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“मोफत आरोग्सेवा... आणि कल्ािकारी राज्ससं्ा ही मौल्वान ससंाधने आहेत, त्ांची अणनवा ट्ता 

वाईर काळात णसद्ध होते.” फ्ानसचे राष्ट्ाध्क्ष इमॅन्एुल मॅक्ोन ्ांच्ा भाषिातल्ा ्ा ओळी कोल 

सरॅगलर (२०२०) ्ांनी वॉणशगंरन पोसरमधील ‘णि पॅनडेणमक हॅज ्ण्लपड णि लॉणजक ऑफ मॅक्ोणनजम 

ऑन ईरज ्हेड’ ्ा लेखात उद्धधृत केल्ा आहेत. सते्त आल्ापासून मॅक्ोन ्ांनी सामाणजक ्ोजनांच्ा 

खचाटत कपात करिे आणि भांडवली व्वस्ा अणधक जोमाने ररेण्ाचे प्र्तन चालवले होते. सद्यःणस्तीत 

मात्र कोरोनामळेु णनमाटि झालेल्ा आण ट्क व सामाणजक सकंरातून वार काढण्ासाठी कल्ािकारी 

्ोजनाच उप्कु्त ठरत आहेत, असे सपष्ट प्रणतपािन त्ांनी केले.

कोरोनामळेु जगभरात एकूिच मोठे आण ट्क, सामाणजक, राजकी् व मानसशास्त्री् बिल घडतील अशी 

पररणस्ती आहे. ्ा बिलांची कारिमीमांसा करताना राजकी् पररघातील बिलांची णवशेष िखल घ्ावी 

लागेल. आजच्ा घडीला जगातील अनेक िशे कोरोना महामारीमळेु उद्भवलेल्ा सकंरांचा सामना करत 

आहेत. ्ा आपत्ीकाळात आतंरराष्ट्ी् सहका्ाटचे नवे आ्ाम पहा्ला णमळत आहेत. परतं ुत्ाचबरोबर 

राज्, राज्ससं्ा, त्ांच्ा सावटभौमतवाचा आणि िबुटलतेचा एकाच वेळी प्रत्् ्ेतो आहे, ज्ाची 

णचणकतसा होिे गरजेचे आहे. ्ेिाऱ्ा काळात भारती् राज्ससं्ेचे प्रस्ाणपत प्रारूपिखेील काहीसे 

बिलेल, ्ात शकंा नाही. 

प्रसततु णनबधंात कोरोनामळेु महाराष्ट् राज्ात व प्रामखु्ाने मुंबई शहरात णनमाटि झालेल्ा गभंीर 

पररणस्तीचा आढावा घेतला आहे. त्ाचबरोबर राज्ससं्ेकडून िलुटणक्षत राणहलेली काही मूलभूत धोरिे 

व काही णनिाट्क सवरूपाच्ा रचनातमक बिलांची मांडिी करण्ाचा प्र्तन केला आहे.
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भारतात महाराष्ट् हे कोरोनामळेु सवाटणधक ग्रसत झालेले राज् आहे. िशेातील सवाटणधक कोरोनाग्रसत 

रुगि मुंबईत आहेत. एकूिच सधन व प्रगतीशील राज्ांना कोरोनाचा अणधक फरका बसला आहे असे 

णिसून आले. प्रा्णमक णनरीक्षिात तरी भारतातील सवाटणधक हॉरसपॉर्स आणि प्रणतबणंधत के्षते्र ही शहरी 

आणि श्ीमंत-सपंनन भागांमध्े आहेत असे णचत्र आहे. परतं ुमुंबई व महाराष्ट्ातील काही प्रमखु शहरांमध्े 

कोरोना प्रािभुाटवाचा प्रवास व णवसतार पाहता काही वेगळी णनरीक्षिे नोंिवता ्ेतील. 

भारताची आण ट्क राजधानी महिवल्ा जािाऱ्ा मुंबईत का्मच आतंरराष्ट्ी् प्रवास करिाऱ्ांची सखं्ा 

अणधक असते. कोरोना ही महामारी भारतात इतर िशेांमधून आलेल्ा ससंणगटत रुगिांद्ार ेपसरली. ्ात 

परिशेी नागररकांसोबतच भारती्ांचासदु्धा समावेश होता. हे ससंगाटचे एक प्रमखु कारि जरी असले, तरी 

आता काही णवणशष्ट के्षत्रांमध्े ‘समूह ससंगाटची’ प्रकरिे सातत्ाने समोर ्ेत आहेत. ्ा के्षत्रांचा आढावा 

घेतल्ास लक्षात ्ेते की ्ातील बरीच णठकािे िार लोकवसतीची आहेत. ‘राइमस ऑफ इंणड्ा’ ्ा 

वधृत्पत्राच्ा एका बातमीनसुार, जी-िणक्षि णवभागातील जवळपास ८६ रकके रुगि हे वरळी कोळीवाडा 

आणि णजजामाता नगरचे रणहवाशी आहेत.1  ्ानंतर क्मांक लागतो तो एच-पूवट, के-पणचिम, एल आणि इ 2  

्ा प्रभागांचा. ्ातील बऱ्ाचशा प्रभागांमध्े जनु्ा चाळी, वसत्ा व झोपडपट््ा आहेत. 

्े्े लक्षात घ्ा्ला हवे, की शहरातील उचच व मध्मवगट झोपडपट््ांची णनणमटती करतात. शहराचे 

राजकी्-अ ट्शास्त्र अत्तं प्रखर असमानता णनमाटि करते आणि ्ातूनच स्लांतररत मजूर आणि 

असघंणरत कामगारांचा एक कणनष्ठ वगट उि्ास ्ेतो. त्ामळेु ्ांना सामावून घेिारी झोपडपटी हे प्रत्ेक 

शहराचे सामाणजक वासतव बनते.

लॉकडाऊनच्ा काळात उपासमारीची नामषु्की ओढवल्ामळेु मुंबई व राज्ातील इतर शहरांमधील 

हा वगट आज हलाखीच्ा पररणस्तीत जगत आहेत. नवउिारमतवािी भांडवली व्वस्ेत कणनष्ठ वगट 

बऱ्ाचिा असघंणरत असतो. आज भारतात जवळपास ९३ रकक्ांपेक्षा जासत लोक असघंणरत के्षत्रात 

काम करतात. 3 आण ट्क, सामाणजक (जाती्, धाणमटक णकंवा प्रांणतक सवरूपाच्ा) असरुणक्षततेमळेु आणि 

1 Mumbai's G-South ward keeps its lead, even with zero new infections, Times of India, April 19, 
2020, https://m.timesofindia.com/city/mumbai/mumbai-g-south-ward-keeps-its-lead-even-with-zero-
new infections/amp_articleshow/ 75230539.cms

2 एचविभाग (सांताक्रू झ, पार्ले , सीएसटीरोडपररसर, माहीम, धारािी); के-पश्चिमविभाग (अंधारी [प.], ओशििरा); एर्-विभाग 
(कुर्ला, चांदीिर्ी, सावकनाका, पिई); इ-विभाग (भायखळा, रेरोडपररसर)

3 Economic Survey of India 2018-19. Vol.2. Government of India. Ministry of Finance, Department 
of Economic Affairs,Economic Division. New Delhi. (July 2019). p.266
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राजकी् आश््ापोरी4 एकाच इलाख्ात िारीवारीने राहिे ही एक प्रकारची अपररहा ट्ताच आहे. ्ालाच 

समाजशास्त्री् अवलोकनात ‘घेरो’ (ghetto) महिून सबंोधले जाते. घेरो उचचभंूना सामान्तयः खपुतात, 

का्द्ाच्ा कसोरीवरही ते कमकुवत असतात परतं ुआवश्कही असतात.

्ात णवरोधाभास हा आहे की, अत्ावश्क सेवा व वसतू परुवण्ासाठी आणि अ ट्चक् सरुू ठेवण्ासाठी 

लागिार ेमनषु््बळ अनेकिा ्ाच वसत्ा आणि वगाांमधून ्ेते. ्ातील अनेक घरक आणि कोरोनाच्ा 

लढ््ात अग्रभागी असलेले आरोग्सेवक अपऱु्ा सणुवधा व सरुक्षा उपकरिांच्ा तरुवड््ामळेु ससंणगटत 

होत आहेत.

जागणतक ख्ातीचे अ ट्शास्त्रज्ञ जोसेफ सरीगणलरज ््ांनी 'सीएनबीसी'ला णिलेल्ा मलुाखतीत ्ाबाबत 

अत्तं माणमटक भाष्् केले आहे. सरीगणलरज ्महितात “आचि ट्कारक बाब ही, की हेच लोक (अमेररकेतील 

सीमांत, गरीब आणि वांणशक अलपसखं्ांक) आपल्ा िनैंणिन गरजा भागवत असतात. आपि ्ा समूहांवर 

अवलंबून असतो. परतं ुतरीही त्ांच्ा श्माचा ्ोग् मोबिला ििेे आपि नाकारतो, त्ाउपर त्ांना आपि 

वाईर वागिूकही ितेो.” 5

भारतात कुठल्ा समूहात कोरोनाची बाधा अणधक प्रमािात आहे हे जाििे आजतरी कठीि आहे. परतं ु

हा रोग उचच व मध्मवगाटतून कणनष्ठ वगाांकडे गेला हे सत् नाकारता ्ेिार नाही. सरीगणलरज ््ांच्ा 

भूणमकेतून सामाणजक-आण ट्क णवषमता, मानवी श्माचा मोबिला आणि प्रणतष्ठा असे काही ठोस मदेु् पढेु 

्ेतात. 

एकूिच कोरोनाशी लढताना आपल्ा व्वस्ेतील त्ररुी प्रकषाटने समोर आल्ा आहेत. ्ात काही 

धोरिातमक व रचनातमक मदेु् आहेत. सावटजणनक आरोग्, शहर णन्ोजन, गधृहणनमाटि, सावटणत्रक मूलभूत 

उतपनन, कामगारांचे असघंणरत असिे अशा अनेक गोष्टी आहेत. मूल्ातमक पातळीवर पाहता हे सवट प्रश्न 

न्ा्, सवातंत््, समता आणि मानवी प्रणतषे्ठच्ा कके्षत सामावतात. 

4 राजकीय आश्रय या संकल्पनेर्ा अनेक कंगोरे आहेत. िहरी गरीब हा काही मरूर्भरूत मरूत्त आशि भौततक गरजा भागविण्ासाठी 
राजकीय व्यिस्ेिी बांधरे्र्ा असतो (De Wit, १९९६); राजकीय आश्रय 'व्ोट बँके'च्ा राजकारिािी जोडरे्रे् असते. साि्तजवनकसेिा, 
नोकरी – व्यिसाय आशि इतर िैयततिक मागण्ांद्ारे िहरी गरीब हा राज्यसंस्ेिर हक्क सांगत असतो. इथे स्ावनक नेत्ांचे ि 
राजकीय पक्ांचे हहतसंबंध गुंतरे्रे् असल्ामुळे िासनदेखीर् बऱयाचदा सकारत्मक प्रततसाद देते (Chaterjee, १९९८; Kitschelt& 
Wilkinson, २००७). Björkman, L. (2014). Vote banking as politics in Mumbai. Patronage as politics in South 
Asia, pp.177-178 मधरून.

5 Economist Joseph Stiglitz says coronavirus is 'exposing' health inequality in the US. CNBC. April 
14 2020. Available at: https://www.cnbc.com/2020/04/14/economist-joseph-stiglitz-says-coronavirus-is-
exposing-health-inequality-in-us.html (accessed onApril 20, 2020)



97

आजवर पॅकेज घोणषत करून समस्ेचा सवुिटमध् काढून अनेकिा राजकी् व्वस्ेने कळीचे प्रश्न ररेले 

आहेत. परतं ुसद्यःणस्तीत व त्ानंतरच्ा काळात शासनाला अशा तातपरुत्ा धोरिांपलीकडे जाऊन 

काही िीघटकालीन का ट्क्म राबवावे लागतील. कोरोनामळेु भारतातील जाती व वगाांमधील णवषमता अणधक 

खोल झाली आहे. ्ामळेु समाजात असवस्ता असेल. हककाणधणष्ठत दृणष्टकोनातून स्ाणनक पातळीवर 

पा्ाभूत सणुवधा व सधुारिांसाठी आिंोलने णकंवा चळवळी उि्ास ्ेण्ाची शक्ता आहे. 

कुठल्ाही मानक रिनीती अभावी सध्ा आपले राज् कोरोनाशी लढत आहे. आपत्ी व्वस्ापन 

(२००५) व सा्ीरोग प्रणतबधंन (१८९७) ् ांसारख्ा कठोर का्द्ांचा आधार घेत लॉकडाऊन, सचंारबिंी, 

सामाणजक अतंर ्ा सारख्ा उपा््ोजना आखल्ा गेल्ा आहेत. ्ा काळात शासन्तं्रिा अणधक 

िमनकारी झाली आहे. लोकांच्ा हालचाली व िनैंणिन व्वहार णन्णंत्रत करिे हे राज्ाच्ा सावटभौमतवाचे 

द्ोतक आहेच, परतं ुत्ाचवेळी णवषािूवर णन्तं्रि न णमळवता आल्ाने ्ेिारी हतबलता शासनव्वस्ेला 

अणधक िमनकारी बनवू शकते हेही लक्षात घेतले पाणहजे. कोरोना हे सकंर काही काळासाठी जरी असले, 

तरी त्ानंतरच्ा काळात िमनससंकधृ ती णरकून राहण्ाची भीती आहे.

सकंरसम्ी णकंवा पनुणनटमाटिाच्ा काळात लोकाननु्ी णनिट् घेतले जातील. उिाहरिा ट्, अलीकडेच 

सववोचच न्ा्ाल्ाने कोवहीड-१९ चाचण्ा मोफत कराव्ात असा आिशे णिला. पढुील आठवड््ातच 

आपला णनिट् मागे घेत मोफत चाचण्ा केवळ गररबांसाठी असतील असे नमूि केले. गेल्ा काही िशकांमध्े 

खाजगी के्षत्रात (णवशेषतयः आरोग्सेवेत) आमूलाग्र वाढ झाली आहे. असे णनिट् केवळ लोकाननु्ी नाहीत 

तर अव्वहा ट् आहेत. ्ापढेु खाजगी के्षत्र आणि त्ातील कामगारांचे णहत लक्षात घेऊन णनिट् घ्ावे 

लागतील, असे णचत्र आहे.

अशात राज्ससं्ेला सरकाररूपी ्तं्रिेत अनेक रचनातमक बिल करावे लागतील. ्ात प्रामखु्ाने 

‘कल्ािकारी राज्ा’च्ा सकंलपनेवर नव्ाने चचाट होिे गरजेचे आहे. नवउिारमनतवािी व्वस्ेत 

कल्ािकारी शासनपद्धती मोडीत णनघाली. कल्ािकारी राज्ससं्ा भारती् राज्घरनेतील ‘मागटिशटक 

ततवे’ आणि ‘मूलभूत अणधकार’ ् ा घरकांच्ा परसपरपूरकतेवर उभी आहे. उिाहरिा ट्, घरनेतील अनचु्ेि 

२१मधील ‘जीणवताचे सवातंत््’ ्ा सकंलपनेच्ा कके्षचा णवसतार करत त्ात वै्णक्तक आणि सावटजणनक 

आरोग्ाचा समावेश केला गेला.6 परतं ुहा मूलभूत हकक खऱ्ा अ्ाटने का्ाटणनवत करण्ासाठीची धोरिे, 

्ोजना, ्तं्रिा आिी णवकणसत होण्ासाठी मागटिशटक तत्वाची  7भूणमका अणतश् महत्वाची आहे. इ्े एक 

6 Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (AIR 1984 SC 802)&State of Punjab v. Mohinder Singh 
Chawla (1997) 2 SCC 83 पहा.

7 भारतीय राज्यघटनेतीर् अनुचे्द३८,३९ (ड), ४१, ४२ आशि ४७ पहा.
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घरनातमक णतढा आहे. मूलभूत हककांप्रमािे मागटिशटक तत्वांना न्ा्ाल्ीन सरंक्षि नसते. नेमक्ा ्ाच 

उणिवांमळेु राज्पातळीवर आरोग्व्वस्ेत परुशेी गुतंविूक झालेली णिसत नाही. 

महिूनच भारतात ्ेत्ा काही वषाांत नव्ाने कल्ािकारी राज्ससं्ा अणसततवात ्ेईल, अशी िार 

शक्ता वारते. परतं ुइ्े जनु्ा व्वस्ेतील काही अणनष्ट आणि अव्वहा ट् बाबींचा फेरणवचार करावा 

लागेल. उिाहरिा ट्, अन्ाय् करप्रिाली, समानता प्रस्ाणपत करण्ासाठी णनमाटि केलेले िमनकारी 

का्ि े आणि धोरिे, नोकरशाहीची अम्ाटि आण ट्क आणि सामाणजक अणधकारके्षते्र, ‘ला्सनस-राज’ 

आणि त्ावरून उद्भवलेली अलपलोकसत्ाक व्वस्ा ्ा कल्ािकारी राज्ससं्ेच्ा णवरोधात जाऊ 

शकतील, अशा काही णववाद् गोष्टी आहेत. ्ातूनच सरकारच्ा अम्ाटि पररघामळेु ्तं्रिेवर अणधकचा 

ताि पडतो आणि अका ट्क्षमता वाढीस लागते. कल्ािकारी राज्ससं्ेच्ा मशुीत त्ार झालेले ‘मा्-

बाप सरकार’ सवातंत््ावर बधंने आिून मानणसक परावलंणबतविखेील णनमाटि करू शकते. गणतशीलता 

गमावलेला आणि वै्णक्तक जबाबिारीचे भान नसलेला समाज उि्ास ्ेऊ शकतो. 

पढेु उिारमतवािी मांडिीतून नवउिारमतवािी शासन्तं्रिा अणसततवात आली. ्ात राज्ससं्ा व 

शासनाची अणधकारके्षते्र आकंुचन पावली आणि खलु्ा बाजारपेठेची मके्तिारी वाढली. राज्ससं्ा ही 

केवळ सरुक्षा व काही णवणशष्ट सेवा परुविारी ्तं्रिा महिून पढेु आली. डाणवटनच्ा ततवज्ञानाचा सवीकार 

करत गिुवत्ा आणि सपधाटतमकतेवर आधारलेली ही शासनप्रिाली वरवर जरी आकषटक णिसत असली 

तरी मळुातच असामानतेवर आधारलेल्ा समाजात ही व्वस्ा आिखी णवषमता णनमाटि करते. गिुवत्ा 

आणि सपधाटतमकता हे केवळ नैसणगटक सणंचत नसून सधंी आणि पररणस्तीमळेु णवकणसत झालेले (अ्वा 

अणवकणसत राणहलेले) गिु आहेत. त्ामळेु काही णवशेष वगट - जाती सोडता भारती् समाजात मोठी 

सामाणजक णस्त्तंर ेघडली नाहीत.

नव्ा मांडिीत समाजवाि, साम्वािी आणि उिारमतवाि ् ांच्ा वैचाररक सं् ोगाने सवातंत्् आणि समता 

्ांच्ातील सघंषट कमी करण्ाचा प्र्तन होऊ शकतो. अलीकडच्ा काळात सामाणजक धोरिांचे अभ्ासक 

प्राध्ापक मौररणझओ फेररेरा ्ांनी नाव ‘कल्ािकारी उिारमतवाि’ (Liberal Neo-Welfarism) ही 

सकंलपना मांडली गेली. (फेररेरा, २०१३) ्ा सं् ोगात व्क्तीसवातंत््, अणभव्क्ती सवातंत््, णववेक व 

खलुी बाजारपेठ ्ाबरोबरच समतेलाही णततकेच महत्व असेल. अमत ट् सेन ्ांच्ा मांडिीतील सधंी, 

क्षमता आणि का्ाटतमकता ्ा णतहेरी णबिूंवंर आधारलेली व्वस्ा व्क्तीसवातंत््ाला व्ापक आ्ाम 

णमळवून िईेल हे णनणचित. 

्ेिाऱ्ा काळात कल्ािकारी राज्ससं्ेच्ा मूळ सकंलपनेत अजून एक मोठा बिल घडू शकेल. 
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‘कल्ािकारी’ ही सजं्ञा राज्ससं्ेच्ा पररघातून बाहेर पडून सामाणजक आणि नागरी मूल्ांच्ा पररघात 

णशरकाव करले. कोरोना महामारीच्ा भ्ानक सवरूपाने प्रचडं असरुणक्षतता णनमाटि केली आहे. ्ातून 

एका व्ापक आणि णचरस्ा्ी सामाणजक ऐक्ाच्ा (social solidarity) णनणमटतीची शक्ता नाकारता 

्ेत नाही. िसुरी महत्वाची गोष्ट महिजे नागरी समाजाचा (सेवाभावी ससं्ा, सांसकधृ णतक ससं्ा, िबावगर 

इत्ािी) णवकास हा कल्ािकारी राज्ातील त्ररुींमळेु झाला अशी एक सैद्धांणतक मांडिी प्रचणलत आहे. 

परतं ुआताच्ा पररणस्तीत नागरी समाजघरकांचे ्ोगिान पाहता नव्ा कल्ािकारी राज्ात त्ांना 

महत्वाचे स्ान असेल.

राजकारि व राज्शास्त्राच्ा पररघात द्दं्णवकासातून असे ताणत्वक, वैचाररक सं् ोग उि्ास ्ेत 

असतात. परतं ुहे सवट समाजरुपी अवकाशात घडत असते आणि णवणवध सामाणजक घरक ्ा प्रणक््ेत भाग 

घेत असतात. सामाणजक अतंणवटरोध हे कुठल्ाही बिलाचे मूळ आहे. लोकशाहीत बिल हे वाि-णववाि, 

सामाणजक चळवळी आणि चचरेतून घडतात. कोरोनामळेु चचरेचे तसे अवकाश उि्ास ्ेत आहे. गररबी, 

कुपोषि, भूकबळी, शासकी् आरोग्सेवा हे मदेु् मध्मवगगी् णवचारणवश्ात कधी नवहते असे नाही. फरक 

इतकाच आहे की, आज समाजातील उचच व मध्मवगगी् घरकसदु्धा असरुणक्षत आहेत. नेमक्ा ्ाच 

असरुणक्षततेतून उपेणक्षत समूहांचा गांणभ्ाटने णवचार करण्ास ते उद्कु्त होतील अशी आशा बाळगा्ला 

हरकत नाही.
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