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भारतीय लोकशाह आ ण जाग तक ि थती : दशा आ ण दशा
डॉ. संद प बी. काळे
रा यशा

वभाग

मख
ु

यशवंत महा व यालय सेलू, िज.वधा

सारांश (Abstract) :
समकाल न जाग!तक पटलावर ल लोकशाह %यव थांचे अवलोकन भारतीय
लोकशाह %यव थेशी पडताळून ब!घत.यास असे /दसून येते क1, अनेक रा23ांनी
लोकशाह मू.यांचा 4याग कर5यास मो6या

माणात सु8वात केल आहे . भारतात

सु:ा शासन%यव था घटना4मक मू.ये पायदळी तुडवून अनै!तक राजकारणाचा
वीकार करताना /दसत आहे . मूलत: कायदे मंडळ, कायकार मंडळ, =यायमंडळ व
सार मा>यमे हे लोकशाह
आपल

%यव थेचे चार मल
ू भत
ू

तंभ लोकक.याणासाठ@

भूAमका खंबीरपणे पार पाडतील ते%हाच लोकशाह चे मूलभूत

ाBप

अि त4वात येणार आहे . भारतीय लोकशाह मागील ७५ वषाFम>ये सं वधाना4मक
चौकट वर अ4यंत मजबूत आHण यश वीपणे वकसीत बनल आहे . समकाल न
वIवात अनेक लोकशाह

रा23ांनी Aलंगभाव समानता, मानवी हJक यासंदभात

भापल भूAमका पार पाड5यात लK कLM त केले आहे . परं तु 4यांना नागर

वातंNये

भाHण शासनावर ल !नयं ण या वषयी दKतापूवक काय करणे शJय झाले नाह .
4यामुळे अनेक लोकशाह

%यव थांम>ये

व वध सामािजक व राजक1य चळवळी

सP1य बन.या आहे त. कोरोना महामार Qया काळात- जाग!तक पटलावर ल सवच
लोकशाह रा23ांना Sचंतन करणे भाग पाडले आहे .
आरोTय व AशKण हे

4येक लोकशाह

%यव थेतील नागUरकांकUरता

पायाभत
ू घटक अस.याची जाणीव महामार Qया काळात मो6या
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आहे . समकाल न भारतीय लोकशाह %यव थेला अSधक सKम बन5यासाठ@ आHण
जाग!तक

पटलावर ल

लोकशाह

वातंNय, सवसमावेशक

मतदान

रा23ांना
आHण

मागदशक
राजक1य

ठर5यासाठ@

सहभाग

अAभ%यJती

(म/हलांचा

सहभाग) व ृ :ंगत करणे आवIयक आहे . तरच समकाल न लोकशाह

सP1य
रा23ांची

ि थती आHण गती यथायोTय /दशेने वाटचाल क8 शकणार आहे .
$ तावना (Introduction):
"लोकांनी, लोकांचे, लोकांकUरता चाल वलेले शासन Zहणजे लोकशाह " असे
मत

अ[ाहम

%यव थेतील

Aलंकन

यांनी

वा त वकतेचे

%यJत
अवलोकन

केले

होते.

के.यास

परं तु
लोकशाह

समकाल न
%यव थेचा

राजक1य
मो6या

माणात \हास होताना /दसत आहे . शासन%यव था घटना4मक मू.ये पायदळी
तुडवून अनै!तक राजकारणाचा

वीकार करताना /दसून येते. अशा कारचे Sच

परावत]त कर5याचे धाडस केवळ नागUरक कB शकतात. 4याकUरता 'जबाबदार
लोकांनी, जबाबदार लोकांच,े जबाबदार लोकांकUरता चाल वलेले शासन Zहणजे
लोकशाह " अशा कारची वैचाUरक Pांती घडून येणे आवIयक आहे . कायदे मंडळ,
कायकार मंडळ, =यायमंडळ व

सारमाधमे हे लोकशाह %यव थेचे चार मूलभूत

तंभ लोकक.याणासाठ@ आपल भूAमका पार पाडतील; ते%हाच लोकशाह चे मूलभूत
ाBप अि त4वात येणार आहे . जाग!तक पटलावर ल अनेक दे शांम>ये लोकशाह
%यव थेQया संदभात Sचंतना4मक आHण संशोधना4मक काय कर5याची आवIयकता
!नमाण झाल आहे .

4येक दे शातील %यJतीला आपण लोकशाह %यव था घटक

आहोत याची जाणीव होणे आवIयक असून 4यासाठ@ यथायोTय प>दतीने मूलभूत
अSधकार व वातंNय उपल_ध होणे आवIयक आहे .
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वातंNयाचा अमत
ृ महो4सव अ4यंत उ4साहात

संप=न होत आहे . या पाIवभूमीवर भारतीय लोकशाह चे जग व`यात
जाग!तक पटलावर ल अ=य दे शांतील लोकशाह %यव थांQया संदभात

ाBप

व वधांगी

aि2टकोनातून अवलोक1त करणे आवIयक आहे . मागील ७५ वषात भारतीय
लोकशाह सं वधाना4मक चौकट वर अ4यंत मजबत
ू आHण यश वUर4या वकसीत
बनल आहे . भारतीय लोकशाह चे हे च उ4कृ2ट
4यांQया नागUरकांचा अSधकाSधक

ाBप इतर रा यांनी

वीकार.यास

वकास सहज सा>य होवु शकतो.

तत
ु

शोध!नबंधाQया मा>यमातून व वध रा य cकंवा रा23ांतील वचारधारांवर आधाUरत
लोकशा/हचे

ाBप आHण समाजवाद आHण भांडवलवाद यांची सांगड घालत

क.याणकार

रा याची यश वी संक.पना साकार5यात यश वी होत असलेल

भारतीय लोकशाह यांचे Sचcक4सक ववेचन व वIलेषण

प2ट कर5याचा

य4न

कर5यात आला आहे .
बीजसं'ा (Key words) :
भारतीय लोकशाह , समकाल न जाग!तक लोकशाह चे

ाBप, लोकशाह

संदभातील वIलेषणा4मक !नUरKणे.
शोध नबंधाची उ +,टे (Objectives of Research Paper) :
1. समकाल न जाग!तक लोकशा/हचे

ाBप

प2ट करणे

2. भारतीय लोकशा/हचे जाग!तक पटलावर ल अ=य दे शासंदभातील !नUरKणांचे
अवलोकन करणे.
3. जाग!तक पटलावUरल लोकशाह %यव थेची दशा व /दशा वIले षत करणे.
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समकाल न भारतीय लोकशाह : जाग तक ि थती आ ण गती
समकाल न जाग!तक %यव थेचे अवलोकन करताना असे /दसून येते क1,
मागील अनेक दशकांम>ये लोकशाह

वचारत4वांपासून जाणीवपव
ू क माघार घेत

असले.या दे शांQया सं`येत अभूतपूव वाढ झाल आहे . याम>ये [ाझील, भारत आHण
अमेUरका यासार`या जगातील काह सवात मो6या अथ%यव था असले.या दे शांचा
सु>दा समावेश आहे . को वड-१९ महामार उhव.यानंतर हा कल अSधकच तीi
Sचंताजनक झाला. मागील दोन वषाम>ये वशेषतः हं गेर भारत, cफAलपाई=स आHण
अमेUरका यासार`या काह

दे शांम>ये असं`य लोकशाह

होऊन या त4वांचे उ.लंघन झाले. लोकशाह
Bपे आढळू शकतात. काह

गाभात4वांवर पUरणाम

वचारत4वांपासून माघाUरची

व वध

दे श (उदा; भारत) धमाचा वापर एखा या राजक1य

आयुधासारखा करतात तर काह दे श उदा. हं गेर , पोलंड आHण तुक थान इ4याद
Aलंगभाव समानतेवर आHण एलजीबीट Jयूआयए या समाजघटकांQया हJकांवर
ह.ला करताना /दसतात. २०१० यावष] जगभरातील ब.गेUरया, एल सा.वाडोर, हं गेर ,
भारत, मेिJसको, cफAलपाई=स, पोलंड आHण qीलंका या आठच दे शांनी पारदशक
!नवडणूकांबाबत चांगल कामSगर केल . मा

4याचवेळी नागर

शासनावर ल !नयं ण याबाबतीत 4यांची कामSगर

वातंNये आHण

अ!तशय वाईट होती. असे

प2ट करण International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(IIDEA) या आंतररा23 य

तरावर ल आंतरसरकार सं थे वारे 22 नो%हL बर २०२१

रोजी घो षत केले.या "लोकशाह जाग!तक ि थती अहवाल - २०२१" म>ये केले
आहे .
लोकशाह

जाग!तक ि थती अहवाल- २०११

१६५ दे शांचे अ>ययन कर5यात आले.
शासनावर ल !नयं ण, पारदशक
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माण मान5यात आले असून याच घटकांQया आधारावर जाग!तक

तरावर ल लोकशाह %यव थांचे !नUरKण कर5यात आले आहे .

ा!त!नधीक शासन

या घटकाअंतगत पारदशक !नवडणक
ु ा, सवसमावेशक मतदान, मJ
ु त राजक1य पK
आHण !नवडणुकां वारे !नवड5यात आलेले शासन या उपघटकांचा वचार कर5यात
आला आहे . मल
ू भत
ू हJक या घटकाअंतगत =यायाची
सामािजक हJक आHण समता हे उपघटक

ाsती, नागर

वातंNये,

वचारात घेतले गेले. शासनावर ल

!नयं ण या घटकांतगत कायKम संसद, =या!यक

वातंNये आHण

सारमा>यमे या उपघटकांना लKात घे5यात आले आहे . पारदशक

ामाHणक
शासन या

घटकांतगत t2टाचाराचा अभाव आHण अंदाज, कर5यायोTय अंमलबजावणी या
उपघटकांचा समावेश आहे . सहभागाधाUरत बांधीलक1 या घटकाअंतगत नागर
समाजाचा सहभाग, !नवडणुकांमधील सहभाग, थेट लोकशाह

आHण

था!नक

पातळीवर ल लोकशाह हे उपघटक लKात घे5यात आले आहे त. %यापक जाग!तक
पUरaIय

वचारात घेत असतानाच या अहवालासोबत आcuका आHण म>यपूव,

अमेUरक1 रा23े (उ4तर, दvKण व म>य अमेUरका आHण कॅUरxबयन बेटे), आAशया
पॅAसcफक

ांत आHण युरोप असे चार

ादे Aशक अहवाल सु:ा

आले आहे त. या अहवालांम>ये लोकशाह
एकाSधकारशाह

रा यप>दती या तीन

रा यप:ती, संकUरत रा यप:ती व

कारQया रा यप>दतीचा समावेश आहे .

लोकशाह रा यप:तीम>ये वरोधी पKांना स4तेम>ये
!नवडणक
ु ांQया

मा>यमातून

रा यप>दतीम>ये

नागर

संधी

समुदायांना

काAशत कर5यात

उपल_ध
आHण

वेश कर5यासाठ@

कBन

/दल

पधा4मक

जाते.

सारमा>यमांना

संकUरत

एकाSधकारशाह

रा यप:तीQया तल
ु नेत काह सा आSधक खल
ु ा परं तु अपरु ाच अवकाश

ाsत होतो.

पूव] लोकशाह Qया बाबतीत माघार घेतेलेले सुमारे एक तत
ृ ीयांश दे श हे संकUरत
लोकशाह
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आहे त. एकाSधकारशाह रा य प>दतीम>ये xबगर लोकशाह राजवट तील कोण4याह
लोकशाह घटकाचा -हासच झा.याचे आढळून येते. संकUरत आHण एकाSधकारशाह
या दो=ह रा यप:तींना 'xबगर लोकशाह राजवट ' असे वग]कृत कर5यात येते.
लोकशाह संदभातील जाग!तक ि थती अहवालानुसार कमकुवत लोकशाह
असले.या के!नयात आHण लोकशाह

वचारत4वांपासून माघार घेणा\या भारतात

!नवडणुकांदरZयान इंटरनेट सु वधा बंद पडल . uा=स, भारत आHण सेनेगल या
दे शांनी पK सद य4वा वषयीचे !नकष अSधक अ ययावत केले. भारतातील आम
आदमी पKाने (आप) आHण uा=समधील Republigue en Marche ! या पKाने
सद य4व शु.क

संपूणत:

काढून

टाकले.

तसेच

'आप' ने

थेट

दे णTया

वीकार5यासाठ@ मोबाईल अॅिsलकेशन वकAसत केले. महामार Qया काळात वंशवाद
वागणूक /द.याचे आरोप आ 3े Aलया वरोधात केले गेले. या दे शाने भारतीय
वंशाQया ऑ 3े Aलयन नागUरकांना प=
ु हा ऑ 3े Aलयात परत5यावर !नबFध लादले.
महामाUरचा

पUरणाम

Zहणून

जाग!तक

पातळीवरच

Aलंगभाव

समतेबाबत

असंवेदनशीलता दाखवल गेल . राजक1य नेते Aलंगभाव एक ह4यार Zहणन
ू वापB
लागले. याम>ये मुरोपीय महासंघाQया घोषणाप ातून Aलंगभाव समानता ह संzा
काढून टाकणे (हं गेर , पोलंड), म/हलांवर ल /हंसाचारासंदभातील इ तंबूल करारामधन
ू
बाहे र पडणे (तुक थान), म/हलांQया हJकासाठ@ लढणा\या कायक4यांना ल{य करणे
(अझरबैजान), कौटुंxबक

/हंसाचाराचे

कायदे

पातक

करणे

(रAशया)

आHण

ववाहातंगत बला4काराQया ग=
ु हे गार वरोधी लढा दे णे (भारत) यांसार`या कृतींचा
समावेश होता. दे शादे शांतील पंथीय आHण वांAशक समूहांदरZयानह
झा.याचे आढळून आले. महामार

भेदभाव

दरZयान रा23Mोह आHण दहशतवाद वरोधी

काय यांचा वापर, मानवी हJक समथक, व याथ], कायकतL , संशोधक, अ|यासक,
वरोधी सद य आHण
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कोलंxबया, भारत आHण दvKण आcuका या दे शांतील =याय%यव थांनी नागUरकांना
काय या वारे दे 5यात आले.या आIवासनांची (कायदे शीर हJक / अSधकार Zहणून
अपेvKत' व तू आHण सेवा यांची) पत
ू ता कर5यासाठ@ सरकारांना सकारा4मक पावले
उचलणे

भाग

पाड.याचे

आढळून

आले.

उपाययोजनांसंदभात बहुमत ाsत स4ताधार

महामार चे
पKांनी

!नराकरण

कर5याQया

वतःला प:तशीर व कठोर

!नUरKणांपासून आHण अथपूण / सकस सावज!नक चचापासून दरू ठे वले. याचे
4यंतर हं गेर , भारत आHण दvKण आcuका या दे शांम>ये येते.

सारमा>यमांQया

वIवासाहतेQया बाबतीत मागील आठ वषाFम>ये लKणीय -हास झाले.या दे शांची
सं`या ह याबाबत सुधारणा झाले.या दे शांQया सं`येQया तुलनेत वाढ.याचे /दसते.
जा/हरांतींमधन
ू AमळणाQया उ4प=नातील घसरण, सारमा>यमांQया मालक1चे वाढते
कLMcकरण, ऑनलाइन

सारमा>यमांची मोफत उपल_धता, कायPमपx का !निIचत

कर5यामधील समाजमा>यमांची मह4वपण
ू भAू मका आHण चक
ु 1Qया मा/हतीचा
या घटकांमुळे लोकांचा

सारमा>यमांवर ल

सार

वIवास डळमळीत झाला. 4यातूनच

सारमा>यमांQया दमनासाठ@ सप
ु ीक पाIवभूमी तयार झाल . उदा. इंटरनेट सु वधा
वारं वार

खं~डत

झा.याने

काIमीरमधील

घटनांचे

व4ृ तांकन

कर5याची

सारमा>यमांची Kमता मया/दत झाल .
Aम~डया u1डम रॅ पड Uर पॉ=स (MFRR) या जून-२०२१ म>ये

Aस:

झाले.या अहवालानुसार, प कारां वरोधातील दडपण वाढले आहे . पUरणामी से.फ
से=सॉरAशपम>ये वाढ झा.याचे /दसून येते. यामधन
ू च पढ
ु े मा/हती Aमळ व5याQया
लोकांQया Kमतेत घसरण झा.याचे /दसून येते प कार तेसाठ@

!तकुलतेQया

पाIवभूमीवर प कारांचे दमन कर5यासाठ@ ~डिजटल तं zानाचा वापर केला जातो.
याचे

4यंतर काह

!नवडक वेबसाईट बंद करणे (उदा. चीन, इिजsत cकंवा

%हे नेझुएला) प काराचे फोन हॅ क करणे (उदा, मेिJसको cकंवा सौद अरे xबया) cकंवा
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प कारांवर ऑनलाइन ह.ले करणे (भारत cकंवा रAशया) या घटनांमधून येत.े
महामार दरZयान अनेक वध मु यांवBन कर5यात आले.या जनआंदोलनांम>ये
महामार हाताळणीमधील सरु कारब€लची नाराजी (उदा: / [ाझील, सxबया आHण
थायलंड); राहणीमानाचा घसरलेला दजा आHण t2टाचार याब€लचा संताप (उदा;
कोलंxबया, Jयब
ू ा, इराक, लेबनॉन, दvKण आcuका आHण •य!ु नAशया); वांAशक
भेदभाव (_लॅ क' लाई%हज मॅटर ह जाग!तक चळवळ) cकंवा शेतीमालाQया वाढ4या
cकंमती (भारत) या आंदोलनाचा समावेश होतो. लोकशाह रा यप:तीपासन
ू माघार
घेत असले.या दे शांम>ये शासनावर ल !नयं णे, अAभ%यJती
हो5याचे

वातंNय यासारखी

कमकुवत केल

वातंNय संघ/टत

वातंNये अ!तशय सावकाश, मा

लKणीयUर4या

जातात. 4यासाठ@ काय याचे रा य आHण नागर

अवकाश

कमकुवत कर5याQया उ€ेशाने सहे तूक धोरण आखणी आHण सुधारणा के.या
जातात.

अशा

माघार मळ
ु े , कोण4याच

टsप ्यावर ल

लोकशाह Qया

कामSगर वर

पUरणाम होतात. असे दे श जाग!तका लोकसं`येपैक1 ३० टJके लोकसं`येचे
!त!नधी4व करतात. !नवडणक
ु ांQया मा>यमातून

ाsत झालेला जनाधार न2ट होतो

आHण स4तेत राह5यासाठ@ स4ताधार सरकारे !नवडणुक

cPयेत ह तKेप करतात

ते%हा या दे शांमधील लोकशाह %यव था कोलमडून पडते. न2ट होत चालले.या
लोकशाह

दे शांम>ये

कोण4याह „

लोकशाह

पैलूत

मागील

५-१०

वषाFम>ये

सांि`यक1a2•या लKणीय घसरण झा.याचे अनुभवाला येते. कमकुवत लोकशाह
दे शांम>ये लोकशाह Qया प/ह.या ि थ4यतरांपासून कोण4याह

टsप ्यावर xबगर

लोकशाह ह तKेप अनुभवाला येतात. नागर सcPयता या aि2टकोनातून वचार
के.यास असे

प2ट होते क1, ' द Aम.क ट अलाय=स इन एAशया' या बहुरा23 य

!नदशने करणा\या ऑनलाईन चळवळीने भारत, मलेAशया, Zयानमार, cफAलपाई=स
तैवान आHण थायलंड या आAशयाई दे शांतील लोकशाह
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ेरणांची ताकद दाखवून दे त !नदशनांQया %यूहरचनांची सुलभ

दे वाणघेवाण कशी करता येत,े हे दाखवून /दले. भारताचे माजी मु`य !नवडणूक
आयJ
ु त डॉ. एस. वाय. कुरे शी यांQया मते, "लोकशाह संदभात भारताची घसरण
झाल

असल

तर

भारतीय लोकांमधील लोकशाह

जगभरातील लोकशाह

त4वे aढ रा/हल

आहे त.

%यव था एक पाऊल मागे गे.या असून १९९५ पासून

जगातील अSधकांश दे श एकाSधकारशाह कडे वाटचाल करताना /दसतात. तथा प,
लोकशाह Qया लवSचकतवर माझा

वIवास असून अं!तमत: लोकशाह चाच

होणार हे !निIचत आहे ". थोडJयात लोकशाह

वजय

रा23ांनी लोकशाह चे बीजारोपण

करताना लोकशाह संदभातील Aस:ांत आHण मू.ये यांची पायाभरणी कर5यासाठ@
धोरणा4मक

पाऊल

उचलणे

आवIयक

आहे .

भारतीय

लोकशाह

%यव थेचा

गौरवशाल वारसा समकाल न वषात अमत
ृ महो4सव (७५ वष…) साजरा कर त आहे .
4या

aि2टकोनातून

भारतातील

4येक

%यJतीला

आध!ु नक

जीवन

वाहात

समा व2ट कBन 4याला सवाFगीण वकास सा>य कर5यासाठ@ सवसमावेशक मानवी
हJक सहज उपल_ध कBन दे 5याची आवIयकता अस.याचे वा त वकतेव8न
होते. 4याAशवाय भारतीय लोकशाह चे
कर5यास पा

ाBप समकाल न

प2ट

वIवाला मागदशन

ठरणार नाह , असे वाटते.

मू0यांकन (Conclusion) :
समकाल न

जाग!तक

%यव थेतील

लोकशाह ला

अSधकाSधक

मजबूत

बन व5यासाठ@ अनेक सकारा4मक धोरणे यश वीपणे राब वणे आवIयक आहे .
मानवी हJक

वषयक त4वे आHण कायप:ती यासह ल2कर

व सुरKा वषयक

बाबींवर नागर !नयं ण ठे व5यासाठ@ आवIयक सुधारणा करा%यात. तसेच 4यांQया
जबाबदा\यांचे सु प2ट

वभाजन करावे. याचा लोकसं`येचे %यापक

करणा\या सांसद य आHण
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!निIचत करावी. या वारे नागर

समुहांQया

!त!नधींQया सहभागालाह

उ4तेजन

यावे. महामार cकंवा यासार`या अUर2टांचे !नराकरण करताना शासनांनी आप.या
कामSगर चे आHण सां वधा!नक व कायदे शीर चौकट चे रा23 य पर Kण करावे.
याम>ये सवपKीय संसद सद य, तसेच आरोTय, AशKण, कायदा, संशोधन आHण
पोल स या Kे ातील

!त!नधींसह सावज!नक स.लागार सं थांनाह सहभागी कBन

†यावे. अशा पUरKणांतील !न2कष सावज!नकUर4या

Aस: कर5यात यावेत.

आप4तीकाल न पUरि थती सु प2ट आHण !नःसं/दTध श_दांम>ये जा/हर करणा\या
तरतुद ंचा समावेश संबंSधत काय याम>ये करावा. अशा काराला अपवादा4मक
उपाययोजना

वीकारताना या

आप4काल न

पUरि थतीत

cPयेची कालमयादा सु!निIचत करावी. तसेच अशा
वधीमंडळ

आHण

=यायपाAलका

यांQयाकडे

पुनरावलोकनाची भूAमका सोप व5यात यावी. आप4काल न पUरि थती हाताळ5याची
आHण

परु े शा

लवSचकतेसह

!नवडणक
ु ा

पार

पाड5याचे

अSधकार

!नवडणक
ू

%यव थापन सं थांकडे सोपवावेत. याम>ये अपवादा4मक पUरि थतीत मतदानाचे
माण वाढ व5याचे माग !निIचत कर5याचे (उदा; मतदानाचे तास वाढ वणे
इ4याद ) अSधकार /दले जावेत या सं थांम>ये आप4काल न पUरि थतीत

वतं पणे

आHण जलद !नणय घे5याची Kमता !नमाण हो5यासाठ@ आवIयक %यव था
उभारावी. भ व2यात आप4काल न पUरि थतीत !नवडणुकांचे %यव थापन कर5यासाठ@
!नवडणुकांची

ठोस, मा

लवSचक

चौकट

असणे

आवIयक

आहे .

महामार

हाताळताना ( वकLM त !नणय!नAमती सह) वकLM त आHण बहु तUरय शासनांQया
लाभांचे

ाBप समोर आले. महामाUरचे म/हलांवर ल पUरणाम हे तुलनेने अSधक

असतात. 4यामळ
ु े सावज!नक आरोTय Kे ातील भ व2यकाल न
4यांQया

गरजा

वचारात

घेत.या

जा%यात.

वशेषत:

!तसादांम>ये

औपचाUरक

आरोTय

%यव थेम>ये 4यांना सामावून †यावे. सावज!नक आरोTय आHण सरु Kा कायम
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राख5याबाबत (औपचाUरक आHण अनौपचाUरक आघाˆयांवर
समावेश असतो हे

महामाUरदरZयान अधोरे खीत झाले.

हJकांसंदभातील !नयामक रा23 य कायदे शीर चौकट

ामु`याने म/हलांचाच
थलांतUरत मजुरांQया

लKणीयUर4या अ ययावत

cकंवा सुधाUरत करा%यात. वांAशक / धाAमक रा23वादाQया उदयामुळे

वेषपूण

वJत%ये आHण ऑनलाईन मा>यमातन
ू परक1य नागUरकांचा म4सर (ऑनलाइन
सेनोफोxबया) यांQयाशी संबंधीत कायदे अSधक मजबूत आHण अ ययावत करावेत.
आंतररा23 य

समुदायाने

आHण

ादे Aशक

स4तांनी

लोकशाह साठ@Qया

चळवळींना पाठ@ंबा घावा. या चळवळी शासक1य शJतींQया (सश
दमनकार कृ4यांना थेट

दलांQया)

!तसाद Zहणून उ|या रा/हले.या असू शकतात.

पातळीवर ल नागर सcPयता हाच बं/द त

नागर

था!नक

वBपाQया समाजांम>ये बदल / सुधारणा

घडवून आण5याचा माग आहे . लोकशाह मू.ये आHण हJक, याकUरता द घकाल न
नागर AशKण ह लोकशाह Qया भ व2यासाठ@ केलेल बहुम.
ू य

व8पाची गंत
ु वणक
ू

ठरते. समकाल न वIवातील खाजगीकरण, उदार करण, जाग!तक1करण व मा/हती
तं zानाQया युगात

4येक रा23 महास4ता cकंवा साम‰यशाल रा23 बन5यासाठ@

धडपडत आहे . परं तु या

cPयेत रा23 जोपयFत आप.या नागUरकांचा सवाFगीण

वकासाकUरता आवIयक असणारे मूलभूत हJक आHण पायाभूत सु वधा उपल_ध
कBन दे त नाह
अथात

तोपयFत रा23

वकसीत cकंवा साम‰यशाल

4येक रा23ाला क.याणकार

चालत नाह

तर 4याचे धोरणा4मक

बनू शकत नाह .

रा याची सै:ां!तक संक.पना
ाBप

वीकाBन

4यKात साकार करणे काळाची

आवIयकता आहे असे समकाल न जाग!तक पटलावर ल लोकशाह

%यव थांQया

अवलोकनावBन /दसून येते.
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