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GEOGRAPHY
M.A. Part – I; Semester I

103: Perspectives in Human Geography
No. of Credits: 4; Contact Hours 60 + Notional Hours 60 =

Total hours 120

1. Changing Perspectives in Human geography (16 hours)

1.1 Enviromentalism- Possibilism-Neo-Possibilism - Areal differentiation
school

1.2 Post-fifty conceptualisation of Geographic Space-Perception studies-
Locational analysis- Quantification- General systems theory: appraisal
and criticism

1.3 Behaviouralism – Perception of environment- Humanistic Geography-
Sense of place- Landscape studies - Emergence of welfare approach
and its social relevance

1.4 Post 1980s trends - Radicalizing process in Geography- neo-Marxist
interpretations and extensions- Neohumanism and other contemporary
theorisations

2. Evolution of Human Societies and Dynamics of rural and urban
societies (15 hours)

2.1 Evolution of Human Societies – Economic, Political and Cultural
Transformation

2.2 Rural society: caste hierarchy, segregation in rural settlement – rural
social morphology – critical understanding of Agricultural Landuse
theory - Contemporary Indian rural society

2.3 Urban society – Various models of urban morphology - Hierarchy of
urban settlements- Application of Central Place theory and settlement
hierarchy - Indian examples – Contemporary urban society -
stratification and occupational divergence residential segregation-
Urban Heterogeneity and cosmopolitanism

2.4 Evolution of tribal societies – characteristics – spatial distribution –
Indian Examples

3. Interaction of human societies-Socio-Cultural identities- patterns and
landscapes (15 hours)

3.1 Emergence and development of early cultural hearth – cultural
diffusion, isolation and segregation

3.2 Racial groups– biological divergence-blending-process of
assimilation– behavioural and structural- acculturation

3.3 Evolution of language – diffusion over space – evolution of linguistic
provinces –relevant issues – language as basis of nation and states-
Linguistic division in India

3.4 Religion– contemporary dynamics – spatial pattern of major religions-
Role of religion in the formation of nation-states



II

3.5 Implications of race, religion, language and ethnicity- Contestation,
conflicts and negotiations

4. Dynamics of Population Change : Patterns, Processes and spatial
distribution (14 hours)

4.1 Components of Population Change – fertility, mortality and associated
patterns -Demographic characteristics - developing and developed
countries

4.2 Population Growth – Attitudes and Interpretations – Malthusian, Neo
Malthusianism and Marxist viewpoint – Club of Rome - Critical
Understanding of Demographic transition theory – concept of
Demographic dividend

4.3 Population, Resources and Spatial Pattern of Development - Optimum
population, over population and under population – Recent World
Views

4.4 Migration- early and subsequent migration – scales of migration –
mechanism and laws – major theories - Typology of migration –
Political, cultural and economic dimensions - Contemporary Trends in
migration
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Dictionary of Human Geography, Blackwell.

3. Kitchin R., Thrift, N, (eds.) (2009), The International Encyclopedia
of Human Geography, Elsvier.
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for the 21st Century,Arnold, London.

5. Cloke, P., Crang, P., Goodwin, M., (2004), Envisioning Human
Geographies, Arnold.

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

7. Atkinson, D., Jackson, P., Sibley, D. and Washbourne, N. (eds.)
(2005), Cultural Geography, A Critical Geography of Key Concepts,
Tauris, I.B.

8. Norton William, (2002), Human Geography, Oxford, 4th edition

9. Barnes, T. and Gregory, D., 1997, Reading Human geography, Arnold.
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१ 
मानवी भूगोलातील बदलते ��ीकोन 

घटक रचना 

१.१ उि��े 

१.२ ��तावना 
१.३ िवषय चचा� 
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        १.५.२ �थािनक िव�ेषण 
        १.५.३ प�रमाण 

         १.५.४ सामा�य �णाली िस�ांत: मू�यांकन आिण टीका 
 १.६   १९५० नंतर�या भौगोिलक अिभ�े�ीय संक�पना -२ 
         १.६.१ वत�नवाद 
         १.६.२  पया�वरणाची धारणा 
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         १.६.६  क�याणकारी �ि�कोनाचा उदय आिण �याची सामािजक �ासंिगकता 

 १.७   मानवी भूगोलातील १९८० नंतरच े��ड 
          १.७.१ भूगोलातील परुोगामी �ि�या 
          १.७.२  नव-मा�स�वादी �या�या आिण िव�तार 

           १.७.३ नवमानववाद आिण इतर समकालीन िस�ांत 

 १.८    सारांश 
 १.९    तमुची �गती तपासा 
 १.१०    �वयं-अ�ययनासाठी ��ांची उ�र.े 
 १.११ तांि�क श�द आिण �यांच ेअथ� 
 १.१२ काय� 
 १.१३  पढुील अ�यासासाठी संदभ� 
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१.१ उि�� े 

या यिुनट�या शेवटी, त�ुही 

 पया�वरणवाद, सभंा�यता, नव सभंा�यता आिण �े�ीय िभ�नता शाळा यासारख ेप�नास 
पूव�च ेिवचार आिण ��ीकोन समजून घे�यास स�म असाल  

 १९५० नंतर�या अिभ�े�ीय संक�पना -२ �या साहा�यान ेधारणा अ�यास, �थािनक 
िव�ेषण, �माणीकरण आिण सामा�य �णाली िस�ांत समजून घेता येतील. 

 वत�नवाद, पया�वरणाची धारणा, मानवतावादी भूगोल, �थानाची भावना, लडँ�केप 
अ�यास आिण क�याणकारी �ि�कोनाचा उदय आिण �याची सामािजक �ासिंगकता 
यां�या  संक�पना समजून �या  

 १९८० नंतरच े भूगोलातील मूलगामी �ि�या, नव-मा�स�वादी �या�या आिण िव�तार 
आिण नव-मानवता यांसार�या मानवी भूगोलातील कल समजून �या. 

१.२ प�रचय 

 या �करणात, आपण भूगोलातील िविवध �ि�कोन, त�व�ान आिण िवचार 
यािवषयी जाणून घेणार आहोत, जस ेक� ते तीन ट��यांत िवकिसत होत असताना आपण 
�यांचा अ�यास क� - १९५० पूव�, १९५० नंतर आिण १९८०० नंतर. स�ुवातीला 
भौगोिलक िवचार या संक�पनेभोवती िफरत होता.  मानव-पया�वरण संबधं.  १९५० �या 
दशकापूव� श�यतावाद, नव-सभंा�यता इ.  �े�ीय भेदभाव आिण सं�ेषण यासारख े
�ि�कोन दखेील �ादेिशक �ि�कोनावर भर दऊेन िवकिसत केले गलेे. पढेु, 
भूगोलशा��ांनी प�रमाणीकरणा�या साधनांचा अवलंब क�न अवकाशाची क�पना 
मांड�यास स�ुवात केली.  �यानसुार, धारणा अ�यास, �थािनक िव�ेषण, सामा�य �णाली 
िस�ांत इ. िवकिसत झाले.  १९५० नंतर�या काळात वत�णूकवाद, मानवतावाद, क�याण 
इ. सार�या असं�य ��ीकोनातून अवकाश आिण जगाकडे पाह�याचा ��ीकोन आिण 
��ीकोन दखेील आला. यामळेु िठकाण आिण लडँ�केप�या भौगोिलक समजाम�ये मोठे 
बदल झाले.  १९८० नंतर, तथािप, िस�ांत तसेच भूगोल अ�यासाकडे पाह�यासाठी गभंीर 
��ीकोन सादर केला.  भूगोला�या मूलगामी◌ीकरणा�या �ि�येत, नवीन �ि�कोन आिण 
ज�ुया �ि�कोनां�या समालोचनामळेु नव-मा�स�वाद, नव-मानवतावाद आिण इतरां�या 
क�पना िवकिसत झा�या.  िविवध िवचार जस ेपया�वरणवाद, 

१.३  िवषय चचा�  

भूगोलाम�ये अनेक बदल झाले आहेत �यामळेु �याची �या�या आिण साम�ी 
�भािवत झाली आहे.  िश�ती�या िवकासा�या स�ुवाती�या ट��यात, प�ृवीचे �ान 
वाढव�यासाठी ते अ�वेषणाशी संबिंधत होते.  भूगोलाला प�ृवीचा अ�यास �हणून संबोधले 
जात,े �हणजे नैसिग�क पैलू आिण मानवी पैलू.  भूगोल �हणजे प�ृवीचे भू��य, लोक, िठकाणे 
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आिण वातावरणाचा अ�यास.  भूगोलात दोन म�ुय उपशाखा असतात;  मानवी भूगोल 
आिण भौितक भूगोल.मानवी भूगोल म�ुय�व ेतयार केले�या वातावरणावर आिण मानवा�ार े
जागा कशी िनमा�ण केली जाते, पािहली जाते आिण �यव�थािपत केली जाते तसेच �यांनी 
�यापले�या जागेवर मानवांचा �भाव यावर ल� क� ि�त करत.े  भूगोल हा िवषय एक िश�त 
�हणून घे�याबाबत वाद स�ु झाला आहे.  अनशुासनात कोण�या प�तीचा अवलंब केला 
पािहजे याब�ल िभ�न मते आहेत.  प�रणामी, मानवी भूगोलातील ताि�वक आिण प�तशीर 
घडामोडी समजून घणेे आव�यक आह.े 

१.४  प�नासपूव� िवचार आिण ��ीकोन  

१.४.१  पया�वरणवाद  

पया�वरणवाद हा असा िव�ास आह ेक� पया�वरण (िवशेषतः �याचे भौितक घटक 
जस ेक� भू�व�प आिण/िकंवा हवामान) मानवी समाज, सं�कृती आिण �या�या िवकासाच े
नमनुे िनधा��रत करतात. याला पया�वरण �हणून देखील ओळखले जाते.  िनधा�रवाद  �याचा 
असा िव�ास आह े क� केवळ ह े पया�वरणीय, हवामान आिण भौगोिलक घटक मानवी 
सं�कृतीसाठी जबाबदार आहेत आिण वैयि�क िनण�य आिण/िकंवा सामािजक प�रि�थतीचा 
सां�कृितक िवकासावर कोणताही �भाव पडत नाही.  पया�वरणवाद ही अलीकडची 
िवचारधारा नाही.  ��ॅबो, �लटेो आिण अ�र�टॉटल सार�या �ाचीन िव�ानांनी लोकां�या 
शारी�रक आिण सामािजक वैिश�्यांवर हवामानाचा �भाव �प� केला आह.े  म�ययगुीन 
काळात अल-जािहझ आिण इ�न खलदनु यां�याकडूनही असेच योगदान आले.  आधिुनक 
काळात, �ेड�रक रॅटझेल आिण �यांच े िश�य एलेन स�पल यांनी िनधा�रवादी 
िवचारसरणीम�ये मह�वपूण� योगदान िदल.े  हंिटं�टनने पया�वरणीय िनधा�रवादाचा एक 
उपसचं िवकिसत केला, �याला हवामान िनधा�रवाद �हणतात.   

              १९५९ म�ये डािव�न�या ओ�रिजन ऑफ �पीसीज�या �काशनामळेु पया�वरणीय 
िनधा�रवादावर खूप �भाव पडला. जम�न भूगोलशा�� ि�ि�च रॅटझेल, �यांना आधिुनक 
मानवी भूगोलाच े सं�थापक मानले जाते, त े िनधा�रवादी शाळेच े जोरदार समथ�क होत.े  
िनिमलार फॅशनम�ये, एलेन चिच�ल स�पल यांनी मानवी भूगोलाची �या�या "मानवी समाज 
आिण काथ��या प�ृभागामधील बदल�या संबधंांचा अ�यास" अशी केली.  �यानतंर, 
अमे�रकन भूगोलशा��ांम�य े�ढिन�यवादाला मोठी लोकि�यता िमळाली.  जम�न आिण 
अमे�रकन िवचारसरणी�या दो�ही शाळांनी, अन�ुमे रॅटझेल आिण से�पल�या अंतग�त 
भरभराट करत, �यां�या काया��ार े"पया�वरणीय िनधा�रवाद" लोकि�य केला. 

                 पया�वरणवादाचा म�ुय यिु�वाद अस े सांगते क�, हवामानासार�या �े�ा�या 
भौितक वैिश�्यांचा पगारिवषयक �ि�कोनावर ती� �भाव पडतो.  तेथील रिहवासी. हे 
वैिव�यपूण� ��ीकोन नंतर सपूंण� लोकस�ंयेम�ये पसरतात आिण समाजाचे एकूण वत�न 
आिण सं�कृती प�रभािषत कर�यात मदत करतात. िनधा�रवादी िवचारसरणीचा म�ुय भाग 
�हणज ेइितहास, सं�कृती, जीवनशैली आिण सामािजक गट, समाज िकंवा िवकासाचा ट�पा  
रा�� केवळ भूभाग, हवामान, िनचरा, वन�पती आिण जीवजंतू इ�यादी पया�वरणा�या 
भौितक घटकां�ार े िनयंि�त केले जात.े त ेमानवांना 'िनि��य' घटक मानते आिण िविवध 
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पया�वरणीय घटक मानवी व�ृी, िनण�य घे�याची �ि�या आिण जीवनशैली िनयंि�त करतात.  
उदाहरणाथ�, अस े �हटल े जाते क� उ�ण किटबंधातील �े� उ�च अ�ांशांपे�ा कमी 
िवकिसत होते कारण सतत  ितथ�या य�ुा�या हवामानामळेु जगण े अिधक सलुभ झाले 
आिण �यामळेु ितथे राहणा�या लोकांनी �यांच ेअि�त�व सिुनि�त कर�यासाठी िततके क� 
केले नाहीत.पया�वरणीय िन�यवादाचे आणखी एक उदाहरण �हणजे बेट रा��ांम�ये केवळ 
महा�ीपीय समाजांपासून अिल�पणामळेु अि�तीय सां�कृितक विैश�्ये आहते असा िस�ांत 
असेल.  या क�पनेचा असा िव�ास होता क� एखा�ा �देशाचे भौितक वातावरण सं�कृत�ना 
आकार दे�यासाठी एक �भावी श�� �दान करत.े  जणू काही, मानव िनसगा� ने तयार 
केलेली माती आहे, �यांनी पया�वरणा�या भूिमकेचा अितरके केला. 

                 पया�वरणवादाची लोकि�यता १९२० पासून कमी होऊ लागली कारण �याचे 
दावे अनकेदा चकु�चे अस�याचे आढळून आल.े  या�यित�र�, समी�कांनी दावा केला क� 
ते वण��षेी आिण शा�त सा�ा�यवाद आहे.  उदाहरणाथ�, काल� सॉअर �हणाले क� 
पया�वरणीय िनधा�रवादामळेु एखा�ा �े�ा�या सं�कृतीब�ल अकाली सामा�यीकरण होते 
आिण थेट िनरी�ण िकंवा इतर संशोधनावर आधा�रत प�रणामांना परवानगी िदली नाही.  
�या�या आिण इतरां�या टीकेचा प�रणाम �हणून, भूगोलशा��ांनी सां�कृितक िवकासाचे 
�प�ीकरण द�ेयासाठी पया�वरणीय सभंा�यतेचा िस�ांत िवकिसत केला.  १९५०  �या 
दशकापय�त, पया�वरणीय िनधा�रवादाची जागा भूगोलात पया�वरणा�या संभा�यतनेे 
जवळजवळ पूण�पणे बदलली गलेी, �यामळेु िश�तीतील क� �ीय िस�ांत �हणून �याचे मह�व 
�भावीपणे संप�ुात आले.  तथािप, �याची घसरण असो, पया�वरणीय िनधा�रवाद हा 
भौगोिलक इितहासाचा एक मह�वाचा घटक होता कारण तो स�ुवातीला स�ुवाती�या 
भूगोलशा��ांनी जगभरात िवकिसत होत असलेले नमनेु �प� कर�याचा �य�न केला 
होता. 

१.४.२ सभंववाद 

              १९२० म�ये पया�वरणीय िनधा�रकां�या अ�यंत सामा�यीकरणाची �िति�या 
�हणून सभंा�यता िवकिसत केली गेली.  हे मूलत: �� च �कूल ऑफ िजओ�ाफ�ने समथ�न 
केले आिण िवकिसत केले.  सभंा�यतेसाठी मह�वपूण� योगदान िवडाल ड ेला �लॅचे, जीन 
�ंचेस, लिुसयन फे�े, एच. ज.े �लेअर आिण सवा�त मह�वाचे �हणजे काल� सॉअर यांनी िदल.े  
सॉअर यांनी अस े�ितपादन केले क� भूगोलशा��ाची भूिमका नैसिग�कतेपासून सां�कृितक 
प�र��याकडे सं�मणाचे �व�प तपासण ेआिण समजून घणे ेआह.े  �यांनी दाखवून िदल े
क� िनसगा�मळेु सं�कृती िनमा�ण झाली नाही, तर सं�कृतीने, िनसगा�शी आिण �या�यावर 
काम क�न जीवनाच ेसंदभ� िनमा�ण केले.  �यां�या मते, सं�कृती ही एजंट आह,े नैसिग�क 
लडँ�केप एक म�यम आिण सां�कृितक लडँ�केप, प�रणाम.  

            'सभंा�यता' ही सं�ा Le Febvre यांनी िदली.  सभंा�यतावा�ांनी नैसिग�क 
वातावरणातील अनेक श�यता पािह�या �या मानवी िवकासासाठी वापर�या जाऊ 
शकतात.  �यांनी असा यिु�वाद केला क� िवकासाच े वा�तिवक माग� केवळ ता�काळ 
भौितक प�रसरापे�ा संबिंधत लोकां�या सं�कृतीवर अवलंबून असतात.  अपवाद फ� 
वाळवंट, टंु�ा, िवषवुव�ृीय आिण उ�च उंची यासार�या अ�यंत भौितक प�रि�थतीच े�े� 
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आहेत कारण ते मानवी िवकासासाठी उपल�ध श�यतांवर कठोरपणे मया�दा घालतात.  
अशा प�रि�थतीतही, मानवी िवकासाचा माग� केवळ भौितक पया�वरणा�ार े�प� केला जाऊ 
शकत नाही, �याचा परुावा समान भौगोिलक आिण पया�वरणीय �दशेांम�ये मोठ्या �माणात 
िभ�न सं�कृत��या अि�त�वा�ार ेिदसून येतो. 

                मानवी वत�नावर प�रणाम कर�यासाठी भौितक वातावरणाइतकेच सां�कृितक 
वारसा मह�वाचा आह े यावर संभा�यतेन े जोर िदला.  ते लोकांना सं�कृतीच े �ाथिमक 
िश�पकार मानते.  नसैिग�क वातावरण पया�य �दान करते, �याची सं�या सां�कृितक गटाच े
�ान आिण तं��ान िवकिसत होत असताना वाढते.  लोक �यां�या गरजा पूण� कर�यासाठी 
�यां�या पया�वरणा�ार े ऑफर केले�या श�यतांमधून सं�कृती विैश�्य िनवडतात.  उ�च 
तं��ानाचा समाज भौितक वातावरणाचा कमी �भाव पडतो.  पया�वरण सां�कृितक 
िवकासासाठी मया�दा िनि�त करते परतं ु ते सं�कृतीची पूण�पणे �या�या करत नाही.  
सं�कृतीची �या�या �याऐवजी अशा मया�दांना सामोर ेजा�यासाठी मानवाकडून घेतले�या 
संधी आिण िनण�यां�ार ेकेले जाते.   

                तथािप, मानवाला िदले�या नसैिग�क प�रि�थतीत अस�ंय श�यता असूनही, त े
भौितक वातावरणान े िदले�या िनद�शां�या िवरोधात जाऊ शकत नाहीत.  भौितक 
वातावरणा�या �भावाकड े पणू�पणे दलु�� के�याब�ल संभा�य शाळेवर टीका कर�यात 
आली.  मानवाला िदले�या सिेटंगम�ये अस�ंय संधी अस�या तरी तो भौितक वातावरणान े
िदले�या िनद�शांिव�� जाऊ शकत नाही.  ि�िफथ टेलर, ऑ��ेिलयन भूगोलशा��, अस े
सांगून सभंा�यतेवर टीका करतात क� भूगोलाचे काय� नैसिग�क वातावरण आिण �याचा 
मानवावर होणारा प�रणाम अ�यासणे आहे, मानवी िकंवा सां�कृितक प�र��याशी संबिंधत 
सव� सम�या नाहीत.  िशवाय, सभंा�यता भौितक वातावरणाचा अ�यास कर�यास 
�ो�सािहत करत नाही आिण माणसाला जा�त मह�व दतेे.  हे सं�कृती�या भूिमकेला 
अितशयो�� देते आिण नैसिग�क पया�वरणा�या मह�वाकडे दलु�� करते. 

१.४.३  श�यतावाद 

                िनधा�रवाद आिण सभंा�यता यांच ेत�व�ान टोकाचे आिण पर�परिवरोधी आहेत.  
२० �या शतकात एक सवुण� मा�यम तयार केले गेले �यामळेु सभंा�यता उदयास आली 
िकंवा �याला �व�ेछावाद असहेी �हणतात.  ही िवचारधारा मानते क� पया�वरणाशी तडजोड 
के�याने मानवाला फायदा होतो.  मानव आव�यक असेल तेथे िदले�या पया�वरणीय 
प�रि�थत�म�ये बदल करतो आिण कधीकधी िदले�या पया�वरणीय प�रि�थतीनसुार 
�वतःला समायोिजत करतो.  याचा अथ� असा होतो क� मानवी ि�याकलाप सापे� ��ीने 
�या�या सभोवताल�या वातावरणावर �भाव पाडतात.  ही क�पना सभंा�यता �हणून 
ओळखली जात.े  िनसग� िकंवा मानव दोघेही िनरप�े िनयं�क नाहीत.  मानवाने आप�या 
तक� श��ने आिण ब�ुीन े िनसगा�वर िवजय िमळवला असला तरी िनसगा� ने मानवी 
ि�याकलापांवर अनेक �कार े �भाव टाकला आहे.  िनसग� मानवाला सधंी देतो आिण 
मानवही आप�या ब�ुीने (तं��ानाने) िनसगा�वर मात करतो.  Griffith Taylor, Dudley 
Stamp आिण Brunns हे सभंा�यतेच ेसमथ�क होत.े  
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              O H. K. Spate �या मते, मानव आिण िनसग� दोघेही �यां�या �वतः�या 
बाबतीत ��े आहेत.  त े�हणतात क� 'पया�वरण �वतःह�न घेतलेल ेएक अथ�हीन वा��चार 
आहे;  माणसािशवाय पया�वरण अि�त�वात नाही.'  सामािजक संरचने�ार े भौगोिलक 
वातावरणा�या मानिसक-शारी�रक �भावाचा िवचार करण े आव�यक अस�याच े �याच े
संकेत िततकेच मह�वाचे आहेत.  भौगोिलक वातावरण ह े�ादिेशक भेदाचे एक घटक आह े
आिण त ेसमाजामाफ� त काय� करत ेअस े�पटे राखते;  सां�कृितक परपंरचेा िविश� �वाय� 
�भाव असतो.  अलीकडे, एक ऑ��ेिलयन लेखक, व�ुफगगँ हाट�के यांनी असा यिु�वाद 
केला क� जरी भौितक घटकांची भूिमका यरुोपसी�या काही िठकाणी तलुननेे िबनमह�वाची 
असू शकते, परतं ुअस ेमानणे कठीण आह ेक� ती� हवामान प�रि�थती कोण�याही मानवी 
ि�याकलापांम�य ेथेट भूिमका बजावत नाही.  सहारा.  सभंा�यतावादावर िनधा�रवादी आिण 
सभंा�यतावादी दोघांनी टीका केली आहे कारण हा िवचार एकच यो�य भूिमका घेत नाही.  
ifs आिण 'thens' या �व�पातील �याच ेयिु�वाद अ�यंत गैर-राजक�य अस�याचे �हटले 
गेल.े 

१.४.४  ��ेीय िविभ�नता �कूल 

   �े�ीय िविभ�नता हा श�द �रचड� हाट�शॉन� यांनी वापरला आिण लोकि�य केला 
आहे, �यांनी भूगोल हे �े�ीय िभ�नते�या अ�यासाचे िव�ान �हणून प�रभािषत केले आहे.  
भूगोल हा प�ृवी�या प�ृभागा�या िविवध �े�े/�दशेांतील फरक िकंवा फरकांशी संबिंधत 
आहे अस े�यांनी पािहल.े  �यां�या 'द नेचर ऑफ िजओ�ाफ�' या कामात �यांनी यावर जोर 
िदला क� भौगोिलक चौकशीचा मूलभूत फोकस �हणजे प�ृवी�या प�ृभागा�या िभ�न 
वैिश�्यांचा अ�यास करण,े �याला �यांनी �े� िभ�नता �हटले.  �यां�या मते, �े�ीय 
िभ�नते�या संक�पनमे�ये तीन संक�पना समािव� आहेत 

       ● िविवध �कार�या घटनांच ेपर�परसंबधं.   

       ● प�ृवी�या वेगवेग�या भागात या घटनांची प�रवत�नीय वैिश�्य े आिण ते तयार 
केलेले जिटल. 

       ● घटना/संकुलांच ेवा�तिवक �कटीकरण िकंवा अिभ�य��. 

                हाट�शॉन�न े भौगोिलक चौकशीचा म�ुय आधार �हणून �े� िभ�नता ही 
संक�पना कायम ठेवली आिण प�ृवी�या प�ृभागा�या वेगवेग�या भागात गो�ी िभ�न आहेत 
या व�तिु�थतीच ेसामा�य �ान असलेले पाणी आहे.  हे देखील एक सामा�य समज आहे 
क� या िभ�नता एकमेकांशी काया��मक संबंधांचा आनंद घेतात.  हाट�शॉन�न े िदले�या 
िविश�/िविश� जागेत प�ृवी�या चेह�यावर घटनां�या िवतरणावर आिण �यां�यातील 
अतंिन�िहत काय�कारण संबंध यावर �प� भर िदला आहे आिण इिडओ�ािफक �या�येकडे 
दलु�� क�न घटनांब�लची उदासीनता आिण उदासीनता.  

                 ��ॅबो ते टॉलेमी यां�या काया�त �े�ीय भेदाचे मूळ �ाचीन काळातील आहे.  
प�ृवी�या प�ृभागा�या प�रवत�नीय वैिश�्यां�या क�पनेला �हॅरिेनयस�या कृत�म�ये अिधक 
�प� अिभ�य�� आढळली, �याने भूगोला�या ��ीकोन िकंवा काय�प�तीब�ल 
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वादिववाद/िववाद स�ु केले.  हेटनर आिण �टुर दोघेही प�ृवी�या प�ृभागावरील �े�ां�या 
वणा�तील  

फरकांब�ल िचंितत होते जे �े� िभ�नता �हणून ओळखले जाऊ लागल.े  �या 
दोघांनी ओळखले क� प�ृवीवर वेगवेग�या �कारच े �े� आहेत आिण त े �यां�या 
सभोवताल�या प�रसरापे�ा वेगळे आहेत कारण �यांनी िविश� �माणात िविश�ता दश�िवली 
जी प�रभािषत केली जाऊ शकते.  तथािप, हेटनरने, �दशेाची वैिश�्य ेभौितक प�ृवी�या 
मूलभूत नम�ुयांची �ितिबिंबत कर�या�या प�त�वर जोर िदला, तर �टुरने या वैिश�्यां�या 
पर�परसंबंधांवर ल� क� ि�त केले �यामळेु �दशेाला �याच ेिविश�  �व�प �ा� झाले" 

१.५   १९५० पूव��या भौगोिलक अिभ��ेीय संक�पना – १ 

१.५.१ धारणा अ�यास 

                 एखा�ा िठकाणाचे �थान, �या�ी, वैिश�्ये आिण मह�व समजून घे�यासाठी 
धारणा हा आधार असतो.  आप�या संपूण� आय�ुयात, स�ंकृती आिण अनभुव आप�या 
जागितक ��यांना आकार दतेात, ज े यामधून िठकाणे आिण �दशेांब�ल�या आप�या 
धारणांवर �भाव पाडतात.  उदाहरणाथ�, यूकेम�ये वाढणा�या मलुांना, �यां�या जीवनातील 
पा�या�या भूिमकेब�ल अफगािण�तानमधील �यां�या समवय�क मलुांप�ेा खूप वेगळी 
समज आह.े  या भौितक वातावरणातील पा�याची मबुलकता आिण कमतरता यां�यातील 
फरक �यां�या संबिंधत सं�कृत��या ��येक पैलूवर प�रणाम करतो, �यात ते �यां�या 
आय�ुयभर सोबत घेऊन जातील अशा जागितक धारणांसह.  भौगोिलक��्या मािहती 
असले�या �य��ने हे समजून घेतले पािहज ेक� आपली �वतःची सं�कृती आिण जीवनाच े
अनभुव आप�याला िठकाणे आिण �े� े�या �कार ेसमजतात �या�माणे आकार देतात.  

                   भूगोलातील धारणा अ�यास, अशा �कार,े लोक �यां�या समदुायातील 
िठकाणे वगे�या �कार ेकसे पाहतात, ते कसे ओळखतात आिण लोक समदुायातील िठकाण े
वेग�या �कार े कशी पाह� शकतात ह े समजून घे�याचा �य�न करतात.  समाजातील 
िववादा�पद िठकाणे आिण व�तंू�या िडझाइन आिण वापराब�ल अि�त�वात असलेली 
िभ�न मते ओळख�यात आिण �यांच े वण�न कर�यात ते �वतःला गुंतवून ठेवत.े  िठकाणे 
आिण �दशेांब�ल�या लोकां�या वेगवेग�या धारणा �यां�या जीवनातील अनभुवांवर �भाव 
पाडतात.  तर, भूगोल धारणा हे समजते क� िठकाणे आिण �देशांची धारणा ��य� 
अनभुवांवर (उदा. एखा�ा िठकाणी राहण,े �वास) आिण अ��य� अनभुवांवर (उदा. 
मा�यमे, प�ुतके, कुटंुब आिण िम�), अ��य� �ोतां�ार ेधारणा कशा �भािवत होतात यावर 
आधा�रत आहेत.  दूरदश�न, िच�पट, िच�पट, �वास मािहतीप�के, तसेच थेट �ोत जसे 
क� �या िठकाणी भेट देणे, अनेक भेटी दणे े िकंवा �या िठकाणी राहण.े  इ. भूगोलशा�� 
�दशेां�या संभा�य �ढीवादी धारणांचा अ�यास करतात आिण अशा धारणा कोण�या 
अनभुवावर िकंवा मािहतीवर आधा�रत आहेत.  लोक अनके ��ीकोनातून िठकाणे आिण 
�दशे पाह� शकतात, �हणून लोक �यां�या िवचारसरणी, वशं, वंश, भाषा, िलंग, वय, धम�, 
राजकारण, सामािजक वग� आिण  आिथ�क ि�थती.  �यामळेुच, �ीमंत उपनगरी भागातील 
गेट्ड समदुायांना वगेवेग�या सामािजक-आिथ�क गटांतील लोक वेग�या नजरनेे पाहतात.  
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�ये� नाग�रक आिण महािव�ालयीन िव�ाथ� शहरातील मॉ�ससारखी मनोरजंनाची 
िठकाणे वगे�या प�तीने पाह� शकतात. 

१.५.२ �थािनक िव�षेण 

मानवी भूगोलात, नवीन ��ीकोन "�थािनक" िकंवा "�थािनक िव�ेषण" िकंवा 
काह�ना "�थािनक िव�ान" �हणून ओळखले जाऊ लागल.े  ह ेअवकाशीय सं�थेवर ल� 
क� ि�त करत,े आिण �या�या म�ुय संक�पना काया��मक �दशेात अंतभू�त के�या गे�या-
मोठ्या नोड�या उपनदी �े�, मग ते बंदर असो, बाजार शहर असो िकंवा शहर खरदेी क� � 
असो.  अशा नोडल क� �ां�ार ेलोकां�या हालचाली, संदेश, व�तू इ�याद�चे आयोजन केल े
गेल.े  ह े पदान�ुमाने संरिचत केल े गेल े होते, �यात िठकाण-ेशहर,े शहर,े गाव े इ�याद�ची 
िनिम�ती केली गेली होती, �याची �थािनक �यव�था मूलभूत त�वांच ेपालन करते. 

या त�वांसाठी सवा�त �भावशाली मॉडेलपैक� एक जम�न भूगोलशा�� वॉ�टर 
ि��टलर यांनी १९३० �या दशका�या स�ुवातीला िवकिसत केले होते.  �थािनक 
िव�ेषण हा अवकाशीय िव�ेषणाचा एक भाग आहे.  हा मानवी  

भूगोलातील एक ��ीकोन आहे जो �थािनक िव�ेषणा�या अवकाशीय �यव�थेवर 
ल� क� ि�त करतो जो सकारा�मकता आिण अनभुववादा�या त�व�ानावर आधा�रत आहे.  
�थािनक िव�ेषणाची शाळा भूगोलातील प�रमाणा�मक �ांतीशी जवळून जोडलेली आह.े  
अमे�रकन भूगोलशा��ांनी १९५० �या दशकात �थािनक िव�ेषणाचा परु�कार केला.  
उदाहरणाथ�, िव�यम बंज यांनी भूगोल हे '�थानांच े िव�ान' अस�याचे सांिगतल.े  मॅकाट� 
सार�या इतरांवर अथ�शा�ा�या �े�ातील िवकासाचा जोरदार �भाव होता;  �याम�ये 
�यांनी अवकाशीय चल सादर केले. मॅककाट�न ेभूगोल �े�ात अवकाशीय चल सादर केल.े  
या द�ुयांमळेु १९६० आिण १९७० म�ये भूगोलशा�� आिण �ादिेशक शा�� 
यां�यातील घिन� पर�परसंबंध िनमा�ण झाले आिण �थािनक �यव�थेचे आिथ�क भूगोल 
िस�ांत तयार कर�या�या �य�नां�ार े�पष्ट केल ेगेल.े  हॅगटे, लोकेशनल अॅनािलिसस इन 
�मुन िजओ�ाफ� (१९६५) म�ये, मानवी भूगोलातील �म, �थान �म आिण नमनेु �प� 
कर�यासाठी भूिमतीय परपंरा �वीकार�याच े आवाहन केले.  संपूण� संमेलनातील नमनेु 
आिण जोड�यांवर ल� क� ि�त करणारय्ा �णालीचा ��ीकोन अंगीकार�यासाठी आिण 
मन�ुय आिण पया�वरण संबंध समजून घे�यासाठी मॉडेल वापर�यासाठी अशा फोकसची 
आव�यकता आहे.  �थािनक िव�ेषणाम�ये �थानीय �माब�ल अचूक िवधान े
(सामा�यीकरण) कर�यासाठी प�रमाणा�मक तं�े देखील वापरली जातात.  इतर 
भूगोलशा�� �यांनी �थािनक िव�ेषणा�या �े�ात भरीव योगदान िदले ते �हणज ेमो�रल, 
चोल�, कॉ�स, हाव� आिण जॉ��टन.  उ�लेखनीय उदाहरणांम�ये �रचड� चोल� आिण हॅगटेचे 
मॉडे�स इन िजओ�ाफ� (१९६७), रॉन एबलर, जॉन अॅड�स, आिण पीटर गो�ड्स 
�पिेशयल ऑग�नायझेशन (१९७१) आिण �रचड� एल. मॉरीलची द �पिेशयल ऑग�नायझेशन 
ऑफ सोसायटी (१९७०) यांचा समावशे आहे. 

औ�ोिगक �थान िस�ांतां�या मािलकेत, एडगर ह�वर, ऑग�ट लॉश, टॉड� पॅल�डर 
आिण अ��ेड वबेर या अथ�शा��ांनी असे सचुवले क� इनपटु खच� (क�चा माल 
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�लांटपय�त पोहोचव�या�या खचा�सह) आिण िवतरण खच� दो�ही कमी कर�यासाठी 
उ�पादन उ�ोग असावेत.  (अिंतम माल बाजारात आणण)े.  कमीत कमी िकमतीचे �थान हे 
उि�� होते, जे अवकाशीय अथ�शा�ा�या �पात मॉडेल केले जाऊ शकते.  काय��म 
अवकाशीय सं�थेम�ये हालचाल खच� कमी करणे समािव� होते, जे भौितकशा��ां�या 
शा�ीय ग�ु�वाकष�ण मॉडेल�या �पांतराने दश�िवले गेल.े  दोन िठकाणांमधील हालचाल�च े
�माण �यां�या आकाराच े आिण �यां�यातील अंतराच े काय� असाव:े �हणज,े आकार 
पर�परसंवाद िनमा�ण करतो, तर अंतर कमी करत.े  दर�यान�या �े�ांचा वापर.  �थािनक 
िव�ेषणा�या शाळेत नोड्स आिण चॅनले दखेील तपासल ेगेले. १९ �या शतकातील जम�न  
भूगोलशा�� कम अथ�शा��, जोहान हेन�रक वॉन थनुेन यांनी कृषी उ�पादनाचे �थान 
मॉडेल केले होते, �याम�ये नोड्स आिण नोड्स�या सवा�त जवळ असले�या सवा� िधक-
ती�ते�या ि�याकलापांसह बाजारात 3 वाहतूक आउटपटुची िकंमत कमी कर�याशी 
ससुंगत ि�याकलापांचे �े�ीय पॅटिन�ग समािव� होते.  चॅनेल. �थािनक िव�ेषणा�या 
�े�ातील आणखी एक मह�वपूण� िस�ांत हगेर��डँन े िदला होता. हॅगर��ँड�या मते, 
नवक�पनाची म�ुय क� �े ही सवा�त मोठी शहर ेआहते, �यातून नवीन क�पना आिण प�ती 
शहरी पदान�ुमात पसरतात आिण �यानसुार नॉन-नब�न �पसेम�ये पसरतात.  अतंर-�य 
मॉडे�स�या कमीत कमी िकमती�या त�वांसाठी. स�ुवाती�या मॉडे�सने मानवी वत�ना�या 
संदभा�त तलुननेे सो�या गहृीतके तयार के�या आिण असे गिृहत धरल ेगलेे क� िनण�य संपणू� 
मािहतीवर आधा�रत होते. नंतर, �थािनक वत�नाचे अिधक वा�तववादी मॉडेल िनरी�ण 
िनण�य घे�यावर आधा�रत होते.  �याम�ये �थािनक संदभा�तील मािहतीचे संपादन आिण 
वापर क� ��थानी होत े .  वत�नात अंतर हे एक बधंन होते;  तथािप, त ेिनरप�े न�हते, परतं ु
हाताळ�यायो�य होते, कारण �वेशयो�यतचेे पॅटम बदलल ेजाऊ शकतात.  आिण जसजस े
वत�णकु�चे संदभ� बदलले गलेे, तसतसे �यां�यातील िशक�याची आिण िनण�य घे�याची 
�ि�या देखील बदलत गेली आिण समाजा�या �थािनक सं�थेची सतत पनुर�चना होत 
गेली. 

१.५.३ प�रमाणीकरण 

�माणीकरणा�या मोिहमेन े सकारा�मकतेचा �ि�कोन मजबूत केला.  
पॉिझिटि�हझम त�व�ान मूळतः �� च त�व� आिण समाजशा�� ए. कॉ�टे यांनी १९ �या 
शतकात मांडले होते.  कॉ�टे�या सकारा�मक िवचारांना प�र�कृत केले गेले आिण 
�ाम�ुयाने डेि�हड हाव� यांनी १९६१  म�ये भूगोलमधील �प�ीकरणाम�ये भौगोिलक 
�वचन आणल.े  सकारा�मक ��ीकोन जगाचे वण�न कर�याचा दावा करतो आिण ते काय 
असेल याचा अंदाज लावतो.  सकारा�मक �ि�कोन, आदशा��या िव��, अनभुवज�य 
िनरी�णांवर आधा�रत मू�य-म�ु �प�ीकरण शोध�याचा �य�न करतो.  या �ि�कोनानसुार, 
स�य ह ेमू�य-म�ु (संपूण� िनःप�पाती) असल ेपािहज ेआिण वै�ािनक प�ती वाप�न गोळा 
केले�या आिण िव�ेिषत केले�या डेटा आिण मािहतीवर पूण�पण े आधा�रत असाव.े  
सकारा�मकतावादी �ि�कोनावर 'अनभुववादाला जा�त मह�व अस�याब�ल टीका 
कर�यात आली कारण प�रमाणवाचक डेटा अस ेकाहीतरी िस� क� शकतो ज ेजिमनी�या 
स�यापासून दूर आह.े  �याच�माण,े ��ीकोन स�जिे�टि�हटीसाठी जागा ठेवत नाही जे 
िस�ांत-िनिम�ती आिण तक� शदुध् िवचारांसाठी खरोखर मह�वाचे आहे.  १९६० �या 
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प�रमाणवाचक �ांती�या काळापासून भौगोिलक �वचनाचा अनभुव घेतलेला सव�सामा�य 
िव�� सकारा�मकतावाद हा सवा�त मह�वाचा ताि�वक वाद आहे.  १९७०  �या दशकात 
मायकेल िचशो�म यांनी डी. ि�मथ, जी. ओ�सन, डी. �ेगरी आिण डी. हाव� यां�यासोबत 
भौगोिलक अ�यासाम�ये आदश� �ि�कोनाची भूिमका तपासली आहे.  सव�सामा�य �ि�कोन 
जगाचे वण�न 'ते असायला हवे' आिण जस ेआहे तसे नाही' असा दावा करतो.  तर, �याचा 
असा िव�ास आह ेक� भूगोलातील �प�ीकरण एखा�ा �य���या मू�य �णालीवर अवलंबून 
असते ज े इंि�यगोचर तपासते आिण �यां�याशी घटना संबिंधत आहे.  मू�यािभमखु 
अस�यान,े �या�या मू�य-प�पातीपणा आिण चाचणी कर�या�या अ�मतेसाठी िनयामक 
�ि�कोनावर टीका केली जाते. 

प�रमाणा�मक �ांतीने �े�ीय िभ�नतेवर आधा�रत 'आयिडओ�ािफक' �ि�कोनाची 
जागा 'नोमोथेिटक' एकाने घेतली, �याचे मूळ �थािनक संरचना आिण घटने�या 
मॉडे�स�या शोधात होत.े  प�रमाणा�मक �ांतीने भूगोलाचा आधार अवकाशीय िव�ान 
�हणून िदला �यान े प�ृवी�या प�ृभागावर अि�त�वात असले�या घटनांचे अवकाशीय 
िव�ेषण केले.  �माणीकरणाची ही शाळा साव�भौिमक शोध�यासाठी, मॉडेल तयार 
कर�यासाठी आिण भौगोिलक वा�तिवकता उभारता येईल अशा प�ती आिण स�ैांितक 
पाया �थािपत कर�यासाठी तयार झाली होती.  �थािनक चौकटीत भौगोिलक घटना �प� 
कर�यासाठी वापर�या जाणा� या प�ती आिण तं�ांम�ये बदल घडवून आणले�या 
प�रमाणा�मक �ांतीमळेु सवा�त �प� बदल झाला आह.े  भूगोलात प�रमाणा�मक �ांती 
घडवून आणणारी चळवळ नसैिग�क शा��ांनी िवशेषतः भौितकशा�� आिण गिणत�ांनी 
स�ु केली होती.  १९६० �या उ�राधा�त, ह ेबह�तेक सामािजक िव�ानांच ेवैिश�्य बनले.  
याम�ये अथ�शा�, मानसशा� आिण समाजशा� यांचा समावेश होतो;  मानववंशशा� 
िकंवा रा�यशा� या िवषयांवर �यांची �ीण छाप पडली असली तरी इितहासात अस े
घडलेले नाही.  

भूगोलातील या �ितमानाची म�ुय उि�� े�थम होती, िवषयाचे वण�ना�मक वण� (भू 
+ �ािफ�स) बदलणे आिण �याला एक व�ैािनक िश�त बनवणे.  दसुरा उ�शे �हणज े
भौगोिलक घटनां�या अवकाशीय नम�ुयांची तािक� क आिण व�तिुन� पॅटन� प�तीने �या�या 
करणे आिण �याचा अथ� लावणे.  ितसर े उि�� गिणतीय आिण सांि�यक�य तं�ां�या 
वापराशी संबिंधत आहे;  चौथ,े �थान ऑड�रब�ल अचूक िवधान े (सामा�यीकरण) करण;े  
पाचवे, अंदाज आिण अंदाज आिण अंदाज तपास�यासाठी अंदाज, त�व ेआिण कायद ेतयार 
करणे आिण शेवटी भूगोलाला एक चांगला ताि�वक आिण स�ैांितक आधार �दान करण े
आिण �याला एक वै�ािनक िश�त बनवणे.  प�रमाणा�मक �ांती �ारभंी भूगोलाची िश�त 
एक वै�ािनक िश�त बनव�यासाठी ��तािवत कर�यात आली होती िजथे �य�ुप�न केले�या 
�ानाची वैधता सकारा�मकते�या त�वांनसुार �या�य होती. 

�माणीकरणावर अनेक कारणांमळेु टीका कर�यात आली, उदाहरणाथ�, असे लोक 
होते �यांना असे वाटले क� ही प�त भूगोलाला िनरथ�क मागा�कडे नईेल.  �टॅ�प सार�या 
काह�नी असा यिु�वाद केला क� �वांिटफायर �यां�या उपकरणांना ती�ण कर�यात इतके 
�य�त होते क� ते �ांतीचा खरा उ�ेश िवसरले.  काही िवरोधकांनी सव� �कार�या 
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भूगोलासाठी सांि�यक�य तं�ा�या उपय�ुतेवर देखील भा�य केल.े  �यांच ेमत आहे क� ही 
तं�े काही शाखांसाठी यो�य होती आिण सपूंण� भौगोिलक परॅाफेमिेलयासाठी नाही.  दसु� या 
गटान े या �ांतीचा िनषेध केला क� या �ांतीचा शेवट आिण साधनांचा ग�धळ आह.े  
वग�करण आिण समजून घे�याम�ये आणखी एक ��ं आह;े  वग�करण कधीही नसावे िकंवा 
सांि�यक� तं� े केवळ �प�ीकरण िकंवा वण�नाशी सलं�न असतात;  ते �प�ीकरण दऊे 
शकत नाहीत िकंवा �यांची जागा घेऊ शकत नाहीत.  �हणून, या प�ती केवळ उपय�ु 
साधन े �हणून पाळ�या पािहजेत आिण साव�ि�क �ाना�या िक��या नाहीत).  या टीका 
�प�पणे सूिचत करतात क� प�रमाणा�मक प�त�ना काही गभंीर मया�दा आहेत, िवशेषत: 
जे�हा िविश� �कार�या घटनां�या अ�यासासाठी लागू केल ेजात.े  तथािप, याचा अथ� असा 
नाही क� प�रमाणीकरण भूगोल �े�ात मौ�यवान योगदान दे�या�या ि�थतीत नाही.  
१९५०  िकंवा १९६० �या दशकाब�ल बोललो तर हा फरक कालखंडात आह,े कदािचत 
हे श�य न�हत े परतं ु समकालीन भौगोिलक सशंोधनाम�ये, गभंीर भौगोिलक �े�ांना 
प�रमाणानसुार प�ुहा जोडणे श�य आह.े  िवचारमंथनाचा आणखी एक म�ुा असा आहे क� 
भूगोला�या अनशुासनात वाहतूक भूगोलासारखे अनके उप�े� ेऐितहािसक��्या इतरांप�ेा 
अिधक प�रमाणा�मक आहते;  िसि�हल इंिजनीअ�रगं आिण िनओ�लािसकल इकॉनॉिम�स 
सार�या संबिंधत ��ेां�या �भावामळेु हे घडले. भूगोलातील आयिडओ�ािफक �ि�कोनाशी 
असंतोष हे प�रमाणा�मक �ांतीचे मूळ आहे;  सै�ांितक आिण मॉडेल-िबि�डंग भूगोलाचा 
िवकास नॉमोथिेटक �ि�कोनासह अपेि�त प�रणाम होता.वै�ािनक प�ती िवकिसत करणे 
हा मूळ तक�  होता;  िस�ांत िवकिसत कर�यासाठी आिण भिव�यवाणीसह िस�ांताची 
चाचणी घणेे �यासाठी गिणताचे तक� शा� ह ेउपल�ध सव��म साधन आह.े 

१.५.४  सामा�य �णाली िस�ांत: मू�यांकन आिण टीका.   

सामा�य �णाली ही िविश� द�ुयां�ार े एक� बांधले�या मूलभूत घटकांचा समूह 
आहे.  भूगोलशा�� िव�ेषणा�मक मॉडे�स िवकिसत कर�यासाठी िस�टम िनय�ु 
करतात �या�ार े त े अवकाशीय नमनेु आिण पर�परसंवाद समजून घे�याचा आिण �प� 
कर�याचा �य�न करतात.  मानवी भूगोलशा��, उदाहरणाथ�, मानवी �थलांतर पॅटे�स, 
क�पनांचा �सार आिण मािहतीचा �सार तपास�यासाठी िस�टम मॉडेलचा वापर करतात.  
भूगोलशा��ांना मानवी �णाल�मधील �वाह ओळख�यात, �प� कर�यात आिण अंदाज 
लाव�यात रस आहे.  ते �वाह, च� आिण पॅटन�मधील बदलांशी संबंिधत आहेत कारण अस े
बदल मोठ्या �णालीम�य ेसभंा�यतः मह�वपूण� बदलांच ेसूचक आहेत. 

 या �े�ांम�ये प�रमाणवाचक, गणुा�मक, वत�णूक, सामािजक-आिथ�क आिण 
राजक�य उप�णाली यांसार�या सामा�य वातावरणा�या घटकांचा आिण उप-�णालीचा 
अ�यास समािव� आहे. 

गणुा�मक उप�णालीम�य ेमया�िदत जागा समािव� आह े�याम�ये शहरी, �ामीण, 
�रकामी िकंवा भरलेली िठकाणे, मानसशा�ीय जागा आिण �यांच ेिविवध उपयोग समािव� 
आहेत.  याम�ये �मता, वहन �मता आिण ि�थरता यासार�या िविवध संक�पनांचा देखील 
समावेश आहे. 
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आिथ�क उप�णालीम�य ेचांग�या-चाचणी केले�या आिथ�क िस�ांतांवर आधा�रत 
िनण�य घे�याची �ि�या समािव� असते  

नाग�रक, सरकार, नागरी �शासन आिण नागरी समाज ही राजक�य उप�णाली 
तयार करतात, जी भूिमका बजावत.े  राजक�य भूगोलात अ�यास�या जाणारय्ा रा�या�या 
(रा��ा�या) भू-राजकारणातील मह�वाची भूिमका. 

वत�णूक उप�णालीम�ये व�ृी, मू�ये, ��ा, रीित�रवाज आिण परपंरा यांचा 
समावेश होतो, जे वत�णकु��या भूगोलाच ेअिवभा�य भाग आहेत.   

एक सामा�य �णाली मॉडेल एक संिम� मॉडेल आह े �याम�ये भौितक आिण 
सामािजक-आिथ�क चल गुंतागुतंीने जोडलेल ेआहेत.  काही चल प�रमाणवाचकपण ेमोजले 
जाऊ शकतात आिण काही मोजले जाऊ शकत नाहीत.  �णाली�या �ि�कोनाम�ये 
�हे�रएब�स (घटक) यां�यातील अनेक संबंध (िलंक) समािव� असतात.  आता 
भूगोलशा�� सांि�यक�य साधनांचा वापर करतात जसे क� म�टी-�हे�रएबल िव�ेषण, 
म�ुय घटक िव�ेषण (PCA), सभंा�यता िस�ांत, Chi-Square आिण Gini-coefficient 
या भौगोिलक �हे�रएब�सवरील डेटाचे िव�ेषण कर�यासाठी ते िस�टममधील पर�परसंबंध 
�प� करतात.  

           �णाली एक एक�कृत संपूण� िकंवा काय�रत शरीर आहे, �याम�ये पर�परावलंबीपणे 
काय� करणार े घटक असतात.  अनेक �हे�रएब�स िकंवा घटक आहेत ज े �णाली तयार 
करतात, मूलभूत घटक तयार करणारी �णाली खालील�माणे आहेतः 

 ● ��येक िस�टमला आव�यक �माणात आउटपटु तयार कर�यासाठी इनपटुचा िनयिमत 
�वाह आव�यक असतो.  इनपटुिशवाय, िस�टमम�ये कोणतहेी आउटपटु तयार केले जाऊ 
शकत नाहीत.  उदाहरणाथ�, ि�थर कृषी उ�पादनासाठी गिृहत ि�थर बा� वातावरणात 
िबयाण,े पाणी, खते, मजूर इ�याद��या िविश� स�ंयेची आव�यकता असते.  

● �ोससेरम�ये इनपटुचे आउटपटुम�ये वा�तिवक �पांतर समािव� असते.  तो �णालीचा 
काय�रत घटक आह.े  आउटपटुचे �व�प, र�कम आिण आव�यकता यावर अवलंबून 
�ोससेर इनपटुवर पूण�पण ेिकंवा अंशतः �ि�या क� शकतात. 

● िनयं�ण हे एक मह�वाचे �लीम�ट आह,े ज े�णालीच ेमाग�दश�न आिण िनयं�ण करत.े  ही 
मूलत: िनण�य घणेारी उप�णाली आहे जी इनपटुवर �ि�या करण े आिण आउटपटुचे 
उ�पादन करण ेयासार�या ि�याकलापांच े�व�प िनयंि�त करत.े  

●  फ�डबॅक ही वैिश�्य,े सेट पॅरामीटस� आिण मानकां�या िव�� उ�पािदत आउटपटुचे 
�माण दश�वत.े  फ�डबॅक सायबरनेिट�स�या त�वावर आयोिजत केला जातो �याम�ये 
सं�ेषण आिण िनयं�ण समािव� असते.  अिभ�ाय दोन �कारच े असतात, उदा., 
सकारा�मक िकंवा नकारा�मक.  सकारा�मक अिभ�ाय िमळण ेचांगले आहे, ज ेिस�टम�या 
काय��मतसे बळकट करते, नकारा�मक अिभ�ाय िस�टम चांगले काय� करत नस�यास 
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चकु�चे िस�नल देते आिण ते �या�या द�ु�तीसाठी आव�यक असले�या कृत�ची मािहती 
देखील िनयं�कास उपल�ध क�न देते. 

● ��येक �णाली एका अि�तीय वातावरणात काय�रत आहे.  हे एक �यापक �ेमवक�  आहे 
�याला "स�ुा-िस�टम" �हटल े जाते, जे ऑपरिेटंग िस�टम आिण �या�या काया�चे माग� 
आिण िनयम िनधा��रत कर�यासाठी �भािवत करत.े  

● िस�टीमम�य े सीमारषेा िकंवा मया�दा आहेत �या�ार े ती �याच े घटक, �ि�या आिण 
आंतरसंबधं ओळखते जे�हा ती दसुया�  �णालीशी िकंवा �या�या वातावरणाशी संवाद साधत.े 

                 घटकांचा संच घटक तयार करतो आिण घटकांचा संच एक �णाली तयार 
करतो.  वेगवेग�या �केल�या सव� �णाल�म�य ेखालील�माणे तीन मूलभूत घटक असतात :  

 घटकांचा संच 

 काय�शील द�ुयांचा संच  

 �णाली आिण बा� वातावरण यां�यातील द�ुयांचा संच.  
 
                �णालीची मूलभूत वैिश�्ये खालील�माणे अनमुािनत केली जाऊ शकतात:  

१)  �णाली एक स�ुयवि�थत आिण एकाि�मक आदश� शरीर आहे;  

 २) िस�टमम�ये अनेक घटक आिण घटक असतात, 

 ३) िस�टममधील घटक एकमेकांवर अवलंबून असतात:  

४)  िस�टमम�ये वत�नाची रचना आिण नमनुा असतो,  

५) िस�टमला सीमा आिण इंटरफेस असतात;  

 ६) �णाली संतिुलत आिण िटकाऊ ि�थतीत आहेत;   

७)  �णाली �भािवत करतात आिण �यां�या अतंग�त आिण बा� वातावरणामळेु �भािवत 
होतात;   

८)  �णाली ��याभरण �दिश�त करतात;  

 ९) �णाली एकतर बंद आिण ख�ुया आहेत आिण  

१०) पया�वरणातील �मखु �णाली ओपन-एडेंड आहेत. 

 

 १.६   १९५० नंतर�या भौगोिलक अिभ��ेीय संक�पना -२ 

१.६.१ वत�नवाद  

वत�ना�मक ��ीकोन वैयि�क अवकाशीय वत�नामागील मानसशा�ावर जोर देत.े  
हे स�ंाना�मक (�थानांब�ल िशक�याची सि�य मानिसक �ि�या) आिण िनण�य घे�या�या 
घटकां�या भूिमकेवर जोर देत े ज े पया�वरण आिण मानवी ि�या यां�यातील संबंधांम�य े
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ह�त�ेप करतात.  हे गहृीत धरते क� लोक �यां�या कृत�म�ये तक� संगत आिण अनकूुलक 
आहेत, �हणजेच ते कमीतकमी �य�न, अतंर कमी कर�या�या (अतंराचा �य) भौगोिलक 
काय�ाशी संबिंधत आहेत.  भूगोल आिण मानसशा�ा�या या सघंटनेला डी. लोवे�थल 
यांनी १९६१ म�ये संबोिधत केले होत.े िविवध थीम जस े क� नावी�यपूण� �साराची 
अवकाशीय �ि�या, शेतजमीन वापर मॉडेलच ेिस�ांत, औ�ोिगक �थान िस�ांत यांचा या 
�ि�कोनातून अ�यास केला जातो.  वत�णूकवाद एक िभ�न ��ीकोन वाप�न मानवी 
वत�नाच ेपरी�ण करते.  वत�णूक भूगोलशा�� अवकाशीय तक� , िनण�य घेणे आिण वत�न या 
अतंिन�िहत सं�ाना�मक �ि�यांवर ल� क� ि�त करतात.  �यांनी सं�ाना�मक �ि�यांचा 
अ�यास �या�या पया�वरणाला �ितसाद देऊन, वत�नवादा�ार े हाताळला.  स�ंाना�मक 
�ि�यांम�ये पया�वरणीय धारणा आिण आकलन, माग� शोधण,े स�ंाना�मक नकाशे तयार 
करण,े �थान संलगन् करणे, जागा आिण �थानाब�ल�या �ि�कोनाचा िवकास, एखा�ा�या 
पया�वरणा�या अपूण� �ानावर आधा�रत िनण�य आिण वत�न आिण इतर असं�य िवषयांचा 
समावेश होतो. 

वत�णूक भूगोल मानवी भूगोलातील एक मनोवै�ािनक वळण दश�वत े�याने मानवी 
अवकाशीय वत�नावर सं�ाना�मक (�यि�परक) िनण�य घे�या�या चलां�या भूिमकेवर जोर 
िदला.  वत�णकु�शी संबंिधत �ि�कोनाची म�ुय उि�� ेअशी मॉडे�स िवकिसत करणे होत ेजे 
�थािनक �थान िस�ांतांमधून पया�यी ��ीकोन �दान क� शकतील सीडी पॉिझिटि�ह�ट 
�ि�कोना�ार े िवकिसत करा आिण सं�ाना�मक िकंवा �यि�िन� िनण�य �ि�येचे 
अवकाशीय प�रमाण समजून �या.  1960 �या दशकात प�रमाणवाचक तं�ां�ार े िवकिसत 
केले�या मानक आिण यांि�क मॉडे�स�या िनराशेमळेु भूगोलातील वत�णकु�चा �ि�कोन 
स�ु झाला.  'तक� संगत आिथ�क मन�ुय' आिण सम�थािनक प�ृवीचा प�ृभाग यासार�या 
वत�णकु�शी संबंिधत िनयम या मानक मॉडे�सचा आधार होता.  तथािप, अशा 
वत�णकु�संबधंीच ेिवधान अगदी अवा�तव होत ेकारण त ेअस ेगहृीत धरतात क� मन�ुय एक 
सव�� आिण पूण�पण े तक� सगंत अिभनतेा आह े जो सम�थािनक (एकसंध) जागेवर 
�पधा��मक प�तीन े काय� कर�यास म�ु आहे.  वा�तिवक-जगातील प�रि�थती�या 
गुंतागुंतीकडे दलु�� क�न आिण �याऐवजी आदश� वत�नावर ल� क� ि�त क�न, ज े �यांना 
अ�यंत अवा�तव बनवत ेअशा आदश� मॉडे�स�ार ेहे पया�वरणातील पर�परसंवाद साधल े
जाऊ शकतात.  वत�णूक ��ीकोन सूिचत करतो क� लोक तक� श�ुपणे वागतात, परतं ु
�यां�या सं�कृती आिण समाजीकरणा�या मया� देत.  �याचा असा िव�ास आहे क� िविवध 
मनोवै�ािनक �ि�यांकड ेपाह�याचे सखोल आकलन �या�ार ेमन�ुयाला �याच ेवातावरण 
कळते, आिण या �ि�यांचा प�रणाम वत�ना�या �व�पावर कसा �भाव पडतो याच ेपरी�ण 
क�न.  वत�ना�मक �ि�कोनावर वत�णकु��या पैलूंना जा�त मह�व िद�याब�ल टीका केली 
गेली जी सामािजक संदभ� काढून टाकते �याम�य ेिनण�य घेतल ेजातात आिण िजथे कृत�चा 
उगम होतो. 

१.६.२  पया�वरणाची धारणा 

पया�वरणीय धारणा �हणजे �यि�िन� माग� �याम�ये समूह आिण �य�� �यां�या 
पया�वरणाच े आकलन करतात आिण �यांच े मू�यांकन करतात.  हे केवळ नैसिग�क 
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वातावरणापरुते मया�िदत नाही.  �यात अंगभूत संरचना, �था, मू�ये आिण इतर �य�� िकंवा 
गट यासार�या घटकांचा समावेश होतो.  अशा�कार,े पया�वरणीय आकलनाचा अ�यास 
�यां�या अनभुवले�या वातावरणावर आिण �यां�या वा�तिवक वातावरणावर आधा�रत 
वैयि�क आिण गट िनवड�मधील िवसंगती हायलाइट करतात.  पया�वरणीय आकलनाचा 
अ�यास करणार े भूगोलशा�� अस े गहृीत धरतात क� �य�� आिण गट �यां�या िविश� 
वातावरणाला कस ेसमजून घतेात आिण अनभुवतात आिण प�रणामी वत�न �याम�ये ते या 
समजतुीच ेउ�पादन �हणून गुंततात �याब�ल जागा आिण िठकाणाची समज मूलभूत आहे. 

�ायोिगक त�वा�या चौकटीत अनभुववादी काय�प�ती ठेव�या�या इ�छेतून आिण 
भूगोलाला अवकाशीय िव�ान �हणून पाह�या�या इ�छेतून स�ुवातीला िनमा�ण झालेली 
पया�वरणीय धारणा ही संक�पना �ायोिगक मानसशा�, िनयो�लािसकल अथ��यव�था, 
(परतं ु �यापरुती मया�िदत नाही) यासह अनेक शाखांमधून तयार होत.े  मानववंशशा�, 
इितहास आिण संगणक िव�ान.  केिवन िलचंच े�िस� प�ुतक द इमेज ऑफ द िसटी, जे 
१९६० म�ये �कािशत झाले होते, बह�तेकदा पया�वरणीय आकलना�या म�ुय कामांपैक� 
एक �हणून उ�ृत केले जाते.  िलंचन ेबो�टन, जस� िसटी आिण लॉस एजंेिलसमधील शहरी 
लडँ�केप�या मानिसक नकाशांवर चचा� केली आिण असा यिु�वाद केला क� एखा�ा 
�य��ची शहराब�लची धारणा �या�या शहराशी असले�या �या�या ना�याशी-�य��च ेवय, 
िलंग, वांिशकता, शै�िणक पातळी, �मता यां�याशी जवळून जोडलेली असते.  �ाइ�ह, 
प�रसरात राह�याची लांबी इ.  यामळेु स�ंाना�मक मॅिपगं आिण अवकाशीय आकलनाची 
परपंरा िनमा�ण झाली.  �याच�माण,े िव�यम इटेलसनने असा यिु�वाद केला क� वातावरण 
हे �य���या सभोवताल�या अनेक �केलवर असते आिण �या �य�� पया�वरणाच े इतके 
िनरी�ण करत नाहीत क� ते �याच े अ�वेषण करतात.  अलीकडे, भूगोलशा��ांनी 
पया�वरणीय धोरण आिण जोखीम मू�यांकनाम�ये पया�वरणीय धारणा�या भूिमकेचे 
मू�यांकन केले आह.े 

१.६.३ मानवतावादी भूगोल  

मानवतावादी भूगोलाचा फोकस लोक आिण �यांची ि�थती यावर आहे.  
मानवतावादी �ि�कोनाच ेम�ुय वैिश�्य �हणज ेत ेमानवी जाग�कता आिण मानवी सं�था, 
मानवी चेतना आिण सज�नशीलता यांना म�यवत� आिण सि�य भूिमका देते.  हा एक �य�� 
�हणून माणसाचा आिण तो काय क� शकतो याकडे पाह�याचा एक िव�ततृ �ि�कोन आहे.  
भूगोलातील मानवतावाद सामा�यतः मानवी भूगोला�या �� च शाळेम�य े आढळतो.  
मानवतावादी भूगोलान े मानवाला केवळ 'आिथ�क माणूस' मानले नाही तर भौगोिलक 
ि�याकलाप आिण घटना हे मानवी जाग�कता आिण सज�नशीलतचे े�कटीकरण कस ेहोते 
याचा शोध घे�याचा �य�न केला.  मानवतावादी भूगोलाचे म�ुय समथ�क �हणून, तआुन 
यांनी मानवतावादी भूगोला�या खालील पाच �मखु थीम ओळख�या: 

● भौगोिलक �ान िकंवा वैयि�क भूगोल: मानवांना िवचार कर�याची आिण जाण�याची 
�मता असललेे तक� श�ु �ाणी मानल ेजायच.े  मानवतावादी भूगोलशा��ांचे म�ुय काय� 
�हणजे मानवी मनातून िनमा�ण झाले�या क�पना आिण िवचारांचा अ�यास करण ेकारण या 
क�पनांनी भौगोिलक �ान तयार केल.े  ��येक मन�ुयाकडे असे �ान होते, जरी �यांची 
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धारणा िभ�न होती.  �यांनी �यां�या भौगोिलक �ानाचा उपयोग �यां�या जैिवक 
अि�त�वासाठी केला.  �यामळेु भौगोिलक �ान ह ेवैयि�क समजले गलेे.  

 ●�दशेाची भूिमका आिण �थान ओळख िनमा�ण करण:े आधी सांिगत�या�माण,े �थानाची 
भावना मानवतावादी भूगोलाचा एक आंत�रक पलूै होता.  ��येक माणसाने काही जागा 
�याप�या आिण वापर�या �यात �यांनी भाविनक बंधनाची ती� भावना िवकिसत केली.  
�या�या बह�तेक जैिवक गरजा �या जागते पूण� झा�या.  �हणून, एका िविश� जागेने मानवांचा 
�दशे तयार केला जो केवळ �या�या शाि�दक अथा�ने मया�िदत �े� न�हता तर एक �थान 
�या�ार े मानव �वतःला ओळखतात.  येथेच मानवतावादी भूगोलशा��ांनी केवळ एक 
अवकाशीय एकक वयैि�क मानवासाठी �थानाची ओळख कशी बनली याचे िव�षेण 
कर�यासाठी पाऊल ठेवले.  

 ● गद� आिण गोपनीयता: एखा�ा िठकाणची गद� शारी�रक तसचे मानिसक तणावामळेु 
होते जी सां�कृितक, सामािजक सं�था आिण पायाभूत सिुवधांनी कमी केली होती.  
�याच�माण,े एकांत आिण एकांत यांचाही मानवा�या िवचार �ि�या आिण कृत�वर �भाव 
पडतो.  ��येक �य��साठी गोपनीयता आव�यक आहे असे मानल े जात होते.  खाजगी 
जागेत �य��नी �वतःचे वैयि�क जग िवकिसत केल.े  

● उपजीिवका िनि�त कर�यात भौगोिलक �ानाची भूिमका: उदरिनवा�हासाठी मानव 
आिथ�क ि�याकलापांम�ये गुंतलेला  असतो.  �यांनी �यां�या भौगोिलक �ानाचा उपयोग 
�यां�या आिथ�क ि�याकलापांचा िनण�य घे�यासाठी केला.  अशा �कार,े �यानसुार �यांनी 
�यां�या उदरिनवा�हासाठी �यां�या कृतीची योजना केली जी �यावहा�रकतेच ेसार होत.े  असे 
के�याने, त ेजीवन िटकवून ठेवणा�या आिण जीवन न� करणा�या ि�याकलापांम�य ेफरक 
कर�या�या ि�थतीत होते.  

 ● धमा�चा �भाव: धम� हा �यि�िन� असावा आिण मू�ये, िव�ास िकंवा निैतकते�या मानक 
घटकांशी संबिंधत असावा.  ससुंगततचेी इ�छा �हणून धमा�ची क�पना केली गलेी.  या 
इ�छेतील िभ�नता, ज े वैयि�क �य�� आिण सं�कृतीत िभ�न होते, मानवतावादी 
भूगोलशा��ांना तपासाचे �े� �दान करते.  

मानवतावादी भूगोलशा��ांनी असे �ितपादन केले क� मानवतावादी भूगोल हा 
तपासक�या��या आ�म-�ान आिण �थम हाता�या अनभुवातून उ�वला पािहजे.  
�याचबरोबर 'इतरांचे' अनभुवही �यात समािव� करायला हव े होते.  इतर लोक, िठकाणे 
असू शकतात.  कोणतीही नसैिग�क घटना िकंवा मानव-पया�वरण संबधंाचे कोणतेही पलूै.  
मानवतावादी भूगोला�या या ��ीकोनान े �यांना प�रमाणवाचक �ितमाना�या व�तिुन� 
�ि�कोना�या अगदी िवरोधात आणले �याम�य ेसशंोधनक�या�चे अनभुव मोठ्या �माणात 
कमी केले गेल े होते या सदंभा�त, तआुन यांनी असे �ितपादन केल े क� भौगोिलक 
अनभुवां�या आकलना�ार े�य��म�ये पया�वरणीय न�तचेी भावना िवकिसत होत.े 
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१.६.४ �थानाची भावना 

�थानाची संवेदना �हणजे �या प�तीन ेिठकाणे �यि�िन�पण ेअनभुवली जातात.  
हे एका िविश� �थाना�ार ेउ�ेिजत केले�या भावना आिण भावनां�या जिटल संचाचे वण�न 
करत.े  अनेकदा हे आस�� आिण आपलेपणाची भावना �हणून अनभुवले जाते.  तथािप, 
भीती, �लॉ��ोफोिबया आिण अ�व�थता यासार�या नकारा�मक भावना देखील आहेत 
�यामळेु �थानाची भावना िनमा�ण होऊ शकते.  १९७० �या दशकात मानवतावादी 
भूगोला�या आगमनापय�त भूगोलशा��ांनी कोण�याही सखोलतेम�य े�थानाची जाणीव हा 
म�ुा न�हता.  ते�हाच �यि�िन�ता, भावना आिण भावना भौगोिलक िचंतना�या यो�य 
मान�या गे�या.  ते�हापासून, भूगोलशा��ांनी वैयि�क आिण इिडओिसं�ॅिटक त े
�यापकपणे सामाियक केले�या संदभा��या िव�ततृ �ेणीम�ये �थाना�या संवेदनांचे उ�पादन, 
देखभाल आिण प�रवत�न यावर मह�वपूण� काय� तयार केल ेआह.े   

एका �तरावर, �थानाची भावना प�ृवी�या प�ृभागा�या काही भागासाठी िवशेषतः 
वैयि�क भावनांचा संदभ� देत.े  उदाहरणाथ�, एखा�ा �यक्तीला �या�या बालपणातील 
घरा�या िठकाणाब�ल कसे वाटते याचा िवचार करा.  वैयि�क जीवनच�र�ाची िनिम�ती 
असले�या सव� आठवणी अशा िठकाणाला िवशेष उ�ोधक बनवतात.  बरय्ाचदा या भावना 
उदासीन असतात, परतं ुत ेगैरवत�न िकंवा ग�रबी�या आठवण�मळेु नकारा�मक देखील असू 
शकतात.  वास, �वनी आिण अिभ�ची या सव� गो�ी एका िविश� �थानाची भावना िनमा�ण 
क� शकतात जी पूण�पण ेवैिच�यपूण� असू शकते.  वैयि�क अनभुवातून िनमा�ण झाले�या 
भावनां�या पलीकडे, �थाना�या तलुनने ेिटकाऊ संवेदना आहेत ज ेसामाियक जीवन आिण 
सामाियक �ितिनिध�वांच े उ�पादन आहेत. भूगोलशा��ांनी कादंबरय्ांम�ये 
�थळसंवेदनांब�ल िलिह�याची �दीघ� परपंरा आहे.  �थाना�या सामाियक इंि�यांची श�� 
असूनही, त े कधीही पूण�पण े िनिव�वाद नसतात.  कोण�याही िठकाणाला अस�ंय अथ� 
जोडलेल ेअसतात-काही �यापकपणे सामाियक केले जातात आिण काही वैिश�य़पूण�.  

काह�नी अस े सचुवल े आह े क� जागितक�करणामळेु िठकाणा�या संवेदनांची 
िविवधता कमी झाली आह े आिण खर ं तर, िठकाणे कमी-अिधक �माणात कॅच इतर 
सारखीच होत आहेत.  हे र�गाळणार े "�लेलेस नेस" आहे, हे िवमानतळ, शॉिपंग मॉ�स, 
फा�ट-फूड आऊटलेट्स, पय�टन �थळे आिण प�ृवी�या प�ृभागा�या वाढ�या �े�ावर 
सं�मणाची जागा यांसार�या नॉन�लेस�या �सारामळेु िस� होते.  यापकै� बरीचशी 
�वाहाची जागा आहे िजथे जगभरातील संवेदी अनभुवां�या िनिम�ती�ार े �वाशांना "घरी" 
अनभुवायला लावल ेजाते. 

१.६.५ लडँ�केप अ�यास 

लडँ�केप हा प�ृवी�या प�ृभागाचा एक भाग आहे जो एका िठकाणाह�न एकाच वेळी 
पािहला जाऊ शकतो.  �याम�ये भौगोिलक वैिश�्य ेअसतात जी िविश� �े� िच�हांिकत 
करतात िकंवा वैिश�्यपूण� असतात.  

हा श�द डच श�द 'लडँ�चॅप' पासून आला आहे, हे नाव �ामीण भागातील िच�ांना 
िदलेल ेआहे.  भूगोलशा��ांनी हा श�द कलाकारांकडून घेतला आहे.  जरी लडँ�केप प�िटंग 
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�ाचीन रोमन काळापासून अि�त�वात आहेत, तरीही �यांचा पनुज��म उ�र यरुोपमधील 
पनुजा�गरण काळात झाला, िच�कारांनी लडँ�केप आट�मधील लोक िकंवा ��यांकडे दलु�� 
केले आिण भूमीलाच िच�ांचा िवषय बनवले.  �िस� डच लडँ�केप िच�कारांम�ये जेकब 
�हॅन �इसडेल आिण ि�ह�स�ट �हॅन गॉग यांचा समावेश आहे.  एक कलाकार लडँ�केप 
रगंवतो;  भूगोलशा�� �याचा अ�यास करतात.  काही भूगोलशा��, जस ेक� ओटो �टुर, 
भूगोलाची �या�या लडँ�केप साय�स �हणून करतात.  िवशेषत: नैसिग�क लडँ�केप आिण 
सां�कृितक लडँ�केप्स िलिहणार े�टुर हे पिहल ेशा�� होते.  

नैसिग�क लडँ�केप हे पव�त, टेकड्या, मैदाने आिण पठार यांसार�या भू�पां�या 
सं�हापासून बनलेले असते.  तलाव, नाल,े वाळू िकंवा िचकणमाती �हणून), आिण नैसिग�क 
वन�पती ही नैसिग�क लडँ�केपची इतर वैिश�्य े आहेत.  वाळवंटातील लडँ�केप, 
उदाहरणाथ�, सहसा वालकुामय माती आिण काही पण�पाती झाडे दश�वतात.  अगदी 
वाळवंटातील लडँ�केप देखील बदलू शकतात: सहारा वाळवंटातील ड�गराळ वाळूच ेिढगार े
अमे�रके�या नैऋ�येकडील मोजावे वाळवंटातील कॅ�टस-डॉटेड लडँ�केपपे�ा खूप वेगळे 
आहेत.  उदाहरणाथ� एक वाळवंट लडँ�केप  

सां�कृितक लडँ�केप �हणज ेलोकांनी सधुा�रत केले�या लडँ�केपला सां�कृितक 
लडँ�केप �हणतात.  लोक आिण ते वाढतात ते झाडे, ते �या �ा�यांची काळजी घेतात 
आिण �यांनी तयार केलेली रचना सां�कृितक लडँ�केप बनवतात.  अशा लडँ�केप मोठ्या 
�माणात बदलू शकतात.  ते अज�िटनामधील िव�तीण� गरुढेोर े िकंवा टोिकयो, जपान�या 
शहरी लडँ�केपसारखे िभ�न असू शकतात, १९९२  पासून, संय�ु रा��ांनी अिधकृत 
सां�कृितक लडँ�केप �हणून लोक आिण नैसिग�क लडँ�केपमधील मह�वपूण� पर�परसंवाद 
ओळखले आहेत.  आंतररा��ीय सं�था या �थळांचे िवनाश हो�यापासून संर�ण करत े
आिण �यांना पय�टन �थळे �हणून ओळखते. 

UNESCO ची जागितक वारसा सिमती (यनुायटेड नेश�स इकॉनॉिमक, सोशल 
आिण क�चरल ऑग�नायझेशन) सां�कृितक लडँ�केपची तीन �कार े�या�या करत.े 

पिहल े�प�पणे प�रभािषत केललेे, ज ेमन�ुयान ेजाणूनबजूुन िडझाइन केलेले आिण 
तयार केले आहे, �यबुा�या दि�ण-पूव�तील �यूबा�या सॅ ंिटयागोजवळील परुात�वशा�ीय 
लडँ�केप हे या �कार�या सां�कृितक लडँ�केपचे उदाहरण आहे.  सां�कृितक लडँ�केपचा 
दसुरा �कार हा एक स�ि�य िवकिसत लडँ�केप आह.े  स�ि�य��्या िवकिसत झालेला 
लडँ�केप �हणजे एखा�ा �े�ाचे आ�याि�मक, आिथ�क आिण सां�कृितक मह�व �या�या 
भौितक विैश�्यांसह िवकिसत होते.  म�य मंगोिलयातील ओरखॉन नदी�या काठावरील 
ओखॉ�न �हॅली सां�कृितक लडँ�केप, स�ि�यपणे िवकिसत झाले�या लडँ�केपचे उदाहरण 
आहे.  ओरखॉन �हॅलीचा वापर मंगोिलयन भट�या लोकांनी 8 �या शतकापासून �यां�या 
घोडे आिण इतर �ा�यांसाठी कुरण �हणून केला आह,े मंगोिलयन पशपुालक आजही सम�ृ 
नदी खो�याचा कुरणासाठी वापर करतात. 

सां�कृितक लडँ�केपचा शेवटचा �कार एक सहयोगी सां�कृितक लडँ�केप आहे.  
असोिसएिट�ह लडँ�केप ह ेस�ि�य��्या िवकिसत झाले�या लडँ�केपसारखे असते, िशवाय 
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साइट�या ऐितहािसक मानवी वापराचे भौितक परुाव े गहाळ असू शकतात �याचे मह�व 
लोकां�या आ�याि�मक, आिथ�क िकंवा सां�कृितक वैिश�्यांशी संबिंधत आह.े  
�यूझीलंडमधील ट�गा�ररो नॅशनल पाक�  हे माओरी लोकांसाठी एक सहयोगी सां�कृितक 
लडँ�केप आह.े  उ�ानातील पव�त माओरी आिण भौितक वातावरणातील द�ुयाचे �तीक 
आहेत.   

काल� सॉअर यांनी १९२० �या �यां�या िनबंध "द मॉफ�लॉजी ऑफ लडँ�केप" 
म�ये 'लडँ�चा�ट इन अमे�रकन भूगोल' ही संक�पना मांडली.  सॉअरसाठी, लडँ�केप 
पाह�यासारखे सुंदर ��य न�हते;  ते िच�, प�िटंग िकंवा ि�ह�टा न�हत.े  �याऐवजी, लडँ�केप 
�हणजे "�े�" िकंवा "�दशे" जे हवामान, माती आिण वन�पती आिण �ाणी जीवन आिण 
लोकसं�या, गहृिनमा�ण, अथ�शा� आिण दळणवळणा�या नैसिग�क गणुधमा�चे उ�पादन 
होते.  नैसिग�क लडँ�केपचा सां�कृितक लडँ�केपम�ये कसा िवकास झाला याचा अ�यास 
क�न ऐितहािसक��्या �याचा अ�यास केला पािहजे.  �यांनी हे �िस�पणे मांडले आहे: 
"सां�कृितक लडँ�केप एका नैसिग�क लडँ�केपमधून एका स�ंकृती समूहा�ार े तयार केल े
जाते. सं�कृती ही एजंट आह,े नैसिग�क �े� हे मा�यम आह,े सां�कृितक लडँ�केप हा 
प�रणाम आह.े"  सां�कृितक लडँ�केपची अशी संक�पना, मोठ्या �माणात, अमे�रकन 
मानवी भूगोलावर दीघ�काळ वच��व गाजवले�या पया�वरणीय िनधा�रवादाचा �ितकार �हणून 
होती.  �या भौगोिलक िस�ांता�या िवपरीत, �याने मानवांवर पया�वरणा�या कारणा�मक 
�भावांची गणना कर�याची आकां�ा ठेवली होती, सॉअर�या लडँ�केप �ि�कोनाने मानवी 
एज�सीवर जोर देऊन लोक आिण पया�वरण यां�यातील पर�परसंवाद दश�िव�याचा �य�न 
केला.  अिधक िविश�पण,े सॉअरने काथ��या प�ृभागा�या ��यमान वैिश�्यांचा आकार 
देणारा �हणून सं�कृती�या एज�सीवर जोर िदला.  याचा अथ� असा नाही क� भौितक 
वातावरणाला फारसे मह�व न�हत;े  खरचं, सॉअरला भौितक वातावरण ह े सां�कृितक 
लडँ�केप बदलाच े मा�यम समजले.  हे फ� असे सचुवत े क� माती, �थलाकृित आिण 
हवामान यांसार�या घटकांचा समावेश भू��य अ�यासात क�चा माल �हणून केला जावा 
आिण �याम�ये बदल केललेे घटक, खोलवर मानवी जागसेाठी. 

१.६.६ क�याणकारी �ि�कोनाचा उदय आिण �याची सामािजक �ासिंगकता.  

मानवी भूगोलाचा क�याणकारी �ि�कोन असमानता आिण सामािजक �याया�या 
��ांवर भर देतो.  क�याणकारी ��ीकोनांचा उदय हा िवकास िकंवा �गती�या संकुिचत 
आिथ�क िनकषांपासून 'जीवना�या गणुव�े�या' �यापक पैलूंकडे एक मोठा बदल होता.  
१९७० �या दशका�या स�ुवातीस मूलगामी भूगोल उदयास आलेले, क�याणकारी भूगोल 
ग�ुहगेारी, भूक, दा�र�्य आिण इतर �कारच े भेदभाव आिण गैरसोय यांच े अि�त�व 
ओळख�या�या आिण �प� कर�या�या गरजेवर भर देते.  क�याण भूगोल कोणाला काय, 
कुठे आिण कस े िमळत ेहे उघड कर�याचा �य�न केला.  हे काल� वक�  मोठ्या �माणात 
वण�ना�मक होते आिण क�याणकारी अथ�शा�ात वापरले जाणार े अमूत� सू�ीकरण 
िवकिसत केले, ते �ायोिगक��्या �ाउंड केले परतं ु बीजगिणतीय ��ततुीकरणांचा वापर 
कायम ठेवला.  यान ेमू�यमापनासाठी आधार िदला. 
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 भूगोलातील क�याणकारी �ि�कोनाची �या�या भूगोला�या काही ��यात 
िव�ानांनी वेग�या प�तीन े केली आहे.  िमशानच े अस े मत होत े क�, "स�ैांितक 
क�याणकारी भूगोल ही अ�यासाची एक शाखा आहे जी समाजासाठी खलुे असले�या 
भौगोिलक प�रि�थतीत चांग�या िकंवा वाईट, पया�यां�या �केलवर आपण �थान तयार 
कर�याचा �य�न करतो."  नाथांनी क�याणकारी भूगोलाची �या�या भौगोिलक अ�यासाची 
आका� �हणून केली आहे िजथे आपण समाजा�या क�याणासाठी नॉिसहला इ�नॅ�ट एनएफ 
डी धोरणांचा अ�यास क� शकतो.  �थािनक संदभा�त, क�याणकारी �ि�कोन मूळतः डी. 
ि�मथ (१९७७) यांनी तयार केला होता आिण तो मळुात 'कोणाला काय, कुठे आिण कसे 
िमळते यावर ल� क� ि�त करतो?  क�याणकारी �ि�कोनासाठी एक सम� सामािजक 
िव�ान ��ीकोन आव�यक आहे, �याम�य ेआिथ�क, सामािजक आिण राजक�य घटकांचा 
समावेश आहे आिण नैितक त�व�ान आिण सामािजक �याया�या संक�पनांचा देखील 
िवचार केला पािहज.े   

या संक�पनमे�ये संपूण� सामािजक, आिथ�क आिण राजक�य �यव�था कशी काय� 
करत ेहे समजून घणेे आिण साव�ि�क �व�ृ�ना छेडण ेयांचा समावेश होतो, भांडवलशाही�या 
बाबतीत, िव�ेषणा�या या पातळीमळेु असमानता �थािनक अस�याच े िदसून येते.  
असमान िवकास हा अवकाशीय ठसा आह,े एक �णाली �हणून भांडवलशाही�या 
अ�व�थतेचा जीको�ािफकल प�रणाम आह.े  �प�ीकरणाचा दसुरा �तर िविश� सामािजक, 
आिथ�क आिण राजक�य �णाल��या तपशीलांवर उपि�थत असतो;  उदाहरणाथ�, 
भांडवलशाही अतंग�त गहृिनमा�ण धोरण काही िठकाणी काही लोकांना कस ेफायदशेीर ठरते 
आिण इतर िठकाणी इतर लोकांच े नकुसान कस े करत.े  या धोरणांमागील राजकारणाचे 
िव�ेषण अलीकडे सामािजक �याय आिण रा�य यां�यातील नातसेंबंधात नवीन �ची 
िनमा�ण कर�याचा भाग �हणून मजबूत केल ेगेले आहे.  क�याणकारी रा�या�या पनुर�चनेकडे 
ल� देऊन, ज ेया अलीकडील कामाचे वैिश�्य आहे, काळजी�या संबधंा�मक नैितकतेचा 
िस�ांत मांड�याचा �य�न केला गेला आह.े 

क�याणकारी भूगोला�या िनिम�तीम�ये गरजा आिण तरतदुी�या संरचनतेील 
�थािनक िभ�नता यां�यातील संबधंांवर ल� क� ि�त करते, मानवता आिण सामािजक 
िव�ान आिण िवशेषत: भूगोलाम�ये क�याणकारी ��ीकोन उिशरा ये�यामागे अनके 
राजक�य, ऐितहािसक आिण मानिसक कारणे आहेत., उदा., ि�हएतनाम य�ु, ग�ुहगेारी 
�फोट, पया�वरणाचा �हास.  शहर ेआिण शहरांमधील या संकटांमधून सामािजक, राजक�य 
आिण आिथ�क अ�यायाचे �कटीकरण सामािजक शा��ां�या गटाला नवीन क�पना 
आण�यासाठी आिण क�रपथंी �ि�कोनाला �ो�साहन द�ेयासाठी �व�ृ केले.  िवशेषत: 
भूगोलासह िवतरणाचा म�ुा नवी िनकड घते होता. 

क�याणकारी ल�य सा�य कर�यासाठी, भूगोलशा�� सामािजक सम�यांवर 
ह�ला करत आहते आिण सामािजक-आिथ�क मागासलेपणा, पया�वरणीय �दूषण आिण 
िदले�या भौितक सेिटंगम�ये िवकासा�या असमान पातळीची कारणे शोधत आहेत. आता, 
भौगोिलक िश�ण आिण सशंोधनाचा म�ुय उ�ेश िव�ा�या�ना �िश�ण देणे आहे  घटनां�या 
िव�ेषणाम�ये, जणेेक�न ते नतंर�या काळात समाजा�या सम�या �यां�या सशंोधन आिण 
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तपासणीचे �े� �हणून घेऊ शकतील, �यामळेु �थािनक, रा�य आिण रा��ीय �शासनास 
मदत होईल, सकारा�मक ते आदश�, क�रतावादापासून ते  मानवतावाद, आिण आदश�वाद 
ते वा�तववाद.  थोड�यात, भूगोलशा�� समाजा�या सम�या, मानवजातीची प�रि�थती, 
आिथ�क असमानता, सामािजक �याय आिण पया�वरणीय �दूषण यां�याशी अिधकािधक 
�वत: ला लपवत आहेत.  �ादिेशक असमानता कमी कर�यासाठी आिण जीवनाचा दजा� 
सधुार�यासाठी, भूगोलशा��ांची म�ुय संक�पना आहे क� घटनांचे �थािनक िवतरण काय 
आहे या�या ऐवजी काय असावे. या संदभा�तच सामािजक सिुवधा आिण राहणीमानातील 
�थािनक असमानतेचा भूगोलशा�� अ�यायाचा िनषेध कर�याऐवजी िवषमतेचे मूळ 
शोध�यासाठी तपास करतात.  भूगोलशा�� जे �ाम�ुयाने समाजा�या सम�यांशी संबिंधत 
आहेत आिण साव�जिनक धोरणासाठी �यावहा�रक ��ताव तयार कर�याचा �य�न करतात 
ते घटनांचे वण�न आिण �प�ीकरण �प� करतात.  अशा िव�ेषणा�या आधार ेते �यां�या 
योजनांचे मू�यमापन करतात आिण सतंिुलत िवकासासाठी यो�य धोरणे ठरवतात.  वण�नात 
मानवी क�याणा�या �ादिेशक �तरांची �हणजेच मानवी ि�थतीची �ायोिगक ओळख 
समािव� असते.  हे एक �मखु आिण ता�काळ संशोधन �े� आहे �याम�ये 
आ�य�कारकपणे भारतात आिण इतर िवकसनशील दशेांम�ये फार कमी काम केले गेल े
आहे. 

 १.७   मानवी भूगोलातील १९८० नंतरच े��ड 

१.७.१ भूगोलातील मूलगामी �ि�या  

मूलगामी भूगोल हा भौगोिलक संशोधनाचा ��ीकोन आहे जो सामािजक आिण 
�थािनक सम�या समजून घे�याचा आिण उपायांचा परु�कार कर�याचा �य�न करतो.  
मूलगामी भूगोल हा 1970 �या दशकात िवकिसत केलेला ��ीकोन आह े आिण अनेक 
भूगोलशा��ां�या काया�साठी मूलभूत असणारा समकालीन आचार आहे.  ह ेएक बह�िवध, 
गितमान आिण �पधा��मक �ि�कोन मानले पािहज,े �यासाठी कोणतीही एक �या�या नाही.  
�याऐवजी, मूलगामी भौगोिलक आहेत: मूलगामी भूगोलशा��ांना दैनिंदन जीवनात रस 
आहे: समाजातील सद�यांचे िजवंत अनभुव.  �यांना दैनिंदन सामािजक जीवनाशी संबंिधत 
सम�यांम�ये �वार�य आह,े जस े क� सरुि�त आिण परवडणार े अ�न आिण घर,े वाजवी 
वेतन, शै�िणक संधी आिण मूलभूत आरो�य सेवा, काही नावे.  हा भर भूगोलशा��ांना 
समाजाशी संबंिधत आिण उपयक्ुत अस े सशंोधन कर�याची इ�छा दश�वतो.  साम�य�, 
असमानता आिण दडपशाहीची �थािनकता समजून घे�यावर िवशेष ल� क� ि�त केले गेले 
आहे, �यामळेु अशा असमानतेची कारणे समजून घेणे आव�यक आहे आिण �यामळेु स�ा 
संबंध, नवउदारवाद, राजक�य संरचना आिण कॉप�रटे वच��व यावर सशंोधन झाल ेआह.े  
लोकांच े दैनिंदन अनभुव �यां�या जीवनाला आकार देणारय्ा �यापक संरचनांशी 
जोड�यासाठी नवउदारवाद आिण कॉप�रटे श�� कशा �कार ेकाय� करतात ह ेसमजून घेणे 
आव�यक आह.े  बया�च क�र भूगोल काया�साठी एक गिभ�त डा�या िवचारसरणीचा परुोगामी 
राजक�य अज�डा आहे, जो समाजातील अ�याचा�रत, श��हीन िकंवा उपेि�तांना �ाधा�य 
देतो.  अशा काया�च े उि�� बह�तेकदा मिु�वादी राजकारणा�ार े जगाचे प�रवत�न घडवून 
आण�याचे असते.  या काया�चा राजक�य अज�डा अनेकदा �या�य आिण अिधक समान 
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समाजासाठी विकली करत आहे िजथे ��येका�या मूलभूत गरजा पूण� के�या जातात आिण 
��येकाला सहभागी हो�याची आिण वाढ�याची समान सधंी असते.  एकदा सामािजक 
सम�यांची कारणे ओळखली गेली क�, मूलगामी भूगोलशा�� एक आदश� ��ीकोन घेतात.  
याचा अथ� असा क� सम�या कशी सोडवता येईल यासाठी ते उपाय, पया�य आिण श�यता 
देऊ करतात.  सामािजक �यायाचा शोध हा मूलगामी भूगोला�या बह�तांश भागात �यापतो. 

मूलगामी भूगोलशा��, ज े सामािजक �याय मोिहमांम�ये अनेकदा सि�य 
सहभागी असतात, ते देखील  बांधणीसाठी वचनब� आहेत.  समथ�न, आिण बौि�क पया�य.  
दसु�या श�दांत सांगायचे तर, मूलगामी भूगोल हे पया�य ऑफर कर�याइतकेच कारणे 
समजून घे�याबाबत आहे.  समकालीन उदाहरणांम�ये जेन िव�सच े लंडन आिण 
�यापलीकड े राह�या वेतना�या मोिहमलेा पािठंबा दे�याचे काम, िग�सन - �ॅहमच े िविवध 
अथ��यव�थेवरील काम आिण माक�  पस�लचे ��य� लोकशाहीवरील काय� यांचा समावशे 
होतो. 

१.७.२ नव-मा�स�वादी �या�या आिण िव�तार 

२० �या आिण २१�या शतकात, अनेक समाजशा��ांनी काल� मा�स��या 
लेखनाचा �भाव असले�या िव�ेषणा�या प�तीसह समाजाशी संपक�  साधला आहे, तथािप 
�यांनी िविवध मागा�नी पारपंा�रक मा�स�वादाचा �वीकार केला आहे.  उदाहरणाथ�, काही 
नव-मा�स�वादी मा�स�च ेभांडवलशाहीच ेिव�ेषण शेअर करतात परतं ुक�यिुन�ट �ांतीवर 
�यांचा िव�ास सामाियक करत नाहीत.  इतर (जसे क� अटँोिनयो �ा�सी िकंवा 
अलीकड�या काळात, �टुअट� हॉल) मा�स��या मूळ लेखना�या आिथ�क फोकसऐवजी वग� 
संघषा��या सां�कृितक पैलूंवर जोर देतात.  �यांनी मा�स��या िवचारांना या मागा�नी 
�वीकारल े�यांना नव-मा�स�वादी �हणून ओळखले जाते.   

 नव-मा�स�वाद ही एक मा�स�वादी िवचारसरणी आहे �याम�य े 20 �या 
शतकातील �ि�कोनांचा समावेश आह े�यात मा�स�वाद आिण मा�स�वादी िस�ांत सधुा�रत 
िकंवा िव�ता�रत केला जातो, िवशेषत: गंभीर िस�ांत, मनोिव�ेषण िकंवा अि�त�ववाद 
यासार�या इतर बौि�क परपंरांमधील घटक समािव� क�न (जीन-�या बाबतीत.  पॉल 
सा��).  १९६०, १९७०  आिण १९८० �या दशकात आिथ�क िस�ांता�या एका वेग�या 
परपंरचेा संदभ� दे�यासाठी 'नव-माि�स�यन', "मा�स�-नंतर' आिण 'मूलभूत राजक�य 
अथ�शा�' या सं�ा पिह�यांदा वापर�या गे�या �या मा�स�वादी आिथ�क िवचारातून 
उ�व�या. १९६०  म�ये,  नव-मा�स�वाद हा मा�स� आिण मॅ�स वेबर यांनी मांडले�या 
�तरीकरणा�या िस�ांतांचा एक िम�ण �हणून मांडला होता �याने समाजशा��ां�या 
अ�पसं�याकांम�य ेमजबूत समथ�न िमळवल ेहोत.े  

नव-मा�स�वाद हा नवीन डा�यां�या �यापक चौकटीत येतो. याने जाणवले�या 
कमतरतांना पूरक कर�याचा �य�न केला आहे.  ऑथ�डॉ�स मा�स�वाद िकंवा �ं�ा�मक 
भौितकवाद. अनेक �मखु नव-मा�स�वादी, जस े क� हब�ट�  मा�स� आिण �ँकफट� �कूलच े
इतर सद�य, ऐितहािसक��्या समाजशा�� आिण मानसशा�� आहेत. समाजशा�ीय 
अथा�न,े नव-मा�स�वादान े सामािजक िवषमतेब�ल कमाल वेबरची �यापक समज जोडली 
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आहे,  मा�स�वादी त�व�ानासाठी ि�थती आिण श�� यासार�या. नव-मा�स�वादा�या 
उदाहरणांम�य े िव�ेषणा�मक मा�स�वाद, �� च संरचना�मक मा�स�वाद, गंभीर िस�ांत, 
सां�कृितक अ�यास, तसेच फेच ेकाही �कार समािव� आहेत  िमिनझम  ए�रक ऑिलन 
राइटचा िवरोधाभासी वग� �थानांचा िस�ांत हे नव-मा�स�वादी िवचारांम�ये आढळणा�या 
स�ंमणाचे उदाहरण आहे. 

नव-मा�स�वाद हा सामािजक आिण राजक�य सम�यांचा प�रणाम �हणून िवकिसत 
झाला �याचा पारपंा�रक मा�स�वादी िस�ांत परुसेा उपाय क� शकला नाही.  िवचारांची ही 
पनुराव�ृी भूतकाळातील �ांितकारी आिण अनकेदा िहंसक प�त�पे�ा शांततापूण� वचैा�रक 
�साराकडे झकुलेली होती. आिथ�क��्या, नव मा�स�वादी ने�यांनी वग�य�ुावर जन�ोभा�या 
यगुा�या पलीकडे जाऊन ते सोडव�यासाठी �यवहाय� मॉड�ेस तयार कर�याचा �य�न 
केला.  िनओ मा�स�वादा�या अनके िभ�न शाखा आहते �यांचा सहसा इतर आिण �यां�या 
िस�ांतांशी सहमत नसतो.  पिह�या महाय�ुानतंर, नव-मा�स�वा�ांनी मतभेद केले आिण 
नंतर �ँकफट� �कूलची �थापना केली.  �ँकफट� शाळेन े�वतःला नव-मा�स�वादी �हणून 
ओळखले नाही.  20 �या शतका�या शेवटी, नव-मा�स�वाद आिण इतर मा�स�वादी िस�ांत 
लोकशाही आिण भांडवलशाही पा�ा�य सं�कृत�म�ये अनाथेना बनल,े जेथे रडे �केर�या 
काळात या श�दाचा नकारा�मक अथ� �ा� झाला.  या कारणा�तव, �या काळापासून समान 
िवचारसरणी�या सामािजक िस�ांतांनी िनओ मा�स�वाद या सं�ेपासून �वतःला वेगळे केले 
आहे.  अशा िवचारवंतां�या उदाहरणांम�ये डेि�हड हाव� आिण जॅक �े�को यांचा समावेश 
होतो, नोम चॉ��क��या भोवती काही संिद�धता आह,े �यांना काह�नी नव-मा�स�वादी 
�हणून लेबल केले आहे, परतं ु ते वैयि�क�र�या अशा मू�यांकनांशी असहमत आहेत.  
काहीजण उदारमतवादी समाजवादाला पनु��डेँड नव-मा�स�वादाचे उदाहरण मानतात.  
िवकासा�या अथ�शा�ाचा नव-मा�स�वादी ��ीकोन अवलंिबत आिण जागितक �णाली 
िस�ांतांशी जोडलेला आह.े  या �करणांम�ये, मा�स�वादी �हणून वग�कृत केललेे शोषण ह े
शा�ीय मा�स�वादा�या सामा�य 'अतंग�त' शोषणाऐवजी बा� आहे. 

१.७.३ नव-मानवतावाद  

पारपंा�रकपण,े मानवतावादाने माणसा�या माणसाशी असले�या संबंधांवर ल� 
क� ि�त केले आहे, आिण हा �ि�कोन जगभरातील सामािजक �याया�या कारणास पढेु 
ने�यासाठी मह�वपूण� होता.  स�या�या पया�वरणीय संकटा�या यगुात, मानवतावादाच ेएक 
िव�ता�रत �व�प, नव-मानवतावाद, इतर सजीव �ा�यांशी आिण संपूण� इको-िस�टमचा 
मानवतेचा संबंध देखील मानतो.  १९८२  म�ये पी.आर.सरकार यांनी �थम तयार केलेला, 
नव-मानवतावाद अस े मानतो क� मूलभूत मानवी मू�य हे सव� सजीवांसाठी �ेम आह.े  
�ितकूल सामािजक प�रि�थतीमळेु, या मू�याची अिभ�य�� अनेकदा अयश�वी होत ेआिण 
प�रणामी मानव �यां�या �वतः�या �जात�म�य े आिण इतर �जात�सह संघषा�त गुंततात.  
मानवतेच ेज�मजात �ेम का तपासल ेजाते याची कारणे समजून घेणे आिण त ेकस ेद�ु�त 
केले जाऊ शकते हे नव-मानवतावादी �ि�कोनाच ेम�ुय वैिश�्य आहे.  

एकिवसा�या शतका�या उ�राधा�त जीवना�या ��येक �े�ात होत असले�या 
बदलां�या पा��भूमीवर भूगोलातील मानवतावादा�या पतनान े आ�म-िव�ेषण आिण 
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आ�मिनरी�णा�या गरजेवर भर िदला.  यावेळी, दोन आ�हाने होती - पिहल,े मानवते�या 
संकटाशी मानवतावाद कसा ससुंगत बनवता येईल, िवशेषतः.  मानवा�या बदल�या जीवन 
जगताशी अिधक ससुंगत असले�या थी�स �या�या पटीत आणून आिण दसुर े �हणजे, 
नवीन प�त�चा अवलंब क�न मानवतावाद कसा पनुस�चियत करता येईल.  या आ�हानांना 
िमळाले�या �ितसादामळेु १९९० �या दशकात मानवतावादाचा उदय झाला.  Wolfe 
(२०१०) �या मते, उ�र-मानवतावाद �हणज े 'आप�याला भेडसावणा�या ��ांचा समूह 
आिण �या ��ांना सामोर ेजा�याचा माग�, जे�हा आपण यापढेु मानवावर िवसंबून राह� शकत 
नाही' अस े एक �वाय�, तक� श�ु �ाणी आहे ज े जाणून घ�ेयासाठी आिक� िमिडयन िबंदू 
�दान करते.  जग'.  अशा�कार,े उ�र-मानवतावाद "शा�ीय मानवतावादान ेदेऊ केले�या 
मानवा�या संपूण� क� ��थानाला आ�हान देतो, आिण 'मानव संबंधां�या िव�ततृ �णालीम�ये 
ि�थत आह'े" आणतो. तो एक गंभीर आिण िवघटना�मक �ि�कोन ठेवतो आिण मानवाची 
बदलती ि�थती समोर आणतो.  भौितक संबंधां�या जा�यात. ह े तं��ान आिण जैिवक 
सात�य �ार ेजगात मानवतेचे �थान प�ुहा प�रभािषत करते �याम�य ेमानव हा अनेकांम�ये 
एक जीवन �व�प आह.े �हणून, उ�र-मानवतावाद हा 'मानवाला' िव-क� ि�त कर�याब�ल 
नाही, तर िव-क� ि�त कर�याब�ल आहे.  मानवतावाद'. मानवतावादी भूगोल, या बदलांना 
�ितसाद �हणून, �वतःचा भूतकाळ सोडत आह े आिण इतर िवचार आिण क�पनांचा 
अिधक समावेश क�न "मानव" संक�पना सधुारत आह.ेहे �भावी वेळेचे बंधनकारक 
उदाहरण आहे.  मानवतावादी GIScience �या �पाने भूगोलात एक मनोरजंक �ितसाद 
येतो.  GIS ची हाड�वेअर-सॉ�टवेअर �णाली नाकार�याऐवजी, ते �थािनक डेटा हाताळणी 
�ि�येत मानवी �यि�परक आिण अगदी का�पिनक अनभुवा�या प�रमाणांचा समावशे 
कर�याचा �य�न करते. िप�सेल�या भौिमितक �व�पात भौितक जागा िनि�त करणे 
�वीकारत असताना, ते माग� शोध�याचा �य�न करते.  �याम�ये सोशल िप�सेलीकृत केल े
जाऊ शकते आिण िप�सेल सोशलाइज केले जाऊ शकतात.  �थािनक भूगोल, देशी �ान 
(�लेक, 1998) आिण �ीवादी ��ीकोन (�वान, २००२) यां�या पारपं�रक जीआयएस 
मॉडेिलंग �ि�येम�ये एक�ीकरणावर अलीकडील कामे मानवतावादी जीआयएससाय�सचे 
उदाहरण आहते. 

१.८ सारांश 

स�ुवाती�या भौगोिलक तपासणीचा म�ुय उ�शे शोधक�या�नी नवीन भूमीवर 
�वास करताना िनरी�ण केललेी वैिश�्ये आिण िठकाणांचा नकाशा तयार करणे हा होता.  
गिणतीय भूगोल, काट��ाफ� आिण �ादिेशक भूगोल या �े�ात स�ुवाती�या ट��यात 
मह�वा�या घडामोडी घड�या.  �ीक त�वव�े े आिण शा��ांना दखेील प�ृवीवर 
आढळणा�या मानवी आिण भौितक विैश�्यांचे अवकाशीय �व�प जाणून घे�यात रस होता.  
आज या िवषयाची �या�या करणार ेबरचे बदल झाले आहते.  शोधा�या यगुात मोठे बदल 
होऊ लागल.े  १४०० ते १८०० दर�यानचा काळ असा होता जे�हा िवषयव�तू आिण 
भूगोलशा�ाची रचना पूण�पण े िवकिसत झाली न�हती.  हा कालावधी शोध, शोध आिण 
िवजय �ार े दश�िवले गेल.े  भौगोिलक अ�वषेणाचे अस�ंय �वास यरुोपमधील िविवध 
रा��ांनी केले.  १७ �या शतकात �हॅरिेनअसने भौगोिलक �ानासंबधंी काही  
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नवीन क�पना मांड�यासाठी ��य� िनरी�णे आिण �ाथिमक मोजमापांचा वापर 
केला.  १८ �या शतकात, जम�न त�वव�ेा, इमॅ�यएुल कांट यांनी भूगोलला अनके 
उपिवषयांम�ये िवभागले.   

१८०० ते १९५० या कालावधीत भूगोलाची �या�ी वाढव�यास मदत करणा�या 
िविवध त�व�ां�या काया�चे वैिश�्य होत.े  िवषयात भूगोलाची िश�त अिधक वेगळी झाली.  
१८४४ म�ये ह�बो�टचे �काशन कॉसमॉस, प�ृवी�या भूगभ�शा� आिण भौितक भूगोलाच े
परी�ण करते.  १९ �या शतका�या उ�राधा�त, रॅटझेलन े असा िस�ांत मांडला क� 
प�ृवीवरील िविवध मानवी लोकसं�येचे िवतरण आिण स�ंकृती नैसिग�क वातावरणाचा 
जोरदारपण े�भािवत करते.  मानव आिण �यांचे पया�वरण यां�यातील संबधं �प� कर�याचा 
�य�न �हणून या काळात दोन िवचारधारा उदयास आ�या.  हे पया�वरणीय िनधा�रवाद 
आिण सभंा�यता होत.े  पया�वरणीय िन�यवादा�या समथ�कांचा असा िव�ास होता क� 
मानवी कृती आिण ि�याकलाप भौितक (नसैिग�क) प�रि�थतीनसुार तयार केल े जातात.  
सभंा�यते�या समथ�कांनी पया�वरणाला िनधा�रक श�� �हणून न पाहता मया�िदत घटक 
�हणून पािहले.  श�यतावादा�या िवचारसरणीनसुार, मानवाला �यां�या वातावरणात अनके 
पया�य होते आिण �यां�या कृत�वर �यांनी वातावरणात घेतले�या िनण�यांचा �भाव 
पडतो.१९५० �या दशकापय�त मानवी भूगोल हा एक कला�मक िवषय होता िजथे 
व�तिु�थती काळजीपूव�क मोजमाप आिण गहृीतक चाचणी कर�याऐवजी �े�ातील �ासंिगक 
िनरी�णा�ार े �थािपत केली गेली.  १९५० �या आधी केवळ सै�ांितक ��ीकोन 
पया�वरणीय िनधा�रवाद आिण संभा�यता �हणून ओळखला जातो.  १९५० �या दशकात 
'कायदे' शोध�या�या अनशुासनात नवीन िवकास झाला जे भौगोिलक घटनांच े�प�ीकरण 
देतील, िवशेषत: मानवी भूगोल �े�ाम�य,े मानवी अवकाशीय घटनांच े�थान िव�षेण आिण 
�माणीकरण यावर जोर द�ेयात आला.  या काळातील मह�वा�या घडामोड�पैक� एक 
�हणजे अवकाशीय मानवी वत�ना�या अ�यासात प�रमाणा�मक तं�ांचा वापर.  
प�रमाणा�मक तं� ेिविवध सांि�यक�य साधनांचा संदभ� देतात जी मानवी ि�याकलापांब�ल 
डेटा सं�िेषत कर�यासाठी वापरली जातात.  प�रमाणीकरण ह े िश�ती�या िव�ता�रत 
�या�ी�या प�रणामी तसचे समाज िवकिसत होत असताना अिधक वैिव�यपूण� आिण जिटल 
होत चालले�या मानवी ि�याकलापांना समजून घे�याची गरज िनमा�ण झाली.  काय�प�ती 
आिण सांि�यक� तं�ांवरचा हा अिधक भर �हणजे भूगोलातील प�रमाणा�मक �ांती �हणून 
ओळखला जातो.  याला �ांती �हणून संबोधल े गलेे कारण भूगोला�या िवषयाचा �या 
प�तीन े अ�यास केला जायचा �याम�ये एक नवीन स�ुवात झाली.  प�रमाणवाचक 
�ांतीम�ये वण�ना�मक सांि�यक�, अनमुाना�मक सांि�यक�, मूलभूत गिणतीय समीकरण े
आिण िनधा�रक मॉडे�सचा वापर यांचा समावशे होतो.  प�रमाणा�मक �ांतीशी जवळचा 
संबंध �हणजे मॉडेल आिण िस�ांतांचा शोध.  िवषया�या िवषयाप�ेा िव�ेषणा�या प�त�वर 
अिधक भर िदला गेला.  नावी�यपूण�तेचा �सार, शहरांचे सामािजक पया�वरणशा� आिण 
�ादेिशक अ�यास यासारखे िवषय संगणक �ो�ा�स�या उपल�धतमेळेु खूप लोकि�य झाले. 

मूलगामी �ांती झाली, िजथे पया�वरण, ग�रबी, भूक, वांिशक भेदभाव आिण 
सामािजक असमानता यासार�या मानवी सम�यांशी संबंिधत समकालीन सम�यांवर भर 
िदला गलेा. १९६० �या शेवटी आले�या या नवीन �ि�कोनाला क�याणकारी ��ीकोन 
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�हणून संबोधले जाते.  नवीन िवकासामुळे वै�क�य भूगोल आिण सामािजक भूगोल 
यांसार�या मानवी भूगोला�या नवीन उपिवषयांम�ये योगदान िमळाल.े 

१.९ तुमची �गती  तपासा / �वा�याय 

खालील वा�य बरोबर क� चूक ते सांगा:  

१) 'सभंववाद' हा श�द Le Febvre ने िदला होता. बरोबर 

२) मूलगामी भूगोलाने मानवांना केवळ 'आिथ�क माणूस' मानले नाही तर भौगोिलक 
ि�याकलाप आिण घटना ह ेहन�न जाग�कता आिण सज�नशीलतेचे �कटीकरण कस े
होते याचा शोध घे�याचा �य�न केला. चूक (मानवतावादी).   

३) क�याणकारी �ि�कोन मळुात डेि�हड ि�मथने तयार केला होता, �याने �� उपि�थत 
केला होता क� 'कोणाला काय, कुठे आिण कमी िमळते?  बरोबर 

४) '�े�ीय िविभ�नता' हा श�द अ�र�टॉटलने वापरला आिण लोकि�य केला. चूक (�रचड� 
हाट�शॉन�).   

५) �थािनक िव�ेषण हा अवकाशीय िव�ेषणाचा एक भाग आहे. बरोबर 

�� २. �रका�या जागा भरा :  

१) आप�या संपूण� आय�ुयात, सं�कृती आिण अनभुव आप�या जागितक ��यांना आकार 
देतात, �याचा प�रणाम आप�या ........ िठकाणे आिण �दशेांवर होतो.  (धारणा)  

२) Explanation in Geography हे .......  यांनी १९६९ म�ये भूगोल म�ये िलिहले. 
(हाव�).   

३)  ..........  भूगोलशा��ांच े लेखनात, Yi-Fu Tuan ने '�थळ' ही संक�पना समोर 
आणली.  (मानवतावादी) 

४) नव-........ देखील मानवतचेा इतर सजीव आिण संपूण� इको-िस�टमशी संबधं मानतो.  
(मानवतावाद)  

५)  ............ भूगोल हा भौगोिलक सशंोधनाचा ��ीकोन आह े जो सामािजक आिण 
�थािनक सम�या समजून घे�याचा आिण उपायांचा परु�कार कर�याचा �य�न करतो.  
(मूलगामी) 

�. ३  खाली िदले�या ��ांसाठी यो�य पया�य िनवडा:  

१)  यां�या 'ओ�रिजन ऑफ �पेसीज' चा पया�वरणवादावर खूप �भाव पाडला.   

अ) आई��टाईन  

ब)  �यूटन  
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क) मा�थस 

ड)  डािव�न  

२) काल� सॉअरने १९२० �या दशकात ........ या शीष�का�या िनबधंात अमे�रकन भूगोलात 
"लडँ�चा�ट' ही संक�पना मांडली.        

      अ) द मॉफ�लॉजी ऑफ लडँ�केप' 

      ब) ओ�रिजन ऑफ �पसेीज'  

      क) ए���लेनेशन इन िजओ�ाफ�  

       ड) जागा आिण �थान   

3. प�रमाणा�मक �ांतीने कोणता �ि�कोन बदलला?  

      अ) मानवतावादी  

      ब) आयिडओ�ािफक  

      क) आदश�वादी 

      ड) �यावहा�रक  

4. एलेन चिच�ल स�पल यांनी मानवी भूगोलाचा अ�यास �हणून �या�या केली- 

    अ) मानवाचे घर �हणून प�ृवी'  

    ब) 'िसंथेिटक �ि�कोन असलेले मानवी समाज'  

   क) 'मानवी समाजशा� आिण प�ृवी�या प�ृभागामधील बदलणार ेनाते' 

    ड) 'माणूस-पया�वरण संबधं' 

५) लडुिवग वॉन बटा�लॅ�फ� नावा�या जीवशा��ाने ओपन िस�टी�सवरील सेिमनल 
पेपरला ए सीडिलंग फॉर द राईज अस े�ये िदले आहे 

     अ) �णाली चळवळ 

     ब)मूलगामी चळवळ  

    क) प�रमाणा�मक �ांती  

    ड) �ीवादी चळवळ  

�� ४. खालील ��ांची उ�र े�ा? 

१) म�ुय यिु�वाद, समथ�क आिण टीका यां�या संदभा�त पया�वरणवादा�या �ि�कोनाच े
वण�न करा. 

२) 'Areal Differentiation' या संक�पनचेे �प�ीकरण करा आिण �देश संक�पन�ेया 
िवकासात �याचा कसा हातभार लागला याचे वण�न करा. 
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३) 'भूगोलातील प�रमाणा�मक �ांती' या िवषयावर िनबंध िलहा.  

४) क�याणकारी �ि�कोनाची सामािजक �ासिंगकता �प� करा.   

५) सामा�य �णाली िस�ांताचे मू�यांकन आिण टीका �ा. 

६) वत�नवाद �हणजे काय?   

७) 'से�स ऑफ �थळ' ही संक�पना �प� करा.  

८) मानवी भूगोल मधील 1980 नंतर�या ��डचे तपशीलवार वण�न करा. 

१.१०  �वयं- अ�ययना�या  ��ांची उ�र.े   

�.१) खालील वा�ये बरोबर आहेत क� चूक ते सांगा:  

         १) बरोबर 

         २) चूक (मानवतावादी)  

         ३) बरोबर  

              ४) चूक (�रचड� हाट�शोन�) 

             ५) बरोबर  

�.२) �रका�या जागा भरा :  

              १) धारणा 

              २) हाव�  

              ३) मानवतावादी  

              ४) मानवतावाद  

              ५)  मूलगामी  

 

�.३ खाली िदले�या ��ांसाठी यो�य पया�य िनवडा:  

              १) डािव�न  

              २) द मॉफ�लॉजी ऑफ लडँ�केप' 

              ३) आयिडओ�ािफक 

              ४)  'मानवी समाजशा� आिण प�ृवी�या प�ृभागामधील बदलणार ेनाते' 

              ५) �णाली चळवळ 
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१.११ पा�रभािषक श�द आिण �यांचे अथ�  

१) पया�वरणवाद :- पया�वरणवाद �हणजे पया�वरण (िवशेषतः �याच ेभौितक घटक जस ेक� 
भू�व�प आिण/िकंवा हवामान) मानवी समाज, सं�कृती आिण �या�या िवकासाच े नमनेु 
िनधा��रत करतात.  

२) सभंववाद :-  मानवी वत�नावर प�रणाम करणा�या भौितक वातावरणाइतकेच सां�कृितक 
वारसा मह�वाचा आह े यावर संभा�यतेन े जोर िदला.  ते लोकांना सं�कृतीच े �ाथिमक 
िश�पकार मानत.े  

 3) श�यतावाद : मानव आव�यक तेथ ेिदले�या पया�वरणीय प�रि�थत�म�ये बदल करतो 
आिण काहीवळेा िदले�या पया�वरणीय प�रि�थतीनसुार �वतःला समायोिजत करतो.  याचा 
अथ� असा होतो क� मानवी ि�याकलाप साप�े ��ीने �या�या सभोवताल�या वातावरणावर 
�भाव पाडतात.  ही क�पना सभंा�यता �हणून ओळखली जाते.  

४) ��ेीय िविभ�नता : �े�ीय िभ�नता मानक मॉडेल�या िनिम�तीप�ेा भौगोिलक �े�ा�या 
िविश�ते�या मह�वावर जोर दतेे.  ��येक भौगोिलक �े�ाचे �वतःचे वेगळेपण असते जे इतर 
भौगोिलक �े�ांप�ेा वेगळे असते, भौगोिलक �े�ाच े(िकंवा �देश) वेगळेपण आिण िभ�नता 
यांचा अ�यास �े�ीय िभ�नते�या अंतग�त येतो. 

५) धारणा : हा जगाचा संवदेी अनभुव आह.े  याम�ये पया�वरणीय उ�ेजना ओळखणे आिण 
या उ�ेजनांना �ितसाद �हणून कृती दो�ही समािव� आहेत.  �ान�ि�यां�या �ि�ये�ार,े 
आपण पया�वरणातील गणुधम� आिण घटकांब�ल मािहती िमळवतो जे आप�या जग�यासाठी 
मह�वपूण� आहते.  एखा�ा िठकाणाच े �थान, �या�ी, विैश�्ये आिण मह�व समजून 
घे�यासाठी धारणा हा आधार आह.े  आप�या संपूण� आय�ुयात, सं�कृती आिण अनभुव 
आप�या जागितक ��यांना आकार देतात, ज े यामधून िठकाणे आिण �दशेांब�ल�या 
आप�या धारणांवर �भाव पाडतात. 

६) �थािनक िव�षेण: हे �थािनक सं�थेवर ल� क� ि�त करते, आिण �या�या म�ुय 
संक�पना काया��मक �दशेात अतंभू�त के�या गे�या- म�ुय नोडचे उपनदी �े�, मग त ेबंदर 
असो, माक� ट टाउन असो िकंवा शहर खरदेी क� �.  

 ७) प�रमाणीकरण: प�रमाण �हणजे एखा�ा गो�ी�या मोजमापासाठी स�ंया�मक मू�य 
दे�याची ि�या, �हणजेच ज े काही मोजत आह े �याची प�रमाण मोजण.े  �वांिटिफकेशन 
मोजमापाच े�मािणत �व�प तयार करत ेजे सांि�यक�य �ि�या आिण गिणतीय गणनांना 
अनमुती देते.  हे नैसिग�क िव�ान, गहृीतक चाचणी�या सकारा�मक मॉडेलवर आधा�रत 
आहे.  हे भौगोिलक घटनांवरील स�ंया�मक डेटा संकिलत आिण िव�ेिषत कर�याचा 
�य�न करत े

८) �णाली: एक सामा�य �णाली िविश� संबंधांनी एक� बांधले�या मूलभूत घटकांचा 
समूह आह.े  भूगोलशा�� िव�ेषणा�मक मॉडे�स िवकिसत कर�यासाठी िस�टम िनय�ु 
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करतात �या�ार े त े अवकाशीय नमनेु आिण पर�परसंवाद समजून घे�याचा आिण �प� 
कर�याचा �य�न करतात.   

९) वत�णूकवाद: हे वैयि�क अवकाशीय वत�नामागील मानसशा�ावर भर देते.  हे 
सं�ाना�मक (�थानांब�ल िशक�याची सि�य मानिसक �ि�या) आिण पया�वरण आिण 
मानवी कृती यां�यातील संबंधांम�य ेह�त�ेप करणार ेिनण�य घे�या�या घटकां�या भूिमकेवर 
जोर देत.े 

१०. पया�वरणीय धारणा: हे समूह आिण �य�� �यां�या पया�वरणाच े आकलन आिण 
मू�यमापन कर�या�या �यि�िन� मागा�ना सूिचत करत.े  

११) मानवतावाद: हे मानवी जाग�कता आिण मानवी सं�था, मानवी चेतना आिण 
सज�नशीलता यांना म�यवत� आिण सि�य भूिमका देते.  हा एक �य�� �हणून माणसाचा 
आिण तो काय क� शकतो याकडे पाह�याचा एक िव�ततृ �ि�कोन आह.े   

१२) िठकाण: िठकाणा�या अनेक �या�या आहेत, सा�या "अथा�सह जागा िकंवा �थान" 
पासून त े अिधक जिटल "अन�य भौितक आिण मानवी वैिश�्यांसह इतर िठकाणांशी 
एकमेकांशी जोडलेल े�े�."   

१३) लडँ�केप: लडँ�केपचा अथ� असा "�े�" िकंवा "�दशे" आहे जो एिलमेट, माती आिण 
वन�पती आिण �ाणी जीवना�या नैसिग�क गणुधमा�चे आिण लोकस�ंया, गहृिनमा�ण, 
अथ�शा� आिण दळणवळणा�या सां�कृितक गणुधमा�चे उ�पादन आहे.   

१४) क�याणकारी ��ीकोन: हे असमानता आिण सामािजक �याया�या ��ांवर जोर देत.े  
यात संपूण� सामािजक, आिथ�क आिण राजक�य �यव�था कशी काय� करत ेह ेसमजून घणेे 
आिण साव�ि�क �व�ृ�ना छेडण ेसमािव� आहे.   

१५) मूलगामी भूगोल: हा भौगोिलक सशंोधनाचा ��ीकोन आहे जो सामािजक आिण 
�थािनक सम�या समजून घे�याचा आिण उपायांचा परु�कार कर�याचा �य�न करतो.  
याला दैनिंदन जीवनात �वार�य आहे: समाजातील सद�यांचे िजवंत अनभुव, जस े क� 
सरुि�त आिण परवडणार े अ�न आिण घर,े वाजवी वेतन, शै�िणक संधी आिण मूलभूत 
आरो�य सेवा, काही नावे.   

१६) नव-मा�स�वाद: ही एक मा�स�वादी िवचारसरणी आहे �याम�ये 20 �या शतकातील 
�ि�कोन समािव� आहेत ज ेमा�स�वाद आिण मा�स�वादी िस�ांत सधुा�रत िकंवा िव�ता�रत 
करतात, िवशेषत: गंभीर िस�ांत, मनोिव�ेषण िकंवा अि�त�ववाद इ�यादीसार�या इतर 
बौि�क परपंरांमधील घटक समािव� क�न. 

१७) नव-मानवतावाद :- मानवतावादाचा िव�ता�रत आिण पनुश�िधत �कार, मानवतचेा 
इतर सजीव �ा�यांशी आिण सपूंण� इको-िस�टमचा संबधं मानतो. 
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१.१२ काय� :-  

● मूलभूत यिु�वाद, समथ�क आिण िनधा�रवाद, सभंा�यता आिण सभंा�यता यां�यावरील 
टीका यांची तलुना कर�यासाठी त�े तयार करा. 

● 1950 नंतर आिण 1980 नंतर�या काळात िवकिसत झाले�या िविवध �ि�कोनांची 
तलुना कर�यासाठी त�े तयार करा. 
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२ 
मानवी समाजाचंी उ��ातंी आिण �ामीण आिण शहरी 

समाजांची गितशीलता 

या  पाठा�या अ�यायातून त�ुही खालील वैिश�्ये समजनू घऊे शकाल 

घटक रचना  

२.१  उि��े 

२.२  ��तावना 

२.३  िवषय चचा� 

२.४ मानवी समाजांची उ��ांती - आिथ�क, राजक�य आिण सां�कृितक प�रवत�न 

२.५ �ामीण समाज: जातीची अन�ुम  

२.६ �ामीण व�तीचे वग�करण 

२.७ �ामीण सामािजक आकृितबंध 

२.८ कृषी जमीन वापराचा िस�दांत 

२.९ समकालीन भारतीय �ामीण समाज 

२.१० शहरी समाज 

२.११ शहरी िव�ताराची िविवध मॉडे�स 

२.१२ शहरी वसाहत�ची अन�ुम 

२.१३ म�यभूमी िस�ांत आिण व�तीचा अन�ुम 

२.१४ समकालीन शहरी समाज 

२.१५ �तरीकरण आिण �यावसाियक िवचलन-िनवासी पथृ�करण 

२.१६ शहरी िवषमता आिण वैि�कता 

२.१७ उ��ांत आिदवासी समाजाची वैिश�्य े- �थािनक िवतरण - भारतीय उदाहरण े

२.१८ सारांश 

२.१९ तमुची �गती तपासा 
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२.२० �व-िश�ण ��ांची उ�र े

२.२१ तांि�क श�द आिण �यांचा अथ� 

२.२२ काय� 

२.२३ पढुील अ�यासासाठी संदभ� 

२.१  उि�� े

या पाठा�या शेवटी तू�हास खालील गो�ी समजतील  

 मानवी समाजा�या उ��ांतीब�ल आिण �यात आिथ�क, राजक�य आिण 
सां�कृितक प�रवत�न कस ेझाले  

 समकालीन भारतीय �ामीण समाजा�या िवशेष संदभा�त �ामीण समाजाची मांडणी 
आिण तेथील वसाहती, आणी जातीतील पदान�ुम. 

 शहरी समाजाची उ��ांती, शहरी वसाहत�च ेनमनुे आिण शहरी समाजाची िवषमता  

 पदान�ुम समजून घे�यासाठी िविवध नागरी व�ती मॉडेल 

 आिदवासी समाजांची उ��ांती, �यांची वैिश�्य,े भारता�या िवशेष संदभा�सह तसेच 
अवकाशीय िवतरणािवषयी  

२.२. ��तावना 

  गे�या काही वषा�म�य े मानवी समाजात कशा �कार े बदल होत गेले, मानवाचा 
सामािजक-आिथ�क व सां�कृितक िवकास कसा घडला, यावर हे �करण मांडल ेआहे. या 
�करणांम�य े�ामीण समाजात जागला अनसु�न रचना कशी असते �याच े�याच ेपथृ�करण 
मांडले आह.े �ामीण समाजरचनेत बरोबरच शहरी समाजरचनेचा देखील या�करणात 
अ�यास आहे. तसेच भारतातील शहरी व�तीचा आकृतीबंध �ामीण व�ती चा आकृती बंद 
तसेच आिदवासी समाजात ची उ��ांती यात  मांडली आह.े 

२.३  िवषय चचा�  

भारतातील भट�या िवम�ु गटातून मानवी कृषी समाज िवकिसत झाला. मानवाने 
शेतीचा िवकास केला ती एक �कारची मह�वाची �ांती होती. �यातूनच मानवाची आिथ�क व 
सामािजक प�रि�थती बदलली, व यानंतर जे�हा औ�ोिगक �ांती घडून आली, �यानतंर जी 
प�रवत�न े झाली ती कायम�व�पी औ�ोिगकरणामळेु, भारतातील काही शहरी भागांचा 
िवकास झाला. �ामीण भागातील लोकांना रोजगारा�या चांग�या संधी उपल�ध झा�या, 
लोकां�या राहणीमानाचा दजा� बदलला, औ�ोिगक �ांतीनंतर िव�ानात जसजशी �गती 
झाली िकंवा उ�म �कारचे तं��ान जसजस े िवकिसत झाले. �या �माणात िवकासाला 
चालना िमळाली. मािहती तं��ाना�या िवकासामळेु �गत �ान असणारा कामगारांचा एक 
नवीन वग� तयार झाला. 
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  जागितक �तरावर िवचार करता ��येक देशाम�ये �ामीण व शहरी �दशे असतो या 
दो�ही समाजाचे सामािजक �यव�था आिण सां�कृितक �यव�था �यां�या �दशेावर 
आधा�रत असते. भारतासार�या कृिष�धान देशात �ामीण समाजाच े�ाब�य अिधक आह.े 
भारतातील �ामीण भागात जाती व सामािजक रचनेनसुार गावाची रचना तयार झालेली 
असते. परतं ुस�या�या काळात वाढ�या औ�ोिगकरणामुळे शहरीकरणामळेु �थलांतरामळेु 
पारपं�रक जाती रचना बदललेली पहावयास िमळत.े 

  शहरी समाज हा �ामीण समाजापे�ा वेगळा असतो. शहरांम�ये सामािजक वांिशक 
सं�कृितक धािम�क गटातील लोक एकमेकांशी संवाद साधतात शहरी समाजात �यवसाय 
िभ�नता पहावयास िमळत.े 

 भारतातील शहरी व �ामीण समाज या �यित�र� आिदवासी समाज वेगळा 
िवभागला आह.े आिदवासी समाजाची भाषा �यांचा धम� व �यांची सं�कृती ही पूण�तः वेगळी 
असते. आिदवासी समाजातील लोक वेगळे राहण े पसंत करतात हा समाज सामािजक 
आिण आिथ�क ��्या मागासललेा असतो. 

२.४  मानवी समाजांची उ��ांती - आिथ�क, राजक�य आिण सा�ंकृितक 
प�रवत�न 

  समाजात िविवध ट��यातून जात असतो, �यामळेु अनेक �कारच े बदल घडून 
येतात. याबाबतीत काही समाज शा�कारांनी तसेच इितहासकारांनी सामािजक 
िवकासा�या �या�या ट��यां�या �या�या के�या आहेत. मानवी इितहासात कृषी �ांती, 
औ�ोिगक �ांती या दोन मह�वा�या �ांती घडून आ�या आहेत. �याचा मानवी सं�कृतीवर 
अथ�कारणावर व सामािजक तेवर �भाव पडलेला पहावयास िमळतो अस े असला तरी 
िवसा�या व एकिवसा�या शतकात लोकां�या राहणीमानाचा दजा� �यांची आिथ�क राजक�य व 
सामािजक प�रि�थती यात मोठी प�रवत�न ेपहावयास िमळतात. 

  मानवी सं�कृती ही कृषी यगुा�या आगमना�या साधारण  वीस हजार वषा�पूव� 
अि�त�वात आली असावी, िशकारीचे संकलन करण ेतीचा वापर, वन�पत�चा वापर, अशा 
�कारची मानवा�या �गतीचा इितहास आि�के पासून आिशया यरुोप व �या पलीकड�या 
काही देशात पोहोचलेला आहे. मानवी िवकासात भटके पण हा जीवनाचा एक माग� आहे. 
�याम�ये मानव एका िठकाणाह�न दसु�या िठकाणी िनवास�थानात िशवाय िफरत असतो. 
िक�येकदा मानवाचे हे िफरण े च��य �व�पाचे होत.े यातूनच पढेु िशकार संकलन 
यासंदभा�तील काही परुाव े मानववंशशा��ानी शोधून काढले. �यां�याम�ये स�ुवाती�या 
काळात होमो सिपए�स आधिुनकता मानव आिण समुार े दोन दशल� वषा�पूव� िवकिसत 
केली होती. यानतंर होमो इर�ेटस या सं�कृतीचा �सार झाला जो यरुिेशया चीन आिण 
इंडोनेिशया सार�या देशांम�य े पहावयास िमळतो. साधारणता सात लाख ते दोन लाख 
वषा� पूव� मानवाला थंड हवामानाशी जळुवून िशकार करण ेइतर साम�ी गोळा करण ेह ेकाय� 
करावे लागत होत.े 
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  मानवाम�ये होत असलेली सं�मण े ही अनािदकालापासून आ�ापय�त चालू 
आहेत. याची कारण े �हणज े मानवाच ं जीवन हे भट�या �व�पाचे आह.े �याचा िजवन 
उदरिनवा�ह शेतीवर अवलंबून आहे. �या�या जीवनात गितिशलता िनमा�ण झाली आहे. 
मानवाची जीवनशैली बदलली आहे. मानवाच ेअ�नाच े�ोत बदलले आहेत. मानव नवीन 
जिमनी�या शोधात जावू लागला आहे. �यामळेु मानवाची दीघ�कालीन व�ती िनमा�ण झाली 
आहे. मानवाने िशकार करण े�थलांतर करण ेया तसेच नैसिग�क आप��ची जळुवून घेतल े
आहे. मानवान े�या�या व�तीत जाणार मूलभूत सिुवधा िनमा�ण के�या आहेत. समुार ेप�नास 
हजार वषा�पूव� मानवाने बांधलेली घर े िह खडक लाकूड �ा�यांची हाडे या साधनांनी 
बांधलेली होती. �यामळेु या िनवास�थानात अ�थाई िनवास�थाने अस ेसंबोधले जाते याच 
काळात िशकार करण े अ�न गोळा करण े �ा�यांच े कातडीचा वापर दािगन े �हणून काही 
दगडांचा आिण हाडांचा वापर केला जात अस.े 

  या यगुातील आिदवासी लोकांची असणारी सं�कृती �यां�या असणा�या �ढी-
परपंरा �यां�या या इितहासावर आधा�रत आहेत. कारण सामािजक आिण सां�कृितक 
�ि�येम�ये �या समाजा�या असणा�या परपंरा चालीरीती एका िपढीकडून दसु�या िपढीकडे 
जात असतात. पूव��या काळी आिथ�क साधन ेसव�� सारखी न�हती स�या मा� आिथ�क 
साधन े सव�� सारखी िनमा�ण झाली आहेत या आिथ�क साधनांचा व पया�वरणीय 
प�रि�थतीचा संबंध हा मानवी जीवनात समान भूिमका बजावतो, �यामळेु सव� जाती आिण 
जमाती एकाच ट��यावरती िवकिसत झाले�या पहावयास िमळतात, यांची सां�कृितक मलु े
सां�कृितक �ि�कोन समान पहावयास िमळतात. ��येक जातीतील नातसेंबंधांम�ये 
असणार ेर� संबंध हे समान �व�पाचे व जा�त काळ िटकणार ेपहावयास िमळतात. िप�मी 
तसेच आर एक �दशेातील जाती हे �याच ेउदाहरण होय. 

  समुार े बारा हजार वषा� पूव� म�यपूव� दशेात अनकूुल प�रि�थतीमळेु वन�पत�ची 
लागवड व पशपुालन अशा िनओिलिथक �ांती स�ुवात झाली. या भागातील मानवाला कृषी 
प�तीचा िवकास कर�यास वेळ हवा होता �यामळेु शेती िवकासातून मानवी इितहासाची 
�ांती स�ु झाली व शेतीचा अवलंब करणा�या ची सामािजक आिण आिथ�क प�रि�थती 
बदलली कृषी �ांतीने मानवी नाते संबंध बदलल ेपूव��या काळी कृषी उ�पादन ह ेफ� अ�न 
उ�पादनाशी संबिंधत होते. स�य प�रि�थतीत ते आिथ�क आिण सामािजक जीवनाच ेक� �िबदूं 
बनले ��येक समाजाने अथ��यव�था सं�कृती समाजरचना राजिकय संघ सघंासह एक नवीन 
बदल व �याचे शारी�रक आिण सामािजक वातावरणाशी असणार ेनात ेबदलल.े 

  शेती हाच मानवी जीवनाचा आधार आह.े या संक�पनमेळेु �थायी 
�व�पा�या व��या िनमा�ण झा�या. �यातून समदुाय िनमा�ण झाले. �यातून सामािजक रचना 
व मानवी सघंटना चे �व�प िनमा�ण झाल.े अशा�कार े कृषी�धान भागात कायम�व�पी 
मानवी व��या बनू लाग�या हळूहळू व��यांचा आकार वाढू लागला तसेच जी िवखरुलेली घर े
होती, �यांच े व�तीत �पांतर झाले. या म�ये सव�साधारणता �ाचीन इिजि�शयन सं�कृती 
भारतीय सं�कृती या सं�कृती कृिष�धान सं�कृती हो�या. यातूनच पढेु समाज आिण 
�या�याशी असणार े जे शेती�या आधार े कुटंुब आिण �या�या नातेसंबंधात िनमा�ण होवू 
लागले. एक सं�था �हणून कुटंुब हा समाजाचा म�यवत� भाग बनला, �यातून नवीन परपंरा 
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िविवध मलु े िनमा�ण झाली. शेती�या िवकासासह मानवी जीवनाचा आिथ�क आधार बदलू 
लागला प�रणामी सं�कृती आिण सामािजक तसेच आिथ�क संरचना राजक�य सघंटन अशा 
प�तीत बदलू लाग�या या सव� बाबी आिदवासी जमाती  प�ेा वेग�या हो�या या�यातून जो 
संप�ीचा संचय झाला. �या �यापाराचा िव�तार हा �यावेळी आव�यक होता. 

  दसु�या श�दांत, �यापारामळेु िविवध समाजांना जोड�यात मदत झाली आिण 
सां�कृितक पर�परसंवाद आिण तांि�क िवकास हो�यास मदत झाली. दर�यान, रा�यतील 
तसेच शेजारील रा�यांतील  असणार ेज ेिविविध  होत े�या समुदायांमधील आिथ�क आिण 
गैर-आिथ�क संबधंांचे िनयमन होते होत.े  अशावळेी  समाजात कायदा व स�ुयव�था ही  
स�म होत होती . �यानतंर, रा�य अिधरचना उदयास आली �याने �यापारास राजक�य 
क� �े �हणून तयार केले �यातून  शहर े िनमा�ण हो�यास  स�ुवात झाली, कर गोळा 
कर�यासाठी नोकरशाहीची �थापना केली, नाग�रकांच े र�ण तसेच शहर े आिण गावांच े
संर�ण करणारी कायदा आिण स�ुयव�था �थािपत झाली. कृषी�धान समाजात 
समाजबांधव िव�ास आिण सहकाया�वर आधा�रत जीवन जगत होते. लोक �ानी झाले, 
नवीन कौश�य े आिण उ�पादनाची साधन े िवकसीत झाली, वाहतकु�ची साधन े िवकिसत 
केली, �यामळेु �म उ�पादकता वाढली आिण तं��ानाचा प�रचय क�न दे�याचा माग� 
मोकळा झाला. यासह, पर�पर-सां�कृितक पर�परसंवादामळेु समाजांना एकमेकांकडून 
िशक�यास, क�पनांची देवाणघेवाण झाली. �यामळेु जगभरात वेगान े बदल होत आहेत. 
�हणून, रा�य हे लोकांवर शासन कर�यासाठी आिण सामािजक बदला�या िदशेने �भाव 
टाक�यासाठी एक अिधरचना �हणून िवकिसत झाले आहे. 

कृषी यगुा�या उ�राधा�त होणारा सवा�त मह�वाचा बदल �हणज े लेखन आिण 
वाचनाचा िवकास, �यापाराचा िव�तार आिण �यापारी जीवनाचा समाजा�या आिथ�क 
जीवनात समावेश करण.े �यापार कर�यायो�य उ�पादने नतंर एक वाढती आिथ�क 
ि�याकलाप बनली आिण �या बद�यात, सेवांचा िव�तार हळूहळू परतं ुप�तशीरपणे झाला. 
18 �या शतका�या उ�राधा�त, इं�लंडम�य ेउ�पािदत व�तंूच े उ�पादन हे सवा�त मह�वाचे 
आिथ�क ि�याकलाप �हणून उदयास आली आिण एका नवीन यगुा�या आगमनाची घोषणा 
केली - औ�ोिगक यगु, आिण वेगवान सामािजक-आिथ�क, सामािजक-राजक�य आिण 
सामािजक उदय होय. - सां�कृितक बदल. कदािचत शंभर वषा��या कालावधीत कृषी 
सोसायटय़ांच े लवकरच शहरी औ�ोिगक समाजात �पांतर होईल आिण कृषीचे िनयम, 
सामािजक रीित�रवाज �यांचे आधारीत �ामीण खेडेगावातील जीवन वैिश�्य आहेत  त े
कारखान े आिण शहरा�या �व�पात बदलतील. हा काळ औ�ोिगक �ांती �हणून 
ओळखला जाईल. 

  औ�ोिगक �ांतीमळेु जगाचे सामािजक आिण �थािनक �व�प कायमचे बदले 
आहे.. औ�ोिगक �ांतीची पिहली लाट (1770-1820) या वषा�त स�ु झाली या काहात 
कापड उ�ोगावर आधारीत उदयोग धंदे क� ि�त झाले,  �या�या �थापनेसाठी थोड ेभांडवल 
िकंवा �म कौश�य आव�यक होते. व�ो�ोगाने जगातील बह�तेक औ�ोिगक िवभागाची 
स�ुवात केली; �यात ि�टनचा समावेश होता, आिण उव��रत यरुोप, उ�र अमे�रका, जपान 
आिण स�याच े िवकसनशील देशांचा समावेश होता. 1820 त े 1880 पय�त�या वषा�त 



 38

औदयोगीक �ांतीची  दसुरी लाट मानली जात,े जहाजबांधणी, र�ेवमेाग� आिण लोखंड 
आिण पोलाद संयं�ांसार�या जड उ�ोगांच े वच��व असललेा काळ होता. या �कार�या 
कंप�या कापड उ�ोगापे�ा वेग�या हो�या. कारण हे मोठ्या �माणावर उपादकाचे उदयोग 
होतो.. औ�ोिगक�करणा�या ितस�या लाट ही 1880 त े 1930 पय�त होती. यात �टील, 
काच आिण ऑटोमोबाई�ससह असं�य जड उ�ोगांची वाढ झाली. भांडवल उ�पादक�ा 
आिण कामाचे ऑटोमेशन यासह मोठ्या �माणात तांि�क बदलांचा हा काळ होता, प�रणामी 
�थािनक बाजारपेठांनी रा��ीय बाजारपेठांना माग� क�न िद�याने आिथ�क बदल घडून 
आले. औ�ोिगक�करणा�या चौ�या लाटेत �हणजे  1930 �या दर�यान, पे�ोकेिमक�स 
आिण ऑटोमोबाई�स �े�ाची �ाथिमक वाढ झाली. ह े यगु मोठ्या �माणावर उ�पादना�या 
आधनुीक �णाल�शी संबंिधत होत.े यनुायटेड �टेट्सच े जागितक �यव�थेवर वच��व या 
काळात िनमा�ण झाले. साधारणता  1950 �या दशकात यनुायटेड �टेटने जगातील 2/3 
ट�के पोलाद आिण 60% ऑटोमोबाई�सच ेव�तूंचे उ�पादन केल.े 

  �थापने�या एका शतका�या आत, औ�ोिगक�करणान े �ामीणभागातील 
दा�र�्य��त समाजांच े  शहरीकरणात �पांतर केले. याने पिहला आधिुनक कामगार वग� 
तयार झाला, िजथे मानवी इितहासात �थमच मोठ्या स�ंयेने कामगारांनी यं�ांचा वापर 
क�न एक� काम केल.े औ�ोिगक�करणामळेु सघंिटत �िमक बाजारांचा उदय झाला.  
�याम�ये कामगारांना आठवडा, िदवस िकंवा तासानसुार पगार िदला जात अस.े  
रोजगारा�या शोधात लोक �ामीण भागातून शहरी भागात �थलांत�रत होवू लागल.े लोकांची 
प�रि�थती शेती कामगारांपे�ा पूण�पण ेवेगळी होती. औ�ोिगक कामगार हे अ�व�छ आिण 
धोकादायक प�रि�थतीत कमी वेतनासाठी दररोज 10 त े14 तास, िकंवा आठवड्यातून 6 
िदवस कामकरत. जसजसे समाज शेतीपासून औ�ोिगक यगुाकडे वळले, तसतस े�ीमंतांना 
गरीबांपासून वेगळे करणारी सामािजक-आिथ�क दरी �ंदावत गेली.  आिण शै�िणक �तर, 
सां�कृितक ससुं�कृतपणा आिण वैचा�रक अिभमखुतेवर �ितिबिंबत होणारी एक नवीन 
सामािजक-सां�कृितक िनमा�ण झाली. 

औ�ोिगक �ांती�या 300 वषा��या नंतर, औ�ोिगक समाजात जीवनप�दती  या 
अभूतपूव� बदल�या. औ�ोिगक�करणा�या पाच�या लाटेने माय�ोइले��ॉिनक या �णालीची 
�ांती झाली  आिण उ�पादक सेवां�या मोठया वाढीसह इले��ॉिन�स उ�ोगाची ओळख 
झाली. िविवध �े�ातील शा��ांनी एकमताने अस े नमूद केल े आहे क� मागील 
इितहासातील कोण�याही शतकात 20 �या शतकासारख ेअनेक सामािजक प�रवत�न ेआिण 
अशा मूलगामी प�रवत�नांचा अनभुव आजपय�त आलेला नाही. िव�ान आिण तं��ानातील 
सशंोधन, नािव�यपूण� िवचार आिण भौितक �गती�या िदशेने �यांचा सघंिटतपण े वापर 
यातून िनमा�ण होणार ेनवीन �ान, बौि�क ि�याकलाप यामळेु आ�य�कारक गती आिण वेग 
िनमा�ण झाला आहे. नवीन �ानाची अभूतपूव� वाढ, �याची सलुभता, अ�यंत स�ुयवि�थत 
मािहती आिण �ान उ�ोगा�ार े आयोिजत झाली, जवळजवळ ��येक शाखते, हे �ान 
समाजा�या िदशेने बदल घडव�याचे सवा�त मह�वाचे कारण आहे. यािशवाय, मािहती आिण 
सं�ेषण तं��ानाने नवीन �ान िनमा�ण कर�या�या �ि�यलेा गती दे�यासाठी ई-मेल, 
टेिलकॉ�फरि�संग, चॅट स�े यासार�या अनेक सिुवधा स�म होत आहेत. 
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  जसजसा कामगार औ�ोिगक �े�ातून सेवा �े�ाकडे वळू लागला, तसतस ेरा��ीय 
आिथ�क धोरण ेतयार करण ेमािहती आिण �ान मह�वपूण� भूिमका बजावू लागल.े या यगुात 
�ान हे भांडवलाच ेमूळ �व�प मानले गेले. आिथ�क वाढ आिण उ�पादन िनधा��रत करणार े
�मखु घटक पढुील �माणे - मािहती काय�बल, मािहती व�तू आिण सेवा, नवीन बाजारपेठेचा 
उदय आिण �ान आिण मािहती पायाभूत सिुवधा. मािहती उ�ोग आिण �यवसायाची 
उ�पादन े आिण सेवांनी अथ��यव�थे�या िविवध �े�ांची काय��मता आिण उ�पादकता हे 
वाढत आहे. िविवध देशा�या अथ��यव�थेत िवशेषतः पा�ा�य देशांना थेट योगदान देणारा 
�यापार हा िवकसीत होत आहे. याम�ये - इले��ॉिनक आिण नॉन-इले��ॉिनक डेटाबेस, 
वत�मानप�, िच�पट, बकँ सेवा, इले��ॉिनक िनधी ह�तांतरण, म�ुण आिण �ािफक 
उपकरण,े रिेडओ, दूरदश�न, टेिलफोन, ि�हिडओ कॉ�फरि�संग, इंटरनेट सेवा इ. या 
जागितक�करणावर प�रणाम करणा-या घटकांचा समावेश आहे.  आयसीटीमधील सव� 
�गतीसह मािहती आिण �ान तसेच अथ��यव�थोतील �पधा� ही जागितक झाली. 
राजक�य��्या, �यां�याकडे मािहती आिण तं��ान आहे िकंवा �यां�याकडे िवकास आहे, 
तसेच हे तं�ान वापरावयाची वापर�याची �मता आिण कौश�य आहे. आणी  �यां�याकडचे 
स�ाच े ह�तांतरण झाले आहे. �ान असणार े कामगार हे समाजावर रा�य करणार नसले 
तरी त े अ�ग�य वग� �हणून ओळखले जातील. �यामळेु मािहती�या सलुभतेने जगाचे 
िवभाजन केले आिण िवकिसत आिण िवकसनशील देशांमधील अंतर आणखी वाढलेल े
पहावयास िमळत.े या यगुात मोठ्या �माणात �थलांतर ेझाली, बह�सां�कृितक समुदायांची 
िनिम�ती तसेच �हीय मास मीिडयाची िनिम�ती आिण जगातील सव� �दशेांम�ये पा�ा�य 
सं�कृतीचा िव�तार वाढलेला पहावयास िमळतो.  

२.५  �ामीण समाज: जातीची अनु�म  

"�ामीण" ही संक�पना सामा�यत: भौितक �यव�थांना सूिचत करत े �यात 
लोकसं�येची कमी घनता असते, िवखरुले�या व�ती प�ती, शेती आिण कृषी-संबिंधत 
काय� (�याम�य े  मानव िनसगा�वर पूण�तहा अवलंबून असतो) �ामीण या संक�पनते 
सां�कृितक वेगळेपण समािव� आहे. �ामीण समदुायत कोणतेही बदल लगेच घडून येत 
नाहीत. यनुायटेड �टेट्स �यूरो ऑफ द से�सस यांनी एका िविश� िठकाणी लोकस�ंये�या 
आकार आिण घनतेवर आधा�रत �ामीण समदुायाची �या�या केली आहे.�यां�या मते  
भारतात, '�ामीण' या श�दाची महसलुा�या संदभा�त �या�या केली जात:े गाव �हणज े
'महसूल गाव'. अस ेते मानतात  एक मोठे गाव िकंवा एखादा लहान गावांचा समूह �हणज े
�ामीण व�ती असू शकतो. भारता�या जनगणननेसुार, गाव हे �या�या नावान े ओळखले 
जाणार ेअि�त�व आिण िनि�त सीमा असतात. 

‘�ामीण समाज’ हा श�द ‘गाव’ ‘देश’ िकंवा ‘लोकसमाज’ यांसार�या श�दां�या 
जवळचा श�द आहे. ‘कं�ीसाइड’ हा श�द पाि�मा�य जगात लोकि�य आहे. �ामीण समाज 
हा एक लहान समाज असतो, �यायोग े �ामीण भागातील कमी लोकस�ंया कमी भौितक 
�े�ावर पसरलेली असते. गा्रमीण भागात ��णालये, शाळा इ�यादी साव�जिनक सं�था 
उपल�ध असतील अस ेनाही िकंवा नसतील आिण ��णालये िकंवा शाळा असतील तर �या 
भरपूर �माणात उपल�ध नसतील. �ामीण समाजात, समान दजा� असलेल ेलोक पहावयास 
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िमळातत.  आिण �ामीण भागातील समाजातील माणस े  काही वेळा इतरांपासून भौितक 
अतंर पाळून राहतात,  बह�सं�य �ामीण लोकस�ंया शेतीम�ये गुंतलेली आहे,  �ामीण 
समाजातील लोकांचा जो म�ुय �यवसाय आहे. या�यित�र�, �ामीण समाजात इतर अनेक 
गट असतात, जे कला आिण ह�तकले�या इतर िविवध �यवसायांम�य ेगुंतलेल ेअसतात, 
सामा�यतः कारागीर �हणून   ओळखले जातात. यािशवाय, �ामीण समाज हा पारपंा�रक 
मू�ये जपतो.  

  भारतीय खेडे अ�यास हा थोडाफार जिटल आहे. �ामीण भागात जातीनसुार 
गावाची रचना पहावयास िमळते., हा गा्रमीण भागातील लोकां�या वत�णूक�चा असतो तसेच 
याचा  सामािजक मू�यांवर �भाव पडत असतो. जात या श�दाची उ�प�ी �पॅिनश श�द 
"का�टा" व�न झाली आह.े �याचा अथ� 'वंश' िकंवा 'आनवुंिशक गणुव�ा असलेला समूह' 
अशी आहे. भारतात चार म�ुय जाती आहेत - �ा�ण, �ि�य, वै�य आिण शू�. लईु 
ड्यमुॉ�ट, या  �� च िव�ानान,े िलहीलेल ेजातीवरील �िस� प�ुतक, होमो-हायरािक� कस, हे 
होय यात लेखकाने  जातीची �ितमा तयार केली आहे. या  प�ुतकात  श�ुता आिण �दूषण 
या दोन िवरोधी वैचा�रक �ेणी नसुार जाती रचनेच े म�ुय घटक सांगीतल े आहेत. 
ड्यमुॉ�ट�या मत,े जाती या  मानवा�या परा�माची ही अि�तीय मूलभूत त�व े आहेत,. 
जातीची पदान�ुम हा  िविवध जात�ना �यां�या �यवसाया�या श�ुता आिण अश�ुते�या 
आधारावर तसेच उ�च त ेखाल�या �थानापय�त �मवारीत दश�वत.े �ामीण समाजात कृती, 
भाषा, �यवसाय, पेहराव आिण खा�यािप�या�या सवयी याव�न श�ुता आिण �दूषणाचे 
मू�यमापन केले जाते. �ा�ण िकंवा परुोिहत या जाती हा श�ु �यवसाय �हणून मानली 
जातो आिण �हणून �यांना पदान�ुमा�या वच��थानी ठेवले जात,े तर �यांचा �यवसाय 
सफाईदार आहे �यांना �यां�या अश�ु �यवसायामळेु पदान�ुमा�या तळाशी ठेवले जाते. 

  पारपंा�रक भारतीय गावाच े एक अितशय मह�वाचे वैिश�्य �हणजे 'जजमनी' 
�णाली जी िवशेष सेवां�या संर�क िकंवा �ा�क�या�चा सदंभ� मह�वाची आहे. जजमानी 
�यव�था �हणज े खेडेगावातील िविवध जाती समूहांम�ये बांधललेे आिथ�क, सामािजक 
आिण िवधी यांच ेसहसंबधं. या �णाली अतंग�त, काही जाती संर�क असतात, तर काही 
जाती सेवा करत असतात. �या उ�च आिण म�यवत� जात�ना �यांची सेवा देतात आिण 
�या बद�यात �यांना रोख आिण िविश� �कारचा मोबदला िदला जातो. जजमानी संबंध 
मूलत: कौटंुिबक �तरावर चालतात आिण बह�िवध, िटकाऊ आिण अन�य असणे अपेि�त 
आहे, जजमानी दो�ही बाजंूना वारसाह�कान ेिमळतो �हणज ेसंर�क होय. जरी �णालीम�य े
पर�परावलंबन आिण सहकाया�चा समावशे आहे, तरीही �यात वच��व, शोषण आिण 
संघषा�च ेघटक देखील असतात. 

२.६  �ामीण व�तीच ेवग�करण 

   �ामीण वसाहतीत िविश� जातीसमूहांची घर े पहावयास िमळतात. आिण 
लोकां�या घरापासून शेतापय�त आिण बाजारापय�त�या दैनिंदन हालचाल�चे �व�प 
जाती�या घटकांव�न ठरवले गेले. धािम�क पदान�ुमात िजतका कमी असेल िततके �या 
जातीच े�थान व�ती�थानापासून क� �ापासून दूर असले. जात एकट्याने काय� करत नाही 



 41

कारण ती आिथ�क िकंवा काया��मक पर�परावलंबन, कम�कांड आिण धािम�क चालीरीती 
आिण सरजंामी समाज�यव�थेवर आधा�रत नातेसंबधंांच ेजाळे तयार करत.े �ाचीन आिण 
म�ययगुीन काळात, जात�म�ये सहसा खा�यािप�याची देवाणघेवाण िकंवा वाटणी न�हती. 
एडंोगॅमी, हे अस ेसूिचत करतात क� िविश� जाती�या सद�यांना �याच जातीत ल�न करावे 
लागेल. �यामळेु आंतरजातीय िववाहाला पूव� बंदी होती. �याच�माण,े खाल�या जात�ना 
काही िविश� िठकाणी �वशे कर�यापासून आिण मंिदरांम�य े �वेश कर�यासार�या 
सिुवधांवर बंदी घाल�यात आली होती. 

 जातीवर आधा�रत सामािजक पथृ�करणाबरोबरच, भारतीय गावांची सामािजक 
रचना देखील कुळ िकंवा वंशा�ार े िनधा��रत केली जात.े खेड्यात, सव� द�ुयांच े �ान 
असले�या सामा�य पूव�जां�या वंशाचा शोध घेत असले�या कुटंुबांचा समूह एक वंश तयार 
करतो. आिण �याच िपढीतील मलुे भाऊ-बिहणी�माण े वागतात. "कुल" िकंवा "गो�" या 
श�दान े कुटंुबां�या या गटाचे वण�न केले गेले आहे, ज े एकमेकां जवळ राहतात. या गटात 
लोक ल�न करत नाहीत. तथािप, �ाम बिहिव�वाह आिण ‘गो�’ बिहिव�वाह या िनयमांची 
�या�ी उ�र भारतात आजही �ाम�ुयाने अ�ती�वात आहेत. दि�ण भारतात एकाच गटात 
िववाह क�न नातेसंबधं िनमा�ण कर�याची �था आहे. 

  कृषी�धान �ामीण समाजात शेतजमीन हे एकमेव मह�वाचे साधन आिण संप�ीचे 
�व�प पहावयास िमळत.े तथािप, हे साधन िविश� गावात िकंवा �दशेात राहणा�या 
लोकांम�ये समान �माणात िवतरीत केले जात नाही.. �ामीण समाजात मिहलांना सहसा 
जिमनी�या मालक�पासून वगळले पहावयास िमळत.े कारण आप�याकडे �चिलत 
िपतवृशंीय नातेसंबंध �णाली आिण वारसा प�ती अ�ती�वात आह.े  म�यम आिण मोठे 
जमीन मालक ह े सहसा उ�च जातीचे �हणून अ�ती�वात आहेत, तर शेतमजूर, �यांचे 
उ�प�न कमी होत ेते खाल�या जातीतील सांगीतल ेजातात. 

 यािशवाय, कृषी�धान समाज वग�रचने�या ��ीनहेी असतो, जरी कृषी�धान समाज 
रचना जाित�यव�थेतून असली तरीही. �ामीण भागात जात आिण वग� यां�यात गुंतागुंतीच े
नाते असते. अिधक जमीन ता�यात घेत�याने उ�च जात�ना जा�त उ�प�न मीळत.े  जात 
आिण वग� यां�यात एक�कारचा �यवहार पहावयास िमळतो. कारण एखादी �य�� 
पदान�ुमा�या खाली जाते. तथािप, त े पूण�पणे खर ेनाही. जरी �ा�ण हे सव��च जातीचे 
असल े तरी ते �मखु जमीनदार नाहीत. इतर काही जाती अि�त�वात आहेत �या म�ुय 
जमीन मालक गट तयार करतात आिण �यांना "�बळ जात" �हणून ओळखले जाते.  

  आधिुनक काळात, ि�टीश जमीन महसूल �यव�थेने भारतीय खेड्यांम�ये कृषी वग� 
रचना िनमा�ण केलीली पहावयास िमळत े.या म�ये  जमीन मालकांचे तीन वग� होत ेते �हणज े
जमीनदार, भाडेक� आिण शेतमजूर. जमीनदार हे कर गोळा करणार े आिण जिमनीच े
िबगरशेती करणार े मालक होते आिण ते  उ�च जाती�या गटातील होते. दसुरीकडे, 
शेतमजूर खाल�या जाती�या गटातील होत,े �यांना ‘वंशानगुत’ कामगार संबंधांम�ये जमीन 
मालकांशी बांधल ेगेले होत,े �यांना संसाधने, श�� आिण िवशेषािधकार यां�या अभावामळेु 
अनेकदा बंधपि�त कामगार �हटले जाते; आिण आिथ�क, सामािजक आिण राजक�य 
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समथ�नासाठी जमीनदार वगा�वर अवलंबून रािह�यामळेु. �हणून, जात आिण वग� यां�यातील 
प��यवहाराचा �ामीण अथ��यव�थेवर आिण समाजावर मह�वपूण� प�रणाम झाला 

२.७  �ामीण सामािजक आकृितबंध 

  व�तीचे �थान हे व�तीच े मह�व दश�िवत,े व�ती�या आकारिव�ान �या�या 
�थळानसुार व�तीच े वग�करण केले जाते. व�तीशा�ानसुार म�ुय�वे व��यांची योजना, 
मांडणी आिण अतंग�त रचना यांचा संबंध सांगीतला जातो. भौितक आिण सामािजक 
आकृतीशा�ाचे पैलू समजून घे�यासाठी �ामीण वसाहत�च े �थान आव�यक आहे.  
भौितकतेनसुार व�तीचे  आकारिव�ान हे व�ती�या र�ते यां�याशी जोडलेल े असतात, 
उदाहरणाथ�, यरुोपीयन देशात  बह�तेक गावे िनयोिजत आहेत ��येक गावातील  सव� र�ते  
90 अंशां�या कोनानसुार आहेत. परतूं भारतातील व��या िकंवा ग�या, अ�यंत अ�ंद 
आहेत, भारतातील गाव ेही  अिनयोिजत आहेत.  भारतातील गावांची रचना ही सामािजक 
रचनेवर आधा�रत आह.े 

  सामािजक आकारिव�ान िकंवा सामािजक जागा ही संक�पना एखा�ा िविश� 
�ादेिशक जागेतील माणसा�या वत�णकु�शी संबिंधत दश�वीत े�याम�ये कौटंुिबक राहणीमान, 
�यांच े सामािजक-आिथ�क जीवन आिण जातीसमूह यांचा समावेश असतो. भारतात, 
सामािजक आकृितिव�ान �हणज ेजातीवर आधा�रत गावाची सामािजक रचना पहावयास 
िमळते. पा�ा�य देशांम�य,े खेड्यांची सामािजक रचना वग�, वंश आिण वंश यावर आधा�रत 
आहे. 

  जाती �यव�था  आिण व�तीरचना यां�यातील संबधंांची मळेु गंगानदी�या  खो�यात 
�ाचीन काळातील उदयाम�य े सापडली आहेत. भारतीय खेड्यांम�य,े जातीयता, 
अ�प�ृयता, कामाची िवभागणी आिण खाल�या जाती आिण ि�यां�या कामावर सामािजक 
�ितबंध ह े भारतीय गावां�या अतंग�त सामािजक-�थािनक रचनेत �प�पण े िदसून येतात. 
सव�साधारणपण,े आिथ�क सबु�ा, सामािजक ि�थती आिण काया��मक वैिश�्ये ह े
शतकानशुतके ज�ुया जाती�या पदान�ुमाशी जोडलेल े पहावयास िमळातात. �ामीण 
िनवास�थानांना एक िविश� आकार, आिण मांडणी देतात. िव�ततृपण े िवचार करावयाचा 
झा�यास, उ�च दजा��या जात� (�ा�ण, राजपूत, काय�थ इ.) अनेक खो�या आिण मोठे 
अंगण असलेली िदखाऊ घर ेपहावयास िमळात, तर िन�न दजा��या जाती कुटंुबातील सव� 
सद�यांनी सामाियक केले�या एकल खो�या असले�या झोपड्या िकंवा क��या घरात 
पहावयास िमळातात. काही वेळा गरुांसह. �ामीण व�ती�या म�यवत� �दशेांम�ये अिहर, 
जाट, लोथ, लोहार इ�यादी सेवा जात��या लोकांचा समावेश होतो. अगदी गावा�या 
क� ��थानीही सामा�यतः उ�च जात�चा क�जा असतो, तर प�रघीय �देश गौण जात�साठी 
पसंतीची िठकाणे असतात. काही वेळा, जाती-आधा�रत गावे उदयास येतात, ज ेजजमानी 
�णाली अंतग�त म�ुय साइट/क� �ाशी जवळून जोडलेल ेअसतात आिण ते एकाच काया��मक 
यिुनटसारख ेकाय� करतात. 

के.एन. िसंग (1972) यांनी �यां�या धम�-िवधी आिण धम�िनरप�े वच��व मॉडेल�ार े
सामािजक-�थािनक संरचनेची �ासिंगकता आिण �याच ेकाया��मक एक�करण �प� केले. 
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अ) धम�-िवधी मॉडेल 

  िहंदू सामािजक संघटना जाित�यव�थेवर आधारीत आहेत जी िविवध सामािजक-
िवधीध क�पनेमळेु या संघटनांम�ये सामािजक अतंर जा�तीत जा�त वाढवते आहेत. त े
�हणज े  �ा�ण-अ�प�ृय िवधी िनरतंरतेची �थीतीचा िवचार करता  �याम�ये इतर सव� 
जाती समूह �यां�या सामािजक ि�थतीनसुार िभ�न �थान �यापलेल ेपहावयास िमळतात. 
या िवधी सात�यामळेु जवळजवळ सव� गावात िहंदू जाती आिण जातीबा� अशा दहुरेी 
वसाहत�चा िवकास होतो. कारण �ा�ण परुोिहत जात अस�यान े िवधी आिण समारभं 
करतात, तर अ�प�ृय/शू� �यां�या �म आिण सेवां�ार े गावा�या अथ��यव�थेला हातभार 
लावतात. इतर कोण�याही अडथ�यांप�ेा या वसाहती �ाम�ुयान े सामािजक जागे�ार े
एकमेकांपासून िवभ� असतात. 

 मागील काळात धाम�कतेच े पथृ�करण खूप �प� होती.  कमी वसाहत��या 
बाबतीत िवचार केला असता. जाती सामा�यतः बांधले�या �े�ा�या बाहेरील भागांवर 
वा��यां�या िनमा�णझाले�या पहावयास िमळातात. �या वसाहतीतील लोकांना शू�ा मानले 
�यां�याशी शरीरा�या संपका�त आ�यानतंर मानव �दूिषत होतेअसे मानले जायच.े अ�या 
परपंरा कशामळेु िनमा�ण झा�या हा िव�ानांम�य ेवादाचा म�ुा आहे, परतं ुलेखकाचे अस ेमत 
आहे क� ह े अ�प�ृय आय�पूव� जमात�चे अवशेष होते. �यांना आय� आिण नंतर राजपूत 
वसाहत�नी नेहमीच ितर�कार केला होता  

ब) धम�िनरपे�-�भु�व मॉडेल 

या मॉडेल अंतग�त, सव� जाती आिण धम� ज�ुया जजमानी �णाली अतंग�त काया��मक �हणून 
एक� आलेल े पहावयास िमळातात. या मॉडेल म�ये धम�-िवधी मॉडेलचा िवरोधाभास 
पहावयास िमळतो . उदाहरणाथ�, जमीनधारक  (ज ेबह�तेक क�न उ�च जातीचे असतात) 
�यां�या कृषी काया�सार�या सेवांसाठी िन�न जात�वर अवलंबून असतात. तर भूिमहीन 
िन�न जाती �यां�या उपजीिवकेसाठी उ�च जात�वर अवलंबून हो�या. एकमेकांवर 
अि�त�वासाठी असले�या या काया��मक पर�परावलंबनामुळे या दोन सामािजक गटांमधील 
अंतर कमी झाले पहावयास िमळत.े िविवध वसाहतीत जिमनी�या मालक��या वच��व 
असले�या जात�नी िविवध सेवा व गावातील जात�ना गावा�या ह�ीत �थाियक हो�यासाठी 
आमंि�त के�याचे अनेक परुाव े पहावयास िमळातत. राजपूत, हे गंगानदी�या मैदानातील 
म�ुय जमीनधारक अस�यान,े अनेक गावां�या वसाहतीत या धम�िनरप�े श��चा वापर 
केलेला पहावयास िमळतो. अस े पर�परावलंबन ठरािवक मिु�लम गावां�या बाबतीतही 
िदसून येते. 

२.८  कृषी जमीन वापराचा िस�दांत 

 िपकांचे उ�प�न �ाम�ुयाने शहरी लोकांना िवकले जात अस�यान,े �ामीण 
जिमनी�या वापराच े �थान िपकां�या अचूक �थानावर आिण बाजारपेठां�या �थानावर 
अवलंबून असते. �हणून, कृषी �थान िस�ांत कृषी जिमनी�या वापरा�या �थानाशी संबिंधत 
आहे. कृषी �थान िस�ांताने, �थािनक नमनुा आिण �ि�ये�या दोन �तरांवर भर िदला 
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आहे: पिहला तक�  हा एक  तक� शदुध् �थान-वाटपाचा �य�न करणा�या �य��शी संबंिधत 
आहे. तर दसुरा तक�  �ामीण जिमनी�या वापराच,े आिण दसुर े त े िनण�य �ितिबिंबत 
करणा�या कृषी जिमनी�या वापरा�या �ादिेशक नम�ुयांशी संबंिधत आह.े 1826 म�ये, 
ज.ेएच. वॉन थनुेन या जम�न अथ�शा��ाने �थम कृषी �थान िस�ांत �प� कर�याचा 
�य�न केला, जो आजपय�त �थान िस�ांत आिण आिथ�क स�ैांितक िवचारांचा आधार�तभं 
मानला जातो. �याचा िस�ांत काही गिृहतकांवर आधा�रत होता जस ेक� एकसमान भौितक 
प�रि�थती असले�या मैदानी भागात फ� एकच शहर आहे. हे शहर िकंवा क� � हे एक 
"वेगळे रा�य" आहे ज े�ामीण भागांना सव� उ�पािदत उ�पादनांचा परुवठा करत ेआिण �या 
बद�यात, ते �या�या सव� तरतदुी आजूबाजू�या �ामीण भागातून �ा� करले �याला 
अतंभा�ग �हणून संबोधले जाते. ऑग�नायझेशन ऑफ �ोड�शन �करणात वॉन थनेुन कृषी 
जमीन-वापर िस�ांताची िव�ततृ चचा� केली आह.े 

२.९  समकालीन भारतीय �ामीण समाज 

  पारपंा�रक जीवनप�ती आिण व�तीची �थािनक सं�था भारतातील खेड्यांम�ये 
फारसा बदल न होता चालू आहे. तथािप, �ामीण लोकस�ंयेला �वातं�य िमळा�यापासून 
लोकशाही सं�थां�या संपका�त असतात आिण गावांम�ये सामािजक पायाभूत सिुवधां�या 
िनिम�तीसह (उदा. शाळा, �ाथिमक आरो�य सेवा क� �े, बकँा, इ.) िनयोिजत िवकासा�या 
�भावामळेु पारपंा�रक व�तीला नवीन आयाम जोडल े गेलेले असतात. मॉफ�लॉजी �ामीण 
भागात जात�मधील �यावसाियक संबंध िकरकोळ बदलले पहावयास िमळतात. �ा�ण 
आजही पजुारी �हणून काम करतात पण �याच बरोबर शेतीतही गुंतल े आहेत. कारागीर 
जाती, (सतुार आिण लोहकाम करणार)े यासार�या काही जाती �यांच ेपारपं�रक �यवसाय 
चालू ठेवतात. िव�ानां�या अलीकडील अ�यासातून अस े िदसून आले आह.े क� 
कुळ/कुल/गो� िकंवा नातेसंबंधावर आधा�रत �ादिेशक सघंटना अि�त�वात असतात आिण 
ितच े संबंध जागेवर िव�तारले पहावयास िमळातात, पूव�, वंश समूह एकाच गावापरुत े
मया�िदत होत,े  

 यामळेु साहिजकच वंश समूहां�ार े कुळ िकंवा जातीचे �देश उदयास आलेल े
पहावयास िमळातात. स�ंकृतीकरणामळेु उ�च जात��या जीवनशैलीचे आिण चालीरीत�च े
अनकुरण क�न खाल�या जात�ना अन�ुमांन ेवर�या िदशेन ेजा�याचा माग� मोकळा झाला. 
म�यवत� जात�ना �यां�या सेवेमळेु आिथ�क संधी िमळू लागली. औ�ोिगक�करणामळेु 
समकालीन काळात �ामीण समाजात काही मह�वाचे बदल घडल े आहेत, �यामळेु 
शहरीकरण झाले आिण �यानतंर �ामीण भागातून समाजाच ेशहरी भागात �थलांतर झाले. 
�थलांतरामळेु अ�प�ृयांसह सव� जात�मधील �य��ना उ�ोग, �यापार आिण वािण�य आिण 
सेवांम�य े अपारपंा�रक �यवसायांम�य े �वशे कर�यासाठी स�म केलेगेल,े �यामळेु 
पारपंा�रक सामािजक रचना बदलली. यािशवाय इतर श��च ेआगमन, वाढता शहरी संपक� , 
आधिुनक िश�ण, सामािजक आिण राजक�य जाणीव, जागितक�करण, कायदेशीर �यव�था, 
जमीन सधुारणा, किन� जात�साठी सरकारचे आर�ण धोरण, �यां�यासाठी िविवध िवकास 
काय��म यामळेु जजमानी �यव�था न� झाली. पारपंा�रक जातीचा अडथळा कमी केला. 
�ामीण भागात अजूनही आंतरजातीय िववाह होत नाहीत. जात�म�य े अ�न, पेय आिण 
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धू�पान सामाियक कर�यावर िनब�ध अि�त�वात आहेत परतं ुसमकालीन �ामीण समाजात 
कमी �माणात आहेत. खा�यािप�या�या सवय�मधील फरक हा जाती�या संबधंापे�ा 
उ�प�नावर आधा�रत असतो 

   �ामीण समाजा�या स�ा रचनेत ही प�रवत�न े िदसून येतात. �बळ जाित गट ह े
जिमनीचे मालक आहेत. आिण भारतातील अनेक �दशेांम�ये खेड्यात राजक�य स�ेची 
म�ेदारी पहावयास िमळत.े तथािप, केवळ उ�च जात�नाच वच��व राख�याची गरज नाही. 
अलीकडील अ�यासातून अस े िदसून आले आह े क� उ�रकेडील मैदानावरील काही 
गावांम�य ेदोन �बळ जाती गटांच ेवच��व आह े- अ�या�  उ�च जात�चे �यात �ा�ण आिण 
राजपूत यांचा समावेश आह;े तर उरलेला अधा� भाग मागासले�या कृषी जातीचा आहे. 
आ�या�ची गो� �हणजे, खाल�या जातीचे (मागास कृषी जाती, इतर मागास जाती, 
मागासले�या कृषी जातीचे �ाब�य असले�या गावांम�ये राहणार ेअनसूुिचत जातीचे असते) 
कमी जातीचे �ाब�य असल�ेया गावांम�ये उ�प�न जा�त असते. उ�चवण�य बह�ल 
खेड्यांम�ये वांिशक��्या वैिव�यपूण� समदुायां�या अि�त�वामळेु हे असू शकतात. मागील 
बरय्ाच कामांनी जातीय िविवधता आिण आिथ�क प�रणाम यां�यातील नकारा�मक 
सहसंबंध दश�िवला जाते. कारण िविवध समदुायांना साव�जिनक व�तू आिण ससंाधन े
सामाियक कर�यात अिधक अडचणी येतात. 

  समाज झपाट्यान े बदलत अस�यान,े अशी अपे�ा आपण क� शकतो  क� 
पारपंा�रक �ेणीब� जाती रचनेत संिम�ण आिण िवखंडन या दो�ही �ि�या पारपंा�रक, 
जातीय, िवधी आिण राजकारणा�या �े�ात असतील. 

२.१०  शहरी समाज 

शहर े सहसा सां�कृितक आिण आिथ�क��्या िविवध सामािजक सामावलेली 
असतात. �यामळेु िविवध वंश, �यवसाय, जाती आिण धमा�चे लोक एक� राहत अस�यान े
शहरांम�य े जिटल सामािजक जीवन असते. जरी जगभरातील ��येक शहर े ही सामा�य 
वैिश�्य े �दिश�त करतात, शहरी राहणीमान हे आधिुनक सामािजक जीवना�या 
सिुवधांसारखेच असते. "शहरी समाज" म�ये, सामािजक संवाद जलद आिण औपचा�रक 
असतात. यािशवाय, िश�ण, तांि�क �गती, उ�ोग आिण शहरीकरणामळेु सामािजक 
बदलाचा वेग अिधक असतो. सव� शहरांम�ये िनवासी जागा, वाहतूक माग�, आिथ�क 
ि�याकलाप, सेवा पायाभूत सिुवधा, �यावसाियक �े� े आिण साव�जिनक इमारत�चा 
समावेश असतो. शहर ेही सं�कृतीची भौितक अिभ�य�� �माणे सारखी असतात कारण ती 
सं�कृत��या िनिम�तीम�ये मह�वपूण� भूिमका बजावतात. या सं�कृत�म�ये 'जीवनप�ती' 
यांचा समावशे असतो. �यात लोक धारण केलेली मू�ये आिण ते पाळत असले�या 
िनयमांचा समावेश करतात. सव� सं�कृती वेगवेग�या �भावांचे संक�रत िम�ण असते जे 
कालांतरान ेबदलते.  

  शहरांचे सामािजक व औदयोिगक िवभाजन झाले.  म�यवत� भागात राहणारा 
अिभजात वग� आिण शहरा�या प�रघाभोवती राहणा�या लोकस�ंये�या समूहाम�ये िदसून 
लागला. अशा समूहाने  �यांची पारपंा�रक मू�ये जपली आिण िश�णाचा �सार 
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�यां�यापरुताच मया�िदत रािहलेला िदसून येतो. उ�च�ू गटानी  शहरातील धािम�क, 
राजक�य, �शासक�य आिण सामािजक काय� ही  िनयंि�त केलेली पहावयास िमळतात, 
�यामळेु शरातील िविवध जी सं�थान े िकंवा सं�था हो�या �या , सं�थांजवळील 
�े�फळाम�ये  उ�च�ू लोकांसाठी एक िवशेष, उ�च दजा� िनमा�ण झालेला पहावयास 
िमळतो. शहरातील उ�च लोकांचा नातेसंबंध आिण आंतरिववाहा�या बंधनांमळेु मजबूत 
झाला. एकि�करणांमळेु अिभजात लोक उव��रत शहरी समाजापासून वेगळी झालेली 
पहावयास िमळतात.  

औ�ोिगक शहरांना पूव�-औ�ोिगक शहरा�या काही सामािजक िकंवा आकृितबंध 
वैिश�्यांचा वारसा िमळाला होता. या काळात सामािजक ि�थती थोडा फार बदल िनि�त 
झाला. �यावसाियकते�या  एक�ीकरणा�या ि�थतीने, कौटंुिबक रचना, वांिशकता आिण 
जीवनशैली�या ��ीन े िनवासी भेदाचा मारग् मोकळा होता. या समाजातील स�ा आिण 
दजा� यापढेु पारपंा�रक मू�यांव�न ठरत नाही. �याऐवजी, त े संप�ी�ार े िनधा��रत केली 
जातात. उ�ोगांनी शहराचा गाभा �याप�यास स�ुवात के�यामळेु, �ीमंत कुटंुब े फॅशनेबल 
नवीन घर े बांध�यासाठी िकनारप�ीकड ेवळलेली पहावयास िमळतात. �हणून, औ�ोिगक 
भांडवलशाहीने पूव�-औ�ोिगक शहराची रचना उलट झालेली पहावयास िमळत.े यान े
गरीबांना गरीब-गणुव�े�या, अंतग�त-शहर िज��ांम�ये िवभाग  पाडल ेगेले �यामळेु म�यम 
आिण उ�च वग� शहरी प�रघाकडे माग ेसरकला. स�ुवाती�या औ�ोिगक शहरांची वग� रचना 
हळूहळू अिधक जिटल होत गेलेली पहावयास िमळत े

   �ामीण भागाप�ेा शहरी समाजातील आिथ�क आिण सामािजक असमानता अिधक 
�प� पहावयास िमळत े  कारण शहरी भागात �मांच े �प� परतं ु जिटल िवभाजन झालेल े
असते. शहरांम�ये आिण बाहेरील लोकां�या हालचाल�नीने शहरांचा आकार, आिण 
सामािजक रचना तयार होत असते. सधुा�रत राहणीमाना�या अपे�ेन ेलाखो �थलांत�रतांना 
शहरांम�य ेखेचले जात े�यामळेु उपनगर,े शहराच ेिव�तीण� �व�प तयार झालेल ेपहावयास 
िमळते.  झोपडप�्या,या. �ाम�ुयान े ितस�या जगातील देशांम�ये िनमा�ण झाले�या 
असतात. �यामळेु सामािजक-�थािनक फरक िनमा�ण झालेआहेत. जागितक�करणान ेकेवळ 
‘नवीन औ�ोिगक जागा’ िनमा�ण केली नाही तर शहराचे नवीन �व�प िवकिसत केल ेआह े
आिण �या�या सामािजक-आिथ�क आिण सां�कृितक रचनेवर �भाव टाकला आहे. 
आमेरीकेम�य,े वसाहतरचना ही  केवळ सामािजक ि�थतीवर आधा�रत नाही तर वांिशक 
गटांवर देखील आधा�रत आहे. अमेरीकेमधील अनेक िनवासी भागात एक वेगळी "रगं रषेा" 
आहे जी काळे आिण गोर ेयांना वेगळे करत.े �याच�माण,े भारतीय शहरांमधील सशंोधनात 
सामािजक-आिथ�क ि�थती, धम� आिण जात यावर आधा�रत वसाहतीच ेपथृ�करण मोठया 
�माणात आढळल.े काही शहरांम�ये जातीवर आधा�रत भेदभाव अजूनही आहेत. 

२.११   शहरी िव�ताराची िविवध मॉडे�स 

बरय्ाच �माणात, ��येक शहराम�ये िविवध अतंग�त जिमनी�या वापराच े एक 
अि�तीय संयोजन आसत.े परतं ु�यां�या भौगोिलक �यव�थेम�ये बरय्ाच �माणात समानता 
असते. 1920 पासून, भूगोलशा��, समाजशा�� आिण अथ�शा��ांनी शहरांमधील 
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लोक, आिथ�क ि�याकलाप आिण �शासक�य काय� यांच े सतत िवकिसत होत आहे. 
भौगोिलक �थान ओळख�याचा आिण तपास�याचा �य�न या आगोदर केला गेला आहे. 
शहरी जमीन वापरा�या काही सामा�यीकृत पॅटन��या आधार े अनेक िस�ांत मांडल े गेल े
आहेत जे शहरा�या अंतग�त भू-वापर �े�ां�या �यव�थेचे सामा�यीकरण कर�याचा �य�न 
करतात. शहरी आकारिव�ानाचे �प�ीकरण देणार ेिस�ांत िकंवा मॉडे�स शहरी भागातील 
जिमनी�या वापराच े �व�प, शहरी वाढीची �ि�या आिण शहरा�या आत आिण बाहेरील 
�वेशयो�यतेच ेसामा�यीकरण करतात. उ�र अमे�रकन संदभा�त �ाम�ुयान ेतीन स�ैांितक 
मॉडे�स िकंवा शहरी िवकास िस�ांत आहेत ज ेशहरी भागां�या आकृितबंध िकंवा अतंग�त 
संरचनांच े�प�ीकरण देतात. 

ते �हणजे……  

a ई.ड��यू. बग�सच ेद कॉ�स�ि�क िथअरी मॉडेल. 

b होमर हॉयटच ेसे�टर िथअरी मॉडेल 

c चा�सी डी. हॅ�रस आिण एडवड� एल. उलमन यांच ेमि�टपल �यू�ली िथअरी मॉडेल 

शहराचे क� �, सामा�यत: क� �ीय �यवसाय िज�हा िकंवा CBD �हणून ओळखले 
जात,े हे ��येक शहरातील िकरकोळ, काया�लय आिण मह�वपूण� �शासक�य/सं�था�मक 
जमीन वापर ि�याकलापांसाठी �मखु "हब" �हणून काम करते. यात सव� जमीन-वापर 
ि�याकलापांची उ�च �मता असते, हा वाहतूक �यव�थेचा नोडल पॉईटं असतो, आिण एक 
�भावी उ�या ि�ितजा�ार े ��यमानपणे वैिश�्यीकृत आहे. साधारणपण,े CBD हे लहान 
कारखान,े जनुे िनवासी प�रसर, गोदामे आिण बह�-कौटंुिबक िनवासी संकुलांसह िमि�त 
जिमनी�या वापरा�या �े�ाने वेढलेले असते. या �े�ांना सहसा "सं�मणातील �े�" अस े
संबोधले जाते. भौगोिलक��्या, या झोन�या पलीकडे िनवासी प�रसर आिण िविवध 
सामािजक आिण वांिशक रचनांच ेउपनगरीय �दशेांच ेमोज�या �व�पात आहेत. 

To discuss in detail - 

अ) बग�सचा समक� � वतु�ळ िस�ांत ( The Concentric Zone Theory )  

  1923 साली बग�स यांनी अनेक अमे�रकन शहरांचा िवशेषतः िशकागो शहराचा 
सखोल अ�यास क�न �या शहराचा आकृतीबधं स�ैांितक �व�पात मांडला. शहराची 
रचना व वाढ एका िविश� प�तीन ेसमक� �ी वतु�ळा�या �व�पात होत होती अशा �कारचा 
अ�यास यापूव� अनेक अमे�रकन सशंोधकांनी केला होता. 
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   बग�स यां�या मतानसुार नागरी व�तीत भूिमउपयोजन काही िविश� प�तीन े
झालेल े असते. शहरात मया�िदत �े�ामळेु �पधा� असते. आिथ�क ��्या ज े गट �भावी 
ठरतात. �यांना �यां�या आवडीनसुार ठरािवक �े�ात �थैय� लाभत ेव �या �े�ाचा िवकास 
होऊ लागतो आिथ�क ��्या ज ेलोक दबु�ल ठरतात �यांना अशा �े� िनवडीबाबत �ाधा�य 
िमळत नाही. �यामळेुच आिथ�क िकया �े� व धिनकांच े वेगळे िनवास �े� अस ेदोन भाग 
शहरात आढळतात . बग�स यां�या मतानसुार गरीबांची घर ेशहरा�या क� ि�य िवभागाजवळ 
असतात तर धिनकांची घर ेक� ि�य �यवहार िवभागापासून दूर असतात. वग�स यांनी िस�ांत 
मांडताना श�यश�यतेचा िवचार केला होता. �यांनी काही घटकांचा िवचार केला आह.े क� 
ज े समक� �ी वतु�ळ आकृतीबधंात काही बदल घडवू शकतात. उदा. शहरा�या म�यभागी 
एखादा उंचवट्याचा �दशे आ�यास तो उंचवट्याचा भाग हा धिनकां�या िनवास�थानासाठी 
वापरला जाईल. कारण अशा उंचवट्या�या िठकाणी हवामानही आ�हाददायक असते व 
नैसिग�क सौदय� असते तसेच िव�ततृ कारखा�यामळेुही �या समक� �ी वतु�ळाचा आकृतीबधं 
बदलू शकतो.  

  बग�सना आणखी एक व�तिु�थती जाणवली होती क� ती �हणजे िनवासी �े�ात 
आिथ�क व सामािजक �ित�ेनसुार �तवारी झालेली असते. एकाच �कारची आिथ�क व 
सामािजक �ित�ा असललेे लोक एक� येतात. नागरी व�तीत वग�स यां�या मतानसुार 
भूमीउपयोजन काही िविश� प�तीन ेझालेल ेअसते. साधार पाच समक� �ी वतु�ळे नगरा�या 
आकृतीबधंात आढळतात . ती खालील�माणे आहेत.  

01) शहराचा म�यवत� क� ि�य �यवहार िवभाग(C.B.D.): शहरा�या म�यवत� क� ि�य 
�यवहार िवभाग असतो. नगरातील �यापारी, सां�कृितक आिण सामािजक घडामोडीच े ते 
क� � असते. �ा िवभागात जा�यासाठी अनेक वाहतूक माग� व वाहतूक �यव�था उपल�ध 
असतात. काया�लय,े मोठी दकुाने, िविवध व�तंूची िव�� क� �े, उपहारगहृ,े िच�पटगहेृ या 
िवभागात आढळतात. जिमनीची िकंमत या िवभागात सवा�िधक असते. 

02) सं�मण �दशे (Zone in Transition)या िवभागातील भूिमउपयोजन सिम� �व�पाचे 
असते. िविवध �यापारी पतपढेया, दकुान,े लघउु�ोग, घर,े झोपड्या यां�या गद�मळेु या 
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िवभागाची सगुमता बरीच कमी असते िनवास�थानाची स�ंया कमी असते. येथे राहणार े
लोक हे किन� म�यमवगा�तील असतात. हल�या दजा�ची उपहारगहृ े व झोपडप�या या 
िवभागात आढळतात.  

03) कामगार व�ती (Zone of working classes): ितस�या िवभागात कामगारांची व 
नोकरदारांची घर ेअसतात. या िवभागात ज�ुया इमारती आढळतात. दसु�या िवभागातील 
�यापारी काया�लये व लघउु�ोग याम�ये काम करणार ेलोक या िवभागात राहतात.  

04) िनवास�थाने (The Zone of better residence):या िवभागाम�य ेम�य वग�यांची व 
�ीमंताची घर ेअसतात. अनेक मजली, दमुजली घर,े अ�याधिुनक अपाट�म�टस् या िवभागात 
असतात.  

05) उपनगर (Commuter's Zone) पाच�या िवभागात रोज शहरात य ेजा क� शकणार े
लोक राहतात. हा िवभाग नागरी व �ामीण �दशे दर�यानचा सीमा�देश असतो. आव�यक 
तेवढ्याच सिुवधा या िवभागात आढळतात. 

बग�स�या िस�ातावरील आ�ेप / िटका�मक प�र�ण:  

बग�स यां�या िस�ातावरील �मखु आ�ेप �हणजे हा िस�ांत िविश� काळात िविश� 
�दशेातील शहरांचा अ�यास क�न मांडला गेला. अमे�रकन शहरांचा 1920 म�ये अ�यास 
केला गेला. यामळेु या िस�ांताला अनेक मया�दा पडतात. या िस�ांताचा अवजड उ�ोग, 
र�ेवमेाग� यां�यावर कोणताही �भाव पडलेला नाही िकंवा तसा िवचार केला नाही. 

ब) हॉईटचा वतु�ळ िवभाग िस�ांत:  

  हॉईटचा वतु�ळ िवभाग िस�ांत �हणज े वग�स�या समक� �ी वतु�ळ िस�ांतावरील 
नवीन सधुारणा होय. शहरा�या क� �भागापासून दूर जावे तसतशी जिमनीची िकंमत कमी 
होत जाते. शहरा�या क� �भागात िकंमत सवा�त जा�त असते. �ा व�तिु�थतीचा िवचार 
हॉईट यांनी केला. जिमनी�या िकंमतीचा िवचार के�यास शहराचा आकृतीबधं वतु�ळाकृती न 
राहता वतु�ळ िवभागात तो बदलतो हा िस�ांत मांड�यापूव� हॉईट यांनी अनेक गो�ी �प� 
के�या.  
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अ) ��येक वगा�ची िनवास�े� े क� �भागापासून लांब असतात व ती छोटया िवभागा�या 
�व�पात अि�त�वात असतात. �ा िवभागांची वाढ म�यमभागापासून असले�या अंतरावर 
अवलंबून नसते. तर �या िवभागा�या िदशेवर अवलंबून असते. 

क) शहरातील वाहतकु��या सोई व सव� िदशांना सार�या नसतात. सगुमतेतील फरक 
िवभागा�या िनि�तीवर प�रणाम करतो.  

ड) उ�च�ू िनवास�े�ां�या �थानांचा प�रणाम शहरा�या वाढीवर होतो. वरील �िहत त�वांचा 
िवचार क�न हॉईटंने वतु�ळ िवभाग िस�ांत खालील पाच िवभागात मांडला. 

01) शहरा�या म�यमभागी क� ि�य �यवहार िवभाग असतो. या िवभागाच ेवण�न व वैिश�्ये 
वग�स यां�या मतानसुारच आहेत.  

02) या क� ि�य �यवहार िवभागाभोवती वतु�ळाकृती िवभाग िनमा�ण न होता वतु�ळ िवभाग 
िनमा�ण होतात. दसु�या िवभागात ठोक �यापारी व लहान �यवसाियक असतात. 
वाहतकु��या सोयीनसुार हा िवभाग िवकिसत होत जातो.  

03) ितस�या िवभागात �िमकांची घर ेअसतात.  

04) चौ�या िवभागात म�यम वग�यांची घर ेअसतात.  

04) पाच�या िवभागात �ीमंताची, उ�चवग�यांची घर ेअसतात.  

  वतु�ळ िवभाग िस�ांतावर देखील िटका कर�यात आ�या. �ाम�ुयान ेवतु�ळ िवभाग 
िस�ांत �हणज े समक� �ी वतु�ळ िवभाग िस�ांताला पूरक असा आह.े जिमनी�या िकंमती 
शहरा�या क� �भागापासून कमी होत जातात. �ा गहृीत त�वावरच आ�ेप घे�यात आला. 
अनेक वेळा जिमनी�या िकंमती �ा क� � भागापासून अतंर �ापे�ा �या िवभागाची 
आकष�कता, शांतता इ गो�ीवर अवलंबून असते. , 

क) हॅरीस व उ�मन यांचा बह�क� � िस�ांत 

हॅरीस व उ�मन या दोन अ�यासकांनी बह�क� � िस�ांत मांडला. �यां�यामत े 

01) शहराची वाढ एकाच क� �ाभोवती न होता. ती अनेक क� �ाभोवती होत असते.  

02) क� �ांची स�ंया शहरा�या आकारावर अवलंबून असते 

03) मोठ्या शहरात अशी खूप व वैिश�्यपूण� क� �े आढळतात. 

04) शहरा�या वाढीचा �भाव सभोवताल�या �ामीण व��यांवर पडतो व �यां�या 
नागरीकरणाला स�ुवात होते. समक� �ी वतु�ळ िस�ांत व वतु�ळ िवभाग िस�ांतात शहराची 
वाढ एकाच क� �ाभोवती होत अस ेमांडल ेआह.े परतं ुबह�क� � िस�ांतात नेमके िव�� िवचार 
शहरा�या वाढीबाबत मांडललेे आढळतात. हॅरीस व उ�मन यांनी बह�क� � िस�ांताच े
खालील िवभाग पाडलेले आहते. 
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01) पिह�या िवभागात शहरात एक क� ि�य �यवहार िवभाग असतो. या िवभागात काही 
�माणात शहराची वाढ होते.  

02) दसु�या िवभागात क� ि�य �यवहार िवभागाशेजारी ठोक िव�� करणार े �यापारी व 
लघउु�ोग आढळतात.  

03) किन� वगा�तील �िमकांची घर ेया िवभागात असतात. 

04) चव�या िवभागात म�यमवग�यांची घर ेअसतात.  

05) �ीमंताची घर ेपाच�या िवभागात असतात.  

06) अवजड उ�ोगधंद ेसहा�यािवभागात आढळतात.  

07) द�ुयम �यवहार िवभाग सात�या िवभागात येतो.  

08) िनवासी उपनगर ेया िठकाणी असतात.  

09) अवजड उ�ोगांची स�ुवात या िवभागात होत.े 

10) दैनिंदन �वास िवभाग. 

  वरील तीनही मॉडे�स यरुोिपयन देशाची रचना ही जरीही ितनीही मॉडेल उ�र 
अमे�रके�या काही शहरांशी सा�य सांगत असली तरी �यांचा दवुा हा यरुोिपयन देशातील 
लंडन या शहराशी जळुणार आहे. लंडन या शहरातील असणार ेअ�ंद र�ते �या िठकाणी 
असणारी दाटीवाटीने असणारी घनता, तसेच शहराजवळ राहणारी लोकस�ंया शहरा�या 
म�यवत� भागात िकंवा क� ि�त झाले�या इमारती या सवा�ना या सवा�ना जोडणार े वाहतूक 
जाळे वाहतूक मागा�न ेसम�ृद  झाले आहे 1965 म�ये पीटर यांनी म�समोडेल ऑफ ि�क इस 
िसटी हे सांिगतल े हे मॉडेल बज�र आिण होमर हायट या�या यां�या िस�ांताला अन�ुप 
मांडलेल ेआह ेसदर मॉडेलम�ये एकंदरीत चार िवभाग दाखवले आहेत, याम�ये सीबीडी हा 
िवभाग छोट्या घरांचा असून तो 1918 म�ये तयार झालेला आहे. हा िवभाग ि�िटश 
शहरांपैक� शेफड�नॉटी�ॅम ह�ंडरिफ�ड या शहरांची संबंिधत आहे. यािशवाय या मॉडेलम�ये 
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पया�वरणाचा �भाव िवचारात घेतला आहे. तसेच औ�ोिगक �े�ा व�न वाहत येणा�या 
वा�यां�या �वाहा�या िदशेचा ही िवचार �या शहरातील िनवास�थानावर कसा होईल िकंवा 
कसा प�रणाम करतो याचा ही िवचार केलेला आह.े 

  म�य अमे�रका या �दशेाला पासून म�यमेि�सको त ेदि�ण अमे�रकेतील ह�डुरस 
आिण एडन या पॅिसिफक महासागरा�या �दशेातील मह�वाची क� � आहेत. या क� �ाने 
यरुोपीय लोकांचा कायापालट केला �यांनी अनेक �कार�या नवीन वसाहती तयार केला 
�याम�ये क� �ीय वसाहत�चा समावेश आहे लॅिटन अमे�रकेतील शहरहेी फार अगोदर पासून 
िव�ता�रत झालेली पहावयास िमळतात व तसा �यांचा िवकासही झालेला पहावयास 
िमळतो. लॅिटन अमे�रकेतील असणार े िसटी मॉडेल ह े ि�िफथ आिण लोरी फोड� या दोन 
भूगोल शा��ान े1980 म�ये तयार केले. व या मॉडेलम�ये 1996 म�ये सधुारणा केली. हे 
मॉडेल म�यवत� शहर �हणजेच सीबीडी बाजार �हणून िवभागल े गेले आहे सीबीडी याचा 
अथ� उंच इमारतीचे जाळे िकरकोळ दकुानांची बाजारपेठ आिण सां�कृितक वैिश�्य ेहोय. या 
म�ये उ�म पायाभूत सिुवधा तर दसुरय्ा बाजूला सीबीडी सारख े अथ� �े� पहावयास 
िमळते. याम�ये �पाईन आिण ज ेउ�च िनवासी �े� आहेत �यांना सव� �कार�या सिुवधा 
�ा� होतात �यां�या बरोबरच यािठकाणी उ�च म�यमवग�य लोकांची घर े ही पहावयास 
िमळतात सीबीडी �े�ा�या आजूबाजूचा प�रसर हा म�यम वगा�तील रिहवाशांसाठी उ�म 
घरांचा असतो. काही �ीमंत आिण उ�च�ू िनवासी �े� िनघून गे�यानंतर ह ेरिहवासी �या 
िठकाणी आले अस े सांिगतल े जाते लॅिटन अमे�रकेतील या म�यमवग�य रिहवाशांना मळेु 
शहरीकरण हे सव� साधारण झाले. या �े�ा�या पलीकडे मॅ�य�ुरटी जून व �यानतंर 
ए�स�ेशन �भाव�े� येते िज प किन� वगा��या सं�मण आतील �े� �हणून ओळखले 
जात.े हे �े� िनकृ� दजा��या घरांच े�े� �हणून ओळखले जात.े या �े�ात जे इंिसतू ॲ�ेशन 
आिण िड�कोिमिनट च े�े� आहे त ेिविवध उ�ोगध�ंांना व कामगार यांना जोडत े

  बह�तेक क�न ज ेनैऋ�य आिशयातील देश आहेत आिण आि�केतील काही �मखु 
शहर ेजी इ�लाम धमा��या �भावाखाली आहेत. अशा शहरां�या रचनेचा िवचार करता या 
शहरां�या म�यवत� भागात मिशद व �याला तटबंदी पहावयास िमळत.े या शहरां�या रचनेचा 
िवचार करता �या�याभोवती बाजार जो अिनयिमत �व�पाचा असतो व �या�या भोवताली 
असणार े र�ते हे अ�ंद �व�पाचे असतात. या बरोबरच भारतीय शहरांसह दि�ण 
आिशयातील अनेक शहर ेही बाजार िसटी मॉडेल या �भागाचे अनकुरण करतात. ही शहर े
मह�वा�या �यापारी मागा�वर िवकिसत झालेली आहेत आिण या शहरातील बाजार हा क� ि�त 
झालेला पहावयास िमळतो. या शहरां�या बाजाराजवळ उ�च�ू िनवास�थाने िविश� 
अतंरावर असलेली पहावयास िमळतात तर इतर अ�पसं�यांक आिण वांिशक गटातील 
घरहेी िवखरुले�या �व�पाची पहावाच िमळतात. दि�ण आिशयातील बह�तेक वसाहती या 
िकनारप�ीला अनसु�न आहेत व या वसाहती �हणजेच आिथ�क आिण राजक�य �थाने 
आहेत. काही िठकाणी या शहरांचे म�यभागी एखादा ल�करी िक�ला असलेला पहावयास 
िमळतो व �या�या कडेला जी मोकळी जागा आह.े �या िठकाणी �शासक�य इमारती 
पहावयास िमळतात व �या कडेला काही िठकाणी गहृिनमा�ण �े� पहावयास िमळतात. 
बह�तेक क�न जी �यावसाियक क� �े आहेत ती बाजारांवर अवलंबून असलेली पहावयास 
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िमळतात. परतं ु स�या शहरां�या बाहेरील िव�तार हा अनौपचा�रक �र�या  वाढलेला 
पहावयास िमळतो. 

२.१२  शहरी वसाहत�ची अनु�म 

  शहरांचे एकि�त क� �ीकरण लोकसं�येचा भौगोिलक बदल याचा प�रणाम �हणून 
सामािजक आिण आिथ�क प�रवत�न घडून येते याम�ये लोकस�ंयेची भूिमका मह�वाची 
असते. �यामळेु शहरातील आिथ�क राजक�य आिण सां�कृितक पया�वरण �णाली एकि�त 
काम करत ेते एकाच शहरात असणारी लोकस�ंया, अथ�रचना रोजगार रचना या बदलांचा 
प�रणाम तेथील शहरां�या �यव�थेवर होतो. अब�न िस�टीमची संक�पना �ायन जेएल बेरी 
(1964) यांनी मांडली होती. तो �हणतो "शहरां�या �णाल�मधील �णाली �हणून शहर"े. 
शहरी भागात लोकसं�ये�या आकारांची एक मोठी �णेी �दिश�त केली जाते, व�ती िकंवा 
आधिुनक झोपडप�्यांपासून ते जागितक शहरांपय�त ��येकाची शहरी �यव�थेम�ये संबिंधत 
आिथ�क भूिमका असते. शहरी �यव�थेची म�यवत� संक�पना ही एक शहरी पदान�ुम आहे 
जी मानते क� शहरी िठकाणे लोकसं�ये�या आकारानसुार आिण आिथ�क काया�नसुार 
बदलतात. �यापकपणे समजावून सांगायच े तर, अिधक आिण वैिव�यपूण� सेवा �दान 
करणारय्ा मोठ्या लोकस�ंये�या व��या शहरी पदान�ुमापे�ा जा�त आहेत. तर, कमी 
लोकसं�या असले�या व��या आिण मया� िदत स�ंया आिण सेवांच े �कार शहरी 
पदान�ुमा�या खाली आहेत. खालील आकृती पहावी या म�ये िपरॅिमड�ार े शहरी 
पदान�ुमाचे वण�न करत े जेथे सवा�त लहान व��या िकंवा व��या िपरॅिमड�या तळाशी 
असतात कारण �याम�ये लहान, �ामीण लोकसं�या असते आिण �णालीम�ये कमी स�ंया 
आिण मया�िदत िविवध �कार�या आिथ�क सेवा असतात. 

   आज अनेक जागितक शहर ेशीष��थानी आहेत, कारण �यां�याकड ेमोठी, शहरी 
लोकसं�या आहे आिण मोठ्या स�ंयेन ेआिण आिथ�क सेवांचा िव�ततृ �णेी आह.े जसजसे 
शहरी पदान�ुम वाढतो, लोकस�ंये�या आधारावर ��येक �ेणीतील वसाहत�ची स�ंया 
कमी होत ेआिण सेवांची स�ंया आिण िविवधता वाढते. जर आपण यनुायटेड �टेट्समधील  
देशातील उदाहरणांचा िवचार केला तर, शहरी पदान�ुमा�या शीष��थानी असलेले शहर 
�यूयॉक�  आहे, �याम�य े देशाची सवा�त मोठी लोकस�ंया आहे, हे एक �मखु जागितक 
आिथ�क, वाहतूक आिण सां�कृितक क� � देखील आहे; जे िविवध �कार�या सामािजक 
आिण आिथ�क सेवा देतात 

या पातळी�या अगदी पढेु िकंवा खालील  लॉस एजंेिलस  आिण िशकागो सारखी 
शहर े असतील, दो�ही शहरी लोकसं�या मोठी आहे आिण अनेक आिथ�क, वै�क�य, 
शै�िणक, सां�कृितक आिण िकरकोळ सेवा ही शहर े देतात. तर  शहरी पदान�ुमावर एक 
पाऊल पढेु, अटलांटा, डे��हर, िसएटल आिण िमयामी सार�या शहरांना �थान िदल े
जाईल. यापकै� ��येक शहराम�ये मोठ्या �माणात शहरी लोकसं�या आहे आिण सेवा 
कर�यासाठी सेवांची स�ंया आहे, परतं ुत े मागील िदले�या  शहरांपे�ा आकाराने लहान 
आहेत अस े िदसत.े या पातळी�या खाली, रा�य पातळीवर िकंवा कदािचत �ादिेशक 
�तरावर मह�वाचे आिथ�क आिण �शासक�य क� � �हणून काम करणारी रा�य आिण/िकंवा 
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रा�यां�या राजधानीत सवा�त मोठी शहर ेअसू शकतात. रा�याची राजधानी नसलेली िकंवा 
रा�यामधील सवा�त मोठी शहर ेनसलेली छोटी शहर ेपढुील �तरावर आहेत अस ेपहावयास 
िमळते. तर ही शहर ेरा�या�या एका भागाला िकंवा �देशाला सेवा परुवतात आिण �यांची 
लोकसं�या ल�णीयरी�या कमी आहे. लहान लोकस�ंया असलेली शहर े आिण सेवांची 
छोटी �ेणी अिधक वैिव�यपूण� सेवांसाठी जवळपास�या शहरांवर अवलंबून असते; अशा 
�कार ेदसुरा शेवटचा �तर �यापलेला पहावयास िमळतो. 

 

Fig. 4. शहरी पदानु�मातील लोकस�ंया, व�ती आिण सवेा 

 शहरी �यव�थेतील शहरी �े�ाचा आकार आिण िवतरणाचा आिथ�क िवकासावर 
मह�वपूण� प�रणाम होतो. शहरी पदान�ुमाच े िव�ेषण �ाम�ुयान े िविवध िनकषांवर 
आधा�रत शहरां�या �मवारीशी संबंिधत आहे, जसे क� लोकस�ंया आकार, आिथ�क श��, 
िव�� आिण औ�ोिगक कामगारांची स�ंया. िविवध आकारांची शहर ेआिण शहर ेयां�यातील 
संबंध आिण लडँ�केपमधील �यांच े अंतर समजून घे�यात भूगोलशा��ांनी �वार�य 
दाखवले आहे असे पहावयास िमळते. पढेु �यांनी अस ेगहृीत धरल ेक� व�ती आडकाठीने 
िकंवा या�ि�छकपणे वाढत नाही. �यामळेु शहरांचे अंतर िकंवा अवकाशीय िवतरण आिण 
�यांचा आकार यां�यातील सबंंध अतंभू�त असणारा �म मोजता ये�याजोगा असावा. या 
म�ये तीन �मखु िस�ांत शहरी �यव�थेतील शहरांचे िवतरण �प� करतात - म�यवत� 
�थान िस�ांत, रकँ-आकार िनयम आिण �ाइमेट शहराचा कायदा. 

  रकँ-आकार िनयम- कोण�याही मोठ्या �दशेात, अनेक लहान शहर,े लहान 
स�ंयेन ेम�यम आकाराची शहर ेआिण तलुननेे काही मोठी शहर ेयांच ेसंय�ु अि�त�वात 
आहे. ह े जगा�या सव� �े�ांसाठी लागू असले तर, मग आिथ�क िवकासा�या कोण�या 
ट��यावर पोहोचल े िकंवा नागरीकरणाची पातळी गाठली गेली. रकँ-आकार िनयम (िकंवा 
रकँ-आकार िवतरण) शहरी �यव�थेतील शहरांमधील एक साधा स�ंया�मक-आकार संबंध 
�थािपत करतो. कोण�याही �दशेातील शहर े�यां�या लोकस�ंये�या आकारानसुार सवा�त 
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मोठ्या त ेसवा�त लहान अशी �मवारी लावली जाऊ शकते. यात 1949 म�ये जी.के. झीप 
यानी रकँ-आकाराचा िनयम सांगीतला, िजथे �यान ेहा संबंध अचूक गिणतीय श�दांत �य� 
केला जस'े एखा�ा भागातील सव� नागरी व��यांचा लोकस�ंये�या उतर�या �मान े�मवारी 
लाव�यास, नव�या शहराची लोकस�ंया शहरा�या लोकसं�ये�या 1/n अ�या 
म�ुयाचीअसले. जे सवा�त मोठे शहर असले'. हे संबंध खालील�माणे िनिद�� केले आहेत: 

Px = P1/R 

जस े

Px = शहराची लोकस�ंया x 

P1 = सवा�त मोठ्या शहराची लोकसं�या (�थम �मांकाचे शहर) 

R = शहराची लोकस�ंया �णेी x 

 दसु�या श�दांत, रकँ-आकार िवतरणावर आधा�रत शहरी �णालीम�य,े शहराची 
लोकसं�या �या�या लोकस�ंये�या रकँ�या �य�त �माणात असते अस ेपहावयास िमळत.े 
सव�साधारणपण,े सवा�त मोठ्या शहरा�या आकारमाना�या 1/n लोकस�ंया n�या 
�मांका�या शहराची असेल—�णालीतील दसु�या-सवा�त मोठ्या शहराची लोकस�ंया 
सवा�त मोठ्या शहरा�या िन�मी असेल, ितस�या-सवा�त मोठ्या शहराची लोकस�ंया एक 
ततृीयांश असेल सवा�त मोठी लोकस�ंया, असते 

उदाहरणाथ�, जर �थम �मांकाचे शहर, �हणजे, देशातील सवा� िधक लोकस�ंया असले�या 
शहराची लोकस�ंया 500,000 असेल, तर रकँ-आकार िनयमानसुार ते 5 �या �मांकाचे 
शहर पिह�या �मांका�या लोकसं�ये�या एक-पंचमांश असेल. रकँ शहर, �हणजे, 
100,000. लोकसं�येच े शहर होय. रकँ-आकार िवतरण त�व यनुायटेड �टेट्स, जम�नी, 
जपान आिण कॅनडा सार�या िवकिसत रा��ां�या अनेक शहरांम�ये वाजवीपण ेलागू होत.े 

  जरी रकँ-आकार िवतरण िनि�तपण े िदले�या शहरा�या लोकसं�येचा अंदाज 
लावत नाही, तरीही त ेशहरा�या लोकस�ंये�या िवतरणा�या �व�पाचे उपय�ु वण�न �दान 
करत.े  रकँ-आकाराच े शहर िवतरण सामा�यत: शहरीकरणाचा दीघ� इितहास असले�या 
देशांम�य,े औ�ोिगक��्या िवकिसत देश आिण राजक�य आिण आिथ�क��्या ि�थर आिण 
गुंतागुंती�या �े�ांम�ये होतो. भारतात, रकँ-आकार िवतरण हा अपवाद आहे कारण तो 
रा��ीय �तरावर अनपुि�थत आहे.  मुंबई, कोलकाता आिण िद�लीची लोकस�ंया 
एकमेकां�या अगदी जवळ आह.े केरळ रा�यात, कोचीन,कालक�ा आिण ित�वनतंपरुम या 
तीन शहरांची लोकस�ंया जवळपास समान आहे. �याच�माण े म�य �दशेातील इंदूर, 
जबलपूर आिण भोपाळ आिण पंजाबमधील लिुधयाना, अमतृसर आिण जालंधर या 
शहरांसह. राज�थानचे रकँ-साईजचे चांगले संबंध अस�याच ेिदसून येते. 

�ाइमेट िसटीचा कायदा - िवकासा�या स�ुवाती�या ट��यात, �हणज े कृषी आधा�रत 
आिथ�क �णाल�म�ये, वसाहती समान आकारा�या असतात आिण संपूण� लडँ�केपम�ये 
समान रीतीन े िवतरीत के�या जातात. या पॅटन�मळेु वाहतूक खच� आिण �पधा� कमी होत.े 
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कालांतरान,े एक शहर िकंवा एक वसाहत (गाभा) मधील इतर व��यांवर �भ�ुव िकंवा स�ा 
िमळवत.े िकंवा �ाइमेट शहर इतर शहरां�या तलुनते म�यवत� िठकाणी असू शकते िकंवा 
जलवाहतकु��या �वशेासाठी बंदर शहर �हणून एक आदश� �थान असू शकते. �ाइमेट शहर े
ही शहरां�या �णालीम�य ेसवा�त मोठी आिण सवा�त �बळ शहर ेआहेत. ते असमानतेने मोठे 
आहेत आिण �यांची लोकसं�या दसु�या-सवा�त मोठ्या आिण �यानतंर�या शहरांपे�ा अनेक 
पटीन ेजा�त आहे (रकँ-आकार िनयमानसुार). तथािप, हे वारंवार होत नाही. 

  रकँ-आकार िवतरणाचे पालन न करणारय्ा शहरी �णाली शहरी �ाधा�य 
िवतरणाचे पालन करतात. 1939 म�ये, 'द लॉ ऑफ द �ाइमेट िसटी' या शीष�का�या 
अ�यासात, एम. जेफरसन यांनी 51 िनवडक देशांमधील �ाइमेट शहर आिण पढुील सवा�त 
मोठ्या शहरांमधील आकाराच े संबंध तपासल.े या 51 पैक�, �यान े नमूद केल े क� 28 
देशांम�य े खासगी शहराचा आकार दसु�या शहरा�या द�ुपट आिण 18 घटनांम�ये पढुील 
सवा�त मोठ्या शहरा�या ित�पट आहे. जेफरसनन े समूहा�या �भावावर कायदा �थािपत 
केला �या�ार े देशाचे सवा�त मह�वाच ेशहर नेहमी असमानतेने मोठे आिण रा��ीय �मता 
आिण भावना यांच ेिवल�णपणे अिभ�य� असते. हे केवळ लोकसं�ये�या आकारातच न�ह े
तर आिथ�क उ�पादन, राजक�य �भाव आिण सां�कृितक मह�व यावरही वच��व गाजवत.े 
सवा�त मोठ्या शहरा�या �ाथिमकतेची िड�ी �या�या लोकस�ंये�या दसु�या-सवा�त मोठ्या 
शहरा�या िकंवा इतर काही शहरां�या एकि�त शहरां�या गणुो�रान ेमोजली जाऊ शकते.  

�ाथिमकतेची अन�ुमिणका = P1/P2 

जस े

P1 - सवा�त मोठ्या शहराची लोकसं�या 

P2 - दसु�या मोठ्या शहराची लोकसं�या 

 �ादेिशक शहर ेही बह�धा रा��ीय (िकंवा �ादिेशक) राजधानीची शहर ेअसते आिण 
�भावा�या ��ीन ेत ेशहरी �यव�थेवर वच��व गाजवतात. सव� पैलूंम�ये �यां�या वच��वामळेु, 
�ाथमीक शहर े �ामीण आिण शहरी �थलांत�रतांसाठी आकष�ण बनतात, �यामळेु मोठ्या 
रोजगार, उ�प�न आिण घरां�या संध�साठी शहराकडे लोक आकिष�त होतात. या �ि�येमळेु 
�ाइमेट िसटी शहरी �यव�थेतील इतरांप�ेा अिधक िवषम बनतात.  उदाहरणाथ�, लंडन 
िल�हरपूल�या 7 पट मोठे आहे. �थम शहर े जगभरात आढळू येतात, परतं ु त े कमी 
िवकिसत जगात जा�त �माणात आहेत. प्रथम शहर ेलहान शहरी �णाल�म�ये उपि�थत 
असतात �यात शहरांची स�ंया कमी असते आिण/िकंवा एकूण लोकसं�या कमी असते 
आिण शहरीकरणाचा लहान इितहास असतो.  

  शहरी �ाथिमकतेचा एक िविश� �कार �हणजे बायनरी शहरी �णाली होय, �यावर 
दोन शहरांच े वच��व असते, �हणज े एक शहर रा��ीय (िकंवा �ादेिशक िकंवा माजी 
वसाहती) राजधानी आहे, तर दसुर े अलीकडील आिथ�क क� � आहे. उदाहरणाथ� - 
�पनेम�ये, माि�द ही राजधानी आहे आिण बािस�लोना हे बंदर आहे ज ेआिथ�क क� � �हणून 
काय� करत.े �याच�माण ेचीनम�ये, बीिजंग ही राजधानी आहे तर शांघाय हे देशाचे आिथ�क 
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आिण आिथ�क क� � आहे ज े एक बंदर देखील आहे. भारताम�य े रा��ीय �तरावर अस े
कोणतेही �ाइमेट शहर नाही परतं ुमुंबई, कोलकाता, चे�नई आिण िद�ली सारखी महानगरे 
ही भारतातील �मखु शहर ेआहेत �यांचा देशा�या आिथ�क, सामािजक आिण सां�कृितक 
घडामोड�वर मोठा �भाव आह.े �ाइमेट शहर शहरी-�ामीण असमानतेला कारणीभूत ठरते 
आिण िवकासाम�ये असमतोल िनमा�ण करते ह ेवारवंार ठामपण ेसांिगतल ेगेले आह ेपरतं ु
पटवून िदलेल ेनाही. 

   शहरां�या �णालीम�य े �ाइमेट शहर आकाराच े िवतरण अि�त�वात असताना 
नकारा�मक आिथ�क प�रणाम होऊ शकतात. स�ुवाती�या ट��यावर, व�ती तलुना�मक 
आकाराची आिण आिथ�क क�याणाची असते). जसजसा आिथ�क िवकास होतो तसतस े
एक शहर या �दशेावर वच��व गाजवते िकंवा �याला उ�च दजा�च े�ाधा�य असते. अनेकदा 
कोर �हणून ओळख�या जाणारय्ा, या �दशेांम�ये बदल िनमा�ण कर�याची आिण आ�मसात 
कर�याची उ�च �मता असते कारण त ेआिथ�क आिण तं��ानाने सम�ृ असतात.. कोर हे 
प�रघातील इनपटुवर अवलंबून असते �याम�ये यं�णेतील  लहान वसाहती असतात आिण 
�हणून प�रघातील िवकास कोर �दशे सं�थां�ार ेिनधा��रत केला जातो. ससंाधनांनी सम�ृ 
असूनही, हे प�रघीय �े� आिथ�क��्या गरीब असतात. आिथ�क िवकास जसजसा होत 
जातो तसतस ेसंपूण� �दशेात संप�ीचे अिधक �या�य िवतरण होते. 

२.१३  म�यभूमी िस�ांत आिण व�तीचा अन�ुम                                                                                                      

  इ.स. 1933 साली वा�टर ि��टलर या जम�न भूगोलत�ाने हा िस�ांत मांडला.  
हा िस�ांत मांड�यापूव� या भूगोल त�ान े जम�नीमधील अनेक व��यांचा अ�यास केला.  
�यान ेदि�ण जम�नीतील लोकव��यां�या �ादिेशक िवतरणाचा अ�यास क�न असा िन�कष� 
काढला क� एखा�ा �दशेातील अनेक लोकव��यांना म�यवत� �थाने असतात . म�यवत� 
�थान िकंवा म�यवत� िठकाण: एखा�ा प�रसरातील आप�या सभोवताली िवखरुले�या 
लोकसं�येला / व��यांना आव�यक लहान - मोठ्या व�त ु / सेवा परुिवणा�या िठकाणास 
म�यवत� �थान अस े �हणतात . म�यवत� �थान �हणज े सभोवताल�या अनेक 
लोकव��यांना एखादी िविश� सेवा / अनेक सेवा उपल�ध क�न देणार ेक� � होय . म�यवत� 
�थळा�या िठकाणी बह�तेकदा या सेवा व व�तचुी िनिम�ती होत असते. या व�तू व सेवा 
िविवध �कार�या असून �या परुिव�यासाठी आव�यक असलेली यं�णाही म�यवत� 
�थळा�या िठकाणी उपल�ध असते . म�यवत� शहरा�या आसपास कशा �रतीन ेव��यांचे 
िवतरण असल े पािहजे हे �यान े दाखव�या�या �य�न केला, अस े वैिश�्यपूण� िवतरण 
ये�यासाठी �यान ेकाही गो�ी / त�वे गहृीत धरली.  
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गहृीत त�व े 

01) एकाच उ�पादन�मतेची सपाट व सिुपक जमीन.  

02) �या भागात सव�साधनसंप�ीचे िवतरण समान असले पािहजे 

03) लोकस�ंयेच े िवतरण अगदी लहान वाडीपासून ते थेट म�यवत� शहरापय�त समान 
असल ेपािहज े 

04) सव� भागात वाहतकु�ची �यव�था �या �या व�ती�या लोकस�ंये�या सम�माणात 
उपल�ध असली पािहज े 

05) सव� �ामीण व नागरी व��या एकमेकांना वाहतकु मागा�न ेजोडले�या अस�या पािहज.े  

06) अित�ाचीन काळापासून �थायी अशा वसाहती होऊन ित�यात एकसारखी वाढ होत 
गेलेली असावी. कोण�याही वसाहतीत औ�ोिगक वाढ होऊन एकदम कोणताही बदल 
झालेला नसावा.  

या गहृीत त�वाचा आधार घेऊन �यान ेक� �ीय िठकाण संक�पना �प� केली. 

 

 

रचना : आप�या िस�ांता�या पूत�तेसाठी ि��टलरने पढुील �कार े एका �ितकृतीची 
िनिम�ती केली ��येक म�यवत� िठकाणाच े �भाव�े� िनि�त कर�यासाठी �यान े �थम 
वतु�ळाकृती �े�ाची रचना केली . परतं ु �यामळेु काही भागाला व�तू व सेवां�या 
परुवठ्यापासून वंिचत रहावे लागते . अशा ि�थतीत म�यवत� �थाना�या �भाव �े�ाचा 
आकार षटकोनाकृती तयार केला षटकोनाऐवजी हा आकार वतु�ळाकार धरला तर दोन 
वतु�ळात पोकळ जागा राहील अथवा ही दो�ही वतु�ळे एकमेकांना छेद�याची श�यता िनमा�ण 
होईल . यामळेु षटकोन आकार हा सवा�त यो�य आकार होय अस े�यास वाटते.  
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या िस�ांतात ि��टलरन ेमानवी व�तीची चढती �ेणी िदली आहे . ती पढुील�माणे 

01) खेड़े 

02) छोटी बाजारपेठ नगर  

03) मोठी बाजारपेठ शहर  

04) मोठे �ादिेशक शहर 

05) �ादिेशक राजधानी दसु�या �ेणीत असले�या छोट्या बाजारपेठे�या नागरी 
व�तीभोवती राहा खेडेगा असतील ही सहाही खेडेगावे या एकाच नागरी व�तीला 
आपली सिुवधा उपल�ध क�न देणार नाहीत. कारण या नागरी व�ती�या शेजारी काही 
अतंरावर दसुरी नागरी व�ती असेल व ती नागरी व�ती पिह�या नागरी व�तीभोवती 
असले�या खेडेगावापैक� तीन नागरी व�त�ना सेवा उपल�ध क�न देईल. पटकोनी 
आकृतीबधंाच ेहे वैिश�्य पढुील आकृतीव�न सहज ल�ात येईल. 

  तीन �ामीण व��या, एक छोटी बाजारपेठ असले�या नागरी व�तीला आप�या 
सिुवधा उपल�ध क�न देतील. अशा नऊ छोट्या नागरी व��या गोठी बाजारपेठ असले�या 
नागरी व�तीला आप�या सिुवधा उपल�ध क�न देतील अशा २७ मोठ्या बाजारपेठा 
असले�या व��या एका मोठ्या �ादिेशक शहराला आप�या सेवा उपल�ध क�न देतील. 
अशा�कार ेही �ादिेशक शहर ेम�यवत� शहरांना आप�या सवेा उपल�ध क�न देतील.  

  ��येक छोटी �ामीण व�ती दसु�या �ामीण व�तीपासून 7 िकमी वर अस�याची 
श�यता िख�टलर गहृीत धरतो. यापढुील छोटी बाजारत दसु�या बाजारपेठेपासून 12 िकमी 
अतंरावर असेल. याचे कारण �हणज ेछोटी बाजारपेठ असललेी व�ती खेडेगाव�या ित�पट 
�े�ाला आिण ित�पट लोकस�ंयेला सिुवधा �ा� क�न देईल . यामळेु दोन बाजारपेठे 
मधील अतंर 12 िकमी असेल. अशा�कार े��येकवेळी खाल�या दजा��या शहरापे�ा वर�या 
दजा��या शहराचे �भाव�े� ितपटीने वाढत जाते. म�यवत� िकंवा क� ��थान िस�ांतान े
समी�ण (टीका) िख�टलर�या िस�ांतामळेु भूगोलशा�ात जवळजवळ �ांती घडून आली 
आहे. अस े�हणण ेअितशयो��च ेठरणार नाही . िख�टलरने भौगोिलक सशंोधन प�तीत 
एक नवे दालन उपडले. काही गहृीत घटकां�या आधारावर िनग�मन प�तीचा व गिणती 
शा�ाचा उपयोग क�न व�ती समहुाच े तारांगणा�माण े जाळे कस े िनमा�ण होते याच े
ताि�वक िववेचन केल ेव अशा ताि�वक व ��य� व�तिु�थतीत कोणते फरक आढळतात. 
याची सकारण िममांसा ि�टलर यांनी केली. तथािप ताि�वक व �यावहा�रक पातळीवर या 
िस�ांतावर टीकाही केली जाते. 

01) वा�तवात कोण�याही िठकाणी समान �ाकृितक रचना आढळत नाही. आदश� 
�व�पा�या मैदानाची िख�टलरची संक�पना वा�तवात उत� शकत नाही. �यामळेु हा 
िस�दांत अयो�य वाटतो. 
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02) मुंबईसार�या महानगरी �दशेा�या आसपास�या भागात उतर�या दजा��या शहरांची 
�ेणी नसून काही मोजक� मोठी शहर े असतात व लहान शहरांना �ासून टाक�याची 
�ि�या तेथे घडत असते . अशा िठकाणी हा िस�ांत लागू पडत नाही. 

03) एका �ेणीतील शहरस�ंया व ित�या वर�या �ेणीतील शहरांची स�ंया यामधील 
पर�पर �माण कोणते असते यािवषयी मतभेद आहेत. 

04) स�या�या जलद वाहतकु�मळेु वसाहतीची �ेणी यो�य वाटत नाही. 

05) आधिुनक काळात िवमान,े र�ेव,े बोटी यामळेु मोठ मोठी शहर ेअिधक अिधक जवळ 
येऊ लागली . यामळेु दोन शहरां�या दर�यान असले�या व��यांवर मोठ्या शहरांचा 
�भाव चोहोबाजंूनी पडू लागला. �यामळेु एकच �थान म�यवत� �थान �हणून न रहाता 
�यास अनेक �पध�क �थाने िनमा�ण झाली. 

06) षटकोनावर आधा�रत �भाव �े�ा�या सांगाड्याम�य ेखरीखरुी माग� संरचना समािव� 
करण ेअवघड जाते . ता�वीक सांगाडा व व�तिु�थती यातील तफावत अशावळेी �प� 
होते.  

  या�कार�या िटकेत काही त�यांश असला तरी ि��टलर यांचा िस�ांत उपय�ु 
आहे. यात शंका नाही. एका िविश� गहृीतकाय� प�रि�थतीत केवळ आिथ�क हालचाल�चा 
�भाव होत असला तरी िख�टलर वण�न केले�या �कार�या क� ��थानाच ेजाळे तयार होत.े 
हे नाकारता येत नाही पौवाय� व पा�ा�य शहराचा ��य� �ादिेशक िवतरणाचा अ�यास 
करताना तौलिनक िववेचन कर�यासाठी क� ��थान िस�ांताची उपय�ुता मोठी आहे. 
स�ैांितक क� ��थाने व ��य�ातील क� ��थाने यातील फरक शकतो व अशी िम�नता का 
आहे. याची शा�ीय िममांसा करणे अिधक सलुभ होते. कोण�याही �दशेात शहरवाद 
शहरक� �ाची �या�ी व शहराशहरातील संबंध कस ेअसतात याच े�थम िव�ेषण कर�याच े
�ेय �िस� जम�न भूगोलत� िख�टलर, िख�टलरचा क� ��थान िस�ांताची आजकाल�या 
सशंोधनावर िवशेष छाप िदसनु येते. िकंबह�ना आजच े सांि�यिकय प�तीनसुार चालललेे 
भौगोिलक सशंोधन िख�टलरचा िस�ांतावर आधारीत आहे अस े�हट�यास वावग ेठरणार 
नाही. 

२.१४  समकालीन शहरी समाज 

 आधिुनक शहरांचा समाज हा पूव�-औ�ोिगक आिण औ�ोिगक काळातील 
समाजापे�ा वेगळा आहे. शहरी भाग िकंवा शहर े �य���या एकमेकांशी असले�या 
नातेसंबंधांवर �भाव पाडतात आिण �यांच ेवातावरण सामािजक संवादांना आकार देतात. 
सामािजक संवाद सामािजक गट तयार करतो, �या�ार े�ान आिण क�पनांची देवाणघेवाण 
होते.  जगभरातील समकालीन शहरी समाज सामािजक पर�परसंवादावर अिधक अवलंबून 
असतात. हे काम सहकाय�न ेपढेु नेलेजाते सामािजक सं�था, सं�था आिण संपूण� सामािजक 
�यव�थेसाठी पाया घालून सामािजक वा�तवाला स�म करते. सहकाया�िशवाय �य���या 
पलीकडे कोणतीही सं�था िवकिसत होऊ शकत नाही. सामािजक पर�परसंवादाची दसुरी 
बाजू �हणज ेसामािजक सघंष� आिण �पधा� होय. जे�हा दोन िकंवा अिधक लोक सामािजक 



 61

पर�परसंवादात एकमेकांना िवरोध करतात ते�हा सामािजक संघष� होतो. हे घडते कारण 
समाजात वेगवेगळे गट असतात आिण �यातील ��येकजण आपल ेिहत साध�याचा �य�न 
करतो. �याच�माण,े जे�हा दोन गट सामाियक केले जाऊ शकत नाहीत अशा �येयासाठी 
�य�न करतात ते�हा �पधा� होते. आधिुनक शहरी समाज अ�यंत �पधा��मक आहे कारण 
ससंाधनांवर (जमीन, सामािजक भांडवल इ.) िनयं�णासाठी लोक िकंवा गटांम�ये सतत 
�पधा� असते. 

  शहर ेभांडवल संचयाची क� � ेआहेत आिण त ेकेवळ आिथ�क आिण मानवी भांडवल 
असले�यांनाच आकिष�त करत नाहीत तर �यां�याकडे नसले�यांनाही आकिष�त करतात. 
�ामीण शहर े आिण खेड्यांमधून शहरी क� �ांकडे �थलांतर हा शतकानशुतके चाललेला 
मानवी �य�न आह,े जो औ�ोिगक �ांतीदर�यान वाढला कारण अिधकािधक लोक 
रोजगारा�या नवीन प�त��या शोधात शहरी भागात येऊ लागल.े 20 �या शतकात नवीन 
आिण अिधक काय��म वाहतूक प�ती, रोजगाराची िविवधता आिण समाजीकरणा�या 
वाढले�या संध�मळेु �थलांतरात सवा�त मोठी वाढ झाली. बह�तेक नवीन �थलांत�रत गट 
(वांिशक, धािम�क िकंवा वांिशक) शहराम�ये सामािजक आिण �थािनक अलगपणा �ारिंभक 
कालावधी अनभुवतात. अखेरीस, ते एकतर आ�मसात िकंवा संवध�न अनभुवतात.  
उदाहरणाथ� - नवीन देशात �थलांत�रत होण ेआिण यापढेु एखा�ाची मूळ भाषा न बोलण े
िकंवा �यां�या पारपंा�रक रीित�रवाजांच ेपालन करण ेयाला आ�मसात करण ेअस े�हणतात. 

दसु-या श�दात सांगायच े तर, जे�हा अ�पसं�याक सं�कृती सामािजक�र�या 
एकि�त होते आिण यजमान सं�कृती आ�मसात करत े आिण �ि�येत �यां�या मूळ 
रीित�रवाजांच े पैलू गमावते ते�हा आ�मसात होते. नवीन भूमीत �थाियक होणा�या 
�थलांत�रत आिण वांिशक गटांब�ल अनेकदा आ�मसातीकरण वापरले जाते. आ�मसात 
करण ेहे अमे�रकन इिम�शेन धोरणाचे म�ुय उि�� आहे, ज ेसमाजाला "िवतळणार ेभांडे" 
�हणून पाहतात, जेथे वैयि�क �थलांत�रत हे कालांतराने अमे�रकन सं�कृतीचा भाग 
बनतात. मूळ अमे�रकन लोकांच े म�ुय �वाहातील यरुोिपयन-अमे�रकन सं�कृतीत 
सां�कृितक आ�मसात करण ेहे सामा�य उदाहरणांपैक� एक आहे. 

  जसजसा काळ पढेु सरकतो तसतस े सां�कृितक �सार सां�कृितक लडँ�केप, 
प�ती, नवक�पना, क�पना बदल�यास कारणीभूत ठरतो, जस े काही गट आ�मसात 
कर�याचा �य�न करतात, काही इतर गट आ�मसात कर�याचा �य�न करतात. 
संवध�नाम�य े म�ुय �वाहातील सं�कृतीम�ये समान शोषण समािव� आहे, परतं ु
अ�पसं�याक गट िकंवा �थलांत�रत �यां�या ओळखीचे काही पैलू राखून ठेवतात. िवशेषत: 
कॅनडा, पि�म यरुोप, यनुायटेड �टेट्स आिण ओशिनयाम�ये गे�या काही वषा�त 
आंतररा��ीय �थलांत�रतांचा दर अभूतपूव� पातळीवर पोहोचला अस�यान,े अनेक 
�थलांत�रत आिण �यांना �वीकारणा�या समाजांमधील सां�कृितक मू�यांम�ये अंतर आह.े 
अशा �कार ेया �देशांम�ये एक�ीकरणापे�ा संवध�न अिधक सामा�य आहे. 

  वांिशक गट िकती �माणात आ�मसात करतात ह े देखील रा�या�या धोरणांशी 
संबिंधत आहे. कॅनडाम�ये, �थलांत�रतांच े आदश� आिण प�ती बह�सां�कृितकते�या 
संदभा�त तयार के�या जातात, जे देशाचे 1971 पासूनच े धोरण आह.े बह�सां�कृितकता 
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संवध�नाशी जवळून जोडलेली आह.े 20 �या शतका�या स�ुवातीपासून कॅनडाची 
लोकसं�या नाटक�य�र�या बदलत असताना, एकूण स�ंयते आिण वांिशक रचनेत हे धोरण 
लागू कर�यात आले. हे धोरण सव� कॅनेिडयन लोकांसाठी समानतेच े मह�व ओळखून 
देशा�या वाढ�या बह�लवादी �वभावाचे पालनपोषण कर�याचा हेतू आहे अस े पहावयास 
िमळते. 

  आ�मसातीकरण आिण सवंध�ना�यित�र�, अनेक शहरांम�ये सां�कृितक 
एक�ीकरण देखील होत.े सां�कृितक एक�ीकरण �हणजे नवीन अि�तीय सं�कृती िनमा�ण 
कर�यासाठी दोन िकंवा अिधक सं�कृत�च ेिम�ण होय. या संक�पनलेा बरय्ाचदा 'मेि�टंग 
पॉट' िस�ांत �हणून संबोधले जाते. कारण �या�या उ�ेशाम�ये ��येक सं�कृतीचे वैयि�क 
िवभाग समािव� केलेल ेअसतात जेणेक�न त ेइतरांशी मदुयांत िमसळ�यानतंर वेगळे होऊ 
शकत नाहीत. सां�कृितक एक�ीकरणाची संक�पना यनुायटेड �टेट्सम�ये स�ु झाली, 
कारण देशा�या लोकस�ंयेम�ये िविवध धािम�क, वांिशक आिण वांिशक पा��भूमी असले�या 
लोकांचा समावशे आहे, ��येकाला �यांचा वारसा आहे अस े पहावयास िमळत.े या 
संक�पननेे िव�मान सं�कृती जपली आिण लोकस�ंयेला एक� केल.े नवीन �थलांत�रतांनी 
यनुायटेड �टेट्सम�ये परदशेी सं�कृतीचा सराव स�ु ठेव�याऐवजी �यां�या सं�कृतीच े
िवभाग अमे�रकन सं�कृतीत योगदान देण ेअपेि�त होते. 

  भारतीय शहरांम�ये एक�ीकरण, संवध�न आिण सां�कृितक एक�ीकरण ही एक 
सामा�य �था आह,े कारण देशात िविवध धािम�क, वांिशक, सां�कृितक आिण पारपंा�रक 
पा��भूमीतील लोक राहतात. िववाह, सण इ. हे काही सामािजक �संग आहेत जेथे 
आ�मसात करण,े सं�कार करण े आिण सां�कृितक��्या एक� येणे सामा�य आह े असे 
पहावयास िमळत.े 

२.१५  �तरीकरण आिण �यावसाियक िवचलन-िनवासी पथृ�करण 

  जागितक�करणाचा शहरांवर खोलवर प�रणाम झाला आहे, कारण �यामळेु 
शहरांमधील �पधा� वाढली  आिण सामािजक �वुीकरण ती� झाले आहे.  सामािजक आिण 
आिथ�क िवषमता शहरी भागात ठळकपणे िदसून येते. जीवनशैली, खचा�ची वत�णूक, 
राह�याची िठकाणे, सेवांसाठी त े�या सिुवधांकडे जातात, यातील फरकांवर आधा�रत या 
सामािजक असमानता शहरी समाजात सामािजक अिल�ता आिण िवभाजन िनमा�ण 
करतात. अशा �कार,े सामािजक-आिथ�क ि�थती िकंवा सामािजक वगा��या आधार ेशहरी 
भागांच े �तरीकरण आिण िवभ� केल े जाऊ शकते. सामािजक वगा�ची �या�या 
पदान�ुमातील �य��च े गट �हणून केली जाते, सामा�यत: संप�ी, शै�िणक �ा�ी, 
�यवसाय, उ�पन्न आिण उपसं�कृती िकंवा सामािजक नेटवक� मधील सद�य�व यावर 
आधा�रत केले जाते. "वग�" या श�दाम�ये �ाम�ुयान े"उ�च", "म�यम", "कामगार वग�" यांचा 
समावेश होतो आिण "गरीब" हा या �णेीब� चरणांच ेवण�न कर�याचा लघलुेखन माग� आह.े 
उ�च वग� सं�था�मक नेत�ृव, बह�रा��ीय कंप�यांच े �मखु, �ित�ान, िव�ापीठे यांच े
�ितिनिध�व करतो अस ेपहावयास िमळत.े 
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  भांडवलदार तसेच  उ�च�ू लोकांकडे जमीन आिण इतर मालम�ा असतात आिण 
�यामळेु �यां�याकडे “स�ा” आिण “वच��व” असते. म�यमवग�, कदािचत जगातील सव� 
देशांमधील सवा�त मोठा वग� हा अिभयंता, लेखापाल, वक�ल, वा�तिुवशारद, िश�क, 
�यव�थापक आिण साव�जिनक आिण खाजगी सं�थांचे संचालक यांसार�या वै�ािनक 
आिण तांि�क �ान (सिुशि�त) गटाचे �ितिनिध�व करतो. या वगा�ला उ�च उ�प�न आहे 
आिण उ�च सामािजक �ित�ा असते.  �यावसाियक िविवधता म�यमवगा�म�ये (�हणजे 
उ�च म�यम, म�यम आिण िन�न-म�यम) मोजता येत नस�यामळेु, �याची यो�य�र�या 
�या�या करण ेकठीण आह.े 

कामगार वगा��या लोकस�ंयेम�ये बह�सं�य कम�चारय्ांचा समावेश होतो, जरी त े
कमी िशि�त िकंवा शाळा/कॉलेज सोडलेल ेअसल ेतरीही. मायकेल �वेग, कामगार वगा��या 
अ�यासातील एक अ�ग�य अ�यासक, कामगार वगा�ची �या�या "जे लोक जे�हा ते कामावर 
जातात िकंवा जे�हा ते नाग�रक �हणून काम करतात ते�हा �यां�याकड ेतलुननेे कमी श�� 
िकंवा अिधकार असतात. त े अस े लोक आहेत जे �यांची काम े कमी-अिधक जवळ�या 
देखरखेीखाली करतात, �यांचे �यां�या कामा�या वेगावर िकंवा साम�ीवर थोड े िनयं�ण 
असते, ज े कोणाचेही बॉस नाहीत." तर �ा�टवक� स�, फॅ�टरी मजूर हे पारपंा�रकपण े �लू 
कॉलर नोक�यांम�ये गुंतलेल े काही कामगार वग� आहेत. कामगार वग� आिण गरीब वग� 
यां�यात एक रषेा आहे. काही िठकाणी कामगार वगा�ला गरीब �हणून संबोधले जात.े कमी 
उ�प�न, कौश�याचा अभाव आिण िश�ण यामळेु या वगा�ला सवा�त कमी सामािजक दजा� 
�ा� झाला आहे. आिण �य��  या �यां�या वगा�त असतात, �याम�ये त े�यां�या वगा�तील 
मू�ये आिण वत�न िशकतात. तथािप, वगा��या गितशीलतेच े मूळ, काही भागांम�य,े 
सामािजक राजक�य चढ�या चढ�या िकंवा उतरत असताना राजक�य वगा��या सं�कृतीत 
देखील िवकास क� शकतात. 

िनवासी पृथ�करण 

  पथृ�करण हे सामािजक संरचने�या िविवध �ेण�म�ये सामािजक गट िकंवा 
उपसमूहां�या िभ�न �थानाचा संदभ� देत.े बह�तेक शहरांम�ये िनवासी �े� े आहेत जी 
वांिशकता, धम�, उ�प�न, वग� िकंवा इतर काही आिथ�क िकंवा सां�कृितक प�रवत�ना�या 
आधारावर �प�पण े ओळखली जाऊ शकतात. अशा �कार,े िनवासी पथृ�करण वांिशक 
िकंवा सामािजक-आिथ�क गटां�या �थािनक एका�तचेा संदभ� देत,े  �याचा प�रणाम बह�तेक 
वेळा शहरी जागांवर िनवास �थानावर होतो. अन��ट बज�स ही �य��  िनवासी पथृ�करणाच े
नमनुे आिण पातळी मोजणार े पिहल े होत.े  रिहवासी �े�ांम�ये सामा�यतः केवळ 
उपसमूहांची घरचे नाहीत तर सामािजक आिण सां�कृितक सं�थांचा समावेश होतो, जस े
क� �ाथ�ना�थळे, शाळा आिण �यवसाय, ज े सामािजक जीवनाचा एक मह�वाचा भाग 
आहेत. या कारणा�तव, या िवभ� �े�ांम�ये वेगवेग�या �माणात अवकाशीय िवभ�ता 
राखली जात,े जी मोठ्या शहरापासून वेगळी असते. 

 औ�ोिगक �ांतीदर�यान, वग� िवभाजन अिधक �प� आिण ती� झाले, कारण 
कामगार-वगा�च ेिज�हे कारखा�यां�या जवळ होते. आिण म�यमवग�य िज�ह ेिवशेषत: शहरी 
भागा�या बाहेरील भागात होत.े वांिशक िकंवा वांिशक पथृ�करण हा उ�र अमे�रकन आिण 
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यरुोपीय शहरांमधील पथृ�करणाचा सवा�त �मखु �कार आहे, जेथे वांिशक अ�पसं�याक 
गटां�या एका�ता आिण अलगावकडे ल�णीय ल� िदले गेले आह.े बह�तेक लोक यनुाटेड 
�टेट्सम�ये, आि�कन तसेच अमे�रक �दशेातील �ामीण दि�णेकडील शहरी भागाकउे 
तसेच ईशा�येकड ेआिण म�यपि�मी �दशेातून त े�थानांत�रत होत.े �यामळेु म�य पूव�तील 
अनेक शहरांम�ये धमा�वर आधा�रत पथृ�करण आढळू येते. यामळेुच दि�ण आि�केतील 
वण�भेदाचे औपचा�रक सं�था�मक�करण हो�यापूव�च, शहर ेवांिशक रषेांम�ये िवभागली गेली 
होती. 

 सामािजक पथृ�करण �बळ लोकस�ंये�या तलुनते अ�पसं�याक गटां�या 
�थािनक िवतरणाच े मू�यांकन करत.े एकमेकां�या जवळ राहणार े अ�पसं�याक गट 
एकमेकांना वेगळे मानतात. �यामळेु िवभ� प�रसरांमधील अ�पसं�याक गटांची मंडळी 
दैनिंदन पर�परसंवादा�ार े�यां�या सां�कृितक आिण धािम�क �था िटकवून ठेवू शकतात. ही 
मंडळी एक �वैि�छक �ि�या आहे जी एक मजबूत भावना ��थािपत करत,े सामािजक 
जाळे मजबूत करते आिण सामािजक संघष� कमी करत.े याउलट, शहरा�या प�रसरात 
िवखरुलेल ेअ�पसं�याक गट  हे िवभ� मानले जातात जेथे गहृिनमा�ण आिण / िकंवा �िमक 
बाजारपेठेतील भेदभाव �मखु आहेत, �यामळेु अनैि�छक पथृ�करण होते. आिण जरी 
पथृ�करण अगदी �प�पणे ओळखले जाऊ शकते, तरीही कोणत े �कार वेगळे होतात हे 
नेहमीच �प� नसते. तर �वैि�छक िकंवा अनैि�छक पथृ�करणाची पातळी िड�ी �व�पात, 
एका िठकाणाह�न दसु�या िठकाणी आिण वेगवेग�या अ�पसं�याक गटांम�ये बदलत.े  

घे�ो ह ेदीघ�कालीन भेदभावाचे उ�पादन आहेत. येथे, �बळ समाज अ�पसं�याक 
गटावर जातीय िकंवा वांिशक भेदां�या आधार े िवभ� हो�याच े आिण �याला किन� 
मान�याच े साधन �हणून पथृ�करण लादतो अस े पहावयास िमळत.े उदाहरणांम�य े
यनुायटेड �टेट्समधील अनेक शहरांम�ये आि�कन अमे�रकन आिण िह�पॅिनक अमे�रकन 
लोकांच ेपथृ�करण समािव� आहे ह ेपहावयास िमळत.े याउलट ए��ले�ह हे अ�पसं�याक 
गटांच े �थािनक क� � आहेत जे �यां�या �वतः�या आिथ�क, सामािजक िकंवा सां�कृितक 
प�त�च ेसंर�ण करतात. अनेक पूव� अमे�रकन िकंवा यरुोपीय शहरांमधील �यू िज�हे िकंवा 
व�ती �े�े ही व�तीची उदाहरण ेआहेत. याव�न वसाहती भदेभाव, दो�ही�या संयोजनामळेु 
िनमा�ण होतात. परतं ु ते शहरी लडँ�केपम�ये वसाहती िकंवा एखादया व�तीपे�ा कमी 
िटकून असतात. जे�हा अ�पसं�याक आिण �बळ लोकस�ंयेतील फरक तलुननेे कमी 
असतो आिण अ�पसं�याकांच े पथृ�करण हे समाजात आ�मसात हो�यासाठी एक 
ता�परुती पायरी असते ते�हा वसाहती तयार होतात.  1920 आिण 1930 �या दशकात 
उ�र अमे�रकेतील अनेक शहरांम�ये �थलांत�रतांच े�वागत �े� वसाहती �हणून िवकिसत 
झाले. िनवासी पथृ�करणाम�ये आिथ�क श�� देखील मह�वपूण� भूिमका बजावतात, जेथे 
शहरांमधील िनवासी �े�े म�ुयतः उ�प�न, संप�ी आिण सामािजक वग� (�हणज े
प�रसरातील घरांसाठी पैस े दे�याची �य��ची �मता) �ार े ओळखली जातात. आज�या 
जगातील शहरांम�ये आिथ�क पथृ�करण वाढत आहे. बरय्ाच �करणांम�ये, जे�हा िविश� 
सां�कृितक गटांच ेसद�य आिण �ाम�ुयाने नवीन �थलांत�रतांच ेउ�प�न कमी असते ते�हा 
आिथ�क पथृ�करण आिण सामािजक पथृ�करण एक� होते. सामािजक असमानता, 
क�याणकारी �यव�था आिण गहृिनमा�ण �यव�था बदलणारी आिथ�क संरचना आिण 
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जागितक जोडणीची पातळी हे सामािजक-आिथ�क पथृ�करणास कारणीभूत ठरणार े चार 
मह�वाचे घटक आहेत. 

  लोकां�या ऐि�छक िकंवा अनैि�छक पथृ�करणामळेु, िनवासी पथृ�करण िविवध 
सामािजक गटां�या एक�ीकरण आिण एक�ीकरणा�या �येयािव�� काय� करते. संसाधने 
आिण सिुवधा शहरी जागांवर असमानपणे िवतरीत के�या जात अस�यान,े उ�च पातळीच े
पथृ�करण हे �िमक बाजारातील सहभाग, िश�ण, सं�कृती आिण राजकारणातील 
सामािजक संधी कमी करणार ेएक मह�वाचे घटक अस�याच ेमानले जात.े 

२.१६  शहरी िवषमता आिण वैि�कता 

   जलद जागितक शहरीकरण सामा�यत: सामािजक-आिथ�क उ�पादकता वाढीशी 
संबिंधत आह,े परतं ु यामळेु ती� असमानता देखील िनमा�ण होत.े सामािजक-आिथ�क 
िवषमता िवभाग िनयम, अितप�रिचत ओळख, घरां�या िकंमती, गुंतवणकु�च ेनमनेु इ�यादी 
गो��म�ये �य� केली जाते. िविवध कारणांमळेु िव�मान �यावसाियक िभ�नता आिण 
िनवासी पथृ�करण यामळेु शहरांमधील सव� पैलूंम�ये िवषमता िनमा�ण होते. 

   'कॉ�मोपॉिलटन' हा श�द �ीक श�द kosmopolitēs ('जगाचा नाग�रक') पासून 
आला आह.े आिण नैितक, आिण सामािजक-राजक�य त�व�ानातील िविवध मह�वा�या 
��यांच ेवण�न कर�यासाठी वापरले गेले आहे जे एकाच वेळी खूप जनु ेआिण तलुननेे आहे. 
कॉ�मोपॉिलटॅिनझम या श�दाचे अनेक अथ� आहेत आिण बह�तेक वेळा एखा�ाला 
अ�याधिुनक आिण शहरी अथ� लाव�यासाठी वापरला जातो. अशा �कार,े कॉ�मोपॉिलटन 
सं�कृती बह�धा मोठ्या, आंतररा��ीय �तरावरील शहरांशी संबंिधत असते. वैि�कतेच े
अनेक �कार आहेत - धािम�क आिण धम�िनरप�े, तसेच परुाणमतवादी आिण उदारमतवादी. 
कॉ�मोपॉिलटॅिनझमची उ�प�ी बह�तेकदा शा�ीय �ीस कालखडंात केली जात.े 
पनुजा�गरणा�या काळात, कॉ�मोपॉिलटॅिनझमला पा�ा�य बिु�जीवी लोकांम�ये नवीन माग� 
सापडला. 1795 म�ये, इमॅ�यएुल कांट�या "शा�त शांती" या िनबधंाने हे त�व िदल ेक� य�ु 
टाळ�याचा सव��म माग� �हणजे सव� मानवांना समान वागणूक देणे; �यान ेरा��ां�या लीगचा 
��ताव देखील मांडला िजथे �यान ेएका वैि�क जगाची क�पना केली िजथे सै�य संप�ुात 
आणल े गेले आिण मानवांना �ाितिनिधक जागितक सं�थे�या अतंग�त शासन केले गेले. 
काही समी�कांनी �ितसादात असा यिु�वाद केला क� कांटची ि�थती िवसंगत होती कारण 
�यां�या मत,े रा�यांमधील िनसगा��या ि�थतीवर पूण�पणे मात कर�याचा एकमेव माग� �हणज े
नंतर�या लोकांसाठी जबरद�ती श�� असले�या फेडरशेन यिुनयनम�ये �वशे करण.े 

  कॉ�मोपॉिलटॅिनझम सव�� मानवी जीवनाला अधोरिेखत करणारी समानता करतो, 
एक "कि�पत समदुाय" असते जी  जगभरात िव�तारते. नैितक कॉ�मोपॉिलटिनझम हा 
सवा�त सामा�य कॉ�मोपॉिलटिनझम आह.े �ाचीन कॉ�मोपॉिलटॅिनझम मूलभूतपणे 
मानवांना मदत कर�यासाठी एक 'नैितक' वचनब�ता अस�याने, समकालीन नैितक 
त�व�ानाने मूलभूत मानवी ह�क आिण �याय यांचा आदर आिण �ो�साहन दे�या�या 
कत��यावर जोर िदला जातो. नैितक विै�कता कधी कधी राजक�य िव�सुंदरी होऊ शकते. 
येथे, काही क� �ीकृत जागितक रा�याचे समथ�न क� शकतात, काही मया�िदत स���या 
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श���या �यापक जागितक सं�थेसह फेडरल �यव�थेची बाजू घेऊ शकतात, काही 
आंतररा��ीय राजक�य सं�थांना दखेील �ाधा�य देऊ शकतात �यांची �या�ी मया� िदत 
आहे आिण िविश� िचंतांवर ल� क� ि�त क� शकतात (उदा., य�ु ग�ुह,े पया�वरण संर�ण), 
आिण काही पूण�पणे िभ�न पया�याच े र�ण क� शकतात. िस�ांतकारां�या स�ंये�या 
��ीकोनातून, वा�तिवक वैि�क िस�ांतान ेमानवी �य���या गरजा आिण िहतसंबंधांना थेट 
संबोिधत केल ेपािहज े- जागितक नाग�रक �हणून - अ��य� ऐवजी, रा�य नाग�रक �हणून, 
जे िविश� रा�यांम�ये �यां�या सद�य�वा�ार े आह.े िशवाय, सां�कृितक 
कॉ�मोपॉिलटिनझम िविश� स�ंकृतीशी अन�य संल�नकांना नकार देतो. �यामळेु एक�कडे, 
कॉ�मोपॉिलटन सां�कृितक िविवधतेला �ो�साहन दतेो आिण बह�सां�कृितक मेलंजची 
�शंसा करतो आिण दसुरीकड,े कॉ�मोपॉिलटन मजबूत रा��वाद नाकारतो. 

कॉ�मोपॉिलटन अ�पस�ंयाक सं�कृत��या ह�कांचाही आदर करत ‘सं�कृती�या 
ह�कांच’े जोरदार समथ�न करते. आिथ�क िव�शैलीवाद कदािचत त�व�ांम�य ेकमी आिण 
अथ�शा�� आिण िविश� राजकार�यांम�य,े िवशेषत: जगातील �ीमतं दशेांम�ये अिधक 
�माणात संरि�त आह.े म�ु �यापार आिण िकमान राजक�य सहभागासह एकाच जागितक 
आिथ�क बाजारपठेेचे सा�ीदार असावेत. शीतय�ुा�या समा�ीमळेु आिण बाजारा�या 
अथ��यव�थेची वाढती पोहोच यामळेु अिलकड�या वषा�त पूण�पणे जागितक�कृत 
बाजारपेठेची इ�छा ती� झाललेी पहावयास िमळते. तथािप, िवशाल आतंररा��ीय आिथ�क 
िवषमते�या सम�यचेे आिंशक कारण �हणून आिथ�क िव�शैलीवादावर टीका केली जाते. 

२.१७  उ��ांत आिदवासी समाजाची वैिश�्ये - �थािनक िवतरण - 
भारतीय उदाहरणे 

 सामािजक संघटनेच े पिहल े मोठे �व�प �हणज े जमात. जमातीची �या�या 
पारपंा�रक समाजात सामािजक, आिथ�क, धािम�क िकंवा र�ा�या ना�याने, सामा�य 
सं�कृती आिण बोलीसह जोडलेली कुटंुबे असलेली सामािजक िवभागणी �हणून केली जाते. 
जमातीम�ये काही गणु आिण वैिश�्य े असतात �यामळेु ती एक अि�तीय सामािजक-
सां�कृितक आिण राजक�य अि�त�व बनते.  टोळी एकमेकांना "र�" आिण "बंध�ुव" या 
भावनेन े ओळखते जी ��येक समाजाचा पाया असतो. जरी जमाती आिण कुळां�या 
आधिुनक आव�ृया आिदम लोकांपे�ा अगदी वेग�या वाटत अस�या तरी, कालांतरान,े 
िविश� िठकाणी या �व�पाची प�रप�वता समाजा�या जातीय, भािषक, धािम�क आिण 
नागरी परपंरांसह समाजा�या मूलभूत सं�कृतीची �या�या केली जाते. आिदवास�म�य े
�ादेिशकतेची भावना जा�त आहे कारण त े एका िविश� �दशेाशी जोडलेल े पहावयास 
िमळते. मानववंशशा�� भट�या िवम�ुां�या िशकारी जीवनापासून अिधक �थाियक, 
कृषी�धान, खेड्यातील जीवनशैलीपय�त जमात�ची उ��ांती शेधल ेजातात. एका जमातीच े
इतर समदुायांशी जवळजवळ नग�य संबधं असतात. ती �वतःची सं�कृती िवकिसत 
कर�याकडे झकुत े आिण �हणूनच मानववंशशा�ीय सािह�यात आिदवासी समदुायांना 
‘सां�कृितक िवलग’�हणून ओळखल े जातात. सव�साधारणपण,े आिदवासी समाज 
वैिश�्यपूण�पणे एक 'सम�' समाज आहे. 
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 वेगवेग�या देशांम�ये, जमात�ना �यांची नावे आहेत. ऑ��ेिलयाम�ये या लोकांना 
‘अ बॅो�रिजन, तर �यूझीलंडम�ये ‘माओरी, कॅनडाम�ये ‘फ�ट� नेश�स’आिण अमे�रकेत 
‘�वदेशी लोक’�हणून ओळखले जातात. हे लोक �यां�या �दशेात वसाहत हो�यापूव� 
�यां�या देशांम�ये अि�त�वात होते, �यामळेु मूळ/पूव�ची व�ती िनमा�ण झालेली पहावयास 
िमळते. आिदवास�ना भारतात ‘आिदवासी’ या नावानहेी ओळखले जात.े जगातील इतर 
कोण�याही देशा�या तलुनते भारतात सवा�िधक आिदवासी लोकसं�या पहावयास िमळते 
कारण �यात समुार े ६४५ िविवध �कार�या जमाती आहेत.  भारतातील जवळपास सव� 
रा�ये आिण क� �शािसत �दशेांम�ये जमाती पहावयास िमळतात. 

   भारता�या म�य आिण ईशा�य भागात �बळ आिदवासी प� ेपहावयास िमळतात. 
ते �यां�या भाषा, सां�कृितक प�ती, सामािजक सं�था, �यवसाय, सा�रतेचे �तर, 
शारी�रक वैिश�्य,े अिध�िहत वैिश�्यांची िड�ी, लोकसं�याशा�ीय वैिश�्य ेआिण आिथ�क 
िवकासा�या �तरांनसुार िव�ततृ िविवधता दश�वतात. उदाहरणाथ� – मेघालयातील गारो 
आिण खासी, मातसृ�ाक आहेत तर म�य भारतातील बह�तेक जमाती, जस ेक� मुंडा आिण 
ओरांस, �खरपणे िपतसृ�ाक आहेत. दादर आिण नगर हवेली आिण अ�णाचल �दशे�या 
आिदसम�ये बह�प�नी�व (एका प�ुषाच े दोन िकंवा अिधक ि�यांसह सामािजक�र�या 
मा�यता�ा� िमलन) �वीकारल ेजाते, तर बह�प�नी (एका �ीच ेएकाह�न अिधक प�ुषांसह 
सामािजक मा�यता�ा� िमलन) �चिलत आहे. िमझोराम�या जमात�मधील सा�रता दर 
90% आहे आिण उ�र �देशातील जमात�म�य े सवा�त कमी सा�रता दर (0.06%) 
न�दवला गेला आहे. आिथ�क��्या, जमाती �वयंपूण�  आहेत कारण ते िनवा�ह अथ��यव�थेवर 
आधा�रत असते. आिदवासी समाज हे साधे समाज आहेत कारण �यांच ेसामािजक संबंध 
�ाम�ुयाने कौटंुिबक आिण नातेसंबधंांवर आधा�रत असतात. तसेच, �यां�याकड ेकोणतेही 
कठोर सामािजक �तरीकरण पहावयास िमळत नाही. 

  'जमाती' हा श�द वसाहती काळापूव� जंगलात आिण ड�गरात राहणा�यांशी 
संबिंधत होता. औपिनविेशक कालखडंात, जमात�चा संदभ� देणा�या नामकरणात 
एकापाठोपाठ एक फेरबदल कर�यात आले, �यात �ाम�ुयाने ड�गरी आिण जगंली जमाती, 
आिदम जमाती िकंवा मागास जमाती यासार�या जनगणनतेील वण�ना�मक िवशेषणांम�ये 
बदल केल े गेले. भारता�या जनगणननेसुार (2011), भारतातील जमात�ची एकूण 
लोकसं�या समुार े104.3 दशल� आहे, जी देशा�या लोकस�ंये�या अंदाज े9% आहेत. 
भारतीय रा�यघटनेने भारतातील आिदवासी समदुायांना संिवधाना�या ‘अनसूुची 5’ अतंग�त 
मा�यता िदली आहे. �यामळेु या जमात�ना ‘अनसूुिचत जमाती’ �हणून ओळखले जाते. 

  जरी आिदवासी लोक सां�कृितक वारसा आिण कला आिण ह�तकले�या 
कौश�यान े सम�ृ आहेत, तरीही त े उ�च िश�णा�या बाबतीत तसेच जीवना�या इतर 
पैलूंम�ये दलु�ि�त आहेत. वषा�नवुष�, िविवध सरकारी धोरण े िविवध िवकासा�मक उपाय 
(उ�च उ�प�न, नोक�यांम�ये आर�ण आिण उ�च िश�ण शै�िणक सं�था) स�ु क�न 
आिदवास��या उ�थानावर ल� क� ि�त करतात. जरी, ते �गती�या संपका�त आले आहेत 
आिण गो�ी पूव�प�ेा चांग�या वळ�या आहेत, तरीही अलीकड�या काळातही जमाती 
�गती�या शय�तीत खूप माग ेआहेत. अनसूुिचत जमाती आिण िवम�ु जमाती हे अजूनही 
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भारता�या लोकस�ंयेतील सवा�त कमकुवत वग� आहेत, पया�वरणीय, आिथ�क आिण 
शै�िणक कोनातून, �यामळेु भारता�या ग�रबीच ेरा� बनतचाललेला आह.े 

जात�च ेिवशषे िवतरण - 

म�य �दशे, महारा��, ओ�रसा, राज�थान, गजुरात, झारखंड, छ�ीसगड, आं� �दशे, 
पि�म बंगाल आिण कना�टक या रा�यांम�ये अनसूुिचत जमात�ची सवा� िधक स�ंया आह.े या 
रा�यांम�ये देशातील एकूण अनसुूिचत जमाती लोकस�ंयेपकै� 83.2% लोकसं�या आह.े 
आसाम, मेघालय, नागालडँ, ज�मू आिण का�मीर, ि�परुा, िमझोराम, िबहार, मिणपूर, 
अ�णाचल �दशे आिण तािमळनाडू, दसुरीकडे, एकूण अनसूुिचत जमाती�या 
लोकसं�ये�या आणखी 15.3% आहेत. उव��रत रा�ये/क� �शािसत �दशेांचा वाटा नग�य 
आहे.  ल��ीप आिण िमझोरामम�ये नागालडँ आिण मेघालय �यानतंर भारतातील 
अनसूुिचत जमाती एकूण लोकस�ंये�या सवा�त मोठ्या �माणात आहेत. म�य �दशेात 
अनसूुिचत जमात�ची स�ंया सवा�त जा�त असून �यापाठोपाठ ओ�रसाचा �मांक लागतो. 

  भारतातील काही सामा�य जमाती आहेत – संथाल (पि�म बंगाल आिण िबहार, 
झारखंड, ओिडशा आिण आसाम�या काही भागात मोठ्या �माणावर आढळतात), ग�ड 
(म�ुयतः म�य भारतात आढळतात), िभ�ल (राज�थान, गजुरात, म�य �दशेातील 
िज��ांम�ये आढळतात) , महारा�� आिण ि�परुा), ओरांस, मुंडा (म�ुयतः छोटा नागपूर 
पठार �दशेात ि�थत आहे आिण बह�तेकदा झारखंड, पि�म बंगाल�या काही भागांम�य े
आढळतात, छ�ीसगढ, िबहार आिण ओिडशा) बंजारा, ग�ुजर, बखरवाल, भिुतया 
(िस�क�म आिण पि�म बंगाल�या उ�रकेडील भूप�रवेि�त �दशेाच े वच��व), इ�लास 
(तािमळनाडू, कना�टक, आंध्र �दशे आिण केरळ�या काही भागात आढळतात), टोटो (एक 
पि�म बंगाल�या जलपाईगडुी िज��ातील तोतोपारा या गावात राहणार े एकटे आिदवासी 
गट), बोडो (उ�च आसाम आिण नागालडँ आिण पि�म बंगाल�या काही भागात 
आढळतात), वारली िकंवा वरली जमाती (महारा��, गजुरात आिण म�य �दशेात 
आढळतात) इ. 

२.१८  सारांश 

      �ािचन काळातील समाजात िशकारी आिण गोळा करणारय्ांचा समावेश होता, �यांना 
अनेकदा भटके अस ेसंबोधले जाते कारण गितशीलता ही �यांची जग�याची रणनीती होती.  
�यांची आिथ�क साधन े आिण सामािजक-सां�कृितक �ि�या सोपी, मूलभूत आिण 
एकसमान होती कारण त ेपूण�पणे पया�वरणावर अवलंबून होते. हळुहळू िशकारी आिण गोळा 
करणा�यांकडून कृषी�धान समाजात सं�मण होत गेल.े कृषी �ांतीने लोकांच े �यां�या 
भौितक आिण सामािजक वातावरणाशी असलेले नाते पूण�पण े बदलले. यान े एक नवीन 
स�यता िवकिसत केली �याचा समाज, अथ��यव�था, सं�कृती, सामािजक रचना आिण 
राजक�य सघंटना आहे. औ�ोिगक �ांतीमळेु कदािचत शंभर वषा��या कालावधीत कृषी 
सोसायटय़ांच े लवकरच औ�ोिगक सोसायटीत �पांतर झाले. जसजसे समाज कृषी 
�े�ाकडून औ�ोिगक यगुाकडे वळत गेले, तसतस े �ीमंत आिण गरीब यां�यातील 
सामािजक-आिथ�क दरी �ंदावत गेली आिण एक नवीन सामािजक-सां�कृितक फूट िनमा�ण 
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झाली जी शै�िणक पातळी, सां�कृितक प�र�कृतता आिण औ�ोिगक �े�ांमधील वैचा�रक 
अिभमखुतेवर �ितिबिंबत झालेली पहावयास िमळत.े औ�ोिगक�करणा�या ट��यांनी 
माय�ोइले��ॉिनक �ांतीसह इले��ॉिन�स उ�ोगाची झपाट्याने ओळख क�न िदली. 
स�ुयवि�थत मािहती आिण �ान उ�ोगा�या अभूतपूव� वाढीमळेु नॉलेज सोसायटीची 
िनिम�ती झाली. या यगुात सघन मोठ्या �माणावर �थलांतर, बह�सां�कृितक समदुायांची 
िनिम�ती आिण पा�ा�य सं�कृतीचा जगा�या सव� �े�ांम�य ेिव�तार पाह�यात आला. 

  �ामीण समाज सामा�यतः िनसगा� ने एकसंध असतो आिण पारपंा�रक मू�ये, 
सं�कृती आिण लोकमागा�चा �वज वाहक असतो. भारतात, �ामीण समाज ही एक 
गुंतागुंतीची सं�था आहे िजथे सामािजक रचना जाती�या पदान�ुमान े �भािवत आह.े 
िविश� जातीसमूहांची घर े कोण�या िदशेला आहेत आिण लोकां�या घरापासून शेतापय�त 
आिण बाजारपेठेपय�त�या दैनिंदन हालचाल�चे �व�प जाती�या घटकांव�न ठरवले जात 
अस.े पदान�ुमातील रकँ िजतका कमी असेल िततके �या जातीचे �थान व�ती�या 
क� �ापासून दूर असेल. जरी खेड्यांम�ये पारपंा�रक जीवनप�ती स�ु असली तरी, 
समकालीन �ामीण समाजातील अनेक �े�ांम�य ेव�तीची �थािनक सघंटना बदलली आह.े 
शहरी समाजात, वेगवेग�या सामािजक-सां�कृितक पा��भूमीतील लोक एकमेकांशी संवाद 
साधतात, सं�कार करतात, आ�मसात करतात आिण सां�कृितक��्या एक� होतात. 
तथािप, सामािजक आिण आिथ�क असमानता शहरी समाजाला सामािजक वगा�नसुार 
िवभािजत करत.े �याच ओळीत, िनवास�थानां�या िनवडीम�ये सामािजक-आिथ�क िवषमता 
अितशय ठळकपणे िदसून येतात.  

       शहरी आिण �ामीण समाजासोबतच िवशेषत: भारतात आिदवासी समाज अि�त�वात 
आहेत, �यात िविश� गणु आिण वैिश�्य ेआहेत �यात एक अि�तीय सामािजक-सां�कृितक 
आिण राजक�य अि�त�व आहे. भारता�या जनगणननेसुार (2011), देशा�या एकूण 
लोकसं�ये�या 9% जमाती आहेत. भारतीय रा�यघटनेन े भारतातील आिदवासी 
समदुायांना संिवधाना�या ‘अनसूुची 5’ अतंग�त मा�यता िदली आहे. �यामळेु या जमात�ना 
‘अनसूुिचत जमाती’ �हणून ओळखले जाते. 

२.१९  तुमची �गती तपासा 

� 01 चूक िकंवा बरोबर 

a जागितक�करणामळेु नॉलेज सोसायटीची वाढ झाली. 

b सं�मणाचा झोन शहरी भाग आिण �ामीण भाग िवभािजत करतो. 

c रकँ-आकाराचा िनयम भारतीय शहरांचे उ�म �कार ेवग�करण करतो. 

d मानच ेमॉडेल हॉयट आिण बग�स िसटी मॉडेलचे संयोजन होते. 

e वण�भेद �णालीन ेदि�ण आि�केम�ये वांिशक पथृ�करण सं�था�मक केले. 
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�.2. �रका�या जागा भरा 

a) ____________ आिण ____________ ह ेजाितसंरचनचेे घटक आहेत. 

b) __________ यूएसए मधील वांिशक गटांम�ये िनवास�थान वेगळे करते. 

c) _________________ �हणाल ेक� शहरांम�ये से�टर असतात. 

d) जेफरसनन े�यां�या अ�यासात ____________ न े�ाइमेट शहर आिण _________ 
देशांमधील पढुील सवा�त मोठ्या शहरांमधील ________________तपासल.े 

e) लॅिटन अमे�रकेतील म�यवत� शहर ___________________ आिण 
________________ म�ये िवभागल ेगेल ेआहे. 

�. 3. एकािधक िनवड �� 

1. शहरी संरचने�या एका� झोन मॉडेलम�ये, झोन IV चा संदभ� ______________ 
आहे 

a �वास करणे 

b सं�मण 

c िनवासी 

d उचच् उ�प�न गहृिनमा�ण 

2. शहरां�या �णाल�मधील �णाली �हणून शहरांचा उ�लेख _______________ यांनी 
केला होता 

a होमर हॉयट 

b ओ'कॉनर 

c लॅरी फोड� 

d ज.ेएल. बेरी 

3. शहरी िठकाणांची पदान�ुम __________ �या आधार ेिनि�त केली जात े

a �े�फळ 

b काय� 

c लोकस�ंयेचा आकार 

d वरील सव� 
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4. ____________ हे दीघ�कालीन भेदभावाचे उ�पादन आहेत 

a ए��ले�हज 

b व�ती 

c झोपडप�ी 

d गेट्ड समदुाय 

5. ______________ अंतग�त भारतीय रा�यघटनेन े जमात�ना 'अनसूुिचत जमाती' 
�हणून मा�यता िदली आहे. 

a अनसूुची 5 

b अनसूुची 7 

c अनसूुची 3 

d अनसूुची 9 

�. 4. खालील ��ांची उ�र े�ा 

1. एक समाज आिदम त े�ान समदुायात कसा िवकिसत झाला हे �प� करा. 

2. �ामीण समाज आिण शहरी समाजा�या सामािजक संरचनेतील फरक समोर आणा? 

3. भारतीय शहरांचे आकारशा� यूएसए शहरांप�ेा कस ेवेगळे आहे त े�प� करा. 

4. नागरी वसाहत��या पदान�ुमावर तपशीलवार न�द िलहा? 

5. भारतातील आिदवासी समाजा�या उ��ांतीब�ल चचा� करा. 

२.२०  �व-िश�ण ��ाचंी उ�र े

1.a. खर े

1.b. खोटे 

1.c. खोटे 

1.d. खर े

1.e. खर े

2.f. श�ुता, �दूषण 

2.b. रगं रखेा 

2.c. होमर हॉयट 

2.d. �ाइमेट िसटीचा कायदा, आकार संबधं, 51 

2.e. एक सीबीडी, एक बाजार 
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3.1. c 

3.2. d 

3.3. a 

3.4. b 

3.5. a 

२.२१  तािं�क श�द आिण �यांचा अथ� 

Acculturation - The process by which an ethnic group is absorbed into a 
larger society while retaining aspects of distinct identity. 

Assimilation - The process by which an ethnic group is absorbed into a 
larger society and loses its own identity. 

Central business district (CBD) - The social, cultural, commercial, and 
political center of the city; usually characterized by high-rise office and 
residential towers, key municipal government buildings, and civic 
amenities. 

Central place - An urban center that provides goods and services for the 
surrounding population; may take the form of a hamlet, village, town, city, 
or megacity.  

Central place theory - A theory to explain the spatial distribution of 
urban centres with respect to their size and function. 

City - A legally incorporated self-governing unit; an inhabited place of 
greater size, population, or importance than a town or village. 

Class - A large group of individuals of similar social status, income, and 
culture. 

Conurbation - A continuously built-up area formed by the coalescing of 
several expanding cities that were originally separate. 

Core–periphery - The concept that states are often unequally divided 
between powerful cores and dependent peripheries. 

Gentrification - A process of inner-city urban neighbourhood social 
change resulting from the in-movement of higher-income groups; 
originates from gentry, a term referring to people of high social standing 
and immediately below those of noble birth. 
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Hinterland - The market area surrounding a central place; the spatial 
area from which the providers of goods and services in a central place 
draw their customers. 

Location theory - A body of theories explaining the distribution of 
economic activities. 

Multiculturalism - A policy that endorses the right of ethnic groups to 
remain distinct rather than to be assimilated into a dominant society. 

Primate city - The largest city in an urban system, usually the capital, 
which dominates its political, economic, and social life; a city that is more 
than twice the size of the next largest city in the system. 

Segregation - The spatial separation of population subgroups within the 
wider urban population. 

Slum - A heavily populated informal settlement, usually located within 
the urban core, and characterized by poverty, substandard housing, 
crime, and a lack of sanitation, water, electricity, or other basic services; 
common in less developed world cities today and in more developed 
world cities in the 19th  and early 20th centuries. 

Society - The interrelationships that connect individuals as members of a 
culture. 

Squatter settlements - A shanty town; a concentration of temporary 
dwellings, neither owned nor rented, at the city’s edge; related to rural-to-
urban migration, especially in less developed countries. 

Suburb - A residential or mixed (residential and employment) use area 
on the periphery of the city, typically displaying some degree of 
homogeneity in terms of economic, social-cultural, and/or built form. 

Urbanization - The spread and growth of cities; an increasing proportion 
of a population living in urban areas (cities and towns). 

Urban sprawl - The largely unplanned expansion of an urban area into 
rural areas. 

Urban structure - The arrangement of land uses in cities; related to 
urban morphology. 
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२.२२  काय� 

List down in detail about the ghettos, enclaves, and gated communities 
of India.  

२.२३  पुढील अ�यासासाठी संदभ� 
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३  
मानवी समाजाशी असणारा सवंाद-सामािजक-सा�ंकृितक 

ओळख - आिण नमनु े

 

या पाठा�या अ�यायातून तू�ही खालील वैिश�्य ेसमजून घेऊ शकाल: 

घटक रचना  

३.१ उ�ी�े  

३.२ ��तावना 

३.३ िवषय चचा� ` 

३.४ तातकालीन सां�कृित क� �ाचा उदय आिण िवकास 

३.५  सां�कृित क� �ाचा �सार – वेगळेपणा आिण पथृ�करण 

३.६  वांिशक गट- जैिवक िवचलन – एकि�करण - आ�मसात कर�याची �ि�या- वत�णूक 
आिण संरचना�मक 

३.७ संबंिधत म�ु े- रा�� आिण रा�यांचा आधार �हणून भाषा 

३.८ सं�कृती क� �े 

३.९ भाषचेी उ��ांती – भाषचेा �सार - भािषक �ांतांचा िवकास 

३.१० भारतातील भािषक िवभाग 

३.११ धम� - समकालीन गितशीलता - �मखु धमा�चे �थािनक नमनेु 

३.१२ रा��-रा�यां�या िनिम�तीम�ये धमा�ची भूिमका 

३.१३ वांिशकतचे ेप�रणाम आिण धम�, भाषा, वंश 

३.१४ �पधा�, सघंष� आिण वाटाघाटी 

३.१५ सारांश 

३.१६ तमुची �गती तपासा 

३.१७ �वा�याय ��ांची उ�र े
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३.१८ तांि�क श�द आिण �यांचा अथ� 

३.१९ काय� 

३.२० पढुील अ�यासासाठी संदभ� 

३.१ उ�ी� े 

या पाठा�या अखेरीस त�ुही ह ेक� शकाल – 

  स�ुवातीची सां�कृितक ओळखा, सां�कृितक क� �ाचा �सार आिण संक�पना 
तू�ही समजू शकता वांिशक गट, भाषांची उ��ांती आिण �मखु धमा�चे �थािनक �व�प 
याब�लची मािहती तू�ही जाणून शकता. वंश, धम�, भाषा आिण वांिशकतेच ेप�रणाम समजू 
शकता. 

३.२ ��तावना 

  या पाठात आपण �ारिंभक सां�कृित क� � कशी िवकिसत झाली आिण �याचा 
�सार कसा झाला याचा अ�यास या पाठात िदला आह.े  तसेच िविवध वांिशक गट आिण 
�यांची वैिश�्य ेदेखील या िठकाणी िदला आहे. भाषांची उ��ांती आिण जागेवरील �याचा 
�सार आिण भािषक �ांतां�या उ��ांतीब�ल या पाठात िदली आहे.  हा अ�यास वेगवेग�या 
�े�ात वंश, धम�, भाषा आिण वांिशकते�या प�रणामांवर �काश टाकू शकेल. 

३.३ िवषय चचा�   

  जगभरात िविवध सं�कृती आहेत. सां�कृितक क� �े ही अशी �े�े आहेत �यातून 
सवा�त �भावी सां�कृितक क�पना पसर�या आहेत.  सां�कृितक �सारही झाला आहे. 
वंशानसुार आपण मानवजातीचे वेगवेग�या वगा�त िवभाजन केल े गेले आह.े  सां�कृितक 
पर�परसंवादामळेु िविवध सं�कृत�चा िमलाफ झाला आहे. भाषा हा सं�कृतीचा एक 
मह�वाचा भाग आहे आिण भाषचेा �सार �यानूसार झालेला पहावयास िमळतो.  रा��ां�या 
िनिम�तीम�ये धम� मह�वाची भूिमका बजावतो. जगा�या िविवध भागांम�य ेवंश, धम�, भाषा 
आिण वांिशकते�या आधारावर अनेक वाद आहेत.   

३.४ तातकालीन सां�कृित क� �ाचा उदय आिण िवकास 

"सं�कृती" हा श�द िविश� गटा�या िविश� जीवनशैली�या संदभ� देतो.  
सां�कृितक उदय आिण िवकास यानसुार िविवध सं�कृत�ची �े�े आहेत.  एकूण सं�कृतीक 
उदयाची सात �भावी �े�े खाली िदली आहेत.  
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०१) मसेोपोटेिमया स�ंकृती 

  मेसोपोटेिमयन सं�कृती ५५०० बी.सी. पूव�ची सं�कृती आहे. मेसोपोटेिमया ही 
सवा�त जनुी �ाचीन सां�कृितक आहे. ही सं�कृती नाईल नदी�या खो�यात आिण िसधूं 
नदी�या खो�यात पसरली. 

२) नाईल नदी �हलॅी स�ंकृती 

  नाईल नदी �हॅली ही दसुरी मोठी सां�कृित आहे. ही सं�कृती इिजि�शयन 
सं�कृतीच ेज�म�थान मानले जाते. नाईल �हॅली सं�कृतीचा उदय ३३००  बी. सी.झाला 
आहे.  नाईल �हॅली सं�कृती मेसोपोटेिमयन सं�कृतीने �भािवत झाली आह.े ही सं�कृती 
नंतर पि�म आि�का आिण उप-सहारा आि�केत पसरली गेली. 

३)  िसधूं आिण गगंा नदी�या खो�यातील स�ंकृती 

  िसधूं आिण गंगा नदी खो-यातील िसधूं हे सं�कृतीच े ज�म�थान होत.े जे समुार े
२३०० ई. सना. पूव� उदयास आले. या सं�कृतीवर मेसोपोटेिमयन सं�कृतीचा �भाव होता. 
िसधूं नदी�या पूर�े�ात काही आिदम साधनांचा वापर केला जात ेहोता. तो �भाव तेथील 
शेतीवर िदसून येतो. 

४) वेई-ह�आगं �हलॅी स�ंकृती 

  वेई ह�आंग सं�कृतीच ेज�म�थान हे उ�र चीनमधील ह�आंग हे (�ांग-हो) नदीकाठी 
समुार े २२०० बी.सी. पूव� उदयास आले. ही सं�कृती आ�नये आिशयाम�ये इंडोनेिशया 
आिण नंतर िहंदी महासागर ओलांडून �ीलंका बेटापय�त पसरली गेली. 
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५) आ�नेय आिशयाई स�ंकृती 

  आ�नये आिशयाई सं�कृतीचा �सार मळुात कमी होता. ही सं�कृती १५००  
बी.सी.  �या आसपास उदयास झाली. 

७) मसेोअम�ेरका स�ंकृती 

  मेसोअमे�रका हा जो �देश आह.े जो आता मेि�सको आिण म�य अमे�रका आह.े 
�या िठकाणी  मसेोअमे�रकन सं�कृती १२५० बी.सी �या आसपास िवकिसत झाली. नतंर 
ही सं�कृती उ�र अमे�रकेत िव�तारली गलेी. 

८) पि�म आि�का 

  पि�म आि�कन सं�कृती ही ४०० बी.सी  �या आसपास उदयास आली. नंतर ही 
सं�कृती उप-सहारा आि�केत पसरली. या सं�कृतीचा �भाव नाईल नदी खो-यातील 
�दशेावर होता. 

३.५  सां�कृित क� �ाचा �सार – वेगळेपणा आिण पृथ�करण 

 सां�कृितक �सार ही सां�कृितक क�पना एका �े�ातून दसु�या भागात 
पसरव�याची �ि�या आह.े सां�कृतीचे संवध�न, सं�कृतीचा �चार आिण तं��ाना यामळेु 
िविवध जाती, िविवध धम� आिण रा��ीय�व यां�या�ार े जागितक सं�कृत�चे िम�ण कस े
वाढले.  हे  सां�कृितक �सार हे एक उदाहरण आहे.  संकृतीचा �सार ही एक �ि�या आह े
जी थांबवता येत नाही. ही एक  अशी �ि�या आहे क� जी �गतीचा माग� दश�वते. सं�कृती ह े
एक मानवा�या िवकासाचे कारण असू शकत े�यान ेमानवी समाजाला �याचे �व�प �ा� 
कर�यास मदत केली आहे. बदल�या काळाबरोबर आिण लोकांनी �वीकारले�या नवीन 
शोधांमळेु सां�कृितक �थीती बदलत आह.े 

  वेगवेग�या वातावरणातील लोकांना वेगवेग�या गरजा असू शकतात आिण �यांना 
येणा-या अडचण�वर वेगवगेळे उपाय दखेील असू शकतात. उदाहरणाथ�, समशीतो�ण 
भागात राहणा�या �य��कडे िपके घे�याचा अनोखा माग� असू शकतो जो उ�णकिटबंधीय 
�े�ात राहणा�यांप�ेा वेगळा असू शकतो. जे�हा वेगवेगळे िवचार एक� येतात, ते�हा ते एका 
सं�कृतीला वगे�या मागा� ने िवकसीत करतात. या पर�परसंवादाला सां�कृितकची 
आधनुीकता अस े�हणतात. 

  सां�कृितक वेगळेपणा �हणजे जे�हा एखादा देश �या�या राजक�य सीमेबाहेरील 
देशांशी संवाद साधत नाही. सां�कृितक वेगळेपणा इतर देशांशी पररा�� संबंध वाढू देत 
नाही. अ�यावेळी, सां�कृित ही एक  वेगळी ही अशी एक गो� आहे.  अ�या �थािनक 
सं�कृती�या िविश�तेच ेिनि�तपण ेत ेरा�� संर�ण क� शकते आिण जागितक सां�कृितक 
िविवधतेम�य ेदेखील योगदान देऊ शकते.  काही �माणात सां�कृितक वेगळेपणा यनुायटेड 
�टेट्स म�ये पािहले जाऊ शकते. अस ेबरचे अमे�रकन आहेत. �यांनी कोणतीही परदशेी 
भाषा िशकलेली नाही. १९९९  पय�त भूतानन े देशाने इंटरनेट सिुवधेला परवानगी िदली 
नाही जेणेक�न �यांची �थािनक सं�कृती आिण ओळख जपली जाईल. 
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 सां�कृितक वेगळेपणा �हणज े िभ�न वैिश�्य े असले�या लोकांना वेगळे करणे. 
जगभरात िविवध धमा�चे, जातीचे, वंशाचे, वांिशक गटांचे लोक आढळतात. �यां�या 
वेगवेग�या धािम�क ��ा आहेत, ते वेगवेग�या भाषा बोलतात, आिण �यां�या 
खा�यािप�या�या आिण पोशाख कर�या�या सवय�म�ये पण िभ�न पहावयास िमळत.े �यांचे 
राहणीमान आिण जीवनशैली वेगळया�ाकारची पहावयास िमळत.े  

  िहंदूधमा�तील लोक अनके दवेी -देवतांवर िव�ास ठेवतात परतं ुइ�लािमक सं�कृती 
पूण�पण े िभ�न आहे. इ�लाम एके�रवादी धम� आह.े �हणून ते फ� एकाच दवेावर िव�ास 
ठेवतात. अशा�कार,े वेगवेग�या धमा�म�ये वेगवगे�या सं�कृती आहेत. भारतीय समाजात 
�ाम�ुयाने प�ुष �धान सं�कृती आह.े परतं ुपा�ा�य रा��ांम�ये समतावादी सं�कृती आह.े 
भारतातील �ामीण भागात म�ुयतः सामूिहक आिण एकसधं सं�कृती असते. परतं ुभारतीय 
शहरी भागात �यि�वादी आिण िवषम सं�कृती असत.े 

३.६  वांिशक गट- जैिवक िवचलन – एकि�करण - आ�मसात कर�याची 
�ि�या- वत�णूक आिण संरचना�मक 

�पधा�  ही 'सामा�य वग� विैश�्यांसह मानवजातीचे िविवध वगा�म�ये िवभाजन' 
�हणून केली जाऊ शकते. �पधा� ही एक जैिवक संक�पना आह.े  मानवी वशंांची अनके 
वग�करण केली गेली आहते. तसेच �ाचीन सं�कृत, �ाचीन सािह�यात वांिशक 
वग�करणातही अनेक उदाहरण ेआहते. बी सी २००  म�ये िचनी लोकांनी मानवजातीचे ५ 
गटात वग�करण केल.े तर  इिजि�शयन लोकांनी मानवीजातीच े४ वांिशक �कारांम�ये वण�न 
केले आह.े 

  अनेक मानववंशशा��ांनी मानवी वंशांच ेवेगवगेळे वग�करण मांडले आह.े १८८९ 
म�ये डेिनकरने मानवजातीचे २१ वंशांम�ये वग�करण केल.े तर १९३१  म�ये हॉट�नने 
मानवी वशंाचे ४ �कारचे वग�करण केल.े तर  १९४७  म�ये हॉट�नने याने �या�या मागील 
वग�करणात बदल केला. �वचे�या रगंावर आधा�रत हॉट�ननसुार याने मानवी वंशाचे खालील 
चार �कारात वग�करण  

 १.पांढरा 

२. ने�ोइड 

३.मंगोलॉइड 

४. कॉकेिशयन 

  ओटेनबग� हे पिहल े शा�� होत े �यांनी र�गटा�या आधारावर मानवजातीचे 
वेगवेग�या जात�म�ये वग�करण केले. ओटेनबग� यां�या मते  आंतरिववािहत �य��चा समूह 
ज ेिनमा�ण झाला आह ेतो  सामा�यता ज ेपूव�जांपासून ज�मलेल ेआहेत आिण जवळजवळ 
समान शारी�रक वैिश�्य े आहेत. यातूनच याची िन�मीती आहे.  सामा�यतः फेनोटाइिपक 
आिण जीनोटाइिपक वैिश�्यांवर आधा�रत लोकांना वेगळे कर�यासाठी दोन पैलू आहेत. 
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१) फेनोटाइिपक वैिश�्य:े फेनोटाइिपक वैिश�्य े ही एखा�ा �य��ची शारी�रक वैिश�्य े
असतात, �याची तपासणी केली जाऊ शकते. या वैिश�याच ेदोन �कार आहेत: 

अिनि�त शारी�रक वैिश�्य े

िनि�त शारी�रक वैिश�्य े

अिनि�त शारी�रक वैिश�्ये 

  मन�ुयातील शारी�रक गणु हे िनरी�ण कर�यायो�य असतात. परतं ु कोण�याही 
मोजमापान ेमोजल ेजाऊ शकत नाहीत �यांना अिनि�त शारी�रक वैिश�्य े�हणतात, जस े
क� �वचा, केस आिण डो�यांचा रगं. �हणूनच, �यांच े केवळ वण�न केले जाऊ शकते. 
खालील काही अिनि�त शारी�रक वैिश�्य ेआहेत: 

• �वचेचा रगं:  अगदी स�ुवातीपासूनच, मानववंशशा��ांनी वैिश�्य े ओळख�यासाठी 
�वचेचा रगं एक मह�वाचा भाग �हणून ओळखला जातो. सहसा, �वचे�या रगंा�या आधार े
लोक पांढर,े िपवळे आिण काळे अस ेवण�न केले जाते. 

• केस:  वांिशक वग�करणात, केसांची वैिश�्य,े �हणजे, केसांच े�व�प, रगं, केसांची जाडी 
आिण केसांचा घनदाटपणा बह�तेक वेळा पािहला गेला आहे. यािशवाय, �ॉस से�शन आिण 
केसांचा �हल�शे�ह देखील  काही अ�यासकांनी अ�यास केला आहे.  हे सव� केसांच ेगणुधम� 
मानववंशशा��ांनी चांगले प�रभािषत आिण वग�कृत केले आहेत. 

• डोळा: डो�याची वैिश�्ये, िवशेषत: डोळे उघडण,े डो�याची पट आिण डो�याचा रगं  
याचा अ�यास वांिशक गटांमधील  फरक कर�यासाठी वापरला गेला आहे. 

• नाक: नाक हा चेह�याचा अिवभा�य भाग आहे नाकाला �वतं� अि�त�व आहे. नकाच े
गणुधम� तलुना�मक आहेत. �ाम�ुयान,े नाकातील वण�ना�मक घटक खालील प�तीने 
अ�यासल ेआिण न�दवले जाऊ शकतात 

अननुािसक उदासीनता:- काही जणांच ेनाक हे, उथळ, म�यम, खोल असते  

अननुािसक :- सरळ नाक, अवतल, उ�व� िदशेला झकुलेले नाक,  

नाकाची टीप िकंवा तळ:- ती�ण, म�यम, जाड, �व�पाच े�हणज ेनाकाची �वचा जाड  

अननुािसक भाग:-  नका�या वर�या िदशेने,  नका�या आड�या आिण खाल�या िदशेन े
उतार. 

नका�या जवळ�याभागाव�न: - उ�च आिण अ�ंद, म�यम �ंद, �ंद आिण भडक.�वभाव 

ओठ : मानवांम�ये, ओठ त�डाचे िवभाजन िकंवा त�ड उघड�या�या प�दती आणी रचना. 
हा गणु मन�ुयात मह�वाचा आहे. सामा�यत: अस ेिदसून येते क� बदल�या मूडमळेु ओठां�या 
ि�थतीवर चार वेगवेग�या �कार ेप�रणाम होतो: ओपन आिण शट, फॉरवड� आिण बॅकवड�, 
वर आिण खाली, ओठां�या जाडी�या आधारावर ताण आिण आळस, सांगीतला जातो. 
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मानवशा��ांनी ओठाचे चार गटांम�य े अ�यास केला आहे, उदा. पातळ, म�यम, जाड 
आिण खूप जाड ओठ. 

• चेहरा : मानवी चेह�याची काही वैिश�्य ेआहेत, जी आप�याला �य�� ओळख�यास मदत 
करतात. जस ेचेह�या�या रचना, �ाम�ुयान ेकेसांची रषेा, जबडा आिण कपाळाची िनिम�ती 
या आधारावर चेह�याच े�व�प िनि�त केले जाऊ शकते. 

• कान: मानवा�या वैिव�यतेनसुार कानची वैिश�्य े आहेत आिण कानां�या �कारांम�य े
काही वांिशक वग�करण आहते. कानाचे लांबी हे वैयि�क वैिश�्यांच े सवा�त मह�वाचे 
वैिश�्य आहे. काना�या लंबा�या आधारावर कानाचे आकारिव�ान बदलते. यरुोिपयन 
आिण मंगोलॉइड्सम�ये कानाचा लंब जा�त िवकिसत झाला आहे. जोडले�या कानाचा लंब 
म�ु कानां�यालबंापे�ा अिधक वैिश�्यपूण�असतो. 

शारी�रक वैिश�्य े

  शारी�रक वैिश�्य े ही जी मानववंशशा�ीय प�ती आिण साधनां�या मदतीने 
मोजली जाऊ शकतात. खालील शारी�रक वैिश�्य ेआहेत: 

कद: मन�ुया�या उंचीमधील फरकां�या आधारावर िविवध वंश वेगळे केले जातात.  
मािट�नने खालील प�तीन ेउंचीचे वग�करण केले आहे: 

हडे फॉम�: ही मानवशा��ांनी सेफॅिलक इंडे�स �हणून �य� केलेली प�दती आह ेया म�ये 
�ास आिण जा�तीत जा�त लांबी�या गणुो�रा�या आधारावर हेड फॉम�च े वग�करण 
कर�याची प�त मानवशा��ांनी �वीकारली आह.े  सेफॅिलक इंडे�स�या आधारावर, 
मानवा�या डो�याच े तीन वगा�म�ये वग�करण केले जात,े ते �हणज,े डॉिलकोसफॅेिलक, 
मेसोसफॅेिलक आिण �ॅचीसफॅेिलक. 

नाकाचा वैिश�े: नाकाचा िनद�शांक नाकाचे प�रमाण जाणून घे�यासाठी एक चांगला सूचक 
आहे. नाका�या �ंदी व नाका�या लांबीचे �माणनसुार नकाची वैशी�े सांगीतली जातात. 
�ोकान ेवांिशक िनधा�राम�य ेसव��म सूचक �हणून िवचार केला. 

चेह�याच ेवैिश�े: चेहया�च ेयो�य मू�यमापन हे चेहया��या िनद�शांका�या मदतीने श�य करणे 
आहे.  ह ेचेहया��या लांबी�या �ंदी�या �माणाच ेसूचक असते. 

कानाचा वैिश�े: कानांची लांबी आिण �ंदी�या गणुो�रा�या आधारावर कानांचे वग�करण 
केले जाते, जसे मंगोलॉइडलोकांम�ये लांब आिण अ�ंद अस े कान असतात आिण 
िन�ोजम�ये लोकांम�ये  लहान आिण �ंद  अशी कानाची वैिश�े असतात.  

वांशीक वैिश�्य:े मानवी वंशांचे वग�करण हे अनवुांिशक गणुांवर आधा�रत असते. हे वांशीक 
वग�करण ेखालील �माणे. 

र�ाच े गट: र�ाच ेगटाचे वग�करण हे  (A, B, O, Rh), या गटात केले जात ेत े लूथरन 
यांनी केल ेआहे  तर लहान मलुांच ेर�गट, डफ� र�गट, P र�गट आिण ABH से�ेटर 
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र�गट इ�यादी वांिशक वग�करणात वापरले जाते. र�गटाची वारवंारता जगभरातील 
वेगवेग�या लोकस�ंयेत बदलते. र�गट हे  अनवुांिशक िच�हक �हणून वापरले जाते.  

वारशाने असणारी विैश�े: वारशाने आलेले मानवी  गणु हे �वतं�पणे िकंवा बह��िपक�र�या 
िमळतात. ह ेगणु पया�वरणीय िकंवा इतर  घटकां�ार ेबदलत नाहीत. 

िहमो�लोिबन �पाची वैिश�ै: मानवी शरीरातील लाल पेशीतील िहमो�लोिबनचे जगातील 
िविवध लोकस�ंयेम�य ेबदल आहेत. जगात िसकल सेल िहमो�लोिबन िकंवा िहमो�लोिबन 
एस, िहमो�लोिबन सी, िहमो�लोिबन डी, िहमो�लोिबन ई, हॅ�टो�लोिबन इ�यादी �कारच े
वांिशक वग�करण केल ेजात.े 

डीएनए िफंगर ि�ंट्स: डीएनए िफंगर ि�ंिटंग�या मदतीन े वांिशक वग�करणाचे यो�य 
मू�यांकन श�य आह.े  िविवध लोकसं�येचा डीएनए अशा हेतूसाठी वापरला जाऊ शकतो. 

स�ंकृतीचा िमलाफ 

  सां�कृितक पर�परसंवादामळेु व संपका�मळेु वेगवेगळी सं�कृती िह एक� आली 
आहे व �यातून पारपंारीक  सं�कृती�या नवीन बदल होवू लागले आहेत. यालाच सं�कृतीच े
िमलाफ अस े�हणतात. ��येक वेळी जे�हा एखादी सं�कृती दसु�याशी संवाद साधत ेते�हा 
ती वेगवेग�या क�पनांसाठी खलुी असते.  कॉि�टन�टल �ॉसरोड हीसं�कृतीक िमलाफाची 
म�ुय िठकाणे आहेत.  अशा सां�कृितक िमलाफाचा फायदा अनेक समाजांना व �यां�या 
सं�कृतीला झालेल े आहेत.  �या समाजात नवीन क�पना ख�ुया असतात आिण 
चांग�यासाठी समाज बदल�यास तयार असतात �या समाजांम�ये सामा�यतः सां�कृितक 
िमलाफ अिधक असते. िविवध क�पनांचे एक�ीकरण हे  िविश� �दशेातील लोकांम�ये 
वत�नाचा एक नवीन नमनुा तयार होत असतो.   

आ�मसात कर�याची �ि�या 

  एक�ीकरण ही �ि�या आह े �या�ार े एक �य�� िकंवा िभ�न वारसा असणा�या 
�य��ना सवयी, �यांच े �ि�कोन आिण  �यांची जीवनशैली यां�यात सं�कृती आ�मसात 
कर�याची �क�या घडून येते  

३.७  भाषा ह ेरा�� आिण रा�यांचा आधार �हणून  

  भाषा ही अ�यंत संवेदनशील सम�या आहे. भाषा ही रा��ातील लोकां�या 
ऐ�यामागील �ेरक श�� आह.े भाषा रा��ांना वेगळे �थान देते. १९७१ म�ये भाष�ेया 
फरकांमळेु पािक�तानचा एक भाग बांगलादशेम�ये बदलला गेला. बेि�जयम या देशाम�ये 
२००५ या वषा�  म�ये भाषसेदंभा�त मतभेद होते. या देशात काही जण  �� च बोलत होते 
�यांचा एक गट होता आिण डच भाषा बोलणा-यांचा एक गट होता. यां�यात सघंष� होता. 
भाषतेील िभ�नतेमळेु देशाचे दोन भाग झाले. एक भाग �� चचा आिण दसुरा भाग संबंिधत 
डच गटाचा. 
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  भारतात कना�टक रा�यात काही जण  िहंदी िवरोधी आहेत ही  िचंता  देखील एक 
गंभीर सम�या आहे. १४ स�ट�बर २०१९ रोजी, अनेक क�नड काय�क�या�नी रा�यात िहंदी 
िदवस साजरा कर�यास िवरोध केला होता. 

३.८ एक�ीकरण 

  एक�ीकरण ही एक �ाथिमक प�त आहे. �यात िविवध सं�कृत�च ेलोक भेटतात.  
दोन सं�कृत�मधील न िमटणार े संवादाच े एक�ीकरण ही संक�पना. एक�ीकरण ही 
सां�कृितक बदलाची एक �यापक संक�पना आह.े  एकि�करणात  दो�ही सं�कृतीत नवीन 
बदल िनमा�ण होण ेहे गिृहत घरले जाते. या साठी काही धोरण ेआहेत ती खालील �माणे. 

 एक�ीकरण: जे�हा एखादी �य�� इतर गटांम�ये िमसळताना जातीय िविश�तेला एक� 
ठेव�यास �ाधा�य देत.े 

आ�मसात करण:े जे�हा एखादी �य�� आपली सां�कृितक िविश�ता िटकवून ठेवू इि�छत 
नाही. त��हा समाजातील सां�कृितक िविश�ता �वीकारत नाही 

िवभ� होण:े  जे�हा िविश� �य��  एखादया सं�कृतीत अडकत नाही आिण तो �या�या 
सं�कृतीवर ल� क� �ीत करतो.  जस ेभारतीय लोकांना अमेरीकन लोकांची सं�कृती जरी 
आकष�त करीत असली तरी बह�तेक लोकांना भारतीय सं�कृतीचा अभीमान असतो. 

सीमा�तकरण: जे�हा िविश� �य��ला �वतःचा सां�कृितक वारसा तसेच क� �ीय सां�कृितक 
ओळख घे�यास कमी रस असतो. 

  एक�ीकरणाची �या�या केली गेली तर ती अशी िक एखादया घटनेचा परीणाम हा 
सं�कृतीक िवपरीततेवर होतो िकंवा दोन सं�कृती�या नािव�यपूण� सं�कृतीवर होतो. या  
�या�येन े दीघ�काळावर भर िदला आह.े  या सांसकृतीक पातळीवर, सं�कृतीच े संवध�न, 
धािम�कता आरो�य सेवा तसेच सामािजक सं�थांम�ये बदल घडवून आणला जातो. 
सव�समावशेक सं�कृतीशी प�रिचत होणा�यां घटाकंचे पोषण, तसेच  फॅशन आिण बोलीभाषा 
यावर देखील परीणाम होतो. भारतातील बह�तेक जण फ� िहंदी भाषा बोल�यासाठी 
प�रिचत असू शकतात.  �याचा ज��हा इं�जी बोलणा�या लोकां�या गटा�या संपका�त येतो 
ते�हा �यांना हळूहळू इं�जी भाषबे�ल आवड िनमा�ण होत.े या सामािजक एकि�करणासाठी 
काही लोकांना �या�या कुतूहलाची जाणीव क�न िदली पािहज.े आप�या समाजातील 
सवा�त सधुा�रत �गत��हणज े लोकांच े जीवन उ�कृ� बनव�यासाठी कोण�या सधुारणा 
आव�यक आहेत हे समजून घणेे होय. या प�तीत, ��येक जीवनाचा संवध�न क�न बदल 
झालोला आह.े  काही लोक बदल हे �ितकूल असतात. तथािप, याचा अथ� असा नाही क� 
ही प�त अ�त�य�त �हणून िवचारात �यावी. आप�या समाजाला उ�नत मागा�न े
ओळख�यासाठी ही सवा�त आव�यक �ि�या आहे. 

३.९  भाषेचा उ��ांती व भाषेचा �सार  

  भािषक उ��ांती आधिुनक मानवां�या इितहासातील सवा�त घटनांपकै� एक आहे. 
गे�या काही दशकांम�य ेभाषा उ��ांतीवर चचा� खूप मह�वाची बनली आहे. भाषा �हणज े
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संवाद सलुभ करण े होय. भाषा बोलण े आिण िलिहण े या�ार े एका �य��कडून दसु�या 
�य��पय�त मािहती तसेच िवचार पोहोचवतात. 

भाषेचा �सार 

  भाषा हा आप�या सं�कृतीचा एक मह�वाचा भाग आहे,यात शंका नाही. 
जागितक�करणामळेु अनेक भाषा बदलत आहेत. जागतीक संधटना यनुे�कोने वत�िवले�या 
अंदाजाने 21 �या शतका�या अखेरीस आज वापर�या जाणा�या 90 ट�के भाषा या बदलत 
आहेत. तर  काही भाषां  बदल�या जातील. आणी  भाषा �सार �ि�या �हणून ओळखली 
जाईल. 

  �बळ भाषचेा �सार अ�पसं�याक भाषांसाठी धोकादायक ठ� शकतो. भाषांचा 
�सार म�ुयतः वसाहती�या यगुात स�ु झाला. जे�हा काही  देशांनी इतर देश ता�यात 
घेतल.े  जसे इं�जी, जम�न आिण �पॅिनश सार�या पि�म यरुोपीयन देशांनी इं�जी भाषोचा 
�सार केला. इतर सां�कृितक घटनां�माणचे भाषचेा �सार  जे झाला आह े�याचा  इितहास 
आहे. आले  पूव�ज एका िठकाणाह�न दसु�या िठकाणी गेल े  �यांनी �यांची भाषा �यां�या 
सोबत नेली. तसेच पवु�जांनी नवीन िठकाण ेिजंकली �हणून भाषचेा �सार वाढला.  
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भािषक �ांताचंी उ��ातंी  

  भारतात भािषक��्या रा�य े�थापन कर�याची मागणी �वातं�या�या खूप आधी 
स�ु झाली होती. लोकमा�य िटळक ह ेभाषतेील िविवधते�या संक�पनेच ेसमथ�न करणार े
पिहल ेनेते होत.े मधसुूदन दास यां�या �य�नांमळेु १३६३ म�ये भािषक त�वावर आधारावर 
�थापन झालेल ेओिडशा हे  पिहल ेरा�य होय. या भारतीय रा�यास ओ�रसा �दशे �हटले 
जात.े 

  �वातं�यानतंर भािषकतेवर आधा�रत रा�यां�या िनिम�तीसाठी अनेक राजक�य 
चळवळी झा�या. १७ जून १९४८ रोजी संिवधान सभचेे अ�य� राज�� �साद यांनी 
भािषक�ांतावर आधारावर रा�यांना मा�यता �ायची क� नाही याची चचा� कर�यासाठी 
भािषक �ांत आयोगाची �थापना केली गेली. 

  यालाच धारा किमशन असेही �हणतात. तथािप १०िडस�बर १९४८.  रोजी  या 
आयोगाने काही िशफारस के�या  क� केवळ भािषक िवचारांवर �ांतांची िनिम�ती भारतीय 
रा��ा�या मोठ्या िहतासाठी नाही. का�ेँसने जयपूर अिधवशेनात धारा आयोगा�या 
िशफारश�चा अ�यास कर�यासाठी जे�हीपी सिमतीची �थापना केली गेली. ०१ ऑ�टोबर 
१९५३ 3 रोजी नवीन रा�य आं�रा�� हे भािषक आधारावर तयार कर�यात आले. तसेच 
इतर �दशेांमधूनही �वतं�रा�यांची मागणी वाढली. िडस�बर 1953 म�ये सरकारन े तीन 
सद�यीय रा�य पनुर�चना आयोग नेमला आिण स�ट�बर १९५५ म�ये आयोगाने आपला 
अहवाल सादर केला आिण रा�यां�या पनुर�चनेचा आधार �हणून भाष�ेया संक�पनचे े
समथ�न केले. 

  मा� "एक भाषा - एक रा�य" हा िस�ांत �याकाळी नाकारला. रा�यां�या 
पनुर�चनेसाठी इतर घटकासंह भािषक आिण सां�कृितक एकिजनसीपणाचा िवचार केला 
जाऊ शकतो. रा�य पनुर�चना कायदा, १६५६या वष�   भारता�या रा�यां�या आिण 
�दशेां�या सीमेतील �मखु सधुारणा झा�या, यावष� भािषक संघिटत झाले. या काय�ा�या 
आधार े केरळ या नवीन रा�याची �थापना झाली. आ�ं �दशे रा�याची िनम�ती 
कर�यासाठी आं� रा�यासह हैदराबाद रा�या�या तेलग ूभािषक �े�ांचे अनामेलगशेन होत.े 
म�य भारत रा�य, िवं�य �दशे रा�य आिण भोपाळ रा�य म�य �दशे रा�यातचा यात 
समावेश होता. सौरा�� रा�य आिण क�छ रा�य मुंबई रा�यात आले आिण कुग� रा�य 
�हैसूर रा�य म�ये समािव� झाले. 

३.१० धम� - समकालीन गितशीलता - �मखु धम�  

  भारतीय संिवधाना�या ��तावनते �हटले आहे क� भारत एक धम�िनरप�े देश 
आहे. भारतीय उपखंड हे जगातील चार �मखु धमा�चे ज�म�थान आह,े �हणज ेिहंदू धम�, 
बौ�, जनै आिण शीख धम� - संय�ुपणे भारतीय धम� �हणून ओळखला जातात. 
सव�साधारणता  जो 'मो�' मानवाला िनि�त आहे.  �या मो�ाची (आ�माची) सवा�त सव��च 
अव�था आह.े भारत ही अशी भूमी आहे िजथे िविवध धमा�चे आिण सं�कृतीच े लोक 
सामंज�याने राहतात. 
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०१ िहदूं धम� 

भारतातील बह�स�ंय लोकांनी िहंदू धम� पाळला आह.े िहंदू धम� हा भारतातील 
�ाचीन धम� आह.े २०११ म�यील जनगणननेसुार, समुार८े० ट�के धम� आहे. भारतीय 
लोक िहंदू धमा�चे पालन करतात. रामायण आिण भगव�ीता हे िहंदू धमा�चे पिव� �ंथ आहेत. 
िहंदू वेद आिण उपिनषदांचे त�व पाळतात. उिनषद अतंहीन ज�म आिण पनुज��मा�या 
िशकवणीच े वण�न िहंदू धमा�तम केले जाते. जोपय�त आ�मा मो� आिण म�ु� �ा� करत 
नाही. �यांच ेपूजा�थान मंिदर �हणून ओळखले जात.े िहंदू पौरािणक कथांशी संबंिधत अनेक 
सण आहेत, जस े क� िदवाळी, होळी,  गणेशचतथु�, दगुा�  पूजा इ�यादी. िहंदू धम� िनसग� 
आिण समाज दो�ही िनयिं�त करतो. �यांच े��ा�थान मंिदर आहे आिण अंितम सं�कार 
कर�या�या �थानाला �वग��दारास -�मशान �हणतात. 

०२. इ�लाम 

इ�लामचा अथ� आहे, "देवा�या अधीन असणे". देवा�या एकते�या क�पनांसाठी 
िव�ासाची पूण� वचनब�ता मिु�लम समाजासाठी आव�यक आहे. म�ुलीम समाजात 
अिधकाराच े तीन म�ुय �ोत आहेत ते �हणज े कुराण, �था आिण कायदा. २०११ �या 
जनगणननेसुार भारतात समुार े १४.२८  ट�के मिु�लम लोकस�ंया होती. हा धम� 
भारतातील दसुरा सवा�त मोठा धम� आह.े त े स�ुनी आिण िशया या दोन उप िवभागात 
िवभागलेले आहेत. कुराण हा �यांचा पिव� �ंथ आहे. �यां�या �ाथ�ना�थळाला मि�जद-
मशीद अस े�हणतात आिण अंितम सं�कार कर�या�या िठकाणाला कि��तान/ दफनभूमी 
�हणतात. 

०३. शीख धम� 

शीख धमा��या धािम�क िव�ास हा १० ग�ंु�या ओळीन ेतयार केलागलेा आहे. सव� 
ग�ंुपैक� सवा�त मह�वाचे ग�ु �हणज ेग�ु नानक होय . ग�ु नानक यांनी पंजाब �दशेात १५ 
�या शतकात भारतात या धमा�ची �थापना केली. ग�ु �ंथ सािहब हा शीखांचा पिव� �ंथ 
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आहे. २०११  �या जनगणनेनसुार भारतात १.७२ ट�के शीख लोकसं�या आहे. शीख 
ग�ु�ारा येथे �यां�या सव�शि�मानाची पूजा करतात. �वग�य िनवास�थानासाठी रवाना 
झाले�या आप�या ि�यजनांचे अं�यसं�कार आिण अं�यसं�कार दो�ही शीख करतात आिण 
ते कौटंुिबक घराजवळ, ग�ु�ारा�या बाहेर �मशानभूमीत केले जातात. 

०४. बौ� धम� 

भारतात बौ� धमा�ची स�ुवात िस�ाथ� गौतमानी केली �याला "ब�ु" असेही 
�हटल े जाते. ब�ु हा श�द �ब�ुांना सूिचत करतो. ६ �या शतकात बौ� धमा�चा उगम 
झाला. बौ� धमा�चे �येय िनवा�ण आहे. ब�ुाने आठ पट माग� िकंवा अ�ांगमाग� िदला आहे. 
देशातील एकूण लोकस�ंये�या केवळ ०.७० ट�के बौ� आहेत. �यां�या �ाथ�ना�थळाला 
मठ �हणतात. बौ� सामा�यतः �मशानभूमीत अं�यसं�कार कर�यास अनकूुल असतात,  

०५. जैन धम� 

जैन धमा�ची उ�प�ी भारतात झाली अस ेमानले जात.े जैन धमा�चे मूलभूत िश�ण 
�हणज े िश�ती�ार ेभौितक अि�त�वा�या मया�देवर मात कर�याची मन�ुयाची �मता होय. 
जैन धमा��या इितहासात २४ तीथ�कर होत,े ऋषभ पिहल ेआिण महावीर शेवटचे तीथ�कार 
होते. जैन धमा��या अनयुायांनी घेतललेी अिहंसा, स�य, अ�तेय आिण ��चय� या �ित�ा 
आहेत. �यां�या �ाथ�ना�थळाला देरासर �हणतात  

०६. ि��न धम� 

ि��न धम� हा येशू�या िशकवण�वर आधा�रत धम� आहे. देशा�या एकूण 
लोकसं�ये�या समुार े २.३  ट�के ि��न लोक आहेत. �यां�या �ाथ�ना�थळाला चच� 
�हणतात आिण त ेअं�यसं�कार �हणून �मशानभूमीत अं�यस�ंकार करतात. 

०७. यह�दी धम� 

यह�दी धमा�चे पालन करणा�यांना �यू झोराि��यनवाद �हणतात. झोराि��यिनझम  
मानतात क� मानव हे देवाच ेसहा�यक आहेत. जोरोि��यन धमा�चे पालन करणार ेपारसी 
�हणून ओळखले जातात ते झोरो�टस�च ेअनयुायी आहेत. �यां�या उपासना �थळाला अि�न 
मंिदर/ अिगयारी अस े �हणतात. आिण त े टॉवर ऑफ सायले�स येथे अंितम सं�कार 
करतात जेथे मतृदेह ह ेिगधाड आिण इतर िशकारी प�यांना खायला िदले जातात. 

३.१२ रा��ा�या व रा�या�या िनिम�तीम�य ेधमा�ची भूिमका  

  रा��ां�या िनिम�तीम�ये धम� मह�वाची भूिमका बजावतो. भारत आिण पािक�तानची 
िनिम�ती हे सव��म उदाहरण असू शकते. �वातं�या�या लढाई दर�यान भारत एक देश 
�हणून लढला होता. प�रणामी भारतातील िविवध भागांम�य े संघष�, िहसंा आिण धािम�क 
दंगली झा�या. ०१ ऑग�ट १९४७ म�ये ि�िटशांनी भारताचे �वातं�य घोिषत केले. याच 
काळात िहंदू आिण मिु�लमांमधील र�पात थांबव�यासाठी भारताचे दोन �वतं� रा��ांम�ये 
िवभाजन केले जाईल अस ेघोिषत कर�यात आले. 
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३.१३ . वंश, धम�, भाषा आिण वांिशकतेच ेप�रणाम- �पधा�, संघष� आिण 
वाटाघाटी 

  वांिशक भेदभाव िकंवा वंशवाद हा पाि�मा�य देशात पहावयास िमळतो. �यात 
आि�कन, कृ�णवण�य आिण गोर े लोकां�ार े भेदभाव केला जातो. गोर े लोक ते का�या 
लोकांना किन� मानतात आिण �यामळेु ते जातीय संघषा�ना कारणीभूत ठरतात. 
अमे�रकेम�ये ज��हा अतंग�त बडंाळी झाली �यानतंर काळया लोकांना गलुाम �हणून वागवल े
गेले आिण �यात झाले�या य�ुानंतर �यांना मतदाना�या ह�कांपासून वगळल ेगले.े त�ेहा 
आि�कन-अमे�रकन िव�� वांिशक संघष� झाला. 

  भारतीयांना अनेकदा �यां�या गडद िकंवा तपिकरी �वचे�या रगंामळेु �वतःला 
अ�व�थ वाटते. गोर े करणारी ��म यगुा यगुांपासून भारतीयांना आकिष�त करते. अनेक 
िनषेधामळेु अनेक �ॅ�डन े�यां�या उ�पादनांच ेनाव बदल�याचा िनण�य घेतला. उदाहरणाथ�, 
िहंद�ुतान यिुनिल�हरन े "फेअर अडँ  ल�हली" "�लो अडँ ल�हली" भारत देशा�या 
ईशा�येकडील लोकांना या वण��यव�थेचा व रचनेचा खूप �ास होतो. बरचे लोक �यांना 
'नेपाळी' आिण 'िचनी' आिण मिहलांना 'िचंकेई' �हणून संबोधतात. 

  अशावळेी धािम�क संघष� धािम�क िहंसा, धािम�क य�ु, धािम�क असिह�णतुा आिण 
धािम�क िववादांचा संदभ� आपणांस िमळू शकतो. धािम�क ��ा आिण असामा�य िव�ासामळेु 
धािम�क संघष� होतात. मुि�लमांसाठी भेदभाव हे आज�या िमतीस जगभरात िदसून यते 
आहेत. 

  भारत आिण पािक�तान यां�यात अनेकदा धािम�क सघंष� होत आले आहेत. 
१९४७ म�ये भारत आिण पािक�तान�या फाळणीनंतर अनेक लोक दो�ही देशांमधून 
िव�थािपत झाले. सीमा ओलांडताना अनेक लोक मारल ेगेले. का�मीरम�ये अनेक धािम�क 
संघष� पाहायला िमळतात. १.९ म�ये गजुराथ म�ये अहमदाबादम�ये िहंदू आिण 
मिु�लमांम�य े धािम�क िहंसा घडून आले. जी गो�ा ह�याकांड �हणून  कायम सव� 
भारतीयां�या ल�ात रािहली. िव� िहंदू प�रषदे�या काय�क�या��या मोठ्या गटान ेआिण काही 
राजक�य प�ा�या काय�क�या�नी बाबरी मशीद पाड�या�या नकु�याच घडले�या घटनांमळेु 
संपूण� भारतात िहंसाचार झाला. सन २००० म�ये िद�ली दंगली आिण २००२ गजुरात 
दंगल ही धािम�क सघंषा�ची आणखी काही उदाहरण ेआहेत. भाषचेे समथ�क जे�हा �यां�या 
भाषचेा इतरांप�ेा ��े �हणून �चार करतात ते�हा भाषा सघंष� होतो. जे�हा एखादा व�ा 
�या�या भाषसेाठी जी िवधान े करतो ती ज��हा असरुि�त वाटतात ते�हा �थानीक भाषा 
बोलणा-यांची स�ंया कमी होते. या संदभा�त भारतात भाष�ेया आधारावर संघषा�ची अनेक 
उदाहरण े आहेत. भारतातील अनेक रा�यांम�ये िहंदी िवरोधी चळवळी झा�या. १९४० 
म�ये भारतात बंगाली भाषा आिण बंगाली सं�कृती जप�यासाठी बंगाली भाषचेी चळवळ 
झाली. भारतात अनेक क�कणी भाषा आंदोलन आिण राज�थानी भाषा चळवळही झाली. 
मराठी आिण क�नड भाषा बोलणा�या लोकांवर आधा�रत महारा�� आिण कना�टक 
रा�यांमधील बेळगाव �दशेाचा संघष� अनेक दशकांपासून सू� आहे. 
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  वांिशक वाद हा आंतररा��ीय शांतता हा ��येक देशा�या सरु�ेला िनमा�ण होणारा 
मोठा धोका आह.े जातीय संघष�मळेु अनेकदा मानवी ह�कांच े उ�लंघन होत असते. 
भारता�या ईशा�य भागातील नागालडँमधील वांिशक संघष� हा नागा आिण भारत आिण 
�यानमार सरकार यां�यात स�ु असललेा पहावयास िमळतो. 

३.१५  सारांश 

  िविवध देशातील सां�कृितक ही िविवध देशांची सं�कृत�च ेक� �िबंदू आहेत. सात 
म�ुय �ारिंभक सां�कृितक सकं�पन ेआहेत. सां�कृितक �सार ही सां�कृितक िवकास एका 
�े�ातून दसु�या भागात पसरव�याची �ि�या ��येक देश करीत आह.े अस ेबरचे देश अस े 
आहेत जे सां�कृितक अलगावच े अनसुरण करतात. िविवध देशांतील लोकांमधील 
फरकामळेु सां�कृितक पथृ�करण िनमा�ण होते. सामा�य शारी�रक वैिश�्ये असले�या 
�य��चे गट �हणून  मानवाची  �या�या केली जाते. जे�हा िविवध सं�कृतीच ेलोक भेटतात 
ते�हा �साराची ची �ि�या होत.े आधिुनक मानवां�या इितहासात भाषचेी उ��ांती कदािचत 
सवा�त घटना�मक आहे.  भाषलेा �साराचा इितहास आहे. धािम�क ��ा आिण प�त��या 
िविवधतेनसुार धमा�चे वग�करण केले जाते. रा��ां�या िनिम�तीम�य ेधम� मह�वाची भूिमका 
बजावतो. वंश, धम�, भाषा आिण वांिशकते�या आधारावर अनेक वाद िनमा�ण झालेले 
आहेत. 

३.१६ तुमची �गती तपासा 

�.०१ चकु िकंवा बरोबर ओळखा 

अ. इितहासकारां�या मते जगात सात म�ुय सां�कृितक िनम�ती क� �े आहेत. 

ब. मन�ुयाच े चेहया��या �व�पाचे यो�य मू�यांकन हे �या मन�ुया�या चेह�या�या 
िनद�शांका�या करते. 

क. िसंधू नदी�या पूर�े�ात आिदम साधनांचा वापर करतानाही शेती िनम�ती िदसून आली. 

ङ सां�कृितक �सार ही एक �ि�या आह ेजी थांबवता येते. 

ई. इ�लाम हा भारतातील दसुरा सवा�त मोठा धम� आहे. 

�.०२. �र� जागा भरा 

अ. ____________________ ही सवा�त जनुी �ाचीन सां�कृितक िनम�ती आह.े 

(मेसोपोटेिमया, नाईल नदी �हॅली, िसंधू आिण गंगा नदी �हॅली, वेई-ह�आंग �हॅली) 

ब आं� �दशे िनमा�ण कर�यासाठी आं� रा�यासह हैदराबाद रा�या�या 
_____________________ भािषक �े�ांचे एक�ीकरण झाले. 

 (म�याळम, तेलगु,ू क�नड, िहंदी) 
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क. ि��न हे देशा�या एकूण लोकसं�ये�या समुार े_______________________ % 
आहेत. 

(५,६,२३,२.३) 

ड. ____________________ हे पारशी लोकांच े��ा�थान आहे. 

(मंिदर, मशीद, ग�ु�ारा, अि�न मंिदर) 

ई. _____________________ िववाद हा आंतररा��ीय शांतता आिण सरु�ेला मोठा 
धोका आहे. 

(धािम�क, जातीय, सामािजक, आिथ�क) 

�.०३. बह�पया�यी िनवडीचे �� 

०१)  १९३६  म�ये भािषक आधारावर �थापन झाले�या पिह�या भारतीय रा�यापकै�  
______________ हे एक होत े

अ) मुंबई 

ब) ओिडशा 

क) बंगाल 

ड) आसाम 

०२). ____________________ हे बह�धा धािम�क ��ा आिण ठेवले आहे 

अ) शय�त 

ब) भाषा 

क) धम� 

ड) सं�कृती 

०३) सां�कृितक �सार ह े _________________, वाहतूक आिण तं��ानामळेु 
जागितक सं�कृत�च ेिम�ण कस ेवाढले याचे एक उदाहरण आहे. 

अ) शेती 

ब) सं�ेषण 

क) खाणकाम 

 ड) वाहतूक 



 91

०४) १९९९ म�ये, _______________ ने आपली सं�कृती, पया�वरण आिण ओळख 
जप�यासाठी दूरदश�न आिण इंटरनेट सेवा ह�पार केली होती. 

अ) भूतान 

ब) चीन 

क) नेपाळ 

ड) भारत 

०५) इतर गटांशी संवाद साधताना दो�ही वांिशक ओळखीम�ये कोणती रणनीती कायम 
ठेवली आह.े 

अ) एक�ीकरण 

ब) आ�मसात करण े

क) सीमा�तकरण 

ड) जागितक�करण 

�.०४. खालील ��ाचे उ�र �ा 

१. संवध�न आिण �या�या धोरणांब�ल िलहा? 

२. सां�कृितक �सार, अलगाव आिण पथृ�करण यावर सिव�तर टीप िलहा. 

३. िहंदू आिण मिु�लमांमधील संघषा�वर थोड�यात न�द घेऊन धमा��या �थािनक 
�व�पािवषयी चचा� करा? 

४. वंशाची संक�पना, �यांच े वांिशक वग�करण आणा आिण भारतातील वंशांचे संि�� 
वग�करण �ा? 

५. जगातील म�ुय सां�कृितक चूल �प� करा. 

३.१७  वरील ��ांची उ�र े

1. अ. खर े

1. ब. खोटे 

1. सी. खर े

1. डी. खोटे 

1. ई. खर े
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2. अ. मेसोपोटेिमया 

2. ब. टेिलग ु

2. सी. २.३ 

2. डी. अि�न मंिदर 

2. ई. जातीय 

3. अ. ओिडशा 

3. ब. धम� 

3. सी. संवाद 

3. डी. भूतान 

3. ई. एक�ीकरण 

३.१८  तािं�क श�द आिण �यांचा अथ� 

सं�कृती: िविश� समाजा�या क�पना आिण िव�ास 

�सरण: इतर समाजांकडून सां�कृितक घटकांचा �सार 

३.१९ गृहपाठ 

 एका चाट�म�य ेमानवी भूगोल�या लेखकांची प�ुतके आिण नाव ेदाखवा 

३.२०  पुढील अ�यासासाठी संदभ� 

१. भूगोल मािजद ह�सेन यांच ेमानवी भूगोल 

२. R.KnowlesJ.Wareing यांच ेआिथ�क आिण सामािजक भूगोल  
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४ 
लोकस�ंया बदलाचे �व�प, �ि�या आिण अवकाशीय 

िवतरण 
 

या �करणाचा अ�यास के�या नंतर त�ुहाला �यातील खालील विैश�्ये कळतील: 

घटक रचना  

४.१ उि��ये  

४.२ ��तावना  

४.३ िवषयाची चचा�  

४.४ लोकस�ंया बदलाच ेघटक – �जनन �मता म�ृयू दर   

४.५ लोकस�ंयाशा�ीय वैिश�्ये – िवकसनशील आिण िवकिसत देश  

४.६ लोकस�ंया वाढ  

४.७ लोकस�ंया वाढीच ेिस�ांत   

४.८ �लब ऑफ रोम  

४.९ लोकस�ंयाशा�ीय सं�मण िस�ांत 

४.१० लोकस�ंयाशा�ीय लाभांश ही संक�पना  

४.११ लोकस�ंया, संसाधने  आिण िवकासाचे अिभ�े�ीय �ा�प  

४.१२ पया�� लोकस�ंया, अित लोकसं�या आिण �यून लोकसं�या  

४.१३ अिलकडील जागितक मते  

४.१४ लोकस�ंया ससंाधन �दशे  

४.१५ �थलांतर ही संक�पना आिण �कार  

४.१६ अगोदरचे व नंतरचे �थलांतर  

४.१७ �थलांतरचे �माण  

४.१८ �थलांतरातील समकालीन कल 
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४.१९ �ोत �े� आिण गांत�या �थानावरील  लोकस�ंया बदल आिण अथ��यव�थेवर 
�थलांतरामळेु  होणार ेप�रणाम   

४.२० िनवा�िसतां�या िवकिसत आिण िवकसनशील दशेांमधील सम�या  

४.२१ सारांश  

४.२२ तमुची �गती/अ�यास तपासा  

४.२३ �वा�यायासाठी िदले�या ��ांची उ�र े 

४.२४ तांि�क श�द आिण �यांचे अथ�  

४.२५ काय�  

४.२६ पढुील अ�यासासाठी सदंभ�  

४.१ उि��ये  

या �करणाचा अ�यास के�या नंतर  शेवटी त�ुहाला खालील बाबी कळतील  

 लोकसं�येचे घटक  

 लोकसं�या वाढीच ेिस�ांत  

 लोकसं�येचे �कार आिण �या�याशी संबिंधत �े� े 

 �थलांतर ही संक�पना आिण �कार  

४.२ ��तावना  

लोकसं�या मानवी सं�कृतीचा एक मह�वाचा घटक आह े जो सामािजक, 
राजक�य, आिथ�क आिण पया�वरणीय िवकासाशी जोडलेला आह.े लोकस�ंया जा�त असले 
तर प�यावरणाची पत कमी होते व लोकसं�या कमी असेल तर �याची पत सधुारत.े 
लोकसं�या िवतरणामधील फरकावर �थलांतरामळेु खूप प�रणाम होतो.  िडस�बर २०१७ 
चा आंतररा��ीय �थलांतर अहवालानसुार जगात आज�या घडीला अंदाजे २५८ दशल� 
लोकं आप�या मातभूृिम �यित�र� इतर देशात राहतात. जागितक लोकस�ंये�या तलुनते 
३.४ ट�के  लोकं आंतररा��ीय �थलांत�रत आहते. �थलांतरामळेु अनेक रा��ांना �ेन �ेन 
चा सामना करावा लागत आहे. �थलांतर हे जागितक लोकस�ंया शा�ाचा िटका�मक पैलू 
आहे आिण �यामळेुच �या दशेांम�ये खूप जा�त लोकं �थलांतर करतात व �या दशेांमधून 
ते �थलांतर क�न बाहरे जातात अ�या दो�ही िठकाणी काळजी घेतली पािहजे.   भारत हा 
एक असा देश आह ेिजथे �थलांतराशी संबिंधत या दो�ही सम�या आढळून येतात. जे�हा 
भारतातून लोकं इतर दशेांम�ये कायमचे �थलांत�रत होतात ते�हा ते परत ये�याची श�यता 
खूपच कमी असते. �यामळेुच हळूहळू भारतामधील मौ�यवान �यि� कमी होतात.  
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४.३ िवषयाची चचा�  

लोकसं�ये�या िविवधतेनसुार िवकास आिण मानव-ससंाधनानसुार वेगवेग�या 
�दशेांम�ये िवभागणी होऊ शकते. लोकस�ंया ही संतिुलत असली पािहजे पण तसं श�य 
होत नाही कारण माणसांची हालचाल आपण रोखू शकत नाही. �यामळेुच जगातील सव�च 
अथ��यव�थांना लोकस�ंयेचे �यव�थापन करणे ह ेएक मोठे आवाहन आह.े  

४.४ लोकसं�या बदलाच ेघटक – �जनन �मता, म�ृयू दर आिण सबंंिधत 
संरचना:    

�जनन �मता ही संक�पना, �ीला ित�या जनन�म काळात िकती अप�ये होऊ 
शकतात �यावर ठरवली जाते. थोड�यात जनन �मता ही �ी�या �जो�पादक ि�थतीवर 
अवलंबून असते.  

�जनन �मता खाली िदले�या घटकांवर आधा�रत असते:  

 ल�न कर�याच े वय आिण ल�नाब�लची समज: भारतीय समाजात ‘ल�न’ या 
संक�पनलेा सामािजक दबावामळेु खूप मह�व िदल े गेले आह.े �यामळेु ब�याचदा 
नकळ�या वयात ल�न केली जातात आिण �यामळेु जा�त �माणात मलुांना ज�म िदला 
जातो. जवळजवळ    ८० % मलु�ची ल�न �या १५ ते २० वष� या वयोगटात  असताना 
केली जातात. १५ ते २० वष� हा  वयोगट जा�त �जनन�म असतो.  

 सामािजक व सा�ंकृितक कारणे: जगभरातील बह�तेक समाजांम�ये िपतसृ�ाक 
प�ती �ढ आह.े याच कारणामळेु वंश पढेु ने�यासाठी, वडील वार�या नंतर �यांचे 
अंितम ि�याकम� कर�यासाठी मलुाला मह�व �ा� झाल.े अ�या प�त�मळेु मलुगा होई 
पय��त िकतीतरी कुटंुब ंवाट बघत बसतात व याचा प�रणाम लोकस�ंयावाढीत िदसून 
येतो. काही सं�कृत�म�ये धािम�क �ढीनमळेु, कुटंुब िनयोजनाची साधने वापर�याची 
परवानगी नसते �यामळेु ही लोकं �याकडे दलु�� करतात व �याचा प�रणाम लोकस�ंया 
वाढीत होतो.  

 असा�रता: असा�रतेमळेु अधंिव�ास आिण अ�ानतेत वाढ होते. छोटे कुटंुब हे सखुी 
कुटंुब होऊ शकत ेतसेच कुटंुब मया�िदत ठेव�यासाठी कुटंुब िनयोजन करता येते याचे 
मह�व असा�र लोकांना पटवून दे�यात अडथळा येऊ शकतो.   

 �गत आरो�य सवेा आिण त�ं�ान: िदवस�िदवस आरो�य तं��ानात भरपूर �गती 
झालेली आह ेव आता वं�यतवावर पण उपचार उपल�ध आहते. तसेच माता म�ृयूदर व 
बाल म�ृयूदर ही कमी झाल ेआहेत. या सग�याचा प�रणाम लोकस�ंया वाढीवर होताना 
िदसतो.    

म�ृयू दर: दर वष� ��येक� एक हजार �य��मागे होणा�या म�ृयुं�या आधार ेम�ृयू दर मोजला 
जातो. अिवकिसत आिण िवकसनशील देशांतील काही भागांम�ये आरो�य सेवेचा आभाव, 
असा�रता व अ�ान, गरीबी, अ�व�छता या कारणांमळेु म�ृयूदराचे �माण ह े जा�त 
आढळून यतेे. तर �गत दशेांम�ये �गत आरो�य सेवा उपल�ध असतात, लोकं िशि�त 
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असतात �यांना �व�छतेचे मह�व माहीत असते व एकूणच राहणीमान चांगले अस�यामळेु 
म�ृयूदर तसा कमी असतो.  

४.५ लोकसं�याशा�ीय वैिश�्ये – िवकसनशील आिण िवकिसत दशे : 

एखा�ा दशेाची िवकासाची पातळी ठरव�यासाठी जागितक �तरावर िविवध सं�था 
वेगवेगळे िनकष वापरतात जसेक� राजक�य �थैय�, रा��ीय उ�प�न, औ�ोगीकरणाची 
पातळी, सामािजक क�याणचे काय��म, पायाभूत सिुवधांची उपल�धता आिण तेथील 
नाग�रकांना उपभोगायला िमळणार े �वातं�य. सयं�ु रा��ा�या मानव िवकास िवदा 
क� �ानसुार िवकिसत दशे हा साव�भौम असतो व इतर रा��ां�या तलुनते �याची अथ��यव�था 
प�रप�व असते आिण पायाभूत सिुवधा तांि�क��्या �गत असतात.  

िवकसनशील दशे �हणजे असा दशे िजथे औ�ोिगक आिण/िकंवा आिथ�क 
िवकासाचा िन�न �तर िदसून येतो तसेच �या देशाला ��य� िकंवा अ��य�पणे सामािजक, 
राजक�य, आिथ�क आिण पया�वरणीय आ�हानांना सामोर े जावे लागते व �यामळेु �या 
देशातील नाग�रकां�या जीवनमानात ल�णीय अडथळे येतात.  

खाली िदले�या तक�याम�ये िवकसनशील आिण िवकिसत दशेांमधील 
लोकसं�याशा�ीय वैिश�्य ेनमूद केली आहेत:  

लोकसं�याशा�ीय वैिश�्य िवकसनशील दशे िवकिसत देश 

लोकसं�या वाढीचा दर जा�त कमी 

ज�मदर जा�त कमी 

म�ृयूदर जा�त कमी 

० – ५ वष� वयोगटातील 
अभ�के 

जा�त कमी 

�जनन दर जा�त कमी 

सा�रतेचे �माण कमी जा�त 

िलंग गणुो�र कमी जा�त 

*तक�या म�ये ढोबळमानाने अंदाज िदलेले  आहते. ��यके देशात �थािनक �तरावर 
प�रि�थती वेगळी असते आिण �यामळेु तेथील विैश�्य वेगळी असू शकतात याची 
िव�ा�या�नी न�द �यावी.  

४.६. लोकसं�या वाढ:  

कोण�याही �शासक�य भागामधील आधी न�दवले�या लोकसं�येप�ेा जे�हा 
जा�त लोकसं�या आढळून यतेे �याला लोकसं�या वाढ अस े�हणतात. ही वाढ ज�मदर, 
�जनन �मता, म�ृयूदर व �थलांतर या घटकांवर अवलंबून असत.े  



 97

४.७ लोकसं�या वाढीच ेिस�ातं:   

 मालथसचा िस�ांत:  

थॉमस मालथसने हा िस�ांत  १७९८ साली मांडला. या िस�ांतानसुार य�ु, 
उपासमारी व रोगराई या कारणांमळेु मानवी लोकसं�या िनयं�णात राहत.े या घटकांना 
मालथस सकारा�मक घटक �हणतो कारण या कारणांमळेु म�ृयूदर वाढतो व लोकस�ंया 
िनयं�णात ठेवता येते. मालथस असेही सांगतो क� मानवाची अ�न िनिम�तीची �मता 
मया�िदत आहे आिण �यामळेुच जर लोकस�ंया िनयं�णात ठेवली नाही तर ब�याच लोकांचा 
उपासमारी मळेु म�ृयू होऊ शकतो. पण कालानसुार मानवान ेरोगराई पसर�यावर िनयं�ण 
िमळवल े आहे तसेच अ�नाची िनिम�ती पण वाढवली आहे आिण �यामळेुच मानवी 
लोकसं�या वाढताना िदसते आह.े  

 लोकसं�यचेा मा�स�वादी �ि�कोन : 

काल� मा�स� न ेमालथसचा िस�ांत नाकारला. लोकस�ंया वाढीब�ल �याने �याचे 
िवचार �या�या ‘द क�यूिन�ट मेनीफे�टो’ व ‘दास कॅिपटल’ या प�ुतकांम�ये मांडल ेआहेत. 
मा�स�ला सा�यवादाचा जनक �हणून ओळखले जाते. मा�स�नसुार गरीब लोकं गरीब 
असतात �यात �यांचा दोष नसतो कारण गरीबी ही भांडवलशाही�या अथ��यव�थेतील 
�टु�मळेु िनमा�ण होते व �या�यामळेु लोक उपाशी मरतात. उदाहरणाथ� �या 
अथ��यव�थेम�ये जा�त तं��ान वापरले जाते ितथे जा�त �माणात बेरोजगारी आढळून 
येते व �यामळेु लोकांना ग�रिबला सामोर ेजाव ेलागते. हे गरीब लोकं मग जा�त मलुांना ज�म 
देतात जेणेक�न ही मलेु नतंर काम करतील व  प�रवाराला खायला अ�न िमळेल. �यामळेु 
मा�स�च े  �हणणे होते क� भांडवलशाहीचा अ�त झाला क� लोकस�ंया वाढ कमी होईल. 
मा�स� �या या िस�ांतावर बरीच टीका झाली कारण ह ेसव� अथ��यव�थांना लागू होत नाही.  

४.८ �लब ऑफ रोम:  

याची �थापना १९६८ साली इटािलयन उ�ोजक औरिेलओ पेकके आिण 
�कॉटलंड चे एले�जांडर िकंग यांनी केली. �लब ऑफ रोम िमशन ची �थापना 
मानवजातीसमोरील जागितक आ�हान े समजून घेणे आिण व�ैािनक िव�ेषणा�ार े उपाय 
सचुव�यासाठी झाली आह.े याचा पिहला अहवाल १९७२ साली ‘द िलिमट ऑफ �ोथ’ या 
नावान े �कािशत झाला �यामळेु या �लब ने ल� वधूेन घतेले. या �लबने वेगवगेळी 
चचा�स�,े प�रषदा आयोिजत के�या �यांचा उ�े�य शै�िणक �े�ात, नागरी समाज, इ�यादी 
�े�ांम�ये संशोधनांना �ो�साहन देता येईल जे  सव� मानवते�या आिण या �हा�या फाय�ाचे 
असेल.  

२००१ साली �लब ऑफ रोमने  एक िवचार गट तयार केला �याला ‘tt30’ हे 
नाव द�ेयात आल.े या िवचार गटाचे सद�य २५ – ३५ या वयोगटातील मिहला व प�ुष 
असत. जगातील िविवध सम�या शोधणे व यवुानकडून  �यावर उपाय सचुवणे हा या िवचार 
गटाचा उ�े�य आह.े  
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४.९ लोकसं�याशा�ीय सं�मण िस�ांत: 

१९२९ साली अमे�रक� लोकसं�या शा�� वॅरने थोमसन यांनी हा िवचार 
पिह�यांदा मांडला. �यानतंर १९५० �या दशकात �ँक नोटे�टीन यांनी हा िस�ांत सादर 
केला. हा िस�ांत मानवा�या लोकसं�याशा�ीय संरचनतेील ट��यांचे वण�न करतो. याची 
खाली िद�या�माण ेपाच ट��यांम�ये िवभागणी केली गलेी आह:े 

 पिहला ट�पा:  हा पूव�औ�ोिगक समाज आह ेिजथे म�ृयू दर आिण ज�मदर जा�त 
िकंवा समान आढळून येतात.   

 दुसरा ट�पा: या ट��याम�य े ज�मदराचे �माण जा�त राहते पण म�ृयूदर खूप 
वेगाने कमी होताना आढळून येतो.  

 ितसरा ट�पा:  या ट��याम�ये ज�मदराचे �माण कमी होताना िदसते पण म�ृयूदर 
ही कमी होतो.  

 चौथा ट�पा: या म�ये ज�मदर आिण म�ृयूदर दो�हीचे �माण खूप कमी झालेल े
आढळून येत.े  

 पाचवा ट�पा: या म�ये ज�मदर हा म�ृयूदराप�ेा कमी झालेला आढळून येतो.  

४.१० लोकसं�याशा�ीय लाभांश ही संक�पना:  

लोकसं�याशा�ीय लाभांश ही संक�पना एखा�ा रा��ा�या िविवध वयोगटातील 
लोकसं�या िवतरणावर अवलंबून असते. �हणजचे वयोगटानसुार लोकस�ंयेचे तीन 
भागांम�ये िवभागणी केली जाते. ०-१८ वष� वयोगटातील मलेु व साठी�या पढुील लोकं ह े
दो�हीही गट आिथ�क ��्या �वतं� नसतात. �यामळेु �या देशात या दो�ही वयोगटातील 
लोकसं�या ही ५० ट��यांपे�ा जा�त असेल तर �या दशेाला लोकस�ंयाशा�ीय लाभांश 
�ा� होत नाही. पण या उलट जे�हा एखा�ा देशात १८-६० वष� या वयोगटात ५०% िकंवा 
�यापे�ा जा�त लोकस�ंया असते ते�हा �या दशेाला लोकस�ंयाशा�ीय लाभांश �ा� 
होतो. �या दशेांम�ये �जनन दर मया� िदत आहे व म�ृयूदर कमी आह े ितथे कुटंुब सं�या 
मया�िदत असते व �याचा फायदा कुटंुबाला होतो. असे मया�िदत कुटंुब चांग�या �कार े
आिथ�क बचत व गुंतवणूक क� शकते, कुटंुबातील ि�यांना नोकरी कर�याची सधंी िमळू 
शकते व �यांना आिथ�क �वातं�य िमळते. एकूण या सा�याचा फायदा �या दशेा�या 
अथ��यव�थेला होतो.   

४.११ लोकसं�या, संसाधने  आिण िवकासाच ेअिभ��ेीय �ा�प:  

एखा�ा �े�ातील ससंाधनांचे �माण-िवतरण व तेथील िवकासाची पातळी या वर 
तेथील लोकस�ंयेच े �माण व िवतरण अवलंबून असू शकते. कारण जेथे माणसा�या 
�ाथिमक गरजा सहज पूण� होतात ितथेच लोकं �थाियक हो�याचा िनण�य घेतात. जगात 
िविवध ��ेातील िवकासा�या पातळी म�ये फरक आह ेकारण संसाधनांचे िवतरण आसमान 
आहे व �यामळेु �ादिेशक िविवधता आिण �ादेिशक िवषमता आढळून येते. �हणूनच लोकं 
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एका �देशातून दसु�या �देशात आिथ�क, शै�िणक, इ�यादी कारणांसाठी �थलांतर करतात. 
याचा प�रणाम लोकस�ंया िवतरणावर िदसून यतेो. �यामळेुच संसाधने, लोकसं�या आिण 
िवकास यांचा थेट संबंध आह.े  

४.१२ पया�� लोकसं�या, अित लोकसं�या आिण �यूनतम लोकसं�या : 

पया�� लोकसं�या ही ि�थित ते�हा िदसून येत ेजे�हा एखा�ा �दशेातील लोकस�ंया आिण 
तेथे उपल�ध असललेी संसाधने साधारण समान �माणात आहते व �यामळेु तेथील लोकं 
एक िनरोगी व समाधानी आय�ुय जगू शकतात. अशी ि�थित ��य�ात अनभुवणे थोडे 
कठीण आहे. ही संक�पना पॉल एरलीच या शा��ाने मांडली आह.े �याचानसुार खाली 
नमूद केले�या अटी पूण� झा�या तर ही ि�थित अनभुवता येईल.   

 ��येकासाठी पया�� संप�ी आिण संसाधने 

 ��येकाला मूलभूत मानवी ह�क  

 सां�कृितक िविवधतेचे जतन  

 बौि�क, कला�मक आिण तांि�क सज�नशीलतेचा �वातं�य  

 जैविविवधतचेे जतन  

अित लोकस�ंया ही ि�थित ते�हा िदसून येते जे�हा एखा�ा �दशेात उपल�ध असलेली 
ससंाधने कमी असतात आिण तेथील लोकस�ंया खूप जा�त असत.े लोकसं�या जा�त 
अस�याची कारणे जा�त �जनन दर आिण कमी म�ृयूदर ही असू शकतात. असा अंदाज 
आहे क� दर 20 िमिनटांनी, जगात आधीच अि�त�वात असले�या लोकांम�ये आणखी 
3500 लोकांची भर पडते. अित लोकस�ंया ही प�रि�थित स�या�या काळात ब�याच 
देशांम�ये िदसून येते आह.े काही दशेांम�ये खूप जा�त �माणात लोकांचे �थलांतर 
झा�यामळेु अशी ि�थित िनमा�ण झाली आहे. आिशया आिण आि�का खंडांम�ये असे बरचे 
देश आहते िजथे अित लोकस�ंया आह.े या दशेांना अित लोकस�ंयेमळेु  िविवध 
सामािजक, राजक�य, पया�वरणीय आिण आिथ�क आ�हांनाना सामोर े जावे लागते. याचा 
प�रणाम जीवना�या गणुव�ेवर िदसून येतो आिण अ�या देशांम�ये मानविनिम�त �ादेिशक 
असमानता ही आढळून येत.े  

�यूनतम लोकस�ंया ही ि�थित त�ेहा िदसून येत ेजे�हा एखा�ा �दशेात उपल�ध असलेली 
ससंाधने खूप जा�त असतात आिण तेथील लोकस�ंया कमी असत.े लोकस�ंया कमी 
अस�याची कारणे कमी �जनन दर आिण जा�त म�ृयूदर ही असू शकतात. �यूनतम 
लोकसं�येची कारणे खालील �माणे आहते:   

 कमी ज�मदर: िविश� लोकस�ंया धोरणामळेु ज�मदराच े �माण कमी होऊ 
शकते. उदरणाथ� चीनचे ‘एक मूल लोकसं�या धोरण’. िशि�त समाजाला छोट्या 
कुटंुबाचे फायदे समजतात व �याचा प�रणाम लोकस�ंयेवर िदसून येतो.  
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 जा�त म�ृयूदर: भूकंप, पूर, इ�यादी नसैिग�क आप�ी आ�यामळेु म�ृयूदराचे 
�माण जा�त असू शकते.  

 एखा�ा दशेामधून खूप जा�त �माणात लोकं �थलांतर क�न बाहेर �थाियक 
झा�यामळेुही लोकसं�या कमी होऊ शकते.  

�यूनतम लोकस�ंयाचे सकारा�मक प�रणाम:  

 कमी लोकस�ंया असले�या �देशांम�ये गद� कमी असत.े  

 ितथे नोकरी�या जा�त संधी उपल�ध होऊ शकतात.  

 ितथे पायाभूत सिुवधा परुशेा उपल�ध अस�याची श�यता जा�त असत.े  

 ससंाधनांचे �माण लोकस�ंयपेे�ा जा�त अस�याने �याचा उपयोग �या दशेा�या 
िवकासात होऊ शकतो.  

�यूनतम लोकस�ंयाचे नकारा�मक प�रणाम:  

 कमी लोकस�ंयेमळेु मजूरांची कमतरता जाणवू शकते आिण �याचा प�रणाम 
औ�ोगीक उ�पादनावर होऊ शकतो.   

 कमी लोकस�ंया असले�या दशेात संसाधनांचा अ�यंत कमी वापर होऊ शकतो. 

 कमी लोकस�ंयेमळेु य�ु आिण आणीबाणी�या वेळी, एखा�ा दशेाचे र�ण 
कर�यासाठी परुसेे लोक एक� करणे कठीण होऊ शकते. 

४.१३ अिलकडील जागितक मते: 

स�या जागितक लोकस�ंया वाढीचा दर १.०५% आहे जो मागील वषा��या 
तलुनते कमी आह.े �ामीण भागातून लोकांचे शहरी भागात �थलांतर झा�यामळेु शहरी 
भागातील वाढीचा दर जा�त आह.े असा अंदाज वत�व�यात आला आहे क� २०५० साली 
हाच दर ०.५३ % असेल. 

४.१४ लोकसं�या ससंाधन �देश:   

लोकसं�या ससंाधन �दशे हा असा �दशे असतो �याम�य े लोकसं�या जा�त 
असते व तेथील लोकं हे कुशल िकंवा अध� कुशल �िमक असतात व �यामळेु अ�या 
�दशेांम�ये मानव ससंाधन �दान कर�याची �चंड �मता असत.े अशी �मता िवकासाची 
पातळी आिण आिथ�क सिंधंवर अवलंबून असते. एडवड� एकरमनन े जागितक पातळीवर 
असे �दशे शोध�यासाठी तीन मूलभूत िनकष वापरले आहेत. ते �हणजे लोकसं�या, 
ससंाधन आिण तं��ान. यापकै� सग�यात जिटल आहे त ेउपल�ध तं��ान आिण �याची 
गणुव�ा. या तीन घटकां�या आधार े एकरमनने जगाची पाच �देशांम�ये िवभागणी केली. 
उधारणाथ� अमे�रका, ऑ��ेिलया, �यूझीलंड अ�या िवकिसत देशांम�ये लोकसं�या कमी 
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असते व हे देश तं��ानात आघाडीवर असतात. याउलट भारत, चीन या दशेांम�ये 
लोकसं�या खूप जा�त आह ेआिण �यामानाने हे दशे तं��ानात मागे असतात.  

४.१५ �थलांतर ही संक�पना आिण �कार:  

मानवी �थलांतर �हणजे लोकांची एका िठकाणाह�न दसु�या िठकाणी झालेली 
हालचाल �या�या म�ये ते नवीन िठकाणी ता�परुते िकंवा कायम �व�पी राह�याचा िवचार 
करतात. ही हालचाल कमी अंतरावर होऊ शकते िकंवा दूर�या अतंरावर होऊ शकते, िकंवा 
ती हंगामी काही वषा�साठी असेल िकंवा कायम �व�पाची देखील असू शकेल. �थलांतर 
देशांतग�त होऊ शकते िकंवा देशाबाहेर पण होऊ शकते. �थलांतर ही एका �य��च,े 
कुटंुबासिहत, िकंवा एका मोठ्या गटाचे होऊ शकते. �थलांतर �हणज ेकायम�व�पी िकंवा 
ता�परुता वा�त�यात झालेला बदल असतो जो एका �शासक�य/राजक�य िकंवा भौगोिलक 
परदशेातून दसु�या �दशेात होतो.   

�थलातंराची कारण:े वेगवेग�या कारणांसाठी लोकं �थलांतर करतात. ही कारणं 
सामािजक, आिथ�क, राजक�य िकंवा पया�वरणाशी संबिंधत असू शकतात ती खालील �माण े
आहेत:  

१. पया�वरणीय घटक:  �थलांतरासाठी बरीच नैसिग�क कारणे कारणीभूत असतात, �या 
म�ये खाली िदलेली कारण ेजा�त �माणात आढळून येतात: 

● खूप काळापय�त राहणारा द�ुकाळ  

● पूर  

● मदृचेी  धूप  

● वाळवंटीकरण  

● भूकंप  

२. आिथ�क घटक :  

ब�याचदा नैसिग�क घटक हे आिथ�क सम�या िनमा�ण करतात आिण मानवाला 
�थलांतर करायला भाग पाडतात. त ेघटक खालील �माणे आहेत: 

● िपकाचे नकुसान आिण जिमनीची नािपकता 

●  बेरोजगारी आिण कमी वेतन   

● सोयी सिुवधांचा अभाव - उ�च िश�ण, वै�क�य उपचार इ.  

● वाहतूक सिुवधांची कमतरता आिण �यामळेु होणारी गैरसोय  

● जीवनमानाचा िन�न�तर   
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● सं�यांची कमतरता  

● �ादेिशक िवषमता   

३. सामािजक आिण ज�सिखियक� घटक: �य�� िकंवा प�रवारा�या  �थलांतरा�या 
िनण�याम�य ेसामािजक घटकांचेही मह�वाचे योगदान आह ेते खालील �माणे: 

● चालीरीती जस ेक� िववाह  

● धािम�क �वातं�य  

● िन�न सामािजक �तर  

● लोकसं�येचा सांसाधानांवर जाणवणारा ताण   

४. राजक�य घटक:  खाली िदले�या राजक�य प�रि�थतीचा �य�� िकंवा गटा�या 
�थलांतरावर प�रणाम होतो.  

● राजक�य अि�थरता   

● सामािजक य�ु  

● धािम�क दंगल िकंवा िहंसाचार   

● सरकारी धोरण िकंवा िनण�य जसे क� फाळणी   

● मानवी ह�कांचे उलंघन   

वर नमूद केले�या घटकांची ‘ओढ घटक’ आिण ‘ढकल घटक’ अशी िवभागणी केली जाते. 
खाली िदले�या तक�याम�ये मह�वाचे ओढ आिण ढकल घटक िदलेल ेआहेत:  

त�ा �. २ ओढ आिण ढकल घटकाचंे वग�करण: 

अनु . 
�.  

ढकल घटक  ओढ घटक  

 नैसिग�क िकंवा पया�वरणीय कारणे  

१  �दीघ� द�ुकाळ िकंवा पाणी टंचाई  मबुलक पाणी  

२  पूर आिण उपजीिवका गमावणे  भूरचनमेळेु परुाचा धोका नसणे  

३  मदृचेी धूप आिण जिमनीची नािपकता  सपुीक जमीन �यामळेु 
िपकामधून जा�त उ�प�न िमळते  

४  वाळवंटीकरण  चांगली वन संपदा   

५  भूकंप  भूकंप अबािधत �देश  

६   िवषम हवामान  चांगले हवामान  
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७  ससंाधनांचा आभाव  ससंाधनांची उपल�धता  

८  �दूिषत पया�वरण  �व�छ पया�वरण  

 आिथ�क  

१  िपकाचे नकुसान – 
उपासमार  

अ�नाची यो�य उपल�धता  

२  बेरोजगारी आिण 
कमी वेतन  

नोकरी�या चांग�या संधी आिण वाढीव  वतेन   

३  सोयी सिुवधांचा 
अभाव  

सोयी सिुवधांची उपल�धता  

४  वाहतूक साधनांचा 
आभाव  

िवकिसत वाहतूक यं�णा  

५  िन�न �तर 
राहणीमान  

उ�च �तर राहणीमान  

६  संिधंचा आभाव  चांग�या सधंी  

७  गरीबी  संप�ी  

 सामािजक आिण लोकस�ंयाशा�ीय  

१  परुाणकालीन �ढी 
व परपंरा  

�ढी व परपंरा पाळ�याचे बधंन नसणे  

२  क�र धािम�क 
िनब�ध  

धािम�क िनब�धाचे बधंन नसणे  

३  काही �थािनक 
समदुायांचा िन�न 
�तर  

जाती�या आधार ेभेदभाव नसणे  

४  जा�त 
लोकसं�येचा 
ससंाधनांवर दबाव  

लोकसं�या कमी िकंवा यो�य अस�यामळेु कोणताही दबाव 
नाही  

५  �यवसाया�या 
िनवडीचा आभाव  

�यवसाय िनवडीत �वातं�य  

 राजक�य  

१  राजक�य 
अि�थरता  

राजक�य ि�थरता  
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२  नागरी य�ु  शांतता आिण ससुंवाद  

३  सां�दाियक दंगली 
व िहंवसाचार  

कायदा व स�ुयव�था यांच ेपालन  

४  शासक�य धोरण 
िकंवा िनण�य 
जसेक� फाळणी  

�थलांतराची परवानगी  

५  मानवी ह�कांचे 
उ�लंघन  

मानवी ह�कांची व िनयमांची काटेकोर अमंलबजावणी  

 

�थलातंराच े�कार: �थलांतराच ेखाली नमूद के�या �माणे �कार आहेत: 

 �थािनक �थलातंर: या �कारात खूप कमी अंतरावर व एकाच �े�ात �थलांतर केल े
जाते. उदाहरणाथ�, एखा�ा गावात िकंवा एखा�ा िज��ा�या आत, िकंवा एका 
िज��ातून दसु�या िज��ात �थलांतर करण.े  

 �ामीण त े�ामीण: या �काराम�ये देशांतग�तच एका �ामीण भागातून दसु�या �ामीण 
भागात कायम�व�पी �थलांतर केले जाते. ल�न, नैसिग�क आपि�, सरकारी 
नोकरीतील बदली अशी या  �थलांतरामगची कारण ेअसू शकतात.  

 �ामीण त ेशहर: या �काराम�ये �ामीण भागातून शहरी भागात �थलांतर केले जाते. 
रोजगार, िश�ण, ल�न अशी या �थलांतरामगची कारणे असू शकतात.  िवकसनशील 
देश व िवकिसत �े�ांम�ये �थलांतराचा हा �कार सहज आढळून येतो.  

 शहर त े शहर: या �काराम�ये छोट्या शहरातील लोकं मोठ्या शहरात िकंवा 
महानगरात �थलांतर करतात. उ�च िश�णासाठी, नोकरीतील चांग�या संधीसाठी 
िकंवा चांग�या सोई सिुवधांसाठी मोठ्या शहरात िकंवा महानगरात लोकं �थलांतर 
करतात.  

 आतंररा��ीय िकंवा बा� �थलातंर: �थलांतरा�या या �काराम�ये एखादी �यि� 
िकंवा एक गट देशा�या सीमा ओलांडून दसु�या देशात वा�त�य करतात. �थलांतराचा 
हा �कार नजिदक�या काळात जा�त आढळून येतो. बरचे लोकं िवकसनशील 
देशांमधून िवकिसत दशेांम�ये चांग�या सोयी सिुवधा व उ�च राहणीमानासाठी 
�थलांतर करतात.  

 अतंररािजय �थलातंर: �थलांतरा�या या �काराम�ये एखादी �यि� िकंवा एक गट 
एका रा�यामधून दसु�या रा�यात �थलांतर करतात. �या दशेांम�ये वेगवेग�या 
रा�यांत िवकासा�या पात�यांम�ये खूप फरक आह े ितथ े अ�या �कारचे �थलांतर 
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आढळून यतेे. उदाहरणाथ�, ज�मू का�मीर मधील आतंकवाद ��त भागांमधून बरचे 
लोक महारा��, कोलकाता िकंवा िद�ली येथे �थलांतर करतात.   

 आतंर खंडीय �थलातंर: �थलांतरा�या या �काराम�ये एखादी �यि� िकंवा एक गट 
एका खंडामधून दसु�या खंडात �थलांतर करतात. उदाहरणाथ�, आिशया ते यूरोप िकंवा 
आि�का ते आिशया असे होणार े�थलांतर.  

 ऐि�छक �थलांतर: �थलांतरा�या या �काराम�य े एखादी �यि� िकंवा एक गट 
�वे�छेने �थलांतर करतात. उदाहरणाथ�, ल�न, उ�च िश�ण, चांगली नोकरी यासाठी 
केलेले �थलांतर ऐि�छक असू शकते.  

 अनैि�छक �थलातंर: �थलांतरा�या या �काराम�ये एखादी �यि� िकंवा एक गट 
इ�छा नसताना �थलांतर करतात. उदाहरणाथ�, ज�मू का�मीर मधील काशिमरी 
पंिडतांनी केलेले �थलांतर.  

 बा� �थलातंर: जे�हा लोकं आपला दशे सोडून दसु�या दशेात कायमच े वा�त�य 
कर�यासाठी िनघून जातात �याला बा� �थलांतर असे �हणतात.  

 हगंामी �थलांतर: जे�हा एखादी �यि� िकंवा गट ठरािवक काळासाठी �थलांतर 
करतात �याला हंगामी �थलांतर �हणतात. उदाहरणाथ�, पि�म आि�केतील फुलानी 
जमातीचे भटके म�ढपाळ, इराण मधील बखतीयारी आिदवासी, भारतातील िहमालय 
पव�त रगंांमधील ग�ुजर व महारा��ातील धनगर म�ढपाळ अ�या �कारच े �थलांतर 
करतात. नेपाळ मधील अिशि�त कामगार उ�हा�याम�य ेभारतातील लेह लडाख या 
भागाम�ये तर थंडीत गो�याम�ये काम-�यवसायासाठी �थलांतर करतात. यातील 
बरचेस ेमजूर तेथील हंगामी पय�टक �यवसायाशी िनगडीत कामं िमळवतात.   

 साखळी �थलातंर: �थलांत�रत �यि� माग ेजे�हा सगळे कुटंुब �थलांतर करते ते�हा 
�याला साखळी �थलांतर �हणतात. भारताम�ये हा �कार खूप सामा�य आह.े   

 ट�या ट�याने केलेल े�थलातंर: या �काराम�ये �थलांतर हे ट�या ट�याने केले जाते. 
उदाहरणाथ�, एखादा गावकरी आधी आधी एका छोट्या शहरात �थलांतर करतो मग 
एका मोठ्या शहरात व नतंर महानगरात �थलांतर करतो.   

४.१६  आधीच ेव नंतरच े�थलांतर:  

मानवाचा या भूतलावर ज�म झा�या पासून अ�न, पाणी आिण िनवा�या�या शोधत 
तो एका िठकाणाह�न दसु�या िठकाणी भटकंती करत राहीला आह.े अंदाजे दहा ते बारा 
हजार वष� झाली जे�हा शेतीचा ज�म झाला व �यानंतर मानव एका जागी ि�थर झाला व 
वसाहत क� लागला. शेती बरोबर इतर आिथ�क उप�म, �यापार इ�यादीची स�ुवात 
झाली. �यापरिनिम� मानाव एका िठकाणाह�न दसु�या िठकाणी िफ� लागला व नवीन 
भूकंडांचे शोध लागत गेले व अ�या �कार ेमानवी स�यता, अथ��यव�था व सं�कृत�चा पण 
ज�म झाला. िजथे वेगवेग�या संधी उपल�ध हो�या ितथे �या लोकां�या अंगी वेगवगेळी 
कौश�ये होती ते �थलांतर क� लागले. स�ुवाती�या काळातील �थलांतर हे म�ुय�व े
िश�णासाठी केले गलेे �यात �ाम�ुयाने यरुोपीय लोकं होती. �यानंतर अमे�रकेतील 
लोकांनी नवीन भूखंड शोधल.े हळूहळू औ�ोगीकरणाला स�ुवात झाली व नवीन 
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बाजारपेठा शोध�याची गरज भासू लागली व �यामळेुच जा�त लोकसं�या असले�या 
�े�ांम�ये �यापारी �वास क� लागले. वसाहतीकरणाची स�ुवात झाली. आता�या काळात 
पण लोकं िश�ण, रोजगार अ�या कारणांसाठी िवकसनशील देशांमधून िवकिसत दशेांम�ये 
�थलांतर करतात.   

४.१७ �थलांतरच े�माण:  

�थलांतर हे वेगवेग�या पातळीवर व िविवध कारणांसाठी केल े जाते यालाच 
�थलांतराचे �माण असे �हणतात. या म�ये आंतररा��ीय  आिण अंतग�त �थलांतर यांचा 
समावेष होतो. आतंग�त �थलांतराम�ये आंतर �ादेिशक व �देशा�या अंतग�त असे दोन 
उप�कर आढळून येतात.   

 आतंररा��ीय: एका दशेातून दसु�या दशेात �थलांतर केल े क� �याला आंतररा��ीय 
�थलांतर असे �हणतात. जागितक�करणा�या या काळात �थलांतराचा हा �कार खूप 
�माणात िदसून येतो. पण या मळेु �या दशेातून लोकं �थलांतर क�न बाहेर जात 
आहेत ितथे बिु�मानांची गळती होते व �या दशेा�या िवकास कामाचे नकुसान होऊ 
शकते.  

 अतंग�त: देशातील एका �े�ातून दसु�या �े�ात केलेले �थलांतर हे अतंग�त �थलांतर 
असते. सामा�यपणे िवकसनशील दशेांम�ये असे �थलांतर आढळून येते.  

 आतंर �ादेिशक: �थलांतरा�या या �काराम�ये एका रा�यातून दसु�या रा�यात 
केले�या �थलांतराल केले जाते. उदाहरणाथ� मुंबई (महारा��) मधील मािहती तं�� 
ब�गळु�ला (कना�टक) नोकरी िनिम� �थलांतर करतात.   

 �देशा�या अतंग�त:  �थलांतरा�या या �काराम�ये एकाच रा�यातील वेगवेग�या 
िवभागाम�ये �थलांतर केले जाते.  उदाहरणाथ� मुंबई मधील मािहती तं�� प�ुयाला 
नोकरी िनिम� �थलांतर करतात.   

४.१८ �थलांतरातील समकालीन कल:  

जगितक�करणामळेु एकूणच जागितक पातळीवरील अतंर िविवध सोय�मळेु कमी 
झाले आह.े ह ेअंतर कमी झा�यामळेु िविवध पात�यांवर आिथ�क उप�म आिण शै�िणक 
संधी पण िनमा�ण झा�या आहेत. �यामळेुच िवकसनशील देशांमधून बरचे लोक िवकिसत 
देशांम�ये �थलांतर करतात. बरचे यवुा स�ुवातीला उ�च िश�णासाठी �हणून �थलांतर 
करतात आिण मग ितकडेच नोकरीची संधी िमळाली क� �थाियक होतात. �थलांतराचा 
असाच �वाह िवकसनशील दशेांमधील �ामीण भागाकडून शहरी भागाकडे होतो.  सयं�ु 
रा�� संघा�या २०२० साल�या आंतररा��ीय �थलांतर अहवालानसुार �थलांतरातील 
खाली िद�या �माणे कल आढळून येतात: 

 जागितक लोकस�ंये पैक� एकूण ३.५ ट�के लोकं हे �थलांतरीत आहते. �यामधील 
५२ ट�के प�ुष आहेत तर ४८ ट�के या मिहला आहेत.   
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 िवकसनशील दशेांमधून अमे�रका, �ांस, रिशयन फेडरशेन, सौदी अरिेबया या 
देशांम�ये सग�यात जा�त �थलांतर केले जाते.  

 िनवा� िसत �थलांतर हा �थलांतराचा एक �मखु भाग आहे. या िनवा� िसतांचे मूळ दशे 
पॅले�टाईन, अफगािण�तान, सी�रया, सोमािलया, सदुान, कांगो लोकशाही �जास�ाक 
आिण म�य आि�कन �जास�ाक आहेत. 

 २०२० साला म�ये भारतातून सवा� िधक �हणज े (१७.५ दशल�) लोकं �थलांतरीत 
झाले �या�या खालोखाल मेि�सको आिण चीन (अन�ुमे ११.८ दशल� आिण १०.७ 
दशल�) इतके लोकं �थलांतरीत झाले. 

 २०१८ आिण २०१९ साली जगातील अनके भागांमधून हवामान आिण हवामानाशी 
संबिंधत धो�यांमळेु मोठ्या �माणावर िव�थापन झाले आहे. हे िव�थापन मोझाि�बक, 
िफिलिप�स, चीन, भारत आिण यूएसए येथून झाल.े सवा�िधक (आप�ी) िव�थापन 
असलेले दशे चीन, भारत, िफिलिप�स, पािक�तान आिण बांगलादेश हे आहते. 

४.१९ �थलांतरामळेु �ोत व गंत�य ��े येथील लोकसं�या बदल आिण 
अथ��यव�थेवर होणार ेप�रणाम:   

जे�हा लोक �थलांतर करतात ते�हा मूळ िठकाणी आिण गंत�य�थानावर 
�थलांतरामळेु अनेक बदल होतात. हे बदल सकारा�मक पण असतात आिण नकारा�मक 
पण आिण याचा जा�त प�रणाम अथ��यव�थेवर होताना िदसतो. ते प�रणाम खाली िद�या 
�माणे आहते: 

 �ोत ��ेावर होणार ेप�रणाम: या िठकाणाह�न काही कारणांमळेु लोकं बाहेर पडतात. 
�यामळेु येथील लोकस�ंया कमी होत.े तसेच मूळ िठकाणातील िलंग गणुो�र व वय 
रचनेवर प�रणाम होऊ शकतो. एकूण मानवी ससंाधनाची कमतरता भासू शकते व 
येथील अथ��यव�थेवर �याचा िवपरीत प�रणाम होऊ शकतो.    

 गतं�य ��ेावर होणार ेप�रणाम: या िठकाणी लोकस�ंया  वाढते. येथील िलंग गणुो�र 
व वय रचनवेर प�रणाम होतो. �यामळेु �िमक बाजारात मूळ रिहवासी व �थलांतरीत 
लोकं यां�या म�ये नोकरी �यवसायासाठी �पधा�  िनमा�ण होऊ शकते. �थलांतरीत लोकं 
उ�च िशि�त असतील तर यथेील �यवसाय वाढून अथ��यव�थेला �याचा फायदा होऊ 
शकतो.  

४.२० िवकिसत आिण िवकसनशील देशांमधील िनवा�िसतां�या सम�या: 

�या �यि� िकंवा समूहाला नैसिग�क आप�ी, मानव िनिम�त आप�ी, य�ु, राजक�य 
अि�थरता, भेदभाव अ�या कोण�याही कारणामळेु आपले मूळ �थान सोडावे लागते �यांना 
िनवा� िसत िकंवा िव�थािपत असे �हणतात. स� काळात जगातील अनके दशेांम�ये 
आतंकवाद, धािम�क, ल�िगक, भाषीय भेदभावाला लोकांना सामोर ेजाव ेलागते व ते िनवा�िसत 
होतात. उदाहरणाथ� भारत पािक�तान ची फाळणी १९४७ साली झाली ते�हा लाख� �या 
स�ंयेने लोकं िनवा�िसत झाल.े तसेच का�मीर मधील घसुखोरी व आतंकवादामळेु अनेक 
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काशिमरी पंिडत िनवा�िसत झाले आहेत. तािलबानी राजवाटीमळेु अफगािण�तान मधून ही 
बरचे लोकं िनवा� िसत झाल ेआहेत. िस�रया, पॅलसेटीन या दशेांमधील सम�यामंळेु ही अनेक 
लोकं िव�थािपत झाल े आहते. जगभरात िव�थािपतां�या अ�या अनेक सम�या िदसून 
येतात.  

४.२१ सारांश: 

कोण�याही रा��ासाठी लोकसं�या हा �या�या िवकसाकामातील एक मह�वाचा 
घटक असतो. �या लोकस�ंये�या िविवध पलूैमळेु रा��ा�या िवकासावर सकारा�मक िकंवा 
नकारा�मक प�रणाम होऊ शकतात. जी लोकसं�या आहे �याकडे मानवी ससंाधन �हणून 
बिघतले व �या �माणे िविवध धोरणे राबवली तर �याचा फायदा �या रा��ाला न�क�च होऊ 
शकतो.  मानवी �थलांतर हा ही �याचाच एक भाग आह.े इितहास व स� प�रि�थतीचा नीट 
अ�यास क�न लोकं �थलांतर का व कोण�या कारणांसाठी करतात ह ेजर समजून घेतल ेव 
�या�माणे धोरणे राबवली गेली तर �याचा फायदा अनेक रा��ांना होऊ शकतो. 

४.२२ तुमची �गती/अ�यास तपासा: 

१. गाळल�ेया जागा भरा:  

अ. ___________ देशांम�ये रा��ीय उ�प�न व दरडोई उ�प�न जा�त असते. 
(िवकसनशील, िवकिसत, अिवकिसत व कमी लोकस�ंया असले�या)  

ब. ________ �कारचे �थलांतर ह ेकमी अंतराचे असते. (�ामीण ते �ामीण, �थािनक, 
आंतररा��ीय, शहरी ते शहरी)  

क. _____________ मळेु �िमकांची कमतरता होते. (जा�त लोकसं�या, िवकास, 
गरीबी, कमी लोकस�ंया) 

ड. काही वळेेला नैसिग�क कारणांमळेु आिथ�क अडचणी िनमा�ण होतात आिण लोकांना 
जबरद�तीन े __________करावे लागते. (�थलांतर, �वास, �यवसाय, नोकरी)   

इ. ____________ ने मालथसचा िस�ांत नाकारला. (काल� मा�स�, वॉन थूनेन, 
�हीटलसी, इरातो�थेनसे) 

२. खालील िवधान चूक क� बरोबर ते सागंा: 

अ. म�ृयूदर �हणजे दर हजार �य��मग ेझालेले म�ृयू.  

ब. जे�हा लोकं आप�याच दशेात �थलांतर करतात �याला अतंग�त �थलांतर असे �हणतात.  

क. एखा�ा दशेाची लोकसं�या जा�त आहे याचा अथ� असा आहे क� �या दशेात उपल�ध 
ससंाधने लोकसं�येपे�ा जा�त आहेत आिण �हणूनच अनके ससंाधने �यवि�थत वापरली 
जातील व िवकिसत होतील. 
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ड. जे�हा लोकं �थलांतर करतात ते�हा �याचा मूळ �थानी आिण गंत�य�थानात कोणताही 
प�रणाम होत नाही. 

३. िदल�ेया पया�यातून यो�य उ�र िनवडा: 

अ. त� आिण �यावसाियकां�या बा� �थलांतरामळेु भारतात __________ �ितभेची 
कमतरता िनमा�ण होते.  (ब�ुदीमानांची गळती, भेदभाव, सां�कृितक देवाणघेवाण, 
जीवनशैलीतील बदल) 

ब. ____________ ही अशी �यि� असते िजला नसैिग�क आप�ी, मानविनिम�त आप�ी, 
य�ु िकंवा राजक�य अि�थरता, भेदभाव िकंवा कायदशेीर बाब�म�ये बदल यामळेु �या�या 
म�ुकामा�या िठकाणाह�न इ�छे िव�� �थलांतर कराव े लागते. (�थलांत�रत, िनवा� िसत, 
�वासी, शोधक) 

क. १९६८ साली इटािलयन उ�ोजक औरिेलओ पकेके आिण �कॉटलंड चे एले�जांडर 
िकंग यांनी _____________ ची �थापना केली. (सयं�ु रा��, जागितक आरो�य 
संघटना, द �लब ऑफ रोम, यिुनसेफ) 

ड. ___________ ही अशी ि�थित आहे जेथे लोकस�ंया व ससंाधन े या दो�ही 
घटकांम�ये  समतोल राखला जातो व �यामळेु संसाधनां�या समान िवतरणासह लोकं 
िनरोगी जीवन जगू शकतात.  (पया�� लोकस�ंया, अित लोकस�ंया, �यूनतम लोकस�ंया, 
गरीबी) 

४.२३ �वअ�यासासाठी िदले�या ��ांची उ�र:े  

१. अ. िवकिसत  

१. ब. �थािनक  

१. क. �यूनतम लोकस�ंया  

१. ड.  बा� �थलांतर  

१. इ. काल� मा�स�  

२. अ. बरोबर  

२. ब. बरोबर  

२. क. चूक  

२. ड. चूक  

३. अ. ब�ुदीमानांची गळती  

३. ब. िनवा� िसत 

३. क. द �लब ऑफ रोम 

३. ड. पया�� लोकस�ंया  
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४.२४ तािं�क श�दांचा अथ�:  

 ससंाधन: अशी कोणतीही गो� �याचा कोण�या न कोण�या �कार ेउपयोग करता 
येतो �याला ससंाधन अस े�हणतात.   

 स�ंमण: प�रवत�ना�या कालावधीला सं�मण �हणतात. 

 बिु�मानांची गळती: िवकसनशील िकंवा अिवकिसत दशेांतून िशि�त कुशल 
कामगारां�या बा� �थलांतराला बिु�मानांची गळती अस े�हणतात. 

४.२५ नेमनू िदलेले काय�:  

एक ��ावली तयार करा आिण तमु�या प�रसरातील �थलांत�रत कामगारांब�ल 
सामािजक-आिथ�क मािहती गोळा करा.  

४.२६ पुढील अ�यासासाठी संदभ�: 

1. UN Annual report on – “The International Migration Report” 
2. R. C. Chandana - Geography of Population- Concepts, determinants 

and patterns – Kalyani Publishers 
3. Majid Husain - Human Geography -Rawat Publication  
4. Thanh-Dam Truong (Editor), Des Gasper - Migration, Gender and 

Social Justice Perspectives on Human Insecurity- Springer 
publication 14th edition  

5. By James Rubenstein - The Cultural Landscape An Introduction to 
Human Geography Pearson Publisher 






