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लोकशाह  वकासाम ये नागर  समाजाची भू मका 

डॉ. योगेश भादे 

सहायक ा यापक 

लोक शासन वभाग 

ववेकानंद कला सरदार द लप सगं वा ण य व व ान महा व यालय,   

औरंगाबाद 
 

तावना:  

आधु नक काळात लोकशाह म ये नागर  समाजाची भू मका अनेक 

पट ने वाढलेल  आहे. लोकशाह मधील ुट नंा दरू सा न भावीपणे 

राब व यात नागर  समाजाचे योगदान अन यसाधारण आहे.  एखा या देशाला 

एकसंध लोकशाह  अस यासाठ , यात िजवंत, मु त, स य आ ण उ च 

दजाचा नागर  समाज असण े आव यक मानले जाते.जगभरातील 

वकसनशील आ ण अ वक सत देशांम ये लोकशाह  था पत करणे आ ण 

तचा सव तरांम ये व तार करणे याकामी स य नागर  समाजाची 

भू मका नणायक असते. आ केतील देशांम ये याची चती दसून येते. 

वसाहतवादा या प चात उदयाला आले या तस या जगातील लोकशाह करण 

येत नागर  समाजा या मह वाला अधोरे खत करणा या अनेक 

स धांतांची मांडणी कर यात आल . हे स धांत 1980 या दशकात 

अ धका धक लागू झाले. थम पूव युरोपीय सदंभात आ ण नंतर तस या 

जगा या अ यासात "नागर  समुदाय" या संक पनेचावापर कर यात आला. 

जाग तक बकेँने नागर  समाजा या स धांताने भा वत होऊन "गुड ग हन स" 

या सकं पने वारे आपला नव-उदारमतवाद सं थावाद अ धक ज टल आ थक 

आ ण सामािजक स धांताम ये प रवत त केला आहे. याव न आधु नक 
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काळातील लोकशाह  यव थेमधील नागर  समदुायाची भू मका ठळकपणे 

जाणवते.  

लोकशाह  ह  आधु नक जगातील सवात मौ यवान आ ण बहुमुखीअशी 

राजक य संक पना आहे. लोकशाह ला इं जीम ये "डेमो सी" असे हटले 

जाते. "डेमो सी" हा श द मळूतः दोन ीक श द 'डेमोस' हणजे लोक आ ण 

' ाटोस' हणजे नयम याव न तयार झाला आहे. याचा मळू अथ असा होतो 

क, "असे सरकार िजथे स ा ह  लोकांम ये न हत असते." तपूव पाच या 

शतकापासून आजपयत लोक "लोकशाह " हा श द याच अथाने वापरत होते. 

इं लंडम ये अकरा या शतकात जे हा नरंकुश शासनावर न च ह नमाण 

होऊ लागले त हा लोकशाह बाबतची संक पना वक सत होऊ 

लागल .अमे रकन वातं ययु धानंतर वातं यसै नकानंी केले या घोषणा 

आ ण च रा य ांती या ां तकारकानंी सामािजक करारा वारे याची बाज ू

मांडणा या जॉन लॉक आ ण सो यां या लेखनात लोकशाह चा संदभ 

आढळतो.यासह जे.एस. मल, ट .एच. ीन, हॅरो डला क , मॅकआय हर, जॉन 

यूईयासार या अ यासकानंी लोकशाह वाद  वचारानंा ो साहन दल.े 

सवहारा ांती या अनुषंगाने क याणकार  रा य मॉडेल सादर करतानंा 

लोकशाह  हे लोकांसाठ चे सरकार असले पा हजे या क पनेची पोकळी 

ब  याच माणात भ न नघाल  आहे.अ ाहम लकंन या मते, " लोकशाह  

हणजे लोकांचे लोकासंाठ चे सरकार आहे."सीलेनेप रभा षत के या माणे "ते 

सरकारचे व प आहे याम ये येकाचा वाटा असतो." लोकशाह  यापक 

ट ने पाहता एक आदश वचार णाल  आहे. लोकशाह  समाजाम ये समता 

आ ण बंधु वाची भावना बळ असते. लोकशाह म ये आ म नणयसह 

कोण याह  बा य अ धकारा या नयं णापासून वतं ता देखील सू चत होते. 

यासाठ  लोकशाह  वभाव, नवास वातं य, धम नरपे ता आ ण 

अ भ य ती वातं याची भावना आव यक आहे. याय आ ण वैयि तक 

वातं याची ह  सवात व वासाह यव था आहे. लोकशाह  ह  वतः साधन 
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आ ण सा य दो ह  आहे. याच कारणामुळे आधु नक काळात राजक य 

यव थेचा सवात एक आदश कार हणून लोकशाह स ओळखले जाते. या 

समाजाम ये लोकशाह  यव था मजबतू आहे तो समाज आप या 

उ द टांची पूतता जलदगतीने क  शकतो. दसु या महायु धानंतर 

जगभरातनू सा ा यवादाची माघार झाल  आ ण लोकशाह  यव था बळ 

होत गेल . वक सत, वकसनशील आ ण अ वक सत अशा सवच देशांम ये 

आज एक लोक य यव था हणनू लोकशाह चा वीकार केलेला दसून 

येतो. मा  लोकशाह या यश-अपयशाचा अनुभव मा  सव  समान नाह . 

या माणात वक सत देशांम ये लोकशाह ची मुळे घ ट दसून येतात 

या माणात वकसनशील आ ण अ वक सत देशांम ये ह च लोकशाह  

अडखळत वास करतानंा आढळून येते. लोकशाह या दजाव न जगाचे 

वक सत देश आ ण इतर देश असे प ट वभाजन दसून येते. जगातील 

सवच देशांम ये लोकशाह ला भा वत करणा या सम या कमी अ धक 

माणात सार याच आहेत. एक फरक या ठकाणी आढळतो आ ण तो हणजे 

या सम यांवर मात क न लोकशाह ला भ कम करणारे सहायक घटक ज े

वक सत देशांम ये मो या माणावर स य असतात आ ण इतर देशांम ये 

यांची मो या माणावर कमतरता असते. आधु नक काळात नागर  समाज 

हा अशाच कारे सहायक घटकाम ये गणला जातो. या देशाम ये एक 

स य आ ण िजवंत नागर  समाज आहे या देशांम ये लोकशाह पुढे कतीह  

आ हाने असले तर  ती आ हाने लोकशाह  यव थेस वच लत क  शकत 

नाह . नागर  समाज हा वयं े रत घटक असतो जो देशांतगत आ ण 

देशाबाहेर ल पयावरणात सात याने आपल  भू मका नभावत असतो. 

जगभरात वकसनशील देशांम ये नागर  समाजावर मोठ  जबाबदार  येते.  

नागर  समाज 

आज जाग तक तरावर नागर  समाजा या उदयाने एका नवीन 

युगाची सु वात केल  आहे.  जगात आधु नक युगाचा उदय हो यापूव  हा 
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सरंजामशाह , कुल न आ ण नरंकुश नयमां व ध बहुसं यांकाचा संघ टत 

आवाज होता.  आधु नक काळात नागर  समाज हे व वध गटांसाठ  एक 

समान यासपीठ बनले आहे जे सामा य हता या अनुभूतीसाठ  

अ तसा दत रा या व ध यांचा खरा आवाज नयं त करतात.  नवड, 

वैयि तक वातं य आ ण वैयि तक जबाबदार चे े  हणनू नागर  

समाजाची एक वशषे ओळख आहे. 

नीरा चंडोकयां या मते, "नागर  समाज ह  मूलत: एक सकं पना आहे 

जी यि तवाद आ ण मानवी ह कांचे संर ण यावर था पत राजक य 

आधु नकते या परंपरेशी संबं धत आहे. जॉन लॉक यानंी य तीं या ह काचें 

समथन करणारे रा य सू चत कर यासाठ  'नागर  समाज' हा श द वापरला 

होता.  हेगेल या मत,े नागर  समाज हे "साव क अहंकार" चे े  आहे, 

याम ये य ती इतरां या हतांपे ा वतः या हताला ाधा य देतात. 

दपंकरगु तायां या मते, नागर  समाज ह  केवळ एक बाब नाह  परंत ु

प रि थतीचा एक संच आहे याम ये य ती रा याशी एक तपणे संवाद 

साधतात.  रजनी कोठार  नागर  समाजाकडे सामा य माणसाला सश त 

कर याचा माग आ ण मानवी शासनाचा 'टेक ऑफ पॉइंट' हणनू पाहतात.  

मानवा धकार चळवळी, पयावरणीय चळवळी, म हला चळवळ यासार या 

व वध समकाल न सामािजक चळवळींचा यात समावेश आहे. नागर  समाज 

य तीं या ह कां या सुर ततेसाठ  अि त वात आहे आ ण याम ये 

सावभौ मक कृती वारे अशा प रि थती नमाण के या पा हजेत या वारे 

य ती यां या ह कांचा आ ण वातं याचा पूणपणे आनंद घेऊ शकतील. 

गुर ीत महाजन यां या मते, सि हल सोसायट  एक सामू हक सं था आहे 

जी वयैि तक अ धकारांचे पालन करते आ ण कायदेशीर र या त या 

सद यां या वातं याचे सरं ण करते, ते लोकशाह  रा या या अि त वासाठ  

आव यक असले या ि थतीचे तीक आहे. 
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लोकशाह  पुढ ल आ हाने  

यापवू  उ लेख के या माणे लोकशाह  ह  एक आदश राजक य 

यव था आहे. आधु नक काळात येक देशाम ये लोकशाह साठ  एक बळ 

जनमागणी दसून येते. वकसनशील तसेच अ वक सत देशांम ये देखील 

लोकशाह  एक पयाय तथा वकासाची पवू अट हणनू गणल  जात.े मा  

लोकशाह  यश वी हो यासाठ  अनेक बाबी अनुकूल असणे ततकेच गरजेचे 

आहे. आधु नक काळात खासक न वकसनशील आ ण अ वक सत देशांम ये 

लोकशाह पुढे अनेक आ हाने दसनू येतात. याम ये ामु याने शासन आ ण 

शासनातील टाचार, अकाय म पदा धकार , लोकांमधील राजक य 

उदासीनता, राजक य सामािजकरण आ ण सहभागाचा अभाव, शासन आ ण 

शा सत यां यामधील सुसंवादाचा अभाव यासार या सम यांचा समावेश होतो. 

आ शया आ ण आ का मधील देशांम ये या सम या वशषेक न आढळून 

येतात. या सम या लोकशाह या वकासात बाधा आणतात.  यामुळे ख या 

लोकशाह ची येय तथा उ द ट सा य होत नाह . मुळात लोकशाह चे यश-

अपयश हे या या रा यातील लोकां या सहभागावर अवलंबून असते. या 

देशांम ये लोकांचा राजक य सहभाग हा खूप कमी असतो, िजथे लोक हे 

राजक य येपासून दरू असतात, िजथे लोकानंा यां या ह काची जाणीव 

नसते तसेच िजथे लोक हे कमी माणात सघं टत असतात अशा 

यव थेमधील लोकशाह म ये अनेक दोष नमाण होतात. तथे लोकशाह  ह  

केवळ नावाला असते. जगातील जवळपास सवच देशांम ये या सम या कमी-

अ धक माणात आढळून येतात. मा  िजथे सश त, जागतृ नागर  समाज 

असतो तथे या सम या फार काळ  राहत नाह . वक सत देशांमधील 

प रि थतीव न ह  बाब अनुभवता येते. नागर  समुदाय हा लोकशाह ला 

सश त कर यात आ ण कायम ठेव यात मह वाचे योगदान देतो. या नागर  

समुदायाचे योगदान पुढ ल माणे सांगता येईल.  
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लोकशाह मधील नागर  समाजाचे योगदान  

लोकशाह या उभारणीत आ ण टकव याम ये नागर  समाज मह वाची 

भू मका बजावतो. नागर  समाजा या कृतीतून सरकार  धोरणांवर तसेच 

सामािजक वृ ीवर ल णीय भाव पडत असतो. साधारणत: लोकशाह म ये 

नागर  समाज पुढ ल माणे योगदान देतानंा दसतो: 

 नाग रकाचंा राजक य सहभाग वाढ वणे:  नागर  समाज  नाग रकानंा यांचे ह क 

आ ण कत ये याबाबत सजग करतात. यां या ह काबाबत जाग कता 

नमाण करतात. यासह समाजातील दबुल घटक याम ये वृ ध, ि या 

आ ण बालके, द लत आ ण अ पसं याक यांसार या घटकानंा यां या 

ह कांसाठ  े रत क न आ ण स ेचा समान लाभ ा त क न दे यासाठ  

लढतानंा देखील दसतात. देशात म हलांसाठ  सेवा, नेहालय, मकाम, 

आझादफाऊंडेशन यासार या सघंटना कायरत आहेत. याबरोबरच ि वल 

फाउंडशेन ह  भारतीय नागर  समाज सं था (CSO) आहे जी संशोधन आ ण 

व कल े ात कायरत आहे. याचे काय वं चत लोकानंा, वशषेत: आ दवासी, 

द लत, मुि लम, म हला, अ पसं याक आ ण शार रक अपंग य तींना 

भेडसावणा या मानवी ह कांशी सबंं धत आहे. 

 रा य श ती नयं त ठेवण:े  नागर  समाज राजक य गैरवतन आ ण 

काय याचे उ लंघन तपासते. राजक य श तीचा दु पयोग झा यास एक 

सश त नागर  समाज रा याला जबाबदार धर यास स म असतो. व वध 

मा यमातूंन नागर  समाज नाग रकानंा सघं टत क न सरकारला जाब 

वचा  शकतो. वक सत देशांम ये िजथे नागर  समाज जागतृ आ ण स य 

असतो अशा देशांम ये स ाधारक वग वरोधी प ां माणे नागर  समाजाची 

दखल आय घेतानंा दसून येतो. सवसाधारण जनता जलूमी  धोरणांचा 

वरोध क  शकत नाह  अशा वेळी नागर  समाज हा पुढाकार घेतो.  
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 राजक य संघष कमी करणे: आधु नक काळात व वधता असले या देशांम ये 

यापक भ न- भ न हतसंबंधीगटांम ये सघंष उ भवणे श य असते. व वध  

घटकांम ये सुसंवादसाधने आ ण सवाना समान याय  देणे हे आधु नक 

रा यांपुढे एक मोठे आ हान असते.  अशा वळेी एक सु था पत नागर  समाज 

समाजातील पर पर वरोधी गटानंा शातं कर याबरोबरच सामािजक आ ण 

राजक य ि थरताराखतानंारा यास पूरक असे योगदान देतो. रा यातील 

असामािजक त वांवर नयं ण ठेवणे, नाग रकानंा अशा गटांपासनू दरू ठेवणे 

आ ण सव म हतसंबंधांकड ेल  दले जाईल या अनुषगंाने रा यास वयं 

ेरणेने पूरक असे योगदानदेतो. 

 लोकशाह  गुणधमाना चालना देणे: मुळात नागर  समाजाची वधैा नक 

येवर न ठा असते. नागर  समाजा या वकासाम ये आ ण वाटचाल  

म ये लोकशाह  यव था मह वाची भू मका नभावते. आ ण हाच नागर  

समाज लोकशाह या त वानंा सव पर  ाधा य देतानंा दसतो. नागर  समाज 

हा समाजातील जागतृ आ ण बु धजीवी नाग रकानंी मळून बनलेला 

आसतो. हा समाज आप या नाग रकांम ये स ह णुता, तडजोड कर याची 

इ छा आ ण पर पर वरोधी वचारांचा आदर यासार या लोकशाह  गुणांना 

ो साहन देतो. 

 राजक य आ ण आ थक सुधारणांना पा ठंबा देणे: आधु नक लोकशाह  

देशांम ये जनते या पा ठं या शवाय राजक य आ ण आ थक सुधारणा 

यश वी होऊ शकत नाह त. याची जाणीव अनेक वक सत देशांमधील 

शासकांना असते. यामुळेच ते व वध योजना कंवा काय माचंी 

अंमलबजावणी कर त असतांनारा यातील स य नागर  समाजांची मदत 

घेत असतात. नागर  समाज हा जनमताला सघं टत कर याबरोबरच रा यास 

पूरक आ ण सहायकभू मका पार पाडतो आ ण सुधारणांचा माग श त 

क न देऊ शकतो. राजक य प  आ ण इतर सघंटनानंा यां या हताचे 
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त न ध व कर त असतांनाया समाजाची मदत होते. यामुळे लोकशाह चा 

दजा सुधारतो. 

 नवीन राजक य ने यांना श त करणे: जर रा य समाजा या हताचे 

पुरेसे त न ध व कर यात अयश वी ठरले आ ण यांचे हतसंकु चत केले 

तरनागर  समाज नवीन राजक य ने यानंा ओळखून यांचे सरकार 

पुन जी वत कर यासाठ  यानंा श ण दे यास मदत करतो.समाजा या 

वकासासाठ  दरू ट  असले या यो य आ ण लायक अशा नेतृ वाला पा ठंबा 

दे याबरोबरच स ेम ये अशा ने यानंा कसे आणता येईल या दशनेे या 

समाजाची भू मका नणायक असते.  

 नवडणूक नर ण: लोकशाह म ये नवडणुका या अ यंत मह वपूण 

असतात. नवाचन णाल  ह  न प  आ ण तट थ असेल तरच लोकांचा 

लोकशाह मधील व वास कायम राह ल. नवडणुकांम ये जर गैर कार हॉट 

असतील तर ते लोकशाह या हतासाठ  घातक ठ  शकते. भारतात साव क 

कंवा रा य नवडणुकां या वेळी प नरपे  वयंसेवक सं थां नवाचन 

येवर ल य ठेवून असतात. कोण याह  मागाने गैर कार घडणार नाह  

याबाबत ते सजग असतात. हा एक जागतृ समाज असतो.  

थोड यात सागंायचे झा यास लोकशाह  समाजात नागर  समदुायाची 

भू मका अनेक अथाने नणायक ठरते .टॉक वले यां या मते ,लोकशाह ला 

हुकूमशाह  बन यापासून रोख यासाठ , य तीनंी वतं पणे तयार केले या 

संघटना आव यक आहेत आ ण या सं था हणजेच नागर  समाज 

आहेत.नागर  समाज रा या या कामकाजासाठ  एक कारेपो लस हणून 

काम करतो आ ण स े या कोण याह  गैरवापराब दल जाग कता आ ण 

चतंा वाढवनू रा याची श ती मया दत क न लोकां या इ छेसाठ  आ ण 

भ यासाठ  मदत क  शकते. काय यां वारे मा हती मळव यासाठ  वनंती 

करणे आ ण कायदे आ ण सं थां या मदतीने अ धका यांचे ट वतन 
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ल ात आणणे यासह सरकार या गैर -लोकशाह  धोरणां व ध भारताम ये 

अनेक जन हत या चका नागर  सं थानंी दाखल के या आहेत.  

नागर  सं था लोकांम ये यांचे ह क, कत ये, मतदानाचे मह व याब दल 

जाग कता वाढवून आ ण यांना स ह णतुा, वरोधी प ांचा आदर आ ण 

अशा इतर लोकशाह  मू यांब दल श त क न राजक य सहभागाला 

ो साहन देतात. नागर  समाज पूव -अि त वात असले या सां कृ तक, 

सामािजक, धमशा ीय आ ण इतर अनेक कार या ओळखी या पल कड े

सहकाया या नवीन प धती आ ण उ देशाने लोकशाह  सधुा  

शकतो. लोकशाह तील संघष सोडव यासाठ  नागर  समाजह  मह वाची 

भू मका बजावतात कारण यां या हतसंबंधांम ये व वधता असते.ते 

फायदेशीर आ ण कायदेशीर अस या शवाय कोणतेह  लोकशाह  रा य ि थर 

मानले जाऊ शकत नाह . नागर  समाज हे रा य तपास यासाठ  

पड यासारखे काम करते आ ण लोकशाह  रा य आ ण तेथील नाग रक 

यां यात व वासाह संबंध वक सत कर यासाठ  देखील मह वाचे 

असते. नागर  सं था वकासा मक याकलाप तपास यासाठ  समाजातील 

इतरसं थांसोबत काम क न काळानुसार घडून येणा या अनुकूलबदलांना 

ओळख यासाठ  आ ण यात सहभागी हो याचे साधन दान करतात. घर, 

बाजार कंवा राजक य सं थां या पल कड ेसामािजक बदल घडवनू आणणारे 

े  हणजे नागर  समाज. हे असे े  आहे िजथे य ती एक जबाबदार 

नाग रकाची भू मका वीकारतो .येथे सामािजक मदती वारे संपूण समाजा या 

अ धक चांग यासाठ  येय नधा रत केल  जातात. नागर  समाजांनी, 

अल कड या इ तहासात, नागर  ह क, पयावरणीय ह क, लगं समानता आ ण 

इतर चळवळी यासार या व वध े ात बदला या व वध चळवळींचे नेतृ व 

केले आहे . 

आधु नक काळात नागर  समुदाय अनेक भू मका पार पडतानंा दसतात .

याम ये ते मानवी ह कांचे उ लंघन आ ण शासक य कमतरतां व ध 
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वॉचडॉग माणे काय करतात  ,दबुल घटकां या ि टकोनातून ते वक लाची 

भू मका नभावतात,पी डत नाग रकां या हतासाठ  आंदोलक बनतात, 

नाग रकांचे ह क आ ण जबाबदा यायांचे श ण दे यासाठ  श क बनतात .

अ धकृत य नां वारे कंवा सरकार  एजंट हणनू लोकांपयत जाऊन सेवा 

दाता बनतात. तसेच स ांध झाले या कंवा आप या जबाबदार  पासनू 

वमु त झाले या रा यक याना कठोरपणे जाब वचारतांना कंवा यां या 

कत याची जाणीव क न देतानंाते प काराची देखील भू मका नभावंतांना 

दसून येतात. शासकानंा वक सत तथा आधु नक काळातील वकसनशील 

देशांम ये नागर  समुदायानंा वर लपैक  एक कंवा सवच भू मकाम ये आपण 

पाहू शकतो . 

समारोप:  

आज एक वसा या शतकात था नक, ादे शक तथा जाग तक तरावर 

लोकशाह ची उपयु तता सव ुत आहे. एक क याणकार  रा य हे 

लोकशाह म ये सहज श य आहे. मा  लोकशाह या काह  मयादा देखील 

आहे. या मयादेमुळे काह  देशात लोकशाह  अपयशी ठरल  तर उव रत अनेक 

देशांम ये ती अि त वासाठ  धडपडतानंा दसून येते. या देशांम ये एक 

कंवा अनेक जबाबदार नागर  समुदाय आहेत तथे मा  लोकशाह  यव था 

सुि थतीत आढळून येत.े आज एक वसा या शतकात िजथे था नक, ादेशीक 

आ ण रा य तरावर लोकशाह पुढे अनेक आ हाने नमाण झालेल  आहे 

तथे या नागर  समुदायाची भू मका आव यक आ ण मह वपणू स ध होते.  
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