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जात – आर�णा�या संदभा�त – लेखक शभुराज बवुा 

��तावना 
जाती�यव�था हे भारतीय उपखडंाचे वेगळे व�ैश��य आहे. (भारतीय उपखडं �हणजे भारत, पा�क�तान, 
बां�लदेश, नेपाळ, भतूान, �ीलंका हे देश.) �हदं,ू मसुलमान, ���चन, शीख अशा जवळ जवळ सव�  धमा�त 
जाती�यव�था अि�त�वात आहे.  जगात इतर� कोण�याह� सामािजक �यव�थेत जाती�यव�था �दसनू येत 
नाह�.  

भारतातील जाती�यव�था 
भारतात अनेक धमा�म�ये जाती अढळून येत अस�या तर� आपण या पाठात म�ुयातः �हदं ूधमा�तील जात आ�ण 

जाती�यव�थेसबंंधी �वचार करणार आहोत.  

गेल� �क�येक शतके जाती�यव�था ह� भारतीय समाज�यव�थेचा भाग रा�हलेल� आहे.  जात ह� भारतात 

�वशषेतः बहुसं�येने असले�या �हदं ूसमाजात �ाचीन काळापासनू आढळणार� सामािजक स�ंथा आहे.  �हदं ू

समाजात असं�य जाती अि�त�वात आहेत.  तसेच या जातींची भ�ूमका, काय� आ�ण पर�पर सबंधं ठर�वणार� 
वणा�वर आधा�रत जाती�यव�थाह� अि�त�वात आहे.  सव� �हदं ूसमाज जाती�यव�थेने बांधला गेला आहे. 

“जी ज�मभर काह� के�या जात नाह� ती जात”  असे �हटले जात.े  �याम�ये बरेच त�य आहे.  एखा�या 
माणसाची जात �या�या ज�माव�न ठरत.े  तो �या कुटंुबात ज�माला आला �या कुटंुबाची जात तीच �याची जात 
होत.े  ती कधीच कोण�याह� �कारे बदलता येत नाह�.  एखा�याने धम� बदलला तर� लोक सव� �यवहार करताना 
�याची मळूची जात ल�ात घेतात. 
  
मळूात जाती�यव�था हा समाजाची �यव�था लाव�याचा आ�ण समाजातील �व�वध �कार�या कामां�या 
वग�करणाचा एक �कार आहे. जाती�यव�था सतत बदलत गेल� आहे.  आजह� �या �यव�थेचा भारतीय 
समाजावर �चडं �भाव आहे.  एखा�या यश�वी �य�तीची जात कोणती असेल असा �वचार सहजच काह� 
जणां�या डो�यात येणे भारतात अगद� अश�य नाह� हे  गगुल ���स�या �लकंव�न  त�ुहाला पाहता येईल.  

1

 
जाती �यव�था वण� �यव�थेवर आधा�रत आहे.  चार वण� मानले जातात.  वण� या स�ंकृत श�दाचा अथ� ‘रंग’ 

परंत ु�या अथा�चा वण��यव�थेशी फारसा सबंधं नाह�.  �ा�मण, ���य, व�ैय आ�ण श�ु हे चार वण�.  हे चार वण� 
�हणजे ये�थल �हदं ूसमाजातील चार वग� मानता येतील.  ��येक वणा�ची काय� ठरवनू �दलेल� आहेत.  �ा�मणांनी 
अ�ययन आ�ण अ�यापन करणे, ���यांनी रा�यकारभार चालवणे आ�ण सरं�ण, व�ैयांनी शतेी, उ�पादन 

आ�ण �यापार तर श�ुांनी समाजाची सेवा.  

राजस�ा ���यां�या हाती असल� तर� �ा�मण �यां�या स�लागाराची भ�ूमका बजावत असत.  �यांना राजष� ह� 
पदवी �दल� जात होती.  ��ट�श काळात इं�जी �श�ण घेऊन, �शासनाम�ये नोक�या �मळवनू आ�ण �वात�ंय 

चळवळीचे नेत�ृव क�न �यांनी आपले �थान �टकवले.  �वात�ंयानतंरह� �वशषेतः काँ�ेस प�ात बरेच �ा�मण 

नेत ेहोत.े  

श�ुांम�ये काह� �माणात ज�मनीची मालक� असले�या जातींपासनू अ�प�ृय जातींपय�त सवा�चा समावेश होतो. 
गावा�या वेशीबाहेर राहणारे �हणनू या अ�प�ृय मान�या गेले�या जातींना गावकूसाबाहेर�या जाती असेह� 
�हटले जात.े 

�ा�मणांनी या चातवु��य� �यव�थेला स�ैधां�तक पाया परु�वला �कंवा सा�या भाषते ह� �यव�था उभी केल� आ�ण 

�यामळेुच �याम�ये �यांना �वतःचे �थान सव��च ठेवता आले असे मानले जात.े  

या �यव�थेम�ये �तर�करण आहे, जातींची उतरंड आहे. जाती�यव�थेशी पा�व�याची सकं�पना जोडलेल� आहे. 

कोण आ�ण का प�व� �कंवा अप�व� असतो �याचे काह� �नयम आहेत.   �व�वध जातींम�ये उ�च-नीच भाव आहे. 

काह� जातींना �यव�थेम�ये उ�च �थान आहे तर काह� जातींना क�न�ठ �थान �दले जात.े  या �यव�थेम�ये 
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बहुतके सव� �ा�मणेतरांना आ�ण �ा�मणांसह�त सव� जातींमधील ि��यांना �श�णापासनू व�ंचत ठेवले गेले. 

अ�प�ृयतचेी अमानवी �था या �यव�थेम�ये होती.  

आ�ण �यामळेुच वर�या तीन वणा�ची या �यव�थे�वषयी फारशी त�ार नसत.े  आजह� इंटरनेटवर अनेक 

जातीं�या वेबसाई�स पहायाला �मळतील.  �याम�ये �यांचा गौरवशाल� इ�तहास, �यां�या पवू�जांची काम�गर�, 
�यांनी एकूण समाजा�या �वकासात केलेले योगदान याचे मो�या अ�भमानाने वण�न केलेले असत.े  एकूण 

लोकस�ंयेत बहुस�ंय असले�या श�ु वणा�तील जातींची या �यव�थेब�दल नाराजी आहे.  याला कारण �यांना 
�मळणार� अपमाना�पद वागणकु आ�ण सामािजक दजा�.  �यामधनूच भारता�या अनेक भागात �ा�मणेतर 

आ�ण द�लत चळवळी उ�या रा�ह�या आहेत.  भारताने घटना�मक सांसद�य लोकशाह� �यव�था �वीकार�याने 

या सव� चळवळींना बळ �ा�त झाले आहे. 

��येक वणा�म�ये अनेक जाती आ�ण पोटजाती असतात.  भारतात ��येक �वभागाम�ये वेगवेग�या 
जाती-पोटजाती आहेत.  उदा. व�ैयाम�ये उ�र भारतात अ�वाल, खडंलेवाल, माहे�वर� गजुरातमधील व�ैणव तर 

द��णेत मदु�लयार, चे�ट�यार, कोमट�, महारा��ातील व�ैय वाणी इ.  या सवा�ना ‘ब�नया’ �हणनूह� ओळखले 

जात.े  भारता�या ��येक रा�यांम�ये वेगवेग�या जाती आहेत आ�ण �यांचा दजा�ह� वेगवेगळा आहे.  जाती 
�यव�थेची चौकट �प�यान ्�प�या �टकून राह�ल� आहे.  समाजाम�ये अनेक बदल झाले तर� ह� �यव�था मा� 

�टकून राह�ल�.    या �यव�थेवर परुातन काळापासनू अ�पस�ंय असले�या �ा�मणांचे वच��व राह�लेले आहे. 

या �यव�थे�या बाहेर रा�हले�या आ�दवासींचा आजह� फारसा �वकास झालेला नाह�.  ब�याच भागात �यां�यावर 

न�लवा�यांचा �भाव आहे.  न�लवाद� �यांचे ��न सोड�व�याचे आ�वासन देतात आ�ण �यां�या बाजनेू 

लढ�याचा दावा करतात.  भारत सरकार मा� न�लवा�यांना उप�वी अ�तरेक� मानत ेआ�ण �यां�या �व��ध 

कारवाई करत.े भारत सरकारने आ�दवासीं�या क�याणासाठ� �वत�ं म�ंालयाची �थापना केल� आहे. 

जातीची �या�या 
जाती�या अनेक �या�या आहेत.  डॉ. �ीधर �यकंटेश केतकर (�यांनी २३ खडंांचा मराठ�तील प�हला �ानकोष 

१९१६ त े१९२८ या बारा वषा�त एक�याने �लह�ला त ेडॉ. केतकर) यां�या �या�ये�माणे जात हा एक सामािजक गट 

आहे �याची दोन �मखु व�ैश�टये असतात – प�हले – या गटाचे सद�य�व केवळ ज�माने �मळत ेआ�ण दसुरे 

�हणजे या गटाचे सद�य गटाबाहेर�या कोणाशीह� �हणजेच दसु�या जाती�या �कंवा धमा��या �य�तीशी �ववाह 

क� शकत नाह�त.  

जाती�यव�था अथ��यव�थेवर आ�ण राजकारणावरह� प�रणाम करत.े  जात एखा�याचा �यवसाय �न�चीत 
करत.े  �क�येक जातींची नावे �यां�या �यवसायाव�नच पडलेल� �दसतात उदा. �हावी, तले�, को�ट�, कोळी 
इ�याद�.  उ�च, म�यम, क�न�ठ असे जातींचे वग�करण साधारणतः मानले जात.े  �या �या गटातील �य�तींचे 
समाजातील �थान �या�माणे ठरत.े  आतंरजातीय �ववाह �न�ष�ध मानला जातो.  आतंरजातीय �ववाह 
करणा�यांचे  जीवन �यां�या आई-वडील-भावडंांनीच सपं�व�याची अनेक उदाहरणे वत�मानप�ात वाचायला 
�मळतात.  

जातीचे आ�ण जाती�यव�थेचे गुणधम� 

रोज�या जीवनातील �यवहार 

��येक जातीम�ये आप�या जाती�या लोकांनी इतर जाती�या लोकांशी कशा �कारचे सबंधं ठेवायचे त ेठरलेले 
असत.े एक� जेवणे, �ववाह कोणाशी करावा �कंवा कोणाशी क� नये आ�ण इतर सामािजक �यवहार �याला 
“रोट�-बेट�” �यवहार �हणतात त ेकर�याचे �नयम ठरलेले असतात. शहर� भागांम�ये “रोट�” �यवहार फारसे 
पाळले जात नाह�त परंत ु“बेट�” �यवहार मा� उघडपणे पाळला जातो.  �ववाहासंबंधी�या वत�मानप�ातील 
जा�हराती पा�ह�यास हे सहज ल�ात येत.े  नवरा �कंवा नवर� �व�श�ठ जातीचीच हवी हे �प�ट �लह�लेले असत.े 
�ामीण भागात या सव� चाल�र�ती मो�या �माणात पाळ�या जातात.  
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आतंरजातीय �ववाहावर बदं� 
�ववाह जातीअतंग�तच करावा लागतो.  बहुतके जातींम�ये प�ुहा पोटजाती असतात आ�ण �ववाह आपाप�या 
पोटजातीतच झाला पा�हजे असा �नयम असतो.  हा �नयम मोडणा�याला कठोर शासन केले जात.े  अ�लकडचे 
उ�र भारतामधनू या �कार�या बात�या मो�या �माणावर येत आहेत.  जातीबाहेर �ववाह केला �हणनू ब�याच 
वेळा आई-वडील �कंवा भाऊ यांनी आप�याच ब�हणीला/भावाला �कंवा मलुाला/मलु�ला मा�न टाक�याची 
उदाहरणे आहेत. यालाच ऑनर �कंल�ंग �कंवा स�मान राख�यासाठ� केले�या ह�या असे �हणतात.  घरातील 
लोकांनी अशा �ववाहास पा�ठंबा �द�यास जात पचंायती तफ�  �या घरावर ब�ह�कार टाक�याचा आ�ण �यांना 
वाळीत टाक�याचा �नण�य घे�यात येतो. 

��येक जातीचा �यवसाय ठरलेला असतो. 
जात ��येकाचा �यवसाय �नि�चत करत.े  ती माणसाला �यवसाय �नवड�याचे �वात�ंय देत नाह�.  ब�याच 
जातींची नावे �यां�या �यवसायाव�नच पडलेल� �दसतात. उदा. �हावी, तले�, चांभार, ढोर, खाट�क, तांबोळी, 
(खा�या�या पानाचे उ�पादन क�न �व�� करणारे) माळी, कोळी, को�ट�, कासार (बांग�यांचा �यवसाय करणारे), 
वडार, पाथरवट (दगडांचे काम करणारे), कुडमडु ेजोशी लोहार, सतुार, सोनार इ�याद�.  माणसाने आप�या जातीने 
ठरवनू �दलेला �यवसाय करावा अशी अपे�ा असत.े  कुटंुबाम�ये लहानपणापासनू मलुांना �यां�या �यवसायाचे 
�श�ण �दले जात.े  �ा�मण, ���य, व�ैय, श�ु यांनी अन�ुमे अ�ययन/अ�यापन, सरं�ण, उ�पादन आ�ण 
�वै�ण�कांची (�ा�मण, ���य आ�ण  व�ैय या तीन वणा��या लोकांची)  सेवा करावी अशी कामां�या �वभागणीची 
परंपरा वण��यव�थे म�ये होती.  �याच आधारे पढेु जाती�यव�थेम�ये �यवसायांची रचना झाल�.  

जातीसंबंधीचे समाजशा��ीय संशोधन  
��यात समाजशा��� गो�वदं सदा�शव घयु� (१८९३ त े१९८३) �ा. रजनी कोठार� (१९२८ त े२०१५), �दपकंर ग�ुता 
(१९४९), एम. एन. �ी�नवास (१९१६ त े१९९९) या सव� समाजशा���ांनी केले�या सशंोधनामळेु जाती�यव�थेचे 

अनेक नवे पलै ूसमोर आले आहेत. 

जातीचे राजक�यीकरण  
जात ह� एक अ�यतं उ�म आ�ण बळकट अशी सघंटना आहे.  लोकशाह� राजक�य �यव�थेम�ये सघंटन आ�ण 

संघटना मह�वाची असत े�यामळेु राजक�य पढुार� राजकारणात जातीचा वापर करणारच. जात आ�ण राजकारण 

एकमेकांवर �भाव टाकतात.  लोकशाह� राजकारणाचा जाती�यव�थेवर �भाव पडला आहे.  मया�द�त 

सं�याबळामळेु �ा�मणांना आपले उ�च �थान गमवावे लागले.  मध�या समज�या जाणा�या जातींनी क�न�ठ 

समज�या जाणा�या जातींबरोबर राजक�य यतुी केल� अशा �कारची मांडणी �ा. रजनी कोठार� यांनी केल� आहे. 

�भ�ुवशाल� जातीचा �स�धांत 
एम. एन. �ी�नवास यांनी �भ�ुवशाल� जातीचा �स�धांत मांडला.  �यां�या मत े�ा�मण, ���य, व�ैय, श�ु ह� 
पारंपा�रक उतरंड आता फारशी �भावी नाह�.  भारता�या ��येक मो�या भौगो�लक �वभागात �व�वध जातींचे 

�भ�ुव �नमा�ण झालेले �दसत.े  लोकस�ंया आ�ण जमीनीची मालक� या आधारावर  

एखाद� जात �या भागातील �भ�ुवशाल� जात बनत.े  उदा. उ�र भारतात जाट समाज �कंवा गजुरातम�ये 

पाट�दार समाज.  

�दपकंर ग�ुता यांचा �स�धांत 
�दपकंर गु�ता यांनाह� आप�या अ�यासा�या दर�यान जातीची याच�कारची व�ैश�टये जाणवल�.  �यां�यामत े

��येकाला आप�या जातीचा �चडं अ�भमान असतो.  ��येक जातीची आपल� �वतःची �तर�करणाची प�धत 

असत.े  �याम�ये ��येक जण आप�या �वतः�या जातीला सव��च �थान देतो आ�ण मग इतर जातींचा �म 

लावतो. 

भारतीय राजकारणातील जातीसं�थेची भ�ूमका 
जाती�यव�थेची सखोल मा�हती अस�या�शवाय भारतात यश�वी राजकारण करणे केवळ अश�य आहे. 

बहुस�ंय माणसे जाती�यव�थेशी बांधल� गेलेल� आहेत.  �यांचे राजक�य वत�न जातीचा �वचार क�न ठरत.े  दोन 

उमेदवारांम�ये जाणव�याइतका दसुरा कोणताह� मोठा फरक नसेल तर शवेट� अगद� �गत �वचारांचा माणसूह� 
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आप�या जाती�या माणसाला मतदान कर�याची श�यता अ�धक असत.े  जात �य�तीला समाजात एक 

�कारची ओळख आ�ण �थान देत.े  त ेनाकारणे अथवा �वसरणे सहज श�य नाह�.  

��ट�शकाल�न �यव�था  
��ट�शां�या आधी�या रा�यक�या�नी भारतीय समाज �यव�थेम�ये ह�त�ेप कर�याचा फारसा �य�न केला 
नाह�.  �यामळेु �कतीह� रा�यकत� आले आ�ण गेले तर� इथल� समाज�यव�था कायम राह�ल�.  बहुस�ंयेने 

असले�या �हदं ूसमाजावर जाती�यव�थेचा पगडा होता आ�ण जाती�यव�थेवर �ा�मणांचे वच��व होत ेआ�ण 

�हणनूच या �यव�थेला �ा�मणी �यव�था असेह� �हणतात.  �यामळेु रा�यकत� कोणीह� असले तर� समजावर 

स�ा �ा�मणांचीच चालत असे.   पेशवाई�या काळात रा�यकत�ह� �ा�मण होत.े  उ�र पेशवाई�या काळात 

�हणजे पेशवाई�या शवेट�या ट��यावर जातीभेद मो�या �माणावर वाढला होता.  

इं�जांनी या �यव�थेम�ये मो�या �माणावर बदल घडवनू आणले.  इं�जी भाषतेनू �श�णाची सरुवात �यांनी 
केल�.  अथा�त सवा�त �थम �याचा लाभ �ा�मण समाजालाच झाला.  �व�यापीठ �श�ण घेणारे आ�ण �यानंतर 

��ट�शांनी �थापन केले�या नोकरशाह� म�ये भरती होणारे मो�या �माणावर �ा�मणच होत.े  इं�जी �श�ण 

आ�ण पाि�चमा�य उदारमतवाद� �वचारांचा �भाव पड�यामळेु वत�मानप� ेस�ु करणारे (दप�णकार बाळशा��ी 
जांभेकर ) आ�ण समाजसधुारणेसाठ� शतप� े�लह�णारे (लोक�हतवाद� गोपाळ हर� देशमखु) हे �ा�मण 

समाजातीलच होत.े  �यांनी आ�ण इतर काह� समाज सधुारकांनी �ा�मण समाजात सधुारणा कर�याचा �य�न 

केला.  

महा�मा फुले, स�यशोधक समाज आ�ण �ा�मणेतर चळवळ 
१८७३ साल� महा�मा फु�यांनी महारा��ात स�यशोधक समाजाची �थापना केल�.  त े‘�ा�म�या�या’ �व�ृी�या 
�वरोधात होत.े  ई�वर आ�ण सामा�य माणसाम�ये दलाल� करणे, �ानावर म�तदेार� ह�क सांगणे, दसु�या 
जातींना त�ुछ मानणे, अ�प�ृयता आ�ण इतर अ�यायकारक �था मानणे �हणजे ‘�ा�म�य’ असे फुले मानत 

होत.े  ह� �व�ृी �या�याकड ेआहे तो �ा�मण असे त े�हणत असत.  �यामळेुच ज�माने �ा�मण असलेले अनेक 

काय�कत� �यां�या बरोबर काम कर�त होत.े  �ा�मणी �व�ृी�या लोकांचे वच��व सपंवनू समाजात समानता आ�ण 

�याय ��था�पत करणे हे �यांचे �मखु उ�द��ट होत.े  जाती�यव�था हा या ���येमधील मोठा अडथळा 
अस�यामळेु ती न�ट करणे हा �यां�या काया�चा एक भाग होता.  जाती�यव�थेला पया�य �हणनू �यांनी 
स�यधमा�ची मांडणी केल� होती.  �नम�क आ�ण �याचे अखडं ह� सकं�पनाह� �यांनी मांडल�.  

महा�मा फु�यांनतंर १९ �या शतका�या शवेट� आ�ण २० �या शतका�या सरुवातीला �ा�मणेतर प� �थापन 

क�न �ा�मणेतर जातींनी राजक�य सघंटन कर�याचा �य�न केला.  �यामधनूच �ा�मणेतर चळवळ उभी 
रा�हल�.  �तला �थम को�हापरू सं�थानचे स�ंथा�नक शाहू महाराजांनी आ�ण नतंर १९२० त े१९३० या काळात 

केशवराव जेधे आ�ण �दनकर जवळकर यांनी आधार �दला.  १९३० नतंर मा� या चळवळीचा जोर कमी झाला. 
यामधील बहुतके नेत ेकाँ�ेस प�ात सामील झाले आ�ण �यांनी जातीचा म�ुदा द�ुयम मानला.  

द�लत चळवळ 
दसु�या आघाडीवर डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनी १९२० पासनू �व�वध द�लत जातींचे सघंटन केले.  द�लत चळवळ 

उभी केल�.  द�लतांना “�शका, संघट�त �हा आ�ण सघंष� करा” असा स�ला �दला.  �यांनी द�लतांसाठ� वेगळा 
मतदारसघं मा�गतला.  �हदं ूधमा�त फूट पडू नये �हणनू महा�मा गांधींनी �या मागणीला �वरोध केला.  आमरण 

उपोषण केले.  शवेट� डॉ. आबेंडकरांनी आपल� मागणी मागे घेतल�.  गांधी आ�ण आबेंडकरांम�ये १९३२ साल� 
��स�ध पणेु करार झाला.  या सव� घडामोडींमळेु माझ ेजाती�यव�थे�वषयीचे �ान आणखी सखोल झाले असे 

गांधी �हणतात.  डॉ. आबेंडकरांनी सरुवातीस द�लतांसह�त सव� कामगारांचे ��त�नधी�व करणारा �वत�ं मजरू 

प� १९३६ साल� �थापन केला परंत ुद�लत कामगारांचे ��न इतरांपे�ा वेगळे आ�ण गंभीर �व�पाचे आहेत हे 

ल�ात आ�यावर �यांनी १९४२ साल� श�ेय�ूड का�ट फेडरेशन या प�ाची �थापना केल�.   १९५७ म�ये �यांनी 
�रप�ल�न पाट� ऑफ इं�डया�या �थापनेची सकं�पना मांडल�.  �यां�या प�चात तो प� �थापन झाला.  �या 
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प�ा�या आजपय�त�या इ�तहासात भर�व काम�गर� केले�या दादासाहेब गायकवाडांसार�या काह� मोज�या 
ने�यांचीच नावे घेता येतील.  आज बहुस�ंय द�लत जनता या प�ा�या काया�ब�दल फारशी सतं�ुट नाह�. 

शतेकर� कामगार प� 
१९४८ म�ये �थापन झालेला शतेकर� कामगार प� हा महारा��ातील �ा�मणेतरांचा पाठ�ंबा असलेला आ�ण 

�यां�यासाठ� काय� क� शकेल असा प� मानला गेला.  परंत ुपढु�या दशकात या प�ातील नेत ेमडंळी प�ुहा 
काँ�ेस प�ात सामील झा�यामळेु ह� आशाह� मावळल�. 

१९३६ साल� केशवराव जेधे यांना महारा�� �देश काँ�ेस क�मट�चे �देशा�य� क�न �ा�मणां�या ऐवजी 
�ा�मणेतरांना स�ेत �थान दे�याचा �योग काँ�ेस प�ाने केला.  महारा��ाची �थापना झा�यानतंर महारा��ात 

हा �योग महारा��ाचे प�हले म�ुयम�ंी आ�ण काँ�ेसचे मोठे नेत ेयशवंतराव च�हाण यांनी पढेु चाल ूठेवला. 
मराठा लॉबी उभी कर�याचे �ेय �यांना �दले जात.े  �ा�मण आ�ण द�लतांना मरा�यांबरोबर एक� आणनू 

बेरजेचे राजकारण कर�याचा �य�न �यांनी केल�.  महारा��ात काँ�ेसची स�ा १९९५ पय�त अबा�धत राह�या�या 
अनेक कारणांपकै� त ेएक मह�वाचे कारण होत.े 

��वड चळवळ 
द��ण भारतात १९ �या शतकापासनू अनेक समाजसधुारणे�या चळवळी झा�या.  ता�मळनाडू मधील ज�ट�स 

पाट�ने चालवलेल� ��वड चळवळीमळेु या भागात जाती�या आधारावर होणा�या भेदभावा�वषयी जागतृी �नमा�ण 

झाल�.  जनतचेे लढे उभे राह�ले.  सवा�साठ� समान ह�कांची मागणी केल� गेल�.  आज ता�मळनाडू�या 
राजकारणात �भावी असलेला क�णा�नधी यां�या नेत�ृवाखालचा ��वड म�ुने� कळघम आ�ण जयल�लता 
यां�या नेत�ृवाखालचा  आ�णा ��वड म�ुने� कळघम हे दोन प� या चळवळीचेच वारसदार आहेत.  या 
चळवळीमळेु त�ेथल ब�याच �ा�मणांनी मुबंईत �थलांतर केले.  �शवसेनेने नतंर याच म�ासी लोकां�व��ध 

केलेले आदंोलन आप�याला मा�हत असेलच.  

उ�र भारत 
उ�र भारतात मा� या ��ना�वषयी तलुनेने कमी �माणात जागतृी �नमा�ण झाल�.  द��णेसार�या 
समाजसधुारणे�या चळवळी या भागात झा�या नाह�त �यामळेु जाती�यव�थेचा पकड आजह� या समाजावर 

अ�धक अस�याची जाणवत.े  आजह� तथेे रणवीर सेनेसार�या राजपतू आ�ण भमूीहार जमीनदारांनी �थापन 

केले�या संघटना आहेत.  त ेआप�या जाती�या ह�ताचे र�ण गरज पड�यास �हसें�या मागा�नेह� कर�यास तयार 

असतात.  

�वातं�यापासनू �हदं� प�टयाम�ये काँ�ेस प�ाची स�ा होती.  �यांनी महारा��ासारखे �ा�मणेतरांना स�ेत 

सामील क�न घे�याचे धोरण अवलंबले नाह�.  साठ�या दशकात डॉ. राम मनोहर लो�हया यांनी �ा�मणेतरांना 
स�ेत सहभागी क�न घे�याचे काह� यश�वी �य�न केले.  पढेु �यांचा वारसा सांगणा�या लाल ू�साद यादव आ�ण 

मलुायम�सगं यादवांची स�ा ��था�पत झाल�.  

जाती�या स�ा सबंंधांबाबत जे महारा��ात �वात�ंयापवू� झाले त ेउ�र �देश, �बहार या रा�यांम�ये १९९० �या 
दशकात घडून आले.  इथ�या राजकारणावर असलेले �ा�मणांचे वच��व मोडून काढून  मलुायम�सगं यादव आ�ण 

लाल ू�साद यादव या इतर मागास वगा�मधील ने�यांचा आ�ण �यां�या प�ांचा उदय झाला.  �याच समुारास 

कांशीराम आ�ण मायावती यांनी द�लत समाजा�या पा�ठं�यावर �वक�सत केलेला बहुजन समाज प� उदयास 

आला.  गे�या तीन दशकांम�ये या भागातील �मखु राजक�य सघंष� म�यम आ�ण क�न�ठ समज�या गेले�या 
जातींम�ये झाला आहे.  

गु�हेगार जाती आ�ण जमाती  

इं�जांनी ये�थल समाज�यव�थेचा �यां�या प�धतीने अ�यास क�न १८७१ �या ग�ुहेगार जमाती काय�यानसुार 

काह� जातींना गु�हेगार जाती आ�ण जमाती ठरवले.  याम�ये ठग, प�ढार�, फासेपारधी उचले, बेरड, बे�तर, 

भामटा, कैकाडी, रामोशी, वडार इ�याद�ंचा समावेश होतो.  �यां�यासाठ� काह� गावांम�ये वेग�या वस�या 
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कर�यात आ�या.  गावात काह� ग�ुहा घड�यानतंर प�हला सशंय �यां�यावर घेतला जात असे.  �वात�ंयानंतर हा 
कायदा र�द कर�यात आला आ�ण आज �या जातींना �वम�ुत जाती आ�ण भट�या जमातींचा दजा� दे�यात 

आला आहे.  (de-notified tribes and nomadic tribes -  DTNT) �यां�यासाठ� नोक�यांम�ये आ�ण �श�णात 

�वशषे आर�णह� ठेव�यात आले आहे.  

जात आ�ण आर�ण 
को�हापरू�या छ�पती शाहू महाराजांनी १९०२ म�ये आप�या स�ंथानात �ा�मणेतर आ�ण मागास वगा�साठ� 
लोकस�ंयेतील �यां�या �माणानसुार सरकार� नोक�यांम�ये आर�ण जाह�र केले.  एकूण ५० ट�के जागा 
आर��त कर�यात आ�या.  �यांनी सवा�साठ� मोफत �श�णाची सोयह� केल�.  �यासाठ� शाळा, महा�व�यालये 

आ�ण वस�तगहेृह� उभी केल�.  ��येक त�णाला रोजगार �मळाला पा�हजे असा �यांचा �य�न होता.  

१९०८ म�ये ��ट�श सरकारने �शासनाम�ये काह� समहूांसाठ� आर�ण लागू केले.  अशा�कारे �वांत�ंय �मळ�या 
पवू�च भारतात आर�णाचा अवलबं केलेला होता.  १९३२ �या घोषणेनसुार यरुो�पयन, म�ुल�म, ���चन, 

अ�ँलोइं�डयन, शीख, द�लत इ�याद� घटकांना �वतं� मतदार सघं दे�यात आले.  

समानतवेर आधा�रत समाजाची �नम�ती करणे हे भारतीय �वात�ंय ल�यातील नेत ेआ�ण भारतीय घटनाकारांचे 

मोठे �व�न होत.े त े��य�ात आण�यासाठ� समाजात सामािजक आ�ण आ�थ�क �याय ��था�पत करणे गरजेचे 

होत.े  जाती�यव�थेने भारतीय समाजाचे �वभाजन केले. उ�च, म�यम आ�ण क�न�ठ जाती असे साधारण 

वग�करण मानले जात.े  क�न�ठ जातींमधील लोकांना वषा�नवुष� �श�ण, आ�थ�क �वकासापासनू व�ंचत ठेव�यात 

आले.  �यांचे उ�च जाती�या समज�या जाणा�या लोकांकडून �नद�यपणे शोषण कर�यात आले.  �यांना फारशी 
��त�ठा नसलेले, �याम�ये फारसे कत�ृव �कंवा �नम�ती�मता दाखवता येणार नाह� अशा �कारचे घाण 

उपस�याचे आ�ण साफ सफाईचे �यवसायच करावे लागले.  उ�च जातीचे लोक �यांना माणसापे�ा खाल�या 
दजा�ने वाग�वत असत.  जनावारापे�ाह� बदतर िजणे �यां�या वा�याला आले होत.े  �यामळेु भारतीय 

घटनाकारांनी अनसु�ूचत जाती, अनसु�ूचत जमाती आ�ण इतर मागास वगा��या लोकांना �वशषे अ�धकार 

दे�याचे आ�ण �वशषे वागणकु दे�याचे ठरवले.  भतूकाळात �यांना �मळाले�या वाईट वागणकु�मळेु �यां�या 
झाले�या नकुसानाची भरपाई �हावी आ�ण �यांना �याय �मळावा आ�ण �यांना समाजातील इतर घटकांबरोबर 

आणनु ठेवावे हे काह� हेत ू�यामागे होत.े  

राजक�य आ�ण आ�थ�क आर�णाची योजना 

राजक�य आर�ण 

लोकसभेमधील आर�ण (घटनेचे कलम �. ३३०) 

३३० �या कलमानसुार २०१४ म�ये �नवडून आले�या १६ �या लोकसभेम�ये एकूण ५४३ जागांपकै� अनसु�ूचत 

जातींसाठ� ८४ आ�ण जमातींसाठ� ४७ जागा राखीव ठेवले�या आहेत.  ��येक घटक रा�यातील आ�ण क� �शा�सत 

�देशातील अनसु�ूचत जाती आ�ण जमातीं�या लोकस�ंया�या �माणात  
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Figure 1लोकसभेतील आर�ण 

अनसु�ूचत जाती आ�ण जमातींसाठ� जागा राखीव ठेव�या आहेत.  या�शवाय कलम �. ३३१ �माणे 

अ�ँलोइंडीयन समाजाला यो�य ��त�नधी�व �मळालेले नसेल �या समाजातील दोन सद�यांची �नय�ुती 
कर�याचा अ�धकार रा��पतींना आहे.  लोकसभे�माणेच रा�यां�या �वधानसभांम�ये अनसु�ूचत जाती आ�ण 

जमातींसाठ� लोकसं�ये�या �माणात जागा आर��त कर�यासाठ� तरतदू कलम �. ३३२ �माणे कर�यात आल� 
आहे.  

आर�णाचा कालावधी 
वर उ�ले�खलेले आर�ण कायम �व�पी नाह�.  कलम �. ३३४ �माणे १९५० म�ये घटना प�ह�यांदा लाग ू

करताना या आर�णाचा कालावधी दहा वष� ठरव�यात आला होता.  दहा वषा�त या आर�णा�या मदतीने 

अनसु�ूचत जाती आ�ण जमातींम�ये सधुारणा घडून येईल आ�ण नतंर आर�णाची गरज राहणार नाह� असे 

घटना स�मतीचे मत ेहोत.े  ��य�ात हे आर�ण आजह� अि�त�वात आहे.  १९६० पासनू २०१० पय�त   वेळा 
घटना द�ु��या क�न दरवेळी दहा वषा�नी ह� मदुत वाढ�व�यात आल�.  स�या २०२० पय�त हे आर�णाची तरतदू 

कर�यात आल� आहे.  

1. आठवी घटना द�ु�ती १९६० – आर�ण १९७० सालापय�त वाढ�वले.  

2. तवेीसावी घटना द�ु�ती १९६९ – आर�ण १९८० सालापय�त वाढ�वले. 

3. पंचेचाळीसावी घटना द�ु�ती १९८० – आर�ण १९९० सालापय�त वाढ�वले. 

4. बास�टावी घटना द�ु�ती १९८९ – आर�ण २००० सालापय�त वाढ�वले. 

5. एकोणऐंशीवी घटना द�ु�ती १९९९ – आर�ण २०१० सालापय�त वाढ�वले. 

6. पं�याणवावी घटना द�ु�ती २००९ – आर�ण २६ जानेवर� २०२० पय�त वाढ�वले. 

लोकसभेतील आ�ण �वधानसभांमधील या आर�णाबरोबरच नोक�यांम�येह� आर�ण दे�यात आले आहे. 
घटने�या मलूभतू ह�कां�या भागातील कलम �. १६ �माणे सरकार� नोक�यांम�ये समान सधंी दे�याचा ह�क 
सव� नाग�रकांना दे�यात आला आहे.  परंत ुउपकलम ४ �माणे सरकारला काह� जागा काह� मागास वगा�साठ� 
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राखीव ठेव�याचा अ�धकार दे�यात आला आहे.  एखा�या मागास वगा�ला सरकार� नोक�यांम�ये यो�य 
��त�नधी�व �मळालेले नाह� असे सरकारला वाट�यास सरकार राखीव जागांची तरतदू क� शकत.े 
 

कलम �. १७ 
 
भारतीय रा�यघटने�या कलम �. १७ �माणे अ�प�ृयता मानणे हा काय�याने �श�ापा� ग�ुहा मान�यात आला 
आहे.  �या�माणे क� � सरकारने १९५५ साल� अ�प�ृयता कायदा समंत केला. १९७६ म�ये या काय�यात सधुारणा 
क�न �याला नागर� ह�क सरं�ण कायदा असे नवीन नाव दे�यात आले आहे.  �या �य�तीवर १९७६ �या या 
काय�या�माणे गु�हा शाबीत होईल �याला �या तारखेपासनू सहा वषा�पय�त कुठ�याच �नवडणकुा लढ�वता येत 
नाह�त.  

काकासाहेब कालेलकर आयोग (१९५३) 
घटने�या कलम �. ३४० �माणे भारताचे रा��पती मागास वगा��या प�रि�थतीची चौकशी कर�यासाठ� �यांना 
यो�य वाटेल अशा �य�तीचा आयोग नेम ूशकतात.  �या आयोगाने खाल�ल कामे करावीत अशी अपे�ा आहे :-  

1. भारतातील सामािजक आ�ण श�ै�णक ���या मागास वगा��या प�रि�थतीची चौकशी करणे 
2. त ेकोण�या प�रि�थतीम�ये आपले काम कर�त आहेत याची चौकशी करणे 
3. या संदभा�त कोणत ेउपाय करायचे यासबंधंी क� � आ�ण रा�य सरकारांना सचूना करणे  
4. या बाबतीत क� � आ�ण रा�य सरकारांनी �कती अनदुान �यावे हे सचु�वणे 

या �माणे १९५३ म�ये काकासाहेब कालेलकर या गांधीवाद� ने�यां�या नेत�ृवाखाल� एक आयोग नेम�यात आला. 
या आयोगाला खाल�ल जबाबदा�या दे�यात आ�या हो�याः- 

1. एखा�या वगा�ला मागास ठर�व�यासाठ� �नकष ठर�वणे. 
2. संपणू� भारतातील अशा �कार�या मागास वगा�ची याद� तयार करणे. (अनसु�ूचत जाती आ�ण 

जमातीं�या �य�त�र�त) 
3. मागास वगा��या ��नांचा अ�यास करणे आ�ण त ेसोड�व�यासाठ�चे उपाय सचु�वणे. 

या आयोगाने १९५५ साल� आपला अहवाल सादर केला.  �यांनी एखा�या वगा�ला मागास कसे ठरवावे यासबंधंीचे 
�नकष मांडले होत.े  परंत ुसरकारला त ेपटले नाह�त. �यामळेु रा�य सरकारांनी आप�या रा�यात�या या�या 
तयार करा�यात आ�ण �या वगा�ना मदत �यावी असे ठर�व�यात आले.  
 

मंडल आयोग (१९७८) 
पंत�धान मोरारजी भाई देसाई यां�या नेत�ृवाखाल�ल जनता सरकारने १९७८ म�ये �ी. �बदें�वर��साद मडंल 
यां�या अ�य�तखेाल� दसु�या मागासवग�य आयोगाची �थापना केल�.  या आयोगाला खाल�ल जबाबदा�या 
दे�यात आ�या हो�याः- 

1. एखा�या वगा�ला सामािजक आ�ण श�ै�णक ���या मागास ठर�व�यासबंधंीचे �नकष ठर�वणे 
2. अशा मागास वगा��या �वकासासाठ� उपाय सचु�वणे 
3. क� � आ�ण रा�य सरकार�या सेवांम�ये अशा मागास वगा�साठ� राखीव जागा ठेवा�यात �कंवा नाह� 

यासंबधंी �नण�य देणे. 
4. वर�ल सव� सशंोधनाचा आ�ण सचूनांचा स�व�तर अहवाल भारतीय रा��पतींना सादर करणे 

मंडल आयोगाने देशा�या ४०५ िज��यांम�ये सामािजक आ�ण श�ै�णक सव��ण केले.  �यांनी सामािजक आ�ण 
श�ै�णक मागसलेपण ठर�व�यासाठ� ११ �नद�शक ठर�वले होत.े  हे आ�थ�क, सामािजक आ�ण श�ै�णक अशा 
तीन गटात �वभागलेले होत.े  ��येक गटाला काह� गणु दे�यात आले होत.े  सामािजक �नद�शकांना तीन, 
श�ै�णक �नद�शकांना दोन आ�ण आ�थ�क �नद�शकांना १ गणु दे�यात आला होता.  ११ �कंवा �यापे�ा जा�त गणु 
�मळणा�या जाती �कंवा वग� सामािजक आ�म श�ै�णक ���या मागास मानले जातील असे ठर�व�यात आले 
होत.े  
 
या आधारावर मंडल आयोगाने तीन हजाराहून अ�धक समहूांना सामािजक आ�ण श�ै�णक ���या मागास 
ठर�वले.  यांनाच इतर मागास वग� �हटले जात.े  भारता�या लोकस�ंयेत यांचे �माण ५२ ट�के आहे. 
 
मंडल आयोगाने इतर मागास वगा��या �वकासासाठ� सचु�वलेले उपाय 
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मंडल आयोगाने १९८० म�ये आपला अहवाल सादर केला.  �याम�ये खाल�ल उपाय सचु�वलेले होतःे- 
 

1. सामािजक आ�ण श�ै�णक ���या मागस वगा�साठ� सरकार� नोक�यांम�ये २७ % आर�ण. 
2.  आधीच अनसु�ूचत जाती आ�ण जमातींसाठ� �मळून असलेले २२.५ % अ�धक हे २७ %  �हणजे एकूण 

४९.५ % आर�ण होईल. 
3. इतर मागास वगा��या उमेदवारांनी ख�ुया �वगा�तनू प�र�ा देऊन नोकर� �मळव�यास �यांची जागा २७ 

% आर�णात गणल� जाणारा नाह�.  �हणजे तवे�या जागांनी इतर मागास वगा�चे आर�ण कमी होणार 
नाह�.  उलट इतर मागास वगा�ना �मळणा�या एकूण जागा वाढतीलच. 

4. सव� पात�यांवर बढ�यांनाह� हे आर�ण लाग ूअसेल. 
5. सतत तीन वष� एखा�या आर��त जागेवर मागास वगा�तनू भरती न झा�यास �या जागेचे आर�ण र�द 

होईल.  
6. अनसु�ूचत जाती आ�ण जमातींसारखीच इतर मागास वगा�ना अ�धकतम वयाची सवलत लाग ूअसेल.  
7. या आर�णाचे रो�टर तयार करावे. 
8. हे आर�ण सव� साव�ज�नक उप�म, कोण�याह� �कारची सरकार� मदत घेणारे खाजगी उ�योग, 

सरकार� मदत घेणार� �व�यापीठे, महा�व�यालये आ�ण शाळांम�येह� लाग ूअसेल. 
9. िजथे इतर मागासवगा�ची लोकस�ंया अ�धक आहे अशा भागात �ौढ �श�णाचे काय��म हाती घे�याची 

सचूना आयोगाने केल�. 
10. इतर मागास वगा�ची लोकस�ंया अ�धक असले�या भागात मागासवग�य �व�या�या�साठ� आ�मशाळा 

(व�तीगहृ – हो�टेल असले�या शाळा) स�ु कर�याची सचूना आयोगाने केल�. 
 

१९८० त े१९९० मडंल आयोग अहवाल गलुद��यात 
 
जानेवार� १९८० म�ये मडंल आयोगाने अहवाल सादर केला.  परंत ु�या जनता सरकारने �यांची �नय�ुती केल� 
होती त ेसरकार �यावेळी अि�त�वात न�हत.े  मोरारजीभाई देसाई यांचे जनता सरकार आ�ण काँ�ेस�या 
पा�ठं�याने स�ेत आलेले चरण�सगं सरकार कोसळले.  प�ुहा �नवडणकुा झा�या आ�ण इं�दरा गांधीं�या 
नेत�ृवाखाल�ल काँ�ेस सरकार १९७७ नंतर प�ुहा स�ेम�ये आले.  इं�दरा गांधी सरकारला मडंल आयोगाचा 
अहवाल ��स�ध कर�यात फारसा रस न�हता.  इं�दरा गांधी�या ह�येपय�त �हणजे १९८४ पय�त हा अहवाल 
��स�ध झाला नाह�.  पढेु १९८४ त े१९८९ या काळात स�ेम�ये असले�या राजीव गांधी सरकारनेह� या 
अहवालाकड ेल� �दले नाह�. 
 
�यानंतर भारतीय राजकारणात ब�याच उलथापालथी झा�या.  १९८९ �या �नवडणकु�त काँ�ेसचा पराभव झाला 
परंत ुदसु�या कोण�याच प�ाला �प�ट बहुमत �मळाले नाह�.  काँ�ेसमधनू बाहेर पडले�या �व�वनाथ�ताप �सगं 
यांनी भाजप आ�ण डा�यां�या मदतीने सरकार �थापन केले.  त े�डस�बर १९८९ त ेनो�ह�बर १९९० या कालावधीत 
स�ेवर होत.े 
 
पंत�धान �व�वनाथ�ताप�सगं यांनी ७ ऑग�ट १९९० रोजी मडंल आयोगा�या अहवाला�या अमंलबजावणी 
करणार अस�याची घोषणा केल�.  �या�या �नषधेाथ� �द�ल�, उ�र�देश, म�य�देश, �बहार आ�ण ओ�रसा या 
भागात �चडं �हसंाचार आ�ण दंगल� झा�या.  �द�ल� म�ये एका �व�या�या�ने �वतःला जाळून घेतले.  �याम�ये 
�याचा म�ृय ूझाला.  �यानतंर अशा�कारे जाळून घे�याची लाट देशभर पसरल�.  
 

मंडल आयोग अहवाला�या अमंलबजावणीवर �थ�गती 
 
स�ट�बर १९९० म�ये मडंल आयोगा�या अहवालावर �थ�गती आण�यासाठ� अ�पल दाखल कर�यात आले.  परंत ु
हा राजक�य �नण�य आहे आ�ण �यायालय सहसा राजक�य �नण�यात ह�त�ेप कर�त नाह� असे सांगत सव��च 
�यायालयाने त ेफेटाळले.  परंत ुऑ�टोबर १९९० म�ये सव��च �यायालया�या एका खडंपीठाने या 
अमंलबजावणीला �थ�गती �दल�.  �ह�. पी. �सगं यांचे सरकार नो�ह�बर १९९० म�ये कोसळले.  
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चं�शखेर यांचे सरकार आले. त ेसहा म�ह�यात कोसळले. �नवडणकुा होईतोपय�त �हणजेच जनू १९९१ पय�त 
काळजीवाहू सरकार �हणनू त ेकाय�रत होत.े  �नवडणकु �चारादर�यान मे १९९१ म�ये राजीव गांधी यांची ह�या 
झाल�.  नर�सहं राव यां�या नेत�ृवाखाल� जनू १९९१ म�ये नवे सरकार अि�त�वात आले. 
 
नर�सहं राव यां�या सरकराने मडंल आयोगाने सचु�वले�या इतर मागास वग�यां�या २७ % आर�णाला पा�ठंबा 
�दला. �या�शवाय �यांनी आ�थ�क ���या मागास वग�यांसाठ� सरकार� नोक�यांम�ये दहा ट�के अ�धक 
आर�णाची घोषणा केल�.  �यामळेु एकूण आर�ण ५९.५ ट�के इतके झाले.  
 
१९९२ म�ये सव��च �यायालयाने या सदंभा�त �दले�या एका �नकालात खाल�ल मह�वाचे म�ुदे मांडलेः- 

1. आ�थ�क ���या मागासवग�यांसाठ�चे १०%  आर�ण र�द कर�यात आले. 
2. सव� मागासवगा�साठ� एकूण आर�ण ५० ट��यांहून अ�धक अस ूशकत नाह�. 
3. बढती म�ये आर�ण असणार नाह�. 
4. मागास वगा��या याद�तनू �गत मागास वगा�ना वगळून ख�या मागासवगा�चा समावेश करणे यासाठ� 

क� � आ�ण रा�य सरकारांना चार म�ह�यांचा कालावधी दे�यात आला. 
5. सामािजक ���या मागास ���चन आ�ण शीखांनाह� आर�णाचा लाभ दे�यात यावा. 
6. आर�णासबंधंी सरकार� �नयमा�या घोषणेसाठ� ससंदेची परवानगी आव�यक असणार नाह�. 
7. एखादया वगा�ला आर�ण देताना लावले�या �नकषांना केवळ सव��च �यायालयात आ�हान देता येईल. 

 
समान सधंी हा मळू �नयम आहे.  आर�ण हे मळू �नयमाचा अपवाद मानला जातो.  अपवाद मळू त�वापे�ा 
अ�धक �माणात असेल तर तो अपवाद राहत नाह�, तोच �नयम होतो.  �हणनू जा�ती जा�त ५० ट�के 
आर�णाचे बंधन सव��च �यायालयाने घातले आहे.  
 
१९९३ म�ये इतर मागास वगा�मधील काह� �गत घटकांना “��मी लेयर” आर�ण देऊन नये अशी सचूना तम 
नंदन �साद यां�या त� स�मतीने केल�.  सरकारने ती �वीकारल�.  
 

धमा�तर आ�ण आर�ण 
द�लतां�या धमा�तराने कायदेशीर आ�ण �शासक�य ��न �नमा�ण केला.  एखा�या द�लताने बौ�ध �कंवा इतर 
कोणताह� धम� �वीकारला तर �या�या अजा�त �याचा नवा धम� �लहावा लागेल.  या न�या धमा�ला सवलती लाग ू
नाह�त.  �यामळेु �यांना �या �या�यात �कंवा नाह� असा ��न �नमा�ण झाला.  

ता�मळनाडू – ६९ ट�के आर�ण 
मंडल आयोगाबाबत १९९० म�ये झाले�या घडमोडींनतंर उ�र भारतात दंगल� झा�या तर द��णेकड�या रा�य 
सरकारांनी ५० ट��यांहून अ�धक आर�ण घो�षत केले. �वशषेतः ता�मळनाडू सरकारने ता�मळनाडूम�ये ६९ 
ट�के आर�ण घो�षत केले.  मागासवग�यांसाठ� ३०, अ�तमागास वगा�साठ� २०, अनसु�ूचत जातींसाठ� १८, 
अनसु�ूचत जमातींसाठ� १ असे ६९ ट�के आर�ण जाह�र केले गेले. त ेसरकार� नोक�यांम�ये आ�ण श�ै�णक 
सं�थांम�ये लागू कर�यात आले आहे.  

अ�लकडील वाद 
अ�लकड ेमहारा��ात मराठा जातीने, गजुरात म�ये पाट�दार समाजाने तर उ�र भारतात जाट समाजाने 
आर�णाचा फायदा �मळ�यासाठ� आदंोलने केल�.  मराठा, पाट�दार आ�ण जाट समाजाला �यां�या भागाम�ये 
स�ेत बराच मोठा वाटा �मळाला आहे.   �वशषेतः महारा��ात मराठा ह� स�ाधार� जात मानल� जात.े  तर�ह� 
�यांनी मागास वगा�साठ� असलेले आर�ण मागावे याव�न बरेच वाद�ववाद झाले.  मराठा समाजा�या 
�हण�या�माणे स�ा �यां�या समाजातील मोज�याच लोकांना �मळाल� परंत ुखे�यात राहणारा बहुस�ंय मराठा 
समाज अ�श��त, बेरोजगार आ�ण इतर अनेक सम�यांनी गांजलेला आहे.  बेभरवशा�या पावसामळेु आ�ण 
हवामानामळेु कोरडवाहू शतेी तो�याची होत चालल� आहे.  �यामळेुह� अनेकांना नकुसान सहन करावे लागले आहे 
आ�ण अनेकजण कज�बाजार� झाले आहेत.  
संदभ� 
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1. http://ketkardnyankosh.com/ यशवंतराव च�हाण ��त�ठानने केतकरांचा �ानकोश या सकेंत 

�थळावर उपल�ध क�न �दला आहे. 

��न 

1. जाती�यव�थे�या गुणधमा�ची चचा� करा. 
2. जात आ�ण भारतीय राजकारण यां�यामधील सबंधं �प�ट करा. 
3. मंडल आयोगा�या अहवाला�वषयी स�व�तर चचा� करा. 
4. भारतीय रा�यघटनेतील आर�णा सबंधंी�या तरतदू�ंची चचा� करा. 
5. काकासाहेब कालेलकर आयोगा�वषयी थोड�यात मा�हती �लहा. 
6. आर�णा�या तरतदू��वषयी तमुचे मत थोड�यात मांडा. 
7. ट�पा �लहा 

a. रजनी कोठार� यांचा जाती�या राजक�यीकरणाचा �स�धांत 

b. जाती �यव�था 
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