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तुलनातमक राजकारण 
अभ्यासक्रम 

i

SYLLABUS

CORE PAPER VI COMPARTIVE POLITICS  
(Credits, 60 hours)

Understanding Comparative Politics. 

1. Nature and Scope of Comparative Politics

2. Old institutionalism and New Institutionalism.

3. Global context of Comparative Politics

Development of Modern State. 

1. State in a comparative framework

2. State and Nation

3. Postcolonial State.

The Polity 

1. Constitution and Constitutionalism

2. Democratic Systems

3. Non-Democratic Systems

Political Process 

1. Political Party and Pressure groups

2. Public Opinion and Mass media.

3. Civil Society and Social Movements
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युनिट 1  

१   
तुलनात्मक राजकारणाचा अभ्यास 

पाठाची रूपरशेा  

१.१. उदि�्ये 

१.२ प्रस्तावना 

१.३ तलुनात्मक राजकारणाचा अर्थ आदण व्याख्या 

१.४ तलुनात्मक राजकारणाचे स्वरूप आदण व्याप्ती 

१.५ जनुा संस्र्ावाि आदण नवा संस्र्ावाि  

१.६ जागदतक स्तरावरील तलुनात्मक राजकारण 

१.१. उनिष््टये 

१. तलुनात्मक राजकारणाची अर्थ आदण व्याख्या समजणे 

२. तलुनात्मक राजकारणाचे स्वरूप आदण व्याप्ती यांची चचाथ  

३. तलुनात्मक राजकारणाचा अभ्यास करण्याचे महत्त्व  

४. जागदतक स्तरावरील तलुनात्मक राजकारण समजणे  

१.२ प्रस्तानिक 

तलुनात्मक राजकारण हे राज्यशा�ाचे एक के्षत्र आहे जे तलुनात्मक पद्दतीवर आधाररत अनभुवजन्य 
दृद�कोन द्वार े िशथदवले जाते. तलुनात्मक राजकारणाचा अभ्यास राजकीय अनभुव, वतथन आदण 
प्रदियांच्या के्षत्रातील जाणीवपूवथक तलुनांवर अवलंबून असतो. सरकारांचा अभ्यास हा राजकारणाच्या 
अभ्यासाचा महत्त्वपूणथ भाग आहे. राज्यशा�ाच्या के्षत्रासाठी सरकार आदण राजकारणाचा तलुनात्मक 
अभ्यास आवश्यक आहे. तलुनात्मक राजकारणाचे स्वरूप वेगवेगळ्या समाजव्यवस्रे्अंतगथत कायथरत 
असलेल्या दवदवध राजकीय व्यवस्र्ांचे दवशे्लषण आदण तलुना करण्याचा प्रयत्न करते. 
राज्यशा�ातील सवाथत महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे राजकीय व्यवस्रे्चा व्यापकपणे लागू होणारा दसद्दांत 
दवकदसत करणे. हा दसद्दांत डेदव्हड ईस्टनने दवकदसत केला होता. राजकीय व्यवस्रे्चे पररणाम म्हणजे 
मूल्यांचे दवतरण आदण दवभाजनासाठी राजकीय अदधकाऱयांचे अदधकृत दनणथय आदण कृती. हे यदुनट 
तमु्हाला तलुनात्मक राजकारण आदण त्याचे स्वरूप आदण महत्त्व याची ओळख करून िेईल. 
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तलुनात्मक राजकारण

प्रस्ताििा 

राजकारण हे सत्ता, अदधकार, आदण दनयम यांच्या दवषयी असते.राजकारण सावथजदनक शेत्राशी 
दनगडीत असते.१९३० च्या आदर्थक मंिीनंतर आदण िोन महायधु्यामधून उद्भवलेल्या पररदस्र्तीत 
शासनाच्या जबाबिाऱया वाढल्या. सवथ िेशामध्ये शासनसंस्र्ा या राष्ट्र उभारणीच्या कायाथत गुंतल्या. 

तलुनात्मक राजकारण म्हणजे दभन्न समाजाच्या संपूणथ राज्यव्यवहार आदण राजकीय वतथन यांचा 
अभ्यास होय. तलुनात्मक राजकारण म्हणजे दवदवध िेशाच्या राजकारणाचा अनभुव प्राप्त करणे. 
वेगवेगळ्या राजकीय व्यवस्र्ा मध्ये साम्यस्र्ळे कोणती? दभनत्तािशथक म�ेु कोणती? त्यांचातील अंतर 
व फरक दकती? हे शोधून काढण्याचा प्रयत्न तलुनात्मक राजकारणात केला जातो. 

 तलुनात्मक सरकार काही काळाने त्याच्या वतथमान स्वरूपात दवकदसत झाले. जेव्हा तमु्ही तलुनात्मक 
सरकारांच्या उत्िांतीचा अभ्यास करता, तेव्हा तमु्ही िेशभरात आदण कालखंडात राजकीय व्यवस्र्ा 
आदण कायथपद्दती कशी बिलतात याचा अभ्यास करता. असा अभ्यास करण्याचा प्रत्यक्ष परुावा 1950 
च्या िशकात प्रदसद्द झाला, परतं ु त्याची मळेु आणखी जनुी आहेत. अररस्टॉटलला तलुनात्मक 
राजकारणाच्या अभ्यासाचे 'वदडलोपादजथत वडील' म्हटले जाऊ शकते, कारण त्यांनी दवज्ञान आदण 
समस्या आदण त्यांनी उपदस्र्त केलेले प्रश्न यांच्यामध्ये राजकारण दनयकु्त करण्यासाठी ज्या पद्दती 
वापरल्या होत्या त्या सध्याच्या राजकीय अभ्यासात अजूनही प्रचदलत आहेत. दवदवध राष्ट्रांतील 
लोकांच्या जीवनातील दवदवधतेचा तलुनात्मक अभ्यास कधीकधी आश्चयथचदकत करतो. अमेररका 
आदण सोमादलयामध्ये राहणाऱया लोकांच्या जीवनातील फरक दवचारात घ्या. सोमादलया हे जगातील 
सवाथत गरीब राष्ट्रांपैकी एक आहे, जे सुमार े 6,37,657 चौरस दकलोमीटर के्षत्र आदण समुार े
93,60,000 लोकांची लोकसंख्या असलेल्या हॉनथ ऑफ आदिका मध्ये दस्र्त आहे. त्याच्या अदधकृत 
भाषा सोमाली आदण अरबी आहेत. पालीओदलदर्क काळापासून वसलेला, हा दपरॅदमडल स्रक्चसथ, 
र्डगे आदण उध्वस्त शहरांचा िेश आहे जो प्राचीन अत्याधदुनक सभ्यतेचा इशारा िेतो. सध्याची 
पररदस्र्ती मात्र पररष्ट्काराच्या के्षत्रापासून िूर आहे. बहुतेक िेशांनी स्वतःला राखेतून उठवले आहे 
आदण िसुऱया महायदु्दानंतर पनु्हा दवलीन झाले आहे. तर्ादप, सोमादलयाचे प्रकरण इतके चांगले रादहले 
नाही. साम्यवािी राजवट आदण त्यानंतर आलेली सोमाली गहृयदु्द ही राष्ट्राच्या दवनाशाची कारणे 
होती. या घटकांनी संपूणथ व्यवस्र्ा अनेक प्रकार े दवस्कळीत केली आदण राष्ट्राला मोठ्या संकटात 
टाकले. नवीन यतुी सरकारने संयकु्त राष्ट्र आदण इतर दवकदसत िेशांच्या मितीने िेशात सधुारणा 
करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही पररदस्र्ती सामान्यपासून िूर आहे.  

िसुरीकडे यनुायटेड स्टेट्स ऑफ अमेररका जगातील महासत्तांपैकी एक आहे. या िेशाला संघीय 
स्तरावर कोणतीही अदधकृत भाषा नाही. इंग्रजी ही राष्ट्रभाषा आहे. अमेररकन िांदतकारी यदु्दानंतर, 
4 जलैु 1776 रोजी िेशाला स्वातंत्र्य दमळाले. पदहल्या महायदु्दानंतरच्या पररणामांनी िेशाला मोठ्या 
नैराश्याच्या दस्र्तीत ढकलले. परतं ुिेश िसुऱया महायदु्दानंतर महासत्ता म्हणून दटकून रादहला आदण 
उियास आला. अण्व�े असणारा हा जगातील पदहला िेश ठरला. वषाथनवुषे, िेश आदण तेर्ील 
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नागररकांनी झेप घेऊन प्रगती केली आहे. म्हणूनच, स्प� आउटपटुसाठी, तलुनात्मक राजकारणाचा 
अभ्यास राजकीय अनभुव, संस्र्ा, वतथन आदण वेगवेगळ्या सरकारांच्या दवदवध प्रणालींच्या प्रदियांच्या 
अभ्यासातील जाणीवपूवथक तलुनांवर अवलंबून असणे आवश्यक आहे. 

१.१.१ तुलिात्मक राजकारणाचा ऐनतहानिक आढािा 

राजकारणाच्या तलुनात्मक अभ्यासाची उत्पत्ती त्याच्या सरुुवातीच्या काळात, राजकारणाचा 
तलुनात्मक अभ्यास आपल्याकडे ग्रीक तत्त्ववेत्ता अररस्टोटलच्या अभ्यासाच्या स्वरूपात येतो. 
अररस्टॉटलने 150 राज्यांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास केला आदण त्यांना राजवटींच्या दलपोलॉजीमध्ये 
वगीकृत केले. त्यांचे वगीकरण वणथनात्मक आदण मानक िोन्ही शे्रणींमध्ये सािर केले गेले, म्हणजे 
त्यांनी केवळ राजवटी आदण राजकीय प्रणालींचे वणथन केले नाही आदण वगीकृत केले 'त्यांच्या 
प्रकारांनसुार उिा., लोकशाही, खानिानी, राजशाही इ. सशुासनाचे. या तलुनात्मकतेच्या आधारावर 
त्याने राजवटी चांगल्या आदण वाईट - आिशथ आदण दवकृत अशी दवभागली. या अररस्टोटेदलयन 
शे्रण्यांना पॉलीदबयस सारख्या रोमन लोकांनी स्वीकारले आदण स्वीकारले ज्यांनी त्यांना औपचाररक 
आदण कायिेशीर दृ�ीने मानले. 15 व्या शतकात मॅदकयावेली (1469-1527) सह राजवटीच्या 
प्रकारांच्या तलुनात्मक अभ्यासाची दचंता पनु्हा दिसून आली. 

एकोदणसाव्या आदण दवसाव्या शतकाच्या उत्तराधाथत 'आिशथ राज्य' या दवषयी तत्त्वज्ञानात्मक आदण 
सत्ता दवषयक प्रश्नांची व्यग्रता आदण प्रदियेत अमूतथ आदण आिशथ शब्िसंग्रहाचा वापर करून  
एकोदणसाव्या शतकाच्या  उत्तराधथ आदण सरुुवातीच्या तलुनात्मक अभ्यासात दटकून रादहला. 
एकोदणसाव्या शतकाच्या उत्तराधाथत आदण दवसाव्या शतकाच्या सरुुवातीला उिारमतवाि हा 
सत्ताधारी दवचारसरणीचा काळ होता आदण यरुोदपयन िेशांनी जागदतक राजकारणात वचथस्व गाजवले.  
आदिका आदण लॅदटन अमेररकेतील 'उवथररत जग' एकतर यरुोदपयन वसाहती होत्या  या काळात 
तलुनात्मक अभ्यासास सरुवात झाली  दिटन, िान्स आदण जमथनी सारख्या यरुोदपयन िेशांमधील 
संस्र्ा, सरकार आदण राजवटीच्या प्रकारांच्या अभ्यासापरुते मयाथदित होते असे म्हटले जाऊ शकते 
की हे अभ्यास खरतेर या अर्ाथने खरोखरच तलुनात्मक नव्हते की त्यांनी त्यांच्या दवशे्लषणातून मोठ्या 
संख्येने िेश वगळले. काही िेशांपयंत मयाथदित असलेल्या अभ्यासामधून आलेले कोणतेही 
सामान्यीकरण उवथररत जगासाठी वैधता असल्याचा कायिेशीर िावा करू शकत नाही. येरे् यावर जोर 
दिला जाऊ शकतो की उवथररत जगाला वगळणे हे जागदतक राजकारणात यरुोपच्या वचथस्वाचे लक्षण 
होते - एक वचथस्व - जे मात्र कमी होत चालले होते आदण उत्तर अमेररकेत हळूहळू सरकत होते. यरुोप 
त्याच्या कें द्रस्र्ानी होती, ज्याने उवथररत जगाचा नाश केला (वसाहतीकरण दकंवा वसाहतीकरणातून 
मकु्त) (अ) 'इदतहास नसलेले लोक' दकंवा (ब) ज्यांचे इदतहास दनसगाथद्वार ेअगोिरच चाललेल्या मागांचे 
पालन करणे त्यांना बंधनकारक होते. अशाप्रकार ेवर नमूि केलेली कामे त्यांच्या राजकीय धोरणांचा 
अभ्यास पाश्चात्य उिारमतवािी लोकशाहीच्या आिशथ मूल्यांमध्ये रुजलेली आहेत ज्यात जातीय आदण 
सभ्यता शे्रष्टतेचे सामान आहे, आदण वसाहती/पूवीच्या वसाहतींसाठी एक दवदहत वणथ गहृीत धरला 
आहे. 
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१.१.२ तुलिात्मक शाििाच्या अभ्यािाची गरज- 

सामान्यपणे असे वाटते की सरकार आदण राजकारणाचे व्यावहाररक मूल्यमापन इतर िेशांच्या 
शासकीय प्रदिया दकंवा त्यांच्या राजकीय व्यवस्र्ांना ओळखून शक्य होते. सरकारांचा तलुनात्मक 
अभ्यास केवळ राजकीय व्यवस्र्ांदवषयी वस्तदुनष्ट आदण तकथ शदु्द दनणथयाची प्रगती सवु्यवदस्र्त करत 
नाही, तर त्याच वेळी वंशाच्या कें द्राच्या धोकािायक संदिग्ध स्वरूपाचा प्रसार करतो, की स्वतःचा िेश 
इतरांपेक्षा शे्रष्ट आहे. सरकारांचा अभ्यास हा राजकारणाच्या अभ्यासाचा महत्त्वपूणथ भाग आहे. 
सरकारची रचना आदण वागणूक राज्यशा�ाच्या दवद्यार्थयांसाठी दचंतेचे एक रोमांचक आदण 
आव्हानात्मक के्षत्र बनवते. बहुमखुी दवकासाची अत्यावश्यक साधने म्हणून आधदुनक सरकार 
अदधकादधक वाढत आहेत, दवशेषत: आदशयाच्या दवकसनशील राष्ट्रांमध्ये, आदिका आदण लॅदटन 
अमेररका. तसेच आदर्थक, सामादजक आदण पयाथवरणीय पररदस्र्तीच्या दनदमथतीमध्ये सदिय शक्ती 
म्हणून िेखील कायथ करतात. 

जगाच्या राजकीय व्यवस्र्ांमध्ये दवदवध प्रकारच्या संस्र्ा, प्रदिया आदण परस्परसंवािाचा समावेश 
आहे आदण भूतकाळातील दकंवा सध्याची कोणतीही िोन सरकार ेसारखी नव्हती. िसुयाथ शब्िात 
सांगायचे तर, सरकारांमध्ये गुंतागुंत दभन्न आहे. वेगवेगळ्या सोसायट्यांना त्यांच्या दवदश� गरजा पूणथ 
करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सरकारची आवश्यकता असते. 

राज्यशा� के्षत्रातील आधदुनक अभ्यासिमांमध्ये, शासकीय आदण राजकीय यंत्रणांच्या सवेक्षणांचा 
जवळजवळ सातत्याने समावेश असतो. याची उिाहरणे गे्रट दिटन, िान्स, जमथनी इटली आदण 
अमेररकेच्या प्रदिया आहेत. रदशया, स्कॅदन्डनेदव्हया, दस्वत्झलंड, लॅदटन अमेररका, पूवथ-पूवथ, मध्य-पूवथ, 
सिुूर-पूवथ आदण इतर आदशयाई आदण आदिकन िेश िेखील या शे्रणीमध्ये अधूनमधून जोडले जातात. 
काही पूवीच्या महान शक्तींचा ऱहास आदण नवीन राष्ट्रांचा उिय यामळेु समावेश आदण बदहष्ट्कार 
प्रदियेवर पररणाम झाला आहे. 

सरकार आदण राजकारणाच्या तलुनात्मक अभ्यासामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दसद्दांतकार आदण 
तत्वज्ञानी गुंतले आहेत. हे सवथज्ञात आहे की अररस्टॉटलने त्याच्या काळात दवदवध राजकीय 
व्यवस्र्ांची तलुना केली आदण दवरोधाभास केला आदण त्यांच्या दपढीसंिभाथत स्प�ीकरणात्मक 
दसद्दांत दवकदसत केला. एक प्रकार,े अररस्टॉटल नक्कीच तलुनात्मक सरकारचे पदहले दवद्वान होते 
आदण मानवजातीचे लक्ष वेधण्यासाठी तलुनात्मक राजकारणाच्या अभ्यासाला सवाथत जनेु आदण 
सवाथत महत्त्वाचे मानले गेले. तेव्हापासून तलुनात्मक सरकार हा एक भरभराटीचा दवषय आहे. 

१.१.३. तुलिात्मक राजकारणाची लोकनप्रय व्याख्या  

१.  एमजी दस्मर्च्या मते, 'तलुनात्मक राजकारण म्हणजे राजकीय संघटनांचे स्वरूप, त्यांचे 
गणुधमथ, परस्परसंबंध, दवदवधता आदण बिलांच्या पद्दतींचा अभ्यास.'  
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२.  रॉय सी. मॅदिदडस आदण रॉबटथ  वाडथ यांच्या मते, 'सरकार हे नाही तलुनात्मक राजकारणाच्या 
दवद्यार्थयांची एकमेव दचंता. 'तलुनात्मक राजकारण, यात शंका नाही सरकारी संरचनेशी संबंदधत 
असले पादहजे परतं ुत्याच वेळी त्याला खालील गो�ींची िखल घ्यावी लागेल: 

१. समाज, ऐदतहादसक वारसा आदण भौगोदलक आदण संसाधनांनी संपन्न  

२. सामादजक आदण आदर्थक संघटना 

३. दवचारधारा आदण मूल्य प्रणाली  

४. राजकीय शैली   

५. पक्ष दहतसंबंध आदण नेततृ्व संरचना 

३.  एम. कदटथस यांच्या मते, ‘तलुनात्मक राजकारण हे महत्त्वाच्या दनयदमतता, समानता आदण 
राजकीय संस्र्ांच्या कामकाजात फरक आदण राजकीय वतथनाशी संबंदधत आहे.’ 

४.  ई. ए. िीमॅन यांच्या मते, ‘तलुनात्मक राजकारण म्हणजे दवदवध प्रकारच्या सरकारी आदण 
दवदवध राजकीय संस्र्ांचे तलुनात्मक दवशे्लषण.’ 

या सवथ पररभाषा त्याच्या समकालीन टमथमध्ये तलुनात्मक सरकारांच्या अभ्यासासाठी आधार प्रिान 
करतात. यात संस्र्ात्मक आदण यांदत्रक व्यवस्रे्चा तलुनात्मक अभ्यास आदण राजकीय वतथनाचे गैर-
संस्र्ात्मक आदण गैर-राजकीय दनधाथरकांचे अनभुवजन्य आदण वैज्ञादनक दवशे्लषण समादव� आहे. 

१.१.४ तुलिात्मक राजकारणाचे स्िरूप आनण व्याप्ती 

तलुनात्मक राजकारणाचे स्वरूप वेगवेगळ्या समाजव्यवस्रे्अंतगथत कायथरत असलेल्या दवदवध 
राजकीय व्यवस्र्ांचे दवशे्लषण आदण तलुना करण्याचा प्रयत्न करते. म्हणून  हे राजकारणाच्या तीनही 
संघटना दवचारात घेते जे खालीलप्रमाणे आहेत:  

1. राजकीय दिया 

2. राजकीय प्रदिया  

3. राजकीय शक्ती 

राजकीय दियाकलाप संघषाथच्या दनराकरणात दकंवा सत्तेच्या संघषाथत समादव� असलेल्या 
दियाकलापांशी संबंदधत आहे. संघषथ दनराकरणाचा आधार म्हणजे मूल्यांचे अदधकृत वाटप; म्हणूनच, 
त्यात प्रदियेचे दवशे्लषण समादव� आहे ज्याद्वार े अदधकृत मूल्ये बनदवली जातात आदण अंमलात 
आणली जातात. या अर्ाथने राजकारण म्हणजे राजकीय शक्ती. यात सवथ सरकारी तसेच दबगर-राज्य 
एजन्सींचा अभ्यास समादव� आहे, ज्याद्वार ेराजकीय प्रदिया कायाथदन्वत केली जाते. राजकीय प्रदिया 
दसग्नल आदण मादहतीवर अवलंबून असते जी त्याला नॉन-स्टेट एजन्सींकडून प्राप्त होते. हे पढेु या 
दसग्नल आदण मादहतीचे अदधकृत मूल्यांमध्ये रूपांतर करते. राजकारणात समाजातील शक्ती आदण 
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सत्ता संबंधांचा अभ्यास समादव� असतो कारण तो सत्तेसाठी संघषथ आदण वैध शक्तीच्या वापराद्वार े
संघषथ सोडवण्याची प्रदिया आहे. 

१.१.५ िमकालीि तुलिात्मक राजकारणाचा अभ्याि खालील िैनशष््टयाांद्वार ेिशशनिला जातो:  

१.  दवशे्लषणात्मक संशोधन:  

 समकालीन तलुनात्मक राजकारणाच्या अभ्यासाचा दवचार करता दवशे्लषणात्मक संशोधनावर 
मोठा ताण येतो, कारण तो आता वणथनात्मक अभ्यासापरुता मयाथदित नाही. अनभुवजन्य 
दवशे्लषणात्मक संशोधन सरकारांच्या प्रत्यक्ष दियाकलापांसह त्यांच्या संरचना आदण काये यांचे 
स्प� दृश्य प्रिान करण्यावर कायथ करते.  

२.  राज्यशा�ाचा वस्तदुनष्ट अभ्यास:  

 हे वेगवेगळ्या वातावरणातील राजकीय अभ्यासाच्या दवदवध प्रदियेच्या अनभुवजन्य 
अभ्यासाशी संबंदधत आहे. राज्यशा� हे एक सामादजक दवज्ञान असल्याने, ते फक्त ती मूल्ये 
दवचारात घेतात ज्यांची वैधता वैज्ञादनकदृ�्या िाखवता येते. 

३.  पायाभूत सदुवधांचा अभ्यास:  

 तलुनात्मक राजकारण ज्या वातावरणामध्ये वतथन प्रकट होते त्याच्या संबंधात व्यक्ती, गट, 
संरचना, प्रणाली आदण उपप्रणाली यांच्या वास्तदवक स्वरूपाचे दवशे्लषण करते. राजकारणाच्या 
गदतशीलतेचा अभ्यास आदण वातावरणात त्याचे प्रत्यक्ष कायथ तलुनात्मक राजकारणाचा एक 
आवश्यक घटक मानला जातो. 

४.  दवकसनशील आदण दवकदसत समाजांचा अभ्यास:  

 पूवी तलुनात्मक राजकारण केवळ दवकदसत समाजांच्या राजकीय व्यवस्र्ांच्या अभ्यासापरुते 
मयाथदित होते. तर्ादप, हे समकालीन काळात दवकदसत झाले आहे आदण ते दवकसनशील 
राष्ट्रांच्या राजकीय व्यवस्र्ांच्या अभ्यासावर िेखील जोर िेते. दकंबहुना, डेदव्हड ईस्टन आदण 
दसडनी वबाथ सारखे आधदुनक राजकीय शा�ज्ञ, इतर अनेक लोकांच्या मते, दवकसनशील 
राष्ट्रांच्या राजकारणाच्या अभ्यासावर भर दिला पादहजे. समकालीन राजकारणाची ही 
अदतररक्त वैदश�्ये आपल्याला तलुनात्मक राजकारणाकडे वेगळ्या दृद�कोनातून पाहण्यास 
प्रवतृ्त करतात. पारपंाररक तलुनात्मक राजकारणाचे सवथ जनेु दनयम आदण पारिशथक स्वरूप 
पूणथपणे नाकारले आहे. आता, हा राजकारणाचा अदधक वास्तववािी अभ्यास आहे जो 
जगभरातील राजकारणाच्या घटनेचे स्प�ीकरण आदण तलुना करण्यास सक्षम आहे. 

१.२. जुिा िांस्थािाि 

19 व्या शतकाच्या उत्तराधाथत आदण 20 व्या शतकाच्या सरुुवातीस, सामादजक दसद्दांतकारांनी 
सादहत्याच्या या संस्रे्चे पद्दतशीरकरण करण्यास सरुवात केली. या काळात घडलेल्या पद्दतशीरतेचे 
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सवाथत ठळक उिाहरण म्हणजे जमथन अर्थशा�ज्ञ आदण सामादजक दसद्दांतकार मॅक्स वेबर, ज्यांनी 
समाजातील संघटनात्मक संरचना दकंवा नोकरशाहीवर लक्ष कें दद्रत केले संस्र्ात्मक नोकरशाहीद्वार े
तयार केलेले संस्र्ात्मककरण . दिटन आदण यनुायटेड स्टेट्समध्ये, राजकीय संस्र्ांच्या अभ्यासाने 
यदु्दोत्तर काळानंतर राज्यशा�ावर वचथस्व गाजवले. हा दृद�कोन, ज्याला कधीकधी 'जनुी' संस्र्ावाि 
म्हणतात, सरकार आदण राज्याच्या औपचाररक संस्र्ांचे तलुनात्मक दृ�ीकोनातून दवशे्लषण 
करण्यावर कें दद्रत होते. वतथनात्मक िांतीनंतर सकारात्मकता, तकथ शदु्द दनवड दसद्दांत आदण वतथनवाि 
यासारख्या राजकारणाचे दवशे्लषण करण्यासाठी नवीन दृ�ीकोन आणल्यानंतर, संस्र्ांवरील लक्ष 
फारच संकुदचत असल्याने टाकून िेण्यात आले. ज्या संस्र्ांनी त्याला/दतला घेरले त्याऐवजी व्यक्तीचे 
दवशे्लषण करण्याकडे लक्ष कें दद्रत केले. स्टॅनफोडथ यदुनव्हदसथटी च्या जॉन डब्ल्यू मेयर यांनी प्रकादशत 
केलेल्या प्रभावशाली पेपरसह 1977 मध्ये संस्र्ावािाने महत्त्वपूणथ पनुरुज्जीवन अनभुवले. या 
पेपरमध्ये प्रस्तादवत संस्र्ात्मकतेच्या सधुाररत सूत्राने संस्र्ात्मक दवशे्लषण करण्याच्या पद्दतीमध्ये 
महत्त्वपूणथ बिल घडवून आणला. त्यानंतरचे संशोधन "नवीन" संस्र्ावाि म्हणून ओळखले जाऊ 
लागले, एक संकल्पना ज्याला सामान्यतः शैक्षदणक सादहत्यात "नव-संस्र्ावाि" म्हणून संबोधले जाते. 

 राजकीय जीवनात संस्र्ा कशा आदण कशासाठी महत्त्वाच्या आहेत याब�ल आहे. अदधक दवशेषतः, 
राजकीय नेत्यांचे वतथन कसे आकारले जाते आदण ते ज्या संस्र्ात्मक संिभाथत काम कसे करतात 
त्याद्वार ेसशतथ असतात. हा दृ�ीकोन आदण प्रश्न तर्ाकदर्त 'नवीन संस्र्ावाि' च्या कें द्रीय दचंतेची 
व्याख्या राजकीय दवशे्लषणात करतात. एक दशस्त म्हणून, राज्यशा� नेहमीच कायिेशीरपणे िावा 
करू शकते की िोन गो�ींचा अभ्यास, शक्ती आदण संस्र्ा, त्याच्या दचंता आदण योगिानाच्या मळुाशी 
आहेत. संस्र्ा महत्वाच्या आहेत कारण संस्र्ा म्हणून  ते राजकीय पररदृश्याचा इतका मोठा भाग 
बनवतात कारण आधदुनक शासन मखु्यत्वे संस्र्ांमध्ये आदण त्यांच्याद्वार े होते. संस्र्ा िेखील 
महत्त्वाच्या आहेत कारण ते सामान्यतः सत्ता चालवतात आदण राजकीय संघषथ आदण प्रशासकीय 
संबंधांमध्ये संस्र्ात्मक संसाधने एकदत्रत करतात. संस्र्ा िेखील महत्त्वाच्या आहेत असे म्हटले जाते 
कारण ते राजकीय वतथणूक आदण दनणथय घेण्याला आकार िेणार े आदण प्रदतबंदधत करणार ेआदण 
राजकीय कलाकारांच्या समज आदण शक्तींना दवदवध मागांनी पाहतात. म्हणूनच, संस्र्ात्मक दृ�ीने, 
राजकारणाच्या दवद्यार्थयांनी पक्षीय व्यवस्र्ा, दनवडणूक स्पधेचे दनयम, सरकारी नोकरशाही, संसि, 
संदवधान, न्यायव्यवस्र्ा, तसेच सरकारचे बनलेले मोठे संस्र्ात्मक संकुल आदण सावथजदनक संस्र्ां 
यांचे दवशे्लषण केले आहे.  यनुायटेड नेशन्स, यरुोदपयन यदुनयन आदण आदर्थक संबंध, पयाथवरण दकंवा 
आंतरराष्ट्रीय व्यापार (उिा. वल्डथ रेड ऑगथनायझेशन) यांचे दनयमन करण्यात मित करणाऱया इतर 
आंतरराष्ट्रीय संस्र्ात्मक राजवटींसारख्या सपुर-राष्ट्रीय संस्र्ात्मक संकुलांचाही व्यापक अभ्यास 
झाला आहे. दबझनेस कॉपोरशेन आदण रेड यदुनयन सारख्या 'नॉन-स्टेट' संस्र्ांचा अभ्यास िेखील 
झाला आहे. 

जरी संस्र्ा आदण संस्र्ात्मक सीमा कशा चांगल्या प्रकार ेपररभादषत करायच्या यावर चचाथ चालू 
असली तरी, एखाद्या संस्रे्ला  एक प्रदिया दकंवा प्रदियेचा संच म्हणून वागणे हे सवोत्तम आहे. एखाद्या 
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संस्रे्ला 'प्रस्र्ादपत कायिा, प्रर्ा दकंवा प्रर्ा' म्हणून पररभादषत करतो. संस्र्ांना महत्त्व असण्याचे 
कारण असे आहे की संस्र्ात्मक आदण संस्र्ात्मक सेदटंग्जमध्ये कायिे, रीतीररवाज आदण प्रस्र्ादपत 
पद्दती व्यक्तींच्या वतथनाला आकार िेण्यास शदक्तशाली भूदमका बजावू शकतात. एक व्यापक करार 
आहे की या अटींमध्ये संस्र्ा पररभादषत करताना आपल्याला केवळ औपचाररक संस्र्ा आदण 
पद्दतींवरच नव्हे तर अनौपचाररक दिनचयाथ दकंवा संबंधांवर िेखील लक्ष कें दद्रत करणे आवश्यक आहे. 
लेवी  असा यदुक्तवाि करतात की 'सवाथत प्रभावी संस्र्ात्मक व्यवस्र्ांमध्ये अनौपचाररक आदण अंतगथत 
दनयमांची एक मानक प्रणाली समादव� आहे' आदण सवाथत महत्त्वपूणथ संस्र्ात्मक घटक सहसा 
अनौपचाररक असतात: 

इतरांशी आपल्या िैनंदिन संवािामध्ये, कुटंुबात असो, बाह्य सामादजक संबंधांमध्ये असो दकंवा 
व्यावसादयक दियाकलापांमध्ये, शासकीय रचना आचारसंदहता, वतथणकुीचे दनयम आदण दनयमांद्वार े
मोठ्या प्रमाणावर पररभादषत केली जाते. या अनौपचाररक मयाथिा अंतभूथत औपचाररक दनयम आहेत, 
परतं ुहे क्वदचतच िैनंदिन संवािांमध्ये दनवडीचे स्प� आदण त्वररत �ोत आहे 

हे िेखील लक्षात घ्या की 'संस्र्ा' आदण 'संघटना' यांच्यातील वरील चचेत कोणतेही स्प� 
दवशे्लषणात्मक भेि नाही. एकीकडे 'फेडरलवाि' दकंवा 'स्पधाथत्मक दनवडणूक प्रणाली' सारख्या 
संस्र्ात्मक व्यवस्र्ा आदण िसुरीकडे ऑस्रेदलयन मेदडकल असोदसएशन दकंवा ररझव्हथ बकँ ऑफ 
ऑस्रेदलया सारख्या दवदश� संस्र्ा यांच्यातील फरक म्हणजे पूवीच्या व्यापक व्याप्ती आदण 
संस्र्ात्मक व्यवस्रे्चे अदधक पसरलेले संच. परतं ुदवशे्लषणात्मकदृ�्या, संस्र्ा आदण संघटनांमध्ये 
फार मोठा फरक नाही, जे नंतरचे सवाथत चांगले आतमध्ये घरटे म्हणून पादहले जाते आदण व्यापक 
संस्र्ात्मक व्यवस्रे्द्वार े आकार दिले जाते.  असा यदुक्तवाि करतो की 'संस्र्ा ही समाजांच्या 
संस्र्ात्मक रचनेला प्रदतसाि आहे'. ऑस्रेदलयन लेबर पाटीसारख्या दवदश� संस्र्ांची भूदमका आदण 
कामकाजाला आकार िेणार ेव्यापक संस्र्ात्मक मापिडं, जसे की दनवडणूक दनयमांची प्रणाली आदण 
पक्षीय स्पधेची तीव्रता हे एक चांगले उिाहरण असेल. असाही यदुक्तवाि करतो की संस्र्ांच्या कृती ही 
व्यापक संस्र्ात्मक रचना बिलण्याचे एक प्रमखु कारण आहे. उिाहरणार्थ दनवडणूक स्पधेचे दनयम 
आदण संस्र्ात्मक व्यवस्र्ा बिलण्यासाठी प्रयत्न आदण मोहीम करू शकते. या अर्ाथने, संस्र्ांना 
औपचाररक संघटनात्मक व्यवस्रे्पासून भूदमका, दनयम आदण अंशतः दस्िप्ट केलेल्या वतथनाद्वार े
चालवलेल्या नमनु्याच्या वतथनाचे स्वरूप म्हणून पररभादषत केले जाऊ शकते. संस्र्ा म्हणजे 'कृतीला 
आकार िेण्यासाठी मानवांनी तयार केलेल्या कोणत्याही प्रकारचे बंधन'. यामध्ये दनयम, दकंवा 
अनौपचाररक मयाथिा, जसे की अदधवेशने, दनयम दकंवा वतथनाचे कोड यासारख्या औपचाररक मयाथिा 
समादव� असू शकता. संस्र्ांना 'औपचाररक दनयम, अनपुालन प्रदिया आदण मानक कायथप्रणाली 
म्हणून पररभादषत करते जे राजकारण आदण अर्थव्यवस्रे्तील दवदवध घटकांमधील व्यक्तींमधील 
संबंधांची रचना करतात'. त्याचप्रमाणे  माचथ आदण ओल्सेन हे दवचावंत यावर जोर िेतात की  
परस्परसंबंदधत दनयम आदण दिनचयांचा संग्रह जे भूदमका आदण पररदस्र्तींमधील संबंधांच्या दृ�ीने 
योग्य कृती पररभादषत करतात. पररदस्र्ती काय आहे, कोणती भूदमका पूणथ केली जात आहे आदण त्या 
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पररदस्र्तीत त्या भूदमकेचे िादयत्व काय आहे हे दनधाथररत करणे या प्रदियेत समादव� आहे. संस्र्ात्मक 
दनयम, दनकष दकंवा  प्रदियेचे पालन स्वैदच्िक असू शकते दकंवा दवदवध िेखरखे आदण अंमलबजावणी 
पद्दतींच्या अधीन असू शकते. अनौपचाररक व्यवस्र्ा आदण स्वैदच्िक अनपुालनाचे महत्त्व यावर 
त्यांनी भर दिला असून औपचाररक दनयमांचे महत्त्व आदण त्यांना दटकवून ठेवण्यासाठी दकंवा 
त्यांच्यावर दनयंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक िेखरखे आदण अंमलबजावणी यंत्रणेवर िेखील भर िेते. 
लेव्ही आदण हॉल सारखे लेखक संस्र्ा महत्त्वाच्या आहेत असा यदुक्तवाि करून संस्र्ात्मक मयाथिा 
दकंवा बंधनाच्या या र्ीमच्या पलीकडे जातात कारण ते कलाकारांची शक्ती आदण प्राधान्ये िेखील 
आकार िेतात. लेव्ही असा यदुक्तवाि करतात की संस्र्ांमध्ये िोन्ही शक्ती असतात आदण दनमाथण 
करतात तर हॉल असा यदुक्तवाि करतो की, 'धोरणदनदमथतीची संघटना पॉदलसी पररणामांपेक्षा 
कोणत्याही सरकारच्या समहुाच्या शक्तीच्या प्रमाणावर पररणाम करते'. उिाहरणार्थ कोषागार 
अदधकारी, कारण ते सरकारच्या नोकरशाहीच्या अगिी कें द्रस्र्ानी काम करतात आदण सरकारी 
खचाथशी संबंदधत गंभीर �ोत प्रवाहावर प्रभाव टाकतात. हॉल  िेखील असा यदुक्तवाि करतात की 
'संस्र्ात्मक जबाबिारी स्वतःच्या आवडीची व्याख्या प्रभादवत करते संस्र्ात्मक जबाबिाऱया आदण 
इतर अदभनेत्यांशी संबंध प्रस्र्ादपत करून'. तर व्यापकपणे सांगायचे झाले तर संस्र्ा महत्त्वाच्या 
आहेत कारण त्या राजकीय अदभनेत्यांच्या वतथणकुीवर, शक्तीवर आदण धोरण प्राधान्यांवर आकार 
दकंवा प्रभाव टाकतात. आकार िेण्यावर आदण प्रभाव पाडण्यावर येरे् भर िेण्यात आला आहे की 
संस्र्ात्मक गदतशीलता, बहुतेक वेळा महत्त्वाची असताना, सवथकाही स्प� करत नाही. राजकीय 
कलाकारांची प्राधान्ये आदण संसाधने अनेक �ोतांमधून काढली जाऊ शकतात. तसेच, संस्र्ावाि 
हा 'मध्यम शे्रणीचा' दसद्दांत आहे कारण संस्र्ांना अदभनेत्यांच्या वर उभे राहण्याचा दवचार करता येतो 
पण  या व्यापक संरचनात्मक घटकांमध्ये उिाहरणार्थ, वगीय शक्तींचा प्रभाव दकंवा राजकारणावर 
िेशांतगथत दकंवा आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्रे्चा प्रभाव यांचा समावेश होतो. यामळेु संस्र्ात्मक 
घटकांच्या सीमा कोठे काढायच्या असा प्रश्न दनमाथण होतो; दवशेषतः कारण हे स्प� आहे की सूक्ष्म -
स्तरीय संरचना, जसे की वगथ संबंध, स्प�पणे वतथनावर पररणाम करतात. शेवटी, येर्ील भेि 
दवशे्लषणात्मक स्वरूपाचे आहेत. संस्र्ात्मक आदण दवस्तीणथ संरचनात्मक घटकांमध्ये फरक करणे 
उपयकु्त आहे, दवशेषत: पूवीचे नंतरच्या प्रभावांना आकार िेण्यात आदण मध्यस्र्ी करण्यात महत्त्वाची 
भूदमका बजावतात. उिाहरणार्थ सवथ भांडवलशाही समाजात वगथ शक्ती महत्वाची असते, परतं ुअशा 
शक्तींचा प्रत्यक्ष प्रभाव राज्याच्या संस्र्ात्मकद्वार,े रेड यदुनयन संघटनेच्या स्वरूपाद्वार ेदकंवा पक्षीय 
स्पधेच्या गदतशीलतेद्वार े मध्यस्र् केला जाईल. िसुर े उिाहरण असे आहे की राष्ट्रीय आदर्थक 
धोरणावर आंतरराष्ट्रीय आदर्थक िबावांचा जो पररणाम होतो तो िेशाच्या आदर्थक संरचनेवर आदण 
संस्र्ात्मक क्षमता आदण राज्याच्या मेक-अपमळेु प्रभादवत होईल. या संिभाथत ऑस्रेदलयातील 1930 
च्या उिासीनतेला धोरणात्मक प्रदतसाि िेण्यामध्ये दिदटश दवत्तपरुवठािारांच्या प्रभावांना राज्य आदण 
फेडरल सरकारांमधील अदधकारांच्या फेडरल दवभागाने कसे मयाथदित केले याब�ल एक मनोरजंक 
कर्ा सांगते. राज्यशा�ात, संस्र्ांमध्ये स्वारस्य पातळी मात्र, काळानसुार बिलत गेली. या 
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अध्यायाचा एक भाग र्ोडक्यात 'जनु्या' पासून 'नवीन' संस्र्ाशास्त्राकडे राज्यशास्त्रातील बौदद्दक 
प्रवासाचा शोध घेतो. तर्ाकदर्त नवीन संस्र्ावािाकडे बारकाईने नजर टाकून दवभाग िोनमध्ये याचे 
अनसुरण केले जाते. हे अंशतः दवदवध संस्र्ा दकंवा नवीन संस्र्ावािी दसद्दांताच्या आवतृ्त्यांमध्ये फरक 
करून केले जाते: दवशेषतः तर्ाकदर्त तकथ संगत दनवड संस्र्ावाि आदण ऐदतहादसक संस्र्ावाि. 
दवभाग तीन मध्ये आम्ही 'पॉदलसी नेटवकथ ' आदण 'राज्य क्षमता' खाती तयार करण्यासाठी संस्र्ात्मक 
घटकांचा वापर कसा केला गेला आहे या दृ�ीने संस्र्ात्मकतेच्या काही सैद्दांदतक अनपु्रयोगांचे 
र्ोडक्यात परीक्षण करतो. संस्र्ा िेशभरातील 'भांडवलशाहीचे प्रकार' कसे आकारतात याचाही 
उल्लेख केला जाईल आदण दवभाग तीन िेखील सावथजदनक के्षत्र आदण कें द्रीय बदँकंग सधुारणासारख्या 
के्षत्रात संस्र्ात्मक दसद्दांताला व्यावहाररक अनपु्रयोग कसे सापडले हे र्ोडक्यात पाहते. शेवटी, दवभाग 
चार संस्र्ात्मक दवशे्लषणाच्या काही सीमांवर, दवशेषतः संस्र्ात्मक बिलांच्या प्रश्नांकडे र्ोडक्यात 
पाहतो नवीन संस्र्ात्मकतेचा मागथ एकोदणसाव्या शतकाच्या उत्तराधाथत आदण दवसाव्या शतकाच्या 
सरुुवातीला राज्यशास्त्राने स्प� केले. हे दवदश� िेशांत आदण तलुनात्मक आधारावर सरकार आदण 
आधदुनक राज्याच्या औपचाररक संस्र्ांचे वणथन आदण मॅदपंग करून सरुू झाले. कायद्याच्या 
दवद्यार्थयांनी घटनाशास्त्रीय संशोधन आदण सावथजदनक प्रशासनातील अभ्यास (राज्यशास्त्रातील एक 
उपके्षत्र) यांच्या अनषंुगाने, राज्यशास्त्रातील या प्रकारच्या 'जनु्या' संस्र्ात्मकतेवर जोर सरकारच्या 
औपचाररक-कायिेशीर आदण प्रशासकीय व्यवस्रे्चे चाटथ  तयार करण्यावर होता. च्यासावथजदनक के्षत्र. 
आजच्या दृ�ीकोनातून, जनु्या संस्र्ावािाने संचयी दसद्दांत बांधणीत फारसा रस िाखवला नाही 
स्प�ीकरण दकंवा दसद्दांत बांधणीवर नव्हे तर वणथनावर मखु्य भर होता. अभ्यास िेखील अनेकिा 
मूल्यमापन चौकटीवर तयार केले गेले ज्याने काही संस्र्ा लोकशाही मानिडं दकंवा जबाबिार सरकारचे 
प्राचायथ दकती चांगल्या प्रकार ेमोजल्या याचे मूल्यांकन करण्याचा प्रयत्न केला (रोड्स 1995). जनुी 
संस्र्ावाि मात्र मेलेला नाही. संस्र्ात्मक व्यवस्रे्चे वणथन हा राजकारणातील संशोधनाचा एक 
महत्त्वाचा पैलू आहे आदण घटनात्मक अभ्यास आदण लोक प्रशासन यासारख्या के्षत्रात औपचाररक-
कायिेशीरता अजूनही प्रमखु आहे. जेव्हा जनु्या संस्र्ावाद्यांनी स्प�ीकरणाकडे वळले तेव्हा असे गहृीत 
धरले गेले की संस्र्ात्मक व्यवस्रे्चे औपचाररक दनयम दकंवा कायथपद्दतींद्वार ेराजकीय वतथन कमी -
अदधक दस्िप्ट केलेले आहे. या आघाडीवर, जनेु आदण नवीन संस्र्ावाि यांच्यात काही आच्िािन 
आहे िसुऱया महायदु्दानंतरच्या काळात, राज्यशास्त्रातील िसुरी मोठी शाळा दवकदसत झाली (दवशेषतः 
यनुायटेड स्टेट्समध्ये). हे नाकारले दकंवा कमीतकमी संस्र्ांवर लक्ष कें दद्रत केले आदण त्याऐवजी 
असा यदुक्तवाि केला की राजकीय वतथन आदण राजकीय सत्तेचे स्त्रोत प्रामखु्याने सरकारी संस्र्ांच्या 
आत आदण पलीकडे अनौपचाररक संबंधांद्वार ेप्राप्त झाले आहेत. दवशेषतः, िबाव गट राजकारणाच्या 
सामादजक एम्बेडेड स्वरूपावर, वैयदक्तक राजकीय वतथनावर आदण सत्तेच्या अनौपचाररक दवतरणावर 
भर िेऊन, राज्य आदण सरकारच्या औपचाररक संघटनांकडून अदधक र्ोडे 'समाजकें दद्रत' लक्ष कें दद्रत 
केले गेले. असा यदुक्तवाि केला गेला की वतथनाचे स्प�ीकरण िेण्याचा सवोत्तम मागथ दनयम पसु्तक 
वाचून नाही तर रे्ट वतथनाचे दनरीक्षण करून आहे म्हणून या शाळेचे लेबल म्हणून 'वतथणूकवाि' हा 
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शब्ि आश् चयथकारक गो� नाही की, राजकीय दवशे्लषणाच्या या शैलीखाली संस्र्ात्मक पररदृश्या कमी 
झाल्या. या संिभाथत, माचथ आदण ऑल्सेन (1984: 735) वतथणकुीच्या अनेक कें द्रीय पैलूंवर प्रकाश 
टाकतात. प्रर्म, ते 'ररडक्शदनस्ट' होते. राजकीय घटनांचे स्प�ीकरण परमाणवुािी व्यक्तींच्या 
वतथनाच्या एकूण पररणामांसाठी कमी होते आदण म्हणूनच वतथनवाि 'राजकारणाचे पररणाम 
संघटनात्मक रचना आदण योग्य वतथनाचे दनयम म्हणून सांगण्याकडे कमी कल होता. शेपस्ले (1989: 
133) यांनी यदुक्तवाि केल्याप्रमाणे, संस्र्ा 'वैयदक्तक भूदमका, दस्र्ती आदण मूल्यांद्वार ेभरल्या जाणाऱया 
ररकाम्या कवच असल्याचे गहृीत धरले गेले.' दद्वतीय, माचथ आदण ऑल्सेन तकथ  करतात की व्यवहारात 
'उपयोदगतावािी' होते त्या कृतीला 'उत्पािन' म्हणून पादहले गेले. अदभनेत्यांच्या 'जबाबिाऱया आदण 
कतथव्यांना प्रदतसाि' िेण्याच्या उत्पािनापेक्षा स्व-दहताची गणना केली. 

१.२ ििा िांस्थािाि 

नवीन संस्र्ावाि, ज्याला नव-संस्र्ावाि िेखील दलदहले गेले आहे, ज्याला नवीन संस्र्ावाि िेखील 
म्हटले जाते, यनुायटेड स्टेट्समधील राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, संघटनात्मक वतथन आदण 
समाजशास्त्राच्या अभ्यासात पद्दतशीर दृद�कोन जे संस्र्ात्मक संरचना, दनयम, दनकष आदण संस्कृती 
दनवडी कशा प्रदतबंदधत करतात आदण शोधतात व्यक्ती जेव्हा एखाद्या राजकीय संस्रे्चा भाग असतात 
तेव्हा त्यांच्या कृती. नवीन संस्र्ावाि हा एक सामादजक दसद्दांत आहे जो संस्र्ांचा समाजशास्त्रीय 
दृद�कोन, ते ज्या प्रकार ेसंवाि साधतात आदण संस्र्ांचा समाजावर होणारा पररणाम यावर लक्ष कें दद्रत 
करतो. अमेररकन राजकारणाच्या दवद्वानांमध्ये अशी पद्दत १ 80 s० च्या िशकात प्रमखु झाली. त्या 
तर्ाकदर्त नवीन संस्र्ावािाने परपंरावािी दवद्वानांचे दहतसंबंध एकत्र केले, ज्यांनी औपचाररक 
संस्र्ात्मक दनयम आदण रचनांचा अभ्यास करण्यावर लक्ष कें दद्रत केले, वतथनवािी दवद्वानांसह, ज्यांनी 
वैयदक्तक राजकीय कलाकारांच्या कृतींचे परीक्षण केले. नवीन संस्र्ावाि असे मानतो की संस्र्ा इतर 
संस्र्ांचा समावेश असलेल्या खलु्या वातावरणात चालतात, ज्याला संस्र्ात्मक वातावरण म्हणतात. 
प्रत्येक संस्र्ा व्यापक वातावरणाने (दकंवा सोप्या शब्िात संस्र्ात्मक सहकाऱयांच्या िबावामळेु) 
प्रभादवत होते. या वातावरणात, संस्र्ांचे मखु्य ध्येय दटकून राहणे आदण कायिेशीरपणा प्राप्त करणे 
आहे. असे करण्यासाठी, त्यांना आदर्थकदृ�्या यशस्वी होण्यापेक्षा अदधक करणे आवश्यक आहे, त्यांना 
संस्र्ांच्या जगात वैधता प्रस्र्ादपत करण्याची आवश्यकता आहे. 

नवीन संस्र्ावाि म्हणजे 'संस्र्ांना परत आणणे' आदण 1980 च्या िशकापासून सरुू असलेल्या या 
दृद�कोनाचे पनुरुज्जीवन आदण दवस्तार. राज्यशास्त्रात, संस्र्ांमध्ये स्वारस्य नूतनीकरणासाठी अनेक 
कारणे आहेत.  

1.  प्रर्म, 'सामादजक, राजकीय आदण आदर्थक संस्र्ा मोठ्या झाल्या आहेत, लक्षणीय अदधक 
गुंतागुंतीच्या आदण संसाधनात्मक, आदण प्रर्म दृ�्या सामूदहक जीवनासाठी अदधक महत्त्वाचे'.  
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2.  िसुर ेम्हणजे, माक्सथवाि आदण तर्ाकदर्त 'स्टॅदटझम'  यासह अनेक राजकीय दवशे्लषणाच्या 
शाळांमध्ये 'राज्य' मध्ये नव्याने रस दनमाथण झाला आहे.  

3.  दतसर,े िेशांनी 1970 आदण 1980 च्या सामान्य आदर्थक आव्हानांना सामान्य आदर्थक 
आव्हानांसाठी िेशांनी अशा वेगवेगळ्या प्रदतसािांचा पाठपरुावा का केला याच्या 
स्प�ीकरणांमध्ये प्रामखु्याने दिसले.  

4. चौरे्, 1970 च्या िशकानंतरच्या सावथजदनक आव्हानांमध्ये अशा आव्हानांचा सामना करताना 
घाऊक संस्र्ात्मक पनुरथचना, दवशेषतः राज्याच्या भूदमकेवर पररणाम आदण सावथजदनक 
के्षत्रातील महत्त्वपूणथ सधुारणांचा समावेश आहे. 

नवीन संस्र्ावाि  संस्र्ात्मकतेचा इतका व्यापक प्रभाव आहे की प्रत्येक सामादजक दवज्ञान शाखेला 
आता स्वतःचे 'नवीन संस्र्ावाि'  आहे. अर्थशास्त्रात, संस्र्ा कशा आदण का महत्त्वाच्या आहेत याब�ल 
अनेक तकथ  दवतकथ  झाले आहेत. उिाहरणार्थ, दवद्वानांनी असा यदुक्तवाि केला आहे की संस्र्ा व्यवहार 
खचथ आदण बाजारातील अदनदश्चतता आदण मादहती खचाथच्या दवदवध संबद्द प्रकारांना कमी करण्यासाठी 
आदण करार आदण करारांचे दनरीक्षण आदण अंमलबजावणी करण्यास मित करण्यात महत्वाची भूदमका 
बजावू शकतात. अशाप्रकार,े आदर्थक संस्र्ा अशा समस्यांना तोंड िेण्यासाठी काही प्रकारच्या 
व्यवहारांचे 'अंतगथतकरण' करण्यासाठी खलु्या बाजारातून मागे खेचण्याची प्रदिया आयोदजत 
करण्यासाठी तयार केली जातात समाजशास्त्रात, संस्र्ात्मक जीवन ज्या मागाथने संस्र्ात्मक 
जीवनशैली, अदधवेशने स्र्ापन करते आदण वतथणकुीला आकार आदण प्रभाव पाडते अशा पद्दतींवर 
जोर दिला जातो, बहुतेक वेळा सूक्ष्म मागांनी आदण राज्यशास्त्रात, जसे आपण वर पादहले आहे, 
संस्र्ात्मक व्यवस्र्ा राजकारणातील अदभनेत्यांचे वतथन, शक्ती आदण आवडीदनवडी कशी आकार 
घेतात याब�ल नवीन रस दनमाथण झाला आहे. नवीन संस्र्ात्मकतेचे सवथ घटक सामादजक प्रदियेच्या 
अणूवािी खात्यांचे एक सामान्य टीका सामादयक करतात. राज्यशास्त्रात, वतथनवाि आदण नवीन 
संस्र्ावाि यातील महत्त्वाचा फरक असा आहे की आधीच्या परमाण ुकलाकारांवर लक्ष कें दद्रत केले 
जाते (दकंवा कमीतकमी सधुाररत) नंतरच्या संस्र्ात्मक 'दस्र्त' कलाकारांवर लक्ष कें दद्रत केले जाते. 
िास्नर असे  दलदहतो की, राजकीय दवश्व अणूवािी नाही. अणू दस्र्र रणेू आदण संयगेु एकत्र जोडलेले 
आहेत. सावथजदनक अदधकाऱयांची प्राधान्ये प्रशासकीय यंत्रणा, कायिेशीर सवु्यवस्र्ा आदण दचरस्र्ायी 
दवश्वासांमळेु मयाथदित असतात. हे िेखील जोडले पादहजे की संस्र्ा अदभनेत्यांना संधी तसेच मयाथिा 
प्रिान करतात. तळाशी, तर्ादप, आदण वर सांदगतल्याप्रमाणे, संस्र्ा अदभनेत्यांना वतथनात्मक 
प्रोत्साहन आदण दनराशाजनक संच प्रिान करण्यासाठी, आिशथ आदण वैचाररक संचांच्या संचांसह 
महत्त्वपूणथ आहेत जे केवळ वतथनालाच नव्हे तर प्राधान्यांना आदण शक्ती संसाधनांसह संसाधनांना 
िेखील आकार िेतात. राज्यशास्त्रात नवीन संस्र्ात्मक दवशे्लषणाच्या िोन दभन्न शाळा उियास 
आल्या आहेत. एकाला तकथ संगत दनवडीचा दृद�कोन म्हणतात, िसुऱयाला ऐदतहादसक संस्र्ावाि 
म्हणतात. तकथ शदु्द दनवड तकथ शदु्द दनवडीचा दृद�कोन अर्थशास्त्रातून मोठ्या प्रमाणात कजथ घेतो आदण 
'वजावटी' पद्दतीचा अवलंब करतो. याचा अर्थ असा की स्प�ीकरण आदण कायथ गदृहतके अदभनेत्यांच्या 
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हेतू आदण वतथनाब�लच्या अमूतथ पदहल्या तत्त्व धारणांमधून 'वजा' होतात. तकथ शदु्द दनवडीचा दृद�कोन, 
नावाप्रमाणेच, कलाकार तकथ संगत आहेत असे गहृीत धरा. शेपस्ले 'एक' तकथ संगत एजंट 'म्हणून 
पररभादषत करते.  

या दृ�ीकोनात तकथ शदु्द गणनावर भर िेणे हे मत हायलाइट करते की संस्र्ा केवळ वतथनाचे एक 
महत्त्वाचे कारण नाही तर वागणकुीचा प्रभाव िेखील आहे. तकथ शदु्द दनवड लेखक असा तकथ  िेतात की 
संस्र्ा वैयदक्तक अदभनेत्यांद्वार ेतकथ संगत हेतूंसाठी बांधल्या जातात आदण वैयदक्तक अदभनेते त्यांच्या 
उ�ी�ांनसुार संस्र्ात्मक वातावरण बिलण्यास आदण आकार िेण्यात गुंतलेले असतात. याउलट 
ऐदतहादसक संस्र्ापकांचा कल संस्र्ांच्या 'अंतभूथततेवर' असतो आदण तकथ शदु्दतेच्या अर्थपूणथ 
संकल्पनांना प्राधान्य दकंवा दवदश� संस्र्ात्मक सेदटंग्जमध्ये तकथ संगतता आदण वतथनांच्या दवदश� 
प्रकारांच्या दवशे्लषणाच्या आधी दवकदसत केले जाऊ शकते या तकथ संगतवाद्याच्या गदृहतकावर प्रश्न 
दवचारतात. कोएबल असे म्हणतात दक,'व्यक्तींना त्यांच्या दनयंत्रणापलीकडे असलेल्या अनेक 
सामादजक, आदर्थक आदण राजकीय नातेसंबंधांमध्ये "अंतभूथत" म्हणून पादहले जाते आदण अगिी 
आकलनही आहे की उपयोदगता-जास्तीत जास्त आदण तकथ शदु्द वतथनाब�ल बोलणे जवळजवळ 
हास्यास्पि आहे. आदर्थक अर्थ. तकथ शदु्दतेची संकल्पना त्याच्या पयाथवरणावर अवलंबून आहे. या 
कारणांमळेु, ऐदतहादसक संस्र्ावाद्यांनी संस्र्ात्मक रचना आदण बिलाचे ऐदतहादसक आदण 
उत्िांतीवािी स्वरूप म्हणून जे दिसते ते हायलाइट केले आदण तकथ संगत दनवड लेखकांपेक्षा, वैयदक्तक 
वतथनाचे तकथ संगत उत्पािन न करता संस्र्ांना आकार िेण्यावर भर दिला. 

१.२ अ) पारांपाररक निरुद्ध ििीि िांस्थािाि: 

सामान्य मान्यता अशी आहे की पारपंाररक संस्र्ावाि 19 व्या शतकाच्या उत्तराधाथत ते 20 व्या 
शतकाच्या सरुुवातीस उियास आला, मखु्यतः अमेररकेत आदण नव-संस्र्ावाि 1960-1970 च्या 
काळात प्रकाशात आला. दनयमानसुार, बहुसंख्य संशोधक लक्षात घेतात की नवीन संस्र्ात्मकतेचे 
स्रोत 20 व्या शतकाच्या 30 च्या िशकापयंत पोहोचतात. "The Nature of the Firm" या लेखात, 
रोनाल्ड कोझने प्रर्म उत्पािन, बाजार आदण कंपन्या आयोदजत करण्याच्या पयाथयी मागांचा प्रश्न 
उपदस्र्त केला. 

१.२ ब) पारांपाररक आनण ििीि िांस्थािाि: तुलिात्मक निश्लेषण 

 पारपंाररक आदण नवीन संस्र्ात्मकतेचे दवशे्लषण खालीलप्रमाणे केले जाऊ शकते: 

1.  पारपंाररक संस्र्ात्मकतेचे मूलभूत दवशे्लषण दवदवध सामादजक-राजकीय आदण आदर्थक 
संस्र्ांवर आधाररत आहे तर वैयदक्तक संस्र्ांचे अमूतथ दवचार आदण राज्यसंस्रे्चे वेगळे भाग 
म्हणून नागररकांचे संपूणथ शरीर हे नवीनसाठी दवशे्लषणाचे मखु्य मूल्य आदण एकाग्रता आहे 
संस्र्ावाि. 
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2. पारपंाररक संस्र्ावाि इतर मानवी दवज्ञानांच्या पद्दतींवर आधाररत आहे उिा. कायिा, 
राज्यशा� आदण समाजशा� इ. ज्यासाठी ते खालीलप्रमाणे आहे 

 दवदवध प्रकारच्या औपचाररक संस्र्ांदवषयी उत्िांतीवािी दृ�ीकोन. याउलट, नवीन 
संस्र्ात्मकतेचा हेतू दनयोक्लादसकल आदर्थक दृद�कोन आहे जेरे् गेम दसद्दांत, आदण समतोल 
आदण ऑदप्टमायझेशन दृद�कोन जसे दभन्न दसद्दांत प्रचदलत आहेत. 

3.  पारपंाररक दकंवा जनु्या संस्र्ात्मकतेची मखु्य एकाग्रता ही सिस्यांची एक वेगळी संस्र्ा म्हणून 
नागररकांच्या सामूदहक कृतींवर आहे. हे 20 व्या शतकाच्या मध्याच्या िरम्यान उद्भवलेल्या 
वैयदक्तक वतथनात्मक दृद�कोनांकडे िलुथक्ष करते. पररणामी, पारपंाररक संस्र्ात्मकतेच्या 
प्रदियेद्वार ेव्यक्तींच्या कृतींमध्ये बिल दवचारात घेतले जात नाहीत. िसुरीकडे नवीन संस्र्ावाि, 
राजकीय, आदर्थक दकंवा सामादजक-सांस्कृदतक असो, वेगळ्या संस्र्ात्मक यंत्रणेचे सिस्य 
म्हणून वैयदक्तक कृती, दनवडी आदण दनणथय याब�ल दवस्ततृ चचाथ िशथदवण्याचा प्रयत्न करते. 
एखाद्या व्यक्तीचे वतथनात्मक स्वातंत्र्य स्वीकारले जाते आदण नवीन संस्र्ावािात मोठ्या 
प्रमाणावर चचाथ केली जाते. 

4.  पारपंाररक संस्र्ावाि दनसगाथत आगमनात्मक आहे याचा अर्थ ते सामूदहक वैयदक्तक दियांच्या 
सामान्य तत्त्वांमधील दनष्ट्कषांचा समावेश असलेल्या तादकथ क कपातीशी संबंदधत आहे. 
िसुरीकडे, नवीन संस्र्ावािाचे उ�ी� वैयदक्तक आदण संस्र्ात्मक वतथनाचे वजाबाकीचे तकथ  
आहे जेरे् ते तकांवर आधाररत आहे, सामान्य दनष्ट्कषाथपयंत पोहोचण्यासाठी दवदश� तर्थयांमधून 
पढेु जाणे. 

5.  पारपंाररक संस्र्ावािात संस्र्ांची मखु्य भूदमका वेगवेगळ्या सामादजक-राजकीय आदण 
आदर्थक पररदस्र्तीच्या आधारावर व्यक्तींच्या पसंतीस आकार िेण्यापरुती मयाथदित आहे. 
िसुरीकडे नवीन संस्र्ावाि, व्यक्तींना त्यांचे अदधकार, दवशेषादधकार आदण दवदवध संस्र्ांच्या 
अटींच्या दृ�ीने व्यापक मयाथिा प्रिान करण्याचे कायथ करते. दनवड अटी, मादहती आदण 
संस्र्ात्मक सीमेची मयाथिा हे नवीन संस्र्ावािाचे महत्त्वाचे दनधाथरक आहेत. 

6.  १९ व्या आदण २० व्या शतकात पद्दतशीर सादहत्य आदण सामादजक दसद्दांतकारांच्या 
कायाथसह पारपंाररक संस्र्ावाि उियास आला. अर्थव्यवस्रे्कडे पारपंाररक संस्र्ात्मक 
दृद�कोनाची उत्पत्ती र्ॉस्टीन वेबलेनच्या कामात होती. 21 व्या शतकात नवीन संस्र्ावाि एक 
लवदचक कल्पना म्हणून उियास आला परतं ु त्याची मळेु जमथन अर्थतज्ज्ञ मॅक्स वेबरच्या 
कायाथत आहेत जी वषाथनवुषे नवीन संस्र्ावािाच्या उत्िांतीमध्ये प्रमखु आहेत. 

7.  पारपंाररक संस्र्ावाि जॉन डेव्ही, र्ॉस्टीन वेब्लेन, डीझेड यांच्या कामांनी मोठ्या प्रमाणावर 
प्रभादवत झाला आहे. कॉमन्स आदण वेस्ले दमशेल. हे सवथ 19 व्या आदण 20 व्या शतकातील 
दवचारवंत होते. वेब्लेनच्या "ि र्थयोरी ऑफ ि लेजर क्लास (1899)" ने पारपंाररक संस्र्ात्मक 
दृद�कोन दवकदसत होण्यावर खूप प्रभाव पाडला आहे. िसुरीकडे नवीन संस्र्ावाि, रोनाल्ड 
कोज, गॅरी बेकर, डग्लस नॉर्थ आदण जॉन बकुानन ज्यांनी ही कल्पना मांडली की संस्र्ांनी 
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आदर्थकदृ�्या यशस्वी होण्यापेक्षा अदधक करणे आवश्यक आहे, त्यांना संस्र्ांच्या जगात वैधता 
प्रस्र्ादपत करण्याची आवश्यकता आहे. 

पारपंाररक संस्र्ावािाचे समर्थक नवीन संस्र्ावािाला कडाडून दवरोध करतात, ज्यामध्ये नवीन 
संस्र्ावाि ज्या पद्दतीने संस्र्ात्मक बिलाला जास्तीत जास्त वाढवण्याचा िसुरा उिाहरण म्हणून 
स्प� करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याऐवजी, जनुा संस्र्ावाि सामादजक आदण राजकीय इच्िाशक्तीच्या 
दृ�ीने संस्र्ात्मक बिलाची कारणे स्प� करण्याचा प्रयत्न करतो. पारपंाररक संस्र्ावाि सामान्यत: 
एकोदणसाव्या शतकाच्या उत्तराधाथत आदण दवसाव्या शतकाच्या सरुुवातीच्या औपचाररक 
दशष्ट्यवतृ्तीचा संिभथ िेते ज्याने संस्र्ा आदण कायद्यांचे वणथनात्मक खाते तयार केले. 1950 पयंत, या 
संस्र्ावािाची जागा मोठ्या प्रमाणावर वतथनवािी आदण कायाथत्मक सामादजक दवज्ञानाने घेतली होती, 
जसे की तालकॉट पासथन्स आदण डेदव्हड ईस्टन सारख्या दसद्दांतकारांनी दवकदसत केले. नवीन 
संस्र्ावािाच्या दृद�कोनातून, वतथनवािी सामादजक दवज्ञान आदण त्याचे मखु्य प्रदतस्पधी माक्सथवाि ह े
समाजकें दद्रत होते कारण ते समाजात संस्र्ा ज्या कारक भूदमका बजावत होत्या त्यांना परवानगी 
िेण्यात अपयशी ठरल्या. 

१.३ तुलिात्मक राजकारणाचा जागनतक िांिर्श (Global Context of 
Comparative Politics) 

िसुर ेमहायदु्द आदण नंतर एकोदणसाव्या शतकात जगाची राजकीय आदण आदर्थक पररदस्र्ती बिलली. 
1917 मध्ये रदशयातील बोल्शेदवक िांती, जागदतक राजकारण, समाजवाि, शोदषतांची दवचारधारा 
म्हणून आदण पाश्चात्य उिारमतवाि आदण भांडवलशाहीला एक गंभीर पयाथय म्हणून आणली. िसुर े
महायदु्द संपल्यानंतर अनेक महत्त्वपूणथ घडामोडी घडल्या, ज्यात यरुोदपयन (दिदटश) वचथस्वाचे 
अदस्तत्व कमी होणे, जागदतक राजकारण आदण अर्थव्यवस्रे्मध्ये नवीन वचथस्व म्हणून यनुायटेड 
स्टेट्स ऑफ अमेररकाचा उिय आदण प्रवेश, आदण दवभाजन जगाला िोन वैचाररक िावण्यांमध्ये 
दवभागले. (पदश्चम) भांडवलशाही आदण (पूवथ) समाजवाि. िसुऱया महायदु्दाच्या समाप्तीपयंत 'उवथररत 
जगाच्या' बहुसंख्य लोकांनी स्वतःला यरुोदपयन साम्राज्यवािापासून मकु्त केले. दवकास, 
आधदुनकीकरण, राष्ट्रबांधणी, राज्य-दनमाथण इत्यािी संकल्पनांच्या दवघटनानंतरच्या कालावधीसाठी, 
'नवीन राष्ट्रांच्या' राजकीय अदभजात लोकांमध्ये 'राष्ट्रीय घोषणा' म्हणून काही प्रमाणात वैधता आदण 
लोकदप्रयता दिसून आली. वैचाररकदृ�्या, तर्ादप, या 'नवीन राष्ट्रांना' यापढेु दवकासाच्या पदश्चमी 
भांडवलशाही मागाथवर जाण्यास भाग पाडले गेले. आदशया, अमेररका आदण लॅदटन अमेररकेच्या नवीन 
सत्ताधारी उच्चभू्ंमध्ये समाजवािाचा सहानभूुतीिारांचा वाटा असताना, बऱ याच नवीन स्वतंत्र िेशांनी 
स्वतःला िोन्ही सत्तेच्या गटांपासून िूर ठेवण्याचा जाणीवपूवथक दनणथय घेतला, एकतर अदलप्त राहून. 
त्यांच्यापैकी बऱयाच जणांनी स्वतःच्या दवकासाचा दवदश� मागथ समाजवािी प्रमाणे दवकदसत केला, जसे 
टांझादनयातील उजामा आदण भारतातील दमश्र अर्थव्यवस्र्ा मॉडेल जे भांडवलशाही आदण समाजवाि 
या िोन्हींचे दमश्रण होते. 
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हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की 1940 पयंतच्या सरकारांचा तलुनात्मक अभ्यास प्रामखु्याने संस्र्ांची 
ताकि, त्यांना दनयंदत्रत करणारी कायिेशीर-घटनात्मक तत्त्वे आदण त्यांनी पदश्चम (यरुोदपयन) 
उिारमतवािी-लोकशाहीमध्ये ज्या पद्दतीने कायथ केले. वर नमूि केलेल्या घडामोडींच्या संिभाथत, 
1950 च्या मध्यभागी संस्र्ात्मक दृद�कोनाचा एक शदक्तशाली टीकाकार उियास आला. समीके्षचे 
मूळ वतथणकुीत होते '; लारदलझम जे राजकारणाच्या दशस्तीत एक नवीन चळवळ म्हणून उियास आले 
होते ज्याचे लक्ष्य दशस्तीला वैज्ञादनक कठोरता िेणे आदण राजकारणाचे दवज्ञान दवकदसत करणे आहे. 
वतथनात्मक चळवळ म्हणून ओळखले जाणार,े हे मूल्य-तटस्र्, नॉन-दप्रदस्िदप्टव्ह, वस्तदुनष्ट दनरीक्षणे 
आदण स्प�ीकरण प्रिान करण्यासाठी मूल्यांपासून दवभक्त अनभुवजन्य तर्थयांची परीक्षा समादव� 
असलेल्या सवेक्षण तंत्रांवर आधाररत एक पररमाणात्मक चौकशी दवकदसत करण्याशी संबंदधत होती. 
वतथणूकवाद्यांनी 'लोक जसे करतात तसे राजकीय का वागतात, आदण पररणामी राजकीय प्रदिया आदण 
प्रणाली त्यांच्याप्रमाणे का कायथ करतात' यासारख्या प्रश्नांची उत्तर े शोधून सामादजक वास्तवाचा 
अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला. लोकांच्या वतथणकुीतील फरक आदण पोदलररकल प्रदिया आदण 
राजकीय व्यवस्रे्वरील त्यांच्या पररणामांदवषयी हे 'का प्रश्न' आहेत, ज्यामळेु संस्र्ांच्या कायिेशीर-
औपचाररक पैलूंपासून तलुनात्मक अभ्यासाचा फोकस बिलला. अशाप्रकार े 1955 मध्ये रॉय 
मॅदिदडस यांनी दवद्यमान तलुनात्मक अभ्यासावर टीका केली जी अनौपचाररक राजकीय प्रदियांवर 
औपचाररक संस्र्ांना दवशेषादधकार िेत होती, दवशे्लषणात्मक ऐवजी वणथनात्मक होती आदण वास्तदवक 
तलुना करण्याऐवजी केस-स्टडी ओररएटेंड होती.  

आदण पादश्चमात्य जगावर जवळजवळ दवशेष भर आदण वैचाररक भाषा दृद�कोन जे अशा मयाथदित 
तलुना लक्षात घेऊन दवकदसत केले गेले होते, गॅदिएल अल्मंड आदण अमेररकन सोशल सायन्स ररसचथ 
कौदन्सलच्या तलुनात्मक राजकारणावरील सदमतीचे सहकारी (1954 मध्ये स्र्ापन) यांनी एक 
दसद्दांत दवकदसत करण्याचा प्रयत्न केला आदण एक पद्दत जी सवथ प्रकारच्या राजकीय प्रणालींचा 
तलुना करू शकते - आदिम दकंवा प्रगत, लोकशाही दकंवा गैर -लोकशाही, पाश्चात्य दकंवा गैर -पदश्चम. 

१.३.२  नििाव्या शतकाच्या उत्तराधातश: जागनतकीकरण आनण उियोन्मखु व्यापार (The late 
twentieth century:  Globalisation and Emerging Trends/ Possibilities) 

A)  यांत्रणेचे प्रमाण कमी करणे:  

  1960 ते 1980  च्या िशकात तलुनात्मक राजकीय दवशे्लषणाच्या दवकासाचा बराचसा भाग 
िेशांच्या वाढत्या शे्रणीच्या रूपात पादहले जाऊ शकते, ज्यामध्ये धोरण, दवचारधारा यासारख्या 
मोडमध्ये अदधक व्हेररएबल्स जोडले जात आहेत. , प्रशासकीय अनभुव तर्ादप  सामान्य 
दसद्दांतापासून संिभाथच्या प्रासंदगकतेवर कामगाराकडे हलवले गेले आहे. अंशतः, ही प्रवतृ्ती 
सामादजक दवज्ञानातील l- इस्टोररकल चौकशीचा नूतनीकरण प्रभाव आदण दवशेषतः 
'ऐदतहादसक समाजशास्त्र' उिय प्रदतदबंदबत करते जे घटना ज्या व्यापक दकंवा 'समग्र' संिभाथत 
घडतात त्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करते. (रे्डा स्कोपोल आदण एम. सोमसथ, 'मॅिो-सोशल 
इन्क्वायरीमध्ये तलुनात्मक इदतहासाचा वापर', समाज आदण इदतहासातील तलुनात्मक 
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अभ्यास, 1980 आदण पी. अिाम, ऐदतहादसक समाजशास्त्र, 1982). दवदश� िेशांदवषयी आदण 
प्रकरणांमध्ये अदधक गणुात्मक आदण संिभीकृत डेटाचे मूल्यांकन केले जाऊ शकते आदण 
दवदश� संस्र्ात्मक पररदस्र्ती दकंवा दवदश� राजकीय संस्कृतींचा दहशेब घेतला जाऊ शकतो 
अशा प्रकरणांब�ल मॉडेलपासून िूर जाणे लादजरवाणे आहे. म्हणून आम्ही इनोर 
सांस्कृदतकदृ�्या दवदश� अभ्यास (उिा., इंग्रजी बोलणार ेिेश, इस्लादमक िेश), आदण नदतबना 
-दवदश� िेश (उिा. इंग्लंड, भारत), आदण अगिी संस्र्ात्मक दवदश� िेशांवर (उिा., एका दवदश� 
राजवटीत भारत ). 'ग्रडँ दसस्टम्स' आदण मॉडेल दबदल्डंगवरील जोर कमी होत असताना, 
दवदश� संिभथ आदण संस्कृतींवरील ताण याचा अर्थ असा की तलुनांचे प्रमाण कमी केले गेले. 
'लहान प्रणाली' दकंवा प्रिेशांच्या पातळीवर तलुना मात्र रादहली उिा. इस्लादमक जग, लॅदटन 
अमेररकन िेश, उप-सहारा आदिका, िदक्षण आदशया इ. 

B)  िागरी िमाज आनण लोकशाहीकरण दृनष्टकोि :  

 सोदव्हएत यदुनयनच्या दवघटनामळेु 'इदतहासाच्या समाप्तीची' कल्पना चलनात आली. त्याच्या 
'इदतहासाचा शेवट?'  जे नंतर ि एडं ऑफ दहस्री अडँ ि लास्ट मॅन (1992 ) या पसु्तकात 
दवकदसत करण्यात आले, िादन्सस फुकुइन्मा यांनी यदुक्तवाि केला की दवचारांचा इदतहास 
मानवी सरकारचे अंदतम स्वरूप म्हणून उिारमतवािी लोकशाहीची ओळख आदण दवजयाने 
संपला आहे. '. पाश्चात्य उिारमतवािी लोकशाहीच्या वचथस्वावर ताण िेण्यासाठी 'इदतहासाचा 
शेवट' हा एक प्रकार ेशीतयदु्दाच्या दशखरावर उियास आलेल्या आदण 1950 च्या िशकातील 
'दवचारधारचेा अंत' वािाची आठवण करून िेणारा आहे. पादश्चमात्य िेशांतील सांप्रिादयकता. 
पाश्चात्य उिारमतवािी दवद्वानांनी प्रस्तादवत केले की पादश्चमात्य िेशांतगथत समाजात आदर्थक 
सल्ला, मलु्यांकाने राजकीय समस्या सोडवल्या आहेत, उिा. स्वातंत्र्य आदण राज्य शक्ती, 
कामगार अदधकार इत्यािी, जे औद्योदगकीकरणासह गहृीत धरले जातात. अमेररकन 
समाजशास्त्रज्ञ, दवशेषतः डॅदनयल बेल यांनी त्यांच्या कामात (The Endology of Ideology? 
: '1950  व 1960 मधील राजकीय दवचारांच्या संप�ुात येण्यावर), असे नमूि केले की या 
दवकासाच्या प्रकाशात एक वैचाररक सहमती होती, दकंवा दनलंबन राजकीय अभ्यासाच्या 
मिुद््यांवर वैचाररक मतभेिांची गरज. एकोणीस ऐशंीच्या िशकात, 'इदतहासाच्या समाप्तीची' 
कल्पना एकोदणसाव्या िशकातील आणखी एक घटना जागदतकीकरणासह जोडली गेली. 
ग्लोबलायझेशन म्हणजे वैज्ञादनक, तांदत्रक, आदर्थक आदण राजकीय पररदस्र्तींचा एक संच 
आहे, ज्याने जगाला अशा प्रकार े जोडले आहे जेणेकरून जगाच्या एका भागात घडलेल्या 
घटनांवर पररणाम होईल दकंवा िसुयाथ भागात काय घडत आहे यावर पररणाम होईल. ह े
दनिशथनास आणले जाऊ शकते की या जागदतक जगात कें द्रदबंिू दकंवा कें द्र ज्याभोवती घटना 
जगभर दफरतात ते अजूनही पदश्चम भांडवलशाही आहे. भांडवलशाहीच्या तर्ाकदर्त 
दवजयाच्या संिभाथत, चलन दमळवलेल्या नागरी समाज आदण लोकशाहीकरणाच्या अभ्यासाचे 
दृद�कोन आधदुनक भांडवलशाही जगात प्रवेश करण्यासाठी वैयदक्तक अदधकारांच्या 
संरक्षणाच्या दृ�ीने पररभादषत नागरी समाजाला महत्त्व िेतात. 
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 या �द�कोन मध्ये आणखी एक लक्षणीय कल आहे जो नागरी समाज आदण लोकशाहीकरणाच्या 
प्रश्नांना प्रार्दमक फोकस म्हणून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. जर बाजाराची लोकशाही दवकदसत 
करू पाहणाऱया पादश्चमात्य भांडवलशाहीच्या समकालीन दहताला अनरुूप अभ्यास असतील 
तर स्वायत्तता, स्विेशी संस्कृतीचा हक्क, आदिवासींच्या चळवळी, आदिवासींच्या चळवळींचे 
पनुरुत्र्ान दवचारात घेणार ेअनेक अभ्यास िेखील आहेत. दनम्न जाती, आदण मदहला चळवळ 
आदण पयाथवरण चळवळ. या मध्ये भांडणाचा एक भाग उघड होतो दजरे् भांडवलाचे दहत 
लोकांच्या हक्कांशी संघषथ करतात आदण जागदतक भांडवलाच्या यगुात बिल आदण मकु्तीच्या 
भाषेचे प्रदतदनदधत्व करतात. अशाप्रकार े ओळख, पयाथवरण, वांदशकता, दलंग, वंश इत्यािी 
दवषयांच्या दचंतेने तलुनात्मक राजकीय दवशे्लषणाला नवीन आयाम प्रिान केला आहे. 

C)  मानहती िांकलि आनण प्रिार:  

 जागदतकीकरणाचा एक महत्त्वाचा पैलू आदण दनधाथरक म्हणजे मादहती आदण कॉम्यदुनकेशन 
तंत्रज्ञान अर्ाथत इंटरनेट आदण वल्डथ वाइड वेबच्या के्षत्रात अभूतपूवथ घडामोडी. यामळेु डेटाचे 
उत्पािन, संकलन आदण दवशे्लषण सलुभ झाले आहे आदण जगभरात त्यांचा वेगवान आदण 
व्यापक प्रसार सदुनदश्चत केला आहे. या घडामोडींमळेु केवळ डेटाची उपलब्धता वाढली नाही, 
तर राष्ट्र-राज्याच्या मयाथिेपलीकडे दवस्तारलेल्या नवीन समस्या आदण र्ीमचा उिय शक्य 
झाला. या नवीन र्ीम यामधून समकालीन जागदतकीकृत जगाच्या राजकीय वातावरणाचा एक 
महत्त्वाचा प्रभावशाली पैलू बनतात. सामादजक चळवळींच्या संघटनांचे जागदतक नेटवकथ , 
कायथकत्यांचे जागदतक नेटवकथ  ही अशीच एक महत्त्वाची बाब आहे. डेन्लोिेटीझेशनच्या 
कल्पनांचा प्रसार हा अशा नेटवदकंगचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. िदक्षणी मेदक्सकोच्या 
दचयापास राज्यातील झापादस्टस्टा बंडाने इंटरनेट आदण जागदतक माध्यमांचा वापर त्यांच्या 
हक्कांसाठी, सामादजक न्याय आदण लोकशाहीसाठी संघषथ करण्यासाठी केला. मानवी 
हक्कांच्या संवधथन आदण संरक्षणासंिभाथतील म�ेु जे मादहतीच्या संकलनावर आदण प्रसारांवर 
अवलंबून आहेत त्याचप्रमाणे समकालीन काळा मध्ये समपथक बनले आहेत. 

िरािािाठी प्रश्न 

 िीर्घोत्तरी प्रश्न 

१.  तलुनात्मक राजकारणाचे अर्थ, स्वरूप व व्याप्ती स्प� करा. 
२.  जनुा संस्र्ावाि आदण नवा संस्र्ावाि यांवर भाष्ट्य करा. 
३.  जागदतकीकरणाच्या संिभाथत तलुनात्मक राजकारणाचा दचदकत्सक अभ्यास स्प� करा. 
नटप नलहा. 
१.  तलुनात्मक राजकारणाचे महत्व व दवकास 
२.  नवा संस्र्ावाि 
३.  जनुा संस्र्ावाि 
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युनिट 2  

२    
आधुनिक राष्ट्र आनि राज्याचा निकास 

पाठाची रूपरशेा 

२.१ उदि�्ये 

२.२ प्रस्तावना 

२.३ राज्य आदि तलुनात्मक चौकट 

२.४  रा� आदि राज्य 

२.५. उत्तर वसाहती राज्य 

२.६ िीर्घोत्तरी प्रश्न 

२.१ उनिष््टय े

१. राज्याचा तलुनात्मकतेने अभ्यास करिे 

२. आधदुनक राष्ट्र-राज्य- संकल्पनेचा अभ्यास व त्याचे र्घटक 

३. उत्तर वसाहती राज्य आदि जागदतकीकरि समजून रे्घिे 

२.२ प्रस्ताविा 

ओद्योदगक क्ांती, वैज्ञादनक प्रगती, दनरदनराळे शोध, प्रचंड प्रमािात होिार ेवस्तूचे उिप्ािन व हुकुमी 
बाजारांची आवश्यकता यामळेु १८ व्या आदि १९ व्या शतकामध्ये इंग्लंड, फ्ांस,स्पेंन, पोतोगाल, 
हॉलंड  या िेशांनी परिेशात वसाहती दनमााि केल्या नवे भूभाग आपल्या वचास्वाखाली आिले. 
अमेररका, ऑस्रेदलया, न्यूझीलंड,यांना वसाहती साम्राज्य म्हित असत. आदशया आदि आदफ्का 
खंडातील औद्योदगकदृ�्या मागासलेल्या िेश काबीज करून यरुोदपयन राष्ट्रांनी आपली राजकीय सत्ता 
प्रस्थापीत केली.साम्राज्यवािी राष्ट्रांनी या राजकीय सत्तेचा उपयोग स्व:ताच्या आदथाक फायद्यासाठी 
केला. सत्ता सपधेच्या संर्घर्ााला स्फोट पदहल्या महायदु्दात झाला. स्वतंत्र्यप्राप्तीसाठी वसाहती 
राज्यांनी तसेच अंदकत िेशांनी दह साम्राज्यवािी राष्ट्रादवरोधी लढा पकुारला. िसुऱ्या महायदु्दानंतर 
साम्राज्यवािी सत्तांनी आपल्या वसाहतींना स्वातंत्र्य द्यावे लागले. त्यातून आदशया –आदफ्का 
खंडातील नव स्वतंत्र्य िेश अदस्तत्वात आले. 

उिारमतवािी परपंरते, 1950 आदि 1960च्या िशकात अमेररकन दवद्यापीठांमध्ये राजकीय दवकास 
आदि आधदुनकीकरिादवर्यी समदृ्द आदि वैदवध्यपूिा सूते्र आकार रे्घऊ लागली. या दसद्दांतांनसुार, 
वसाहतोत्तर राज्यांतील राजकीय उच्चभू्ंना राज्याचे बिलाचे साधन म्हिून वापर करून 
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आधदुनकीकरि साध्य करण्याचे मोठे काया होते. त्यांचा असा दवश्वास होता की वसाहतोत्तर राज्यांतील 
राजकीय उच्चभू् दवभागीय दहताच्या वर आदि वर उठण्यास सक्षम आहेत. असा दवश्वास होता की 
राजकीय उच्चभू्ंना सामान्य दहतासाठी काय आहे आदि त्यांच्या कृती शेवटी राष्ट्रीय दहतासाठी 
असतील याब�ल एक बदुद्दमत्ता होती. आधदुनकीकरि/राजकीय दवकास दसद्दांतांकडून राज्याचे असे 
दृश्य दनदितपिे सोपे होते, शक्य आदि प्रत्यक्ष व्यवस्थेची संपूिा शे्रिी एकत्र करून. हे बहुसंख्य, 
उिारमतवािी लोकशाही राज्य म्हिजे दवकासासाठी एक दवदश� अंदतम दबंिू मानण्याच्या अथााने 
टेदलऑलॉदजकल िेखील होते. आधदुनकीकरि/राजकीय दवकास दसद्दांतकारांसाठी, वसाहतोत्तर 
राज्य स्प�पिे उिारमतवािी आदि लोकशाही स्वरूपाचे होते. तथादप, आधदुनकीकरि र्घडवून 
आिण्याच्या हेतूने, वसाहतोत्तर राज्याने आधदुनक के्षत्राच्या बाजूने आदि पारपंाररक बाजूने बाजू रे्घिे 
आवश्यक आहे, जरी याचा अथा अल्पसंख्यांकाच्या बाजूने असला तरीही. अशा प्रकार,े ते लोक 
पारपंाररक के्षत्रांवर अवलंबून असतात दकंवा ज्यांची संस्कृती आदि समाज पारपंाररक होता त्यांना या 
यदुिवािाच्या सेटनंतरच्या वसाहतीनंतरच्या राज्याने समथान दिले जािार नाही. हे राष्ट्रीय दहताचे 
असल्याचा िावा अत्यंत संशयास्पि होता कारि राज्य चालविाऱ्यांकडे परुसेा परुावा होता. 

२.३   राज्य आनि तुलिात्मक चौकट (State in Comparative Framework) 

भौगोदलक दकंवा प्रािेदशक अथााने राज्याचा दवस्तार करण्याबरोबरच राजकारिाची भावना िेखील 
दवस्ततृ केली गेली आदि दवशेर्तः, औपचाररक राजकीय संस्थांच्या अभ्यासावर पारपंाररक आदि 
संकीिा पररभादर्त जोर िेऊन राजकारिाची संकल्पना 'वास्तववाि' दकंवा 'व्यवहारात राजकारि' 
यावर भर िेऊन केवळ 'कायिेशीरपिा'पेक्षा वेगळी केल्यामळेु व्यापक झाली. यामध्ये त्याच्या 
कायाके्षत्रात कमी औपचाररक संरदचत संस्था, वतान आदि प्रदक्या उिा. राजकीय पक्ष, दहतसंबंध गट, 
दनवडिकुा, मतिानाचे वतान, दृद�कोन इ. औपचाररक संस्थांच्या अभ्यासापासून लक्ष दवचदलत 
झाल्यामळेु, एकाच वेळी राज्याच्या कल्पनेच्या कें द्रामध्ये र्घट झाली. पूवी नमूि केले होते की जागदतक 
दृश्यावर मोठ्या संख्येने िेशांच्या उियासाठी चौकट दवकदसत करिे आवश्यक आहे जे मोठ्या 
प्रमािावर तलुना सलुभ करले. यामळेु राजकीय व्यवस्था सारख्या सवासमावेशक आदि अमूता 
संकल्पनांचा उिय झाला. 'दसस्टीम'च्या या कल्पनेने राज्याच्या कल्पनेची जागा रे्घतली आदि 
दवद्वानांना' अदतररि-कायिेशीर सामादजक 'आदि' सांस्कृदतक 'संस्था दवचारात रे्घण्यास सक्षम केले 
जे गैर-पादिमात्य राजकारिाच्या आकलनासाठी गंभीर होते आदि त्याच्या कायाके्षत्रात 'प्री-स्टेट' नॉन-
स्टेट 'सोसायटी तसेच राज्याशी उर्घडपिे जोडलेले नसलेल्या भूदमका आदि कायाालये समादव� 
करण्याचा अदतररि फायिा. तसेच, संस्थांच्या प्रत्यक्ष पद्दती आदि काये यावर जोर िेताना, संशोधन 
गेमच्या समस्या या संस्थांना कायिेशीर अदधकार आहेत, परतं ु त्यांनी प्रत्यक्षात काय केले, ते 
एकमेकांशी कसे संबंदधत आहेत आदि काय सावाजदनक धोरि बनवण्यात आदि अंमलात आिण्यात 
त्यांनी रे्घतलेल्या भूदमका. यामळेु संरचनात्मक कायाात्म्हिाचा उिय झाला ज्यामध्ये 'दवदश� काये सवा 
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समाजांसाठी आवश्यक असल्याचे विान केले गेले आदि या कायााची अंमलबजाविी आदि कायाप्रिशान 
नंतर दवदवध औपचाररक आदि अनौपचाररक संरचनांमध्ये तलुना केली गेली. 

व्यवस्था  आदि संरचनात्मकताच्या सावादत्रक चौकटींनी पािात्य दवद्वानांना एकाच पद्दतीमध्ये 
राजकीय प्रिाली, संरचना आदि वतािकुीच्या दवस्ततृ शे्रिीचा अभ्यास करण्यास सक्षम केले, तर 
'नवीन राष्ट्रांचे' स्वरूप पािात्य तलुनात्मकतावाद्यांना त्यांनी काय समजले याचा अभ्यास करण्याची 
संधी प्रिान केली. आदथाक आदि राजकीय बिल म्हिून साठच्या िशकात तलुनात्मक राजकारिाचे 
बहुतेक समकालीन दवचारवंत होते. सामादजक आदि राजकीय बिलांच्या अभ्यासासाठी 'नवीन राष्ट्र  
यात बहुतेक दवचारवंतानी आपले दवचार मांडले. वायडाा हे त्या 'रोमांचक काळा'चे विान करतात ज्यांनी 
राजकीय बिलांचा अभ्यास करण्याच्या अनोख्या संधी दिल्या आदि त्यांचा अभ्यास करण्याच्या 
दृ�ीकोन दवकदसत केले. याच काळात तलुनात्मक राजकारिाच्या के्षत्रात काही नादवन्यपूिा आदि 
रोमांचक सैद्दांदतक आदि वैचाररक दृद�कोन प्रगत झाले: राजकीय संस्कृतीचा अभ्यास, राजकीय 
समाजकारि, दवकासवाि, अवलंदबत्व आदि परस्पर दनभारता, कॉपोरदेटझम, नोकरशाही-हुकूमशाही 
आदि नंतर लोकशाहीमध्ये संक्मि वगैर ेप्रिाली, डॉईशचे सामादजक एकत्रीकरि आदि दशलांचे कें द्र 
आदि पररर्घ. अप्टर, रॉकन, आयझेनस्टॅड आदि वाडा यांचे आधदुनकीकरिाचे दसद्दांत आदि अल्मंड, 
कोलमन, पाय आदि वबाा यांच्या राजकीय दवकासाचा दसद्दांत सावादत्रक प्रासंदगकता हे दसद्दांत 
सांस्कृदतक दनसगा, व्याप्ती आदि उपयोदगता आदि वैचाररक सीमांवर लागू होण्याचा आदि सवात्र 
राजकीय प्रदक्येचे स्प�ीकरि िेण्याचा िावा केला गेला. या टप्प्यातील तलुनात्मक राजकीय 
दवशे्लर्िाचा तलुनात्मक अभ्यास दकंवा पॉदलदटक्स दवकदसत लष्ट्करी यतुी आदि परिेशी मितीद्वार े
अमेररकेच्या परस्परसंवािी सहभागाशी जळुले. या काळातील बहुतांश संशोधनाला केवळ संशोधन 
संस्थांनीच दनधी दिला नाही, तर ते अमेररकेच्या परराष्ट्र धोरिाच्या ध्येयांवर आधाररत होते. लॅदटन 
अमेररकेतील प्रोजेक्ट कॅमलोट आदि भारतातील दहमालयन प्रकल्प हे त्यातील सवाात प्रतीकात्मक 
होते. हा काळ अप्टरच्या अभ्यासासारख्या कामांच्या िेखाव्याद्वार ेर्घोदर्त केला गेला. 1960 मध्ये 
प्रकादशत, अल्मंड आदि कोलमन यांनी दवकदसत केलेल्या के्षत्रांचे राजकारि, नवीन 'तलुनात्मक 
राजकारि चळवळी'चे पात्र स्प�पिे पररभादर्त केले. अमेररकेत तलुनात्मक राजकारि या नवीन 
जनालचे प्रकाशन या प्रवतृ्तीची उंची िशावते. 'दवकासवाि' हा किादचत या काळातील प्रमखु वैचाररक 
प्रदतमान होता. बऱ्याच अंशी, 'दवकासशील' िेशांमध्ये अमेररकेच्या परराष्ट्र धोरिाच्या स्वारस्यांपासून 
वाढलेल्या दवकासवािामध्ये रस, माक्सावाि-लेदननवािाच्या आवाहनांचा सामना करण्यासाठी आदि 
त्यांना दवकासाच्या गैर-कम्यदुनस्ट मागााकडे नेण्यासाठी होता. 

 २.३ .२ 1970  चे िशक आनि नवकासवािाची आव्हािे   

1970 च्या दिशेने, दवकासवािाची अमूता मॉडेल्सच्या बाजूने टीका केली गेली, ज्याने दवदश� राजकीय 
सामादजक सांस्कृदतक संस्कृतींमधील फरक कमी केला, जेिेकरून त्यांचा अभ्यास एकाच 
सावादत्रकवािी चौकटीत केला जाईल. या टीकेने या मॉडेल्सच्या वांदशक कें द्रीकरिावर भर दिला आदि 
अदवकदसततेचा दसद्दांत मांडण्यासाठी दतसऱ्या जगावर लक्ष कें दद्रत केले. दवकसनशील िेशांच्या 
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मागासलेपिावर उपायांवर लक्ष कें दद्रत करण्याची गरज त्यांनी व्यि केली. 1970 च्या िशकाच्या 
सरुुवातीला आदि व्यापक लक्ष वेधून रे्घतलेल्या दवकासवािाला िोन मखु्य आव्हाने होती  

(a)  अवलंदबत्व आदि  

(b)  कॉपोरदेटझम.  

अवलंदबत्व दसद्दांताने दवकासवािाच्या प्रभावी मॉडेलवर टीका केली (अ) र्घरगतुी वगा र्घटक आदि (ब) 
आंतरराष्ट्रीय बाजार आदि दवकासातील शिी र्घटक. हे दवशेर्तः अमेररकेच्या परराष्ट्र धोरि आदि 
बहुराष्ट्रीय महामंडळांवर टीका करिार ेहोते आदि असे सचुवले होते की, दवकासवािात जे सत्य होते, 
त्या उलट, आधीच औद्योदगक राष्ट्रांचा दवकास आदि दवकसनशील िेशांचा दवकास एकत्र जाऊ शकत 
नाही. त्याऐवजी, अवलंदबत्व दसद्दांताने असा यदुिवाि केला की, पादिमात्य िेशांचा दवकास खांद्यावर 
आला आहे. जगाच्या अनेक भागांमध्ये भांडवलशाही समथाकांचा प्रसार अदवकदसत आहे आदि 
दवकास नाही ही कल्पना आंद्रे गुंडे्र फँ्कच्या भांडवलशाही आदि लॅदटन अमेररकेत अदवकदसत 
(1967), वॉल्टर रॉडनीच्या हाऊ यूरोप अदवकदसत ए -आयका (1972) आदि माल्कम कॅल्डवेलच्या 
दवचारात साकारली गेली. अवलंदबत्व दसद्दांताच्या माक्सावािी समीक्षकांनी मात्र असे दनिशानास 
आिले की अदतररि शोर्िाचे स्वरूप केवळ राष्ट्रीय धतीवर दिसू नये परतं ुमखु्य कें द्रातील महानगर 
बजुुाआ आदि िेशी बजुुाआ यांच्यातील यतुींच्या अदधक जदटल पद्दतीचा भाग म्हिून पररधीय उपग्रह 
ते जगभरातील भांडवलशाही व्यवस्थेत कायारत होते.  

1980 च्या िशकात  तलुनात्मक राजकारिाच्या के्षत्रात अनेक दसद्दांत आदि दवर्यांचा उिय झाला. 
यामध्ये नोकरशाही-हुकूमशाहीवाि, बिलाची स्विेशी संकल्पना, लोकशाहीमध्ये संक्मि, 
संरचनात्मक राजकारि यांचा समावेश होता. 

 'नवउिारमतवाि आदि खाजगीकरि काही दवद्वानांनी या दृद�कोन र्घडामोडींना दवकासवािाचे वचास्व 
असलेल्या के्षत्राची ऐक्य कमी करिे आदि तोडिे म्हिून पादहले, तर काहींनी त्यांना दनरोगी दवदवधता 
जोडिे, पयाायी दृद�कोन प्रिान करिे आदि नवीन दवर्य के्षत्र समादव� करिे म्हिून पादहले. अल्मंड, 
यांनी 1950 च्या उत्तराधाात असा यदुिवाि केला होता की राज्याच्या राजकीय प्रिालीने बिलले 
पादहजे, जे वैज्ञादनक चौकशीला अनकूुल होते,  इस्टन  यांनी राजकीय व्यवस्थेच्या मापिडं आदि 
संकल्पना तयार करण्याचे काम हाती रे्घतले. 1980 च्या िशकात राजकीय अभ्यासाचा मखु्य भाग 
म्हिून राजकीय व्यवस्थेचे महत्त्व तसेच राज्याला 60 आदि 70 च्या िशकात लॅदटन अमेररकेतील 
नोकरशाही-हुकूमशाहीच्या कायाात लक्ष वेधले गेले. 

२.४   राज्य आनि राष्ट्र (State and Nation) 

२.४.१ राज्य सकंल्पिा- 

राज्यशा�ाशी संबंदधत दवचारवंतांमध्ये राज्याच्या व्याख्येसंबंदधत एक वाक्यता नाही या 
दवचारवंतांमध्ये राज्याच्या स्वरूपादवर्यी ,राज्याने करावयाच्या कायाासंबधी प्रत्येकाचे दभन्न असे मत 
आहे.  
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अररस्टटोटलच्या मते,राज्यसंस्था दह केवळ मानवाचे जीवन सरुदक्षत करण्यासाठी अदस्तत्वात नसून 
मानवी जीवन सखुी करण्यासाठी अदस्तत्वात आहे. ‘ स्वयपूिा, सखुी व प्रदत�ीत जीवन जगण्यासाठी 
दनमााि झालेली कुटंुबसंस्था व खेडी यांची संर्घटना म्हिजे राज्य होय.’ असे प्रदतपािन अररस्टटोटल 
यांनी केले आहे. 

आधदुनक काळातील व्याख्यापैकी बजेस यांच्या मते, मानवी समाजाचा एक संर्घटीत म्हिून मानला 
गेलेला भाग म्हिजे राज्य होय. 

गानार यांच्या मते, ‘ दनदित भूभागावर कमी अधीत संख्येत कायम राहिारा, बाह्य दनयंत्रिापासून स्वतंत्र 
दकवा बहुतांशी स्वतंत्र असिारा समाज म्हिजे राज्य होय. 

२.४.२  राज्याचे आवश्यक घटक 

 राज्याचे एकून चार आवश्यक र्घटक आहेत. 

१. समान हेतूसाठी एकत्र येऊन संर्घटनातम्हक स्वरूप प्राप्त केलेला लोक समिुाय  

२.  लोक समिुायला दनदशत असा वाटिारा भूभाग. लोक या भूभागावर कायम स्वरूपी वास्तव्य करून 
राहतात. 

३.  बाह्यदनयंत्रिा पासून स्वतंत्र ब अंतगात सावाभौमत्व. 

४.  राजकीय संर्घटना दकवा संस्था. 

२.४.३ राष्ट सकंल्पिा 

राष्ट्र, राष्ट्र-राज्य, आदि राष्ट्रवाि या संकल्पना आधदुनक काळातील आहेत. १३ व्या शतकात राष्ट्र 
या संकल्पनेचा उिय यरुोपात झाला. राजावरील दनषे्टचे प्रिेशावरील दनषे्टचे रुपांतर होऊन स्पेन हे 
राष्ट्र –राज्य उियास आले. त्यानंतर इंग्लंड, फ्ांस, रदशया, ऑदस्रया, प्रदशया दह रा�-राज्य उियास 
आली. राष्ट्रवािी दवचाराचे लोन सवात्र पसरले आदि उत्तर अमेररकेतील दिटीश वसाहतींनी आपल्या 
वसाहती राज्यकत्याांनदवरुद्द संर्घर्ा करून अमेररकेच्या स्वातंत्र्य यदु्दाद्वार ेवसाहती राजवटी जगुारून 
दिल्या. अमेररकेची संयिु संस्थाने या राष्ट्र-राज्याची स्थापना केली. १९ व्या शतकात उवाररत 
अमेररका खंडात आदि २० व्या शतकात आदशया आदि आदफ्का खंडातील वसाहतीत राष्ट्रवाि 
पसरत गेला. पदहल्या महायदु्दानंतर आटोमन, जमान आदि ऑस्रो- हंगेररयन साम्राज्याचे दवर्घतन 
होऊन, स्वयदनिायाच्या तत्वाच्या आधार ेमध्य आदि पूवा यरुोप खंडात नवीन रा�-राज्य उियास 
आली. िसुऱ्या महायदु्दानंतर साम्राज्यवािी यरुोपीय राज्यकत्याांनी वसाहतींना स्वतंत्र्य द्यावे लागले. 
आदि त्याद्वार ेअसंख्य रा�-राज्ये स्थापन झाली. . 

१९९० च्या समुारास सोदव्हएत यदुनयनचे दवर्घटन होऊन १५ राष्ट्र-राज्य स्थापन झाली. याच 
िरम्यान योगोस्लादवया, आदि चेकोस्लोव्हेदकया या बहु रा� राज्याचे दवर्घटन झाले आदि सदबाया, 
क्ोअशीया, स्लोवव्हेकीया, झेक ररपदललक इत्यािी नवीन राष्ट्र-राज्ये दनमााि झाली. म्हिजेच 
राष्ट्राच्या आदि राष्ट्र-राज्याच्या दनदमातीमागील प्रमखु कारि राष्ट्रीयत्वाची भावना आहे. 
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२.४.४ राष्ट्र सकंल्पिेच्या व्याख्या- 

१.  लॉडा िाईस- यांच्या मते, स्वतंत्र राज्य नसले तरी त्याला राष्ट्र म्हिता येते. 

२.  बजेस यांच्या मते, भोगोदलकररत्या संलग्न अशा दनदशत भूभागावर वास्तव्य करून राहिारा गट म्हिजे 
रा� होय. 

३.  रमँ्से मूर यांच्या मते,नैसदगाकरीत्या एकत्वाच्या भावनेने जोडलेला लोकांचा समूह, म्हिजे राष्ट्र होय. 

२.४.५ राष्ट्राचे आवश्यक घटक- 

आधदुनक काळातील सवा राज्ये दह राष्ट्र-राज्ये आहेत. भादर्क, सौस्कृदतक, आदि वांदशक दवदवधता 
असिाऱ्या अमेररका बहुराष्ट्र राज्य असे म्हितात. तर समान भार्ा व संस्कृती असलेला जपान, फ्ांस 
दकवा इटलीला एक राष्ट्रीय राज्य असे म्हितात. वंश, भार्ा, धमा, व संस्कृतीची दवदवधता असिार े
भारत हे बहुराष्ट्रीय राज्य आहे. 

राष्ट्राचे आवश्यक र्घटक खालीलप्रमािे आहेत. 

१.  वांदशक एकता-राष्ट्रीयत्वाची भावना दनमााि करण्यामध्येवांदशक एकतेचे महत्व आहे. 

२.  भादर्क एकता- एका भारे्मळेु मनातील दवचार,मोकळेपिाने व सहजतेने मांडता येतात. 

३.  धादमाक एकता- प्राचीन काळापासून राष्ट्राच्या र्घडिीमध्ये धादमाक भावनांनी फार महत्वाचे काम केले 
आहे. 

४.  भोगोदलक संलग्नता- सलग भूप्रिेशावरील लोकांमध्ये समान सांस्कृदतक धागे दनमााि 
होतात.भौगोदलक जवळकीक सांस्कृदतक जवळकीक तयार करीत असते. 

५.  समान राजकीय आकांशा- स्वतंत्र  राज्य होण्याची इच्छा दह सदु्दा अनेक वेळा दवदवध लोकसमूहामध्ये 
आपापसांतील दवदवधता दवसरून एकात्म्हता दनमााि करण्यास मित करते. 

२.५  उत्तर वसाहती राज्य (Post Colonial State) 

वसाहतोत्तर समाजांमध्ये राज्याच्या स्वरूपाच्या आदि गदतशीलतेच्या संिभाात काही सामान्य 
सैद्दांदतक पररसर स्थापन केल्यानंतर, तलुनेने स्वायत्तता ब�ल वरील सूत्र भारतीय संिभाात कसे लागू 
होते हे पाहण्यासाठी आपि भारतातील राज्याच्या स्वरूपाकडे जाऊ या. 

प्रिव बधान यांनी या दिशेने सवाात लक्षिीय प्रयत्न केले आहेत. बधान यांचा असा यदुिवाि आहे की 
वसाहतोत्तर भारतीय राज्य हा एक स्वायत्त अदभनेता आहे जो वगााच्या शिीला आकार िेण्यास आदि 
र्घडदवण्यापेक्षा खूप महत्वाची भूदमका बजावतो. राजकीय स्वातंत्र्यानंतरच्या सरुुवातीच्या िशकांमध्ये, 
भारतातील राज्य उच्चभू् वगााच्या कमाचाऱ्यांना स्वतंत्र अदधकार आदि प्रदतष्टा लाभली ज्यामळेु त्यांना 
भारताच्या सामादजक-आदथाक दवकासाच्या प्रदक्येत मखु्य कलाकार बनवले. 'त्याने अथाव्यवस्थेला 
पनुदनािेदशत केले आदि पनुराचना केली आदि राष्ट्रीय आदथाक दवकासाला चालना िेण्यासाठी राज्य 
हस्तके्षपाचा वापर करण्याच्या बहाण्याने या प्रदक्येत मालकीच्या वगाावर मोठा िबाव टाकला. मखु्य 
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अवलंदबत्व दसद्दांतवािी तका  करतात, ते 'ऐदतहादसकदृ�्या त्यांच्या दवदश� सामादजक आदि राजकीय 
वैदश�्यांमध्ये रुजलेले होते अदधक कें द्रीकृत दकंवा खंदडत असलेल्या दठसूळ राज्य संरचना, आदि 
अनतु्पािक गटांद्वार े आदथाक संसाधनांचे दनयंत्रि औपदनवेदशक वचास्वाच्या िरम्यान, आदशया, 
आदफ्का आदि लॅदटन अमेररकेतील राज्यांनी नॉन-उत्पािक प्रबळ वगाांचे एकत्रीकरि आदि योग्य 
आदथाक अदधशेर् आदि सवु्यवस्था राखण्यासाठी कें द्रीकृत राज्य संरचना पादहली. अदधशेर्ांचा वापर 
शाही राज्यांनी कायिा आदि सवु्यवस्था राखण्यासाठी, त्यांचे शाही दहतसंबंध आदि थेट दवदनयोग 
करण्यासाठी गैर -दवकासात्मक हेतूंसाठी केला. या सवा र्घटकांनी वसाहतींच्या आदथाक 
अदवकदसततेला हातभार लावला. कोहलीने पादहल्याप्रमािे: 'वसाहतवािाने िहुेरी ऐदतहादसक वारसा 
दिला आहे: एकीकडे सामादजक-संरचनात्मक गदतशीलतेची अनपुदस्थती, आदि िसुरीकडे राजकीय 
शिींचा पररिामस्वरूप उिय केवळ सावाभौम राज्यांच्या दनदमातीसाठीच नाही तर अनपुदस्थती िूर 
करण्यासाठी िेखील आहे. या गदतशीलतेचा '(कोहली, 1986) 

आदशयाई, आदफ्कन आदि लॅदटन अमेररकन िेशांना अदवकदसत वसाहती राज्य यंत्रिा आदि त्याच्या 
संस्थात्मक पद्दतींचा वारसा दमळाला, ज्याद्वार ेया आदश्रत/पररधीय राज्यांमधील स्विेशी सामादजक 
वगााचे संचालन शाही राज्यांद्वार ेदनयंदत्रत आदि दनयंदत्रत केले गेले. यामळेु राज्यातील पैलूंनाच राज्यात 
प्रमखु भूदमका दनभावता आली. तका संगतपिे, वसाहतोत्तर समाजातील कोिताही स्विेशी गिुधमा 
असलेला वगा अथाात िेशी भांडवलिार वगा दकंवा जमीनिार श्रीमंत शेतकरी, वसाहतोत्तर समाजांमध्ये 
राजकीय वचास्व धारि करण्यासाठी परुसेे मजबूत नव्हते. साम्राज्यवािी राज्यांमध्ये असलेल्या 
महानगर बजुुाआसाठी, पररधीय राज्यांमध्ये त्याला सापेक्ष आदथाक वचास्व लाभले. तथादप, 
स्वातंत्र्याच्या वस्तदुस्थतीने त्याला शासक वगााची भूदमका रे्घण्यापासून वंदचत ठेवले कारि ते 
औपचाररकपिे पक्षीय राजकारिातून वगळण्यात आले होते. अशा पररदस्थतीत, कमकुवत सामादजक 
वगा स्वतःला नोकरशाही दनयंत्रिामध्ये अडकलेले आढळले. उत्तर-औपदनवेदशक राज्याच्या 
स्वरूपावर नव-माक्सावािी सादहत्यातील चालू यदुिवाि असा आहे की मखु्यतः कमकुवत स्विेशी 
गिुधमाांमळेु राज्याला स्वायत्तता प्राप्त आहे. 

सामादजक आदि आदथाक बिल र्घडवून आिण्यासाठी आदि आधदुनकीकरि दकंवा दवकास साध्य 
करण्यासाठी नागरी समाजात जािवलेली गरज वसाहतोत्तर राज्यातील अदधकाऱ्यांना समाजाच्या 
सवा के्षत्रात मध्यवती भूदमका बजावू िेते. उिारमतवािी दृ�ीकोन, प्रारभंी चचाा केल्याप्रमािे, 
वसाहतोत्तर राज्याचे आधदुनकीकरि राज्य म्हिून मध्यवती भूदमका बजावत असल्याचे पादहले. 
पादिमात्य सदुशदक्षत, आधदुनक राजकीय उच्चभू्चं्या नेततृ्वाखाली, त्यांना दवकदसत पािात्य िेशांच्या 
वाढीच्या मागााचे अनसुरि करण्याचे काम सोपवण्यात आले. तथादप, जागदतकीकरिाच्या प्रदक्येमळेु 
वसाहतोत्तर राज्याची भूदमका आदि महत्त्व गिुात्मक बिलले आहे, ज्यामळेु त्यांना पनु्हा एकिा 
आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या प्रभावाखाली आिले आहे. 
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२.६ िीघोत्तरी प्रश्न 

१.  आधदुनक राष्ट्र-राज्याचा दवकास स्प� करा. 

२.  राज्याची संरचनात्मक चौकट तलुनात्मक राजकारिात कशी आहे यावर दनबंध दलहा. 

३.  राष्ट्र-राज्य संकल्पना सदवस्तर स्प� करा. 

नटप नलहा. 

१. उत्तर वसाहत राज्य 
२. _______________________________________________________________ 
३. _______________________________________________________________ 
४. _______________________________________________________________ 
५. _______________________________________________________________ 
६. _______________________________________________________________ 

२.  राज्याचे महत्वाचे र्घटक 

७. _______________________________________________________________ 
८. _______________________________________________________________ 
९. _______________________________________________________________ 
१०. _______________________________________________________________ 
११. _______________________________________________________________ 

राष्ट्राचे महत्वाचे र्घटक 

१२. _______________________________________________________________ 
१३. _______________________________________________________________ 
१४. _______________________________________________________________ 
१५. _______________________________________________________________ 
१६. _______________________________________________________________ 
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युनिट ३   

३ 
THE POLITY - राजकारण 

पाठाची रूपरशेा 

३.१  उद्दि� े

३.२  संद्दिधान ि संद्दिधान िाद 

३.३  लोकशाही व्यिस्था 

३.४ द्दिगर लोकशाही व्यिस्था 

३.५  सारांश 

३.६  आपण काय द्दशकलो 

३.७  संदर्भसूची 

३.१ उनि� े 

तलुनात्मक राजकारण या अभ्यास घटकात संद्दिधान ि संद्दिधान िाद हा एक महत्त्िाचा मूलरू्त घटक 
मानला जातो.  आधदु्दनक काळामध्ये संद्दिधान ि संद्दिधान िादािरील जनसामानयांचा द्दिश्वास ि श्रद्धा 
उत्तरोत्तर िदृ्दद्धगंत होताना द्ददसतात.  त्याचिरोिर लोकशाही हा द्दिचार ि शासन प्रकारही प्रचद्दलत ि 
प्रस्थाद्दपत होताना द्ददसतो आह.े  लोकशाही हा द्दिचार असला तरी लोकशाहीच्या द्दिस्ताराचा आढािा 
घेताना एक िाि स्प�पणे जाणिते की लोकशाहीच्या जगामध्ये काही लाटा आल्या आहेत.  या लाटा 
मधून लोकशाहीचा द्दिस्तार घडून आला तशी काही निीन प्रद्दतमाने ि समस्याही पढेु आल्या.  आज 
लोकशाही हा शासन प्रकार लोकद्दप्रय असला तरी जगात द्दिगर लोकशाही शासन संस्थांची संख्या ि 
त्यांना मानणारा, मानयता देणारा राष्ट्र समूह ही मोठा आह.े  या दृ�ीने या घटकांमध्ये तलुनात्मक 
राजकारणाच्या दृद्द�कोनातून संद्दिधान, संद्दिधानिाद, लोकशाही व्यिस्था ि द्दिगर लोकशाही व्यिस्था 
यांची मांडणी करण्यात आली आह ेया मांडणीच्या अभ्यासातून आपली संद्दिधान, सद्दिधान िाद , 
लोकशाही ि द्दिगर लोकशाही व्यिस्था याद्दिषयीची समज अद्दधक प्रगल्र् होईल अशी अपेक्षा आहे.  

३.२ सनंिधाि ि सनंिधाि िाद:- 

 संद्दिधान ि संद्दिधान िाद  या धोरणात्मक राजकारणातील दोन महत्त्िाच्या संकल्पना आहे.  आहते 
या दोन संकल्पना व्यिहारात एकाच अथाभने िऱ्याच िेळा िापरल्या जातात. मात्र या दोन 
संकल्पनांमध्ये मूलरू्त स्िरुपाचा फरक आहे.  या दृ�ीने या दोनही संकल्पनांचा अथभ स्ितंत्रपणे मांडणे 
गरजेचे आहे.  
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 सनंिधाि सकंल्पिेचा अर्थ:- 

 संद्दिधान संकल्पनेचा अथभ स्प� करताना द्दिल्यम जी. अनँर्यूज त्यांनी असे म्हटले आहे की 
CONSTITUTION हा शब्द कॅद्दपटल लटेर मध्ये ये द्दलद्दहला असेल तर संद्दिधानाचा प्रयोग द्दकंिा 
अनेक प्रयोग असा अथभ होतो.  ज्यास  द्दिल्यम जी. अनँर्यूज constitutional documents  असे 
संिोधतात.  तर Constitution हा शब्द स्मॉल लटेर मध्ये द्दलद्दहलं तर त्यात शासनाची संरचना ि 
त्यातील परस्पर संिंध ( refers to the structure of government and its relationship)  असा 
घेतला जातो.  

याचा अथभ संद्दिधान ही संकल्पना स्थूलमानाने प्रयोग ि तपशीलाने द्दिचार करता शासनाच्या संरचना 
ि त्यातील घटकांचे परस्पर संिंध यांच्याशी द्दनगद्दडत असणारी संकल्पना आहे. 

सनंिधाि सकंल्पिा व्याख्या:- 

 संद्दिधान ही संकल्पना पढुील काही व्याख्यांच्या या आधार ेअद्दधक स्प� करता येईल. 

१)  सी. एफ. स्ट्रगं :- 

 “ संद्दिधान म्हणजे अशा तत्त्िांचा संचय असतो ज्यामध्ये सत्ता, नागररकांचे हक्क आद्दण त्या 
दोघांमधील संिंध द्दनद्दित केले असतात.” 

२)  प्रो. डायसी :- 

 “ज्या द्दनयमांच्या आधार े राज्याची सत्ता चालते ि द्दितररत होते त्या द्दनयमांच्या  संचयास 
संद्दिधान असे म्हणतात.” 

३)  ऑस्टटीि :- 

  “संद्दिधान हा असा दस्तऐिज आहे जो सिोच्च संस्थेचे संघटन करतो.” 

  सारांश,  संद्दिधान हा देशाचा सिोच्च ि मूलरू्त कायदा मानला जातो.  जो त्या  देशातील शासन 
व्यिस्थेचे स्िरूप, अद्दधकार ि मयाभदा, नागररकांचे हक्क ि कतभव्य यांचा एक दस्तऐिज असतो.  असे 
म्हणता येईल.  

 सनंिधाििाद  

 संद्दिधानिाद ही एक आधदु्दनक द्दिचारधारा असून ती कायद्याद्वार े प्रस्थाद्दपत शाद्दसत राजकीय 
व्यिस्थेस मानयता देते.  संद्दिधानिाद ही संकल्पना पढुील व्याख्यांच्या आधार ेअद्दधक स्प� होईल.  

१)  नपिरक ि नस्टिर् :- 

१) “संद्दिधान म्हणजे अशा द्दिचारांचे  स्प�ीकरण आहे ज्या द्दिचारांनी संद्दिधानाचा अथभ स्प� 
होतो,  त्याचे समथभन केले जाते ि राजकीय शक्तीिर प्रर्ािी द्दनयंत्रण ही साध्य केले जाते.”  

२)  सी. एफ. स्ट्रगं :- 
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 “संद्दिधान िाद  ही एक आधदु्दनक यगुातील संकल्पना असून ती कायद्याद्वार ेस्थाद्दपत राजकीय 
व्यिस्थेची अपेक्षा करते.”  

३)  कोरी ि अब्राहि:- 

 “स्थाद्दपत संद्दिधानाच्या  द्दनदेशाप्रमाणे शासन व्यिस्थेच्या अंमलाचा आग्रह  धरणाऱ्या 
द्दिचारास संद्दिधान िाद  असे म्हणतात.” 

४)  काटथि ि हार्थ:- 

 “मौद्दलक अद्दधकार  ि स्ितंत्र  नयायपाद्दलकेच्या अद्दस्तत्िास मानयता देणे म्हणजे संद्दिधान िाद 
होय.” 

५)  के. सी. नव्हअर :- 

 “संद्दिधान िाद म्हणजे केिळ संद्दिधानात अनसुरून चालिले जाणार े शासन नसून 
राज्यकत्याांिर द्दनद्दित स्िरूपाच्या मयाभदा असणे ि नागररकांच्या मूलरू्त अद्दधकारांचा सनमान 
राखला जाणे यास खऱ्या अथाभने संद्दिधानिाद म्हणतात.”  

एकंदरीत सद्दिधान िाद  ही एक मयाभद्ददत शासन व्यिस्थेचा परुस्कार करणारी ि नागररकांच्या 
अद्दधकारांना प्रद्दतष्टा देणारी द्दिचारधारा आहे असे आपण म्हणू शकतो.  

ििाची िूलभूत तत्िे :- 

द्दपनॉक ि द्दस्मथ  यांनी  यांनी संद्दिधान िादाची  काही प्रमखु तत्िे पढुील प्रमाणे मांडली आहेत.  

१)   िूलभूत ससं्टर्ा ची व्याख्या :- 

  संद्दिधान िादाचे हे एक एक महत्त्िाचे तत्त्ि मानल ेजाते.  संद्दिधान िादाच्या दृ�ीने मूलरू्त 
संस्थांची  व्याख्या स्प� होणे म्हणजे संद्दिधानात कायदे पाद्दलका,  कायभपाद्दलका, 
नयायपाद्दलका,  प्रशासकीय सेिांचे संघटन ि कायभ यांचे परस्पर संिंध व्याख्या स्प� असाियास 
हिी.  

२)   शासि व्यिस्टर्ेिरील ियाथदा:- 

  संद्दिधान िादाचे  हे एक महत्त्िाचे तत्त्ि मानले जाते.  राजकीय शक्तींिर मयाभदा नसतील 
द्दनरकुंश राज्यव्यिस्था आकारास येते जी संद्दिधान िादाच्या तत्िा द्दिरोधी ठरते.  त्यामळेु 
संद्दिधान िादात शासन व्यिस्थेच्या मयाभदांची ससु्प� मांडणी केली जाते.  

३)   सनंिधािाच्या िाध्यिातूि रार्कीय शक्तीचे सघंटि:- 

  संद्दिधान िादाच्या या दृ�ीने संद्दिधानाच्या माध्यमातून केिळ सरकारची स्थापना करून 
र्ागणार नाही  ही तर शासन संस्थेच्या द्दिद्दिध द्दिर्ागात सते्तचे द्दितरण होणेही आिश्यक 
असते.  सत्ता द्दिर्ाजनामध्ये  सद्दिधान यशस्िी होऊ शकले नाही तर त्या देशात संद्दिधानिाद 
फार काळ द्दटकू शकणार नाही.  
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४)  निकासासाठी िागथदशथक :-  

 संद्दिधान िादाच्या  तत्त्िानसुार संद्दिधान हे केिळ ितभमान राजकीय शक्तीच्या स्िरूपात कायभ 
करत नसून  र्द्दिष्ट्यातील राजकीय शक्तीच्या स्िरूपात देखील ते कायभरत असाियास 
हिे.  त्यादृ�ीने संद्दिधान िादास संद्दिधान केिळ ितभमान राजकीय संघषाभच्या प्रर्ािाखाली 
योजना आखणे एिढ्यापरुते मयाभद्ददत न राहता र्ािी द्दिकासाच्या योजनाही तयार राखणे 
अपेद्दक्षत आहे.  िदलत्या काळात  अनरुूप जनतेच्या मागण्या, मूल्य, आदशभ यात होणार े
पररितभन ि त्यास लागू करण्याची सदु्दिधा संद्दिधानामध्ये असणे अपेद्दक्षत आहे.  

सनंिधािाचे आधार :- 

द्दिल्यम डी.  एग्ज यांनी संद्दिधानाचे प्रमखु आधार पढुीलप्रमाणे मांडले आहेत.  

१)  ससं्टर्ेची रचिा ि प्रनियांिर ितैक्य :- 

 द्दिल्यम डी.  एग्ज यांच्या मते जर एखाद्या राज्यांमध्ये जनता राजकीय संस्थेच्या रचना ि 
प्रद्दियांशी  सहमत असतील तर तेथे संद्दिधाद्दनक शासन स्थाद्दपत होऊ शकते.  परतं ुया उलट 
जर लोकांना असे अनरु्िास येऊ लागले की सरकारची रचना त्यांच्या द्दहताच्या द्दिरुद्ध, 
अनयाय पूणभ रीतीने संचद्दलत होत आहे तर अशा पररद्दस्थतीत जनता त्या शासन 
व्यिस्थेस  स्िीकाहायभता  प्रदान करत नाही.  त्यामळेु त्या राज्यव्यिस्थेत शासनाच्या 
शक्तीचा  ऱ्हास घडून येतो ि ि जनसंमती अर्ािी ते शासन न� होऊ शकत.े  त्यामळेु संद्दिधान 
िाद संस्थेची रचना ि प्रद्दियांिर सिभसामानयांचे मतैक्य  असण्याच्या तत्त्िास संद्दिधान 
िादाचा  मूलरू्त आधार मानतो.  

२)   सिार्ाच्या सािान्य उिेशाप्रती  सहिती:-  

 संद्दिधान िादाचा  हा एक महत्त्िपूणभ आधार मानला जातो.  समाजामध्ये सामानय उिेशा प्रती 
सहमती होत नसेल तर अशा पररद्दस्थतीत  त्या समाज जीिनात  कलह, संघषभ, तणाि हे 
द्दनत्याचे िनतात.  त्यामळेु प्रचद्दलत शासन व्यिस्थेद्दिषयी ही सिभसामानय जनतेच्या मनात 
असंतोष द्दनमाभण होतो.  हे टाळण्यासाठी सामानय उिेशा प्रद्दत समाजाची सहमती प्रस्थाद्दपत 
करण्यास संद्दिधानिाद प्राधानय देतो.  

३)   कायदा ि शासिास िान्यता:- 

  कायद्याचे राज्य हा संद्दिधान िादाचा मूलरू्त आधार मानला जातो.  कायद्याचे राज्य या 
संकल्पनेस जनसामानयांनी मानयता देणे आिश्यक आहे त्याच िरोिर शासनाच्या कायाभचा 
आधार ही हेच तत्ि असािे.  शासनकत्याांनी मनमानी पद्धतीने राज्यकारर्ार न करता 
संिैधाद्दनक ि कायद्याच्या मयाभदेत राहूनच आपल्या सते्तचे कायाभनियन करणे अपेद्दक्षत 
असते.  राज्यकते जर संिैधाद्दनक मूल्यांद्दिरोधी ि कायद्याच्या चौकटीिाहेर जाऊन ितभन करत 
असतील तर सिभ सामानय जनतेतही कायद्याद्दिषयी चा आदर फार काळ द्दटकत नाही. 
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त्यामळेु  सरकारच्या आधाराच्या स्िरूपात कायदा ि शासनाच्या आिश्यकतेिर सद्दिधान 
िाद  र्र देताना द्ददसतो.  

५)  निनश� िीती ��ािर सहिती:- 

  संद्दिधान िादाच्या यशद्दस्ितेचा हाही एक महत्त्िाचा आधार मानला जातो.  समाजात द्दिद्दश� 
स्िरूपाच्या नीती प्रश्ांिर सहमती असेल तर समाजात तणािाचे ि मन रे्दाचे प्रश् फारसे 
उद्भित नाहीत ि संद्दिधान िादास  अद्दधमानयता  प्राप्त होणे सहज शक् य होते.  

  एकंदरीत  संद्दिधानिाद ही संकल्पना िा  द्दिचारधारा  रुजण्या कररता िरील चार तत्िाची की 
प्रकषाभने आिश्यकता असते.  

 सनंिधाि िादाचा निकास:- 

संद्दिधान िादाचा जागद्दतक स्तरािर झालेला द्दिकास साधारणत: येईल पढुील मदु्द्यांच्या आधार ेस्प� 
करता येईल.  

१)   ग्रीक िगर राज्य :- 

  संद्दिधान िादाचा प्राररं् ग्रीक नगर राज्यामध्ये प्रामखु्याने शोधला जातो.   ग्रीक मध्ये  संद्दिधान 
िादाचा द्दिकास एकाच िेळी दोन पातळयांिर घडून आलेला द्ददसतो.  एका पातळीिर राजकीय 
स्तरािर काही संस्थांची द्दनद्दमभती झाली तर दसुऱ्या पातळीिर िैचाररक स्तरािर मयाभद्ददत ि 
लोकमानय शासन व्यिस्थेच्या आिश्यकता प्रद्दतपादन करणार े द्दसद्धांत मांडले 
गेले.  त्यातूनच  ग्रीक मध्ये  प्रत्यक्ष लोकशाहीचा प्रयोग द्दिकद्दसत झालेला 
द्ददसतो.  एकंदरीत,  ग्रीक नगर राज्य हे संद्दिधान िादाचे द्दिकासाचे प्राररं्द्दिंदू मानले जातात.  

२)   रोिि साम्राज्य :- 

  रोमन साम्राज्याने ग्रीक नगर राज्य व्यिस्था न� केली.  या कालखंडात ही संद्दिधान िादाच्या 
द्दिकासाच्या दृ�ीने  काही सकारात्मक गो�ी घडून आल्या.  यात प्रामखु्याने संद्दिधानाचा 
द्दिकास रोमन साम्राज्यात घडून आलेला द्ददसतो.  कायद्याच्या संद्दहतीकरणास  रोमन 
साम्राज्यात  प्राधानय देण्यात आले.  प्रद्दतद्दनद्दधत्िा संदर्ाभतील काही तत्त्िांचा उगमही रोमन 
साम्राज्यात शोधला जातो. राज्याच्या सािभर्ौम अद्दधकारांचा �ोत जनता आह ेहा द्दिचारही 
रोमन काळातच पढेु आला.  संद्दिधान िादाच्या दृ�ीने  सिाभत महत्त्िाचे म्हणजे जनतेच्या 
अद्दधकारांचे संद्दहती करण याच काळात घडून आले.  

३)  इंग्लंड िधील सनंिधाि िादाचा निकास:- 

  आधदु्दनक अथाभने संद्दिधान िादाच्या द्दिकासात इंग्लंडचे स्थान अत्यंत महत्त्िपूणभ मानले 
जाते.  राजा शे्रष्ट की कायदा शे्रष्ट हा प्रश् इंग्लंडच्या इद्दतहासात दीघभकाळ गाजला.  या प्रश्ाच्या 
संघषाभतूनच इंग्लंड मधील घटना िादाचा द्दिकास घडून आलेला द्ददसतो.  याच प्रश्ातून इंग्लंड 
मध्ये १६४० मध्ये  यादिी यदु्ध झाले ि यात  राजाचा परार्ि होऊन जनतेच्या 
सािभर्ौमत्िाच्या तत्त्िास  द्दिजय द्दमळाला. १६८८  च्या िैर्िशाली राज्यिांतीने संसदेच्या 
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सिभशे्रष्टत्ितेची  स्थापना झाली.  त्यानंतरच्या काळात इंग्लंडमध्ये  प्रद्दतद्दनद्दधक लोकशाहीचा 
द्दिचार संसदीय शासन पद्धद्दत च्या स्िरूपात  द्दिस्तारत गेला.  संद्दिधान िादाचे मूलरू्त तत्ि ‘ 
कायद्याचे राज्य’  हे इंग्लंडमध्येच खऱ्या अथाभने द्दिकद्दसत झाले.  जगामध्ये संद्दिधानाचा द्दिचार 
प्रसाररत करण्यामध्ये ि संद्दिधान िादी शासन व्यिस्थेचे प्रद्दतमान द्दितररत करण्यातही इंग्लंडचे 
योगदान महत्त्िाचे मानले जाते.  

४)   फ्रान्स िधील सनंिधाि िादाचा निकास:- 

  संद्दिधान िादाच्या द्दिकासात फ्रानसचे योगदानही महत्त्िाचे मानले जाते.  फ्रानस मध्ये संद्दिधान 
िादाची िैचाररक रुजिात रुसोच्या द्दिचारांमधून झाली आली तर १७८९ 
च्या  फ्रें च  राज्यिांतीने संद्दिधानिाद प्रत्यक्ष व्यिहारात उतरद्दिला.  स्िातंत्र्य, समता ि िंधतु्ि 
या घटना िादाच्या दृ�ीने पायारू्त असणाऱ्या तत्िांची र्रुळ याच फ्रें च राज्यिांतीने जगाला 
घातलेली द्ददसते.  या तत्त्िांना फ्रानसने प्रथम १७९१   च्या संद्दिधानात स्थान द्ददले.  पढेु 
१८८४ साली  राजेशाही समूळ न� झाली. १८७५  मध्ये द्दतसर े गणराज्य फ्रानसमध्ये 
अद्दस्तत्िात आले होत.े  तर १९४६ साली  चौथे  गणराज्य  फ्रानसमध्ये प्रस्थाद्दपत झाले.  या 
प्रत्येक गणराज्यािेळी फ्रानसमधील संद्दिधान िाद अद्दधकाद्दधक द्दिकद्दसत झालेला आपणास 
द्ददसतो.  

५)   अिेररकेतील सनंिधाि िादाचा निकास:- 

  संद्दिधान िादाच्या द्दिकासात अमेररकेचे  स्थानही अननयसाधारण मानले जाते. १७७६ 
साली  अमेररकन जनतेने स्िातंत्र्याची घोषणा करून मानिी हक्कांना द्दलद्दखत स्िरूप प्राप्त 
करून द्ददले.  जगातील पद्दहल ेद्दलद्दखत संद्दिधान, मलुरू्त अद्दधकारांना संिैधाद्दनक दजाभ, सत्ता 
द्दिर्ाजनाचे तत्ि, नयायालयीन पनुद्दिभलोकनाचे   तत्ि ि या सारख्या संद्दिधान िादाच्या मूलरू्त 
संकल्पना या अमेररकन संद्दिधानाच्या देणग्या आहेत.  पद्दहल्या महायदु्धापयांत अमेररका 
जागद्दतक राजकारणापासून अद्दलप्त असा देश होता.  पद्दहल्या महायदु्धात लोकशाहीिादी 
राष्ट्रांच्या िाजूने अमेररकेने सहर्ागी होऊन लोकशाही, स्िातंत्र्य या तत्त्िांसाठी यदु्ध अशी 
सद्दिधान िादास  पूरक रू्द्दमका अमेररकेने जगासमोर मांडली.  पद्दहल्या महायदु्धाच्या 
समाप्तीनंतर परत जगात महायदु्धासारखा  प्रसंग उद्भिू नये ि राष्ट्राने आपले प्रश् शांतता ि 
सहकायभ या संद्दिधाद्दनक मागाभ ने सोडिािेत यासाठी अमेररकन अध्यक्ष िरुो  द्दिल्सन  यांच्या 
द्दिचार ि पढुाकारातून राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली.  त्यामळेु संद्दिधान िादाचे आंतरराष्ट्रीय 
करण करण्याचे महत्त्िाचे योगदान अमेररकेने द्ददलेले द्ददसते.  

६) आनशया ि आनफ्रका खंडातील सनंिधाििाद:- 

  दसुऱ्या महायदु्धानंतर  यरुोद्दपयन राष्ट्रांच्या िसाहती असणाऱ्या आद्दशया ि आद्दफ्रका खंडातील 
राष्ट्रांना स्िातंत्र्य द्दमळाले.  या नव्याने स्ितंत्र झालेल्या राष्ट्रांनी आपल्या र्द्दिष्ट्यासाठी 
लोकशाही शासन व्यिस्थेचा अंगीकार केला.  मात्र लोकशाही शासन व्यिस्था द्दिकद्दसत 
होण्याकररता ि यशस्िी होण्याकररता काही पूिभअटी सारख्या िाली या आद्दशया ि आद्दफ्रका 
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खंडातील राष्ट्रांमधील समाज जीिनात नव्हत्या . पररणामी  र्ारत िगळता िहुतांश देशांमधील 
लोकशाही राजिटी ि संद्दिधानिादाचे आफ्रो - आद्दशयाई  प्रद्दतमान  कोसळले.  तरीही या 
देशांमध्ये द्दिगर लोकशाही राजिटींनी ही आर्ासी संद्दिधानिाद उर्ारलेला 
द्ददसतो.  र्ारतासारख्या राष्ट्रानी मात्र  संद्दिधान िादात र्रीि योगदान द्ददले जगातील संद्दिधान 
िादाच्या द्दिकासात एक आश्वासक स्थान द्दनमाभण केलेले द्ददसते.  

 सनंिधाि िादाचे दृ�ीकोण:- 

 संद्दिधान िादाचे प्रामखु्याने दोन दृद्द�कोन प्रचद्दलत आहेत.  त ेपढुील प्रमाणे स्प� करता येतील.  

१) पाश्चात्य नकंिा उदारितिादी दृन�कोि 

  संद्दिधान िादाचा पािात्त्य  िा उदारमतिादी दृद्द�कोन प्रामखु्याने पढुील िािींना प्राधानय देतो. 
१)  संद्दिधान २) लोक द्दनिाभद्दचत सरकार ३)  सत्ता द्दिर्ाजनाचे तत्ि ४)  नागररकांचे मूलरू्त 
अद्दधकार ५) कायद्याचे राज्य ६)  नयायालयीन स्िातंत्र्य ७)  जिािदार सरकार ८)  जनतचेे 
सािभर्ौमत्ि ९)  द्दनिडणकुीच्या माध्यमातून सत्ता पररितभन १०)  व्यद्दक्तस्िातंत्र्यास  प्राधानय.  

२)  साम्यिादी दृन�कोि :- 

  साम्यिादी दृद्द�कोन प्रामखु्याने उदारमतिादी दृद्द�कोनािर टीका करून  पढुील तत्त्िाला 
प्राधानय देतो.  

 १) सद्दिधान द्दिद्दश� द्दिचारांना मूतभ स्िरूप देण्याचे एक साधन असािे २)  हे संद्दिधान हे साध्य 
नसून ते केिळ साधन मानािे ३)  सद्दिधान हे शोषण न� करण्यासाठी रचना द्दनद्दित करण्याचे 
एक साधन ४)  संद्दिधानापेक्षा  द्दिचारधारसे  प्राधानय ५) नयायपाद्दलका ि प्रशासन ह े
संद्दिधानापेक्षा द्दिचारसरणी िांधील असािे ६)  समानता ि स्िातंत्र्य ही तत्िे केिळ शोद्दषत 
िगाभकररता.  

  एकंदरीत संद्दिधान िादाचा पािात्त्य  िा  उदारमतिादी दृद्द�कोन हा मयाभद्ददत शासन ि 
व्यद्दक्तस्िातंत्र्य या तत्िांना प्राधानय देणारा आहे.  तर साम्यिादी दृद्द�कोन माक्सभिादी 
िा  द्दिद्दश� द्दिचारधारा ि साम्यिादी पक्षास महत्त्ि देणारा आहे हे स्प� होत.े  

सनंिधाि िादासिोरील अडर्ळे/ प्रश्न:- 

 संद्दिधान िादाच्या मागाभमध्ये प्रामखु्याने  पढुील अडथळे ि प्रश् द्दनमाभण झालेले द्ददसतात. त्यांची 
मांडणी पढुील प्रमाणे करता येईल.  

१)   अंतगथत सघंर्ाथची नस्टर्ती :- 

  संद्दिधान िादाच्या द्दिकास  ि द्दिस्तारातील हा एक महत्त्िाचा अडथळा मानािा 
लागेल.  अंतगभत संघषभ, िंडाळी, तणाि  अशा द्दस्थतीचा फायदा घेऊन त्या देशातील 
शासन व्यिस्था आणीिाणी सारख्या साधनांचा िापर करून संिैधाद्दनक मागाभ ने शासन 
व्यिस्थेस अद्दनयंद्दत्रत स्िरूप प्राप्त करून देतात.  त्यामळेु संद्दिधान िादाची पायारू्त 
तत्त्िे पायदळी तडुद्दिली  जातात. त्यामळेु राष्ट्रांमध्ये असणारा अंतगभत संघषभ िा  तणाि 
हा संद्दिधान िादा समोरील एक प्रमखु अडथळा ठरतो..  
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२)   िूलभूत गरर्ांची िाििा:- 

  जगामध्ये लोकशाही शासन व्यिस्थेचा द्दिस्तार मोठ्या प्रमाणात घडून आलेला असला 
तरी लोकशाही शासन व्यिस्था असणाऱ्या देशांमधील गरीिी, दाररद्र्य, द्दनरक्षरता, 
िेरोजगारी, रू्क मार यासारख्या िािी सद्दिधान िादाच्या  िदृ्दद्ध कररता प्रद्दतकूल ठरत 
आहेत.  या अर्ािग्रस्त समहुानी संद्दिधान िादाच्या तत्त्िांना आपल्या मूलरू्त गरजांच्या 
पूतभतेकररता त्याज्य ठरिलेले द्ददसते.  मूलरू्त गरजांच्या पूतभतेकररता आपल्या मूलरू्त 
अद्दधकारांचा त्याग करण्यास असा िंद्दचत समूह सहज तयार होतो. हा वर्ग कोणातरी 
द्ददव्य िलयी नेततृ्िाकडे आपला सद्सद्दद्विेक  गहाण टाकतो हा सािभद्दत्रक अनरु्ि 
संद्दिधान िादाच्या मागाभतील एक महत्त्िाचा अडथळा होय.  

३)   युद्धिय पररनस्टर्ती : - 

 यदु्ध ि  यदु्धमय पररद्दस्थती  ही संद्दिधान िादाच्या दृ�ीने कायमच प्रद्दतकूल ठरत आलेली 
आहे.  एखादे राष्ट्र सतत यदु्धाच्या छायेत असेल तर त्या देशात लष्ट्करी सत्ता अद्दधक 
प्रर्ािी होते हा अनुर्ि आहे.  पाद्दकस्तान, अफगाद्दनस्तान सारखी राष्ट्रे  याचे उत्तम 
उदाहरण होय.  

 सनंिधाििादाच्या यशस्टिीतेसाठी आिश्यक घटक:- 

संद्दिधानाचे र्द्दितव्य येणाऱ्या काळात उज्िल होणे कररता समकालीन प्रश्ांचा सामना करून काही 
आिश्यक घटक समाज जीिनात उरे् करणे आिश्यक ठरते.  यातील काही प्रमखु घटकांची मांडणी 
पढुील प्रमाणे करता येईल.  

१)   स्टिंयंनिणथयाच्या भाििेचा आदर :- 

  राष्ट्रिाद ही एक परुोगामी प्रेरणा आहे हे गहृीत धरून राष्ट्र राज्य व्यिस्था िऱ्याच िेळा 
राष्ट्रिादाच्या नािाखाली द्दमनी दडपशाहीचे धोरण अिलंद्दिते.  यातून  त्या राष्ट्रांमध्ये असंतोष 
साचून त्याचे िंडामध्ये िा अराजक द्दस्थती मध्ये रूपांतर होताना आढळते.  ही पररद्दस्थती 
कोणत्याही अथाभने संद्दिधानास  पोषक ठरू शकत नाही. त्यामळेु राष्ट्र राज्य व्यिस्था नी 
आपल्या देशातील द्दिद्दिध सामाद्दजक- संस्कृद्दतक समूहांच्या स्िंयद्दनणभयाच्या अद्दधकाराचा 
आदर करणे अत्यािश्यक ठरते अनयथा राष्ट्र रं्गण्याची शक्यता असते.  उदा.  पाद्दकस्तान ने 
पूिभ पाद्दकस्तान मधील िांगला र्ाद्दषकांच्या र्ािनांचा सनमान केला नाही त्यामळेु पाद्दकस्तानची 
फाळणी होऊन िांगलादेश हे  निे राष्ट्र उदयास आले.  याउलट र्ारताने द्दहंदी राष्ट्रर्ाषेचा 
आग्रह मागे ठेिून दद्दक्षणात्य राज्यांच्या र्ाद्दषक अद्दस्मताांना  ईशानय र्ारतातील राज्यांच्या 
सांस्कृद्दतक अद्दस्मतांना मानय करून त्यांना काही िाितीत स्ियंद्दनणभयाचा ि स्िायत्त स्िरूपाचा 
दजाभ देऊन र्ारतीय संद्दिधान िादाच्या द्दिकासास पोषकता उपलब्धता करून द्ददली.  एकंदरीत 
राष्ट्र राज्य व्यिस्था ने द्दिद्दिध समूहांच्या स्ियम् द्दनणभयाच्या तत्त्िास मानयता देण्याचा मोठेपणा 
दाखद्दिला तरच संद्दिधान िादास र्द्दितव्य आहे असे म्हणता येईल.  
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२)   लोकशाही शासि व्यिस्टर्ेचा प्रसार:- 

 संद्दिधान िाद म्हणजे लोकशाही असे समीकरण नसले तरी संद्दिधान िादाचा द्दिकास ि द्दिस्तार 
होण्याच्या दृ�ीने लोकशाही शासन व्यिस्थेचा द्दिकास ि द्दिस्तार अत्यािश्यक मानला 
जातो.  कारण संद्दिधान िादाच्या मूल्य तत्त्िांना रुजिण याकरता सिाभद्दधक पूरक शासन पद्धती 
म्हणून लोकशाही शासन व्यिस्थेकडे पाद्दहले जाते.  लोकशाही ज्या प्रमाणात वाढत जाईल त्या 
प्रमाणात संद्दिधान िादाचा द्दिस्तार घडून येईल.  कारण  सिांकषिादी शासन व्यिस्था मध्ये 
व्यिस्थेचा कें द्रद्दिंदू व्यक्ती न राहता राज्यव्यिस्थेचा कें द्रद्दिंदू ठरतो.  व्यक्तीच्या अद्दधकारांचे 
घटनात्मक संरक्षण, स्िातंत्र्याची हमी,  नयायािर आधाररत सामाद्दजक- आद्दथभक रचना, समत- 
िंधतु्ि या सारख्या तत्त्िांची उपद्दस्थती ही सिांकष िादी िा  द्दिगर लोकशाही  शासन व्यिस्था 
मध्ये प्रत्ययास येतांना आढळत नाही.  त्यामळेु संद्दिधान िादाच्या र्द्दितव्याच्या दृ�ीने 
जगामध्ये लोकशाही शासन व्यिस्थेचा द्दिस्तार होण्याची, लोकशाही ही जीिन प्रणाली म्हणून 
अंगीकारण्याची र्ािना समाज जीिनात  ज्या प्रमाणात िाढेल त्या प्रमाणात येणारा काळ 
संद्दिधान िादास पोषक ठरले असे म्हणता येईल.  

३)   नहतसबंंधांचा सिन्िय साधणारी व्यिस्टर्ा:- 

  समकालीन काळात समाजामध्ये द्दिद्दिध द्दहतसंिंधी समूहांची रलेचेल िाढलेली 
द्ददसते.  द्दहतसंिंधांचा संघषभ हा कोणत्याही राजकीय व्यिस्थेिर ताण िाढित असतो.  त्यामळेु 
द्दहतसंिंधांचा समनिय एक साध्य करून देशाचा ि समाज जीिनाचा द्दिकास करणे आिश्यक 
ठरते.  या दृ�ीने समाजातील द्दिद्दिध द्दहतसंिंधी समूहांच्या द्दहतसंिंधांचे समनिय साधणारी 
व्यिस्था आता राज्यकत्याभनी  द्दिकद्दसत करणे अपेद्दक्षत असते.  याकररता कल्याणकारी 
राज्याचे प्रद्दतमान आदशभ मानले जाते.  कायदा ि सवु्यिस्था एिढ्यापरुते राज्याचे कायभके्षत्र 
मयाभद्ददत न ठेिता िा  साम्यिादी राष्ट्र सारखे जीिनाची सिभच  के्षते्र  काहीच न करता व्यक्तीच्या 
द्दिकासासाठी आिश्यक पररद्दस्थती उर्ारण्याची ची जिािदारी कल्याणकारी राज्याचे 
प्रद्दतमान  मान स्िीकारताना द्ददसते.   जागद्दतकीकरणाच्या पाश्वभरू्मीिर हे कल्याणकारी 
राज्याचे  प्रद्दतमान  माग ेपडत असले तरी संद्दिधान िादाच्या र्द्दितव्याच्या दृ�ीने समाजातील 
द्दिद्दिध द्दहतसंिंधी समूहाच्या द्दहतसंिंधांचे  समनिय िा  एकत्रीकरण करण्याचे कायभ 
कल्याणकारी राज्याच्या प्रद्दतमानातूनच साध्य  होऊ शकते.  एकंदरीत संद्दिधान िादाच्या 
सकस र्द्दितव्याच्या  दृ�ीने  द्दहतसंिंधांचा समनिय  साधणारी  व्यिस्था अद्दस्तत्िात येणे 
आिश्यक असते.  

४)  सघंराज्य राज्य शासि पद्धतीचे अनस्टतत्ि :- 

  साधारणत:  ज्या देशाचा द्दिस्तार मोठा आहे,  या देशाची लोकसंख्या प्रचंड आहे ,  द्दजथे 
जाती, धमभ,र्ाषा, िंश अशा स्िरूपाची द्दिद्दिधता मोठी आहे त्या द्दठकाणी राज्यकारर्ाराच्या 
सोयी कररता संघराज्य शासन पद्धती चे प्रद्दतमान स्िीकारले जाते. अशा आकार ि लोकसंख्येने 
मोठ्या असलेल्या द्दिद्दिध स्िरूपाच्या द्दिषमता ि द्दिद्दिधतांनी  र्रलेल्या राष्ट्रांमध्ये  संद्दिधान 
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िादाच्या उज्ज्िल र्द्दितव्याच्या दृ�ीने संघराज्य पद्धती द्दशिाय पयाभय नाही.  संघराज्य शासन 
पद्धती मळेु अद्दधकारांचे ि सते्तचे द्दिर्ाजन होऊन  स्ियम् द्दनणभयाच्या तत्त्िास पूरक  पररद्दस्थती 
द्दनमाभण होते  ि नागररकांच्या हक्क ि अद्दधकारांना संद्दिधानात्मक दजाभ, संरक्षण प्राप्त होऊन 
संद्दिधानाच्या मूळ तत्त्िाची रुजिात होण्याच्यादृ�ीने  पोषक पररद्दस्थती आकारास 
येते.  एकंदरीत,  संघराज्य शासन पद्धती ही संद्दिधान िादाच्या दृ�ीने पोषक शासन पद्धती 
आहे असे म्हणता येईल.  

५)   र्ागनतक शांतता प्रस्टर्ानपत करणे:-  

  संद्दिधानिाद हा द्दिचार मूलतः शांततामय पररद्दस्थती मध्ये  कायाभद्दनित होणारा  द्दिचार 
िा  व्यिस्था आहे.  अगदी लोकशाही शासन व्यिस्था मध्येही अंतगभत िंडाळी,  अराजक 
सदृश्य पररद्दस्थती द्दनमाभण झाली तर संद्दिधानास  तात्परुती स्थद्दगती देऊन राज्यकते 
आणीिाणीच्या या अद्दधकारांचा िापर करून एक प्रकार ेराज्यव्यिस्थेस  सिांकष स्िरूप प्राप्त 
करून देतात.  जगामध्ये लोकशाही  ि संद्दिधानिादाचा द्दिकास ि द्दिस्तार होण्याच्या दृ�ीने 
जागद्दतक शांतता प्रस्थाद्दपत होणे सिाभ द्दधक गरजेचे ठरते.  दहशतिाद, यदु्ध,  सामाद्दजक- 
सांस्कृद्दतक संघषभ, नक्षलिाद, यादवी यदु्ध या सारख्या पररद्दस्थतीत सद्दिधान िाद रुजू शकत 
नाही.  त्यामळेु शांतता प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी कद्दटिद्ध असणाऱ्या संयकु्त राष्ट्रे सारख्या 
संघटनांच्या कायाभस सिभ राष्ट्राने पाठिळ देऊन मानिी हक्कांची अंमलिजािणी करण्यासाठी 
कद्दटिद्ध होण्याची द्दनतांत गरज आहे.  तरच जगामध्ये संद्दिधान िादास र्द्दितव्य आहे असे 
आपण म्हणू शकतो.  

३.३ लोकशाही व्यिस्टर्ा:- 

 लोकशाही हा आधदु्दनक काळातील सिाभद्दधक महत्त्िाचा द्दिचार ि शासन प्रकार म्हणून प्रचद्दलत 
आहे.  लोकशाही हा द्दिचार म्हणून प्राचीन काळापासून अद्दस्तत्िात असला तरी लोकशाहीचा 
आधदु्दनक अथाभने शासन व्यिस्था म्हणून झालेला द्दिकास हा अलीकडच्या तीन शतकातीलच 
आहे.  लोकशाही या संकल्पनेचा द्दिचार ि शासन प्रकार या दोनही अथाभने अभ्यास करणे त्या दृ�ीने 
महत्त्िाचे ठरते.  

 लोकशाही संकल्पनेचा अथभ:- 

 लोकशाही हा शब्द इंग्रजी र्ाषेतील Democracy या शब्दा कररता मराठी र्ाषेत पाररर्ाद्दषक शब्द 
म्हणून योजला जातो. Democracy  हा शब्द ग्रीक र्ाषेतील Demos ि kratos या शब्दापासून 
तयार झालेला आहे.  ज्याचा मूळ अथभ लोक ि सत्ता असा होतो.  याचाच अथभ लोकशाही ही संकल्पना 
लोकांची सत्ता या कल्पनेशी संिंद्दधत आहे.  

 लोकशाही सकंल्पिा व्याख्या:- 

 लोकशाही संकल्पना पढुील काही व्याख्यांच्या आधार ेअद्दधक स्प� करता येईल.  
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१)  र्ेम्स ब्राईल :-  
 “ लोकशाही म्हणजे शासन पद्धतीचा असा प्रकार आहे की ज्यामध्ये राज्यािर राज्य करण्याची 

कायदेशीर सत्ता समाजातील िगाभपैकी एखाद्या द्दिद्दश� िगाभच्या द्दठकाणी नसते,  तर 
समाजातील सिभ लोकांमध्ये ती िसत असते.” 

२)  प्रो. सोली:- 
 “ प्रत्येक व्यक्तीचा ज्यामध्ये र्ाग आहे अशी शासनपद्धती म्हणजे लोकशाही होय.” 

३)   िॅकफसथि :- 
 “लोकशाही म्हणजे शासन द्दनिडण्याचा आद्दण त्याद्वार े कायदे िनद्दिण्याचा राजकीय द्दनणभय 

घेण्याचा प्रकार आहे.” 

४)  नलप्सेट :- 
 “लोकशाही म्हणजे अशी राजकीय व्यिस्था की ज्या मध्ये लोकांना आपले शासन कत े

िदलण्याची  द्दनयद्दमत घटनात्मक संधी द्दमळते ि अशी सामाद्दजक व्यिस्था की ज्यात िहुसंख्य 
लोकांना द्दनिडणकुीच्या माध्यमातून महत्िपूणभ धोरणांना,  द्दनणभयांना प्रर्ाद्दित करण्याची संधी 
द्दमळते.” 

५)  सरतोही:- 
 “लोकशाही शासन व्यिस्था म्हणजे,  जी शासनकत्याांना  जिािदेयी ि उत्तरदाई  िनिते.  या 

व्यिस्थेची पररणामकारकता राजकीय नेततृ्िाच्या कौशल्य गुणांिर आधारलेली असते.” 

६)  डर.  बाबासाहबे आबंेडकर:- 
 “रक्ताचा एक थेंिही न सांडता सामाद्दजक, आद्दथभक, राजकीय पररितभन घडिून आणण्याची 

क्षमता म्हणजे लोकशाही होय.” 

लोकशाही सकंल्पिेची तत्िे / िैनश�्ये: - 

लोकशाही संकल्पनेची काही मूलरू्त स्िरूपाची तत्त्िे ि िैद्दश�्ये पढुील मदु्द्यांच्या आधार ेअद्दधक स्प� 
करता येतील.  

१)   अंनति निणथय घेण्याची सत्ता र्ितेकडे:- 
  लोकशाही शासन व्यिस्थेचे हे मूलरू्त तत्त्ि मानले जाते.  अब्राहम द्दलंकन यांनी 

या  तत्िास  प्रमाण मानूनच  लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकडून चालद्दिलेले 
शासन अशी लोकशाहीची व्याख्या केलेली होती.  जनतेचे सािभर्ौमत्ि हा लोकशाहीचा 
मूलाधार आहे.  आहे त्यामळेु लोकशाही शासन व्यिस्था आता अंद्दतम द्दनणभय घेण्याची क्षमता 
अद्दधकार जनतेकडेच असतो या तत्त्िास प्राधानय ि मानयता देताना द्ददसते.  

२)   िुक्त ि सािथनिक नििडणुका:- 
  लोकशाही शासन पद्धतीत सत्तांतर हे अद्दहंसक ि शांततेच्या मागाभ ने घडून येते.  हे सत्तांतर 

शांततामय ि द्दिधायक मागाभने घडिून आणण्याचे महत्त्िाचे कायभ द्दनिडणकुांच्या माध्यमातून 
पार पाडल े जाते.  त्यामळेु सािभद्दत्रक द्दनिडणकुांचे र्यमकु्त आयोजन हा लोकशाही शासन 
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व्यिस्थेचे एक महत्त्िाचे तत्ि होईल.  सािभद्दत्रक द्दनिडणकुांमध्ये मकु्तता ि पारदशभकता नसेल 
तर लोकशाही व्यिस्था प्रगल्र् ि कायभक्षम पणे कायभरत राहू शकत नाही.  

३)  सािथनिक प्रौढ ितानधकार:- 
 ‘एक व्यक्ती एक मत’  हे लोकशाही शासन व्यिस्थेचे महान तत्ि आहे.  लोकशाहीचा तो 

मलुाधार मानला जातो.  लोकशाही साठीचा  संघषभ  हा प्रामखु्याने मताद्दधकारासाठी झालेलाच 
संघषभ मानािा लागेल.  जात, धमभ,  िंश, द्दलंग,  िगभ असा कोणताही रे्दर्ाि न करता प्रत्येक 
व्यक्ती मताद्दधकार द्दमळािा हे लोकशाहीचे तत्ि आहे. २० व्या  शतकापयांत अनेक देशात मत 
अद्दधकारािर काही मयाभदा होत्या.  मात्र अलीकडच्या काळात या सिभ मयाभदा न� करून 
लोकशाहीिादी राष्ट्राने सािभद्दत्रक प्रौढ  मताद्दधकाराचे तत्ि स्िीकारलेले द्ददसते.  

४)  घटिात्िक कायद्यास प्रनतष्टा :- 
  लोकशाहीचे हे एक महत्त्िाचे िैद्दश�्य होय.  संद्दिधान ि संद्दिधान िाद हे लोकशाहीचे महत्त्िाचे 

आधार आहेत संद्दिधाना द्दशिाय लोकशाहीची कल्पना करता येऊ शकत नाही.  सद्दिधान हा 
देशाचा  सिभ शे्रष्ट ि मूलरू्त कायदा मानला जातो.  त्यास एक पाद्दित्र्य प्राप्त असते.  त्यामळेु 
लोकशाही शासन पद्धतीत संद्दिधाद्दनक कायद्याची प्रद्दतष्टा कायम राखण्यािर र्र द्ददला 
जातो.  संिैधाद्दनक कायद्याची त्या त्या देशातील नागररकांना काही मूलरू्त स्िरूपाचे अद्दधकार 
प्रदान करण्यात आलेल ेअसतात.  त्या अद्दधकारांनाही  ही लोकशाही शासन पद्धतीत संरक्षण 
प्राप्त होताना द्ददसते.  

५)  व्यापक रार्कीय सहभाग:- 
  लोकशाही शासन व्यिस्थेचा द्दिकास ि द्दिस्तार हा लोकांच्या राजकीय सहर्ागाच्या प्रमाणािर 

अिलंिून असतो.  राजकीय सहर्ाग घेण्याचे द्दिद्दिध मागभ लोकशाही शासन व्यिस्थेत 
नागररकांना उपलब्ध करून द्ददले जातात.  त्यादृ�ीने राजकीय समाजीकरणाच्या  साधनांचाही 
प्रर्ािीपणे िापर केला जातो.  ज्या देशात नागररकांचा राजकीय सहर्ाग हा व्यापक स्िरूपात 
असेल त्या प्रमाणात या देशातील जनतेच्या लोकशाही जाणीिा प्रगल्र् आहेत असे मानले 
जाते.  एकंदरीत सामानय जनतेस व्यापक राजकीय सहर्ागाची सोय हा लोकशाहीचा महत्त्िाचा 
घटक होय.  

६)   सते्तचे निकें द्रीकरण:- 
  सते्तचे कें द्रीकरण हे द्दनरकुंश शासन व्यिस्थेस  जनम देते.  त्यामळेुच लोकशाही हा मूलतः 

सते्तच्या कें द्रीकरणास द्दिरोध करणारा  शासन प्रकार आहे.  लोकशाही शासन व्यिस्थेत सत्ता 
द्दिर्ाजनाचे तत्ि ि सते्तचे द्दिकें द्रीकरण या तत्त्िांना महत्त्िाचे स्थान द्ददले जाते.  सत्ताही कें द्रीय 
पातळीिरून कायभरत न होता ती ग्रामस्थरा पासून द्दनमाभण झाली तर लोकशाही शासन 
व्यिस्था  प्रगल्र् होण्यास मदत होते.  सते्तच्या द्दिकें द्रीकरणातून  द्दनणभय प्रद्दिया सत्ता ि 
अद्दधकारांची स्थाने यात अद्दधकाद्दधक लोकसहर्ाग िाढद्दिला जाऊ शकतो.  

७)  स्टपधाथत्िकता:- 
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  स्पधाभत्मकता हेही लोकशाहीचे एक महत्त्िाचे तत्त्ि मानले जाते.  लोकशाही शासन व्यिस्था 
कायाभद्दनित करण्यात राजकीय पक्षांची महत्त्िाची रू्द्दमका आहे.  लोकशाही शासन व्यिद्दस्थत 
देशपरत्िे द्दिद्दिध स्िरूपाच्या पक्ष पद्धती द्दिकद्दसत झालेल्या द्ददसतात.  जसे की अमेररका ि 
द्दब्रटन मध्ये द्दद्वपक्ष पद्धती तर र्ारतासारख्या देशात िहुपक्ष पद्धती कायभरत असलेली 
द्ददसते.  या पक्ष पद्धतीत सिभच राजकीय पक्षांना सत्ता प्राप्त करण्याची समान संधी असते.  एकच 
राजकीय पक्ष असणाऱ्या देशांमध्ये लोकशाही अद्दस्तत्िात राहू शकत नाही.  एकंदरीत 
स्पधाभत्मकता हे लोकशाहीचे मूलरू्त स्िरूपाचे िैद्दश�्य आहे.  

लोकशाहीचे गुण:- 

 लोकशाही शासन व्यिस्थेचे फायदे द्दकंिा गणु पढुील मदु्द्यांच्या आधार ेअद्दधक स्प� करता येतील.  

१)  र्बाबदार शासि पद्धती:- 
 लोकशाही शासन व्यिस्था आहे जिािदार शासन व्यिस्थेचे प्रद्दतमान मानले जाते.  हा 

लोकशाही शासन व्यिस्थेचा महत्त्िाचा गणु मानला जातो.  लोकशाही शासन व्यिस्थेत 
नागररक, राज्यकते, प्रशासन, नयायपाद्दलका हे सिभच घटक जिािदार शासन पद्धती च्या 
तत्त्िास िांधील असतात.  अद्दनिांध ि असंद्दिधाद्दनक मागाभचा िा तत्त्िाचा अिलंि लोकशाही 
शासन व्यिस्थेत त्याज्य मानला जातो.  जिािदारी तत्त्िातून लोकशाही शासन व्यिस्थेच्या 
द्दिकासािरोिरच सयुोग्य प्रद्दतद्दनधी द्दनिडून देणे,  द्दनिडून आलेल्या प्रद्दतद्दनधींनी जनतेशी 
िांधील राहून जिािदारीने शासन कारर्ार चालिणे,  ि द्दिरोधी पक्षानेही आपल्या जिािदार 
द्दिरोधी पक्षाची रू्द्दमका पार पाडणे या िािी लोकशाहीतील द्दनत्याच्या िािी 
असतात.  लोकशाही जनमानसात जस जशी  रुजत जाईल त्या प्रमाणात जिािदार शासन 
पद्धतीचे तत्ि ही द्दिकद्दसत होत जाते.  हा लोकशाहीचा मूलरू्त गणु मानला जातो.  

२)   सितेच्या तत्त्िास िान्यता:- 
  लोकशाही शासन व्यिस्था ही समता या तत्त्िास सिाभद्दधक पूरक शासन व्यिस्था आहे असे 

मानािे लागेल.  लोकशाही मध्ये सिभ व्यक्ती द्दनसगभतःच  समान आहेत या तत्त्िास तत्ितः 
मानयता द्दमळालेली असते.  कृद्दत्रम रीत्या रे्दर्ाि करणाऱ्या सामाद्दजक, आद्दथभक व्यिस्थांची 
द्दनमूभलन करण्याकररता लोकशाही शासन व्यिस्थेत राजकीय समतेच्या िरोिरीने सामाद्दजक ि 
आद्दथभक समता प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी ही द्दिद्दिध उपिम राििले जातात.  जात, धमभ, िंश, 
द्दलंग, िगभ अशा कोणत्याही आधारािर रे्द न करता देशातील सिभ नागररकांना द्दिकासाची 
समान संधी उपलब्ध करून देणे हा लोकशाही शासनाचा महत्त्िाचा मूलाधार असतो.  त्यामळेु 
समतेच्या तत्त्िास प्राप्त होणारी प्रद्दतष्टा हा लोकशाही शासन व्यिस्थेचा एक महत्त्िाचा गणु 
ठरतो.  

३)   र्ितेचे सािथभौित्ि :- 
  लोक हा सते्तचा उगम �ोत आहेत ह ेलोकशाहीचे महत्त्िाचे तत्त्ि होय.  लोकशाही शासन 

व्यिस्था जनतेस सते्तची अंद्दतम द्दनणभय घेण्याची क्षमता िहाल करते.  त्यासाठी गणराज्याच्या 
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तत्त्िास लोकशाही शासन व्यिस्थेत प्राधानय द्ददले जाते.  लोकांनी द्दनिडून द्ददलेल्या 
प्रद्दतद्दनधींनी माफभ त शासनव्यिस्था चालिली जात असल्यामुळे ही शासन व्यिस्था अंद्दतमतः 
जनतेस जिािदार असते.  त्यामळेु लोकशाही शासन करताना कायम लोकमताचा कौल िघूनच 
राज्यकारर्ार करािा लागतो.  एकंदरीत जनतेच्या अनमुतीने लोकशाही शासन व्यिस्थेत 
राज्यकारर्ार चालिला जातो हा लोकशाहीचा महत्त्िाचा गुण मानािा लागेल.  

४)   व्यनक्तस्टिातंत्र्याची प्रनतष्टा:- 
 व्यद्दक्तस्िातंत्र्य हे मानिाच्या व्यद्दक्तत्ि द्दिकासासाठी सिाभद्दधक आिश्यक िाि मानली 

जाते.  व्यद्दक्तस्िातंत्र्य या पररद्दस्थतीच्या घटका द्दशिाय मानि आपलाआंतररक ि र्ौद्दतक 
द्दिकास साध्य करू शकत नाही हे लोकशाही शासन व्यिस्थेने मानय केलेले द्ददसते.  यादृ�ीने 
लोकशाही शासन व्यिस्थेत व्यक्ती स्िातंत्र्यासाठी आिश्यक हक्क ि अद्दधकार आना 
संद्दिधाद्दनक दजाभ प्रदान करण्यात आलेला द्ददसतो.  प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या इच्छेप्रमाणे 
द्दिचार, अद्दर्व्यक्ती, द्दिश्वास, श्रद्धा, उपासना यांचे स्िातंत्र्य िहाल करून लोकशाही शासन 
व्यिस्था व्यद्दक्तस्िातंत्र्याचे तत्ि जोपासताना द्ददसते.  एकंदरीत लोकशाही शासन व्यिस्थेत 
व्यक्ती स्िातंत्र्यास कायदेशीर मानयता ि संरक्षण प्राप्त होते.  द्दिद्दिध हक्क  उपर्ोगण्याची हमी 
प्राप्त होते.  हे लोकशाहीचे महत्त्िाचे गणु तत्ि होय.  

५)   आपलेपणाची भाििा:- 
  लोकशाही शासन व्यिस्था ही अशी एकमेि शासन पद्धती आहे ज्यामध्ये सिभसामानय जनतेला 

हे राज्य आपल े आह,े आपण याची मालक आहोत, एक अद्दिर्ाज्य र्ाग आहोत अशी 
आपलुकीची र्ािना द्दनमाभण होते.  लोकशाही शासन व्यिस्थेतील राज्य हे कोणा एका व्यक्ती, 
गट ि धमाभचे असत नाही तर ते सिाांचे मानले जाते.  प्रत्येक व्यक्तीस द्दनिडणकुीच्या 
माध्यमातून सत्ता, अद्दधकार ि सािभजद्दनक पदग्रहण करण्याचा अद्दधकार प्राप्त असतो.  द्दशिाय 
आपल्या व्यद्दक्तत्िास अनसुरून  आपली कौशल्य द्दिकद्दसत करण्याची, अद्दर्व्यक्त करण्याची 
संधी प्रत्येक नागररकास लोकशाही शासन व्यिस्था प्रधान करत असल्यामळेु शासन 
व्यिस्थेद्दिषयी एक द्दजव्हाळा आपलुकीची र्ािना जनतेमध्ये द्दनमाभण होते हा लोकशाहीचा एक 
गणु मानला जातो.  

६)   सािथर्निक सद्सद् नििेक:- 
  आधदु्दनक काळात शासन ि समाज स्तरािर प्रगल्र्ता येण्या कररता 

सािभजद्दनक  सदसदद्दििेक  या घटकास महत्िाची स्थान द्ददले जाते.  प्रत्येक व्यक्तीच्या द्दठकाणी 
सािभजद्दनक कायाभ प्रती असणारी आपली िांद्दधलकी ही सामाद्दजक ि राष्ट्रीय 
उत्तरदाद्दयत्िाशी  जोडत असेल तर तू देश सिभ दृ�ीने समदृ्ध होण्यास एक समथभ राष्ट्र म्हणून 
उरे् राहण्यास फारसा िेळ लागत नाही.  अशा पद्धतीच्या सािभजद्दनक सद्सद्दद्विेकाची उर्ारणी 
करण्यात लोकशाही शासन व्यिस्था ही पूरक ठरताना द्ददसते. कारण लोकशाही शासन 
व्यिस्था मूलतः लोकसहर्ागास प्राधानय देणारी शासन व्यिस्था आहे. लोकशाही शासन 
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व्यिस्था जनसामानयांमध्ये सािभजद्दनक सद्सद्दद्विेक द्दनमाभण करण्यासाठी संद्दिधाद्दनक 
नीद्दतमते्तच्या तत्त्िाचा प्रर्ािी िापर करताना द्ददसते.  हा लोकशाहीचा एक महत्त्िाचा गणु मानािा 
लागेल.  

७)  िागररकत्िाचे नशक्षण:- 
  लोकशाही शासन व्यिस्थेत व्यक्तीही प्रजा न राहता ‘ नागररक’  िनते.  नागररक म्हणजे 

राज्याच्या राज्यकारर्ाराचा एक जिािदार घटक होय.  कोणत्याही देशाच्या एकूण द्दिकासात 
नागररकांची रू्द्दमका सिाभद्दधक महत्त्िाची असते.  ज्या देशात नागररक घडण्याची प्रद्दिया 
गद्दतमान ि प्रगल्र् असेल त्या देशात खऱ्या अथाभने द्दिकास घडून येऊ शकतो.  जिािदार 
शासनाचे प्रद्दतमान प्रत्यक्षात येऊ शकते.  या दृ�ीने लोकशाही शासन व्यिस्था म्हणजे 
नागररकत्ि घडिण्याची एक कायभशाळा मानली जाते.  लोकशाही शासन व्यिस्थेत इतर 
कोणत्याही शासन व्यिद्दस्थत नागररकत्िाच्या राजकीय-सामाद्दजक करणा करीता  प्रयत्न केले 
जात नसतील एिढे प्रयत्न केले जातात.  त्यामळेु नागररकत्िाची प्रद्दशक्षण देणारी व्यिस्था या 
दृ�ीने लोकशाही फायदेशीर ठरते.  

८)  राष्ट््भक्तीच्या भाििेचा सकारात्िक अनिष्ट्कार:- 
 राष्ट्रिाद ही मूलतः परुोगामी प्रेरणा असली तरी राष्ट्रिादाच्या प्रद्दतगामी प्रेरणा ही काही 

राजकीय व्यिस्थांनी अद्दिष्ट्कृत केलेल्या द्ददसतात.  लोकशाही शासन व्यिस्थेतील 
राष्ट्रिादाची उर्ारणी मात्र ही संद्दिधाद्दनक राष्ट्रिादाची असते.  लोकांच्या मनात सामाद्दयक 
िारसा, संस्कृती, राष्ट्रीय संपत्ती याद्दिषयी एक आपलुकीची र्ािना द्दनमाभण करून त्यांना 
राष्ट्रीयत्िाच्या दृ�ीने प्रितृ्त केले जाते.  लोकशाही शासन व्यिस्था ही मूलतः स्ि शासनाच्या 
र्ािनेने कायभरत असल्यामळेु इतर शासन व्यिस्था ना अंतगभत िंडाळी, असंतोषाचा जो सामना 
करािा लागतो तो लोकशाही शासन व्यिस्थेत फारसा करािा लागत नाही.  एकंदरीत ह ेराज्य 
आपले आहे ही र्ािना लोकशाही शासन व्यिस्थेत अद्दधक प्रगल्र् असल्यामळेु ती 
राष्ट्रर्क्तीच्या र्ािनेस अनकूुल ठरते.  

९)   शांततािय सत्तांतर:- 
  इतर शासन व्यिस्थेचा आढािा घेताना एक िाि स्प�पणे जाणिते की सत्तांतर हे रक्तरदं्दजत 

ि द्दहंसक मागाभनेच घडून येते. लोकशाही शासन व्यिस्थेचा हा मोठा गणु मानला जातो की 
लोकशाहीत द्दनिडणकुांच्या माध्यमातून अद्दहंसक ि शांततामय सत्तापररितभन ही द्दनत्याची िाि 
िनलेली द्ददसते.  एका राजकीय पक्षाकडून दसुऱ्या राजकीय पक्षाकडे द्दनिडणुकीतील द्दनकाला 
आधार ेसत्तापररितभन  सहजगत्या घडून येते.  हा लोकशाहीचा एक गणु मानला जातो.  

१०)   बौनद्धक पातळीत िाढ:- 

  कोणत्याही देशाच्या द्दिकासात त्या देशातील समाजाच्या िौद्दद्धक पातळी चा स्तर  नेमका काय 
आहे या तत्त्िास महत्त्िाचे स्थान द्ददले जाते.  लोकशाही शासन व्यिस्था अपिाद करता इतर 
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शासन व्यिस्था या नागररकांच्या िौद्दद्धक द्दिकासाच्या दृ�ीने फारशा उत्सकु िा सकारात्मक 
नसतात. कारण नागररकांच्या  िौद्दद्धक स्तर उंचािणे  त्यांना आपल्या राजकीय सते्तच्या दृ�ीने 
धोकादायक िाटते.  लोकशाही शासन व्यिस्थेत मात्र नागररकांच्या द्दशक्षणाची सोय उपलब्ध 
करून, त्यांच्या राजकीय सामाद्दजकरणाची द्दिद्दिध साधने प्रस्ततु करून समाजाचा िौद्दद्धक 
स्तर  उंचािण्याचा सतत प्रयत्न केला जातो.  िौद्दद्धक द्दिकासाची संधी देणारी लोकशाही 
शासन व्यिस्था महत्त्िाची ठरते.  

लोकशाहीचे दोर्/ तोटे 

 लोकशाही शासन व्यिस्थेचे दोष िा  तोटे पढुील मदु्द्यांच्या आधार ेअद्दधक स्प� करता येतील.  

१)     राज्यकारभाराचा दर्ाथ खालाितो:-   
 लोकशाही शासनव्यिस्थेचा सिाभत मोठा दोष मानला जातो.  लोकशाही शासन व्यिस्थेस ‘ 

डोकी मोजणार े शासन’  असे स्िरूप प्राप्त झाल्यामळेु लोकशाही शासन व्यिस्थेतील 
राज्यकारर्ाराचा दजाभ मोठ्या प्रमाणात खालािलेला द्ददसतो.  कारण लोकशाहीत कायभ 
क्षमतेपेक्षा लोकद्दप्रयतेला ि गुणिते्तपेक्षा िहुमताला अद्दधक प्राधानय प्राप्त होत असल्या कारणाने 
लोकाननुय करणार े लोकप्रद्दतद्दनधींचे फािते. अलीकडच्या काळात लोकप्रद्दतद्दनधींमध्ये 
गनुहेगारी, भ्र�ाचारी प्रितृ्तीच्या प्रद्दतद्दनधींची संख्या मोठ्या प्रमाणात िाढलेली द्ददसते.  या 
सिाभचा पररणाम राज्यकारर्ाराचा दजाभ खालािण्यात होतो.  

२)   झंुडशाही तील रूपांतरण:- 
 लोकशाही शासन व्यिस्था ही िहुमताच्या अद्दधक आहारी गेली की लोकशाहीचे झुंडशाही मध्ये 

रूपांतर होण्यास फारसा अिधी लागत नाही.  ही त्यामळेुच  अररस्टॉटल सारख्या तत्त्ििेत्त्याने 
लोकशाही अशदु्ध शासन प्रकार मानले होत.े  िहुमताच्या आहारी जाऊन राज्यकते सारासार 
द्दिचार करण्याची तसदी न घेता गदीच्या मानसशा�ात िळी पडताना द्ददसतात.  त्यामळेु 
लोकशाहीत कायद्याचे, नयायाचे राज्य द्दनमाभण होण्याऐिजी झुंडीचे राज्य अद्दस्तत्िात येते.  

३)   अज्ञािी व्यक्तींची सत्ता:- 
  लोकशाही शासन पद्धतीत सािभद्दत्रक प्रौढ मताद्दधकार ‘ एक व्यक्ती एक मत’  या तत्त्िाने 

कायाभद्दनित झाल्यानंतर िहुमताच्या तत्त्िास कमालीचे महत्त्ि आले.  सिभसाधारणपणे 
कोणत्याही समाजात सद्गणुी, ज्ञानी व्यक्तीपेक्षा अज्ञानी ि गुनहेगार व्यक्तींची संख्या अद्दधक 
असलेली द्ददसते.  सिाांच्या मतांच्या मूल्यांना समान दजाभ प्राप्त झाल्यामळेु द्दनणभय प्रद्दिया 
राजकीय सत्तास्थाने यापासून समाजातील सद्गणुी, ज्ञानी माणूस पारखा होत असललेा. 
आपणास द्ददसतो.  त्यामळेु राजकारण हा िदमाशांचा एक प्रकार े अड्डा िनत असललेा 
प्रत्ययास येतो.  एकंदरीत अज्ञानी लोकांच्या हाती सत्ता जाणे हा लोकशाहीचा एक महत्त्िाचा 
दोष मानािा लागेल.  
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४)  बहुित िाल्यांची हुकूिशाही:- 
  लोकशाहीचे टीकाकार लोकशाही शासन व्यिस्थेचे िणभन िहुमत िाल्यांची हुकूमशाही असेच 

करतात.  कारण लोकशाही शासन व्यिस्थेचा सत्ता व्यिहार हा मूलतः िहुमत द्दमळद्दिण्याचा ि 
ते द्दटकून राहािे यासाठी केल्या जाणाऱ्या खटाटोपींचा खेळ आहे.  िहुमतासाठी प्रलोर्ने, 
आश्वासने, घोषणा यासारख्या लोकाननुयी  साधनांचा अिलंि केला जातो.  प्रत्येक िाि ही 
िहुमताच्या आधार ेठरणार असल्यामळेु िहुमताच्या आधार े‘ हम कर ेसो कायदा’  ही प्रितृ्ती 
अद्दधक िळािते.  अशा पररद्दस्थतीत सािभमत, संमती, लोकर्ािना यापेक्षाही ही िहुमताच्या 
िळािर राज्यकारर्ार करण्याची प्रितृ्ती िळािते हा लोकशाहीचा एक महत्त्िाचा दोष होय.  

५)   धोरणात्िक सातत्याचा अभाि:- 
  लोकशाही शासन पद्धतीमध्ये सातत्याने द्दनिडणकुांच्या या माध्यमातून सत्तांतर े घडून 

येतात.  सते्तिर येणार ेराजकीय पक्ष यांच्यामध्ये स्पधाभत्मकता ि धोरणां संिंधीची  तफाित 
मोठ्या प्रमाणात असते.  त्यामळेु निा पक्ष सते्तिर आला की तो निे धोरण स्िीकारतो.  प्रत्येक 
राजकीय पक्ष आपला पक्षीय अजेंडा कायाभद्दनित करण्यासाठी आग्रही असतो.  त्यामळेु िहुतांश 
िेळा मागील सरकारांनी सरुू केलेले प्रकल्प, योजना या अधभिट अिस्थेत राहतात.  िेळ पसैा 
यांचा अपव्यय तर होतोच परतं ु धोरणात्मक द्दिश्वासहायभता ही गमािली जाते.  ज्याचा 
आंतरराष्ट्रीय पातळीिर देशात मोठा फटका िसू शकतो.  

६)   प्रसारिाध्यिांची दुटप्पी भूनिका :- 
 प्रसार माध्यमां ना  लोकशाहीचा चौथा स्तंर् म्हणून गौरद्दिले जात असले तरी समकालीन 

संदर्ाभमध्ये ितृ्तपते्र ि प्रसारमाध्यमे हा लोकशाही शासन व्यिस्थेतील एक महत्त्िाचा दोष म्हणून 
पढेु आला आहे.  लोकशाहीच्या टीकाकारांनी या दोषास लक्ष केलेले द्ददसते.  ितृ्तपत्रांमळेु आज 
लोकशाही शासन व्यिस्थेत दोष द्दनमाभण होताना द्ददसतात कारण ितृ्तपते्र िा  प्रसारमाध्यमेही 
कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्ष िा  द्दिचारधारशेी िांद्दधलकी मानणार ेआहेत.  त्यामळेु त े
पूिभग्रहदूद्दषत ि द्दिपयाभस्त माद्दहती िाचकांपयांत पोहोचद्दितात.  अशा पद्धतीच्या पूिभग्रहदूद्दषत ि 
द्दिपयाभस्त माद्दहतीच्या आधार ेनागररक आपली मते िनितात जी द्दनद्दितच देशाच्या दृ�ीने पूरक 
नसतात.  लोकशाही शासन व्यिस्थेत राज्यकत्याांकडून प्रसारमाध्यमांचा होणारा द्दिकृत िापर 
हा लोकशाहीतील एक महत्त्िाचा दोष म्हणून पढेु आला आहे.  

७)  सदोर् नििडणूक पद्धती:-  
  द्दनिडणकुा हा लोकशाहीचा आत्मा मानला जातो.  द्दनिडणकुांच्या माध्यमातून लोकशाही 

खऱ्या अथाभने द्दजिंत राहते ि कायाभद्दनित होते.  मात्र लोकशाही शासन व्यिस्थेत आयोद्दजत 
केल्या जाणाऱ्या द्दनिडणूक प्रणालीिर टीकाकार टीका करताना आढळतात.  लोकशाही शासन 
व्यिस्थेतील द्दनिडणकुांच्या आयोजनामध्ये गनुहेगारी,  ��ाचार, मतदारांना आकद्दषभत 
करण्यासाठी दाखिली जाणारी द्दिद्दिध प्रलोर्ने,जात, धमभ, र्ाषा,  प्रांत यासारख्या संकुद्दचत 
घटकांना द्दमळणार ेप्रोत्साहन यामळेु द्दनिडणकुांच्या माध्यमातून खऱ्या अथाभने ‘ जनादेश’  प्राप्त 
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होत नाही.  नाही जे काही द्दनिडणकुीतून व्यक्त होते ते एक प्रकार ेमनी, मसल्स, माद्दफया या 
घटकांच्या शक्तीचे आद्दिष्ट्करण असते.  

८)  खनचथक शासि पद्धती:-  
  लोकशाही हा शासन प्रकार हा जगातील सिाभत खद्दचभक शासन प्रकार मानला जातो.  कारण 

लोकशाही शासन व्यिस्थेत द्दनिडणकुांचे आयोजन, प्रद्दतद्दनधींचे िेतन, र्ते्त, अद्दधिेशने, 
इत्यादी संदर्ाभत होणारा खचभ हा प्रचंड असतो.  त्यामळेु लोकशाही हा शासन 
प्रकार  कायाभद्दनित ठेिणे हे प्रचंड खद्दचभक कायभ ठरते.  लोकांच्या मूलरू्त गरजांची, द्दिकास 
कामांची पूतभता करण्यापेक्षाही लोकशाही शासन व्यिस्थेतील प्रतीकांना, संस्था ि व्यिस्थांना 
सांर्ाळण्यात शासनाकडून अद्दधक खचभ केला जातो.  

९)   ��ाचार:- 
  लोकशाही ि भ्र�ाचार हे अद्दर्नन अंग असािेत इतपत लोकशाही शासन व्यिस्थेत भ्र�ाचार 

फोफािलेला आढळतो. लोकशाहीमध्ये प्रशासकीय ि राजकीय भ्र�ाचार मोठ्या प्रमाणात 
िाढल्यामळेु लोकशाही शासन व्यिस्था ही सिभसामानय जनतेसाठी गैरसोयीची ि शोषण 
करणारी व्यिस्था िनलेली द्ददसते.  

लोकशाहीच्या  यशस्टिी ते कररता आिश्यक घटक:- 

लोकशाही हा शासन प्रकार यशस्िी होणे कररता काही पूिभअटी मानय करणे गरजेचे ठरते.  त्यातील 
काही आिश्यक घटक पढुील मदु्द्यांच्या आधार ेअद्दधक स्प� करता येतील.  

१)  सािथर्निक नशक्षणाची उपलब्धता:- 
  लोकशाही शासन व्यिस्था यशस्िी होणे कररता त्या देशांमध्ये द्दशद्दक्षत जनता असणे आिश्यक 

मानली जाते.  

 योग्य-अयोग्य, खरखेोटे, चांगले-िाईट यातील फरक करण्याची क्षमता द्दशक्षणातून अद्दधक 
प्रगल्र् होऊ  शकते.  द्दशक्षणातून लोकशाहीसाठी आिश् यक असणाऱ्या तत्ि ि मूल्यांची 
रुजित करणे ही सहज शक्य होऊ शकते.  त्यामळेु लोकशाही हा  शासन प्रकार यशस्िी 
करण्याकररता सािभजद्दनक द्दशक्षणाची उपलब्धता हा घटक महत्त्िाचा मानला जातो.  

२)   लोकशाही सिार्ाची उभारणी:- 
  लोकशाही हा मूलतः शासन प्रकार असला तरी तो कायाभद्दनित होत असताना लोकशाही हे 

जीिन मूल्य समाज जीिनात आत्मसात केले जाणे ही द्दततकेच महत्त्िाचे मानले 
जाते.  लोकशाहीची तत्िे ही समाज जीिनाची तत्ि िनणे,  व्यक्तींनी त्यास आपली जीिनपद्धती 
मांडणे त्या दृ�ीने आिश्यक ठरते. म्हणून डॉ.  िािासाहेि लोकशाहीचा द्दिचार शासन 
पद्धतीपेक्षा जीिन पद्धतीच्या या अंगाने अद्दधक करतात ि सामाद्दजक लोकशाहीचा आग्रह 
धरतात.  त्यामळेु लोकशाही द्दनष्ट समाज तयार करणे हे लोकशाहीच्या यशस्िीतेसाठी 
अपररहायभ ठरते.  
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३)   आनर्थक सितेची प्रनतष्टापिा:- 
  लोकशाही शासन व्यिस्थेस   सिभद्दधक धोका द्दनमाभण करणारा घटक म्हणून आद्दथभक द्दिषमता 

या घटकाकडे पाद्दहले जाते.  केिळ राजकीय समता प्रस्थाद्दपत करून लोकशाही शासन 
व्यिस्थेद्दिषयी आदर ि द्दिश्वास द्दनमाभण करणे शक्य होत नाही.  आद्दथभक द्दिषमता देशात मोठ्या 
प्रमाणात कायम राद्दहली तर आद्दथभक द्दिषमतेची झळा सहन करणार ेसमाज घटक लोकशाहीचा 
डोलारा उध्िस्त करू शकतात.  लोकशाही यशस्िी होणे कररता नागररकांना योग्य सिड, 
फुरसतीचा िेळ ि मूलरू्त गरजांच्या पूतभते पासून ची मकु्ती आिश्यक असते.  आद्दथभक 
द्दिषमतेमळेु नागररक आपल्या सामाद्दजक ि राजकीय जिािदाऱ्या सयुोग्य पद्धतीने पार पाडू 
शकणार नाही.  त्यामळेु लोकशाही यशस्िी करण्याकररता आद्दथभकसमता या घटकांची द्दनिांत 
गरज असते असे मानले जात.े  

४)  कायदा ि सुव्यिस्टर्ेचे अनस्टतत्ि:- 
  कायदा ि सवु्यिस्था हे लोकशाही शासन व्यिस्था कायभद्दनित करणार े महत्त्िाचे घटक 

होत.  अंतगभत िंडाळी, असंतोष, यादिी अशा पररद्दस्थतीत लोकशाही शासन व्यिस्था, 
लोकशाही मूल्य कायभरत होऊ शकत नाहीत.  त्यामळेु लोकशाही शासन व्यिस्थेत ही अशा 
पररद्दस्थती ची द्दस्थती उत्पनन झाली तर लोक द्दनिाभद्दचत सरकार आणीिाणीच्या अद्दधकारांचा 
अिलंि करून काही काळासाठी लोकशाही शासन व्यिस्था स्थद्दगत करून कायदा ि 
सवु्यिस्था प्रस्थाद्दपत करण्याचा प्रयत्न करतात.  एकंदरीत लोकशाहीच्या यशद्दस्ितेकररता 
कायदा ि सवु्यिस्था या घटकांची आिश्यकता असते.  

५)   सािानर्क स्टतरािर निशेर् अनधकारांचा अभाि:-  
 लोकशाही ही केिळ राजकीय स्तरािर कायभरत असून चालत नाही.  ही लोकशाही यशस्िी 

होणे कररता द्दतचा सामाद्दजक ि आद्दथभक आशयही अद्दधक सजग ि समदृ्ध होण्याची आिश्यकता 
असते.  सामाद्दजक स्तरािर द्दिशेष अद्दधकार िा  दजाभ असणारा िगभ अद्दस्तत्िात असेल तर त े
लोकशाहीच्या मागाभतील एक महत्त्िाचा अडथळा ठरते . जसे की पारपंररक र्ारतीय 
समाजरचनेत ब्रा�ण हा िगभ द्दिशेष अद्दधकार असणारा िगभ होता जो र्ारताच्या सामाद्दजक 
सािभर्ौमत्िा च्या मागाभत ि सामाद्दजक लोकशाहीचा प्रसार होण्यात कायमचा अडथळा  ठरलेला 
द्ददसतो.  त्यामळेु लोकशाहीच्या यशद्दस्ितेकररता सामाद्दजक स्तरािर द्दिशेष अद्दधकारांचा 
अर्ाि असलेल्या िगभ आिश्यक घटक मानला जातो .  

६)  सुयोग्य िेतृत्ि:- 
  नेततृ्ि हा कोणत्याही राजकीय व्यिस्थेतील एक महत्त्िाचा घटक मानला जातो.  लोकशाही 

शासन व्यिस्थेच्या द्दिकासात राजकीय नेततृ्िाची रू्द्दमका अद्दधकच महत्त्िपूणभ मानली 
जाते.  द्दिशेषतः लोकशाहीचा प्राररं् होत असलेल्या देशांमध्ये नेततृ्िाची रू्द्दमका ही अद्दधकच 
जिािदारीची ठरते.  जसे की र्ारतात लोकशाहीची रुजिात होण्यात पंद्दडत जिाहरलाल नेहरू 
यांचे लोकशाहीिादी नेततृ्ि उपयकु्त ि पूरक ठरले . अनयथा र्ारतात लोकशाहीची रुजिुात 
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होणे शक्य झाले नसते.  नेततृ्िाच्या िाितीत लोकशाही शासन व्यिस्थेत एक धोका काय 
म्हणतो तो म्हणजे द्ददव्य िलयी  नेततृ्िाचा. द्ददव्य  िलयी  नेततृ्िाच्या िरुख्याखाली 
लोकशाहीचे हरण होऊ शकते.  त्यामळेु सिभसामानय जनता कोणत्याही नेत्याच्या 
अलौद्दककतेिर   र्ाळणारी असता कामा नये. एकंदरीत लोकशाहीत लोकमता िर आधाररत 
सयुोग्य नेततृ्ि द्दनमाभण झाले तर लोकशाही अद्दधक गतीने द्दिकद्दसत होऊ शकते.  

७)  प्रसार िाध्यिांचे  स्टिातंत्र्य :- 
  प्रसार माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंर् मानली जातात.  प्रसारमाध्यमे हे लोकमत 

घडद्दिण्याचे,  शासनािर अंकुश ठेिण्याचे ही कायभ पार पाडत असतात.  प्रसारमाध्यमांना 
आपले कायभ द्दनधोकपणे पार पाडता यािे,  मकु्तपणे द्दिचार अद्दर्व्यक्त करता यािेत याकररता 
ितृ्तपत्रांना स्िातंत्र्य असणे अपेद्दक्षत असते.  कोणत्याही पररद्दस्थतीत सरकार कडून ितृ्तपत्रांची 
गळचेपी होता कामा नये.  त्यामळेु प्रसारमाध्यमांच्या स्िातंत्र्य ि कतभव्यािर त्या देशातील 
लोकशाहीचे र्द्दितव्य अिलंिून असते असे म्हटल ेजात.े  प्रसारमाध्यमे सरकारी मालकीची 
असतील, राज्यकत्याांचे अंद्दकत असत तील तर त्या देशात लोकशाही शासन व्यिस्था 
द्दिकद्दसत होऊ शकत नाही.  

८)   सते्तचे निकें द्रीकरण :- 
 द्दिकें द्दद्रत सत्ता ि अद्दधकार हे लोकशाही शासन व्यिस्थेचे एक महत्त्िाचे तत्त्ि आहे.  आहे 

त्यामळेु लोकशाही शासन व्यिस्था यशस्िी होण्याच्या दृ�ीने त्या शासन व्यिद्दस्थत अद्दधकार 
ि सते्तचे द्दिकें द्रीकरण हा घटक प्रगल्र् होणे आिश्यक मानले जाते.  सत्ता द्दिर्ाजनाचे तत्ि, 
संद्दिधानाचे शे्रष्टत्ि, स्थाद्दनक स्िराज्य संस्थांची स्िायत्तता, नयायालयीन पनुद्दिभलोकनाचे  तत्ि 
या सारख्या घटकांच्या माध्यमातून सते्तचे द्दिकें द्रीकरण व्यिस्था प्रगल्र् असेल तर लोकशाही 
शासन व्यिस्था यशस्िीररत्या कायभरत राहू शकते.  

९)   प्रबळ निरोधी पक्षांचे अनस्टतत्ि:- 
  राजकीय पक्षांना लोकशाही शासन व्यिस्थेत  समदु्राच्या लाटांची उपमा द्ददली 

जाते.  समदु्रातील लाटा ज्याप्रमाणे समदु्रातील पाणी द्दजिंत ठेिण्याचे कायभ करतात त्याप्रमाणे 
राजकीय पक्ष लोकशाही शासन व्यिस्थेत लोकमत द्दजिंत ठेिण्याचे कायभ पार 
पाडतात.  लोकशाहीमध्ये शांततामय मागाभने सत्तांतर घडिून आणणे, राज्यकारर्ार प्रत्यक्षात 
कायाभद्दनित करण्याचे कायभ राजकीय पक्षांच्या माध्यमातूनच पार पाडल े जाते.  लोकशाही 
कायाभद्दनित करण्यासाठी जशी सत्ताधारी राजकीय पक्षांची रू्द्दमका महत्त्िाची असते तशीच 
लोकशाही यशस्िी होणे कररता त्या देशात प्रिळ द्दिरोधी पक्षाची ही द्दनरांता आिश्यकता 
असते.  ह ेप्रिळ द्दिरोधी पक्षांमळेु सत्ताधारी राजकीय पक्षािर अंकुश राहतो ि जनकल्याणकारी 
धोरणे रािद्दिण्यास तो पक्ष िांधील राहतो असे प्रत्ययास येते.  एकंदरीत लोकशाही यशस्िी 
होणे कररता द्दिरोधी पक्षांचे अद्दस्तत्ि हा घटक महत्त्िाचा ठरतो.   
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३.४ नबगर लोकशाही व्यिस्टर्ा:- 

 द्दिगर लोकशाही व्यिस्था िा सिांकष िादी राज्य हे आधदु्दनक अद्दधकारशाही राज्याचा एक महत्त्िाचा 
प्रकार म्हणून पढेु आला आह.े  आजचे जग लोकशाहीचे जग म्हणून ओळखले जात असले तरी जगात 
सिभकष िादी शासन पद्धतीचे प्रमाणही मोठे आहे.  त्यादृ�ीने द्दिगर लोकशाही शासन व्यिस्थेचा 
अभ्यास ही महत्त्िाचा ठरतो.  

सिंकर् िादी राज्य सकंल्पिा अर्थ:- 

 शब्द कोशामध्ये सिांकष स्िाद ही संकल्पना पढुील प्रमाणे स्प� केलेली आढळते.  

 “सिांकष िादी राज्य लोकांच्या िैयद्दक्तक आद्दण सामाद्दजक जीिनािर द्दनयंत्रण ठेितात.  त्यांच्याकडे 
एिढे राजकीय सत्ता असते की कुठल्याही व्यक्तींना द्दकंिा समूहांना द्दनणभय घेण्याची मोकळीक राहत 
नाही.”  

 सिंकर् िादी राज्याचे स्टिरूप:- 

  सिांकष िादी राज्याचे स्िरूप पढुील मदु्द्यांच्या आधार ेअद्दधक स्प� करता येईल.  

१)   कें द्रीभूत:- 
  सिांकष अद्दधराज्य आहे उदारमतिादी लोकशाही राज्यापेक्षा िेगळे असून यात प्रामखु्याने 

राज्याची सत्ता, द्दनरपेक्ष ि द्दनरकुंश स्िरूपाची असते.  सिांकष पद्धतीची राज्यव्यिस्था 
मानिाच्या संपूणभ जीिनास  सिांकष ररत्या द्दनयंद्दत्रत करण्याच्या तत्त्िास मानयता देते.  यादृ�ीने 
हेगले चे द्दिधान महत्त्िाचे ठरते.  हेगेल म्हणतात, “ रू्तलािरील देिाचे िास्तव्य म्हणजे राज्य 
होय.”  सिांकष िादी राज्यांमध्ये राजकीय अद्दधसत्ता एका व्यक्तीकडे िा एका राजकीय पक्षाकडे 
असते.  लोकशाही  राज्याच्या अगदी उलट पररद्दस्थती सिांकष िादी राज्यव्यिस्थेत 
असते.  चीन, इराण,  क्यिुा, सौदी अरदे्दिया या देशांमधील राज्यव्यिस्था या दृ�ीने उदाहरण 
म्हणून सांगता येईल.  

२)   एकतंिी:- 
  हुकुमशाही शब्दाचा प्रयोग साधारणतः अशा संदर्ाभच्या अनुषंगाने केला जातो द्दजथे  एखादी 

व्यक्ती आपल्या द्दिलक्षण नेततृ्िाच्या माध्यमातून लोकद्दप्रयता ि सैनयाच्या संघटनेिरील 
द्दन�ेच्या आधारािर संद्दिधाद्दनक व्यिस्था पूणभतः नेस्तनािूत करून सते्तिर आपला अद्दधकार 
प्रस्थाद्दपत करत असत.े  सिांकष िादी व्यिस्था प्रामखु्याने प्रथम महायदु्धानंतर जगात प्रचद्दलत 
झाल्या.  

 सिांकष  िादी राज्य इटलीत  फॅसीझम च्या स्िरूपात, जमभनीत  नाझीझम  ि   सोद्दव्हएट 
रद्दशयात  माक्सभिादाच्या स्िरूपात प्रत्यक्षात आले.   फॅद्दसस्ट ि नाझी  पेक्षा कम्यदु्दनस्टांची 
हुकूमशाही िेगळी असली तरी त्यांच्यात एक महत्त्िाचे  साम्य होते त ेम्हणजे सते्तच्या द्दिर्ागणी 



49

प्रकरण ३: राजकारण

ला द्दिरोध.  सिांकष  िादी राज्यांमध्ये एका पक्षाची एकतंत्री ि िंशपरपंरागत सत्ता 
असते.  राज्याचा सिभ कारर्ार सांर्ाळण्याची संपूणभ सत्ता एक तंत्राने चालते. यादृ�ीने 
मसुोद्दलनी म्हणतो, “  सिांकष िादी राज्यात सिभ राज्यांििलच असते , त्यात राज्यािाहेरचे 
आद्दण राज्याच्या द्दिरोधी काहीही नसते.”  

३)   तत्त्िज्ञािात्िक आधार:- 
  सिांकष  िादी राज्या  मागे तत्त्िज्ञानात्मक आधार ही स्प� आढळतो.  प्लेटो ने तत्त्िज्ञ 

राज्यकत्याभ च्या माध्यमातून सिांकष िादाचे  तत्िज्ञान प्रस्ततु केले तर सामूद्दहक ईहा  या 
संकल्पनेच्या माध्यमातून अद्दनयंद्दत्रत सत्ता समथभनीय ठरिली.   हॉब्जन सामाद्दजक कराराची 
मांडणी करतांना लेद्दिएथन च्या माध्यमातून अद्दनयंद्दत्रत राजेशाहीचे समथभन केले.  हेगेल ने 
आदशभिादी द्दचंद िादाची मांडणी करून राज्यात सिभकष स्िरूप िहाल केल.े  एकंदरीत सिभकष 
िादी द्दिचारांमागे तत्त्िज्ञानात्मक पाया ही र्क्कम आढळतो.  

 सिंकर् िादी राज्याची िैनश�्ये:- 

 सिांकष  िादी राज्याची मूलरू्त स्िरूपाची िैद्दश�्ये पढुीलप्रमाणे मांडता येतील.  

१)   एका पक्षाची हुकूिशाही:-  
  सिांकष िादी राज्यव्यिस्थेत राजकीय पक्ष अद्दस्तत्िात असतो.  मात्र देशात एकाच राजकीय 

पक्षाचे अद्दस्तत्ि असते.  इतर पक्षांना मानयताही नसते.  सिभकष िादी राज्यव्यिस्थेच्या 
सिोच्च नेततृ्िाचा एक राजकीय पक्ष कायभरत असतो.  देशातील मोजकेच लोक त्यात कायभरत 
असतात.  या राजकीय पक्षातील सिाभत िरच्या दजाभचे शे्रष्टी  सिभ द्दनणभय प्रद्दिया पार 
पाडतात.  या एकमेि राजकीय पक्षाचे संपूणभ राजकीय सते्तिर एकतंत्रीय  शासन प्रस्थाद्दपत 
झालेले असते.  चीनमधील कम्यदु्दनस्ट पक्ष हा या दृ�ीने महत्त्िाचे उदाहरण होय.  

२)    भीतीयुक्त पद्धतीचा िापर:- 
  सिांकष द्दशिाजी राज्यव्यिस्थेत नागररकांमध्ये र्ीतीयकु्त िातािरण कायम ठेिण्याचा सतत 

प्रयत्न केला जातो.  त्यासाठी नागररकांची ितृ्ती, द्दिचार प्रद्दिया यािर संपूणभ द्दनयंत्रण ठेिले 
जाते.  गपु्त पोद्दलस ि पक्ष कायभकते याद्वार ेपूणभ द्दनयंत्रण युक्त िातािरण राज्यांमध्ये द्दनमाभण केले 
जाते.  एकंदरीत सिांकष िादी राज्यव्यिस्थेचे स्िरूप ह े पाळत खोर राज्यव्यिस्थेचे असे 
म्हणतात.  

३)  प्रसार िाध्यिांिर नियंिण:- 
 सिांकष िादी  राज्यव्यिस्थेत प्रसार माध्यमे  ही राज्याची मालकीची राहतील याची काळजी 

घेतली जाते.  काही प्रसार माध्यमे स्ितंत्र िा  खासगी असली तरी सरकारी देखरखेीखालीच 
कायभरत ठेिली जातात.  प्रसारमाध्यमाच्या कडून राज्य द्दिरोधी कोणतीही कृती  िा  द्दिचार 
केला जात नाही याची सातत्याने  खातरजमा केली जाते.  एकंदरीत प्रसारमाध्यमांिर संपूणभ 
द्दनयंत्रण हे सिभ सिांकष िादी राज्य व्यिस्थेचे एक महत्त्िाचे तत्त्ि होय.  



50

तलुनात्मक राजकारण

४)  सैन्य ि श� या िरील नियंिण:- 
  सैनय ि श� दल हे सिभ  सिांकशिादी राज्याच्या द्दनयंत्रणाखालीच  कायभरत असते.  सिोच्च 

नेता हा थेट सैनय दलाचा प्रमखु असतो.  द्दतनही दलांचे सैनय,  सिभ प्रकारचे देशातील श�े 
यािर शासनाचे ि पक्षाचे संपूणभ द्दनयंत्रण प्रस्थाद्दपत झालेले असते.  पक्षातील शे्र�ी ि लष्ट्कर 
प्रमखु हे एकमेकांशी संिंद्दधत असतात.  

५)   अर्थव्यिस्टर्ेिर सपंूणथ िालकी /  नियंिण:- 
 सिांकष िादी राज्य व्यिस्थेमध्ये अथभव्यिस्थेिर मागभदशभन ि द्दनयंत्रण करण्याचे कायभ 

प्रशासनाच्या माफभ त केले जाते.  त्यासाठी कमी द्दन� शासन पद्धतीमध्ये कें द्रीरू्त द्दनयोजनाचा 
स्िीकार करण्यात येतो.  सिांकष िादी राज्यामध्ये आद्दथभक के्षत्रातील उत्पादन, 
द्दिर्ाजन,  व्यापार इत्यादी सारख्या प्रमखु आद्दथभक िािींिर संपूणभ द्दनयंत्रण असते.  

६)   एक सत्तािादी सिार्:- 
  सिांकष िादी राज्यव्यिस्थेत राज्य या घटकास सिभव्यापी महत्त्ि द्ददले जाते.  राज्य म्हणजचे 

सिभ काही इतर सामाद्दजक  संघटनांचे स्थान एक तर दयु्यम ठेिले जाते िा  त्यांना परिानगी 
नाकारली जाते.  सिांकष िादी राज्यात व्यक्ती स्िातंत्र्यास कोणताही िाि नसतो.  पक्षाचे 
सिभ  िाङमय, लेखन, प्रचार, पक्षशे्रष्टींच्या कृती, दृद्द�कोन ि एकूण व्यक्ती जीिनािर संपूणभ 
द्दनयंत्रण असते.  सिांकष िादी राज्य व्यिस्थेमध्ये राज्यास सिोच्च ि व्यक्तीस दयु्यम स्थान 
द्ददले जाते.  

७)   सिस्टयांिधूि उदय:- 
 सिांकष िादी राज्याच्या  उदयामागे समस्यांमधून उदय हा घटक एक सामानयतः समान रीतीने 

आढळतो.  सिांकष िादी राज्याचा उदय प्रस्थाद्दपत व्यिस्थेत  ज्या समस्या द्दनमाभण झालेल्या 
असतात त्यांना प्रद्दतकार करण्यातून सिांकष  िादी शासनव्यिस्थेचा उदय होतो.  त्यामळेु 
सिांकष िादी राज्यव्यिस्थेस ‘ िायसेस गव्हमेंट’  असेही संिोधले जाते.  

८)  राज्य हचे साध्य :- 
  सिांकष िादी राज्यव्यिस्थेच्या दृ�ीने राज्य हे सिभशे्रष्ट असून तेच एकमेि साध्य होईल असे 

मानले जाते.  ह्मामळेु राज्यासाठी व्यक्तीने आपले सिभस्ि त्यागण्यासाठी कायम  तत्पर असािे 
असा आग्रह धरला जातो.  

९)  युद्ध ि साम्राज्यिादास िहत्त्िाचे स्टर्ाि:- 
 यदु्ध ि साम्राज्यिाद हे सिांकष िादी राज्याचे आत्मतत्त्ि मानले जाते.  सिांकष िादी शासन 

करते राज्याचा द्दिकास घडून येण्याकररता यदु्ध ि साम्राज्यद्दिस्तार या दोनही घटकांना 
अपररहायभ मानतात. ‘ �ीस जसे माततृ्िा द्दशिाय पूणभत्ि नाही तसे राष्ट्रास यदु्धा द्दशिाय पूणभत्ि 
नाही’  हे मसुोद्दलनी चे द्दिधान या दृ�ीने िोलके आहे. 
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१०)  नशस्टत, निग्रह ि ध्यास िहत्त्ि:- 
  सिांकष िादी राज्य कडिी द्दशस्त, द्दनग्रह ि ध्येयपूती यांना अद्दतशय महत्त्ि देते.  राज्याचा 

द्दिकास करण्याकररता  पाशिी िळाचा िापर ,  दमनतंत्राचा िापर ि व्यक्ती स्िातंत्र्यािरील 
िंधने अत्यािश्यक ठरिण्यात येतात.  

३.५   सारांश :- 

 तलुनात्मक राजकारण या अभ्यास द्दिषयात संद्दिधान, संद्दिधान िाद, लोकशाही ि द्दिगर लोकशाही 
राज्यव्यिस्था हे महत्त्िाचे अभ्यास घटक असून आधदु्दनक राज्यशा�ाची व्याप्ती ि स्िरूप त्यामळेु 
अद्दधक प्रगल्र् झाले आहे.  आधदु्दनक काळात संद्दिधाद्दनक शासन ि संद्दिधान िाद सुसंस्कृत मानिी 
समाजाच्या द्दनद्दमभतीसाठी एक अपररहायभ घटक मानला जातो आहे तर लोकशाही ही शासन व्यिस्था 
जगर्रात सािभद्दत्रक स्िरूप धारण करत आह.े  लोकशाही या संकल्पनेचा जगर्रात व्यिस्था 
िा  शासन प्रकार म्हणून जेिढ्या गांर्ीयाभने द्दिचार होतो तेिढा गंर्ीर द्दिचार एक तत्ि प्रणाली म्हणून 
सैद्धांद्दतक पातळीिर झालेला द्ददसत नाही.  त्यामळेु लोकशाही शासन व्यिस्थेमध्ये अनेक अंतद्दिभरोध 
द्दनमाभण झालेले द्ददसतात.  यातून द्दनमाभण होणाऱ्या समस्यांची उत्तर ेशोधताना जनमानस ह ेसिांकष 
िादी शासनांना अनकूुल िनत जाते.  पररणामी आज जगात अनेक देशांमध्ये लोकशाही शासन 
व्यिस्था मोडीत द्दनघून सिांकष िादी राज्यव्यिस्थेचे स्िरूप ि प्रद्दतमान कायाभद्दनित होताना द्ददसते 
आहे.  ज ेमानिी समूहाच्या दृ�ीने द्दनद्दितच सखुािह नाही या  द्दनष्ट्कषाभप्रत आपण येतो.  

३.६   आपण काय नशकलो? 

प्र १ ला संद्दिधान िाद म्हणजे काय? संद्दिधान िादाचे महत्त्िाचे आधार िणभन करा.  

प्र २ रा  संद्दिधान ही संकल्पना स्प� करून संद्दिधान िादािर द्दनिंध द्दलहा.  

प्र ३ रा  संद्दिधान िादा समोरील आव्हानांची मांडणी करा.  

प्र ४ था   लोकशाही ही संकल्पना स्प� करून लोकशाही यशस्िी करण्यासाठी आिश्यक 
असणाऱ्या घटकांची मांडणी करा.  

प्र ५ िा  लोकशाही संकल्पनेचे परीक्षण करा 

प्र ६ िा   द्दिगर लोकशाही व्यिस्था यािर द्दनिंध द्दलहा 

 नटपा नलहा 

1.  संद्दिधान 
2.  संद्दिधान िाद 
3.  लोकशाही 
4.  द्दिगर लोकशाही  
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युनिट ४    

४  
POLITICAL PROCESS - राजकीय प्रक्रिया 

पाठाची रूपरशेा 

४.०  उनि� े

४.१. प्रास्तानिक 

४.२  निषय-नििेचि 
 ४.२.१ राजकीय पक्ष 
 ४.२.२ प्रभाि यंत्रणा 

४.३. गट, दबाि गट, नितसबंधंी गट 
 ४.३.१. दबाि गट  
 ४.३.२.  दबाि गट ि नितसबंधंी गट 
 ४.३.३. नितसबंंधी गट 

 ४.३.४. नितसबंंधी गट आनण राजकीय पक्ष यांतील फरक 

४.४. लोकमत : अर्थ, स्िरूप आनण प्रचार साधिे  

४.५. प्रचार/ प्रसार  साधिे 

४.६. िागरी समाज  

४.७. सामानजक चळिळी 

४.८. स्ियं-अध्ययिासाठी प्रश्न 

४.९. स्ियं-अध्ययि प्रश्नाची उत्तरे 

४.१०. सारांश 

४.११. सरािासाठी स्िाध्याय- 

४.१२. अनधक िाचिासाठी पुस्तके 

४.० उनि� े

या घटकाचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला  

*  राजकीय पक्ांचे वििरण करता येईल.  

*  गट, गटांचे प्रकार, वितसंबंधी गट, दबाि गट, यांचे �प�ीकरण करता येईल. 
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*  राजकीय पक् ि दबाि गट यांतील परस्परसंबंध ि फरक सांगता येईल. 

*  लोकमताची व्याख्या, लोकमताची संकल्पना ि लोकमत तयार करण्याबाबतची विविध साधने 
याबाबतचे स्िरूप स्प� करता येईल. 

४.१. प्रास्तानिक 

लोकशािी शासन व्यिस्थेत राजकीय िेतूच्या पूतततेसाठी लोकांना संघवटत करण्याची प्रविया म्िणून 
राजकीय संघटन याचा विचार केला जातो. सामावजक स्तरीकरणामळेु जाती वकंिा गट अवस्तत्िात 
येतात. व्यिसाय आवण आिडीनसुार विविध  गटसमाजात अवस्तत्िात येत असतात. गटांच्या 
वितांची पररपूती िा गटाचा उ�ेश असल्याने त्यांना वितसंबंधी गट असेिी संबोधले जाते. गटांच्या 
माध्यमातून लोक राजकारणात सिभागी िोतात. म्िणून राजकीय प्रवियेत गटांचा सिभाग मोठा 
असतो. 

समाजातील गटांची संख्या त्यांचे स्िरूप ि परस्परांतील संबधं यािर राजकारणाचे स्िरूप ि वतव्रता 
या बाबी अिलंबून असतात. वितसंबंधी गटांची संख्या ि त्याचे स्िरूप तसेच राजकीय पक्ाची 
संख्या, त्यांची कायतपद्दती यांना राजकीय प्रवियेत मित्त्ि असते. राजकीय पक् आवण गट लोकांना 
राजकीय िेतूच्या पूतततेसाठी संघवटत करीत असतात. लोकांच्या राजकीय सिभागाचे माध्यम म्िणून 
विविध प्रकारचे गट कायत करीत असतात. 

राजकारणाची साधने म्िणून राजकीय पक्, गट, दबाि गट, वितसंबंधी गट, प्रचार यंत्रणा, लोकमत 
यांचा समािेश िोत असतो. स्थावनक, प्रादेवशक गट राजकारणात मित्त्िाची भूवमका बजाितात. 
जातीधमातव्यवतररक्त कुठल्यािी सत्ताधारी राजकीय पक्ाशी अशा गटांचा संबंध येत असतो. त्यामळेु 
िे गट राजकारणाला िेगळे िळण लािू शकतात. या गटांचा प्रभाि जसा राजकारणािर पडतो तसा 
शासन व्यिस्थेिर वदसून येतो.पाविमात्य देशांतिी अशा गटांचे अवस्तत्ि वदसून येते.  

प्राचीन काळातिी सत्ता िस्तगत करण्यासाठी गटागटांत स्पधात वदसून येत असे. आधवुनक काळात 
या गटांची जागा राजकीय पक्ांनी घेतली आिे. लोकशािीत वकंिा कोणत्यािी शासनव्यिस्थेत 
राजकीय पक्ांची वनवमतती अपररिायत असते. कारण प्रावतवनधीक लोकशािीचा स्िीकार केल्यामळेु 
राजकीय पक्, दबाि गट यांची वनवमतती नैसवगतक बनते. प्रचार यंत्रणेच्या सािाय्याने लोकमताची 
जडण-घडण करून राजकीय सत्ता ना िस्तगत करतात. त्यातून िैध-अिैध स्िरूपाची राजकीय 
ताकद वनमातण केली जात असते. 

४.२ निषय-नििेचि 

४.२.१ राजकीय पक्ष : (Political Party)  

प्राचीन काळी सत्ता िस्तगत करण्यासाठी गटागटांत स्पधात िोती. परतं ुत्या गटाचे स्िरूप राजकीय 
पक्ांसारखे नव्िते. प्रावतवनवधक शासन संस्थेची वनवमतती झाल्यामळेु मतदानाच्या अवधकाराचा 
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विस्तार झाला. त्याबरोबर गटांचे स्िरूप बदलून गेले. त्या गटांच्या प्रकारांना आज आपण 'राजकीय 
पक्' असे म्िणतो. लोकशािी राजकीय व्यिस्थेत राजकीय पक् राजकारणाचे प्रमखु साधन असून 
राजकीय पक्, शासन व्यिस्थेचा अविभाज्य घटक असतो. राजकीय पक्ांमळेु शासनसंस्थेस 
वस्थरता प्राप्त िोते. शासनाच्या विविध घटकांत ससंुिाद घडिून राज्याचा विकास घडिून आणता 
येतो. 

(अ) राजकीय पक्ष : व्याख्या 

राजकीय पक्ांच्या विविध व्याख्या खालीलप्रमाणे- 

(१)  एडमंड बकथ  : “सिाांना मान्य अशा विवश� तत्त्िानसुार संघवटतररत्या प्रयत्न करून राष्ट्राचे 
वितसंिधतन करण्याच्या िेतूने एकत्र आलेल्या व्यक्तींची संघटना म्िणजे राजकीय पक् िोय." 

(२)  प्रा. गेटेल : “अवधक व्यापक ि समािेशक स्िरूपात लोकमत तयार करून शासकीय 
पातळीिर ते प्रत्यक्ात आणण्याचे कायत करणारा गट म्िणजे राजकीय पक्." 

(३)  मॅक आयव्िर : कािी तत्त्िांना/धोरणांना पावठंबा देण्यासाठी राजकीय पक् संघवटत झालेल े
असतात. ती तत्त्िे/धोरणे शासनाची उव��े व्िािीत यासाठी घटनात्मक मागातने प्रयत्न केला 
जातो. 

(४)  की : “जनतेच्या समस्यांचे धोरणात रूपांतर करणारी मूलभूत स्िरूपाची संघटना म्िणजे 
राजकीय पक् िोय.' 

(५)  ररग्ज : "विवधमंडळ सभासदत्िासाठी िोणाऱ्या वनिडणकुीत उमेदिार उभी करणारी संघटना 
म्िणजे राजकीय पक् िोय." 

(आ) राजकीय पक्षाच्या उदयाची कारणे 

राजकीय पक् वनवमतती िी स्िाभाविक घटना आिे. जॉजत िॉवशग्टन आवण मिात्मा गांधी यांनी 
मांडलेली 'पक् विरवित लोकशािी' िी कल्पना जगात कोठेिी अवस्तत्िात नािी. राजकीय पक् 
वनवमततीत खालील घटक कारणीभूत आिेत. 

(१)  माििाची िैसनगथक प्रिृत्ती : गट करणे िी मानिाची नैसवगतक प्रितृ्ती आिे. सामावजक 
जीिनाप्रमाणे राजकीय जीिनातिी गट असतात. या गटांच्या आधाराने माणूस आपल्या 
िेतपु्राप्तीसाठी संघर्त करतो. सिकायत करणे तसेच विरोधी प्रितृ्तीशी संघर्त करणे या मूलभूत 
प्रितृ्तीतून राजकीय पक् वनमातण झाले. 

(२)  माणसांचा स्िभाि : स्िभािाने िांवतकारक असणाऱ्या माणसांचा कल सद्यपररवस्थतीत 
बदलण्याकडे असतो. कािी वस्थवतवप्रय माणसे असणारी पररवस्थती वटकविण्याचा प्रयत्न 
करतात. व्यक्तींच्या स्िभािातील या फरकामळेु गट वनमातण िोतात. गटातून राजकीय पक् 
वनमातण िोतो. 
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(३)  आनर्थक नितसबंंध : राजकीय पक्ांमध्ये देशाच्या अथतव्यिस्थेविर्यक वभन्न-वभन्न 
दृव�कोनांतून राजकीय पक् वनमातण िोतात. गरीब िगत, आवथतक विर्मतेला विरोध, संपत्तीच्या 
कें विकरणाच्या विरोधात असतो. तर श्रीमंत िगत मकु्त या अथतव्यिस्थेचा परुस्कतात असतो. 
आवथतक व्यििारािर शासनाचे वनयंत्रण असािे असे गररबांना िाटते. त्यामधून राजकीय पक् 
वनमातण िोतात. 

(४)  सामानजक पररनस्र्ती : विवश� सामावजक िातािरणामळेु राजकीय पक् वनमातण िोतात. 
समाजासमोरील गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी राजकीय पक्ांची आिश्यकता असते. 
िातािरण बदलले तरी पक् वटकून राितात. 

(५)  िंशभेद, भाषाभेद, धमथभेद : धमत, भार्ा, िंश,संप्रदाय यांच्या भेदांमधून िेगिेगळे वितसंबंध 
वनमातण िोतात. त्यांचे वितसंबंध जपण्यासाठी राजकीय पक् उदयाला येत असतात. भारतात 
अनेक पक् वनमातण िोण्याचे मित्त्िाचे कारण िेच आिे. 

(६)  राजकीय िेतयांचा प्रभाि : स्थावनक, प्रादेवशक ि राष्ट्रीय पातळीिर राजकीय नेत्यांचा उदय 
िोत असतो. िे नेत े त्या-त्या गटांचे, भार्ेचे, जातीचे, िंशाचे, संस्कृतीचे, नेततृ्ि करीत 
असतात. नेत्यांच्या प्रभािामुळे अनयुायी वनमातण िोतात. अनयुायामधून राजकीय पक्ांची 
वनवमतती घडून येत असते. असे नेते राजकीय पक्ाचे आधारस्तंभ असतात, 

(इ)  राजकीय पक्षांची िैनश�्ये 

 राजकीय सत्ता वमळिून त्या सते्तद्वार े आपला कायतिम ि धोरण अंमलात आणणारी 
नागररकांची संघटना असे राजकीय पक्ाचे िणतन केले जाते. राजकीय पक्ांची विविध िैवश�्ये 
खालीलप्रमाणे 

(१)  िागररकांची सघंटिा : उव�� प्राप्तीसाठी राजकीय पक् वनमातण करणार े लोक संघवटत 
िोतात. त्यामळेु राजकीय पक्ांना स्थैयत आवण सामर्थयत लाभते. सितत्र राजकीय पक् कमी-
अवधक प्रमाणात ससंुघवटत असतात. 

(२)  पक्षाची धोरण निनमथती : कोणत्यािी राजकीय पक्ाला धोरणे आवण कायतिम असतात. 
आदशतिादी कल्पना असते. धोरणाबाबत मतवभन्नता असली तरी पक् सदस्यांत एकमत 
असािे, पक्ािर वनष्टा असािी तरच सिकायत िाढते. 

(३)  घटिातमक मागाथिे सत्ताप्राप्ती : शांततामय ि घटनात्मक मागातने सत्ताप्राप्ती करून धोरण 
अंमलात आणले जात.े त्यासाठी लोकमताचा पावठंबा लागतो. धोरण अंमलात आणण्यासाठी 
राजकीय सते्तची गरज लागते. राजकीय पक् सत्ता वमळिण्याचा आवण वटकिण्याचा प्रयत्न 
करतात. कारण सत्ता िे एक मित्त्िाचे साधन असते. 

(ई) राजकीय पक्षांची काये (Functions) 

(१)  नितसबंंधांचे सुसूत्रीकरण : सत्ता प्राप्त करण्याच्या उ�ेशाशी िी काये प्रत्यक् वकंिा अप्रत्यक् 
संबंवधत असतात. प्रत्येक समाजात विविध प्रकारचे वितसंबंध अवस्तत्िात असतात. 
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राजकीय पक् धोरणे आवण तत्त्िासाठी जनतेचा पावठंबा वमळिण्याचा प्रयत्न करतात. 
लोकमताच्या पावठंब्यामळेु राजकीय पक्ांना सामर्थयत प्राप्त िोते. जनतेसमोर प्रश्न मांडून 
अनकूुल लोकमत बनविणाचा प्रयत्न करतात. िततमानपत्र, जािीरसभा, इत्यादी माध्यमांचा 
िापर करतात. राजकीय पक् लोकमत घडविण्याचे प्रभािी साधन आिे. 

(२)  नििडणूक लढनिणे : वनिडणूक वजंकणे िा सत्ता प्राप्तीचा मागत आिे. राजकीय सामर्थयत 
वनिडणूक लढविताना िापरतात, त्यािेळी त े पक्ाचा जािीरनामा प्रवसद्द करतात. 
देशासमोरील प्रश्नांचा �व�कोन �प� करतात. प्रचारयंत्रणेमाफत त प्रचार घडिून आणतात. 
मतदारांचा पावठंबा वमळितात. पक्नेत्यांचा दौरा, वनिडणूक खचत वनधी याबाबत राजकीय पक् 
सतत कायतरत असतात. वनिडणूक वजंकून सत्ताप्राप्ती िे त्यांचे ध्येय असत.े 

(३)  राज्यकारभारात सिभाग : विवधमंडळात बिुमत प्राप्त करून आपला पक् सते्तिर 
आणण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. ते मंवत्रमंडळ बनिून राज्यकारभार करतात. सत्तारूढ पक् 
सते्तच्या माध्यमातून आपली ध्येयधोरणे अंमलात आणतो. राज्यकारभार करताना सत्ताधारी 
पक्ाची कसोटी लागते. राजकीय पक्ाकडे राजकीय कौशल्य ि प्रशासनाची माविती असणार े
नेते असािे लागतात, 

(४)  लोकमत सघंनटत करणे : राजकीय पक् पक्ाची धोरणे आवण राजकीय विचारप्रणालीच्या 
सािाय्याने जनतेचा पावठंबा वमळितात. लोकांच्या पावठंब्यामुळे राजकीय पक्ांना सामर्थयत प्राप्त 
िोते. जािीर सभा, पररसंिादातून लोकमत घडितात देशासमोरील गंभीर प्रश्न जनतेसमोर 
मांडतात. 

(५)  निरोधी पक्ष म्िणूि कायथ : अल्पमतातील पक् विरोधी पक्ाची भूवमका पार पाडतो. सत्ताधारी 
पक्ािर अंकूश ठेिण्यासाठी विरोधी पक्ाची आिश्यकता असते. सत्ताधारी पक् अवनयंवत्रत 
आवण बेजबाबदार िोऊ नये यासाठी विरोधी पक्ाची गरज असते. विरोधी पक् 
राजकारणातील चकुा आवण दोर् जनतेसमोर मांडतात. लोकमत जागतृ करतात. विरोधी पक् 
पडछाया मंवत्रमंडळासारखे काम करतो. म्िणजे सत्तारूढ पक् अल्पमतात गेल्यास मंवत्रमंडळ 
बनविण्याची तयारी ठेितो.  

(६)  शासि आनण जिता यांतील दुिा : सत्तारूढ पक् शासकीय कायत ि धोरणे जनतेला 
सांगतात. पक्ाचे कायतकते शासनाने केलेल्या लोकोपयोगी कायातची माविती जनतेला 
कळवितात. यातून लोकांचा पावठंबा वमळवितात. विरोधी पक् सत्तारुढ पक्ाच्या चकुा आवण 
उवणिा जनतेसमोर मांडतात. लोकमत जागतृ आवण संघवटत करतात. जनमत लक्ात घेऊन 
सत्ताधारी पक् धोरण बदलतात. थोडक्यात, राजकीय पक्ामळेु जनता आवण शासन यांच्यात 
दिुा साधला जातो.  

(७)  शासकीय घटकांत सुसिंाद साधणे : कायतकारी मंडळ कायदेमंडळ आवण शासनाच्या 
विविध शाखांमध्ये राजकीय पक् ससंुिाद ठेितात. एकाच पक्ाचे मंवत्रमंडळ असल्यास 
सितसाधारण धोरणाबाबत मंत्रयांत एकिाक्यता आढळते. देशाचा कारभार सत्ताधारी पक्ाच्या 
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धोरणानसुार चालतो. बिुमतामळेु सत्ताधारी पक्ाचे धोरण सभासदांना मान्य असते. अशा 
ररतीने मंवत्रमंडळ ि विवधमंडळात ससंुिाद राितो. 

(८)  सघंटिातमक कायथ : राजकीय पक् देशात पक्ाच्या शाखा, उपशाखा उघडतात. 
उपशाखांमधून कायतकत्याांची भरती केली जाते. पदावधकाऱ्यांची वनिड केली जाते. अवधिेशन 
भरितात तेथे पक्ाची ध्येयधोरणे ठरितात. 

(९)  राजकीय पक्षाकडूि राजकीय नशक्षण : राजकीय पक् देशासमोरील राजकीय प्रश्नांची 
माविती जनतेला देतात. वनिडणकुीच्या काळात जनतेचे राजकीय वशक्ण िोते. जनता 
साितजवनक प्रश्नांत रस घेते. विविध पक्ांची ध्येयधोरणे याबाबत जनता विचार करते. 

(उ)  राजकीय पक्षाचे मित्त्ि 

 अिातचीन काळात लोकशािी स्िरूपाच्या राजकीय व्यिस्थेत पक् मित्त्िाची भूवमका पार 
पाडत असतात. वनिडणकुा लढविणे, कायतिमांची ससूुत्रता करणे, जनता ि शासन ह्मात दिुा 
प्रस्थावपत करणे, धोरण वनवित करणे आवण धोरणांची अंमलबजािणी करणे, इत्यादी 
स्िरूपाची काये राजकीय पक् करीत असतात. 

 लोकशािीत वकंिा सिांकर् राजकीय व्यिस्थेत राजकीय व्यिस्थेपेक्ा राजकीय पक्ालाच 
जास्त मित्त्िाचे स्थान प्राप्त झालेले असते. सिांकर् स्िरूपाच्या व्यिस्थेत मात्र एकाच 
राजकीय पक्ास मित्त्िाचे स्थान असते. विरोधी राजकीय पक्ास कोणतेच स्थान नसते. 
लोकांच्या व्यििाराला िळण लािण्याच्या दृ�ीने बळाचा िापर करण्यात येतो. वनिडणकुा 
नाम ह्मा नाममात्र स्िरूपाच्या असतात. राजकीय पक् ि विचारसरणी ह्मांची एक प्रकारची 
बांवधलकी असते. 

४.२.२ प्रभाि यंत्रणा 

संपूणत राजकारण िे संघर्तमय स्िरूपाचे असते. प्रत्येकाला असे िाटते की दसुऱ्याने त्याच्या 
म्िणण्यानसुार िागािे अशी त्याची खटपटिी असते. समाजातील गट सदस्य, त्यांचे नेते, राजकीय 
नेते त्या दृ�ीने आपल्याजिळ असलेल्या सित प्रकारच्या बौवद्दक ि भौवतक साधनसामग्रीचा उपयोग 
करीत असतात आवण वनणतय वनधातरण करण्याची जी पदे असतात ती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करीत 
असतात. राजकारणात अनेक पदे असतात. िी पद ेम्िणजे एक प्रकारची सत्ताच असते. ती िस्तगत 
करण्याच्या दृ�ीने इच्छूक व्यक्तींमध्ये वकंिा गटांमध्ये वकंिा राजकीय पक्ांमध्ये एकसारखा संघर्त 
चालू असतो. त्यात ज्याचा प्रभाि जास्त त्याला िी पद ेप्राप्त िोतात. शासन संस्था िी अशी एक 
यंत्रणा आिे की ज्याचा जास्त प्रभाि असेल त्याला आपले मत शासनयंत्रणेद्वार ेलोकांिर लादता 
येते. 

(अ) प्रभािाची व्याख्या 

प्रभाि म्िणजे व्यक्तीची इतरांच्या धोरणांना िेतूतः पररणामीत करण्याची क्मता. प्रभािधारक व्यक्ती 
िा गट समाजात सितच मूल्यांबाबत शे्रष्ट मानले जातात. प्रभािाची तीन िैवश�्ये आिेत. (१) प्रभाि 
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िा वकमान दोन व्यक्तींच्या आंतरसंबंधांिर आधाररत असतो. (२) प्रभाि संबंध प्रस्थावपत 
िोण्यासाठी प्रभाि धारकाचा िेतू मित्त्िाचा असतो. (३) साधन सामग्रीच्या विर्मतेमळेु कािी व्यक्ती 
अवधक प्रभािशाली तर कािी कमी प्रभािशाली तर कािी प्रभािशून्य असणे अपररिायत ठरते.  

िचतस्ि (डॉवमनन्स) ि प्रभाि या दोन्िी गो�ी पररणामांच्या दृ�ीने सारख्याच असतात. दोिोंद्वार ेएक 
व्यक्ती दसुऱ्या व्यक्तीच्या कृती, वनणतय, मते ि दृव�कोन यात बदल घडविते. पण प्रभािाचे िेगळेपण 
यात असते की बळ, धाकदपटशािी यापेक्ा यवुक्तिाद ि पाठपुरािा यािर त्याची वभस्त असते. प्रभाि 
पाडणारी व्यक्ती तावकत क यवुक्तिाद, नैवतक म�ुे, फायदे-तोटे सांगून अन्य व्यक्तींचा वनणतय प्रभावित 
करते. परतं ुप्रभावित िोणारी व्यक्ती आपला वनणतय घेण्यास स्ितंत्र असते. 

(आ) प्रभािाचे आधार 

प्रभािाचा संबंध सत्ता संबंधात वनमातण िोतो. िरचढ व्यक्तींना नेत्यांना, गटप्रमखुांना सत्ताधारक 
म्िणतात. तर त्यांच्या इच्छेनुसार िागणाऱ्या व्यक्तींना सत्ता ग्रािक म्िणतात. ि ेदोन्िी ज्या प्रसंगांत 
उपवस्थत असतील तेथेच सत्तासंबंध प्रस्थावपत िोतो. सत्ताधारक गट वकंिा राजकीय पक् 
सत्ताग्रािकािर म्िणजे अनयुायांिर वकंिा लोकांिर वकती प्रभाि पाडतो वकंिा िचतस्ि गाजवितो 
याचेिी मोजमाप करता येते. व्यक्तीचे गुण, वदव्यिलय, वशक्ण, आवथतक ि सामावजक स्थान, चाररत्रय, 
सांपवत्तक वस्थती परपंरागत प्रवतमा, इत्यादी प्रभािाचे आधार असून या गो�ींमळेु प्रभािधारकाचे 
म्िणजे नेत्याचे समाजातील ि राजकारणातील स्थान वनवित िोते. 

(१) प्रनतष्टा : प्रवतष्टा िा प्रभािाचा मित्त्िाचा आधार मानला जातो. दोन व्यक्तींबाबत इतर गो�ी 
जेव्िा सारख्याच असतात पण एकाची प्रवतष्टा दसुऱ्यापेक्ा अवधक असते. तवे्िा या अवधक 
प्रवतवष्टत व्यक्तींच्या संदेशांना संसूचन माध्यमाद्वार ेप्राधान्य वमळते आवण ती व्यक्ती िा नेता िा 
एखादा गट वकंिा राजकीय पक् अवधक प्रभािी ठरतात.  

 प्रवतष्टा िी व्यवक्तवनष्ट बाब असते. एखाद्या व्यक्तीची, अवभजन व्यक्तीची प्रवतष्टा वकती आि ेिे 
इतर व्यक्ती वतची भूवमका वकती प्रवतषे्टची मानतात यािर अिलंबून असते. व्यवक्तवनष्टतेमळेु 
एकाच व्यक्तीच्या वभन्न व्यक्तींिर पडणाऱ्या प्रभािात नेिमीच तफाित पडत असते. पारपंररक 
समाजात मांवत्रक िैद्याची प्रवतष्टा विकीणत असते. म्िणजे कोणत्यािी गो�ींसंबंधी त्याचे मत 
प्रमाण मानले जाते. आधवुनक समाजात मात्र विवश� व्यािसावयकाचे मत त्याच्या विवश� 
ध्येयापरुतेच अवधकृत मानले जाते. म्िणजेच त्याची प्रवतष्टा त्याच्या के्त्रापरुतीच मानली जाते. 
पण अनेकदा एका के्त्रातील प्रवतषे्टमळेु व्यक्तीला इतरिी के्त्रांत प्रवतवष्टत मानले जाताना 
आढळते. 

(२)  सदेंशाची प्रनतष्टा : प्रभािासाठी व्यक्तीची ि वतच्या स्थानाची प्रवतष्टा िा जसा एक आधार 
आिे तसाच दसुरा आधार ती व्यक्ती वकंिा नेता देत असलेल्या संदेशाच्या प्रवतषे्टचा असतो. 
समाजातील बराचसा प्रभाि (उदािरणाथत, दूरदशतनिरील नेत्यांचे कायतिम) श्रोत्यांच्या ि 
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प्रेक्कांच्या मनािर अनकूुल पररणाम साधणारी वनिडक प्रवतके ि शब्द यांच्याद्वार ेिा प्रभाि 
पाडला जातो.  

(३)  ऋणनितपणाचा भाि : प्रभािग्रािकाच्या वठकाणी असलेला ऋणवितपणाचा िा आबंधनाचा 
भाि िोय. कोणतीिी अट िा कोणतेिी बंधन न घालता अनेकदा भेटिस्तू वदल्या जातात. 
त्यातून कृतज्ञतेची ि िाणीपणाची भािना त्या देणाऱ्याविर्यी घेणाऱ्याच्या मनात वनमातण िोते. 
योग्य िेळी कळत न कळत त्याच्या िातून याची परतफेड िोते. िस्तू, पैसा िा सेिा जेव्िा 
मोफत वदल्या जातात तेव्िा स्प�पणे आपल्यािर कोणतेच बंधन घातले जात नसल्यामळेु त्या 
घेण्या-देण्याच्या संबंधाला िचतस्ि म्िणता येत नािी. पण व्यक्तीच्या कृती पररणामीत िोत 
असल्यामळेु त्यात प्रभािाचा भाग नक्कीच असतो. वनिडणूक वनधीला खाजगी कंपन्यांकडून 
सढळ िाताने वदल्या जाणाऱ्या देणग्या िे या प्रकारच्या प्रभािाचे उदािरण आिे. राज्यकत े
अनेकदा आपल्या अवधकारात कािी व्यक्तींना पदे ि सन्मान देऊन उपकृत करतात आवण 
त्यातून आपले प्रभािके्त्र िाढितात. उपकृत करून ठेिलेल्या व्यक्तींपढेु कधीतरी पावठंबा 
देतील िा उपयोगी पडतील असा विशेब यामागे असतो. 

(इ) प्रभाि आनण सत्ता (Influence and Power) राजकारणाचा संबंध व्यक्तींमधील अंतवितरोधी 
आंतर-संबंधाशी म्िणजेच त्यातील संघर्त वनिारणाशी असतो. व्यक्ती आपल्या राजकीय व्यििारातून 
ि िाटाघाटीतून सते्तचाच शोध घेत असतात. बटातन्ड रसेल यांनी सते्तची व्याख्या करताना 'अपेवक्त 
पररणाम घडिून आणण्याची क्मता' असे िणतन केले आि.े राज्यशास्त्रज्ञ तॉजीने व्याख्या अशी की, 
'सत्ता म्िणजे व्यक्ती वकंिा गट वजच्या बळािर अन्य व्यक्तींचे िा गटांचे िततन आपल्या इच्छेप्रमाणे 
बदलून घेऊ शकतात अशी क्मता िोय.' डेवव्िड ईस्टनच्या मते 'एक व्यक्ती िा गट जवे्िा स्ित:च्या 
इच्छेनसुार इतरांच्या कृती वनधातररत करतो तेव्िा त्यांच्यातील संबंध म्िणजे सत्ता िोय.'  

सते्तप्रमाणेच प्रभािसदु्दा संबंधात्मक ि िततनात्मक का असतो. प्रभािापेक्ा सते्तचा िेगळेपणा वतच्या 
पाठीशी असलेल्या अवधबलनातून (सॅक्शन्स) आलेला असतो. त्यामळेु सत्ता म्िणजे एक प्रकारचा 
प्रभािच. व्यक्त पातळीिर सत्तासंबंध प्रभािापासून िचतस्िापयांत कोणतेिी स्िरूप धारण करू 
शकतात. ते प्रभािाकडून जसजसे िचतस्िाकडे जातात तसतसे अवधबलनांचे स्िरूप अवधक प्रगट ि 
कडक िोत जाते. कारण त्या प्रमाणात सत्ताग्रािकांकडून सत्ताधारकाला िोणाऱ्या प्रवतकाराचे प्रमाण 
िाढलेले असते. सत्ताधारकाने सचुविलेल्या धोरणापासून जे दूर जातील त्यांच्यािर बंधने घालणे, 
इवच्छत कृती न करण्यासाठी विविध धोके वनमातण िोतील अशा शक्यता उभ्या करणे िी सते्तची 
लक्णे असतात. प्रभाि आवण सत्ता यांच्यासाठी लागणारी साधनसामग्री वभन्न प्रकारची असते आवण 
त्यांचे पररणामिी सामान्यत: वभन्न असतात, अमूक प्रकार ेिततन केल्यास अमूक लाभ िोईल असे 
आश्वासन सत्ताधारक देतो ि सत्ताग्रािक त्या प्रकारचे िततन करतो असा िा सत्तासंबंध असतो. 
एकापरीने आज्ञापालन करणारा सत्ताग्रािक सत्ताधारकािर स्ित:चे आश्वासन पूणत करण्याची 
जबाबदारी टाकत असतो. बिुधा पैसा िे आश्वासन जसते्तचे साधन असते. 

(ई) प्रभाि आनण अनधमान्यता (Influence and Legitimacy) 
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अवधमान्यता म्िणजे खास प्रकारची मान्यता ि संमती. एखाद्या व्यक्तीने धारण केलेले राजकीय पद 
याला लोकांची जी संमती वकंिा मान्यता असते ती मान्यता िा संमती या अवधमान्यतेच्या तत्त्िानसुार 
प्राप्त झालेली असत.े पढुाऱ्यांच्या अवधमान्यतेची जोड वमळाली म्िणजे त्याचे रूपांतर सते्तमध्ये िोते. 
सत्ता िा मान्यतायकु्त प्रभाि असतो, गट, दबाि गट, वितसंबधंी गट, राजकीय पक्ाचे नेते िा पढुारी 
आपल्या प्रभािाचे रूपांतर अवधमान्यतेच्या आधारािर कसे िोईल असा प्रयत्न करतात. कारण, 
अवधमान्यतेच्या आधारािर राजकीय पढुारी आपला प्रभाि सितत्र वनमातण करू शकतात. 
अवधमान्यतेच्या आधारािर त्यांना सते्तचा िापर करणे सोपे िोते. अवधमान्यता प्राप्त झालेली सत्ता 
विश्वसनीय ि वटकून रािणारी असते. तसेच अवधमान्यतेच्या आधारािर कवनष्टांकडून िररष्टांच्या 
आज्ञा ि िुकूम बरोबर पाळले जातात.  

लोकशािी राज्यव्यिस्थेत अवधमान्यतेच्या तत्त्िाला विशेर् मित्त्ि आिे. लोकांच्या इच्छेविरुद्द 
लोकशािीचा राज्यकारभार चालू शकत नािी. संख्येने जास्त ि प्रभािी अशा अल्पमतातील 
लोकांकडून लोकशािीच्या राज्याला धोका वनमातण िोण्याचा संभि असतो. 

४.३. गट, दबाि गट, नितसबंंधी गट 

४.३.१. दबाि गट (Presure Group) 

राजकीय िेतूच्या पूतीसाठी लोकांना संघवटत करणाची प्रविया म्िणून राजकीय संघटन आिश्यक 
असते. सामावजक स्तरीकरणामळेु जाती, िगत, या स्िरूपाचे गट अवस्तत्िात आल.े व्यिसाय आवण 
आिडी-वनिडीनसुारिी विविध प्रकारच्या गटांची वनवमतती समाजात झाली आिे. सभासदांच्या 
वितांची पररपूती करणे िा गटाचा उ�ेश असल्याने त्यांना वितसंबंधी गट असेिी संबोधले जाते. या 
गटांच्या माध्यमातून लोक राजकारणात सिभागी िोतात. म्िणून राजकीय प्रवियेत गटांचा सिभाग 
मोठा असतो. 

िास्तविक पािता राजकीय संघर्त बऱ्याच प्रमाणात गट संघर्ाततून वनमातण िोतात. राजकारणात 
यशस्िी िोण्यास गटाचा पावठंबा आिश्यक असतो. गटाचा प्रभाि राजकीय िततणकुीिर िोत असतो. 
समाजातील गटांची संख्या, त्यांचे स्िरूप, परस्परांतील संबधं यािर राजकारणाचे स्िरूप ि तीव्रता 
या गो�ी अिलंबून असतात. लोकांच्या राजकीय सिभागाचे माध्यम म्िणूनिी विविध प्रकारचे गट 
कायत करीत असतात. 

(१)  दबाि गटाची व्याख्या 

 (अ) ऑर्थर बेंटले : “समान वितसंबंधांच्या पररपूतीसाठी जेव्िा व्यक्ती एकत्र येतात तेव्िा गट 
वनमातण िोत असतो." 

 (ब) लीझरसि : “गट म्िणजे व्यक्तींची पक्- -वनरपेक् संघटना असते ि ती संघटना गटाच्या 
अवस्तत्िाला आिश्यक असलेले आदशत आवण भौवतक उपिम फलिूप करण्यासाठी लोकांना 
संघवटत करते. 
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 (क) डेनव्िड टु्रमि : “समाजातील इतर गटांकडून कािी अपेक्ा करणारा स्िघटकांचा एक 
�व�कोनात्मक सिभाग असलेला लोकसमूि िोय." 

 (ड) नसगलर : “दबाि गट िा आपल्या सभासदांना राजकीय सते्तिर आणण्याऐिजी 
शासनाच्या धोरणािर अवधक प्रभाि पाडणारी संघटना असते.' 

(२)  गटांचे प्रकार : बेंटलेने गटाचे कािी प्रकार सांवगतले आिेत. उदािरणाथत, औपचाररक गट ि 
अनौपचाररक गट, प्राथवमक िा दयु्यम गट, वितसंबंधी गट, दबाि गट, संस्थात्मक गट, 
असंघवटत गट, व्यक्त िा अव्यक्त गट. समाज वनरवनराळ्या गटांनी तयार झालेला असतो ि े
गट आपल्या वितसंबंधांनसुार परस्परांत कधी स्पधात करतात तर कधी सिकायत करतात. 

४.३.२.  दबाि गट ि नितसबंधंी गट 

व्यक्ती स्ित;च्या गरजा गटाच्या माध्यमातून भागित असते. वितसंबंधांचे आविष्ट्करणा ि एकत्रीकरपा 
गट माध्यमातून िोते, “वितसंबंधांची सरुवक्तता" लोकांना मित्त्िाची िाटते. म्िणून व्यक्त वकंिा 
अव्यक्त वितसंबंधांच्या आधारे लोकांना संघवटत करून राजकीय शक्ती वनमातण करणे शक्य असते. 
वितसंबंधांमळेु अवभव्यक्ती आवण संघटना वनमातण करणे िा लोकांचा िक्क असतो. त्यातून राजकीय 
संघटन करण्याची प्रविया सकुर बनली आिे. 

शासकीय वनणतय प्रवियेिर प्रभाि पाडण्याच्या िेतून संघवटत झालेला परतं ुज्याचा उ�ेश संघटनेच्या 
सभासदास शासकीय पदे वमळािीत असा नसतो अशा लोकसमूदायास दबाि गट म्िणतात. दबाि 
गट राजकीय प्रवियेत भाग देत असतात. शासकीय वनणतयांचे स्िरूप, ठरविण्याच्या बाबतीत त े
वियाशील असतात. परतं ु प्रत्यय सत्ता प्राप्ती' िा त्यांचा उ�ेश नसतो. शासकीय ि स्थावनक 
पातळीिर दबाि गट कायत करतात. दबाि गट असा शब्द िापरण्याच्या बाबतीत अभ्यासकांत एकमत 
नािी. (१) वितसंबंधी गट (Interest Group) (२) दबाि गट (Pressure Group) (३) कक् 
(Lobby) असे समानअथी शब्द िापरले जातात. 

(१) दबाि गटांचे प्रकार : प्रो.आल्मंड यांनी चार प्रकार सांवगतले आिेत. 

(अ) मंडळातमक गट (Associational Groups) : या गटांना विवश� अशी संरचना असते. 
विवश� वितसंबंधांचे िे गट प्रवतवनधीत्ि करतात. ितूेंच्या पूतततेसाठी वनवित अशी कायतपद्दती 
असते. राजकीय पक्, विवधमंडळे, नोकर यंत्रणा यांच्याकडे िे गट लोकांच्या मागण्या 
पोिोचितात. उदािरणाथत, मजूर संघटना, व्यापारी संघटना, नागरी संघटना, इत्यादी 
संघटनांचा यात समािेश िोतो. 

(ब)  अमंडळातमक गट (Non-Associational Groups) : या प्रकारात नातेसंबंधांिर 
आधाररत असे गट असतात. िांवशक, प्रांवतक, कौटंुवबक, धावमतक अशा गटांचा समािेश यात 
िोतो. कायतपद्दत अनौपचाररक ि प्रासांवगक स्िरूपाची असते. नेत्यांमाफत त मागण्या मांडल्या 
जातात. पंतप्रधान िा मखु्यमंत्री यांना भेटून उपाययोजना करायला सांगतात. 
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(क)  ससं्र्ातमक गट (Institutional Groups): असे गट विवधमंडळे, लष्ट्कर, नोकरिगत, 
इत्यादी संघटना असतात. उदािरणाथत, अवधकाऱ्यांचा गट, विवधमंडळ सभासदांतील गट, 
नोकर िगाततील वभन्न विचारसरणीचे गट अशा गटांना संस्थेचा आधार असतो. 

(ड)  प्रमाणक-िीि गट (Anomic Groups): समाजातून उत्स्फुततपणे वनमातण िोणाऱ्या ि 
राजकीय व्यिस्थेत प्रिेश करणाऱ्या गटांचा समािेश या प्रकारात केला जातो. रचना आवण 
कायत याबाबत वनयवमतपणा नसतो. विंसाचाराचा मागत अिलंबून आपल्या मागण्या पूणत 
करण्याचा प्रयत्न असे गट करतात. उदािरणाथत, पॅलसे्टाईन मकु्ती संघटना (PLO). 

 लोकशािी शासनपद्दतीत अलीकडे गटातील विविधता मोठ्या प्रमाणात वदसून येते. 
साधनसामग्रीचा प्रभाि असण्याच्या बाबतीत गटागटांत फरक आढळतो. उद्योगपतींचा गट, 
संस्थावनकांचा गट, वशक्कांचा गट, विद्यार्थयाांचा गट अशा गटांच्या कायतपद्दतीच्या बाबतीत फरक 
आढळून येतो.गटांचा राजकारणातील अंतभाति िा कायम स्िरूपाचा वकंिा तात्परुतािी असू शकतो. 
संस्थात्मक गटांचा अंतभाति राजकारणात वनत्य आवण कायम असतो. 

(२) दबाि गटाची काये : दबाि गटाची काये खालीलप्रमाणे आिेत. 

(अ) नितसबंंधांचे ससुूत्रीकरण : व्यक्तींच्या वितसंबंधांच्या रक्णासाठी दबाि गट त्यांच्या 
वितसंबंधांना व्यक्त स्िरूप देतात. वितसंबंधांचे ससूुत्रीकरण करून मागण्या स्प� केल्या 
जातात. दबाि गट शासनाकडे आपल्या आशा-आकांक्ा व्यक्त करीत असतात. वशिाय 
आपल्या सदस्यांच्या तिारींना िाचा फोडतात. एखादी व्यक्ती आपल्या अडचणी प्रभािीपणे 
मांडू शकत नािी ि सोडिूिी शकत नािी. दबाि गट त्या अडचणी व्यक्त करून सोडिण्याचा 
प्रयत्न करतो.  

(आ)  शासकीय धोरणांिर प्रभाि : शासनाने आपल्या वितसंबंधांबाबत अनकूुल धोरण स्िीकारािे 
म्िणून िे दबाि गट शासकीय अवधकाऱ्यांिर आवण घटकांिरजी प्रभाि पाडतात. 
शासनाकडून अनकूुल वनणतय वमळितात. 

(इ)  प्रचार : शासनािर दबाि आणण्यासाठी लोकमत जागतृ करािे लागते. इतर संघटनांचा 
पावठंबा वमळिािा लागतो. समाजाला मागण्या पटिून द्याव्या लागतात. सभा, मेळािे, पत्रके या 
मागातने लोकमत संघवटत केले जाते. 

(ई)  राजकीय पक्षांशी सिकायथ : दबाि गट वनिडणकुा न लढिता राजकीय पक्ांना मदत 
करतात. दबाि गटाला अनकूुल धोरण ठेिणाऱ्या पक्ांच्या उमेदिाराला वनिडणकुीत वनधी ि 
पावठंबा देऊन प्रचार करतात. अनकूुल उमेदिार विवधमंडळात वनिडून आणतात. 

(उ)  सरकारशी सपंकथ  : दबाि गट नेत े उव��पूतीसाठी मंत्री, कायदेमंडळ सभासद, प्रशासक 
यांच्याशी संपकत  साधून चचात करतात ि त्यांना त्यांच्या मागण्या पटिून देतात आवण 
आिश्यक ती माविती परुितात. 
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(ऊ)  आदंोलिे : दबाि गट आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक् खेचण्याकररता संप, मोचात, 
िरताळ, सभा, घेराि, वमरिणकुा रस्ता रोको, बविष्ट्कार, इत्यादी प्रकारांनी आंदोलन करून 
शक्ती प्रदशतनाने सरकारिर दबाि आणतात. 

(ए)  नििडणूक कायथ : राजकीय सत्ता िस्तगत करणे ि ेदबाि गटाचे उव�� नसते. म्िणून दबाि 
गट राजकीय पक्ांप्रमाणे वनिडणकुीत उतरत नािीत. फक्त दसुऱ्या पक्ांचे प्रवतवनधी वनिडून 
देण्यासाठी प्रयत्न करतात.  

 अशा प्रकारच्या उमदेिारांचा वनिडणूक खचत दबाि गटाकडून केला जातो तो राजकीय 
प्रवतवनधी गटातील घटकांचे वितसंबंध सरुवक्त ठेितो. 

(३) दबाि गटांचे मित्त्ि : 

आजच्या राजकीय जव्यिस्थेत दबाि गटाच्या कायातला मित्त्िाचे स्थान प्राप्त झाले आि.े आवथतक 
के्त्रात. एक प्रकारचे िैवश�्यीकरण वनमातण झालेले असते. वनरवनराळे वितसंबंधी गट आवथतक के्त्रात 
आपापला दबाि प्रस्थावपत करतात. आजच्या समाज व्यिस्थेत लोक कोणत्या ना कोणत्या तरी 
वितसंबंधांच्या आधार ेसंघवटत झालेले असतात. तसे केल्याने आपले वितसंबंध सरुवक्त रािू शकत 
नािी अशी त्याची भािना झालेली असते. म्िणून आजच्या समाजाला गटप्रधान समाज असे 
म्िणण्यात येते. राजकीय पक् समान विचाराच्या दबाि गटास सिकायत देतात. कायदेमंडळात 
संबंवधत वितसंबंधांच्या गटांचे प्रश्न मांडतात ि समस्या सोडविण्यास मदत करतात. कािी वितसंबंधी 
दबाि गट वनिडणकुीच्या काळात त्यांना िाटणाऱ्या व्यक्तीस मग ती व्यक्ती कोणत्यािी पक्ाची असो 
त्यासाठी प्रचार करतात. दबाि गट बिुधा राजकीय पक्ाशी संबंवधत रािूनच आपले कायत करीत 
असतो. 

४.३.३. नितसबंंधी गट 

पक्ाशी कािीसे साम्य असणाऱ्या आवण आधवुनक राज्यव्यिस्थेचे अंग असणाऱ्या आणखी एका 
घटकाची ओळख येथे करून देणे आिश्यक आिे. सामावजक सिजीिनातून अनेकदा लोकांचे समान 
वितसंबंध, समान विचार, समान वमत्र-शतू्र वनमातण िोतात. एकाच व्यिसायात असल्यामळेु िा एकाच 
धमातच्या / जातीच्या / भार्ेच्या धाग्याने जोडल्यामळेु िे लोक एकत्र येतात. त्यांच्यात बंध-अनबुंध 
वनमातण िोतात. त्यातील कािी औपचाररकररत्या संघवटत रूप धारण करतात तर कािी अनौपचाररक 
पातळीिरच राितात. समाजजीिनात असे अनेक गट सविय असलेले आपण पाितो. शेतकरी 
संघटना, व्यापारी िा उद्योजकांच्या संघटना, विद्याथी संघटना, स्त्री संघटना, मजूर संघटना, 
सावित्य मंडळे िी त्याची कािी संघवटत रूपे िोत. शतेमजरू, ग्रामीण रवििाशी, आवदिासी, 
इत्यादींच्या व्यावमश्र स्िरूपामळेु वकंिा मागासलेपणामळेु बऱ्याच प्रमाणात असंघवटतच राितात. या 
सगळ्यांचा वमळून नागर समाज (Civil society) बनतो.  

िे दोन वितगटांसाठी आिश्यक घटक म्िणता येतील. ते तेव्िा समान वितसंबंध ि कमी-अवधक 
प्रमाणात संघवटत असणे आधवुनक काळात राज्यव्यिस्थेची व्याप्ती िाढली आिे. देशाच्या सित 
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भागात वतचे अवस्तत्ि जाणिते. कल्याणकारी राज्याच्या उदयामळेु राज्यव्यिस्थेचा संबंध सित 
गटांशी येणे अपररिायत िोते, कारण राज्यव्यिस्थेच्या कायातचा पररणाम या ना त्या रूपात त्यांच्यािर 
घडतच असतो. स्िाभाविकपणे राज्यव्यिस्थेकडून या गटांच्या कािी अपेक्ा वनमातण िोतात. 
आपल्या मागण्या िेळोिेळी ते राज्यापढेु मांडताना वदसतात. विकवसत देशांत या मागण्या नेमक्या 
स्िरूपात ि प्रत्यक्पणे कायदेमंडळासमोर / प्रशासनासमोर / न्यायमंडळापढेु मांडल्या जातात. 
अविकवसत ि विकसनशील देशांत या मागण्यांचे रूप अस्प� ि संवदग्ध असते. त्या अनेकदा 
अप्रत्यक्पणे बंद, दंगे, मोचे या स्िरूपातून प्रकट िोतात. 

४.३.४. नितसबंंधी गट आनण राजकीय पक्ष यांतील फरक 

जेव्िा एखादा वितगट शासनाच्या एखाद्या अंगाकडून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी 
त्याच्यािर िैध मागात ने दबाि आणतो तेव्िा त्याला दबािगट असे म्िणण्यात येते. असे िैध मागत 
म्िणजे प्रचार, वनिेदने, वश�मंडळे, मोचे, बंद पाळणे, वनर्ेध करणे, संप करणे, इत्यादी िोत. शासनाने 
एखादे धोरण आखािे/बदलािे केिळ यासाठी अशा दबािगटाची वनवमतती केली जाऊ शकते. 
उदािरणाथत, नमतदा बचाि आंदोलन वकंिा अण्िस्त्रविरोधी आंदोलन, नामांतर आंदोलन, इत्यादी. 
एखाद्या गटाचे सितसाधारण वित जोपासण्यासाठी, शासनापासून आपले रक्ण करण्यासाठीसदु्दा असे 
गट संघवटत केले जाऊ शकतात. सितच देशांत कमीअवधक प्रमाणात असे दबािगट सविय असतात. 
लोकशािी व्यिस्था असणाऱ्या देशांत अवधक उघडपणे त्यांचे कायत चालते एिढेच.  

राजकीय पक् ि वितगट यांच्यातील फरक समजून घेणे गरजेचे आिे. दोन्िींना कािी एक िैचाररक 
बैठक ि संघटना असली तरी या दोन िेगिेगळ्या रचना आिेत. त्यांतील मखु्य फरक म्िणजे पक्ांचे 
सत्ता संपादन करणे िे ध्येय असते. याउलट आपल्या गटाच्या विताचे रक्ण करणे िे वितगटांचे 
उव�� असते. त्यामळेु वितसंबंधी गट सिसा वनिडणकुा लढिीत नािीत. वशिाय कोणतािी वितगट 
इतका मोठा नसतो की केिळ त्याच्या विताला िािून घेऊन देशात सत्ता वमळविता यािी. त्यासाठी 
राजकीय पक्ांना अनेक वितांचे एकत्रीकरण करािे लागते; अनेक वितगटांचा अनुनय करािा लागतो. 
वितगटिी एकाच िेळी अनेक पक्ांिर प्रभाि टाकण्याचा प्रयत्न करीत असतात. (उदािरणाथत, 
शेतकरी संघटना, मजूर संघटना).  

वितगटाच्या या भूवमकेचे आणखी एक कारण असू शकते. प्रत्येक व्यक्तीचे अनेक प्रकारचे वितसंबंध 
असू शकतात ि त्यानसुार तो अनेक वितसंबंधी गटांत सिभागी िोतो. त ेसितच वितसंबंध एकमेकांस 
पूरक बा ससंुगत असतील याची िमी देता येणार नािी. तेव्िा िेगिेगळ्या वितगटात सिभागी िोऊन 
त्याच्या उव��ांसाठी शासनािर दबाि आणणे सोयीस्कर िोत असािे. याचा अथत वितगट वनिडणकुा 
लढिीतच नािीत असा नव्िे. कािी बिुपक्ीय व्यिस्था असणाऱ्या देशात जेव्िा कािी मतदार संघात 
एखादा वितगट संख्येच्या दृ�ीने िरचढ असतो तेथ ेतो प्रत्यक्पणे वकंिा एखाद्या पक्ाचे नाि धारण 
करून तो वनिडणूक लढितो. परतं ु नंतर सते्तत सिभागी िोण्यासाठी त्याला इतर पक्ांबरोबर यतुी 
करािी लागते. त्यासाठी तडजोडी कराव्या लागतात. वकंिा आपली सत्ता वटकविण्यासाठी / प्राप्त 
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करण्यासाठी समाजातील इतर वितांनािी / पक्ांनािी आधारासाठी आिािन करािे लागते आवण 
अशा अनेक वितांची दीघतकाळ "यतुी' झाली की त्या वितगटांचे पररिततन राजकीय पक्ात िोऊ 
लागते.  

तेव्िा राजकीय पक् ि वितगट यांच्यातील प्रमखु फरक म्िणजे, वितगट िे त्यांच्याशी संबंवधत 
असलेल्या लोकसमूिाच्या विताच्या रक्णासाठीच कायत करतात. याउलट राजकीय पक् िे देशातील 
सित लोकांच्या वितांचे रक्ण करत असल्याचा दािा करतात आवण त्यासाठी िेगिेगळ्या मित्त्िाच्या 
गटांच्या वितांचे एकत्रीकरण करून, त्यांचा समन्िय साधून ससंुगत कायतिम तयार करतात. त्यांची 
बांवधलकी एकाच समाजगटाशी असत ेअसे नािी. त ेस्िाभाविक आिे कारण राजकीय पक्ांचे उव�� 
सत्ता काबीज करण्याचे असते. त्यासाठी जनतेतील जास्तीत जास्त लोकांचा पावठंबा त्यांना ििा 
असतो. एकाच सामावजक गटाच्या आधारािर ते सत्ता वमळिू / वटकिू शकत नािीत. 

राजकीय पक्ाचे दसुर ेउव�� सत्ता वमळविणे िे असते. त्यासाठी त ेउमेदिार उभे करतात, पक्सदस्य 
वमळवितात, धोरण वनवित करतात. याउलट वितगटांचे उव�� मयातवदत असते. आपल्या गटाच्या 
लोकांच्या वितरक्णाने त्यांचे समाधान िोते. राजकारण / वनिडणकुा िे एक साधन रािते. पक्ासारखे 
त्यांनी वनिडणकुीत भाग घेतला तरी ते तेिढ्यापरुतेच असते. सत्ता वमळविण्यासाठी पक्ांना संघटना 
बांधािी लागते, लोक जागरणासाठी सिांकर् विचारप्रणालीचा आश्रय घ्यािा लागतो. वितगट ि े
करतीलच असे नािी. त ेराजकीय पक्ािर, शासनािर प्रभाि टाकून आपले वित साध्य करून घेतात. 
त्यासाठी शक्य तर अनेक पक् नेत्यांमधून आपल्या विताचे रक्णकते वमळवितात, शेिटी, पक्ांचा 
संबंध राजकारणाशी, सते्तशी असतो. वितगटांना आपल्या उव��ांसाठी राजकारणाबरोबर समाजाच्या 
इतर अंगांनािी वभडािे लागते. केिळ शासनाकडून त्यांचे वित साध्य िोईल असे नािी. इतर धावमतक, 
आवथतक, सामावजक संघटनािी त्या कायातत मित्त्िाच्या ठरू शकतात. 

४.४. लोकमत : अर्थ, स्िरूप आनण प्रसार माध्यमे  

       (Public Openin and Mass Media)  

(अ) लोकमताचा अर्थ ि स्िरूप 

'लोकमत' ह्मा कल्पनेला १८ व्या शतकाच्या उत्तराधातत ि वनवित स्िरूप प्राप्त झाले, ग्रीक 
काळामध्ये लोकमताला आजच्याइतकीच मान्यता वमळालेली िोती. बेंथमच्या वलखाणामध्ये 
लोकशािीच्या दृ�ीने लोकमताचे मित्त्ि आवण राज्यकत्याांच्या अवनयंवत्रत कारभारािर वनयंत्रण 
ठेिण्याच्या दृ�ीने असणारी त्याची उपयकु्तता यासंबंधी वििेचन केले असल्याचे आढळून येते. 
मााँटेस्क्यू, रूसो, इत्यादींनी कल्पनेचा जमा प्रसार आवण प्रचार केला. औद्योवगक िाढ, लोकशािीचा 
मा विकास, छापण्याच्या कलेचा शोध, िाितूक आवण दळणिळणांच्या साधनांत झालेले िांवतकारक 
बदल, व्यवक्तस्िातंत्रयासाठी वनरवनराळ्या देशांतील लढे, िुकुमशािी राज्यपद्दतीचा अनुभि अशा 
अनेक कारणांमळेु आज लोकमताला मित्त्िपूणत स्थान प्राप्त झालेले आिे. 
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आधवुनक विचारसरणीप्रमाणे लोकमत म्िणजे विवश� समस्येबाबत समाजाने व्यक्त केलेले आवण 
कमी अवधक प्रमाणात एकवजनसी असलेले विचार िोत. लॉिेलच्या मते 'बवुद्दवनष्ट लोकांचे मत अगर 
बवुद्दवनष्ट लोकांनी मान्य केलेले मत म्िणजे लोकमत' आजच्या काळात समाज िा संख्येने मोठा 
असल्यामळेु आवण सामावजक समस्या, राजकीय ि आवथतक प्रश्न ि ेफार गुंतागुंतीचे झालेल ेआिेत. 
त्यामळेु सितसाधारण व्यक्तीला त्याबाबतची सिाांगीण माविती करून घेण्याइतका िेळिी वमळत नािी 
आवण ते समजण्यासाठी आिश्यक असणारी पात्रतािी वतच्या वठकाणी नसते. त्यामळेु त ेभािनेच्या 
आिारी जातात आवण दसुऱ्याची तयार मते घेऊन ती स्ित:चीच आिेत अशी समजून करून घेतात. 
खर ेलोकमत िे बवुद्दवनष्ट, भरपूर  मावितीिर आधारलेले, समंजस, जागरूक, व्यापक, लोकवितिादी 
असे असािे लागते. असे लोकमत लोकशािी यशस्िी िोण्यास कारणीभूत ठरत असते. 

(आ) लोकमताचे मित्त्ि 

लोकशािी शासन व्यिस्थेत लोकमताला मित्त्िाचे स्थान असते आवण राज्यकारभार लोकमतानसुार 
चालविला जातो. सिांकर् राज्यात वकंिा िुकुमशािी ि िुकुमशिा आपल्या मताप्रमाणे राज्यकारभारत 
करीत असतो. लोकशािी यशस्िी िोण्यासाठी देशात जागरूक लोकमत असणे आिश्यक िोते. 
देशात प्रभािी लोकमत असल्यावशिाय लोकप्रवतवनधी आवण सरकार जनतेला जबाबदार रािणार 
नािी. लोकमत जागरूक, प्रभािी करण्यासाठी वनरवनराळ्या साधनांचा आवण मागाांचा अिलंब करािा 
लागतो. लोकमत बनविण्यासाठी आवण संघवटत करण्यासाठी जी साधने िापरली जातात ती शदु्द 
आवण योग्य अशी असली पाविजे. नािीतर खऱ्या अथातने लोकमताचे दशतन िोऊ शकत नािी. ज्या 
लोकशािी राज्यात बिुसंख्य लोक अवशवक्त, भािनाप्रधान आवण आळशी असतात तेथे संधीसाधू, 
बेजबाबदार आवण स्िाथी लोकांच्या िातात सत्ता जाते; अशा पररवस्थतीत लोकशािी शासनव्यिस्था 
वटकू शकत नािी. आजच्या काळात प्रचारतंत्र िे पररपूणत आवण अत्यंत सफाईदार असे साधन 
असल्याचे मान्य केले जाते. प्रचारतंत्राचा उपयोग विधायक आवण उपयकु्त कायत करण्यासाठी असतो 
िा विचार राजकीय व्यक्ती-व्यक्तीत रूजणे अत्यािश्यक आिे. 

४.५. प्रचार/ प्रसार  साधिे 

आधवुनक काळात लोकमत बनविण्यासाठी आवण त्याला संघवटत ि प्रभािी करण्यासाठी अनेक 
इंटरनेट, वेबसाईट साधनांचा ि पद्दतीचा उपयोग करािा लागतो. त्यातील प्रमखु साधने म्िणजे 
ितृ्तपते्र, मावसके, सभा, वमरिणकुा, आकाशिाणी (रवेडओ), वचत्रपट, दूरवचत्रिाणी, इत्यादी गटांच्या 
दबाि गटाच्या वकंिा राजकीय पक्ाच्या प्रचारासाठी िापरण्यात येणारी िी वनरवनराळी साधने िोत. 
ह्मा साधनांचा उपयोग पररवस्थतीनसुार कमी अवधक प्रमाणात केला जातो आवण त्यांचा प्रभाििी सित 
वठकाणी सारख्या प्रमाणात रािू शकत नािी. जनता सवुशवक्त, जागरूक आवण स्ितंत्रपणे विचार 
करणारी असली तर िी साधने फारशी प्रभािी ठरू शकत नािीत. याउलट अवशवक्त, भािनाप्रधान 
आवण विभूतीपूजा करणारी अशी जनता असली तर प्रचारततं्राचा पद्दतशीर उपयोग करून लोकमत 
अनकूुल करून घेता येते. 
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(१)  िृत्तपते्र : ितृ्तपते्र लोकमत बनविण्याच्या आवण संघवटत करण्याच्या दृ�ीने सिातत उपयकु्त 
आवण प्रभािी असणार े साधन िोय. बिुतेक िततमानपत्र आवण मावसके राजकीय पक्ांशी 
संबंवधत असतात. कािी िततमानपते्र विवश� वितसंबंधांचे रक्ण करण्यासाठी सरुू केलेली 
असतात. साितजवनक वनिडणकुीच्या िेळी अनेक निी ितृ्तपते्र प्रसारासाठी सरुू केली जातात 
आवण वनिडणकुीनंतर बंद केली जातात. स्ितंत्र भूवमका स्िीकारणाऱ्या ितृ्तपत्रांनी, 
जबाबदारी ओळखून विधायक टीका केली तर ती उपयकु्त आवण मागतदशतक ठरत े आवण 
त्यानसुार सरकारी धोरण बदलण्यातिी येत असते. पण अशी स्ितंत्र िततमानपते्र आवथतक 
दृ�्या अडचणीत येतात. ह्मा उलट राजकीय पक्ांशी संबंवधत असलेली ितृ्तपते्र विवश� 
विचारप्रणालीचा प्रचार करीत असल्यामळेु राजकीय पक्ांकडून आवथतक मदत वमळिू शकतात 
आवण संबंवधत राजकीय पक्ाच्या अनुयायांकडून त्यांच्या िृत्तपत्रास मागणीिी येऊ शकते. 
राजकीय पक्ाशी संबंवधत असलेली ितृ्तपते्र आपल्या पक्ाच्या कामवगरीब�ल अवतशयोक्ती 
करतात. तर विरोधी पक्ाच्या कायातविर्यी अधतिट आवण खोडसाळ बातम्या प्रवसद्द करतात. 
त्यामळेु लोकांची वदशाभूल िोऊन लोकमताला िाईट िळण लागते. 

(२)  सभा, नमरिणुका, इतयादी : फार मोठ्या जनसमूदायािर पररणाम घडिून आणणार ेिे साधन 
आिे. प्रभािी िके्त आपल्या िकृ्तत्ि शैलीने श्रोत्यांना भारून टाकतात. विचारांपेक्ा भािनांना 
आिािन करून लोकमत आपल्या बाजूला िळिू शकतात. सभांतून अिास्ति आश्वासने 
वदली जातात. जनतेचे कौतकु केले जाऊन त्यांच्यात नसलेले गणु आिेत असे भासविण्यात 
येते, प्रवतपक्ािर खोटे आरोप केले जातात. वमरिणकुा, जाविरातबाजी, प्रदशतने, घोर्णा 
फलक, जािीरनामे अशा साधनांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करून, लोकांना स्ितंत्रपणे 
विचार करता येऊ नये आवण अनकूुल लोकमत बदलू नये असे प्रयत्न राजकीय पक्ाकडून 
केले जातात. साितवत्रक वनिडणकुीच्या िेळी सित राजकीय पक् ह्मा सित साधनांचा जास्तीत 
जास्त उपयोग करतात. 

(३)  आकाशिाणी, नचत्रपट, टेनलनव्िजि : ज्या नागररकांना िाचता येत नािी वकंिा िाचनाची 
आिड नािी अशा नागररकांना वशक्ण देण्याच्या दृ�ीने आवण त्यांच्या मताला एखादे विवश� 
िळण देण्याच्या उ�ेशाने सरकार, खाजगी संस्था आवण सामावजक पढुारी या साधनांचा 
उपयोग करून घेतात. अवतशय थोड्या काळात फार मोठ्या लोकसंख्येिर प्रभाि पाडता 
येण्यासारखी िी साधने असतात. तसेच वशक्ण, प्रचार, आवण मनोरजंन ह्मा वतन्िी गो�ी 
एकदमच साध्य िोऊ शकतात. ह्मा साधनांच्या मदतीने अप्रत्यक्पणे लोकवशक्ण, 
लोकजागतृी मतप्रचार, इत्यादी काये करता येतात. 

(४)  प्रचार तंत्र (िैध-अिैध): प्रचार करणे म्िणजे फसिणूक करणे, वदशाभूल करणे असा अथत 
रूढ झालेला असला तरी तो खरा अथत नव्िे. प्रचार साधनांचा अयोग्य उपयोग केल्यामळेु तो 
अथत रूढ झाला. प्रचार करणे म्िणजे विवश� उव��े आवण ध्येये साध्य करण्याच्या उ�ेशाने 
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दसुऱ्या व्यक्ती अगर व्यक्तीसमूि यांच्या मनािर अगर कृतीिर प्रभाि का पाडण्यासाठी कािी 
व्यक्तींनी िेतूपूितक केलेले मतप्रदशतन अगर कृती िोय. 

 प्रचारतंत्रात फसविण्याचे तंत्रिी अिलंवबले जाते. ह्मा तंत्रामध्ये राजकीय कृतीमागील उ�ेश 
लपविणे िा िेतू असतो. उदािरणाथत, घटकराज्यांत आवण कें िात आपल्याच पक्ाची सत्ता असािी 
असे सांगण्यापेक्ा देशाच्या प्रगतीच्या दृ�ीने कें ि ि घटकराज्यांत एकाच पक्ाचे सरकार रािणे 
लोकांच्या आवण ि राष्ट्राचे दृ�ीने वितािि आिे असा प्रचार केला जातो. न्याय-मग अन्याय, चांगले-
िाईट, नीती-अवनती ह्मा मूल्यांचािी स्ित:च्या ना स्िाथातसाठी राजकारणात उपयोग करतात. 
स्थावनक प्रश्न परतं ु जनतेच्या दृ�ीने मित्त्िाच्या अशा प्रश्नाला राष्ट्रीय स्िरूप देण्याचा प्रयत्न 
राजकीय पक् करतात. तसेच काल्पवनक संकटे वनमातण करून राजकीय पक् स्ित:च्या वितासाठी 
जनतेत प्रचार करतात. 

४.६. स्ियं-अध्ययिासाठी प्रश्न- 

(अ)  खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तर ेनलिा 

 (१) राजकीय पक् म्िणजे काय? 

 (२) राजकारणाची साधने कोणती? 

 (३) दबाि गट म्िणजे काय? 

 (४) लोकशािी राजकीय व्यिस्थेत राजकारणाचे प्रमखु साधन कोणते? 

 (५) लोकमत घडविण्याची विविध साधने सांगा. 

(आ)  खालील प्रश्नांची र्ोडक्यात उत्तर ेनलिा. 

 (१) मॅवकआव्िलीने राजकीय कायतकत्याांना कोणता उपदेश केला? 

 (२) राजकारणाची साधने स्प� करा. 

 (३) गटांच्या वनवमततीची कारणे सांगा. 

४.७. स्ियं-अध्ययि प्रश्नाची उत्तर े

(अ) (१)  गटांच्या वितांची पररपूती िा गटाचा उ�ेश असतो. 

(२)  गट, दबाि गट, वितसंबंधी गट, राजकीय पक्, प्रचारतंत्र, लोकमत, इत्यादी. 

 (३)  शासकीय वनणतय प्रवियेिर प्रभाि पाडण्याच्या िेतूने संघवटत झालेला परतं ुज्यांचा 
उ�ेश संघटनेच्या सभासदास शासकीय पदे वमळावित असा नसतो अशा 
लोकसमूदायास दबाि गट म्िणतात. 

(४)  राजकीय पक् 
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(५)  ितृ्तपते्र, मावसके, सभा, वमरिणकुा, आकाशिाणी, वचत्रपट, दूरवचत्रिाणी. 

(आ) (१) मॅवकआव्िेलीने राजकीय कायतकत्याांना असा उपदेश केला आिे की, 'प्रभाि िाढित 
रािा, शक्तीशाली व्िा. 

 (२) ज्या साधनाद्वार े समाजामध्ये वितसंबंधांतून गट वनमातण िोतात. ते गट सते्तसाठी 
राजकीय स्िरूप धारण करतात. ि ेगट स्थावनक, प्रादेवशक ि राष्ट्रीय पातळीिरील 
राजकारणािर प्रभाि टाकण्याची भूवमका बजाितात. यात वितसंबंधी गट, दबाि गट, 
राजकीय पक्, लोकमत, प्रचाराची िेगिेगळी साधने राज्यशास्त्राची साधने म्िणून 
ओळखली जातात. 

 (३)  दोन वकंिा अवधक व्यक्तींमधील परस्पर द्वरे् वकंिा सत्ता स्पधात िे गटाच्या वनवमततीचे 
कारण आिे. 

४.८. सारांश 

या घटकातून आपणांस असे वदसून आल े आि े की, राज्यशास्त्राची साधने शोधताना ज्यातून 
राजकीय वितसंबंध प्रस्थावपत िोणार आिेत असे गट वनमातण िोतात त ेका? याबाबत वितसंबंध 
आवण राजकारण यांचा जिळचा संबंध आला आिे. सत्तास्पधेतून राजकीय पक्ाची वनवमतती झाली. 
राजकीय पक् म्िणजे सत्ता प्राप्त करण्यासाठी एकवत्रत झालेला समूदाय िोय.  

िे प्रभािगट, दबाि गट, वितसंबंधी गट, राजकीय व्यिस्थेच्या वनणतय प्रवियेिर प्रभाि वनमातण करून 
राजकीय वनणतय शक्तीमध्ये त्याचे रूपांतर करण्यास कारणीभूत ठरतात. राजकीय पक् प्रचार 
साधनांद्वार े समाजातील माणसांची मने पररिततन करीत असतात. त्याला आपण लोकमत असे 
म्िणतो. िे लोकमत सदु्दा राजकीय वनणतयशक्तीिर प्रभाि टाकत असते. राजकीय प्रचार साधनांत 
दृक्-श्राव्य माध्यमे उदािरणाथत, दूरदशतन वसनेमा यांच्या सािाय्याने लोकमत घडितात. तसेच 
रवेडओ, िततमानपत्र यांचेिी प्रचारासाठी सािाय्य घेतात. प्रभाि यंत्रणेत दबाि गट, वितसंबंधी गट िेिी 
राजकीय वनणतय शक्तीिर आपला ठसा उमटित असतात. िे सगळे गट, पक् राजकीय व्यिस्थेत 
राजकीय ताकद वनमातण करून सत्ता स्ित:च्या ताब्यात ठेितात. 

िागरी समाज (Civil Society) 

१) नगराचे िैज्ञावनक स्िरूप 

२) नगराचे लोक्संख्यात्मक स्िरूप  

३) नगराचे संस्थात्मक स्िरूप  

४) नगराचे सामावजक मूल्यात्मक स्िरूप  

५) नगरातील स्तरीकरण  

६) नगराचे संरचनात्मक स्िरूप  



71

प्रकरण ४: राजकीय प्रक्रिया

७) नगराचे रोगवचवकत्सात्मक स्िरूप  

८) समा जीिनात नगराची ि नागारी समाजाची भूवमका  

९) भारतातील नागरी समाज  

िागरी समाज : 

नगर ेवकंिा उपनगर ेयांत रिात असलेला समाज िा नागरी समाज िोय. समाजातील बिुसंख्य लोक 
उपजीविकेसाठी वबगरशेती अगर वबगरप्राथवमक व्यिसायांिर अिलंबून असणे, समाजाची 
लोकसंख्या मोठी असणे आवण लोकिस्तीची दाटी अवधक असणे, िी वतन्िी िैवश�्ये एकवत्रत 
असल्यास त्याला नागरी समाज म्िणता येईल. यांतील एखादेच िैवश�्य वदसून आले, तर त्याला 
नागरी समाज म्िणता येणार नािी. उपभोग्य िस्तूंची प्राप्ती नैसवगतक रीतीने करून घेणे अगर 
वबनकसबी मजरुीतून सेिा उपलब्ध करून देणे, ि ेप्राथवमक व्यिसाय िोत. शेती, खाणकाम, गरु े
चारणे, मेंढ्या िाकणे, जंगलातून काटक्याकुटक्या, वडंक, मध गोळा करणे इ. िेिी प्राथवमक व्यिसाय 
िोत. या कामांचे स्िरूपच असे आिे, की त्यांतील माणसांच्या मानाने कामाची जागा मोठी असते. 
ग्रामीण समाजात अशा व्यिसायांिर अिलंबून असलेल्यांची संख्या अवधक असते. वबगरप्राथवमक 
व्यिसायांमध्ये यंत्रोपकरणे, ित्यार ेयांच्या साह्माने बवुद्दकौशल्य अगर कारावगरी िापरून उपभोग्य 
िस्तूंचे उत्पादन करणे अगर सेिास्िरूपी कामे करणे, िे प्रकार येतात. वभन्नवभन्न के्त्रांतील 
व्यिस्थापनाचा व्यििार सांभाळणारा अवधकारी िगत, प्रत्यक् उत्पादनात गुंतलेले लोक आवण अनेक 
तऱ्िेची सेिा करणार ेलोक यांत येतात. नगरांमध्ये अशा लोकांची संख्या अवधक असते. यांच्या 
कायातच्या मानाने त्यांना दैनंवदन व्यििारांकररता जागा कमी लागते. ग्रामीण आवण नागरी 
व्यिसायांमधला िा फरक सितकालीन नागरी समाजांच्या संदभातत वदसून येतो; परतं ु
औद्योवगकीकरणपूित नागरी समाजात िस्तूंचे उत्पादन िे बव्िंशी अगर संपूणततया माणसांच्या 
िस्तकौशल्यािर अगर अंगमिेनतीिर अिलंबून असे. बैल, घोडा अशा जनािरांचा उपयोग जरी 
करून घेतला, तरी त्यांबरोबर माणसांनािी खपािे लागत असे. 

उत्पादक साधने वकंिा ित्यार ेिी माणसांनी प्रत्यक् िाताळािी अशीच िोती आवण त्यांकररता खास 
प्रवशक्णाची आिश्यकतािी फारशी नव्िती. औद्योवगकीकरणानंतर उत्पादक ि सेिात्मक साधने िी 
अवधकतर यांवत्रक बनली. यंत्रोपकरणे िाताळण्याकररता प्रत्यक् मनषु्ट्यबळाची आिश्यकता न 
लागता, यांवत्रक प्रविया िी अवधकावधक िायू, िाफ, िीज ि अणशुक्ती अशा अचेतन शक्तींिर 
अिलंबून राविली. प्राचीन ि आधवुनक नागरी समाजांमधला िा मित्त्िाचा फरक िोय. नागरी 
समाजाचे िैवश�्य िे केिळ अप्राथवमक अगर वबगरशेती व्यिसायांिर अिलंबून असलेले लोक 
बिुसंख्य असण्यािर अिलंबून नािी. उदा., रिदारीच्या मागाांिर असलेली दकुाने, उपािारगिृे, 
पेरोलपंप इत्यादींच्या छोट्या समूिाला नागरी समाज म्िणता येत नािी. त्यांच्या संख्यांत भर पडून 
समूि मोठा झाला आवण दैनंवदन व्यििारांतील स्िायत्तता अगर स्ियंपूणतता त्याला लाभली, की तो 
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नागरी समाज बनतो. म्िणून अप्राथवमक व्यिसायांच्या आवधक्याबरोबरच अवधक लोकसंख्येची पण 
आिश्यकता असते. 

लोकसंख्या अवधक आिे ह्मा एकाच वनकर्ािरिी कोणतािी समाज नागरी समाज ठरू शकत नािी. 
अदमासे ५,००० िस्तीच्या समूिाला शिर (टाउन) म्िणािे, असे जनगणनेने स्िीकारले आिे. एक 
लाख िस्तीच्या समूिाला नगर (वसटी), दिा लाख िस्तीच्या समूिाला मिानगर (मेरोपवलस) आवण 
सितसाधारणपणे पन्नास लाखांपेक्ा अवधक िस्ती असलेल्या समूिाला प्रचंड नगर (मेगॅलोपवलस) 
असे म्िटल ेजात.े परतं ु५,००० िस्तीच्या सितच समूिांना शिर म्िणता येणार नािी. भारतात आंध्र 
प्रदेशामधील कािी गािांची लोकसंख्या ५,००० िून अवधक असलेली वदसून आलेली आिे. 
त्याचप्रमाणे कािी उपनगरांतील लोकसंख्या ५,००० पेक्ा कमी असलेली उदािरणे आिते. म्िणून 
लोकसंख्येबरोबरच लोकांचा व्यिसायिी लक्ात घेणे आिश्यक आिे. 

नगर िे त्याच्या संपकातत येणाऱ्या भोितालच्या प्रदेशातील लोकांच्या गरजा भागविण्याकररता 
अवस्तत्िात आलेले मध्यिती वठकाण िोय. त्यातील लोकसंख्या िी त्याच्याशी व्याििाररक संपकातत 
येणाऱ्या भोितालच्या प्रदेशाच्या व्याप्तीिर अिलंबून असते. संपकातच्या साधनांची विपलुता, तसेच 
िेग ि खचत या ��ीनी त्यांची कायतक्मता, यांिर नगराशी संबंवधत असणाऱ्या भोितालच्या प्रदेशाची 
व्याप्ती अिलंबून असते. भोितालच्या प्रदेशाच्या गरजांची संख्या ि स्िरूपािरून नगरातील 
व्यिसायांची संख्या ि स्िरूप ठरते. गरजा आवण नागरी व्यिसायांमधील विविधता िी, नगरात 
उपलब्ध िोऊ शकणारी वनसगतवनवमतत संपत्ती ि वतचा िापर करण्याकररता आिश्यक असलेले ज्ञान, 
बवुद्दकौशल्य, कारावगरी, ित्यार े ि अिजार ेह्मा साधनसामग्रीिर अिलंबून असते. अथाततच यंत्र-
तंत्राच्या विकासाने औद्योवगकीकरण झाले, म्िणजे उत्पादन झपाट्याने मोठ्या प्रमाणािर िोऊ 
शकते. उत्पादन मोठ्या प्रमाणािर करणे िेच वकफायतशीर ठरते. कोणतेिी काम मोठ्या प्रमाणािर 
करणे िेच वकफायतशीर ठरते. 

कोणतेिी काम मोठ्या प्रमाणािर िोऊ लागले, की एकूण कामाचे आटोपशीर भाग पाडून स्ितंत्र 
व्यक्तीकडे अगर एखाद्या तकुडीकडे ते काम सोपविणे आिश्यक ठरते. अशा सित विभागांतील कामांत 
ससूुत्रता आणण्याकररता नोकरशािी अवस्तत्िात येते. यंत्र-तंत्रांच्या विकासामळेु कामाचा व्याप 
िाढतो, एिढेच नव्िे, तर एकूण कामाची जी विभागणी केली जाते, ती यांवत्रक प्रवियेच्या आवण 
त्याकररता लागणार ेखास बवुद्दकौशल्य अगर कसब यांच्या वभन्नतेनसुार असते. िे बवुद्दकौशल्य 
अगर कसब कौटंुवबक परपंरतूेन उपलब्ध िोणार े नसून प्रवशक्णाने वमळिाियाचे असते आवण ि े
प्रवशक्णिी कुटंुबाच्या आिाक्याबािेरचे असून प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या इच्छेनुसार आवण आपल्या 
कुितीनसुार ते स्ितंत्र प्रवशक्ण-कें िातून घ्यािे लागते. आधवुनक नागरी समाजातील औद्योवगक 
उत्पादनाच्या ि सेिाकायातच्या कें िांना लागणारा कमतचारीिगत ि अवधकारीिगत िा, म्िणूनच त्यांच्या 
प्रवशक्णानसुार ि त्यायोगे वसद्द झालेल्या पात्रतेनसुार नेमलेला असतो. धमत, प्रदेश, भार्ा इ, बव्िंशी 
जन्मजात ि पात्रतावनरपेक् भेदांनसुार कमतचारीिगत नेमणे औद्योवगक ि व्याििाररक कायतक्मतेच्या 
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दृ�ीने शक्यच नसते. म्िणून नागरी समाज िा आकाराने मोठा असतो, एिढेच नव्िे, तर त्यातील 
लोकांत सांस्कृवतक दृव�ने बिुवजनसीपणा अगर बिुविधता असते. 

लोकांमधील िा भेद आधवुनक नगरांत अवधक वदसून येतो. नगरांच्या संपकातत येणाऱ्या प्रदेशाच्या ि 
लोकांच्या विविधतेिर िी विविधता अिलंबून असते. आधवुनक यंत्र-तंत्राच्या विकासाने नगरांच्या 
संपकातत येणाऱ्या प्रदेशाचा विस्तारिी िाढला आिे. तरीिी वभन्नवभन्न नगरांच्या संपकातत अगर 
िचतस्िाखाली येणाऱ्या प्रदेशािरून नगरांची प्रादेशवक कें िे, विभागीय कें िे, वजल्िा कें िे, राज्य कें ि, 
राष्ट्रीय कें ि, आंतरराष्ट्रीय कें ि अशी विभागणी करता येते. प्रादेवशक कें िापेक्ा राज्य, राष्ट्रीय आवण 
आंतरराष्ट्रीय कें िांत लोकसंख्या ि त्यांची सांस्कृवतक विविधता िी अवधकावधक असणे स्िाभाविक 
आिे. 

नागरी समाजाचे वतसर ेिैवश�्य लोकिस्तीची दाटी. िी त्यातील व्यिसायांचे स्िरूप ि व्यिसायांच्या 
प्रमखु कायातला लागणारी कमी जागा यांमळेु ग्रामीण िस्तीपेक्ा मळुातच अवधक असणे स्िाभाविक 
आिे. यंत्र-तंत्रांच्या विकासानंतर कमीत कमी जागेत अिजड यंते्र बसिून अवधकावधक कमतचाऱ्यांना 
कामात गुंतविणे शक्य झाल्यामुळे जागेचे मित्त्ि िाढले आवण िस्तीचे कें िीकरण िोऊ लागले. म्िणून 
आधवुनक नगरांतील िस्ती िी औद्योवगकीकरणपूित नगरांतील िस्तीपेक्ा अवधक दाट असल्याचे 
वदसून येते. परतं ुदाट िस्ती िी केिळ नागरी समाजाचेच िैवश�्य िोऊ शकत नािी. समदृ्द अगर 
बागायती शेतीिर अिलंबून असलेल्या ग्रामीण भागातील िस्तीिी कािी वठकाणी नागरी 
समाजाइतकीच दाट असलेली वदसून येते. भारतातील सुंदरबनासारख्या समदृ्द प्रदेशातील िस्ती 
याचे उदािरण म्िणून सांगता येईल. नागरी समाज िा भोितालच्या प्रदेशाच्या गरजा 
भागविण्याकररता मध्यिती वठकाणी वनमातण झालेले कें ि जरी असले, तरी सितच गरजा या एकाच 
कें िातून भागविल्या जातातच, असे नव्िे. ऐवतिावसक परपंरनेसुार अगर दळणिणाच्या सोयीसिलती 
ि लोकांच्या आिडीवनिडींनसुार विवश� गरजा भागविण्याकररता विवश� नागरी कें िेिी अवस्तत्िात 
येतात. एका कें िािर भोितालच्या प्रदेशाचा भार प्रमाणाबािेर िाढला, तर त्याचा भार िलका 
करण्याकररता एखादे उपकें ि अवस्तत्िात येते. नागरी कें िाकडून भागविल्या जाणाऱ्या प्रमखु 
गरजांनसुार नगरांचे कायातत्मक िगीकरण करता येते. शासकीय कें ि, दळणिळणाचे कें ि, औद्योवगक 
कें ि त्याचप्रमाणे शैक्वणक, आरोग्यविर्यक, व्यापारविर्यक, यात्राविर्यक, सैवनकी इ. वभन्नवभन्न 
नागरी कें िे असू शकतात. या प्रत्येक कें िात एका विवश� कायातभोिती त्या विवश� कायातला पूरक 
असलेल्या इतर अनेक व्यिसायांची गुंफण झालेली वदसून येते. कें िातील प्रमखु कायत िा व्यिसाय 
कोणतािी असला, तरी कािी मूलभूत गरजा भागविणारी दकुाने, करमणकुीची साधने, शाळा ि 
छोटेमोठे स्ितंत्र व्यािसावयक िे सितत्र वदसून येतात. 

नागरी समाज उदयास येण्याकररता पूरक ठरणाऱ्या गो�ींमध्ये भरपूर पाणीपरुिठा िा सिाांत मित्त्िाचा 
मानला जातो. मानिी िसाित मळुात नदीकाठी अगर तळ्याशेजारी जेथे पाण्याचा परुिठा 
अवनबांधपणे िोऊ शकेल, अशाच वठकाणी प्रथम सरुू झाली. परुातन संस्कृतीचा उगम ि विकासिी 
नाईल, यफेु्रटीस, टायवग्रस, वसंधू, गंगा, यमनुा अशा बारमािी नद्यांच्या पररसरातच झाला. 
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सािवजकच परुातन आवण औद्योवगकीकरणपूित नगरिेी पाणीपरुिठा अवधक ि अव्याित असेल, 
अशाच वठकाणी िसविलेली वदसून येतात. पाणीपरुिठ्याच्या खालोखाल िाितुकीची ि 
दळणिळणाची साधने िी मित्त्िाची मानली जातात. अनेक नगर ेदळणिळणाच्या अगर रिदारीच्या 
संगमािर उदयास आलेली आिेत. िाितकुीची आवण दळणिळणाची साधने वजतकी जलद गतीची 
आवण कायतक्म असतील, वततका नगराचा भोितालच्या अवधकावधक प्रदेशाशी संपकत -संबंध येणे 
शक्य िोते ि नगराचा आकार मोठा िोत जातो. नागरी समाजाचा आकार जसा मोठा िोईल, त्या 
प्रमाणात नागरी लोकसंख्येला परुले इतके अवतररक्त धान्याचे उत्पादन ग्रामीण भागातून व्िाियास 
ििे. शेतीव्यिसायाचे यांवत्रकीकरण िोऊन अगर अन्य कारणांनी ग्रामीण भागातील व्यिसाय 
उपजीविकेचे साधन बनण्यास असमथत ठरू लागले, की ग्रामीण भागातील अवतररक्त लोक कामधंदा 
शोधण्याकररता छोट्या-मोठ्या नगरांकडे धाि घेऊ लागतात. त्याचप्रमाणे यांवत्रकीकरणामळेु िा 
अन्य कारणांनी नगरांतील व्यिसायांकररता अवधकावधक प्रवशवक्त वकंिा अवशवक्त कमतचारी ग्रामीण 
ि छोट्या शिरांतून खेचले जातात. 

नागरी भागांत अशा प्रकार े बािेरील लोकांना खेचण्याची ि ग्रामीण भागांत लोकांना बािेर 
घालविण्याची प्रविया सतत चालू असते. नागरी भागांतील मागणी आवण ग्रामीण भागांतील अवतररक्त 
मजूरकारागीर-िगत यांनसुार िी प्रविया चालते. दळणिळणाच्या ि रिदारी मागाांच्या जाळ्याच्या 
कें िस्थानी असलेल्या नगराची िाढ झापाट्याने िोते. अशा कें िस्थानी औद्योवगक, शैक्वणक, 
शासकीय, सांस्कृवतक ि इतर सामावजक व्यििारांची कें िेिी आकवर्तली जातात. पाणीपरुिठा, 
िाितूक ि दळणिळणाची सोय या मखु्य गो�ींबरोबरच शासकीय संपकातची सोय, पतपेढ्या, व्यापारी 
उलाढालींकररता आिश्यक असलेली बाजारपेठ, कच्च्या मालाचा तसेच प्रवशवक्त ि इतर 
मनषु्ट्यबळाचा परुिठा, उत्पावदत िस्तू ि संघवटत सेिाकाये यांकररता परुशेी मागणी यांिर नगरांचे 
अवस्तत्ि ि िाढ अिलंबून असते. आधवुनक नगरांकररता विजेची ि तत्सम शक्तींची आिश्यकता 
असते. आधवुनक औद्योवगक आवण नागरी कें िांमध्ये अशा शक्तींच्या आधार े चालणाऱ्या अिजड 
यंत्रांच्या सािाय्याने विविध िस्तूंचे उत्पादन केले जाते, तसेच सेिा कायाांची वनवमतती ि वितरण केले 
जाते. उत्पादनके्त्रात या अिजड यंत्रांचा प्रिेश झाल्यामळेु आवण या यंत्रांची उत्पादनक्मतािी मोठी 
असल्यामळेु उत्पादन मोठ्या प्रमाणािर िोणे अपररिायत ि आिश्यक बनते. त्याकररता लागणारे 
मनषु्ट्यबळिी मोठे आवण विविध प्रकारचे असते. अवधकावधक यंत्र-तंत्राच्या प्रिेशाने नगरातील 
लोकसंख्या अवधक ि बिुविध बनत जाते. 

नागरी समाजाची संपूणत ओळख सितसाधारणपणे पररवस्थवतिैज्ञावनक, लोकसंख्यात्मक, संस्थात्मक, 
सामावजक मूल्यात्मक, स्तरीकरणात्मक, संरचनाभेदात्मक ि सामावजक रोगवचवकत्सात्मक या सात 
दृव�कोनांतून िोते. या दृव�कोनांतून एकाच समाजाच्या विविध अंगांचे ज्ञान िोते. िी विविध अंगे 
अथाततच परस्परांिर अिलंबून आिेत. 
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िगरांचे पररनस्र्नतिैज्ञानिक स्िरूप 

या संप्रदायाचे आद्य प्रणेते आर.् ई. पाकत  आवण ई. डब्ल्यू बजसे िे आिते. वशकागो नगराचा अभ्यास 
करून त्यांनी िा �व�कोण मांडला, म्िणून या संप्रदायाला वशकागो संप्रदाय असेिी म्िटले जात.े 
आधवुनक नगराच्या एकूण के्त्रांमध्ये विवश� जागी विवश� व्यििारच चालतो आवण त्यामळेु त्या त्या 
जागी विवश� संस्कृतीचे कप्प ेवनमातण िोतात वकंिा विवश� संस्कृतीचे लोक िािरताना अगर रािताना 
वदसतात, असे या संप्रदायाने प्रवतपावदले आि.े स्थानीय अगर भौगोवलक िैवश�्य, तेथ ेरािणाऱ्या 
लोकांची सांवख्यक ि सांस्कृवतक िैवश�्ये आवण उत्पादनाकररता त्याच्यांजिळ उपलब्ध असलेली 
कारावगरी, ज्ञान, ित्यार े इ. साधने यांत समतोल साधलेला असतो, या पररवस्थवतिैज्ञावनक 
वसद्दांतानुसार त्यांनी िे प्रवतपावदले आिे. पररवस्थवतविज्ञानाच्या दसुऱ्या एका वसद्दांतानसुार 
प्रावणजीिनामध्ये ि िनस्पवत जीिनामध्ये परस्परािलंबन वदसून येते. एकमेकांिर अिलंबून असलेल े
प्राणी िा िनस्पती एकत्र वदसून येतात. अथातत भौगोवलक पररसर िा मळुात अनकूुल असािा लागतो. 
त्याचप्रमाणे मानिी समाजातदेखील एकमेकांिर अिलंबून असलेले व्यिसावयक, िे एकत्र वदसतात. 
नगरांत प्रत्येक व्यिसाय िा मोठ्या प्रमाणािर चालत असल्यामळेु ि व्यिसायांकररता अनकूुल 
असलेली जागाच प्रत्येक व्यािसावयक वनिडत असल्यामळेु विवश� जागी विवश� व्यिसायाचे भाग 
स्िाभाविकपणे वनमातण िोतात. ज्या व्यिसायात आवथतक उलाढाल मोठ्या प्रमाणािर िोते, त्या 
व्यिसायास अनकूुल असलेल्या जागेची वकंमत िाढते आवण याउलट ज्या जागेकररता मागणी नािी, 
अशा जागेची वकंमत कमी िोते. सािवजकच आवथतक बळ कमी असलेले व्यिसावयक अशी जागा 
उपयोगात आणतात. या वनयमानसुार नगरातील मोठी बाजारपेठ िी मध्यिती असते. पतपेढ्यांच्या, 
शासनाच्या आवण तर सामावजक व्यििारांच्या मखु्य कचेऱ्या बिुधा अशा मध्यिती वठकाणीच 
असतात. मालाची ने-आण मोठ्या प्रामाणािर िोणार,े अिजड िािनांची िदतळ असलेले ि 
िाितकुीची सोय जिळ असणे आिश्यक असलेले कारखाने, घाऊक व्यापाराची कें िे इ. नगराच्या 
बाह्म पररसरात असणे िमप्राप्त िोते. याचबरोबर रािती घर ेिी मागणी कमी असेल, अशा जागी लांब 
उपनगरांत फेकली जातात. आपापल्या कामाच्या जागेजिळ रािणे िी ितृ्ती साितवत्रक आिे. प्रत्येक 
कुटंुब आपल्या ऐपतीप्रमाणे रािण्याची जागा वनिडते. यानसुार नगरातील िस्ती िी श्रीमंत, 
मध्यमिगत, गरीब आवण बेघर लोक ि झोपडपट्टी अशी विभागली जाते. पैकी श्रीमंत आवण बेघर वकंिा 
झोपडपट्टीत रािणाऱ्यांत सांस्कृवतक वमश्रण वदसून येत असले, तरी मध्यमिगत आवण गरीब लोकांच्या 
िस्त्या ह्मा सास्कृवतक भेदांना अनसुरून वनमातण झालेल्या वदसतात. मध्यिती बाजारपेठेत वदिसा 
गदी वदसते; परतं ुरात्री िदतळ कमी असते वकंिा अवजबात नसते. रोज कामाला येणार ेलोक तसेच 
बािेर गािािून एकदोन वदिसांकररता येणारेच तेथे वदिसा वदसतात. रोज कामािर येणारेिी बिुधा 
५०-६० मैलांपयांतच्या उपनगरांतून आलेल ेअसतात. त्यांच्या गरजा भागविण्याकररता आिश्यक 
असलेली उपािारगिृे, िसवतगिृे ि त्यांच्या तात्परुत्या गरजा भागविणार ेइतर व्यािसावयकिी अशा 
मध्यिती वठकाणी ि आसपासच्या गल्लीबोळांतून फैलाितात. अशा वठकाणी मध्यमिगीय ि श्रीमंत 
कुटंुबे राित नािीत. नगराच्या िाढत्या विस्ताराबरोबर िी मध्यिती बाजारपेठ रंुदाित जाते. 
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आसपासच्या राित्या घरांच्या जागेची वकंमत िाढत जाते. त्यामळेु वतथल्या घरांचे मालक ती जागा 
व्यापारी उपयोगाकररता िापरू देणे पसंत करतात. घरात रािणाऱ्यांना बािेर काढण्यात येते वकंिा त े
स्िखशुीने जातात. घरांची डागडुजी थांबते. परतं ुती जागा व्यापारी उपयोगाकररता वदली जाईपयांत 
मधल्या काळात तेथे गरीब लोक रािणण्याकररता येतात. मोठ्या असलेल्या घरात विभाग पाडून दोन 
वकंिा अवधक गरीब कुटंुबांना रािता येईल, अशी व्यिस्था केली जाते. अथातत पूितयोजनाविरवित 
अशा छोट्या घरांना ििा, उजेड, पाणीपरुिठा, स्नान ि स्िच्छतागिृ यांची कमतरता तीव्रपणे 
जाणिते. मध्यिती बाजारपेठेभोिती संिमणािस्थेत असलेल्या या पट््टयाला बजेस यांनी संिमण 
पट्टा वकंिा विभाग असे म्िटलेले आिे. या संिमण विभागाच्या बािेर मजूरिगातची िस्ती ि 
वतच्याभोिती मध्यमिगत, श्रीमंतिगत यांची िस्ती असते. उच्चभू्र लोकांची वनिासस्थाने ि उपािारगिृे, 
िसवतगिृे िीसदु्दा नगराच्या बािेर प्रशस्त जागा, मोकळी ििा उपलब्ध असेल आवण कवनष्ट िगातची 
िस्ती अगर िदतळ नसेल, अशा वठकाणी असतात. कें िीकृत बाजारपेठेभोिती ितुतळाकाराने पसरत 
जाणाऱ्या विविध िस्त्यांचा िा वसद्दांत बजेस यांनी १९२५ साली मांडला. १९३३ साली िायटर 
याने नगरिाडीचा खंड-वसद्दांत (सेक्टर वथअरी ऑफ वसटी ग्रोथ) मांडला. औद्योवगक संस्था एका 
जागी प्रस्थावपत झाल्यास उच्च िगातची िस्ती त्यांच्या विरुद्द भागात अवस्तत्िात येते आवण या 
दोन्िींच्या मध्ये मजूरिगातची िस्ती असते. अशा रीतीने िेगिेगळ्या जागी अवस्तत्िात आलेल्या 
समूिांचा विस्तार िोऊन ते एकमेकांना वभडले, की पनु्िा निी प्रविया सरुू िोते, असे त्याचे म्िणणे 
आिे. अमेररकेतील अनेक नगरांच्या उदािरणांिरून त्याने िे मत मांडले आिे. या बाबतीत वतसरा 
वसद्दांत सी. डी. िॅररस आवण उलमन एडिडत यांनी १९४५ साली मांडला. नगर िे एकाच कें िािर 
अिलंबून नसते. कारखाने, घाऊक व्यापार, बाजारपेठा, रािती घर ेयांची अलगअलग कें िे वनमातण 
िोतात. मध्यिती बाजारपेठ अपरुी पडू लागली, की वतचा विस्तार न िोता वतचे विकें िीकरण िोऊन 
मूळची बाजारपेठ लांब पडत असेल, अशा लोकांकररता िेगळी बाजारपेठ अवस्तत्िात येते, असे यांचे 
मत आिे. 

िरील वतन्िी वसद्दांतांिरून उपयोगाच्या दृ�ीने नागरी के्त्रात अलगअलग भाग स्िाभाविकपणे 
पडतात; परतं ुत्यांचा प्रकार िा िम िा एकाच पद्दतीचा असतो, असे सांगता येत नािी, िे स्प� िोते. 

नगरिाढीच्या संदभातत विवश� जागेचे प्रयोजन सारखे बदलत रािते आवण एका व्यििाराकररता अगर 
कारणाकररता उपयकु्त असलेली जागा त्या कारणाकररता वनरुपयोगी ठरून दसुऱ्याच कारणाकररता 
वतचे प्रयोजन िाढते आवण त्या जागेचे ि वतचा उपयोग करणाऱ्या लोकांचे स्िरूप बदलत जाते. अशा 
रीतीने नागरी सारीपाटािर बिुरगंी सोंगट्या वफरत असतात. या प्रवियेचे पररवस्थवतिैज्ञावनकांनी 
कें िीकरण, विकें िीकरण, विलगता, स्थलांतर, अवतिमण आवण स्थळीय िारसा िे सिा टप्पे 
सांवगतले आिेत. विवश� व्यििाराकररता अनकूुल असलेल्या जागी त्या व्यििाराचे कें िीकरण िोत,े 
व्यििारानरुूप जागेचे विभाजन िोते ि व्यिसायात्मक, सांस्कृवतक, आवथतक भेदांनसुार लोकांच्या 
अलग िस्त्या वनमातण िोतात, बािेरून नगरात येणाऱ्या लोकांची गदी िाढली, की नगरातील मोकळ्या 
जागांिर ि नगराच्या पररसरातील खेड्यांिर त्यांचे अवतिमण िोते, तसेच िाढते उद्योगधंदेिी 
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आसपासाच्या खेड्यांिर अवतिमण करतात, कालांतराने त्या खेड्यांचे स्िरूप पार बदलून जाते, 
शेतीव्यिसाय बंद पडतो ि खेड्यांतील लोक अन्यत्र जातात वकंिा उद्योगधंद्यांत काम पतकरतात 
म्िणजे वतथल्या जागेचा िारसा दसुऱ्याच प्रकारच्या लोकांकडे जातो, अशा ह्मा सिा प्रविया नगरात 
ि नगराबािेर सतत चालू असतात, असा याचा अथत आिे. 

पररवस्थवतिैज्ञावनक दृव�कोनातून मांडलेले नगराचे िे वचत्र आधवुनक नगरालाच लागू िोते. 
औद्योवगकीकरणपूित नगराचे वचत्र विस्ततृ खेड्यासारखे िोते. उच्च िगाांची िस्ती नगराच्या मध्यभागी 
असे ि नगराच्या सीमेपयांत कमीकमी दजातचे लोक राित असत. अगदीच िीन दजातच्या लोकांना 
नगरात रािियास जागािी वमळत नसे. व्यिसायांचे यांवत्रकीकरण झाले नसल्यामळेु त्यांचे स्िरूप 
कौटंुवबक िोते आवण कौटंुवबक परपंरनेे व्यिसाय ठराविक लोकांच्याच िाती राित असे. समान 
व्यािसावयकांची िस्ती एकत्र असे. म्िणून प्रत्येक िस्तूची वििी िी त्या त्या व्यािसावयकांच्या 
िस्तीतच बिुधा िोत असे. त्या िस्तूंची स्ितंत्र बाजारपेठ असली, तरी ती त्याच िस्तीत असे. रशेीम 
बाजार, कापडबाजार, दाणाबाजार इ. स्ितंत्र पेठा ह्मा औद्योवगकीकरणपूित नगरांत आवण त्यांचे 
अिशेर् असलेल्या आजच्या नगरांतिी पिाियास वमळतात 

िगरांचे लोकसखं्यातमक स्िरूप 

नागरी कुटंुबात जननप्रमाण ग्रामीण कुटंुबापेक्ा कमी असते. नागरी श्रीमंत सखुिस्तू कुटंुबात िे प्रमाण 
त्यािून कमी असते. नागरी कुटंुबाला आईिडील सोडून नात्यागोत्यांतील इतर वनराधार, अपंग अगर 
विद्यार्थयाांना पोसणे जड जाते. ज्यांना शक्य असेल, ते आईिवडलांनासुद्दा अन्यत्र लिान शिरांत 
अगर ग्रामीण भागात ठेिणे पसंत करतात. पाविमात्य देशांत आईिवडलांना ि इतर आप्त-
स्िकीयांना पोसण्याची जबाबदारी कुटंुबप्रमखुाकडे सिसा नसते वकंिा तो ती स्िीकारीत नािी. कािी 
माणसे वनिृत्तीनंतर स्िखशुीने लिान शिरांत अगर ग्रामीण भागात जाऊन राितात. यामळेु नागरी 
लोकसंख्येत ियस्कर माणसे आवण लिान मलुे यांचे प्रमाण कमी असते. कािी माणसे प्रपंचाचा भार 
िािण्याची कुित, इच्छा अगर संधी नसल्यामळेु अवििावित राितात अगर उवशरा लग्न करतात. 
नगरात रािून कुटंुबाचा खचत सोसणे परिडत नािी. म्िणून ती कुटंुबाला लिान शिरात अगर खेड्यात 
सोडून येतात वकंिा वशक्णाकररता अगर कामधंदा शोधण्याकररता कुटंुबातील सदस्यांना अन्यत्र 
सोडून आलेली असतात. या सित कारणांमळेु नगरात, वनिासी उपािारगिृात, िसवतगिृात िा स्ितंत्र 
खोली घेऊन एकटेदकुटे रािणाऱ्यांचे प्रमाण अवधक असत.े पाविमात्य देशांत अशांपैकी व�यांचे 
प्रमाण परुुर्ांपेक्ा अवधक असल्याचे वदसून आले आिे. व�यांकररता स्ितंत्र उपजीविकेची साधने 
उपलब्ध असणे आवण व�यांना स्िातंत्रय उपभोगण्याची मभुा, िी याची मखु्य कारणे िोत. आवशयाई 
राष्ट्रांत एकटेदकुटे रािणाऱ्यांमध्ये परुुर् अवधक आिेत. नागरी समाजातील लोक िे धमत, भार्ा, 
वशक्ण, व्यिसाय, बवुद्दकौशल्य, आवथतक-राजकीय-सामावजक स्थान, आत्मसात केलेली मूल्ये, 
अवभितृ्ती, अवभरुची ि एकूण सांस्कृवतक पातळी या दृ��नी अनेक प्रकारचे असतात. त्यांच्यात 
एकवजनसीपणा नसतो. 
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िगरांचे ससं्र्ातमक स्िरूप 

नागरी समाजाच्या संदभातत कुटंुब, अथतव्यिस्था, शासकीय व्यिस्था, धमत ि सामावजक वनयंत्रण ह्मा 
प्रमखु सामावजक संस्था ठरतात. कुटंुब नागरी कुटंुब िे कें ि कुटंुब असते ि मलुांची संख्या कमी 
असते. पाविमात्य देशांत तीन ते चार सदस्य असलेली कुटंुबे प्रमाणाने अवधक आिेत. आवथतक 
दृ�्या वस्त्रया पषु्ट्कळशा स्ितंत्र असतात, त्यांच्यात वशक्णाचे प्रमाणिी अवधक असते. 
औद्योवगकीकरणानंतरच्या सरुुिातीच्या काळात वििाि उवशरा करण्याची प्रथा पडली िोती. आता 
पनु्िा वििािसमयीचे िय खाली येत असािे, असा तकत  आि.े कुटंुबात पती िा पत्नीच्या सल्ल्याने 
अवधकार िापरतो अगर पवतपत्नींमध्ये िा अवधकार विभागलेला असतो. कौटंुवबक व्यििार ि 
कुटंुबातील कामे यांबाबतीत वलंगभेदानुसार श्रमविभाजन वटकत नािी. बिुतेक सितच कुटंुबांत 
स्ियंपाकाची कामे वस्त्रया करत असतात अगर त्यांिर देखरखे ठेिीत असतात; परतं ुइतर कामांच्या 
बाबतीत पवतपत्नी िे आपापल्या सोयीसिडीनुसार घरातील ि कुटंुबासंबंधीची घराबािेरची काम े
करतात. रिाियाची जागा ि कामाची जागा यांत अंतर असल्यामळेु कामािर जाणाऱ्या परुुर्ास 
कुटंुबाच्या दैनंवदन व्यििारांकडे लक् देण्यास िेळ वमळत नािी. त्यामळेु घरातल्या स्त्रीलाच 
आल्यागेल्यांकडे पािणे, मलुांना शाळेत पोिोचविणे, बाजार करणे, टपाल कचेरी, बाँक इ. वठकाणी 
जाणे, िी कामे करािी लागतात. म्िणून स्त्रीला आपोआपच ह्मा सित बाबतींत व्याििाररक वनणतय घेणे 
ि व्यििार पार पाडणे यांत स्िातंत्रय वमळते. स्त्री िी नोकरी करणारी असली, तर िे स्िातंत्रय वतला 
अवधकांशाने वमळते. त्याचप्रमाणे परुुर्ालािी घरातील कामे, विशेर्तः पत्नी नोकरी करणारी 
असल्यास, करािी लागतात. अशा रीतीने पवतपत्नींमध्ये पररवस्थवतजन्य समता प्रस्थावपत झालेली 
असते. 

नागरी समाजातील मलुांचे सामाजीकरण कुटंुबाच्या िातात फारसे राविलेले नािी. मलुांना कुटंुबबाह्म 
पयातिरणात वदिसाचा बिुभाग िािरािे लागते. ि ेपयातिरण कौटंुवबक संस्कारमूल्यांना पोर्क असतेच, 
असे नािी. पवतपत्नी ि े दोघेिी नोकरी करणार े असले वकंिा कािी कारणाने घराबािेर राित 
असतील, तर मलु ेकौटंुवबक संस्कारांना पारखी िोतात. करमणूक, खेळ, वशक्ण यांकररता कुटंुबाच्या 
सदस्यांना कुटंुबबाह्म संस्थािर अिलंबूिन रािािे लागते. सािावजकच त्यांच्या व्यवक्तमत्त्िािर, 
आिडीवनिडींिर बाह्म पररसराचा ि कुटंुबबाह्म गटांचा प्रभाि अवधक पडतो. त्यांची ितृ्ती 
कुटंुबवनरपेक् असे िैयवक्तक वित पािण्याची बनते. याचा पररणाम म्िणून पवतपत्नींमध्ये मतभेद, 
वित�ु वनमातण िोऊन अंती वििािविच्छेद िोण्याची शक्यता नागरी समाजात अवधक असते. 
अमेररकेसारख्या भौवतक दृ�्या प्रगत देशांत वििािविच्छेदाचे प्रमाण वििािाच्या सुरुिातीच्या ि मलुे 
िोण्याच्या अगोदरच्या काळात अवधक असल्याचे ि एकूण वििािांपैकी एकततृीयांश वििाि 
घटस्फोटाने बाद ठरत असल्याचे वदसून आले आिे. 

आधवुनक कुटंुबाकडून घरातील िडील ि नात्यागोत्यांतील अपंग, वनराधार व्यक्तींचे पालनपोर्ण िोणे 
अशक्य झाले आिे. सामावजक गवतशीलतेमळेु कुटंुबप्रमखु ि त्याचे मातावपता यांच्यात स्थळीय, 
आवथतक, सामावजक ि भािवनक दरुािा वनमातण िोतो. आधवुनक नागरी समाजात पररत्यक्त िदृ्द 
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माणसांची समस्या वबकट झाली आिे. िदृ्दापकाळी कौटंुवबक संरक्ण वमळेनासे झाल्यामळेु 
वनिवृत्तिेतन, आयवुितमा, भविष्ट्यवनिातिवनधी, िदृ्दाश्रम इ. इतर संख्या वनमातण झाल्या आिेत. 
उदरवनिातिाला यांनी थोडीफार मदत िोत असली, तरी भािवनक दरुािा अगर एकाकीपणा नािीसा 
करणार ेकुटंुबाइतके प्रभािी असे अन्य साधन उपलब्ध झालेले नािी. आज बाजारात कोणतीिी िस्तू 
विकत वमळते; परतं ुमायाममता, आपलुकी िी कुटंुबावशिाय अन्यत्र वमळत नािी, म्िणून कुटंुबातील 
ऐक्य या एकाच कारणामळेु वटकू शकेल, असे शा�ज्ञांचे मत आिे. 

व्यिसाय िा कुटंुबाच्या िातातून गेल्यामळेु ि व्यिसायपरत्िे वमळणार ेसामावजक स्थान व्यक्तीस 
स्ितःच्या कुितीिर वमळिािे लागत असल्यामळेु आवण िी कुित कुटंुबवनरपेक् अशा वशक्णािर 
अिलंबून असल्याने, व्यिसायपरत्िे ि सामावजक स्थानपरत्िे वमळणारा सामावजक दजात िा 
व्यक्तीला स्ितंत्रपणे वमळतो. कुटंुबाकडून व्यक्तीस सामावजक दजात न वमळता तो व्यक्तीिरून 
कुटंुबाला वमळतो. व्यक्तीचे सामाजीक स्थान कुटंुबातील पढुच्या वपढीत वटकण्याची शाश्वती 
नसल्याने सामावजक दजात िा कुटंुबात वपढ्यान् वपढ्या वटकून रािील, याचीिी शाश्वती नसते. अशा 
रीतीने अथोत्पादन िे संपूणतपणे कुटंुबाच्या िातातून गेले आिे आवण कुटंुब िे उत्पावदत िस्तूचंा एकत्र 
उपभोग घेणाऱ्यांचा गट बनले आिे. 

अर्थव्यिस्र्ा 

अथतव्यिस्थेच्या उत्पादन, विवनमय, वितरण ि उपभोग या चार प्रवियांपैकी केिळ उपभोग 
कुटंुबाच्या िातात राविला आिे. इतर वतन्िी प्रविया साितजवनक संस्थांच्या िातात आिेत. प्रत्येक 
प्रवियेत यांवत्रकीकरणामळेु विशेर्ीकरण आलेल ेआिे. वशिाय एकच गरज भागाविण्याकररता अनेक 
पयातयी िस्तू उपलब्ध करून देणे, आता शक्य झाले आिे. नगरातील अथोत्पादनाची व्याप्ती मोठी 
असल्यामळेु आवण अथोत्पादनाचे यांवत्रकीकरण झाल्यामळेु उत्पादन प्रवियेत अनेक जागा वनमातण 
िोतात. ह्मा जागा भरण्याकररता विविध प्रकारचे असंख्य लोक लागतात. िाढत्या नगराची विविध 
मनषु्ट्यबळाची मागणीिी िाढत असते. म्िणून बािेरून येणाऱ्या माणसांची संख्यािी िाढत असते. 
समव्यिसायी माणसांची संख्या नगरात खूप असल्याने ि त्यांचे आवथतक वितसंबंध सारख्या िा 
एकाच संस्थेशी वनगवडत असल्याने स्ितःच्या वितसंबंधांचे रक्ण करण्याकररता त्यांचे संघ 
अवस्तत्िात येतात. िे संघ राजकीय पक्ांचे अड्डे बनण्याची शक्यतािी असते. म्िणून िेतन ि अन्य 
सिलतींकररता िोणाऱ्या संघर्ाांना राजकीय स्िरूप प्राप्त िोते. प्रत्येक के्त्रातील कमतचारीिगातची 
संख्या मोठी असल्यामळेु आवण प्रत्येक के्त्रात काम करणाऱ्या साितजवनक संस्था ह्मा बव्िंशी स्िायत्त 
असल्यामळेु िेतनिाढीकररता स्ितंत्रपणे लढा चालविणे ि त्याकररता संख्याबळाचे प्रदशतन करणे ि े
नगरातच शक्य िोते. अनेक िेळा यांनी सामावजक शांततेचा भंग िोत असल्यामळेु स्िायत्त 
संस्थातील लढा वमटविण्याची जिाबदारी शासनािर येऊन पडते. 

नागरी मागणीपेक्ा अवधक माणसे नगरात कामधंदा शोधण्याकररता येण्याची शक्यतािी असत.े 
ग्रामीण भागात उपजीविकेची पुरशेी साधने उपलब्ध न िोणे, िे याला मखु्य कारण आिे. अशा िेळी 
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नगरात येणाऱ्या प्रत्येकास काम वमळेलच, याची शाश्वती नसते. काम न वमळणाऱ्या बेकार माणसांची 
संख्या नगरात िाढली, की समाजविघातक कृत्यांना संधी वमळते. उपजीविकेची साधने शोधण्याच्या 
धडपडीत माणसे समाजबाह्म ि अिैध मागत पतकरतात. म्िणून नगरात चोरट्या धंद्यांत असलेल्या 
माणसांची संखािी अवधक असते. अशा चोरट्या धंद्यामळेु िैध अथतव्यिस्था कोलमडून पडत.े 
चलनिाढ झाल्याने आिश्यक िस्तूंच्या वकंमतीिी िाढतात. 

शासकीय व्यिस्र्ा 

नगरात येऊन रािणाऱ्यांची संख्या मोठी असते ि त्यांना रािण्याची ि इतर सोय मोठ्या प्रमाणािर 
उपलब्ध करून द्यािी लागते. या कामाकररता स्िायत्त शासकीय संस्था, नगरपावलका अवस्तत्िात 
येते. रािण्याकररता घर,े नगरातील विविध विभागांना जोडणार े रस्ते, पाणीपरुिठा, िीजपरुिठा, 
सांडपाणी जाण्याकररता गटार,े िाितकुीची ि दळणिळणाची साधने िी नगरपावलकेस उपलब्ध 
करून द्यािी लागतात. त्याचबरोबर वशक्ण, बाजार, आरोग्य, करमणूक इत्यादींच्या सोयीिी उपलब्ध 
करून द्याव्या लागतात. मकु्त अथतव्यिस्था असलेल्या देशांत िी कामे खाजगी संस्थािी करतात; 
परतं ु साम्यिादी देशांत शासनािरच िी जबाबदारी येऊन पडते. प्रमाणाबािेर आवण झपाट्याने 
नगराची लोकसंख्या िाढली, की नगरपावलकेची व्यिस्था अपरुी पडते. नगरपावलकेला कररूपाने 
लोकांकडून पैसे घेऊन ह्मा सोयी उपलब्ध करून द्याियाच्या असतात. परतं ुनगरात येणाऱ्या प्रत्येक 
माणसाचा रािण्याचा ठािवठकाणा नसतो ि कर देण्याची त्याची कुितिी नसते. अशा पररवस्थतीत 
नगरात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस ि झपाट्याने अवस्तत्िात येणाऱ्या प्रत्येक िस्तीस सित सिलती देऊ 
करणे नगरपावलकेस अशक्य िोते. यामळेु नगरात अनेक गवलच्छ िस्त्या वनमातण िोतात. 

धमथ 

नागरी समाज िा अंधविश्वासाने पछाडलेला नसतो. जीिनाच्या बिुतेक सित के्त्रांमध्ये यंत्र-तंत्रांचा 
वशरकाि झाल्यामळेु नागरी माणसाचा ��ीकोन िैज्ञावनक, बवुद्दवनष्ट ि वचवकत्सक असतो, असे 
सितसाधारणपणे म्िटले जाते; परतं ुयाला िस्तवुस्थतीचा वततकासा आधार नािी. बिुतेक सामावजक, 
साितजवनक व्यििार िा धमतवनरपेक् तत्त्िांनसुार िोत असल्यामळेु नागरी जीिनात धमातचे िचतस्ि कमी 
झालेले वदसते. नागरी जीिन ि े िेळापत्रकानसुार आवण चाकोरीबद्द असते. व्यक्तीच्या दैनंवदन 
व्यििारांत अनेक अनोळखी माणसांशी संबंध येतो. धावमतक कमतकांड ि विवधवनर्ेध सांभाळून नागरी 
जीिन जगणे जिळजिळ अशक्य असते. म्िणूनिी धमातला गौण स्थान वमळालेसे िाटते; परतं ुयाचा 
अथत नागरी समाजात धमातला मळुीच स्थान नसते, असे नािी.  

जन्ममरणाचे गूढ विज्ञानाने अजूनिी उकलले नािी, िैयवक्तक जीिनात उद् भिणाऱ्या समस्या केिळ 
विज्ञानाने सटुत नािीत ि भविष्ट्यात काय िोणार ेआिे िे जोिर कळत नािी, तोिर कोणत्यातरी 
स्िरूपात देिाचे अवस्तत्ि मानणार ेआधुवनक नागरी समाजातिी सापडतात, असे तज्ञांचे म्िणणे 
आिे. नागरी जीिनात सामावजक संबंध िे व्यवक्तवनरपेक् असतात. बिुतेक संबंध ि ेदयु्यम स्िरूपाचे 
म्िणजे अप्रत्यक् असतात. जे प्रत्यक् संबंध असतात, ते जजुबी, कामचलाऊ असतात. कुटंुबातील 
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व्यक्तींशीसदु्दा घवनष्ट संबंध प्रस्थावपत िोत नािीत. त्यामळेु भािवनक दृ�्या व्यक्ती एकाकी पडत.े 
एकटेदकुटे रािणाऱ्यांना िा एकाकीपणा अवधक भेडसाितो. असंख्य लोकांच्या समूिात िािरत 
असूनिी व्यक्ती त्यापासून अवलप्त रािते. या अवलप्ततेचा व्यक्तीच्या मनािर विपरीत वपरणाम िोण्याची 
शक्यता असते. अशा पररवस्थतीत धमत वकंिा देिािरील श्रद्दा िी पयातय म्िणून उभी रािते. मानवसक 
ताण कमी करणार ेते एकमेि साधन बनते. नगरात सित धमाांचे, पंथांचे लोक बिुसंख्येने असतात. 

ग्रामीण भागात एरव्िी एखाददसुरा वकंिा अल्पसंख्य असणार े कािी धमतपंथांचे लोकिी नगरात 
पषु्ट्कळ असतात ि त्यांचा संबंध इतर धमीयांशी या ना त्या कारणाने येतो. त्यामळेु इतर धमीयांब�ल 
सविष्ट्णू ितृ्ती वनमातण िोण्यास मदत िोत.े परतं ुस्िधमीय आवण स्िपंथीय लोक अनेक असल्याने 
त्यांच्यांत स्िधमातब�ल अवभमानिी दणुाितो. त्यांच्यात धावमतक अवस्मता उदयास येऊन, स्ितःचे 
धावमतक सण िगैर े साितजवनक रीत्या साजर े करण्याची अिमिवमका लागते ि स्ितंत्र अवस्मता 
जोपासली जाते. नगरात प्रत्येक धमीयाला धमतप्रणीत जीिन जगण्याकररता एक प्रकारची सांस्कृवतक 
स्िायत्तता लाभू शकते. धमतपंथांनसुार लोकांची िस्ती असल्यास प्रत्येक िस्ती िी विवश� संस्कृतीचे 
आगर बनते. म्िणूनच आवथतक-राजकीय प्रश्न सोडविण्याकररता धावमतक मूल्यांच्या आधार े संघटना 
बांधणे, धमातच्या नािाने लोकांच्या भािनांना आिािन करणे, िे नगरातच शक्य िोते. धमतपालन िे 
ग्रामीण असले, तरीिी धमाांधता िी नागरी आिे 

विज्ञानाच्या आधार ेधावमतक अंधश्रद्दांचा वतरस्कार करणार ेनगरातच सापडतात. सामावजक संबंध िे 
करारात्मक असल्याने कोणालािी धमतवनरपेक् जीिन नगरात जगता येते. याच कारणामुळे धावमतक 
सधुारणेची चळिळिी नगरातच फोफािू शकते. बविष्ट्काराची अगर अन्नपाणी बंद िोण्याची भीती 
नगरातील सधुारकांना नसते. िैज्ञावनक वसद्दांतांनी धावमतक समजतुींना, दंतकथांना तडा जाण्याची 
शक्यता असते. िैयवक्तक सामावजक जीिनात उद् भिणाऱ्या समस्यांना पारपंररक धावमतक गं्रथांतून 
नीट उत्तर े वमळेनाशी िोतात. अशा िेळी धमतगं्रथांचा निीन संदभातत अथत करून सांगण्याची 
आिश्यकता असते. आधवुनक नगरांमध्ये धमाांचा ि धमतगं्रथांचा नव्याने अथत सांगणार ेसितत्र उदयास 
आले आिेत. त्यांना धवनक िगातकडून उते्तजन वमळते, विद्वानांकडून त्यांचे कौतकु केले जाते आवण 
सामान्य जन त्यांचा उदोउदो करतात.  

कोणतािी धमत असला, तरी तो सितकाळी वटकाियाचा असेल तर त्याचे वसद्दांत वत्रकालाबावधत 
असाियास ििेत. आधवुनक काळातील धमतगं्रथांिर पनुभातष्ट्य करण्याचा प्रयत्न म्िणजे धमत 
वटकविण्याचा प्रयत्न िोय. विज्ञानाचे आव्िान नागरी जीिनात प्रकर्ातने जाणित असल्याने, आज 
निनिीन समस्या नागरी जीिनातच उद् भित असल्यामळेु ि संस्कृतीची लाट नगरातून खेड्यांकडे 
िाित असल्यामळेु धमतजागतृीचे प्रयत्न नगरांत िोणे स्िाभाविक आिे. म्िणून नागरी जीिनात 
गुंतागुंतीचे कमतकांड ि विवधवनर्ेध यांचा लोप िोत असला, तरी धमतभािना परुती गेली आिे, असे 
म्िणता येत नािी. 
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सामानजक नियंत्रण 

धमत, नीती, परपंरा आवण कायदा िी चार सामावजक वनयंत्रणाची साधने सितसामान्यपणे सित 
समाजांत अवस्तत्िात असतात. पारपंररक समाजात िी चारिी साधने परस्परपूरक असतात. नागरी 
समाजात अनेक धमाांचे वभन्नवभन्न परपंरांतून आलेल े ि विविध नीवतमूल्यांना मानणार े लोक 
असतात. वशिाय घराबािेर सितच अनोळखी माणसांच्या ितुतळात िािरत असतात. ओळख असली, 
तरी जजुबी ि िरिरची असते. संपूणत व्यवक्तमत्त्िाची ि नातेगोते, कौटंुवबक पाश्वतभूमी, आिडीवनिडी, 
सियी यांची ओळख नसते. कुटंुबबाह्म पयातिरण िे स्ितंत्र ि स्िैर िागणकुीला मोकळीक देणार,े असे 
वमश्र संस्कृतीचे असते. कोणत्यािी एका विवश� धमातचा अगर पारपंररक संस्कृतीचा अंमल तेथ े
चालत नािी. त्यामळेु सामावजक वनयंत्रणाची पारपंररक साधने नागरी जीिनात कमकुित बनतात. 
वनयंत्रणाचा सित भार िा कायद्यािर येऊन पडतो.  

नीवत-अनीतीच्या कल्पना ह्मा मळुात समाजजीिनाच्या दृव�कोनातून आलेल्या असतात. परतं ु
नागरी जीिनात व्यवक्तस्िातंत्रयाला प्राधान्य असल्यामळेु िैयवक्तक मूल्ये ि पारपंररक सामावजक मूल्ये 
यांत तफाित वनमातण िोण्याची शक्यता असते. नागरी सामावजक संबंध िे करारात्मक असल्याने ि 
कोणत्यािी गटाचे सदस्यत्ि ऐवच्छक असल्याने पारपंररक सामावजक मूल्यांना झगुारून, परतं ु
कायद्याच्या चौकटीत, व्यक्ती जीिन जगू शकत.े नैवतक-अनैवतक, श्लील-अश्लील यांची व्याख्या 
कायद्याने ि कायद्याच्या भार्ेत करािी लागत.े समाजाच्या अगर त्यातील एका गटाच्या 
त्याविर्यीच्या तात्कावलक प्रवतवियेची कदर करणे, यामळेु आिश्यक िाटत नािी. कायद्याची 
याविर्यीची संिेदनक्मता लिवचक असणे अशक्य असते. म्िणूनच कािींना अश्लील अगर अनैवतक 
िाटणार ेसावित्य ि वचत्रवशल्पादी इतर कलावनवमतती इ. कायद्याच्या दृ�ीने वनवर्द्द ठरतीलच, असे 
नव्िे. ग्रामीण समदुायात प्रचवलत कायदा कािीिी असला, तरी समदुायाला अयोग्य िाटणार ेिततन 
करणाऱ्यांस सामावजक जीिन असह्म करून टाकण्याइतके त्यांच्यािर दडपण आणण्याची शक्ती 
असते; ती नागरी समाजाजिळ नसते. 

नागरी समाजात सामावजक वनयंत्रणाचे काम मखु्यतः कायद्याकडे असल्याने व्यक्तीला सामावजक 
वनयंत्रणाचे दडपण प्रत्यक्तः ि सातत्याने जाणित नािी; कारण कायदा िा व्यवक्तवनरपेक् साधन 
आिे. सामावजक वनयंत्रणाच्या इतर साधनांप्रमाणे समाजातील कोणत्यािी व्यक्तीला त्यांची 
अंमलबजािणी करण्याचा अवधकार नसतो. अवधकार असलेले पोलीस िगैर ेसितत्र नसतात. म्िणून 
वनयंत्रणाला न जमुानता प्रच्छन्नपणे व्यक्ती गनु्िा करू शकते. नागरी व्यििार कागदपत्रांद्वारे अवधक 
चालतो. व्यििारांशी संबंवधत असलेल्या व्यक्ती समोरासमोर येण्याची आिश्यकता नसते. म्िणून 
खोट्या कागदपत्रांद्वार ेगैरव्यििार करण्यास व्यक्तीस नगरात अवधक संधी वमळते. एखाद्या अपराधास 
वनयंत्रणाच्या इतर साधनांकडून वशक्ा लगेच वदली जाते. परतं ुकायद्याची प्रविया दीघत मदुतीची, 
खचातची, अपराध्यास स्िसंरक्णाची मभुा देणारी असते. गनु्िा करून पळून जाण्यास अगर लपून 
रािण्यास नगरात संधी असते; तशी संधी ग्रामीण भागात अगर छोट्या समाजात वमळत नािी. म्िणून 
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गनु्ह्माची िदी, नोंद, तपासणी, गनु्िेगाराचा शोध ह्मा प्रविया झाल्यानंतरच नगरात न्यायालयातील 
प्रविया सरुू िोते. म्िणून नगरातील सामावजक वनयंत्रण िे बव्िंशी अप्रत्यक् असते. 

िगरांचे सामानजक मूल्यातमक स्िरूप 

आधवुनक समाजात रूढ झालेली समता, स्िातंत्रय िी मूल्ये मळुात आधवुनक नागरी जीिनात 
अपररिायत, सोयीची म्िणून स्िीकारलेली आिेत. अनोळखी माणसांशी सतत येणारा संबंध, 
कोणत्यािी गटाचे सदस्यत्ि स्ितःच्या कुितीिर स्िेच्छेने स्िीकारण्याची व्यक्तीस असलेली मभुा, 
गटातील इतर सदस्यांशी असलेले जजुबी, कामचलाऊ संबंध, समाजातील स्पधातत्मक व्यििार, 
सामावजक व्यििारात व्यक्तीच्या विवश� गटात असलेल्या उच्च िा नीच स्थानास वमळणारे गौणत्ि ि 
त्याकडे िोणार े दलुतक् इत्यादींमळेु सामावजक समता नकळत प्रस्थावपत िोते. कोण कुठला याचा 
विचार न िोता वनत्य संबंधात येणाऱ्या वभन्नवभन्न अपररवचत व्यक्तींशी िागण्याची एक ठराविक पद्दत 
नगरात रूढ िोते.  

त्याचप्रमाणे कुटंुबापासून, आप्तस्िकीयांपासून कायम िा वदिसभर दूर नगरात येऊन काम 
करणाऱ्यांना कौटंुवबक, सांस्कृवतक ि पारपंररक वनयंत्रणांपासून मोकळीक वमळते. त्यांना ओळखणार े
असे फारसे कोणी नसतात, म्िणून मनातील सपु्त आशा-आकांक्ा पूणत करण्याची त्यांना तेथे संधी 
वमळते. जिळजिळ सितच वकंिा बिुसंख्य लोकांची अिस्था अशीच असल्याने नगरात, विशेर्तः 
मध्यिती बाजारपेठ, कोटतकचेऱ्या, पतपेढ्या इ. असलेल्या विभागात, स्िच्छंद ि सैल िागणेच 
सितमान्य बनण्याची शक्यता असते. िेर्भूर्ा, सावित्य, कला, नाटके, वचत्रपट इत्यादींत नािीन्याचे 
अगर पारपंररक ि कौटंुवबक मूल्यांना धक्का देणाऱ्या गो�ींचे प्रदशतन िैचाररक स्िातंत्रयाच्या 
नािाखाली केले जाते ि त ेत्याच कारणाकररता सह्म अगर क्म्यिी ठरते. स्िातंत्रय अगर समता िी 
मूल्ये पररवस्थवतजन्य आिेत. प्राप्त पररवस्थतीत मानिाने केलेली िी तडजोड आिे. इंग्लंडमध्ये जेव्िा 
आगगाड्या प्रथम सरुू झाल्या, तेव्िा तेथील उच्चभू्र लोकांनी, सामान्यजन आपल्याशी धक्काबकु्की 
करू लागले ि जमाि आपल्या दाराशी आला, म्िणून त्यांचा वधक्कार केला. िाितकुीच्या या 
अिाढव्य साधनांमळेु माणसामाणसांमधील सामावजक अंतर कमी झाले. नागरी जीिनात घर आवण 
कामाची जागा यांमध्ये रोज साितजवनक िािनांतून प्रिास करणार ेअसंख्य असतात. त्यांना समतेचे 
दशतन रोज घडते ि समता त्यांना पाळािीच लागते 

या दोन मखु्य मूल्यांबरोबर नागरी समाजात व्यवक्तिाद, उपयकु्ततािाद, बवुद्दप्रामाण्यिाद, भािवनक 
अवलप्तता, पररिततनशीलता, गवतशीलता इ. मूल्ये नागरी जीिनाला अनकूुल ि पोर्क म्िणून 
स्िीकारली जातात. नागरी जीिनात िैयवक्तक वित िे अंवतम उव�� असून सामावजक संबंध िे ते 
उव�� गाठण्याची साधने बनतात. ग्रामीण जीिनात सामावजक संबंध वटकविणे िेच अंवतम उव�� 
असते; कारण व्यक्तीचे वित दूरच्या दृ�ीने त्या सामावजक संबंधांतच सामाविलेले असते. ठराविक 
संबंधांना वचकटून राविल्यास नागरी जीिनात व्यक्तीची भौवतक प्रगती खुंटण्याचीच शक्यता असते. 
भौवतक प्रगती म्िणजे जीिनमान िाढविणे, िेिी नागरी मूल्य आिे. या सित मूल्यांच्या प्रभािाखाली 
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िािरणाऱ्या नागरी व्यक्तीचे जीिन ग्रामीण जीिनािून वभन्न ि विवश� प्रकारचे बनते. या विवश� 
प्रकारच्या जीिनाला ि त्याला पोर्क ठरणाऱ्या मूल्यांना नागरिाद असे नाि लईु वव्िटत याने 
१९३८साली वदले. नागरिाद म्िणजे विवश� प्रकारची जीिनपद्दती िोय, असे त्याने प्रवतपावदले 
आिे. कािी शास्त्रज्ञ नागरिादाच्या जागी नागरीकरण िा शब्द िापरतात; परतं ुनागरीकरण म्िणज े
नगर ेअवस्तत्िात येण्याची ि नगरात रािणाऱ्या लोकांची एकूण लोकसंख्येतील विवश� जीिनपद्दती 
िोय, असे आता बिुतेकांनी मान्य केले आिे. 

िगरांतील स्तरीकरण 

आधवुनक नागरी समाजात व्यक्तीचा सामावजक दजात िा त्या व्यक्तीच्या कतृतत्िािर अिलंबून असतो. 
त्याकररता कुटंुबािर अिलंबून रािािे लागत नािीं. उलट कुटंुबालाच व्यक्तीचा दजात लाभतो. 
व्यक्तीचा सामावजक दजात िा त्या व्यक्तीच्या जीिनमानािरून ि आवथतक बळािरून स्प� िोतो. नागरी 
बाजारपेठेत जीिन सखुाचे ि कमी श्रमाचे करण्याची अनेक साधने विकत वमळतात. घरातील 
कामाकररता अनेक यंत्रोपकरणे उपलब्ध झाली आिेत. त्यांनी श्रम िाचतात. त्याचप्रमाणे सखु 
म्िणजे इंवियसखु िाढविणारी साधनेिी अनेक वनमातण झाली आिेत. ज्यांच्या घरात िी साधने 
अवधक ि अद्ययाित, त्यांचे जीिनमान उच्च पातळीचे असे समीकरण झाले आिे. रािण्यास बंगला 
तोिी प्रशस्त, घरात कोचाचा संच, तऱ्िेतऱ्िेच्या खचु्यात, पंखे, राँवझस्टर, फीतमिुक, रकेॉडतप्लेअर, 
वमक्सर, ग्रांइडर ि इतर अद्ययाित चैनीच्या िस्तू असणे, भारी कपडेलते्त, मोटार, स्कूटर इ. िािने 
िी उच्च जीिनमानाची लक्णे आिेत. 

 भौवतक प्रगतीस मित्त्िाचे मूल्य मानणाऱ्या नागरी समाजात श्रीमंतीला उच्च दजात वमळतो. आधवुनक 
श्रीमंती िी प्रदशतनी उपभोगाची आिे, वदखाऊ आिें. यािरून सामावजक दजात िा नगरात व्यक्तीच्या 
उपभोग्य िस्तूंच्या आधार े वनवित िोतो. समान दजातच्या लोकांत जिळीक वनमातण िोणे, त्यांना 
एकमेकांब�ल आपलुकी िाटणे अगर संबंध प्रस्थावपत करण्यास योग्य असे िाटणे, स्िाभाविक 
असते. प्रत्येक दजातच्या लोकांची संख्यािी नगरात खूप असल्यामळेु सामावजक दजातस अनसुरून 
नगरात सामावजक िगत वनमातण िोतात. कालत माक्सतच्या मते, उत्पादनव्यिस्थेत मालक िा एक िगत 
आवण नोकर िा दसुरा िगत असे दोनच िगत समाजात असतात; परतं ुआधवुनक समाजशास्त्रज्ञांच्या 
मते, सामावजक दजातनसुार उच्च िगत, मध्यम िगत आवण कवनष्ट िगत असे तीन िगत तरी असतात.  

कािींच्या मते, अत्यचु्च, उच्च-मध्यम, मध्यम, मध्यम-कवनष्ट, ि कवनष्ट असे पाच िगत असतात. 
नगरात रिािचाचे घर नगराच्या कोणत्या भागात आिे, मलु ेकोणत्या शाळेत अगर मिाविद्यालयात 
जातात, कुटंुबातील माणसे कोणत्या व्यिसायांत आिेत, त्यांचे वशक्ण वकती झाले आिे, त्यांची 
करमणकुीची साधने कोणती, ते ररकामा िेळ कसा घालवितात, त्यांच्या सखुसंिादाचे विर्य कोणते, 
ते कोणत्या ऐवच्छक संघसंस्थांचे सदस्य आिेत इ. बाह्म लक्णांद्वारा व्यक्तीचा सामावजक दजात वदसून 
येतो. यािरून वतचा सामावजक िगत वनवित िोतो. 
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िगरांचे सरंचिाभेदातमक स्िरूप 

नगरातील प्रत्येक व्यिसायाचा व्याप िाढत जातो आवण अवधकावधक यांवत्रकीकरणामळेु त्यांच्यात 
विशेर्ीकरणिी िाढत जाते. म्िणून उत्पादन, वितरण, विवनमय, प्रशासन, वशक्ण, करमणूक अशा 
प्रत्येक के्त्रात विशेर्ीकरण िाढत जात ेआवण प्रत्येक कामाचे तपशीलिार भाग पाडून प्रत्येक भाग 
एखाद्या गटाकडे देणे आिश्यक ठरते. प्रत्येक गटाच्या कामाचे स्िरूप वभन्न असल्यामळे ि गटातील 
सदस्यांची संख्यापण सारखी नसल्यामळेु प्रत्येक गटाच्या अंतगतत व्यिस्थेकररता िेगळीच मूल्ये, 
प्रमाणके आवण श्रमविभाजन आिश्यक बनते. कुटंुब, प्रशासकीय कायातलय, कारखाना, मोठे दकुान, 
विद्यापीठ इ. विवश� काम करणाऱ्या गटांची मूल्ये ि एकमेकांशी िागण्याचे वनयम िे वभन्न असतात. 
त्याचबरोबर नगरातील व्यक्ती एकाच िेळी अनेक गटांचा ऐवच्छक सदस्य असते आवण प्रत्येक गटात 
वतच्या िाट्याला सारख्याच दजातचे स्थान असते, असे नािी, यामळेु प्रत्यके गटात मूल्य आवण 
तदनसुार िागणकुीचे वनयम वभन्न असल्यामळेु व्यक्तीला प्रत्येक वठकाणी िेगळी भूवमका िठिािी 
लागते. ग्रामीण भागात याउलट व्यक्ती िी सितत्र एका कुटंुबाचा सदस्य म्िणून िािरत असते. सित 
गटांतील िागणकुीचे वनयमिी जिळजिळ सारखेच असतात. 

िगरांचे सामानजक रोगनचनकतसातमक स्िरूप 

नागरी जीिनातील समस्या ह्मा िर सांवगतलेल्या नागरी िैवश�्यांतून उद् भिलेल्या आिेत. त्या 
सोडिाियाच्या झाल्यास नगरापरुता विचार करून चालणार नािी. एकूण व्यापक समाजाच्या 
दृव�कोनातून आवण नगररचनेपासूनच त्यांचा विचार करािा लागेल. 

नगररचनेच्या पररवस्थवतिैज्ञावनक िैवश�्यांिरून कामाची जागा ि रािती घर े यांच्यात खूप अंतर 
पडते. सित व्यििारांच्या केन्िकचेऱ्या बिुतेक नगराच्या एकाच भागात असतात. त्यामळेु कमतचाऱ्यांना 
कामािर फार लांबून यािे लागते. त्यांच्याकररता साितजवनक िािनांची ि रस्त्यांची सोय करािी 
लागते. िाढत्या नगरिस्तीत ह्मा सोयी नेिमीच अपऱु्या पडतात. िािनांचा लोंढा सकाळ-संध्याकाळ 
एकाच वदशेने िाित असतो. अपऱु्या रस्त्यांमळेु त्यांच्या िाितुकीस व्यत्यय येतो. नगरातील व्यक्तींचा 
वदिसाचा बराच िेळ प्रिासात जातो. त्यामळेु त्यांच्यािर शारीररक-मानवसक ताण पडण्याची शक्यता 
असते. अपऱु्या रस्त्यांमळेु िोणाऱ्या अपघातांचे प्रमाणिी नगरात अवधक असते. 

कामधंद्यावनवमतं्त नगरात येणाऱ्या अनेक लोकांना काम वमळत नािी, घर े वमळत नािीत ि रोजच्या 
प्रिासाचा खचत पेलित नािी. अशा गरीब, बेघर लोकांच्या गवलच्छ िस्त्या नगरातच वदसून येतात. 
गवलच्छ िस्त्यांमळेु समाजाचे नैवतक आरोग्य वबघडण्याचा ि तेथे रािणाऱ्यांमध्ये ि इतरत्र रोग 
फैलािण्याचा धोकािी असतो. कुटंुबांच्या ि स्िकीयांच्या वनयंत्रणापासून अवलप्त अशा पयातिरणात 
व्यक्ती वदिसाचा बिुभाग िािरत असल्यामळेु ि एकटेदकुटे रािणाऱ्यांचे प्रमाण नगरात अवधक 
असल्यामळेु त्यांच्या सपु्त ि दबलेल्या आशा-आकांक्ा पूणत करण्याची त्यांना नगरात संधी वमळत.े 
मद्यपान, इतर व्यसने ि स्िैर लैंवगक जीिन यांना नगरात प्रवतष्टा, प्रोत्सािन अगर परिानगी 
वमळण्याची शक्यता अवधक असते. मकु्त ि प्रच्छन्न िेश्याव्यिसायिी नगरातच अवधक बोकाळतो. 



86

तलुनात्मक राजकारण

यांमळेु समाजाचे नैवतक ि शारीररक आरोग्य वबघडते. अती मद्यपान ि इतर व्यसनांच्या अधीनतेने 
अकाली मतृ्यचेु प्रमाण नगरांत अवधक असते.  

मकु्त लैंवगक जीिनाने व्यक्तीचे आरोग्य वबघडते ि गपु्त रोग बळाितात. त्यांच्या संततीत जन्मतः व्यंग 
वनमातण िोते. पवतपत्नींमध्ये वित�ु उद् भिते, घटस्फोटाचे प्रमाण िाढते ि मलुांचे सामाजीकरण नीट 
न िोता सामाजविघातक प्रितृ्तींना ती बळी पडण्याचा धोका असतो. भािवनक दृ�्या एकाकी जीिन 
जगणाऱ्यांचे प्रमाण नगरात अवधक असते. कािींच्या बाबतीत असले जीिन लिानपणापासून 
िाट्याला येते. त्यामळेु मानवसक दृ�्या कमकुित, मानवसक िाढ परुशेी न झालेली इ. मनोविकृत 
माणसे नगरात प्रमाणाने अवधक असतात. एकाकी जीिन जगणाऱ्यांत आत्मित्येचे प्रमाणिी अवधक 
आढळून येते. पररत्यक्त मविला, बेिारशी मलुे तसेच बाल-गनु्िेगारी, चोरटे धंदे, संघवटत गुंडवगरी इ. 
समाजविघातक कृत्ये करणाऱ्यांची ि त्यांना बळी पडणाऱ्यांची संख्या नगरात जास्त वदसून येते. 
प्रत्येक विवश� वितसंबंधांचे लोक नगरात बिुसंख्येने राित असल्याने वितसंबंधांच्या रक्ाणाकररता 
एकजटुीने प्रयत्न करणे, चळिळी करणे िे नगरातच शक्य िोते. संप, मोचे, बंद इ. प्रकार नगरातच 
शक्य िोतात. अशांना जलद विंसक िळण लागण्याचा धोकािी नगरातच असतो 

शेजारच्या आधार ेनगराची पनुरतचना करणे, नगराचा आकार सटुसटुीत करणे, त्याकररता ग्रामीण 
भागात उद्योगधंद्यांची िाढ करणे अशा रीतीने औद्योवगक ि नगरिाढीच्या प्रोत्सािक घटकांना सितत्र 
फैलािून नगरिाढीचे विकें िीकरण करणे ि त्याबरोबरच विकासात प्रादेवशक समतोल साधणे इ. 
उपाय िरील नागरी समस्यांच्या सोडिणकुीसाठी सांवगतले जातात विकासकायातत आवथतक 
नफातोटा ि क्मता यांबरोबरच सामावजक-नैवतक नफातोट ि क्मता यांचािी विचार व्िािा, असे 
कािींचे मत आिे. 

समाज-जीििात िगराची ि िागरी समाजाची भूनमका 

नगर ेम्िणजे भौगोवलक नेतेच िोत, असे कािी शा�ज्ञांनी म्िटले आिे. लिान मलुे प्रौढांचे अनकुरण 
करतात, खालचे िगत िरच्या िगाांचे अनकुरण करतात. त्याप्रमाणे ग्रामीण भागातील लोक नागरी 
संस्कृतीचे अनकुरण करतात. संस्कृतीचा प्रिाि नगराकडून खेड्यांकडे िाितो. नव्या संस्कृतीचा 
उगम ि विकास नगरात िोतो. कोणत्यािी संस्कृतीचे प्रावतवनवधक स्िरूप नागरी समाजािरून 
वनवित िोते. सावित्य-कला-विचार के्त्रांतील विकासाचा कळस नगरात िोतो. अवभजात कलािंतांना 
तसेच कोणत्यािी के्त्रात निीन प्रयोग करणाऱ्यांना नगरातच आश्रय ि प्रोत्सािन वमळते. 
समाजसधुारक, राजकीय भाष्ट्यकार, विचारिंत, राजकीय पक्, आवथतक-औद्योवगक संस्था, 
धमतपंथांचा प्रचार, अनेक चळिळी इत्यादींचा उदय ि विकास नगरातच िोतो ि त्यांचा प्रचार आवण 
प्रसार ग्रामीण भागात िोतो. नागरी जीिनात अपररिायत ि स्िाभाविक ठरणारी मूल्ये ि प्रमाणके 
ग्रामीण भागािर आदशत म्िणून लादली जातात. ग्रामीण जीिनात ती पूणतपणे रुजू शकत नािीत. 
नागरी जीिनाच्या पररिततनातील िेगाने ग्रामीण जीिन बदलू न शकल्याने ग्रामीण समाजाला 
मागासलेपणाचा दोर् पतकरािा लागतो. सामावजक पररिततनाची वदशा नागरी समाजािरून वनवित 
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िोते. नागरी जीिनाची मूलभूत पररवस्थती सितत्र वनमातण झाल्यावशिाय नागरी जीिनातील मूल्ये ि 
प्रमाणके िी सितत्र समप्रमाणात रूजणार नािीत, िे स्प� आिे. 

भारतातील िागरी समाज 

औद्योवगकीकरणाचा पररणाम म्िणून पविमात्य देशांत ज्या प्रकारचे नागरीकरण एकोवणसाव्या 
शतकापासून झपाट्याने िाढत गेले, तशा प्रकारचे नागरीकरण भारतात वदसून येत नािी. याला मखु्य 
कारण म्िणजे भारतात अजूनिी जीिनाच्या सित के्त्रांत आवण देशाच्या सित भागांत ि सित 
व्यिसायांत औद्योवगकीकरणाचा ि यांवत्रकीकरणाचा प्रिेश झालेला नािी. भारत िा कृवर्प्रधान देश 
असून त्यातील स.ु ८०·१%प्रवतशत लोक खेड्यांतच राितात. नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण १९·९% 
आढळते (१९७१). औद्योवगक दृ�्या अवधक प्रगत असलेल्या पाविमात्य देशांशी तलुना केल्यास, ि े
प्रमाण फारच कमी असल्याचे वदसून येते. कृवर्प्रधान असलेल्या या देशात कृवर्व्यिसायाचे 
यांवत्रकीकरण फारसे झालेले नािी. जे झाले आिे तेिी कािी मोजक्या गािांतच झालेले आिे. 
औद्योवगकीकरणिी कािी मोजक्या नगर-मिानगरांभोितीच कें िीभूत झालेले आिे. 

 औद्योवगकीकरणास पायाभूत असलेल्या गो�ींपैकी िीज, पाण्याचा परुिठा, दळण-िळण ि 
िाितकुीच्या सोयी इ. अजून खेड्यांपयांत परुशेा प्रमाणात अगर मळुीच पोिोचलेल्या नािीत. 
दळणिळण ि िाितकुीच्या सोयी उपलबध असलेल्या कािी गािांचा नगर-मिानगरांशी प्रत्यक् संबंध 
आलेला आिे. अशा गािांत िैयवक्तक आवण सामावजक के्त्रांत नागरीकरणाचा प्रभाि वदसून येतो. िी 
गािे बिुतकरून नगर-मिानगरांच्या पररसरातीलच आिेत; परतं ु बिुसंख्य गािे नागरीकरणापासून 
अवलप्त आिेत. शिरांपासून लांब जसे जािे, तसे लोकसंख्येची घनता, साक्रता आवण सवुशवक्तांचे 
प्रमाण, वबगरशेती व्यिसायांतील लोक इ. नागरी िैवश�्ये कमी वदसून येतात. नागरीकरणाचा प्रभाि 
दळणिळण ि िाितकुीच्या सलुभतेनसुार शिराच्या पररसरातील प्रदेशािरच पडत असल्यामळेु 
आवण बिुसंख्य गािांना शिरांशी वनत्य आवण सिज संपकत  साधण्याकररता िी साधने उपलब्ध 
नसल्यामळेु भारतात शिर ेआवण खेडी यांतील समाजव्यिस्थेत मोठीच तफाित आढळत.े 

भारतीय नागरीकरणाचे दसुर े िैवश�्य सध्या विकसनशील असलेल्या जिळजिळ सितच पौिातत्य 
देशांमध्ये वदसून येते. नागरीकरणाने परमोच्च वबंदू गाठलेल्या पाविमात्य देशांत नागरी 
लोकसंख्येच्या िाढीची गती आता मंदािली आि.े परतं ुविकसनशील देशांतील शिरांची लोकसंख्या 
अवधक तीव्रतेने िाढत आिे. 

नगर-मिानगरांतील लोकसंख्या, खेड्यांतील लोक आपापली गािे सोडून सतत येत राविल्यामळेु 
िाढत आिे. िी िाढ १९२१-३१या दशकापासून विशेर्तः जास्त वदसून येते. बिुसंख्य गािांतील 
लोकांना, उदरवनिातिाकररता अगर शैक्वणक सोयी-सिलतींकररता नगरांकडेच धाि घ्यािी लागते. 
ग्रामीण समाजात जननप्रमाण अवधक आिे. त्यामळेु तेथील लोकसंख्यािी अवधक तीव्र गतीने िाढते. 
या िाढत्या लोकसंख्येमळेु शेतीउत्पादनािर अिलंबून रािणाऱ्यांची संख्या िाढून रािणीमान खाली 
येते. एकीकडे गरजा िाढलेल्या, पण त्या मानाने स्थावनक साधनांची कमतरता अगर अभाि आवण 
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दसुरीकडे पूिीचे रािणीमानिी वटकून न रािण्याची भीती यांमळेु पषु्ट्कळ लोकांना शिरांत येऊन 
कामधंदा शोधणे भाग पडते.  

वशक्णाला आवण वमळालेल्या वशक्णास अनरुूप अशा उद्योगव्यिसायांना खेड्यांत िाि नसल्यामळेु, 
वशवक्त कुटंुबातील तसेच जवमनी नसलेले आवण शेतमजरुी अगर वबनकसबी मजरुी करणार ेलोक 
पारपंररक व्यिसायांमध्ये आवथतक सामावजक आवण मानवसक गरजा भागत नसल्यामळेु नगर-
मिानगरांकडे जाऊ लागले. वशिाय शिरात यांवत्रकीकरणाच्या साह्माने मोठ्या प्रमाणािर कमी 
खचातत िोणाऱ्या उत्तम प्रतीच्या उत्पादनास टक्कर देण्यास असमथत ठरलेले आवण म्िणून आवथतक 
दृ�्या अवस्थर असलेल ेखेड्यांतील व्यािसावयक लोक नगरिासीयांमध्येच येऊन सामील झाले. 
औद्योवगकीकरणाचे विकें िीकरण झाले नसल्यामळेु असे िोणे अपररिायत िोते. परतं ुस्थलांतर करून 
शिरांत येणाऱ्यांमध्ये पुरुर्च अवधक वदसून येतात.  

भारतातील शिरांत कुटंुबापासून दूर एकटेदकुटे रािणाऱ्यांमध्ये परुुर्ांची संख्या अवधक आिे. 
पाविमात्य देशांत याउलट पररवस्थती आि.े कामधंद्याकररता येणाऱ्यांमध्ये िंगामी मजूरिी बरचे 
असतात. या कारणामळेु शिरात आलेल्या लोकांचा खेड्यात रािणाऱ्या त्यांच्या कुटंुबीय आवण 
नात्यागोत्यांतील माणसांशी सामावजक-आवथतक संबंध कायम राितो. शिरातील घरांची टंचाई ि 
मिागाई यांमळेुिी बायका-मलुांना खेड्यांत ठेिणे आिश्यक ठरते. कामधंद्याकररता शिरात रािणाऱ्या 
बऱ्याच लोकांची स्थािर मालमत्ता, विशेर्तः जमीन, खेड्यातच असते ि वनिृत्त झाल्यािर वकंिा 
म्िातारपणी कामधंदा मलुांच्या िाती सोपिून ते खेड्यातच रािायला जातात. म्िणूनच भारतीय 
नगरांत छोटी कुटंुब े (पवतपत्नी आवण मलुे) आवण एकटेदकुटे परुुर् िरकरणी जरी अवधक वदसत 
असले, तरी वियात्मक दृ�्या त्यांचा ग्रामीण समाजाशी सतत संबंध राविलेला असतो. भारतीय 
नगरांत छोटी वकंिा विभक्त कुटंुबे ग्रामीण समाजािून अवधक असतातच, असेिी सितसामान्य वनयम 
म्िणून म्िणता येणार नािीं.  

अलीकडील बऱ्याच लिानमोठ्या शिरांच्या पािणीमध्ये छोट्या अगर विभक्त कुटंुबाचे प्रमाण 
आसपासच्या ग्रामीण समाजापेक्ा फार जास्त असल्याचे वदसून आलेले नािी. त्याचप्रमाणे ग्रामीण 
समाजातिी विभक्त कुटंुबे कािी स्तरात तरी पूिातपार चालत आलेली वदसतात, परतं ुशिरांतील 
कुटंुबांचा वनिासगट कोणत्यािी प्रकारचा असो, त्याचा सामावजक-आवथतक संबंध, त्याच्या विस्ततृ 
रक्तसंबंधीयांशी आवण कमीअवधक प्रमाणात वििािसंबंधीयांशी कािी अंशी तरी चालू राितो, ि े
भारतीय नागरीकरणाचे आणखी एक िैवश�्य िोय. सािवजकच त्यामळेु कौटंुवबक संस्कारांच्या आवण 
नात्यागोत्यांतील आचारविचारांचा पगडा नागरी कुटंुबािर वटकून राितो. 

परपंरागत कौटंुवबक संस्कार, विस्ततृ कुटंुबाशी असलेला सामावजक-आवथतक संबंध, जावतसंस्था, 
आंतरजातीय वििािास विरोध, जातीिर अिलंबून असलेला श्रमविभाग ि उच्चनीच भािना आवण 
तीतून उद् भिणार ेसामावजक स्तर ि सामावजक स्थान आदींची पकड भारतीय मनािर, विशेर्तः 
ग्रामीण समाजात, अजूनिी कायम आिे. नागरी लोकसंख्येची िाढ ग्रामीण भागांतून येणाऱ्या लोकांिर 
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अवधक अिलंबून असल्यामळेु सािवजकच नागरी समाजात ग्रामीण समाजाची िी िैवश�्ये वदसून 
येतात. 

कुटंुबांतगतत सित धावमतक विधींच्या बाबतीतील जातीचे मित्त्ि शिरांतिी कायम आिे. कािी 
साितजवनक संस्थांच्या वनधमी समारभंांतिी धावमतक विधी वदसून येतात. गणपत्यतु्सि, दगुातपूजा, 
दसरा, वदिाळी आदी धमातवधवष्टत सामावजक समारभं शिरांतिी सामूविक रीत्या पार पाडले जातात. 
सामूविक राजकीय जागतृीची सरुुिात या धावमतक समारभंांद्वारािी शिरांतून करण्यात आली, ि े
सितश्रतु आिे. यािरून धावमतक विधींचे मित्त्ि शिरांत पूिीिी िोते ि अजूनिी कायम आिे, िे स्प� 
िोते. तसेच परुावणक, कीततनकार, भजनीमंडळे यांचेिी मित्त्ि शिरांत कमी झालेले नािी त्याचप्रमाणे 
रामकृष्ट्ण मठ, आयतसमाज आदी संस्था विंदधुमातब�ल निा दृव�कोन, निी जागतृी ि निी आस्था 
वनमातण करीत आिेत. त्यांच्या चाित्यांचा िगतिी शिरांतून कमी नािी. विंदधुमातप्रमाणे इतर 
धमातबाबतिी जिळजिळ िीच पररवस्थवत वदसून येते. वकंबिुना विंदूंपेक्ािी नगरिासीयांमधील इतर 
धमीयच अवधक धावमतक असल्याचे वदसून येते. 

नागरी उद्योगधंदे जावतपद्दतीच्या कके्त बसत नािीत. त्यामळेु व्यिसायात्मक गवतशीलता अपररिायत 
झालेली आिे. जावतवनष्ट परपंरागत व्यिसाय न सोडण्याब�लची आवण परपंरचे्या बािेरील व्यिसाय 
न स्िीकारण्याब�लची पूिीची सामावजक बंधने आता वशवथल वकंिा कािी बाबतींत पूणत नािीशी 
झालेली आिेत; परतं ुधावमतक विधींतील मंत्रतंत्रांच्या काटेकोरपणाला आवण मळुात धावमतक विधींना 
अजनृिी मित्त्ि वदले जाते. म्िणून धावमतक समारंभांतील पौरोवित्य अजूनिी ब्रा�णांकडेच आिे. 
त्याचप्रमाणे वशंप्याचा ि कािी प्रमाणात सतुाराचा व्यिसाय सोडल्यास बाकीचे सितच वबगरशेती 
व्यिसाय आजिी त्या त्या जातीच्याच िातात आिेत. जावतवनष्ट व्यिसाय विभागणीत िीन, कमी 
दजातच्या आवण अस्िच्छ गणल्या गेलेल्या व्यिसायांमध्ये बिुधा त्या त्या जातीतीलच लोक वदसतात. 
या दृ�ीने व्यिसायात्मक गवतशीलता मयातवदतच आिे.  

अथातत िी मयातदा परपंरागत व्यिसायांपरुतीच आिे. औद्योवगकीकरणानंतर नव्याने वनमातण झालेल्या 
व्यिसायांमध्ये गवतशीलता शक्य असल्यामळेु, व्यिसायपरत्िे वमळणारा आवथतक मोबदला आवण 
आवथतक मूल्यांिर आधारलेले सामावजक स्तर ि े जावतवनरपेक् बनलेले आिते. परतं ु सामावजक 
स्थान आवण व्यवक्त-व्यक्तींतील अन्योन्यविया संपूणतपणे जावतवनरपेक् बनल्या आिेत, असे म्िणता 
येत नािी. या विसंगतीस कारण म्िणजे प्रत्यक्तः समाजातील परपंरागत खालचा िगत िा अजूनिी 
बव्िंशी आवथतक ि शैक्वणक दृ�्या मागासलेलाच राविला आिे. म्िणून त्याला समाजातील प्राप्त 
गवतशीलतेचा फायदा उचलता आलेला नािी. दूसर ेकारण धमातवधवष्टत आवण धमतप्रधान मूल्ये तसेच 
चालीरीती यांत आिे. जावत-जातींतील धावमतक संस्कार िेगळे, दैिते िेगळी, खाण्यावपण्याची 
घरांतील बंधने िेगळी, भार्ा अगर बोली िेगळी, वििािसंबंध जातीपरुते वकंिा पोट-जातीपरुतेच 
मयातवदत, धावमतक संस्कारांत नात्याच्या आवण जातींच्या लोकांना असलेले मित्त्ि आवण यामळेु 
सामावजक-आवथतक वितसंबंध जावत-बांधिांशीच वनगवडत असलेले,  
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अशा पररवस्थतीत सितजातीय लोक जास्त जिळचे िाटािेत, िे सािवजकच आिे. विन्दू समाजात 
धमातचरण िे संपूणतपणे कुटंुबाच्या आधीन आिे. जावत जातींतील कौटंुवबक परपंरा िी धावमतक परपंरा 
असते. कुळाचार आवण धमत यांचे समीकरण झालेले असते. म्िणून स्िजातीय लोकांकररता 
स्थावपलेल्या संघ-संस्था, त्या त्या जातीपरुतेच समाजकायत करीत असल्याचे दृश्य नगर -
मिानगरांतिी वदसून येते. याचे प्रत्यंतर भारतीय नागरी जीिनात विविध के्त्रांतून घडते. 

भारतीय शिरांत िस्त्यांचे पथृक्करण धमत, जात तथा व्यिसाय आवण आवथतक स्थानांनसुारिी 
झालेले आिे. विंदू, मसुलमान, वखस्ती, ज्यू, पारशी या लोकांच्या िस्त्या एके वठकाणी इतरांपासून 
अलग अशा वदसून येतात. त्याचप्रमाणे विंदूपैकीदेखील विवश� जातीच्या अगर भार्ेच्या लोकांच्या 
िस्त्या अलग वदसतात. धमत आवण भार्ा या बाबतींत अवधक प्रभािी आिेत, असे वदसते. परतं ु
अवधक उत्पन्नाच्या िरच्या िगातच्या िस्त्यांत अनेक भेद नािीसे झालेले आिेत, तसेच कमी 
उत्पन्नाच्या मजूरिगातच्या िस्त्यांत तसे भेद कमी प्रमाणात आढळून येतात. विन्दू, विस्ती आवण 
मसुलमान आदींच्या िस्त्या एकमेकांना लागलेल्या असूनिी त्यांचे सांस्कृवतक जीिन पथृक 
राविल्यामळेु ि त्या त्या धमाततील लोक परुशेा संख्येने एकवत्रत राविल्यामळेु धमतप्रधान संस्कृतीच्या 
दृ�ीने त्या त्या जमातीचे लोक स्ियंपूणत आिेत, असे म्िणाियास िरकत नािी. अशा पररवस्थतीत 
धमातवधवष्टत चाली-रीती, सामावजक-आवथतक-राजकीय वितसंबंधांचे स्िधमीयांपरुते ि स्िजातीपरुते 
मयातवदत स्िरूप आवण त्या त्या जमातीचे िा जातीचे एकत्र रािणे िे एकमेकांिर अिलंबून आिेत असे 
वदसते. 

लोकशािी तत्त्िास अनसुरून वशक्णाची साधने, व्यिसाय, राजकीय सत्ता आवण उत्पन्नाची इतर 
साधने सिाांना जावतधमतवनरपेक् खलुी असल्याने, तत्त्ितः तरी जावतपद्दतीिर आधाररत असलेल्या 
समाजरचनेस धक्का पोिोचला आिे. वशक्ण, सत्ता, व्यिसाय आवण उत्पन्न यांिर अिलंबून 
असलेल्या सामावजक स्तरीकरणाने जावतवनष्ट सामावजक स्थानाचे मित्त्ि शिरांतील दैनंवदन 
व्यििारांत कमी झालेले आिे. पाविमात्य संस्कृतीच्या प्रभािामळेु भार्ा, िेशभूर्ा, बािेरचे खाणे-वपणे, 
एकंदर िागणकुीची पद्दत इ. बाह्म लक्णांचे वनधमीकरण बव्िंशी झालेले आिे. त्यामळेु जावतभेदाची 
बाह्म लक्णे पसुट झालेली आिेत. आधवुनकतेची आिश्यकता ि परपंरचेी ओढ यांचा संवमश्र प्रभाि 
भारतीय नागरी जीिनात वदसून येतो. 

भारतीय नगरांचे आधवुनकीकरण स.ु१००िर्ाांपूिी इंग्रजांची सत्ता प्रस्थावपत झाल्यािर सुरू झाले, 
असे म्िणाियास िरकत नािी. त्यापूिीचंी भारतीय नगर ेराजधानी, बाजारपेठ, सैवनकी बालेवकल्ले 
वकंिा तीथतके्त्रांचे अवधष्टान म्िणूनच उदयास आलेली िोती. िी नगर ेदेशाच्या सीमेपासून पषु्ट्कळ 
आत िोती. परकीयांनी येथे पाय रोिायला सरुुिात केल्यानंतर त्यांनी व्यापारी उलाढालींकररता 
सोयीचे व्िािे म्िणून वकनाऱ्यालगत कािी नगर ेिसविली. मुंबई, कलकत्ता, मिास आदी शिर ेअशा 
व्यापारी उलाढालींमधूनच उदयास आलेली आिेत. िी नगर ेसरुुिातीला बािेरच्या देशांना देशातील 
कच्चा माल परुविणारी कें िे िोती. कालांतराने ती शासनसंस्थेची तथा औद्योवगकीकरणाची कें िे 
बनली. देशातील वनसगतसंपत्तीचा शोध ि वतचा औद्योवगकीकरणाकरता िापर सरुू झाल्यािर कािी 
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नगर े औद्योवगक कें िे म्िणूनिी वनमातण झाली. कािी नगरे दळणिळण आवण िाितकुीचा व्याप 
सांभाळण्याच्या कें िस्थानी िसविली गेली. स्िातंत्रयप्राप्तीनंतर योजनाबद्द विकास सरुू झाल्यानंतर 
निीन औद्योवगक कें िे, विद्यापीठ -मिाविद्यालयादी शैक्वणक कें ि े ि शासनकें िे उदयास आलेली 
आिेत. 

सामानजक चळिळी (Social Movement)  

सामानजक चळिळी : अर्थ आनण स्िरूप 

सामावजक चळिळी या मानिी समाज जीिना इतक्याच जनु्या असून त्यांच्या माध्यमातून समाजाचा 
विकास ि वस्थत्यंतर घडत आलेले वदसते. डेवव्िड मेयर आवण वसडने टॅरोसारखे अभ्यासक तर 
आजच्या समाजाचे िणतन 'सामावजक चळिळीचा समाज' म्िणूनच करतात. सामावजक चळिळी 
कािी िेळा रचनात्मक काम करताना वदसतात तर कािी िेळा संघर्ातत्मक आंदालने करताना 
वदसतात. राज्यसंस्थेच्या अन्यायाविरूद्द जेव्िा या चळळी संघर्त करतात त्यािेळी त्याना राजकीय 
स्िरूप प्राप्त िोते. त्यामळेु या चळिळी सामावजक ि राजकीय अशा बिुविध स्िरूपात िािरताना 
वदसतात उदा. इंवडयन नॅशनल कााँगे्रसचे स्िरूप प्रारभंी सामावजक वदसत असले तरी जेंव्िा कााँग्रसने 
स्िातंत्रयासाठी वब्रवटशाविरूद्द आंदोलन छेडले तेंव्िा वतला राजकीय स्िरूप प्राप्त झाले.  

स्िातंत्रयपूित काळापासून मिाराष्ट्रात सामावजक चळिळी चालत आल्या आिेत. त्यामळेु मिाराष्ट्र 
िी चळिळीची भूमी आिे असे आपण गौरिाने म्िणतो. स्िातंत्रयापूित काळात राष्ट्रीय चळिळीच्या 
प्रिािात सत्यशोधक चळिळ, ब्राम्िणेतर चळिळ, दवलत चळिळ, तसेच डाव्या चळिळीचा उदय 
झाल्यानंतर कामगार ि वकसानांच्या चळिळीचा उदय मिाराष्ट्रात झाल्याचे वदसून येते. 
स्िातंत्रयानंतरच्या काळात प्रारभंी सत्ता वनरपेक् समाज सेिा म्िणजे सामावजक चळिळी असा एक 
अथत सामावजक चळिळीला प्राप्त झाला. उदा. भूदान, साक्रता, दारूबंदी, ग्रामविकास, साफसफाई, 
िररजन विकास, इत्यादी. राजकारण वनरपेक्ता आवण पक्वनरपेक् समाजकारण िे या चळिळीचे 
ध्येय िोते. त्यामळेु या सामावजक चळिळींना सेिाभािी चळिळी असा अथत प्राप्त झाला. या 
चळिळीचा भर रुढ भार्ेत सामावजक चळिळीचा कायतिम मांडत िोते त्यािेळी त्यांच्याकडे 
राजकीय राजकारणापासून अंतर ठेिण्याचा राविला. याच काळात जी मंडळी राजकारणाच्या 
चळिळ म्िणून पाविले गेले. 

सामानजक चळिळी : सकंल्पिा :- 

सामाजाला स्ितःचे असे एक गवतशास्त्र असतेच. त्यात िस्तके्प करून योग्य बदल घडविणे िे काम 
सामावजक चळिळीद्वार े केले जाते. सामावजक राजकीय व्यिस्थेतून कािी समस्या वनमातण िोत 
असतात. अशा सामावजक ि राजकीय समस्यांच्या वनमूतलनासाठी सामावजक ि राजकीय 
चळिळीद्वार ेप्रयत्न केला जातो. म्िणून सामावजक चळिळ िा सामवुिक व्यििार असून त्याचा संबंध 
समाजपररिततनाशी असतो. समाजाची िाटचाल अवधक न्याय ि समतावधवष्टत वदशेने व्िािी, या 
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वदशेने िाटचाल करणाऱ्या चळिळीना पररिततनिादी असे म्िटले जाते. पररिततनिादी चळिळी 
समाजाची सिाांवगण वचवकत्सा करतात ि त्यािर उपचार म्िणून चळिळी उभारतात.  

समाजातील अवनष्ट रूढी, परपंरा,अंधश्रद्दा व्यसनावधनता, जातीभेद, धमतभेद यातून समाज बािरे 
पडािा यासाठी ज्या चळिळी चालू असतात त्याना सुधारणािादी चळिळी म्िणून संबोधले जाते. 
दसुऱ्या बाजूला सांप्रत सरजंाम भांडिली राजकीय व्यिस्था विर्मतेला जन्म देत ेत्यातून समाजात 
'आिे र े ि नािी र'े असे िगतभेद वनमातण िोतात. म्िणजे एक िगत शोर्क ि दसुरा शोवर्त. 
आपल्यािरील अन्याय दूर करण्यासाठी राज्यकत्यात िगातशी संघर्त करािा लागतो ि त्यासाठी 
चळिळी उभाराव्या लागतात, तेव्िा त्यांचे स्िरूप राजकीय बनते म्िणून कामगार चळिळ, वकसान 
चळिळ, दवलत चळिळ, मविला चळिळ, विद्याथी चळिळ इत्यादीचे स्िरूप सामावजक ि राजकीय 
असे दिुेरी असते. 

सामानजक चळिळीचा अर्थ :- 

भारत आवण मिाराष्ट्राच्या संदभातत नव्िे तर जगभरातील सामावजक चळिळीकडे पाविल्यास 
प्रस्थावपत व्यिस्थेच्या विरोधात या चळिळी जोमदारपणे पढेु आल्याचे वदसते. या चळिळी व्यिस्था 
पररिततनासाठी सामावजक िांतीचे अग्रदूत म्िणून संघर्तरत राविल्या ि त्यातून सामावजक राजकीय 
बदलिी घडून आले, त्यामळेु या चळिळीना 'बदल घडिून आणणाऱ्या चळिळी' असा निा अथत प्राप्त 
झाला. अथातत व्यिस्था वटकली पाविजे यासाठीिी कािी चळिळी चालू असतात. ि त्या जात, धमत, 
प्रांत, रूढी, परपंरा इत्यादीच्या आधारािर कायतरत असतात. म्िणून त्यांना प्रवतगामी म्िणून संबोधले 
जाते. 

सारांश, समाजबदलाला अनकूुल असणाऱ्या चळिळीला 'परोगामी-पररिततनिादी' चळिळी म्िणतात. 
तर समाज बदलाला अनुकूल नसलेल्या चळिळीना 'प्रवतगामी' चळिळी असे म्िणतात. त्यामळेु 
िततमान काळात सामावजक चळिळीचा अभ्यास करताना पररिततन करणाऱ्या ि त्यास विरोध 
करणाच्या चळिळीचा अभ्यास करािा लागतो. िरील पाश्वतभूमीिर सामावजक चळिळीच्या संदभातत 
अनेक तज्ञानी िेगिेगळ्या व्याख्या केल्या आिेत त्या खालीलप्रमाणे, 

१)  अँडरसि आनण पाकथ र :- सामावजक चळिळी िी एक गवतशीलसामूविक िततन आिे जे एक 
संरचना विकवसत करते आवण ज्याचा उ�ेश सामावजक व्यिस्थेत अंवशक िा पूणत बदल करणे 
असतो. 

२)  कॅमरामि :- जेंव्िा मोठ्या संख्येने लोक-विद्यमान संस्कृतीत िा सामावजक व्यिस्थेत िा 
त्यांच्या एका भागात पररिततन करण्यासाठी िा दसुरी व्यिस्था स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न 
करतात त्यास सामावजक चळिळ असे म्िणतात. 

३)  एम.एस.राि :- सामावजक चळिळीच्या माध्यमातून िगत आवण िणतव्यिस्था, धावमतक 
सधुारणा, पनुवितचार, पनुमातडणी वकंिा धावमतक कल्पनांना पूणत नकार अशा विविध समस्यांच्या 
सोडिणूकीसाठी सामावजक चळिळी वनमातण िोतात. 
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४)  पार्ाथ मुखजी :- सामावजक चळिळ विवश� सामावजक राजकीय आवथतक पाश्वतभूवमतून 
जन्माला येते ि वतचा पररणाम सामावजक संरचनेिर आवण समाज व्यिस्थेिर िोत असतो.  

सामानजक चळिळीचे स्िरूप 

अ)  सामानजक धानमथक सुधारणा 

 स्िातंत्रयपूित काळापासून मिाराष्ट्रात सामावजक चळिळी कायत करत आलेल्या आिते. 
प्रारभंीच्या काळात-ररव्रस्ती वमशनरी, मानि धमत समाज, परमिंस सभा, ज्ञान प्रसारक सभा, 
साितजवनक सभा, ब्र�ो समाज, प्राथतना समाज, प्राथतसमाज, सत्यशोधक समाज, ब्राम्िणेतर 
चळिळ इत्यादींनी सामावजक सधुारणा पटिून आणण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी अस्पशृ्यता 
वनिारण, जातीयता वनमूतलन, धावमतक कमतकांड, विधिा वििाि, बालवििाि, केशिपन, 
सामावजक-धावमतक विर्मता, इत्यादी प्रश्नांना प्राथवमकता वदली. 

ब)  नशक्षणप्रसार :- 

 सत्यशोधक समाजाने सामावजक, सधुारणेसाठी वशक्ण िे साधन मानून शदुावतशिु ि 
वस्त्रयांसाठी वशक्णाची सोय करण्याबरोबरच सिातना वशक्ण वमळाले पाविजे अशी मागणी 
केली. सित नाशाचे मळु अविद्या आिे. विद्या िी केिळ िररष्ट जाती-िगातची मके्तदारी आिे. 
त्यामळेु वशक्णाचे साितवत्रकीकरण झाले पाविजे अशी भूवमका घेऊन म. फुले यांनी सामावजक 
िांतीचे वबजारोपण केले. 

क)  मािि समतेचा पुरस्कार :- 

 तत्कालीन समाजव्यिस्था िी विर्मतेिर आधाररत िोती. स्पशृ्यास्पशृ्य, स्त्री-परुूर् 
असमानता, चातिुतण्य व्यिस्था याला विरोध करून सित मानि समान आिेत िी भूवमका 
सामावजक सधुारकांनी घेऊन मानिी विर्मतेचा परुस्कार केला. 

 सारांश, स्िातंत्रयपूित काळात सामावजक सधुारणा, धावमतक सधुारणा, त्यासाठी वशक्ण प्रसार 
ि त्यातून मानिी समतेचा परुस्कार या अत्यंत मूलभूत अशा सामावजक सधुारणेचा पाया 
सामावजक चळिळीनी घातला ि समाजाचे प्रबोधन घडिले. या कामी जगन्नाथ शंकरशेठ, 
दादोबा पांडुरगं तखतडकर, दादाभाई नौरोजी, भाऊ दाजीबा लाड, न्या. मिादेि गोंविद रानडे, 
आगरकर, स्िामी दयानंद सरस्िती, मिात्मा ज्योतीराि फुले, विठ्ठल रामजी वशंदे, छत्रपती 
शािू मिाराज, डॉ. बाबासािेब आंबेडकर, कमतिीर भाऊराि पाटील इत्यादींनी मोलाचे प्रयत्न 
केले. या समाज सधुारकांच्या सामावजक सधारणेच्या चळिळीमळेु संरजामी ि भांडिली 
शोर्णातून तसेच राज्यकत्याांच्या जनताविरोधी धोरणातून न्याय प्राप्तीसाठी अनेक सामावजक 
ि राजकीय चळिळी मिाराष्ट्रात वनमातण झाल्या.  
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ड)  अन्याय, अतयाचार ि शोषणाचा निरोध :- 

 स्िातंत्रयोत्तर काळात सत्ता पररिततन झाले. परकीय सते्तच्या जागी स्िवकयांची सत्ता प्रस्थावपत 
झाली. परतं ुसमाज ि राज्यरचनेत मूलभूत पररिततन न झाल्यामळेु समाजातील बिुसंख्य िगातिर 
अन्याय, अत्याचार िोतच राविले. या अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात समाजातील अन्यायग्रस्त 
घटकानी आंदोलने उभारली. त्यातूनच दवलत, आवदिासी, वस्त्रया, कामगार, शेतकरी, भटके-विमकु्त, 
अल्पसंख्य इत्यादींच्या सामावजक चळिळी उभा राविल्या ि त्यांचे रूपांतर राजकीय चळिळीतिी 
झाले. 

इ)  दबाितंत्राचे स्िरूप :- 

 समाजातील विविध घटकांचे िेगिेगळे प्रश्न असतात. त्यांच्या सोडिणूकीसाठी विविध संघटना 
चळिळी उभारतात ि शासनसंस्थेिर वकंिा संबंवधत प्रशासनािर दबाि आणून आपले प्रश्न वकंिा 
मागण्या वमळिून घेतात. कािी िेळा या मागण्यांचे स्िरूप विवश� प्रिगातपूरत ेअसत ेतर कािी िेळा त े
देश ि समाज वितािि असते. उदा. स्िातंत्रय चळिळीच्या माध्यमातून देशाला स्िातंत्रय वमळाले तर 
संयकु्त मिाराष्ट्राच्या चळिळीमळेु मुंबईसि संयकु्त मिाराष्ट्र साकार झाला, नामांतर चळिळीच्या 
दबािामळेुच विद्यापीठाचे डॉ. बाबासािेब आंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ असा नामविस्तार झाला. 
सामावजक ि राजकीय चळिळीच्या दबाितंत्रामळेु कामगार,शेतकरी, शतेमजूर, विद्याथी, मविला, 
आवदिासी, अल्पसंख्य समाज, ओबीसी, कमतचारी, वशक्क, प्राध्यापक इत्यादी के्त्रात या घटकांनी 
आपले प्रश्न सोडिून घेण्याचा यशस्िी प्रयत्न केला आिे. 

ई)  सत्ता- व्यिस्र्ा पररितथि :- 

 पूिीची विर्मतेिर आधारलेली समाजव्यिस्था ि राजकीय व्यिस्था तशीच चालू राविल्यामळेु 
मूल्यावधवष्टत निसमाजरचनेचे स्िरुप तर भंग पािलेच. परतं ु राज्यघटनेने नागररकांना वदलेल्या 
अवधकारांचीिी पायमल्ली िोत गेली. राज्यकत्याांच्या भांडिलदार धावजतण्या धोरणामळेु सत्ता ि 
संपत्तीचे कें विकरण झाल्यामुळे बिुसंख्याक समाज विकास योजनापासून दूर राविला ि त्यांच्या 
िाटयाला दैन्य, दाररिय, उपासमार आली. िे सित प्रश्न व्यिस्थेने वनमातण केले आिेत. म्िणून 
व्यिस्था पररिततन वकंिा सत्ता पररिततनासाठी चळिळी उभारल्या जातात. त्यामळेु या चळिळींना 
व्यिस्था पररिततनाचे स्िरूप प्राप्त झाले आिे. 

ड)  चळिळींचा तानतिक आधार :- 

 समाज पररिततनासाठी चळिळी करताना एका नव्या समाज व्यिस्थेचा पयातय द्यािा लागतो तरच या 
चळिळी भोिती लोक एकत्र येऊ शकतात. उदा.भांडिली विचार सरणीच्या चळिळी आि े िी 
व्यिस्था वटकविण्यासाठी प्रयत्न करतात ि भांडिली व्यिस्थेतच लोकांचे प्रश्न सटूु शकतात असा त े
तावत्िक आधार घेतात. तर समाजिादी- साम्यिादी चळिळींचा तावत्िक आधार समाजिादी विचार 
िा असतो. या विचाराच्या आधारािर समतेिर आधारलेल्या एका नव्या समाजव्यिस्थेसाठी त े
चळिळी करतात. 
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फ)  नदशािीि चळिळी :- 

 अवलकडे संघटना िाढीचे प्रस्थ िाढत आिे. या संघटना विवशर, मागण्यासाठी सामावजक-राजकीय 
चळिळी करतात. परतं ुया चळिळीना कुठलािी तावत्िक आधार नसतो. त्यामळेु जात, धमत, प्रांत, 
भार्ा अशा विविध घटकांच्या वशिाय समाजविघातक असतात. समाजाला वदशािीन बनिण्याचे 
काम अशा आधार घेऊन या चळिळी चालतात. त्यामळेु या चळिळी वदशािीन तर असतातच "विना 
विचारसरणी' संघटना करीत असतात. कािी संघटनांची िैचाररकता िे प्रवतगामी स्िरूपाची असत.े 
त्यामळेुिी समाज जीिनािर त्याचे प्रवतकूल पररणाम  

 सारांश, सरजंामी, भांडिली शोर्णातून तसेच राज्यकत्याांच्या जनताविरोध घोरणातून 
न्यायप्राप्तीसाठी अनेक सामावजक ि राजकीय चळिळी मिाराष्ट्रात वनमातण झाल्या. या चळिळींचे 
स्िरूप िरीलप्रमाणे िेगिेगळ्या पद्दतीचे आिे. भारतातील प्रागवतक चळिळी म्िणून ज्यांच्याकडे 
पाविले जाते त्या कामगार चळिळ, वकसान चळिळ, दवलत चळिळ, मविला चळिळ ि विद्याथी 
चळिळ यांचा समािेश सामावजक चळिळीमध्ये िोतो. 

४.९. सरािासाठी स्िाध्याय- 

(१)  समाजात गटांची वनवमतती का िोते? 
(२)  लोकशािीत राजकीय पक्ांची वनवमतती अवनिायत का असते ? 
(३)  कोणत्यािी राजकीय पक्ाचा मूळ उ�ेश सागा. 
(४)  गटांच्या वनवमततीचे प्रमखु कारण कोणते ? 
(५)  सामवजक चळिळी म्िणजे काय? 
(६)  सामावजक चळिळी कोणकोणत्या आिेत? 
(७)  सामावजक चळिळींचे प्रकार सांगा? 

४.१०. अनधक िाचिासाठी पुस्तके 

(१)  डॉ. भास्कर भोळे, राजकीय वसद्दांत आवण विशे्लर्ण 
(२)  प्रा. डॉ. प. ल. जोशी, भारतीय संविधान, शासन ि राजकारण 
(३)  प्रा. सधुीर कुलकणी, भारतीय शासन आवण राजकारण 
(४)  प्रा. डॉ. बाचल, राजकीय तत्त्िप्रणाली 
(५)  प्रा. वद. का. गदे, राज्यशास्त्र वसद्दांत 
(६)  य. वद. फडके, पक्ांतराचे राजकारण 
(७) गदै, बाचाल, इकबाल, राज्यशास्त्र विचार 
(८)  प्रा. निलगुंदकर, सलुभ आधवुनक राज्यशास्त्र  
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