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समाजाचा वे या यवसायाकडे पाह याचा ि कोन- एक अ यास 
 सं या ानदेव मापारी  
संशोधक िव ाथ , समाजकाय िवभाग 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद 

 

तावना:- 

भारता या औ ोिगकरणात व नागरीकरणात जसजशी 

वाढ होऊ लागली आह.ेतसतसे वे या यवसायाची सम या 

अिधकािधक गंभीर बनू  लागली आह.े वे या यवसायाची 

चंड माणात झालेली वाढ, यातून केवळ शहरातच न हे 

तर ामीण भागातही गु रोगाचे लोन अगदी अलीकडील 

काळात एच.आय. ही./एड्स सार या जीवघे या रोगांचा 

देशभर झपाट्याने होत असणारा सार ल ात घेता वे या 

यवसायही २१ या शतकात न या उमेदेने पाऊल टाकू 

इि छना या भारतीय समाजासमोरही िकती गंभीर 

सामािजक सम या आहे याची जाण िवचारवंताना आली 

आह.े मुळातच आकाराने लहान असणा या, नैितक 

मु यांची आजही काही माणात जाण बाळगले या व 

कुटुंब, जातीयासार या अनोपचा रक िनयं णा या 

साधनां या भावाखाली वावरणा या ामीण समाजात ही 

सम या आढळत नसली तरी आकाराने चंड असणा या, 

िविवधतेने नटले या, नैितक मू यात चंड घसरण 

झाले या छोट्या मोठ्या शहरात मा  िदवसिदवस 

वे या यवसायात वाढच होत अस याचे आढळते.  

 मनु य हा वभावतः िविवधता ेमी ाणी आह.े 

जो क , तो एक व , एक भोजन, एका  ीपासून संतु  राह 

शकत नाही. मा  काही अपवाद सोडले तर तो य  

नवनवीन यि सोबत लिगक संबंध ठेव यास उ सुक 

असतो. समाजाने य या लिगक भावना, काम वासना 

मयािदत कर या या ीने िनयं ि त लिगक यौन संसगाचा 

िस ांत िनमाण केला आह.ेयौन ितबंधकतेमुळे यौन 

संसगाला ज म िद याचे िदसते. येक य ची लिगक 

भूक ही समान नसते. यामुळे लिगक संबंधा या 

अव यकतेमुळेच पु षां ना इतर ीगमन कर यास भाग 

पाडले. हणजेच सामािजक जीवनात गुं तागुं तीचा िनयम, 

िनबध, िनषेध या ारे ेरणेनेचे िनयमन करणे आव यक 

झाले. ही सामािजक िनयं णे िववेकपूण पाळली गेली नाही 

यामुळेच मानवी ेरणेतून वे यावृ ी व वे या यवसाय या 

मोठ्या सामािजक सम यांचा धोका िनमाण झाला आह.े 
अथ व या या:-  

 वे या यवसाय हणजे आिथक लाभासाठी मग ती 

पैशा या व पात असो व भेटी या व पात असो 

एखा ा ीने आपले शरीर अनेक पु षां ना उपभोग यासाठी 

देणे होय. अशा कार या ेम अगर नेह यापे ा पैसा हाच 

घटक मह वाची भू िमका पार पडतो. हणूनच याचा अवैध 

लिगक संबंध असा उ लेख केला जातो. या यवसायाचा 

पाया पैसा अस यामुळे याची या या कर याचा पयत 

अनेक िवचारवंतांनी केला असून यापैक  काही 

िवचारवंतां या या या खालील माण-े 
१) ि या आिण मुल चा अनैितक यापार ितबंध 

कायदा १९५६- “वे या आशी ी आहे क , जी धन 

िकंवा व तू या बद यांम ये अवैध लिगक संबंधासाठी 

आपले शारील संबंधासाठी अपण करणे यालाच वे यावृ ी 

असे हणतात.” 
२) ओ.इ.डी.- “अिवचारीपणे कामस ांना आपले शरीर 

भाड्याने बहाल करणे हणजे वे या यवसाय होय.” 

३) लीनाद- “वे या यवसाय हा एक भेदरिहत आिण 

पैशाक रता कर यात येणारा लिगक संबंध आहे याम ये 

भाविनक उदासीनता असते.” 

 आव यकते माणे वरील या याव न असे प  

होते क , कोण याही कारचे ेम, उ कटता अगर भाविनक 
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समाधान यापे ा केवळ पैसा व पैसा याचा एका उ ेशाने 

ज हा एखादी ी आपले शरीर कोणताही भेदभाव न करता 

असं या पु षांना यां या लिगक इ छापूत साठी उपल ध 

क न देते ितला वे या असे हणता येईल. 
संशोधनाचे मह व:- 

 स ि थतीम ये बदल या सामािजकरणाने वे या 

यवसायाम ये अनेक ि थ यंतरे होत अस याचे आढळून 

येत आह.े हा यवसाय कर या या वेगवेग या प तीचा 

वापर या यवसायात असले या लोकांकडून के या जात 

आह.े यामुळे अनेक अ पवयीन मुली या यवसायात 

ओढ या जातात. मा  समाज यवसायाकडे कोण या 

ीकोनातून बघतो याचा अ यास करणे मह वाचे वाटते. 
संशोधनाचे उ ेश:- 

१) समाजाचा वे या यवसायाकडे बघ या या ीकोनाचा 

अ यास करणे. 
 

संशोधनाचे गृहीतकृ ये:-  

१) समाजाचा वे या यवसायाकडे पाह याचा ि कोन 

नकारा मक आह.े 

२) समाजाला वे या यवसायािवषयी मािहती आह.े 
संशोधन प ती:- 

१) संशोधन आराखडा:- सदरील संशोधना या 

अ ययनासाठी वणना मक संशोधन आराखड्याचा उपयोग 

कर यात आलेला आह.े 
२) त य संकलन:- सदरील संशोधनाम ये संशोधन 

िवषयाचे उ ेश समोर ठेऊन त य संकलन कर या या 

ीकोनातून ाथिमक आिण दु यम ोतांतील साधनांचा 

वापर कर यात आला आह.े ामु याने ाथिमक त य 

संकलनासाठी मुलाखत अनुसुचीचा उपयोग कर यात 

आला आह.े  
३) संशोधनाची या ी:- तुत संशोधन हे जालना 

शहरातील समथ नगर या भागातील २०० कुटुंबांतील कुटुंब 

मुखांची िनवड कर यात क न कर यात आले आहे. 

४) नमुना िनवड:- तुत संशोधानाम ये गैरसंभा यता 

नमुना िनवड प तीमधील उ ेशापूण नमुना िनवड 

पा ातीचा उपयोग कर यात आला आह.े यासाठी जालना 

शहरातील समथ नगर या भागातील २०० कुटुंबातील 

कुटुंब मुखांची िनवड कर यात आली आहे. यां याकडून 

मुलाखत अनुसूची भ न घे यात आ या आहे. 
त यां चे िव े षण:- 

 सदरील संशोधनासाठी मुलाखत अनुसुची या 

मा यमातून ा  मािहतीचे िव ेषण खालील सार या या 

आधारे प  कर यात आले आह.े 
सारणी .१ 

उ रदा याला वे या यवसायाची मािहती असणेबाबतची 

सारणी 

अ. . तपशील उ रदा यांची 

सं या 

ट केवारी 

१) मािहती 

असणारे 

२०० १०० ट के 

२) मािहती 

नसणारे 

०० ०० 

एकूण २०० १०० ट के 

ोत:- य  नमुना पाहणी. 

वरील सारणी . १ व न असे आढळून येते क , 

समाजात सु  असणा या वे या यवसायाबाबत नमुना 

हणून िनवड केले या सवच (२००) उ रदा यांना या 

यवसायाची मािहती आह.े  
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सारणी .२ 

उ रदा याचे वे या यवसायाचे समथन िवषयक मािहती 

अ. . तपशील  उ रादा यांची 

सं या  

ट केवारी  

१) समथन 

असणारे  

३६ १८ ट के  

२) समथन 

नसणारे  

१५६  ७८ ट के  

३) तट थ  ८  ४ ट के  

एकूण  २०० १०० ट के  

ोत:- य  नमुना पाहणी. 

 तुत सारणी . २ व न असे िदसून येते क , 

एकूण उ रदा यांपैक  वे या यवसायाचे समथन करणा या 

उ रदा यांचे शेकडा माण १८ ट के (३६) आह.े तर 

वे या यवसायाचे समथन न करणा या उ रदा यांचे 

शेकडा माण ७८ ट के (१५६) आह.े तसेच याबाबत 

तट थ  असणा या उ रदा यांचेशेकडा माण ४ ट के (८) 

एवढे िदसून आले आह.े  

 हणजेच सदरील सरणीव न असे िनदशनास येते 

क , वे या यवसायाचे समथन न करणा या उ रदा यांची 

सं या १५६ (७८ ट के) सवािधक आह.े 
 

िन कष:- 

तुत संशोधना या अनुषंगाने के या गेले या 

ाथिमक त य संकलनाव न असा िन कष िनघतो क , 

वे या यवसायाबाबत समाजाम ये मािहती असून या 

यवसायाबाबत समाजाचा बघ याचा ि कोन हा 

नकारा मक व पाचा िदसून येतो. तसेच या 

यवसायाबाबत समाजाम ये बरेसचे गैरसमज अस याचेही 

िदसून येते.एकंदरीत सामािजक ीकोनातून बिघत यास 

नकारा मक व खाल या दजाचा यवसाय तसेच या या 

आिथक व कौटुं िबक ि थती संदभात मोठे गैरसमाज 

आढळून येतात. 

याव न असे हणता येईल क , आजही भारतीय 

समाजाम ये या वे या यवसायाला मा यत िदसून येत 

नाही. 
िशफारशी:- 

समाजाम ये वे या यवसायासंदभात समाजाचा 

पाह याचा ि कोन जरी नाकारा मक व पाचा असला 

तरी मिहलांनी हा यवसाय वीकार या या कारणां या 

बाबतीत समाज अनिभ  आह.े यामुळे या यवसायाम ये 

अडकले यांना यातून बाहेर काढ यासाठी, तसेच यां या 

सम यांचा अ यास कर यासाठी व ती सोडिव यासाठी 

समाज, शासन तसेच अशासक य सं थांनी एक 

सामािजकसम या हणून या यवसायाकडे पाहणे गरजाचे 

आह.े 
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