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काळाबरोबर पालक ा ाही ‘िप ा’ कशा बदलत गे ा हे आपण गे ा भागात बिघतले. जीआय िपढी 
( ेटे  जनरेशन), मूक िपढी (सायलट जनरेशन), बेबी बूमर िपढी यांची आपण मािहती घतेली. आता पुढ ा 
िप ांची मािहती घेऊ. 

जेन-ए  िपढी (Generation X) : इसवीसन १९६५ ते १९८० मधे ज ले ा या िपढीला जनेरेशन- ए  
हे नाव रॉबट कॅपा या छाया च काराने िदले. या िपढीत ा आई-विडलांनी ‘कुटंुबसं ा’ या एकसंध संक नोन 



तडे जाताना अनुभवले. ाच काळात, एड्स ा साथीने ी-पु ष संबंधांवर गंभीर प रणाम घडवले. एम टी ी 
आ ण केबलले आ मण (?) याच काळातले!... पण यातून या िपढीतले पालक आप ा मुलांवर जा ीच 
ल  देऊ लागले. ‘मुले घडिव ाची जबाबदारी आपलीच’ असे मानणारे ‘हे लकॉ र पालक’ याच िपढीतले. 

जेन-वाय िपढी (Generation Y) : इसवीसन १९८१ ते १९९६ म े ज ले ा या िपढीला ‘िमलेिनअल 
िपढी’सु ा टले जाते. आधुिनक, गितमान जीवनशैलीला सामोरे जाणारे या िपढीतले आई-वडील दोघेही 
नोकरी करायला लागले. या िपढीत ा पालकांनी ‘मुलांना मु पण ेजगू ा’ अशी भूिमका घतेली. तं ानाचा 
अितरेक  वापर याच काळात सु  झाला. आधी ा िप ांना ‘जुनाट’ ठरवून पंगा घेणारी िपढीसु ा हीच. 

जेन-झेड िपढी (Generation Z) : इसवीसन १९९७ ते २०१० म े ज ले ा या िपढीला ां ा 
इंटरनेट ा अित र  वापरामुळे ‘आय-जनेरेशन’सु ा टले जाते. या िपढीतले स ाचे त ण आई-वडील हे 
आता ‘सोशल मीिडया’ ा न ा जगात वावरायला लागले आहेत. ांची मुलेही ाच जगात एकमेकांशी 
‘कने ेड'' राहायचा य  करत आहेत. आता मोबाईल आ ण संगणक हे जीवनाच ेअिवभा  घटक झालेत. 

जेन-अ ा िपढी (Generation Alpha) : सन २०१० नंतर ज ाला येणारी ही िपढी मोबाईल व 
इंटरनेट शवाय जगूच शकणार नाही, असे िदसतेय. या िपढीला ‘सोशल मीिडया’ हेच ‘कुटंुब’ वाटू लागले 
आहे. या िपढीत ा पालकांना तः ची मुले वाढव ातला रस कमी वाटू लागला आहे. ‘वसुधैव कुटंुबकम्।’ 
हे वा  ही िपढी वेग या अथानं जगतेय. 

पालक ा ा न ा ा ा बनवणा या या िपढीला आ ण ां ा ‘जेन-झेड’ पालकांना ेक मुलाला 
आईन ाईन बनिव ाचा ‘फॉ ुला’ िमळाला आहे, असं वाटतंय. ात िकती आईन ाईन ज ाला 
येतील, हे पुढची िपढीच ठरवेल. 

(लेखक े  बालिवकासत  आहेत.) 

 


