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सव थम खाल ल सूचना वाचा

या पुि तकेतील उतारे वाचन
नांची उ तरे लहा.
ू

या पिु तकेचा उपयोग ट पा लह यासाठ कं वा उ तरा या पव
ू तयार साठ होऊ शकतो.
ह पुि तका पर
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प ह या वभागातील उतारा वाचा आ ण

उतारा प हला

न मांक   आ ण  यांची उ तरे लहा.



लोकशाह

त वाचा उगम अथे स दे शात

तपूव पाच या शतकात झाला.

^ÍǕȡ[ȡ आपले मत दे याचा अ धकार होता परं तु

इ तहासात लढया शवाय कोणताह

काळ या राजवट त

ी वगाला आ ण गल
ु ामांना तो अ धकार कधीच न हता.

दे श लोकशाह -स ता

क यु न ट-राजवट असो कोणीह स तेचा

या सम ृ

ा त क

शकला नाह . घराणेशाह , ल करशाह

याग सुखासुखी करत नाह . असंतु ट जनतेला ह कासाठ ,

वषानुवष झगडावेच लागते. सावभौम राजक य स तेचे वक करण हे फ त लोकशाह मुळेच श य होते.

लोकशाह मधे जनता गु त मतदान प तीने लोक त नधी

नवडत अस यामुळे मतदार कोणा याह

नसतो. लोक त नधी जनतेचे मत मांडतात. ǓǗ दर चार ते पाच वषानी होते. ǓǗ जर
असल

वरोधी प

यायासाठ

5
दबावाखाल

पधा मक

एकमेकांवर अंकुश ठे वून असतात. बहुमताने नवडून आलेला प
सं वधानाशी न ठा
ठे व याची शपथ घेऊन दे शाचा रा यकारभार सांभाळतो. आदश लोकशाह , समान मानवी ह क आ ण कायदे शीर
सुर

तर

कं वा

ततेची हमी दे ते. पारदश सरकार हा लोकशाह चा पाया आहे . सरकारने घेतले या नणयाची अचूक मा हती 10

वेळोवेळी जनतेला स व तर कळ वणे हे लोक त नधींचे कत य आहे . आ थक
अस यामळ
ु े जनतेला हशोबाचा जाब वचार याचा अ धकार असतो.

या, लोकशाह ला जनतेचा पाठ ंबा

सार मा यमे जनते या अपे ांचा आ ण सरकार

कामाचा सतत आढावा घेत असतात. सवाचे एकमेकांवर नयं ण असणे ज र चे असते. नवडून आलेले सरकार जर
जनतेला मा य नसेल तर ठरा वक कालावधीनंतर बदल याचा अ धकार लोकांना असतो.
नाग रक

यायासाठ लोक त नधीकडे,

यायालयाकडे वा सव च

यायालयातह जाऊ शकतो. लोकशाह त सरकारला

15

कायदे बन व याचा वा बदल याचा अ धकार असतो. कायदे अमलात आण याची जबादार सरकारची असल तर
न:प पाती

याय

दे याची

जबाबदार

नुकसानभरपाई सु ा मळते. समाज

यायाधीशाची

असते.

पढ
ु ारले या

लोकशाह

दे शात

अ याय

तांना

यव थेसाठ कर गोळा करणे, कायदा, सुर ा आ ण सु यव था नमाण करणे

ह सरकारची जबाबदार आहे . दं डाची, कैदे ची

कं वा म ृ यच
ू ी

श ा दे याचा अ धकार केवळ सरकारलाच असतो,

याव न सरकारचे मह व आप याला कळते. लोकशाह त आ थक व सामािजक समानतेला मह व आहे . गगनचु बी 20
इमारती या शेजार वसलेल झोपड-प ी, असे असमानतेचे च
मळकत असणा या नाग रकांना करमु तता, आरो यसेवा,

अनेक

गतीपथावर या दे शात पाहायला मळते. कमी

ाथ मक श ण, नवास योजना यासार या अनेक खास

सवलती सरकार आयोिजत करत असते. आम या वभागातील

त नधी

ी. शाह, यां या मते,

ीमंतांपे ा गर ब

अ धक अस यामळ
ु े लोकशाह त ग रबांनाच अ धक साम य असते. जाग तक मानवी ह कानुसार अ प सं यांकांना
अि मता

टक व यासाठ

कारणामुळे असले तर

खास सवलती दे तात. अ प सं यांक धा मक, भा षक व जातीय अशा कोण याह

यां या संर णाची हमी सरकार दे ते. अनेक दे शात शार रक वा मान सक

25

यंग \ ȡâȡ

य तींनातसेच म हलांना खास सवलती दे यात येतात.

सव

न यश वी लोकशाह या चोख

सुटतात. लोकशाह ह

याय यव था, मा यम

वातं य आ ण सरकार या काय मतेमळ
ु े

केवळ रा यप ती नसन
ू जीवन प ती असल

पा हजे. शाळे तच ट याट याने लोकशाह चे

बाळकडू मल
ु ांना दले प हजे. घरात, सं थेत आ ण समाजात घेतले या नणयात

येकाने सहभागी झाले पा हजे.

अशा वातावरणात जनता कायत पर आ ण काय म होईल ते हाच ख या अथाने लोकशाह
गतीला मदत होईल.
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