


UNIT – 1     (A)
लऱ िंग, लऱ िंगभेदआणि शे्रिी रचना :-

लऱिंगभाळ अशमानतेचा अथथ लऱिंग षा नैशर्गथक गुण वळऴवे आषे. लऱिंगभाळ (जेंडर) षा
शामाजजक शािंस्कृततक गुण वळऴवे आषे. लऱिंगभाळ षी शमाजऴास्रीय अथथ अशणारी शिंहा आषे.
शमाजऴस्रात लऱिंग (SEX) या शिंहेचा शळथप्रथम उऩयोग आकैऱ ने 1972 मध्ये प्रकाऴीत
केऱेल्या शेक्श जेंडर ॲण्ड शोशायटी या ग्रिंथात केऱा. स्री आणण ऩुरूव यािंच्या मध्ये शामाजजक
शािंस्कृततक दृष्टीकोनातून ज्या लभन्नता आषेत त्या व्यक्त करण्याशाठीच लऱिंगभाळ या एकाच
आधाराळर स्री आणण ऩुरूव यािंच्यामध्ये शामाजजक शािंस्कृततक कतथव्य आणण षक्कािंबाबत
अशणारी अशमानतेची जस्थती म्षणजे लऱिंगभाळ अशमानता षोय. शमाजव्यळस्थेत स्रीयािंना
दयु्यम प्रकारची ळागणुक देण्यात येते म्षणजेच लऱिंगभाळ अशमानता आषे अशे शमाजात
ददशून येते.

1 ) ऩुरूव प्रधान शिंस्कृती
2 ) जवैळक घटक
3) चुऱआणण मऱु
4 ) बाऱ शिंगोऩन
5) आर्थथक व्यळस्था
6) शामाजजक व्यळस्था
7) लऴसणाऩाशून ळिंर्चत



( B ) 

लऱ िंगभेदाऩऱीकडीऱ सिंघर्ष

प्राचीन कालात ळैददक काऱखिंडानिंतर जस्रयािंच्या दजाथ कमी षोत गेऱा. 8 व्या
ऴतकात मुस्ऱीम शमाजाची आक्रमणे झाऱी. आणण ऩुढे मुस्ऱीम शत्ता रूढ झाऱी. इ.श.

712 ऩाशून मुस्ऱीम राजाने राज्य केऱे. 18 व्या ऴतकाऩयतं मुस्ऱीम शत्ता अजस्तत्ळात
षोती. मुस्ऱीम राजळटीत 8 व्या ऴतकाऩाशूनच मध्ययुगीन कालाऩयतं स्रीयािंचा दजाथ कमी
षोत गेऱा. ळैदीक काऱखिंडानिंतर स्रीयािंळर अनेक प्रकारची बिंधने आऱी. त्यािंचे स्ळातिंत्र्य नष्ट
झाऱे. स्रीयािंना शमाजात दयु्यम दजाथ लमलाऱा. स्ळातिंत्र्य ऩूळथ कालात बाऱवळळाष प्रथा,
शतीप्रथा अऴा अमानळी प्रथा शुरू झाल्या. लऴसणाच्या षक्क नाकारण्यात आऱा.
राजकारणात शषभागी षोऊ ददऱे जात नशे. एकिं दरीत शामाजजक , आर्थथक, शामाजजक,

धालमथक, राजकीय सेरात स्रीयािंना दयु्यम दजाथ ददऱा जात आषे.

1 ) राजकीय षक्क २) लऴसण 3) धालमथक 4) आर्थथक



स्ळातिंत्र्य ऩूळष कालातीऱ ळ ळतषमान कालातीऱ स्रीयािंचा दर्ाष –

1) स्रीयािंचा दजाथ
2) लऴसण
3) शामाजजक शािंस्कृततक कारणे
4) धालमथक कारणे
5) आर्थथक सेरात शषभाग
6) शिंघटीत ळ अशिंघटीत सेरातीऱ शळथ कामगार
7 )   बाऱीका कामगार
8 )   व्यळशायामधीऱ स्रीया
9 )  स्रीयािंना शाळथजतनक जीळनात शषभागी षोण्याची शिंधी
10 ) कुटूिंबाचा तनणथय प्रक्रक्रयेत शषभाग



( C )
अनेक स्रीआणि अनेक स्रीळादी यािंच्यातीऱआिंतरसिंबिंध :

अनेक स्री अनेक स्रीळादी यािंच्यातीऱ शिंबिंध आिंतरशिंबिंध आजच्या शळथच
सेरामध्ये स्रीयािंनी ऩुरूवािंच्या बरोबरीने स्थान लमलवळऱेऱे आषे. एकेकाली केळल ऩुरूवािंचा
मक्तेदारी शमजण्यात येणारी अनेक सेर उदा. ळैद्यकीय सेर ऱस्करी शेळा इत्यादी स्रीयािंनी
स्ळकतुथत्ळाळर लमलवळऱेऱी आषे. याशाठी अनेक ळवथ ऩुरूव शत्ताक शमाजाऴी शिंघवथ कराळा
ऱागऱा. केळल भारतातच नाषी तर अमेरीका, इिंग्ऱिंड, यािंशारख्या प्रगत देऴामध्ये स्रीयािंना
प्रदीघथ शिंघवथ कराळा ऱागऱा. केळल स्री अशल्याने नाकारण्यात आऱेल्या राजकीय
षक्काशाठी, शामाजजक दजाथशाठी स्रीयािंना शिंघवथ कराळा ऱागतो. ततऱा षक्क नाकारणे
म्षणजे मानळतेऱा ळिंर्चत ठेळऱे आषे. या जाणणळेतून स्रीळादाचा जन्म झाऱा. स्रीळाद षी एक
व्याऩक शिंकल्ऩना आषे.

1 ) उदारमतळादी स्रीळाद
2 ) जषाऱमतदळादी स्रीळाद
3 ) मॉळशथळादी स्रीळाद
4 ) शमाजळादी स्रीळाद
5 ) ऩयाथळरणळादी स्रीळाद



अभ्यासक्रमाचे ननकाऱ

वळदयार्थयांना स्रीळादी शिंकल्ऩना ळ लऱिंगभाळ अशमानतवेळवयी जाणणळ जागतृी तनमाथण झाऱी. अनेक
स्रीळादी यािंच्यातऱा आिंतरशिंबिंध उदारमतळादी जाषऱमतळादी, ऩयाथळरणळादी या चलळलीिंची मादषती
झाऱी. ळ वळदयार्थयांना लऱिंगभाळ अशमानतचेे शकिं ल्ऩना शमाजाळून घेण्याश मदत झाऱी.


