कांना 
आनदं झाला. बकँ रा��ीयीकरणाने कृषी पत आिण इतर �ाधा�य �े�ांना कज� दे�यास मदत 
झाली. �ामीण भागात शाखा उघड�यासाठी बकँा बनव�या गे�याने आिथ�क बचतीत वाढ 
झाली. तथािप, कोणतीही �पधा� नसतानाही सावकार आ�मसतं�ु झाले. कज� दे�या�या 
िनण�यावर राजक�य �भाव काम क� लागला आिण एक िविच� भाडंवलशाही ज�माला 
आली. �क�प मू�याकंनावर ल� क� ि�त कर�याऐवजी, या बकँा �यां�या राजक�य 
मालकानंा खूश कर�यासाठी �पधा� क� लाग�या, �याचे दीघ�कालीन प�रणाम आजही 
िदसत आहेत. 
 
११.२.३ िश�लक भरणा सम�या  
जून १९६६ म�ये इंिदरा गाधं�नी भारतीय �पयाचे ५७% एवढे जबरद�त अवमू�यन 
कर�याचे कठोर पाऊल उचलले. ह े भारता�या परतफेड िश�लक सम�येचा सामना 
कर�यासाठी केले गेले. भारताची, परदेशी गुतंवणकु�ब�ल उदासीनता आिण िनया�त 
�े�ाकडे दलु��, यामळेु  �यापारात सतत तूट होऊन नकुसान सहन करावे लागत होते. 
अवमू�यनाचा उ�ेश मया�िदत परक�य चलनात, िनया�त वाढवणे हा होता. पण तसे न होता, 
महागाई अचानक वाढली, आिण �यावर भरपूर टीका झाली. भारता�या या िनण�याचा इतर 
देशावंरही प�रणाम झाला. ओमान, कतार आिण अरब एिमरते, जे भारतीय �रझ�ह� बकँने 
जारी केलेला ग�फ �पया वापरत असत, �यानंा �वतःचे चलन िनमा�ण करावे लागले.  

 
भारताला “िश�लक-भरणा” सम�ये�या तटुीला भ�न काढ�याकरता, जगातील साव�जिनक 
िव�परुवठा �े� जसे; IMF, जागितक बकँ आिण आिशयाई िवकास बकँ, या�ंयाकडून मोठ्या 
�माणात कज� �यावे लागत होते. भारताची अथ��यव�था, तोवर जागितक बिँकंग आिण इतर 
�यावसाियक पत बाजारात कज� घे�याइतक� पा� बनली न�हती. हे एका त�हेने भारतासाठी 
चागंलेच झाले; यामळेु १९८०�या दशकात इतर देशानंी झेलले�या कजा��या सम�या 
भारताला टाळता आ�या. वे�ट�स� बकेँची कज� दे�याची ि�या, इतर ितस�या जागितक 
बाजारपेठेत सतं�ृ झा�यामळेु, भारत कज� घे�यास पा� ठ� लागला. १९७०�या दशकात 
पोलंड, मेि�सको, �ाझील, अज�िटना, �हेनेझएुला, पे�, बोिलि�हया, तकु�, नायजे�रया 
आिण इतर अनेक देशानंी जसे कज� घेतले होते, तसे आता भारत पण घेऊ लागला. 
१९८० दशका�या शेवटपय�त भारतावर एकूण ७५ अ�ज डॉलस�चे परक�य कज� होते, जे 
१९९४ पय�त ९० अ�जापंय�त वाढले आिण १९९६ पय�त ९९ अ�जावंर पोचले. ही 
आगामी कज�-सेवा सम�या ��यमान होती. भारताला गरज होती डीफॉ�ट टाळ�याची 
आिण १९८०�या अखेरीस ती पूण� झाली होती.  
 
११.२.४ परवाना राजचा अतं 
आणीबाणीनतंर, इंिदरा गाधंी िनवडणकुा हार�या, �या केवळ १९८० म�ये स�ेत 
परत�यासाठी. १९७० पय�त डा�या मताकंडे झकुले�या, लोकि�यतावादी गाधं�नी, 
आंतररा��ीय नाणेिनधीचे कज� िमळव�यासाठी मह�वाका�ंी आिथ�क सधुारणा स�ु के�या. 
सहा�या पंचवािष�क योजनेत (१९८०-८५) अथ��यव�थेची �पधा��मकता वाढव�या�या 
उ�ेशाने उपाययोजनाचंी एक माळच  स�ु केली. �हणजेच, िकंमतीवरचे िनय�ंण काढून 
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टाक�यात आले, िव�ीय व साव�जिनक �े�ाची सधुारणा कर�यात आली, आयात श�ुक 
कमी कर�यात आले आिण  घरगतुी उ�ोगाचे परवाने र� कर�यात आले; थोड�यात, 
परवाना राज समा� कर�यात आले.  
 
१९९१ मध�या भारता�या आिथ�क सकंटाची िच�हे पूव�पासूनच िदसत होती. २४० 
दशल� डॉलस�चे कज� िमळव�यासाठी देशाला �थमच ३० मे रोजी, गुतंवणूक बकँ 
यूबीएसला, २० टन सोने िवकावे लागले होते. पढेु आणखीन तीन वेळा सोने गहाण ठेवले 
गेले, आिण बकँ ऑफ इं�लंड आिण बकँ ऑफ जपान कडून ४०० दशल� डॉलस�चे कज� 
िमळव�यासाठी ४६.८ दशल� टन सोने पाठव�या गेले. ह ेसव� सोने �या वष� िडस�बरपय�त 
प�ुहा खरदेी कर�यात आले. अथ�मं�ी मनमोहन िसगं आिण नरिसहंराव सरकार�या 
नेत�ृवाखाली, आिथ�क सधुारणाचंी भरभराट स�ु झाली आिण परवाना राज सपं�ुात आले. 
यामळेु जागितक�करण, उदारीकरण आिण खाजगीकरणा�या �ि�याचंा ट�पा िनि�त झाला. 
 

११.३  उपसहंार  
 
�वातं�या पासूनच भारता�या िवकास धोरणाचे उि��, �वावलंबन, सामािजक �याय, ग�रबी 
िनमू�लन आिण आिथ�क �गती�ार,े समाजवादी नमनुा ��थािपत करणे आहे हाच होता. ही 
उि��े; लोकशाही�या राजक�य चौकटीत, िम� अथ��यव�थेत - िजथे साव�जिनक आिण 
खाजगी अशी दो�ही �े�े अि�त�वात आहते; सा�य करायची होती. भारतीय अथ��यव�था 
िविवध आ�हानासंह िवकिसत झाली, �याने सरकारला जागितक�करण, उदारीकरण आिण 
खाजगीकरणा�या �वासाला स�ुवात कर�यास �व�ृ केले, �याची चचा� पढुील भागात 
केली जाईल. 
 

११.४ साराशं  
 

 �वातं�यापूव�, भारताची राजक�य आिण �शासक�य रचना एका मॅि��स सारखी होती, 
िजथे सरजंामी �यव�था आिण िद�लीचे ि�िटश रा�य, अ�या दो�ह��या 
अिधप�याखाली अनेक �देश होते.  

 भाडंवलशाही आिण समाजवाद या�ंया दो�ही पैलूंना एक� क�न काम करणा�या 
अथ��यव�थेला िम� अथ��यव�था �हणतात. िम� अथ��यव�था खाजगी मालम�ेचे 
सरं�ण करते आिण भाडंवला�या वापरात आिथ�क �वातं�या�या पातळीला परवानगी 
देते, परतं ु�याच वेळी सामािजक उि��े सा�य कर�यासाठी सरकारला आिथ�क काया�त 
ह�त�ेप कर�याची परवानगी पण देते. 

 भारताने, पंचवािष�क योजनाचें ससंाधन वाटप आिण मू�यांकन, या �ि�येवर देखरखे 
कर�यासाठी १९५० म�ये िनयोजन आयोगाची �थापना केली. �ािधकरण कोणाकडे 
आह,े हे क� �ीकरण आिण वच��वा�या सकं�पना दाखवून देतात.  
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 आिथ�क िनयोजनाचे हे �ी-�े�ीय मॉडेल, अ�यतं �यावहा�रक ��ीकोनातून तयार केले 
होते, �याने, खाजगी आिण साव�जिनक औ�ोिगक �े�ांचे िम�ण झाले आिण कृषी �े� 
हे एक मजबूत खाजगी �े� �हणून पढेु आले.   

 दसुरी पंचवािष�क योजना आिण १९५६�या औ�ोिगक धोरण ठरावा नतंर, साव�जिनक 
�े�ा�या िवकासाचा माग� मोकळा झाला आिण लायस�स-राज स�ु झाले. 

 १९६०चे दशक हे भारतासाठी अनेक राजक�य आिण आिथ�क आ�हानाचें दशक 
ठरले. 

 गुतंवणकु�साठी िव�परुवठा स�म कर�याकरता रा��ीय बचतीला वाढवणे आिण �याचा 
�यवि�थत िविनयोग करणे, हे अथ��यव�थेचे �मखु उि�� होते. 

 भारताला “िश�लक-भरणा” सम�ये�या तटुीला भ�न काढ�याकरता, जगातील 
साव�जिनक िव�परुवठा �े� जसे; IMF, जागितक बकँ आिण आिशयाई िवकास बकँ, 
या�ंयाकडून मोठ्या �माणात कज� �यावे लागत होते.  

 भारतीय अथ��यव�था िविवध आ�हानासंह िवकिसत झाली, �याने सरकारला 
जागितक�करण, उदारीकरण आिण खाजगीकरणा�या �वासाला स�ुवात कर�यास 
�व�ृ केले. 

११.५ ��  

1. �वातं�यो�र काळात भारत सरकारने स�ु केले�या धोरणा�मक उपायाचंी चचा� करा. 

2. िविवध पंचवािष�क योजनाअंंतग�त भारतीय समाजाची �मखु वैिश�्ये सागंा. 

3. क� �ीकरण आिण वच��वा�या संदभा�त भारता�या धोरणांचे मू�याकंन करा. 
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१२अ      
 

सरंचना�मक समायोजन आिण उदारीकरण 
 (१९९० आिण पुढे) 

 

घटक रचना  

१२अ.०  उि��े  

१२अ.१  ��तावना 

१२अ.१.१ १९९१ नतंर�या भारतीय अथ��यव�थेतील सधुारणा 

१२अ.१.२ NEP आिण भारतासाठी भिव�यातील सभंावना 

१२अ.१.३  नवउदारमतवाद आिण नतंर 

१२अ.२  िन�कष� 

१२अ.३  साराशं 

१२अ.४   �� 

१२अ.५  सदंभ� 
 

१२अ .० उि�� े 
 

 नवीन आिथ�क धोरणाची वैिश�्ये समजून घेणे 

  नवउदारवादी आिथ�क धोरण राजवटी�या प�रणामाचें परी�ण करणे  
 

१२अ.१  ��तावना  
 

भारताचे नवीन आिथ�क धोरण १९९१ साली स�ु कर�यात आले. आतंररा��ीय नाणेिनधी 
आिण जागितक बकेँने समथ�न क�न जागितक �तरावर लागू केलेला एक मानक 
सरंचना�मक समायोजन उपाय, भारता�या नवीन धोरणा�मक काय��मात �ितिबंिबत 
झाला. दसु�या श�दातं आिथ�क धोरणाकडे नवउदारमतवादी ��ीकोनातून पिहले गेले. 
आिथ�क उदारीकरणाचे हे उपाय भारतीय अथ��यव�थेचा कायापालट करतील आिण 
आिथ�क िवकासाला चालना देतील, या समजतुीवर हे कर�यात आले.  

 

या नवीन आिथ�क वाढी�या फायदा कोणाला होतो आिण भारतातील कोट्यवधी गरीब 
लोका�ंया जीवनातील प�रि�थती सधुार�याची �मता या धोरणात आहे का, असा �� 
उ�वतो. हे आंतररा��ीय नवउदारमतवादी धोरण, भारत गभंीर आिथ�क सकंटाचंा सामना 
करत असतानंा �वीकार�यात आले, ह ेसमजून घेणे आव�यक आहे. या धोरणाची स�ुवात 
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थोडी बळजबरी आिण अटी सकट कर�यात आली, �यामळेु जागितक भाडंवलशी�या स�ा 
गिणतात एक दीघ�कालीन सरंचना�मक बदल िनमा�ण झाले.  
 
या भागात आपण, नवीन आिथ�क धोरण आिण जागितक�करण, उदारीकरण आिण 
खाजगीकरण, या धोरणांचा, लोकावंर आिण समाजावर, होणा�या प�रणामांचा आढावा घेऊ.   

 
भारता�या अलीकडील िवकासाकडे गभंीरपणे पाह�याची गरज आहे. १९८०�या दशकात, 
नवउदारमतवादी आिथ�क धोरणा�या िदशेने जा�यासाठी, एक चळवळ स�ु झाली होती.  
१९९१�या भारतातील आिथ�क आिण राजक�य सकंटा�या प�रणाम�व�प, ही चळवळ 
अिधक मजबूत आिण स�ंथा�मक झाली. भारता�या NEPची, आंतररा��ीय आिण 
देशातंग�त उ�प�ी, �याची रचना, �याचा अन�ुयोग आिण प�रणामाचंा सिव�तर अ�यास 
करणे आव�यक आहे. 
 

१२अ.१.१  १९९१ नंतर�या भारतीय अथ��यव�थेतील सधुारणा  
भारता�या अंतग�त आिथ�क व�ृीसाठी आव�यक असलेली, आिथ�क उदारीकरण आिण 
उव��रत जगासाठी अथ��यव�था खलुी करणे, या धोरणांचा अवलंब कर�यास स�ुवात केली. 
भिव�यात कज�-फेडाची, मोठी सम�या टाळ�यासाठी परक�य चलन िमळणे आव�यक होते. 
�ाच समुारास भारताचे सरं�णा�मक सबंंध असले�या, सोिवयेत रिशयाचे िवघटन झाले 
आिण �यामळेु िनया�ती�या ��ीने परदेशी बाजारपेठांचे नकुसान होऊ लागले, आिण 
�हणूनच भारतीय अथ��यव�था वाचव�यासाठी कठोर, मूलगामी उपाय करावे लागले. 

 

स�ेवर आ�यानतंर लवकरच, �ी नरिसहंराव आिण �याचें अथ�मं�ी डॉ. मनमोहन िसगं 
यानंी आिथ�क उदारीकरणाचा काय��म जाहीर केला. डॉ. िसगं हे आंतररा��ीय �यापार 
आिण  िनयो�लािसकल अथ�कारणात िवशेष�ता�ा� केलेले अथ�शा�� आहते. 
बाजारा�या अथ��यव�था�ंया क�पना आिण प�ती तसेच आिथ�क िनयोजनाचा समावेश 
असले�या राजवट�शी जळुवून घे�याची �याचंी लविचकता हे �याचें सवा�त मोठे वैिश�्य. 
१९९१ साली जाहीर झाले�या �यू इकोनॉिमक पोिलसी (NEP), अथा�त नवीन आिथ�क 
धोरणा म�ये, खालील वैिश�्ये समिव� होती: आयात श�ुकात ल�णीय घट; �ाहक व�तू 
वगळता आयात कोटा न� करणे; परदेशी मालक�वरील िनब�ध काढून टाकणे िकंवा कमी 
करणे; �यापार खा�यासंाठी चलन प�रवत�नीयता; परवाना आव�यकतामं�ये घट; िनयम 
आिण लाल िफतीचे िनयम थोडे सोपे करणे; सहा उ�ोग वगळता सव� उ�ोगणना खाजगी 
मालक�साठी उघडणे; घरगतुी अबकारी कर कमी करणे आिण अशी इतर अनेक वैिश�्ये. 
NEP ने आधी�या रा�� धोरणात काही मूलभूत बदल घडवून आणले, उदाहरणाथ�, िविवध 
�े�ात केलेली आिथ�क मदत, पत�यव�था, कृषी �े�ातील िव�तार सेवा, हे सगळे मागे 
घे�यात आले आिण �याजागी अनेक मलुभूत सिुवधा आिण सेवाचें खाजगीकरण कर�यात 
आले आिण देशातंग�त बाजारपेठ आंतररा��ीय �यापारासाठी खलुी कर�यात आली. 
 
या सधुारणांचा प�रणाम असा झाला क� पे�सी, जनरल मोटस�, जनरल इलेि��क, 
इंटरनॅशनल िबिझनेस मशी�स, कोका-कोला, मॅकडोना�ड्स, एनरॉन सार�या मोठ्या 
कंप�याकंडून थेट िवदेशी गुतंवणूक भारतात आली. �याच बरोबर ि�टन, जपान आिण 
आिण जम�नी मध�या अनेक कंप�या, �य�ुयअुल फंड, गुतंवणूक बकँा, िस�य�ुरटीज फम� , 
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िवमा कंप�या, �यावसाियक बकँा ं�ा सग�यानंी, भारतीय रो�यामं�ये गुतंवणूक स�ु केली. 
सधुारणा ंस�ु झा�यापासूनच अनेक भारतीय कंप�या जागितक भाडंवली बाजारात िनधी 
उभारत हो�या, आिण �याचबरोबर अनेक कंप�याचें इतर भारतीय िकंवा परदेशी 
कंप�यामं�ये िवलीनीकरण होत होते. NEP ने महागाईवर िनय�ंण िमळवले आहे आिण 
अथ�सकं�पातली तूट देखील कमी केली. �या वातावरणात �यवसाय करणे अजूनही कठीण 
आहे, अ�यात, तीन वषा��या िव�मी वेळात, देशाचे “सकल देशातंग�त उ�पादन” (GDP) ५ 
ट��यांनी वाढ�याचे िव�ानानंी िनदश�नास आणून िदले.   
 

१९९१�या सधुारणा यश�वी ठर�या, आिण �यामळेु �ी. राव आिण डॉ. िसगं यानंी ती 
�ि�या पढेु चालू ठेवली. भारतात आिण बाहेर सव�� सधुारणाचें कौतकु झाले. �या वेळ�या 
अथ�मं�यानंी पािहलं क� १९९४-९५ �या अथ�सकं�पात सधुारणांच ं खूप �वागत झालं, 
�यात सीमाश�ुकात कपात, कॉप�रटे करात कपात, आयकरात कपात आिण सरकारी 
कजा�साठी क� �ीय बकेँ�या िव�परुवठ्यावर मया�दा आली आिण सरकारला बाजारात 
उतरावे लागले. 
 

१२अ.१.२ NEP आिण भारतासाठी भिव�यातील सभंावना  
जे�हा NEP सादर कर�यात आले, ते�हा भारताम�ये �यापक आिथ�क ि�थरता 
आण�या�या ��ीने अफाट �मता आिण खा�ी होती. या धोरणामळेु महागाई आिण 
अथ�सकं�पीय तूट िनयिं�त कर�यास मदत झाली, कजा�चे काळजीपूव�क �यव�थापन 
कर�यास आिण आिथ�क वाढीसाठी िव�परुवठा कर�यासाठी इि�वटी माक� टचा अिधक 
वापर झाला. हे धोरण भारतासाठी फायदेशीर ठरणार होते, इतर देशासंोबत िव�ता�रत 
�यापाराला �ो�साहन देणारे, अथ��यव�थेत �पधा� वाढवणार े होते. �याच बरोबर 
चलनाबाबतीत आ�मिव�ास वाढवणार े आिण खास आिण खाजगी उप�मामं�ये बचत 
आिण गुतंवणूक वाढवणार ेहोते.  

 
नवीन आिथ�क धोरणात साव�जिनक उप�माचें खासगीकरण कर�याची क�पना होती. 
साव�जिनक �े�ातील उप�माशंी िनगिडत धोरणे, मग ती शेती, उ�पादन िकंवा सेवा 
�े�ातली असोत, सरकारी िनयिं�त िकंमती असले�या �देशात, जर बंद बाजार राख�याची 
�था असेल, तर ते भारतात िकंवा कोण�याही देशात अपयशीच ठर�याचे िदसून आले 
आहे. �वाभािवक अकाय��मता, कमी उ�पादकता, नावी�यपूण�तेचा अभाव आिण 
साव�जिनक �े�ातील उप�मांम�ये �गतीचा अभाव; �ाचे मु�य कारण �वाय�तेचा अभाव 
हे आहे. अशी �णाली सधुारणा आिण बदलासाठी क�पनां�या अनेक �ोतानंा परवानगी 
देत नाही, िकंवा नवीन क�पनानंा पढेु आण�यासाठी �ो�साहन देत नाहीत, िकंवा जोखीम 
घे�यास आिण काहीतरी नवीन कर�यास पण �ो�सािहत करत नाहीत.  

 

जागितक�करणापूव� भारतीय बाजारपेठेत ससंाधने, व�तू आिण सेवा; भौगोिलक��्या देशी 
िकंवा परदेशी �पध�साठी बंद हो�या. यामळेु एक कालबा� आिथ�क वातावरण तयार झाले 
आिण �वदेशी संसाधनाचंा आिण तं��ानाचा चकु�चा आिथ�क वापर झाला. कोणताही बंद 
बाजार, िवशेषीकरणाचा लाभ घेऊ शकत नाही. NEP आ�या नतंर, भारताने, १९९३ 
म�ये मंजूर केले�या “जनरल ऍ�ीम�ट ऑन टॅरी�स अडँ �ीटीज” अथा�त गॅट (GATT) 
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वरील नवीन सामा�य करारातील माग�दश�क त�वांचे पालन क�न ससंाधने, उ�पादने आिण 
सेवा या ित�ही �े�ामं�ये देशी – िवदेशी �पध�साठी आपली बाजारपेठ वेगाने उघडली. 

 
आज भारत बा� �पध�ला त�ड दे�यात आिण महागाई ब�याच �माणात कमी कर�यात 
यश�वी ठरला आहे. १९९१ नतंर, भारत देशातंग�त िकमत�म�ये ि�थरता आणू शकला 
आिण चलनवाढ, जी १९८०�या दशकात १५ ट�के होती, �याव�न केवळ ५ ते ७ 
ट��यांवर आली. �ाझील, मेि�सको, पे�, अज�िटना आिण �हेनेझएुला या देशानंी 
१९८०�या दशकात अनभुव�या�माणे, भारताला भाडंवलाची सम�या जाणवली नाही. 
भारताने �थूल-आिथ�क िश�त राखली आह.े �वयचंिलत िव�परुवठा तं� �हणून १९९४-
९५�या अथ�सकं�पाने, साव�जिनक कजा��या म�ुीकरणाला मया�दा घातली. या धोरणाने 
भारतासाठी तटुीचा िव�परुवठा आिण चलनवाढ होऊ न दे�याचे �येय िनि�त केले.  

 
NEP ने आयकर, भाडंवली नफा कर, आिण िविवध �कार�या व�तूंवर अबकारी कर कमी 
कर�याची क�पना माडंली होती. यामळेु आिथ�क वातावरण तयार होणार होते आिण बचत 
आिण गुतंवणकु�साठी �ो�साहन िमळणार होते. �ाहक उ�ोगां�या ऐवजी, साव�जिनक उ�ोग 
िकंवा जड आिण मोठ्या उ�ोगात गुतंवणकु�ला, �ाधा�य दे�यात येत न�हते. परवाना आिण 
इतर नोकरशाही सारखी जाचक बंधने, िशिथल क�न आिथ�क बाजारपेठानंा अथ��यव�थेत 
गुतंवणकु कर�यास �ो�साहन दे�यात येत होते.  

 
भारता�या ग�रबीचा सामना कर�यासाठी आव�यक असले�या �य�ना�ंया �माणाचे मह�व 
महा�मा गाधं�ना ठाऊक होते. आिथ�क वाढीला चालना देणे आिण लोकस�ंया वाढ कमी 
करणे,  भारता�या ग�रबीवर मात कर�यासाठी, NEP ने ही कामे स�ु केली. या आधी, ही 
सम�या कमी कर�यासाठी सरकारकडे, मोठ्या लोकस�ंयेला अ�न आिण इतर 
जीवनाव�यक व�तूं�या खरदेीसाठी अथ�सहा�य उपल�ध क�न देणे, हा एकमेव माग� होता. 
आिथ�क सधुारणामंळेु, सि�सडी (आिथ�क साहा�य) काढून टाक�याची क�पना पढेु आली, 
यामळेु बाजार आप�या परीने काम क�न उ�पादकानंा िकमत आिण न�यात उ�ेजना 
देणार होते. या नवीन धोरणाने, भारतीय समाजा�या घटक व�ृीब�ल�या गैरसमजालाही 
आ�हान िदले आह.े NEP �या स�ुवाती�या वषा�म�ये भारत ल�णीय वाढी�या मागा�वर 
आला अस�याचे िदसून येते. याआधी कधीही नसलेले, भारताचे आिथ�क भिव�य, ख�ुया 
आिथ�क धोरणा�या मागा�वर पढेु जात असताना, आ�ासक िदसत होते. नवीन क�पना 
आ�मसात कर�याची �मता, भारता�या अथ��यव�थेत आहे, हे अथ� मं�ालयाला (१९९५) 
आिण �यामळेु, ते अ�यतं आशावादी बनले. भारतात आिथ�क नूतनीकरणासाठी िनरोगी 
राजक�य आिण सामािजक वातावरण आह.े अथ� मं�ालयाने, भारत मागे न सरकता, 
आिथ�क सधुारणे�या मागा�वर राहणार आहे, असे आ�ासन िदले.  
 
१२अ.१.३ नव-उदारमतवाद आिण नतंर 
नवउदारमतवादी धोरणे सामािजक सम�यानंा �भावीपणे हाताळ�यास स�म आहेत क� 
नाही हे अजून �प� नाही कारण काही सम�या �वातं�यानतंर अनेक दशके िटकून आहेत, 
असे काही िव�ानांनी �� केला आहे. लायस�स राज�या �व�पात काय�रत असले�या, 
रा�य नोकरशाही�या सदंभा�त भारताला नवउदारमतवादी यशाची यशोगाथा �हणून 
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ओळखले जाते. एक अ�जाह�न अिधक लोकसं�येचा देश, �हणजेच �चडं मन�ुयबळ 
असलेला देश अस�यामळेु, भारत नेहमीच िवकासा�या चच�त एक अ�यतं मह�वाचा देश 
आहे. परतं,ु भारत हा िवरोधाभासाचंा देश आहे, इथे उपासमारी आिण ग�रबी देखील खूप 
आहे. भारतीय िवकासा�या मॉडेलचे परी�ण करणे, �हणजे अनेक गो�ी िशकणे आिण इतर 
िवकसनशील देशामंधील धोरणासाठी �याचे ल�णीय प�रणाम समजून घेणे. 

 
वकार अहमद सार�या िव�ानानंी, जागितक नवउदारमतवादाला, भारता�या िविश� 
�करणाशी जोडले आहे आिण असे �हटले आहे क� भारता�या धोरण स�ंमणाम�ये, वग� 
आिण जातीवर प�रणाम झाला आह.े भारतात ज ेनवउदारमतवादी प�रवत�न होते आह,े ते 
केवळ “व�न – खाली” िकंवा “बाहे�न – आत” अशी �ि�या नाही आह.े जागितक 
�तरावर�या नवउदारमतवादी वच��व धोरणात, उ�च�ू भारतीयानंा एक पाठ�बा िमळतो. 
यामळेु पढेु, उप-वच��ववादी श��-क� �े तयार होतात, आिण अिधक िविश� �कारची वग�-
प�पाती आिथ�क वाढ तयार होते. िव�तु श�� उ�ोगाचा सदंभ� घेऊन, जागितक 
स�ंथा�ंया �शासनांची �चडं श��, कशी �थािनक उ�च�ू�ंया िहता�या सहकाया�ने, देशात 
नवउदारमतवादी बदल घडव�यासाठी काम करते आह,े हे अहमद �ानंी दाखवून िदले 
आहे. आप�याला आंतर-वग�, वगा�तग�त आिण जातीय �पधा�  समजून घेणे आव�यक आह,े 
�याचबरोबर या सवा�चा, भारता�या आिथ�क आिण िव�तु श�� धोरणावर कसा प�रणाम 
होतो ह ेदेखील समजून घेणे आव�यक आहे.  

 
नवउदारमतवादा सोबत शहरी उ�च�ू�ंया, राजक�य आिण आिथ�क श��म�ये �माणाबाहेर 
झालेली व�ृी िदसून आली आह.े   
 
खेड्यातं आिण शहरी पसा�याचा भाग असले�या ग�रबाचंी उपे�ा, या�या सोबतच घडते 
आहे. �याचबरोबर, भारतीय समाजातील वग� आिण जात हे एकमेकालंा छेदून जातात. उ�च 
जातीय भारतीयांना िश�ण आिण आिथ�क सधंी सलुभतेने �ा� होतात आिण �यामळेु NEP 
चा सवा�त जा�त फायदा �यांना िमळाला. NEP साठी भारतीय वग� आिण जातीय स�ेचे 
पनुमू��याकंन ही मूलभूत गरज आह.े जागितक भाडंवल बाजारा�या अिनवाय�तेमुळे 
जागितक बकँ, IMF आिण अमे�रकेने नवउदारमतवाद भारतावर लादला. तथािप, जातीय 
आिण वग�य उ�च�ूनंी याचे सात�य सिुनि�त केले आहे. दसु�या श�दातं सागंायचे तर, 
जागितक स�ंथा�ंया �शासना�ंया बिहजा�त श��ने, �थानीय उ�च�ूं�या िहतासाठी, 
�या�ंया हातात हात घालून काम केले आह.े �ा�याच मुळे; �याला �ॅ�सी, जबरद�तीची 
समंती, �हणजेच “वच��व/ आिधप�य” �हणतात, ते िनमा�ण झाले.  

 
आिथ�क व�ृी आिण िवकास, हे एक�च �हावेत, असा एक िनयम आहे. १९८०�या 
दशकात�या  खाजगी उ�ोजकतेचे सामािजक -आिथ�क प�रणाम आिण १९९०�या 
दशका�या स�ुवातीला �वीकारलेले नवउदारमतवाद धोरण; हे काही �मखु �� आहेत. 
अथ��यव�थेचे द�ुयम आिण ततृीयक �े�, �याला "भारतीय चम�कार" �हणून सबंोधले 
जाते, ते १९९१ पासून भारतीय अथ��यव�थेत �बळ झाले आहेत. आिण तरीही, �ामीण 
आिण शहरी भागातली िवषमता वाढतेच आहे. एक�कडे �ामीण कज�, वाढती बेरोजगारी 
आिण नैसिग�क ससंाधनाचंा गैरवापर वाढतो आह ेआिण दसुरीकडे नवउदारमतवादाची व�ृी 
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होते आहे. यामळेु मोठ्या �माणावर कृषी सकंटानंा त�ड फुटले आह,े जे सात�याने चालणार े
कुपोषण, िनर�रता आिण �ितबंध कर�याजोगे आजारा ंम�ये �ितिबंिबत होते. 

 
सरकार, िवचारवतं, �यावसाियक आिण �सारमा�यमांनी असा दावा केला आहे क� 
नवउदारमतवादा�या व�ृी मुळे भारतात आिण इतर� िवकास हो�याची �मता आहे. 
��य�ात नवीन आिथ�क धोरण राजवटी अंतग�त आिथ�क व�ृीचा लाभ, सतत आिण कायम, 
केवळ एका लहान लोकस�ंयेलाच झाला आहे.  उंच काया�लयीन इमारती, भ�य घरे, उ�च 
पातळीवरील िविश� वापर, "आधिुनक िदसणार"े त�ण लोक, नवीन सा�ंकृितक शैली, 
िव��यापीकरण इ�याद��या िनिम�तीम�ये नवउदारमतवादी व�ृीचे ने�दीपक प�रणाम 
होताना िदसतात. यामळेु, िवकासाची �ि�या स�ु आहे आिण भिव�यात ��येकाला �याचा 
फायदा होईल, असे वाटत राहते.  �हणून, जे�हा आव�यक असेल ते�हा रा��ीय स�ेचा 
िनद�यपणे वापर केला पािहजे, कारण �भावी लोकानंा  लोकाचें भिव�य िदसते आिण ते 
मह�वाचेही आहे, मा� �ितकार कर�याने सग�याचंाच �गतीचा माग� खुटंतो. 

 
अथा�त, "दसु�या बाजूचा" ��ीकोन पूण�पणे वेगळा आह.े जे "मागे" रािहले आहते आिण 
नवउदारमतवादी व�ृीमळेु उद�्व�त झाले आहेत हा �याचंा ��ीकोन आहे. 
नवउदारमतवादी िवकास हा बह�स�ंय लोकां�या अिवकासाचे कारण अस�याचे िनरी�ण 
अवलंिब�व िस�ातं करतो.   नवउदारमतवादाचे म�ुय सामािजक -आिथ�क उ�पादन 
असमानता आहे हे दश�िव�यासाठी परुसेे सािं�यक�य परुावे आहेत, आिण हाच �ा �ि�येचा 
हेतू आहे. असमानतेचा म�ुय प�रणाम �हणजे ग�रबी. असमानता लोकाचें शोषण क�न, 
�यातून आप�या तुंबड्या भरणा�या काही �बळ लोकामंळेुच, असमानता वाढीस लागते 
आिण शोषण वाढते. दसु�या श�दातं, नवउदारमतवादच  सामािजक सम�यासाठी 
कारणीभूत अस�यामळेु, �याने कधीच सम�या सटुणार नाहीत.   
 

१२अ.२ िन�कष�  
 
व�ृी समजून घे�यासाठी , एक िवकासा�मक ��ीकोन ठेवला पािहजे, �हणजेच  बह�स�ंय 
लोका�ंया राहणीमानावर आिण प�रि�थतीवर काही प�रणाम झाला आहे क� नाही या ��ीने 
धोरणांचे म�ुयाकंन करणे. केवळ आिथ�क व�ृी असून उपयोग नाही, व�ृीमळेु  िवकास 
देखील झाला पािहजे. नवउदारमतवादी धोरणा�या शासनामुळे, दा�र�य् आले, भारतातील 
रा��ीय, �ादेिशक आिण �थािनक पातळीवर�या दरातं नकारा�मक �भाव पडला, लोकाचें 
नकुसान झाले आिण राहणीमाना�या अनेक पैलूंम�ये कमतरता िनमा�ण झाली.     
 

१२अ.३  साराशं  
 
भारताचे नवीन आिथ�क धोरण १९९१ साली स�ु कर�यात आले. आतंररा��ीय नाणेिनधी 
आिण जागितक बकेँने समथ�न क�न जागितक �तरावर लागू केलेला एक मानक 
सरंचना�मक समायोजन उपाय, भारता�या नवीन धोरणा�मक काय��मात �ितिबंिबत 
झाला.  
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NEP ने आधी�या रा�� धोरणात काही मूलभूत बदल घडवून आणले, उदाहरणाथ�, िविवध 
�े�ात केलेली आिथ�क मदत, पत�यव�था, कृषी �े�ातील िव�तार सेवा, हे सगळे मागे 
घे�यात आले आिण �याजागी अनेक मलुभूत सिुवधा आिण सेवाचें खाजगीकरण कर�यात 
आले आिण देशातंग�त बाजारपेठ आंतररा��ीय �यापारासाठी खलुी कर�यात आली. 
 
नवउदारमतवादी धोरणे सामािजक सम�यानंा �भावीपणे हाताळ�यास स�म आहेत क� 
नाही हे अजून �प� नाही कारण काही सम�या �वातं�यानतंर अनेक दशके िटकून आहेत, 
असे काही िव�ानांनी �� केला आहे.  
 
एक�कडे �ामीण कज�, वाढती बेरोजगारी आिण नैसिग�क ससंाधनांचा गैरवापर वाढतो आहे 
आिण दसुरीकडे नवउदारमतवादाची व�ृी होते आहे.  
 

असमानता लोकाचें शोषण क�न, �यातून आप�या तुबंड्या भरणा�या काही �बळ 
लोकामंळेुच, असमानता वाढीस लागते आिण शोषण वाढते. दसु�या श�दातं, 
नवउदारमतवादच  सामािजक सम�यासाठी कारणीभूत अस�यामळेु, �याने कधीच सम�या 
सटुणार नाहीत.   
 

१२अ.४  ��  
 
1. नवीन आिथ�क धोरणा�या वैिश�्याबं�ल सिव�तरपणे सागंा.  
2. जागितक�करणामळेु िवकसनशील देशातं असमान आिण िवषम वाढ कशी झाली �ावर 

चचा� करा.  
3. नवउदारमतवाद आिथ�क धोरणामळेु झाले�या �भावाचें म�ुयाकंन करा.  
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१२ब.३   सामािजक �यायाची धारणा समजून घेणे 

१२ब.४   डॉ आंबेडकर आिण सामािजक �याय   

१२ब.५   घटना�मक सरुि�तता 

१२ब.६   सामािजक �याय आिण मिहला म�ु� 

१२ब.७   िन�कष� 

१२ब.८   साराशं 

१२ब.९   �� 

१२ब.१०  सदंभ� 
 

१२ब.० उि�� े 
 

 सामािजक �यायासाठी डॉ.आंबेडकरांचे योगदान समजून घेणे 

 िवकासा�या संवादासाठी सामािजक �यायाची �ासंिगकता तपासणे  
 

१२ब.१ ��तावना  
 

डॉ. आंबेडकर हे एक दूरदश� �हणून ओळखले जातात, �यांनी आप�या राजक�य 
लेखनातून सामािजक �याय आिण समतावादी समाजासाठी आपले जीवन समिप�त 
केले. �यांचे त�व�ान आिण �यां�या िवचारांनी, रा��ासाठी आिण लोकांसाठी '�गती-
रोडमॅप' चा माग� मोकळा केला. देशातील सामािजक बदलां�या �ि�येला गती देणे 
आव�यक आहे, असा �यांचा िव�ास होता. आिण �हणून �यांनी मानवी ह�क सरुि�त 
कर�या�या िदशेने काम केले आिण मानवतेला दडपणा�या श��ना आ�हान िदले. 
�यांनी क�रपंथी �ि�कोन वाप�न, भारतीय समाजात�या, दबले�या वगा�वर आिण 
अ�प�ृयांवर जबरद�तीने लादले�या अमानुषतेिव�� यु� पुकारले. सामािजक आिण 
राजक�य मु�� एकमेकांवर िनभ�र अस�याचा यिु�वाद क�न, डॉ. आंबेडकर �हणतात, 
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जोपय�त सामािजक �यायाचा रा�स नाहीसा होत नाही तोपय�त कोणतीही आिथ�क 
िकंवा राजक�य सधुारणा यश�वी होणार नाही. �यांनी भारतीय राजकारण सामािजक 
शोषणापासून मु� कर�या�या िदशेने �य�न केले कारण सामािजक �याया�या 
अनुपि�थतीत राजक�य �याय श�य नाही असा �यांचा ठाम िव�ास होता. सामािजक 
�यायािशवाय कोणताही खरा िवकास होऊ शकत नाही असा �यांचा िव�ास होता 
आिण �यांचे िवचार �या�ंया लेखनातून �प� होतात. या भागात �थम आपण िवकास 
आिण सामािजक �यायामाध�या संबधांवर िवचार करणार आहोत. �या नंतर सामािजक 
�यायाब�ल डॉ. आंबेडकरांचे िवचार आिण भारतीय समाजातील शोिषत घटकां�या 
उ�थानासाठी �यांचे �य�न समजून घेणार आहोत.   
 

१२ब.२ िवकास आिण सामािजक �याय  
 

सामािजक �यायाची िचतंा �गतीशील िवकास धोरणासाठी एक मह�वाचा चालक आहे. एक 
मू�य �हणून आिण �याचा प�रणाम िवकास धोरण आिण काय��मावंर कसा होतो हे जाणून 
घे�यासाठी, सामािजक �यायाचे अ�वेषण करणे आव�यक आहे. सामािजक �यायाची चार 
म�ु�भूत त�वे आहेत; समान नाग�रक�व, िकमान सामािजक ह�क, समान सधंी आिण 
�या�य िवतरण. िवकासा�या एका भाषणात, �ी. अम�य� सेन �ानंी, मानवी िवकास 
नम�ुयाचा पनु��चार केला. सेन ह�क आिण �वातं�या�या क� �ीयतेवर भर देतात आिण 
वैयि�क अिधकारांना �याया�या �यापक आकलनाशी जोडतात. या लोलकातून 
पािह�यावर, मानवी ह�क �दान करणे हे �य�� आिण सामूिहकतेचे कत��य बनते. ही 
िवचारसरणी सह�क�दी घोषणा, 2000 म�येही िदसून येते. ही घोषणा सामा�यतः, 
“सह�क िवकास �येये” (MDGs) �हणून ल�ात ठेवली जाते. परतं ु ही �येये अिधकार 
आिण �याया�या सामा�य चौकटीत ि�थत आहेत, जसे, �वातं�य, समानता, एकता, 
सिह�णतुा, िनसगा�चा आदर आिण सामाियक जबाबदारी.  इतर �या�यामं�ये मानवािधकार, 
लोकशाही, ि�थरता आिण बह�प�ीयता यासार�या बाब�चा समावेश आहे. ही िविवध सू�े 
िवकास आिण सामािजक �यायावर चच�साठी �यासपीठ �दान करतात.  

 

१२ब.३ सामािजक �यायाची धारणा समजून घेण े 
 

समाजात िकंवा रा�यात जमा होणारी संप�ी, मालम�ा, िवशेषािधकार आिण फायदे 
यां�या िवतरण �याया�या संक�पने�या उपयोजनेसाठी सामािजक �यायाची गरज आहे. 
कारण सामािजक �यायाचे मलुत�व एका �य��चे चांगले होणे नसून समाजात�या 
��येक �य��चे चांगले करणे आहे आिण दो�ह�त फरक आहे. आिथ�क आिण 
सामािजक �यायाचा समावेश क�न घेणारा, हा एक नवीन आिण �ांितकारी आदश� 
आहे, जो सवा�साठी िन�प� आिण �या�य सामािजक �यव�था िनमा�ण कर�याचा �य�न 
करतो.  

 
सामािजक �यायाची संक�पना गितशील अस�यामळेु समाजा�या गरजेनुसार बदलते. 
ही संक�पना नवीन प�रमाण घेत राहते कारण �यात नवीन नमनेु समािव� होतात आिण 
आतापय�त अ�ात भागात सु�ा िव�तारत राहतात. भारतीय समाजाचे वग�करण जाती 
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आिण जमाती�या आधारे केले जाते. जाित�यव�था ही समाजाची �ेणीब� िवभागणी 
आहे, �यात मया� िदत िकंवा कोणताही बदल होऊ शत नाही. जातीवर आधा�रत 
असमानता मानवी ह�कांसाठी गंभीर आ�हाने उभी करते तसेच, भारतीय 
लोकशाहीसाठी सु�ा धोकादायक आहे. सामािजक �याय �हणजे; जात, पंथ, वंश, 
वांिशकता इ�याद��या आधारावर कोण�याही भेदभावािशवाय �य���या िवकासासाठी 
समान वागणूक आिण संध�ची उपल�धता. काय�रत �तरावर, सामािजक �याय �हणजे 
सव� �तरातील �य��ना एक� आण�याची आिण �या�य आिण समान वागणूक सिुनि�त 
कर�याची �ि�या होय. याचा िव�तार �हणून, सामािजक �याय हा सामािजक 
भ�या�या क�पनेशी िनगिडत आहे. 

 

रा��ा�या सीमेत �याय ��थािपत क�न तो राखणे आिण एका स�ुयवि�थत समाजाची 
काय��मता वाढवणे, ही कुठ�याही रा��ाची �ाथिमक जबाबदारी ठरते. समाजाचे 
सद�य �हणून आपणस�ुा अ�यायापे�ा �यायालाच �ाधा�य देतो. �याय �हणजेच 
शहाणपणा, परोपकार, दया आिण स�त�न. िव�ान आिण सामािजक िवचारवंतांनी 
�यायाची संक�पना िविवध �कारे समजावून िदली आहे. 
   

१२ब.४  डॉ. आबंडेकर आिण सामािजक �याय  
 

भारतीय संदभा�त, सामािजक �याय, समाजातील बह�तांश घटकांसाठी आजही एक 
�व�नच आहे. अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती आिण िहंदू जाती�या 
पदानु�माखालील मिहलांना शतकानुशतके अ�याय सहन करावा लागला आहे, आिण 
यामळेु ते सामािजक, आिथ�क आिण राजक�य��्या वंिचत रािहले. उ�च जातीयांकडून 
खाल�या जात�वर झाले�या ऐितहािसक अ�यायाचे िनराकरण करणे, हा सामािजक 
�यायाचा हेतू आहे. सामािजक �याय हा समाजातील वंिचत घटकांबरोबर झाले�या 
संिचत अपमानांना भ�न काढ�यासाठी भरपाई देणारा �याय आहे. सामािजक �यायाचा 
अभाव, सामािजक असंतुलन आिण तणावातून �कट होऊ शकतो �यामळेु अराजक 
माजू शकते आिण काय�ा�या िनयमांची अव�ा होते.   

 

िहंदू समाज�यव�थे�या वण� �यव�थेत सवा�त खाल�या �तरावर असले�या िनराश, 
वंिचत आिण अ�पृ�यां�या संदभा�त, आंबेडकरां�या सामािजक �यायाची संक�पना 
समजली जाऊ शकते. सामािजक �यायाब�ल आंबेडकरांचे िवचार िहंदू समाजा�या 
जाित�यव�थे�या पीिडतांशी संबंिधत आहेत. 

 

आबंेडकरांची ��ी  
डॉ. आंबेडकरांसाठी सामािजक �याय; �वातं�य आिण सवा�साठी समानता या 
संक�पनांशी संबंिधत आहे, �यामळेु सव� मानवांचे भाविनक एक�ीकरण होते. 
समाजातली िवषमता पसूुन टाकून, सामािजक, आिथ�क आिण राजक�य संसाधनांचे 
समान िवतरण, हे सामािजक �यायचे म�ुय उि�� आहे. समाजातील ��येक घटकां�या 
वेगवेग�या आकां�ा आहेत, �यामळेु गटांम�ये िहतसंबंधांचा संघष� होऊ शकतो, �ाची 
�यांना पूण� जाणीव होती. �यांनी एक माणूस-एक मू�या�या ��ीने सामािजक �याय 
आिण सामािजक लोकशाही सा�य कर�याचा �य�न केला. �यांनी सामािजक �यायाला 
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देशभ�� आिण रा��वादाचा खरा आधार मानले. ��येक मानविनिम�त िवषमता, 
कायदा, नैितकता आिण साव�जिनक िववेका�ारे दूर करणे असे �यांचे सामािजक �याया 
िवषयीचे मत होते. एका शा�त समाजा�या �यायासाठी ते नेहमीच उभे रािहले.  
 

सवा�साठी समानतेवर आधा�रत समाजातूनच लोकशाही श�य होऊ शकते, असा 
�यांचा िवशास होता. आंबेडकरां�या ��ीने लोकशाही �हणजे केवळ शासनाचा एक 
�कार नसून, ती �ाम�ुयाने एक संबंिधत जीवनशैली आहे. जाती�यव�था, लोकशाही 
अकाय��म िकंवा अनुपि�थत अस�याचे �प� करते. अशा समाज�यव�थेत वंिचत 
घटकांतील मोठ्या वगा�ना �यांचे मूलभूत मानवी ह�क नाकारले जातात. हे अिधकार 
काय�ाने न�हे तर समाजा�या सामािजक आिण नैितक िववेकाने संरि�त केले जातात 
यावर �यांनी भर िदला. ते �हणाले क� िनरपे� अथा�ने समानता श�य नाही, परतंु 
प�ुषांना समान वागणूक श�य आहे.  
 

डॉ. आंबेडकरांनी अ�पृ�यांसाठी सामािजक �याय आिण मानवी ह�कांसाठी 
ऐितहािसक आिण शांततापूण� चळवळीचे नेतृ�व केले. �वातं�यपूव� आिण �वातं�यो�र 
काळातील �या�या अथक संघषा�मळेु, दिलत वगा�ला सरकारकडून अनेक फायदे आिण 
संर�णे िदली गेली आहेत. शतकानुशतके चालत आले�या अ�प�ृयते�या वाईट 
�थेपासून अ�प�ृयांना मु� कर�यासाठी �यांनी केले�या �य�नांचे �मरण नेहमीच केले 
जाईल. अ�प�ृयते�या नावाखाली िहंदू समाजात�या एका िविश� वगा�ला अनेक 
मलुभूत ह�क नाकारले जात असत. वग� �ेणीत�या सवा�त खाल�या जातीतील 
लोकांना अ�प�ृय �हंटले जात असे कारण �यांना कोणालाही �पश� कर�याची परवानगी 
न�हती, तसेच उ�च वग�य �यांना �पश� करत नसत,  �यांना धािम�क��्या �दूिषत 
देखील मानले जात असे. उ�चवण�य िहंदू राहत असले�या भागात �यांना �वेश 
नाकार�यात येत असे. �यांना सव� ह�क आिण अिधकार; �ित�ा  हालचाल, �वेश, 
�वातं�य, समानता, िश�ण, धम� इ�यादी; नाकार�यात येत होते.   
 

याचा अथ� असा होतो क� मानवी आदर, जे मानवी ह�क आिण सामािजक �याया�या 
संक�पनेचे मूळ आहे आिण एका अथा�ने, जीिवत राह�याचाच ह�क’, तोच �यांना 
नाकार�यात येत होता. १९५१ स�ट�बर म�ये, डॉ. आंबेडकरांनी िहंदू कोड िवधेयक न 
�वीकार�या�या मदु्�ावर, जवाहरलाल नेह�ं�या मंि�मंडळातील कायदा मं�ी पदाचा 
राजीनामा िदला, �यां�या सामािजक �यायाब�लची बांिधलक� याव�नच िस� होते.   
 

अ�प�ृयांम�ये �वतःसाठी अिभमान आिण �वािभमान प�ुहा जागतृ केला पािहजे, असे 
सामािजक �याया�या संदभा�त, डॉ.आंबेडकरांचे मत होते. हे सा�य कर�यासाठी �यांनी 
अ�प�ृयतेचे पारपंा�रक बंध झगुा�न �वतः म�ये सुधारणा आणली पािहजे, असे ते 
�हणत. 

 

आधिुनक स�यतेम�ये योगदान दे�यासाठी �वत: ला बदलणे आव�यक आहे आिण 
�यासाठी �यावसाियक ��्या पा� होणे आव�यक आहे असे ते मानत. सरकार�या सव� 
�तरांत �यांचे �ितिनिध�व असले पािहजे आिण असे नेतेच �यां�या समाजाचे खरे िहत 
बघतील असे �यांना वाटे. �यांनी काही िवशेष अिधकार िनमा�ण क�न, अशा 
लोकांसाठी शै�िणक आिण आिथ�क संधी देऊन �यां�या क�याणाची जबाबदारी 



  

 

िवकास आिण जागितक�करणाचे 

सै�ांितकरण  

164 

�वीकार�याचे सरकारला आवाहन केले. सव� �कार�या जाती र� क�न अ�पृ�यांना 
�यां�या ह�कां�या संर�णासाठी कायदेशीर मागा�चा अवलंब करता यायला हवा. 
जाित�यव�था ही मानव िनिम�त अस�याने, ती काढून टाक�याची जबाबदारी पण 
माणसाचीच आहे, असे ते �हणत. �यां�या मते, ��येक �य��चे कौश�य, �िश�ण 
आिण शै�िणक कामिगरी यां�या अनुषंगाने समाजातील ��येक सद�याची काय� 
तक� शु� आधारावर प�रभािषत केली पािहजेत. 
 

१२ब.५ घटना�मक / सवैंधािनक सुरि�तता  
 

अ�प�ृयां�या दयनीय प�रि�थतीचे वण�न करताना आंबेडकर �हणतात, "सरकारने 
िनराश केले, िहंदूंनी दडपले आिण मिु�लमांनी िनकृ� ठरवले, आ�हाला पूण�पणे अस� 
ि�थतीत ठेवले गेले �याची तुलना कुठेही होऊ शकत नाही,” समाजातील सवा�त 
खाल�या वगा�ला नेहमीच परकेपणाने वागवले गेले, �यांना अिधकार नाकारले गेले 
आिण �यां�यात नैरा�या िनमा�ण झाले, असे आंबेडकर �हणतात. आंबेडकरां�या ठोस 
�य�नांमळेु अ�प�ृयांना अनेक िवशेष ह�क आिण अिधकार �ा� झाले. भारतीय 
संिवधाना�या ��तावनेचा उ�ेश भारतातील लोकांना सामािजक, आिथ�क आिण 
राजक�य �याय आिण �यांचे �वातं�य समानता आिण बंधु�व सरुि�त ठेवणे, हा आहे. 

 

�यासाठी केले�या तरतुदी खालील �माणे आहेत:  
वरील आदशा�चा पाठपरुावा क�न, अ�प�ृयांना, नवीन घटना�मक नाव; �हणजे 
अनुसूिचत जात�, असे दे�यात आले. ��तावनेत सामािजक, आिथ�क आिण राजक�य 
�याय सरुि�त ठेव�याचे वचन आहे.  

 कलम १४: समानता �दान करते आिण मानवी स�मानाची हमी देते. हे घोिषत 
करते क� काय�ापुढे समानता आिण काय�ांचे समान संर�ण सवा�ना उपल�ध 
असेल.  

 कलम १५(४): अनुसूिचत जात / ज�ती�साठी, भेदभाव झा�यास, भरपाई 

 कलम १५: धम�, वंश, जात, िलंग िकंवा ज�म�थाना�या आधारावर भेदभाव होणार 
नाही.   

 कलम १५(५): �ा कलमानुसार, रा�याला, अनुदािनत िकंवा िवनाअनुदािनत 
खाजगी शै�िणक सं�थांम�ये, मागासवग�य िकंवा अनुसूिचत जाती जमात��या 
�वेशासाठी िवशेष तरतूद कर�याची परवानगी देते. हे कलम २००५ साली ९३�या 
द�ु�तीम�ये जोडले गेले.   

 कलम १६: सरकारी नोकरीत समान संधी.  

 कलम १६(४): साव�जिनक सेवेम�ये परुेसे �ितिनिध�व नसले�या रा�यां�या 
सग�या मागासवग�यांसाठी साव�जिनक सेवेतील �र� जागा राखीव ठेवणे. 

 कलम १६(४A): पदो�नती�या बाबतीत अनुसूिचत जात / जमात��या लोकांसाठी 
आर�ण लागू करणे रणे 
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 कलम १६(४B): मागासवग�यांसाठी राखीव अपूण� �र� पदांचा एक �वतं� वग� 
�हणून िवचार केला जावा, जो ५०% आर�णा�या आधीन नसावा. 
उपेि�त/असरुि�त गटाला घटना�मक संर�ण िद�या जावे.  

 कलम १७: कोण�याही �व�पातली अ�प�ृयता आिण �याची समूळ न� कर�याचे 
उि�� आहे. (नाग�रक ह�क संर�ण अिधिनयम, 1955, अनुसूिचत जाती / जमाती  
अ�याचार �ितबंधक अिधिनयम, १९८९)  

 कलम २९ आिण ३०: सां�कृितक आिण शै�िणक ह�कांची हमी. 
 

या�यित�र�, (कलम ३६ -५१) म�ये आणखीन रा��ीय धोरणांची िनद�शक त�वे 
आहेत. यात सामािजक आिण आिथ�क सनद, सामािजक सरु�ा, समदुाय क�याणाचे 
अिधकार यांचा समावेश आहे. �यामळेु खालील गो��ना प�ुी िमळते: 

 उदरिनवा�हाचे परुेसे साधन; ३९(a) 

 प�ुष आिण मिहला दोघांना समान कामासाठी समान वेतन ३९(d) 

 मिहला, प�ुष आिण बाल कामगारां�या आरो�याचे आिण साम�या�चे संर�ण 

 कलम ४०: पंचायत�म�ये 1/3 जागांवर आर�ण देते 

 कलम ४६: दुब�ल घटकां�या, िवशेषतः अनुसूिचत जाती आिण जमाती �ां�या 
शै�िणक आिण आिथ�क िहतसंबंधांना �ो�साहन दे�यासाठी आिण �यांना संरि�त 
कर�यासाठी रा��ाला आ�ा देते.  

 

१२ब.६ सामािजक �याय आिण �ीमु�� 
 
आंबेडकरांची सामािजक �यायाची संक�पना मिहलां�या म�ु�िशवाय अपूण� होती, 
िवशेषत: अनुसूिचत जाती आिण जमाती�या मिहला, �या िपतृस�े बरोबर जात आिण 
वंश, अशा दहेुरी ओ�याखाली गेले�या असतात. कमकुवत िलंग �हणून दलु� ि�त के�या 
गेले�या या मिहला, �यांना कुठलाही; सामािजक, आिथ�क, राजक�य आिण शै�िणक 
�याय; नाकार�यात आला होता. ि�यांब�लचा �वािभमान आिण ि�यां�या म�ु�साठी 
संघष� हे आंबेडकरां�या जीवनातले म�यवत� �थान �यापले होते. �यांनी पारपंा�रक 
आिण परुाणमतवादी मू�यांवर टीका केली �याने भारतातील मिहलांचा दजा� आिण 
स�मान खालाव�याचे काम केले. मॅटिन�टी बेिनिफट िबल आिण ज�म िनयं�णावरील 
�यांची मते मिहलांचे मोठेपण ओळखतात आिण �या काळात हे िवचार �ांितकारी 
समज�यात येत.  
 

१२ब.७ िन�कष�  
 
आंबेडकरांची सामािजक �यायाची संक�पना कायदेशीर चौकटी�ारे समान अिधकार 
आिण मानवी �ित�ेवर आधा�रत आहे. �यां�या िवचाराचा प�रणाम �हणून, भारतीय 
संिवधान सवा�ना समान ह�काची हमी देते. काही दशकांम�ये शतकानुशतके भेदभाव 
दूर करणे श�य नस�याने �यांनी सामािजक �यायाचा एकमेव माग� �हणून वंिचत 
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गटांसाठी सकारा�मक कृती ��तािवत केली. �हणूनच, सामािजक �यायाची 
आंबेडकरांची संक�पना घटना�मक आिण कायदेशीर प�त��या चौकटीत �याय पूण� 
कर�यासाठी समकालीन भारतीय समाजात �ासंिगक आहे. 
 

१२ब.८ सारांश  
 

 डॉ. आंबेडकर हे एक दूरदश� �हणून ओळखले जातात, �यांनी आप�या राजक�य 
लेखनातून सामािजक �याय आिण समतावादी समाजासाठी आपले जीवन समिप�त 
केले. 

 एक मू�य �हणून आिण �याचा प�रणाम िवकास धोरण आिण काय��मांवर कसा 
होतो हे जाणून घे�यासाठी, सामािजक �यायाचे अ�वेषण करणे आव�यक आहे. 

 समाजात िकंवा रा�यात जमा होणारी संप�ी, मालम�ा, िवशेषािधकार आिण 
फायदे यां�या िवतरण �याया�या संक�पने�या उपयोजनेसाठी सामािजक �यायाची 
गरज आहे.  

 िहंदू समाज�यव�थे�या वण� �यव�थेत सवा�त खाल�या �तराला असले�या िनराश, 
वंिचत आिण अ�प�ृयां�या संदभा�त, आंबेडकरां�या सामािजक �यायाची संक�पना 
समजली जाऊ शकते. सामािजक �यायाब�ल आंबेडकरांचे िवचार िहंदू समाजा�या 
जाित�यव�थे�या पीिडतांशी संबंिधत आहेत. 

 भारतीय संिवधाना�या ��तावनेचा उ�ेश भारतातील लोकांना सामािजक, आिथ�क 
आिण राजक�य �याय आिण �यांचे �वातं�य समानता आिण बंध�ुव सरुि�त ठेवणे, 
हा आहे. 

 सामािजक �यायाची आंबेडकरांची संक�पना घटना�मक आिण कायदेशीर 
प�त��या चौकटीत �याय पूण� कर�यासाठी समकालीन भारतीय समाजात 
�ासंिगक आहे. 

 

१२ब.९ ��  
 

१. िवकास आिण सामािजक �याय यावर थोड�यात िलहा.  

२. सामािजक �याया�या क�पनेवर चचा�  करा. भारतीय संदभा�त सामािजक 
�यायासाठी डॉ.आंबेडकरांचे योगदान िकती होते ते सांगा.  
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१२ब.१० सदंभ�  
 

 Dr. B.R. Ambedkar’s Ideas on Social Justice in Indian Society, 
available at: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2455328X16628771 

 B.R. Ambedkar’s Vision on Social Justice in India, available at: 

http://www.ijim.in/paper-34-b-r-ambedkars-vision-on-social-
justice-in-india/ 

 Dr. B.R. Ambedkar as a Social Worker for the Marginalized 
Sections, 

https://www.researchgate.net/publication/320337917_Dr_B_R_Am
bedkar_as_a_Social_Worker_for_the_Marginalised_Sections 
 
 


 


