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१.०. उनदिष्टे

लोकप्रशासन	हटे	एक	तरुण	शास्त्र	मानलटे	जातटे.	सामाद्जक	शास्त्रांमध ट्े	अगदती	अलतीकडटे	्ा	अभ्ास	
द््वष्ाचा	उगम	झाला.	इद्तहास	राज्शास्त्र	्ासारख्ा	अभ्ास	द््वष्ांचा	उपद््वष्	महणून	हा	द््वष्	
अभ्ास	क्टेतांमध ट्े	प्रद््वष्	झाला.	मात	आधदु्नक	राष्ट्र	राज्	व््वसरटेच्ा	द््वसताराबरोबर	्ा	अभ्ास	
द््वष्ाच्ा	उपद््वष्	तटे	स्वतंत	शास्त्र	्ा	प्रगततीचा	आलटेख	अलपा्वधतीतच	पूण्थत्वाला	गटेला.	समकालतीन	
सदंभा्थत	तर	हा	द््वष्	जागद्तक	सतरा्वर	महत््वपूण्थ	सरान	द्नमा्थण	करतो	आहटे.	द््वकद्सत	राष्ट्रांमध ट्े	
जसटे	सशुासनाचटे	द््वद््वध	प्र्ोग	का्ा्थद्््वत	होत	आहटेत	तसटेच	द््वकसनशतील	राष्ट्रांमध ट्े	द््वकास	प्रशासना	
सारखटे	अद््वष्कार	घडून	आलटे	आहटेत.	्ा	दृष्तीनटे	लोकप्रशासन	्ा	अभ्ास	 द््वष्ाचा	अर्थ,	स्वरूप,	
व्ाप्ती	 ्ांचा	 मूलभूत	 अभ्ास	 करण्ाबरोबरच	 जागद्तकीकरण,	 उदारतीकरण	 ्व	 खाजगतीकरणाच्ा	
प्रद्रि ट्ेतून,	आवहानातून	लोक	प्रशासनात	द्नमा्थण	झालटेल्ा	न्वतीन	सकंलपनांचा	आढा्वा	द्ह	्ा	घटकात	
आपणास	घ्ा्व्ाचा	आहटे.	त्ात	प्रामखु्ानटे	द््वकास	प्रशासन,	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती,	न्वलोक	
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लोकप्रशासन

प्रशासन,	सशुासन	्व	न्वलोक	व््वसरापण	् ा	घटकांचा	समा्वटेश	होतो.	् ा	स्व्थ	घटकांचा	जागद्तकीकरण,	
उदारतीकरण	्व	खाजगतीकरणाच्ा	सदंभा्थत	कसा	द््वकास	झाला	आहटे,	त्ासमोर	का्	आवहानटे	आहटेत,	
्ा	सकंलपनांच्ा	का्	म्ा्थदा	्व	जमटेच्ा	बाजू	आहटेत,	भारतती्	सदंभा्थत	्ा	प्रद्रि्ांचटे	का्	सदंभ्थ	
आहटेत	्ाचती	सद््वसतर	मांडणती	्ा	घटकात	आपल्ा	अ्वलोकनार्थ	ठटे्वलती	आहटे.	ज्ाचा	उप्ोग	हा	
घटक	समजून	घटेण्ासाठती	तर	आपणास	होईलच.	परतं	ु् ा	पा्ाभूत	घटका्वरच	लोकप्रशासन	द््वष्ाचती	
इमारत	उभारलटेलती	असल्ामळुटे 	लोकप्रशासन	द््वष्ाचती	आपलती	समज	हती	अद्धक	्वदृ््धगंत	होण्ास	्ा	
घटकाततील	मांडणतीमळुटे 	मदत	होईल	अशती	अपटेक्ा	आहटे.

१.१. लोकप्रशासि - अर्थ, सवरूप व वयाप्ती

प्रास्तनवक

लोकप्रशासन	हटे	सामाद्जक	शास्त्रात	अगदती	अलतीकडटे	एक	स्वतंत	अभ्ास	द््वष्	महणून	सराद्पत	झालटे	
आहटे.	कल्ाणकारती	 राज्	सकंलपनटेच्ा	 द््वकासाबरोबर	 राष्ट्र-राज्ाच्ा	का्ा्थचा	मोठ््ा	प्रमाणा्वर	
द््वसतार	झाला.	परपंरागत	दृष्््ा	का्दा	्व	सवु््वसरा	्ापरुतटे	म्ा्थद्दत	असणारटे	 राज्ाचटे	का ््थक्टेत	
व्क्तींच्ा	‘पाळण्ापासून	समशानाप य्ंत'	स्व्थ	कृतती	्व	का्ा्थना	प्रभाद््वत	करु	लागलटे.	्ा	दृष्तीनटे	लोक	
प्रशासन	्ा	शास्त्राचा	अभ्ास	आधदु्नक	काळात	अत्ा्वश्क	झाला.	्ा	प्रकरणात	लोकप्रशासन	हती	
सकंलपना	अभ्ासणटे,	त्ाचटे	स्वरूप	्व	का ््थक्टेताचती	माद्हतती	करून	घटेणटे	तसटेच	लोकप्रशासन	्व	खाजगती	
प्रशासन	्ाततील	साम्	्व	भटेद	्ांचटे	आकलन	करून	घटेणटे	हटे	महत््वाचटे	उद्दिष्	ठटे्वलटेलटे	आहटे.

आधदु्नक	काळात	मान्वती	जती्वनाला	स्वा्थद्धक	सपश्थ	करणारा	्व	प्रभाद््वत	करणारा	द््वष्	महणून	्ा	
द््वष्ाकडटे	पाद्हलटे	जातटे.	इद्तहास,	राज्शास्त्र	्ासारख्ा	सामाद्जक	शास्त्रांचा	एक	उपद््वष्	महणून	
सरुु्वाततीच्ा	काळात	लोकप्रशासन	्ा	द््वष्ाचा	अभ्ास	कटे ला	जात	असटे.	मात	आज	हा	द््वष्	स्वतंत	
शास्त्र	महणून	जागद्तक	सतरा्वर	सराद्पत	झालटेला	द्दसतो.	ए्वढटेच	नवहटे	तर	तो	सातत्ानटे	द््वकद्सत	होत	
आपलती	व्ाप्ती	हती	द््वसतारताना	द्दसतो.	मान्वती	जती्वनाच्ा	स्व्थ	अगंांना	सपश्थ	करणाऱ्ा	लोकप्रशासन	
्ा	शाखांचा	त्ा	दृष्तीनटे	अभ्ास	करणटे	गरजटेचटे	ठरतटे.	पद्वती	्व	पदव्तु्तर	सतरा्वर	तसटेच	सपधा्थ	परतीक्टेच्ा	
दृष्तीनटे	 हती	्ा	 द््वष्ासदंभा्थत	रुचती	 द््वद्ारथी	्वगा्थत	्वाढताना	 द्दसतटे.	 त्ामळुटे 	लोकप्रशासन	शास्त्राचा	
सकंलपनातमक	अभ्ास	करणटे	आ्वश्क	आहटे.

लोकप्रशासि अर्थ व वयाखया

लोक	प्रशासन	हती	सकंलपना	समजून	घटेण्ासाठती	प्ररम	‘प्रशासन’	हती	सकंलपनटेचटे	आकलन	होणटे	गरजटेचटे	
आहटे.	प्रशासन	सकंलपनटेचा	अर्थ	आपणास	दोन	भाषटेततील	शबदव्तुपत्ततीतून	सपष्	करता	 ट्ेतो.	प्रशासन	
्ा	शबदाचा	इंग्रजती	भाषटेत	administration	असा	शबदप्र्ोग	कटे ला	जातो.	्ा	इंग्रजती	भाषटेततील	शबदाचती	
मूळ	 उतपत्तती	 लॅद्टन	 भाषटेततील	 ‘ad-ministiaer'	 ्ा	 शबदातून	 झालती	आहटे.	 लॅद्टन	 भाषटेततील	 ‘ad-
ministiaer'	्ा	शबदाचा	मूळ	अर्थ	व््वसरा	करणटे,	काळजती	घटेणटे	असा	होतो.	प्रशासन	हा	शबद	‘प्र’	
आद्ण	शास'्	्ा	ससंकृत	भाषटेततील	शबदापासून	बनलटेला	आहटे.	्ाचा	मूळ	अर्थ	उतकृष्	रतीततीनटे	शासन	
करणटे	असा	होतो.	प्राचतीन	काळात	शासन	हा	शबद	द्नददेश	दटेणटे,	आज्ा	दटेणटे	्ा	अरा्थनटे	्वापरला	जात	
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होता.	ए्सा्कलोपतीद्ड्ा	द्रिटाद्नका	मध ट्े	प्रशासनाचा	अर्थ	का्ा्थचटे	 ‘व््वसरापन	करणटे	 द्कं्वा	का ््थ	
पूण्थ	करण्ाचती	तती	एक	प्रद्रि्ा	आहटे'	असा	सपष्	कटे लटेला	आहटे.	एकंदरतीत	प्रशासन	हती	व््वसरापकी्	
का्ा्थशती	जोडलटेलती	एक	सकंलपना	आहटे.	त्ामळुटे 	प्रशासन	हती	समूहात	पार	पडणारती	द्रि्ा	आहटे.	त्ामळुटे 	
प्रशासनास	 स्व्थव्ापती	 सामाद्जक	 द्रि ट्ेचटे	 स्वरूप	 प्राप्	 होतटे.	 प्रशासन	 हती	 सकंलपना	 अद्धक	 सपष्	
करण्ासाठती	पढुतील	काहती	व्ाख्ांचा	आधार	घटेता	 ट्ेईल.

i. हर्थट्थ सायमि :	'समान	उद्दिष्ांच्ा	प्राप्तीसाठती	मान्वती	समूहाद्ारटे	कटे ल्ा	जाणाऱ्ा	सहका्ा्थतमक	
द्रि्ा	महणजटे	प्रशासन	हो्.’

ii. निििर :	'मान्व	आद्ण	भौद्तक	साधनांचटे	सघंटन	्व	द्न्तंण	महणजटे	प्रशासन	हो्.’

iii. लयुरर गनुलक :	'द्नधा्थररत	उद्दिष्टे,	्वा	ध ट्े्प्राप्तीसाठती	का ््थ	करून	घटेणटे	महणजटे	प्रशासन	हो्.’

iv. प्रो. ए. आर. तयागती :	'प्रशासन	हती	एक	प्रकारचती	सामूद्हक	प्रद्रि्ा	आहटे.	त्ामध ट्े	मनषु््	आद्ण	
सामग्रती	्ांचटे	समंजसपणटे	सघंटन	आद्ण	व््वसरापन	कटे लटे	जातटे.’

v. प्रो जॉि ए नवहग :	'हटेतू	पूण्थ	गोष्	घड्ूवन	आणण्ासाठती	्व	त्ाचबरोबर	तती	रासत	गोष्	घड्ूवन	
आणण्ात	अडरळा	न	 ट्ेऊ	दटेता	मोजक्ा	उप्ोगती	साधनांनती	प्धतशतीर	्व	सवु््वद्सरत	कटे लटेलटे	
काम	महणजटे	प्रशासन	हो्.’

vi. निििर व प्रटेसरस :	'इद्चछित	साध ट्े	प्राप्तीसाठती	मान्वती	आद्ण	भौद्तक	साधनांचटे	सघंटन	आद्ण	
द्नददेशन	करणटे	महणजटे	प्रशासन	हो्.’

सारांश,	 ‘प्रशासन	महणजटे	समान	उद्दिष्	प्राप्तीसाठती	मान्वती	समूहाचटे	सहका्ा्थतमक	प्र्तन	होत'	अशती	
प्रशासन	्ा	शबदाचती	व्ाख्ा	आपणास	सांगता	 ट्ेईल.

लोकप्रशासि वयाखया:

प्रशासन	् ा	सकंलपनटेचटे	एक	अगं	महणून	लोकप्रशासनाकडटे	पाद्हलटे	जातटे.	प्रशासन	् ा	शबदास	‘लोक’	्ा	
शबदाचती	जोड	द्दलती	की	एका	नव्ा	आश्ाचा	ज्म	होतो.	‘लोक’	हा	शबद	साधारणतः	राज्ाततील	स्व्थ	
जनतटेस	उदिटेशून	्वापरला	जातो.	 ‘लोक’	्ा	शबदातून	 ‘सा्व्थजद्नक’	असाहती	 एक	अर्थ	 ध्वनतीत	होतो.	
सत्तटेचा	एक	स्त्रोत	महणूनहती	‘लोक’	हा	शबद	्ोजला	जातो.	त्ामळुटे 	लोक	प्रशासन	महणजटे	सा्व्थजद्नक	
का्ा्थचती	व््वसरापन	असटे	ढोबळ	मानानटे	महणता	् टेईल.	कारण	लोकांच्ा	का्ा्थचती	काळजती	सरकारकडून	
पार	 पाडलती	जातटे.	 त्ादृष्तीनटे	 तटे	 सरकारचटे	लोकांसाठती	 चटे	का ््थ	 महणजटे	लोकप्रशासन	असाहती	लोक	
प्रशासनाचा	अर्थ	होतो.

लोक	प्रशासन	हती	सकंलपना	पढुतील	काहती	व्ाख्ांच्ा	आधारटे	आपणास	अद्धक	सपष्	करता	 ट्ेईल.

i. वुड्ो नवलसि :	'का्द्ाचती	सद््वसतर	्व	प्धतशतीर	अमंलबजा्वणती	महणजटे	लोकप्रशासन	हो्’

ii. एि. ए. निग्ो :	 'लोक	प्रशासनात	का ््थकाररणती,	 द््वद्धमंडळ	आद्ण	 ््ा्पाद्लका	्ा	 द्त्हती	
शाखांचा	्व	त्ांच्ा	अ््ो््	संबधंाचा	्ांचा	समा्वटेश	होतो.
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iii. माश्थल डतीमॉक :	'का्द्ाचती	द्रि्ा््व्न	महणजटे	लोकप्रशासन	हो्.	तती	सरकारच्ा	का ््थकारती	
मंडळाचती	बाजू	आहटे.’

iv. डती वालडो :	'राज्कारभाराच्ा	व््वसरापनाचटे	शास्त्र	्व	कला	महणजटे	लोकप्रशासन	हो्.’

v. पससी मकॅवतीि :	'लोक	प्रशासन	महणजटे	असटे	प्रशासन	की	ज्ांचा	सबंधं	कें द्ती्	अर्वा	सराद्नक	
शासनाच्ा	का्ा्थशती	 ट्ेतो.’

vi. सायमि व माकस्थ :	 'स्व्थसाधारणतः	 राष्ट्रती्,	 राज्	 ्व	 सराद्नक	 पातळती्वरतील	 शासनाच्ा	
का ््थकारती	शाखांनाच	लोकप्रशासन	असटे	महणतात.’

vii. इंटरिशॅिल एनसायकलोपतीनडया ऑि सोशल सायनस : 'लोकप्रशासनाच्ा	 प्रद्रि ट्ेमध ट्े	
शासनाचा	उदिटेश	अगर	इचछिा	प्रत्क्ात	आणण्ासाठती	कटे लटेल्ा	स्व्थ	कृततींचा	समा्वटेश	होतो.’

viii. लययूरर गनुलक :	 'का्ा्थच्ा	 पूत्थतटेशती	 प्रशासनाचा	 सबंधं	 असतो.	 लोकप्रशासन	 हा	 समाज	
शास्त्राचा	एक	भाग	आहटे;	जो	सरकारच्ा	का्ा्थशती	सबंदं्धत	आहटे	आद्ण	प्ररमत:	तो	का ््थकारती	
शाखटेशती	सबंदं्धत	असतो,	जटेरटे	सरकारचटे	का ््थ	कटे लटे	जातटे.	तरती	 त्ा	 द्ठकाणच्ा	प्रशासकी्	
समस्ांचा	का्दटेमंडळ	आद्ण	््ा्मंडळ	्ांच्ाशती	सबंधं	असू	शकतो.’

लोकप्रशासनाच्ा	 ्वरतील	 व्ाख्ांमधून	 हटे	 सपष्पणटे	जाण्वतटे	की	काहती	 द््वचार्वतं	लोक	प्रशासनाचा	
व्ापक	 दृद्ष्कोनातून	 द््वचार	 मांडतात	 तर	 काहती	 द््वचार्वतं	 लोकप्रशासन	आत	 सतीद्मत	 घटकांना	
प्राधा््	 दटेतात.	 त्ा्वरून	 लोकप्रशासनाचटे	 अभ्ास	 द््वष्क	 दृद्ष्कोन	 त्ार	 झालटेलटे	 द्दसतात.	
लोकप्रशासनाच्ा	स्वरूपाचा	्व	का ््थ	क्टेताचा	अभ्ास	करण्ासाठती	्ा	दृद्ष्कोनाचटे	अ्वलोकन	करणटे	
आ्वश्क	आहटे.	तटे	दोन	दृद्ष्कोन	पढुतीलप्रमाणटे	मांडता	 ट्ेततील.

i. एकीकृ्त नकंवा सव्थवयापती दृनष्कोि

्ा	दृद्ष्कोनानसुार	लोकप्रशासनात	सा्व्थजद्नक	धोरणांना	द्रि्ा््वतीत	करणाऱ्ा	स्व्थच	द्रि्ांचा	समा्वटेश	
होतो.	्ा	दृद्ष्कोनाचटे	समर्थक	असा	दा्वा	करतात	की	एखाद्ा	उद्दिष्	प्राप्तीसाठती	करण्ात	 ट्ेणाऱ्ा	
समग्र	प्रद्रि्ांचा	 प्रशासनात	समा्वटेश	 होतो.	 व््वसरापनाच्ा	का्ा्थसच	प्रशासन	 महणतात	असटे	 ्ा	
दृद्ष्कोनाचटे	प्रद्तपादन	आहटे.	त्ामळुटे 	सघंटनटेच्ा	प्रमखुा	पासून	तटे	रटेट	शटे्वटच्ा	घटकाप य्ंत	स्वायंच्ा	
का्ा्थचा	समा्वटेश	लोकप्रशासनात	होतो.	्ा	दृद्ष्कोनाचटे	समर्थक	शासनाच्ा	 द्त्हती	अगंांचा	महणजटे	
का्दटे	मंडळ	का ््थकारती	मंडळ	्व	््ा्मंडळ	्ांच्ा	का्ा्थचा	समग्र	अभ्ास	लोक	प्रशासनात	वहा्वा	
्ासाठती	आग्रहती	असतात.	त्ांच्ा	मतटे	प्रत ट्ेक	सघंटनटेत	साधारणपणटे	ततीन	प्रकारचती	का द्े	होत	असतात.	
त्ाततील	पद्हलटे	का ््थ	 हटे	 धोरण	 द्नद्चितती	सदंभा्थततील	असतटे	तर	दसुऱ्ा	का्ा्थचा	सबंधं	धोरणानसुार	
द््वद््वध	उपरिमांचती	रूपरटेषा	आखणटे	 ्व	 त्ांच्ा	अमंलबजा्वणतीशती	असतो.	तर	 द्तसरटे	का ््थ	 हटे	 ्वरतील	
व््वसरा	 का ््थरत	 रहाव्ात	 ्ासाठती	 करा्व्ाच्ा	 श्रमप्रधान	 ्व	 कम्थ	 कौशल्ाशती	 द्नगद्डत	 असतटे.	
एद्ककृत	दृद्ष्कोनाचटे	प्र्वक्टे 	्ा	ततीनहती	का्ा्थचटे	महत्व	सारखटेच	आहटे	असटे	प्रद्तपादन	करतात.

एद्ककृत	दृद्ष्कोनाचटे	 प्रद्तमान	हटे	 द््वकसनशतील	दटेशांमध ट्े	 मोठ््ा	प्रमाणात	प्रत््ास	 ट्ेतटे.	 द््वकद्सत	
दटेशांमध ट्े	प्रशासनाचा	द््वकास	उचच	पातळती्वर	झालटेला	असतो.	प्रशासनाचती	द््वद््वध	का ््थ,	त्ासाठती	
अपटेद्क्त	 असणाऱ्ा	 कौशल्ांचती	 द्नद्शचतती,	 का्ा्थनसुार	 सघंटनांचटे	 द््वशटेषतीकरण	 ्ा	 बाबती	 द््वकद्सत	
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दटेशांमध ट्े	आढळतात.	द््वकसनशतील	दटेशांमध ट्े	मात	अशा	प्धततीचटे	सपष्	्व	व्ापक	स्वरूपाचटे	द््वशटेषतीकरण	
झालटेलटे	नसतटे.	त्ामळुटे 	शासन	ससंरांच्ा	ततीनहती	अगंांचा	परसपरांशती	सबंधं	 ट्ेतो.	त्ांचा	परसपरांशती	
सपंक्थ 	्व	प्रभा्व	हती	प्रत््ास	् टेतो.	द््वकसनशतील	दटेशांमध ट्े	एकूणच	का ््थरिमाचती	आखणती,	धोरण	द्नद्चितती	
्ात	सरद्मसळ	असतटे.	अशा	सदंभायंमध ट्े	लोकप्रशासनाचती	एकीकृत	दृद्ष्कोनातून	कटे लटेलती	मांडणतीच	
अद्धक	उप्कु्	 ठरताना	 द्दसतटे.	 ्ा	 दृद्ष्कोनाचटे	 प्रमखु	समर्थक	 महणून	 एल.	 डती.	 वहाईट,	 डतीमॉक,	
द्ििनर,	एि.	एम.	माकस्थ	्ांना	ओळखलटे	जातटे.	्ा	दृद्ष्कोनामळुटे 	लोक	प्रशासनाचा	समग्रतटेनटे	अभ्ास	
करणटे	अद्धक	सो्तीचटे	होतटे.	मात	्ा	प्धततीनटे	अभ्ास	पढुटे	गटेल्ास	लोकप्रशासन	्ा	अभ्ासद््वष्ास	
पसरट	्व	द््वसकळतीत	स्वरूप	प्राप्	होतटे	असा	आक्टेप	्ा	दृष्तीकोना्वर	प्रामखु्ानटे	घटेतला	जातो.

ii. वयावसानयक दृनष्कोि

एद्ककृत	दृद्ष्कोनाततील	द््वसकळतीत	्व	पसरट	कुणाचा	दोष	टाळण्ासाठती	्व	लोक	प्रशासनास	शास्त्रती्	
तटेचा	पा्ा	दटेण्ाकररता	व््वसरापकी्	दृद्ष्कोण	्ाचती	मांडणती	प्रामखु्ानटे	पढुटे	आलती.	्ा	दृद्ष्कोनाचटे	
समर्थक	शासन	ससंरटेच्ा	ततीनहती	अगंांचा	महणजटे	का्दटे	मंडळ,	का ््थकारती	मंडळ	्व	््ा्मंडळ	्ांच्ा	
का्ा्थचा	 अभ्ास	 लोकप्रशासनात	 कटे ल्ानंतर	 त्ांचा	आ्वाका	 ्व	 ्वसतदु्नष्ठता	 कशती	 शास्त्रती्तटेच्ा	
कक्टेबाहटेर	 जातटे	 हटे	 सपष्	 करून	 शासन	 ससंरटेच्ा	 कटे ्वळ	 का ््थकारती	 मंडळाच्ा	 का्ा्थचाच	 अभ्ास	
लोकप्रशासन	आत	 वहा्वा	 ्ासाठती	आग्रहती	 द्दसतात.	 व््वसरापकी्	 दृद्ष्कोनाचटे	 समर्थक	 एखाद्ा	
उद्दिष्	प्राप्तीसाठती	करण्ात	् टेणाऱ्ा	व््वसरापकी्	का्ा्थचाच	समा्वटेश	प्रशासनात	होतो	असटे	मानतात.	
सघंटनटेच्ा	प्रशासकी्	का्ा्थत	ढोबळमानानटे	सघंटनटेततील	स्वायंचा	सहभाग	होत	असला	तरती	प्रशासन	
्ा	अगंानटे	मात	कटे ्वळ	्वररष्ठ	अद्धकाऱ्ाकडून	कटे ल्ा	जाणाऱ्ा	का्ा्थचा	अर्वा	प ््थ्वटेक्णातमक	का ््थ	
करणाऱ्ा	का्ा्थचा	समा्वटेश	प्रशासनात	होतो	असटे	हा	दृद्ष्कोन	सपष्	करतो.	व््वसरापकी्	दृद्ष्कोण	
लोकप्रशासनात	द्न्ोजन,	सम््व्,	प ््थ्वटेक्ण,	द्नददेशन,	द्न्तंण,	अह्वाल,	अदंाजपतक	्ा	सारख्ा	
घटकांना	 मध््वतथी	 सरान	 दटेतो.	 हती	 स्व्थ	 व््वसरापकी्	 का ््थ	 आहटेत	 महणूनच	 ्ा	 दृद्ष्कोनास	
व््वसरापकी्	का ््थ	असटे	महणतात.	हा	दृद्ष्कोन	प्रशासकी्	का्ा्थचटे	दोन	भागात	 द््वभाजन	करतो.	
का ््थ	करणटे	्व	का ््थ	कर्ूवन	घटेणटे	्ा	दोन	कृतती	त्ा	दृष्तीनटे	महत््वाच्ा	असतात.	व््वसरापकी्	दृद्ष्कोण	
्ाततील	का ््थ	करून	घटेणटे	्ा	व््वसरापकी्	का्ा्थचाच	लोक	प्रशासनाच्ा	अभ्ासात	समा्वटेश	असा्वा	
असटे	सपष्	करतो.एकंदरतीत,	 व््वसरापकी्	दृद्ष्कोनानसुार	प्रशासनाचा	सबंधं	िक्	्वररष्ठ	गटाततील	
काहती	व्क्तींच्ा	का्ा्थ	परुता	सतीद्मत	असतो.	्ा	अशा	व्क्ी	असतात	की	ज्ा	प्रशासनाच्ा	उचच	
सतरा्वर	असतात,	ज्ांच्ा्वर	प्रशासनास	कुशलता	पू्व्थक	चालद््वण्ाचटे	एकंदर	उत्तरदाद््त्व	असतटे.	जटे	
स्व्थ	प्रद्रि्ांचटे	एकीकरण,	द्न्तंण	्व	सम््व्	करतात.	्ा	दृद्ष्कोनाचटे	प्रमखु	समर्थक	महणून	ल्रुर	
गदु्लक,	सा्मन,	रॉमसन,	द्समरबग्थ	्ांना	ओळखलटे	जातटे.

एद्ककृत	दृद्ष्कोन	्व	व््वसरापकी्	दृद्ष्कोण	्ाततील	िरक	प्रा.	एम.	पती.	शमा्थ	्ांनती	सोप्ा	शबदात	
सपष्	कटे ला	आहटे.	्ासाठती	त्ांनती	एका	कापड	द्गरणतीचटे	उदाहरण	द्दलटे	आहटे.	तटे	महणतात,	“समजा	एक	
मोठती	कापडाचती	द्गरणती	आहटे.	त्ा	द्गरणतीमध ट्े	द््वद््वध	कम्थचारती,	कारागतीर,	अद्धकारती	आपापलती	कामटे	
द््वद््वध	सतरा्वर	पूण्थ	करतीत	असतात.	त्ा	द्गरणतीसाठती	एक	सचंालक	मंडळ	असतटे.	तटे	धोरणद््वष्क	
का ््थ	करतटे.	त्ा	सचंालक	मंडळानटे	घटेतलटेल्ा	द्नण्थ्ाचती	अमंलबजा्वणती	व््वसरापक	सचंालक	करतीत	
असतो.	त्ाच्ाकडून	सम््व्,	प ््थ्वटेक्ण,	द्नददेशन	अशती	कामटे	कटे लती	जातात.	द्गरणतीत	द््वद््वध	द््वभागाचटे	
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प्रमखुहती	असतात.	त्ाच	प्रमाणटे	अनटेक	प ््थ्वटेक्क	असतात.	िोरमन,	लटेखापाल,	सदंटेश	्वाहक,	मजूर,	
पहारटेकरती,	 द्ारपाल,	 चपराशती	 इत्ादती	 कम्थचारती	 काम	 करतीत	 असतात.	 प्रशासनाच्ा	 स्व्थव्ापती	
दृद्ष्कोनानसुार	्वरतील	स्व्थ	का्ा्थचा	समा्वटेश	प्रशासनात	होईल	आद्ण	प्रशासनाच्ा	व््वसरापनातमक	
दृद्ष्कोनानसुार	कटे ्वळ	सचंालक	मंडळ,	व््वसरापक,	सचंालक,	द््वभाग	प्रमखु,	प ््थ्वटेक्क	्व	िोरमन	
्ांच्ा	का्ा्थचा	समा्वटेश	प्रशासनात	होईल.”

लोकप्रशासिाचती वयाप्ती

लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	अअभ्ासद््वष्ा	सदंभा्थत	द््वद््वध	दृद्ष्कोन	आहटेत.	त्ात	एकीकृत	दृद्ष्कोन,	
व््वसरापकी्	दृद्ष्कोण	्व	द््वष््वसतू	दृद्ष्कोन	हटे	प्रमखु	आहटेत.	त्ा	आधारा्वरच	लोकप्रशासनाचती	
व्ाप्ती	मांडलती	जातटे.	लोकप्रशासनाचती	व्ाप्ती	्ा	दृष्तीकोनाच्ा	आधारटे	अद्धक	सपष्	करण्ापू्वथी	पढुतील	
तकत्ा्वरून	तती	एका	दृद्ष्क्टेपात	 ट्ेईल.

लोकप्रशासनाची
�या�ी
�ि�कोन

सकुंिचत �ि�कोन / 
एिककृत �ि�कोन

�यव�था�मक
�यापक �ि�कोन

शासना�या ित�ही
शाखांचा ��यास
सहकायार्�मक

समूह
राजकीय

प्रिक्रयेचा भाग

िव�य व�तू
�ि�कोन

समथर्क िफफनर

लोकप्रशासनाची
त�वे

लोकप्रशासनाची
कायर्के्षत्र

समथर्क वॉकर

प्रशासकीय
िसद्धांत

स�ं�ना�मक
सरंचना
कायर्पद्धती
िनयतं्रण
िनयोजन

सशंोधन पद्धती

उपयोिजत
प्रशासन

राजकीय कायर्
िव�ीय कायर्
वैधािनक कायर्
सरंक्षक कायर्
शैक्षिणक कायर्
सामािजक कायर्
आिथर्क कायर्
िवदेशी कायर्

सा�ा�यीय कायर्
�थानीय कायर्

तक्ता क्रमताकं १.१

सदंभ्थ	:	लोकप्रशासन	–	प्रा.	डॉ.	स्ुवणा्थ	गडुगटे	बटेतकटे 	प.ृ	रि.	१६
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सकुंनच्त वा वयवसरापकीय दृनष्कोिािुसार लोकप्रशासिाचती वयाप्ती

लोकप्रशासन	शास्त्राचती	व्ाप्ती	महणजटे	लोक	प्रशासनाचा	अभ्ास	द््वष्	्व	का ््थक्टेत	हो्.	लोकप्रशासनाचती	
व्ापक	अरा्थनटे	व्ाख्ा	स्वतीकारलती	तर	लोकप्रशासन	आस	शास्त्र	महणून	आपला	दजा्थ	राखणटे	शक्	
होणार	 नाहती	 असटे	 काहती	 द््वचार्वतंाना	 ्वाटतटे.	 त्ात	 सा्मन,	 हटेन्ती	 िटे ्ॉल,	 ल्रुर	 मूद्लक	 ्ांचा	
प्रामखु्ानटे	समा्वटेश	होतो.	त्ासाठती	त्ानती	लोकप्रशासनाचती	सकुंद्चत	दृष्तीकोणाच्ा	आधारटे	व्ाख्ा	
करून	शासन	ससंरटेच्ा	कटे ्वळ	का ््थकारती	 मंडळाच्ा	का्ा्थचा	समा्वटेश	लोकप्रशासनाच्ा	अभ्ास	
द््वष्ात	वहा्वा	अशती	मांडणती	कटे लती.	हटेन्ती	िटे ्ॉल,	द््वलोबती,	पती.	मॅक्वतीन,	द्पिनर,	डतीमॉक	् ांनती	् ासदंभा्थत	
कटे लटेलती	मांडणतीहती	महत््वपूण्थ	असलती	तरती	ल्रुर	मूद्लक	् ांनती	पोसडकॉब्थ	द्स्धांता	आधारटे	लोकप्रशासनाचती	
मांडलटेलती	व्ाप्ती	्ा	दृष्तीकोनाचती	स्व्थमा््	प्रद्तद्नद्धक	व्क्ी	मानलती	जातटे.	ल्रुर	मूद्लक्ांनती	लोक	
प्रशासनाच्ा	व्ाप्तीत	द््वद््वध	का ््थ	करणाऱ्ा	घटनांचा	समा्वटेश	करून	त्ा	घटनांचटे	इंग्रजती	शबदांमधतील	
आद्ाक्र	 घटेऊन	 एक	 अर्थहतीन	 शबद	 बन्वला.	 तो	 शबद	 महणजटे	 POSDCORB	 हो्.	 त्ांच्ा	
लोकप्रशासन	व्द्क्द््वष्क	द््वचारांना	पोसडकॉब्थ	दृद्ष्कोन	्ा	ना्वानटे	ओळखलटे	जातटे.	लोकप्रशासन	
व्क्ीचा	हा	दृद्ष्कोन	पढुतील	प्रमाणटे	अद्धक	सपष्	करता	 ट्ेईल.

i.  P- Planning (नियोजि): का्ा्थचती	रूपरटेषा	 त्ार	करणटे	 ्व	 द्नद्चित	 ध ट्े्ाच्ा	 प्राप्तीसाठती	
प्धततींचटे	 द्नधा्थरण	 करणटे	 कररता	 द्न्ोजनाचटे	 तत्व	 आ्वश्क	 असतटे.	 त्ामळुटे 	 हा	 दृद्ष्कोन	
द्न्ोजन	्ा	घटकास	प्ररम	सरान	दटेतो.	एकंदरतीत	का्ा्थचती	पू्व्थत्ारती	्ादृष्तीनटे	लोकप्रशासनात	
द्न्ोजनाच्ा	का्ा्थस	महत््वाचटे	सरान	आहटे.	त्ामळुटे 	द्न्ोजन	आशती	सबंदं्धत	घटकांचा	अभ्ास	
लोक	प्रशासनात	होतो.

ii.  O – Organisation (सघंटिा) : प्रशासकी्	का्ा्थसाठती	्तंणा	उभती	करणटे	्वा	द्तचती	रचना	
त्ार	करणटे	आ्वश्क	का ््थ	मानलटे	जातटे.	प्रशासनाच्ा	सो्तीकररता	द््वभाग,	उपद््वभाग	द्नमा्थण	
करणटे	्व	त्ासाठती	अद्धकारपद	परपंरटेचटे	तत्व	स्वतीकारणटे	्व	त्ा	स्वायंना	एकद्तत	ठटे्वणटे	सघंटनटेचटे	
मूलभूत	 ्ैवद्शष्् ट्े	 असतटे.	 त्ादृष्तीनटे	 सघंटना	 ्ा	 घटकाचा	 अभ्ास	 द््वष्	 लोक	 प्रशासनात	
अतंभू्थत	असतो.

iii.  S – Staffing (कम्थचारतीवग्थ): प्रशासनाचटे	 का ््थ	 प्रत्क्ात	 पूण्थत्वास	 नटेण्ाचती	 जबाबदारती	
कम्थचारती्वग्थ	पार	पाडत	असतो.	त्ाकररता	प्रशासनास	मोठ््ा	कम्थचारती	्वगा्थचती	आ्वश्कता	
का्म	असतटे.	त्ादृष्तीनटे	कम्थचाऱ्ांचती	भरतती,	प्रद्शक्ण,	बढतती,	सटे्वाद्न्वतृ्तती	इत्ादती	कम्थचारती	
व््वसरापनाचती	का ््थ	लोक	प्रशासनाचा	अभ्ास	द््वष्	मानला	जातो.

iv.  D – Direction(निर्देशि): कम्थचारती	 ्वगा्थनटे	 का ््थ	 ्ोग्	 प्धततीनटे	 पार	 पाडा्वटे	 ्ाकररता	
द्नददेशांकाचटे	 तत्व	 अत्ा्वश्क	 असतटे.	 ्ा	 तत््वाच्ा	आधारटे	 कम्थचाऱ्ांना	 माग्थदश्थन	 करणटे,	
कम्थचाऱ्ांच्ा	 का्ा्थसबंधंती	 द्नण्थ्	 घटेणटे,	 हटे	 द्नण्थ्	 सामा््	आदटेशांच्ा	 स्वरूपात	 घटेऊन	 तटे	
कम्थचाऱ्ांप य्ंत	पोहोचद््वण्ाचटे	का ््थ	पार	पाडलटे	जातटे.	एकंदरतीत	कम्थचारती्वग्थ	प्रत्क्	का्ा्थ्वर	
रुजू	होतो	 त्ा्वटेळती	 त्ास	सातत्ानटे	माग्थदश्थन,	 सूचना,	आज्ा	दटेऊन	त्ांच्ा	एकूण	का्ा्थचटे	
सचंालन	करणटे	महणजटेच	प्राद्धकृत	सत्तटेकडून	कटे लटे	जाणारटे	द्नददेशनातमक	का ््थ	लोक	प्रशासनाच्ा	
सवु््वद्सरतपणासाठती	महत््वाचटे	ठरतटे.
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v.  Co – Coordination (समनवय): का्ा्थच्ा	द््वद््वध	द््वभागांचा	परसपरांशती	सबंधं	प्रसराद्पत	
करून	त्ामध ट्े	सम््व्	प्रसराद्पत	करणटे	गरजटेचटे	असतटे.	्ादृष्तीनटे	प्रशासनात	द्नमा्थण	कटे लटेलटे	
स्व्थ	द््वभाग,	उपद््वभाग	्ामध ट्े	परसपर	सबंधं	प्रसराद्पत	करून	त्ामध ट्े	सघंष्थ	द्नमा्थण	होणार	
नाहती	्ाचती	दक्ता	घटेणटे	महणजटे	सम््व्	साधणटे	हो्	असटे	ढोबळमानानटे	मानता	 ट्ेईल.	सम््व्	
हटे	प्रशासनाचटे	एक	अद्न्वा ््थ	कत्थव्	आहटे.	स्व्थ	द््वभागात	्व	प्रशासकी्	का ््थ	करणाऱ्ा	कम्थचारती	
्वगा्थत	सम््व्	साधला	गटेला	नाहती	तर	प्रशासन	व््वसरा	अप्शती	ठरू	शकतटे.	त्ामळुटे 	सम््व्	
हा	घटक	लोकप्रशासनाचा	महत््वाचा	अभ्ास	द््वष्	आआहटे.

vi.  R – Reporting (अहवाल): कोणत्ाहती	 का्ा्थच्ा	 ्शस्वतीतटेमध ट्े	 अह्वाल	 ्ा	 घटकाचटे	
महत््वहती	अन््साधारण	असतटे.	प्रशासनास	माद्हतती	परु्वणटे,	अह्वाल	त्ार	करणटे,	सादर	करणटे,	
्वतृ्तांताचटे	सकंलन	करणटे	हटे	एक	महत््वाचटे	का ््थ	आहटे.	तपासणती,	चौकशती,	सधुारणा,	सशंोधन,	
प्रद्त्वतृ्त	 ्ा्वर	आधारलटेलती	 माद्हतती	 ्व	 त्ाचती	 दटे्वाण-घटे्वाण	 प्रशासनाच्ा	 एकूण	का्ा्थसाठती	
महत््वाचती	 मानलती	 जातटे.	 त्ामळुटेच	 प्रशासनात	 कद्नष्ठ	 अद्धकाऱ्ांना	 माद्हतती	 परु्वणटे	 ्व	
त्ांच्ाकडून	्वतृ्तांत	प्राप्	करणटे	हटे	ससूंचनातमक	का ््थ	प्रशासकी्	व््वसरटेचा	एक	महत््वाचा	
घटक	असतटे.	त्ामळुटेच	अह्वाल	्ा	घटकांचा	अभ्ास	लोक	प्रशासनाच्ा	व्ाप्तीत	 ट्ेतो.

vii.  B – Budgeting (अरं्ाजपत्रक): कोणतटेहती	 का ््थ	 पूण्थत्वास	 नटेण्ाकररता	 द््वत्त	 हा	 घटक	
महत््वाचा	असतो.	द््वता	द्श्वा्	कोणतटेहती	प्रशासकी्	का ््थ	तडतीस	जाऊ	शकत	नाहती.	महणूनच	
महणतात,	“स्व्थ	सोंग	करता	 ट्ेतात	परतं	ुपैशाचटे	सोंग	करता	 ट्ेत	नाहती.”	त्ामळुटे 	द््वत्त	उपलबध	
करणटे	्व	त्ाचटे	व््वसरापन	हटे	लोकप्रशासनांतग्थत	असणारटे	एक	महत््वाचटे	का ््थ	आहटे.	त्ामळुटे 	
लोक	 प्रशासनाच्ा	 व्ाप्तीत	 अदंाजपतक	 त्ार	 करण्ापासून	 त्ाचती	 अमंलबजा्वणती	
करण्ाप य्ंतच्ा	स्व्थ	का्ा्थचा	अभ्ास	कटे ला	जातो.	्ोग्	अदंाजपतका	अभा्वती	प्रशासनाचा	
डोलारा	कोसळू	शकतो.	महणूनच	अदंाजपतक	हा	लोकप्रशासनाततील	महत््वाचा	अभ्ास	द््वष्	
आहटे.

अशा	प्धततीनटे	ल्रुर	गदु्लक	्ांनती	पोसडकॉब्थ	दृद्ष्कोनाच्ा	माध्मातून	लोकप्रशासनाचती	सटुसटुतीत	्व	
शास्त्रती्	कसोट््ां्वर	उतरटेल	अशती	व्ाप्ती	मांडलती	आहटे.	परतं	ुतरतीहती	्ा	दृद्ष्कोना्वर	मोठ््ा	प्रमाणात	
टतीकाहती	होतटे.	्ा	टतीकटे त	प्रामखु्ानटे	पढुतील	मदुिटे	असतात.

i.  अपयूर्थ नसदा्ंत: लोकप्रशासनाच्ा	व्क्ीसबंधंती	पोसडकॉब्थ	्ा	द्स्धांता्वर	टतीकाकरण	कडून	हा	
दृद्ष्कोन	अपूण्थ	असल्ाचती	टतीका	प्रामखु्ानटे	कटे लती	जातटे.	टतीकाकारांच्ा	मतटे,	हा	द्स्धांत	पररपूण्थ	
नसून	त्ामध ट्े	प्रशासनाचती	न्वतीन	्व	बदलतती	द्दशा	तसटेच	न्वन्वतीन	द्क्द्तजटे	सपष्	होत	नाहतीत.	
त्ामळुटे 	 हा	 द्स्धांत	अपूण्थ	 ठर्ूवन	लोकप्रशासनाच्ा	 व्द्क्	सबंधंतीचटे	 स्वरूप	सपष्	करण्ास	
अपरुा	ठरतो.

ii.  वयवहाररक राजयू कडटे र्ुल्थक्ष: टतीकाकारांच्ा	मतटे	ल्रुर	गदु्लकनटे	पोसडकॉब्थ	दृष्तीकोनात	लोक	
प्रशासनाच्ा	व््वहाररक	बाजूकडटे	पूण्थतः	दलु्थक्	कटे लटे	आहटे.	कारण	ल्रुर	गदु्लक	लोकप्रशासनाचती	
कटे ्वळ	साधनटे	सांगतो.	मात	हती	साधनटे	कशती	्वापरा्वतीत,	लोकप्रशासनाच्ा	व््वहारात	त्ाचती	
सांगड	कशती	 घाला्वती,	 त्ाचती	 तंतटे	 कोणतती	असा्वतीत	 ्ासारख्ा	 महत््वाच्ा	 बाबतींकडटे	 दलु्थक्	
करतो.
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iii.  आधुनिक लोकप्रशासिा्ततील सकंलपिाचंा आभाव: ल्रुर	गदु्लक	नटे	पोसडकॉब्थ	दृष्तीकोनाच्ा	
आधारटे	लोकप्रशासन	शास्त्राचती	व्ाप्ती	मांडलती.	गदु्लकचती	मांडणती	ततकालतीन	स्वरूपात	कदाद्चत	
्ोग्हती	असटेल	परतं	ुसमकालतीन	सदंभा्थत	्ा	मांडणतीत	कालबाह्यतटेचा	दोष	लागू	होतो.	कारण	
आधदु्नक	लोकप्रशासनाततील	जनसपंक्थ ,	मान्वती	सबंधं,	प्रशासकी्	्वत्थन,	प्ा्थ्वरणती्	प्रभा्व	
अशा	अनटेक	महत््वाच्ा	सकंलपनांचा	सपश्थ	्ा	दृद्ष्कोनात	झालटेला	द्दसत	नाहती.

नवषय वस्तयू दृनष्कोि (Subject Matter View)

लोकप्रशासनाचती	व्ाप्ती	सपष्	करणारा	आणखती	एक	महत््वाचा	दृद्ष्कोन	महणजटे	द््वष्	्वसतू	दृद्ष्कोण.	
्ास	द््वष्	प्रामखु्ाचा	चा	दृद्ष्कोन	असटेहती	सबंोधलटे	जातटे.	हा	दृद्ष्कोन	P	O	S	C	O	R	B	दृद्ष्कोनाचती	
प्रद्तद्रि्ा	महणून	मानला	गटेला	असटे	 द्दसतटे.	्ा	दृद्ष्कोनाच्ा	समर्थकांच्ा	मतटे	पोसडकॉब्थ	दृद्ष्कोन	
सपूंण्थ	प्रशासनाच्ा	द्रि्ांना	समाद््वष्	करण्ाच्ा	बाबततीत	अपरुा	तर	आहटेच	द्श्वा्	पोसडकॉब्थमध ट्े	
ज्ा	 घटकांना	 मध््वतथी	 सरान	 प्राप्	झालटे	आहटे	 ्वासत्वात	 हटे	 घटक	 ए्वढटे	 महत््वाचटे	 नाहतीत.	कारण	
पोसडकॉब्थ	 दृद्ष्कोनात	 समाद््वष्	असलटेलती	 का ््थ	 हती	 कटे ्वळ	 प्रशासनाचती	 साधनटे	 मात	आहटेत.	 त्ांना	
प्रशासनाचटे	 गाभा	 महणून	 सरान	 दटेणटे	 ्ोग्	नाहती.	 त्ामळुटे 	 हा	 दृद्ष्कोन	असटे	 सपष्	करतो	की	कटे ्वळ	
प्रशासकी्	् तंणटेस	शाबूत	ठटे्वणारती	साधनटेस	िक्	पोसडकॉब्थ	मध ट्े	आहटेत.	तती	साधनटे	महणजटे	प्रशासनाचटे	
अदं्तम	उद्दिष्	नवहटे.	्वासत्वात	जनतटेसाठती	का्दा	्व	व््वसरा,	 द्शक्ण,	सा्व्थजद्नक	आरोग्,	शटेतकी	
का ््थ,	लोक	कम्थ,	सामाद्जक	सरुद्क्तता,	््ा्	आद्ण	सरंक्ण	्ासारखती	लोकोप्ोगती	का ््थ	पार	पाडणटे	
हटे	प्रशासनाचटे	अदं्तम	उद्दिष्	असतटे.	अशा	प्धततीचती	का ््थ	पार	पाडण्ाकररता	्वटेगळ्ा	प्रकारचटे	तांद्तक	
ज्ान	आ्वश्क	असतटे.	त्ाचा	अतंभा्थ्व	पोसडकॉब्थ	मध ट्े	द्दसत	नाहती.पोलतीस	द््वभागाचटे	उदाहरण	्ा	
सदंभा्थत	घटेतलटे	तर	त्ात	आपणास	गु् हटे	पकडण्ाचटे	तंत	महत््वाचटे	ठरतटे.	शांतता	भगं	होत	असल्ास	्व	
गु् हटे	घडत	असततील	तर	कोणतटे	माग्थ	अ्वलंबा्वटे	्ा	स्व्थ	बाबती	सदंभा्थत	द््वद्शष्	प्रकारचटे	ज्ान	पोलतीस	
द््वभागासाठती	आ्वश्क	असतटे.	त्ा	द््वद्शष्	ज्ानाद्श्वा्	पोलतीस	द््वभाग	आपलटे	का ््थ	व््वद्सरत	पार	
पाडूच	शकत	नाहतीत.	अशा	प्धततीनटे	स्व्थच	सघंटना	्व	द््वभाग	हटे	द्भ्न	असतात.	त्ांच्ा	तांद्तक	गरजा	
्वटेगळ्ा	असतात.	स्वरूप	्व	का ््थ	द्भ्न	असतटे.	त्ामळुटे 	एकाच	व््वसरापन	प्धततीच्ा	सहाय्ानटे	स्व्थ	
द््वभागांचटे	सघंटन	करणटे	अशक्	्व	चकुीचटे	 ठरतटे.	 त्ामळुटे 	 द््वद्शष्	का ््थप्धतती	कडटे	 ्वा	 द््वशटेषोप्कु्	
तंताकडटे	 दलु्थक्	 करणटे	 महणजटे	 प्रशासनाच्ा	 मूळ	 उद्दिष्	 कधतीच	 दलु्थक्	 करण्ासारखटे	आहटे	 असटे	 हा	
दृद्ष्कोण	मानतो.	द््वष्	्वसतू	दृद्ष्कोनाचटे	प्रो.	द्ििनर	्व	प्रो.	्वॉकर	हटे	दोन	द््वचार्वतं	महत््वाचटे	प्र्वक्टे 	
आहटेत.	 द्ििनरणटे	 लोक	 प्रशासनाचती	 व्क्ी	 दोन	 घटकांमध ट्े	 द््वभाद्जत	 कटे लती	 आहटे.	 एक	 महणजटे	
लोकप्रशासनाचती	तत्वटे.	् ात	द्ििनर	सघंटना,	कम्थचारती,	व््वसरा,	प्धतती	्व	प्रद्रि्ा,	प्धतती	्व	प्रद्रि्ा,	
सामग्रती	्व	परु्वठा,	लोक	द््वत्त,	प्रशासकी्	उत्तरदाद््त्व	्ांचा	प्रामखु्ानटे	समा्वटेश	करतो.	तर	दसुऱ्ा	
लोक	प्रशासनाच्ा	का ््थक्टेतात	कें द्	सरकार,	राज्	सरकार,	प्रांतती्	प्राद्धकरण,	सराद्नक	प्राद्धकरण	
्ांचा	समा्वटेश	करतो.

प्रो.	हा्वदे	्वॉकर	्ांनतीहती	 द््वष्	्वसतू	दृद्ष्कोनाच्ा	सहाय्ानटे	लोकप्रशासनाचती	व्ाप्ती	सपष्	करताना	
लोकप्रशासन	्ा	द््वष्ाचटे	दोन	भागात	द््वभाजन	कटे लटे	आहटे.	एकास	त्ानटे	प्रशासकी्	द्स्धांत	असटे	ना्व	
दटेऊन	त्ामध ट्े	स्व्थ	सतराततील	सा्व्थजद्नक	प्रशासनाचती	सघंटना,	का ््थप्धतती,	त्ा्वरतील	अतंग्थत	्व	बाह्य	
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द्न्तंण,	 द्न्ोजन,	काद्म्थक	 प्रशासन,	 द््वत्तती्	 प्रशासन,	 ससूंचन,	 सशंोधन,	 जनसपंक्थ 	 अशा	 प्रमखु	
बाबतींचा	 अभ्ास	 प्रशासकी्	 द्स्धांतांग्थत	 कटे ला	 जा्वा	 असटे	 महटलटे	 आहटे	 तर	 दसुऱ्ा	 भागास	 तो	
व््वहार्वादती	 प्रशासन	 असटे	 महटलटे	 आहटे.	 ्ात	 राजकी्,	 सामाद्जक,	 का्दटेद््वष्क,	 शैक्द्णक,	
सरंक्णातमक,	परराष्ट्रती्,	सराद्नक	स्वराज्	ससंरा	्ासारख्ा	क्टेताशती	द्नगद्डत	का ््थ	व््वहार्वादती	
दृष्तीनटे	लोक	प्रशासनात	अभ्ासलती	जा्वतीत	असटे	मत	मांडलटे	आहटे.	्ा	द्स्धांताच्ा	माध्मातून	्वॉकर	
्ांनती	लोकप्रशासन	व््वहारती	दृष्तीनटे	जटे	का ््थ	करतटे	 त्ाचती	मांडणती	कटे लती	आहटे.	तती	सदं्शप्	स्वरूपात	
पढुतीलप्रमाणटे	समजून	घटेता	 ट्ेईल.

i. राजकीय:	 राजकी्	 का्ा्थत	 तो	 का ््थकरणती	 -	 द््वद्धमंडळ	 सबंधं,	 मंतती	 मंडळाचटे	 राजकी्	
प्रशासकी्	उपरिम,	मंतती	्व	अद्धकारती	्ाततील	सबंधं	्ांच्ा	अभ्ासाचा	प्रामखु्ानटे	समा्वटेश	
करतो.

ii. नवत्तीय:	् ाच	सपूंण्थ	द््वत्तती्	प्रशासनाचा	अगदती	अदंाजपतकाच्ा	पू्व्थत्ारती	पासून	तटे	का्ा्थद्््वत	
करण्ास	सबंधंतीच्ा	स्व्थ	का्ायंचा	समा्वटेश	होतो.

iii. वैधानिक:	् ाअतंग्थत	प्रदत्त	द््वद्धद्न्म	तटे	द््वद््वध	द््वधटे्कांचटे	मसदुा	त्ार	करटेप य्ंतच्ा	का्ा्थचा	
समा्वटेश	होतो.

iv. सरंक्षक:	्ाअतंग्थत	प्रामखु्ानटे	लष्करती	प्रशासनाचा	अभ्ास	कटे ला	जातो.

v. शैक्षनरक:	शैक्द्णक	सदंभा्थत	असणाऱ्ा	स्व्थ	प्रशासकी्	का्ायंचा	्ा	अतंग्थत	अभ्ास	होतो.

vi. सामानजक:	्ा	 द््वभागांतग्थत	सामाद्जक	क्टेताततील	घटकांचा	उदा.	रोजगार	सामाद्जक	सरुक्ा	
्ांचा	अभ्ास	होतो.

vii. आनर्थक:	्ा	अतंग्थत	आद्र्थक	क्टेताततील	प्रशासकी्	उपरिमांचा	अभ्ास	समाद््वष्	असतो.	उदा.	
परकी्	व्ापार	औद्ोद्गक	क्टेत	इत्ादती.

viii. नवर्टेशती:	्ात	 द््वदटेशती	 राष्ट्राशती	सबंदं्धत	स्व्थ	घटकांचा	अभ्ास	कटे ला	जातो	उदा.	 राजाश्र्,	
आतंरराष्ट्रती्	सहका ््थ,	आतंरराष्ट्रती्	करार,	इत्ादती.

ix. साम्ाजयतीय:	्ा	अतंग्थत	इतर	दटेशां्वर	्वच्थस्व	असटेल	तर	त्ासदंभा्थततील	समस्ा	्व	तंतटे	्ांचा	
अभ्ास	कटे ला	जातो.

x. सरानिक:	्ा	अतंग्थत	सरानती्	प्रशासनाचा	्व	त्ांच्ा	का्ा्थचा	अभ्ास	होतो.

अशाप्रकारटे	लोकप्रशासनाच्ा	व्ाप्ती	संबंधतीचटे	दृद्ष्कोन	आपलती	भूद्मका	मांडताना	द्दसतात.	्ाततील	
कोणताहती	एकच	एक	दृद्ष्कोन	्ोग्	आहटे	्व	पररपूण्थ	आहटे	असटे	महणता	 ट्ेणार	नाहती.	त्ामुळटे 	असटे	
महटलटे	 जातटे	 की,	 ‘मान्वाच्ा	 शरतीरात	 ज्ाप्रमाणटे	 अद्सरशास्त्र	 ्व	 शरतीरशास्त्र	 सद्मद्श्रत	 असतटे	
त्ाचप्रमाणटे	प्रशासनात	पोसडकॉब्थ 	मध ट्े	्वद्ण्थलटेलटे	व््वसरापनाचटे	सामा््	तंत	्व	द््वशटेषोप्कु्	साधनटे	
्ा	 दो्हतीचटे	 संद्मश्रण	असतटे.	 बदलत्ा	 राजकी्,	 सामाद्जक	 ्व	आद्र्थक	 पररद्सरततीच्ा	 संदभा्थत	
लोक	 प्रशासनाच्ा	 अभ्ासाच्ा	 कक्ा	 अद्ापहती	 द््वसतारण्ाचती	 आ्वश्कता	 आहटे.	 सारांश,	
लोकप्रशासन	हटे	एक	गद्तशतील	्व	द््वकसन्वादती	शास्त्र	आहटे.	त्ामुळटे 	त्ाच्ा	व्ाप्ती	संबंधती	द््वद््वधांगती	
दृद्ष्कोन	द्नमा्थण	होणटे	स्वाभाद््वक	आहटे.
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लोकप्रशासि आनर खाजगती प्रशासि:

लोकप्रशासन	 शास्त्राचटे	 सकंलपनातमक	 अ्वलोकन	 करताना	 लोकप्रशासन	आद्ण	 खाजगती	 प्रशासन	
्ाततील	सहसबंधंाचा	साम्	्व	भटेद	सरळांचा	अभ्ास	करणटे	आ्वश्क	ठरतटे.	साधारणतः	लोकप्रशासन	
हटे	शासकी्	का्ा्थशती	द्नगद्डत	असतटे	तर	खाजगती	प्रशासन	हटे	अशासकी्	बाबतींशती	सबंदं्धत	आहटे.परतं	ु
लोक	प्रशासन	शास्त्रांमध ट्े	्ासदंभा्थत	मतभटेद	आढळतात.	एक	प्र्वाह	लोकप्रशासन	्व	खाजगती	प्रशासन	
असा	भटेद	मा््	करतो.	त्ामध ट्े	प्रामखु्ानटे	हब्थट्थ 	सा्मन,	द्समरबग्थ,	रॉमसन,	द््वलोबती	् ा	द््वचार्वतंांचा	
समा्वटेश	होतो.	तर	हा	भटेद	मा््	नसणार	्ांमध ट्े	ल्रुर	गदु्लक,	उद््व्थक,	हटेन्ती	िटे ्ॉल,	मटेरती	पारकरती	
िॉलटेट	हटे	द््वचार्वतं	आहटेत.	त्ांच्ा	मतटे	स्व्थ	प्रकारचटे	प्रशासन	मग	तटे	सा्व्थजद्नक	क्टेताततील	असो	की	
खाजगती	क्टेताततील	असो	तटे	सारखटेच	असतटे,	हटेन्ती	िटे ्ॉल	्ासदंभा्थत	असटे	महणतात	की,	“आपल्ासमोर	
प्रशासकी्	शास्त्रटे	अनटेक	नाहतीत.	िक्	एकच	आहटे,	तटे	खाजगती	्व	सा्व्थजद्नक	प्रशासनात	सारखटेच	लागू	
पडू	शकतटे.”

लोकप्रशासि व खाजगती प्रशासि या्ततील सामय:

लोकप्रशासन	्व	खाजगती	प्रशासन	्ाततील	साम्	सरळटे	पढुतीलप्रमाणटे	सपष्	करता	 ट्ेततील.

i. उदिटेशा्ततील समाि्ता: लोकप्रशासन	्व	खाजगती	प्रशासनात	उदिटेशाचती	समानता	हटे	प्रमखु	साम्	
दश्थद््वणारटे	 तत्व	 माना्वटे	लागटेल.	कारण	 दो्हती	 प्रशासनाचा	उदिटेश	 प्रामखु्ानटे	 समाजाचती	सटे्वा	
करणटे	हाच	आहटे.

ii. सघंटिटेचती समाि्ता: सघंटनटेचटे	 तत््व	 लोकप्रशासन	 ्व	 खाजगती	 प्रशासन	 ्ा	 दोहोंसाठती	
अत्ा्वश्क	आहटे.	कारण	सघंटन	तत््वा	अभा्वती	 द्ह	प्रशासन	आपलती	का ््थ	पार	पडूच	शकत	
नाहती.

iii. अनधकारती वगा्थचटे उत्रर्ानयतव: लोकप्रशासन	्व	खाजगती	प्रशासनात	अद्धकारती	्वगा्थचटे	उत्तर	
दाद््त्व	समान	पातळती्वर	आ्वश्क	असल्ाचटे	द्दसतटे.	मान्वती,	भौद्तक	्व	आद्र्थक	साधनांचटे	
्ोग्	्वापर	करण्ाचटे	का ््थ 	् ा	दो्हती	प्रशासनाततील	अद्धकारती	्वगा्थस	पार	पाडा्वटे	लागतटे.	त्ामळुटे 	
उत्तरदाद््त्वाचती	अद्न्वा ््थता	दो्हती	प्रशासनात	समान	रतीततीनटे	आढळतटे.

iv. जिसपंक्थ : जनसपंका्थच्ा	अभा्वती	कुठलटेच	प्रशासन	् शस्वती	होऊ	शकत	नाहती.	त्ामळुटे 	खाजगती	
प्रशासनाबरोबरच	लोक	प्रशासनात	हती	जनसंपक्थ 	तत््वास	तटे्वढटेच	प्राधा््	द्दलटेलटे	द्दसतटे.

v. प्रशासकीय प्रनरिया व वयवसरापिाचटे घटक: प्रशासन	प्रद्रि ट्ेचती	तत्वटे	्व	व््वसरापनाचटे	घटक	
हटे	लोक	प्रशासन	्व	खाजगती	प्रशासनात	समान	द्दसतात.	त्ाच	बरोबर	प्रशासनास	आ्वश्क	
असणारती	तंतटे	्व	कौशल्	हती	सारखतीच	आढळतात.

vi. शोध व सशंोधि: बदलत्ा	्व	द््वसतारत	जाणाऱ्ा	गरजा	भाग्वण्ासाठती	्व	प्रचद्लत	उद्ण्वा	दूर	
करण्ासाठती	लोकप्रशासन	्व	खाजगती	प्रशासन	् ात	न्वतीन	शोध	्व	सशंोधनास	सारखटेच	प्राधा््	
द्दलटे	जात	असल्ाचटे	द्दसतटे.
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vii. मक्टे र्ारती: लोकप्रशासन	 ्व	 खाजगती	 प्रशासन	 ्ा	 दोहोंमध ट्े	 मक्टे दारती	 सदंभा्थत	 हती	 समानता	
आढळतटे	उदा.	सा्व्थजद्नक	क्टेतानटे	काहती	उद्ोगांमध ट्े	मक्टे दारती	सराद्पत	कटे लटेलती	द्दसतटे.	खाजगती	
प्रशासनहती	पटेटंट	च्ा	सहाय्ानटे	आपलती	मक्टे दारती	प्रसराद्पत	करतात.

अशा	प्धततीनटे	लोकप्रशासन	्व	खाजगती	प्रशासन	त्ाततील	साम्सरळटे	आपणास	आढळतात.

लोकप्रशासि व खाजगती प्रशासि भटेर्:

लोकप्रशासन	्व	खाजगती	प्रशासन	्ाततील	िरक	दाख्वणारटे	घटक	पढुतीलप्रमाणटे	मांडता	 ट्ेततील.

i. राजकीय प्रभाव: लोकप्रशासन	्व	खाजगती	प्रशासन	भटेद	सपष्	करणारा	हा	पद्हला	घटक	माना्वा	
लागटेल.	लोक	प्रशासना्वर	एक	प्रकारटे	राजकी्	द्न्तंण	प्रभा्व	टाकतटे.	त्ामळुटे 	राजकी्	पक्	्व	
नटेतटे,	राजकी्	सघंटना	्ांच्ा	प्रभा्वाखालती	लोकप्रशासन	एक	प्रकारटे	का ््थरत	असतटे.	खाजगती	
प्रशासन	मात	राजकी्	प्रभा्वापासून	दूर	राहतटे.

ii. सवरूपा्ततील भटेर्: लोकप्रशासन	्व	खाजगती	प्रशासन	्ा	सदंभा्थत	स्वरूपाततील	भटेदहती	सपष्पणटे	
जाण्वतो.	 लोकप्रशासनाचटे	 स्वरूप	 हटे	 मखु्त्वटे	 नोकरशाहती	 स्वरूपाचटे	 द्दसतटे	 तर	 खाजगती	
प्रशासनाचटे	स्वरूप	हटे	व््वसाद््क	आढळतटे.

iii. वयवहाररक लवनचक्ता: लोक	प्रशासनात	एकसूतता	आढळतटे.	प्रशासकी्	का ््थ	्व	प्रशासकी्	
द्नण्थ्	हटे	द्न्मानकूुल	प्धततीनटेच	होतात.	त्ामळुटे 	लोक	प्रशासनात	व्द्क्परत्वटे	द्न्म	बदलत	
नाहतीत.	खाजगती	प्रशासनात	मात	धोरणांचती	ल्वद्चकता	आढळतटे.	व्द्क्गत	प्रशासनाचटे	का्दटे	हटे	
ल्वद्चक	असतात	्व	व्द्क्परत्वटे	द्भ्न	स्वरूपात	अमलात	आणलटे	जातात	असटे	अनभु्वास	् टेतटे.

iv. आनर्थक नियतं्रर: आद्र्थक	द्न्तंणा	सदंभा्थत	हती	खाजगती	प्रशासन	्व	लोकप्रशासन	्ात	भटेद	
आढळतो.	लोक	प्रशासनात	आद्र्थक	 द्न्तंण	हटे	बाह्य	सत्तटेचटे	असतटे.खाजगती	प्रशासनात	मात	
खाजगती	प्रशासनच	आद्र्थक	बाबतींकडटे	लक्	परु्वताना	द्दसतटे	्व	एकाच	द्ठकाणती	हती	दो्हती	का द्े	
कें द्तीत	झालटेलती	असतात.

v. उत्रर्ानयतव: लोकप्रशासन	्व	खाजगती	प्रशासनात	उत्तरदाद््त्व	सदंभा्थत	मूलभूत	स्वरुपाचा	
िरक	आहटे.	लोकप्रशासन	अदं्तमतः	जनतटेप्रतती	उत्तरदा्ती	असतटे.	 प्रत ट्ेक	 कृततीचती	 द््वचारणा	
लोकप्रद्तद्नधतींकडून	कटे लती	जाऊ	शकतटे.	महणून	लोक	प्रशासनाच्ा	का्ा्थचटे	सकंलन	आ्वश्क	
असतटे.	खाजगती	 प्रशासनात	 मात	जनतटेप्रतती	 उत्तरदाद््त्व	 नसल्ाकारणानटे	 त्ांच्ा	 का्ा्थचती	
तपशतील्वार	माद्हतती	सकंलन	करून	ठटे्वा्चती	आ्वश्कता	नसतटे.

vi. ििा ्ततव: लोकप्रशासन	्व	खाजगती	प्रशासनात	उदिटेशा	सदंभा्थत	तत््व	महणून	समानता	आढळत	
असलती	तरती	व््वहारात	मात	हटेतू	दृष््ा	भटेद	सपष्पणटे	द्दसतो.लोक	प्रशासनाचा	हटेतू	हा	जनतटेचती	
सटे्वा	करणटे	असतो	तर	खाजगती	प्रशासनात	मात	निा	्वा	िा्दा	द्मळ्वणटे	हटे	मूलभूत	प्रटेरणा	तत््व	
असतटे.

vii. गोपितीय्ता: गोपनती्तटेच्ा	सदंभा्थतहती	्ा	दो्हती	प्रशासनात	िरक	द्दसतो.	लोक	प्रशासनाच्ा	
का्ा्थत	गोपनती्तटेच्ा	तत््वास	प्राधा््	 द्दलटे	जातटे.	मंद्तमंडळाचती	गोपनती्तटेचटे	तत््व	प्रत्क्ात	
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का्ा्थद्््वत	 करण्ाचती	 जबाबदारती	 लोक	 प्रशासना्वर	 असतटे.	 खाजगती	 प्रशासनात	 मात	
गोपनती्तटेच्ा	तत््वास	ए्वढती	मा््ता	आढळत	नाहती.

viii. सामानजक प्रन्तष्ा: सामाद्जक	प्रद्तष्ठटेच्ा	दृष्तीनटे	लोक	प्रशासनास	खाजगती	प्रशासनापटेक्ा	्वरचा	
दजा्थ	द्मळत	असलटेला	द्दसतो.

ix. सपधा्थतमक्ता: लोकप्रशासन	 हटे	 सपधदे्वर	 आधाररत	 का ््थ	 करताना	 द्दसत	 नाहती.	 लोक	
प्रशासनाच्ा	द््वद््वध	द््वभागात	उदा.	कृषती	द््वभाग,	द्शक्ण	द््वभाग,	आरोग्	द््वभाग	हटे	एकमटेकांशती	
सपधा्थ	करताना	 द्दसत	नाहतीत.	खाजगती	प्रशासनात	मात	 व््वसाद््क	ससंरांमध ट्े	 सपधा्थतमक	
भा्वना	प्रभा्वती	असतटे.

x. उतपनिाचती साधिटे: लोकप्रशासनाचती	उतप्नाचटे	साधन	महणून	जनतटेकडून	प्राप्	होणारा	कर	
महत््वाचा	असतो.	खाजगती	प्रशासनात	मात	उतप्नाचटे	साधन	महणून	कटे ्वळ	निा	हटेच	एकमटे्व	
साधन	असतटे.

xi. िोकर वगा्थचटे सरंक्षर: लोक	प्रशासनात	सटे्वा	दटेणाऱ्ा	नोकर	्वगा्थस	ज्ा	प्रमाणात	सरंक्ण	प्राप्	
असतटे	तशती	सरुद्क्तता	खाजगती	प्रशासनात	आपणास	द्दसत	नाहती.

xii. आचार सनंह्ता: लोक	प्रशासना्वर	आचारसदं्हतटेच्ा	 दृष्तीनटे	अद्धक	बधंनटे	आढळतात.	 त्ा	
तलुनटेत	खाजगती	प्रशासन	अद्धक	मकु्	स्वरूपाचटे	असतटे.	

xiii. काय्थ क्षटेत्राचती वयाप्ती: लोक	प्रशासनात	प्रशासकाला	द््वसततृ	क्टेतात	का ््थ	पार	पाडा्वटे	लागतटे.	
त्ा	तलुनटेत	खाजगती	प्रशासनाचटे	का ््थक्टेत	हटे	सतीद्मत	स्वरूपाचटे	असतटे.

अशा	प्धततीनटे	लोकप्रशासन	्व	खाजगती	प्रशासन	्ात	साम्	्व	भटेद	आढळतात.

आधुनिक राजयवयवसरटे्त लोक प्रशासिाचटे महतव:

परपंरागत	पोद्लसती	राज्व््वसरटेत	राज्ाचटे	का ््थ	कटे ्वळ	का्दा	्व	सवु््वसरा	सांभाळणटे	आद्ण	परकी्	
आरिमणापासून	 जनतटेचटे	 सरंक्ण	 करणटे	 ए्वढ््ापरुतटेच	 म्ा्थद्दत	 होतटे.	 परतं	ु आधदु्नक	 काळात	
राज्व््वसरटेत	आमूलाग्र	बदल	झालटे	आहटेत.	राज्ाच्ा	बदलत्ा	भूद्मकटे त	्व	स्वरूपात	लोकप्रशासनाचटे	
सरान	कें द्ती्	स्वरूपाचटे	आहटे.	त्ामळुटेच	प्रशासकी्	द््वचार्वतं	राज्ास	‘प्रशासकी्	राज्'	अशती	सजं्ा	
्वापरतात.	मान्वती	जती्वनाततील	प्रत ट्ेक	कृतती	आज	राज्ससंरटेनटे	प्रभाद््वत	कटे लती	आहटे.	त्ाचटे	समप्थक	
्वण्थन	करण्ासाठती	womb	to	tomb	(गभा्थश्	तटे	समाद्धसरान)	असा	शबद	प्र्ोग	सध्ा	रुढ	झाला	
आहटे.	आधदु्नक	काळाततील	राज्ाचटे	्वाढतटे	महत््व	पढुतील	काहती	मदु्ांच्ा	आधारटे	अद्धक	सपष्	करता	
ट्ेईल.

i.  राजयाचया रर्लतया भयूनमकटे ्ततील महतव: परपंरागत	राज्व््वसरटेत	प्रशासनाचा	उदिटेश	का्दा	
्व	 सवु््वसरा	 राखणटे	 ्ापरुताच	 सतीद्मत	 होता.परतं	ुआज	 राज्ाच्ा	 बदलत्ा	 भूद्मकटे त	 ्ा	
उदिटेशास	गौण	सरान	प्राप्	झालटे	आहटे.	समग्र	द््वकास	हटे	राज्ाचटे	ध ट्े्	महणून	आज	स्व्थमा््	
झालटे	आहटे.	मान्वाचटे	जती्वन	अद्धक	सम्ृध	्व	सखुती	करणटे	हटे	राज्ाचटे	प्रधान	उद्दिष्	बनलटे	आहटे.
जागद्तकीकरण,	 उदारतीकरण	 ्व	 तंतज्ानाततील	रिांततीमळुटे 	 द््वकसनशतील	 दटेशांच्ा	 द््वकासाच्ा	
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प्रद्तमानां	मध ट्े	मोठ््ा	प्रमाणात	जद्टलता	अनभु्वास	 ट्ेत	आहटे.भारतासारख्ा	द््वकसनशतील	
दटेशात	सांप्रदाद््कता,	प्रादटेद्शकता	्ासारख्ा	सकुंद्चत	प्र्वतृ्ततीचटे	मोठटे	प्रसर	आहटे.	अशा	्वटेळती	
दटेशाला	 द््वकासाच्ा	 दृष्तीनटे	 गद्तमान	 करण्ाचटे	 महत््वाचटे	 का ््थ	 लोक	 प्रशासना्वर	 अ्वलंबनु	
द्दसतटे.	 प्रो	 सामकी	 बसू	 ्ांनती	आधदु्नक	 राज्ाततील	 लोक	 प्रशासनाच्ा	 ्वाढत्ा	 महत््वाचा	
औद्ोद्गकीकरण,	्वाढतटे	शहरतीकरण,	राज्ाचटे	कल्ाणकारती	स्वरूप,	आतंरराष्ट्रती्करण,	लोक	
सदु््वधांमधतील	द््वसतार	्व	न्वउदारमत्वादाचटे	तत्व	कारणतीभूत	असल्ाचटे	सपष्	कटे लटे	आहटे.

ii.  लोकशाहती शासि प्ररालती्त महत्वाचती भयूनमका: लोकशाहती	शासन	व््वसरटेस	लोकशाहती	मलु्	
्व	तत््वांप्रमाणटे	का्ा्थद्््वत	करण्ात	लोकप्रशासनाचती	महत््वाचती	भूद्मका	आहटे.	लोकशाहती	शासन	
व््वसरटेत	राजकी्	पक्ांमध ट्े	सत्ता	परर्वत्थन	 द्न्वडणकुांच्ा	माध्मातून	होत	असतटे.बऱ्ाच	
्वटेळा	 द्न्वडणकुीच्ा	 राजकारणासाठती	 अर्वा	 सत्ता	 सपधदेतून	 लोकशाहती्वादती	 कृत्	
राज्कत्ायंकडून	होण्ाचती	शक्ता	असतटे.अशा्वटेळती	सदं््वधाद्नक	मूल्ांचती	्व	लोकशाहती	तत््वांचटे	
सरंक्ण	करण्ाचती	जबाबदारती	हती	लोक	प्रशासना्वर	 ट्ेतटे.	आधदु्नक	लोकशाहती	राज्व््वसरटेत	
लोकप्रशासन	 हती	जबाबदारती	 पूण्थ	 क्मतटेनटे	 पार	 पडताना	 द्दसतटे.	कारण	प्रशासन	 हटे	समाजात	
शाश्वत	स्वरूपात	का ््थरत	असलटेलटे	द्दसतटे.	लोकशाहती	प्रद्रि्ा	खऱ्ा	अरा्थनटे	सजती्व	करा्व्ाच्ा	
असततील	तर	मूलतः	प्रशासन	कुशल,	प्रभा्वशालती	्व	लोकद्हतकारती	असा्व्ास	ह्वटे.	प्रशासन	
जर	लोकहतीत	ऐ्वजती	द््वशटेष	समूह	्वा	अद्भजन	्वगा्थच्ा	द्हतसबंधंाचटे	स्ंवध्थन	करत	असटेल	तर	
लोकशाहती	िार	काळ	का्ा्थद्््वत	राहू	शकत	नाहती.	महणूनच	्ासदंभा्थत	ॲपल	बती	असटे	महणतात	
की,	“लोकशाहतीमध ट्े	प्रशासन	उत्तरदाद््त्व	्व	जनतटेचती	प्रद्तद्रि्ा	् ा	दोन	तत््वां्वर	द्नभ्थर	असतटे.	
त्ामळुटे 	 लोकशाहती	 प्रद्रि ट्ेस	 सरिी्	 करण्ाकररता	 नोकरशाहतीच	 स्ुधा	 द््वसततृ	 स्वरूपात	
प्रद्तद्नद्धक	 बन्वण्ाचती	 गरज	असतटे.”	 लोकशाहती	 शासन	 व््वसरटेत	 लोक	 इचछिटेचा	 स्मान,	
व्ापक	प्रचार	्व	प्रसार,	द््वकें द्तीकरण,	उत्तरदाद््त्व	्व	जबाबदारतीचती	प्रबळ	भा्वना	् ा	माध्मातून	
लोकशाहती	चती	भूद्मका	प्रामखु्ानटे	प्रत््ास	 ट्ेतटे.

iii.  कलयारकारती राजय काया्थननव्त करणया्ततील भयूनमका: कल्ाणकारती	 राज्ाचटे	 स्वरूप	 हटे	
पोद्लसती	राज	्ापटेक्ा	्वटेगळटे 	असतटे.	पोद्लसती	राज्व््वसरटेत	शासन	लोक	कल्ाणकारती	का ््थ	
आपल्ा	इचछिटेनटे	करत	असतटे	.मात	कल्ाणकारती	राज्ात	लोक	इचछिटेनटे	राज्ास	आपलटे	का ््थ	
करा्वटे	लागतटे	्व	त्ा	का्ा्थचटे	स्वरूप	लोक	 द्हताचटेच	राहतील	्ाचती	खबरदारती	राज्ास	घ्ा्वती	
लागतटे.त्ामळुटे 	 कल्ाणकारती	 राज्ाचा	 आश्	 सामा््तः	 समाजाततील	 स्व्थ	 सतराप य्ंत	
सवु््वद्सरत	 जती्वनाच्ा	 सधंती	 पोहोचततील	 ्व	 मकु्	 स्वातंत््	 उपभोगततील	 अशा	 व््वसरटेशती	
जोडला	 त्ामळुटेच	लोक	कल्ाणकारती	 राज्ात	लोकप्रशासनाचती	 भूद्मका	 महत््वाचतीत्ामळुटेच	
लोक	 कल्ाणकारती	 राज्ात	 लोक	 प्रशासनाचती	 भूद्मका	 महत््वाचती	 मानलती	 जातटे.कारण	
कल्ाणकारती	राज्ात	प्रशासनास	लोकद्हताच्ा	का्ा्थस	आपलटे	नैद्तक	कत्थव्	मानून	सरकारती	
धोरणांचती	अमंलबजा्वणती	करा्वती	लागतटे.्ा	दृष्तीनटे	कल्ाणकारती	राज्ास	का्ा्थद्््वत	करण्ात	
लोकप्रशासनाचटे	अन््साधारण	सरान	आहटे.
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iv.  ससंकृ्तती व सभय्तटेचटे सरंक्षर कररटे: आधदु्नक	राज्व््वसरटेचटे	्व	समाज	जती्वनाचटे	स्वरूप	
पाहता	लोक	प्रशासन	्तंणा	द्नकामती	झालती	तर	सबधं	समाजात	अराजकम्	पररद्सरतती	उद्भ्ूव	
शकतटे.	् ासदंभा्थत	प्रा.	डबल्ू.	वहती.	डनहॅम	् ांचटे	द््वधान	महत््वाचटे	आहटे.	तटे	महणतात,	“ससंकृततीचा	
ऱहास	जर	होत	असटेल	तर	तो	िक्	प्रशासनाचती	घडती	द््वसकळतीत	झाल्ामळुटेच	होतो.”	एकंदरतीत	
्वत्थमान	समाज	्व	सभ्तटेचटे	सरंक्ण	करण्ाचटे	महत््वाचटे	का ््थ	लोक	प्रशासनाकडून	होतटे.

v.  सामानजक पररव्त्थिा्ततील सलुभ्ता: मान्वती	 जती्वनाततील	 स्व्थ	 अगंांना	 लोकप्रशासन	 शास्त्र	
सपश्थ	करतटे.	त्ामळुटे 	लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	द््वसताराबरोबरच	लोकप्रशासन	शास्त्राचटे	महत््वहती	
तटे्वढटेच	्वाढलटे	आहटे.	प्रा.	चाल्थस	बतीअड्थ	महणतात,	“लोकप्रशासना	इतकटे 	उप्ोगती	दसुरटे	कोणतटेहती	
सामाद्जक	शास्त्र	आठ्वत	नाहती.”	समकालतीन	सदंभा्थत	समाजाततील	द््वद््वध	भटेद	्व	द््वषमता	नष्	
करण्ासाठती	सामाद्जक	परर्वत्थन	हती	एक	महत््वाचती	गरज	महणून	पढुटे	आलती	आहटे.	्ादृष्तीनटे	लोक	
प्रशासनाचटे	 महत्व	 अधोरटेद्खत	 करता	 रूिस	 ॲडमस	 महणतात,	 “प्रशासनहती	 मान्वती	 जती्वनाचती	
अत्तं	महत््वाचती	शाखा	आहटे.	कारण	समाज	परर्वत्थनात	सलुभता	आणणटे	हटे	प्रशासनाचटे	मखु्	
का ््थ	 असतटे.”	 तर	 हटेन्ती	 िटे ्ॉल	 लोकप्रशासनाचटे	 ्ा	 दृष्तीनटे	 महत््व	 सपष्	 करताना	 महणतात,	
“प्रशासनाचती	प्रद्रि्ा	हती	सा्व्थजद्नक	स्वरूपाचती	आहटे.	राजकी्,	सामाद्जक	आद्ण	आद्र्थक	अशा	
स्व्थच	सघंटनात	प्रशासकी्	द्रि्ा	आढळतात.	महणून	प्रशासनाचा	्ैवज्ाद्नक	प्धततीनटे	अभ्ास	
झाला	पाद्हजटे.”

vi.  सामानजक ससंरािा सरैय्थ: सामाद्जक	द््वकासासाठती	सामाद्जक	सरै्ा्थचती	द्नतांत	आ्वश्कता	
असतटे.	लोक	प्रशासनामळुटे 	समाजास	सरै ््थ	प्राप्	होतटे.	अमटेररकन	समाजशास्त्रज्	पॉल	द्पजस्थ	
्ादृष्तीनटे	लोकप्रशासनाचटे	महत््व	द््वशद	करताना	महणतात,	“समाजाचती	द््वद्मान	द्सरतती	सरुद्क्त	
ठटे्वणटे	हा	प्रशासनाचा	प्रमखु	हटेतू	असतो.	लोकप्रशासन	हटे	सामाद्जक	ससंरांना	सरै ््थ	प्राप्	करून	
दटेतटे.”

vii.  प्रशासकीय सरैय्थ: लोकप्रशासन	हती	समाजाचती	्व	शासनाचती	एक	सरा्ती	शक्ी	आहटे.	एक	सरा्ती	
शक्ी	 महणून	लोकप्रशासन	 राज्ांमध ट्े	 अद्हसंक	 मागा्थनटे	 द््वधा्क	 बदल	घड्ूवन	आणण्ाचटे	
महत््वाचटे	 का ््थ	 पार	 पाडतात.	 एक	 ्वटेळ	 शासन	 ससंरा	 द्हसंक	 प्धततीनटे	 बदललती	 जातटे	 मात	
प्रशासनात	अशा	द्हसंक	प्धततीला	्वा्व	द्दसत	नाहती.	त्ामळुटे 	एकूण	राज्व््वसरटेला	प्रशासकी्	
व््वसरटेला	 सरै ््थ	 प्राप्	 करुन	 दटेण्ात	 ्व	 त्ा	 माध्मातून	 द््वधा्क	 का ््थ	 करण्ात	 लोक	
प्रशासनाचती	भूद्मका	महत््वाचती	ठरतटे.

viii. काय्थक्षम्तटेचा नवकास: का ््थक्मता	हा	कोणत्ाहती	समाजाचा	दटेशाचा	द््वकासाततील	एक	महत््वाचा	
घटक	हो्.	लोक	प्रशासन	का ््थक्मतटेच्ा	्वतृ्ततीला	अद्धकाद्धक	महत््व	दटेतटे.	का ््थक्मतटेचा	अभा्व	
महणजटे	प्रशासनाततील	एक	प्रकारचटे	बडंच	असतटे.	त्ासाठती	प्रशासनात	सधुारणा	घड्ूवन	आणणटे,	
प्रसगंां््व ट्े	त्ास	पडताळून	पाहणटे	्व	आ्वश्कतटेनसुार	बदल	घड्वणटे	हटे	महत््वाचटे	का ््थ	लोक	
प्रशासनाच्ा	माध्मातून	पार	पाडता	 ट्ेऊ	शकतटे.	त्ामळुटे 	का ््थक्मतटेच्ा	द््वकासासाठती	लोक	
प्रशासनाचा	अभ्ास	करणटे	आ्वश्क	ठरतटे.
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ix.  आपत्तींचा सामिा: मान्वती	समाजात	मान्वद्नद्म्थत	्व	द्नसग्थद्नद्म्थत	आपत्तती	सातत्ानटे	द्नमा्थण	
होतात.	 दषु्काळ,	 भूकंप,	 पूर,	 आजारांचती	 सार	 ्ा	 नैसद्ग्थक	 सकंटांमध ट्े	 समाजाचटे	 सरंक्ण	
करण्ाचटे	्व	सकंटांचा	सामना	करण्ाचटे	का ््थ	लोक	प्रशासनाकडून	पार	पाडलटे	जातटे.	तसटेच	
दहशत्वादती	कार्वा्ा,	परकी्	आरिमणटे,	अतंग्थत	बडंाळती	् ातून	राज्ाततील	जनतटेच्ा	जतीद््वतास	
द्नमा्थण	झालटेल्ा	 धोक्ापासून	 ्वाच्वण्ासाठती	 ्व	 त्ांचटे	 सरंक्ण	करण्ासाठती	 लोकप्रशासन	
ततपर	असतटे.	त्ादृष्तीनटे	लोकप्रशासनाचटे	महत््व	अन््साधारण	आहटे.

x.  लोकप्रशासिाचटे आ्ंतरनवद्ाशाखतीय सवरूप: लोकप्रशासन	हटे	 एक	सामाद्जक	शास्त्र	आहटे.
लोकप्रशासनाततील	द््वचार,	तत््वटे	्व	अभ्ास	प्धतती	् ांचती	दटे्वाण-घटे्वाण	इतर	सामाद्जक	शास्त्रांशती	
सातत्ानटे	 होत	असतटे.	हती	आतंरद््वद्ाशाखती्	दटे्वाण-घटे्वाण	इतर	सामाद्जक	शास्त्रांसाठती	हती	
उप्कु्	 ठरतटे.	 त्ाच	 बरोबर	 प्रशासनाच्ा	 प्रगततीसहती	 मदत	 होतटे.एक	 सामाद्जक	 शास्त्र	 ्ा	
भूद्मकांमधून	शासकी्	धोरणांचा	द््वचार	करताना	त्ाचा	सामाद्जक	आश्	प्रशासनाच्ा	दृष्तीनटे	
महत््वाचा	ठरतो.	कारण	समस्ा,	द्तचटे	स्वरूप,	द्तचटे	द््वश्टेषण,	अमंलबजा्वणतीचती	प्धतती	्व	सटे्वा	
परु्वण्ासाठती	द्न्वडलटेला	‘लक्	गट'	् ांचा	सामाद्जक	सदंभ्थ	अमंलबजा्वणतीच्ा	तंत	कौशल्ापटेक्ा	
अद्धक	महत्वाचा	असतो.	त्ामळुटे 	लोकप्रशासनाचटे	आतंरद््वद्ाशाखती्	स्वरूप	प्रशासनाच्ा	्व	
इतर	सामाद्जक	शास्त्रांच्ा	द््वकासाकरतीता	पूरक	ठरताना	द्दसतटे.

xi.  समाजव्तसी जतीवि वयवसाय: लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	द््वकासामळुटे 	शासनाचती	रचना	्व	का ््थ	
्ाचा	शास्त्रती्	प्धततीनटे	अद्धक	व्ापक	अभ्ास	करणटे	शक्	होत	आहटे.सशंोधन	्व	 द्नरतीक्ण	
्ातून	शासन	का ््थक्म	होण्ासाठती	अनटेक	तंतांचा	द््वकास	लोकप्रशासन	्ामळुटेच	शक्	झाला	
आहटे.	लोकसहभाग	्व	त्ातून	होणारटे	नागरती	 द्शक्ण	हटे	नागररक	घड्वण्ाचटे	महत्वाचटे	माध्म	
ठरत	आहटे.	 त्ामळुटे 	 एक	समाज्वतथी	जती्वन	 व््वसा्	महणून	तरुण	्वग्थ	प्रशासनाकडटे	आकृष्	
झालटेला	द्दसत	आहटे.

लोक	प्रशासनाचटे	महत्व	प्रशासकी्	द््वचार्वतं	त्ांच्ा	काहती	द््वधानातून	अद्धक	सपष्	होतटे.	्ा	दृष्तीनटे	
काहती	 द््वधानांचा	सदंभ्थ	 महत््वाचा	ठरतो.	 द्डमॉक	लोक	प्रशासनाचटे	 महत्व	सपष्	करताना	 महणतात,	
“प्रशासनाचटे	क्टेत	झालटे	आहटे	की,	प्रशासन	दश्थन	हटे	जती्वन	दश्थन	असटे	प्रततीत	होत	आहटे.”	तर	पदं्डत	
ज्वाहरलाल	नटेहरू	महणतात,	“लोकप्रशासन	सभ्जती्वनाचटे	रक्कच	नाहती	तर	तटे	सामाद्जक	््ा्	्व	
सामाद्जक	परर्वत्थनाचटे	 एक	महान	साधन	आहटे.”	 गलैडन	्ासदंभा्थत	असटे	 महणतात	 द्क,	 “आधदु्नक	
्गुात	लोकप्रशासन	आमच्ासाठती	अत्तं	आ्वश्क	बनलटे	आहटे.	लोकशाहतीमध ट्े	लोकप्रशासन	प्रत ट्ेक	
नागररकाचटे	अध््न,	द्चतंन,	मननाचा	द््वष्	आहटे.	मग	तो	द््वद्ारथी	असो,	मजूर	असो,	द््वचार्वतं	असो	
्वा	सरकारती	कम्थचारती	असो.”	तर	पॉल	एच.	ॲपल	बती	महणतात,	 “सरकारचा	आधार	प्रशासन	आहटे.	
प्रशासना	द्श्वा्	सरकार	काहतीच	करू	शकत	नाहती.	प्रशासना	द्श्वा्	सरकार	िक्	्वादद््व्वादाचा	कलब	
राहतील.	 तर	 ्वॉलडो	 महणतात,”	 प्रशासन	 हा	 ससंकृततीचा	 द्बकट	 भाग	आहटे.	 तो	 कटे ्वळ	 का ््थ	 करून	
घटेण्ासाठती	नसून	का ््थ	करण्ासाठती	दटेखतील	आहटे.”

एकंदरतीत	लोकप्रशासनाचटे	स्वरूप	व्क्ी	्व	त्ाच्ा	तत्वज्ानाचा	सामाद्जक	आश्	पाहता	लोकप्रशासन	
समाजास	सरै ््थ	 द्मळ्ूवन	दटेतटे	प	त्ाततील	परर्वत्थन	सलुभ	्व	स्वाभाद््वकपणटे	घड्ूवन	आणतटे.	त्ामळुटे 	
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ससुसंकृत	नागरती	समाजाच्ा	सरै्ा्थसाठती	्व	द््वकासासाठती	का ््थक्म	्व	द्सरर	लोक	प्रशासनाचती	गरज	
असतटे.	अशा	समाजाचटे	 भद््वतव्	शास्त्रश्ुध	 रचना	असलटेल्ा	भककम	ताद्त््वक	 पा्ा	असलटेल्ा	 ्व	
का ््थक्मतटेनटे	सा्व्थजद्नक	का ््थ	करणाऱ्ा	लोकप्रशासन	्वरच	अ्वलंबून	असतटे	्ात	दमुत	नाहती.

साराशं:

एकंदरतीत	लोकप्रशासन	हटे	एक	द््वकद्सत	्व	द््वसतारत	जाणारटे	एक	सामाद्जक	शास्त्र	आहटे.	सामाद्जक	
द््वकासाच्ा	प्रारदं्भक	अ्वसरटेत	प्रशासनाचटे	स्वरूप	सरळ	्व	साधटे	होतटे.	कारण	मान्वती	जती्वनच	त्ा्वटेळती	
साधटे	होतटे.	मान्वती	जती्वनाततील	गुतंागुतं	जशती	्वाढत	गटेलती	तशती	प्रशासनाततील	गुतंागुतंहती	्वाढत	गटेलती.
राज्व््वसरटेच्ा	 द््वकासाबरोबर	 लोकप्रशासनाचटे	 का ््थहती	 द््वसतारत	 गटेलटे.त्ा	 प्रमाणात	 लोक	
प्रशासनाच्ा	स्वतंत	अध््नाचती	गरज	जाण्ूव	लागलती.	् ा	गरजटेतूनच	लोक	प्रशासनाचा	स्वतंत	अभ्ास	
द््वष्	महणून	शास्त्रती्तटेकडटे	प्र्वास	सरुू	झाला.	 त्ा	प्रमाणात	लोक	प्रशासनाकडटे	पाहण्ाचटे	 द््वद््वध	
दृद्ष्कोनहती	 द््वकद्सत	 हती	झालटे.	 एद्ककृत,	 व््वसरापकी्	 ्व	 द््वष्	 ्वसतू	 हटे	 दृद्ष्कोन	लोकप्रशासन	
शास्त्राचती	 व्ाप्ती	ठर्वण्ात	महत््वाचटे	 मानलटे	जातात.	 त्ा्वरुन	लोकप्रशासन	 द््वष्ाचटे	अभ्ास	शटेत	
द्नद्चित	होतटे.	सारांश	 पोद्लसती	 राज्	तटे	 प्रशासकी्	 राज्	हा	लोक	प्रशासनाच्ा	 द््वकासाचा	सदंभ्थ	
आपण	्ा	प्रकरणात	अभ्ासला.	तो	लोकप्रशासनाच्ा	द््वकासाचा	आढा्वा	घटेताना	पढुतील	प्रकरणात	
आपणास	उप्कु्	ठरटेल.

१.२. लोक प्रशासिाचा नवकास

प्रास्तनवक

लोकप्रशासन	हटे	शास्त्र	स्वतंत	अभ्ास	द््वष्	महणून	सामाद्जक	शास्त्रांमध ट्े	अभ्ासलटे	जात	असलटे	तरती	
लोक	प्रशासनाचा	शास्त्र	महणून	असणारा	द््वकास	हा	दतीघ्थकाळापासून	द्नरतंरपणटे	चालू	आहटे.	त्ामळुटे 	
लोकप्रशासन	हा	 द््वकद्सत	अभ्ासद््वष्	आहटे.	्ा	प्रकरणात	लोकप्रशासन	शास्त्राचा	स्वतंत	शास्त्र	
महणून	कसा	द््वकास	झाला,	त्ा	द््वकास	मागा्थत	कुठलटे	अडरळटे	आलटे	्व	त्ास	लोकप्रशासन	शास्त्रानटे	
कसा	प्रद्तसाद	द्दला,	समकालतीन	लोकप्रशासनात	प्रचद्लत	असलटेल्ा	न्व-लोकप्रशासनाचटे	स्वरूप	्व	
्वटेगळटेपण	्ा	घटकांचा	अभ्ास	करणटे	हटे	आपलटे	लक्	आहटे.	ज्ातून	लोक	प्रशासनाच्ा	एकूणच	स्वरूप	
्व	द््वकासाचती	आपलती	समज	अद्धक	प्रगलभ	होईल.

प्रशासनाचटे	 अद्सतत्व	 प्राचतीन	 काळापासून	 मान्वती	 समाजात	 का्म	 असलटे	 तरती	 त्ाचटे	 महत््व	 मात	
उत्तरोत्तर	्वदृ््धगंत	होत	गटेल्ाचटे	जाण्वतटे.	राष्ट्र-राज्	व््वसरटेच्ा	उद्ा	बरोबर	आधदु्नक	तंतज्ान	्व	
द््वज्ानात	झालटेल्ा	रिांततीनटे	मान्वती	जती्वनाचटे	एकूण	स्वरूप	प्रभाद््वत	झालटे.	मान्वती	जती्वनाततील	गुतंागुतं	
अद्धक	 ्वाढलती.	 व््वहाररक	 जती्वनात	 हती	 जद्टलता	 अद्धकच	 ततीव्रतटेनटे	 पढुटे	आलती.	 ्ा	 गुतंागुतंतीच्ा	
समस्ांना	प्रद्तसाद	महणून	लोक	प्रशासनात	न्वनव्ा	सकंलपना	उद्ास	आल्ा	्व	लोकप्रशासनाचा	
द््वकास	 होत	 गटेला.	 सरुु्वाततीच्ा	 काळात	 लोकप्रशासन	 शास्त्राचा	 द््वकास	 हा	 द््वकद्सत	 दटेशाततील	
द्न्ोजन	्व	अमंलबजा्वणती	क्टेताततील	समस्ांचती	उत्तरटे	शोधण्ाच्ा	प्रद्रि ट्ेनटे	प्रभाद््वत	झालटेला	होता.	
त्ातहती	 अमटेररकटे चा	 प्रभा्व	 लोकप्रशासन	 शास्त्राच्ा	 द््वकासात	 सपष्पणटे	 जाण्वतो.	 परतं	ु नंतरच्ा	
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काळात	द््वकसनशतील	राष्ट्राततील	प्रशांनतीहती	लोक	प्रशासनास	प्रभाद््वत	कटे लटे	्व	त्ातून	लोक	प्रशासनास	
अद्धक	द््वकद्सत	्व	सम्ृध	स्वरूप	प्राप्	झालटे.	आढा्वा	घटेणटे	त्ा	दृष्तीनटे	आ्वश्क	ठरतटे.

लोक प्रशासिाचा नवकास:

लोक	प्रशासनाचा	द््वकास	प्रामखु्ानटे	पढुतील	पाच	टपप्ात	अद्धक	सपष्	करता	 ट्ेऊ	शकतो.

i.  प्ररम कालखंड (१८८७ – १९२६): हा	लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	द््वकासाचा	पद्हला	कालखंड	
मानला	जातो.	लोकप्रशासन	शास्त्राचा	सवु््वद्सरत	्व	द्शसतब्ध	द््वष्	् ादृष्तीनटे	्ा	कालखंडात	
प्ररम	अमटेररकटे त	सरुु्वात	झालती.	महणून	्ा	कालखंडास	लोकप्रशासनाच्ा	‘उद्ाचा	कालखंड'	
असटेहती	सबंोद्धलटे	जातटे.	प्रो.	्वडु्ो	 द््वलसन	जटे	पढुटे	अमटेररकटे चटे	राष्ट्राध्क्	झालटे	त्ांनती	१८८७	
सालती	‘लोकप्रशासनाचती	मलुतत्वटे'	हा	शोध	द्नबधं	प्रकाद्शत	कटे ला.	् ा	शोधद्नबधंानटे	लोकप्रशासन	
्ा	द््वष्ाचती	स्वतंत	शास्त्र	महणून	द््वकद्सत	होण्ाचती	महूुत्थमटेढ	रो्वलती.	महणून	प्रो.	्वडु्ो	द््वलसन	
्ांना	लोकप्रशासन	शास्त्राचटे	जनक	महणून	गौरद््वलटे	जातटे.	प्रो.	्वडु्ो	द््वलसन	्ांनती	राजकारण	्व	
लोकप्रशासन	्ात	मूलभूत	स्वरुपाचा	िरक	सपष्	करून	लोक	प्रशासनाचा	स्वतंत	शास्त्र	महणून	
अभ्ास	करण्ाचती	 गरज	प्रद्तपादन	कटे लती.	 त्ानंतर	 फॅकं	जटे	 गडुनाऊ	्ांनती	 १९००	सालती	
राजकारण	्व	प्रशासन	्ा	ग्ररंातून	प्रशासन	्व	राजकारण	हटे	शासनाचती	्वटेग्वटेगळती	का ््थ	आहटेत	हटे	
अद्धक	सपष्	कटे लटे.	१८८७	तटे	१९२६	्ा	लोकप्रशासनाच्ा	द््वकासाच्ा	प्ररम	कालखंडात	
लोकप्रशासन	्व	राजकारण	्ांच्ा	द््वलगतीकरणा्वर	प्रामखु्ानटे	जोर	द्दलटेला	द्दसतो.

	 द््वसाव्ा	शतकाच्ा	पू्वा्थधा्थत	लोकप्रशासन	हती	राज्शास्त्राचती	एक	महत््वाचती	उपशाखा	बनलती	्व	
ल्वकरच	स्वतंत	अभ्ास	द््वष्	महणून	्ा	द््वष्ाचती	प्रारदं्भक	्वाटचाल	सरुू	झालती	असटे	द्दसतटे.	
हा	कालखंड	धोरण	ठर्वणटे	्व	त्ाचती	अमंलबजा्वणती	करणटे	्ात	भटेद	करणारा	कालखंड	होता.	
'लटुतीत	 स्वायंचा	 सहभाग(spoils	 system)	 ्ा	 अमटेररकटे ततील	 प्रचद्लत	 असलटेल्ा	 प्धततीस	
प्रद्तद्रि्ा	 महणून	 प्रो.	 ्वडु्ो	 द््वलसन	 लोक	 प्रशासनाचा	 अभ्ास	 मांडला	 ्व	 त्ातूनच	
लोकप्रशासनाच्ा	स्वतंत	अभ्ासाचती	सरुु्वात	झालती	असटे	महणता	 ट्ेईल.

ii.  नवि्ततीय कालखंड (१९२७ ्तटे १९३९) : लोकप्रशासन	 द््वकासात	 ्ा	 कालखंडाचटे	 महत््व	
अन््साधारण	असटे	आहटे.	 महणूनच	 ्ा	 कालखंडात	 लोकप्रशासन	 द््वकासाचा	 ‘स्ुवण्थकाळ’	
महटलटे	जातटे.	्ा	कालखंडात	लोक	प्रशासनाचटे	महत्व	उत्तरोत्तर	्वदृ््धगंत	होत	गटेल्ाचटे	द्दसतटे.	
लोकप्रशासनाच्ा	 द््वकासाच्ा	 दृष्तीनटे	 रिांद्तकारक	 ठरलटेलती	 अनटेक	 तत््वटे	 ्ाच	 कालखंडात	
प्रामखु्ानटे	मांडलती	गटेलटेलती	 द्दसतात.	डबल्ू.	 एम.	 द््वलोबती	्ांचटे	 ‘लोक	प्रशासनाचा	 द्स्धांत’,	
ल्रुर	 मूद्लक	 ्ांचा	 पोसडकॉब्थ	 दृद्ष्कोन	 हटे	 ्ा	 कालखंडाततील	 महत््वाचटे	 ग्ररं	 ्व	 तत्वटे	
लोकप्रशासनास	स्वतंत	शास्त्र	महणून	द््वकद्सत	करण्ात	पूरक	ठरलटे.	्ाद्श्वा्	मटेरती	पारकर,	
्वॉलटेट,	हटेन्ती	िटे ्ॉल,	इत्ादती	प्रशासकी्	द््वचार्वतंांचटे	हती	् ोगदान	महत््वाचटे	ठरलटे.्ा	कालखंडात	
एकूणच	प्रशासनाचती	तत्वटे	्व	मलुतत्वटे	द्नद्चित	करण्ास	प्राधा््	दटेण्ात	आलटे.	त्ाच	बरोबर	्ा	
तत्वांचा	प्रशासनात	प्रत्क्	्वापर	करण्ासहती	प्राधा््	दटेण्ात	आलटे.	त्ामळुटेच	्ा	कालखंडात	
प्रशासनाच्ा	 अद्भजात	 दृद्ष्कोनाचा	 कालखंड	 महणून	 सबंोधलटे	 जातटे.	 ्ा	 कालखंडात	
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लोकप्रशासना्वर	व््वसरापकी्	दृद्ष्कोनाचटे	्वच्थस्व	्वाढलटे.	उदिटेश	आशती	सबंधं	न	ठटे्वता	का ््थ	
सक्मतटेच्ा	दृष्तीनटे	व््वसरापनाचती	तत्वटे	उप्ोगात	आणण्ात	काहतीहती	्वा्वगटे	नाहती	उलट	त्ामळुटे 	
प्रशासन	अद्धक	प्रभा्वती	बनटेल	अशती	धारणा	् ामागटे	होतती.	एकूणच	हा	कालखंड	लोकप्रशासनाच्ा	
द््वकासाच्ा	दृष्तीनटे	प्रभा्वती	राद्हला.

iii. ्ृत्ततीय कालखंड (१९३९ - १९४८): लोकप्रशासनाच्ा	 द््वकासात	 हा	 तृतती्	कालखंड	
आवहानातमक	कालखंड	मानला	जातो.	्ा	कालखंडात	लोकप्रशासन	शास्त्राच	नवहटे	तर	स्व्थच	
सामाद्जक	 शास्त्रांच्ा	 शास्त्रती्तटे्वरच	 प्रशद्च्ह	 उपद्सरत	 झालटे	 होतटे.	 कारण	 सामाद्जक	
शास्त्रांमध ट्े	 हती	 नैसद्ग्थक	 शास्त्रांप्रमाणटे	 कसोट््ा	 ्वापरण्ाचा	आग्रह	 ्वाढतीस	लागला	 होता.	
त्ामुळटे 	 ्ा	 कालखंडात	 लोकप्रशासन	 शास्त्राततील	 प्रचद्लत	संकलपनांना	 मोठ््ा	 प्रमाणात	
आवहान	 दटेण्ात	आलटे.	 ्ा	कालखंडात	लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	 मूलभूत	तत्वां्वर	 मोठ््ा	
प्रमाणात	टतीका	होऊ	लागलती.	्ा	कालखंडात	दरम्ान	१९३८	सालती	चटेलटर	बना्थड्थ 	्ांनती	
‘का ््थकारती	 मंडळाचती	का ््थ '	 हा	 ग्रंर	प्रकाद्शत	कटे ला.	 परतंु	 ्ा	 ग्रंरात	 एकाहती	नव्ा	तत्व	्व	
द्स्धांताचती	 मांडणती	आढळत	 नाहती.	 पढुटे	 हब्थट्थ 	 सा्मन	 ्ांनती	 १९४७	 सालती	 'प्रशासकी्	
व््वहार’	हा	ग्रंर	द्लहून	लोकप्रशासनात	कोणताहती	द्स्धांत	नाहती	असटे	ठाम	प्रद्तपादन	कटे लटे.	
१९४७	सालतीच	रॉबट्थ 	पॉल	्ांनती	लोकप्रशासन	हटे	शास्त्र	नाहती	हटे	सपष्पणटे	जाहतीर	कटे लटे.	्ा	
कालखंडात	 डती	 ्वालडो,	 जॉन	 मॉस	 इत्ादती	 द््वचार्वंतांनती	 लोकप्रशासनाच्ा	 सै्धांद्तक	
भूद्मकटे ्वर	मोठ््ा	प्रमाणात	टतीका	कटे लती.	सारांश,	लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	द््वकासाच्ा	दृष्तीनटे	
हा	कालखंड	लोकप्रशासनाच्ा	अ्वमूल्नाचा	कालखंड	 हो्.	 ्ा	कालखंडात	 प्रामुख्ानटे	
्वत्थन्वादती	दृद्ष्कोनाचा	प्रभा्व	लोक	प्रशासना्वर	राद्हला.

iv. च्तुर्थ कालखंड (१९४८ - १९७०): लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	द््वकासाततील	हा	कालखंड	
‘अंधार्गु’	 महणून	 ओळखला	 जातो.	 प्रशासनाच्ा	 प्र्ोजना	 ्वरच	 ्ा	 काळात	 प्रशद्च्ह	
उपद्सरत	करण्ात	आलटे.	राज्कत्ा्थ 	्वगा्थचटे	राजकारणाचटे	एक	साधन	ए्वढतीच	प्रशासनाचती	
सामाद्जक	्व	बौद््धक	गरज	आहटे	का्?	असा	प्रश	प्रशासकी्	द््वचार्वंतांना	पडला.कालखंडात	
समाजापढुतील	 समस्ांना	 उत्तरटे	 दटेण्ात	 प्रशासन	 अप्शती	 ठरू	 लागलटे	 ्व	 त्ामुळटे 	
लोकप्रशासनाचटे	 नैद्तक	अद्धष्ठान	अद्सरर	 बनलटे.	 ्ा	कालखंडात	लोकप्रशासनास	 स्वतंत	
शास्त्राचा	दजा्थ 	 नाकारून	 त्ास	एका	बाजूनटे	 राज्शास्त्राचती	 एक	शाखा	 महणून	जोडण्ाचा	
प्र्तन	 झाला	 तर	 दसुऱ्ा	 बाजूनटे	 लोकप्रशासनास	 प्रशासकी्	 द््वज्ानाचटे	 स्वरूप	 दटेण्ाचा	
आग्रह	 धरण्ात	 ट्ेऊ	 लागला.	 १९५६	 सालती	 ्ासंदभा्थततील	 भूद्मका	 प्रसतुत	 करणारटे	
‘प्रशासकी्	 द््वद्््ान	 तैमाद्सक'	प्रकाद्शत	झालटे.	जटेमस	माच्थ ,	सतीएट्थ 	 इत्ादतींचटे	लटेखन	्ा	
संदभा्थत	 महत््वाचटे	 मानलटे	 जातटे.	 एकंदरतीत	लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	 द््वकासाच्ा	 दृष्तीनटे	 हा	
कालखंड	संकटम्	होता	असटे	द्दसतटे.

v. पाचवा कालखंड (१९७१ पासयूि पुढटे): १९७१	नंतर	लोकप्रशासन	शास्त्राचा	स्वतंत	शास्त्र	
महणून	द््वकास	होण्ास	खऱ्ा	अरा्थनटे	सरुु्वात	झालती.	 द््वज्ान	तंतज्ानाततील	प्रगतती	बरोबर	
लोकप्रशासनाचटे	 महत््वहती	 ्वाढतीस	 लागलटे.	 अनटेक	 द््वचार्वंत	 लोक	 प्रशासनाचा	 स्वतंतपणटे	
अभ्ास	 करा्व्ास	 पढुटे	 ट्ेऊ	 लागलटे.	 इद्तहास,	 अर्थशास्त्र,	 समाजशास्त्र,	 मान्व्वंशशास्त्र	
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इत्ादती	 सामाद्जक	 शास्त्राशती	 लोक	 प्रशासनाचा	 आंतरद््वद्ाशाखती्	 अभ्ासास	 सरुु्वात	
झालती.	१९७१	नंतर	लोकप्रशासनाच्ा	अभ्ासात	 द्नमा्थण	झालटेलती	गोंधळाचती	पररद्सरतती	
संपून	एक	न्वती	द्दशा	प्राप्	झालती.	१९७१	नंतरच्ा	काळात	लोकप्रशासनात	द्नमा्थण	झालटेल्ा	
न्वतीन	 प्र्वाहानती	 लोकप्रशासन	 शास्त्रास	 अद्धक	 समृ्ध	 बनद््वलटे.	 फॅकमॅररनती	 ्ांचटे	 public	
administration	in	a	time	of	of	turbulence	हटे	महत््वपूण्थ	ग्रंर	प्रद्स्ध	झालटे.	्ा	ग्रंरामुळटे 	
लोकप्रशासनाच्ा	अभ्ासाचती	अभ्ासक	पा्ाभरणती	्व	पाश्व्थभूमती	त्ार	झालती.	१९७१	नंतर	
लोकप्रशासन	शास्त्राचटे	स्वरूप	अद्धकाद्धक	व्ापक	बनत	गटेलटे.	आधदु्नक	तंतज्ानाच्ा	प्रगतती	
बरोबर	 लोकप्रशासनाच्ा	 स्वरूपासहती	 आधदु्नक	 स्वरूप	 द्मळत	 गटेलटे.	 एका	 बाजूनटे	 प्रगत	
द््वकद्सत	 राष्ट्रांमध ट्े	 लोक	 प्रशासनाचा	 अभ्ास	 अद्धकाद्धक	 शास्त्रश्ुध	 ्व	 व््वहार्वादती	
होण्ाचती	प्रद्रि्ा	गततीमान	झालती	तर	दसुऱ्ा	बाजूनटे	अप्रगत	्व	द््वकसनशतील	राष्ट्र	समूहांनाहती	
द््वकासाचती	प्रद्रि्ा	गततीमान	करण्ासाठती	लोकप्रशासनाचती	द्नकड	जाण्ूव	लागलती.	लोकशाहती	
शासन	 व््वसरा	 का्ा्थ द्््वत	 करण्ाच्ा	 दृष्तीनटे	 लोक	 प्रशासनास	 महत्वाचती	 भूद्मका	 तर	
द्मळालतीच	परतंु	साम््वादती	 राष्ट्रांमध ट्े	 हती	लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	अभ्ासास	मोठती	 गतती	
द्मळालती.	जगभर	 द््वद्ापतीठांमध ट्े	लोकप्रशासन	्ा	 द््वष्ाचा	स्वतंत	शास्त्र	महणून	अभ्ास	
होऊ	लागला.	एकंदरतीत	१९७१	नंतर	चा	कालखंड	हा	लोकप्रशासन	द््वष्ाचा	एक	स्वतंत	
शाखा	महणून	द््वकद्सत	्व	प्रसराद्पत	होण्ाचा	कालखंड	आहटे	असटे	महणता	 ट्ेईल.

सारांश,	लोकप्रशासन	शास्त्राचा	द््वकास	हा	एकोद्णसाव्ा	शतकाच्ा	उत्तराधा्थत	स्वतंत	शास्त्र	महणून	
सरुू	झाला.	अलपा्वधतीतच	लोकप्रशासनात	अनटेक	महत््वाचटे	द्स्धांत	मांडून	त्ास	स्वतंत	अभ्ासद््वष्	
महणून	प्रसराद्पत	करण्ात	आलटे.	्ादृष्तीनटे	लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	द््वकासाततील	१९२७	तटे	१९३९	
हा	 कालखंड	 महत््वाचा	 ठरला.	 त्ानंतर	 इतर	 सामाद्जक	 शास्त्रांप्रमाणटे	 लोकप्रशासन	 शास्त्राच्ा	
अभ्ासा्वर	्वत्थन्वादती	दृद्ष्कोनाच्ा	समर्थकांनती	आवहान	उभटे	कटे लटे.	लोकप्रशासनाच्ा	प्र्ोजना्वरच	
प्रशद्च्ह	उपद्सरत	झाल्ामळुटे 	काहती	काळ	लोक	प्रशासनाचा	शास्त्र	महणून	होणारा	द््वकास	रांबला.	
मात	अलपा्वधतीतच	लोकप्रशासन	शास्त्र	पु् हा	उभटे	राद्हलटे.	१९७१	नंतरचा	काळ	हा	लोकप्रशासनाच्ा	
भरभराटतीचा	काळ	आहटे.	न्वनव्ा	प्र्वाहानटे	लोकप्रशासन	आजहती	द्नरतंर	सम्ृध	होत	आहटे	् ा	द्नष्कषा्थप्रत	
आपण	 ट्ेतो.

१.३. नवकास प्रशासि

द््वकास	प्रशासन	हती	सकंलपना	आधदु्नक	लोकप्रशासनाततील	एक	महत््वाचती	सकंलपना	हो्.	दसुऱ्ा	
महा््ुधानंतर	द्नमा्थण	झालटेल्ा	सामाद्जक,	आद्र्थक	्व	राजकी्	पररद्सरततीतून	जगभरात	ज्ा	नव्ा	
सकंलपना	्व	द्नमा्थण	झाल्ा,	द््वकद्सत	झाल्ा	त्ा	'द््वकास	प्रशासनाचटे’	सरान	महत््वाचटे	ठरतटे.	दसुऱ्ा	
महा््ुधानंतर	आद्श्ा	्व	आद्फका	खंडाततील	अनटेक	दटेश	साम्ाज्शाहतीच्ा	जोखडातून	मकु्	झालटे.	
नव्ानटे	स्वतंत	झालटेल्ा	्ा	दटेशांना	द््वकासाकररता	परपंरागत	प्रशासन	व््वसरटेच्ा	का्ा्थपढुटे	जाण्ाचती	
आ्वश्कता	ततीव्रतटेनटे	जाण्ूव	लागलती.	त्ाकररता	प्रशासकी्	व््वसरटेत	मूलभूत	बदल	घड्ूवन	आणणटे	
गरजटेचटे	ठरलटे.	प्रशासनास	सामाद्जक,	आद्र्थक	परर्वत्थनाशती	जोडण्ाचा	प्र्तन	झाला	्व	द््वचार्वतं	्व	
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सामाद्जक	शास्त्रज्ानती	 त्ास	जो	 प्रद्तसाद	 द्दला	 त्ातून	 द््वकास	प्रशासन	 हती	सकंलपना	 उत्तरोत्तर	
द््वकद्सत	होत	गटेलटेलती	द्दसतटे.	१९५०	च्ा	दशकात	द््वकास	प्रशासन	हती	सज्ा	उगम	पा्वलती.	प्रशासन	
हती	 सज्ा	 भारतती्	 द््वचार्वतं	 ्.ु	 एल.	 गोस्वामती	 ्ांनती	 the	 structure	 of	 of	 development	
administration	in	India	्ा	मांडलती.	त्ांनती	१९५५	सालती	भारतती्	प्रशासन	ससंरान(I.I.P.A)	्ा	
जन्थलमध ट्े	प्रद्स्ध	कटे ला	होता.	पढुटे	्ा	सकंलपनटेचा	शास्त्रती्	दृष्््ा	जॉज्थ	ग्रांट	(George	Grant)	्ांनती	
अद्धक	 द््वसतार	 कटे ला.	 त्ामळुटे 	 त्ास	 द््वकास	 प्रशासनाचा	 जनक	 मानलटे	 जातटे.	 जॉज्थ	 ग्रांट	 ्ांचटे	
Development	 Administration:	 Concepts,	Goals	 &	Methods	 हटे	 १९७९	सालती	 प्रद्स्ध	
झालटेला	 ग्ररं	 महत््वाचा	 मानला	 जातो.	 दृष्तीनटे	 एक	 गद्तशतील	 ्व	 परर्वत्थनशतील	सकंलपना	असणाऱ्ा	
द््वकास	प्रशासनाचा	अभ्ास	करणटे	आ्वश्क	ठरतटे.

नवकास प्रशासि अर्थ व वयाखया

द््वकास	प्रशासन	्ा	सकंलपनटेचा	अर्थ	सोप्ा	शबदात	सपष्	करण्ाकररता	अमटेरतीकन	द््वकास	प्रशासन	
शास्त्रज्	इद््वयंग	स्वटेड्थलो	्ांनती	‘द््वकास	प्रशासन-	सकंलपना	्व	समस्ा'	्ा	ग्ररंात	एक	उदाहरण	मांडलटे	
आहटे	ज्ातून	द््वकास	प्रशासनाचा	अर्थ	सहज	सोप्ा	शबदात	व्क्	होताना	द्दसतो.	इद््वयंग	स्वटेड्थलो	् ांनती	
्ादृष्तीनटे	पाणतीपरु्वठा	द््वभागाचटे	प्रशासन	्व	शहर	द््वकास	्ोजनटेचटे	प्रशासन	्ांचती	तलुना	कटे लती	आहटे.	
्ातून	द््वकास	प्रशासनाचा	अर्थ	सपष्	करताना	तटे	महणतात,”	पाणतीपरु्वठा	द््वभागास	करा्व्ाचती	कामटे	
त्ा	 द््वभागाचा	एक	प्रकारटे	पररपाठच	असतो.	जसटे	की	पाणतीपरु्वठा	 व््वद्सरत	चालद््वणटे,	भद््वष््ात	
होणारा	शहराचा	द््वकास	लक्ात	घटेऊन	्ोजना	आखणटे,	पाण्ाचटे	मतीटर	बसद््वणटे,	त्ाप्रमाणटे	पाणतीपट्ती	
्वसूल	करणटे	इत्ादती	स्वरूपाचती	कामटे	पाणती	प्रशासनाकडून	द्नत्नटेमानटे	होतात.	शहर	द््वकास	् ोजनटेच्ा	
प्रशासनाकडून	 होणारती	 कामटे	 मात	 ्ा	 पटेक्ा	 ्वटेगळती	 असतात.	 तती	 द्नत्	 रिमाचती	 नसतात.	 त्ामध ट्े	
प्रामखु्ानटे	्ा	प्रशासनाकडून	शहर	द््वकासाकररता	जु् ्ा	्वसत्ांचटे	नतुनतीकरण	करणटे,	जु् ्ा	्वसत्ांचा	
शोध	 घटेणटे,	 तटेरतील	 रद्ह्वाशांना	 तातपरुतटे	 सरलांतररत	 करणटे,	 न्वतीन	 ्वसाहत	 द्नमा्थण	 करणटे	 अशा	
स्वरूपाच्ा	का्ा्थतून	शहर	द््वकास	घड्ूवन	आणण्ाचती	उद्दिष्	शहर	द््वकास	प्रशासन	पार	पाडत	असतटे.	
इद््वयंग	स्वटेड्थलो	् ांच्ा	मतटे	हती	कामटे	पाणतीपरु्वठा	द््वभागास	कराव्ा	लागणाऱ्ा	कामांपटेक्ा	अद्धक	कठतीण,	
अद्धक	धाडसती	्व	नव्ा	कलपनाशक्ीचती	 गरज	 व्क्	करणारटे	आहटेत.	 हती	का ््थ	 प्रामखु्ानटे	 परर्वत्थन	
घड्ूवन	आणणारती	असतात.	अशा	का्ा्थसाठती	जटे	प्रशासन	का्ा्थद्््वत	होतटे	त्ास	द््वकास	प्रशासन	असटे	
महटलटे	 जातटे.	 इद््वयंग	 स्वटेड्थलो	 ्ांच्ा	 ्वरतील	 उदा.	आपण	असटे	 महणू	 शकतो	की,	 द््वकास	का ््थ	 पार	
पाडण्ाकररता	्व	त्ाद्ारटे	समाज	परर्वत्थन	घड्ूवन	आणण्ाकररता	कराव्ा	लागणाऱ्ा	स्व्थ	प्रशासकी्	
का्ायंचा	द््वकास	प्रशासनात	समा्वटेश	होतो.

वयाखया:

द््वकास	प्रशासन	हती	सकंलपना	सपष्	करण्ाकररता	पढुतील	काहती	व्ाख्ांचा	आधार	घटेता	 ट्ेईल.

i. डोिालड सती. सटोि: “द््वकास	प्रशासन	द्नद्चित	अशा	उदिटेशाच्ा	प्राप्तीसाठती	एकद्तत	प्र्तनाच्ा	
रूपात	स्व्थ	तत्वटे	्व	साधनटे	्ांचती	सदं्मश्रण	आहटे.”
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ii. प्रो पॉल नमडॉस: “द््वकसनशतील	दटेशात	आद्र्थक	आद्ण	सामाद्जक	परर्वत्थन	घड्ूवन	आणण्ाच्ा	
राष्ट्रती्	 धोरणांच्ा	 व््वसरापनास	 द््वकास	 प्रशासन	 महणता	 ट्ेईल.	 प्रशासनाचा	 सबंधं	
परर्वत्थनाच्ा	्ा	प्रद्रि्ांचटे	माग्थदश्थन	करण्ाशती	असतो.”

iii. एडवड्थ नवडिर: “द््वकास	प्रशासन	महणजटे	का्योंमखुती	लक्ोंमखुती	प्रशासकी्	अ्वसरा	हो्.”

iv. मललो िटे नलोड: “द््वकास	प्रशासन	हटे	न्वतीन	जती्वनमूल्ांचटे	्वाहक	आहटे”

v. एच. जती. फ्टे डमि: “द््वकास	प्रशासनाचा	अर्थ	समाजात	आधदु्नकता	आणणटे	आद्ण	प्रशासकी्	
क्मता	्वाढ्वणटे	आहटे.”

vi. प्रो. मॉटगोमरती “द््वकास	 प्रशासनाचटे	 तातप ््थ	 राज्ाचती	 अर्थव््वसरा	आद्ण	 काहती	 प्रमाणात	
सामाद्जक	सटे्वा	्ामध ट्े	द्न्ोद्जतपणटे	परर्वत्थन	आणणटे	हटे	हो्.”

नवकास प्रशासिाचती वैनशष््टयटे:

द््वकास	प्रशासनाच्ा	्वरतील	व्ाख्ांच्ा	आधारटे	द््वकास	प्रशासनाचती	काहती	प्रमखु	्ैवद्शष्् ट्े	पढुतीलप्रमाणटे	
मांडता	 ट्ेततील.

i. पररव्त्थिनभमखु्ता: द््वकास	 प्रशासन	 ्ा	 सकंलपनटेचा	 मध्द्बदूं	 हा	 सामाद्जक	 ्व	 आद्र्थक	
परर्वत्थन	 घड्ूवन	 आणणटे	 हाच	 द्दसतो.	 द््वकास	 प्रशासन	 सकंलपनटेचा	 उद्च	 मळुती	 ्ा	
परर्वत्थनद्भमखु	भूद्मकटे तून	झालटेला	आहटे.	्ा	दृष्तीनटे	सकारातमक	परर्वत्थनाचती	द््वकास	प्रशासन	
नटेहमती	स्मखु	राद्हलटेलटे	द्दसतटे.

ii.  परररामनभमखु्ता: द््वकास	 प्रशासन	 पररणामकारकता	 ्ा	 घटकास	 अद्धक	 महत््व	 दटेतटे.	
सकारातमक	परर्वत्थन	्व	सकारातमक	पररणाम	्ा्वर	द््वकास	प्रशासन	प्रामखु्ानटे	आधारलटेलटे	
आहटे.	त्ासाठती	द््वकास	प्रशासन	ध ट्े्	्व	कृतती	्ांच्ा	गद्तशतील	का्ा्थ््व्नास	अद्धक	महत्व	
दटेतो.	द््वकास	प्रशासन	आपल्ा	कृततीचती	पररणामकारकता	अनटेक	द््वकासांच्ा	आधाररत	सतत	
तपासत	असतटे.

iii. वचिरद्ता: ्वचनब्धता	्व	बांद्धलकी	हा	 द््वकास	प्रशासनाचा	एक	अद््वभाज्	भाग	मानला	
जातो.	द््वकास	घड्ूवन	आणणाऱ्ा	का्ा्थशती	द््वकास	प्रशासनाचती	बांद्धलकी	अपररहा ््थ	मानलती	
मळुटे 	्वचनब्धता	हटे	द््वकास	प्रशासनाचटे	मूलभूत	्ैवद्शष्््	ठरतटे.

iv. िानवनयपयूर्थ्ता: द््वकास	प्रशासन	हटे	बदलत्ा	काळानरुूप	स्वतःत	बदल	घड्ूवन	आणण्ास	
बांधतील	असल्ाकारणानटे	 नाद््व््पूण्थता	 हटे	 द््वकास	 प्रशासनाचटे	 एक	 महत््वाचटे	 ्ैवद्शष्््	 ठरतटे.	
द््वकास	प्रशासन	हटे	सतत	प्रगततीशतील	्व	बदलत्ा	पररद्सरततीनरुूप	ठटे्वण्ाकरता	द््वकास	प्रशासन	
कद्टब्ध	असतटे.

v. लवनचक्ता: परपंरागत	प्रशासनात	ताठर	स्वरूप	कठोर	भा्वना	्ा	घटकांना	मध््वतथी	सरान	
द्दलटे	 जातटे.	 द््वकास	 प्रशासनाचा	 गणुधम्थ	 मात	 हा	 द्दसतो.	 प्रशासनाततील	 ताठर	 स्वरूपामळुटे 	
द््वकासाच्ा	अनटेक	प्रकलपांमध ट्े	अमंलबजा्वणतीच्ा	पातळती्वर	म्ा्थदा	 ट्ेतात.	त्ामळुटे 	द््वकास	
प्रशासन	सरानती्	पररद्सरततीप्रमाणटे,	कालानरुूप	बदल	करण्ाचा	अद्धकार	त्ाच्ा	घटकांना	
दटेतटे.त्ामळुटे 	ल्वद्चकता	आहटे	द््वकास	प्रशासनाचटे	महत््वाचटे	्ैवद्शष्््	ठरतटे.
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vi. ग्ाहकानभमखु्ता: ग्राहकाद्भमखुता	 हटेहती	 द््वकास	 प्रशासनाचटे	 एक	 ्ैवद्शष्््	 माना्वटे	 लागटेल.	
प्रशासन	 हटे	 ग्राहक	 ्वा	 नागररकांना	 सटे्वा	 परुद््वण्ाकररता	 ब्ध	 असतटे.	 द््वद्शष्	 जनसमूहांच्ा	
आ्वश्कतांकडटे	द््वशटेष	लक्	परुद््वणटे	 द््वकास	प्रशासनाचटे	महत््वाचटे	का ््थ	मानलटे	जातटे.	 द््वकास	
प्रशासनाचा	उदिटेशच	मळुती	जटे	मागास	आहटेत,	्वदं्चत	आहटेत	अशांना	मखु्	प्र्वाहाबरोबर	आणणटे	
हाच	आहटे.

vii. कालानभमखु्ता: द््वकास	प्रशासन	कालाद्भमखुतटेशती	बांद्धल	द्दसतटे.	आपलटे	ध ट्े्	्वटेळटेत	 पूण्थ	
करण्ाकररता	द््वकास	प्रशासन	स्वा्थद्धक	महत््व	दटेतटे.	द््वकास	प्रशासनात	गद्तशतीलता	हटे	महत््वाचटे	
तत््व	अतंभू्थत	असल्ाकारणानटे	द्नद्चित	काल	सतीमा	हटे	द््वकास	प्रशासनाचटे	एक	महत््वाचटे	्ैवद्शष्््	
ठरतटे.

viii. धयटेयानभमखु्ता:	 द््वकास	प्रशासन	हती	बहुप्र्ोजन	्व	बहुलक्ती	प्रणालती	आणलती	जातटे.	 द््वकास	
प्रशासनाच्ा	सकंलपनटेत	हा	स्वा्थद्धक	महत््वाचा	द््वष्	आहटे	की	परर्वत्थनाचती	जागा	नटेमकी	का्	
असणार	आहटे?	त्ाचटे	स्वरूप	कसटे	असणार	आहटे?	दटेशाच्ा	व््वसरटेत	हती	ध ट्े्ांना	द्न्वडण्ाचती	
जबाबदारती	प्रामखु्ानटे	द््वकास	प्रशासना्वर	असतटे.

ix. लोकसहभानग्ता: लोकसहभाद्गता	हटे	 द््वकास	प्रशासनाचटे	एक	अद््वभाज्	तत््व	मानलटे	जातटे.	
द््वकास	का ््थ,	्ोजनांचती	द्नद्म्थतती	्व	अमंलबजा्वणती	्ात	लोकांचती	भागतीदारती	अरा्थत	राजकी्	
प्रशासकी्	द््वकें द्तीकरण	होणटे	आ्वश्क	आहटे.	जनतटेस	द्शद्क्त	करून,	माद्हतती	्व	जनप्रबोधन	
करून	लोकसहभाग	्वाढद््वण्ास	द््वकास	प्रशासन	कद्टब्ध	द्दसतटे.

x. प्रतयायोजि्ता: द््वकास	 प्रशासनाचटे	 सामर ््थ	 सरळ	 हटे	 सत्तटेचटे	 द््वकें द्तीकरण	 मानलटे	 जातटे.	
ज्ांच्ाकडटे	अद्धकार	आहटेत	तटे	का्ा्थच्ा	पूत्थतटेसाठती	कररता	द््वकास	प्रशासन	प्रत्ा्ोजनतटेचा	
प्रामखु्ानटे	अ्वलंब	करताना	द्दसतात.

नवकास प्रशासिाचटे सवरूप:

द््वकास	प्रशासनाचटे	स्वरूप	पढुतील	मदुद््ांच्ा	आधारटे	अद्धक	सपष्	करता	 ट्ेईल.

i. अनवकनस्त राष्टाशंती निगनड्त सकंलपिा: द््वकास	प्रशासनाचा	ज्मच	 मूलतः	अद््वकद्सत	
दटेशाततील	समस्ांच्ा	नतीरा	करण्ाकरतीता	एक	उपा्	महणून	झालटेला	आहटे.	दसुऱ्ा	महा््ुधानंतर	
स्वतंत	झालटेल्ा	राष्ट्रांत	समोर	समस्ांचटे	ढतीग	होतटे.	प्रशासन	व््वसरटेचटे	स्वरूप	हटे	्वसाहत्वादती	
ससंकारात	रुजलटेलटे,	ताठर	्व	पारपंाररक	प्धततीचटे	होतटे.	 राष्ट्र	 द््वकासाच्ा	दृष्तीनटे	हटे	प्रचद्लत	
प्रशासन	सहाय्भूत	तर	ठरणार	नाहतीच	उलट	तो	मोठा	अडरळा	ठरटेल	्ाचती	 सपष्	जाणती्व	
अद््वकद्सत	 दटेशांना	 होतती.	 त्ादृष्तीनटे	 राष्ट्रती्	 द््वकासाच्ा	 प्रकलपांना	 पूण्थत्वास	 नटेण्ाकररता	
नव्ा	 स्वरूपाचती	 गरज	 त्ांना	 प्रकषा्थनटे	 जाण्वलती.	 सामाद्जक	 ्व	आद्र्थक	 परर्वत्थननाकररता	
प्रशासन	सकारातमक	करणटे,	तटे	बांधतील	करणटे	अद््वकद्सत	दटेशांना	आ्वश्क	्वाटलटे	्व	त्ातून	
ज्ा	ससंरा	द्नमा्थण	कटे ल्ा	्व	जटे	प्रशासनाचटे	प्रद्तमान	स्वतीकारलटे,	द््वकद्सत	कटे लटे	त्ासच	पढुतील	
काळात	 प्रशासन	 हटे	 सबंोधन	्ोजलटे	 गटेलटे.	 त्ामळुटे 	 द््वकास	प्रशासन	 हटे	अद््वकद्सत	 राष्ट्रांशती	
सबंदं्धत	आहटे	हा	घटक	द््वकास	प्रशासनाचटे	स्वरूप	अभ्ासताना	प्राधा््ानटे	द्नदश्थनास	 ट्ेतो.
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ii. नसदा्ंत सव्थवयापक्ता िाहती: साधारणत:	सामाद्जक	शास्त्रांमध ट्े	चटे	द्स्धांत	होतटे	त्ाचा	प्रत््	
हा	सा्व्थद्तक	मानला	जातो.	मात	द््वकास	प्रशासनात	मांडलटे	जाणारटे	द्स्धांत	हटे	अशा	प्धततीच्ा	
सा्व्थद्तकतटेच्ा	्वा	स्व्थव्ापकतटेच्ा	कसोट््ां्वर	उतरताना	 द्दसत	नाहतीत;	आद्ण	तटे	 द््वकास	
प्रशासनास	अद्भप्रटेतहती	नाहती.	द््वकास	प्रशासन	हती	मूलतः	अगदती	अलतीकडतील	सकंलपना	असून	
तती	द््वकसनशतील	राष्ट्रांच्ा	द््वकास	द््वष्क	गरजा	्व	समस्ांच्ा	सदंभा्थत	द््वकद्सत	झालटेलती	
आहटे.	द््वकासाचती	प्रारूपटे	्वा	प्रद्तमानटे	हती	स्व्थच	सारखती	असू	शकत	नाहतीत.	हती	प्रद्तमानटे	जशती	
द््वकद्सत	राष्ट्रटे	्व	द््वकसनशतील	राष्ट्रटे	् ात	एक	असत	नाहतीत	तशतीच	तती	द््वकसनशतील	राष्ट्रांमध ट्े	
हती	समान	असततील	अशती	अपटेक्ा	धरता	 ट्ेत	नाहती.	कारण	 राष्ट्रपरत्वटे	 द््वष्ांच्ा	सकंलपना,	
प्राधा््रिम	 ्व	 तटेरतील	सामाद्जक,	आद्र्थक,	 भौगोद्लक	 पररद्सरतती	 ्ा	 सकंलपनटेस	 प्रभाद््वत	
करत	असतटे.	त्ामळुटे 	सबंधं	राष्ट्रांसाठती	द््वकासाचटे	एक	एक	असटे	द्स्धांत	करणटे	्वा	तटे	प्रत्क्ात	
आणणटे	शक्	होताना	द्दसत	नाहती.	्वा	तशती	अपटेक्ा	करणटे	हती	अनाठाई	ठरतटे.

iii. समसयाचंती काठतीणय पा्तळती अनधक: सामा््तः	स्व्थ	 दटेशांमध ट्े	समस्ा	 द््वद््वध	स्वरूपात	
अद्सतत्वात	असलटेल्ा	 द्दसतात.	 प्रशासनास	्ा	समस्ांचा	सामना	करा्वा	लागतो.	 तरतीहती	
सामा््तः	असटे	द्नदश्थनास	 ट्ेतटे	की	पारपंाररक	प्रशासनास	ज्ा	प्धततीच्ा	समस्ांचा	सामना	
करा्वा	लागतो	त्ापटेक्ा	द््वकास	प्रशासनास	कराव्ा	लागणाऱ्ा	समस्ा	्ा	अद्धक	जद्टल	्व	
काद्ठण्पातळतीच्ा	असतात.	द््वकसनशतील	राष्ट्रांमधतील	परपंरागत	सामाद्जक	रचना,	्वसाहत	
्वादाचती	पाश्व्थभूमती,	आधदु्नक	मूल्	्व	साधनांचा	अभा्व	् ा	स्वायंमळुटे 	द््वकास	प्रशासनास	द््वकासाचटे	
प्रकलप	 पूण्थ	 करताना	 द््वकास	का्ा्थस	अनकूुल	 पररद्सरतती	 द्नमा्थण	 करण्ापासून	 तटे	 समाज	
मनास	त्ार	करण्ाप य्ंत	अनटेक	जद्टल	समस्ांचा	सामना	करा्वा	लागतो.	त्ामळुटे 	 द््वकास	
प्रशासनाच्ा	स्वरूपात	आढळणाऱ्ा	समस्ांचती	काठतीण्	पातळती	हती	सामा््	पातळती्वर	सहसा	
आढळत	नाहती.

iv. िानवनयपयूर्थ क्षटेत्राशंती सरंनंध्त: पारपंाररक	 प्रशासनामध ट्े	 का्ा्थचती	 क्टेतटे	 ज्वळज्वळ	 द्नद्चित	
होतती.	परतं	ुद््वकास	प्रशासनाचटे	का ््थक्टेत	हटे	मळुती	ना्वती््ानटे	्ानटे	भरलटेलटे	द्दसतटे.	नव्ानटे	स्वतंत	
झालटेल्ा	राष्ट्रांसमोर	समस्ांचटे	्व	जबाबदाऱ्ांचटे	क्टेत	हटे	अद्तश्	व्ापक	होतटे.	्ा	समस्ांमध ट्े	
हती	 नाद््व््ता	 होतती.	 त्ामळुटे 	 ्ा	 ना्वती््पूण्थ	 समस्ांचटे	 द्नराकारण	 करण्ाकररता	 द््वकास	
प्रशासनास	 हती	 नाद््व््पूण्थ	 क्टेतात	 प्र्वटेद्शत	 वहा्वटे	 लागलटे.	 द््वकसनशतील	 राष्ट्रांमधतील	 समाज	
परर्वत्थनाचती	न्वतीन	आवहानटे	द््वकास	प्रशासनास	पटेला्वती	लागलती.	उपलबध	असणाऱ्ा	साधनांचती	
जळु्वाजळु्व	 करतानाहती	 अनटेक	 नव्ा	 क्टेतात	 नव्ा	 प्र्ोगांना	 ज्म	 द्मळाला.	 द््वकसनशतील	
राष्ट्रांमध ट्े	 द््वद््वध	 द्ठकाणच्ा	 ्व	 द््वद््वध	 जनसमूहांच्ा	 इचछिा-आकांक्ा	 द्कमान	 अपटेक्ा	
्वटेग्वटेगळ्ा	असताना	त्ाकडटे	द््वकास	प्रशासनास	दलु्थक्	करून	चालत	नाहती.	त्ामळुटे 	प्रशासन	
व््वसरटेस	आपलती	स्वतंत	न्वतीन	्तंणा	उभारा्वती	लागतटे.त्ामळुटे 	द््वकास	प्रशासनास	न्वन्वतीन	
दालनटे	्व	का ््थक्टेतटे	सातत्ानटे	द्नमा्थण	होताना	द्दसतात.

v. आनर्थक नवकास मधयव्तसी सराि: द््वकसनशतील	्व	मागासलटेल्ा	दटेशांमध ट्े	द््वकासाचटे	प्रश	
प्राधा््ानटे	 आद्र्थक	 घटकांशती	 द्नगडतीत	 असलटेलटे	 द्दसतात.	 त्ामुळटे 	 द््वकास	 प्रशासनास	
आपल्ा	्ोजना	्व	का्ा्थमध ट्े	आद्र्थक	द््वकास	मध््वतथी	सरान	द्दल्ाद्श्वा्	गत्ंतर	रहात	
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नाहती.	भारत	सरकारनटे	पद्हल्ा	पंच्वाद्ष्थक	्ोजनटेत	्ा	संदभा्थत	सपष्तीकरण	दटेताना	नोंद्वलटे	
होतटे	की,	“द््वकास	प्रशासनाचा	कें द्द्बंदू	आद्र्थक	द््वकास	हाच	असतो.	स्व्थ	क्टेतात	द््वकासाचा	
्वटेग	 हा	 बहुतांशती	 लोक	 प्रशासनाच्ा	 गणु्वत्तटे्वर,	 का ््थक्मतटे्वर	 ्व	 त्ाला	 प्राप्	करून	घटेता	
आलटेल्ा	सहका्ा्थ्वर	अ्वलंबून	राहतील.”	त्ादृष्तीनटे	स्वातंत््ोत्तर	काळात	भारतात	द्न्ोद्जत	
अर्थव््वसरा	 ्व	 त्ाद्ारटे	 आद्र्थक	 द््वकास	 हटे	 महत्वाचती	 जबाबदारती	 द््वकास	 प्रशासनास		
पार	 पाडा्वती	 लागलती.	 एकंदरतीत	 आद्र्थक	 द््वकास	 हा	 द््वकास	 प्रशासनाचा	 मध््वतथी		
गाभ	मानला	जातो.

vi. समाज पररव्त्थिाचटे साधि: द््वकास	प्रशासन	्व	समाज	परर्वत्थन	हटे	अद्भ्न	मानलटे	जातात.	
द््वकास	प्रशासन	हटे	आधदु्नक	काळात	समाजपरर्वत्थनाचटे	महत््वाचटे	साधन	महणून	द््वकद्सत	झालटे	
आहटे.	अद््वकद्सत	्व	द््वकसनशतील	राष्ट्रांमध ट्े	अद्नष्	रूढती,	प्ररा,	परपंरा,	्वटेठद्बगारती,	स्त्रतीदास्,	
जाततीभटेद,	 द्नरक्रता	 ्व	 अज्ान,	 बाल	 कामगार	 प्धतती	 ्व	 दटेह	 व्ापार	 ्ासारख्ा	 अद्नष्	 ्व	
अमान्वती	समस्ांमध ट्े	अडकलटेल्ा	समहुांना	मकु्	करून	द््वषमताद्धष्तीत	समाजाचती	समताद्धद्ष्ठत	
पा्ा्वर	उभारणती	करण्ाचटे,	सामाद्जक,	आद्र्थक	 ््ा्ाचती	प्रसरापना	करण्ाचटे	महान	का ््थ	
द््वकास	प्रशासनास	पार	पाडा्वटे	लागतटे.	त्ा-त्ा	दटेशांमध ट्े	 द्नमा्थण	झालटेलटे	समाजपरर्वत्थनाचटे	
द््वचार	प्र्वाह,	समाजपरर्वत्थनासाठती	कद्टब्ध	झालटेलटे	समाज	्व	आदंोलनटे	्ांचटे	्श	स्व्थस्वती	
द््वकास	प्रशासनाच्ा	भूद्मकटे ्वर	द््वसबूंन	असतटे.	त्ामळुटे 	आधदु्नक	काळात	द््वकास	प्रशासन	हटे	
समाज	परर्वत्थनाचटे	महत््वाचटे	माध्म	मानलटे	जातटे.

नवकास प्रशासिाचती वयाप्ती:

द््वकास	प्रशासनाच्ा	व्ाप्तीमध ट्े	प्रामखु्ानटे	पढुतील	बाबतींचा	समा्वटेश	कटे ला	जातो.

१.	 आद्र्थक	द््वकासाशती	सबंदं्धत	द्नमा्थण	झालटेल्ा	प्रशासनाचा	द््वकास	प्रशासनात	अतंभा्थ्व	होतो.

२.	 द््वकास	का्ा्थच्ा	 हटेतूनटे	 ज्ा	सघंटना	 ्वा	ससंरा	 सरापन	कटे ल्ा	जातात	जसटे	की	 द्न्ोजन	
आ्ोग,	औद्ोद्गक	द््वकास	महामंडळटे ,	इत्ादतीचा	समा्वटेशहती	द््वकास	प्रशासनात	होतो.

३.	 द््वकास	प्रशासन	का ््थद्््वत	करणारा	जो	कम्थचारती	्वग्थ	असतो	त्ाच्ा	व््वसरापनाच्ा	बाबती	हती	
द््वकास	प्रशासनात	समाद््वष्	होतात.

४.	 सामाद्जक	्व	सांसकृद्तक	द््वकासाकररता	जटे	प्रशासन	द्नमा्थण	होतटे	तटेहती	द््वकास	प्रशासनाचाच	
एक	भाग	मानलटे	जातटे.

५.	 द््वकास	प्रशासनास	समोरतील	समस्ा	्व	् ा	समस्ांचटे	उप्ोजन	् ा	सदंभा्थततील	बाबती	हती	द््वकास	
प्रशासनाच्ा	संकलपनटेत	मोडतात.

६.	 द््वकास	प्रशासन	्व	नागररक,	 द््वकास	प्रशासन	्व	सामा््	जनता	्ांचटे	सहसबंधं	हती	 द््वकास	
प्रशासनाततील	महत््वाचा	भाग	ठरतात.
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नवकास प्रशासिाचटे दृनष्कोर:

द््वकास	प्रशासनाचटे	प्रमुख	दृद्ष्कोन	प्रामुख्ानटे	दोन	भागात	्वगथीकृत	कटे लटे	जातात.	त्ांचती	मांडणती	
पढुतील	प्रमाणटे	करता	 ट्ेईल.

१) प्रारनंभक दृनष्कोि:

द््वकास	प्रशासनाचा	जो	प्रारभंतीचा	काळ	होता	त्ा	काळात	द््वकास	प्रशासनात	जटे	दृद्ष्कोन	द््वकद्सत	
झालटे	त्ांचा	समा्वटेश	्ा	दृद्ष्कोनात	कटे ला	जातो.	साधारणतः	१४५०	तटे	१४७०	हा	कालखंड	्ा	
दृद्ष्कोनानुसार	प्रारभंतीचा	कालखंड	गणला	जातो.	्ा	कालखंडात	पाचिात््	राष्ट्रांच्ा	द््वकासातमक	
प्रारुपांना	प्राधा््	दटेण्ात	आलटेलटे	होतटे.	तती	प्रारूपटे	पढुतील	प्रमाणटे	होतती.

i. आनर्थक दृनष्कोि: हा	आद्र्थक	दृद्ष्कोन	प्रामुख्ानटे	द्तसऱ्ा	जगाततील	राष्ट्रांच्ा	द््वकासाच्ा	
हटेतूनटे	 अर्थव््वसरटे्वर	 लक्	 कें द्द्त	 करतो.	 ्ा	 दृष्तीकोनाच्ा	 मतटे	 जलद	 गततीच्ा	
औद्ोद्गकीकरणानटे	 द्तसऱ्ा	 जगाततील	 राष्ट्रती्	 दटेखतील	 जलद	 गततीनटे	 द््वकास	 साध्	 करू	
शकततील.	त्ादृष्तीनटे	द्तसऱ्ा	जगाततील	राष्ट्रांचा	बचततीकरणाचा	सतर	औद्ोद्गकीकरणाकररता	
्वाढद््वणटे	द्ननांत	गरजटेचटे	आहटे.	् ा	दृष्तीकोनाचटे	परुसकतदे	प्रामुख्ानटे	द्तसऱ्ा	जगाततील	राष्ट्रांच्ा	
द््वकासाकररता	 अॅडम	 द्समर,	जटे.	 एस.	 द्गल,	 क्वतींस	 रोजा,	काल्थमाकस्थ	 ्ा	 द््वचार्वंतांच्ा	
द््वचारांना	संदभथी्	मानतात.

ii. प्रसार दृनष्कोि: प्रसार	दृद्ष्कोनाचती	मांडणती	जानटे	ई्वट्थ 	 रोजस्थ	्व	आर.	एस.	इडारती	्ांनती	
कटे लती	आहटे.	 त्ांच्ा	 प्रततीमानास	 ‘द्डफ्जुन	 मॉडटेल'असटे	 महटलटे	 जातटे.	 ्ा	 प्रततीमानानुसार	
मागास	राष्ट्रांच्ा	 द््वकासाकररता	पद्चिमती	औद्ोद्गक	समाजाचटे	 पैसा,	 द््वचार	्व	प्रशासकी्	
प्रद्तमानटे	 ्ांच्ा	 बरोबरतीनटेच	 सामाद्जक	 रचनटेसहती	 स्वतीकारणटे	 अद्न्वा ््थ 	 आहटे.	 त्ाद्श्वा्	
द््वकसनशतील	्व	अद््वकद्सत	राष्ट्रटे	आपलती	प्रगतती	साध्	करू	शकणार	नाहतीत.

iii. मिोवैज्ानिक दृनष्कोर: मनो्ैवज्ाद्नक	दृष्तीकोनाचटे	 प्रमुख	प्र्वक्टे 	 महणून	डटेद्वहड	 मॅकलॅड,	
इनट्थ ,	हटेमटेन	कंुकटे ल,	इंकटे लतीस	्ांचा	उललटेख	कटे ला	जातो.	्ा	दृद्ष्कोनाचटे	समर्थक	प्रामुख्ानटे	
द््वकासाकरता	 व्क्ीच्ा	 अंगती	 असणाऱ्ा	 गणुांच्ा	 द््वकासा्वर	 भर	 दटेतात.	 प्रोतसाहन,	
परर्वत्थन,	कमती	द्न्ंतण,	रचनातमकता	हती	्ा	दृद्ष्कोनाततील	प्रमुख	तत््वटे	मानलती	जातात.

iv. अवलंरि दृनष्कोि: अ्वलंबन	दृद्ष्कोनाचटे	प्रमुख	प्र्वक्टे 	महणून	ए.	जती.	फटे क	्ांचा	उललटेख	
करा्वा	लागटेल.	ए.	जती.	फटे क	्ांच्ा	मतटे	द्तसऱ्ा	जगात	गररबती	्वा	इतर	समस्ांचटे	्वासतव्	हटे	
त्ांचटे	 पाशचात््	 राष्ट्रां्वरतील	 परा्वलंबनातून	 अद्धक	 पककटे 	 झालटे	 आहटे.	 हटे	 परा्वलंबन	
्वसाहत्वाद	 ्व	 न्व्वसाहत्वादाचटे	 दृष््	 स्वरूप	 आहटे.	 ्वसाहत्वादती	 ्व	 नन्वसाहत्वादती	
भूद्मकटे तून	पाशचात््	राष्ट्रांनती	द्तसऱ्ा	जगाततील	राष्ट्रांचटे	जटे	शोषण	कटे लटे	्व	अद्ापहती	शोषण	
करत	आहटेत	त्ातूनच	हती	द््वकसनशतील	्व	अद््वकद्सत	राष्ट्रटे	स्व्थ	क्टेतात	मागासलटेलती	राद्हलती	
आहटेत.
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२) समकालतीि दृनष्कोि

प्रारदं्भक	दृद्ष्कोनातून	मांडलटेल्ा	द््वद््वध	प्रद्तमांनाच्ा	अप्शातून	द््वकास	प्रशासनात	आधदु्नक	्व	
समकालतीन	दृद्ष्कोन	प्रामखु्ानटे	द््वकद्सत	झालटेला	द्दसतो.	१९७०	च्ा	नंतर	हटे	दृद्ष्कोन	द््वकद्सत	
झालटेलटे	द्दसतात.	अभ्ासक	समकालतीन	दृद्ष्कोनाततील	प्रमुख	तत््वांचती	मांडणती	पढुतीलप्रमाणटे	करतात.

१.	 द््वकासाच्ा	द््वद््वध	द्दशा	्व	प्ा्थ्ती	व््वसरा	् ांचटे	अद्सतत्व	समकालतीन	दृद्ष्कोण	प्रसततु	करतो

२.	 सांसकृद्तक	घटकांमध ट्े	पाद्चिमात्करणापटेक्ा	स्वदटेशती	एतदिटेशती्	घटकांना	समकालतीन	दृद्ष्कोन	
प्राधा््	दटेतो.

३.	 द््वकासाचटे	लाभ	शटे्वटच्ा	घटकाप य्ंत	पोहोचद््वणटे	्व	त्ा	कररता	द््वतरणाचती	व््वसरा	अद्धक	
सक्म	करणटे	समकालतीन	दृद्ष्कोनास	आ्वश्क	्वाटतटे.

४.	 समकालतीन	 दृद्ष्कोनात	लोकसहभाग,	ज्ानात	भागतीदारती,	 व्क्ी	 ्व	समूहांच्ा	सदु््वधांमधतील	
प्रगतती	्ा	घटकांना	महत््व	द्दलटे	जातटे.

५.	 द््वकासाच्ा	 क्टेतात	 पाद्चिमात््ां्वर	 द््वसबूंन	 राहण्ाऐ्वजती	 आतमद्नभ्थरतटेस	 प्राधा््	 दटेणटे	 ्व	
स्वातंत््ाचती	स्व्थ	क्टेतात	जोपासना	करण्ास	समकालतीन	दृद्ष्कोन	प्राधा््	दटेतो.

६.	 द्तसऱ्ा	जगाततील	राष्ट्रांच्ा	मागासलटेपणाचटे	एक	महत््वाचटे	कारण	महणून	हा	दृद्ष्कोन	्वाढत्ा	
लोकसखं ट्ेस	 प्रसततु	 करतो.	 द्तसऱ्ा	 जगाततील	 राष्ट्रांचा	 द््वकास	 लोकसखं ट्े्वर	 द्न्तंण	
प्रसराद्पत	कटे ल्ाद्श्वा्	होऊ	शकणार	नाहती	असटे	समकालतीन	दृद्ष्कोनाचटे	मत	द्दसतटे.

नवकास प्रशासिाचया अपयशाचती काररटे

द््वकास	प्रशासनानटे	द्तसऱ्ा	जगाततील	राष्ट्रांच्ा	उभारणतीत	महत््वाचती	भूद्मका	बजा्वलती	असलती	तरती	
अलतीकडच्ा	काळात	द््वकास	प्रशासनाचटे	अप्श	हटे	नजरटेत	भरणारटे	आहटे.	त्ाचती	कारणटे	प्रामखु्ानटे	
पढुतील	प्रमाणटे	सांद्गतलती	जातात.

१) अयोगय धोररटे: द््वकसनशतील	्व	अद््वकद्सत	राष्ट्रांमध ट्े	 द््वकासाकररता	जती	धोरणटे	 द्न्वडलती	
गटेलती	तती	मूलतः	द्न्वडच	चकुीचती	ठरलटेलती	द्दसतटे.	द््वकसनशतील	राष्ट्रांनती	आपल्ा	पररद्सरततीच्ा	
म्ा्थदा	 ्व	 क्मतांचा	 अभ्ास	 न	 करता	 धोरणांचती	 द्न्वड	 कटे लती	 ्वहती	 द्न्वड	 त्ा	 राष्ट्रांच्ा	
पररद्सरततीच्ा	घटकाशती	सम््व्	साधणारती	नवहतती.	त्ामळुटे 	द््वकास	प्रशासनास	मोठ््ा	प्ास	
सामोरटे	जा्वटे	लागलटे	असटे	टतीकाकारांचटे	मत	आहटे.

२) िोकरशाहतीचटे परपंराग्त प्रन्तमाि: द््वकसनशतील	्व	अद््वकद्सत	राष्ट्रांनती	द््वकासाच्ा	्ोजना	
का्ा्थद्््वत	 करण्ाचती	 जबाबदारती	 प्रामखु्ानटे	 परपंरागत	 लोकशाहती	 कडटेच	 सोप्वलती.	 न्वतीन	
द््वकास	 सकंलपना	 ्व	 न्व	 जबाबदाऱ्ांचटे	 भान	 ्ा	 ्वसाहत्वादती	 प्र्वतृ्तती	 द््वकद्सत	 झालटेल्ा	
नोकरशाहती	 व््वसरटेस	 ट्ेणटे	 शक्	 नवहतटे.	 द्श्वा्	 द््वकसनशतील	 राष्ट्रां	 मधतील	 नोकरशाहतीचा	
प्रशासना्वरतील	प्रभा्व	मोठा	असल्ामळुटे 	लोक	द्न्वा्थद्चत	राज्कतदे	हती	त्ांच्ापढुटे	दबुळटे 	ठरताना	
द्दसतात.	एकंदरतीत	नोकरशाहतीचटे	परपंरागत	स्वरूप,	प्रभा्व	्व	 भूद्मका	 द््वकास	प्रशासनाच्ा	
अप्शास	प्रमखु	कारण	ठरताना	द्दसतटे.
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३) साम्ाजयवार्ती वयवसरांचा प्रभाव: ्वासत्वता	आद्श्ा	्व	आद्फका	खंडाततील	राष्ट्रटे	् रुोद्प्न	
पाशचात््	साम्ाज््वाद्ांच्ा	गलुामतीत	दतीघ्थकाळ	होतटे.	् ा	्वसाहत	्वादा	द््वरोधात	जनआंदोलन	
उभटे	 करून	 हती	 राष्ट्रटे	 स्वतंत	 झालती.	 मात	 स्वातंत््ोत्तर	 काळात	 ्ा	 राष्ट्रांनती	 ्वसाहत्वादती	
राष्ट्रांचती	 मुल ट्े,	 प्रद्तमानटेच	 आदश्थ	 मानलती.	 साम्ाज््वादती	 व््वसरटेचती	 आदश्थ	 हती	 द््वकास	
प्रशासनास	 पूरक	 ठरण्ाचती	 शक्ता	 दरुापासत	 आहटे	 जाणती्व	 नव्ानटे	 स्वतंत	 झालटेल्ा	
राष्ट्रांच्ा	 राज्कत्ायंच्ा	 ्व	 प्रशासनकत्ायंच्ा	 ठाई	 नसल्ाकारणानटे	 द््वकास	 प्रशासनाचटे	
प्रद्तमान	अप्शती	ठरलटे.

४) साधिाचंा अभाव: न्वतीन	 उद््मखु	 राष्ट्रांमध ट्े	 ससंाधनटे	 ्व	 साधनटे	 अशती	 दहुटेरती	 कमतरता	
द््वकास	प्रशासनाच्ा	दृष्तीनटे	प्रामखु्ानटे	जाण्वतटे.	अशा	पररद्सरततीत	त्ा	राष्ट्रांना	तंतज्ानाकररता	
्व	ससंाधनांकररता	प्रामखु्ानटे	द््वकद्सत	राष्ट्रांच्ा	मदतती्वरच	अ्वलंबून	राहा्वटे	लागतटे.	द््वकद्सत	
राष्ट्रटे	हती	मदत	करताना	ज्ा	अटती	लादतात	त्ातून	्ा	अद््वकद्सत	राष्ट्रांचटे	एक	प्रकारटे	शोषणच	
होतटे.	हटे	शोषण	महणजटे	न्व	्वसाहत	्वादानटे	द्नमा्थण	कटे लटेलती	एक	प्रकारटे	लटुतीचती	साखळतीच	असतटे.
त्ामळुटेच	द््वकास	प्रशासन	आपल्ा	सराद्नक	अडचणती	लक्ात	घटेऊन	का ््थ	करण्ास	असमर्थ	
बनतटे.	हती	्ा	परकी्	मदततीच्ा	पररणामांचती	शोकांद्तका	हो्.

५) राजकीय इच्ाशक्ीचा अभाव : नव्ानटे	स्वतंत	झालटेल्ा	अद््वकद्सत	्व	द््वकसनशतील	दटेशांना	
लोकशाहती	 शासन	 प्धततीचा,	 का ््थक्म	 प्रशासनाचा	 कोणताहती	 अनभु्व	 पाठतीशती	 नसल्ामळुटे 	
द््वकास	प्रशासनाचटे	प्रद्तमान	राबद््वताना	त्ांच्ा	ठाई	इचछिाशक्ीचा	अभा्व	प्रकषा्थनटे	पढुटे	आला.	
द्तसऱ्ा	जगात	सत्तासरानती	असणारटे	 बहुतांशती	 नटेतटे	 हटे	 दूरदृष्तीचा	अभा्व	 ्व	अपररपक्व	 होतटे.	
त्ातच	राजकी्	अद्सररतटेनटे	्ा	राज्कत्ायंचटे	द््वकासाप्रततीचटे	मनोबल	अद्धक	पररपक्व	होऊ	
नाहती.	मती	द््वकास	प्रशासन	अप्शती	ठरलटे.

६) जि सहभागाचा अभाव: कोणतटेहती	का ््थ	जनतटेच्ा	प्रत्क्	सहभागाद्श्वा्	 पूण्थत्वाला	जाऊ	
शकत	 नाहती	 ्वा	 प्रभा्वतीपणटे	 का्ा्थद्््वत	 होऊ	 शकत	 नाहती.	 भारताततील	 सामदुाद््क	 द््वकास	
का ््थरिम	हटे	्ाचटे	उत्तम	उदाहरण	हो्.	त्ामळुटेच	द््वकास	का्ा्थला	गतती	दटेणटे	जसटे	शासनाचटे	का ््थ	
आहटे	त्ाचप्रमाणटे	हती	गतती	का्म	राखण्ासाठती	द्कंबहुना	तती	्वाढ्वण्ाकररता	जन	सहभागाचती	
द्ननांत	गरज	असतटे.	द्तसऱ्ा	जगाततील	राष्ट्रांमध ट्े	जन	सहभागाचती	् ा	प्रतती	असणारती	उदासतीनता	
द््वकास	प्रशासनाचती	प्रमखु	म्ा्थदा	ठरलटेलती	द्दसतटे.

सारांश,	द््वकास	प्रशासन	हटे	दसुऱ्ा	महा््ुधानंतर	द्नमा्थण	झालटेल्ा	जागद्तक	पररद्सरततीचा	एक	उपा्	
हो्.	शतकानशुतकटे 	्वसाहत्वादती	गलुामतीत	राद्हलटेल्ा	राष्ट्रांना	१९५०	च्ा	दशकात	स्वातंत््	द्मळालटे.	
्ा	नव्ानटे	 स्वतंत	झालटेल्ा	 राष्ट्रांनती	 द््वकासाचती	झटेप	घटेण्ासाठती	पारपंाररक	प्रशासनाच्ा	पलतीकडटे	
जाऊन	न्वटे	प्र्ोग	करण्ाचटे	ठर्वलटे.	त्ातून	द््वकास	प्रशासनाचा	उद्	झाला.	परतं	ुद्तसऱ्ा	जगाततील	
समाज	 समूहांमध ट्े	 असणाऱ्ा	 उद्न्वा,	 अनभु्वाचती	 कमतरता	 ्व	 पाचिात््	 द््वकद्सत	 राष्ट्रांचती	
न्व्वसाहत्वादती	मानद्सकता	्व	भूद्मका	्ा	स्वा्थमळुटे 	द््वकास	प्रशासना्वर	हती	का्मच्ा	काहती	म्ा्थदा	
द्नद्चित	झालटेल्ा	द्दसतात.
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१.४. िवलोक प्रशासि

लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	द््वकास	रिमाततील	एक	महत््वाचा	घटक	महणून	न्वलोक	प्रशासन	सकंलपनटेकडटे	
पाद्हलटे	जातटे.	१९७०	नंतरच्ा	काळात	लोकप्रशासन	शास्त्रात	ज्ा	रिांद्तकारती	घडामोडती	घडल्ा	
त्ात	 न्वलोक	 प्रशासन	सकंलपनटेचटे	 सरान	स्वा्थत	 ्वरचटे	आहटे.	 पारपंाररक	लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	
क्मतटेद््वष्ती	्व	उप्कु्तटेद््वष्ती	अनटेक	प्रश	उपद्सरत	कटे लटे	जात	होतटे.	द््वशटेषतः	अमटेररकन	समाज	्ा	
दृष्तीनटे	अद्धक	स्ंवटेदनशतील	 बनलटेला	 होता.	 त्ामळुटे 	 अमटेररकटे त	लोकप्रशासनाच्ा	 मूलभूत	 द्चतंनास	
अद्धक	्वा्व	द्मळाला.	१९६७	झालती	हनती	सद्मततीनटे	 द्दलटेला	अह्वाल,	त्ाच	्वषथी	 द्िलाडटेद्लि्ा	्व	
द्मनोरिकु	 ट्ेरटे	 झालटेल्ा	 पररषदा,	 ्ा	 पररषदांमधतील	 चचायंचटे	 पूरक	 रुपानटे	 झालटेलटे	 सपंादन,	 ्ातून	
अमटेररकन	तरुण	प्रशासकी्	 द््वचार्वतंांनती	न्वटे	 द््वचारमंरन	घड्ूवन	आणलटे.	 त्ातूनच	लोकप्रशासन	
शास्त्रास	न्वतीन	ताद्त्वक	्व	्ैवचाररक	बैठक	प्राप्	झालती	्व	ल्वकरच	जगाचती	मा््ता	हती	त्ास	प्राप्	झालती.	
हती	न्व	्ैवचाररक	बैठक	महणजटेच	न्वलोकप्रशासन	हो्.	

न्वलोक	प्रशासनाचती	मांडणती	करणाऱ्ा	प्रशासकी्	द््वचार्वतंांनती	लोक	प्रशासनाततील	अनटेक	पारपंाररक	
द््वचार	्व	द्स्धांताना	नाकारून	न्वतीन	मान्वती	्व	सामाद्जक	मूल्ांचती	प्रसरापना	कटे लती.	त्ातून	लोक	
प्रशासनास	 न्वटे	 सामाद्जक	 सदंभ्थ	 ्व	 ध ट्े्	 प्राप्	 झालटे.	 त्ानसुार	 लोक	 प्रशासनात	 ्वसतदु्सरतती	 ्व	
जती्वनमूल्ांना	 आधारभूत	 ठटे्ूवन	 सामाद्जक	 प्रशांचती	 परुटेपूर	 जाणती्व	 शाश्वत	 सामाद्जक	 समस्ा	
सोडद््वण्ासाठती	 प्र्तन	 करणटे	 अद्धक	 महत््वाचटे	 मानलटे.	 प्रशासनात	 मान्व	 ्ा	 घटकास	 न्वलोक	
प्रशासनानटे	 मध््वतथी	 सरान	 द्दलटे.	 पारपंाररक	 प्रशासनाततील	काटकसर	 ्व	का ््थक्मता	 ्ांना	 द्दलटेलटे	
अ्वासत्व	महत््व	कमती	वहा्वटे	अशती	मांडणारटे	लोकप्रशासन	 ‘न्वलोक	प्रशासन'	महणून	सबंोधलटे	जाऊ	
लागलटे.	अशा	प्धततीनटे	न्व	बदु््ध्वाद्ांचटे	आदंोलन	महणून	लोक	प्रशासनात	न्वलोक	प्रशासन	सराद्पत	
झालटे.

िवतीि लोक प्रशासिाचा नवकास व उतरिा्ंतती

न्वतीन	लोक	प्रशासन	हती	सकंलपना	अ्वलोकन	करण्ासाठती	्ा	सकंलपनटेचती	उतरिांतती	्व	 द््वकासाचा	
आढा्वा	पढुतीलप्रमाणटे	मांडता	 ट्ेईल.

i. हिती सनम्तती अहवाल १९६९: द्सरकॅ्जु	 द््वद्ापतीठाततील	 प्रो.	 जॉन	 सती.	 हनती	 ्ांच्ा	
अध्क्तटेखालती	 अमटेररकन	 लोकप्रशासन	 सोसा्टतीनटे	 अमटेररकटे ततील	 द््वद्ापतीठांमध ट्े	 स्वा्त्त	
स्वरूपात	अध्ा्ाचती	सभंा्वना	तपासण्ासाठती	सद्मतती	गद्ठत	कटे लती	होतती.	्ा	सद्मततीनटे	लोक	
प्रशासनाशती	 सबंदं्धत	 समस्ांचा	 द््वशटेषत:	 लोकप्रशासन	 एक	 द््वष्	 की	 द््वज्ान	 प्रशासकी्	
द््वचार्वतं	्व	प्रशासक	्ाततील	अतंर	सशंोधन	हटेतचुा	अभा्व	्ाचटे	अध््न	करून	१९६७	सालती	
आपला	अह्वाल	सादर	कटे ला.	्ा	अह्वालात	लोकप्रशासनाचटे	अभ्ास	क्टेत	अद्धक	 व्ापक	
करण्ा्वर	भर	दटेण्ात	आला.	त्ाच	बरोबर	लोकसटे्वा	द्शक्णाबाबत	सदंभा्थत	राष्ट्रती्	आ्ोगाचती	
सरापना	कटे लती	जा्वती,	जटे	अभ्ासक	लोकसटे्वटेस	्वटेळ	दटेततील	 त्ांच्ासाठती	 द्शष्््वतृ्तती	्ोजना	
असा्वती,	सशंोधन	का्ा्थसाठती	द््वशटेष	आद्र्थक	सहाय्ाचती	तरतूद	करा्वती	्ा	सूचना	अह्वालात	
प्रामखु्ानटे	नमूद	करण्ात	आल्ा.	त्ाच	बरोबर	जॉन	सती	हनती	्ांनती	लोकप्रशासनाततील	प्रमखु	
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चार	 समस्ा	 हती	 मांडल्ा.	 त्ात	 द््वष्ासाठती	आद्र्थक	 द्नधतीचती	 कमतरता	 ्व	 लोकप्रशासन	
समंटेलनटे	्व	पररषदटेचती	कमतरता	्ांचा	समा्वटेश	होता.	्ा	अह्वालानटे	लोक	प्रशासनाचती	भूद्मका	
्ासदंभा्थत	गभंतीरता	पूण्थ	द््वचार	करण्ास	प्र्वतृ्त	कटे लटे.

ii. निलाडटेनलिया समंटेलि: अमटेररकन	 राज्शास्त्र	 पररषद	 ्व	 समाज	 शास्त्र	 पररषदटेच्ा	 सं् कु्	
द््वद्मानटे	द्डसेंबर	१९६९	मध ट्े	जटेमस	लती.	चालस्थबर्थ	्ांच्ा	अध्क्तटेखालती	लोकप्रशासनाचटे	
द्स्धांत	्व	व््वहार	्ा	मध््वतथी	सकंलपनटे्वर	अनसुरून	द्िलाडटेद्लि्ा	 ट्ेरटे	एका	समंटेलनाचटे	
आ्ोजन	करण्ात	आलटे	होतटे.	्ा	समंटेलनात	प्रामखु्ानटे	लोकप्रशासन	शास्त्राततील	द्स्धांत	्व	
व््वहार	 क्टेत	 अभ्ास	 प्धतती	 ्ासदंभा्थत	 चचा्थ	 झालती.	 ्ा	 चचदेतून	 प्रशासकी्	 द््वचार्वतंांनती	
मधतील	लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	 एकूण	स्वरूप	्व	अभ्ास	 द््वष्तीचटे	 ्वाद	प्रकषा्थनटे	 पढुटे	आलटे.	
काहती	 द््वचार्वतंांनती	 लोक	 प्रशासनास	 बौद््धक	 द्चतंनाचटे	 कें द्	 महणून	 प्रसततु	 कटे लटे	 तर	 काहती	
द््वचार्वतं	लोकप्रशासन	हती	कटे ्वळ	एक	प्रद्रि्ा	आहटे	्ा	मता्वर	ठाम	राद्हलटे.	काहती	द््वचार्वतंांनती	
लोकप्रशासनास	प्रशासनाचा	एक	भाग	महणून	मा््ता	दटेण्ास	पसतंती	दश्थ्वलती	तर	काहतींनती	मात	
लोकप्रशासनास	समाजाचा	एक	भाग	मानलटे.	त्ामळुटेच	चालस्थबर्थ	्ांनती	्ा	समंटेलना	सदंभा्थत	
आपलटे	 मत	 नोंद्वताना	 महटलटे	आहटे,	 “आपण	लोकप्रशासनाचटे	 क्टेत	सतीद्मत	कटे लटे	 तर	आपण	
शास्त्रती्	प्धततीचा	उप्ोग	करू	शकतो.”	समंटेलनातून	लोकप्रशासनाचटे	 स्वरूप	 द्नद्चित	होऊ	
शकलटे	 नाहती.	 परतं	ु न्वलोक	 प्रशासनाच्ा	 दृष्तीनटे	 हटे	 समंटेलन	 पा्ाभूत	 ठरलटे.	 ्ा	 समंटेलनानटे	
न्वलोक	प्रशासनाच्ा	मूल्ांना	चालना	द्मळालती.

iii. नमिोबु्क समंटेलि (१९६८): १९६८	 मध ट्े	 द्मनोरिकु	 ट्ेतटे	 लोकप्रशासन	 शास्त्राततील	 तरुण	
प्रशासकी्	 द््वचार्वतंांच्ा	 पढुाकारानटे	 लोकप्रशासनाचती	 समंटेलन	 पार	 पडलटे.	 ्ा	 समंटेलनानटे	
लोकप्रशासन	आत	रिांद्तकारती	बदल	घड्ूवन	आणलटे	्व	न्वलोक	प्रशासनास	सराद्पत	कटे लटे.	्ा	
समंटेलनात	प्रामखु्ानटे	परर्वत्थनशतील	समाजात	लोक	प्रशासनाचती	भूद्मका	का्	असा्वती	्ा्वर	
द््वचार	 मांडला	 गटेला.	 द्मनोरिकु	 समंटेलनाचटे	 सारतत्वटे	 सांगणारा	 फॅकमॅररनतीकृत	 ‘न्वतीन	
लोकप्रशासनाचती	द्दशा:	द्मनोरिकु	पररप्रटेक्’	हटे	न्वतीन	लोकप्रशासनाचटे	तत्व	प्रदद्श्थत	करणारटे	प्ररम	
लटेखन	ठरलटे.	त्ातूनच	परपंरागत	लोकप्रशासनाचती	जागा	न्वतीन	लोक	प्रशासनाला	प्राप्	झालती.	
्वालडो	्ादरम्ान	public	administration	in	time	of	turbulence	हा	ग्ररं	प्रकाद्शत	कटे ला	
जो	न्वलोक	प्रशासनाच्ा	द््वचार	प्रसरापनटेच्ा	दृष्तीनटे	मोलाचा	ठरला.

iv. नमिोबु्क नवि्ततीय संमटेलि १९८८: २०	सपटेंबर	१९८८	मध ट्े	द्मनोरिकु	 ट्ेरटे	लोकप्रशासन	
शास्त्राचटे	 द्द्तती्	संमटेलन	पार	पडलटे.	्ा	संमटेलनानटे	न्वलोक	प्रशासनाचा	द््वसतार	करण्ात	
महत््वाचती	 भूद्मका	 पार	 पाडलती.	 द्द्तती्	 द्मनोरिकु	संमटेलन	 हटे	 व्ाप्ती	 ्व	संकलपनटेच्ा	 दृष्तीनटे	
प्ररम	द्मनोरिकु	संमटेलनापटेक्ा	अद्धक	व्ापक	्व	द््वसताररत	होतटे	असटे	द्दसतटे.	प्ररम	द्मनोरिकु	
संमटेलनात	 कटे ्वळ	 राज्शास्त्राचती	 संबंद्धत	 द््वचार्वंत	 सहभागती	 होतटे	 तर	 द्द्तती्	 द्मनोरिकु	
संमटेलनात	 मात	 राज्शास्त्राबरोबरच	अर्थशास्त्र,	 ्ोजना	 शास्त्र,	 इद्तहास,	 नतीतती	 द््वश्टेषक,	
समाजशास्त्र	इत्ादती	 द््वष्ांचटे	तज्	हती	सहभागती	झालटे	होतटे.	प्ररम	संमटेलनात	लोकप्रशासन	
शास्त्राततील	 मूल्,	सामाद्जक	समानता,	परर्वत्थन	्व	प्रासंद्गकता	्ा	घटकां्वर	भर	दटेण्ात	
आला	होता	तर	 द्द्तती्	संमटेलनात	मात	नटेतृत्व,	संद््वधाद्नकता	 द््वद्ध्वत	संदभ्थ,	औद्ोद्गक	
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द्नतती	्व	आद्र्थक	संदभायंना	प्राधा््	दटेण्ात	आलटे.	प्ररम	संमटेलनात	मुख्तः	अद्धकारती	तंतती्	
द््वरोधती	 भूद्मका	 घटेण्ात	 आलती	 तर	 द्द्तती्	 संमटेलनात	 समाज	 ्व	 व््वहारतीक	 द््वज्ानात	
लोकप्रशासनाच्ा	्वाढत्ा	भूद्मकटे च्ा	बाजूनटे	कौल	दटेण्ात	आला.	प्ररम	संमटेलनात	प्रामुख्ानटे	
सामाद्जक	 परर्वटेश	 पूण्थतः	सरकार	 द््वरोधती	 होता.	लोक	 प्रशासनानटे	 महत्वाच्ा	सामाद्जक	
द््वष्ात	 सद्रि्ता	 दाख्वण्ासाठती	 पढुाकार	 घटेण्ाचती	 आ्वश्कता	 प्रद्तपादन	 करण्ात	
आलती	तर	द्द्तती्	संमटेलनात	मात	सामाद्जक	्वाता्वरण	्व	राज्ाच्ा	सहभागा्वर	जोर	दटेण्ात	
आला.	एकंदरतीत	प्ररम	द्मनोरिकु	संमटेलनात	मूलभूत	रिांद्तकारती	द््वकासाच्ा	द््वचारा्वर	भर	
होता	तर	द्द्तती्	द्मनोरिकु	संमटेलन	नागररक	सहभाग,	व््वहाररकता	्व	मूलभूत	परर्वत्थनास	
प्राधा््	दटेताना	द्दसतटे.अशा	प्धततीनटे	द्द्तती्	संमटेलनानटे	न्वलोक	प्रशासनाचा	द््वचार	अद्धक	
द््वसतृत	करण्ात	महत््वाचती	भूद्मका	बजा्वलती.

v. नमिोबु्क ्तृ्ततीय समंटेलि २००८: द्मनोरिकु	ततृती्	समंटेलन	हटे	दोन	टपप्ात	आ्ोद्जत	करण्ात	
आलटे	होतटे.	३	तटे	५	सपटेंबर	२००८	हा	पद्हला	टपपा	होता.	् ात	एकूण	५६	प्रशासकी्	द््वचार्वतं	
सहभागती	झालटे.	्व	दसुरा	टपपा	६	तटे	९	सपटेंबर	्ात	एकूण	३००	प्रसता्वा्वर	चचा्थ	होऊन	८०	
प्रसता्व	स्वतीकृत	करण्ात	आलटे.

्ा	समंटेलनाचती	मध््वतथी	सकंलपना	लोक	प्रशासन	्व	सा्व्थजद्नक	आद्ण	्ैवद्श्वक	लोकसटे्वा	्ांचटे	भद््वष््	
अशती	होतती.	द्सरकॅ्जु	द््वद्ापतीठाततील	प्राध्ापक	रोसमॅरती	ओ'	लटेरती(Rosemary	O'	Leary)	्ांनती	्ा	
समंटेलनाचती	अध्क्ता	कटे लती.	 ्ा	समंटेलनास	प्रामखु्ानटे	अमटेररकन	अर्थव््वसरटेस	लागलटेलती	उतरतती	
कळा	्व	जागद्तक	दहशत्वादाच्ा	प्रभा्वाचती	पाश्व्थभूमती	होतती.	्ा	समंटेलना्वर	जागद्तकीकरणाचा	मोठा	
प्रभा्व	राद्हला.	्ा	समंटेलनात	प्रामखु्ानटे	लोकशाहती	्व	प्रदश्थन	 व््वसरापन,	माद्हतती	 तंतज्ान	आद्ण	
व््वसरापन,	जागद्तकीकरण	्व	तलुनातमक	पररप्रटेक््,	 पारदश्थकता	आद्ण	उत्तरदाद््त्व	्ासारख्ा	
द््वष्ां्वर	प्रामखु्ानटे	चचा्थ	घडून	न्वलोक	प्रशासनाचा	आश्	अद्धक	सम्ृध	करण्ाचा	प्र्तन	करण्ात	
आला.	 ्ा	 समंटेलनात	 लोकप्रशासनाचती	 एक	 नव्ानटे	 व्ाख्ा	 प्रसततु	 कटे लती	 गटेलती.	 'a	 socially	
embedded	 process	 of	 collective	 relationships,	 dialogue	 and	 action	 to	 promote	
human	flourishing	for	all’	्ा	व्ाख्टेनटे	लोकप्रशासनाचती	अभ्ास	कक्ा	रंुदा्वलती.

िवतीि लोकप्रशासिाचती वैनशष््टयटे

न्वलोक	प्रशासनाच्ा	्वरतील	उतरिांतती	 ्व	 द््वकासातून	काहती	 ्ैवद्शष्् ट्े	 सपष्	होतात.	तती	 पढुतीलप्रमाणटे	
मांडता	 ट्ेततील.

i. पररनसर्ततीसापटेक्ष रर्ल: न्वलोक	प्रशासन	पररद्सरतती	सापटेक्	बदलांना	प्राधा््	दटेताना	द्दसतटे.	
सामाद्जक,	राजकी्,	आद्र्थक	पररद्सरततीत	ज्ा	्वटेगानटे	बदल	होत	आहटेत	त्ाच	्वटेगानटे	लोक	
प्रशासनानटेहती	आपल्ा	 मानदडंाचा	 द््वकास	कटे ला	 पाद्हजटे	 ्ासाठती	 न्वलोक	प्रशासन	आग्रहती	
द्दसतटे.

ii. िागररकाचंती भागतीर्ारती: न्वलोक	प्रशासनात	द्नण्थ्	प्रद्रि ट्ेसाठती	लोकप्रद्तद्नधतीत्वाच्ा	तत््वास	
अद्धक	प्राधा््	द्दलटेलटे	आहटे.	प्रशासनात	नागररकांचती	भागतीदारती	अद्धकाद्धक	असा्वती	्ासाठती	
न्वलोक	प्रशासन	कद्टब्ध	द्दसतटे.
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iii. सघंटिटे्त सरंचिातमक रर्ल: न्वलोक	प्रशासन	सघंटनटेच्ा	रचनटेत	अअद्धकापद	परपंरटेच्ा	
तत््वास	 असलटेलटे	 महत््व	 नाकारून	 प्रशासन	 का्ा्थततील	 कठोरता	 कमती	 करण्ाच्ा	 तत््वास	
प्राधा््	दटेतटे.	त्ासाठती	न्वलोक	प्रशासनात	छिोट््ा	छिोट््ा	द््वकें द्द्त	्व	ल्वद्चक	स्वरूपाच्ा	
अद्धकारपद	परपंरटेच्ा	रचनटेचती	कलपना	मांडलटेलती	आहटे.

iv. ्तटसर्ता व रांनधलकीचा समनवय: न्वलोक	प्रशासन	सटे्वक	्वगा्थच्ा	दृष्तीनटे	तटसरता	्व	
बांद्धलकी	 च्ा	 तत्वात	 सम््व्	 साधण्ाचा	 प्र्तन	 करतो.	 न्वतीन	 लोक	 प्रशासनाच्ा	
तत््वानुसार	 सटे्वक	 ्वगा्थत	 तटसरता	 असा्वती	 परतंु	 सामाद्जक	 ्व	 इतर	 ततसम	 उपरिमांचती	
अंमलबजा्वणती	 करताना	 हटे	 तटसरतटेचटे	 आ्वरण	 नाकारण्ाचती	 हती	 तटे्वढतीच	 गरज	 आहटे.		
कारण	 त्ामुळटे 	 प्रशासकी्	 अद्धकारती	 ्वगा्थस	 सद्सद्द््वटेक	 ब्ुधतीचा	 ्वापर	 करण्ाचती	 संधती		
प्राप्	 होतटे	 ्व	 द्तचा	 अद्धक	 पररणामकारक	 ्वापर	 दबु्थल	 घटकांच्ा	 ्ोजनांना	 का्ा्थ द्््वत	
करण्ासाठती	होतो.

िव लोकप्रशासिाचती उनदिष्टे अरवा लक्ष

्वालडो	्ा	द््वचार्वतंानटे	न्वलोक	प्रशासनाचती	लक्	सपष्	करताना	असटे	महटलटे	आहटे	की,	“न्वतीन	लोक	
प्रशासन	आदश्थ्वादती	द्स्धांत	ताद्त्वक	सामाद्जक	प्रद्तब्धता	्व	सद्रि्ता	्ादृष्तीनटे	एक	प्रकारचा	घोष	
आहटे.”	 न्वलोक	 प्रशासनाचती	 उद्दिष्टे	 द््वचार्वतंांनती	 द््वद््वध	 स्वरूपात	 मांडलती	 असलती	 तरती	 न्वलोक	
प्रशासनाचती	प्रामखु्ानटे	पढुतील	चार	उद्दिष्टे	मा््ता	प्राप्	झालटेलती	द्दसतात.

i. प्रासनंगक्ता: द्स्धांत	्व	तत््वज्ानाच्ा	दृष्तीनटे	प्रासदं्गकता	हा	घटक	अद्तश्	महत््वपूण्थ	मानला	
जातो.	कारण	द्स्धांत	जोप य्ंत	प्रचद्लत	पररद्सरततीत	लागू	होत	नाहती	्व	त्ाचती	व्ा्वहाररक	ता	
द्स्ध	होत	नाहती	तोप य्ंत	तटे	द्स्धांत	अपूण्थच	राहतात.	त्ामळुटे 	द्स्धांताला	अनभु्व	मा््ता	प्राप्	
करून	दटेण्ासाठती	त्ा	 द्स्धांताचती	प्रसततु	 द्सरततीमध ट्े	प्रासदं्गकता	असणटे	अत्तं	आ्वश्क	
असतटे.	त्ासाठती	लोकप्रशासन	शास्त्रज्ांनती	सामाद्जक	प्रश	सोड्वण्ासाठती	त्ाचती	पररपूण्थ	जाण	
्व	भान	ठटे्वा्वटे	असटे	न्वलोक	प्रशासनाच्ा	समर्थकांना	 ्वाटतटे.	कारण	प्रशासनास	सामाद्जक	
पररद्सरततीत	प्रत्क्	का ््थ	करा्चटे	असतटे.	अशा्वटेळती	शास्त्रती्	ज्ानाबरोबरच	ज्ा	सामाद्जक	
पररद्सरततीमध ट्े	 का ््थ	 करा्चटे	 आहटे	 त्ा	 समाजाततील	 सामाद्जक,	 सांसकृद्तक,	 आद्र्थक	 ्व	
राजकी्	 पररद्सरततीचटे	 सम्क	आकलन	 हती	 आ्वश्क	 असतटे.	 त्ामळुटेच	 लोक	 प्रशासनानटे	
‘समाज	सबंधं	 दृद्ष्कोन'	अगंतीकारण्ाचती	आ्वश्कता	 न्वलोक	 प्रशासनास	 प्रकषा्थनटे	 भासतटे.	
एकंदरतीत	परपंरागत	लोक	प्रशासनानटे	का ््थकुशलतटेस	आपलटे	उद्दिष्	मानलटे	होतटे	तर	न्वलोक	
प्रशासन	प्रासदं्गकतटेस	आपलटे	लक्	मानतो.

ii. मयूलय: न्वलोक	प्रशासन	मूल्ांना	आपला	मूलभूत	आधार	मानतटे	मूल्ांपासून	लोकप्रशासन	
तटसर	राहू	शकत	नाहती	हती	भूद्मका	न्वलोक	प्रशासन	शास्त्रज्ांनती	सरुु्वाततीपासूनच	सातत्ानटे	
मांडलटेलती	आहटे.	अमटेररकटे ततील	ब्ुधतीजती्वती	्वगा्थनटेहती	्ा	नैद्तक	बांद्धलकीच्ा	तत््वास	मा््ता	
द्दलती.	 न्वलोक	 प्रशासनानटे	 प्रशासकी्	 का्ा्थच्ा	 द््वसताराबरोबरच	 सा्व्थजद्नक	
पदाद्धकाऱ्ांच्ा	का्ा्थत	स्ुधा	नैद्तक	द्तच्ाप्रतती	जागतृती	आ्वश्क	मानतो.	्ासाठती	न्वतीन	
लोक	प्रशासनात	उत्तरदाद््त्व	्व	द्न्ंतणाच्ा	तत््वास	महत््व	दटेण्ात	आलटे	आहटे.	आदश्थ	्कु्	
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आश्	घटेऊन	प्रशासनाचटे	का ््थ 	कटे लटे	जा्वटे	्ासाठती	न्वलोक	प्रशासन	शास्त्रज्	आग्रहती	आहटेत.	
फटे डररकसन	संदभा्थत	महणतात,	“लोकप्रशासन	कमती	सा्व्थजद्नक	परतंु	जासत	जनताद्भमुख	
असा्वटे,	कमती	्वण्थनातमक	पण	जासत	उपदटेशातमक	असा्वटे,	कमती	संघटन	प्र्वण	परतंु	जासत	
जन	प्रभा्व	प्र्वण	असा्वटे,	कमती	तटसर	परतंु	जासत	आदश्थ	्कु्	असा्वटे	्वतटे	शास्त्रती्	असा्वटे.”	
एकंदरतीत	पारपंररक	लोक	प्रशासनात	का ््थ 	पार	पाडण्ास	अद्धक	महत््व	द्दलटे	जात	होतटे	मात	
न्वलोक	प्रशासनानटे	का ््थ 	पार	पाडताना	काहती	मूल्	्व	आदशायंना	प्रमाण	मानण्ाचटे	आपलटे	
लक्	द्नद्चित	कटे लटे.

iii. समाि्ता: परपंरा्वादती	लोकप्रशासन	हटे	एकूणच	द्सरद्तशतीलतटेला	प्राधा््	दटेत	होतटे.	न्वलोक	
प्रशासन	समाजाततील	दबु्थल	घटकांना	प्रतती	अद्धक	स्ंवटेदनशतीलतटेचा	आग्रह	धरतटे.	दबु्थल,	दद्लत,	
मद्हला	 अशा	 ्वदं्चत	 समूहाच्ा	 उतरानासाठती	 ्व	 समाजात	 ््ा्	 ्व	 समानतटेच्ा	 तत्वाचती	
प्रद्तष्ठापना	 करण्ासाठती	 प्रशासनानटे	 पढुाकार	 घ्ा्वा	 असटे	 न्वलोक	 प्रशासन्वाद्ांना	 ्वाटतटे.	
समाजाततील	 स्व्थ	 ्वगायंचा	 द््वकास	 झाल्ाद्श्वा्	 समाजाचा	 स्वायंद्गन	 द््वकास	 साध्	 होऊच	
शकणार	 नाहती	 असटे	 न्वलोकप्रशासन्वाद्ांचटे	 मत	आहटे.	 प्रशासकी्	 का्ा्थद्ारटे	 सामाद्जक	 ्व	
आद्र्थक	 समता	 प्रसराद्पत	 करून	 समाजाततील	 उपटेद्क्त	 ्वगा्थस	 ््ा्	 द्दला	 जाऊ	 शकतो.	
सामाद्जक	्व	आद्र्थक	द्पळ्वणूकीपासून	त्ांचटे	सरंक्ण	कटे लटे	जाऊ	शकतटे.	त्ासाठती	प्रशासनानटे	
शोद्षतांच्ा	बाजू	घटेणारा	्वाज्वती	दृद्ष्कोन	अगंतीकारण्ाचती	गरज	आहटे	असटे	न्वलोक	प्रशासन	
शास्त्रज्ांचटे	 मत	 द्दसतटे.	 एच.	जती.	फटे डररकसन	्ा	सदंभा्थत	 महणतात,	 “लोक	प्रशासनानटे	स्व्थ	
सामाद्जक	तटुती	 दूर	करण्ासाठती	का ््थ	कटे लटे	पाद्हजटे.	मकु्पणटे	समाजाततील	उपटेद्क्त	घटकांचती	
बाजू	घटेतलती	पाद्हजटे.	त्ासाठती	प्रशासनानटे	कृद्तप्र्वण	बनलटे	पाद्हजटे.	एकंदरतीत	प्रशासनानटे	जर	
््ाय्	भूद्मका	घटेतलती	तर	समाजाततील	अनटेक	समस्ा	सटुण्ास	मदत	होईल	असटे	न्वलोक	
प्रशासन	शास्त्रज्ांना	्वाटतटे.

iv. पररव्त्थि: प्रचद्लत	समाजव््वसरटेत	द््वधा्क	परर्वत्थन	घड्ूवन	आणणटे	हटे	न्वलोक	प्रशासनाचटे	
एक	 महत््वाचटे	 लक्	आहटे.	 समतटेसाठती	 ्व	 ््ा्ाच्ा	 प्रसरापनटेसाठती	 प्रशासनानटे	 गद्तमान	 होणटे	
महणजटे	परर्वत्थनासाठती	का ््थरत	होणटेच	असतटे.	 त्ामळुटे 	परर्वत्थन	हटे	प्रशासनाचटे	उद्दिष्	असलटे	
पाद्हजटे	 असटे	 न्व	 लोक	 प्रशासन	 शास्त्रज्ांना	 ्वाटतटे.	 द्मनोरिकु	 समंटेलनात	 ्ा	 दृष्तीनटे	 व्ापक	
प्रमाणात	 द््वचार	 द््वद्नम्	करण्ात	आला	होता.	समाजात	शद्क्शालती	असणाऱ्ा	प्रसराद्पत	
हतीत	सबंधंती	 गटांद््वरोधात	 घटेण्ाचती	 क्मता	 लोक	 प्रशासनात	 द्नमा्थण	 वहा्व्ास	 ह्वती	 ्ासाठती	
न्वलोक	प्रशासन	आग्रहती	आहटे.	्ासाठती	न्वलोक	प्रशासन	समाजपरर्वत्थनासाठती	न्वतीन	द््वचार,	
प्र्तन	्व	साधनांना	स्वतीकारण्ास	प्राधा््	दटेतटे.	लोक	प्रशासनानटे	कटे ्वळ	सूचना	दटेऊन	चालणार	
नाहती	तर	त्ा	दृष्तीनटे	प्रशासनानटे	समाज	पनुद्न्थमा्थणाच्ा	का्ा्थत	स्वतः	हती	सहभागती	वहा्वटे	लागटेल	
असटे	न्वलोक	प्रशासन	्वाद्ांना	्वाटतटे.	न्वलोक	प्रशासनात	नव्ानटे	 द्नमा्थण	झालटेलती	 द््वकास	
प्रशासनाचती	 सकंलपना	 आज	 द््वकसनशतील	 राष्ट्रांच्ा	 एकूण	 द््वकासाच्ा	 दृष्तीनटे	 महत््वाचती	
भूद्मका	बजा्वत	आहटे.	कास	प्रशासनाच	द््वकासाचती	्व	परर्वत्थनाचती	द्कम्ा	घड्ूवन	आणू	शकतटे	
असा	द््वश्वास	द््वकसनशतील	राष्ट्रांमध ट्े	द्नमा्थण	झाला	आहटे.
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परपंरागत	लोकप्रशासन	्व	१९७०	नंतरच्ा	काळात	उद्ास	आलटेला	न्वलोक	प्रशासनाचा	झालटेला	
द््वचार	्ाततील	मूलभूत	स्वरुपाचा	िरक	पढुतील	मदुद््ांच्ा	आधारटे	सांगता	 ट्ेईल.

i. उदिटेश: परपंरागत	लोकप्रशासन	्व	न्वलोक	प्रशासनात	उदिटेशाच्ा	सदंभा्थत	मूलभूत	स्वरुपाचा	
िरक	 आढळून	 ट्ेतो.	 द्मतव््	 ्व	 का ््थकुशलता	 प्रशासनात	 सदु्नद्चित	 करणटे	 हटे	 परपंरागत	
लोकप्रशासनाचटे	प्रधान	उद्दिष्	आहटे	तर	न्वलोक	प्रशासनानटे	आपल्ा	लक््ा	मध ट्े	सामाद्जक	
््ा्ाच्ा	प्राप्तीसाठती	का ््थकुशल	तटे	बरोबरच	द्मतव््ास	प्राधा््	द्दलटेलटे	आहटे.

ii. क्षटेत्र: लोकप्रशासन	 ्व	 न्वलोक	 प्रशासनात	 अभ्ास	 शटेत	 सदंभा्थत	 हती	 मोठा	 िरक	 द्दसतो.	
पारपंाररक	 लोक	 प्रशासनात	 लोक	 प्रशासनाचा	 सकुंद्चत	 दृद्ष्कोन	 प्रभा्वती	 द्दसतो.	 जो	
व््वसरा्वादती	दृद्ष्कोनातून	लोकप्रशासनास	धोरण	 द्रि्ां््व्ाप य्ंत	सतीद्मत	ठटे्वतो.	न्वलोक	
प्रशासनाचा	दृष्तीकोन	मात	अभ्ास	क्टेताच्ा	सदंभा्थत	व्ापक	आहटे.	त्ामळुटे 	न्वलोकप्रशासनानटे	
आपलती	 व्ाप्ती	 धोरण,	 द्रि्ा््व्,	 धोरण	 द्नमा्थण	 तटे	 धोरण	 मूल्ांकनाप य्ंत	 द््वसततृ	कटे लटेलती	
द्दसतटे.

iii. सत्ासरंधं: पारपंाररक	लोकप्रशासन	 ्व	 न्वलोक	 प्रशासनात	सत्ता	 सबंधंाच्ा	 रचनटे्वरूनहती	
मूलभूत	स्वरूपाचटे	भटेद	आढळतात.	पारपंाररक	लोक	प्रशासन	कटे ्वळ	व््वसरापकांच्ा	का्ा्थसच	
प्रशासन	मानतटे.	न्वलोक	प्रशासन	मात	स्व्थच	का्ायंना	प्रशासकी्	का्ा्थचा	दजा्थ	दटेतात	्वहती	
का ््थ	जनद्हताच्ा	दृष्तीनटे	अद्न्वा ््थ	आहटेत	असटेहती	सपष्	करतात.

iv. राजकारर: पारपंाररक	लोकप्रशासन	्व	न्वलोक	प्रशासनात	राजकारण	्व	प्रशासन	सहसबंधंा	
सदंभा्थत	हती	्वटेगळा	दृद्ष्कोन	अद्सतत्वात	असलटेला	द्दसतो.	पारपंाररक	लोकप्रशासन	राजकारण	
्व	प्रशासन	्ांच्ा	अलगतीकरणा्वर	भर	दटेतटे	न्वलोक	प्रशासन	मात	राजकारण	्व	प्रशासन	्ांच्ा	
एकीकरणास	प्राधा््	दटेताना	द्दसतटे.

v. मयूलय व िैन्तक्ता: पारपंाररक	लोकप्रशासन	शास्त्रती्तटेच्ा	कसोटतीसाठती	लोकप्रशासनात	मूल्	
्व	 नैद्तकता	्ासारख्ा	बाबतींना	कोणतटेहती	सरान	असता	कामा	न ट्े	अशती	ठाम	 भूद्मका	घटेतटे.	
न्वलोक	प्रशासन	मात	मूल्ांपासून	लोकशासन	तटसर	राहूच	शकत	नाहती	असटे	सपष्पणटे	जाहतीर	
करतटे.

vi. सवरूप: पारपंाररक	लोकप्रशासनाचटे	स्वरूप	हटे	साधारणतः	ससंरागत	्व	औपचाररक	स्वरूपाचटे	
आढळतटे.	 न्वलोकप्रशासनाचटे	 स्वरूप	 मात	 ससंरागत	 ्व	 औपचाररकतटेच्ा	 तत्वाबरोबरच	
अनौपचारतीकतटेसहती	सामा्ूवन	घटेताना	द्दसतटे.

vii. आ्ंतरनवद्ाशाखतीय सरंधं: पारपंाररक	लोकप्रशासन	इतर	सामाद्जक	शास्त्रांशती	िटकून	्वागत	
होतटे	्वा	त्ाचती	भूद्मका	काहतीशती	अलगता्वादाचती	होतती	असटे	द्दसतटे.	लोकप्रशासन	्ाचा	कटे ्वळ	
व््वसरापनाशती	सबंधं	आहटे	असटे	पारपंाररक	लोक	प्रशासनात	प्र्वाह	प्रभा्वती	होतटे.	त्ामळुटे 	लोक	
प्रशासन	हटे	एकाकी	असणारटे	शास्त्र	अशती	ओळख	द्नमा्थण	झालती	होतती.	न्वलोक	प्रशासनानटे	मात	
लोकप्रशासनाचती	 एकाकी	ओळख	पसूुन	लोकप्रशासन	हटे	समकालतीन	प्रशासन	असून	 त्ाचा	
इतर	सामाद्जक	शास्त्रांचती	द्नकटचा	सबंधं	आहटे	हटे	सपष्	कटे लटे.
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viii. पररभाषा: पारपंाररक	 लोकप्रशासन	 ्व	 न्वलोक	 प्रशासन	 ्ांचती	 पररभाषा	 हती	 द््वद्भ्न	आहटे.	
पारपंाररक	लोक	प्रशासनाच्ा	परतीभाषटेनसुार	लोकप्रशासनात	कटे ्वळ	शासकी्	प्रशासनाच्ा	
का्ा्थचा	समा्वटेश	होतो	तर	न्वलोक	प्रशासन	्वादती	पररभाषटेत	लोकप्रशासनात	शासकी्	प्रशासन	
का्ा्थबरोबरच	खाजगती	 क्टेता्वर	आधाररत	 सा्व्थजद्नक	सटे्वा,	 स्व्संटे्वती	 ससंरांचती	 सा्व्थजद्नक	
का ््थ	इत्ादतींचाहती	समा्वटेश	होतो.

ix. रचिा: पारपंाररक	लोकप्रशासन	्व	न्वलोक	प्रशासनाचती	रचनाहती	्वटेग्वटेगळ्ा	तत््वांना	प्राधा््	
दटेणारती	आहटे.	लोक	प्रशासनाच्ा	रचनटेद््वष्ती	पारपंाररक	लोकप्रशासन	्व	न्वलोक	प्रशासनात	
मूलभूत	स्वरूपाचटे	भटेद	आहटेत.	पारपंाररक	लोकप्रशासन	अद्धकारपदपरपंरटेच्ा	तत््वास	्व	ताठर	
्व	कें द्द्त	स्वरूपास	प्राधा््	दटेतटे	तर	न्वलोक	प्रशासन	अगदती	्ा	उलट	ल्वद्चक	पदसोपान	्व	
द््वकें द्द्त	स्वरूपाच्ा	रचनटेस	महत््वाचटे	मानतटे.

साराशं

लोकप्रशासन	हटे	एक	द््वकद्सत	सामाद्जक	शास्त्र	आहटे.	त्ाचा	द््वकास	द्नरतंर	चालू	आहटे.	८८७	पासून	
१९७०	 चा	 कालखंड	 हा	 साधारणत:	 पारपंाररक	 लोक	 प्रशासनाचा	 कालखंड	 मानला	 जातो.	 ्ात	
लोकप्रशासन	शास्त्राचती	पा्ाभरणती	होण्ाबरोबरच	त्ाच्ा	शास्त्रती्तटे	्वरहती	प्रशद्च्ह	उपद्सरत	कटे लटे	
गटेलटे.	परतं	ु्ा	सकंटाच्ा	काळातूनहती	लोकप्रशासन	पु् हा	शास्त्रती्तटेच्ा	कसोटती्वर	उतरण्ास	द्स्ध	
झालटे.	शास्त्रती्तटेच्ा	कसोट््ांचा	अद्तरटेक	होऊ	लागल्ानंतर	पारपंाररक	लोक	प्रशासनास	आवहान	
दटेणारती	मूल्	्वादती	तरुणाई	न्वलोक	प्रशासनाच्ा	स्वरूपात	व्क्	झालती.	१९७०	च्ा	नंतर	चा	काळ	
हा	 न्वलोक	 प्रशासनाचा	काळ	 मानला	 जातो.	 न्वलोक	 प्रशासन	 ्वाद्ानटे	 लोक	 प्रशासनाचा	आश्	
अद्धक	सम्ृध	कटे ला.	एकूणच	लोकप्रशासनास	हती	त्ामळुटे 	अद्धक	व्ापकता	्व	मान्वकटे द््द्तता	आलती	
्ा	द्नष्कषा्थप्रत	आपण	 ट्ेतो.

१.५. साव्थजनिक खाजगती भागतीर्ारती

आधदु्नक	काळाततील	बदलांचा	्वटेग	स्व्थच	क्टेतात	्वाढला.	त्ा	प्रमाणात	राज्ाच्ा	का ््थ	क्टेतातहती	्वाढ	
झालती.	एका	द््वद्शष्	म्ा्थदटेप य्ंत	्ा	बदलांच्ा	्वटेगाचा	सामना	करण्ात	राज्ससंरटेच्ा	्श	आलटे.	मात	
समकालतीन	सदंभा्थत	मान्वती	समूहाच्ा	सभो्वताल	द््वज्ान	-	तंतज्ानानटे	्व	जागद्तकीकरणाच्ा	प्रद्रि ट्ेनटे	
द्दलटेला	्वटेग	हा	मान्वती	समाजाच्ा	इद्तहासाततील	स्वा्थत	्वटेग्वान	घडामोडतींच्ा	कालखंडात	समकालतीन	
सदंभायंना	अतंभू्थत	करत	आहटे.	्ा	स्व्थ	बदलांच्ा	प्रद्रि ट्ेनटे	्व	जनसामा््ांच्ा	अपटेक्टेनटे	शासन	सत्तटे्वरचटे	
ताण	 ्वाढत	 गटेलटे.	 नागरती	समूहाच्ा	 मागणतीच्ा	 तलुनटेत	 परु्वठा	करण्ात	शासनाचती	 दमछिाक	 होऊ	
लागलती.	 त्ामळुटे 	 प्रशासनास	 ्ा्वर	 न्वटे	 उपा्	 शोधणटे	 आ्वश्क	 ठरलटे.	 ्ा	 न्वतीन	 ्व	 ्वटेगळटे 	 माग्थ	
शोधण्ाच्ा	प्रद्रि ट्ेतूनच	जती	 द््वद््वध	प्रद्तमानटे	पढुटे	आलती	त्ाततील	सा्व्थजद्नक-खाजगती	भागतीदारती	चटे	
प्रद्तमान	हटे	एक	महत्वाचटे	प्रद्तमान	हो्.	
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साव्थजनिक - खाजगती भागतीर्ारती चा इन्तहास 

सा्व्थजद्नक	 -	खाजगती	भागतीदारती	 हा	 दृद्ष्कोन	अगदती	अलतीकडचा	 ्वाटत	असला	तरती	सा्व्थजद्नक	 -	
खाजगती	भागतीदारती	कलपनटेचा	इद्तहास	इ.स.	सोळाव्ा	शतकाप य्ंत	मागटे	जातो	इस्वती	सन	सोळाव्ा	्व	
सतराव्ा	शतकात	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	 प्रद्तमा	ना	 च्ा	माध्मातून	फा्स	मध ट्े	 मोठ््ा	
प्रमाणात	रसतटे	्व	पलुांचती	द्नद्म्थतती	करण्ात	आल्ाचटे	दाखलटे	अभ्ासकानती	दाख्ूवन	द्दलटेलटे	द्दसतात.	
द्रिटनमध ट्ेहती	१८	तटे	 २०	 च्ा	 दरम्ान	खाजगती	सा्व्थजद्नक	क्टेत	भागतीदारती	सहा	 कंप््ांच्ा	 पाणती	
परु्वठा	 क्टेताततील	 भागतीदारतीनटे	 द्स्ध	 होतटे.	 एकोद्णसाव्ा	 शतकाच्ा	 प्रारभंती	 अमटेररकटे तहती	 पाणती	
व््वसरापनाचटे	का ््थ	्ाच	प्रद्तमानाच्ा	आधारटे	चालताना	द्दसत	होतटे.	१९९२	मध ट्े	इंगलंडमध ट्े	सरुू	
झालटेलती	खाजगती	द््वत्ताचती	(PFI)	हटेहती	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	चटे	उत्तम	उदाहरण	हो्.

एकोद्णसाव्ा	 शतकात	 भारतातहती	 सा्व्थजद्नक	 खाजगती	 भागतीदारतीचटे	 काहती	 मोजकटे 	 परतं	ु महत््वाचती	
उदाहरणटे	आढळतात.	उदा.	१८५३	मध ट्े	का्ा्थद्््वत	झालटेलटे	बॉमबटे	तटे	ठाणटे	हती	रटेल्वटे	का्ा्थद्््वत	करणारती	
द	ग्रटेट	इंद्ड्न	पटेद्न्सलुर	रटेल्वटे	कंपनती,	१८७४	चती	बॉमबटे	ट्राम	्वटे	कंपनती,	२०	व्ा	शतकाच्ा	प्रारभंती	
मुंबई	 ्व	कोलकता	 ट्ेरटे	 चाल्वलटे	जाणारटे	ऊजा्थ	 द्नद्म्थतती	 ्व	 द््वतरण	 कंप््ा	्ा	सा्व्थजद्नक	खाजगती	
भागतीदारती	च्ा	माध्मातूनच	प्रकलप	पूण्थत्वास	नटेत	होत्ा.

समकालतीन	सदंभा्थत	भारत	सरकारनटे	सा्व्थजद्नक	खाजगती	क्टेतात	१९९०	च्ा	दशकापासून	दमदार	
पा्वलटे	टाकण्ास	सरुु्वात	कटे लती.	२१	व्ा	शतकाच्ा	प्रारभंती	् ा	क्टेताततील	्वटेग	भारत	सरकारनटे	बऱ्ापैकी	
्वाढ्वला	्व	आज	तर	ज्वळ	ज्वळ	स्व्थ	महत््वाचटे	प्रकलप	्ा	माध्मातूनच	का ््थद्््वत	होताना	द्दसतात.	
आज	भारतात	सरकारनटे	अर्थमंताल्ाच्ा	माग्थदश्थनाखालती	स्वतंत	PPP	CELL	चती	 द्नद्म्थतती	कटे लती	
आहटे.	त्ा	माध्मातून	रटेल्वटे,	आरोग्	सटे्वा,	पा्ाभूत	सदु््वधा,	द्शक्ण,	ऊजा्थ	्व	इतर	महत््वाच्ा	क्टेतात	
प्रकलप	 राब्वलटे	 जात	 आहटेत.	 भारतात	 ्ादृष्तीनटे	 अलतीकडच्ा	 काळात	 viability	 gap	 funding	
scheme	(VGF)	्ोजना	सरुु	कटे लती	आहटे.	्ा	्ोजनटेप्रमाणटे	द्नधती	उपलबध	करून	सा्व्थजद्नक	खाजगती	
भागतीदारतीस	 प्रोतसाहन	 द्दलटे	 गटेलटे.	 हा	 द्नधती	 प्रामखु्ानटे	आद्र्थक	 दृष्््ा	समर्थनती्	 परतं	ु व््वसाद््क	
नसणाऱ्ा	प्रकलपांकररता	द्दला	जातो.	त्ात	सरकार	कडून	्वतीस	टककटे 	प य्ंत	अनदुान	हती	द्दलटे	जातटे.	
जागद्तक	 बकँ	 हती	 भारतात	 पा्ाभूत	सदु््वधा	 प्रकलपांच्ा	 माध्मातून	 मोठ््ा	 प्रमाणात	कज्थपरु्वठा	
करण्ास	उतसकु	द्दसतटे.	जागद्तक	बकँटे च्ा	सहका्ा्थनटे	हती	भारतात	रसतटे	्वाहतूक,	ऊजा्थ,	पाणतीपरु्वठा,	
स्वचछिता,	जलद्सचंन,	शहरती	 द््वकास	 इत्ादती	क्टेतात	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	सरुू	करण्ात	
आलती.	३१	ऑगसट	२००४	सालती	्ा	दृष्तीनटे	सरापन	झालटेलती	कद्मटती	ऑन	इ्फासट्रकचर	(COI)	हती	
तर	अत्तं	महत््वाचती	ठरलती.	पतंप्रधान	स्वतः	्ा	सद्मततीचटे	अध्क्	असतात.

सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	च्ा	माध्मातून	व्ापारती	प्धतती,	सपधा्थ,	राज्ाचा	कमतीत	कमती	हसतक्टेप,	
पातता	पूण्थ	नोकर्वग्थ	इत्ादती	घटकांना	महत््व	दटेण्ात	 ट्ेतटे.	सा्व्थजद्नक	उद्दिष्टे	खाजगती	व््वसरापकी्	
सचं	प्धततीनटे	पूण्थ	करण्ात	् टेतात.	भारताच्ा	आद्र्थक	धोरणात	बदल	झाल्ानटे	प्रशासकी्	व््वसरटेमध ट्े	
हती	मोठ््ा	प्रमाणात	बदल	करण्ात	आलटेलटे	आहटेत.	जागद्तकीकरण	उदारतीकरण	्व	खाजगतीकरणाच्ा	
सपधा्थतमक	् गुात	भारतती्	प्रशासकी्	् गुात	भारतती्	प्रशासकी्	व््वसरटेमध ट्े	न्वतीन	बदल	स्वतीकारा्वटे	
लागलटे	आहटेत	हटे	सपष्पणटे	जाण्वतटे.
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साव्थजनिक खाजगती भागतीर्ारती अर्थ

सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	चा	अर्थ	साधारणतः	पढुतील	प्रमाणटे	सांगता	 ट्ेईल.

“सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	महणजटे	शासन	्व	खाजगती	भांड्वलदार	्ांनती	परसपर	समंततीनटे	एकद्तत	
ट्ेऊन	एखादा	उद्ोग	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	द्ारटे	चाल्वणटे	हो्.”

सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारतीचा	स्व्थसाधारण	अर्थ	्वरतील	प्रमाणटे	सपष्	करता	् टेत	असला	तरती	दटेशपरत्वटे	
्ा	सकंलपनटेत	मूलभूत	स्वरूपाचटे	िरक	आढळतो.	त्ाततील	काहती	प्रमखु	उदा.	पढुतीलप्रमाणटे	मांडता	
ट्ेततील.

i. ब्ाझतीलमधतील साव्थजनिक खाजगती भागतीर्ारतीचा अर्थ: रिाझतील	शासनाच्ा	मतटे	सा्व्थजद्नक	
खाजगती	 भागतीदारती	 महणजटे	 शासन	 ्व	 खाजगती	 बाबती	 ्ात	 एक	 करार	 आहटे.	 ज्ामध ट्े	 सटे्वा	
व््वसरापनाचटे	का्दटेशतीर	बधंन	प्रसराद्पत	होतटे	तर	खाजगती	क्टेत	हटे	द््वत्त,	गुतं्वणूक	्व	व््वसरापन	
्ास	जबाबदार	आहटे.

ii. र्नक्षर आनफ्कि PPP सकंलपिा: द	आद्फकन	शासनाच्ा	मतटे,	“शासकी्	ससंरा	्व	खाजगती	
सपंत्तती	् ात	का्दटेशतीर	करार	असून	तटे	ससंराच्ा	का्ा्थचटे	सादरतीकरण	का ््थ	करतात	्व	राज्ाचा	
सपंत्ततीचा	उप्ोग	महत््वाच्ा	प्रकलपांमध ट्े	जोखतीम	घटेऊन	करतात.”

iii. भार्ताचती PPP सकंलपिा: भारतती्	 शासनाच्ा	 मतटे,	 “PPP	 महणजटे	 प्रकलप	आधारभूत	
का्दटेशतीरपणटे	प्रसराद्पत	झालटेला	करार.	्ात	एकीकडटे	खाजगती	क्टेताततील	कंप््ा	्व	दसुरतीकडटे	
पैसटे	घटेऊन	पा्ाभूत	मांडणतीसाठती	सटे्वा	दटेणारटे	आहटेत.”

साव्थजनिक खाजगती भागतीर्ारती चटे प्रकार

सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारतीच्ा	प्रकारांचती	मांडणती	करताना	एखाद्ा	उद्ोगात	शासन	द्कतती	जबाबदारती	
पार	 पाडतात	 ्व	खासगती	 गुतं्वणूकदार	 द्कतती	 घटकांना	आधार	 मानलटे	जातटे.	 त्ाप्रमाणटे	 सा्व्थजद्नक	
खाजगती	भागतीदारती	चटे	प्रकार	पढुतील	तकत्ाच्ा	आधारटे	अद्धक	सपष्	करता	 ट्ेततील

साव्थजनिक खाजगती 
भागतीर्ारती चटे प्रकार

शासि आनर खाजगती क्षटेत्रामंधतील सरंधं

सरानिक शासि खाजगती क्षटेत्र

१ का्ा्थद्््वत	 आद्ण	 अनरुक्ण	
(corporation	 and	
maintenance)

सदु््वधांचटे	स्वाद्मत्व	मालकी का्ा्थद्््वत	 आद्ण	 अनरुक्ण	
हटे	शासनाबरोबर	कराराद्ारटे

२ ्ोजना	आराखडा	्व	बांधणती	
(design	and	build)

स्वाद्मत्व	 का्ा्थद्््वत	 आद्ण	
अनरुक्ण

्ोजना	आद्ण	बांधणती

३ ्वत्थकंजती	 का्ा्थद्््वत	
(turnkey	operation)

द््वत्तपरु्वठा	 सादरतीकरण	
उदिटेशा	 चटे	 नटेपर्	 आद्ण	
स्वाद्मत्व

आराखडा	 बांधकाम	 आद्ण	
ठराद््वक	काळात	का्ा्थद्््वत
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साव्थजनिक खाजगती 
भागतीर्ारती चटे प्रकार

शासि आनर खाजगती क्षटेत्रामंधतील सरंधं

सरानिक शासि खाजगती क्षटेत्र

४ भाडटेपट्ती	 चा	 करार	 नंतर	
खरटेदती	 करणटे	 (lease	
purchase)

ठराद््वक	 काळासाठती	
भाडटेपट्ा	 तत््वा्वर	 आद्ण	
नंतर	स्वाद्मत्व	्व	मालकी

आराखडा	 द््वत्तपरु्वठा	
बांधकाम	 ठराद््वक	
काळासाठती	भाडटेपट्ा	्वर	दटेणटे

५ तातपरुतटे	खाजगतीकरण	
(temporary	
privatisation)

सदु््वधा	द््वरिटे ता मालक	 आद्ण	 ठराद््वक	
काळासाठती	सदु््वधांचा	्वापर

६ भाडटेपट्ा	 द््वकास	 ्वापर	
(lease	 develop	
operate)

भाडटेपट्ा	ताता	द्कं्वा	द््वरिटे ता भाडटेकरू	गुतं्वणूकदार	आद्ण	
ठराद््वक	 काळासाठती	
सदु््वधांचा	्वापर

७ बांधा	 हसतांतरण	 ्वापरा	
(build	transfer	operate)

सदु््वधांच्ा	हसतांतर	आनंतर	
मालकी	आद्ण	नंतर	भाडटेपट्ा	
दाता

गुतं्वणूकदार	द््वकास	करणार	
प्ररम	 आद्ण	 नंतर	 दतीघ्थ	
मदुततीच्ा	 भाडटेतत््वा्वर	
भाडटेकरू

८ बांधा	 मालकी	 ्वापरा	
हसतांतरण	 (build	 on	
operate	transfer)

द््वशटेष	 हकक	 सपंण्ाच्ा	
काला्वधतीत	 शटे्वटती	 सदु््वधा	
खचा्थचती	्वसलुती

द््वत्तपरु्वठा	 बांधकाम	
अनरुक्ण	व््वसरापन	आद्ण	
द््वशटेष	 हकक	 काला्वधतीततील	
शलुक	आकारणती

९ बांधा	मालकी	्वापरा		
(Build	on	corporate)

द््वरिटे ता द््वत्तपरु्वठा	 मालकी	 आद्ण	
का्ा्थद्््वत

आधार: गुडघे बेचके सुवराणा, ‘लोकप्रशासन’ प.ृ १०३

भार्ता्ततील साव्थजनिक खाजगती भागतीर्ारती चटे प्रमखु क्षटेत्रटे

भारतात	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	चटे	प्रद्तमान	मोठ््ा	प्रमाणात	प्रचद्लत	झालटेलटे	द्दसतटे.	प्रामखु्ानटे	
पढुतील	बाबती	सदंभा्थत	्ा	प्रद्तमानाचा	्वापर	मोठ््ा	प्रमाणात	होताना	द्दसतो	आहटे.

i. रटेलवटे क्षटेत्र: इंद्ड्न	रटेल्वटे	कटे टररगं	अडँ	टुररझम	कॉपपोरटेशन(IRCTC)	्ा	मंडळानटे	रटेल्वटेमध ट्े	खाद्	
पदार्थ	 बन्वणटे,	आद्र्थक	दृष्््ा	 स्वसत	हॉटटेलस	्व	मोठ््ा	 रटेल्वटे	 सटटेशन	्वरतील	 िूड	 पलाझा	हटे	
खाजगती	 उद्ोगाच्ा	 सहभागातून	 द््वकद्सत	 कटे लटेलटे	 द्दसतात.	 ्ा	 तत््वाप्रमाणटे	 नऊ	 ्वषा्थच्ा	
करारानटे	 िूड	 पलाझा	 कररता	 पर्वाना	 द्दला	 जातो	 ्व	 पढुटे	 ततीन	 ्वषा्थकररता	 त्ास	 मदुत्वाढ	
दटेण्ाचतीहती	 तरतूद	 आहटे.	 IRCTC	 च्ा	 माध्मातून	 ्ा	 प्रद्तमा	 नाच्ा	 सहाय्ानटे	 luxury	
tourism	्व	palace	on	wheel	्ा	प्रकारातहती	भागतीदारती	करण्ात	आलती	आहटे.



39

लोकप्रशासन अर्थ व्ाप्ती व महतव

ii. आरोगय क्षटेत्र: भारत	सरकारनटे	आरोग्	क्टेताततील	भागतीदारती	कररता	प्रामखु्ानटे	्ा	प्रद्तमानाचा	
्वापर	जागद्तक	आरोग्	सघंटनटेचती	कटे लटेल्ा	करारात	कटे ला	आहटे.	्ाद्श्वा्	आरोग्	्व	कुटंुब	
कल्ाण	मंताल्ानटे	एकूण	बारा	्ोजना	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	तत्वांतग्थत	सरुू	कटे लटेल्ा	
द्दसतात.	दटेशाच्ा	राजधानतीच्ा	द्ठकाणती	अत्ाधदु्नक	हॉद्सपटलसचती	द्नद्म्थतती	हती	सरकारनटे	्ा	
तत््वांतग्थत	कटे लटेलती	द्दसतटे.

iii. पारती व सवच््ता क्षटेत्र: ्ा	क्टेतात	हती	भारत	सरकारनटे	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	 प्रद्त	
मानस	मोठा	्वा्व	द्दलटेला	द्दसतो.	्ाचटे	उत्तम	उदा.	महणजटे	पाण्ाच्ा	क्टेतात	््ू	द्तपरु	इंद्ड्ा	
डटेवहलपमेंट	कॉपपोरटेशन	द्लद्मटटेड	(NTIDCL)	हा	प्रकलप	ताद्मळनाडूत	सरुू	कटे ला	आहटे.

iv. मानह्तती ्ततं्रज्ाि क्षटेत्र: सरकारनटे	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	चटे	तत्व	ई-शासन	प्रकलपातहती	
मोठ््ा	 प्रमाणात	 ्वापरलटेलटे	 द्दसतटे.	खाजगती	 माद्हतती	 तंतज्ान	क्टेत	 हटे	 ई-शासनाचती	जाणती्व	 ्व	
माद्हतती	 करून	 दटेण्ासाठती	 सहका ््थ	 करतटे.	 काहती	 माद्हतती-तंतज्ान	 कंप््ांनती	 शासनाच्ा	
ई-प्रकलपाचटे	प्र्वत्थक	महणून	मोठटे	्ोगदान	द्दलटेलटे	द्दसतटे.	मा्रिोसॉफट,	आ्बतीएम,	,	एच	सती	
एल,	इ्िोद्सस	आद्ण	ॲडोब	्ा	्ापैकी	काहती	प्रमखु	कंप््ा	होत.

v. राष्टतीय व राजय महामाग्थ: दळण्वळणाच्ा	 पा्ाभूत	 सदु््वधांमध ट्े	 राष्ट्रती्	 ्व	 राज्	 रसतटे	
महामागा्थचटे	सरान	महत््वपूण्थ	आहटे.	स्वातंत््ोत्तर	काळात	भारत	सरकारनटे	्ा	क्टेतात	भरती्व	का ््थ	
कटे लटे	 असलटे	 तरती	 सरकारच्ा	 का्ा्थ्वर	 म्ा्थदा	आहटेत	 ्ाचती	 जाणती्व	 १९९०	 च्ा	 दशकात	
प्रकषा्थनटे	झालती.	त्ातूनच	्ा	क्टेतातहती	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	चटे	प्रद्तमान	द््वकद्सत	कटे लटे	
गटेलटेलटे	द्दसतटे.

खाजगतीकरर व साव्थजनिक खाजगती भागतीर्ारती या्ततील िरक

खाजगतीकरण	्व	सा्व्थजद्नक	खाजगती	्व	भागतीदारती	्ा	दो्हती	एकच	सकंलपना	आहटेत	असा	 गैरसमज	
भारतात	 प्रामखु्ानटे	 मोठ््ा	 प्रमाणात	 आढळतो.	 ्वासत्वात	 मात	 ्ा	 दोन	 सकंलपनांमध ट्े	 मूलभूत	
स्वरुपाचा	िरक	आहटे.	तो	पढुतीलप्रमाणटे	मांडता	 ट्ेईल.

i. जरारर्ारतीचया ्ततवा्ततील िरक: जबाबदारतीच्ा	तत्वां	सदंभा्थत	खाजगतीकरण	्व	सा्व्थजद्नक	
खाजगती	 भागतीदारती	 ्ात	 मूलभूत	 स्वरुपाचा	 िरक	आढळतो.	 जसटे	 की,	 खाजगतीकरणा	 मध ट्े	
खाजगती	क्टेताततील	बाकीच्ा	सटे्वा	्व	द्नधती	दटेण्ाचती	जबाबदारती	असतटे.	तर	दसुरतीकडटे	सा्व्थजद्नक	
खाजगती	भागतीदारतीत	शासनाद्ारटे	परु्वलटेल्ा	सटे्वांमध ट्े	पूण्थपणटे	समा्वटेशनाचती	धारणा	आहटे.

ii. मालकी वा सवानमतवा्ततील िरक: 	मालकी	्वा	स्वाद्मत्वाचा	सदंभा्थत	हती	् ा	दोन	सकंलपनांमध ट्े	
मोठा	िरक	आहटे.	जसटे	की,	खाजगतीकरणात	स्वाद्मत्वाचटे	 हकका	बरोबरतीनटेच	 त्ाचटे	िा्दटे	 ्व	
त्ाचटे	मूल्	खाजगती	क्टेताकडटे	द्दलटेलटे	असतटे.	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारतीत	मात	सा्व्थजद्नक	
क्टेताचटे	स्वाद्मत्व	्वा	मालकी	हती	का्द्ानटे	सरकारनटे	स्वतःकडटे	का्म	राखलटेलती	असतटे.

iii. सटेवटेचटे सवरूप: खाजगतीकरण	 ्व	 सा्व्थजद्नक	 खाजगती	 भागतीदारती	 ्ा	 दोन	 तत्वात	 सटे्वटेच्ा	
स्वरुपासदंभा्थत	हती	िरक	आढळतो.	खाजगती	क्टेतात	सटे्वटेचटे	स्वरूप	्व	व्ाप्ती	्ांचटे	द्नण्थ्	खाजगती	
परु्वठादारांकडून	होतो.	तर	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारतीत	सटे्वटेचटे	स्वरूप	्व	व्ाप्ती	हती	करार	
प्धततीनटे	दो्हती	बाजूनटे	द्नण्थ्	घटेतला	जातो.



40

लोकप्रशासन

iv. जोखतीम व मोरर्ला या्ततील िरक: जोखतीम	 ्व	 मोबदल्ाच्ा	 सदंभा्थतहती	खाजगतीकरण	 ्व	
सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	्ात	 मूलभूत	स्वरुपाचा	िरक	आढळतो.	खाजगतीकरण	आत	
मलंुत:च	जोखतीम	असतटे,	परतं	ुसा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारतीत	जोखतीम	्व	मोबदला	्ा	दो्हती	
गोष्ती	शासन	्व	खाजगती	क्टेतात	्वाटल्ा	जातात.

सारांश,	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	हटे	तत्व	समकालतीन	प्रशासन	व््वसरटेततील	महत्वाचटे	तत्व	ठरलटे	
आहटे.	 जागद्तकीकरण	 उदारतीकरण	 ्व	 खाजगतीकरणाच्ा	 प्रद्रि ट्ेतून	 द्नमा्थण	 झालटेल्ा	 प्र्वाहांमध ट्े	
सा्व्थजद्नक	 खाजगती	 भागतीदारती	 हटे	 एक	 महत््वाचटे	 प्रद्तमान	 आहटे.	 द््वकसनशतील	 दटेशांनती	 पा्ाभूत	 ्व	
उद्ोजकी्	क्टेतात	 ट्ेणाऱ्ा	द््वकासकामांच्ा	म्ा्थदा	ना	भटेदण्ासाठती	प्रामखु्ानटे	्ा	तत््वाचा	अ्वलंब	
कटे लटेला	 द्दसतो.	अरा्थत	राष्ट्र	परत्वटे	्ा	सकंलपनटेचा	अर्थ	्व	आश्ा	सदंभा्थत	स्वरूपा	सदंभा्थत	मोठटे	
िरकहती	आहटेत.	भारत	सरकारनटे	सा्व्थजद्नक	क्टेतास	अद्धक	अत्ाधदु्नक	्व	का ््थक्म	स्वरूप	दटेण्ाकररता	
प्रामखु्ानटे	्ा	प्रद्तमानाचा	्वापर	कटे लटेला	द्दसतो.

१.६. स-ुशासि

सशुासन	 हती	 लोकप्रशासन	 राज्ाततील	 अलतीकडचती	 कलपना	 मानलती	 जात	 असलती	 तरती	 प्राचतीन	
काळापासून	 हती	 एक	 गद्तशतील	 तत््व	 महणून	 प्रशासनात	 का ््थरत	 होतती	 असटे	 द्दसतटे.	 १९८९	 सालती	
जागद्तक	बकँटे नटे	सशुासन	हती	सकंलपना	आधदु्नक	अरा्थनटे	प्ररम	मांडलती.	१९९२	सालती	जागद्तक	बकँटे नटे	
जारती	कटे लटेल्ा	अह्वालात	्ा	सकंलपनटेचटे	महत््व	अधोरटेद्खत	करण्ात	आलटे	्व	ततीर	पासून	जगभर	्ा	
सकंलपनटेचा	अद्तशतीघ्र	प्र्वास	चालू	झालटेला	द्दसतो.	जागद्तक	बकँटे नटे	१९९२	च्ा	आपल्ा	अह्वालात	
सशुासनाचटे	चार	पैलू	अधोरटेखतीत	कटे लटे.	सा्व्थजद्नक	क्टेताततील	व््वसरापन,	उत्तरदाद््त्व,	द््वकासाचती	
्ैवधाद्नक	सरंचना	्व	माद्हतती	आद्ण	पारदश्थकता	्ा	चार	तत््वांना	सशुासन	सकंलपनटेत	जागद्तक	बकँटे नटे	
आधारभूत	 मानलटे.	 ्ाच	काळात	सशुासन	 हा	लोकप्रशासन	शास्त्राच्ा	अभ्ास	 द््वष्ाचा	 हती	 भाग	
बनला.	डटेद्वहड	ऑलबोन्थ	्व	गलॅबरलर	् ांचटे	् ा	सदंभा्थततील	् ोगदान	महत््वाचटे	मानलटे	जातटे.	“Reinventing	
Government”	्ा	ग्ररंात	ऑलबोन्थ	्व	गलॅबरलर	्ांनती	सशुासन	्ा	सकंलपनटेचती	मांडणती	कटे लती	आहटे.	
जागद्तकीकरण,	 उदारतीकरण	 ्व	 खाजगतीकरणाच्ा	 प्रद्रि ट्ेनटे	 द्नमा्थण	 झालटेल्ा	 आवहानांचा	 सामना	
करण्ासाठती	प्रामखु्ानटे	सशुासनाचटे	प्रद्तमान	द््वकद्सत	झालटेलटे	द्दसतटे.	्ादृष्तीनटे	सशुासनाचा	द््वकास,	
स्वरूप	्व	मूलभूत	तत््वांचा	भारतती्	सदंभा्थत	अभ्ास	करणटे	आ्वश्क	ठरतटे.

सशुासि अर्थ व वयाखया

सशुासन	सकंलपनटेचा	अर्थ	पढुतील	काहती	व्ाख्ांच्ा	आधारटे	अद्धक	सपष्	करता	 ट्ेईल.

i. जागन्तक रकँ : “पररणामकारक	लोकसटे्वा,	द््वश्वासाह्थ	््ा्व््वसरा	्व	लोकांप्रतती	उत्तरदा्ती	
असणारटे	प्रशासन	महणजटे	सशुासन	हो्.”

ii.  पलटेटो: “््ा्ा्वर	आधाररत	शासन	महणजटे	सशुासन	हो्.”

iii.  फ्ीमिॅ: “	जटेरटे	कमतीत	कमती	शासन	असटेल	तटे	सरकार	महणजटे	सशुासन	हो्.”

iv. युिटेसको: “उत्तरदाद््त्व,	पारदश्थकता,	समता	्व	लोकशाहती	्ा	तत््वांना	प्राधा््	दटेणारटे	शासन	
महणजटे	सशुासन	हो्.”
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सशुासि सकंलपिटेचा नवकास 

सशुासन	हती	सकंलपना	जागद्तक	बकँटे नटे	१९८९	सालती	प्ररम	प्रकाशझोतात	आणलती	्व	१९९२	च्ा	
अह्वालानटे	तती	जगभर	प्रकाद्शत	झालती	असलती	तरती	सशुासन	हती	सकंलपना	इद्तहास	काळात	प्राचतीन	
काळापासून	अद्सतत्वात	असलटेलती	आढळतटे.	समकालतीन	सशुासन	सकंलपनटेचटे	अ्वलोकन	करण्ाकररता	
सशुासन	सकंलपनटेचा	द््वकास	जाणून	घटेणटे	हती	त्ा	दृष्तीनटे	आ्वश्क	ठरतटे.	

पलटेटो	्ा	प्राचतीन	ग्रतीक	तत््व्वटेत्ाच्ा	द््वचारांमध ट्े	आपणास	सशुासनाचती	बतीजटे	आढळतात.	पलटेटो	नटे	‘द	
ररपद्बलक’	्ा	ग्ररंात	तत््वज्	राजाचती	्व	््ा्	द्स्धांताचती	जती	मांडणती	कटे लती	आहटे	त्ात	सशुासनाचती	
सकंलपना	अधोरटेद्खत	झालटेलती	द्दसतटे.	पलटेटो	नटे	तातकालतीन	राज्व््वसरटेस	अराजक	्व	अव््वसरटेतून	
बाहटेर	काढण्ाकरता	आदश्थ	राज्	्व	आदश्थ	समाज	रचनटेचटे	स्वपन	प्रसततु	कटे लटे	होतटे.	त्ाच्ामतटे	आदश्थ	
राज्	तटेवहाच	द्नमा्थण	होऊ	शकटे ल	ज्ा	्वटेळती	राजा	हा	तत्वज्,	आदश्थ,	नतीद्तमान,	कत्थव्दक्	्व	का ््थक्म	
असटेल.	एकंदरतीत	पलटेटोनटे	नगर	राज्ांचा	द््वनाश	रोखण्ाकररता,	मान्वतटेच्ा	कल्ाणासाठती	शासनास	
अज्ान,	स्वारथीपणा,	अका ््थक्मता	् ा	दोषांपासून	मकु्	करण्ाकरता	तत्वज्	राज्कत्ा्थच्ा	माध्मातून	
सशुासनाचती	कलपना	मांडलटेलती	द्दसतटे.

भारतती्	संदभा्थतहती	सशुासनाच्ा	द््वचार	संकलपनटेचटे	प्राचतीन	संदभ्थ	पहा्व्ास	द्मळतात.	भारताततील	
पौराद्णक	 ्व	 इद्तहासकालतीन	 साद्हत्ात	 प्रामुख्ानटे	 बौ्धकालतीन	 जातककरा,	 महाभारताततील	
शांततीप्व्थ ,	शरुिाचा्ा्थचती	नतीद्तसार,	पाद्णनतीचटे	अष्ाध्ा्,	्वाद्लमकीचटे	रामा्ण,	कौद्टल्ाचटे	अर्थशास्त्र	
्ासारख्ा	ग्रंरांमध ट्े	सशुासनाशती	संबंद्धत	 द््वचार	मोठ््ा	प्रमाणात	आढळतात.	उत्तम	शासन	्व	
शासन	कतदे	कोणास	महणा्वटे	्ाचती	चचा्थ 	्ा	ग्रंराच्ा	माध्मातून	प्राचतीन	भारतातहती	झालटेलती	द्दसतटे.	
कौद्टल्ाच्ा	अर्थशास्त्राततील	संदभ्थ	आधदु्नक	अरा्थनटे	महत््वपूण्थ	मानला	जातो.	कौद्टल्ाच्ा	मतटे	
“जर	राजा	समृ्ध	असटेल	तर	त्ाचती	प्रजा	प्रजा	स्ुधा	समृ्ध	असटेल,	राजाचटे	जटे	चाररत््	असटेल	तटेच	
प्रजटेचटे	असटेल.	प्रजटेचती	उ्नद्त	्वा	अ्वनतती	राजा	्वरच	आधारलटेलती	असतटे.	कारण	राजा	हा	स्व्थ	गोष्तींचटे	
उगमसरान	 आहटे.	 सषु्ांचा	 स्मान	 ्व	 दषु्ांना	 शासन	 करणटे	 राजालाच	 शक्	 असतटे.”	 कौद्टल्	
्ासंदभा्थत	पढुटे	मांडणती	करताना	महणतात,	“राजा	सतत	का ््थरत	असा्व्ास	ह्वा.	त्ामुळटे 	प्रशासन	
गद्तमान	 राहतटे.	 ्ादृष्तीनटे	 उद्ोग,	 ्ज्,	 ््ा्दान,	 द्व्दान	 ्व	 द्न:पक्पातती	आचरण	 हती	 राज्ाचती	
प्रमुख	व्रतटे	आहटेत.	प्रजटेचटे	सखु	हटेच	राजाचटे	सखु,	प्रजटेचटे	 द्हत	हटेच	राजाचटे	 द्हत.	स्वतःच्ा	इचछिटेचती		
तृप्ती	करण्ात	त्ाचटे	द्हत	नसतटे.”	्ादृष्तीनटे	कौद्टल्ाच्ा	द््वचारांमध ट्े	स-ुशासनाचती	कलपना	व्क्	
होताना	द्दसतटे.	

स-ुशासिाचटे मयूलभयू्त ्ततवटे

स-ुशासन	्ा	सकंलपनटेचती	आधारभूत	तत्वटे	पढुतील	मदुद््ांच्ा	आधारटे	अद्धक	सपष्	करता	 ट्ेततील.	

i. कायद्ाचटे राजय : स-ुशासनाचटे	महत््वाचटे	तत््व	महणून	का्द्ाचटे	राज्	् ा	घटकास	प्राधा््	द्दलटे	
जातटे.	का्द्ाच्ा	राज्ाद्श्वा्	स-ुशासनाचती	प्रसरापना	होऊ	शकत	नाहती.	का्द्ाचटे	स्व्थश्रटेष्ठत्व	
्व	का्द्ासमोरतील	समानता	्व	का्द्ाचटे	सरंक्ण	हती	का्द्ाच्ा	राज्ाचती	तत्वटे	स-ुशासनाच्ा	
अमंलबजा्वणती	करतीता	आ्वश्क	ठरतात.	
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ii. सवंटेर्िशतील्ता: स-ुशासनाचटे	स्ंवटेदनशतीलता	हटे	एक	महत््वाचटे	तत््व	माना्वटे	लागटेल.	पारपंाररक	
शासन	हटे	 बद्धर	स्वरूप	धारण	करून	होतटे.	 त्ामळुटे 	 राज्ाततील	जनतटेच्ा	 इचछिा	मागण्ांचती	
दखल	 तटे	 स्ंवटेदनशतीलपणटे	 घटेताना	 आढळत	 नाहतीत.	 स-ुशासन	 दृद्ष्कोनात	 मात	 शासन	 ्व	
प्रशासनानटे	स्ंवटेदनशतीलपणटे	जनतटेच्ा	 मागण्ांचती	 दखल	घटेऊन	तटे	सोडद््वण्ासाठती	कद्टब्ध	
राहणटे	आ्वश्क	मानलटे	जातटे.	

iii. पारर्श्थक्ता :शासनात	पारदश्थकता	् ा	तत््वास	हती	आधारभूत	मानलटे	जातटे.	शासन	्व	प्रशासनात	
पारदश्थकता	नसटेल	तर	 त्ाप्रतती	सामा््	जनतटेच्ा	मनात	 द््वश्वासाह्थता	्वाढतीस	लागत	नाहती.	
स्वचछि	्व	स्ंवटेदनशतील	प्रशासना	कररता	पारदश्थकता	हटे	तत्व	आ्वश्क	मानलटे	जातटे.	पारदश्थकतटे	
अभा्वती	प्रशासनात	भ्रष्ाचार	्व	सशं्	् ा	प्र्वतृ्ततींना	आधार	द्मळतो.	जो	शासनाच्ा	का ््थक्मतटे्वर	
्व	द््वश्वासाह्थतटे्वर	एक	प्रकारटे	प्रभा्व	टाकतो.	त्ामळुटे 	स-ुशासन	पारदश्थकतटेच्ा	तत््वास	प्राधा््	
दटेताना	द्दसतटे.	

iv. सहभानग्ता : कोणत्ाहती	 शासन	 ्व	 प्रशासनाचती	 उपरिम	 ्शद्स्वता	 हती	 प्रामखु्ानटे	 सामा््	
जनतटेच्ा	 सहभागा्वर	 अ्वलंबून	 असतटे.	 शासन	 ्व	 प्रशासन	 प्रद्रि ट्ेत	 जनतटेचा	 सकारातमक	
सहभाग	 नसटेल	 तर	 शासन	 कोणताहती	 उपरिम	 ्शस्वती	 करू	 शकत	 नाहती	 हटे	 १९९०	 च्ा	
दशकाप य्ंत	 जगाततील	 अनटेक	 दटेशांनती	 अनभु्वलटे	 होतटे.	 त्ामळुटे 	 स-ुशासनाच्ा	 माध्मातून	
जनसहभागास	प्राधा््	द्दलटे	जातटे.	स-ुशासन	हती	सकंलपना	नागररकांनती	आपल्ा	स्ैंवधाद्नक	
उत्तरदाद््त्वाच्ा	 द्न्वा्थहना	कररता	 प्रशासनाशती	सहका ््थ	 करा्वटे,	 स्व्पं्रटेररत,	 स्वद्नददेद्शत	 ्व	
स्वप्रशाद्सत	्व	प्रशासनाचटे	लक्	प्राप्	करण्ासाठती	 द्स्ध	 वहा्वटे	असा	आग्रह	धरतटे.	स-ुशासन	
सकंलपनटेत	अशा	प्धततीचा	जनसहभाग	प्रत््ास	आला	तर	सामाद्जक	भांड्वल,	सामाद्जक	
उद्ोगशतीलता,	 सहका्ा्थतमक	शक्तींचा	खऱ्ा	अरा्थनटे	 राष्ट्राच्ा	 सजृनद्शरतटे	 कररता	 उप्ोग	
होऊ	शकतो.	

v. राजकीय उत्रर्ानयतव : स-ुशासन	 हटे	 राजकी्	 ्व	 प्रशासकी्	 अशा	 दो्हती	 प्धततीच्ा	
उत्तरदाद््त्वास	प्राधा््	दटेताना	 द्दसतटे.	उत्तरदाद््त्वाच्ा	तत््वाद्श्वा्	प्रशासन	्व	शासनात	
दक्ता,	प्रद्तब्धता	्व	स्ंवटेदनशतीलता	्ांचा	द््वकास	होणटे	शक्	होत	नाहती	असटे	द्दसतटे.	स-ुशासन	
उत्तरदाद््त्व	 द्नधा्थरणाच्ा	प्रणालती	मध ट्े	लोकशाहती	शासन	 व््वसरटेस	श्रटेष्ठ	 सरान	दटेतो.	स-ु
शासन	हटे	लोकप्रशासन,	खाजगती	प्रशासन	्व	नागरती	समाज	अशा	स्वायंकडून	उत्तरदाद््त्वाचती,	
बांधतीलकीचती	मागणती	करताना	द्दसतो.

vi. समाि्ता व समावटेशि : शासन	सकंलपनटेत	स्व्थ	प्रकारच्ा	समानतटेच्ा	तत््वास	प्राधा््	द्दलटेलटे	
द्दसतटे.	सामाद्जक	,आद्र्थक	्व	राजकी्	अशा	स्व्थ	सतरां्वर	स्त्रती-परुुष	अशा	स्वायंना	कोणताहती	
भटेद	न	करता	समान	सधंती	द्मळा्व्ास	ह्वती;	अशती	स-ुशासनाचती	अपटेक्ा	आहटे.	् ा	समान	सधंतीतूनच	
प्रशासनाततील	 समा्वटेशनाचती	 प्रद्रि्ा	 गद्तमान	 होईल	 ्व	 प्रत ट्ेक	 व्क्ी-समूहा	 प य्ंत	 प्रशासन	
पोहचू	शकटे ल.	स-ुशासनाततील	समा्वटेशनाच्ा	प्रद्रि ट्ेच्ा	माध्मातून	सामाद्जक,	आद्र्थक	्व	
राजकी्	 ््ा्ा	 बरोबर	 कमकु्वत	 ्वगा्थच्ा	 सशक्ीकरणाचा	 माग्थ	 प्रशसत	 करतटे	 ्व	 त्ांना	
समाजाच्ा	 मखु्	 प्र्वाहात	 बरोबर	 जोडण्ाचटे	 का ््थ	 करतटे.	 त्ामळुटे 	 शासनात	 समानता	 ्व	
समा्वटेशन	्ा	तत््वांना	आधारभूत	तत््व	महणून	महत््वाचटे	सरान	द्दलटे	जातटे.	
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vii. म्ैतकय : स-ुशासन	सकंलपना	मतैक्	्ा	तत््वास	सहती	आधारभूत	तत््व	महणून	मा््ता	दटेतटे.	्ा	
तत्वाच्ा	माध्मातून	सशुासन	सामा््	जनतटेचटे	सबलतीकरण,	त्ांचती	का ््थक्मता	्वाढ्ूवन	त्ाचा	
उप्ोग	 समाजाततील	समस्ांचती	 सोड्वणूक	करण्ासाठती	 ्वापरण्ाचा	 माग्थ	 प्रशसत	करताना	
द्दसतटे.	कारण	लोकशाहती	शासन	व््वसरटेत	स-ुशासनाच्ा	मतटे,	बहुपक्ती्	हतीतांमध ट्े	उप्कु्	
मध्सरती,	सहमतती	्व	सामंजस्	पूण्थ	स्वरूपात	व्ापक	सामा््हतीत	असटेल	अशती	मांडणती	करतटे.

viii. मािवती हकक : सं् कु्	राष्ट्र	सघंटनटेनटे	१०	द्डसेंबर	१९४८	रोजती	मान्वती	हककाचा	जागद्तक	
जाहतीरनामा	प्रसततु	कटे ला.	्ा	मान्वती	हककांना	स-ुशासनात	आधारभूत	तत््व	मानलटे	जातटे.	स-ु
शासन	्ा	मान्वती	हककांना	मान्वती	द््वकासाशती	जोडतो	्व	मान्व	द््वकासाचटे	अदं्तम	उद्दिष्	साध्	
करण्ासाठती	व्क्ीच्ा	सामाद्जक,	राजकी्	्व	आद्र्थक	तसटेच	्ैव्द्क्क	अद्धकारांना	एकीकृत	
स्वरूप	दटेण्ाचा	प्र्तन	करतो	आहटे.	ज्ा	माध्मातून	मान्वती	हककांचती	सरळ	्व	सकस	प्धततीनटे	
अमंलबजा्वणती	होईल	असटे	स-ुशासनाच्ा	सकंलपनटेत	अद्भप्रटेत	आहटे.	

ix. नवकासा्ततील सा्ततय : द््वकासाततील	सातत्	हटे	सू-शासनाचटे	महत््वाचटे	तत््व	माना्वटे	लागटेल.	्ा	
सातत्पूण्थ	द््वकासामध ट्े	मान्वती	चटेहरा	असलटेला	द््वकास	्व	प्ा्थ्वरण	सतंदु्लत	सम्ृध	द््वकास	
्ा	 तत््वांना	 प्रामखु्ानटे	 प्राधा््	 दटेताना	 आढळतटे.	 समकालतीन	 द्पढतीच्ा	 उपभोगा	 परुताच	
द््वकासाचा	द््वचार	न	करता	भा्वती	द्पढती	करता	नैसद्ग्थक	ससंाधनाचती	जपणूक	करण्ाचती	्व	त्ा	
कररता	द््वकासाचती	सातत्ाचती	कलपना	स-ुशासनाकडून	प्रसततु	कटे लटे	जातटे.	

x. निवडरकुीविारटे सत्ा्ंतरर : शासन	 हटे	 लोकशाहती	 मूल्	 ्व	 व््वसरटेस	 आधारभूत	 मानतटे.	
लोकशाहती	शासन	व््वसरटेचटे	महत््वाचटे	तत््व	महणजटे	शांतताम्	मागा्थनटे	सत्तांतरण	हटे	हो्.	हटे	तत्व	
प्रत्क्ात	का्ा्थद्््वत	करण्ाचटे	माध्म	महणून	द्न्वडणूक	्तंणटेचती	व््वसरा	का्ा्थद्््वत	कटे लती	
जातटे.	 ्ा	 द्न्वडणकुांचटे	 आ्ोजन	 पारदश्थक	 ्व	 शांतताम्	 मागा्थनटे	 होणटे,	 सत्तटेचटे	 सत्तांतरण	
शांतताम्,	 द््वद्धद्न्माच्ा	अधतीन	 राहून	होणटे	 ्व	शासनास	 द्सररता	लाभणटे	 हटे	स-ुशासनात	
अद्भप्रटेत	आहटे.	

xi. शासि व िागरती समाज समनवय : स-ुशासन	नागरती	समाजाच्ा	 भूद्मकटे स	महत््वाचटे	सरान	
दटेतो.	शासन	्व	नागरती	समाज	् ात	सम््व्	सराद्पत	झाल्ाद्श्वा्	खऱ्ा	स-ुशासन	अद्सतत्वात	
ट्ेऊ	शकत	 नाहती	 ्वा	 त्ाचती	 प्राप्ती	 होऊ	शकत	 नाहती	असटे	 महटलटे	 जातटे.	 नागरती	 समाजाच्ा	

माध्मातून	सामाद्जक,	सांसकृद्तक,	 व््वसाद््क	्व	आद्र्थक	गटांना	अद्धकाद्धक	शासकी्	
प्रद्रि ट्ेत	सामा्ूवन	घटेणटे,	सहभागती	करणटे	्ा	सम््व्ात	अपटेद्क्त	आहटे.	

xii. ्तरिार निवारर यतं्ररा : स-ुशासन	नागररकांच्ा	तरिार	 द्न्वारणास	प्राधा््	दटेतटे.	शासन	्व	
नागररक	 ्ात	 सम््व्	 द्नमा्थण	 होत	 असताना	 नागररकांच्ा	 तरिार	 द्न्वारण	 ्तंणा	 अद्धक	
का ््थक्मपणटे	का्ा्थद्््वत	होणटे	आ्वश्क	मानलटे	जातटे.	प्रामखु्ानटे	द््वकसनशतील	दटेशांमध ट्े	अशा	
तरिार	द्न्वारण	्तंणा	चती	गरज	स्वा्थद्धक	असतटे.	कारण	द््वकसनशतील	दटेशात	शासन	्व	नागररक	
्ांच्ात	सामाद्जक,	राजकी्,	आद्र्थक	स्वरूपाच्ा	आतंरद्रि्ा	मोठ््ा	प्रमाणात	घडून	 ट्ेत	
असतात,	्ा	आतंरद्रि्ां	मधून	मोठ््ा	प्रमाणात	प्रश	्व	तरिारती	द्नमा्थण	होतात.	्ाचटे	द्न्वारण	
करणटे	शासनात	आ्वश्क	मानलटे	जातटे.	
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स-ुशासि व भार्त 

जागद्तक	 सतरा्वर	 द््वकसनशतील	दटेशांच्ा	 ्ादतीत	भारत	 हा	 एक	महत््वाचा	 दटेश	आहटे.	 १९५०	 च्ा	
दशकात	आद्श्ा	्व	आद्फका	खंडात	साम्ाज्शाहतीच्ा	द््वरोधात	लढा	दटेऊन	्वसाहत	्वादापासून	ज्ा	
राष्ट्रांनती	स्वातंत््	द्मळद््वण्ात	् श	द्मळ्वलटे	त्ात	भारत	हटे	एक	राष्ट्र	प्रमखु	मानलटे	जातटे.	स्वातंत््ानंतर	
आद्श्ा	 ्व	आद्फका	 दटेशाततील	 ्ा	 अद््वकद्सत	 राष्ट्रांनती	 राष्ट्र	 उभारणती	 कररता	 लोकशाहती	 शासन	
व््वसरटेचाच	 प्रामखु्ानटे	 स्वतीकार	कटे ला.	 मात	अलपा्वधतीतच	भारत	अप्वाद	करता	 इतर	 राष्ट्रांमध ट्े	
लोकशाहती	व््वसरटेचटे	प्रद्तमान	कोसळलटे.	भारत	हा	एकमटे्व	दटेश	आहटे	जटेरटे	मागतील	७०	्वषायंहून	अद्धक	
काळ	लोकशाहती	शासन	व््वसरटेचटे	कल्ाणकारती	राज्	सकंलपनटेचटे	प्र्ोग	द्नरतंर	चालू	आहटेत.	भारतानटे	
स्वातंत््ाच्ा	्वटेळती	उभ्ा	असलटेल्ा	अ्वाढव्	्व	असखं्	समस्ांना	सामोरटे	जाताना,	त्ाचटे	द्नमू्थलन	
करण्ाकररता	 प्रामखु्ानटे	 प्रशासनाचती	 मदत	 घटेतलती.	 सदं््वधानकारांमध ट्े	 हती	 ्ादृष्तीनटे	 स-ुशासनाचती	
जाणती्व	ससुपष्	स्वरूपात	होतती.	१९९०	च्ा	नंतर	भारतात	हती	जाणती्व	अद्धक	अधोरटेद्खत	्व	्वदृ््धगंत	
झालती.	्ादृष्तीनटे	भारताततील	स-ुशासनाच्ा	्वासत्वाचटे	अ्वलोकन	करणटे	हती	अत्ा्वश्क	ठरतटे.	

भार्ततीय शासि घटिातमक ्तर्ुतर्ती 

भारतती्	सदं््वधान	हटे	जगाततील	स्वपोत्तम	सदं््वधाना	पैकी	एक	सदं््वधान	मानलटे	जातटे.	भारतती्	सदं््वधान	
कारांनती	आदश्थ्वाद	्व	व््वहार	्वाद	्ात	सम््व्	साधण्ात	्श	सपंादन	कटे लटे	आहटे.	आदश्थ्वाद	्व	
सम््व्	्वादाच्ा	्ा	अद्त	मनोहर	सम््व्ातूनच	स-ुशासन	द््वष्क	सदं््वधानातमक	तरतदु्द	आपणास	
आढळतात.	त्ाचती	मांडणती	पढुतील	प्रमाणटे	करता	 ट्ेईल.	

१) सनंवधािाचा सरिामा : भारतती्	सदं््वधानाचती	उदिटेद्शका	्व	सरनामा	हटे	स्वातंत््ोत्तर	काळाततील	
स-ुशासनाच्ा	एक	प्रकारटे	जाहतीरनामा	माना्वा	लागटेल.	स-ुशासनाशती	द्नगद्डत	स्व्थ	प्रमखु	बाबतींना	
भारतती्	सदं््वधानाचती	उदिटेद्शका	अधोरटेद्खत	करतटे.	भारतती्	नागररकांना	सामाद्जक,	आद्र्थक	्व	
राजनैद्तक	््ा्	्ाचटे	अद्भ्वचन	दटेत	स्वातंत््,	समता,	बधंतुा	्ा्वर	आधाररत	समाज	रचना	
द्नमा्थण	करण्ाचा	सकंलपहती	दटेतटे.	एकंदरतीत	भारतती्	सदं््वधानाचा	सरनामा	स-ुशासनाचती	सदं्क्प्	
स्वरूपात	मांडणती	करून	तटे	प्रत्क्ात	आणण्ाचती	जबाबदारती	शासनकतदे	्व	नागररक	्ा	दोहों्वर	
सोप्वताना	द्दसतो.	

२) मयूलभयू्त अनधकाराचंती माडंरती : भारतती्	सदं््वधानाचा	द्तसरा	भाग	हा	सदं््वधानाच्ा	मूलभूत	
सरंचनटेचा	एक	अद््वभाज्	भाग	मानला	जातो.	भारतती्	सदं््वधानाच्ा	द्तसऱ्ा	भागाततील	कलम	
१२	तटे	३५	दरम्ान	भारतती्	नागररकांना	प्रदान	करण्ात	आलटेल्ा	मूलभूत	अद्धकार	द््वष्क	
तरतदुती	आहटेत.	्ा	अद्धकारांच्ा	 माध्मातून	भारतती्	सदं््वधान	स-ुशासनाच्ा	सकंलपनटेस	
अपटेद्क्त	 का्द्ा	 समोरतील	 समानता,	 दजा्थचती	 ्व	 सधंतीचती	 समानता,	 अद्भव्क्ी	 स्वातंत््,	
शोषणाद््वरु्धचा	अद्धकार	्ासारख्ा	प्रमखु	सदं््वधाद्नक	सरान	दटेऊन	एक	प्रकारटे	पाद््वत््च	
बहाल	कटे लटे	आहटे	असटे	नवहटे	तर	त्ाच्ा	अमंलबजा्वणतीकररता	्ा	तरतदुतीना	्वादती	हती	बन्वण्ात	
आलटे	आहटे.	त्ामळुटे 	्ा	तरतदुतींचती	अमंलबजा्वणती	करणटे	भारत	सरकार्वर	बधंनकारक	ठरलटे	
आहटे.	



45

लोकप्रशासन अर्थ व्ाप्ती व महतव

३) माग्थर्श्थक ्तत्वाचंती माडंरती : भारतती्	 सदं््वधान	 कारांनती	 सदं््वधानाच्ा	 चौर्ा	 भागात	
स्वातंत््ोत्तर	काळात	सत्तटे्वर	 ट्ेणाऱ्ा	 राज्कत्ायंकररता	 माग्थदश्थक	 तत््वांचती	 नोंद	करण्ात	
आलटेलती	आहटे.	 ्ा	 तरतदुतींना	सदं््वधानाच्ा	 द्तसऱ्ा	भागा	सारखटे	 ्वादती	 दजा्थ	 दटेण्ात	आला	
नसला	तरती	माग्थदश्थक	तत््वाच्ा	प्रकाशातच	राज्कत्ायंनती	धोरणटे	राबद््वत	असा	सपष्	नैद्तक	
दबा्व	राज्कत्ायं्वर	द्नमा्थण	कटे ला	आहटे.	स्वपोचच	् ्ा्ाल्ानटे	हती	अनटेक	्वटेळा	माग्थदश्थक	तत्वांना	
राज्कत्ायंच्ा	धोरणांचती	 द्चद्कतसा	करताना	आधारभूत	 मानलटे	आहटे.	 भारतती्	सदं््वधानात	
अतंभू्थत	करण्ात	आलटेलती	माग्थदश्थक	तत्वटे	हती	एक	प्रकारटे	स-ुशासनाच्ा	तत््वांचती	मांडणती	्वाटा्वती	
ए्वढटे	स-ुशासनाशती	ससु्ंवादती	आहटेत.	्ाततील	काहती	तत््वांचा	उदाहरणासाठती	सदंभ्थ	घटेतला	तर	
जसा	की	स्व्थ	लोकांसाठती	कल्ाणाचती	भूद्मका,	स्त्रती	्व	परुुषांना	समान	कामाकरता	समान	्वटेतन,	
कामगारांसाठती	द्न्वा्थह	्ोजना,	सत्तटेचटे	द््वकें द्तीकरण	हती	तत््वटे	स-ुशासनाचती	तत्वटे	होत.	

सशुासि करर्ता प्रशासिाचटे प्रयति 

भारत	 सरकारनटे	 स्वातंत््ोत्तर	 काळात	 सशुासन	 सराद्नक	 करण्ासाठती	 प्रारभंती	 पासूनच	 गांभती्ा्थनटे	
प्र्तन	कटे लटे	हटे	द्दसतात	त्ाततील	काहती	प्रमखु	बाबतींचा	आढा्वा	पढुतीलप्रमाणटे	घटेता	 ट्ेईल.	

१.	 १९५१	सालती	ए.	डती.	गोरटे्वाला	सद्मततीनटे	सशुासन	सदंभा्थत	अह्वाल	दटेताना	अशती	 द्शिारस	
कटे लती	 की,	 लोकशाहती	 शासनात	का ््थक्म	 ्व	 द्नष्पक्	 प्रशासन	 हटे	 अपररहा ््थ	 असून	 ्ा	 दृष्तीनटे	
सरकारनटे	कत्थव्ततपर	पररणामकारक	्व	जबाबदार	प्रशासनात	कररता	प्रशासनाचटे	पनुसयंघटन	
करणटे	आ्वश्क	आहटे.	

२.	 	टती.	टती.	कृष्णममाचारती	् ांनती	१९५१	सालती	् ासदंभा्थत	अह्वाल	दटेताना	प्रशासकी्	सधुारणांच्ा	
दृष्तीनटे	द्जलहासतरती् प्रशासनास	प्रद्शक्णाचती	व््वसरा	करण्ाचती	गरज	प्रद्तपादन	कटे लती	होतती.	

३.	 १९८९	सालती	झालटेल्ा	एल	कटे 	झा	सद्मततीनटे	् ासदंभा्थत	प्रशासकी्	उत्तरदाद््त्वाच्ा	घटकास	
आपल्ा	अह्वालात	महत््वाचटे	सरान	द्दलटे	होतटे

४.	 १९९६	हटे	्वष्थ	शासनाच्ा	सकंलपनटेच्ा	दृष्तीनटे	भारतती्	सदंभा्थत	महत््वाचटे	ठरलटे.	्ा	दृष्तीनटे	एका	
पररषदटेचटे	आ्ोजन	करण्ात	आलटे	होतटे	्व	्ा	पररषदटेत	प्रशासनाचती	पारपंाररक,	 द्सरततीद्शल	
स्वरुपाचा	्व	अपघटकांचा	त्ाग	करून,	त्ात	नाद््व््पूण्थ	घटकांना	्ोजून	अद्धक	पारदशथी,	
अद्धक	का ््थक्म,	अद्धक	गद्तशतील,	अद्धक	स्ंवादती	्व	स्ंवटेदनशतील	बन्ूवन	लोकाद्भमखु	कटे लटे	
जाईल.	् ा	पररषदटे	पासून	स-ुशासनाचती	सकंलपना	भारतात	रुजा्व्ास	्व	द््वसतार््ास	सरुु्वात	
झालती	

५.	 २००५	साठती	अद्सतत्वात	आलटेला	माद्हतती	अद्धकार	का्दा,	नागररकांचती	सनद,	रोजगार	हमती	
्ोजना	(मनरटेगा)	हटे	हती	स-ुशासनाच्ा	दृष्तीनटे	पूरक	ठरलटे.

६.	 दसुऱ्ा	प्रशासकी्	सधुारणा	आ्ोगाचा	अह्वाल	स-ुशासनाच्ा	द््वकासाच्ा	दृष्तीनटे	महत््वाचा	
ठरला	आहटे.	

७.	 	द्शक्णाचा	मूलभूत	अद्धकार	का्दा	२०१०	हा	हती	्ा	टपप्ा्वरतील	महत््वाचा	घटक	आहटे.
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सारांश,	भारतती्	प्रशासन	 व््वसरटेत	 हती	स-ुशासन	महत््वाचा	घटक	 द््वष्	 महणून	 पढुटे	आला	आहटे.	
भारतती्	सदं््वधान	कारांचटे	स्वपन	हटे	स-ुशासनाचटे	स्वपन	होतटे.	मात	भारतात	स-ुशासनाचती	सकंलपना	हती	
प्रामखु्ानटे	आधदु्नक	अरा्थनटे	१९९०	च्ा	दशकात	जागद्तकीकरण,	उदारतीकरण	्व	खाजगती	करण्ाच्ा	
प्रद्रि ट्ेतून	आलटेलती	द्दसतटे.	जागद्तक	सतरा्वर	कमतीत	कमती	शासन	हटे	रितीद	्वाक्	जसजसटे	द््वसतारत	गटेलटे	
तसतसटे	 स-ुशासनाचटे	 तत््व	 अद्धकाद्धक	 ्वदृ््धगंत	 होतटे	आहटे	 हा	आजचा	 सा्व्थद्तक	अनभु्व	आहटे	 हटे	
आपल्ाला	द्नदश्थनास	 ट्ेतटे.	

१.७. िवलोक वयवसरापि

१९८०	च्ा	दशकात	लोक	प्रशासनात	पारदश्थकता	 ट्ेण्ाच्ा	दृष्तीनटे	जटे	रिांद्तकारती	बदल	घडून	आलटे	
त्ात	 न्वलोक	 व््वसरापन	 ्ा	 सकंलपनटेचती	 ्ोगदान	 महत््वाचटे	आहटे.	 उदारतीकरण,	खाजगतीकरण	 ्व	
जागद्तकरणाचती	 प्रद्रि्ा	 ज्ा	 प्रमाणात	 द््वसतारत	 गटेलती	 त्ा	 प्रमाणात	 न्व	 लोकप्रशासन	 न्वलोक	
व््वसरापनाचटे	 सरानहती	 ्वदृ््धगंत	 होत	 गटेल्ाचटे	 द्दसतटे.	 पारपंाररक	 लोकप्रशासन	 हटे	 का ््थशतीलता,	
द््वशटेषतीकरण,	 कें द्तीकरण	 ्व	 पदसोपानपरपंरटेच्ा	 तत््वांना	 प्राधा््	 दटेणारटे	 होतटे.	 पारपंाररक	
लोकप्रशासनाततील	रचनातमक	सकंलपना	्वर	मॅकस	्वटेबर	्व	त्ाच्ा	समर्थक	द््वचार	प्र्वाहाच्ा	मोठा	
प्रभा्व	होता.	न्वलोक	प्रशासनानटे	 मात	्वटेबर	प्रद्णत	 द्स्धांतांना	 टतीकटे स	पात	ठरणाऱ्ा	प्रशासनाच्ा	
रचनटेत	नव्ा	मूल्	्व	तत््वांना	सामा्ूवन	घटेण्ाचती	द्नकड	प्रसततु	कटे लती.	न्वलोक	प्रशासनानटे	प्रशासकी्	
रचनटेच्ा	 दृष्तीनटे	 प्रारूप	 प्रसततु	 कटे लटे.	 त्ात	 न्वलोक	 व््वसरापनाचटे	 तत्व	 महत््वाचटे	आहटे.	 न्वलोक	
व््वसरापनानटे	शास्त्रती्	व््वसरापनाच्ा	पारपंाररक	प्रततीमानाचटे	मूल्मापन	करून	हटे	दाख्ूवन	द्दलटे	की	
्वटेबर	प्रद्णत	दृद्ष्कोनामळुटे 	सा्व्थजद्नक	ससंरा	व्द्क्द्नरपटेक्,	कठोर	्व	्ांद्तक	बनलटे	आहटेत.	त्ामळुटे 	
सघंटनातमक	उद्दिष्पूतथीसाठती	का ््थक्म	 व््वसरापन	 ्व	 प्रभा्वती	 उतपादन	 प्रद्रि्ा	 राब्वणटे	 शक्	 होत	
नाहती.	्वटेबर	प्रद्णत	दृद्ष्कोनाततील	म्ा्थदां्वर	मात	करण्ासाठती	१९८०	च्ा	दशकात	लोक	प्रशासनात	
अनटेक	दृद्ष्कोन	पढुटे	आलटे	ज्ांनती	मान्वती	प्रटेरणा,	का ््थक्मता	्व	सा्व्थजद्नक	धोरणाचती	द्नद्म्थतती	्व	त्ाचती	
अमंलबजा्वणती	्व	व््वसरापना्वर	नव्ानटे	भाष््	कटे लटे.	नव्ानटे	पढुटे	आलटेल्ा	्ा	दृद्ष्कोनानटे	्ासदंभा्थत	
लक्	कें द्द्त	करून	्वासत्वात	असणाऱ्ा	समस्ां्वर	 प्रशासनाचटे	लक्	्वटेधून	घटेतलटे.	 ज्ामळुटे 	 ्वटेळटेचा	
अभा्व,	माद्हतती	सकंलनाततील	अडरळटे 	् ासारख्ा	ततसम	समस्ा	दृद्ष्परात	आल्ा.	लोक	प्रशासनात	
द्नमा्थण	झालटेलटे	 हटे	 न्वटे	 दृद्ष्कोन	 रचनातमक	पटेक्ा	लोकाद्भमखुतटेस	प्राधा््	दटेणारटे	आहटेत.	 त्ासाठती	
अनकूुल	द््वकें द्तीकरण,	बदलत्ा	्व	सराद्नक	गरजांच्ा	पररपूद्त्थ	साठती	आ्वश्क	असणारती	ल्वद्चकता	
्व	पारदश्थकता	्ांना	मध््वतथी	सरान	दटेण्ात	आलटे	आहटे.	्ा	दृष्तीनटे	न्वलोक	व््वसरापनाचा	अभ्ास	
करणटे	आ्वश्क	ठरतटे.	

िवलोक वयवसरापिाचटे मयूलभयू्त घटक

न्वलोक	 व््वसरापन	 हटे	 शास्त्रती्	 व््वसरापना	 ्वरतील	 टतीका	आहटे.	 ्ा	 दृद्ष्कोनानटे	 ्वटेबरोत्तर	 नव्ा	
दृद्ष्कोनास	अ्वकाश	प्राप्	करून	 द्दला	आहटे.	 त्ा	 दृष्तीनटे	 त्ांचती	 पारपंररक	दृद्ष्कोनापटेक्ा	असणारटे	
्वटेगळटेपण	्व	मूलभूत	घटक	पढुतीलप्रमाणटे	सांगता	 ट्ेततील.
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i. राजकारर व प्रशासिाचती नर्शा नर्शाच याचया नवरिमचा चुकीचती: 	्वटेगळती	उत्तर	काळात	
द्नमा्थण	झालटेला	दृद्ष्कोण	राजकारण	्व	प्रशासन	्ा	शाखा	रि	मास	अका ््थक्म	्व	अ्वासत्व	
मानतो	धोरण	त्ार	करण्ाचती	्व	त्ाचती	अमंलबजा्वणती	करण्ाचती	असटे	कपडटे	द्नमा्थण	होणटे	हती	
प्रशासनात	 ्व	 का ््थक्मता	 कठोरता	 ्ा	 दटेशांना	 द्नमा्थण	 करण्ास	 कारणतीभूत	 ठरतटे	 असटे	 ्ा	
दृद्ष्कोनाचटे	समर्थक	महणतात	

ii. अवास्तव रुनदप्रामाणय नवरोध : मटेसटेज्वर	्व	ततसम	प्रशासकी्	द््वचार्वतंांनती	प्रशासनाचती	जती	
प्रद्तमा	नटे	द््वकद्सत	कटे लती	त्ातून	एक	प्रकारटे	तिदे 	शक्ीच्ा	कलपनटेला	मकु्	्वा्वर	द्मळाला	परतं	ु
्ा	दृद्ष्कोनाचटे	प्र्वक्टे 	प्रत ट्ेक	प्रशाच	तक्थ शक्ी	ला्ूवन	करणटे	व््वहा ््थ	नसतटे	हटे	सपष्	करतात	त्ा	
ऐ्वजती	तटे	बांद्धल	बदु््धप्रामाण्	चटे	तत्व	प्रसततु	करतात

iii. अनधकार पर् परपंरटेचया ्ततवाचती पुिर्थचिा: 	 करणटे	 दृद्ष्कोन	 प्रशासन	 व््वसरापनात	
अद्धकारपद	परपंरटेचा	तत््वास	कें द्सरानती	ठटे्ूवन	कें द्द्त	करण्ाच्ा	तत््वा्वर	प्राधा््	दटेतो	मात	
हा	दृद्ष्कोन	प	सोपान	परपंरटेचती	पनुर्थचना	करण्ाचती	आग्रहती	मांडणती	करतो	बदलत्ा	काळात	
का ््थक्म	उतपादनक्म	्व	ना्वती््पूण्थ	सघंटनातमक	 रचनटेला	 हती	अद्धकार	 परपंरा	 ्ा	तत््वाचती	
पनुर्थचना	अत्ा्वश्क	असल्ाचटे	्ा	दृद्ष्कोनाचटे	समर्थक	सांगतात	

iv. सघंटिटेशती कठोर नियम मधयटे रचिा अयोगय : 	हा	दृद्ष्कोण	कठोर	पणु्ाबदिल	लोकशाहती	
स्वरूपाच्ा	रचना	प्रशासनाच्ा	का ््थक्मतटेच्ा	एकूण	ध ट्े्पूतथीच्ा	दृष्तीनटे	िारशा	् ोग्	नसतात	
हटे	 सपष्	करतो	 ्ा	 दृद्ष्कोनानसुार	आकृतती	 ्व	का ््थक्मतटेनटे	 कररता	 कठोर	 द्न्म	 प्धततीपटेक्ा	
का्ा्थचटे	समाधान	्व	का ््थ	जती	सधंती	उपलबध	असणटे	अद्धक	उप्कु्	ठरतटे

v. साव्थजनिक सटेवकाकंडयूि साव्थजनिक नह्त घड्तटेच असटे िाहती : स्व्थसाधारणतः	सा्व्थजद्नक	
प्रशासनाच्ा	माध्मातून	सा्व्थजद्नक	 द्हत	साध्	होतटे	असटे	मानलटे	जातटे	कारण	सा्व्थजद्नक	
प्रशासनाचा	 प्रधान	 हटेतू	 जनकल्ाण	 हात	 असतो	 ्वासत्वात	 मात	 सा्व्थजद्नक	 सटे्वकांना	
प्रशासकांच्ा	हातात	सा्व्थजद्नक	द्हत	साध्	होतटे	असा	सा्व्थद्तक	अनभु्व	मात	आपणास	 ट्ेत	
नाहती	कारण	सा्व्थजद्नक	क्टेताततील	प्रशासक	्वग्थ	हा	सा्व्थजद्नक	ऐ्वजती	स्व	द्हतसबंधंांचती	काळजती	
अद्धक	घटेतात	हा	दृद्ष्कोण	द्नदश्थनास	आणून	दटेतो.

िवलोक वयवसरापिाचती मयूलभयू्त मयूलभयू्त वैनशष््टयटे 

व््वसरापन	हती	सकंलपना	पढुतील	्ैवद्शष्् ट्े	्ांच्ा	आधारटे	अद्धक	सपष्	करता	 ट्ेईल	

i. खाजगती करणयास प्राधानय : पारपंररक	सरंचनटेत	सा्व्थजद्नक	द्हताकररता	सा्व्थजद्नक	क्टेतास	
प्राधा््	द्दलटे	जात	होतटे	न्वलोक	व््वसरापन	मात	खाजगती	क्टेताततील	तंताचा	सा्व्थजद्नक	ससंरा	
साठती	 उचच	 दजा्थच्ा	सटे्वा	 दटेण्ाकररता	 प्रोतसाहन	 दटेतटे	 त्ासाठती	 न्वलोक	 व््वसरापनात	 मटे	
समर्थक	व््वसरापकी्	स्वा्त्तता	दटेण्ाचा	आग्रह	धरतात	

ii. गरुवत्ा मयूलयमापि निर्देशक याचंा अगंतीकार : व््वसरापनात	प्रत्क्	का ््थ	्व	सटे्वटेच्ा	गणु्वत्ता	
मापन	करता	 का ््थ	 मूल्मापन	 द्नददेशांकाचा	 ्वापर	करण्ास	सचु्वलटे	आहटे	 त्ालाहती	 कें द्ती्	
सतरा्वरून	 जागद्तक	 जागद्तक	 पातळती	 कडटे	 जबाबदाऱ्ांचती	 द््वतरण	 सराद्नक	 पातळती	 कडटे	
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जबाबदाऱ्ांचती	द््वतरण	वहा्व्ास	ह्वटे	कामाच्ा	स्वरूपात	अद्धक	ल्वद्चकता	असा्वती	अशती	हती	
मांडणती	न्वलोक	व््वसरापन	करतात	एक	प्रकारटे	नागररकांकडटे	सद्रि्	ग्राहक	महणून	न्वलोक	
व््वसरापन	पाहतात

iii. मािवती व ्तानंत्रक ससंाधिाचया वापरास प्राधानय : न्वलोक	व््वसरापन	हा	दृद्ष्कोन	का ््थक्म	
व््वसरापकी्	नटेततृ्वासाठती	पूरक	्वाता्वरण	द्नमा्थण	करण्ाच्ा	भागाततील	एक	प्रमखु	अडरळा	
महणून	 अद्धकार	 परपंरटेच्ा	 तत््वास	 नाकारतो	 ्व	 त्ाऐ्वजती	 प्रशासकी्	 भरततीत	 गणु्वत्ता	
कत्थबगारती	्व	 द््वत्त	 पूण्थता	्ास	प्राधा््	दटेऊन	त्ास	्ोग्	प्रद्शक्ण	उपलबध	करून	मान्वती	
तांद्तक	ससंाधनाचा	्वापर	करण्ास	प्राधा््	दटेतो	

iv. प्रोतसाहि व उत्रर्ानयतवाचा समनवय : न्वलोक	प्रशासनात	सम््व्	्ा	तत््वास	अनकूुलता	
दश्थद््वण्ात	आलती	आहटे	त्ासहती	उतपादन	प्रद्रि ट्ेत	्ैव्द्क्क	जबाबदारती	चटे	तत्व	मानलटे	जातटे	
्शस्वती	का ््थपूतथी	नंतर	त्ाच	आद्र्थक	स्वरुपात	दटेखतील	बक्तीसहती	प्रदान	करा्वटे	असटे	हा	दृद्ष्कोन	
सचु्वतो.

व््वसरापनात	सा्व्थजद्नक	क्टेताततील	सटे्वा	करताना	शासकी्	क्टेतां्वर	 द््वसबूंन	राहण्ाऐ्वजती	 द्शक्ण	
आरोग्	् ा	सारख्ा	सा्व्थजद्नक	क्टेताततील	सदु््वधांसाठती	द्बगर	शासकी्	ससंरांचा	्व	स्व्संटे्वती	ससंरांचा	
सहभाग	प्राधा््	अशतील	असल्ाचटे	मा््	करण्ात	आलटे	आहटे	

एकंदरतीत	आद्र्थक	ताद्क्थ कता	्व	का ््थशतीलता	हटे	न्वलोक	व््वसरापन	नाचटे	सूचक	शबद	आहटेत	पारपंाररक	
लोकप्रशासनाततील	कें द्तीभूत	रचना	ताठर	स्वरूपाच्ा	पद	असो	पानास	नाकारून	अद्धक	पारदश्थक	
बनण्ाचटे	महत््वाचटे	का ््थ	व््वसरापनानटे	पार	पाडलटे	आहटे	त्ाकररता	न्वलोक	व््वसरापन	सा्व्थजद्नक	
क्टेता्वर	पूण्थकाम	द््वसबूंन	राहण्ाच्ा	धोरणास	प्रद्त्वाद	करून	सा्व्थजद्नक	द्हत	असतो	द्बगर	शासकी्	
ससंरांच्ा	सहभागहती	प्राधा््	दटेण्ाचती	गरज	प्रद्तपादन	करतटे	प्रशासकी्	का ््थ	का ््थशतील	्वाता्वरणाचती	
द्नद्म्थतती	करण्ात	प्धत	सोपाना	चटे	तत्व	अडरळा	असून	त्ाऐ्वजती	प्रशासन	का्ा्थत	खूप	छिान	्व	उत्तरा	
उत्तरदाद््त्वाचा	तत््वाचा	सम््व्	साधत	मान्वती	्व	तांद्तक	ससंाधनाचा	परुटेपूर	्वापर	करण्ाचा	आग्रह	
न्वलोक	व््वसरापनात	ठरलटेला	द्दसतो

साराशं 

व््वसरापन	हा	प्रशासनाततील	महत््वाचती	दृद्ष्कोन	आहटे	खाजगतीकरण	उदारतीकरण	्व	जागद्तकीकरण	
आद्ण	द्नमा्थण	कटे लटेल्ा	अ्वकाशात	लोकप्रशासन	शास्त्रानटे	्ा	दृद्ष्कोनाच्ा	माध्मातून	जो	प्रद्तसाद	
द्दला	त्ातून	् ा	दोन	सकंलपना	प्रामखु्ानटे	पढुटे	आल्ा	१९८०	नंतर	च्ा	दशकात	न्वलोक	प्रशासनात	
ज्ा	ज्ा	सकंलपना	द्नमा्थण	झाल्ा	त्ा	सकंलपनांनती	पारदश्थकता	बांद्धलकी	्व	मलुटे	्ांना	प्राधा््	दटेत	
लोकसहभागाच्ा	 तत््वास	 कें द्ती्	 सरान	 प्रदान	 कटे लटेलटे	 द्दसतटे	 लोक	 द्न्वड	 दृद्ष्कोन	 ्व	 न्वलोक	
व््वसरापन	् ा	दो्हती	दृद्ष्कोनामळुटे 	लोकप्रशासनाचती	अभ्ासता	अद्धक	द््वसतारलती	लोकप्रशासनाच्ा	
असटे	अद्धक	सपं्न	्व	सजती्व	बनला	्व	लोकप्रशासन	खाजगती	करण	उदारतीकरण	्व	जागद्तकीकरणाच्ा	
प्रद्रि ट्ेनटे	 द्नमा्थण	 कटे लटेल्ा	 आवहानाचा	 मकुाबला	 करण्ासाठती	 अद्धक	 ततपर	 ्व	 सक्म	 बनलटे	 ्ा	
द्नष्कषा्थप्रत	आपण	 ट्ेतो.
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१.८. साराशं

लोकप्रशासन	हटे	द््वकसनशतील	शास्त्र	आहटे	दसुऱ्ा	महा््ुधानंतर	द्नमा्थण	झालटेल्ा	पररद्सरततीतून	त्ास	
्वटेगळटे 	 स्वरूप	 प्राप्	 झालटे	 दसुऱ्ा	 महा््ुधाप य्ंत	 साधारणतः	 पाचिात््	 राष्ट्रांच्ा	 प्रभा्वाखालती	
लोकप्रशासनाच्ा	 द््वकास	होत	 राद्हला	मात	दसुऱ्ा	महा््ुधानंतर	 द््वशटेषतः	१९५०	च्ा	दशकात	
नव्ानटे	स्वतंत	झालटेल्ा	राष्ट्रानटे	आपल्ा	पररद्सरततीच्ा	सदंभा्थत	लोकप्रशासनाचटे	जटे	अ्वलोकन	्व	
उप्ोजन	कटे लटे	त्ातून	लोकप्रशासन	स्वरूपात	्व	व्ाप्तीत	मोठटे	बदल	घडून	आलटे	पाचशटे	तटे	राष्ट्र	नाहती	
त्ाचा	 गांभती्ा्थनटे	 द््वचार	 करणटे	 भाग	 पडलटे	 पढुटे	 द््वज्ान	 ्व	 तंतज्ानाततील	 प्रगततीनटे	 लोकप्रशासनाच्ा	
स्वरूपा्वर	्व	अभ्ास	क्टेता्वर	मोठा	प्रभा्व	टाकलटेला	द्दसतो	त्ातूनहती	लोकप्रशासन	आत	अभ्ासाचती	
न्वती	 दालनटे	 खलुती	 झालटेलती	आपणास	 पहा्व्ास	 द्मळतात	 जागद्तकीकरण	 उदारतीकरण	 ्व	 खाजगती	
करण्ाच्ा	प्रद्रि ट्ेत	प्रभा्व	तर	मान्वती	जती्वनाच्ा	स्व्थ	क्टेता्वर	स्व्थकष	स्वरूपात	पडलटेला	 द्दसतो	
त्ापासून	लोकप्रशासन	ना	सारखटे	शास्त्र	तर	अ्वधतीत	आलती	तर	राहू	शकत	नवहतटे	उलट	लोक	प्रशासन	
्ा	 प्रद्रि ट्ेनटे	 स्वा्थद्धक	 प्रभाद््वत	 झालटेलटे	 जागद्तकीकरणाच्ा	 प्रद्रि ट्ेत	 लोकप्रशासन	 शास्त्रानटे	 जो	
प्रद्तसाद	द्दला	त्ातून	सा्व्थजद्नक	खाजगती	भागतीदारती	न्वलोक	व््वसरापन	द्श्व	शासन	प्रशासन	अशा	
न्वतीन	सकंलपनांचा	उद्	झाला	्व	लोकप्रशासन	शास्त्र	अद्धक	सम्ृध	झालटेलटे	द्दसतटे	भारतती्	सदंभा्थत	
हती	लोक	प्रशासन	सकंलपनटेततील	्ांना	 व्ा	अद््वष्कार	्ांनती	आपलती	जागा	मोठ््ा	प्रमाणात	 द्नमा्थण	
कटे लटेलती	 द्दसतटे.	ज्ातून	लोकप्रशासन	लोकांप य्ंत	अद्धक	प्रभा्वतीपणटे	पोहोचताना	आढळतटे	आहटे	्ा	
द्नष्कषा्थप्रत	आपण	 ट्ेतो.

१.९. आपर काय नशकलो

१)	 लोक	प्रशासन	महणजटे	का्	

२)	 लोकप्रशासनाचती	व्ाप्ती	सपष्	करा	

३)	 लोकप्रशासन	द््वकासा्वर	द्नबधं	द्लहा	

४)	 लोकप्रशासनाचटे	स्वरूप	सपष्	करा	

५)	 न्वलोक	प्रशासना्वर	द्नबधं	द्लहा	

६)	 सा्व्थजद्नक	आद्ण	खाजगती	भागतीदारती	हती	सकंलपना	भारतती्	सदंभा्थत	सपष्	करा	

७)	 न्वलोक	व््वसरापना्वर	हती	पलतीहा	

८)	 सशुासन	सकंलपना	सपष्	करून	सशुासनाचटे	आधारभूत	तत््वटे	द्लहा	

९)	 द््वकास	प्रशासन	हती	संकलपना	सपष्	करून	द््वकास	प्रशासनाचटे	मूल्मापन	करा	

१०)	 सशुासन	सकंलपना	भारतती्	सदंभा्थत	सपष्	करा



50

लोकप्रशासन

१.१०. सरं्भ्थसयूचती 

1)	 कानटे	अद््व	लोकप्रशासन	द््वद्	प्रकाशन	नागपूर	प्ररमा्वतृ्तती	जलैु	2001	

2)	 कटे 	सागर	लोकप्रशासन	कटे 	सागर	पद्बलकटे शन	पणुटे	1999	

3)	 कटे 	आर	लोकप्रशासन	तत््वटे	आद्ण	द्स्धांत	द््वद्ा	बकु	पद्बलषटेर	औरगंाबाद	चौरती	आ्वतृ्तती	जानटे्वारती	
2013	

4)	 गडुघटे	बटेचकटे 	स्ुवणा्थ	लोकप्रशासन	प्रशांत	पद्बलकटे शन	जळगा्व	प्ररमा्वतृ्तती	जून	2015	

5)	 गगँ	कटे 	आर	द््वकास	प्रशासन	द््वद्ा	बकुस	औरगंाबाद	2011	

6)	 महाजन	द््वराज	्वटेललाळ	द्मस्त्रती	लोकप्रशासन	हतीच	मॅकस	पद्बलकटे शन	2016





युनिट २

२
निद्धांत आनि दृष्टीकोि

प्धठ्धचटी रचि्ध

२.०	 	उद्दिष्ट य्े	

२.१	 	प्रस्तावनता	

२.२		 द्वष्	द्ववयेचन	

२.३		 प्रशतासनताचये	पतारपंररक	द्सद्तान्

२.४		 प्रशतासनताचये	आधदु्नक	द्सद्तान्

२.५		 अद्िजता्वतादी	द्सद्तान्

	 २.५.१	अद्िजता्वतादी	द्सद्तान्तामध य्े	्ोगदतान	दयेणतारये	द्वचतारवं्

	 २.५.२	सघंटनये्ील	कता ््य

	 २.५.३	फये ्ॉलचये	व्वस्तापकी्	गणु

	 २.५.४	व्वस्तापनताचये	घटक	

२.० उनदिष््टयये 

	 द्सद्तां्	आद्ण	दृषीकोनताची	सकंलपनता	समजून	घये्ता	 य्ेईल.

	 अद्िजता्वतादी	द्सद्तां्ताची	कतारणमीमतांसता	कर्ता	 य्ेईल.	

	 अद्िजता्वतादी	द्सद्तां्ताचये	द्वश्येषण	कर्ता	 य्ेईल.

२.१ प्रसत्धवि्ध 

प्रशतासन	 व्वस्ता	प्रताचीन	कताळतापतासून	कता ््यर्	आहये.	कौद्टल्तानये	 ‘अ ््यशतास्त्र’	्ता	गधंता्	पशतासनताचये	
द्कंवता	 रताज्कतारितारताचये	 द्न्म	 व	 पद््ी	 ्तंाचये	 वण्यन	 कये लयेलये	 आहये.	 बडुो	 द्वलसननी	 १८८७	 सताली	
रताजकतारणतापतासून	 प्रशतासनतालता	 वयेगळये 	कये लये.	 य्ेवहतापतासून	लोकप्रशतासनताचता	उद्	झतालता	आद्ण	 त्तालता	
शतास्त्रताचता	 दजता्य	 द्मळू	 लतागलता.	 लोकप्रशतासन	 शतास्त्रताचता	 अभ्तास	 द्वद्वध	 अभ्तासकतांनी	 वयेगवयेगळ्ता	
दृद्षकोनता्ून	कये लता.	लोकप्रशतासनशतास्त्र	द्सद्तां्ताच्ता	व	्तवतांचता	कताही	अभ्तासकतांनी	आदश्य	घये्लता	्र	
कताही	अभ्तासकतांनी	कता्दये,	द्न्म,	अद्धद्न्म	कये 	उपद्न्म	्तंाच्ता	आधतारये	शतास्त्रताची	उितारणी	्ताद्तवक	
पद््ीनये	कये ली.
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२.२ नवषय नववयेचि 

लोकप्रशतासन	 शतास्त्रताचये	 द्सद्तान्	 आद्ण	 दृद्षकोन	 ्तांचता	 एकता	 अभ्तास	 करून	 एखताद्ता	 सतामताद्जक	
शतास्त्रताच्ता	प्रद्रि य्ेचये	शतास्त्रशदु्	आकलन	 द्कंवता	एखताद्ता	सतामताद्जक	सघंटनयेच्ता	रचनता,	कता ््यपद््ी	व	
त्तंाच्ताद्तारये	समताजतावर	 होणताऱ्ता	 पररणतामतांचता	 द्नषपक्षपणये	आढतावता	घये्ता	 य्े्ो.	सतामताद्जक	शतास्त्रतामध य्े	
नवनवीन	द्वचतारप्रवताहतांचता	मोलताचता	वताटता	आहये.	लोकप्रशतासनतालता	शतास्त्री्	दजता्य	 द्मळताल्तानं्र	अनयेक	
नवीन	 द्वचतारवं् तांनी	 द्वद्वध	 द्सद्तान्तांचता	 वतापर	कये लता.	लोकप्रशतासनताचये	 द्सद्तान्	हये	 पतारपंररक	आद्ण	
आधदु्नक	सवरूपताचये	आहये्.

२.३ प्रश्धिि्धचये प्धरांपररक निद्धनत 

ऐद््हताद्सक	दृद्षकोन,	्ताद्तवक	दृद्षकोन,	ससं्तापक	द्कंवता	वण्यनतातमक	दृद्षकोन,	 वैधताद्नक	दृद्षकोन	
रताजकी्	दृद्षकोन	 द्कंवता	शतास्त्री्	 व्वस्तापनतातमक	दृद्षकोन	हये	सव्य	 द्सद्तान्	पतारपंररक	सवरूपताचये	
आहये्.	लोकप्रशतासनता्	कता ््यक्षम्ता	व	कताटकसर	्तंानता	महतव	दयेण्ता्	आलये	असून	अनयेक	 द्सद्तान्	
आद्ण	्तवये	मतांडण्ता्	आली	आहये्.

२.४ प्रश्धिि्धचये आधुनिक निद्धनत 

लोकप्रशतासनता्ील	आधदु्नक	द्सखतान्तामध य्े	रचनतातमक,	कता्ता्यतमक	दृद्षकोन,	प्ता्यवरणवतादी	दृद्षकोन,	
व ््यनवतादी	दृद्षकोन	मतानवी	सबंधंताचता	दृद्षकोन,	सघंटनतातमक	द्षकोन	आद्ण	आधदु्नकोत्तर	द्सद्तान्	व	
टीकताप्रधतान	 द्सद्तान्	 इत्तादींचता	 समतावयेश	 हो्ो.	 सतामतान्पणये	 दोनही	 द्सद्तान्तांचता	 समतावयेश	
लोकप्रशतासनताच्ता	अभ्तासता्	कये लता	जता्ो.	लोकप्रशतासनताच्ता	द्सद्तान्ताचये	प्रकतार	पढुीलप्रमताणये	सतांग्ता	
य्े्ील.

२.५ अनिज्धतव्धदटी निद्धनत (फये यॉल, लयुथर गयुलटीक व नलांडल ऊनवविक)

लोकप्रशतासनता्ील	अद्िजता्वतादी	द्सद्तान्तालता	सरंचनतातमक,	वग्यवतादी,	्तंाद्रिकी	व	शतास्त्री्	द्सद्तान्	
महणून	सबंोधलये	जता य्े.	हन्ी	फये ्ॉल,	ल्ु् र	ग्लुीक	व	द्लंडल	ऊद्व्यक,	जये.डी.	मूनये,	मयेरी	पताक्य र	फॉलयेट,	
ए.सी.	 ररललये	आद्ण	शयेलडन	इत्तादी	 द्वचतारवं् तांनी	अद्िजता्वतादी	 द्सद्तान्ताचये	सम ््यन	कये लये	आहये.	हता	
द्सद्तान्	 सघंटनयेच्ता	 सताव्यद्रिक	 सवरूपता्ील	 ्तवये	 द्नमता्यण	 करणतारता	 आद्ण	 सघंटनयेच्ता	औपचताररक	
सरंचनयेवर	आधतारर्	आहये.	अद्िजता्वतादी	द्वचतारवं् तांनी	सघंटनयेच्ता	कता्ता्यचये	द्विताजन	व	समनव्	सताध्	
करण्तासताठी	द्वद्शष	पद््ी	् ्तार	करण्ताकडये	लक्ष	द्दलये	आद्ण	् ता्ून	सघंटनयेच्ता	प्रशतासकी्	सरंचनयेची	
द्नद्म्य्ी	झताली.	अद्िजता्वतादी	दृद्षकोन	दोन	बताबींवर	अवलंबून	आहये.

१.		 सघंटनयेचये	मौद्लक	द्सद्तान्	आदश्य	अस्ता्	व	त्तांच्ता	आधतारये	कता ््य	पूण्य	करण्तासताठी	्ोजनता	
बनद्वणये.

२.		 कम्यचतारी	आद्ण	अद्धकतारी	्तांची	द्न्कु्ी	करण्ताअगोदर	सघंटनयेच्ता	्ोजनयेवर	द्वचतार	करणये.
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२.५.१ अनिज्धतव्धदटी निद्धनत्धमधयये योगद्धि दयेि्धरये नवच्धरवांत

हयेन्टी फये यॉल (Henri Fayol)	:	१८४१-१९२५	् ता	कतालतावधीमध य्े	फये ्ॉलनी	शतास्त्री्	व्वस्तापनतासताठी	
्ोगदतान	द्दलये	असलये	्री	त्तासोब्	सघंटनयेच्ता	सरंचनतातमक	द्सद्तान्ता्	मोलताची	िर	टताकली	आहये.	
फये ्ॉलनी	१९१६	मध य्े	फ्रें च	िताषये्	“Administration	Industrialist	General"	आद्ण	‘General	
and	Industrial	Management’	ही	दोन	पसु्कये 	प्रकताद्श्	कये ली.

१९२९	सताली	फये ्ॉलचये	"General	and	Industrial	Management	हये	पसु्क	इंग्रजी्	प्रकताद्श्	
झतालये.	् तामध य्े	त्तंानी	व्वस्तापनताचये	द्वचतार	मतांडलये	आहये्.	फये ्ॉलनी	व्वस्तापन	शबदताऐवजी	'प्रशतासन'	
शबद	अद्धक	वयेळता	वतापरलता	आहये,	त्तंानी	औद्ोद्गक	सघंटनये्ील	वररष्ठ	व्वस्तापक	द्वचतारता्	घयेऊन	
सघंटनये्ील	समस्ता	सोडद्वण्ताचता	प्र्तन	कये लता	आहये	व	औद्ोद्गक	सघंटनये्ील	कता्ता्यचये	सहता	द्वितागतां्	
द्विताजन	कये लये.

२.५.२ िांघटियेतटील क्धयवि

	 सरंक्षणतातमक	कता ््य

	 द्हशयेबतातमक	कता ््य

	 व्वस्तापकी्	कता ््य

	 द्वत्ती्	कता ््य

	 ्तांद्रिक	कता ््य

	 व्तावसताद््क	कता ््य

२.५.३ फये यॉलचये वयवसथ्धपकीय गिु

१)		 शैक्षद्णक	गणु

२)		 ्तांद्रिक	गणु

३)		 शतारीररक	गणु

४)		 मतानद्सक	गणु

५)		 नैद््क	गणु	

६)		 अनिुव	गणु

७)	 व्वस्तापकी्	गणु

वरील	सता्	गणु	व्वस्तापक	द्कंवता	प्रशतासक	्तंाच्तासताठी	आवश्क	आहये्,
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२.५.४ वयवसथ्धपि्धचये घटक :	फये ्ॉलच्ता	म य्े,	कोणत्ताही	सघंटनये्ील	व्वस्तापनता्	मखु््;	पताच	
मूलिू्	घटक	आवश्क	आहये्.

POCCC घटक

	 द्न्ोजन	(Planning)

	 	सघंटनता	(Organization)

	 	आदयेश	(Command)

	 	समनव्	(Co-ordination)

	 	द्न्रंिण	(Control)

्ता	घटकतांचता	समतावयेश	अद्िजता्वतादी	द्सद्तान्ता्	हो्ो.

२.५.५ वयवसथ्धपि्धचटी तत्वये :	 फये ्ॉलनये	 व्वस्तापनताची	 १४	 ्तवये	 सतांद्ग्ली.	 ्ता	 ्तवतांचता	 वतापर	
सघंटनये्ील	पररद्स््ीनसुतार	कर्ता	 य्े्ो.

१.		 कता्ता्यचये	द्विताजन		 २.		 अद्धसत्तता	आद्ण	जबताबदतारी

३.	 द्शस्	 ४.		 आदयेशताची	एक्ता

५.		 मताग्यदश्यनताची	एक्ता	 ६.		 व्द्क्ग्	द्ह्तापयेक्षता	सतामतान्	द्ह्तालता	महतव

७.		 कम्यचताऱ्तांचये	वये्न	 ८.		 करें द्ीकरण

९.		 अद्धकतारपद	परपंरता	 १०.		 सवु्वस्ता

११.		 सम्ता	 १२.		 कम्यचताऱ्तांच्ता	कता ््यकताळता्	द्स्र्ता

१३.		 पढुताकतार	 १४.		 सहकता्ता्यची	ितावनता

२.५.६ लयुथर गयुलटीक आनि नलांडल ऊनवविक :	 ल्ु् र	 ग्लुीक	 व	 ऊद्व्यक	 ्तंानी	 सघंटनये्ील	
प्रशतासनतासताठी	आवश्क	्तवये	मतांडली	आहये्.	्ता	दोघतांनी	सघंटनयेच्ता	द्सद्तान्तासबंधंी	१९३७	मध य्े	
'Papers	on	the	Science	of	Administration'	हये	पसु्क	द्लद्हलये.	्ता	पसु्कता्	्तंानी	प्रशतासनताची	
सता्	्तवये	सतंाद्ग्ली.	्ी	्तवये	महणजये	'POSDCORB'	द्सद्तान्	हो्.

	 P	-	Planning	–	

	 O	-	Organization	

	 S	-	Staffing

	 D	-	Directing

	 CO	-	Co-ordination

	 R	-	Reporting

	 B	-	Budgeting
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ग्लुीक	सघंटनयेच्ता	द्सद्तान्तामध य्े	दहता	्तवये	सतंाद्ग्ली	आहये्.

१.		 कता्ता्यचये	द्विताजन	 २.		 द्वितागी्	सघंटनयेचये	आधतारिू्	घटक

३.		 हये्ु् :	समनव्	 ४.		 द्न्रंिण	कक्षता

५.		 सद्मत्तांद्तारये	समनव्	 ६.		 प्रदत्तीकरण

७.		 अद्धकतारपद	परपंरता	 ८.		 रयेखता	व	सटताफ	घटक

९.		 आदयेशताची	एक्ता	 १०.		 द्वकरें द्ीकरण

्ता	सव्य	्तवतांनी	अद्िजता्वतादी	द्सद्तान्ता्	िर	घता्ली	आहये.

२.५.७ नलांडल ऊनवविक: ऊद्व्यक	्तंानी	सघंटनयेची	आठ	्तवये	व्वस्तापनता्	सतंाद्ग्ली	आहये्.

१.		 उदियेशताचये	्तव	 २.		 समतान्ता

३.		 उत्तरदताद््तव	 ४.		 अद्धकतारपद	परपंरता

५.		 द्न्रंिण	कक्षता	 ६.		 द्वशयेषीकरण

७.		 समनव्	 ८.		 पररिताषता

शतास्त्री्	 व्वस्तापनताची	 वरील	्तवये	अद्िजता्वतादी	 द्सद्तान्तांसताठी	 मोलताची	आहये्.	अद्िजता्वतादी	
द्सद्तान्तावर	अनयेक	द्वचतारवं् तांनी	टीकता	कये ली.

१. म्धिवटी घटक्धांकडये दुलविक्ष : अद्िजता्वतादी	 द्सद्तंा्तावर	व ््यनवतादी	 द्वचतारवं् तांनी	टीकता	कये ली.	हता	
द्सद्तां्	्तंाद्रिकी	सवरूपताचता	आहये.	्तामध य्े	मतानवी	बताबींचता	उललयेख	कये लयेलता	नताही.	मताच्य	व	सता्मनच्ता	
म य्े	हता	द्सद्तां्	'्रंि	प्रतारूप	द्सद्तान्'	आहये.

२. श्धस्तटीय वयवसथ्धपि्धचटी अियेक तत्वये परसपर्धांशटी नविांगत :	अद्िजता्वतादी	द्सद्तान्ता्ील	्तवये	
परसपरतंाशी	द्वसगं्	आहये्.	हब्यट्य 	सता्मन	्तांच्ता	म्तानसुतार	सघंटनता	छोटी	असयेल	्र	द्न्रंिण	कक्षता	हये	
्तव	आदयेशताची	एक्ता	्तवताशी	द्वसगं्	आहये.	कता ््यद्विताजन,	द्वकरें द्ीकरण	व	आज्येची	एक्ता	ही	्तवये	
द्मळ्ी-जळु्ी	 नताही्	 ्तामळुये 	 सघंटनये्	 गोंधळ	 द्नमता्यण	 होऊ	 शक्ो.	 महणून	 हब्यट्य 	 सता्मननये	
Administrative	Behavior	-	१९४७	मधील	ग्रं् तामध य्े	अद्िजता्वतादी	 द्सद्तान्ता्ील	सघंटनयेच्ता	
्तवतांनता	महणी'	(Proverb)	महटलये	आहये.

३. टयेलरच्ध प्रतयक्ष क्धय्धविििुव व सवत:चटी मतये :	अद्िजता्वतादी	द्सद्तंा्ता्	द्वचतारवं् तांनी	सघंटनये्ील	
प्रत्क्ष	कता्ता्यनिुवतावरून	्शसवी	सघंटनयेसताठी	सव्:ची	म य्े	व	 द्वचतार	सघंटनयेच्ता	्तवता्ून	मतांडली	
आहये्.	अशता	प्रकतारची	टीकता	जरी	अद्िजता्वतादी	द्सद्तां्तावर	हो्	असली	्री,	्ता	द्सद्तान्ताचये	द्वचतार	
सघंटनता	व	व्वस्तापनतालता	द्नद्चि्	सवरूप	दयेण्तासताठी	उप्कु्	ठर्ता्.	आधदु्नक	सघंटनतांची	द्नद्म्य्ी	
कर्तानता	अद्िजता्वतादी	द्सद्तां्ताच्ता	्तवताचता	आधतार	घये्लता	जता्ो.	्ता	्तवताच्ता	आधतारये	सघंटनयेलता	
द्स्र्ता	प्रदतान	हो य्े.
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अद्िजता्वतादी	द्सद्तंा्तानये	लोकप्रशतासनताच्ता	अभ्तासता्	मोलताची	िर	घता्ली	आहये.	प्रशतासनताची	शताखता	
सव्ंरि	असून	द््चता	सव्ंरिपणये	अभ्तास	वहतावता	हये	सपष य्ेचये	कता ््य	द्सद्तां्तानये	कये लये	आहये.	अद्िजता्वतादी	
द्सद्तां्	हता	सघंटनतारूपी	इमतार्ीचता	पता्ता	असलयेलता	द्दस्ो.

२.० िोकरश्धहटीच्ध निद्धनत ( (Bureaucratic Theory)

मकॅि वयेबिविचये मॉडयेल Weber's Model 

१८	व्ता	श्कता्ील	फ्तानसचये	वताद्णज्	मंरिी	द्वहनसयेट	डी.	गताननी	् तंानी	१७४५	मध य्े	सव्यप्र्म	'नोकरशताही'	
शबद	वतापरलता	असलता	्री	नोकरशताहीचता	जनक	 महणून	 मॅकस	वयेबरलता	ओळखलये	जता य्े.	कोणत्ताही	
रताषट्ता्ील	रताजकी्	सत्तयेमध य्े	प्रशतासकी्	वगता्यची	िूद्मकता	महतवताची	अस य्े.	मॅकस	वयेबरनये	नोकरशताहीचये	
सपषीकरण	करण्तासताठी	आदश्य	पद््मतान	(Ideal	Model)	् ्तार	कये ली.	मॅकस	वयेबरनये	‘प्रशतासन'	चता	अ ््य	
वच्यसव	गताजद्वणये	असता	लतावलता.	वयेबरनये	सत्तता	व	अद्धसत्तता	्ताद्वष्ी	 द्वचतार	मतांडलये	आहये्.	सत्तता	व	
अद्धसत्तये्	फरक	कये लता.	सत्तता	 महणजये	 बळजबरीनये	 व	िी्ीमळुये 	लोकतांनी	 द्दलयेल्ता	आदयेशताचये	 पतालन	
करण्ताची	द्रि्ता	हो्.	अद्धसत्तता	महणजये	लोकतांनी	सतांद्ग्लयेली	कता य्े	सवखशुीनये	करण्ताची	द्रि्ता	हो्.	
वयेबरच्ता	म य्े,	सत्तता	अलपकतालीन	अस य्े	्र	अद्धसत्तता	दीघ्यकताळताप य्ं्	अस य्े.	

नोकरशताहीचये	आदश्य	प्रतारूप	मतांडण्तासताठी	वयेबरनये	अगोदर	अद्धसत्तयेचये	द्ववयेचन	कये लये	आहये.	अद्धसत्तयेचये	
द्ववयेचन	हये	नोकरशताही	द्सद्तान्ताचता	पता्ता	आहये.	अद्धसत्तयेचये	्ीन	प्रकतार	पढुीलप्रमताणये	आहये्.	-

२.१.  प्धरांपररक अनधित््ध (Traditional Authority) :	वयेबरच्ता	म य्े,	ही	अद्धसत्तता	वशंपरपंरयेनये	
प्रताप्त	हो य्े.	्ता	अद्धसत्तये्	परपंरयेनसुतार	रताजताचता	मलुगता	रताजता	बन्ो.	्ता	अद्धसत्तये्	लोक	रताजताचये	
आज्ता	पतालन	कर्ता्.

२.२. दैवटी अनघित््ध (Charismatic Authority) :	वयेबरच्ता	म य्े,	दवैी	अद्धसत्तता	समताजता्ील	
कताही	द्वद्शष	लोकतांकडये	अस य्े.	एखताद्ता	व्क्ीकडये	असतामतान्	व	अलौद्कक	गणु	अस्ता्	महणून	
त्तंाच्ताकडये	लोक	वळ्ता्	व	त्तांच्ता	आदयेशताचये	पतालन	कर्ता्.	उदताहरणता ््य,	धताद्म्यक	सं् 	व	
नये्ता.

२.३.  वैध्धनिक तकवि िांगत अनधित््ध (Legal Rational Authority) :	 ही	अद्धसत्तता	 द्नद्चि्	
द्सद्तंा्	व	द्न्मतांवर	आधतारलयेली	अस य्े	ही	अद्धसत्तता	द्न्म	व	कता्द्ताद्तारये	द्नमता्यण	कये ली	जता य्े.	
्क्य सगं्चता	अ ््य	समताजव्वस य्ेचये	द्वद्शष	हये्ू	व	उद्दिषये	द्नद्चि्	करून	 य्े	सताध्	करण्तासताठीचये	
सताधन	व	मताग्य	ठरद्वलयेलता	अस्ो.	्तामळुये 	अद्धसत्तये्ील	आदयेशतांचये	पतालनही	हो य्े.	्ोडक्ता्,	्ता	
अद्धसत्तयेच्ता	अद्धमतान् य्ेचता	स्ो्	द्न्म	व	कता्द्ता्	अस्ो.

	 वयेबरनये	वैधताद्नक	् क्य सगं्	अद्धसत्तयेलता	नोकरशताहीचता	आधतार	मतानलता	आहये.	कतारण	ही	अद्धसत्तता	
द्वचतारपूव्यक	््तार	कये लयेल्ता	कता्द्तावर	व	द्न्मतांवर	आधतारलयेली	अस य्े.	वयेबरनये	नोकरशताहीचता	
द्वचतार	 मूल्:	सघंटनता	 महणून	कये लता.	्ता	अद्धसत्तये्ील	नोकरवगता्यलता	नोकरशताही'	्ता	 द्वद्शष	
नतावतानये	ओळखलये	जता य्े.	 वयेबरच्ता	म य्े,	 नोकरशताही	 हता	सघंटनयेचता	अत्ं् 	कता ््यक्षम	व	चतांगलता	
प्रकतार	आहये.
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२.४  मकॅि वयेबरचये िोकरश्धहटीचये आदशवि मॉडयेल :	मॅकस	वयेबरनये	नोकरशताहीची	व्ताख्ता	कये ली	नताही;	
परं् 	ुनोकरशताहीची	वैद्शष्ट य्े	सतांद्ग्ली.	"द्न्कु्	कये लयेल्ता	अद्धकताऱ्तांचता	प्रशतासकी्	सघं	महणजये	
नोकरशताही."	१९२७	सताली	"The	Theory	of	Social	and	Economic	Organization"	
्ता	ग्रं् ता्	नोकरशताहीची	वैद्शष्ट य्े	सतंाद्ग्ली	आहये्.

१.  पद आनि पद्धनधक्धरटी य्धांतटील फरक :	नोकरशताही	सघंटनये्	पदतांची	रचनता	् क्य शदु्पणये	
कये लयेली	अस य्े.	प्रत य्ेक	पद	पताररिताद्ष्	अस य्े.	त्ता	पदताचये	अद्धकतार,	कता ््य	व	जबताबदतारी	
सपष	कये लयेली	अस य्े.	कोणत्ता	व्क्ीलता	द्न्मताप्रमताणये	प्रताप्त	 य्े	पद	हो य्े	त्ता	व्क्ीलता	पदता	
वर	असये	प य्ं्	त्ताचये	आद्धकतार	व	लताि	द्मळ्ता्,	पदमकु्	झताल्तास	त्ता	अद्धकतारताचता	
वतापर	कर्ता	 य्े्	नताही.	

२.  िोकरश्धहटी िांघटियेचटी श्येिटीवम्ध रचि्ध	:		नोकरशताही	सघंटनयेची	रचनता	ही	अद्धकतारपद	
परपंरता	 ्तवतावर	 श्येणीबद्	 कये लयेली	 अस य्े.	 पदताद्धकताऱ्ता्ील	 सबंधं	 वररष्ठ	 	 व	 कद्नष्ठ	
पदतानसुतार	 द्नद्चि्	कये लयेलये	स्ता्,	त्तानसुतार	प्रत य्ेकतालता	अद्धकतार	प्रताप्त	हो्ता्	व	कता ््य	
करतावये	लताग य्े	कद्नष्ठतांनता	आपल्ता	वररष्ठतांच्ता	 द्न्रंिण	क्षयेरिता्	व	मताग्यदश्यनतानसुतार	कता ््य	
करतावये	 लताग य्े.	 त्तामळुये 	 घटनये्	 एकरूप्ता	 व	 समनव्	 रताह्ो.	 वररष्ठ	 व	 कद्नष्ठ	
पदताद्धकताऱ्तंामधील	 सबंधंतंाची	 सताखळी	 सघंटनयेच्ता	 सववोचच	 स्रतापतासून	 कद्नष्ठ	
स्रताप य्ं्	अखंड	अस य्े.

३.  नवशयेषज््धि्धि प्र्धध्धनय :	 नोकरशताहीचता	आतमता	 द्वशयेषीकरण	 अस्ो,	 नोकरशताहीचता	
उद्	्तांद्रिक	कौशल्ताच्ता	गरजये्ून	झतालता	आहये.	सघंटनये्ील	कता ््य	द्वशयेष	कौशल्तानये	
पतार	पताडण्तासताठी	पदताद्धकता-्तंाची	द्नवड	व	िर्ी	द्वशयेष	ज्तान	व	प्रतावीण्तानये	कये लये	जता य्े.	
्सयेच	कता ््य	प्रद्शक्षण	द्दलये	जता य्े.	प्रद्शक्षणताचता	उप्ोग	सघंटनयेच्ता	कता्ता्यलता	हो्ो.

४.  क्धय्धविचटी तकवि शुदपिये नवि्धगिटी	 :	 नोकरशताही	 सघंटनता	 ्क्य सदु् य्ेवर	 आधतारर्	
असल्तामळुये 	कता्ता्यची	द्वितागणी	द्न्ोजनबद	व	्क्य शदु्पणये	कये ली	जता य्े.	प्रत य्ेक	पदताची	
कता ््यद्नद्चि्ी	कये ली	जता य्े	व	कता ््य	पतार	पताडण्ताचये	अद्धकतार	द्दलये	जता्ता्.	त्तामळुये 	सघंटनयेची	
उद्दिषये	सताध्	करण्तासताठी	पदताद्धकतारी	कता ््य	अद्धक	कता ््यक्षमपणये	कर्ता्.

५.  क्धयविनिष्ठत्ध :	 सघंटनये्ील	 प्रत य्ेक	 पदताद्धकतारी	आपल्ता	 पदतास	 व	 कता्ता्य्	 एकद्नष्ठ	
अस्ो.	पदताद्धकतारी	व्वसता्ता्ील	कौशल्	प्रताप्त	करून	घयेण्तासताठी	स््	प्र्तनशील	
अस्ता्.	पदताद्धकता-्तांनता	वये्न	व	सयेवता	द्नवतृ्तीचताही	लताि	कता ््यद्नष्ठये्ून	द्मळ्ो.

६.  अिशु्धिि िांनहत्ध:	 नोकरशताही्ील	 सव्य	 पदताद्धकताऱ्तांचये	 व ््यन	 आचतारसदं्ह्ता	 व	
द्न्मतांनी	द्न्दं्रि्	कये लयेलये	अस य्े.	त्तांचये	पतालन	कताटयेकोरपणये	कये लये	जता य्े.	त्तामळुये 	सघंटनये्	
द्शस्	 द्नमता्यण	 हो य्े	 ्सयेच	कता्ता्यल्ीन	 गपु्त य्ेच्ता	 द्न्मतंाचये	 पतालन	 हो य्े	 व	कता ््यक्षम्ता	
वताढीस	लताग य्े.	आचतारसदं्ह्ता	िगं	करणताऱ्तावर	कठोर	कता ््यवताही	द्कंवता	द्शक्षता	कये ली	जता य्े.

७.  औपच्धररकत्ध व वयनतिनिरपयेक्षत्ध :	नोकरशताही	सघंटनये्ील	प्रत य्ेक	कृ्ी	द्न्मतानसुतार	
व	कताटयेकोर	अस य्े.	्ता	कृ्ीमळुये 	कता ््यपद््ी	अद््श्	्ताठर	व	पररदृढ	बन य्े.	प्रत य्ेक	प्रश्न	
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व्क्ी	व	कता ््य	द्न्मतांच्ता	चौकटी्	रताहून	पताद्हलये	जता य्े.	् ता	द्ठकताणी	नता्ी-गो्ी.	रक्सबंधं	
्तालता	महतव	नस य्े.	'सवतासताठी	समतान	द्न्म'	हये	्तव	नोकरशताही्	अस य्े.	नोकरशताहीची	
कता ््यपद््ी	 औपचताररक	 असल्तामळुये 	 दप्तरपद््ी	 द्दस य्े	 व	 नोकरशताहीच्ता	 कता्ता्य्	
सता्त््ता	द्दस य्े.	वयेबरनये	वरील	सव्य	द्वचतार	नोकरशताही	सघंटनयेबताब्	मतांडलये	असलये	्री	
्ता	द्वचतारतांवर	टीकता	करण्ता्	आली	आहये.	्ी	पढुीलप्रमताणये

२.५  िोकरश्धहटी मॉडयेलवरटील टटीक्ध :	वयेबरनी	अद्धसत्तयेच्ता	आधतारये	नोकरशताहीचये	मॉडल	मतांडलये	् री	
त्तंाच्ता	नोकरशताही	मंद्डलवर	अनयेक	द्वचतारवं् तांनी	टीकता	कये ली	आहये.

१.  रॉबटवि मटविि :	वयेबरची	नोकरशताही	सकंलपनता	कताही	कद्नष्ठ	पररणतामतांनता	जनम	दय्े ये.	वयेबरच्ता	
म य्े,	 सघंटनयेची	 रचनता	 द्वशयेष्:	 श्येणीबद्	 रचनता	 व	 द्न्म	 हये	 ्ताद्क्य क	 आहये्.	 परं् 	ु
सहजगत्ता	सघंटनयेच्ता	उद्दिषता्ील	हताद्नकतारक	पररणतामतांनता	जनम	दयेऊ	शक्ता्	आद्ण	
नोकरशताहीची	कता ््यक्षम्ता	प्रिताद्व्	हो य्े.

२.  रुड्धलफ :	 वयेबरचये	 नोकरशताही	 मंद्डल	 एक	 ्ताद्क्य क	 मशीन	 आहये	 आद्ण	 प्रशतासकी्	
अद्धकतारी	्ता	मशीनचये	सटुये	िताग	आहये्.

३.  ि्धयमि व म्धचवि :	वयेबरनये	नोकरशताही	सघंटनयेच्ता	रचनयेवर	अद्धक	लक्ष	द्दलये	आहये	आद्ण	
मतानवी	सवितावताकडये	दलु्यक्ष	कये लये	आहये.

४.  पटीटर बलॉऊ :	वयेबरचये	नोकरशताही	मॉडयेल	प्रत य्ेक	वयेळी	प्रत य्ेक	द्ठकताणी	लतागू	कर्ता	 य्े्	
नताही	 कतारण	 य्े	 पररव ््यनशील	 नताही.	 नोकरशताहीच्ता	 ्ताद्क्य क य्ेवर	 प्रश्नद्चनह	 लताव य्े.	
्ोडक्ता्.	वयेबरनये	नोकरशताहीचये	मॉडयेल	बदलत्ता	पररद्स््ीनसुतार	बदललये	पताद्हजये.

५  प्रो. ररगज:	वयेबरचये	नोकरशताही	मॉडयेल	सरंिमणकतालीन	आद्ण	पररव ््यनी्	द्वकसनशील	
समताजता्ीलप्रशतासनता्ील	सपष	करू	शक्	नताही.

६.  टॉलक्धट प्धिविनि:	 पतास्यनस	 वयेबरच्ता	आदश्य	 नोकरशताहीच्ता	 द्वचतारतांवर	 टीकता	 कये ली	
आहये.	वयेबरच्ता	म य्े,	प्रशतासकी्	कम्यचतारी	्जज्	महणून	जयेवढये	कता ््य	कर्ो	 य्ेवढयेच	कता ््य	
आदयेशताच्ता	 एक्ता	्तवता्दयेखील	करू	शक्ता्.	्ता	 व्वसता्ता्ील	कौशल्	सपंतादन	
करू	शकये ल	असये	 द्नद्चि्	सतांग्ता	 य्े्	नताही.	प्रशतासकी्	प्रमखुताची	आज्ता	पताळतावी	की	
्ंरिज्तांची	आज्ता	पताळतावी	्ताद्वष्ी	प्रश्न	द्नमता्यण	हो्ो

मॅकस	वयेबरच्ता	नोकरशताही	मॉडयेलवरील	टीकता	पढुीलप्रमताणये-

१.		 सघंटनयेच्ता	सरंचनयेवर	अद्धक	लक्ष	द्दलये	व	मतानवी	सबंधंताकडये	दलु्यक्ष	कये लये.

२.		 वयेबरच्ता	नोकरशताही	मॉडयेलमध य्े	दफ्रद्दरगंताई	कतारितार	चताल्ो	्ताकडये	दलु्यक्ष	कये लये	आहये.

३.		 नोकरशताहीमध य्े	सत्तयेची	लतालसता	मोठ्ट्ता	प्रमताणता्	द्दस य्े.

४.		 नोकरशताही्ील	अद्धकताऱ्तांमध य्े	हुकूमशताही	प्रवतृ्ती	द्दस य्े.

५.		 नोकरशताही्ील	अद्धकतारी	जनु्ता	पतारपंररक	रीद््ररवताजताचये	पतालन	कर्ता्	व	नवीन	द्वकतासताप्र्ी	
उदतासीन	वतृ्ती	द्दस य्े.
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वयेबरच्ता	नोकरशताही	मॉडयेलवर	जरी	अनयेक	टीकता	हो्	असल्ता	्री	नोकरशताही	ही	प्रशतासनताचता	आतमता	
आहये.	नोकरशताही्ील	दोष	दूर	करण्तासताठी	सत्तयेचये	द्वकरें द्ीकरण,	द्न्रंिणताची	प्रितावशील्ता,	प्रशतासकी्	
न्ता्ताल य्े,	प्रितावी	सदंयेशवहन,	जन य्ेचता	सहिताग,	सतामतान्	जन य्ेप्र्ी	उत्तरदताद््तव	नवीन	पररद्स््ी	
इत्तादींचता	सवीकतार	कये लता	्र	नोकरशताहीचये	आदश्य	मॉडयेल	््तार	होईल.	वयेबरच्ता	नोकरशताहीचये	द्चं् न	
पढुील	नवीन	द्वचतारवं् तांनता	मताग्यदश्यक	व	प्रयेरक	उर्	आहये.	आज	नोकरशताही	महणजये	वयेबर	आद्ण	वयेबर	
महणजये	नोकरशताही	हये	समीकरण	वतापरलये	जता्	आहये.

२.६. वयेबरपश््धत िोकरश्धहटीच्ध नवक्धि (Post Weberian Development) :	

मॅकस	वयेबरनये	नोकरशताहीचये	आदश्य	प्रतारूप	१८	व्ता	श्कता्	मतांडलये	असलये	्री	२१	व्ता	श्कता्ही	
महतवपूण्य	ठर्	असलयेलये	द्दस य्े.	नोकरशताहीलता	आधदु्नक	कताळता्	अनयेक	क्षयेरितां्	कता ््य	करतावये	लताग य्े.	
नोकरशताहीलता	आद् ््यक	व	सतामताद्जक	सघंटनताच्ता	सपधये्	उ्रतावये	लताग्	आहये.	

नोकरशताहीनये	 सत्तयेच्ता	 द्वकरें द्ीकरणताद्तारये	 कता ््य	 करतावये.	 नोकरशताहीलता	 सव्:्ील	 दोषतांनता	 दूर	 करून	
लोकताद्िमखु	पररद्स््ीनसुतार	बदलतावये	लताग्	आहये.	नोकरशताही्ील	सनदी	सयेवकतांनता	सव्:	रताजकी्	
्टस््ता,	द्नषपक्षपता्ीपणता,	कता्ता्यशी	एकद्नष,	द्न्मतंाचये	पतालन	व	अनशुतासन	इत्तादी	गणु	आचतारणता्	
आणून	कता ््यक्षम्पणये	कृ्ी	करतावी	लताग य्े.	उदतारीकरण,	खतासगीकरण	व	जतागद््कीकरण	्ता	धोरणतांचता	
सवीकतार	 कये ल्तामळुये 	 शतासनताच्ता	 कता्ता्य्	 वताढ	 झताली	 आद्ण	 प्ता्य्तानये	 प्रशतासनताचये	 कता ््यक्षयेरि	 वताढलये.	
नोकरशताहीच्ता	कता्ता्य्	 व	जबताबदतारी्	 वताढ	झताली	आद्ण	नोकरशताहीलता	कता ््यक्षमपणये	 प्रितावीपणये	 व	
पतारदश्यक	कता ््य	पूण्य	करतावये	लताग य्े.	नोकरशताहीनये	सतामूद्हक	द्नण्य्	प्रद्रि य्ेचता	अवलंब	करतावता	व	लोकताद्िमखु	
बनतावये.	नोकरशताही	सघंटनये्ील	कतालबताह्य	कता ््यपद््ीचता	त्ताग	करून	नवीन	्ंरिज्तानताचता	वतापर	करतावता.	
उदताहरणता ््य,	कॉम्प्टुर,	फॅकस	व	इलयेकट्ॉद्नकस	सताधनये	इत्तादी.	आधदु्नक	कताळता्ील	व्वस्तापन	हये	
उद्दिषपूण्य	असतावये	आद्ण	नोकरशताहीनये	सपधता्यतमक	द्स््ी्	अद्धक	जबताबदतार	बनतावये.	नोकरशताही्ील	
दफ्रद्दरगंताई,	भ्रषताचतार,	हुकूमशताही,	उत्तरदताद््तवताचता	अिताव	इ.	दोषतांनता	मताद्ह्ी	अद्धकतार	कता्द्तानये	
्ोड्ट्ताफतार	प्रमताणता्	आळता	बसलता	आहये.

वयेबरपचिता्	नोकरशताहीचये	मॉडल	आधदु्नक	लोकप्रशतासनता्ील	द्सद्तां्तापढुये	अपरुये	ठर्	आहये.	त्ता्ील	
दोषतांनता	 दूर	 करण्तासताठी	 प्रशतासनता्	 टीकताप्रधतान	 द्सद्तां्	 उद्तास	आलता	आहये.	 हता	 द्सद्तां्	 जगुयेन	
हयेबरमतास	्तंानी	मतांडलता

म्धिवटी िांबांध्धचटी श्धळ्ध (एलटि मयेयो व इतर) 
Human Relation School (Elton Mayo and Other)

सघंटनयेच्ता	 पतारपंररक	 द्सद्तां्ताद्तारये	 मतानवी	 घटकताकडये	 दलु्यक्ष	कये लये	 हो य्े.	 मतानवतालता	 ्तांद्रिक	 पद््ीनये	
महणजये	सतामताणये	मतानलये	जता्	हो य्े.	सघंटनये्ील	अमतानवी्	् तवतांनता	द्वरोध	करण्तासताठी	मतानवी	सबंधंताचता	
द्सद्तान्	उद्तास	आलता.	्ता	 द्सद्तान्ताचता	सबंधं	मतानवताशी	 द्नगद्ड्	आहये.	मतानवताच्ता	प्रयेरणता,	व ््यन,	
अनौपचताररक	सबंधं	् तावर	द्वचतार	करण्ता्	् येऊ	लतागलता.	सघंटनयेचता	अभ्तास	मतानव्तावतादी	दृद्षकोनता्ून	
करणतारता	समताजशतास्त्री्	द्वचतारवं् 	महणून	एलटन	मये्ो'	् तंानता	ओळखलये	जता य्े.	मतानवी	सबंधंताचता	दृद्षकोन	
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उद्तास	 य्ेण्तासताठी	 शतास्त्री्	 व्वस्तापन	 द्सद्तान्	 कतारणीिू्	 हो्ता.	 कतारण	 त्ताकताळी	
औद्ोद्गकीकरणताच्ता	 द्वकतासतावर	 अद्धक	 िर	 द्दलता	 जता्	 हो्ता.	 मतालक,	 व्वस्तापक	 व	 कतामगतार	
्तंाच्ता्ील	सबंधंताकडये	दलु्यक्ष	कये लये	जता्	हो य्े.	्सयेच	कतामगतारतांनता	कमी	वये्न	शोषण,	अ्ोग्	वता्तावरण	
अशता	समस्तंानता	्ोंड	द्तावये	लताग्	हो य्े.	 य्ेवहता	 त्ता	समस्ता	सोडद्वण्तासताठी	एलटन	मये्ोनी	 'हॉ्ॉन्य	
प्र्ोग	करून	मतानवी	संबधंतालता	महतव	द्दलये.

हॉथॉिवि प्रयोग (The Hawthorne Experiments)

मये्ोनी	हॉ्ॉन्य	प्र्ोग	Western	Electric	Company	च्ता	हॉ्ॉन्य	ससं य्ेमध य्े	(१९२७-१९३२)	्ता	
कताळता्	कये लता.	मये्ोनये	१९३३	मधील	'The	Human	Problems	of	An	Industrial	Cilivization'	
्ता	ग्रं् ता्	मतानवी	सबंधंताचता	प्र्ोग	मतंाडलता.	हॉ्ॉन्य	प्र्ोग	्ीन	गटता्	कये लता.

१.  टयेसट रूम अभय्धि (Test Room Studies) :	 कम्यचताऱ्तांच्ता	 कता ््यक्षम य्ेवर	 बदलत्ता	
पररद्स््ी्	कता ््य	कर्तानता	कता्	पररणताम	हो्ो	हता	अभ्तासताचता	उदियेश	हो्ता.	

अ)  प्रक्धश योजि्ध :	्ता	प्र्ोगताचता	उदियेश	बदलत्ता	प्रकताश	्ोजनयेचता	पररणताम	कतामगतारतांच्ता	
उतपतादनतावर	हो्ो	द्कंवता	नताही	हये	पताहणये	हो्ता.	उदता.,	सहता-सहता	मद्हलतांचये	दोन	गट	््तार	
कये लये.	दोनही	गटतांनता	सतारखये	कता ््य	द्दलये	व	एकता	गटतालता	द्स्र	प्रकताश	्ोजनये्	ठयेवलये	्र	
दसुऱ्ता	गटतालता	अद्स्र	प्रकताश	्ोजनये्	ठयेवलये.	्ता	प्र्ोगताच्ता	अं् ी	असये	द्दसून	आलये	
की,	दोनही	गटताचये	उतपतादन	वताढलयेलये	आहये.

ब)  प्रथम ररलये अिेंबलटी टयेसट रूम :	्ता	प्र्ोगता्	सहता	मलुींचता	एक	गट	््तार	करण्ता्	
आलता.	्ता	मलुींनता	न	वयेगवयेगळ्ता	रूममध य्े	बसवून	टयेद्लफोनची	छोटी-छोटी	उपकरणये	
जोडण्ताचये	कता ््य	द्दलये.	्ता	मलुींवर	दयेखरयेख	व	द्न्रंिण	ठयेवण्तासताठी	प ््यवयेक्षक	नयेमण्ता्	
आलता.	्ता	मलुीचये	परसपरसबंधं	सलोख्ताचये	रताह्ील	असये	वता्तावरण	द्नमता्यण	करण्ता्	
आलये.	 मलुींनता	 सव्ंरि	 म्	 नोंदद्वण्ताची	 परवतानगी	 द्दली,	 कतामताचये	 ्तास	 कमी-जतास्	
करण्ता्	आलये.	्सयेच	मलुींनता	सदु्वधता	कमी-जतास्	दयेण्ता्	आल्ता,	्ता	प्र्ोगताचता	उदियेश	
उतपतादनवताढीवर	कता ््यपररद्स््ीचता	 द्क्ी	पररणताम	हो य्े	 है।	पताहणये	हो्ता.	्ता	प्र्ोगतां्ी	
असये	द्दसून	आलये	की	हये	उतपतावन	वताढलये	आहये.

क) नवितटीय ररलये अिेंबलटी टयेसट रूम	 :	्ता	प्र्ोगता्	'प्रयेरणता'	्ता	घटकताचता	द्वचतार	करण्ता्	
आलता.	 पताच	 अनिुव	 कम्यचताऱ्तांची	 द्नवड	 करून	 पूवनी	 कता ््य	 कर्	 हो य्े	 य्े य्ेच	 कता ््य	
करण्तासताठी	 ठयेवण्ता्	 आलये.	 परं् 	ु ्ता	 कतामतासताठी	 'बोनस’	 दयेण्ता्	 आलये.	 त्तामळुये 	
कम्यचताऱ्तांचये	उतपनन	वताढलये	व	उतपतादनता्ही	वताढ	झताली.

ड)  म्धयक्ध नस्लनटांग	:	्ता	प्र्ोगता्	पताच	मलुीचता	गट	सव्ंरि	रूममध य्े	कता ््य	करण्तासताठी	
ठयेवण्ता्	आलता.	्ता	कताळता्	पताच	वयेळता	कता ््य	पररद्स््ी	बदलण्ता्	आली.	अद्धक	कता ््य	
व	 कमी	 वये्न	 दयेण्ता्	 आलये.	 ्सयेच	 ्ता	 मलुींनता	 मतानद्सक	 व	 सतामताद्जक	 सवरूपता्	
एकमयेकतांच्ता	 ओळखीच्ता	 नवहत्ता.	 ्रीही	 त्तांच्ता्	 सहकता्ता्यची	 ितावनता	 द्दस य्े	 व	
उतपतादन	वताढ य्े.
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२.  मलु्धखत अधययि (Intervlewing Studies) :	हताँ् ोन्य	प्र्ोगता्ील	हये	प्र्ोग	प ््यवयेक्षणता्	
सधुतारणता	करण्तासताठी	करण्ता्	आलता.	्ता	प्र्ोगता्	अनयेक	कतामगतारतांच्ता	मलुताख्ी	घये्ल्ता	व	
त्तांच्ता	समस्ता	जताणून	घयेण्ताचता	प्र्तन	कये लता	गयेलता.	्ता	प्र्ोगतामळुये 	कतामगताऱ्तांचये	मनोबल	वताढलये.	
कतामगतारतांची	कता ््यक्षम्ता	वताढद्वण्तासताठी	वै्द्क्क,	कौटंुद्बक	समस्ता	कमी	करण्ता्	आल्ता.	
कतामगतार	व	व्वस्तापकता्	सहकताऱ्ताचये	सबंधं	प्रस्ताद्प्	करण्ता्	आलये.

३.  द बकॅ व्धयररांग ऑब्झववेशि गट :	 ्ता	 प्र्ोगताचता	 मखु्	 उदियेश	कम्यचताऱ्तां्ील	अनौपचताररक	
सतामताद्जक	सबंधंता्ील	मताद्ह्ी	द्मळद्वणये	हो्ता.	्ता	प्र्ोगतासताठी	१४	कम्यचताऱ्तांचता	एक	गट	््तार	
करण्ता्	आलता.	् ता	कम्यचताऱ्तांनता	वये्न	त्तंाच्ता	कता्ता्यवरून	दयेण्ता्	आलये.	त्ता	अध््नतालता	बॅक	
वता्ररगं	ऑबझवयेशन	गट	महण्ता्.	् ता	प्र्ोगताच्ता	शयेवटी	असये	द्दसून	आलये	की,	व्क्ीलता	आद् ््यक	
लताितापयेक्षता	अनौपचताररक	सबंधं	अद्धक	महतवताचये	अस्ता्.	

हॉथॉिवि प्रयोग्धचये निषकषवि

१.		 कतामगतारतांच्ता	उतपतादनतावर	िौद््क	व	वता्तावरणतातमक	घटकतांचता	प्रिताव	पड्	नताही.

२.		 कतामगतार	हता	आद् ््यक	मनषु्	नसून	त्ताच्ता	कता्ता्य्	ितावद्नक	व	सतामताद्जक	गरजताही	आवश्क	
आहये्.

३.		 अनौपचताररक	समूहताद्तारये	कतामगतारतांची	कता ््यक्षम्ता	वताढद्वण्तासताठी	सरुक्षता	परुद्वणये,	सनमतान	दयेणये,	
मनोबलताचता	द्वकतास	करणये	आवश्क	अस य्े.

४.		 कतामगतारतांनता	सपूंण्य	कता ््यद्स््ीचये	ज्तान	असल्तास	सतामताद्जक	सबंधं	द्नमता्यण	हो्ता्.

५.		 कतामगतारतांच्ता	्रितारीवरून	उद्ोगतांनता	सकंये ्	द्मळ्ता्.

६.		 अनौपचताररक	समूहताच्ता	कता्ता्यसताठी	नये्तृव	महतवताचये	अस य्े.

७.		 कतामगतारतांनता	आद् ््यक	कता ््य	करण्ताची	प्रयेरणता	सहतानिूुद््पूव्यक	प ््यवयेक्षक	दयेऊ	शक्ो.

८.		 कतामगतारतांच्ता	प्रद््द्रि्ता	्ता	कता्ता्यची	सतामताद्जक	पररद्स््ी	व	कौटंुद्बक	सतामताद्जक	पररद्स््ी	
्तामध य्े	पररव ््यन	करण्तासबंधंी	अस्ता्,

९.		 व्वस्तापकी्	व्वहतारतासताठी	द्नरीक्षण	प्र्ोग'	् सयेच	् क्य 	इत्तादींसताठी	वैज्ताद्नक	आधतार	घये्लता	
जता्ो.

एलटि मयेयोचय्ध नवच्धर्धांचये मलूयम्धपि	

मये्ोनी	 हॉ्ॉन्य	 प्र्ोगतंा्ून	मतानवी	सबंधंताचता	 द्सद्तान्	मतांडलता	असलता	्री	 त्ताच्ता	 द्वचतारतावर	टीकता	
करण्ता्	आली	आहये.

१.		 द्मलर	व	फोम	्तंाच्ता	म्तानसुतार	"हता्ॉन्य	प्र्ोगता्ील	कता ््यपद््ी	दोष्कु्	हो्ी."

२.		 मरयेच्ता	म य्े,	"मये्ो	सतामताद्जक	सशंोधन	द्सद्तान्ताच्ता	महतवतासबंधंी	अनद्िज्	हो्ता."

३.	 पीटर	ड्रकर	्तंाच्ता	म य्े,	"मये्ोच्ता	द्वचतारसरणी्	प्रयेरणतांचता	अिताव	आहये."

४.		 कताही	द्वचतार्ं् तांच्ता	म य्े,	"हता्ॉन्य	प्र्ोगताचये	द्नषकष्य	अन्	उद्ोगसमूहतालता	लतागू	पडणतारये	नताही्	
असये	शकंतासपद	द्नषकष्य	कताढलये	आहये्."

वरील	द्वचतारवं् तानी	मये्ोच्ता	द्वचतारतांवर	टीकता	कये ली	्री	मये्ोचता	हता्ॉन्य	प्र्ोग	अनयेक	द्वचतारवं् तांच्ता	
द्वचतारतांनता	प्रयेरणता	दयेणतारता	ठरलता	आहये.
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१.		 कम्यचताऱ्तांच्ता	सतामताद्जक	व	मनोवैज्ताद्नक	बताबींवर	िर	द्दलता	आहये.

२.		 व्वस्तापकतानये	मतानवी	सबंधंता्	वताढ	करतावी.	

३.		 व्वस्तापनतानये	कतामगतारतंाच्ता	व्तावहताररक	व	वतास्द्वक	समस्तांचये	अध््न	कये लये.	

४.		 आधदु्नक	औद्ोद्गक	समताजता्	आद् ््यक	गरजतांबरोबर	अनौपचताररक	सह्ोगताची	गरज	अस य्े.	
्ताकडये	अद्धक	लक्ष	द्दलये.

५.		 ्ता	 प्र्ोगतामळुये 	औद्ोद्गक	 व्वस्तापनता्	 द्शक्षण	 व	शोध,	 व्वहतारतासताठी	अनकूुल	 वता्तावरण	
््तार	झतालये	व	नवीन	सशंोधकतालता	चतालनता	द्मळताली.

मतानवी	सबंधं	द्सद्तान्तामध य्े	इ्र	द्वचतारवं् तांनी	् ोगदतान	द्दलये	आहये्.	रॉबट्य 	कये ,	मट्यन,	एफ.जये.	रॉधद्लस	
बग्यर,	 एलयेकस	 पतावयेलतास,	 द्क्डयेद्वस,	 मतासको,	 डी.	कताट्यरताईट	 द्ल्ोनताड्य,	 सयेलयेस	 व	 हब्यट,	 सता्मन,	
बनता्यड्य ,	मयेरी	पताक्य र	फॉलयेट,	at	Work',	एलयेकस	वॉवलतास	्तंाचता	-	Leadership	Man	and	Function,	
ए.	 एच.	 मॉसलो	 ्तंाचता	 ATheory	 of	 Human	Motivation'	आद्ण	 द्ल्ोनताड्य	 सयेलयेस	 ्तंाचता	 The	
Change	Process	in	Organisation.

सतारतंाशरूपतानये	मतानवीसबंधंता्ून	सघंटनयेची	उद्दिषये	सताध्	करणये	शक्	हो्	आहये.

b) Scientific Management, Behavioural, Structural-functional Approach 

श्धस्तटीय वयवसथ्धपि्धच्ध निद्धनत (Scientific Management Theory)

टयेलरच्ध वैज््धनिक वयवसथ्धपि्धच्ध निद्धनत (Scientific Management Theory of Taylor)

शतास्त्री्	 व्वस्तापनताचता	 जनक	 महणून	 टयेलरलता	 ओळखलये	 जता य्े.	 टयेलरनये	 उद्ोगक्षयेरिता्ील	 समस्ता	
सोडद्वण्तासताठी	व	उद्ोगताचये	व्वस्तापन	करण्तासताठी	शतास्त्री्	द्कंवता	वैज्ताद्नक	व्वस्तापन	पत्तीचता	
सवीकतार	कये लता.	

फ्ये डररक	 टयेलर	 ्तंाचता	 जनम	 २०	 मताच्य,	 १८५६	 रोजी	 अमयेररकये ्ील	 ‘पयेनद्सलवहताद्न्ता’	 रताज्ता्ील	
द्फलताडयेद्लफ्ता	शहरता्ील	‘जम्यन	टताऊन’	 य्े य्े	झतालता.	टयेलरनये	हता्ड्रोद्लक	वक्य 	इंटरप्रता्जयेस,	द्मडवयेल	
सटील	कंपनी,	मन्फैुकचररगं	इनवहयेसटमरेंट	कंपनी	इत्तादी	द्ठकताणी	नोकरी	कये ली.	टयेलरनये	अद्ि्तांद्रिकी	
शतास्त्रता्ही	मोलताची	िर	टताकली	आहये.	२८	मताच्य,	१९९५	रोजी	टयेलरचये	द्नधन	झतालये.

टयेलरनये	शतास्त्री्	दृद्षकोनता्ून	द्लखताण	कये लये.

१. A Piece Rate System - १८९५

२. Shop Management - १९०३

३. The Art of Cutting the Metals

४. The Principles of Scientific Management - १९११

वरीलपैकी	 ्ीन	शोधद्नबधं	आहये्	आद्ण	 एक	शतास्त्री्	 व्वस्तापनतावरील	 ग्रं् 	 प्रकताद्श्	करण्ता्	
आलता	हो्ता.
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श्धस्तटीय वयवसथ्धपि्धचटी िांकलपि्ध  (Concept of Scientific Management)

टयेलरची	शतास्त्री्	व्वस्तापनताची	सकंलपनता	उचच	औद्ोद्गक	कता ््यक्षम्ता	आद्ण	अद्धक	वये्न	व	अत्लप	
खच्य	्ता	्तवतावर	आधतारर्	आहये.	पतारपंररक	व्वस्तापनतामध य्े	असपष	्तवये,	रूढ	पद््ी,	अकता ््यक्षम्ता	
व	सघंष्य	प्रद्शक्षणताचता	अिताव	इत्तादी	समस्ता	होत्ता.	् ता	समस्ता	सोडद्वण्तासताठी	टयेलरनये	नवीन	शतास्त्री्	
व्वस्तापन	सकंलपनयेचता	सवीकतार	कये लता.	त्तामळुये 	्ी	औद्ोद्गक	क्षयेरिताच्ता	द्वकतासतासताठी	आद्ण	कतामगतार	
कल्ताणतासताठी	उप्कु्	पद््ी	ठरली.

शतास्त्री्	व्वस्तापनताची	सकंलपनता	टयेलरनये	Shop	Management-१९०३	व	The	Principle	of	
Scientific	Management	१९११	् ता	ग्रं् तां्	द्वस्ृ् 	सतांद्ग्ली	आहये.	टयेलरच्ता	म य्े,	“कतामगतारतांकडून	
कोण य्े	कता ््य	करून	घ्तावये	आद्ण	नं्र	 य्े	कता ््य	उतकृषपणये	व	कमी्	कमी	खचता्य्	कसये	करतावये	हये	जताणून	
घयेण्ताची	कलता	महणजये	व्वस्तापन	हो्.”	(The	art	of	Management	is	defined	as	knowing	
exactly	what	you	want	men	to	do	and	then	seeing	that	they	do	it	in	the	best	and	
cheapest	way.)	

Shop	Management'	मधील	व्वस्तापनताद्वष्ी	टयेलरचये	म्,	“व्वस्तापन	महणजये	ज्ता्	कम्यचतारी	
त्तंाचये	उतकृष	कता ््य	दय्े ता्	आद्ण	त्ता	बदल्ता्	मतालकताकडून	प्रोतसताहनतातमक	मोबदलता	 द्मळव्ता्.”	
सताधतारण्:	टयेलरनये	शतास्त्री्	व्वस्तापनताची	सकंलपनता	व्तापक	दृद्षकोनता्ून	कये ली	आहये.	व्वस्तापन	
सकंलपनये्	द्नद्चि्	पद््ी	व	द्चद्कतसतातमक	सशंोधनताचता	मताग्य	सवीकतारलता	आहये.	्ता	सकंलपनयेचता	मखु्	
उदियेश	कमी्	कमी	खचता्य्	जतास्ी्	जतास्	उतपतादन	द्मळद्वणये	असलता	्री	टयेलरनये	कतामगतार	कल्ताण	
प्रयेरणता,	सतामताद्जक	द्ह्,	मतालक	वगता्यचता	फता्दता	्ताकडयेही	लक्ष	द्दलये	आहये.

श्धस्तटीय वयवसथ्धपि्धचटी उनदिष्ये (Objective of Scientific Management)

१.  क्धयविक्षमत्ध व्धढनविये :	 कोणत्ताही	 उद्ोगताचता	 मखु्	 हये्ू	 कता ््यक्षम्ता	 वताढद्वणये	 हता	 अस्ो.	
कता ््यक्षम्ता	पूण्य	करण्तासताठी	उद्ोगताच्ता	व्वस्तापनतानये	कतामगतारतांनता	अद्धक	वये्न	द्दलये	पताद्हजये	
व	उतपतादन	खच्य	कमी	कये लता	पताद्हजये.

२.  श्धस्तटीय पदतटीिये प्रश्न िोडनविये :	सघंटनयेचये	व	व्वस्तापनताचये	प्रश्न	शतास्त्री्	पद््ीनये	सोडद्वलये	
पताद्हजये्.	कतारण	व्वस्तापनतंानी	प्रश्नतंाची	सोडवणूक	द्वद्शष	ज्तानताच्ता	आधतारये	करतावी.

३.  क्धमग्धर्धांि्ध प्रनशक्षि दयेिये : प्रत य्ेक	उद्ोगधदं्ताच्ता	व्वस्तापनतानये	कतामगतारतांनता	प्रद्शक्षणतामध य्े	
कतामताचये	सवरूप	सपष	कये लये	पताद्हजये	व	अवजतारतांची	मताद्ह्ी	करून	द्तावी.

४.  क्धय्धविचये नठक्धि व वयवसथ्ध प्रम्धनित करिये :	शतास्त्री्दृष्ता	उद्ोगधदं्तांमधील	कतामगतारतांनता	
प्रिताद्व्	करून,	 त्तंाच्ता्ील	 गणुवैद्शष्ट य्े	 लक्षता्	घयेऊन	कताम	सोपद्वलये	 पताद्हजये	आद्ण	 ज्ता	
द्ठकताणी	कतामगतार	कताम	कर्ता्	 य्े	द्ठकताण	व्वद्स््	असतावये.

५.  वयवसथ्धपि व क्धमग्धर य्धांचय्धत िहक्धयवि :	व्वस्तापन	व	कतामगतार	् तंाच्ता्	शतास्त्री्	पद््ीनये	
द्मरितवताचये	व	सहकता्ता्यचये	सबंधं	 द्नमता्यण	कये लये	पताद्हजये्	आद्ण	कतामगतारतांसताठी	कतामगतार	सघंटनता	
द्नमता्यण	करताव्ता्.
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श्धस्तटीय वयवसथ्धपि्धचटी तत्वये (Principles of Scientific Management)

टयेलरनये	 Principles	 of	 Scientific	Management-१९११	 ्ता	 ग्रं् ता्	 शतास्त्री्	 व्वस्तापनताच्ता	
द्सद्तान्ताची	सतवये	मताडली.	शतास्त्री्	 व्वस्तापनताच्ता	 द्सद्तान्ताची	्तवये	ही	शतास्त्री्	 व्वस्तापनताचता	
मखु्	गतािता	आहये्.	

१.  क्धय्धविचय्ध व्धसतव नवज््धि्धच्ध नवक्धि करिये :	 व्वस्तापनतानये	कता्ता्यच्ता	वतास्व	 द्वज्तानताचता	
द्वकतास	करण्तासताठी	कतामगतारतालता	सपूंण्य	 द्दवसता्	 द्क्ी	प्रमताणता्	कता ््य	पतार	पताड्ता	 य्ेईल	हये	
द्नद्चि्	करणये.	“सपूंण्य	द्दवसताच्ता	कता्ता्यचये	द्विताजन	्तासतामध य्े	करणये	महणजये	कता्ता्यच्ता	वतास्व	
द्वज्तानताचता	 द्वकतास	करणये	 हो्.”	 वतास्व	 द्वज्तान	 महणजये	 कता्ता्यचये	 द्विताजन	 द्वद्वध	 घटक	 व	
उपघटक	्तामध य्े	करणये	हो्.	कतामगतारतांच्ता	अनिुवतानसुतार	कता ््य	पूण्य	कये ल्तास	उतपतादनता्	वताढ	
हो य्े.	 मतालक	 व	 कतामगतार	 ्तंानता	 फता्दता	 हो्ो	 ्सयेच	 ग्रताहकतालताही	 फता्दता	 हो्ो.	 शतास्त्री्	
व्वस्तापनताद्तारये	सघंटनयेचता	हये्ू	सताध्	हो्ो.

२.  क्धमग्धर्धांचटी श्धस्तटीय पदतटीिये निवड करिये :	व्वस्तापनतालता	कता ््यक्षम	व	प्रतामताद्णकपणये	कता ््य	
करून	घयेण्तासताठी	कतामगतारतांची	द्नवड	शतास्त्री्	पद््ीनये	करतावी	लताग य्े.	शतास्त्री्	पद््	महणजये	
कतामगतारतांची	क्षम्ता	व	कलतागणु,	सविताव	्सयेच	सपु्त	गणु	्ता्ून	व्द्क्द्वकतास	घडवून	आणणये	
हो्.	

३.  क्धमग्धर्धांि्ध प्रनशक्षि दयेिये :	 शतास्त्री्	 पद््ीनये	 द्नवड	 कये लयेल्ता	 कतामगतारतांनता	 प्रद्शक्षण	 द्दलये	
पताद्हजये.	्सयेच	कतामगतारतांनता	पतार््यिूमी	व	कता्ता्यतमक	प्रद्शक्षण	पद््शीरपणये	व	द्वस्तारपूव्यक	द्दलये	
पताद्हजये.	सघंटनयेच्ता	व्वस्तापनतानये	सघंटनये्ील	कतामगतारतांनता	सव्दं्वकतास	करण्तासताठी	आद्ण	
कता ््य	पूण्य	क्षम य्ेनये	करण्ताची	सधंी	द्दली	पताद्हजये.	व्वस्तापनतानये	नवीन	पद््ींचता,	अवजतारतांचता	व	
पररद्स््ीचता	कतामगतारतांनी	सवखशुीनये	सवीकतार	करतावता	अशी	व्वस्ता	द्नमता्यण	करतावी.

४.  वयवसथ्धपि व क्धमग्धर य्धांचय्धतटील िहक्धय्धविचये िांबांध :	टयेलरच्ता	म य्े,	कतामगतारतांनता	नवीन	
कता ््य	नवीन	पद््ीनये	करण्तासताठी	स््	प्रयेरणता	व	सफू्नी	दयेणतारता	घटक	महणजये	व्वस्तापन	हो्.	
कतामगतार	व्वस्तापनताशी	सहकता ््य	करण्तासताठी	््तार	अस्ता्;	परं् 	ुव्वस्तापन	कतामगतारतांनता	
द्वरोध	कर य्े.	त्तामळुये 	टयेलरनये	मतानद्सक	रितां्ीची	सकंलपनता	मतांडली.	्ता	सकंलपनये्	व्वस्तापन	
व	 कतामगतार	 ्तंानता	 शतंा््ताम्	 पद््ीनये	 एकरि	 कसये	 आण्ता	 य्ेईल	 ्ताचता	 द्वचतार	 कये लता	 आहये.	
्ोडक्ता्,	व्वस्तापन	व	कतामगतार	्तंाच्ता्	सहकता्ता्यचये	सबंधं	असणये	गरजयेचये	अस य्े.

५.  वयवसथ्धपि व क्धमग्धर य्धांचय्धतटील क्धय्धविचटी िमनवि्धगिटी :	टयेलरच्ता	म य्े	सघंटनये्ील	कता ््य	
व	जबताबदतारी	्तंाचये	समप्रमताणता्	द्विताजन	व	व्वस्तापन	कतामगतारतां्	कये लये	पताद्हजये.	सघंटनये्ील	
कता्तायंपैकी	 महतवताची	कता य्े	 व	जबताबदतारी	 व्वस्तापनतानये	 सव्:कडये	 घये्ली	 पताद्हजये.	 द्करकोळ	
कता ््य	कतामगतारतांकडये	द्दलये	पताद्हजये.	कता ््य	व	जबताबदतारीच्ता	द्विताजनतामळुये 	व्वस्तापन	व	कतामगतार	
्तंाच्ता्	 द्मरितवताचये	 पतारसपररक	 सबंधं	 द्नमता्यण	 हो्ता्	 व	 सघंटनता	 सघंष्यमकु्	 हो य्े.	 शतास्त्री्	
व्वस्तापनताच्ता	 ्तवतांपैकी	 कोण य्ेही	 एक	 ्तव	 महणजये	 शतास्त्री्	 व्वस्तापन	 नताही	 ्र	 सव्य	
्तवतांचये	एकरिीकरण	महणजये	शतास्त्री्	व्वस्तापन	हो्.	शतास्त्री्	व्वस्तापनतामध य्े	कता्ता्यतमक	
फोरमनवताद,	द्वियेदनतातमक	वये्न	पद््ी,	अध््न	पद््ी	व	मतानद्सक	रितां्ी	इत्तादी	बताबींचता	
समतावयेश	हो्ो.
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श्धस्तटीय वयवसथ्धपि्धचटी तांत्ये (Techniques of Scientific Management)

टयेलरनये	सव्यप्र्म	शतास्त्री्	व्वस्तापनताची	्ंरिये	व	्तवये	्तंामधील	फरक	सपष	कये लता.	कताही	द्वचतारवं् तांच्ता	
म य्े,	टयेनरच्ता	शतास्त्री्	व्वस्तापनताच्ता	्तवता्	व	्ंरिता्	सरद्मसळ	झताली	आहये;		परं् 	ुटयेलरनये	असये	
सतांद्ग्लये	आहये	की,	“व्वस्तापनताचये	्तव	लतागू	करण्तासताठी	्ंरि	हता	सवतायं्	मोठता	सताहताय्क	घटक	आहये.	
औद्ोद्गक	क्षयेरिता्ील	समस्तंाचये	समताधतान	शोधण्तासताठी	व्वस्तापनताची	्रिये	व	्तवये	महतवताची	बरसता्,		
The	Principles	or	Scientific	Management	-	१९११	्ता	ग्रं् ता्	्ता	्ंबताचता	उललयेख	कये लता	आहये.	

१. अधययि पदतटी: 

टयेलरनये	व्वस्तापन	करण्तासताठी	्ीन	अध््न	पख्ी	सतंाद्ग्ल्ता	आहये्.

अ)		 कताळ	अध््न	(Time	Study)

ब)	 ग्ी	अध््न	(Motion	Study)

क)		 ्कवता	अध््न	(Fatigue	Study)

(अ)		 कताळ	 अध््न	 महणजये	 कोणत्ताही	 कता ््यसपंनन य्ेसताठी	 लतागलयेलता	 वयेळ	 व	 त्तांचता	 कताळद्नहता्	
अहवताल	ठयेवणये	हो्.

(ब)		 ग्ी	अध््न	महणजये	कतामगतारतांच्ता	अनतावश्क	हतालचताली	टताळून	कता ््य	करून	घयेणये	हो्.	कताळ	
अध््नतालता	सताहताय्क	ग्ी	अध््न	कता ््य	कर य्े.

(क)		 ्कवता	अध््न	महणजये	कतामगतारतांनता	कता्ता्यनं्र	द्वश्तां्ीची	गरज	हो्.

२. क्धय्धवितमक फोरमि :	

फोरमन	 महणजये	जो	कतामगतारतांचता	नये्ता	अस्ो	 द्कंवता	औपचताररकरीत्ता	कतारखतानता	 व्वस्तापनताकडून	
त्ताच्ता	पदतालता	मतान््ता	द्मळतालयेली	अस य्े.	टयेलरनये	कता्ता्यतमक	फोरमनशीप	सकंलपनयेमध य्े	कतारखतान्ता्	
कताम	 कर्तानता	 कतामगतारतांवर	 द्न्रंिण	 व	 श्यन	 करण्तासताठी	 एकता	 फोरमनऐवजी	 आठ	 फोरमनची	
सकंलपनयेमध य्े	मतांडली.	्तामधील	फोरमन	द्न्ोजन	क्षयेरिता्	महणजये	कता्ता्यल्ीन	कता ््य	करणतारये	व	फोरमन	
कतारखतान्ता्	 कता ््य	 करणताऱ्ता	 क्षयेरिता्	 द्विताद्ज्	 कये लये	 जता्ता्,	 फोरमनकडये	 कता्ता्यची	 जबताबदतारी	
त्तंाच्ता्ील	क्षम्ता	व	कौशल्तानसुतार	सोपद्वली	पताद्हजये.

क्धय्धविलयटीि नियोजि करि्धरये फोरमि

अ)  क्धयविक्रम क्धरकूि (Routine Clerk) :	्ता	कतारकुनताचये	कता ््य	दनैंद्दन	कता ््यरिम	््तार	करणये	
आद्ण	त्ता	सबंदं्ध्	सूचनता	दयेणये.

ब)  िूचि्धपत् क्धरकूि (Instruction Clerk) :	्ता	कतारकुनताचये	कता ््य	कता्ता्यचये	सूचनतापरि	््तार	
करणये	आद्ण	गटनता्कताप य्ं्	पोहोचद्वणये.

क)  क्धळ व खचवि क्धरकूि (Time and Cost Clerk) :	्तंाचये	कता ््य	द्वद्वध	कता्ता्यसताठी	लतागणतारता	
वयेळ	द्कंवता	कताळ	व	खच्य	्ताद्वष्ी	मताद्ह्ी	ठयेवणये.

ड)  अिशु्धिक (Disciplinarian) :	सघंटनयेमध य्े	अनशुतासन	ठयेवणये	आद्ण	सघंष्य	सोडद्वण्ताचये	
कता ््य	करणये.	
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क्धरख्धनय्धत क्धयवि करि्धरये फोरमि

अ)  गटि्धयक (Gang Boss):	 प्रत य्ेक	कतामगतारताकडून	्ोजनताद्नद्चि्ीनसुतार	कता ््य	करून	घयेणये.	
कतामगतारतांनता	कता्ता्यद्वष्ी	आवश्क	मताद्ह्ी,		मताग्यदश्यन	व	सतामग्री	दयेणये.

ब)  गतटीि्धयक (Speed Boss) :	ग्ी	नता्कताचये	कता ््य	हये	ग्ीवर	द्न्रंिण	ठयेवणये,	प्रत य्ेक	कता ््य 	् ोग्	
वयेळयेवर	पूण्य	करणये.

क)  निरटीक्षक (Inspector):	उद्ोगता्ील	उतपताद्द्	वस्ंूची	्पतासणी	करणये	आद्ण	वस्ूची	द्वरिी	
्ोग्	आहये	द्कंवता	नताही	्ताचये	परीक्षण	करणये.

ड)  दुरुसतटी ि्धयक (Repair Boss) :	्ताचये	कता ््य	मशीन	द्कंवता	अवजतारतांची	दरुुस्ी	करणये,	

३. नवियेदि्धतमक वयेतिपदतटी : 

टयेलरनये	पतारपंररक	वये्नपद््ीलता	द्वरोध	कये लता,	टयेलरच्ता	म य्े,	वये्न	कतामगतारतांसताठी	प्रयेरणतादता्ी	अस य्े.	
द्वियेदनतातमक	वये्न	महणजये	कता ््यकुशल्ता	व	कता ््यसपंनन्ता	्ता	आधतारये	वये्नताचता	दर	 द्नद्चि्	करणये	व	
द्नद्चि्	वयेळये्	ठरवून	 द्दलयेलये	कता ््य	 पूण्य	कये ल्तास	त्तांनता	अद्धक	वये्न	्र	 द्नद्चि्	वयेळये्	कता ््य	 पूण्य	न	
कये ल्तास	त्तालता	कमी	वये्न	दयेणये	हो्,	कतामगतारतांच्ता	कता्ता्यतमक	्शतासताठी	उचच	वये्न	व	अप्शतासताठी	
कपता्	्ता	्तवतांचता	वतापर	 द्वियेदनतातमक	वये्नतामध य्े	 हो्ो.	्ता	वये्नपद््ीमळुये 	 कुशल	कतामगतारतांकडून	
३५%	अद्धक	श्म	 द्मळ्ता्	्र	अकुशल	कतामगतारतांनता	सव्:चये	कौशल्	वताढद्वण्तासताठी	प्रोतसताहन	
द्कंवता	अद्िप्रयेरणता	द्मळ य्े.

४. म्धिनिक क्र्धांतटी:	

टयेलरच्ता	म य्े,	व्वस्तापन	व	कतामगतार	्तंाच्ता्	सपूंण्य	मतानद्सक	रितां्ी	घडवून	आणतावी

लताग य्े.	मतानद्सक	रितंा्ी	ही	कता ््य	व	जबताबदताऱ्ता,	दनैंद्दन	समस्तंाशी	सबंदं्ध्	अस य्े.	व्वस्तापन	व	
कतामगतार	्तंाचये	परसपरसबंधं	सहकता्ता्यचये	अस्ता्.	सहकता्ता्यद्शवता्	शतास्त्री्	व्वस्तापन	प्रत्क्षता्	 य्ेऊ	
शक्	नताही.	अद््ररक्	उतपतादनता्ून	 द्मळणताऱ्ता	 नफ्ताकडये	 व्वस्तापन	 व	कतामगतारतांनी	 दलु्यक्ष	कये लये	
पताद्हजये	आद्ण	अद््ररक्	नफ्ताचता	उप्ोग	व्वस्तापनतानये	कतामगतारतांनता	बोनसच्ता	सवरूपता्	वताटण्तासताठी	
करतावता.	अद््ररक्	उतपतादन	व	नफता	होण्तासताठी	 व्वस्तापन	व	कतामगतार	्तंाच्ता्	सहकता्ता्यचये	सबंधं	
असतावये	लताग्ता्.	् तालता	टयेलरनये	मतानद्सक	रितां्ी	असये	सबंोधलये	आहये.	शतास्त्री्	व्वस्तापनताचता	अद्विताज्	
घटक	महणजये	मतानद्सक	रितंा्ी	हो्.	

अशता	प्रकतारये	शतास्त्री्	व्वस्तापनताचता	 द्सद्तान्	टयेलरनये	मतांडलता	असलता	्री	अनयेक	 द्वचतारवं् तांनी	्ता	
द्सद्तान्ताकरर्ता	् ोगदतान	द्दलये	आहये.	हयेन्ी	गैनट,द्गलब्ये्	हयेररगटन	इमस्यन	् तंाचता	शतास्त्री्	व्वस्तापनतासताठी	
मोलताचता	वताटता	आहये.	शतास्त्री्	व्वस्तापनताचता	सवीकतार	उतपतादन	वताढद्वण्तासताठी	कये लता	असलता	्री	्ता	
द्सद्तान्तावर	अनयेक	द्वचतारवं् तांनी	टीकता	कये ली	आहये.

•	“टयेलरच्ता	शतास्त्री्	व्वस्तापनता्	मूल्:	शतास्त्रताचता	अिताव	आहये.”	रॉबटवि हॉकिटी

•	 "शतास्त्री्	 व्वस्तापनतामळुये 	 व्वस्तापकतालता	 द्नरकुंश	 सत्तता	 द्कंवता	 शक्ी	 प्रताप्त	 हो य्े."	 -	ऑनलवहर 
शयेलडि
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•	"टयेलरनये	कतामगतारताच्ता	प्रयेरणता	व	ितावनतांकडये	दलु्यक्ष	कये लये	आहये."	-	नमि मयेरटी प्धकवि र फॉलयेट

•	"टयेलरच्ता	शतास्त्री्	व्वस्तापनताचता	सबंधं	कये वळ	उतपतादनवताढीशी	व	नफ्ताशी	आहये."	-	जये. डटी. एच. 
कोल

टयेलरच्ता	शतास्त्री्	 व्वस्तापन	 द्सद्तान्तावर	 द्क्ीही	टीकता	हो्	असली	्री	 त्ताच्ता	्ोगदतानताकडये	
दलु्यक्ष	कर्ता	 य्ेणतार	नताही.

टयेलरचये योगद्धि-

१.	टयेलरचये	शतास्त्री्	व्वस्तापनताचये	द्वचतार	रितांद््कतारक	आहये्.

२.	शतास्त्री्	पद््ीनसुतार	उतपतादन	कता ््यक्षम य्ेच्ता	वताढीमळुये 	ससंताधनतंाचता	अपव््	टताळ्ता	आलता.

३.	सघंटनयेची	्ंरिये,	कौशल्	व	कता ््यपद््ीचये	प्रमताणीकरण	कये लये.

४.	कतामगतारतंानता	कता्ता्यच्ता	प्रमताणता्	मोबदलता	द्मळू	लतागलता.

५.	कतामगतारताच्ता	कौशल्ता्	वताढ	झताली	व	प्रद्शक्षण	उपलबध	झतालये.

६.	लोकप्रशतासनता्ील	द्सद्तान्तासताठी	शतास्त्री्	व्वस्तापनताची	सकंलपनता	महतवताची	ठरली.

टयेलरनये	नवीन	शतास्त्री्	व्वस्तापन	पद््ी	उद्तास	आणली.	् ता	व्वस्तापन	द्सद्तान्तामध य्े	् येवहतापतासून	
य्े	आ्ताप य्ं्	अनयेक	पररव ््यनये	झताली.	१९८०	च्ता	दशकतानं्र	सताव्यजद्नक	क्षयेरिताच्ता	व्वस्तापनताची	

गरज	ितासली.	्ता	नवीन	शतास्त्री्	 व्वस्तापन	प्रवताहतालता	नव-टयेलरवताद	 महणून	सबंोधलये	जता्	आहये.	
शतास्त्री्	व्वस्तापनताचता	जनक	महणून	टयेलरलता	ओळखलये	जता य्े.

िांघटियेच्ध वतवििव्धदटी दृनष्कोि (एलटि मयेयो व इतर)
(Behavioral Approach of Organisation)

लोकप्रशतासनता्ील	 पतारपंररक	 द्वचतारतांमधील	 दोष	 दताखद्वणतारता	 द्सद्तान्	 महणजये	 व ््यनवतादी	 दृद्षकोन	
हो्,	व ््यनवतादी	अभ्तासताची	सरुुवता्	मतानसशतास्त्रज्	जॉन	 वॅटसन	्तांनी	१९२५	सताली	कये ली.	कताही	
द्वचतारवं् तांच्ता	म्तानसुतार	१९३०	मध य्े	मये्ोनये	सरुू	कये लयेल्ता	मतानवी	सबंधंतांच्ता	चळवळी्ून	व ््यनवतादताचता	
परुसकतार	 कये लता	 गयेलता.	 प्रशतासनशतास्त्रता्	 व ््यनवतादी	 अभ्तासतालता	 महतवताचये	 स्तान	 दयेण्ताचये	 श्ये्	 'हब्यट्य 	
सता्मन'	् तंानता	द्दलये.	सता्मननये	१९४७	सताली	द्लद्हलयेलता	'प्रशतासकी्	व ््यन'	् ता	ग्रं् तानये	लोकप्रशतासनताच्ता	
अभ्तासतालता	एक	नवीन	द्दशता	द्मळताली.	

व ््यनवताद	महणजये	व ््यनताच्ता	अभ्तासताचये	करें द्	आद्ण	सघंटनये्ील	व्क्ींची	वतागणूक	हो्.	व्क्ी	सघंटनयेचता	
घटक	असून	्ी	कशी	वताग य्े	्ताचता	 द्वचतार	व ््यनवतादी	दृद्षकोनता्	कये लता	जता्ो.	सघंटनये्ील	व्क्ींचये	
परसपरसबंधं,	 द्वरोध	व	सहकता ््य	 हये	समग्रपणये	समजून	घये्ल्ताद्शवता्	सघंटनयेच्ता	कता्ता्यचता	अभ्तास	
कर्ता	 य्े्	 नताही.	 हब्यट्य 	 सता्मन,	 बैंक,	 बनता्यड्य ,	 मॉसलो,	 मॅक	 ग्रयेगर,	 हज्यबग्य	 व	 द्कस	आद्गररस	 ्तांचये	
व ््यनवतादी	द्वचतार	पढुीलप्रमताणये

१.  हबविटवि ि्धयमि :	 पतारपंररक	 प्रशतासनतावरील	 द्सद्तान्तावर	 टीकता	 हब्यट्य 	 सता्मननये	 कये ली	आहये.	
सता्मननये	पतारपंररक	द्सद्तान्तालता	'महणी'	(Proverb)	महणून	सबंोधलये	आहये.	पतारपंररक	द्सद्तान्	
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सव्यव्तापी	 ठरू	 शक्	 नताही्.	 ्र	 लोकप्रशतासनताच्ता	 सघंटनये्ील	 सव्यव्तापी	 द्सद्तान्	
मतांडणीकरर्ता	प्रशतासनता्ील	'द्नण्य्	प्रद्रि य्ेचता	अभ्तास	अद्धक	महतवताचता	ठरयेल	असये	सता्मननये	
सतांद्ग्लये	आहये.	सघंटनये्ील	कतामगतारतांचये	व ््यन	हये	उद्दिषतांनता	धरून	अस य्े.	् ता	उद्दिषतालता	अनसुरून	
सता्मननये	 व ््यनताची	 सकंलपनता	 सतांद्ग्ली.	 व ््यनवतादतानसुतार	 प्रत य्ेक	 कतामगतार	 समताधतानकतारक	
कता ््य	करू	इद्चछ्ो.	कतामगतारताचता	उदियेश	अद्धक	कताम	करणये	हता	नस्ो	् येवहता	वस्दु्स््ी	व	आदश्य	
लक्षता्	घयेऊन	कतामगतारतांच्ता	व ््यनताचता	अभ्तास	करतावता	लताग्ो.

२.  बकॅ :	 बॅक	्तंानी	व ््यनवतादी	दृद्षकोनता्ून	 द्वचतार	मतांडलये	आहये्.	्तांच्ता	म य्े,	 “प्रत य्ेक	 व्क्ी	
सघंटनये्ून	सव्:चता	द्वकतास	सताधू	इद्चछ य्े,	् र	सघंटनता	व्क्ीच्ता	मताध्मता्ून	सव्:चता	द्वकतास	
सताधू	इद्चछ य्े."	बॅकनये	एकीकरण	प्रद्रि्ता'	सतांद्ग्ली.	ही	प्रद्रि्ता	महणजये	ज्ता	द्ठकताणी	व्क्ीची	
उद्दिषये	व	सघंटनयेची	उद्दिषये	्तांनी	एकद्रि्	करून	कता ््य	करणये	हो्.

३. चयेसटडवि बि्धविडवि:	 सघंटनये्ील	 कतामगतारतांनी	 कये लयेलये	 कताम	 व	 द्मळणतारये	 समताधतान	 ्ता्	 सम्ोल	
असतावता	लताग्ो.	्तासताठी	बनताड्य	्तांनी	सम्ोलताचता	 द्सद्तान्	मतांडलता.	बनता्यड्यच्ता	म य्े	सघंटनता	
वररष्ठ-कद्नष्ठ	सबंधंतावर	उिी	रताह य्े.	सघंटनयेची	कता ््यक्षम्ता	कम्यचताऱ्तांच्ता	समताधतानतावर	अवलंबून	
अस य्े.	बनता्यड्यच्ता	म य्े	आद् ््यक	प्रयेरकताप्रमताणये	इ्र	प्रयेरक	महतवताचये	आहये्.	अ)	कतामताच्ता	द्ठकताणची	
पररद्स््ी	 व	 वता्तावरण	 ब)	 व्क्ीलता	कतामता्	सहितागी	करून	घयेणये.क)	कतामगतारतां्ील	सबंधं	
समताधतानकतारक	असतावये्.	ड)	कतामता्ून	समताधतान	द्मळतालये	पताद्हजये.	बनता्यड्यच्ता	म य्े,	कतामगतारतालता	
चतांगली	वतागणूक	द्दल्तावर	 य्े	कता ््य	चतांगलये	कर्ता्.	जर	त्तांनता	पशूसमतान	वतागणूक	द्दली	 य्े	कताम	
करणतार	नताही्.	सघंटनये्	चतांगलये	नये्तृव	असल्तास	कतामगतारतालता	उतसताह	वताट्ो.	अशता	प्रकतारये	
व ््यनवतादी	मतानवी	सबंधंता्ून	सघंटनयेचता	अभ्तास	बनता्यड्यनी	कये लता	आहये.

४.  अब््धहम मॉसलो :	मॉसलोनी	गरजतांचता	पदसोपतानरिम	द्सद्तान्	व ््यनवतादी	 द्वचतारता्ून	मतांडलता	
आहये.	 मतानवी	 गरजतांचता	 सबंधं	 अद्िप्रयेरणयेवर	आधतारर्	 अस्ो.	 शतारीररक	 गरजता,	 सरुक्षतातमक	
गरजता,	सतामताद्जक	गरजता,	सनमतानतासबंधंी	गरजता	व	आतमद्वकतासताची	गरज	अशता	पताच	गरजतां्ून	
मतानवतालता	 समताधतान	 व	 अद्िप्रयेरणता	 द्मळ य्े	 असये	 सतांद्ग्लये.	 अद्िप्रयेरणता	 द्सद्तां्तानये	 व ््यनवतादी	
द्सद्तंा्ता्	िर	घता्ली	आहये.

५.  मकॅ ग्येगर :	मतानवी	व ््यनताचये	द्वश्येषण	'X'	आद्ण	'Y	द्सद्तान्ताद्तारये	कये लये	आहये.	x'	द्सद्तान्	मतानवताचता	
नकतारतातमक	दृद्षकोन	आहये.	्र	Y	द्सद्तान्	मतानवी	व ््यनताचता	सकतारतातमक	दृद्षकोन	आहये.	्ता	
द्सद्तान्तानये	व ््यनवतादी	दृद्षकोनता्	िर	घता्ली	आहये.

६.  फ्ये डररक हजविवगवि	:	मतानवतालता	कता ््यसमताधतान	द्मळद्वण्तासताठी	'द्द्घटक	द्सद्तंा्'	मतांडलता	आहये.	
्ता	द्सद्तां्ता्	आरोग्	व	अद्िप्रयेरणता	घटक	सतांद्ग्लये	आहये्.	द्द्घटकताद्तारये	व ््यनवतादता्	्ोगदतान	
द्दलये	आहये.

७. नक्रि म्धनगविररि :	सघंटनयेच्ता	जनु्ता	द्न्मता्	व्क्ीच्ता	आकतांक्षता	पूण्य	हो्	नताही्	 य्ेवहता	सघंष्य	
द्नमता्यण	हो्ो,	कता्ता्यचये	 द्विताजन,	 द्न्रंिण	कक्षता	व	अद्धकतारताची	एक्ता	्ता	्तवतांमळुये 	 व्क्ीची	
कलपनताशक्ी	 मतारली	 जता य्े	 ्ताबताब्	 सघंटनयेच्ता	 कतामताबदिल	 'अपररपकव्ता	 व	 पररपकव्ता	
द्सद्तान्'	मतंाडलता	आहये.
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सिद्धांत आसि दृष्टीकोन

वतवििव्धद्धचटी वैनशष््टयये

१.		 व ््यनवतादी	अभ्तासता्	सघंटनये्ील	मतानवी	सबंधंताच्ता	अभ्तासतालता	प्रता्द्मक	सवरूप	द्दलये	आहये.	
कतारण	व्क्ी-व्क्ींमधील	संबधंता्ून	त्ताचये	व ््यन	द्नद्चि्	कर्ता	 य्े य्े.

२.		 व्क्ीच्ता	 व ््यनता्	 सता्त्	 व	 द्न्द्म्पणता	 अस्ो.	 द्न्द्म् य्ेचता	 उप्ोग	 सशंोधनता्	 व	
प्रशतासकी्	कतामकताजता्ही	हो्ो.

३.		 व्क्ीचये	व ््यन	कसये	असतावये	्ता	अगोदर	 व्क्ीचये	व ््यन	कसये	आहये	हये	शोधण्तावर	व ््यनवतादताचता	
अद्धक	 िर	 अस्ो.	 व्क्ीच्ता	 व ््यनताचता	 व	 त्ताच्ता	 प्रशतासनता्ील	 वतास्द्वक	 पररणतामताचता	
अभ्तास	हता	दृद्षकोन	कर्ो.

४.		 व्क्ीच्ता	 व ््यनताचता	 सखोल	 अभ्तास	 करून	 प्रशतासकी्	 सदु्वधतांसताठी	 कताही	 द्सद्तान्	 व	
अनमुतानतांची	द्नद्म्य्ी	कये ली	जता य्े.

५	.		 व ््यनवतादी	अध््नता्ून	अनिुव,	द्नरीक्षण	व	म्ता्यद्द्	प्रयेरणता	पद््ीवर	अवलंबून	अस्ो.

वतवििव्धदटी दृनष्कोि्धवरटील टटीक्ध

१.		 व ््यनवतादी	द्सद्तान्	सव्य	प्रशतासकी्	द्रि्तंाच्ता	द्वश्येषणतासताठी	उप्कु्	ठर्	नताही.

२.		 प्रशतासकी्	समस्तंाचये	आकलन	होण्तासताठी	मतानवी	मूल्तांचये	मोजमताप	कर्ता	 य्े्	नताही.

३.		 मतानवी	व ््यनताचये	द्नरीक्षण	व	सकंलन	कये लयेली	मताद्ह्ी	अचूक	व	्ोग्	असयेल	असये	नताही.

४.	 प्रशतासकी्	व ््यन	पूण्यपणये	शतास्त्री्	व	शदु्	सवरूपताचये	नस य्े.

५.		 मतानवी	व ््यनता्	द्न्द्म््ता	नस य्े.

सघंटनयेच्ता	 व ््यनवतादी	 द्सद्तान्तावर	 टीकता	 जरी	 करण्ता्	आली	असली	 ्री	 व ््यनवतादी	 द्सद्तां्तानये	
लोकप्रशतासनताच्ता	 अभ्तासता्	 मोलताची	 िर	 टताकली	 आहये.	 व ््यनवतादी	 दृद्षकोनतामळुये 	 प्रशतासकी्	
प्रद्रि य्े्ील	मतानवी	सबंधंतानता	महतवताचये	स्तान	द्मळतालये	आहये.

c) Marxian, Public Choice, Post-modern. 
म्धकिविव्धदटी दृष्टीकोि 

मॅकस	वयेबर	्ताच्ता	अगोदर	नोकरशताहीच्ता	सवरूपतासबंधंी	चचता्य	करणताऱ्ता	द्वचतारवं् तांपैकी	कताल्य	मताकस्य	
(१८१८-८३)	हता	एक	महतवताचता	द्वचतारवं् 	हो्;	परं् 	ुत्ताच्ता	द्वचतारतां्	नोकरशताहीलता	मध्व्नी	स्तान	
द्मळतालये	नवह य्े.	कताल्य	मताकस्य	हता	सताम्वतादताचता

जनक	 महणून	ओळखलता	 जता्ो.	 त्तानये	 सताम्वतादी	 दृद्षकोनता्ून	 त्ता	 वयेळच्ता	 समताज-व्वस य्ेचये	 व	
अ ््यव्वस य्ेचये	सवरूप	सपष	करण्तालता	 द्वशयेष	महतव	 द्दलये	हो य्े.	सवतािताद्वकच	मताकस्यच्ता	 द्लखताणता्	
ऐद््हताद्सक	िौद््कवताद,	ितांडवलशताही	व्वस य्ेची	 वैद्शष्ट य्े,	त्ता	व्वस य्े्	््तार	होणतारये	अं् द्व्यरोध,	
वग्यसघंष्य,	अद््ररक्	मूल्,	कतामगतार	रितां्ी	व	द््ची	अद्नवता ््य्ता	इत्तादी	गोषींनता	जतास्	प्रताधतान्	द्मळतालये	
हो य्े.	 त्तानये	 नोकरशताहीसबंधंी	 मतांडलयेलये	 द्वचतार	 हये	ितांडवलशताही	 व्वस य्ेचये	 सवरूप	सपष	करण्ताच्ता	
अनषुगंतानये	आलयेलये	 द्वचतार	हो य्े.	ितांडवलशताही	 व्वस य्े्	नोकरशताही	कोणत्ता	प्रकतारची	 िूद्मकता	पतार	
पताड य्े,	हये	दताखवून	दयेणये	हता	त्ताच्ता	त्तासंबधंीच्ता	द्लखताणताचता	उदियेश	हो्ता.
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लोकप्रशासन

वररष्ठ वग्धविचये नहतरक्षि

कताल्य	 मताकस्य	 असये	 समज्ो	 की,	 नोकरशताहीदयेखील	 रताज्ताप्रमताणयेच	 शोषणताचये	 एक	 सताधन	 आहये.	
समताजता्ील	वररष्ठ	 द्कंवता	प्रितावशताली	वग्य	आपलये	वच्यसव	प्रस्ताद्प्	करण्तासताठी	नोकरशताहीचता	एक	
हत्तार	 महणून	 वतापर	 करी्	 अस्ो.	 हता	 वग्य	 समताजता्ील	 इ्र	 वगतायंवर	 द्न्रंिण	 गताजद्वण्तासताठी	
नोकरशताहीचता	वतापर	करी्	अस्ो.	मताकस्यच्ता	वग्यसघंषता्यच्ता	द्सद्तां्ताप्रमताणये	समताजता्	वररष्ठ	व	कद्नष्ठ	
वग्य	्तंाच्ता्	स््	सघंष्य	चताललयेलता	अस्ो.	्ता	सघंषता्य्	वररष्ठ	वग्य	अनयेक	गोषींचता	उप्ोग	आपलये	
द्ह्सबंधं	 सरुद्क्ष्	 रताखण्तासताठी	 करून	 घये्	 अस्ो.	 रताज्	 हये	 वररष्ठ	 वगता्यच्ता	 हता्ी	 असलयेलये	 एक	
महतवताचये	सताधन	हो्.	धम्य,	सतांसकृद््क	प्र्ीकये 	्ता	गोषीही	वररष्ठ	वगता्यच्ता	द्ह्सबंधंतांच्ता	रक्षणतासताठी	
उप्ोगता्	आणल्ता	जता्ता्.	नोकरशताही	हयेदयेखील	बररष्ठ	वगता्यच्ता	हता्ताशी	असलयेलये	असयेच	एक	महतवताचये	
सताधन	हो्,	नोकरशताहीच्ता	मद्ीनये	समताजता्ील	वररष्ठ	वग्य	समताजजीवनतावरील	आपलये	वच्यसव	अबताद्ध्	
रताखण्ताचता	प्र्तन	कर्ो.

नवशयेष ज््धि्धच्ध अि्धव

जम्यन	् तववयेत्तता	होल	् तानये	नोकरशताही	ही	रताज्	व	नतागरी	समताज	् तंामधील	सये्ू	अस य्े,	असये	महटलये	हो य्े,	
त्ताच्ता	म य्े,	नोकरशताहीच्ता	मताध्मता्ून	रताज्ता्ील	द्वद्शष	द्ह्सबंधंतांचये	सतामतान्	द्ह्सबंधंतां्	रूपतंा्र	
कये लये	जता य्े.	नोकरशताहीलता	समताजताच्ता	द्ह्सबंधंीची	अं् दृ्यषी	अस य्े;	त्तामळुये 	रताज्ता्ील	नतागररकतांच्ता	
कल्ताणताचये	कता ््य	द््च्तामताफ्य ्	कये लये	जता य्े.	होलची	नोकरशताहीसबंधंीची	वरील	म य्े	मताकस्यलता	अ्ता्य्च	
मतान्	 नवह्ी.	 नोकरशताहीकडये	 कसलयेही	 द्वशयेष	 ज्तान	 नस य्े;	 ्सयेच	 नतागररकतांच्ता	 द्कंवता	 समताजताच्ता	
प्रश्नतंाद्वष्ी	द््लता	फतारशी	मताद्ह्ी	नस य्े,	असये	मताकस्यचये	महणणये	हो य्े.	् ो	असये	सतांग्ो	की,	नौकरशताहीच्ता	
द्वद्शष	 रचनयेमळुये 	 द््लता	कोणत्ताही	 प्रश्नताचये	खरये	 सवरूप	लक्षता्	 य्े्	 नताही.	 नोकताशताही	 ्रंिणये्	 वररष्ठ	
पदतांवर	कताम	करणताऱ्ता	पदताद्धकताऱ्तांनता	द्वद्शष	गोषीची	जताण	नस य्े	आद्ण	कद्नष्ठ	पदतांवर	कताम	करणताऱ्ता	
कम्यचताऱ्तांनता	सतामतान्	्तवतांची	 मताद्ह्ी	 नस य्े.	सताहद्जकच,	दोघतांनताही	 पररद्स््ीचये	सपूंण्य	आकलन	
कधीच	हो्	नताही.

नववयेकशटीलतयेच्ध अि्धव

मताकस्यच्ता	म य्े,	नोकरशताहीच्ता	 द्ठकताणी	 द्ववयेकशील य्ेचता	अिताव	अस्ो.	नोकरशताही	्रंिणयेची	रचनता	
अद्धकतारपद	परपंरयेच्ता	्तवतावर	झतालयेली	अस य्े.	अशता	प्रकतारच्ता	रचनये्ून	ज्तानताचीही	रिमताचनता	््तार	
हो य्े.	महणजये	सघंटनये्ील	पदरचनयेच्ता	वयेगवयेगळ्ता	ट्प्प्ता्	ज्तान	व	मताद्ह्ी	्तांचयेही	द्विताजन	हो य्े.	अशता	
द्स््ी्	 पररद्स््ीचये	 सपूंण्य	 आकलन	 द्कंवता	 सपूंण्य	 ज्तान	 द््लता	 कधीच	 हो्	 नताही.	 नोकरशताही	
द्ववयेकशील य्ेची	मक्ये दतारी	सव्:कडये	असल्ताचये	समज्	असली	्री,	वस्दु्स््ी	मतारि	नयेमकी	त्ताच्ता	
उलट	अस य्े.	नोकरशताही	सव्:च्ता	सो्ीप्रमताणये	पररद्स््ीचता	अ ््य	लताव य्े;	त्तामळुये 	्ी	वतास्व य्ेपतासून	
नयेहमी	दूरच	अस य्े.	

गोपिटीयतयेल्ध प्र्धध्धनय

नौकरशताहीच्ता	आणखी	एकता	वैद्शष्ट्तावर	मताकस्यनये	टीकता	कये ली	आहये.	त्ताच्ता	म य्े,	नोकरशताही	आपलये	
दोष	व	उद्णवता	लपद्वण्तासताठी	गोपनी् य्ेचता	आधतार	घये य्े.	् ी	ज्तानताचये	रूपतंा्र	गोपनी् य्े्	आद्ण	क्षम य्ेचये	
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रूपतंा्र	गूढ य्े्	कर य्े.	द््चता	सव्य	कतारितार	गोपनी् य्ेच्ता	आवरणता	खताली	झताकलयेलता	अस्ो.	नोकरशताही	
्रंिणये्ील	वररष्ठ	पदताद्धकतारी	आपतापल्ता	हता्ताखतालील	कम्यचताऱ्तांनताही	गोपनी् य्ेच्ता	नतावताखताली	सव्य	
मताद्ह्ी	दय्े 	नताही्.	सघंटनये्ील	कद्नष्ठ	सयेवकही	सतामतान्	जन य्ेपतासून	अशताच	प्रकतारये	मताद्ह्ी	लपवून	
ठयेव्ता्.	पररणतामी,	नोकरशताहीलता	एखताद्ता	बदं्दस्	द्कलल्तासतारखये	सवरूप	प्रताप्त	हो य्े.	

िोकरश्धहटी वृत्टी

मताकस्य	आणखी	असये	महण्ो	की,	नोकरशताही	सव्:लता	रताज्ताच्ता	इचछयेचये	प्र्ीक	समज य्े.	रताज्ताची	
उद्दिषये	 सताकतार	करणतारी	 ्रंिणता,	अशता	 प्रकतारची	 सव्:ची	 प्रद््मताही	 ््तार	कर य्े.	 त्ता्ून	 रताज्ताच्ता	
उद्दिषतांनता	उदतात्त्ता	प्रताप्त	करून	दयेण्ताचता	द््चता	प्र्तन	अस्ो.	रताज्	व	नोकरशताही	हये	दोनहीही	खरये	्र	
समताजताच्ता	 एकता	 द्वद्शष	 वगता्यच्ता	 द्ह्सबंधंतंाचये	 रक्षण	करण्ताची	कतामद्गरी	 बजताद्व्	अस्ता्;	 परं् 	ु
समताजताच्ता	 सव्य	 घटकतांच्ता	 द्ह्ताची	 कताळजी	आपण	 घये्	 असल्ताचता	 नोकरशताहीचता	 दतावता	 अस्ो.	
त्ता्ोगये	रताज्ससं्ता	अद्नवता ््य	व	द्ववयेकी	असल्ताचये	द्सद्	करण्ताचता	द््चता	प्र्तन	अस्ो.	सत्तयेची	पूजता	
बतांधण्ताच्ता	नोकरशताही	मनोवतृ्तीचये	दश्यनही	्ता्ून	हो य्े.	आपल्ता	वररष्ठतांच्ता	आज्तांचये	द्नमूटपणये	पतालन	
करण्तालता	नोकरशताही	् रंिणये्ील	प्रत य्ेक	घटक	महतव	दय्े 	अस्ो.	सताहद्जकच,	लोकतांच्ता	समस्तंाबताब्	
ही	 ्रंिणता	 सदवै	 उदतासीन	 वतृ्ती	 धतारण	 कर य्े.	 अशता	 प्रकतारये	 नोकरशताही	 लोकतांपतासून	आद्ण	 वतास्व	
पररद्स््ीपतासून	पूण्यपणये	अद्लप्त	रताह य्े.	

िोकरश्धहटी निद्धनत्धचये परटीक्षि

आपण	प्रतारिंीच	सपष	कये ल्ताप्रमताणये	मताकस्यनये	नोकरशताहीचये	शतास्त्री्	पद््ीनये	 मूल्मतापन	कये लये	असलये	
्री,	त्ताच्ता	्तवज्तानता्	नोकरशताहीच्ता	द्वश्येषणतालता	मध्व्नी	स्तान	लतािलये	नवह य्े.	रताज्ससं य्ेचता	
एक	अद्विताज्	घटक	महणून	नोकरशताहीच्ता	िूद्मकये ची	द्ज्की	दखल	घयेणये	त्तालता	आवश्क	वताटलये	
य्ेवढ्ट्तापरु य्े	त्तानये	द््लता	महतव	द्दलये.	दसुरी	गोष	महणजये,	नोकरशताही	द्वष्ीचये	त्ताचये	द्वचतार	द्वखरुलयेल्ता	

सवरूपता्	आहये्.	वयेगवयेगळ्ता	सदंिता्य्	आवश्क्ता	ितासली	्सये	त्तानये	हये	द्वचतार	मतांडलये	आहये्;	त्तामळुये 	
लोक	 प्रशतासनताच्ता	 अभ्तासकतंानी	 नोकरशताही	 द्वष्ीच्ता	 मताकस्यच्ता	 द्वचतारतांकडये	आ्ताप य्ं्	 फतारसये	
गतांिी्ता्यनये	पताद्हलये	असल्ताचये	द्दस्	नताही.	परं् ,ु	नोकरशताहीच्ता	सवरूपताबताब्	मॅकस	वयेबरच्ताही	अगोदर	
कताल्य	मताकस्यनये	चचता्य	कये ली	हो्ी	्ताची	नोंद	घयेणये	आवश्क	ठर य्े.	नोकरशताहीसबंधंीचये	त्ताचये	द्वचतार	हये	
अ्ता्य्च	त्ताच्ता	सताम्वतादी	्तवज्तानताचता	एक	िताग	आहये्.	त्तानये	ितांडवलशताही	व्वस य्ेचये	आद्ण	त्ता	
व्वस य्ेमधील	रताज्ताच्ता	िूद्मकये चये	जये	द्वश्येषण	कये लये	आहये	त्तालता	अनसुरून	नोकरशताहीद्वष्ी	द्वचतार	
मतांडलये	आहये्.

रचि्धतमक क्धयविव्धदटी दृनष्कोि (Structural Functional Approach) : 

आधदु्नक	कताळता्	लोकप्रशतासनणतास्त्रताचता	अभ्तास	कर्तानता	रचनतातमक	कता ््यवतादी	दृद्षकोण	सवीकतारलता	
जता्ो.	 प्रशतासनतासताठी	 रचनता,	सघंटनता	 द्कंवता	 ्रंिणता	 द्नमता्यण	करतावी	लताग य्े.	कता्ता्यच्ता	 सवरूपतावरून	
द्वद्शष	रचनता	द्कंवता	सघंटनता	द्नमता्यण	कये ली	जता य्े.	सतामतान््:	प्रत य्ेक	सताव्यजद्नक	कता्ता्यसताठी	सघंटनता	
उितारलयेली	अस य्े.	शतासकी्	खता्ी,	महतामंडळये ,	सव्ंरि	मंडळये 	्तांची	प्रत य्ेकी	सव्ंरि	सघंटनता	अस य्े.	
उदता.	द्शक्षण,	सरंक्षण,	रयेलवये,	पोद्लस	अशता	खतात्तांची	रचनता	त्तांच्ता	कता्ता्यच्ता	सवरूपतावरून	कये ली	जता य्े.	
खतात्ताच्ता	सघंटनये्	 द्विताग,	उपद्विताग	पताडून	अद्धकतार	व	कता य्े	 ्तंाचये	 वताटप	कये लयेलये	अस य्े.	 ्सयेच	
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लोकप्रशतासनतासताठी	द्नमता्यण	कये लयेल्ता	सघंटनता	परसपरतांवर	प्रिताव	पताड्	अस्ता्.	द्वद्वध	खतात्तांच्ता	
परमपर	 सहकता्ता्य्ून	 प्रशतासनताचये	 कता ््य	 चताल य्े.	 अशताप्रकतारये	 रचनता	 आद्ण	 कता ््य	 ्तंाचता	 परसपरसबंधं	
द्वचतारता्	घयेऊन	कताही	आधदु्नक	द्वचतारवं् तांनी	लोकप्रशतासनताचता	अभ्तास	कये लयेलता	आहये.	प्रो.	आलमंड,	
प्रो.	ररगज,	रॉबट्य 	मट्यन,	डयेद्वहड	अॅ्पटर,	टॉलकॉट	पतास्यनस	इत्तादी	द्वचतारवं् तांनी	रचनतातमक	कता ््यवतादी	
दृद्षकोण	 सवीकतारून	 लोकप्रशतासनशतास्ताचये	 द्वश्येषण	 कये लयेलये	आहये.	 समताजता्	 रताज्ससं य्ेलता	 द्वद्वध	
सवरूपताची	कता य्े	करतावी	लताग्ता्.	अ्ता्य्	त्ता	कता्तायंच्ता	अनरुोधतानये	आद्ण	पररद्स््ीचता	द्वचतार	करून	
प्रशतासकी्	् रंिणता	उितारताव्ता	लताग्ता्	आद्ण	आद् ््यक,	सतामताद्जक,	रताजकी्	अशता	सवरूपताच्ता	सघंटनता	
द्नमता्यण	करताव्ता	लताग्ता्.	्ता	सव्य	सघंटनतांचता	अभ्तास	लोकप्रशतासनता्	कये लता	जता्ो.	

लोकप्रशतासनताचता	अभ्तास	कर्तानता	 मू ््य 	आद्ण	अमू ््य	अशता	 दोन	प्रकतारच्ता	 रचनतांचता	 द्वचतार	करतावता	
लताग्ो.	सरकतारी	खता्ी,	सघंटनता,	द्विताग,	मंडळये 	इत्तादी	रचनता	मू ््य 	सवरूपताच्ता	हो्.	सत्तता,	प्रिताव,	
अद्धमतान््ता,	आदयेश	अशता	सवरूपताचता	अभ्तास	अमू ््य	सवरूपताचता	मतानलता	जता्ो.	प्रिताव,	कता ््यक्षम्ता,	
प्रशतासकी्	 कौशल्	 अशता	 अमू ््य	 घटकतांचता	 अभ्तास	 लोकप्रशतासनता्	 कये लता	 जता्ो,	 रताज्ताची	 जी	
प्रशतासकी्	व्वस्ता	अस य्े	 द््चये	 द्वश्येषण	लोकप्रशतासनता्	कये लये	जता य्े.	त्तामळुये 	त्तास	व्वस्तावतादी	
द्वश्येषण	असये	सबंोधलये	जता य्े.	एखतादता	द्वद्शष	हये्ू	सताध्	करण्तासताठी	द्वद्शष	्रंिणता	द्कंवता	व्वस्ता	
द्नमता्यण	कये ली	जता य्े.	सघंटनये्	द्विताग,	उपद्विताग	पताडून	त्तांच्ता्	कता्ता्यचये	(अद्धकतारताचये)	द्विताजन	कये लये	
जता य्े.	 त्ता	 द्वितागता्	 आं् रसबंधं	 प्रस्ताद्प्	 करून	 त्तांच्ता्	 सहकता ््य,	 समनव्	 सताधलता	 जता्ो.	
अशताप्रकतारये	प्रशतासनता्	रचनतातमक	कता ््यवतादी	दृद्षकोण	सवीकतारलता	जता्ो.	उदता.	द्शक्षण	खता य्े	हये	जन य्ेलता	
द्शक्षण	दयेण	् ता	हये्ूनये	द्नमता्यण	कये लये	जता य्े.	द्शक्षणताचता	हये्ू	सफल	होण्तासताठी	द्शक्षण	दयेण्ताचये	कता ््य	कोणत्ता	
प्रकतारये	दय्े ता	 य्ेईल	्ताचता	द्वचतार	करून	्ता	खतात्ता्	द्विताग,	उपद्विताग	पताडलये	जता्ता्.	द्शक्षण	खतात्ताचता	
आरोग्	खता य्े,	अ ््य	खता य्े	अशता	खतात्तांशी	सबंधं	 य्े्ो.	

्ोडक्ता्,	 रचनता	 आद्ण	 कता ््य	 ्तंाच्ता	 परसपर	 सबंधंतां्ून	 प्रशतासकी्	 ्रंिणता	 द्नमता्यण	 कये ली	 जता य्े.	
अशताप्रकतारये	लोकप्रशतासनता्	रचनतातमक	कता ््यवतादी	दृद्षकोण	सवीकतारून	द्वद्वध	प्रशतासकी्	सघंटनतांचये	
(व्वस्तांचये)	मूल्तांकन	कये लये	जता य्े.	

लोकप्रशतासनताच्ता	रचनतातमक	कता ््यवतादी	दृद्षकोणताबताब्	द्वचतारवं् ता्	एकम्	आढळल	नताही.	प्रो.	ररगज	
्तंानी	प्रशतासकी्	व्वस य्ेची	पताच	मूलिू्	कता य्े	सतांद्ग्लयेली	आहये्.	१)	रताजकी्,	२)	आद् ््यक,	३)	
सतामताद्जक,	४)	रचनतातमक	आद्ण	५)	प्रद््कतातमक	अशी	पताच	कता य्े	प्रत य्ेक	समताजता्	आढळ्ता्.	ररगजनये	
कृषक	समताज	व	औद्ोद्गक	समताज	्तंाच्ता	कता्ता्यचता	्लुनतातमक	अभ्तास	करून	रचनतातमक	कता ््यवतादी	
दृद्षकोण	सपष	कये लता	आहये.	

प्रत य्ेक	समताजता्	(सघंटनये्)	रचनता	आद्ण	कता ््य	्तांचता	परसपरसबंधं	अस्ो.	एखताद्ता	्रंिताची	जशी	रचनता	
अस य्े	्शी	 रचनता	प्रत य्ेक	सघंटनये्	आढळ य्े.	्रंितामध य्े	 द्वद्वध	सटुये	िर	 द्वद्शष	पद््ीनये	जोडलयेलये	
अस्ता्.	अशता	द्वद्वध	सटु्ट्ता	ितागतांची	जी	सपूंण्य	रचनता	(रूप)	््तार	हो य्े	द््लता	व्वस्ता	महटलये	जता य्े.	
सघंटनये्ही	 द्वद्वध	घटक,	 द्विताग	 द्वद्शष	पट य्े	 रचनताबद्	अस्ता्.	्रंिताचये	कता ््य	जसये	परसपरसबंधं	
आद्ण	परसपर	सहकता ््य	्ताद्तारये	चताल	त्ताप्रमताणयेच	प्रत य्ेक	सघंटनयेचये	(समताजताचये)	कता ््य	परसपर	सबंधंता्ून,	
परसपर	सहकता्ता्य्ून	चताललये	सतामतान््:	प्रत य्ेक	व्वस य्े्	पढुील	वैद्शष्ट य्े	आढळ्ता्.	



73

सिद्धांत आसि दृष्टीकोन

१.		 प्रत य्ेक	सघंटनयेची	रचनता	ही	द््च्ता	उदियेशतानसुतार	््तार	कये ली	जता य्े.

२.		 सघंटनयेच्ता	व्वस य्े्ील	प्रत य्ेक	घटक	आपलये	द्वद्शष	सवरूपताचये	कता ््य	को	अस्ो.	सव्य	घटकतांच्ता	
कता्ता्यमळये 	व्वस य्ेची	्रंिणता	गद््शील	बन य्े.	त्तामळुये 	व्वस य्ेचता	उदियेश	सफल	हो्ो.

३.		 सघंटनयेच्ता	रचनये्ील	द्वद्वध	घटकतां्	परसपरसबंधं	अस्ता्.	प्रत य्ेक	घटक	परसपरसबंधं	आद्ण	
परसपर	पूरक्ता	्तंाचता	द्वचतार	करून	ठरतावीक	म्ता्यदय्े 	कता ््य	करी्	अस्ो.	

प्रत य्ेक	सघंटनयेच्ता	रचनये्	(व्वस य्े्)	कता ््यक्षम्ता,	पररणतामकतारक्ता	आद्ण	गणुकतार्ता	आढळून	 य्े य्े.	
्ता	 द््नही	लक्षणतावरून	त्ता	 व्वस य्ेचये	 मूल्तंाकन	कर्ता	 य्े य्े.	आधदु्नक	समताजव्वस य्े्	रचनतातमक	
कता ््यवतादी	 दृद्षकोणताचये	 महतव	आद्ण	आवश्क्ता	 वताढलयेली	आहये.	 लोकप्रशतासनशतास्त्रता्	 रचनतातमक	
कता ््यवतादी	दृद्षकोणताचये	महतव	अनन्सताधतारण	असये	आहये.

लोकनिवड दृष्टीकोि (Public Choice Approach) 

१९६०	दशकता	अखयेर	लोकप्रशतासनता्	लोकद्नवड	दृषीकोन	अद्स्तवता्		आलता.	पूवनी	लोकसयेवयेची	कता य्े	
लोकप्रशतासनच	करर्	असये.	त्तामळुये 	लोकप्रशतासनताचता	एकताद्धकतार	 द्नमता्यण	झतालता.	सतामतान्	जन य्ेलता	
सयेवयेबताब्	 प्ता्य्	 उपलबध	 त्तामळुये 	 नवह्ता.	 ्ताच	 गरजये्ून	 लोकद्नवड	 दृषीकोनताचता	 जनम	 झतालता.
लोकप्रशतासनताप्रमताणयेच	जनसयेवयेची	कता य्े	करणताऱ्ता	इ्रही	ससं्ता	असताव्ता्	कतारण	लोकतांनता	सववोत्तम	व	
दजयेदतार	सयेवता	दयेणताऱ्ता	ससं य्ेची	द्नवड	कर्ता	 य्ेईल.	्सयेच	लोकप्रशतासन	व	इ्र	ससं्तांमध य्े	 द्नकोप	
सपधता्य	 द्नमता्यण	होऊन	जनसयेवयेचता	दजता्य	सधुतारयेल	व	लोकतांनता	मनपसं् 	सयेवता	 द्मळू	शकये ल.	शतासनतानये	व	
शतासकी्	ससं्तंानी	नतागररकतांच्ता	इचछयेनसुतार	कता ््य	करतावये	हता	लोकद्नवड	दृषीकोनताचता	मूळ	आधतार	आहये.
्ता	 द्सधदतां्तामळुये 	 नोकरशताही्ील	अपप्रवतृ्तीलता	आळता	 बसयेल.	 लोकप्रशतासनताचता	 एकताद्धकतार	 सपंयेल,	
सताव्यजद्नक	द्वत्तताची	उधळपट्ी	्तंाबयेल.

खताजगी	सयेवतांनता	महतव	प्रताप्त	होईल	लोकसयेवये्	जनसहिताग	वताढयेल,	लोकशताही	्तवतांचये	पतालन	होईल,	
लोकद्नवड	दृषीकोनता्	वरील	अनयेक	चतांगल्ता	बताबी	असल्तामळुये 	लोकप्रशतासनता्ील	एक	आधदु्नक	
दृषीकोन	महणून	मतान््ता	पताव्	 द्वहनसयेनट	ऑसट्ोमलता	लोकद्नवड	दृषीकोनताचता	मखु्प्रव ््यक	मतानलये	
जता य्े.	 त्तानये	 "The	 Intellectual	 Crisis	 In	 American	 Public	 Administration'	 ्ता	 ग्रं् ता्	
नोकरशताहीच्ता	 पतारपंताररक	 द्सधदतां्ताऐवजी	लोकशताही	 प्रशतासनतावर	िर	 द्दलता	आहये.	 बशुनयेन,	 डतानँस,	
ओलसन,	टुलोक,	द्मरचयेल,	द्वद्ल्म	द्नसकतानयेन,	ओपन	हता्मर.	इ.	द्वचतारवं् 	लोकद्नवड	दृषीकोनताचये	
सम ््यक	मतानलये	जता्ता्.

लोकनिवड दृष्टीकोि्धचटी वैनशष््टयये (Features of Public Choice Apploach)

लोकद्नवड	 दृषीकोन	 हता	 नोकरशताही्ील	 एकताद्धकतार	 व	 पदसोपतानताचता	 प्ता्य्ी	 दृषीकोन	 आहये.	
नोकरशताही्	सधुतारणता	घडवून	आणणतारता	व	शतासनताचता	आकतार	कमी	करणतारता	हता	दृषीकोन	आहये.	्ता	
दृषीकोनताच्ता	 मताध्मता्ून	शतासनताच्ता	अनयेक	कता्ता्यचये	खताजगीकरण	करून	कता ््यक्षम्ता	 वताढीवर	िर	
द्दलता	जता्ो.	्सयेच	लोकसहिताग	व	लोकतांची	द्नवड	्तालताही	प्रोतसताहन	द्दलये	जता य्े.	लोकद्नवड	दृषीकोन	
हता	 बताजतारसम ््यक	 असून	 सतामतान्	 जन य्ेलता	 सयेवयेसबंधंी	 अनयेक	 प्ता्य्	 उपलबध	 करून	 दय्े 	 अस्ो.	
सतामतान्	जन य्ेलता	सयेवता	घये्तानता	अनयेक	प्ता्य्	उपलबध	असलये	पताद्हजये्.	्तासताठी	शतासनतालता	प्रोतसताहन	
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द्दलये	जता य्े.	सतामतान्	जन य्ेपढुये	सयेवताप्रताप्तीसताठी	अनयेक	सघंटनतातमक	प्ता्य्	असतावये्	लोक	प्रशतासनताच्ता	
एकताद्धकतारतामळुये 	अकता ््यक्षम्ता,	कता ््यद्वलंब	व	भ्रषताचतार	इ.	सतारखये	दोष	द्नमता्यण	हो्ता्.	त्तामळुये 	लोकतांनता	
अपयेक्षयेप्रमताणये	सयेवताप्रताप्त	हो्	नताही्.	महणूनच	लोकद्नवड	दृषीकोनताचये	सम ््यन	कये लये	जता य्े.

लोकनिवड दृष्टीकोि्धचटी पुढटील क्धहटी वैनशष््टयये ि्धांगत्ध ययेत्धत.

१)		 लोकद्नवड	दृषीकोन	हता	नोकरशताही	द्वरोधी	दृषीकोन	आहये.

२)		 सताव्यजद्नक	 सयेवता	 दयेणताऱ्ता	 ससं य्ेच्ता	 एकताद्धकतारताऐवजी	 लोकसयेवता	 दयेणताऱ्ता	 अनयेक	 ससं्ता	
असताव्ता्	्ताचये	सम ््यन	दृषीकोन	कर्ो.

३)		 लोकद्नवड	दृषीकोन	हता	नोकरशताहीच्ता	एकताद्धकतारतालता	 द्दलयेलये	आवहतान	अ्वता	प्ता्य्	आहये.	
त्तामळुये 	लोकसयेवता	करणताऱ्ता	नोकरवगता्य्	पररव ््यन	व	कता ््यक्षम्ता	द्नमता्यण	होईल.

४)		 लोकप्रशतासनताच्ता	प्रद््सपधनी	सघंटनतांनता	प्रोतसताहन	दयेणतारता	दृषीकोन	आहये.

५)		 लोकसयेवयेची	 पू ््य्ता	 कर्तानता	 द्नमता्यण	 होणताऱ्ता	 समस्तंाचये	 द्नरताकरण	 करण्तासताठी	 आद् ््यक	
्तवतावर	अद्धक	िर	दयेणतारता	द्सधदतां्	आहये.

६)		 हता	दृषीकोन	द्नण्य्प्रद्रि्ता,	द्वकरें द्ीकरण	आद्ण	प्रशतासनता्	लोकसहितागतालता	महतव	दयेणतारता	आहये.

७)		 खताजगी	ससं्तांनता	महतव	दयेणतारता	हता	द्सधदतां्	आहये.

मलूयम्धपि (Evaluation) 

२०	व्ता	श्कताच्ता	शयेवटच्ता	दशकता्	सव्यजद्नक	क्षयेरिताचता	सकंोच	हो्	गयेलता	व	खताजगी	क्षयेरिताचता	मतारि	
अद्धकताद्धक	द्वस्तार	हो्	गयेलता.	लोकद्नवड	द्सधदतां्ताच्ता	प्रितावतामळुये 	खताजगी	क्षयेरिता्ील	व्वस्तापकी्	
्ंरिये	आद्ण	 ्तवतांचता	लोकप्रशतासनता्ही	अवलंब	करण्ता्	 य्ेऊ	लतागलता.	लोकद्नवड	 दृषीकोनतानसुतार	
बताजतारता्	सयेवता	दयेणताऱ्ता	अनयेक	ससं्ता	अस्ील	खताजगी	ससं्तांच्ता	्लुनये्	सताव्यजद्नक	सस्तांच्ता	सयेवता	
कमी	दजता्यच्ता	अस्ील	्र	लोक	त्तांचता	लताि	अलप	प्रमताणता्	घये्ील.	कडव्ता	सपधयेमळुये 	सताव्यजद्नक	
क्षयेरिताचये	 अद्स्तव	 सपंषुता्	आल्तास	 गरीब	 जन य्ेलता	खताजगी	 ससं्तांच्ता	 महतागड्ट्ता	 सयेवता	 प्रताप्त	 करणये	
आद् ््यकदृष्ट्ता	परवडणतार	नताही.	लोकद्नवड	दृषीकोनता्	सवद्ह्तालता,	सवता्ता्यलता	द्वशयेष	महतव	द्दलये	आहये.	
मतारि	 हब्यट्य 	सता्मन	 महण्ो	की,	 व्क्ीचता	 प्रत य्ेक	 द्नण्य्	 हता	 सवता ््यप्रयेरर्	नस्ो.	अशं्:	कता	 होईनता	
व्क्ीच्ता	 द्नष्ठता	कुटंूब,	समताज	व	रताज्ताप्र्ी	अस्ता्.	त्तामळुये 	 व्क्ीचता	 द्नण्य्	 पूण्य्:	सवता ््यकरें द्द््	
अस्	 नताही.	 २०	 व्ता	 श्कताच्ता	 उ्रताधता्य्	 लोकद्नवड	 दृषीकोन	अद््श्	सम ््य	 सवरूपता्	 उिता	
रताद्हलता.	 ्ता	 दृषीकोनताद्तारये	 शतासन	 आद्ण	 नोकरशताही	 ्तांच्ता	 एकताद्धकतारतालता	 आवहतान	 दयेऊन	
बताजतारव्वस य्ेचये	सम ््यन	करण्ता्	आलये.	सताव्यजद्नक	क्षयेरिता्ील	अद्िकरणतांनता	अद्नचछयेनयेच	कता	होईनता	
बताजतारता्ील	 सपधयेमध य्े	 उडी	 घ्तावी	 लतागली.	 त्तामळुये 	 लोकसयेवयेच्ता	 मतापदडंता्	 व	 दजता्य्	 सधुतारणता	
होऊलतागली	व	लोकप्रशतासनता्	द्वकरें द्ीकरण	आद्ण	लोकसहिताग	वताढीस	लतागलता.

उत्रआधुनिक दृनष्कोि (Post Modern Approach)

१९७०	सताली	उत्तरआधदु्नक	दृद्षकोणता्ून	प्रशतासकी्	व ््यनताचता	अभ्तास	सरुू	झतालता.	प्रो.	डयेद्वहड	
इंसटन	्तांनी	उत्तरआधदु्नक	वतादताचता	परुसकतार	कये लता.	पतारपंररक	व ््यनवतादी	दृद्षकोणता्ीली-उद्णवता	दूर	
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करण्ताच्ता	उदियेशतानये	उत्तर	उत्तरआधदु्नक	वतादी	रितां्ी	सरुू	झताली.	मता्कये ल	ऑकशॉट	प्रो.	हयेनडरसन,	
द्लओसट्तास,	एररक	वहोजयेद्लन,	मयेलफोड्य,	बताड	जोवहयेनील	इत्तादी	द्वचतारवं् तांनी	उत्तरआधदु्नक	वतादी	
दृद्षकोण	मतांडलता,	व ््यनवताद	हता	उदियेशहीन,	रूद्ढवतादी	आद्ण	द्सद्तंा्वतादी	असल्तामळुये 	प्रशतासनता्	त्ताची	
व्तावहताररक	उप्कु््ता	फतारच	कमी	आहये	असये	उत्तरआधदु्नक	वताद्तांचये	म्	आहये.	प्रो.	हरेंडरसन	्तंानी	
आपल्ता	Emerging	Systhesis	in	Public	Administration	्ता	ग्रं् ता्	असये	म्	मतांडलये	आहये	की,	
प्रशतासकी्	व ््यनताची	परपंरतावतादी	दृषी	हता	बताट	(Thesis)	असून	व ््यनवताद	हता	प्रद््वताद	(Anti-Thesis)	
आहये	आद्ण	उत्तर	उत्तरआधदु्नक	वताद	हता	त्ताचता	ससुवंताद	(Synthesis)	आहये.	प्रो.	डयेद्वहड	ईसटन	्तंानता	
उत्तरआधदु्नक	 वतादताचता	 जनक	 असये	 सबंोधलये	 जता य्े.	 त्तांच्ता	 म य्े,	 व ््यनवतादी	 दृद्षकोणता्	 पढुील	
उपता्ताद्तारये	सधुतारणता	घडून	आण्ता	 य्े्ता्.

१.		 प्रशतासकी्	व ््यनताच्ता	सशंोधन	्ंरितापयेक्षता	त्ता	सशंोधनताचता	हये्ू	सपष	अ ््यपूण्य	असलता	पताद्हजये.	
असये	सशंोधन	हये	 महतवताच्ता	सतामताद्जक	प्रश्नतांच्ता	सदंिता्य्	झतालये	 पताद्हजये.	सशंोधन	हये	अद्धक	
अ ््यपूण्य,	सपष,	प्रसंगोद्च्	असतावये.

२.		 उत्तरआधदु्नकवतादी	 सशंोधकतानये	 स्ै्ता्यपयेक्षता	 पररव ््यनतावर	 अद्धक	 िर	 द्तावता.	 सशंोधकतानये	
द्स्द््द्प्र्,	रूद्ढद्प्र्	न	बन्ता	वस्दु्नष्ठ	दृद्षकोण	सवीकतारतावता.	द्नषपक्षपता्ीपणये,	वस्दु्नष्ठ य्ेनये	
सशंोधन	करून	् टस्	वतृ्तीनये	द्नषकष्य	कताढतावये्.	द्नषकष्य	कताढ्तानता	सव्:ची	म य्े	त्ता	सशंोधनता्	
घतालू	न य्े्.

३.		 सशंोधकतानये	मतानवताच्ता	खऱ्ता	गरजतांचये	सकंलन	करून	मतानवद्ह्ताच्ता	दृषीनये	द्नषकष्य	कताढतावये्.	
प्रताप्त,	 सद्	 पररद्स््ीलता	 अनकूुल	 व	 उप्कु्	 असणताऱ्ता	 मूल्तांचता,	 उद्दिषतांचता	 द्वचतार	 करून	
सशंोधन	करतावये.

४.		 उत्तरआधदु्नक	वतादी	सशंोधकतानये	सतामताद्जक	शतास्त्रतांचता	परसपरसबंधं	द्वचतारता्	घयेऊन	मतानवताच्ता	
प्रशतासकी्	 व ््यनताची	 िूद्मकता	 व	 कतारणमीमतांसता	 सपष	 करतावी.	 सशंोधकतानये	 व्वहतारवतादी	
दृद्षकोणता्ून	प्रशतासकी्	व ््यनताचये	सशंोधन	करतावये.

५.		 मतानवी	व ््यनताची	पतार््यिूमी	ही	द्हमनगतासतारखी	अस य्े.	व ््यनताची	कतारणमीमतांसता	कर्तानता	व्क्ी	
पूण्यपणये	 मताद्ह्ी	 दयेऊ	 शक्	 नताही.	 प्रशतासकी्	 व ््यनता्ील	 चकुीच्ता	 गोषींची	 कतारणमीमतांसता	
अपूण्य,	अ्ोग्	असू	शक य्े.	 द्हमनगताचता	१/८	िताग	सपषपणये	 द्दस्ो	परं् 	ु बताकीचता	७/८	िताग	
अदृश्	अस्ो.	्सयेच	कताहीसये	व ््यनताच्ता	कतारणमीमतांसयेबताब्	घड य्े.	उदता.	भ्रषताचतारी	प्रशतासक	
सशंोधकतालता	 त्ताच्ता	 गैरव ््यनताची	 पूण्य	 कतारणये	 दयेणतार	 नताही	 द्कंवता	 चकुीची	 मताद्ह्ी	 दयेण्तासही	
कचरणतार	नताही.

६.		 सशंोधकतांचये	 सशंोधन	 कता ््य	 पोसटमताट्यम	 (शवद्चद्कतसता)	 सतारखये	 असू	 न य्े.	 मतानवी	 व ््यनताच्ता	
सशंोधनता्ून	जये	 द्नषकष्य	कताढलये	जता्ील	 य्े	समताजतालता	उप्कु्	असतावये्.	प्रताप्त	पररद्स््ीलता	
उप्कु्	असणताऱ्ता	 मूल्तंाचता,	उद्दिषतांचता	 द्वचतार	करून	सशंोधकतानये	 द्नषकष्य	कताढलये	 पताद्हजये्.	
सशंोधकतानये	मूल्	पररक्षणताबरोबर	सत्शोधन	करतावये.

७.		 व ््यनवताद्तांनी	महतवताच्ता	प्रशतासकी्,	रताजकी्	घडतामोडी	आद्ण	समस्तंाकडये	दलु्यक्ष	कर्ता	कतामता	
न य्े.	कमी	महतवताच्ता	गोषींवर	सशंोधन	न	कर्ता	महतवताच्ता	गोषींचये	सशंोधन	कये लये	पताद्हजये.	
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अशताप्रकतारये	उत्तरआधदु्नक	वतादी	 द्वचतारवं् तांनी	 व ््यनवतादता्ील	उद्णवता	 दूर	करण्ताचता	प्र्तन	कये लयेलता	
असलता	 ्री	 त्तंाचता	 हता	 प्र्तन	 कताहीसता	 अपूण्य,	 असपष	 वताट्ो.	 कतारण	 उत्तरआधदु्नक	 वताद्तांनी	
व ््यनवतादताची	आमूलताग्र	द्चद्कतसता	करून	अदं््म	द्नषकष्य	कताढलयेलये	नताही्.	्सयेच	व ््यनवतादता्ील	सव्य	
दोषतांचये	द्नरताकरण	उत्तरआधदु्नक	वतादता्	घडून	आलयेलये	नताही.		मूल्	पररक्षणताच्ता	अगोदर	सत्शोधन	
करतावये	असये	उत्तरव ््यनवतादताचये	म्	आहये	 परं् 	ुसरशोधन	कसये	आद्ण	कोण य्े	करतावये	्ताबताब्	सपष	व	
द्नसदं्दगध	 द्वश्येषण	आढळ्	नताही.	अशताप्रकतारये	 उत्तरआधदु्नक	 वतादतावर	कताही	 प्रमताणता्	 टीकता	 हो्	
असली	्रीही	उत्तरव ््यनवतादी	रितां्ीनये	लोकप्रशतासनताच्ता	अभ्तासतालता	एक	नवी	द्दशता	दयेण्ताचता	प्र्तन	
कये लयेलता	आहये	 हये	 मतान्	 करतावये	 लतागयेल.	 व ््यनवतादी	 दृद्षकोणता्	 सधुतारणता	 घडवून	 य्े	 सशंोधन	अद्धक	
वतास्ववतादी,	समताजताद्िमखु	व	उप्कु्	कसये	ठरयेल	् ता	द्वष्ीची	उत्तरआधदु्नक	वताद्तांची	िूद्मकता	अद्धक	
स्दु्क्क	व	मोलताची	वताट य्े.
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पाठाची रचिा

३.०	 उदिष्टये

३.१		 प्रस्तावनता

३.२		 सनिी	सेवेचता	अर्थ

३.३		 सेवकभर्ी

३.४		 सनिी	सेवकतांचे	प्रदिक्षण

३.५	 प्रदिक्षण	:	रताजय	सेवता	(महतारताष्ट्र)

३.६		 सतारतांि

३.० उनदिष्टये

सनिी	प्रितासनताचता	अर्थ,	महत्व,	सेवक	भर्ी	व	सेवक	सेवकतांचे	प्रदिक्षण	यतादवषयी	सदवस्र	मतादह्ी	
करून	घेणे	हता	प्रस्त्ु 	पताठताचता	उदे्ि	आहे.

३.१ प्रसताविा

आधतुदनक	कताळता्	 रताजयताचयता	प्रितासनता्	सनिी	 सेवेलता	अद्िय	महत्व	प्रताप्त	झतालेले	आहे.	 दिवताय	
आधतुदनक	यतुगता्	रताजयताचयता	कताय्थके्षत्ता्	वताढ	झतालयताने	व	कलयताणकतारी	रताजय	सकंलपनेमतुळे	असलयताने,	
जन्ेचयता	अपेक्षता	व	इच्ता	पूण्थ	करणे	रताजयताचे	प्रतारदमक	क ््थवय	बनलयतामतुळे	रताजयतालता	मि्ीसताठी	वता	
सहकतायता्थसताठी	अरवता	जनदह्ताची	कतायये	पतार	पताडणयतासताठी	्ज्ञ	प्रदिदक्ष्,	उचचदिदक्ष्	प्रदिदक्ष्	अिता	
प्रितासक	वगता्थची	अतयं् 	आवशयक्ता	अस्े.	जयतास	सनिी	सेवक	असे	महटले	जता्े.	यता	दवषयी	सदवस्र	
मतादह्ी	पतुढील	प्रमताणे.

३.२ सिदी सवेेचा अरमि

सेवक	प्रितासन	महणजे	सघंटने्ील	मतानवी	घटकतासबंधंीचे	प्रितासन	होय.	लोकप्रितासनताची	कतायये	चतांगले	
व	यिसवी	होणयतासताठी	उतककृ ष्ठ	 सेवकतांची	भर्ी	व	 दनवड	होणे	आवशयक	आहे.	 सेवक	वगता्थची	योगय	
प्रकतार	ेभर्ी	करून	 तयतंानता	प्रदिक्षण	िणेे,	 तयतंाची	कताय्थक्षम्ता	वताढदवणयतासताठी	 दवदवध	उपक्रम	्यतार	
करून	 रताबदवणे,	 तयतंाचयता	 सेवताि्ती	 (वे्न,	भते्,	 बढ्ी,	 बिली,	सतुरदक्ष््ता)	अनय	्र्तुिी	 इ.	 गोष्टी	
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दनदचि्	करुन	तयतंानता	दनवकृत्ीनं्रही	सेवतांचे	लताभ	दमळवून	िणेे	इ.	बताबींचता	समतावेि	सेवक	प्रितासनता्	
केलता	जता्ो.	सेवक	प्रितासनतालताच	सेवक	वयवसरतापन	असेही	महटले	जता्े.

३.३ सवेकभरती : अरमि

सनिी	सेवे्	कम्थचताऱयतांची	भर्ी	करणे	ही	अतयं् 	महत्वताची	बताब	मतानली	जता्े.	कम्थचताऱयतांचयता	दनयतुक्तीवर	
प्रितासनताची	कताय्थक्षम्ता	अवलंबून	अस्े.	सपूंण्थ	प्रितासनताची	यिदसव्ता	ही	 दनयतुक्	 केलयता	जताणताऱयता	
सनिी	सेवकतांवर	अवलंबून	अस्े,	भर्ी	सिंभता्थ्	दवदवध	दवचतार	दिसून	ये्ता्.	

मताि्थल	दडमॉक	यतंाचयता	म्े,	'दवदिष्ट	पितासताठी	योगय	प्रकतारचयता	वयक्ती	दमळदवणे	महणजे	भर्ी	होय.’

प्रो.	एल.डी.	वहताईट	यतंाचयता	म्े,’	नतागरी	सेवे्ील	एखताद्ता	ररक्	पितासताठी	उमेिवतारतांनता	सपधता्थ	परीके्ष्	
भताग	घेणयतासताठी	आकदष्थ्	करणे	महणजे	भर्ी	करणे	होय.'

डी.	वतालडो	यतंाचयता	म्े,	‘नतागरी	सेवे्ील	ररक्	पितासताठी	जयता	सपधता्थ	परीक्षता	घे्लयता	जता्ता्	तयता्	भताग	
घेणयतासताठी	योगय	पतात््ेचयता	उमेिवतारतांनता	आकदष्थ्	करून	घेणे	यतास	भर्ीची	प्रदक्रयता	असे	महण्ता्.’

वरील	दवचतारवं् ताचयता	वयताखयतंाचयता	अभयतासतावरुन	असे	लक्षता्	ये्े,	सेवक	भर्ी	महणजे	योगय	कतामतासताठी	
योगय	वयक्तीची	पतात््ता,	गतुणवत्ता	यतानतुसतार	दनवड	करणे	होय.

भरतीचे ्ित्व :

भर्ीची	प्रदक्रयेलता	प्रितासकतीय	सघंटने्	कताय्थ	करणयतासताठी	योगय	वयक्ींनता	आकदष्थ्	करणयतासताठी	व	
सनिी	 सेवे्ील	सेवेची	गतुणवत्ता	 दटकवून	 ठेवणयताचयता	दृष्टीने	अद्िय	महत्व	प्रताप्त	झताले	आहे.	कतारण	
अकताय्थक्षम	वयक्ती	जर	प्रितासनता्	आलयता	्र	तयताचता	परीणताम	ििेताचयता	 दवकतासतावर	हो्ो.	यताकरी्ता	
सनिी	सेवे्ील	भर्ीलता	अद्िय	महत्व	प्रताप्त	झताले	आहे.

सवेकभरती प्रनरिया:

सेवकभर्ी	ही	एक	प्रदक्रयता	आहे.	यतामधये	अनेक	दक्रयतांचता	समतावेि	हो्ो.

१)		 सेवक	भर्ीची	जतादहरता्	िणेे.	(Advertisement)

२)		 अज्थ	मतागदवणे	व	तयतंाची	्ताननी	करणे.	(Scrutinizing	applications)

३)		 उमेिवतारतांची	परीक्षता	आयोदज्	करणे.	(Conducting	examinations)

४)		 गतुणवते्चयता	आधतार	ेदनवड	करणे.	(Selection)

५)		 नेमणतुकतीचे	पत्	पताठदवणे.	(Appointment)

६)		 इतयतािी	टपपयतांचता	समतावेि	यता	प्रदक्रये्	हो्ो.	(Probation)

सवेकभरती पद्धती (Methods):

सेवक	भर्ी	िोन	पद्ध्ीने	करणयता्	ये्े.	

१)	अप्रतयक्ष	सेवकभर्ी	

२)	प्रतयक्ष	सेवकभर्ी.
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अप्रतयक्ष	सेवकभर्ी	महणजे	प्रमोिन,	बिली	यता	्त्वताने	सघंटने्	कताय्थ	करणताऱयता	वयक्तीलताच	उचच	पि	
िणेे.	 सताधतारणपणे	 वररष्ठ	 पितासताठी	 अप्रतयक्ष	 भर्ीचे	 धोरण	 सवीकतारणयता्	 ये्े.	 यतालताच	 अप्रतयक्ष	
सेवकभर्ी	 महण्ता्.	 अिता	 प्रकतारचयता	 भर्ी	 पद्ध्ी्	 वयक्तीचयता	 अनतुभवताचता	 फतायिता	 दमळ्ो.	
सताधतारणपणे	वररष्ठ	पितासताठी	प्रतयक्ष	व	अप्रतयक्ष	भर्ीपद्ध्ीचता	आधतार	घेणयता्	ये्े.

प्रतयक्ष	सेवकभर्ी	महणजे	दिक्षण	घेऊन	बताहेर	पडलेलयता	उमेिवतारतांमधून	गतुणवते्चयता	आधतारतावर	भर्ी	
करणे.	अिता	प्रकतारचयता	भर्ीमतुळे	नवीन	व	उतसताही	सेवक	दमळ्ता्.	भतार्ता्	कदनष्ठ	पितासताठी	पूण्थपणे	
प्रतयक्षररतयता	भर्ी	करणयता्	ये्े.	भतार्ीय	प्रितासकतीय	सेवेसताठी	सपधता्थतमक	परीक्षता	पद्ध्ीद्तार	ेप्रतयक्ष	
भर्ी	हो्	अस्े.

सवेकभरती यतं्रणा :

प्रतयक्ष	पद्ध्ीने	सेवकभर्ी	करणयतासताठी	सवतायत्	व	सव्ंत्	यतं्णता	आहे.	तयतालताच	लोकसेवता	आयोग	
महण्ता्.	रलेवे्ील	सेवकभर्ीसताठी	सव्ंत्	लोकसेवता	आयोग	आहे.	तयतादिवताय	आयतुदव्थमता	महतामंडळ,	
इंदडयन	एअरलताईनस,	रताष्ट्रीयककृ ्	बकँता	इतयतािी	सेवकभर्ीचयता	सव्ंत्	यतं्णता	आहे्.

भरतीसाठी पात्रता (Qualifications):

प्रितासकतीय	 सेवे्	 येणयतासताठी	 उमेिवतारतांनी	 कताही	 आवशयक	 गोष्टींची	 पू ््थ्ता	 करणे	 गरजेचे	 अस्े.	
तयतादिवताय	्े	पतात्	ठर्	नताही.	उमेिवतारताचयता	पतात््ता	२	भतागता्	दवभतादज्	हो्ता्.

अ)	सतामतानय	पतात््ता	आदण	ब)	दविेष	पतात््ता	अिता	िोन	भतागता्	पतात््ता	दवभतादज्	हो्ता्.

अ) सा्ानय पात्रता 

१)		 नतागररकत्व	उमेिवतार	ििेताचे	नतागररक	असतावता.

२)		 वयोमयता्थिता

३)		 वतास्वय	दकंवता	अदधवतास	तयता	प्रििेताचता	नतागररक	असतावता	ही	अट	अमेररकता	आहे.	भतार्ता्	नताही.

४)		 दलंग	अट	नताही.	भतार्ता्	कलम	१६,	स्ती	पतुरुषतांनता	समतान	सधंी	िणेतार	आहे.	

ब)	नवशेष पात्रता

१)		 िैक्षदणक	 पतात््ता	 -	 प्रतयेक	 पितासताठी	आवशयक	 ्ी	 िैक्षदणक	 पतात््ता	 दनदचि्	करणयता्	 ये्े.	
भतार्ता्	प्रितासकतीय	 सेवेसताठी	उमेिवतार	पिवीधर	असणे	आवशयक	आहे.	 दलदपक	 सेवेसताठी	
दकमतान	मॅदट्रक	असणे	आवशयक	आहे,

२)		 अनतुभव	कतायता्थनतुभव

३)		 ्तांदत्क	ज्ञतान-	 दविीष्ट	 वयवसतायतासताठी	आवशयक	असलेले	्तांत्ीक	ज्ञतान.उिता,	सखंयताितास्तज्ञ,	
अर्थितास्तज्ञ,	कतायितासललतागतार	इतयतािी,

४)		 वयदक्मत्वताची	चताचणी	मतुलताख्ीचयता	मताधयमता्ून	घेणयता्	ये्े.

योगयता निनचित करणयाचया पद्धती (Determining qualifications methods):

१)		 दनवड	करणताऱयता	अदधकताऱयतांचे	उमेिवतारतादवषयी	म्,	प्रितासकतीय	सेवे्ील	बहु्ेक	पि	ेसपधता्थतमक	
परीक्षता	 पद्ध्ीने	 भरणयता्	 ये्ता्.	 यता	 परीक्षता	 लोकसेवता	आयोगतामताफ्थ ्	आयोदज्	 करणयता्	
ये्ता्.
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परीक्षाचें प्रकार :	

सपधता्थतमक	परीके्ष्	योगय	उमेिवतारतांचे	क्रमतांक	दनदचि्	करणयतासताठी	परीक्षता	पिध्ीचता	आधतार	घेणयता्	
ये्ो.	दनिदोष	परीक्षता	पद्ध्ीमतुळे	पक्षपता्	टताळून	योगय	उमेिवतारतांची	दनवड	करणयता्	ये्े.	परीक्षतांचे	दवदवध	
प्रकतार	आहे्.

१)  लेखी परीक्षा (written Examination): लेखी	पररके्ष्	उत्रताचे	सवरुप	िोन	प्रकतारचे	अस्े.	

१)	 वस्तुदनष्ठ	उत्र	(Objective)	२)	िीघ्थ	उत्री	उत्र

२)	 वस्तुदिष्ठ	उत्र	पद्ध्ी्	महणजे	होय,	नताही,	दटकमताक्थ 	करणे	अिता	सवरूपताचे	्ोटे	प्रश्न	
अस्ता्,	 िीघ्थ	 उत्र	 लेखीपररके्षमधये	 उमेिवतारताचे	 दवषयताचे	 ज्ञतान,	 दवषय	 मतांडणयताची	
िैली,	् तादक्थ क	सपष्टीकरण,	वैचररक	सपष्ट्ता	यता	गोष्टी	् पतासणयता्	ये्ता्.	िीघ्थ	उत्रपद्ध्ी	
पररके्षचयता	 उत्र	 पदत्कता	 एकता	 परीक्षकताकडे	 न	 पताठदव्ता	 तयता	 दवदवध	 परीक्षकतांकडे	
पताठदवणयता्	ये्ता्.	तयतामतुळे	 मूलयमतापनताचयता	प्रमताणता्	फरक	ये्ो	आदण	उमेिवतारतांवर	
अनयताय	होणयताची	िकय्ता	अस्े.

२)  तोंडी परीक्षा (Interview): ्ोंडी	 परीके्षद्तार	े उमेिवतारतांची	 बौदद्धक	जतागरूक्ता,	समसयतंाची	
आकलन	क्षम्ता,	दनण्थय	घेणयताची	पतात््ता,	हजरजबताबीपणता	इतयतािी	गतुणतांचे	मूलयमतापन	करणयता्	
ये्े.	

३)  प्रातयनक्षक परीक्षा (Performance Test): ्तांदत्क	सवरुपताचयता	भर्ीसताठी	अिता	परीक्षता	
घेणयता्	ये्ता्.	उमेिवतार	आपलयता	कतायता्थ्	दक्ी	कतु िल	आहे	हे	पहताणयतास	ठरतादवक	वेळेमधये	
तयतंानता	प्रतातयदक्षक	करून	िताखदवणयतास	सतांगणयता्	ये्े.	उिता.	टंकलेखन,	सटेनोग्ताफर	इतयतािीसताठी	
नोकरीची	भर्ी	यता	पद्ध्ीने	हो्	अस्े.

४)  ्ािसशास्तीय परीक्षा :	( Psychological Test): ही	पद्ध्	अमेररके्	आहे.	उमेिवतारताची	
बौदद्धक	पतात््ता	तयताचयता	वयताप्रमताणे	दवकदस्	झताली	दकंवता	नताही,	नवीन	आवहताने	सवीकतारणयताची	
वकृत्ी	 तयताचयता्	आहे	 दकंवता	 नताही,	 पितासताठी	आवशयक	 ्ी	 कताय्थक्षम्ता	आहे	 दकंवता	 नताही	 हे	
पताहणयतासताठी	यता	पद्ध्ीचता	उपयोग	कर्ता्	यता	मधये	बतुद्धीमत्ता	चताचणी,	 अॅदपटट्यूट	चताचणी,	
सपंतािन	चताचणी	घेणयता्	ये्े.

५)  शारीररक क्ष्ता चाचणी (Physical test): उमेिवतार	ितारीररकदृष््टयता	सतुदृढ	आहे	दकंवता	नताही	
हे	पताहणयतासताठी	तयतंाची	मेदडकल	टेसट	घे्ता्.	तयता	वयक्तीलता	गभंीर	सवरुपताचता	आजतार	नताही	हे	
बघणयता्	ये्े.	लेखी	व	्ोंडी	परीके्ष्	यि	सपंतािन	करूनही	ितारीररकदृष््टयता	योगय	नसेल	्र	तयता	
वयक्तीलता	नोकरी	िणेयता्	ये्	नताही.	

भारतीय सिदी सवेाचें वर्गीकरण:

भतार्ता्ील	सनिी	सेवतांचे	पतुढील	प्रमताणे	वगतीकरण	दिसून	ये्े.	

अनखल भारतीय सवेा (All India Service) :

अदखल	भतार्ीय	सेवेचता	उिय	ईसट	इंदडयता	कंपनीचयता	भतार्ीय	सनिी	सेवता	यता	सेवे्ून	झतालता	आहे.	
भतार्ता्	दरिटीिताचयता	कताळता्	भतार्ीय	सनिी	सेवेलता	अद्िय	महतव	हो्े.	यता	सेवेलता	अद्िय	प्रद्ष्ठता	
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प्रताप्त	हो्ी.	कताळतानतुसतार	सनिी	सेवेचयता	दनयमता्	बिल	हो्	गेले	असले	्री	कंपनीचयता	सचंतालकतांनता	
सेवकतांची	दनयतुक्ती	करणयताबताब्	दविेषतादधकतार	कतायम	रतादहले	हो्े.	सन	१८५३	चयता	सनिी	कतायद्ताने	
हे	 दविेषतादधकतार	सपंतुष्टता्	आले.	सनिी	 सेवकतांचयता	 दनयतुकतयता	 दनयतामक	मंडळताने	 केलेलयता	 दनयमतालता	
अनतुसरून	हो्ील	अिी	 वयवसरता	यता	कतायद्ताने	करणयता्	आली	व	१८५३	पतासून	भतार्ीय	सनिी	
सेवे्ील	सेवकतांची	दनवड	सपधता्थ	परीक्षतांद्तार	ेकरणयताची	परपंरता	सतुरू	झताली.	सतुरूवता्ीलता	यता	परीक्षता	फक्	
इंगलंडमधये	घे्लयता	जता्	होतयता.	कतालतां्रताने	यता	परीक्षता	भतार्तामधये	घे्लयता	जताऊ	लतागलयता.	वेळोवेळी	
यता	सेवतांमधये	बिल	होऊ	लतागले.	उिता.	भतार्ीय	सनिी	सेवेचयता	ध्तीवर	अजून	अदखल	भतार्ीय	सेवता	
दनमता्थण	करणयताचयता	मतागणी	 होऊ	लतागली	आदण	यता	प्रकतारचयता	 सेवता	 दनमता्थण	करणयता्	आलयता.	सन	
१९१९	चयता	मॉटेगयतु	 चेमसफलड्थ	सतुधतारणता	कतायद्ताचयता	 वेळी,	भतार्ीय	सनिी	सेवता,	भतार्ीय	पोलीस	
सेवता,	भतार्ीय	वन	सेवता,	भतार्ीय	दिक्षण	सेवता,	भतार्ीय	िे्ी	सेवता,	भतार्ीय	मतुलकती	पितुवैद्कतीय	सेवता,	
भतार्ीय	वन	अदभयतांदत्कती	सेवता,	भतार्ीय	वैद्कतीय	सेवता,	भतार्ीय	अदभयतांदत्कती	सेवता	यता	प्रकतार	ेनऊ	
अदखल	भतार्ीय	सेवता	अदस्तवता्	होतयता.

भारतीय सवेासबंधंीची घटिात्क तरतूद : भतार्ीय	 रताजय	घटने्	अदखल	भतार्ीय	 सेवतासबंधंी	
्र्ूि	करणयता्	आली	आहे.	भतार्ीय	रताजयघटनेचयता	३१२	वयता	कलमतानवये	 रताजयसभेने	आपलयता	
उपदसर्	रताहून	म्ितान	करणताऱयता	सभतासितंाचयता	िोन	् क्ृ ीयतांस	बहुम्ताने	अदखल	भतार्ीय	सेवता	दनमता्थण	
करणे	रताष्ट्रदह्ताचयता	दृष्टीने	आवशयक	आहे.	असता	ठरताव	केलता.	ससंि	कतायिता	करून	एक	दकंवता	अदधक	
अदखल	भतार्ीय	सेवता	दनमता्थण	करू	िक्े.	्सेच	ससंि	यता	सेवतांमधये	दनयतुक्	करतावयताचयता	वयक्तीचयता	
भर्ीसबंधंीचयता	आदण	तयतंाचयता	सेवतादवषयक	इ्र	अटीसबंधंीचे	दनयम	्यतार	करू	िक्े.

अनखल भारतीय सवेाचंी वैनशष्टये:

१)  कें द्र सरकारचे नियतं्रण : अदखल	भतार्ीय	सेवता	कें द्र	सरकतार	व	रताजय	सरकतारने	यतांनता	समतान	
अस्ता्.	 परं् तु	 यता	 सेवे्ील	 अदधकताऱयतंावर	 कें द्र	 सरकतारचे	 दनयतं्ण	 अस्े.	 रताजय	 सेवे्ील	
महत्वताचयता	पितंावर	तयतंाची	दनयतुक्ती	करणयता्	ये्	असलयतामतुळे	घटक	रताजय	सरकतारवर	दनयतं्ण	
ठेवणयताचे	कें द्र	ितासनताचयता	हता्ता्ील	एक	प्रमतुख	सताधन	आहे	असे	महटले	जता्े.	

२)  कें द्र- राजय सरकारािंा स्ाि सवेा : अदखल	भतार्ीय	सेवता	यता	कें द्र	-	रताजय	सरकतारतानता	समतान	
अस्ता्.	यता	सेवे्ील	सेवक	अदधकताऱयतंाची	 दनयतुक्ती	कें द्र	वता	रताजय	ितासनतामधये	कतु ठेही	केली	
जताऊ	िक्े.

३)  कें द्रीय लोकसवेा आयोर्ाकडूि निवड : अदखल	 भतार्ीय	 सेवे्ील	 अदधकताऱयतांची	 दनवड	
कें द्रीय	लोक	सेवता	आयोगतामताफ्थ ्	करणयता्	ये्े.	यता	आयोगताद्तार	ेसपधता्थ	परीक्षताचे	आयोजन	करुन	
यता	परीक्षताद्तार	ेअदखल	भतार्ीय	सेवतांमधील	अदधकताऱयताची	दनवड	केली	जता्े.

अनखल भारतीय सवेाचें ्ित्व :	अदखल	भतार्ी्	सेवतांचे	महत्व	खतालील	मतुद्तांवरुन	लक्षता्	ये्े.

१)  अनधकाऱयाचंया अिभुवाचा फायदा : यता	 सेवतांमधील	अदधकता-यतांची	 नेमणूक	ििेता्	कोठेही	
केली	 जताऊ	िक्े.	 यतामतुळे	 कें द्र	 व	 रताजय	ितासनतांमधये	 सेवता	 करणयताची	 सधंी	 तयतांनता	 दमळ्े.	
सहतादजकच	 तयतंानता	प्रितासनताचता	मोठता	अनतुभव	अस्ो.	यतामतुळे	 यता	अनतुभवतांचता	फतायिता	कें द्र	 व	
रताजय	यता	िोघता	सरकतारतंानता	हो्ो.
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२)  राष्ट्ीय एकात्ता नि्ामिण िोणयास ्दत : यता	सेवतांमधील	अदधकतारी	कें द्र	व	रताजय	सरकतार	
अिता	िोनही	दठकताणी	कताय्थ	करी्	अस्ता्.	्सेच	सपूंण्थ	ििेता्	कोठेही	दनयतुक्ती	हो्	अस्े.	
प्रितासकतीय	सेवे्ील	अदधकतारी	रताजय	सरकतारचयता	सेवे्	कताय्थ	करी्	असले	्री	आपण	सपूंण्थ	
ििेताचता	सेवक	आहो्	यता	भतावनेने	्े	कताय्थ	करी्	अस्ता्.	परीणतामी	यता	भतावने्ूनच	रताष्ट्रीय	
एकतातम्ता	दनमता्थण	होणयतास	मि्	हो्े.

३)  देशाचया प्रशासिातचा दरामि नटकवूि ठेवणयासाठी: अदखल	 भतार्ीय	 सेवतांचे	 महत्व	 व	
उपयतुक््ता	डॉ.	बताबतासताहेब	आबेंडकर	यतांनी	सपष्ट	केले	यता	सिंभता्थ्	्े	महण्ता्	कती,	ििेताचयता	
प्रितासनता्चता	 िजता्थ	 दटकवून	 ठेवणयतासताठी	 कताही	 महत्वताची	 पि	े अस्ता्.	 यता	 पितांवर	 दनयतुक्	
केलेलयता	सनिी	सेवकतांचयता	क्षम्ेवरच	प्रितासनताचता	िजता्थ	अवलंबून	अस्ो.	यताकरर्ता	रताजयतांचता	
सव्ःचयता	सनिी	सेवता	दनमता्थण	करणयताचता	हकक	दहरतावून	न	घे्ता	िखेील	सदंवधतानताने	भतार्ीय	
सेवतांची	्र्ूि	केली	आहे.

४)  उचच र्णुवत्ाधारकाचंी निवड : अदखल	भतार्ीय	 सेवतांमधील	अदधकताऱयतांची	 दनवड	सपूंण्थ	
ििेपता्ळीवर	केली	जता्े.	यता	सेवतांसताठी	घे्लयता	जता्	असलेलयता	सपधता्थ	परीक्षतानता	सपूंण्थ	ििेता्ून	
उमेिवतार	बस्	अस्ता्	तयतांमतुळे	चतांगली	वता	शे्ष्ठ	िजता्थची	गतुणवत्ता	असलेलयता	उमेिवतारतांची	दनवड	
करणे	िकय	हो्े.	यता	सेवे्	दनवड	केलेलयता	अदधकतारी	उचच	गतुणवत्ताधतारक	असलयताने	प्रितासनताचता	
िजता्थ	िखेील	उचच	अस्ो.

भारतीय प्रशासकीय सवेा : अदखल	भतार्ीय	सेवतामधये	भतार्ीय	प्रितासकतीय	सेवता	ही	सवता्थ्	महत्वताची	
व	प्रद्षे्ठची	मतानली	जता्े.	यता	सेवेचता	उिय	दरिटीि	कताळता्च	झतालेलता	आहे.	भतार्ीय	ितासनताने	पूवतीचयता	
भतार्ीय	सनिी	सेवेचयता	ध्तीवरच	१९४७	मधये	यता	सेवेची	दनदम्थ्ी	केली.	भतार्ीय	प्रितासकतीय	सेवेलता	
हता	वतारसता	लताभलयताने	इ्र	सेवतांपेक्षता	यता	सेवेलता	दविेष	महत्व	व	प्रद्ष्ठता	लताभलेली	आहे,

भारतीय प्रशासकीय सवेेतील भरती पद्धत:	 भतार्ीय	 प्रितासकतीय	 सेवे्ील	 भर्ीसताठी	 भतार्ीय	
सदंवधतानताने	सघंरताजयतासताठी	कें द्रीय	लोकसेवता	आयोगताची	सरतापनता	केली	आहे.	यता	आयोगताची	रचनता	
पतुढील	प्रमताणे	आहे.	

कें द्रीय लोकसवेा आयोर् (Union Public Service Commission):

रचिा: कें द्रीय	लोकसेवता	आयोगता्	एक	अधयक्ष	व	इ्र	सिसय	अस्ता्.	सिसयतांची	सखंयता	ठरदवणयताचता	
अदधकतार	सदंवधतानताने	रताष्ट्रप्ीलता	दिलेलता	आहे.	्सेच	यता	आयोगतालता	अधयक्ष	व	सिसयतंाची	दनयतुक्ती	
भतार्ताचयता	 रताष्ट्रप्ीकडून	 केली	जता्े.	्सेच	आयोगताचे	अधयक्ष	व	सिसय	यतांचयता	नोकरीसबंधंीचयता	
सेवताि्ती	दनदचि्	करणयताचता	अदधकतार	िखेील	रताष्ट्रप्ीनता	आहे.	आयोगताचे	दनममे	सिसय	हे	कें द्र	दकंवता	
रताजय	ितासनताचयता	सेवेमधये	कमी्	कमी	िहता	वषये	कताम	केलेले	असले	पतादहजे्	अिी	्र्ूि	घटनेने	
केली	आहे.

कायमिकाल: यता	आयोगताचयता	सिसयतंाचता	कताय्थकताल	् ो	आपलयता	पितावर	रूजू	झतालयतापतासून	सहता	वषये	दकंवता	
वयताचयता	पतासष्ठ	वष्थ	यता	पैकती	जे	अगोिर	घडेल	् ोपययं्	अदधकतार	पितावर	रताह्ो.	अरवता	मतुि्	सपंणयतापूवती	
िखेील	्ो	आपलयता	 पिताचता	 रताजीनतामता	 रताष्ट्रप्ीकडे	 िऊे	िक्ो.	 ्सेच	आयोगताचता	अधयक्ष	 दकंवता	
सिसयतालता	 गैरव ््थनताचयता	 कतारणतावरुन	 पिचयत्ु 	 करु	 िक्ो.	 तयतापूवती	 सबंदंध्	 सिसयताची	 चौकिी	
करणयतादवषयी	रताष्ट्रप्ी	सवदोचच	नयतायतालयतालता	कळदव्ो.	
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यता	आयोगताचयता	अधयक्षतालता	दनवकृत्ीनं्र	कें द्र	वता	रताजय	ितासनताचयता	नोकरी्	वता	कोणतयताही	पितावर	कताय्थ	
कर्ता	ये्	नताही.	परं् तु	आयोगताचयता	इ्र	सिसयतंानता	कें द्रीय	दकंवता	रताजय	लोकसेवता	आयोगताचे	अधयक्ष	
महणून	कताम	कर्ता	ये्े.	यता	आयोगताचता	सव्थ	खच्थ	भतार्ताचयता	सदंच्	दनधी्ून	केलता	जता्ो.

कें द्रीय लोकसवेा आयोर्ाची कायये :	यता	आयोगताची	कतायये	पतुढील	प्रमताणे	आहे्.

१)		 कें द्र	ितासनताचयता	सेवतांमधये	करतावयताचयता	नेमणूकतीसताठी	परीक्षता	घेणे.

२)		 रताष्ट्रप्ीनी	दवचतारणता	केलेलयता	दवषयतासिंभता्थ्	सललता	िणेे.

३)		 कें द्रितासनताचयता	सेवतांमधील	प्रतयक्ष	भर्ीसताठी	उमेिवतारतांचयता	मतुलताख्ी	घेणे.

४)		 ससंिनेे	कतायिता	करून	आयोगताकडे	सोपदवलेली	अद्ररक्	कतामे	पतार	पताडणे.

५)		 आपलयता	कतामतासबंधंीचता	वतादष्थक	अहवताल	रताष्ट्रप्ीलता	सतािर	करणे.

६)		 िोन	दकंवता	अदधक	घटकरताजयतांनी	दवनं्ी	केलयतास	तयता	रताजयतांनता	सयंतुक्	सेवता	भर्ीचयता	योजनता	
्यतार	करणयतास	व	तयता	रताबदवणयतास	मि्	करणे.

७)		 एखताद्ता	 रताजयताचयता	 रताजयपतालताने	 दवनं्ी	 केलयतास	 कें द्रीय	 लोकसेवता	 आयोग	 रताष्ट्रप्ीचयता	
परवतानगीने	सबंधंी	रताजयताचयता	गरजता	पूण्थ	करणयतासताठी	मि्	करू	िक्ो.

सपधामि परीक्षचेे सवरुप: भतार्ीय	प्रितासकतीय	 सेवे्ील	भर्ीसताठी	कें द्रीय	लोकसेवता	आयोगतामताफ्थ ्	
िरवषती	सपधता्थ	परीके्षचे	आयोजन	केले	जता्े.	यता	सपधता्थ	परीके्षचे	सवरुप	रोडकयता्	पतुढील	प्रमताणे	आहे.

सपधामि परीक्षचेी सूचिा वा रानिरात : सपधता्थ	परीके्षची	जतादहरता्	कें द्रीय	लोकसेवता	आयोगताकडून	सव्थ	
रताजयता्ील	 प्रमतुख	 वकृत्पत्तंामधये	 व	 ितासकतीय	 रोजगतार	 समताचतार	 यतामधये	 दडसेंबर	 मदहनयतामधये	 पूव्थ	
परीके्षसबंधंी	दिली	जता्े.	यता	जतादहरता्ीमधये	सभंतावय	नोकरभर्ीची	सखंयता,	पतात््ता,	रताखीव	जतागतांसबंधी,	
परीके्षचे	सवरूप,	परीक्षता	कें द्रताची	यतािी	अज्थ	पताठदवणयताची	वता	ऑनलताईन	अज्थ	भरणयतासबंधंी	 दिनतांक,	
परीक्षता	ितुलक	इ.	सबंधंी	मतादह्ी	िणेयता्	ये्े.

१) पूवमि परीक्षा : सताव्थजदनक	सेवतांसताठी	घे्ली	जताणतारी	पूव्थ	परीक्षता	चताळणी	सवरूपताची	अस्े.	यता	परीक्षता	
उत्ीण्थ	 होणताऱयता	उमेिवतारतांनताच	पतुढील	मतुखय	परीके्षलता	बस्ता	 ये्े.	 पूव्थ	 परीके्षसताठी	 एकूण	िोन	 पेपर	
अस्ता्.	 पूव्थ	 परीके्षचे	 गतुण	 अदं्म	 गतुण	फलकता्	 गकृही्	 धरले	 जता्	 नताही.	 मतुखय	 परीके्षसताठी	 योगय	
उमेिवतार	दनवड	हता	पूव्थपरीके्षचता	हे्ू	अस्ो.	पूव्थपरीके्षमधये	वस्तुदनष्ठ	बहुपयता्थयी	असे	प्रश्नपदत्केचे	सवरूप	
अस्े.	चतुकतीचयता	उत्रतासताठी	एक	्क्ृ ीयतंाि	(०.३३)	गतुण	कमी	केले	जता्ता्.	प्रश्नपदत्कता	इंग्जी	व	दहिंी	
भताषे्	अस्ता्.	पूव्थ	परीक्षता	व	मतुखय	परीके्षचे	सवरूप	खतालील	प्रमताणे	आहे.

पूवमि परीक्षा

प्रश्नपदत्कता	१	सतामतानय	अधययन,	गतुण	२००

प्रश्नपदत्कता	२	सी	सतामतानय	आकलन	सी	सॅट	,गतुण	२००

्खुय परीक्षा :

पतात््ता	पेपर

पेपर	अ	-	भतार्ीय	भताषता	३००	गतुण
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पेपर	ब	-	अदनवताय्थ	इंग्जी	३००	गतुण

यता	पेपरमधये	फक्	पतास	होण	ंआवशयक	आहे.	हे	िोनही	पेपर	गतुण	अदं्म	गतुणतांमधये	धरले	जता्	नताही्.

गतुणतानतुक्रमतासताठी	ग्ताह	धरले	जताणतार	ेअदनवताय्थ	दवषय	:

पेपर	१	दनबधं	गतुण	३५०

पेपर	२	सतामतानय	अधययन	(भतार्ीय	वतारसता	ससंककृ ्ी	इद्हतास	आदण	भतार्	व	जगताचता	भूगोल)	गतुण	२५०

पेपर	३	सतामतानय	अधययन	(ितासन	कतारभतार	प्रक्रतीयता	रताजयघटनता,	रताजकतारण	आदण	आं् ररताष्ट्रीय	सबंधं)	
गतुण	२५०

पेपर	४	सतामतानय	अधययन	 (दवज्ञतान	आदण	 ्ंत्ज्ञतान,	अर्थवयवसरता	 जैव	 दवदवध्ता,	 पयता्थवरण,	सतुरक्षता	
आपत्ी	वयवसरतापन)	गतुण	२५०

पेपर	५	-	सतामतानय	अधययन	(नी्ीमतुलये	एकतातम्ता	दनष्ठता	व	कल	/	दृदष्टकोन	गतुण)	३५०

पेपर	६-वैकदलपक	दवषय	पेपर	क्र	१	गतुण	२५०

पेपर	७-वैकदलपक	दवषय	पेपर	क्र.२	गतुण	२५०

वयदक्मत्व	चताचणी	(मतुलताख्	गतुण	२७५)

एकतु ण	गतुण	२०२५

इतर कें द्रीय सवेा	:

यता	 सेवे्ील	 कम्थचताऱयतांची	 भर्ी	 सपधता्थ	 परीक्षतांद्तारचे	 हो्	 अस्े.	 यता	 परीक्षता	 कें द्रीय	 लोकसेवता	
आयोगतामताफ्थ ्च	घे्लयता	जता्ता्.	यता	सेवतांचयता	सखंये्	स््	वताढ	आहे.	सन	२००२	मधये	ही	सखंयता	
६६	इ्कती	हो्ी.	यता	सेवे्ील	कताही	महत्वताचयता	सेवता	पतुढील	प्रमताणे	आहे्,	

१)	भतार्ीय	दवििे	सेवता

२)	भतार्ीय	रलेवे	सेवता

३)	भतार्ीय	वयतापतार	सेवता

४)	भतार्ीय	रलेवे	वैसकतीय	सेवता

५)	सवहये	ऑफ	इंदडयता

६)	भतार्ीय	सीमता	कर	आदण	कें द्रीय	अबकतारी	सेवता.

७)	भतार्ीय	पतुरवठता	सेवता

८)	भतार्ीय	आरोगय	सेवता

९)	भतार्ीय	मीठ	सेवता

१०)	भतार्ीय	सरंक्षण	लेखता	सेवता

११)	भतार्ीय	िूरसचंतार	सेवता
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१२)	भतार्ीय	लेखता	परीक्षता	आदण	लेखता	सेवता

१३)	भतार्ीय	आदर्थक	सेवता

१४)	कें द्रीय	अदभयतांदत्कती	सेवता

१५)	भतार्ीय	टपताल	सेवता

१६)	भतार्ीय	महसूल	सेवता

१७)	भतार्ीय	दवधी	सेवता

१८)	भतार्ीय	मतादह्ी	सेवता

राजयसवेा (State Services): भतार्ीय	रताजयघटनेने	रताजयतासताठी	सव्ंत्	सनिी	सेवेची	्र्ूि	केली	
आहे	 यतामतुळे	 रताजयघटनेने	 रताजयतंासताठी	 रताजय	 लोकसेवता	आयोगताचयता	 दनदम्थ्ीची	 वयवसरता	 करणयता्	
आली	आहे.	यता	आयोगताची	रचनता	पतुढील	प्रमताणे	आहे.	

राजय लोकसवेा आयोर्ाची रचिा : कें द्रीय	लोकसेवता	आयोग	आदण	रताजय	लोकसेवता	आयोग	यतांचयता	
रचने्	जवळपतास	सतामय	दिसून	ये्े.	फक्	कताय्थकतालताचयता	बताब्ी्	रोडता	फरक	दिसून	ये्ो.	्ो	महणजे	
यता	आयोगताचयता	सिसयताचता	कताय्थकताल	दकंवता	अदधकतार	पिताची	मतुि्	् ो	आपलयता	पितावर	रुजू	झतालयतापतासून	
सहंता	वषये	दकंवता	वयताची	६२	वषये	पूण्थ	होईपययं्	अस्े.	यताचताच	अर्थ	अदधकतार	पिताची	सहता	वषये	इ्कती	
दकंवता	वयताची	६२वषये	पूण्थ	यता	पैकती	जी	् तारीख	प्ररम	येईल	तयता	् तारखेलता	तयतालता	पि	तयताग	करतावता	लताग्ो	
दकंवता	आपलयता	अदधकतार	पिताची	मतुि्	सपंणयतापूवती	िखेील	्ो	अदधकतारी	रताजीनतामता	िऊे	िक्ो.	्सेच	
यता	आयोगताचयता	पिचयत्ु ीची	पद्ध्	िखेील	कें द्रीय	लोकसेवता	आयोगतासतारखीच	आहे.	

इतर तरतूदी : रताजय	लोकसेवता	आयोगताचयता	अधयक्षतालता	कें द्रीय	लोकसेवता	आयोगताचता	अधयक्ष	दकंवता	
सिसय	महणून	कताम	कर्ता	ये्े.	्सेच	इ्र	कोणतयताही	रताजय	लोकसेवता	आयोगताचयता	अधयक्ष	महणूनही	
कताम	कर्ता	ये्े.	पण	कें द्र	दकंवता	रताजय	सरकतारतंामधील	इ्र	कोणतयताही	लताभताचयता	पितावर	तयतास	कताम	
कर्ता	 ये्	 नताही.	 ्सेच	 रताजय	लोकसेवता	आयोगताचयता	 इ्र	सिसयतंानता	कें द्रीय	लोकसेवता	आयोगताचे	
अधयक्ष	दकंवता	सिसय	महणूनही	कताम	कर्ता	ये्े.	्सेच	तयतांनता	तयताच	रताजयताचयता	दकंवता	इ्र	रताजयतांचयता	
लोकसेवता	आयोगताचे	 अधयक्ष	 महणूनही	 कताम	 कर्ता	 ये्े.	 पण	कें द्र	 वता	 रताजय	 सरकतार	 यता्ील	 इ्र	
कोणतयताही	लताभताचयता	पितावर	तयतंानता	कताम	कर्ता	ये्	नताही.	रताजय	लोकसेवता	आयोगताचता	अधयक्ष	व	इ्र	
सिसय	यतंाचे	वे्न	व	भते्	आयोगताचयता	इ्र	खच्थ	रताजयताचयता	सदंच्	दनधी्ून	केलता	जता्ो.

राजय लोकसवेा आयोर्ाची कायये :	यता	आयोगताची	कतायये	कें द्रीय	लोकसेवता	आयोगताचयता	कताय्थप्रमताणेच	
अस्ता्.यता	आयोगताची	कताही	महत्वताची	कताय्थ	पतुढीलप्रमताणे	आहे्.

१)		 रताजय	ितासनताचयता	सेवे्	करतावयताचयता	नेमणतुकतांसताठी	परीक्षता	घेणे.

२)		 रताजयताचयता	कतायिमेंडळतानी	कतायिता	करून	आयोगताकडे	सोपदवलेली	अद्ररक्	कतायये	पतार	पताडणे.

३)		 आपलयता	कतामतासबंधंीचता	वतादष्थक	अहवताल	रताजयपतालतालता	सतािर	करणे.

४)	 	रताजयपतालतांनी	दवचतारणता	केलेलयता	कोणतयताही	गोष्टीबताब्	रताजयपतालतालता	सललता	िणेे.	यता	वयद्ररक्	
ितासनताने	मतागदवलेलयता	दवदवध	गोष्टी	बताब्	आयोग	सललता	िऊे	िक्ो.
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उिता.

१)		 सनिी	सेवता	व	पि	ेयतंा्	नेमणूकता	कर्तानता	एकता	सेवे्ून	ितुसऱयता	सेवे्	बढ्ी	कर्तानता	अरवता	
बिली	कर्तानता	कतु ठले	दनकष	लतावतावे	वता	उमेिवतारतांची	पतात््ता	दकंवता	योगय्ता	कताय	असतावी	वता	
किी	ठरदवणे	यताबताब्.

२)	 एखताद्ता	रताजय	कम्थचताऱयतालता	क ््थवय	बजताव्	अस्तानता	अपघता्	झतालता	असेल	व	तयतासताठी	तयताने	
अपघता्ताची	भरपताई	रककम	अरवता	 सेवतादनवकृत्ी	 वे्नताची	मतागणी	 केली	असेल	्र	तयतासबंधंी	
ितासनतालता	सललता	िणेे.

३)		 सनिी	सेवता	व	पि	ेयतंा्	भर्ी	करणयतांचयता	पद्ध्ीसबंधंीचयता	बताबी.

४)		 रताजय	सरकतारचयता	सेवे्	कताय्थर्	असलेलयता	कम्थचताऱयतांचयता	दिस्दवषयी.

५)		 ितासकतीय	कम्थचताऱयतांदवरुद्ध	वता	तयतासिंभता्थ्	नयतायतालीन	खटलयतांचयता	खचता्थबताब्	वतादष्थक	अहवताल	
रताजयपतालतंाकडे	सतािर	करणे.

रताजय	लोकसेवता	आयोगतास	आपलता	वतादष्थक	अहवताल	रताजयपतालतानता	सतािर	करतावता	लताग्ो.	रताजयपताल	
सिर	अहवताल	रताजयताचयता	कतायिमेंडळतापतुढे	ठेवणयताची	वयवसरता	कर्ो	व	ितासनताने	कोणतयता	दिफतारिी	
नताकतारलयता	यताची	मतादह्ी	आयोगताचयता	अहवतालता	सोब्	द्तावयताची	अस्े.	परं् तु	आयोगताचयता	दिफतारिी	
िकय्ो	नताकतारलयता	जता्	नताही्	असे	दिसून	ये्े.

३.४ सिदी सवेकाचें प्रनशक्षण

रताजयताचयता	लोककलयताणकतारी	 भूदमकेमतुळे	लोक	प्रितासनताचयता	कतायता्थची	 वयताप्ती	 वताढली	आहे.	 तयतामतुळे	
प्रितासकतीय	कतायता्थचे	सवरूपही	गतुं् तागत्ु ीचे	बनले	आहे.	अिता	पररदसर्ी्	सघंटने्ील	सेवकतांचे	कौिलय	
व	कताय्थक्षम्े्	वताढ	आदण	सतुधतारणता	करणे	आवशयक	अस्े.	ही	गरज	वता	उदद्ष््टये	प्रदिक्षणताद्तार	ेसताधय	
कर्ता	ये्े.	

प्रनशक्षणाचा अरमि:

प्रितासकतीय	 सघंटने्ील	 सेवकतांचे	 कौिलय,	 कताय्थक्षम्ता,	 ज्ञतान	 व	 सतामरयतायंमधये	 वताढ	 करणयतासताठी	
हे्तुपतुरसकर	प्रयतन	केले	जता्ता्.	यतास	प्रदिक्षण	असे	महण्ता्.	दिक्षण	व	प्रदिक्षण	यतामधये	फरक	आहे.	
्ो	महणजे	दिक्षण	हे	सवतायंगीण	सवरुपताचे	अस्े.	्र	प्रदिक्षण	हे	एखताद्ता	दवदिष्ट	दवषयतापतुर्ेच	मयता्थिी्	
अस्े.	 दिवताय	प्रदिक्षणताचता	कतालतावधी	मयता्थिी्	अस्ो.	 दिक्षणताइ्के	 तयताचे	 सवरुप	 वयतापक	नस्े.	
्सेच	 दिक्षणताचे	उदद्ष्ट	 वयक्तीचयता	 वयदक्मत्वताचता	सवता्थगीण	 दवकतास	घडवून	आणणे,	मतानवी	 मूलयतांची	
मतादह्ी	करून	िणेे	हता	अस्ो.	्र	प्रदिक्षणताचे	उदद्ष्ट	एखताद्ता	दवदिष्ट	कतायता्थबताब्	वयक्तीचयता	कौिलयता्	
वताढ	करणयताचता	अस्ो.

प्रनशक्षणाची वयाखया:

प्रदिक्षणतादवषयी	दवचतार	वं् तांचयता	दवदवध	वयताखयता	पतुढील	प्रमताणे	केलेलयता	दिसून	ये्ता्.

्नेडेल	यता	दवचतारवं् ताचयता	म्े	प्रितासनता्ील	नवीन	कतायता्थसताठी	पतुनरतावलोकन	करणे,	व ््थमतान	कतायता्थसताठी	
ज्ञतान	व	कौिलय	यतंाचता	दवकतास	करणे	आदण	भदवष्यकताळता्ील	जबताबितारी	सवीकतारणयताची	्यतारी	ठेवणे	
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यतास	प्रदिक्षण	असे	महण्ता्.

एफ.ए्. ्ारसमि	यतांचयता	म्े,	"नतागरी	सेवकतांनता	आपले	कताय्थ	दिक्ता	यतावे	व	तयतांचता	वयतावसतादयक	के्षत्ता्	
दवकतास	 वहतावता	 महणून	 तयतंानता	मताग्थिि्थन	व	मि्	करणयतासताठी	 रताजयताचयता	 वयवसरतापन	 दवभतागतामताफ्थ ्	
जताणीवपूव्थक	जो	प्रयतन	केलता	जता्ो	तयतास	प्रदिक्षण	असे	महण्ता्.

एल.डी. विाईट	यता	प्रितासकतीय	 दवचतारवं् ताचयता	म्े,	 "सनिी	सेवकतांनता	तयतांचयता	कतायता्थदवषयी	जे	ज्ञतान	
करून	 दिले	जता्े	आदण	जे	ज्ञतान	 सेवकतांनता	 तयतंाचयता	 सेवे्	स््	उपयतुक्	ठर्े	 तयतास	प्रदिक्षण	असे	
महण्ता्.

प्रनशक्षणाचे ्ित्व:

लोकप्रितासनताची	सघंटनता	कोणतयता	उदे्िताने	कताय्थ	कर्े,	सघंटनेची	धयेयधोरणे	कताय	आहे्	यतादवषयी	
सनिी	सेवकतांनता	मतादह्ी	असणे	अतयं् 	महत्वताचे	आहे.	यताच	अनतुषगंताने	सनिी	सेवकतांची	कताय्थक्षम्े्	
वताढ	करणे	आपलयता	सघंटनेदवषयी	तयतंाचयतामधये	बतांदधलकतीची	भतावनता	दनमता्थण	करणे	आवशयक	आहे.	
्ेवहताच	सेवक	वग्थ	बतांदधलकतीचयता	भतावनेने	कताम	करले	हता	फतायिता	प्रदिक्षणताचता	अस्ो.	यतादिवताय	तयताचे	
मनोबल	वताढ्े.	दृष्टीकोन	दविताल	बन्ो.	लोकप्रितासनता्ील	नव	नवे	प्रवताह	व	नवे	दवचतार	यतांचे	ज्ञतान	
तयतंानता	दमळ्े.	प्रितासनताचयता	नवयता	्ंत्ताची	मतादह्ी	तयतांनता	दमळ्े	यतामतुळे	सेवकतांमतुळे	नवयता	व	दवधतायक	
कतामे	करणयताची	 पे्ररणता	 दमळ्े.	यताकरी्ता	सनिी	 सेवकतांचयता	प्रदिक्षणतालता	अद्िय	महत्व	प्रताप्त	झताले	
आहे.	यता	करी्ता	सनिी	सेवकतांचयता	प्रदिक्षण	िणेयताची	वयवसरता	दवदवध	स्रतां्ून	केली	जता्े.

प्रनशक्षणाचा ितूे व उदेिश :	प्रदिक्षणताचता	हे्ू	पतुढीलप्रमताणे	सतांग्ता	येईल.

१)	सनिी	सेवकतांनता	प्रितासन	कतायता्थचयता	उदे्ितंाची	व	कताय्थपद्ध्ीची	जताणीव	करून	िणेे.

२)	सनिी	सेवकतांनता	तयतंाचयता	कतायता्थची	जबताबितारी	समजतावून	िणेे.

३)	सनिी	 सेवकतांचयता	ज्ञतानता्,	कौिलयता्	व	कताय्थक्षम्े्	वताढ	करून	 तयतांचे	मनोबल,	आतमदवश्तास	
वताढदवणे.

४)	सेवकतांचता	दृदष्टकोण	दविताल	बनवून	प्रितासकतीय	बिल	घडवून	आणणयतासताठी	तयताची	मतानदसक	् यतारी	
करणे.

५)	सनिी	सेव्ील	कम्थचताऱयतांनता	नवनवीन	गोष्टी	दवषयी	आदण	दवकतासतासबंधंी	मतादह्ी	िऊेन	प्रितासन	
कताय्थ	अदधक	सतुलभ	व	यिसवी	करणे.

६)	सनिी	सेवकतां्	प्रितासकतीय	नैद्क्ता	दनमता्थण	करणे.	

प्रनशक्षणाचे प्रकार:	

सेवक	प्रिताक्षणताचे	दवदवध	प्रकतार	असून	तयतापैकती	कताही	प्रकतार	पतुढीलप्रमताणे	आहे्.

औपचाररक प्रनशक्षण:

औपचताररक	प्रदिक्षण	यताचता	अर्थ	उमेिवतारतास	तयताची	सेवे्	नेमणूक	झतालयतानं्र	िणेयता्	येणतार	ेप्रदिक्षण	
होय.	औपचताररक	प्रदिक्षण	हे	दनयोजनतातमक	पद्ध्ीचे	अस्े.	दनदचि्	हे्ूने	सेवकतांनता	तयतांचयता	प्रितासकतीय	
कतायता्थचे	 ज्ञतान	 करून	 दिले	 जता्े.	 दकंवता	 उमिवेतारताची	 दनवड	 झतालयतानं्र	 तयतांनता	 सेवे्	 रूजू	 करून	
घेणयतापूवती	प्रदिक्षण	दिले	जता्े.	नतागरी	सेवकतांनता	तयताची	जबताबितारी	आदण	महत्व	समजतावून	द्तावी	लताग्े.	
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रोडकयता्	सनिी	सेवकतां	ची	सेवे्	भर्ी	वता	नेमणूक	केलयतानं्र	कताही	कताळ	औपचतारीक	प्रदिक्षण	द्तावे	
लताग्े.	उिता.	आय.ए.एस	परीक्षता	पतास	झतालेलयता	उमेिवतारतांची	दनवड	झतालयतानं्र	नॅिनल	अॅकॅडमी	ऑफ	
पद्लक	अॅडदमनीसटे्रिन	मसतुरी	येरे	एक	वषता्थचे	औपचताररक	प्रदिक्षण	घयतावे	लताग्े.	

अिौपचाररक प्रनशक्षण:

उमेिवतारताची	सेवे्	रूजू	झतालयता	नं्र	तयतालता	तयताचयता	कतायता्थची	मतादह्ी,	ज्ञतान	अनतुभवताद्तार	ेदमळ्	जता्े.	
यतास	अनौपचताररक	प्रदिक्षण	असे	महण्ता्.	अनौपचताररक	प्रदिक्षण	कळ्	न	कळ्	सहजपणे	दमळ्	
अस्े.	प्रदिक्षण	िणेयतासताठी	दनदचि्	पद्ध्	नस्े.	वररष्ठ	अदधकताऱयतांकडून	कदनष्ठ	अदधकताऱयतांनता	आदण	
कम्थचताऱयतांनता	अनतुभवताद्तार	ेप्रदिक्षण	दमळ्	अस्े.	यता	पद्ध्ीलता	पतारपंताररक	प्रदिक्षणताची	पद्ध्ी	असेही	
महटले	जता्े.	कम्थचतारी	प्रितासनताचयता	दवदवध	दवभतागता्	कताम	करून	ज्ञतान	दमळदव्	अस्ो.	व	कताय्थक्षम	
बन्	अस्ो.

दीघमि ्दुतीचे व अलप ्दुतीचे प्रनशक्षण:

प्रदिक्षणताची	 मतुि्	 वता	 कतालतावधी	 दक्ी	 असवी	 हे	 प्रितासनता्ील	 पि,	 सवरूप,	 कताय्थ	 आवशयक्ता,	
उमेिवतारताची	पतात््ता	पररदसर्ी	इ.	बताबीवर	अवलंबून	अस्ो.	सताधतारण्:

	दिघ्थ	मतुि्ीचे	प्रदिक्षण	एक	्े	्ीन	वषता्थचे	असू	िक्े.	उिता.	भतार्ीय	प्रितासनता्ील	सेवे्ील	अदधकतारी	
(आय.ए.एस./	पोदलस	अदधकतारी	(आय.पी.एस.)	सैनयतादधकतारी	यतांनता	दिघ्थ	मतुि्ीचे	प्रदिक्षण	दिले	जता्े.	
्र	अलप	मतुि्ीचे	प्रदिक्षण	हे	्ीन	्े	नऊ	मदहनयताचे	असू	िक्े.	उिता.	सहकतार,	महसूल	के्षत्ता्ील	
कम्थचतारी	वगता्थलता	अलप	मतुि्ीचे	प्रदिक्षण	दिले	जता्े.

प्रवेशपूवमि प्रनशक्षण :

प्रितासकतीय	सेवे्	प्रवेि	करणयतापूवती	प्रताप्त	केलेले	प्रदिक्षण	महणून	प्रवेि	पूव्थ	प्रदिक्षण	होय,	यता	प्रकतारचे	
दिक्षण	वयतावसतादयक	दिक्षण	ससंरता,	महतादवद्तालये,	् तांदत्क	ससंरता	यता	मधून	दिले	जता्े.	उिता.	औद्ोदगक	
प्रदिक्षण	ससंरता,	 महतादवद्तालयता्ील	 पिवी	अभयतासक्रम,	 ्तांदत्क	 व	अदभयतांदत्कती	 महतादवद्तालये.	 यता	
दिवताय	ििेता्ील	कें द्रीय	लोकसेवता	आयोग	व	रताजय	लोकसेवता	आयोगता	मताफ्थ ्	घे्लयता	जताणताऱयता	दवदवध	
सपधता्थ	परीक्षतांकरर्ता	अनेक	ससंरता	दवद्तारयतायंची	्यतारी	करून	घेणयताकरी्ता	सरतापन	झतालेलयता	आहे्,	
अिता	ससंरतांमधून	दिले	जताणतार	ेदिक्षणतालता	िखेील	प्रवेिपूव्थ	प्रदिक्षण	महण्ता	येईल.

प्रवेशोत्र प्रनशक्षण :

प्रवेिोत्र	प्रदिक्षण	महणजे	सेवे्	रूजू	झतालयतानं्र	उमेिवतारतांनता	तयतांचयता	प्रितासन	कतायता्थसबंधंीचे	प्रदिक्षण	
िणेे	होय,	सघंटनेचयता	धयेय	धोरणतासबंधंीची	कताय्थपद्ध्ीची	मतादह्ी	िणेे,	सेवेदवषयी	दनष्ठता,	क ््थवयपतालन,	
जबताबितारी	यताची	जतादणव	करुन	िणेे	इ.	उदे्ि	प्रवेिोत्र	प्रदिक्षणताचता	अस्ो.	उिता.	आय.एस.आय,	
आय.पी.एस,	सैनय	िलता्ील	अदधकतारी,	पररताष्ट्र	खतातयता्ील	अदधकतारी	इ.	कम्थचताऱयतांनता	यता	प्रकतारचे	
प्रदिक्षण	दिले	जता्े.

खातेनििाय आनण कें नद्रत प्रनशक्षण :

प्रतयेक	खतातयताने	 नवयताने	 सेवे्	रूजू	झतालेलयता	 सेवकतांनता	 सबंधंी्	खतातयताचे	 ज्ञतान	 व	 मतादह्ी	करून	
िअेयताची	पद्ध्	आहे.	सघंटने्ील	वररष्ठ	अनतुभवी	अदधकतारी	कदनष्ठ	सेवकतांनता	प्रदिक्षण	िे् ता्.	उिता.	
टपताल	खता्े,	ितुरधवनी	दवभताग	यता	दवभतागता्ील	सेवकतांनता	दिले	जताणतार	ेप्रदिक्षण	कें दद्र्	प्रदिक्षण	महणजे	
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कार म्िक प्रशासन (भरती, प्ररशक्षण, सेवा, वेतन आरण सेवा सरंिता)

सव्थसतामतानय	प्रदिक्षण	होय	असे	प्रदिक्षण	कें द्र	सरकतारकडून	दकंवता	दवदिष्ट	खतातयताकडून	ससंरेकडून	दिले	
जता्े.	दवदिष्ट	पितासताठी	दवदिष्ट	पतात््ेचे	उमेिवतार	आवशयक	अस्ता्.	अितावेळी	उमेिवतारतांनता	प्रदिक्षण	
िऊेन	 तयतांची	 योगय्ता	 वता	 पतात््ता	आदण	 कताय्थ	 क्षम्ता	 वताढदवली	 जता्े.	 उिता.	आय.ए.एस	 झतालेलयता	
उमेिवतारतानता	वन	अदधकताऱयतांनता,	वनदवभताग	अधताकतारी	प्रदिक्षण	डेहरताडून,	भतार्ीय	लोकप्रितासन	ससंरता	
दिलली	व	महतारताष्ट्रता्ील	यिवं् रताव	चवहताण	दवकतास	प्रितासन	प्रबोदधनी	पतुणे	इ.	दठकताणी	कें दद्र्	प्रदिक्षण	
घयतावे	लताग्े.	

कौशलय आनण पार्मिभू्ी नवषयक प्रनशक्षण :

कौिलय्ेचे	प्रदिक्षण	महणजे	कताही	दवदिष्ट	प्रकतारचयता	कतायता्थसताठी	कौिलय	दवभताग	् ंत्	आवशयक	अस्े.	
तयतामतुळे	सेवकतांनता	यता	प्रकतारचे	प्रदिक्षण	द्तावे	लताग्े.	उिता.	गतुप्तचर	खतातयता्ील	सेवकतांनता	गतुनहे	िोधणयताचे	
कौिलयताचे	प्रदिक्षण	घयतावे	लताग्े.	प्रितासनता्	दनयतं्ण	करणे,	वयवसरतापन	करणे	हे	सतुद्धता	एक	प्रकतारचे	
कौिलयच	आहे.	पताश््थभूमीदवषयक	प्रदिक्षण	महणजे	सेवकतांनता	जयता	के्षत्ता्	कताय्थ	करतावयताचे	आहे.	तयता	
दवषयीची	पताश््थभूमी	समजतावून	िणेे	होय.	उिता.	बकँींग	वयवसताय	दकंवता	दवमता	वयवसताय.	यता	के्षत्ता्	कताम	
करणताऱयता	 सेवकतांनता	 तयता	 के्षत्ताची	 पताश््थभूमीची	 मतादह्ी	 िणेे	 ्सेच	 पररताष्ट्र	 वयवहतार	 खतातयता्ील	
अदधकताऱयतास	 इद्हतास	 –	आं् ररताष्ट्रीय	सबंधं,	आं् ररताष्ट्रीय	सघंटनता,	जतागद्क	घडतामोडीचे	 ज्ञतान	
िणेतार	ेप्रदिक्षण	होय.

भारतातील सिदी सवेकाचें प्रनशक्षण:

सनिी	 सेवकतांनता	प्रदिक्षण	िणेयतासताठी	भतार्ता्	अनेक	प्रकतारचयता	प्रदिक्षण	ससंरता	सरतापन	करणयता्	
आलेलयता	आहे्.	तयतापैकती	कताही	ससंरता	सवतायत्	व	वयतावसतादयक	सवरुपताचयता	आहे्.	सरकतारी	ससंरता	
पैकती	कताही	ससंरता	कें द्र	ितासनताचयता	आहे्.	् र	कताही	ससंरता	दनरदनरताळयता	रताजयतांचयता	ितासनताचयता	आहे्.	
भतार्ता्ील	कताही	महत्वताचयता	प्रदिक्षण	ससंरता	पतुढील	प्रमताणे	आहे्.

१)	लतालबहतािूर	ितास्ती	रताष्ट्रीय	प्रितासन	संसरता,	मसतुरी

२)	सरितार	वललभभताई	पटेल	रताष्ट्रीय	पोदलस	प्रबोदधनी,	हैिरताबताि

३)	वयवसरतापन	दवकतास	ससंरता,	गतुरगतंाव

४)	भतार्ीय	लोकप्रितासन	ससंरता,	दिलली,

५)	ग्तामीण	दवकतास	रताष्ट्रीय	ससंरता,	हैिरताबताि,

६)	रलेवे	कम्थचतारी	महतादवद्तालय,	बडोिता.

७)	भतार्ीय	प्रितासकती	सटताफ	महतादवद्तालय,	हैिरताबताि,

८)	भतार्ीय	लेखता	परीक्षता	आदण	लेखता	कम्थचतारी	प्रदिक्षण	महतादवद्तालय,	दिमलता

९)	सीमताितुलक	आदण	कें द्रीय	अबकतारी	प्रदिक्षण	ससंरता,	नवी	दिलली,

प्रनशक्षण देणयाचया पद्धती :

सनिी	सेवकतांनता	प्रदिक्षण	िणेयतासताठी	दवदवध	पद्ध्ींचता	अवलंब	केलता	जता्ो.	प्रतयेक	सघंटने्	दवदिष्ट	
पद्ध्ीने	प्रदिक्षण	दिले	जता्े.	तयतामतुळे	प्रदिक्षण	िणेयताचयता	पद्ध्ी	दवदवध	प्रकतारचयता	दिसून	ये्ता्.	उिता.	
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लोकप्रशासन

अिभुवाद्ार ेप्रनशक्षण :

सदचवतालयता्	प्रतयेक	खतातयता्	सनिी	 सेवक,	अनतुभवताद्तार	े दिक्षण	 घे्	अस्ो.	सघंटने्ील	 दवदवध	
दवभताग,	िताखता,	यतां्	कताम	करून	सनिी	सेवक	अनतुभव	घे्	अस्ो.

औपचाररक पद्धतीचे प्रनशक्षण :

सनिी	सेवकतांनता	जताणीवपूव्थक	प्रदिक्षण	दिले	जता्े.	उिता.	दवभतागीय	आयतुक्तांकडून	सव्थ	दजलह्तादधकताऱयतानता	
दजलहता	 प्रितासनताचयता	 सिंभता्थ्	 प्रदिक्षण	 दिले	 जता्े.	 दजलहतादधकतारी	 आपलयता	 दजलह्ता्ील	 सव्थ	
्हदसलितारतांनता	सूचनता	मताग्थिि्थन	िऊेन	दजलहता	प्रितासनताची	मतादह्ी	िे् 	अस्ो.

सवमिसा्ानय ्ानिती देणाऱया ्ाधय्ाचंा उपयोर् करुि प्रनशक्षण देण े:

दनयमतावली,	 सूचनतापत्के,	 पतुदस्कता,	 बतुलेदटनस,	 ग्रं,	 दचत्पट	 इ.	 मताधयमतांचता	 उपयोग	 करून	 नतागरी	
सेवकतांनता	प्रदिक्षण	दिले	जता्े.

पररषदादं्ार ेप्रनशक्षण :

प्रितासनता्ील	सनिी	सेवकतांनता	एकदत््	बोलतावून,	चचता्थ,	भताषणे,	वतािदववताि,	पररषिता,	चचता्थसते्,	ककृ ्ीसते्,	
कताय्थिताळता	 यतामधून	 सबंदंध्	 दवषयतावर	 ्ज्ञ	 वयक्तीचयता	 वता	 अनतुभवी	 अदधकताऱयतांद्तार	े मतादह्ी	 िऊेन	
खतुलेपणताने	चचता्थ	केली	जता्े.	रोडकयता्	वरील	बताबीमधून	सेवकतांनता	प्रदिक्षण	दिले	जता्े.

३.५  प्रनशक्षण : राजय सवेा (्िाराष्ट्)

रताजयितासनताचयता	प्रितासनता्	प्रतयेक	पता्ळीवर,	कताय्थक्षम्े्	वताढ	वहतावी,	महत्वताचे	प्रश्न	सोडदवणयताची	
सेवक	वगता्थ्	क्षम्ता	 दनमता्थण	वहतावी	्सेच	आधूदनक	कताळता्,	आदर्थक,	सतामतादजक	रताजकतीय,	्तांदत्क	
के्षत्ता्	मोठ्यता	प्रमताणता्	बिल	हो्	आहे्	यता	बिलतांमतुळे	प्रितासनतालता	नव	नवीन	आवहतानतंानता	्ोंड	द्तावे	
लताग्	 आहे.	 दिवताय	 प्रितासनता्	 एकवताकय्ता	 दनमता्थण	 वहतावी	 यताकरर्ता	 महतारताष्ट्र	 ितासनताने	 सनिी	
सेवकतांकरर्ता	प्रदिक्षणताचे	धोरण	्यतार	केलेले	आहे.	यताचताच	पररणताम	रताजयता्	दवदवध	सेवक	वगता्थकरर्ता	
दवदवध	प्रदिक्षण	कें द्र	दिसून	ये्ता्.	उिता.	मतुंबई,	पतुणे,	नतागपतुर,	नतादिक	इ.	िहरता्	ितासनताचे	प्रदिक्षण	कें दे्र	
आहे्.	 हे	सव्थ	प्रदिक्षण	कें दे्र	यिवं् रताव	चवहताण	दवकतास	प्रितासन	प्रबोदधनीिी	(यििता,पतुणे	 )	सलंगन	
आहे्.

प्रनशक्षणाचे प्रकार :

१)	्तांदत्क	प्रदिक्षण	(Technical	Training)

२)	प्रितासकतीय	प्रदिक्षण	(Administrative	Training)

३)	सेवतां्ग्थ्	प्रदिक्षण	(In	Service	Training)

४)	परििेता्ील	प्रदिक्षण	(Foreign	Training)

वरील	प्रदिक्षणतांचता	कतालतावधी	् ीन	दिवस	एक	आठवड्यतापतासून	् े	एक	वषता्थचता	असून	िक्ो.	रोडकयता्	
प्रदिक्षणताचे	महत्व,	गरज	यतावर	प्रदिक्षणताचता	कतालतावधी	अवलंबून	अस्ो.	
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महतारताष्ट्र	रताजय	ितासनताचयता	 दवदवध	 दवभतागता्ील	सनिी	 सेवकतांचे	प्रदिक्षण	प्रतामतुखयताने	महतारताष्ट्रता्ील	
यिवं् रताव	 चवहताण	 दवकतास	 प्रितासन	 प्रबोदधनी,	 पतुणे	 येरे	 हो्	 अस्े.	 यता	 प्रबोदधनीस	 यशदा	
(YASHADA)नतावताने	 िखेील	सबंोदधले	जता्े.	 यििता	 ही	 महतारताष्ट्र	ितासनताची	 प्रितासकतीय	प्रदिक्षण	
िणेतारी	 सवतायत्	ससंरता	आहे.	 यता	ससंरेमधये	 दवदवध	प्रदिक्षण	कताय्थक्रम,	कताय्थिताळता,	 चचता्थसत्	आदण	
सिंोधन	प्रकलप	यतासरखे	कताय्थक्रम	सनिी	सेवकतांकरी्ता	रताबदवले	जता्ता्.

३.६ साराशं

ितासनताचयता	 प्रितासकतीय	 सेवेमधये	 सनिी	 सेवकतांची	 भर्ी	 ही	 कें द्र	 व	 रताजय	 ितासनताचयता	 दवदवध	
आयोगतामताफ्थ ्	केली	जता्े.	सेवकतांची	भर्ी	केलयतानं्र	प्रितासनतापतुढील	आवहताने	पेलणयताची	क्षम्ता	यता	
सनिी	वगता्थ्	दनमता्थण	वहतावी	्सेच	प्रितासनताची	कताय्थक्षम्ता	वताढतावी,	प्रितासनता्	सतुसतुत््ता	यतावी	यताकरी्ता	
यता	वगता्थलता	प्रदिक्षणताची	अतयं् 	आवशयक्ता	अस्े.	यता	करी्ता	कें द्र	व	रताजय	ितासनताचयता	सनिी	सेवकतांचता	
प्रदिक्षण	िणेताऱयता	दवदवध	ससंरता	आपणतास	दिसून	ये्ता्.	प्रदिक्षण	िणेताऱयता	ससंरता	असलयता	् री	खताजगी	
के्षत्ता्ील	वगतायंमधये	जी	कताय्थक्षम्ता	दिसून	ये्े	्ी	ितासकतीय	सनिी	वगता्थमधये	पहतावयतास	दमळ्	नताही.	
महणून	यता	करी्ता	अजून	प्रदिक्षणतामधये	सतुधतारणतांची	गरज	आहे.

बढती (Promotion)

कोणतयताही	 सघंटनेमधील	कम्थचताऱयतांची	कताय्थकतु िल्ता	 ही	 तयतांचयता	 मनोबलताने	 प्रभतादव्	 हो्	अस्े.	
कम्थचताऱयतांचे	 मनोबल	 दटकवून	 ठेवणयतासताठी	 तयतंानता	 पे्ररणता	 िणेे	 आवशयक	 अस्े.	 यता	 दृष्टीने	 सनिी	
सेवकतांनता	पे्ररर्	करणयतासताठी	बढ्ी	्त्व	सवीकतारणयता्	आले	आहे.	कम्थचताऱयतांचयता	चतांगलयता	कतायता्थसताठी	
बढ्ी	 दिली	जता्े.	 महणून	 बढ्ीलता	 'कम्थचताऱयतांचयता	 दवकतासतासताठी	लतागणतार	े इंधन'	 महणून	ओळखले	
जता्े.	 बढ्ीचयता	 सिंभता्थ्	 दरिटनचयता	 फतु लटन	 कदमटीने	 असे	 महटले	 आहे	 कती,	 सनिी	 सेवेमधील	
कम्थचताऱयतांचयता	प्रद्भेचता	पूण्थ	दवकतास	करणयतासताठी	कम्थचताऱयतांनता	योगय	वेळी	व	योगय	दठकताणी	बढ्ी	दिली	
पतादहजे.	बढ्ीमतुळे	सनिी	सेवक	सव्:चे	गतुण	व	कौिलय	िताखदवणयतास	प्रवकृत्	हो्ता्	आदण	अपेदक्ष्	
दवकतासतालता	 हता्भतार	 लताग्ो.	 बढ्ी	 ही	 पि,	 स्र	 व	सनमतानतामधये	 वताढ	करणतारी	 दकंवता	 योगय्ेचयता	
आधतारतावर	पतुढे	जताणतारी	प्रदक्रयता	आहे.	बढ्ीमतुळे	कम्थचतारी	उतसताही,	कताय्थक्षम	व	क ््थवयिक्ष	बन्ो	आदण	
जबताबितारी	व	दिस्	दनमता्थण	हो्े.	महणून	प्रितासकतीय	सेवे्ील	सनिी	सेवकतांनता	बढ्ीचे	्त्व	महत्वताचे	
आहे.

बढतीचा अरमि व वयाखया	(Meaning and Definitions of Promotion):

'बढ़्ी'	यता	ि्ितालता	पिोनन्ी'	यता	नतावतानेिखेील	सबंोधले	जता्े.	पिोनन्ी	यताचता	अर्थ	‘पिताची	उनन्ी'	
होय.	 पिोनन्ी	यता	ि्ितालता	 इंग्जी्	Promote	असे	 महण्ता्.	 लॅदटन	ि्ि	Promovere	 पतासून	
Promotion	हता	ि्ि	् यतार	करणयता्	आलता	आहे.	जयताचता	मूळ	अर्थ	'पतुढे	चतालणे'	असता	आहे.	रोडकयता्,	
बढ्ीचता	सबंधं	पि,	स्र	व	सनमतानतामधये	वताढ	करणे	आहे.	बढ्ीलता	अं् ग्थ्	भर्ी	 दकंवता	अप्रतयक्ष	
भर्ी	असे	सबंोधले	जता्े.

वयाखया

	 "बढ्ी,	 एकता	 पिताकडून	 ितुसऱयता	 पिताकडे	 पोहचणयताचे	 सकें्	 िि्थदव्े,	 जयता्	 कम्थचताऱयतांचयता	
क ््थवयतांमधये	वताढ	हो्े	आदण	वे्निखेील	वताढ्	अस्े."	-नवलय् री. टॉरपे	
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	 “बढ्ी	महणजे	सेवकतांचयता	कतायता्थ्	बिल	करून	कदनष्ठ	पितावरून	अदधक	जबताबितारीचयता	अवघड	
अिता	नवीन	पितावर	वे्नता्	वताढ	करून	नेमणूक	करणे	होय."	डॉ. एल. डी विाईट

	 "बढ्ी	यता	्त्वतालता	मोबिलता	हता	मतुखय	आधतार	असून	यता	प्रदक्रयेची	मतुखय	दविेष्ता	ही	आहे	कती,	
वयक्तीचयता	अदधकतारता्	वताढ	होणे	होय,	अिता	प्रकतार	ेबढ्ी	ही	कदनष्ठ	पिताकडून	वररष्ठ	पिताकडे	
प्रग्ीची	 वताटचताल	 अस्े.	 यता	 वताटचताली्	 क ््थवयतांमधये	 िखेील	 बिल	 घडून	 ये्ता्."	रे.ए. 
नपफिर

	 “बढ्ी	महणजे	कम्थचताऱयतांची	कदनष्ठ	पितावरून	वररष्ठ	पितावर	दनयतुक्ती	करणे	होय."	-	नवलोबी 

	 "कदनष्ठ	पितावरून	वररष्ठ	पितावर	दनयतुक्ती	घे्तानता	नतागरी	सेवकतांचयता	जबताबिताऱयता	आदण	क ््थवये	
यतंा्	वताढ	होणे	महणजे	बढ्ी	होय."	सी.पी. भा्री

वरील	वयताखयतांवरून	बढ्ीची	वैदिष्टये	सपष्ट	हो्ता्.	्ी	पतुढीलप्रमताणे	आहे्.

१.	बढ्ीमधये	पिताचे	नताव	बिल्े.

२.	बढ्ी	ही	कदनष्ठ	पिताकडून	वररष्ठ	पिताकडे	पोहोचणयताची	प्रदक्रयता	आहे.

३.	बढ्ीमतुळे	कम्थचताऱयतांचे	वे्न	वताढ्े.

८.	बढ्ी	ही	प्रद्ष्ठता	व	सनमतानताची	सूचक	आहे.

५.	बढ्ीमधये	कम्थचताऱयतांची	जबताबितारी	उचच	व	शे्ष्ठ	हो्े.

६.	बढ्ी	ही	सघंटने्ील	अं् ग्थ्	भर्	आहे.

बढतीचे ्ित्व	(Signigicance of Promotion)

कम्थचतारी	प्रितासनता्ील	भर्ी	व	प्रदिक्षण	यता	्त्वताएवढेच	बढ्ी	्त्वतालतािखेील	महत्व	प्रताप्त	झताले	आहे.	
सनिी	सेवे्	कम्थचताऱयतांनता	बढ्ी	दिलयतामतुळे	फतायि	ेहो्ता्.	्े	पतुढीलप्रमताणे	आहे्.

१.		 सनिी	सेवे्	बढ्ीचे	्त्व	सवीकतारलयतामतुळे	हुितार	व	कताय्थक्षम	वयक्ती	सनिी	सेवेकडे	आकदष्थ्	
हो्ता्.	कतारण	तयतांनता	बढ्ीची	सधंी	दमळेल	असे	स््	वताट्	अस्े.

२.		 बढ्ीमतुळे	सनिी	सेवकतांची	कताय्थक्षम्ता	व	मनोबल	वताढ्े.	तयतामतुळे	प्रितासनता्	दिस्,	नैद्क्ता	
व	कताय्थक्षम्ता	ये्े.

३.		 बढ्ीचयता	पद्ध्ीने	कताय्थक्षम	सेवकतांनता	योगय	पतुरसकतार	दमळ्ो.	तयतामतुळे	नोकरी	हता	तयतांचता	जीवन	
वयवसताय	बन्ो.	बढ्ी	 दमळतालयतामतुळे	नोकर	वग्थ	अदधक	जबताबितारीने	व	 दनषे्ठने	कताय्थ	कर्ो.	
तयतामतुळे	सताहदजकच	प्रितासनतालता	सरैय्थ्ता	व	सता्तय	लताभ्े.

४.	 बढ्ीचयता	पद्ध्ीने	सघंटने्ील	वररष्ठ	पितासताठी	अनतुभवी	व	पतात्	वयक्ींची	दनवड	करणे	िकय	
हो्े.

५.		 बढ्ी	्त्वतामतुळे	अनतुभवी	कम्थचताऱयतांनता	प्रितासनता्	दटकवून	ठेव्ता	ये्े.
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६.		 बढ्ी	पद्ध्ीमतुळे	सनिी	सेवकतांनता	चतांगले	कताम	करणयताची	पे्ररणता	दमळ्े.	सनिी	सेवकतांनता	वररष्ठ	
पितावर	दनयतुक्	केले	कती	् े	अदधक	जबताबितारीने	आपली	कतायये	पतार	पताड्ता्.	सताव्थजदनक	दह्ताचयता	
दृष्टीने	बढ़्ीची	पद्ध्ी	योगय	ठर्े.	कतारण	ितासनतालता	आपली	धयेयधोरणे	यिसवी	करणयतासताठी	
सताव्थजदनक	 पैसता	योगय	पद्ध्ीने	खच्थ	करून	लोककलयताणताची	कताय्थ	पतार	पताडणयतासताठी	योगय,	
अनतुभवी	 व	कताय्थक्षम	 नोकर	 वगता्थची	 गरज	अस्े,	 बढ्ी	 पद्ध्ीमतुळे	 योगय	 पतात््ेचता	 सेवकवग्थ	
प्रितासनतालता	प्रताप्त	हो्ो.

७.		 बढ़्ीचयता	्त्वतामतुळे	कम्थचतारी	व	सघंटनेमधये	आतमीय्ेचे	सबंधं	कतायम	रताह्ता्.	

बढ्ी	दवषयीचे	िोन	दृदष्टकोन	नवलोबी	यता	दवचतारवं् ताने	मतांडले	आहे्.	

तयतंापैकती	पदहलता	दृदष्टकोन	महणजे	दवदवध	भरदवणयतासताठी	योगय	व	कतु िल	वयक्ती	दमळदवणे	होय.	

्र	ितुसरता	दृदष्टकोन	महणजे	प्रितासनताची	कतायये	योगय	री्ीने	पतार	पताडतावी	महणून	नोकरतांनता	पे्ररणता	िणेे	होय.	

यताचता	अर्थ	असता	कती,	सरकतार	व	नोकर	यता	िोनही	घटकतांचयता	दृष्टीने	बढ्ीचे	्त्व	 दह्कतारक	ठर्े.	
महणून	कम्थचतारी	प्रितासनता्	बढ्ी	्त्वताचे	महत्व	वताढ्	आहे.

बढतीची तत्वे	(Principles of Promotion)

कम्थचतारी	प्रितासनता्	बढ़्ीची	समसयता	अतयं् 	महत्वताची	मतानली	जता्े.	कतारण	बढ़्ी	िे् तानता	योगय	व	पतात्	
वयक्ींनताच	वररष्ठ	पि	ेदमळताली	पतादहजे्.	सनिी	सेवकतांचता	अनतुभव	व	कताय्थक्षम्ता	दवचतारता्	घेऊन	बढ्ीचे	
्त्व	दसवकतारतावे	लताग्े.	सताधतारणपणे	कम्थचताऱयतांनता	बढ्ी	िे् तानता	िोन	्त्वतांचता	दवचतार	करतावता	लताग्ो.	
्ी	्त्वे	पतुढीलप्रमताणे

(अ) सवेाजयेष्ठतेचे तत्व (Principle of Seniority) :	जयेष्ठ्ेचे	् त्व	महणजे	बढ्ी	िे् तानता	सेवकतांचयता	
सेवेचता	कताय्थकताल	दवचतारता्	घे्लता	जता्ो.	कम्थचताऱयताने	दकंवता	अदधकताऱयताने	तयताचयता	सेवे्	दक्ी	कताळ	
कताम	केले	हे	पताहून	जयेष्ठ्ेप्रमताणे	बढ्ी	दिली	जता्े.	एखताद्ता	सघंटने्	कताय्थ	करणताऱयता	कम्थचताऱयतांमधये	
जयतंाची	सेवता	अदधक	कताळ	झताली	आहे	तयतंाचता	दवचतार	बढ्ीसताठी	केलता	जता्ो.

सवेाजयेष्ठता तत्वाचे र्णु :	

बढ्ीचयता	जयेष्ठ्ता	्त्वताचे	कताही	गतुण	पतुढीलप्रमताणे	आहे्.

१.	 सनिी	सेवे्	कम्थचताऱयतांनता	बढ्ी	िे् तानता	जयेष्ठ्ता	्त्वताचता	अवलंब	करणे	सतुलभ	व	सोईचे	ठर्े.	
कतारण	ही	पद्ध्	सताधी,	सोपी	व	सपष्ट	आहे.	कम्थचताऱयतांची	सेवता	दक्ी	कताळ	झताली	हे	पताहून	जयताची	
सेवता	जतास्	झताली	आहे	तयतंानता	बढ्ी	दिली	जता्े.	तयतामतुळे	बढ्ीबताब्	कम्थचताऱयतांवर	अनयताय	
हो्	नताही.

२		 जेष्ठ्ता	्त्वतामतुळे	कम्थचतारी	वगता्थ्	सघंष्थ	हो्	नताही.	कतारण	जयेष्ठ्ेमधये	कोण्ीही	फेरबिल	हो्	
नताही.	कोणतयताही	पररदसर्ी्	जयेष्ठ्ेकडे	ितुल्थक्ष	केले	जता्	नताही.

३.		 जयेष्ठ्ता	्त्वतानतुसतार	बढ्ी	कर्तानता	कोण्ताही	 रताजकतीय	िबताव	 ये्	नताही.	जयता	कम्थचताऱयतांची	
जयेष्ठ्ता	जतास्	तयतालताच	बढ्ी	दमळ्े.	तयतामतुळे	बढ्ीदवषयी	पक्षपता्ीपणता	हो्	नताही.

४.		 जयेष्ठ्ेचयता	्त्वतानतुसतार	सघंटने्ील	वररष्ठ	कम्थचतारी	व	अदधकतारी	यतांनता	बढ्ी	दमळ्े.	तयतामतुळे	
तयतांचयता	अनतुभवताचता	फतायिता	प्रितासनतालता	दमळ्	अस्ो.
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५.		 बढ्ीचयता	जयेष्ठ्ता	्त्वतामतुळे	सेवे्ील	सव्थच	कम्थचताऱयतांनता	एकनता	एक	दिवस	बढ्ी	दमळणयताची	
सधंी	अस्े.

६.		 अनतुभवी	 व	 जयेष्ठ	 सेवकतांनता	 बढ्ी	 ्त्वतामतुळे	 वररष्ठ	 पि	े दमळ्ता्.	 तयतामतुळे	 तयतांचयता	 कतायता्थचे	
मूलयमतापन	होऊन	प्रद्ष्ठता	व	महत्व	लताभ्े.

७.		 प्रितासनता्ील	प्रतयेक	नोकरतालता	आपली	बढ़्ी	 केवहता	व	कोणतयता	पितावर	होणतार	आहे	यताची	
पूव्थकलपनता	अस्े.

८.		 जयेष्ठ्ता	्तवतानतुसतार	बढ्ी	कर्तानता	दनदचि्	्त्वतांचता	अवलंब	केलता	जता्ो.	तयतामतुळे	वदिलेबताजी,	
भ्रष्टताचतार	इतयतािी	िोष	प्रितासनता्	दनमता्थण	हो्	नताही्.

९.		 सेवताजयेष्ठ्ेनतुसतार	बढ्ी	केलयतामतुळे	सनिी	सेवकताचे	मनोबल	वताढून	्े	कतायम	रताह्े.

१०.	 जयेष्ठ्ता	्त्वतामतुळे	समताजता्ील	क ््थबगतार	व	 हुितार	वयक्ती	सरकतारी	नोकरीकडे	आकदष्थ्	हो्	
अस्ता्.	यता	्त्वतानतुसतार	एकूण	सेवताकताळता्	बढ्ीची	सधंी	उपल्ध	अस्े.

अिता	प्रकतार	ेसेवताजयेष्ठ्ता	्तव	महतवताचे	असले	्री	हे	्त्व	पूण्थपणे	उपयतुक्	व	योगय	आहे	असे	महण्ता	
येणतार	नताही.

सवेाजयेष्ठता तत्वाचे दोष	:	

१.	 प्रो.	 दफफनर	 यतांचयता	 म्तानतुसतार	 जयेष्ठ्ता	 ्त्व	 बब्ीसताठी	 योगय	 नताही	 कतारण	 जयेष्ठ्ेनतुसतार	
सेवकतांनता	बढ्ी	दिली	्र	सघंटनेचयता	वररष्ठ	पितावर	अयोगय	व	अपतात्	सेवकतांची	दनवड	होऊन	
प्रितासनताचता	िजता्थ	खतालताव्ो,	प्रितासनताचता	हे्ू	सफल	हो्	नताही.

२.	 यता	 पद्ध्ीमतुळे	 प्रितासनता्ील	वररष्ठ	पि	ेअयोगय	 वयक्तीकडे	जताणयताची	िकय्ता	अस्े.	 महणून	
एल.डी.	वहताईट	असे	महण्ता्	कती	सेवता	जयेष्ठ्ता	हे	धोकताितायक	्तव	आहे.

३.		 गलडन	यतांचयता	म्े	जयेष्ठ्ता	्त्वतानतुसतार	सेवकतांनता	बढ्ी	दमळ्	नताही	कतारण	एकताच	शे्णी्ील	
अनेक	कम्थचतारी	बढ्ीसताठी	पतात्	अस्ता्;	परं् तु	वररष्ठ	पि	ेरोडी	अस्ता्.

४.		 यता	पद्ध्ी्	प्रतयेकतालताच	बढ्ी	दमळणयताची	सधंी	असलयतामतुळे	पिताची	कतायये	योगय	प्रकतार	ेकेली	
जता्	 नताही्.	 सव्:	 मधये	 सतुधतारणता	 करणयतासताठी	 प्रयतन	 केले	 जता्	 नताही्	 व	 यताचता	 अदनष्ठ	
पररणताम	प्रितासनतावर	हो्ो.

५		 जयेष्ठ्ता	पद्ध्ी्	कताय्थक्षम,	क ््थवयिक्ष	व	गद्मतान	नोकरतांनता	सधंी	दिली	जता्	नताही.

६.		 सेवकतांनता	 जयेष्ठ्ता	 ्त्वतानतुसतार	 बढ्ी	 दमळणे	अिकय	अस्े.	कतारण	सघंटने्	 वररष्ठ	 पि	े ही	
कदनष्ठ	पितांचयता	्तुलनेने	कमी	अस्ता्,	तयतामतुळे	सवतायंनता	बढ्ी	दमळवून	वररष्ठ	पितावर	जता्ता	ये्	
नताही;	

७.	 ए.डी.गोरवतालता	यतंानी	आपलयता	 'प्रितासकतीय	 भूदमकता'	यता	ग्रंता्	असे	 महटले	आहे	कती,	 "कताही	
लोकतांनता	इच्ता	नस्तानताही	वररष्ठ	पि	ेदमळ्ता्."

८.		 जयेष्ठ्ता	्त्व	बढ्ीसताठीची	सवयचंदल्	पद्ध्ी	असलयतामतुळे	कदनष्ठतांचयता	मनता्	वररष्ठतां	दवषयी	
आिर	नस्ो.

९.		 जयेष्ठ्ता	्त्वतामतुळे	दमळणतारी	बढ्ी	िीघ्थ	कतालतावधीची	असलयतामतुळे	्रुण.	उतसताही	व	कताय्थक्षम	
कम्थचतारी	नतारताज	व	उितासीन	हो्ता्.
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अिता	प्रकतार	ेजयेष्ठ्ता	्त्वतानतुसतार	बढ्ी	कर्तानता	अनेक	िोष	आढळून	ये्	असले	्री	ही	पद्ध्ी	पूण्थपणे	
दनरुपयोगी	आहे	असे	 महण्ता	 येणतार	 नताही.	 प्रो.	 दवलोबी	 यतांचयता	 म्े,	 सघंटने्ील	 दवदवध	 पितांचयता	
पररदसर्ीप्रमताणे	जयेष्ट्ता	्तवताचता	अवलंब	करणे	योगय	ठरले	महणजे	जयेष्ठ्ता	पद्ध्	उपयतुक्	आहे.

ब) र्णुवत्चेे तत्व (Principle of Merit)

सनिी	 सेवे्	कम्थचताऱयतांची	 वररष्ठ	पितावर	 बढ्ी	कर्तानता	 गतुणवते्चे	्त्व	 सवीकतारणयता्	 ये्े.	कदनष्ठ	
स्रतावरील	जी	वयक्ती	योगय	पतात््ेची	असेल	द्लता	वररष्ठ	पितावर	बढ्ी	दिली	जता्े.	जे	सेवक	दनपतुण	व	
कताय्थक्षम	अस्ील	्े	बढ़्ीस	पतात्	समजले	जता्ता्.	गतुणवत्ता	पद्ध्ी	जयेष्ठ्ेचयता	् त्वताचयता	अगिी	दवरुद्ध	
आहे.	कम्थचताऱयतांचयता	गतुणवते्नतुसतार	वररष्ठ	पितावर	बढ़्ी	दिलयताने	प्रितासनता्	कताय्थक्षम्ता	व	ग्ी	वताढ्े.	
सघंटने्ील	्रुण,	हुितार,	पतात्	व	उतसताही	अिता	सेवक	वगता्थलता	बढ़्ी	दमळ्े.	तयतामतुळे	तयतांचयता	ज्ञतानताचता	
आदण	कताय्थक्षम्ेचता	फतायिता	प्रितासनतालता	हो्ो.	गतुणवते्मधये	बौदद्धक	क्षम्ता,	ने्कृतवताचे	गतुण	व	चताररत्य	
इतयतािींचता	समतावेि	हो्ो.	तयता	पद्ध्ी	पतुढीलप्रमताणे	आहे्.

१.   परीक्षा पद्धत (Examination Mehod) :	 सनिी	 सेवे्ील	 कम्थचताऱयतांची	 गतुणवत्ता	
ठरदवणयतासताठी	 तयतंाची	 परीक्षता	 घयतावी	लताग्े.	लोकसेवता	आयोग	 दकंवता	सबंदंध्	खतातयतामताफ्थ ्	
परीक्षता	घेऊन	कम्थचताऱयतांची	गतुणवत्ता	ठरदवली	जता्े,	यतासताठी	प्रतामतुखयताने	्ीन	प्रकतारचयता	परीक्षता	
घे्लयता	जता्ता्.

अ)  खुली सपधामि परीक्षा (Open Competitive Examination) :	खतुली	सपधता्थ	परीक्षता	
प्रितासनता्ील	 सव्थ	 नोकरतांसताठी	 खतुली	 अस्े.	 प्रितासनता्ील	 कोणतयताही	 खतातयता्ील	
नोकर	 अिता	 परीके्षलता	 बसू	 िक्ता्.	 बऱयताच	 वेळेस	 बताहेरचयता	 नोकरतांनतािखेील	 अिता	
परीके्षस	बसणयताची	संधी	दिली	जता्े.	

ब)		 ्यामिनदत सपधामि परीक्षा (Limited Competitive Examination):	 जयता	
कम्थचताऱयतांची	कताही	 दवदिष्ट	कताळ	 दकंवता	 नोकरी	झताली	आहे	अिता	कम्थचताऱयतांनता	 सपधता्थ	
परीके्षलता	बस्ता	ये्े.	जयता	खतातयता्ील	वररष्ठ	पि	ेभरतावयताची	अस्ता्	तयताच	खतातयतां्ील	
कदनष्ठतांनता	यता	प्रकतारचयता	परीके्षलता	बसणयताची	सधंी	दिली	जता्े.	उिता.	भतार्ताचयता	कें द्रीय	
प्रितासनता्	सदचवतालयीन	नोकऱयतांसताठी	दवदवध	खतातयता्ील	दवभतागीय	अदधकतारी,	िताखता	
-	उपिताखता	अदधकतारी	व	सटेनोग्ताफर	इतयतािी	पि	ेभर्तानता	सपधता्थ	परीक्षता	पद्ध्	सवीकतारली	
जता्े.

क)  उत्ीणमि परीक्षा (Pass Examination) :	नोकरतांची	गतुणवत्ता	्पतासणयतासताठी	उत्ीण्थ	
परीक्षता	 आयोदज्	 केली	 जता्े.	 यता	 परीक्षतांनता	 बसणयतासताठी	 सबंदंध्	 नोकरतांनता	 खता्े	
प्रमतुखताची	समं्ी	घयतावी	लताग्े.	यता	परीके्ष्	उत्ीण्थ	होणयतासताठी	ठरतावीक	गतुण	दमळदवणे	ही	
अट	अस्े.	यता	परीके्ष्	जे-जे	नोकर	ठरतावीक	गतुण	दमळवून	उत्ीण्थ	हो्ता्	तयता	सवतायंनता	
पितानतुसतार	बढ्ी	दिली	जता्े.	उिता.	दलदपक,	टतायदपसट	व	सटेनो	अिता	पितांसताठी	उत्ीण्थ	
परीक्षता	पद्ध्ी	सवीकतारली	जता्े.
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परीक्षता	पद्ध्ीचे	कताही	िोष	आहे्.्े	पतुढीलप्रमताणे-

१.		 परीक्षता	 पद्ध्ीमतुळे	 भष्टताचतार,	 पक्षपता्ीपणता	 व	 अनयताय	 यता	 िोषतांनता	आळता	 बस्	 असलता	 ्री	
परीके्षमतुळे	 उमेिवतारतां्ील	 प्रितासकतीय	 गतुणतांचे	 मूलयमतापन	 कर्ता	 ये्	 नताही.	 दनण्थयक्षम्ता	 ,	
प्रसगंतावधतान	व	नयतायबतुद्धी	इतयतािी	गतुण	प्रितासनता्ील	कतायये	पतार	पताडणयतासताठी	वयक्तीजवळ	असणे	
आवशयक	अस्े.

२.		 सपधता्थ	 परीक्षता	 पतास	 होणयतासताठी	 पताठतां्रताचता	 वतापर	 करून	 उत्ीण्थ	 झतालेले	 उमेिवतार	 पिताची	
जबताबितारी	खंबीरपणे	पतार	पताड्	नताही.

३.		 परीके्ष्ील	उत्र	पदत्केचे	 मूलयमतापन	करी्	अस्तानता	आतमदनष्ठ्ता	अस्े.	 तयतामतुळे	झतालेले	
मूलयमतापन	दनष्पक्ष	असे	हो्	नताही.

४.		 परीके्ष्	नककल	व	इ्र	गैरमतागता्थचता	वतापर	होणयताची	िताट	िकय्ता	अस्े.	

५.		 बढ्ीसताठी	 घेणयता्	 येणताऱयता	 परीके्षमतुळे	 नोकरीचयता	 िनैंदिन	 कतायता्थ्	 अडरळता	 दनमता्थण	 हो्ो.	
तयतामतुळे	तयता	जनदह्तालता	बताधक	ठर्ता्.	

सपधता्थ	परीके्षमधये	कताही	िोष	असले	्री	अमेररकन	प्रितासनता्	सपधता्थ	परीके्षद्तार	ेबढ़्ी	मोठ्यता	प्रमताणता्	
केली	जता्े.	महणून	सपधता्थ	परीके्षचे	महत्व	वताढ्	आहे.

क) नवभार् प्रा्खुाचे वयनतिर्त ्त : गतुणवत्ता	पद्ध्ीमधये	दवभताग	प्रमतुखताचे	म्िखेील	दवचतारता्	
घे्ले	 जता्े.	 कम्थचतारी	 सवतायं्	 जतास्	 आपलयता	 दवभताग-प्रमतुखताचयता	 सपंकता्थ्	 ये्	 अस्ता्.	
तयतासताठी	कम्थचताऱयतांचयता	सिंभता्थ्	खर	ेम्	दवभताग	प्रमतुखताचेच	अस्े.	जर	दवभताग	प्रमतुखताने	एखताद्ता	
कम्थचताऱयतालता	बढ्ीसताठी	योगय	िि्थदवले	्र	तयता	कम्थचताऱयतालता	बढ्ी	दिली	पतादहजे	आदण	जर	
दवभताग	 प्रमतुखताने	 तयता	 कम्थचताऱयतालता	 अयोगय	 िि्थदवले	 ्र	 तयतालता	 बढ्ी	 दिली	 जताऊ	 नये.यता	
पद्ध्ीमधये	कताही	िोष	आहे्.	्े	पतुढीलप्रमताणे	-

१.		 ही	पद्ध्ी	वस्तुदनष्ठ	नसून	आतमदनष्ठ	सवरूपताची	आहे.	कतारण	सघंटनताप्रमतुखतावर	कदनष्ठ	
अदधकतारी	 दवदवध	 प्रकतार	े िबताव	आणू	 िक्ता्	आदण	 प्रमतुखताचे	 अनतुकूल	 म्	 दमळवू	
िक्ता्.

२.		 ही	पद्ध्ी	्ोट्यता	सघंटनतांसताठी	उपयतुक्	आहे.	्ी	मोठ्यता	सघंटनतांसताठी	उपयतुक्	नताही.	
कतारण	मोठ्यता	सघंटने्ील	कदनष्ठ	कम्थचतारी	व	वररष्ठ	प्रमतुख	यतांचे	कवदच्च	सबंधं	ये्ता्,	
वरील	िोष	टताळणयतासताठी	बहु्तांि	रताष्ट्रतां्	पतुढील	उपताययोजनता	केलयता	आहे्.

१.  बढती बोडामिची सरापिा करण:े जगता्ील	बहु्तांि	रताष्ट्रतांमधये	नोकरतांची	बढ्ी	
करणयतासताठी	 एक	सव्ंत्	बोड्थ	 सरतापन	 केले	जता्े.	असे	बोड्थ	 प्रतयेक	खतातयता्	
दनमता्थण	 केले	 जता्े.	 तयता्	 खता्े	 प्रमतुख	 व	 इ्र	 वररष्ठतांचता	 समतावेि	 अस्ो	 यता	
बोडता्थद्तार	ेनोकरतांचयता	सेवतादववरण	पतुदस्केचता	दवचतार	केलता	जता्ो.	उिता.,	भतार्ताचयता	
कें द्रीय	व	रताजय	प्रितासनता्	यता	पद्ध्ीचता	वतापर	केलता	जता्ो.
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२.  अपील करणयाचा अनधकार :	जर	एखताद्ता	नोकरतालता	आपलयतावर	अनयताय	झतालता	
आहे	असे	वताट्	असेल	्र	तयतालता	अपील	करणयताचता	अदधकतार	अस्ो.	तयताने	
आपले	अपील	खता्े	प्रमतुखतामताफ्थ ्	सव्ंत्	बोडता्थकडे	पताठदवले	पतादहजे.	बोड्थ	अिता	
्क्रतारींचता	 दवचतार	कर्े	व	 तयतासबंधंीची	 दिफतारस	कर्े.	उिता.,	ऑसटे्रदलयता	व	
अमेररके्	नोकरतांनता	असता	अदधकतार	दिलेलता	आहे.

३.  सवेा नववरण पुनसतका व कायमिक्ष्तेचे ्ोर्ाप (Service Record Book 
and Efficiency Rating) : सेवता	दववरण	महणजे	प्रतयेक	कम्थचताऱयताचयता	सेवेचे	
रकेॉड्थ	ठेवणे.	कम्थचताऱयतांचयता	कतायता्थसबंधंी	नोंि	ठेवून	तयता	िफ्र	नोंिीचयता	आधतार	े
तयतंाची	 योगय्ता	 दकंवता	 पतात््ता	 ठरदवणे,	 सेवता	 दववरणताचता	 ्तुलनतातमक	 अभयतास	
करून	कम्थचताऱयतांनता	गतुणवत्ता	बढ्ी	दिली	जता्े.	सेवता	दववरण,	पतुदस्कता,	वयदक्ग्	
नोंि,	गोपनीय	अहवताल	इतयतािींद्तार	े सेवकतांचयता	योगय्ेचे	व	गतुणवते्चे	मोजमताप	
केले	जता्े.	इंगलंडचयता	प्रितासनता्	१९२१-२२	पतासून	ही	पद्ध्ी	रूढ	करणयता्	
आलेली	आहे.	यता्	नोकरतांचयता	पतुढील	िहता	गतुणतांची	्पतासणी	 केली	जता्े.	 (१)	
कतायता्थचे	 ज्ञतान	 (२)	 वयदक्ग्	 व	 चताररत्य,	 (३),दनण्थयिक्ती	 (४)	 जबताबितारी	
सवीकतारणयताची	क्षम्ता	(५)	दववेकिील्ता	(६)	अचूक्ता	(७)	बोलणयताची	िैली	व	
वयवहतारचता्तुय्थ,	(८)	पय्थवेक्षण	क्षम्ता	(९)	उतसताह	(१०)	कतायता्थ्ील	व ््थणूक,

	 वरील	िहता	गतुणतांचता	दवचतार	करून	प्रतयेक	गतुणतासमोर	पतुढील	पताचपैकती	एक	िेरता	दलदहलता	जता्ो.

	 (१)	चटकन	उठून	दिसणतारता,	(२)	फतार	चतांगलता,	(३)	समताधतानकतारक,	(४)	अगिी	सतामतानय,	(५)	
हलकता.	प्रतयेक	गतुणतासमोर	नोंि	ठेवलेलयता	शे्णीचयता	आधतारतावर	नोकरतांचयता	बढ्ीसताठी	अदं्म	
वग्थवतारी	केली	जता्े.

	 यता्	पतुढील	चतारपैकती	एक	िेरता	दिलता	जता्ो.	(१)	सवदोचच	पतात््ताधतारक,	(२)	उचच	पतात््ताधतारक,	
(३)	पतात््ताधतारक,	(४)	बढ्ीसताठी	अजून	पतात्	नताही.

	 वरीलप्रमताणे	िेरता	िणेतारता	अदधकतारी	हता	सबंदंध्	नोकरतांपेक्षता	िोन	शे्णीने	उचच	िजता्थचता	असलता	
पतादहजे.	्सेच	तयता	अदधकताऱयताने	वरीलपैकती	पदहलयता	व	िेवटचयता	िेऱयतासताठी	सपष्टीकरण	दिले	
पतादहजे.

भारतातील बढतीची वयवसरा	(Promotion System in India)

भतार्तामधये	सनिी	सेवे्ील	कम्थचताऱयतांची	भर्ी	बताह्	व	अं् ग्थ्	पद्ध्ीने	केली	जता्े.	यता	िोनही	पद्ध्ींचता	
वतापर	 वेगवेगळयता	 सेवे्	 वेगवेगळयता	पद्ध्ीने	 हो्ो.	भतार्तामधये	प्रताचीन	कताळतापतासून	बढ्ीची	 पद्ध्	
आहे.	पूवती	कम्थचतारी	जेवहता	उतककृ ष्ट	कताय्थ	करी्	अस्	्ेवहता	रताजता	तयतांनता	पतुरसकतार	िे् 	असे	दकंवता	स्र	
वताढव्	असे.	

भतार्ता्ील	सनिी	सेवता	महणजे	'ईसट	इंदडयता	कंपनीची	िणेगी'	असे	महटले	जता्े.	ईसट	इंदडयता	कंपनीने	
१७६९	मधये	कम्थचताऱयतांनता	जयेष्ठ्ेचयता	आधतारतावर	बढ्ी	िणेयताचता	 दनचिय	केलता	हो्ता.	्सेच	 दरिदटि	
ितासनतालता	 दवनं्ी	 केली	हो्ी	कती,	भतार्ता्	 दरिटनमधून	अदधकतारी	न	पताठदव्ता	 येरील	कम्थचताऱयतांनता	
वररष्ठ	 पितावर	 बढ्ी	 दिली	जतावी.	 तयतानं्र	 गतुणवते्लतािखेील	 बढ्ीचता	आधतार	मतानले	 गेले.	 तयतामतुळे	
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कताय्थकतु िल्ेने	व	उतककृ ष्ट	कताय्थ	करणताऱयता	कम्थचताऱयतांनता	्ीव्र	ग्ीने	बढ्ी	दमळू	लतागली	आदण	कदनष्ठ	
स्रतावर	जयेष्ठ्ता	्त्वतानतुसतार	बढ्ी	केली	जता्े.

१.		 भतार्ीय	प्रितासकतीय	सेवता,	भतार्ीय	पोलीस	सेवता	व	भतार्ीय	वनसेवेची	३३%	पि	ेरताजयसेवेचयता	
अदधकताऱयतंाद्तार	ेजयेष्ठ्ता	दकंवता	गतुणवत्ता	्त्वताद्तार	ेभरली	जता्ता्.

२.		 प्ररम	शे्णीचयता	सेवेमधये	४५%	पि	ेबढ्ीद्तार	ेभरली	जता्ता्.

३.		 दद््ीय	शे्णीची	६५%	पेक्षताही	जतास्	रताजपदत््	पि	ेबढ्ीद्तार	ेभरली	जता्ता्.

४.	 दद््ीय	शे्णीमधये	्ीन-चतार	पेक्षताही	अदधक	अरताजपदत््	पि	ेबढ़्ीद्तारचे	भरली	जता्ता्.

५.		 ्क्ृ ीय	शे्णीचयता	बहु्तांि	पितांवर	बताह्	भर्ी	हो्	अस्े	्र	कताही	पि	ेबढ़्ीद्तार	ेभरली	जता्ता्.

६.		 च्तुर्थ	शे्णीचयता	सव्थ	पितंावर	पूण्थ्:	बताह्	भर्ी	हो्	अस्े.

७.		 दविेषज्ञ,	सेवता	जसे	दिक्षण,	डॉकटर,	इंदजदनअररगं	इतयतािींमधये	बहु्तांि	वररष्ठ	पि	ेबढ्ीद्तारचे	
भरली	जता्ता्.	 रताजयतामधये	 ्र	यता	 सेवेचयता	 वररष्ठ	 पितांची	 बताह्	भर्ी	जवळपतास	कमी	 हो्	
अस्े.	यता	सेवतांमधये	नेहमी	जयेष्ठ्ेचता	दसद्धतान्	सवीकतारलता	जता्ो.

भतार्तामधये	 बढ्ीची	 वयवसरता	सबंदंध्	 दवभताग	 दकंवता	 सेवेसताठी	 दनधता्थरर्	 सेवता	 दनयमतंावर	अवलंबून	
अस्े.	कताही	दवभतागतांमधये	बढ्ीचयता	सधंी	अदधक	अस्ता्	्र	कताही	दवभतागता्	बढ्ीचयता	सधंी	कमी	
अस्ता्.	बढ्ीचयता	कतायता्थलता	दनष्पक्ष्ता	्सेच	घटनतातमक	िजता्थ	प्रितान	करणयतासताठी	दवभतागीय	बढ्ी	
सदम्ी	 िखेील	 कताय्थर्	 अस्े.	 यता	 सदम्ीमधये	 सबंदंध्	 दवभतागताचे	 अधयक्ष,	 दवत्	आदण	कम्थचतारी	
दवभतागताचे	अदधकतारी	व	लोकसेवता	आयोगताचयता	प्रद्दनधींनता	समतादवष्ट	करणयताचे	दनयम	ही	सदम्ी	कर्े	
्सेच	उपल्ध	कम्थचताऱयतांचयता	बढ़्ीचयता	पतात््ेचे	परीक्षण	करी्	अस्े;	परं् तु	वस्तुदसर्ी	ही	आहे	कती	
बहु्तांि	रताजयतंाचयता	दवभतागतामधये	बढ्ी	सदम्ीची	सरतापनता	दनयदम्	रूपताने	हो्	नताही.

गतुणवते्चयता	आधतारतावर	बढ्ीसताठी	सघं	लोकसेवता	आयोग	व	कम्थचतारी	दनवड	मंडळताद्तार	ेदवभतागीय	सपधता्थ	
परीक्षतांचे	आयोजन	केले	जता्े.	यता	परीक्षता	कदनष्ठ	स्रतांचयता	पितासताठी	अस्ता्.	बढ्ीिी	सबंदंध्	सव्थ	
महत्वपूण्थ	 पितांसताठी	 दवभतागताद्तार	े लोकसेवता	 आयोगताचता	 सललता	 घेणे	 आवशयक	 आहे.	 अिता	 प्रकतार	े
प्रितासकतीय	सघंटनेमधये	बढ्ी	 हे	एक	महत्वपूण्थ	अगं	आहे	जे	कम्थचताऱयतांचयता	समताधतानतालता	 दनणता्थयक	
स्रतापययं्	प्रभतादव्	करी्	अस्े.	तयतासताठी	सव्थसमतावेिक	धोरण	बनदवले	पतादहजे.

कररअर नवकास	(Career Development)

कम्थचतारी	प्रितासनता्ील	सनिी	सेवकतांचयता	धोरणता्ील	एक	मूलभू्	दवचतार	महणजे	कररअर	दवकतास	होय.	
कररअर	 दवकतासतामधये	 एखताद्ता	 वयक्तीचयता	 नोकरीचयता	 दकंवता	 सेवेचयता	 कतालतावधी्ील	 कताय्थदवषयक	
प्रग्ीचता	 समतावेि	 हो्ो.	 कररअर	 दवकतासतासताठी	 चतांगलयता	 वयक्ती	 आपलयता	 नोकरीचयता	 सपूंण्थ	
कतालतावधीसताठी	 ितासकतीय	 सेवेकडे	 अकदष्थ्	 हो्ील	 अिी	 पररदसर्ी	 सनिी	 सेवे्	 दनमता्थण	 करणे	
आवशयक	अस्े.
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कररअर नवकासाचा अरमि व वयाखया	(Meaning and Definition of Career Development)

सपूंण्थ	कतारकतीि्थ	आपणतास	ितासकतीय	 सेवे्	 वयद््	करतावयताची	आहे.	यता	नोकरी्ील	कतायता्थ्ून	सव्थ	
प्रकतारची	 प्रग्ी	सताधतावयताची	आहे	 यता	 दृष्टीने	 दवचतार	करून	उमेिवतारताने	आपलयता	 प्रग्ीसताठी	 दकंवता	
दवकतासतासताठी	्रुण	वयता्	कोणतयताही	उमेिवतारतालता	ितासकतीय	सेवे्	प्रवेि	कर्तानता	तयता	उमेिवतारतांनी	
आपलयता	दनवकृत्ीचयता	वयतापययं्	नोकरीची	सवीकतारलेलता	प्रद्दष्ठ्	वयवसताय	महणजे	'कररअर'	असता	अर्थ	
सतांग्ता	येईल,

वयाखया

•		 "कररअर	 दवकतास	 महणजे	सनिी	 सेवे्च	आपले	कररअर	घडदवणयताची	 व	 प्रग्ी	सताधणयताची	
उमेिवतारताचयता	मनता्	उतपनन	झतालेली	प्रबळ	इच्ता	आदण	तयता	दििेने	उमेिवतारताने	केलेले	प्रयतन	
होय."

कररअर नवकासाचया पद्धती	(Methods of Career Development)

कररअर	दवकतासताचयता	िोन	पद्ध्ी	आहे्	तयता	पतुढीलप्रमताणे

१.  सघंटिात्क कररअर नवकास पद्धती :	 सघंटनेचयता	 दृदष्टकोनता्ून	 जेवहता	 आपण	 कररअर	
दवकतासताचता	दवचतार	कर्ो	्ेवहता	तयताचता	अर्थ	सघंटनेने	आपलयता	सेवकतांचयता	प्रग्ीलता	दििता	प्रताप्त	
करणयतासताठी	व	प्रग्ीवर	लक्ष	ठेवणयतासताठी	प्रताप्त	केलेली	मतादह्ी	महणजे	'सघंटनतातमक	कररअर'	
असे	महटले	जता्े.	यता	मतादह्ीचयता	आधतार	ेसघंटनेचयता	प्रितासकतीय	गरजतांची	पू ््थ्ता	करणयतासताठी	
आवशयक	 ्े	 वयवसरतापनतातमक	व	 ्ंत्ज्ञतानतातमक	मनतुष्यबळ	उपल्ध	करणे	सघंटनेलता	िकय	
हो्े.	 आधतुदनक	 कताळता्	 सनिी	 कतायता्थचयता	 वताढतयता	 सवरूपतावरून	 सघंटनतातमक	 कररअर	
दवकतासताचयता	पद्ध्ीलता	अदधक	महत्व	दिले	जता्े.

२.  वयनतिर्त कररअर नवकास पद्धती :	 यता	 पद्ध्ीमधये	 वयक्तीलता	 कें द्रसरतानी	 मतानून	 कररअर	
दवकतासताचता	 दवचतार	 केलता	जता्ो.	 वयदक्ग्	कररअर	 दवकतास	 महणजे	 वयक्तीची	कररअरदवषयक	
उदद्ष्ट	ेकोण्ी	आदण	्ी	उदद्ष्ट	ेसताधय	करणयतासताठी	तयता	वयक्तीने	कोणतयता	गोष्टी	करणे	गरजेचे	
आहे	यतावर	दविेष	भर	िणेे	होय.	सघंटनतातमक	कररअर	दवकतासता्	सघंटनेचयता	गरजतांची	पू ््थ्ता	
करणयतासताठी	वयक्तीचयता	दकंवता	सेवकतांचयता	गतुणतांचता	उपयोग	कसता	करून	घे्ता	येईल	यताचता	दवचतार	
केलता	जता्ो.	 यताउलट,	 वयदक्ग्	कररअर	 दवकतासता्	प्रतयेक	 वयक्तीचयता	कतामता्ील	प्रग्ीचयता	
दवकतासता्	प्रतयेक	वयक्तीचयता	कतामता्ील	प्रग्ीचे	सव्ंत्पणे	दवशे्षण	केले	जता्े.

कररअर नवकासाचे उदेिश	(Objectives of Career Development)

कररअर	दवकतासताचता	मतुखय	उदे्ि	कताय्थकतु िल	व	योगय	वयक्ींनता	ितासकतीय	सेवेकडे	आकदष्थ्	करणे	आदण	
तयता	वयक्ींनता	सेवेचयता	सपूंण्थ	कतारदकितीपययं्	सेवे्	दटकवून	ठेवणे	हता	अस्ो.	हता	उदे्ि	सताधय	करणयतासताठी	
पतुढील	गोष्टींची	पू ््थ्ता	करतावी	लताग्े.

१.		 सनिी	सेवे्	प्रवेि	करणयतासताठी	सव्थ	नतागररकतांनता	समतान	सधंी	दमळतावी.

२.		 सनिी	सेवे्	'समतान	कतामतासताठी	समतान	वे्न'	यता	्त्वताचता	अवलंब	करणयता्	आलता	पतादहजे.

३.		 सनिी	सेवे्ील	सव्थ	सेवकतांनता	बढ्ीचयता	समतान	संधी	दमळतालयता	पतादहजे्.
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४.		 सनिी	सेवे्ील	सेवकतांनता	आपलयता	सेवेची	िताश््ी	वताटली	पतादहजे.	रोडकयता्,	जोपययं्	सेवक	
सनिी	 सेवे्	क ््थवय	पतार	पताड्ो	्ोपययं्	सनिी	 सेवेची	 सेवकतांनता	िताश््ी	िणेयता्	यतावी.	५.	
सनिी	सेवे्ील	सेवकतांनता	कतायता्थ्ून	समताधतान	दमळताले	पतादहजे.

६.		 सनिी	सेवे्ील	बढ्ीसताठी	गतुणवते्चयता	्त्वतांचता	अवलंब	करतावता.

कररअर नवकासाचे ्ित्व	(Significance of Career Development)

प्रितासकतीय	सघंटनेचयता	 दृष्टीने	कररअर	 दवकतास	 महत्वताचता	अस्ो;	कतारण	कररअर	 दवकतासताचे	 योगय	
दनयोजन	केलयतास	सघंटनेलता	अनेक	लताभ	प्रताप्त	हो्ता्.	्े	पतुढीलप्रमताणे-

१.		 सनिी	सेवेकडे	योगय,	पतात्	व	क ््थबगतार	वयक्ींनता	आकदष्थ्	कर्ता	ये्े.

२.		 सघंटने्	योगय	दठकताणी	योगय	सेवकतांची	दनयतुक्ती	करणे.

३.		 स्ती	व	अलपसखंयताक	यतंानता	सनिी	सेवे्	समतान	सधंी	उपल्ध	करून	िणेे.

४.		 सेवकतांनता	सेवे्	प्रग्ीचयता	सधंी	उपल्ध	करून	दिलयतामतुळे	सेवकतांमधील	असमताधतानताची	भतावनता	
कमी	कर्ता	ये्े.

५.		 सनिी	सेवकतांनता	आपलयता	कतामताचे	समताधतान	कररयर	दवकतासतामतुळे	दमळ्े.	तयतामतुळे	तयतांचयतामधये	
कतायता्थदवषयी	 एक	 प्रकतारचता	 उतसताह	 दनमता्थण	 हो्ो.	 तयताचता	 पररणताम	 कम्थचतारी	 प्रितासनताचयता	
कताय्थक्षम्ेमधये	वताढ	हो्े.

अिता	प्रकतार	ेआधतुदनक	कताळता्	कम्थचतारी	प्रितासनता्	कररअर	दवकतासताचे	महत्व	मोठ्यता	प्रमताणता्	वताढ्	
चताललेले

कररअर नवकासातील अडरळे	(Obstacles in Career Development)

कररअर	दवकतासतामधून	सेवक	व	प्रितासकतीय	सघंटनता	यतांनता	फतायि	ेदमळ्	असले	्री	कताही	प्रमताणता्	
िोष	दकंवता	अडरळेही	ये्	अस्ता्	्े	पतुढीलप्रमताणे-

१.		 कररअर	दवकतासता्ील	सरतादनक	घटकतांचता	अडरळता	दिसून	ये्ो.	कतारण	सनिी	सेवे्ील	कताही	
पितांसताठी	सरतादनक	लोकतांनता	प्रताधतानय	दिले	जता्	नताही.	तयतामतुळे	योगय	वयक्ती	सनिी	सेवेपतासून	
वदंच्	रताह्ता्.

२.		 योगय	वयक्ती	सनिी	सेवेपतासून	वदंच्	रताह्े.

३.		 सनिी	सेवे्	कताय्थक्षम	व	क ््थबगतार	सेवकतांनता	इ्र	सेवकतांप्रमताणे	वतागणूक	दिली	जता्े.	तयतामतुळे	यता	
सेवकतांमधये	दनरुतसताहीपणता	ये्ो	आदण	सनिी	सेवे्	कररअर	घडदवणयताची	इच्ता	नष्ट	हो्े.

४.	 सनिी	 सेवकतांनता	 सेवे्	 बढ्ी	 िणेयतासताठी	 करणयता्	आलेले	 दनयम	 हे	 कररअर	 दवकतासताचयता	
मतागता्थ्ील	अडरळे	ठर्ता्.

५.		 सनिी	सेवकतांनता	बढ्ीचयता	सधंी	मयता्थदि्	अस्ता्.	तयतामतुळे	कररअर	दवकतासतालता	पतुरिेी	सधंी	
दमळ्	नताही.	
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अिता	प्रकतार	ेकररअर	 दवकतासता्	कताही	अडरळे	 ये्	असले	्री	सनिी	 सेवे्ील	 सेवकतांनता	कररअर	
दवकतास	करणयतासताठी	 तयतंाचयता	गतुणवते्चता	 दविेष	गौरव,	नवीन	कताय्थ	करणयतासताठी	सधंी	्सेच	 तयतांनता	
बढ्ी	िणेयतासताठी	योगय	यतं्णेचता	अवलंब	करतावता	तयतामतुळे	सनिी	सेवकतांचता	कररअर	दवकतास	होऊ	िक्ो.

वेति आनण सवेाशतगी	(Pay and Service Conditions)

कम्थचतारी	 प्रितासनता्ील	 एक	 समसयता	 महणजे	 कम्थचताऱयतांचयता	 वे्नदनदचि्ीची	 आहे.	 कतारण	 प्रतयेक	
कम्थचतारी	अदधकतादधक	वे्नताची	अपेक्षता	कर्	अस्ो.	कम्थचताऱयतांचता	वे्नतावर	जीवन	स्र	व	सतामतादजक	
प्रद्ष्ठताही	 अवलंबून	 अस्े.	 वे्नदनदचि्ी	 कर्तानता	 कम्थचताऱयतांची	 कताय्थकतु िल्ता	आदण	 जन्ेचे	 दह्	
लक्षता्	घयतावे	लताग्े.	वे्नदनदचि्ी	कर्तानता	अनेक	आयोगतांनी	व	दवचतारवं् तांनी	दिफतारिी	केलयता	आहे्.

वेतिनिनचिती तत्वे	( (Principles of Pay)

१.  योगय वेति :	ितासनताने	वे्नदनदचि्ी	कर्तानता	सेवकतांनता	योगय	वे्न	दमळेल	यताचता	दवचतार	करतावता.	
सेवकतांनता	वय	व	पतुरसेे	वे्न	दिलयतामतुळे	िोन	गोष्टी	सताधय	हो्ता्.	एक	महणजे	पतुरिेता	वे्नतामतुळे	
सेवकतांचयता	कौटतु ंदबक	दववेचनता	न	हो्ता्.	तयतामतुळे	सेवकतां्	कताय्थक्षम्ता	दिसून	ये्े.	ितुसर	ेमहणजे	
्े	 अनय	 प्रलोभनतांनता	 सहसता	 बळी	 पड्	 नताही्.	 तयतामतुळे	 भ्रष्टताचतार,	 लताचलतुचप्	 यता	 गोष्टी	
प्रितासनता्	दिसून	ये्	नताही्.

२.  का्ाचया सवरूपावरूि वेतिनिनचिती :	सनिी	सेवकतांचे	वे्न	तयतांचयता	कतामताचयता	सवरूपतावरून	
िणेयताची	अवसरता	झताली	 पतादहजे.	 जयताप्रमताणे	अदधक	महत्वताची	 व	जबताबितारी	कतामे	करणताऱयता	
सेवकतांनता	 इ्र	 सेवकतांचयता	्तुलने्	अदधक	 वे्न	 दमळताले	पतादहजे	 तयताप्रमताणे	 सेवकतांनता	 दविेष	
कौिलय	व	 गतुणवते्ची	कतायये	कर्तानता	योगय	 वे्न	 दमळताले	 पतादहजे.	 यता	सवतायंचता	 दवचतार	करून	
सनिी	सेवकतांचयता	वेगवेगळयता	शे्णी	ठरदवणयता्	आलेलयता	अस्ता्	तयता	नतुसतार	सनिी	सेवकतांचे	
वे्न	दनदचि्	केले	जता्े.

३.  सवेेनवषयीचे आकषमिण वाढनवणयाकररता :	 सनिी	 सेवकतांचे	 वे्न	 दनदचि्	 कर्तानता	 योगय,	
कतु िल	व	गतुणवतान	वयक्ती	सेवेकडे	आकदष्थ्	झतालयता	पतादहजे्.	तयतासताठी	योगय	 वे्न	वयवसरता	
असतावी	 लताग्े.	 योगय	 वे्न	 असलयतामतुळे	 सनिी	 सेवक	 सेवेकडे	 आकदष्थ्	 हो्ील	 आदण	
प्रितासकतीय	सेवेचता	िजता्थ	दटकवून	ठेव्ता	येईल.

४.  स्ाि का्ासाठी स्ाि वेति :	वे्नदनदचि्ी	कर्तानता	'समतान	कतायता्थसताठी	समतान	वे्न'	यता	
्त्वताचता	अवलंब	केलता	पतादहजे.	्सेच	एकताच	प्रकतारचे	कताय्थ	करणताऱयता	सव्थ	सेवकतांनता	समतान	वे्न	
िणेयताची	वयवसरता	ितासनताने	केली	पतादहजे

५.  चारं्लया ्ालकाचा आदशमि ठेवावा :	कताही	दवचतारवं् तांचयता	म्े,	सनिी	सेवकतांचयता	वे्नताबताब्	
ितासनताने	 चतांगलयता	 मतालकताचता	 आिि्थ	 सवतायंपतुढे	 ठेवलता	 पतादहजे.	 दविेष्:	 खतासगी	 मतालकतांनी	
आपलयता	सेवकतांनता	पतुरसेे	वे्न	िणेयतासबंधंी	ितासनताची	जी	अपेक्षता	अस्े	्ी	सव्थप्ररम	आपलयता	
सेवकतांबताब्	पूण्थ	केली	असली	पतादहजे.	ितासनताने	सव्:	आिि्थ	मतालक	बनून	आपलयता	सेवकतांचे	
वे्न	दनदचि्	केले	पतादहजे.
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६.  वेतिात सधुारणा करण े:	सनिी	सेवकतांचयता	वे्नता्	सतुधतारणता	करणे	ही	बताब	महत्वताची	समजली	
जता्े.	सेवकताने	सेवे्	प्रवेि	केलयतावर	सतामतादजक	व	आदर्थक	पररदसर्ी्	बिल	हो्	अस्ता्.	
उिताहरणतार्थ,	वताढ्ी	महतागताई,	समताजता्ील	जीवनमतानताचयता	िजता्थ्	सतुधतारणता	करणे,	जीवनदवषयक	
दृदष्टकोन	 बिलणे	 इतयतािी	 बताबींसताठी	 सनिी	 सेवकतांचयता	 वे्नता्	 सतुधतारणता	 करणे	 आवशयक	
अस्े.	 तयतासताठी	 ितासन	 वेळोवेळी	 वे्न	आयोगताची	 दनयतुक्ती	कर्े	आदण	सनिी	 सेवकतांचयता	
वे्नताची	पतुनर्थचनता	करणयताबताब्	दिफतारिी	करणयतासताठी	सतंादग्ले	जता्े.	

सनिी	 सेवकतांनता	 वे्नताबरोबर	 अनय	 सवल्ी	 दिलयता	 जता्ता्.	 यता	 सवल्ींमधये	 आदर्थक	 लताभ	 व	
सतुरदक्ष््ेचयता	सतुदवधता	यतांचता	समतावेि	हो्ो.	आदर्थक	लताभतामधये	महतागताई	भत्ता,	घरभताडे	भत्ता,	प्रवतास	
भत्ता,	िहर	भरपताई	भत्ता,	आरोगय	सताहतायय्ता,	मतुलतांचयता	दिक्षणतासताठी	भत्ता	दकंवता	सवल्ी,	घर	व	वताहन	
खरिेी	करणयतासताठी	कज्थवयवसरता	इतयतािी	गोष्टी	सेवकतांनता	वे्नताबरोबर	दिलयता	जता्ता्.	्सेच	आदर्थक	
लताभतादिवताय	रजता,	हककताची	रजता,	दविेष	प्रकतारची	रजता,	अपघता्	दकंवता	ितारीररक	नतुकसतान	झतालयतास	
नतुकसतानभरपताईचता	समतावेि	हो्ो.

सवेाशतगी	(Service Conditions)

सनिी	सेवकतांची	कताय्थप्रणताली	दनदचि्	करणयतासताठी	आदण	दनयमताप्रमताणे	वयवहतार	करणयतासताठी	ितासनताद्तार	े
कताही	दनयम	आदण	उपदनयम	् यतार	केले	जता्ता्;	तयता	दनयमतंानता	'आचतारसदंह्ता'	(Code	of	Conduct)	
असे	सबंोधले	जता्े.	भतार्ीय	सतुधतारणता	आयोगताने	अहवतालता्	आचतारसदंह्ता	आवशयक	अस्े	असे	
सतांदग्ले	आहे.	 “प्रितासनताने	उत्म	कताय्थ	करणे	एवढेच	महत्वताचे	नताही	्र	प्रितासनताचे	कताय्थ	करणतारता	
कम्थचतारी	योगय	वैयदक्क	आचरण	करणतारता	व	सरकतारी	कम्थचताऱयतांचयता	दनयमतंाचे	व	दिस्ीचे	पूण्थ	पतालन	
करणतारता	 असणे	 आवशयक	 आहे.	 जर	 कम्थचतारी	 योगय	 प्रकतार	े कताय्थ	 कर्	 नस्ील	 व	 दनयमतंाचयता	
आचतारसदंह्ेचे	पतालन	कर्	नस्ील	्र	िडं	केलता	पतादहजे."

सवेाशतगी नकंवा आचारसनंितेची आवशयकता	(Needs of Service Conditions)

सनिी	सेवकतांचयता	सेवताि्ती	पतुढीलप्रमताणे	आहे्,	

१)		 सनिी	सेवकतांद्तार	ेहोणताऱयता	सते्चता	ितुरुपयोग	टताळणयतासताठी	आचतारसदंह्ता	आवशयक	आहे.

२)		 सरकतारी	सेवकतांनता	रताजकतीय	के्षत्तापतासून	िूर	ठेवणयतासताठी	आचतारसदंह्ेची	आवशयक्ता	आहे.

३)		 प्रितासकतीय	कताय्थक्षम्ता	दटकदवणयतासताठी	सनिी	सेवकतांसताठी	कताही	दनयम-उपदनयम	आवशयक	
आहे्.

४)		 सरकतारी	सेवकतांचे	आचरण	नैद्क	बनदवणयतासताठी	आचतारसदंह्ता	आवशयक	आहे.	उिताहरणतार्थ,	
भतार्,	अमेररकता	व	दरिटन	यता	ििेतांचयता	सरकतारने	सरकतारी	कम्थचताऱयतांसताठी	योगय	आचरण,	दनयम	
दकंवता	सेवताि्ती	ठरदवलेलयता	आहे्.

भारतातील सरकारी क म्िचाऱयाचंी आचारसनंिता		
(Service Condition of Personnel in India)

भतार्ीय	रताजयघटनेचयता	कलम	३०९	मधये	रताष्ट्रप्ीलता	लोकसेवकतांसताठी	आवशयक	दनयम	बनदवणयताचता	
अदधकतार	दिलेलता	आहे.	यता	कलमता्	कें द्रीय	सरकतारने	१९५१	मधये	'अदखल	भतार्ीय	सेवता	कतायिता'	
आदण	 'अदखल	 भतार्ीय	आचरण	 दनयम'	 प्रसरतादप्	 केले	आहे्.	 १९६५	 मधये	 कें द्रीय	 लोकसेवता	
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आचतारण	दनयम	्यतार	करणयता्	आले	आहे्,	१९६६	चता	प्रितासकतीय	सतुधतारणता	आयोगताने	यता	प्रश्नतावर	
दवचतार	करून	पतुढील	आचतार-दनयम	सतंादग्ले	आहे्.	

१.		 लोकसेवकतांनी	पूण्थ	दनषे्ठने	आदण	इमतानितारीने	आपली	क ््थवये	पताळली	पतादहजे्.	

२.		 सरकतारी	सेवकतांनी	रताजकतीय	के्षत्तापतासून	िूर	असले	पतादहजे.

३.	 सरकतारी	सेवक	कोणतयताही	पक्षताचता	सिसय	नसतावता.

४.		 सरकतारी	सेवकतांनी	सताव्थजदनक	कतायता्थवरून	सरकतारवर	टीकता	करू	नये.

५.		 सरकतारी	सेवकतांनी	रताजकतीय	उदे्िताने	एकदत््	केलेलता	पैसता	कोणतयताही	कोषता्	िऊे	नये.

६.		 दववताह,	वताढदिवस	व	ितुसऱयता	कोणतयताही	उतसवतामधये	सनिी	सेवकतांनी	भेट	सवीकतारू	नये.

७.		 सरकतारी	सेवकतांनी	ितासनताचयता	पूव्थसवीककृ ्ीदिवताय	कोणतयताही	वयवसतायता्	भताग	घेऊ	नये.

८.		 सरकतारी	सेवे्	दनयतुक्ती	हो्तानता	सेवकतांनी	आपलयता	मतालमते्ची	सूची	सरकतारलता	दिली	पतादहजे.

९.	 कोणतयताही	सरकतारी	अदधकताऱयताने	आपलयता	दवभतागता्	आपलयता	नता्ेवताईकतांनता	दनयतुक्	करू	नये.

१०.	 सरकतारी	सेवकतांनी	ितासनताचयता	गोपनीय	गोष्टी	सतंागू	नये्.

११.		 सरकतारी	सेवकतांनी	कोणतयताही	रताजकतीय	पक्षताचता	प्रचतार	करू	नये.

अिता	प्रकतार	ेसनिी	सेवकतांनी	सेवताि्तीप्रमताणे	आपली	कतायये	पूण्थ	केली	पतादहजे्.	तयतामतुळे	प्रितासनताची	
कताय्थक्षम्ता	वताढ्े.

b) ्ालक व िोकर सबंधंातील तरिार निवारण यतं्रणा	
Employer-employee relations, grievances redressal mechanism

•	उदिष्टये

•	प्रस्तावनता

•	कम्थचतारी	सघंटनता	

•	दवहटले	पररषि	

•	मतालक	व	नोकर	सबंधंता्ील	्क्रतार	दनवतारण	यतं्णता	

•	कम्थचतारी	सघंटनतंाची	कतायये

•	सतारतांि

उनदिष्टये

मतालक-नोकर	सबंधंताबताब्	मतादह्ी	करून	घेणे	हता	प्रस्त्ु 	पताठताचता	उदे्ि	आहे.

्ालक - िोकर सबंधं	(Employer - Employee Relation) )

कम्थचतारी	प्रितासनताचयता	समसयतंाचता	अभयतास	कर्तानता	 'मतालक	व	नोकर	सबंधं'	यता	समसयेकडे	ितुल्थक्ष	
करून	चतालणतार	नताही,	नोकरी	करणतार	ेकम्थचतारी	व	नोकरी	िणेतारता	दनयोक्ता	हे	िोनही	प्रताचीन	कताळतापतासून	
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्े	आजपययं्	दवरुद्ध	दवचतारप्रवताहताने	वताग्	अस्ता्.	सरकतार,	उद्ोगप्ी	दकंवता	अनय	कोण्ताही	दनयोक्ता	
असलता	 ्री	 ्ो	 कम्थचताऱयतांकडून	 अदधकतादधक	 कताय्थकतु िल्ेची	 व	 प्रद्बद्ध्ेची	 अपेक्षता	 कर्ो.	
कम्थचताऱयतांचयता	मतागणयता	चतांगले	 वे्न	व	उत्म	सोईसतुदवधता	यता	सबंदंध्	अस्ता्.	आधतुदनक	कताळता्	
प्रितासन	लोककलयताणताची	 कतायये	 करी्	आहे.	 तयता	 कतायता्थसताठी	 सनिी	 सेवकतांची	 दकंवता	 कम्थचताऱयतांची	
आवशयक्ता	अस्े.	 महणून	सरकतारने	जन्ेबरोबर	कम्थचताऱयतांचताही	 दवकतास	केलता	पतादहजे.	मतालक	व	
नोकर	सबंधं	प्रतामतुखयताने	्ीन	बताबींनी	प्रभतादव्	हो्	अस्ता्.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

कर्मचारी सघंटनाचे 
प्रकार 

व्यावसाययक सघंटना  

र्ालक व 
नोकर सबंधं 

र्जूर सघंटना  

कर्मचारी सघंटना 

सपंाचा अयधकार 

प्रशासकीय 

क म्िचारी सघंटिा	(Employee's Association)

भतार्ीय	 रताजयघटनता	 कलम	 १९	 मधये	 नतागररकतांनता	 सघंटनता	 बनदवणयताचता	 अदधकतार	 दिलेलता	आहे.	
कम्थचतारी	 सघंदट्	 होऊन	आपलयता	 मतागणयता	 व	 भतावनतांनता	 एकदत््	रूपताने	 सरकतारपतुढे	 मतांडणयतासताठी	
कम्थचतारी	 सघंटनता	 सरतापन	 कर्ता्.	 तयतांचे	 उदे्ि	 सरकतारलता	 कम्थचताऱयतांचयता	 समसयता	 िताखदवणे,	
कम्थचताऱयतांची	एक्ता	िताखदवणे,	कम्थचताऱयतांचयता	समसयतंाचे	दनरताकरण	करणे	हे	अस्ता्.	कम्थचतारी	सघंटनता	
िोन	प्रकतारचयता	अस्ता्.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

कर्मचारी सघंटनाचे 
प्रकार 

व्यावसाययक सघंटना  

र्ालक व 
नोकर सबंधं 

र्जूर सघंटना  

कर्मचारी सघंटना 

सपंाचा अयधकार 

प्रशासकीय 

१.  वयावसानयक सघंटिा (Professional Association) :	 वयतावसतादयक	सघंटनता	 महणजे	
एकताच	 वयवसतायता्	 कताय्थ	 करणताऱयता,	 'ऑल	 इंदडयता	 दटचस्थ	 असोदसएिन'	 प्रितासकतीय	
अदधकताऱयतंासताठी	 'भतार्ीय	प्रितासकतीय	 सेवता	 पररषिता	 इतयतािी	कम्थचतारी	सघंटनता	असून	यतांचता	
उदे्ि	पतारसपररक	दवचतारतांची	व	अनतुभवतांची	िवेताण-घेवताण	करणे	व	सबंदंध्	सिसयतंाचता	वयतावसतादयक	
दवकतास	करणे	हता	अस्ो.
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२.  ्रूर सघंटिा (Trade Union) :	मंजूर	सघंटनतांची	मतुखय	कतायये	वे्न-भते्	व	सोई	सतुदवधतांचता	
दवकतास	करणे	इतयतािी	आहे्.	मजूर	सघंटनता	धरणे,	आिंोलने,	घेरताव,	दनिि्थने	व	सपं	इतयतािी	
मतागतायंचता	अवलंब	कर्ता्.	उिताहरणतार्थ,	ऑल	इंदडयता	पोसट	अॅणड	रलेवे	 मेल	सदवह्थस	यतुदनयन	
इतयतािी.	भतार्ीय	रलेवेमधील	सनिी	सेवकतांनता	मजूर	सघंटनतांप्रमताणे	समतान	िजता्थ	 दिलता	आहे.	
अिी	वयवसरता	प्रतयेक	दवभतागता्	नताही.	

कम्थचतारी	सघंटनता	कोणतयताही	प्रकतारचयता	असलयता	्री	तयतांचे	मतुखय	कताय्थ	नोकरतांचे	समताधतान	करणे	हे	
अस्े.	यता	सघंटनतंाचे	अदस्तव	नोकरतांचयता	एक्ेवर	अवलंबून	अस्े.	सटॉल	यतांचयता	म्े,	“कधी-कधी	
कम्थचतारी	एखताद्ता	सघंटने्	यतासताठी	समतादवष्ट	हो्ता्	कती,	वयवसरतापकतांची	मनमतानी	कठोर	कताय्थवताही	
यतांचयतापतासून	आपले	रक्षण	वहतावे.	अिता	प्रकतारचयता	सवतानतुभवता्ील	सघंटनता	गरजेचयता	आहे्.

१)  वयावसानयक सघंटिा व ्रूंर सघंटिा यां् धील फरक

रि. वयावसानयक सघंटिा ्रूर सघंटिा

०१ वयतावसतादयक	 सघंटनता	 वररष्ठ	 स्रतावरील	
कम्थचताऱयतांचयता	अस्ता्.

मजूर	 सघंटनता	 कदनष्ठ	 स्रतावरील	
कम्थचताऱयतांचयता	अस्ता्.

०२ वयतावसतादयक	 सघंटनतंाचता	 मतुखय	 उदे्ि	
कम्थचताऱयतांचता	 बौदद्धक,	 िैक्षदणक	 व	
वयतावसतादयक	दवकतास	करणे	हता	अस्ो.

मजूर	 सघंटनतांचता	 मतुखय	 उदे्ि	 भौद्क	 व	
आदर्थक	सतुदवधतांमधये	वताढ	करणे	हता	अस्ो.

०३ वयतावसतादयक	सघंटनता	्तांदत्क	दकंवता	दविेषज्ञ	
सवरूपताचयता	सेवतांिी	सबंदंध्	अस्ता्.

मजूर	सघंटनतांचता	सबंधं	हता	सतामतानय	कम्थचतारी	
दकंवता	मजूर	वगता्थिी	अस्ो.

०४ वयतावसतादयक	 सघंटनता	 दवदिष्ट	 पदत्कता,	
बता्मीपत्ताचयता	मताधयमता्ून	जनसपंक्थ 	सरतापन	
कर्ता्.

मजूर	 सघंटनता	 सभता,	 समतारोह,	 दनिि्थन,	
वयदक्ग्	 सपंक्थ 	 इतयतािीबतार	े जनसपंक्थ 	
सरतापन	कर्ता्.

०५ वयतावसतादयक	 सघंटनेमधील	 सिसयतंाची	
सखंयता	नेहमीच	मयता्थदि्	अस्े.

मजूर	सघंटनेमधील	सिसयतंाची	सखंयता	मोठ्यता	
प्रमताणता्	अस्े.

०६ वयतावसतादयक	सघंटनता	रताजकतीय	घडतामोडीिी	
सबंदंध्	नस्ता्.

मजूर	 सघंटनतावर	 रताजकतीय	 प्रभताव	 दिसून	
ये्ो.

०७ वयतावसतादयक	सघंटनता	सव्ंत्	अस्ता् मजूर	सघंटनतांमधये	अनेक	दवभतागतांचे	यतुदनयन	
कताय्थर्	अस्ता्.

०८. वयतावसतादयक	सघंटनतंाची	नोंिणी	सोसतायटीज	
रदजसटे्रिन	अॅकट	१८६०	चयता	अं् ग्थ्	हो्	
अस्े

मजूर	सघंटनतांची	नोंिणी	'टे्रड	यतुदनयन	अॅकट	
१९२६	चयता	अं् ग्थ्	हो्	अस्े.
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क म्िचारी सघंटिाचंी कायये

१.		 सघंटनेचे	धयेय	व	उदद्ष्टप्रताप्ती	करणे.

२.		 सव्थ	कम्थचताऱयतांनता	समताधतान	दमळवून	िणेे.

३.		 मतालकतालता	आपलयता	समसयता	समजतावून	सतंागणे.

४.		 कम्थचताऱयतांचे	मनोबल	वताढदवणे.

५.		 कम्थचताऱयतांसताठी	दवदवध	कताय्थक्रमतांचे	आयोजन	करणे.

६.		 आपलयता	सघंटनेचयता	पक्षता्	जनम्	गोळता	करणे.

७.		 वे्न	आयोगतासमोर	आपली	भूदमकता	सपष्ट	मतंाडणे.

८.		 कम्थचताऱयतांचयता	आदर्थक,	मतानदसक	व	सतामतादजक	दवकतासतालता	सतुदनदचि्	करणे.

९.		 कम्थचताऱयतांनता	 दवचतार	 व	 समसयता	 प्रकट	 करणयतासताठी	 एक	 नयतायपीठ	 उपल्ध	 करून	 िणेे.	
कताय्थपद्ध्ी	व	सेवता	दनयमतंामधये	सतुधतारणता	घडवून	आणणे.

रोडकयता्,	सव्थ	प्रकतारचयता	कम्थचतारी	सघंटनतांचता	उदे्ि	सतारखता	अस्ो.	वयतावसतादयक	सघंटनता	सिंोधन	
कताय्थ,	आचतारसदंह्ेची	दनदम्थ्ी,	कताय्थक्षम्ेमधये	वताढ	इतयतािी	घटकतांवर	भर	िे् े	्र	मजूर	सघंटनता	वे्न	
कताइदवणे,	भर्ी,बह्ी,	वगतीकरण	वयवसरे्	सतुधतारणता	व	भौद्क	सतुदवधतांवर	लक्ष	िे् े.

्ालक व िोकर सबंधंातील तरिार निवारण यतं्रणा	
(Machineny for Settlement of Disputes between Employer and Employee)

सरकतारी	 कम्थचताऱयतांचे	 प्रश्न,	 अडीअडचणी	 व	 ्क्रतारी	 िूर	 करणयतासताठी	 सतामूदहक	 िवेताण-घेवताणीचयता	
्त्वताचता	अवलंब	करणयता्	ये्ो.	्े	्त्व	सव्थप्ररम	खतासगी	प्रितासनता्	लतागू	करणयता्	आले	आदण	नं्र	
लोकप्रितासनता्ही	लतागू	करणयता्	आले	आहे.	यता	्त्वताची	अमंलबजतावणी	करणतार	ेपदहले	रताष्ट्र	इंगलंड	
आहे.	सतामूदहक	िवेताण-घेवताणीचयता	्त्वताचता	अर्थ	प्रता.	तयतागी	यतंानी	पतुढीलप्रमताणे	सतांदग्लता	आहे.

१.		 सरकतारद्तार	ेनोकर	सघंटनतांनता	कतायििेीर	मतानय्ता	िणेे.

२.		 सरकतार	व	नोकर	यतांचयता्ील	सबंधं	पतारसपररक	बोलणीद्तार	ेठरदवले	जता्ता्.	अिता	सबंधंतानता	
कतायििेीर	रूप	दिले	जता्े	आदण	करतार	केलता	जता्ो.

३.		 सघंष्थ	सोडदव्तानता	सरकतारचता	नोकरवगता्थिी	सबंधं	ये्ो.

४.		 नोकर	सघंटनतांनता	अपील	करणयताचता	अदधकतार	िणेे.

सतामूदहक	िवेताण-घेवताणीचयता	्त्वताचता	अवलंब	सव्थप्ररम	इंगलंडने	केलता	आहे.

नविटले पररषद	(Whitley Councils)

इंगलंडमधील	खतासगी	उद्ोगधदं्ता्ील	मतालक	व	नोकर	यतांचयता्	सतुवयवदसर्	सबंधं	कसे	दनमता्थण	कर्ता	
ये्ील	यताचता	दवचतार	करणयतासताठी	१९१६	मधये	जे.	एच.	दवहटले	यतांचयता	अधयक्ष्ेखताली	एक	पररषि	
दनयतुक्	केली	गेली.	दवहटले	तयता	वेळी	इंगलडचयता	ससंिचेे	सिसय	हो्े	व	नं्र	्े	हताऊस	ऑफ	कॉमनसचे	
सपीकर	झताले.	यता	सदम्ीने	केली	व	 दरिदटि	सरकतारने	्ी	मतानय	केली.	खतासगी	उद्ोगधदं्ताबताब्	ही	
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दिफतारस	अद्िय	महत्वपूण्थ	ठरली;	महणतुन	मतालक	व	मजूर	यतांचयता्	उदच्	सबंधं	दनमता्थण	करणयतासताठी	
'सयंतुक्	 पररषि'	 सरतापन	करणयता्	 यतावी	अिी	 दिफतारस	 केली	 व	 दरिटीि	सरकतारने	 ्	 मतानय	 केली.	
खतासगी	उद्ोगताबताब्	ही	दिफतारस	अद्िय	महतवपूण्थ	ठरली.	महणून	द्ची	मतागणी	लोकप्रितासनता्ील	
नोकरतांनी	 केली.	 तयता	मतागणीचता	 दवचतार	करणयतासताठी	सरकतारने	८	एदप्रल,	१९१९रोजी	 'सर	 मॅलकम	
रमॅसे'	यतांचयता	अधयक्ष्ेखताली	एक	सदम्ी	दनयतुक्	केली.	२८	एदप्रल,	१९१९	रोजी	यता	सदम्ीने	आपलता	
अहवताल	सतािर	केलता.	सरकतारने	यता	सव्थ	दिफतारिी	मतानय	करून	लोकप्रितासनता्िखेील	'सयंतुक्	पररषि'	
सरतापन	केली	व	तयता	पररषिलेता	दवहटले	यतंाचे	नताव	िणेयता्	आले.

निटले पररषदेची उनदिषे

दवहटले	पररषिचेयता	सरतापनेचयता	वेळी	एक	उदे्िपदत्कता	प्रदसद्ध	करणयता्	आली.	तयता	उदे्िपदत्के्ील	
हे्ू	पतुढीलप्रमताणे	आहे्.

१.		 नोकरतांची	गता-हताणी	व	अडीअडचणी	सोडदवणयतासताठी	योगय	वयवसरता	करणे.

२.	 प्रितासकतीय	कताय्थक्षम्े्	वताढ	करणयतासताठी	नोकरतांचे	सहकताय्थ	दमळदवणे.

३.	 नोकरतासबंधंीचयता	दवदवध	कलयताणकतारी	योजनता	रताबदवणे.

४.		 दवदवध	प्रितासकतीय	बताबींसबंधंी	नोकरतंाचे	अनतुभव	व	दवचतार	गोळता	करणे,

निटले पररषदेची रचिा

इंगलंडमधये	दवहटले	पररषिचेी	रचनता	दत्स्रीय	आहे.	परं् तु	तयतांचयता्	अदधकतारपि	परपंरचेे	सबंधं	नताही्,	
प्रतयेक	स्रतावरील	यतं्णे्	एकंिरी्	सिसयतंापैकती	दनममे	सिसय	सरकतारचे	प्रद्दनदधतव	करणतार	ेव	दनममे	
सिसय	नोकरतंाचे	प्रद्दनधी	अस्ता्.

१)	रताष्ट्रीय	दवहटले	पररषि	२)	खता्े	पररषि	३)	दजलहता	दकंवता	प्रतािदेिक	पररषि

१.  राष्ट्ीय नविटले पररषद	:	रताष्ट्रीय	दवहटले	पररषिे् 	एकूण	५४	सिसय	अस्ता्.	तयता्ील	दनममे	
सरकतारचे	 प्रद्दनदधतव	 करणतार	े अस्ता्	 ्र	 दनममे	 सिसय	 नोकरतांचे	 प्रद्दनदधतव	 करणतार	े
अस्ता्.	 सरकतारी	 प्रद्दनधींची	 दनयतुक्ती	 नोकर	 सघंटनतांद्तार	े केली	 जता्े.	 यतांचता	 कताय्थकताल		
१	वषता्थचता	अस्ो.	रताष्ट्रीय	पररषिे् 	१	अधयक्ष,	१	उपताधयक्ष	व	४	सदचव	अस्ता्.	अधयक्ष	पि	
सरकतारी	प्रद्दनधीकडे	् र	उपताधयक्ष	पि	नोकरतांचयता	प्रद्दनधीकडे	सोपदवले	जता्े.	४	सदचवतांपैकती	
२	 सदचव	 सरकतारचे	 ्र	 २	 सदचव	 नोकरतांचे	 अस्ता्.	 रताष्ट्रीय	 पररषिलेता	 रताष्ट्रता्ील	
लोकप्रितासनता्ील	नोकरतांचयता	नोकरीचयता	अटी	दनदचि्	करणे	व	खता्े	पररषितांचयता	अदधदनयमतांनता	
मतानय्ता	िणेे	अिता	प्रकतारची	कतायये	करतावी	लताग्ता्.

२.  खाते पररषद	:	इंगलंडचयता	प्रतयेक	खतातयता्	एक	पररषि	सरतापन	केलेली	आहे.	खता्े	पररषिे् 	
प्रद्दनदधतव	 करणतार	े व	 नोकरतांचे	 प्रद्दनदधतव	 करणतार	े असे	 िोन	 गट	 अस्ता्.	 सरकतारचे	
प्रद्दनदधतव	करणताऱयता	सिसयताची	दनयतुक्ती	मंत्यतांद्तार	ेदकंवता	दवभताग	प्रमतुखताकडून	केली	जता्े.	यता्	
१	अधयक्ष	व	१	सदचव	अस्ो.	खतातयताचता	प्रमतुख	पररषिचेता	पिदसद्ध	अधयक्ष	अस्ो.

३.  नरलिा नकंवा प्रादेनशक पररषद :	प्रतयेक	दजलह्ता्	दकंवता	प्रतािदेिक	्रतावर	अिी	एक	दवहटले	
पररषि	सरतापन	केली	जता्े.	यतंाची	रचनता	व	कतायये	रताष्ट्रीय	पररषिपे्रमताणेच	आहे्.	यता	पररषिदे्तार	े
नोकरतांचयता	सरतादनक	समसयता	सोडदवलयता	जता्ता्.
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नविटले पररषदेची कायमिपद्धती	(Function Method of Whitley Council)

दवहटले	पररषिनेे	आपली	कतायये	किता	पद्ध्ीने	केली	पतादहजे्	यतादवषयीची	पद्ध्	दनदचि्	केली	आहे.	
रताष्ट्रीय	पररषिचेी	बैठक	दनमंदत््	करणयताचता	अदधकतार	अधयक्षतालता	आहे.	तयताचयता	गैरहजेरी्	उपताधयक्षतालता	
बैठकतीस	दनमंदत््	अस्ता्,	अिी	बैठक	्ीन	मदहनयतां्	एकिता	दकंवता	आवशयक्ता	पडलयतास	दनमंदत््	
केली	जता्े.	यता	पररषिचेे	बहु्ताि	कतामकताज	सदमतयता	व	उपसदमतयतंामताफ्थ ्	केले	जता्े.	बैठकतीचता	अधयक्ष	
हता	पररषिचेता	अधयक्ष	अस्ो.	एखताद्ता	प्रश्नतावर	िोनही	बताजूचें	एकम्	झताले	नसेल	्र	तयतासबंधंी	दनण्थय	
घे्ले	जता्	नताही्.	पररषिनेे	घे्लेलयता	दनण्थयतावर	अधयक्ष	व	उपताधयक्ष	यतांचयता	सह्ता	अस्ता्	आदण	्ो	
दनण्थय	 कॅदबनेटचयता	 समं्ीसताठी	 जता्ो.	 कॅदबनेटने	 तयतालता	 मतानय्ता	 दिलयतावर	 तयताची	अमंलबजतावणी	
केली	जता्े.

नविटले पररषदेची कायये

१.		 सनिी	सेवे्ील	कम्थचताऱयतांचता	अनतुभव	व	कलपनता	यतांचता	योगय	प्रकतार	ेउपयोग	करून	घेणयतासताठी	
सताधनसतामग्ी	उपल्ध	करून	िेणयतासबंधंी	दनण्थय	घेणे.

२.		 कम्थचताऱयतांनता	कतायता्थची	जबताबितारी	 सवीकतारणयतास	प्रवकृत्	करणे,	कदनष्ठ	 शे्णी्ील	कम्थचताऱयतांनता	
कताही	महत्वताची	व	जबताबितारीची	कतामे	िणेे.

३.		 सनिी	सेवे्	दवदवध	शे्णी	व	वग्थ	अस्ता्.	वररष्ठ-कदनष्ठ	अिी	स्ररचनता	अस्े.	सनिी	सेवे्ील	
कम्थचताऱयतां्ील	 परसपरसबंधं	 दटकदवणे,	 कम्थचतारी	 प्रितासनता्ील	 सघंष्थ	 कमी	 करून	 समनवय	
सताधणे.

४.		 कम्थचतारी	प्रितासनताचता	दवकतास	घडवून	आणणयतासताठी	सघंटने्	दवदवध	सतुधतारणता	करणयतासबंधंी	
सूचनता	व	दिफतारिी	करणे.

५.		 कम्थचतारी	 प्रितासनता्ील	 भर्ी,	 प्रदिक्षण,	 बढ्ी,	 वे्न,	 सेवताि्ती	 इतयतािींबताब्	 चचता्थ	 व	
दवचतारदवदनमय	करून	दनयम	ठरदवणे.

६.		 सनिी	सेवकतांचयता	बताब्ी्	एखताि	ेदवधेयक	कतायिमेंडळता्	मतांडतावयताचे	असेल	्र	तयतासबंधंीचता	
मसतुिता	्यतार	करणे.

अिता	प्रकतारची	दवदवध	कतायये	दवहटले	पररषिलेता	करतावी	लताग्ता्.

नविटले पररषदेचया ्यामिदा

१.		 दवहटले	पररषिनेे	घे्लेले	दनण्थय	सरकतारने	मतानय	केलेच	पतादहजे्	असे	बधंन	नताही.

२.	 नोकर	सघंटनता	व	सरकतार	यतांचयता्	प्रतयक्ष	बोलणी	करणयतास	अिता	पररषिता	मजजताव	करू	िक्	
नताही्.

३.		 दवहटले	पररषिचेयता	कके्ष्	ठरतावीक	वे्न	(२०००	पौंड)	दमळदवणताऱयता	नोकरतांचता	समतावेि	केलता	
जता्ो.

४.		 नोकरतांचे	 नतागरी	अदधकतार,	 तयतांची	सतुरदक्ष््ता	 इतयतािीसबंधंी	 पररषिलेता	अदधकतार	नताही्.	यता	
बताबी	सरकतारने	आपलयता	कके्ष्	ठेवलयता	आहे्.
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५.		 बढ्ी,	बिली	व	दिस्भगंताचयता	कताय्थवताहीची	वयदक्ग्	प्रकरणे	दवहटले	पररषिचेयता	कके्ष्	ये्	
नताही्.

दवहटले	पररषिवेर	जरी	कताही	मयता्थिता	टताकणयता्	आलयता.	असे	असले	्री	तयतामतुळे	नोकर	वगता्थचे	मनोबल	
वताढून	एक	प्रकतारचता	सं् तुष्टपणता	दनमता्थण	झतालेलता	आहे.	अिता	प्रकतार	ेसरकतार	व	नोकर	यतांचयता्	चतांगले	
सबंधं	दनमता्थण	हो्ता्.

c) प्रशासकीय िीनत्त्ा	
Code of conduct, administrative ethics

•	उदिष्टये

•	प्रस्तावनता

•	आचतारसदंह्ता	

•	प्रितासकतीय	नीद्मत्ता	

•	नोकरिताही्	पररव ््थन	घडवून	आणणयताची	गरज	

•	नोकरिताही्	सतुधतारणता	घडवून	आणणयताचे	मताग्थ	

•	प्रितासकतीय	नैद्क्ता	व	सतामतादजक	पयता्थवरण	

•	सतारतांि

उनदिष्टये

सनिी	 सेवकतांची	आचतारसदंह्ता	आदण	 प्रितासकतीय	 मतुलये	 यता	 सबंधंी	 मतादह्ी	 करून	 घेणे	 हता	 प्रस्त्ु 	
पताठताचता	उदे्ि	आहे.

आचारसनंिता (Code of Conduct)

सनिी	सेवकतांची	कताय्थप्रणताली	दनदचि्	करणयतासताठी	आदण	दनयमताप्रमताणे	वयवहतार	करणयतासताठी	ितासनताद्तार	े
कताही	दनयम	आदण	उपदनयम	्यतार	केले	जता्ता्;	तयता	दनयमतंानता	'आचतारसदंह्ता'	असे	सबंोधले	जता्े.	
भतार्ीय	सतुधतारणता	आयोगताने	अहवतालता्	आचतारसदंह्ता	(Code	of	Conduct)	आवशयक	अस्े	असे	
सतांदग्ले	आहे.	 “प्रितासनताने	उत्म	कताय्थ	करणे	एवढेच	महत्वताचे	नताही	्र	प्रितासनताचे	कताय्थ	करणतारता	
कम्थचतारी	योगय	वैयदक्क	आचरण	करणतारता	व	सरकतारी	कम्थचताऱयतांचयता	दनयमतंाचे	व	दिस्ीचे	पूण्थ	पतालन	
करणतारता	 असणे	 आवशयक	 आहे.	 जर	 कम्थचतारी	 योगय	 प्रकतार	े कताय्थ	 कर्	 नस्ील	 व	 दनयमतंाचयता	
आचतारसदंह्ेचे	पतालन	कर्	नस्ील	्र	िडं	केलता	पतादहजे."

सनिी	सेवकतांचयता	रताजकतीय	्टसर्ेची	 भूदमकता	 दवकसनिील	रताष्ट्रतासताठी	घता्क	अस्े	असे	कताही	
दवचतारवं् तांचे	 म्	आहे.	 भतार्ताचयता	 सवगतीय	 पं् प्रधतान	 श्ीम्ी	 इंदिरता	 गतांधी	 यतांनी	 सव्थप्ररम	 सनिी	
सेवकतांचयता	बतांधीलकतीसबंधंी	चचता्थ	सतुरू	केली	आदण	रताजकतीय	्टसर्ेवर	टीकता	केली.	सनिी	सेवकतांनता	
सताव्थजदनक	दह्ताची	कतायये	करतावी	लताग्ता्.	बतांधीलकती	्टसर्ता	यता	सकंलपनता	पतारपंररक	असलयताचे	
दिसून	ये्े.	सनिी	सेवकतांचयता	बतंाधीलकतीसबंधंी	्ीन	दवचतारप्रवताह
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१.		 पदहलयता	दवचतारप्रवताहतानतुसतार	दनवडणतुकती्	प्रतयेक	रताजकतीय	पक्ष	आपतापले	जताहीरनतामे	जन्ेपतुढे	
मतांड्ता्.	जयता	पक्षतालता	बहुम्	दमळ्े	्ो	पक्ष	सरकतार	बनदव्ो.	जन्ेलता	दिलेलयता	आश्तासनतंाची	
पू ््थ्ता	 करणे	 हे	 तयता	 पक्षताचे	 नैद्क	क ््थवय	 अस्े	आदण	 तयता	 अनतुषगंताने	 मंदत्मंडळता्	 नवीन	
धोरणतांची	आखणी	केली	जता्े;	परं् तु	तयता	धोरणताची	अमंलबजतावणी	दह्सबंधंी	सनिी	सेवकतांकडून	
केली	 जता्े.	 यता	 सनिी	 सेवकतांची	 रताजकतीय	 म्े	 वेगळी	 असलयतामतुळे	 यताची	 प्रतामतादणकपणे	
अमंलबजतावणी	 हो्	 नताही	 व	 सरकतारलता	 अपयि	 ये्े.	 यता	 दवचतारप्रवताहताचयता	 समर्थकतांचयता	
म्ताप्रमताणे	 सत्ताधतारी	 पक्षताचयता	 धयेयधोरणतालता	 पूरक	 अिी	 सनिी	 सेवकतांनी	 केली	 पतादहजे्	
महणजे	सत्ताधतारी	पक्षतंािी	सनिी	सेवकतांची	बतांधीलकती	असली	पतादहजे.

२.		 ितुसऱयता	 दवचतारप्रवताहताचयता	समर्थकतांचयता	म्ताप्रमताणे	ससंिीय	लोकिताही्	अनेक	रताजकतीय	पक्ष	
अस्ता्.दनवडणतुकतीचयता	मताधयमता्ून	्े	सते्वर	येऊ	िक्ता्.	जर	सनिी	सेवकतांनी	वेगवेगळयता	
कताळता्	वेगवेगळयता	प्रकतारचयता	सत्ताधतारी	पक्षतांचयता	धयेयधोरणताची	बतांधीलकती	ठेवून	कतायये	केली	
्र	तयतंानता	प्रतयेक	वेळी	वेगळयता	सवरूपता्	कताय्थ	करतावे	लतागेल.	कताही	वेळता	पूवतीचयता	सरकतार्फये 	
घे्लेले	दनण्थय	सरकतार	बिललयतामतुळे	बिलतावे	लताग्ता्.	अिता	प्रकतारचयता	कताय्थपद्ध्ीमतुळे	गोंधळ	
दनमता्थण	हो्ो	व	सनिी	सेवकतांचे	नी्ीधैय्थ	कमी	हो्े.

३.		 द्सऱयता	 दवचतारप्रवताहताचयता	समर्थकताचयता	म्ताप्रमताणे	सनिी	 सेवकतांची	बतांधीलकती	ही	सत्ताधतारी	
पक्षताचयता	 धयेयधोरणतापेक्षता	 घटनेने	 मतानय	 केलेलयता	 धोरणतांिी	 सबंदंध्	 असली	 पतादहजे.	 जर	
सत्ताधतारी	पक्ष	घटने्ील	धोरणतादवरुद्ध	कताय्थ	करी्	असेल	्र	 तयतालता	 दवरोध	 केलता	पतादहजे.	
सरकतारचयता	 कतायता्थलता	 योगय	 दििता	 िणेयतासताठी	 वर्ीय	 रताजयघटने्	 नी्ीदनियेिक	 ्त्वतांचता	
उललेख	केलता	आहे.	जर	सत्ताधतारी	पक्ष	तयता	 दििेने	कताय्थ	करी्	नसेल	्र	तयतांनता	मताग्थिि्थन	
करणयताची	जबताबितारी	सनिी	सेवकतांची	आहे.

रोडकयता्,	सनिी	 सेवकतांची	घटनेचयता	 धयेयधोरणतांिी	असणतारी	 बतांधीलकती	कताय्थक्षम	प्रितासनतासताठी	
अतयतावशयक	आहे.

प्रशासकीय िीनत्त्ा	(Administrative Ethics)

लोकप्रितासनता्	अनेक	नवनवीन	सकंलपनता	सवीकतारून	लोकप्रितासनता्ील	भ्रष्टताचतार	पूण्थपणे	नष्ट	करून	
तयताची	कताय्थक्षम्ता	वताढदवणे	आवशयक	आहे.	्ी	नीद्मत्ता	जर	सरळ	असेल	्र	कोण्ेही	कताय्थ	योगय	
प्रकतार	ेपूण्थ	हो्	अस्े.	कताही	दवचतारवं् तांनी	लोकप्रितासनता्ील	नीद्मते्चे	आधतार	सतांदग्ले	आहे्.	्े	
पतुढीलप्रमताणे

१.  सन्ाि :	लोकप्रितासनताचे	महत्वताचे	्त्व	महणजे	सनमतान	आहे.	यतामधये	कतायता्थसबंधंी	बतांधीलकती,	
जबताबितारीचता	सवदोचच	िजता्थ	इतयतािींचता	समतावेि	हो्ो.	प्रितासकतीय	अदधकताऱयतांनी	जर	यता	् त्वतांचता	
अवलंब	केलता	्र	प्रितासन	कताय्थक्षम,	गद्िील	व	पतारिि्थक	असलेले	दिसून	येईल.

२.  परोपकार :	प्रितासकतीय	अदधकताऱयतांनी	समताजतासताठी	सतककृ तय	करणयतासताठी	इच्ता	वयक्	करून	
कताय्थ	करतावे.

३.  नयाय :	प्रितासकतीय	अदधकताऱयतांनी	व	प्रितासनताने	इ्रतांचयता	हककतांचता	मतान	रताखणयतासताठी	कताय्थ	
करतावे	व	प्रतयेक	वयक्तीची	प्रद्ष्ठता	व	सनमतान	यतंाचता	आिर	करणयताची	भतावनता	दनमता्थण	करतावी.
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कार म्िक प्रशासन (भरती, प्ररशक्षण, सेवा, वेतन आरण सेवा सरंिता)

िोकरशािीत पररवतमिि घडवूि आणणयाची र्रर :	 प्रितासकतीय	 नैद्क्ेचयता	 सिंभता्थ्	 महणजे	
नोकरिताही्	सतुधतारणता	घडवून	आणणयतासताठी	कोणतयता	उपतायतांचता	अवलंब	करतावता	यतादवषयी	उलटसतुलट	
म्प्रिि्थन	केले	जता्े.आधतुदनक	नोकरिताहीचयता	िोषतांदवषयी	चचता्थ	झताली	आहे.	नोकरिताही	बेजबताबितार	
अस्े.	 द्चयता	 दठकताणी	 सवेंिनिील्ता	 नस्े	 अिी	 टीकता	 करणयता्	 ये्े.	 नोकरिताहीचयता	 दठकताणी	
सत्तालतालसता,	 अकताय्थक्षम्ता,	 भ्रष्टताचतार,	 िफ्रदिरगंताई	 इतयतािी	 िोष	 सता्तयताने	 दनिि्थनतास	 ये्ता्.	
लोकप्रितासनताचे	कताय्थ	नोकरिताही	यतं्णेमताफ्थ ्	पतार	पताडले	जता्	असलयतामतुळे	नोकरिताही	वयवसरे्ील	
िोष	िूर	केलयतादिवताय	प्रितासनता्	नैद्क्ता	येऊ	िकणतार	नताही;	महणून	प्ररम	नोकरिताही्	सतुधतारणता	
केली	पतादहजे	्रच	लोकप्रितासनता्	नीद्मते्लता	सरतान	दमळू	िक्े.

िोकरशािीत सधुारणा घडवूि आणणयाचे ्ार्मि :	 नोकरिताही्	 सतुधतारणता	 घडवून	आणणयतासताठी	
कोणतयता	मतागता्थचता	अवलंब	करतावता	यतादवषयी	दवचतारव्तां्	एकवताकय्ता	दिसून	ये्	नताही.	यताबताब्	हरमर	
फतायनर	यतांचयता	म्े	"कतायिता	व	प्रितासकतीय	अदधकतारताचयता	सवरूपता्	नोकरिताहीवर	बताह्	दनयतं्ण	घतालणे	
आवशयक	आहे.	सनिी	सेवकतांवर	अिता	प्रकतारताची	बताह्	दनयतं्णे	घता्लयतादिवताय	तयतांनता	दिस्	लताव्ता	
येणतारच	नताही."	कताल्थ	फे्डररक	यतांचयता	म्े,	"केवळ	बताह्	दनयतं्णताचयता	मतागदन	नोकरिताही	यतं्णे्ील	िोष	
िूर	कर्ता	येणतार	नताही्.	हे	िोष	िूर	करणयतासताठी	अं् ग्थ्	बिल	घडवून	आणले	पतादहजे्."	सनिी	सेवे्	
योगय	वयक्ींची	भर्ी	करणे	व	तयतंानता	सताव्थजदनक	सेवतांचयता	मूलयताचे	दिक्षण	िणेे	हता	तयतावरील	उपताय	होऊ	
िक्ो.

प्रशासकीय िैनतकता व सा्ानरक पयामिवरण :	कताही	दवचतारवं् तांचयता	म्े,	लोकप्रितासनतालता	नैद्क	
अदधष्ठतान	प्रताप्त	होणे	गरजेचे	आहे.	यतादवषयी	म्भेि	करणयताचे	कतारण	नताही.	सताव्थजदनक	सेवकतांनी	कताही	
मूलये	प्रमताण	मतानून	आपले	क ््थवय	पतार	पताडले	पतादहजे,	सताव्थजदनक	सेवे्	मूलयताचता	उपयोग	करणयता्	
येऊ	लतागलता	् र	द्चयता	गतुणवते््	सतुधतारणता	होईल	व	सेवेचता	िजता्थ	उचच	रताखलता	जताईल;	परं् तु	प्रितासकतीय	
नीद्मते्चता	आग्ह	धर्तानता	लोकप्रितासनताचयता

सघंटनेचता	दवचतार	करून	चतालणतार	नताही.	कोण्ीही	प्रितासकतीय	सघंटनता	दविताल	सतामतादजक	पयता्थवरणता्	
कताय्थ	 करी्	 अस्े	 तयतामतुळे	 द्चयता	 कतायता्थवर	 समताजताचयता	 ससंककृ ्ीचता	 प्रभताव	 पड्ो	 महणजे	
लोकप्रितासनताचयता	सघंटनेलता	तयता	सतामतादजक	पयता्थवरणता्	कताय्थ	करतावे	लताग्े.	तयता	पयता्थवरणता्ील	अनय	
घटकतांचता	द्चयतावर	पररणताम	हो्ो.	

साराशं :	

िेवटी	प्रितासक	हे	समताजताचेच	अदवभताजय	घटक	आहे्.	तयतांनता	समताजतापतासून	िूर	करणे	िकय	नताही.	
सतामतादजक	 वयवसरेचयता	 गतुण-िोषतांचता	 प्रितासकतीय	 सघंटने्	 दिरकताव	 होणे	 अपररहताय्थ	 आहे.	 आपण	
दक्ीही	प्रयतन	केले	दकंवता	कोणतयताही	प्रकतारची	सतावधतान्ता	बताळगली	्री	ही	गोष्ट	टताळ्ता	ये्	नताही.	
उिता.	सतामतादजक	वयवसरताच	भ्रष्टताचतारताने	ग्तासली	असेल	्र	प्रितासकतीय	यतं्णता	भ्रष्टताचतारतापतासून	अदलप्त	
रताहतावी	अिी	अपेक्षता	आपण	करू	िक्	नताही.	

रोडकयता्,	कोणतयताही	सतामतादजक	व	आदर्थक	ससंककृ ्ीचता	लोकप्रितासनतावर	फतार	मोठता	प्रभताव	पड्	
अस्ो.	ही	सतामतादजक	व	आदर्थक	ससंककृ ्ीच	प्रितासकतीय	नीद्मते्चे	सवरूप	ठरदवणयता्	कतारणीभू्	
हो्	अस्े.
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४.१ उनदिष्टे

लोकशाही	शासन	वय्व्थिटेत	लोकप्रशासना	सदंभा्यत	उत्तरदाद्यत्व	्व	पारदश्यकता	या	घटकांना	महत्वाचटे	
्थिान	 द्मळालटेलटे	 द्दसतटे.	 प्रशासकीय	 उत्तरदाद्यत्वाची	 सकंलपना	 ही	 प्रामखुयानटे	 लोकशाही	 शासन	
वय्व्थिटेचया	 द््वकासाबरोबर	 द््व्तारत	 गटेली	 तर	 प्रशासकीय	 पारदश्यकता	 तंत्रज्ानातील	 कांतीमळुटे 	
अद्िक	सहज	झालटेली	 द्दसतटे.	लोकप्रशासनाचटे	उत्तरदाद्यत्व	कोणतया	घटकाप्रत	्व	 द्कती	प्रमाणात	
असतटे	 हटे	 तया	 शासन	 वय्व्थिटेचया	 ््वरूपा्वर	 अ्वलंबून	 असतटे.	 प्रशासनातील	 ्वररष्ठ	 अद्िकाऱयानटे	
सोपद््वलटेलटे	 काम	 पूण्य	 करणयाची	 जबाबदारी	 पार	 पाडणयाचटे	 कम्यचाऱयाचटे	 नैद्तक	 कत्यवय	 महणजटे	
उत्तरदाद्यत्व	होय.	लोकशाही	शासन	वय्व्थिटेत	एका	सत्तटे्वर	दसुरी	सत्ता	द्नयतं्रण	करतटे,	तर	दसुऱया	
सत्तटे्वर	 द्तसरी	एखादी	सत्ता	द्नयतं्रण	करतटे.	यातून	लोकशाही	शासन	वय्व्थिटेत	सत्तटे्वर	एकमटेकांचा	
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अकुंश	एकमटेकां्वर	ठटे्वणयाची	वय्व्थिा	असतटे.	यातूनच	खऱया	अथिा्यनटे	जबाबदारी	्व	उत्तरदाद्यत्वाची	
सकंलपना	 द्नमा्यण	 होतटे.	 लोकशाहीचया	 प्रद्कयटेबरोबर	 शासन	 ्व	 प्रशासन	 वय्वहारातील	 गपु्ततटेचया	
तत्वाद््वरोिी	 जनमत	 जया	 प्रमाणात	 सघंद्टत	 झालटे	 तया	 प्रमाणात	 प्रशासकीय	 पारदश्यकतटेकरीता	
जनमताचा	रटेटा	्वाढत	गटेला.	तयातून	नागररकांचया	प्रद्त	प्रशासकीय	उत्तरदाद्यत्वाची	प्रद्कया	अद्िक	
प्रमाणात	द््वकद्सत	होत	गटेली.	प्रशासकीय	भ्रष्ाचारासारखया	अपप्र्वतृ्ततींना	आळा	घालणटे	हाही	एक	हटेतू	
तयामागटे	 होता.	 तयातून	 लोकपाल,	 लोकायकु्त,	 माद्हतीचा	 अद्िकार,	 नागररकांची	 सनद	 यासारखया	
घटकांना	–	वय्व्थिाना	काया्यद्न्वत	करणयाचा	आग्रह	जनआदंोलनातून	पढुटे	आला.	या	स्वाांचा	प्रभा्व	
एकून	लोक	प्रशासना्वर	पडलटेला	द्दसतो.	तयादृष्ीनटे	या	प्रकरणात	लोकप्रशासन	शास्तातील	प्रशासकीय	
उत्तरदाद्यत्वाची	सकंलपना,	तया्वर	ससंदीय,	काय्यकारी	्व	नयाय	मंडळाचटे	असणारटे	द्नयतं्रण,	लोकपाल,	
माद्हतीचा	अद्िकार,	नागररकाची	सनद,	नागरी	समाजाची	भूद्मका	्व	ई-प्रशासन	या	घटकांची	मांडणी	
करणयात	 आली	 आहटे.	 जयामिून	 लोकप्रशासनातील	 प्रशासकीय	 उत्तरदाद्यत्व	 ्व	 पारदश्यकता	 या	
घटकांचटे	आपलटे	अ्वलोकन	अद्िक	वयापक	्व	समदृ्ध	होईल	अशी	अपटेक्ा	आहटे

४.२ प्रशासकीय उत्तरदानयत्व

लोकशाही	 शासन	 वय्व्थिटेत	 प्रशासनास	 दयुयम	 ्थिान	 प्रदान	 कटे लटेलटे	 असतटे.	 तयामळुटे 	 प्रशासनास	
द्नरकुंशपणटे	आपलया	अद्िकारा्वर	काया्यची	अमंलबजा्वणी	करता	यटे्ूव	शकत	नाही.	प्रशासना्वर	यटेणारटे	
कायदटेमंडळ,	काय्यकारी	मंडळ,	नयाय	मंडळ,	वया्वसाद्यक	सघंटना	अशया	द््वद््वि	घटकांकडून	प्रतयक्	
्व	अप्रतयक्	द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	कटे लटे	जातटे.	अद्िकार	प्रदान	प्रद्कयटेत	या	दिष्ीनटे	उत्तरदाद्यत्व	हा	एक	
अद््वभाजय	घटक	मानला	जातो.	 तयाद्श्वाय	अद्िकार	प्रदान	प्रद्कया	 पूण्यत्वाला	जाऊ	शकत	नाही.	
यादृष्ीनटे	लोकप्रशासन	शास्तात	प्रशासकीय	उत्तरदाद्यत्वाचा	अभयास	करणटे	महत््वाचटे	ठरतटे.	

प्रशासकीय उत्तरदानयत्व अर्श ्व वयाखया

प्रशासकीय	उत्तरदाद्यत्व	ही	सकंलपना	पढुील	काही	वयाखयांचया	आिारटे	अद्िक	्पष्	करता	यटेईल.

१. निििर: “जबाबदारीचटे	औपचाररक	आद्ण	द्नद्चित	्थिान	महणजटे	उत्तरदाद्यत्व	होय.	”	

२. डटेन्ील ्व निलटे: “प्रशासनानटे	आपली	जबाबदारी	कशी	पार	पाडली	्व	तयाकरीता	अद्िकार	कसटे	
प्रदान	झालटे	याचटे	एकत्रीकरण	महणजटे	प्रशासकीय	उत्तरदाद्यत्व	होय.”

३. मकॅिारलॅडं : “प्रशासनातील	्वररष्ठ	अद्िकाऱयानटे	सोप्वलटेलटे	काम	पूण्य	करणयाची	जबाबदारी	
पार	पाडणयाचटे	कम्यचाऱयाचटे	नैद्तक	कत्यवय	महणजटे	उत्तरदाद्यत्व	होय.”

लोकप्रशासिा्वरील नियतं्रण

लोक	प्रशासना्वरील	द्नयतं्रण	ही	सकंलपना	पढुील	वयाखयांचया	आिारटे	अद्िक	्पष्	करता	यटेईल.

१. जॉज्श टटेरी: “द्नयतं्रण	महणजटे	काय	चाललटे	आहटे	तटे	महणजटेच	उद्दिष्ांची	पूत्यता	होतटे	की	नाही	तटे	
बघून	ठर्वणटे,	द्नयतं्रण	महणजटे	कामद्गरीचटे	मूलयमापन	करणटे	्व	ठर्वलटेलया	योजनटेनसुार	कामद्गरी	
नसलयास	दोषसिुारक	उपाय	अ्वलंद्बणटे”

२. कुनटस ्व ओ’ डोिटेल: “घटनांना	योजनांनसुार	जळु्ूवन	घटेणयास	भाग	पाडणटे	महणजटे	द्नयतं्रण	
होय”
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लोकप्रशासिा्वरील नियतं्रणाचटे प्रकार 

लोक	प्रशासना्वरील	द्नयतं्रणाचटे	प्रामखुयानटे	दोन	प्रकारात	्वगगीकरण	कटे लटे	जातटे.	एक	महणजटे	अतंग्यत	
द्नयतं्रण	जयात	प्रामखुयानटे	अदंाजपत्रकीय	वय्व्थिा,	सटे्वक	वय्व्थिापन,	दक्ता	स्ववे,	प्रशासकीय	मानकटे ,	
प्रशासकीय	 नटेततृ्व,	अद्िकार	 परपंरा,	 चौकशी	 ्व	 तपासणी	आद्ण	 ्वाद्ष्यक	 गपु्तता	अह्वाल	सारखया	
घटकांचा	समा्वटेश	 होतो.	 तर	 दसुरा	 प्रकार	 महणजटे	 बाह्य	 द्नयतं्रण	जयामधयटे	कायदटेमंडळ,	काय्यकारी	
मंडळ,	नयाय	मंडळ	्व	नागररक	यांचा	अतंभा्य्व	होतो.	यातील	बाह्य	द्नयतं्रणाचा	लोक	प्रशासनाचया	या	
दृद्ष्कोनातून	अभयास	करणटे	या	घटकाचया	दृष्ीनटे	महत््वाचटे	आहटे.

४.३ लोक प्रशासिा्वरील कायदटेमडंळाचटे नियतं्रण

लोकशाही	 शासन	 वय्व्थिटेत	 दटेशाकरता	 कायदटे	 करणयाची	 स्व्यश्टेष्ठ	 सत्ता	 कायदटेमंडळाकडटे	 द्नद्हत	
असतटे.	कायदटेमंडळ	 हटे	जनतटेचटे	 प्रद्तद्नद्ित्व	करत	असलयामळुटे 	 जनतटेचटे	 सा्व्यभौमत्व	 हटे	 तत्व	खऱया	
अथिा्यनटे	कायदटेमंडळात	समाद््वष्	असतटे.	याद्श्वाय	काय्यकारी	मंडळ	प्रशासकीय	 द्नयतं्रणाचटे	 ही	काय्य	
मोठ्या	प्रमाणात	पार	पाडतात.	द््वलोबी	यासदंभा्यत	असटे	महणतात	की	“कोणतयाही	दटेशात	प्रशासकीय	
काय्य	 द्नदवेशन,	पय्य्वटेक्ण	्व	 द्नयतं्रण	या	प्रशासकीय	काया्यचटे	अद्िकार	कायदटेद््वषयक	 द््वद्हत	झालटेलटे	
असतात.”	यादृष्ीनटे	कायदटे	मंडळाकडटे	प्रशासकीय	द्नयतं्रणाचया	सािनांची	मांडणी	पढुील	प्रमाणटे	करता	
यटेईल.

१. प्रश्ोत्तराचा तास: प्रशासकीय	काया्यसदंभा्यतील	प्रश्ोत्तराचा	तास	हटे	कायदटेमंडळाचया	द्नयतं्रणाचटे	
एक	 प्रभा्वी	 सािन	 मानलटे	 जातटे.	 कायदटे	 मंडळामधयटे	 अद्ि्वटेशन	 काळात	 दररोज	 प्रश्	
द््वचारणयाकरीता	एक	ठराद््वक	काला्विी	द्नद्चित	करणयात	यटेतो.	तया	काला्विीस	प्रश्ोत्तराचा	
तास	असटे	महटलटे	जातटे.	या	माधयमातून	दटेशाचया	प्रशासनासदंभा्यत	कोणतयाही	द््वषया्वर	प्रश्	
द््वचारला	जाऊ	शकतो.	या	प्रश्ांची	उत्तरटे	सबंदं्ित	खातयाचटे	मंत्री	दटेत	असतात.	परतं	ुद््वचारलया	
जाणाऱया	प्रश्ांची	उत्तरटे	तयार	करणयाचटे	काय्य	शासनातर्वे 	पार	पाडलटे	जातटे.	यामळुटे 	प्रशासनास	
सतत	जागरूक	रहा्वटे	लागतटे.

	 सभागहृात	प्रश्	द््वचारणयामागटे	सद्यांचटे	उदिटेश	द््वद््वि	््वरूपात	वयक्त	झालटेलटे	असू	शकतात.	
तकार	नोंद्वणयाचटे	 ््वरूपाचटे	काही	प्रश्,	 द््वद्शष्	माद्हती	 द्मळ्वणयाशी	 द्नगडीत	प्रश्,	 द््वद्शष्	
सम्यटे	सबंिंी	सरकारचटे	मत	जाणून	घटेणारटे	प्रश्,	अकाय्यक्मतटे्वर	बोट	ठटे्वणारटे	प्रश्	सािारणतः	
सभागहृ	 सद्यांकडून	 द््वचारलटे	 जातात.	 या	 प्रश्ोत्तराचया	 सािना	 मळुटे 	 कायदटेमंडळाचटे	
प्रशासना्वरील	द्नयतं्रण	द्कती	प्रभा्वी	असतटे	याची	मांडणी	करताना	हू्यम	मैट््कटे ल	असटे	महणतात	
की,	“सनदी	सटे्वटेमधयटे	काय्य	कटे लटेली	कोणतीही	वयक्ती	माझया	या	द््विानाशी	सहमत	होईल	की,	
सटे्वक	्वगा्यला	आपलया	हातून	होणाऱया	प्रतयटेक	कृतयाची	काळजीपू्व्यक	नोंद	ठटे्ूवन	तयांना	सद्ैव	
सा्वि	्व	बजुरटे	करणयाचया	बाबतीत	जर	कोणती	गोष्	अद्िक	कारणीभूत	होत	असटेल	तर	ती	
असतटे	ससंदीय	प्रश्ांची	्वाटणारी	भीती.”	तयामळुटेच	प्रश्ोत्तराचया	तासास	‘सच्य	लाईट’	ची	उपमा	
द्दली	 जातटे.	 सी	 अलबट्य	 या	 सदंभा्यत	 महणतात,	 “प्रश्ोत्तराचा	 उपयोग	 प्रशासनातील	 त्रटुतीं्वर	
प्रकाश	टाकणयासाठी	कटे ला	जातो.”
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	 प्रश्ोत्तराचया	तासानंतर	कायदटेमंडळात	अधया्य	तासाचा	काला्विी	सदं्क्प्त	चचवेसाठी	ही	राखून	
ठटे्वला	 जातो.	 या	 काला्विीत	 ठरा्वही	 मानता	 यटेऊ	 शकतात	 ्व	 उपप्रश्	 ही	 द््वचारलटे	 जाऊ	
शकतात.	द्रिटनचटे	तातकालीन	पतंप्रिान	मटेजर	अॅटली	यांनी	या	सािनाचटे	महत््व	द््वशद	करताना	
महटलटे	 होतटे,	 “कायदटेमंडळात	 प्रश्	 द््वचारणयाची	 ्वटेळ	 खऱया	 अथिा्यनटे	 लोकशाही	 चटे	 स्ववोत्तम	
उदाहरण	 होय.”	 एकंदरीत	 प्रशनोत्तराचया	 तासामूळटे 	 कायदटेमंडळाकडटे	 प्रशासकीय	 द्नयतं्रणाचटे	
प्रभा्वी	सािन	उपलबि	झालटे	आहटे	असटे	द्दसतटे.	आतापयांतचा	अनभु्व	पाद्हला	तर	हटे	्पष्	होतटे	
की	प्रशासना्वर	द्नयतं्रण	ठटे्वणयात	या	सािनानटे	महत््वाची	भूद्मका	बजा्वली	आहटे.	.	हटे	सािन	
द्कयाशील	्व	ल्वद्चक	््वरुपाचटे	आहटे.

२. ्वाद-न्व्वाद ्व चचा्श : कायदटेमंडळाकडून	प्रशासना्वर	द्नयतं्रण	ठटे्वणयासाठी	दसुरटे	एक	महत््वाचटे	
सािन	्वापरलटे	जातटे	तटे	महणजटे	्वाद-द््व्वाद	्व	चचा्य	हटे	होय.	या	माधयमातून	प्रशासना्वर	प्रतयक्	
प्रभा्व	 पाडला	 जात	 नसला	 तरी	 शासनाची	 एकूण	 धयटेयिोरणटे,	 काय्यकम,	 काय्यपद्धती	 यांचटे	
यशापयश	 इतयादी	 बाबतीं्वर	 प्रभा्व	 पाडला	 जातो.	 ससंदीय	 काय्यप्रणालीचया	 माधयमातून	
कामकाजाची	पद्धती	द्नद्चित	करणयात	आलटेली	आहटे.	तयाप्रमाणटे	ससंदीय	कामकाजास	सकाळी	
११	्वाजता	सरुु्वात	होतटे.	पद्हला	तास	हा	प्रश्ोत्तराचा	तास	महणून	राखी्व	असतो.	१९६२	
पासून	 यात	 एक	सिुारणा	करून	प्रश्ोत्तराचया	 तासानंतर	 ‘शूनय	 प्रहर’	 हा	काला्विी	 राखून	
ठटे्वणयात	आला	आहटे.	 या	 शूनय	प्रहर	काळात	ससंद	सद्य	सा्व्यजद्नक	जी्वनात	अचानक	
उद्भ्वलटेलया	पररद््थिती	सबंिंी	चचा्य	करणयासाठी	करतात.	१९७७	साली	यात	दरुु्ती	करून	
कटे ्वळ	पाच	सद्यांनाच	तयात	प्रश्	द््वचारणयाचा	्व	तया्वर	चचा्य	घड्ूवन	आणणयासाठी	सभापती	
पर्वानगी	दटेऊ	शकतील	असटे	द्नद्चित	करणयात	आलटे	आहटे.	

	 या	्वाद-द््व्वाद	्व	चचवेचया	माधयमातून	शासनाचया	चकुां्वर	बोट	ठटे्वलटे	जातटे.	तयामळुटे 	शासनाची	
्वा	 तयासबंदं्ित	खातयाची	 बदनामी	 होणयाची	 शकयता	 अद्िक	असतटे.	 तयामळुटे 	 प्रतयटेक	खातटे	
आपली	प्रद्तमा	डागाळू	नयटे	यासाठी	प्रयतनशील	असतटे,	दक्	असतटे.	तयामळुटे 	तया	मंत्रालयाचया	
प्रशासक	्वगा्यस	कायम	दक्	राहा्वटे	लागतटे.	तयामळुटेही	कायदटे	मंडळाचटे	प्रशासना्वरील	द्नयतं्रण	
प्र्थिाद्पत	होतटे.

३. सरगि प्रसता्व: कायदटेमंडळात	 अतया्वशयक	 ्व	 राष्ट्ीय	 महत््वाचया	 प्रश्ां्वर	 चचा्य	 घड्ूवन	
आणणयाकरता	 ्थिगन	 प्र्ता्वाचा	 प्रामखुयानटे	 ्वापर	 कटे ला	 जातो.	 सभागहृाचया	 सभापती	 ्व	
अधयक्ांची	 पर्वानगी	 घटेऊन	ससंदटेचटे	 द्नयद्मत	काम	 ्थिद्गत	करून	न्वीन	 प्र्ता्वा्वर	 चचा्य	
घड्ूवन	आणली	जातटे.	तया	द््वद्शष्	प्रश्ाकडटे	सभागहृाचटे	्व	सरकारचटे	लक्	्वटेिणटे	हा	या	्थिगन	
प्र्ता्वाचा	महत््वाचा	हटेतू	असतो.	तया	द््वद्शष्	प्रश्ांसबंिंी	्वा	तया	द््वद्शष्	राष्ट्ीय	सम्यटे	सबंिंी	
सरकारचटे	काय	िोरण	आहटे,	ती	सम्या	सोडद््वणयाकररता	सरकार	काय	उपाययोजना	करत	
आहटे	 याबाबतीत	 या	 प्रकारचया	 माधयमातून	 चचा्य	 घड्ूवन	 आणली	 जातटे.	 तयामळुटे 	 दटेखील	
प्रशासनाचया	 काया्यची	 उलटतपासणी	 घडून	 यटेतटे	 ्व	 कायदटेमंडळाचटे	 प्रशासना्वरील	 द्नयतं्रण	
प्रतययास	यटेतटे.
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४. अन्वश्ासाचा प्रसता्व: ससंदीय	 शासन	 पद्धतीत	 शासन	 पद्धतीत	 शासना्वर	 द्नयतं्रण	
ठटे्वणयाकररता	अद््वश्ासाचा	प्र्ता्व	हटे	महत््वाचटे	्व	प्रभा्वी	सािन	मानलटे	जातटे.	या	प्र्ता्वाचया	
माधयमातून	सरकार्वर	 द््वश्ास	नाही	असा	प्र्ता्व	सभागहृात	मांडला	जातो.	हा	प्रकार	एक	
प्रकारटे	 द््वरोिी	 सद्य	 सरकारचया	 कामकाजा्वर	 सतंषु्	 नाहीत	 हटेच	 द्सद्ध	करणारा	 असतो.	
तयामळुटे 	द््वरोिी	सद्यांकडून	अद््वश्ासाचा	प्र्ता्व	मांडला	जाऊ	नयटे	याकररता	सरकार	दक्	
असतटे.	अद््वश्ासाचया	प्र्ता्वासमयी	सरकारला	आपलया	धयटेयिोरणांचटे	 ्व	कटे लटेलया	काया्यचटे	
समथि्यन	करा्वटे	लागतटे.	अद््वश्ासाचा	ठरा्व	समंत	झाला	तर	मंत्रीमंडळात	राजीनामा	दटेणयाद्श्वाय	
गतयतंर	 नसतटे.	 तटे	 प्रशासनाचटे	 एक	 प्रकारचटे	 अपयश	 मानलटे	 जातटे.	 अद््वश्ास	 प्र्ता्वाचया	
माधयमातून	ससंदटेचटे	शासना्वर	प्रतयक्	तर	प्रशासना्वर	्व	अप्रतयक्	द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	झालटेलटे	
द्दसतटे.

५. राष्ट्रपतींचटे अनििाषण: ससंदटेचया	 प्रतयटेक	 न्वीन	 अद्ि्वटेशनाची	 सरुु्वात	 राष्ट्पतीचया	
अद्भभाषणानटे	होतटे.	राष्ट्पततींचटे	अद्भभाषण	हटे	एक	प्रकारटे	शासनाचया	िोरण	्व	कृती्वर	प्रकाश	
टाकणारटे	 असतटे.	 ससंदीय	 कामकाजातील	 चार	 द्द्वसाचा	 अ्विी	 तया्वर	 चचा्य	 करणयासाठी	
राखून	 ठटे्वला	 जातो.	 या	 चार	 द्द्वसाचया	 काला्विीत	 ससंद	 सद्यांना	 प्रशासना्वर	 टीका	
करणयाची	मोठी	सिंी	लाभतटे.	या	भाषणानंतर	चचवेसाठी	 द्मळालटेलया	्वटेळटेचाही	ससंद	सद्य	
प्रशासना्वर	द्नयतं्रण	ठटे्वणयासाठी	उपयोग	करून	घटेतात.

६. अर्शसकंलपीय चचा्श: ्वाद्ष्यक	अदंाजपत्रका्वर	ससंदटेत	होणारी	चचा्य	ही	्ैविाद्नक	द्नयतं्रणाचया	
दृष्ीनटे	इतर	कोणतयाही	सािनांपटेक्ा	महत््वाची	मानली	जातटे.	सरकारला	प्रतयटेक	्वषा्यत	करावया	
लागणाऱया	खचा्यकररता	्व	होणाऱया	्वा	उभारावया	लागणाऱया	उतपननास	लोकसभटेची	अनमुती	
घटेणटे	आ्वशयक	मानलटे	जातटे.	अथि्यसकंलप	जया्वटेळी	प्रथिम	लोकसभटेत	प्र्ततु	कटे ला	जातो	तया्वटेळी	
प्रथिमत्व:	चचवेचा	रोख	हा	मखुयत:	सपूंण्य	अदंाजपत्रका्वर	्व	तयात	नमूद	कटे लटेलया	तरतदुीबाबतचया	
तत्वासबंिंी	असतो.	अदंाजपत्रका्वरील	दसुरी	चचा्य	होतटे	तटेवहा	लोकसभटेत	प्रतयटेक	द््वभागाची	
मागणी	 मतदाना	 करीता	 प्र्ततु	 कटे ली	 जातटे.	 या्वटेळी	 ससंद	 सद्य	 तया	 द््वभागानटे	 कटे लटेलया	
मागणयांची	 तपशील्वार	 छाननी	 करतात,	 गैर्वाज्वी	 मागणयां्वर	 बोट	 ठटे्वतात,	 तया्वर	 चचा्य	
घड्ूवन	आणली	जातटे.	प्रसगंी	अशा	मागणया	नामंजूर	ही	कटे लया	जातात.	अथि्यसकंलपाचया	सदंभा्यत	
‘मागणी	्वरील	मतदाना’	सदंभा्यत	तया	द््वभागाचया	एकूण	कारभारा्वर	टीका	होऊ	शकतटे.	अशा	
पद्धतीची	टीका	्व	चचा्य	तया	-	तया	द््वभागा्वर	एक	प्रकारचटे	द्नयतं्रणाचटे	काय्यच	करीत	असतात.	
तयामळुटे 	 प्रशासन	 ससंद	 सद्यांनी	 कटे लटेलया	 सूचनांना	 गांभीया्यनटे	 घटेतात.	 भद््वष्यात	 आपलटे	
कोणतटेही	आद्थि्यक	वय्वहार	लोकसभटेनटे	घालून	द्दलटेलया	्ैविाद्नक	कसोटी्वर	उतरतात	्वा	नाही	
हटे	 तपासून	 पाहणयाची	 दक्ता	 तटे	 साततयानटे	 घटेतात.	 अशा	 पद्धतीनटे	 अथि्यसकंलपीय	 चचवेचया	
माधयमातून	कायदटेमंडळ	लोक	प्रशासना्वर	द्नयतं्रण	करू	शकतटे.

७. ससंदीय सनमतयामंाि्श त नियतं्रण: प्रशासना्वर	द्नयतं्रण	ठटे्वणयाचटे	प्रभा्वी	्व	काय्यक्म	माधयम	
महणून	ससंदीय	सद्मती	तंत्राचा	उललटेख	कटे ला	जातो.	ससंदटेकडून	्वटेळो्वटेळी	अनटेक	सद्मतयांची	
्थिापना	कटे ली	जातटे.	ससंदीय	सद्मतया	एक	प्रकारटे	प्रशासकीय	काया्यचटे	द्नरीक्ण	करत	असतात.	
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प्रशासनाचया	 एकूण	 काया्यची	आद्ण	 तयांचया	 द््वत्तीय	 बाबतींची	 चौकशी,	 तपासणी	 यासारखया	
बाबतींमिून	ससंदीय	 द्नयतं्रण	प्रभा्वी	करणयाचटे	काय्य	ससंदीय	सद्मतयांकडून	 द्नरतंरपणटे	चालू	
असतटे.	कायदटे	मंडळाचटे	ससंदीय	सद्मतया	मार््य त	होणारटे

द्नयतं्रण	हटे	प्रामखुयानटे	तीन	सं् थिांकडून	होतटे.	तया	तीन	सद्मतया	पढुील	प्रमाणटे	होत.	

१)	 सा्व्यजद्नक	लटेखा	सद्मती

२)	 अदंाज	सद्मती

३)	 आश्ासन	सद्मती

	 यावयद्तररक्त	ही	काही	सद्मतया	प्रशासकीय	 द्नयतं्रणात	महत््वाची	 भूद्मका	पार	 पाडतात.	 तया	
सद्मतया	पढुीलप्रमाणटे	होत.

१)	 सा्व्यजद्नक	उपकम	सद्मती

२)	 द्न्वटेदन	सद्मती

३)	 प्रदत्त	द््वद्िद्नयम	सद्मती	

४)	 अनसूुद्चत	जाती	जमाती	कलयाण	सद्मती	

५)	 खातटेद्नहाय	सललागार	सद्मतया

	 याद्श्वाय	 ्वटेळो्वटेळी	 सद्मतया	 ्थिापन	 करणयाचा	 अद्िकार	 ससंदटेस	आहटे.	 या	 सद्मतया	 तज्	
सद्यांचया	सहाययानटे	 प्रशासना्वर	कायदटे	 मंडळाचटे	 द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	करणयासाठी	 प्रयतन	
करतात.	

८. म्ालटेखापरीक्षकाचंटे अ््वाल: भारत	सरकारचटे	द्हशोब	ठटे्वणटे	्व	तया	द्हशोबांची	तपासणी	करणटे	
याकररता	भारतीय	सदं््विानाचया	कलम	१४८(१)	अन्वयटे	 महालटेखा	 परीक्क	्व	 द्नयतं्रकाची	
द्नद्म्यती	करणयात	आली	आहटे.	कटे लटेला	खच्य	योगय	आहटे	की	नाही	तयाप्रमाणटेच	प्रशासनानटे	खच्य	
करताना	सजु्पणा,	 इमानदारी,	काटकसर	यासारखया	 बाबतींकडटे	लक्	 द्दलटे	आहटे	की	 नाही	 हटे	
लटेखापरीक्णात	नमूद	कटे लटे	जातटे.	महालटेखा	परीक्क	आपलटे	अह्वाल	दर्वषगी	आदश्य	द्नकषांचया	
आिारटे	तयार	करतात.	हटे	अह्वाल	ससंदटेत	चचवेलाही	ठटे्वलटे	जातात.	या	अह्वालां्वरील	चचवेतून	
ससंद	सद्यांकडून	प्रशासनाचया	दोषां्वर	लक्	्वटेिलटे	जातटे.	खचा्य	सबंिंीचटे	खलुासटे	माद्गतलटे	
जातात.	 तयामळुटे 	 प्रशासनास	 या	 दृष्ीनटे	 सतक्य 	 राहणटे	 आ्वशयक	 ठरतटे.	 अशा	 पद्धतीनटे	 महा	
लटेखापरीक्कांनी	द्दलटेलया	अह्वालातून	ही	कायदटे	मंडळाचटे	प्रशासना्वरील	द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	
होतटे.	

९. प्रशासकीय सघंटि ्व सटे्वक ्वगा्शची निनचिती: प्रशासकीय	सघंटना	द्नद्चिती	्व	सटे्वक	्वगा्यची	
द्नद्चिती	 हटे	 प्रशासना्वरील	 ससंदीय	 द्नयतं्रणाचटे	 महत््वाचटे	 माधयम	 ठरतटे.	 सरकारचया	 नवयानटे	
आणणयात	आलटेलया	धयटेय	्व	िोरणांना	काय्यद्न्वत	करणयाकररता	सघंटना	्वा	सं् थिांची	द्नद्म्यती	
करणटे	आ्वशयक	असतटे.	अशा	सघंटनांची	द्नद्म्यती	करणयाचा	अद्िकार	हा	ससंदटेकडटे	बहुतांशी	
्वटेळा	 असतो.	 अशा	 पद्धती	 चया	 सघंटनटेतील	 प्रशासकीय	 ्वगा्यची	 रचना,	 पात्रता	 ्व	 सटे्वाशतगी	
ठरद््वणयाचा	अद्िकार	ही	ससंदटेकडटेच	असतो.	ससंदटेची	ही	सद्कयता	प्रशासना्वर	एक	प्रकारटे	
द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	करताना	द्दसतटे.	
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कायदटेमडंळ नियतं्रण मया्शदा: कायदटेमंडळ	हटे	जनतटेचया	सा्व्यभौमत्वाचटे	प्रद्तद्नद्ित्व	करतटे.	 तयामळुटे 	
स्ववोचच	सभा	कायदटे	मंडळाकडटे	असली	तरी	प्रशासकीय	द्नयतं्रणाचया	दृष्ीनटे	कायदटे	मंडळाचटे	द्नयतं्रण	
हटे	अप्रतयक्	््वरूपाचटे	असतटे.	कायदटेमंडळाचया	प्रशासकीय	द्नयतं्रणा्वर	तयामळुटे 	काही	मया्यदा	यटेतात.	
तयातील	काही	प्रमखु	मया्यदांची	मांडणी	पढुील	प्रमाणटे	करता	यटेईल.	

१. मनंत्रमडंळ पद्धती: ससंदीय	 शासन	 पद्धतीत	 मंद्त्रमंडळ	 हटे	 ्वा्त्व	 काय्यकारी	 सत्ता	 ्वापरत	
असतटे.	मंद्त्रमंडळाची	द्नद्म्यती	हटे	ससंदटेतील	सद्यांमिून	होतटे.	तयामळुटे 	मंद्त्रमंडळ	हटे	कायदटेमंडळ	
्व	 काय्यकारी	 मंडळाचटे	 एकाच	 ्वटेळी	 नटेततृ्वच	 नवहटे	 तर	 अद्िकारही	 ्वापरताना	 द्दसतात.	
मंद्त्रमंडळीय	पद्धती	ही	तयामळुटे 	कायदटे	मंडळाचया	प्रशासकीय	द्नयतं्रण	्वरील	एक	प्रमखु	मया्यदा	
ठरताना	द्दसतटे

२. प्रशासकीय काया्शची वयापकता: आिदु्नक	काळामधयटे	प्रशासकीय	काया्यची	वयापकता	प्रचडं	
प्रमाणात	द््व्तारली	आहटे.	प्रशासकीय	काया्य्वर	द्नयतं्रण	ठटे्वणयाकररता	र्ार	मोठ्या	कम्यचारी	
्वगा्यची	्व	तया	तया	क्टेत्रातील	कौशलय	तंत्र	अ्वगत	असलटेलया	तज्ांची	गरज	भासतटे.	या	दोनही	
बाबी	कायदटे	मंडळाकडटे	उपलबि	नसलयामळुटे 	कायदटे	मंडळाचटे	द्नयतं्रण	हटे	अप्रतयक्	्व	औपचाररक	
््वरूपा	परुतटे	मया्यद्दत	राहतात.	

३. पक्षीय सरकारची मया्शदा: ससंदीय	राजकारण	हटे	मूलतः	पक्ीय	राजकारण	झालटेलटे	आपणास	
द्दसतटे.	 प्रशासनाचटे	 द्नण्यय	 महणजटे	सत्तािारी	 राजकीय	पक्ाचटे	 द्नण्यय	असतात.	तटे	 चकुीचटे	 ्व	
र्सलटेलटे	असलटे	तरी	सत्तािारी	पक्ाचया	सद्यांकडून	तयाचटे	जोरदार	समथि्यन	कटे लटे	जातटे.	या	
समथि्यनापढुटे	 द््वरोिकांचा	आ्वाज	दाबला	जातो.	 तयामळुटे 	ससंदटेचटे	 प्रशासना्वरील	 द्नयतं्रणाची	
उद्दिष्	सर्ल	होऊ	शकत	नाही.	

४. ससंद सिासदाचंी उदासीिता: ससंदीय	 कामकाजात	 ससंद	 सद्यांची	 सजगता	 अतयतं	
महत््वाचा	 घटक	असतो.	 ससंदटेतील	 कामकाजात	 ससंद	 सद्यांनी	 द्टपणटे	 काढून,	 अभयास	
करून	सूचना	्वा	प्रश्	मांडणटे,	प्रश्ां्वर	चचा्य	करणटे	अपटेद्क्त	असतटे.	मात्र	प्रतयक्ात	ससंद	सद्य	
सभागहृात	चचा्य	करणटे	तर	दूरच	वहीप	काढलयाद्श्वाय	उपद््थित	राहताना	ही	 द्दसत	नाहीत.	
ससंद	सद्यांची	अनपुद््थिती,	उदासीनता	ही	प्रशासकीय	द्नयतं्रणाकररता	एक	मया्यदा	महणून	
पढुटे	आली	आहटे.

सारांश,	कायदटे	मंडळ	हटे	प्रशासना्वरील	 द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	करणयाचया	 वय्व्थिटेतील	एक	महत््वाचा	
घटक	असूनही	तया्वर	काही	प्रमखु	मया्यदा	द्नमा्यण	झालटेलया	द्दसतात.	या	स्वाांचा	सारासार	अभयास	
करून	 काही	 द््वचार्वतंांनी	 आपली	 मतटे	 यासदंभा्यत	 वयक्त	 कटे लटेली	 द्दसतात	 जी	 कायदटेमंडळाचया	
द्नयतं्रणास	 सदंभा्यत	 प्रामखुयानटे	 असमािानकारक	आहटेत.	 जसटे	 की	 पॉल	 अॅपलजी	 यांनी	 भारतीय	
प्रशासना	सदंभा्यत	आपलटे	मत	नोंद्वताना	महटलटे	आहटे	की,	 “भारतीय	ससंदटेचटे	लोक	प्रशासना्वरील	
द्नयतं्रण	हटे	 नकारातमक,	अतयाद्िक	्व	अकाय्यक्म	करणारटे	आहटे.”	 तर	 एल.	डी.	 ्वाईट	 वहाईट	यांनी	
कागँ्रटेसचया	सदंभा्यत	प्रशासकीय	 द्नयतं्रणा	सदंभा्यत	आपलटे	मत	नोंद्वताना	 महटलटे	आहटे,	 “अमटेररकन	
कागँ्रटेसचटे	 द्नयतं्रण	हटे	सदोष,	सद््वकर,	दमनकारी	बटेजबाबदार	असून	्वटेळ	्व	शक्तीचटे	 द्नरथि्यक	अपवयय	
करणारटे	आहटे.	”
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४.४ काय्शकारी मडंळाचटे नियतं्रण

प्रशासना्वर	काय्यकारी	मंडळाचटे	असणारटे	 द्नयतं्रण	हटे	अतंग्यत	 ््वरूपाचटे	 प्रतयक्	्व	प्रभा्वी	असतटे.	 हटे	
द्नयतं्रण	साततयपूण्य	्व	्थिायी	््वरूपाचटे	असतटे.	काय्यकारी	मंडळाचटे	प्रशासना्वरील	द्नयतं्रण	महणजटे	
दटेशाचा	स्व्यश्टेष्ठ	शासक	असतो,	जयाचयाकडटे	स्व्य	काय्यकारी	सत्ता	एक्वटलटेली	असतटे	अथि्वा	तयात	
द््वद्हत	असतटे	अशा	सत्तटेचटे	 द्नयतं्रण	काय्यकारी	 द्नयतं्रण	 महणून	ओळखलटे	जातटे.	 मंद्त्रमंडळ	हटे	सपूंण्य	
प्रशासना	कररता	जबाबदार	असतटे.	मंतयांचया	या	जबाबदारीमळुटेच	तया	जबाबदार	शासन	पद्धती	महणून	
ओळखलटे	 जातटे.	 तयातून	 मंतयांची	 जबाबदारी	 ्व	 मंद्त्रमंडळाची	 सयंकु्त	 जबाबदारी	 या	 दोन	 तत््वांचा	
पररणाम	ससंदीय	शासन	पद्धतीत	प्रशासना्वर	द्नयतं्रण	करणयाचया	वय्व्थिटे्वर	होतो.	ई.	एम.	गलॅडन	
महणतो	की,	“काय्यकारी	मंडळाचटे	तीन	महत््वाचटे	घटक	आहटेत.	जयाद्ारटे	सनदी	सटे्वकांचटे	द्नयतं्रण	होतटे	तटे	
राजकीय	 द्नदवेशन,	अदंाजपत्रकीय	पद्धती	्व	््वतंत्र	सघंटणटेकडून	कटे ली	जाणारी	कम्यचाऱयांची	भरती	
होत.	याद्श्वाय	काही	मदु्यांचया	आिारटे	काय्यकारी	मंडळाचटे	द्नयतं्रण	पढुील	मदुद््यांचया	आिारटे	अद्िक	
्पष्	करता	यटेईल.	

१. राजकीय नियतं्रण: कें द्ीय	 ्तरा्वरील	 पतंप्रिानाचया	 नटेततृ्वा	 खालील	 मंत्रीमंडळ	 ्व	 घटक	
राजयात	मखुयमंतयांचया	नटेततृ्वाखालील	मंद्त्रमंडळ	सामदु्हकररतया	सपूंण्य	प्रशासकीय	काया्यलाही	
जबाबदार	असतात.	प्रतयटेक	मंतयाकडटे	ठराद््वक	खातटे	सोपद््वलटेलटे	असतटे.	एकापटेक्ा	अद्िक	खाती	
सदु्धा	 सोप्वलटेली	 असू	 शकतात.	 द्श्वाय	 एकच	 खातयात	 द््वद््वि	 ््वरूपाची	 कायवे	 ही	 कटे ली	
जातात.	

	 मंद्त्रपररषद	शासनाची	िोरण	द्नद्म्यती,	खातयाचटे	द्नदवेशन,	द््वद््वि	खातयात	समन्वय	घडद््वणटे	्व	
स्व्य	खातयां्वर	द्नयतं्रण	करणटे	या	सारखया	कायाांकरीता	जबाबदार	असतटे.	मंद्त्रपररषदटेचया	दृष्ीनटे	
प्रशासन	वय्व्थिटेचटे	स्व्यच	बाबतीत	नटेततृ्व	करत	असतटे.	मंद्त्रमंडळ	अमंलबजा्वणी	द््वषयक	स्व्य	
काय्य	शासकीय	सनदी	सटे्वकांची	मदत	घटेऊनच	पूण्य	करीत	असतटे.	मंत्री	तया-तया	खातया	कररता	
जबाबदार	 असतात.	 तयामळुटे 	 प्रशासना्वर	 तटे	 सपंणु्य	 द्नयतं्रण	 करू	 शकतात.	 प्रशासनातील	
स्ववोचच	् थिान	मंतयांना	द्दलटे	जातटे.	तया	तलुनटेत	प्रशासनातील	सनदी	सटे्वक	अद्िकाऱयांचटे	् थिान	
दयुयम	््वरूपाचटे	असतटे.	

	 एकंदरीत	 मंद्त्रपररषद	 पद्धतीत	 मंत्री	 हा	 राजकीय	 प्रशासकाची	 भूद्मका	 एका	 परीनटे	 बजा्वीत	
असतो.	तयामळुटे 	तयाचटे	प्रशासना्वरील	द्नयतं्रण	दनैंद्दन	काया्य्वरील	द्नयतं्रण	ठरतटे.	तटे	प्रतयक्	्व	
प्रभा्वी	द्नयतं्रण	ठरतटे.	

२. अर्शसकंलपाची पद्धती: अथि्यसकंलपाचया	 माधयमातून	 लोकप्रशासनातील	 कोणतटेही	 खातटे	
काय्यकारी	मंडळाचया	द्नयतं्रणातून	सटूु	शकत	नाही.	कारण	अथि्यसकंलप	तयार	करतानाचा	स्व्य	
खातया्वर	आद्थि्यक	बिंनटे	द्नद्चित	कटे ली	जातात.	तयामळुटे 	द््वत्त	मंत्रालयाचया	समंतीद््वना	कोणतटेही	
काय्य	 हाती	घटेता	 यटेत	 नाही.	 द्श्वाय	प्रतयटेक	 द््वभागाचटे	सद्च्व	जयाप्रमाणटे	अथि्य	 मंत्रालयाकडून	
खचा्यकररता	 अनमुती	 घटेतात,	 तयाचप्रमाणटे	 खातयाअतंग्यत	 अद्िकाऱयांना	 आपला	 खातयाचया	
द्नयोद्जत	 खचा्य	 कररता	 आपलया	 खातटेप्रमखुाची	 समंती	 घया्वी	 लागतटे.	 प्रतयटेक	 खातयाचया	
द्हशोबाची	 तपासणी	 कटे ली	 जातटे	 ्व	 तया	 बाबतीत	 गैरप्रकार	 आढळून	 आलयास	 सबंदं्ित	
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अद्िकाऱयाद््वरोिात	 द्श्तभगंाची	 कार्वाई	 कटे ली	 जातटे.	 अशा	 प्रकारचया	 अथि्यसकंलपीय	
पद्धतीमळुटे 	काय्यकारी	मंडळ	प्रशासना्वर	प्रतयक्	द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	करताना	द्दसतटे.	

३. कम्शचारी िरती पद्धती: प्रशासनासाठी	आ्वशयक	असलटेला	कम्यचारी	्वग्य	 द्नयकु्त	करणयाचा	
अद्िकार	प्रतयक्ात	्व	्वा्त्वात	काय्यकारी	मंडळालाच	प्राप्त	झालटेला	असतो.	भारतात	१९७०	
पासून	कम्यचारी	प्रशासन	खातटे	द्नमा्यण	करणयात	आलटे	असून	शासनाचया	द््वद््वि	द््वभागातील	
कम्यचाऱयांची	भरती,	बदली,	पदोननती,	सटे्वा	द्नयम	इतयादी	सदंभा्यत	एक्वाकयता	आणणयाकररता	
हटे	खातटे	पद्धतशीर	काय्य	करीत	असतटे.	

	 शासनातील	मंत्री	िोरण	ठरद््वताना,	द्नण्यय	घटेताना	या	कामाकररता	तयांना	उचचश्टेणीचया	सनदी	
सटे्वकांचटे	सहकाय्य	लाभतटे.	परतं	ुसनदी	सटे्वकांची	भरती	मात्र	््वतंत्र	आयोगाकडून	कटे ली	जातटे.	
सािारणतः	 ्वय,	 पात्रता	 इतयादतींचया	आिारा्वर	 याची	 द्न्वड	 कटे ली	 जातटे.	आयोगानटे	 द्न्वड	
कटे लटेलया	 उमटेद्वाराची	 प्रशासनातील	 द्नयकु्ती	 काय्यकारी	 मंडळा	 द्ारटेच	 कटे ली	 जातटे.	 उचच	 ्व	
महत््वाची	 पदटे	 द्नयकु्त	करताना	काय्यकारी	 मंडळाला	 बरटेच	 ््वातंतय	असतटे.	सािारणतः	मंत्री	
आपलया	खातयांकररता	सद्च्व	्व	उपसद्च्व	अशी	पदटे	आपलयाच	मजगीप्रमाणटे	भरतात	्व	तयातूनही	
प्रशासना्वर	 द्नयतं्रण	 प्र्थिाद्पत	 करतात.	 द्श्वाय	 लोकसटे्वा	 आयोगानटे	 द्शर्ारस	 कटे लटेलया	
सटे्वकांना	नाकारणयाचा	अद्िकार	मंद्त्रमंडळास	असलयाकारणानटे	भरतीचया	पद्धती्वर	अदं्तमतः	
द्नयतं्रण	काय्यकारी	मंडळाचटेच	प्र्थिाद्पत	होतटे.	

	 याद्श्वाय	ही	काय्यकारी	मंडळाकडटे	सनदी	सटे्वकांची	बढती	्व	बदली,	सटे्वा	द्नयमा्वली,	सनदी	
सटे्वकांची	प्रद्शक्ण	कें द्टे	्थिापणटे,	तयांचटे	सचंालन	करणटे,	सनदी	सटे्वकांची	चौकशी	ला्वणटे,	तयांना	
द्शक्ा	दटेणटे	यासारखटे	अद्िकारही	प्राप्त	झालयामळुटे 	काय्यकारी	मंडळाचटे	प्रशासना्वरील	द्नयतं्रण	
अद्िक	प्रभा्वी	बनतटे.

४. प्रदत्तन्वनिनियम: प्रदत्तद््विीद्नयमन	 हा	 कायदटेमंडळाचा	 द््वशटेष	 अद्िकार	 आहटे.	
कायदटेमंडळाकडून	 कायदटे	 द्नद्म्यतीचा	 अद्िकार	 जया	 ्वटेळी	 काय्यकारी	 मंडळाकडटे	 यटेतो	 तटेवहा	
तयास	सािारणतः	प्रदत्तद््विीद्नयमन	असटे	सबंोिलटे	जातटे.	कायदटे	करणयाचा	अद्िकार	हा	मूलतः	
कायदटे	मंडळालाच	आहटे,	परतं	ुकायदटे	मंडळ	कायदटे	तयार	करत	असताना	तयाची	स्व्यसामानय	
रूपरटेषा	तयार	करत	असतटे.	 परतं	ु तयातील	बाबतींची	सद््व्तर	मांडणी	्व	कायदटेशीर	बारका्वटे	
ससंद	सद्यांचया	बऱयाच	्वटेळा	आ्वाकयाबाहटेरचटे	असतटे.	द्श्वाय	अद्ि्वटेशन	काळ	हा	अद्तशय	
कमी	 असतो.	 तयामळुटे 	 या	 सूक्म	 बाबतींमधयटे	 ससंद	 गुतूंन	 राहत	 नाही	 तर	 कायद्याची	 प्रतयक्	
अमंलबजा्वणी	 करणयाकररता	 लागणारटे	 द्नयम	 उपद्नयम	 बनद््वणयाचटे	 अद्िकार	 काय्यकारी	
मंडळाकडटे	 सपूुद्य	 कटे लटे	 जातात.	 हटे	 अद्िकार	 मूळ	 ््वरूपात	काय्यकारी	 मंडळाचटे	 नसतात.	 तटे	
कायदटेमंडळाकडून	प्रदान	कटे लटेलटे	असतात.	महणून	तयास	प्रदत्तद््विीद्नयमन	असटे	महटलटे	जातटे.	
अशा	पद्धतीनटे	प्रदत्तद््विीद्नयमन	तत्वांचया	माधयमातून	काय्यकारी	मंडळ	प्रशासना्वरील	द्नयतं्रण	
प्रतयक्ात	आणीत	असतटे.

५. अधयादटेश: अधयादटेश	 ्वा	 ्वटहुकूम	 जारी	 करणयाचा	 अद्िकार	 काय्यकारी	 प्रमखुास	 असतो.	
कायदटे	 मंडळाचटे	 अद्ि्वटेशन	 चालू	 नसटेल	अशा	 काळात	 कायदटे	 करणयाची	 भूद्मका	 काय्यकारी	
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प्रमखुाकडून	बजा्वली	जातटे.	हा	अद्िकार	सािारणतः	तटेवहाच	्वापरला	जातो	जया्वटेळी	कायद्याची	
तातडीची	गरज	असटेल	्व	कायदटे	मंडळाचटे	अद्ि्वटेशन	चालू	नसटेल	तर	राष्ट्प्रमखु	अधयादटेश	जारी	
करू	शकतात.	सदं््विानात	या	अधयादटेशाचटे	् पष्ीकरण	्वा	समथि्यन	दटेणयाची	सक्ती	राष्ट्	प्रमखुां्वर	
कटे लटेली	नसलयामळुटे 	राष्ट्पती	्वा	राजयपाल	आपापलया	अद्िकारक्टेत्रात	हा	अद्िकार	््वतंत्रपणटे	
काया्यद्न्वत	 करू	 शकतात.	 कोणतयाही	 नयायालयामधयटे	 यासदंभा्यत	 दाद	 मागता	 यटेऊ	 शकत	
नाही.	 या	 अधयादटेशाचा	 काला्विी	 मात्र	 अद्िकात	 अद्िक	 सहा	 मद्हनटे	 ्व	 कायदटे	 मंडळाचटे	
अद्ि्वटेशन	चालू	झालयापासून	सहा	आठ्वडटे	राहू	शकतो.	कायदटे	मंडळानटे	या	अधयादटेशास	मंजरुी	
द्दली	तर	या	अधयादटेशाचटे	कायद्यात	रुपांतर	होतटे.	अशा	पद्धतीनटे	अधयादटेशाचया	माधयमातूनही	
काय्यकारी	मंडळ	प्रशासना्वर	द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	करताना	द्दसतटे.

६. कायदटेमडंळ ्व लोकप्रशासि यातील दु्वा: लोकप्रशासन	्व	कायदटेमंडळ	यातील	द्ुवा	महणून	
काय्यकारी	 मंडळास	जी	 भूद्मका	प्राप्त	झाली	आहटे	 तयातूनही	काय्यकारी	 मंडळास	प्रशासना्वर	
द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	करणयाची	सिंी	प्राप्त	होताना	द्दसतटे.	लोकप्रशासनाचटे	उत्तरदाद्यत्व	प्रतयक्ात	
काय्य	 पाद्लकटे स	असतटे	्व	काय्यपाद्लका	कायदटे	मंडळास	उत्तरदायी	असतटे.	 तयामळुटे 	आपलया	
उत्तरदाद्यत्वाची	 भूद्मका	 सांभाळणयाकरीता	 काय्यकारी	 मंडळास	 लोक	 प्रशासनाचया	 स्व्य	
कामकाजा्वर	 दटेखरटेख	 ठटे्वा्वी	 लागतटे.	 लोक	 प्रशासनाचया	 स्व्य	 कामकाजाची	 माद्हती	 कायदटे	
मंडळास	घया्वी	लागतटे.	या	जबाबदारीचया	पालनातूनच	काय्यकारी	मंडळाचटे	प्रशासना्वर	द्नयतं्रण	
प्र्थिाद्पत	होत	असतटे.

सारांश,	काय्यकारी	मंडळ	हटे	प्रशासना्वर	द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	करणयात	महत््वाची	भूद्मका	पार	पाडतटे.	
काय्यकारी	मंडळाचटे	द्नयतं्रण	हटे	सतत	चालणारटे	्थिायी	््वरूपाचटे	द्नयतं्रण	आहटे.	या	द्नयतं्रणात	्वररष्ठ	
अद्िकारी	आपलया	कद्नष्ठ	अद्िकारी	्वा	कम्यचाऱयांना	तयांचया	अकाय्यक्मतटेबदिल	जाब	द््वचारू	शकतात	
्व	तयांना	योगय	ती	द्शक्ा	दटेणयाचा	अद्िकार	दटेखील	्वररष्ठांना	असतो.	तयामळुटे 	प्रशासनात	स्व्य	्तरा्वर	
काय्य	करणारटे	अद्िकारी	्व	कम्यचारी	जबाबदारीची	जाणी्व	ठटे्ूवन	आपलटे	काय्य	करीत	असतात.	प्रो.	द्नग्रो	
काय्यकारी	मंडळाचटे	द्नयतं्रणाचटे	महत्व	द््वशद	करताना	महणतात,	“काय्यकारी	मंडळाचटे	लोक	प्रशासना्वरील	
द्नयतं्रण	याकररता	महत््वाचटे	ठरतटे	की	तयामळुटे 	एक	प्रकारटे	सकारातमक	द््वकास	सािणयासाठी	सरुद्क्तता	
्व	दजा्य	 द्नमा्यण	होतो.”	प्रो.	द्नग्रो	पढुटे	महणतात,	“कोणतयाही	्तरा्वर	प्रशासन	कृती	करताना	अगदी	
ज्वळचटे	्व	प्रभा्वी	द्नयतं्रण	काय्यकारी	मंडळाकडूनच	पार	पाडलटे	जातटे”.	एकंदरीत	काय्यकारी	मंडळाचटे	
प्रशासना्वरील	द्नयतं्रण	हटे	प्रतयक्	्व	प्रभा्वी	््वरूपाचटे	असतटे	या	द्नष्कषा्यप्रत	आपण	यटेतो.

४.५ नयायपानलकटे चटे नियतं्रण

प्रशासना्वरील	 नयायालयीन	 द्नयतं्रण	 महणजटे	 प्रशासकीय	 अद्िकाऱयाचया	 कृतयाची	 कायदटेशीरता	
तपासणयाचा	 नयायालयाचा	 द््वशटेष	 अद्िकार	 होय.	 नयायालयीन	 द्नयतं्रणाचया	 माधयमातून	 अनयाय	
झालटेलया	 वयक्तीस	 आपलया्वर	 अनयाय	 करणाऱया	 लोकसटे्वकांद््वरोिात	 द्द्वाणी	 ्व	 गनुहटेगारी	 दा्वटे	
नयायालयात	 दाखल	 करणयाचा	 अद्िकार	 प्राप्त	 होतो.	 सामानय	 नागररक	 जया	 ्वटेळी	आपलया्वरील	
अनयायाद््वरोिात	दाद	मागणयाकररता	नयायपाद्लकटे कडटे	जातो	तया्वटेळी	नयायपाद्लका	सनदी	सटे्वकांची	
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कृतीची	 कायदटेशीरता	 तपासत	 असतटे.	 प्रशासकाची	 कृती	 ही	 बटेकायदटेशीर	 आढळून	 आली	 तर	
नयायपाद्लका	तया	सनदी	सटे्वकास	दडं	्व	द्शक्ा	ठोठा्ूव	शकतटे.	अशा	पद्धतीनटे	नयायालयीन	द्नयतं्रणाचया	
या	माधयमातून	नागररकां्वर	होणाऱया	अनयायासही	आळा	बसतो.	नागररकांचटे	अद्िकारही	अबाद्ित	
राहतात	्व	प्रशासन	वय्व्थिटे्वर	द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	कटे लटे	जातटे.

नयाय	पाद्लकटे चया	प्रशासना्वरील	द्नयतं्रणाचटे	महत्व	ही	कायदटेमंडळ	्व	काय्यकारी	मंडळाचया	द्नयतं्रणा	
इतकटे च	महत््वाचटे	मानलटे	जातटे.	कायदटेमंडळ	्व	काय्यकारीमंडळ	प्रशासनाचटे	िोरण	्व	खच्य	या्वर	द्नयतं्रण	
करतटे	तर	नयायपाद्लका	तयाची	कायदटेशीरता	तपासतटे.	तयामळुटे 	एक	प्रकारटे	प्रशासकीय	कृती	सवुय्वद््थित	
्व	 पूण्य	 होणयाची	 हमी	 नयायमंडळाचया	 द्नयतं्रणातून	प्राप्त	 होतटे.	 नयायालयीन	 द्नयतं्रणाची	 वयाप्ती	 मात्र	
कायदटेमंडळ	्व	काय्यकारी	मंडळाचया	तलुनटेत	मया्यद्दत	आहटे	असटे	जाण्वतटे.	कारण	नयाय	मंडळ	् ्वतःहून	
प्रशासनाचया	काया्यत	दखल	दटेऊ	शकत	नाही.	नयायमंडळाचा	प्रशासनात	ह्तक्टेप	तटेवहाच	घडून	यटेऊ	
शकतो	जया्वटेळी	तया	सदंभा्यची	मागणी	तयांचयाकडटे	यटेतटे.	तयामळुटे 	नयाय	मंडळास	प्रशासनाचया	सरसकट	
बाबतींसदंभा्यत	ह्तक्टेप	करता	यटेत	नाही.	सािारणतः	नयायपाद्लका	नागररकांचटे	हकक	्व	््वातंतयाचटे	
रक्ण	 करणयाकरता,	 नागररकांचया	 तकारीचटे	 द्न्वारण	 करणयाकरता,	 प्रशासकीय	 भ्रष्ाचार	
थिांब्वणयाकरीता,	सदं््विान,	कायदा,	द्नयम	इतयादतींचा	अथि्य	ला्वणयासदंभा्यत	नयायपाद्लका	प्रशासन	
काया्यत	ह्तक्टेप	करू	शकतटे.

िागररकािंा तक्ार करणयाचटे अनिकार:

नाय	मंडळाकडटे	दाद	मागणयाकररता	नागररक	सािारणतः	पढुील	आिार	घटेऊ	शकतात.	

१. काय्श क्षटेत्राचा अिा्व: प्रतयटेक	अद्िकाऱयाचटे	प्रशासनातील	अद्िकारक्टेत्र	तयास	प्राप्त	झालटेलया	
अद्िकारानसुार	 द्नद्चित	कटे लटे	जातटे.	 तयाच	बरोबर	तयाचटे	अद्िकार	्वापरणयाचटे	भौगोद्लक	क्टेत्र	
दटेखील	द्निा्यररत	कटे लटेलटे	असतटे.	तयामळुटे 	तयांना	आपलया	अद्िकार	क्टेत्राचया	सीमा	ओलांडता	
यटेत	नाही.	जर	एखाद्या	प्रशासकाकडून	अशा	काय्यकक्ा	ओलांडणयाची	कृती	घडून	आली	असटेल	
तर	तटे	काय्य	तयाचया	अद्िकारा	बाहटेरील	आहटे	महणून	नयायालयाकडून	तटे	काय्य	रदि	कटे लटे	जातटे.	तटे	
काय्य	बटेकायदटेशीर	असलयाचटे	नाय	पाद्लकटे कडून	जाहीर	कटे लटे	जातटे.	उदा.	भारतीय	सदं््विानात	
असटे	नमूद	करणयात	आलटे	आहटे	की,	भारतातील	कोणतयाही	सनदी	सटे्वकाला	बडतर््य 	करणयाचा	
अद्िकार	 तयास	 द्नयकु्त	 करणाऱया	 अद्िकाऱयापटेक्ा	 कोणतयाही	 बाबतीत	 कद्नष्ठ	 असणाऱया	
वयक्तीस	असता	कामा	नयटे.	जसटे	की	आय.	ए.	एस.	अद्िकाऱयास	भारताचया	राष्ट्पती	कडून	
द्नयकु्ती	पत्र	प्राप्त	होतटे	होत	असतटे.	 तयामळुटे 	राजयपाल	आयएएस	अद्िकाऱयांना	बडतर््य 	करू	
शकत	नाहीत.

२. कायद्ाचा चुकीचा अर्श: सनदी	सटे्वकांकडून	जर	कायद्याचा	चकुीचा	अथि्य	ला्ूवन	कृती	कटे ली	
गटेली	असटेल	्वा	एखादा	द्नण्यय	घटेतला	गटेला	असटेल	तर	अशा	्वटेळी	तया	चकुीचया	अथिा्यमळुटे 	जया	
नागररकां्वर	अनयाय	होतो	आहटे	्वा	झाला	आहटे	अशी	वयक्ती	नयाय	पाद्लकटे कडटे	दाद	मागू	शकतटे	
्व	 नयाय	 पाद्लका	 तया	 सनदी	 सटे्वकांनी	 घटेतलटेला	 द्नण्यय	 तयांचया	 कायद्याचया	 चकुीचया	
आकलना्वर	आिारलटेला	आहटे	की	नाही	तपासून	पाहतटे	्व	तो	चकुीचा	अथि्य	असटेल	तर	तो	द्नण्यय	
रदि	ही	करू	शकतटे.
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३. तथयशोििातील चूक: प्रशासकाकडून	काही्वटेळा	तथय	शोिणयात	चूक	होतटे	्व	तयांचयाकडून	
तयाची	उपटेक्ा	होतटे.	तयामळुटे 	प्रशासक	चकुीचया	गहृीत	तत्वां्वर	आिारलटेलया	माद्हतीचा	उपयोग	
करून	काय्यपूतगी	 करणयाचा	 प्रयतन	करतात.	 परतं	ु अशा	 कृतयामळुटे 	 अनटेक	 नागररक	अनयाया	
खाली	भरडलटे	जातात.	तटेवहा	अशा	पररद््थितीत	नागररकांकडटे	नयाय	पाद्लकटे कडटे	जाणयाद्श्वाय	
दसुरा	पया्यय	रहात	नाही.	तयामळुटे 	तथयशोिनातील	चूक	हा	नागररकांना	नयायालयाकडटे	दाद	
मागणयाचा	एक	आिार	ठरतो

४. प्रानिकाराचा दुरुपयोग: प्रशासकानटे	 आपलया	 पदाचा	 ्वापर	 ्ैवयद्क्तक	 कारणानटे,	 सडुाचया	
भा्वनटेतून	कटे ला	असटेल	तर	अशा	्वटेळी	बाद्ित	वयक्ती	्वा	नागररक	तयाद््वरोिात	नयाय	पाद्लकटे कडटे	
दाद	मागू	शकतो.	नयाय	पाद्लका	तयाची	तपासणी	करून	प्रशासकाला	द्शक्ाही	दटेऊ	शकतटे.

५. चुकीची प्रनक्या : प्रतयटेक	लोकसटे्वकास	आपलटे	कत्यवय	एका	द््वद्शष्	पद्धतीनटे	पार	पाडा्वटे	लागत	
असतटे.	मात्र	एखाद्या	प्रशासकानटे	चकुीची	प्रद्कया	अगंीकारली	्वा	अ्वलंद्बली	असटेल	तर	तया्वर	
आक्टेप	 घटेणयाचा	 अद्िकार	 नागररकांना	 प्राप्त	 असतो.	 उदा.	 प्रशासकीय	 सटे्वटेतून	 एखाद्या	
कम्यचाऱयास	बडतर््य 	करा्वयाचटे	असलयास	तया्वर	बडतर्गीची	काय्य्वाही	करणयापू्वगी	तयाचया्वर	
लादलटेलया	आरोपांचटे	सूचना	पत्र	दटेणटे	आ्वशयक	असतटे	्व	अशी	सूचना	न	दटेता	एखाद्या	्वररष्ठ	
अद्िकाऱयानटे	कम्यचाऱयास	सटे्वटेतून	काढून	टाकलयास	हटे	प्रकरण	नयाय	पाद्लकटे कडून	कायद्याचया	
दृष्ीनटे	रदि	ठरद््वलटे	जातटे.

सािारणतः	्वरील	पररद््थितीत	नागररक	प्रशासनापासून	आपलटे	सरंक्ण	करणयाकररता	नयायालयात	
जाऊ	शकतात.

नयायालयीि नियतं्रणाची साििटे:

प्रशासकीय	 अद्िकाऱयांकडून	 जर	 नागररकां्वर	 अनयाय	 झाला	 तर	 तो	 अनयाय	 दूर	 करणयाकररता	
कायदटेशीर	उपाय	महणून	प्रामखुयानटे	दोन	पद्धती	अगंीकारलया	जातात.	एक	महणजटे	कायद्याचटे	अद्िराजय	
्व	दसुरी	पद्धती	महणजटे	प्रशासकीय	कायदा.	सामानय	नागररकांकररता	्वटेगळा	कायदा	्व	प्रशासकांकरीता	
्वटेगळा	कायदा	अशी	पद्धती	जया	द्ठकाणी	प्रचद्लत	असतटे	तयास	प्रशासकीय	कायदा	पद्धती	असटे	महटलटे	
जातटे.	ही	पद्धती	फ्ानस	या	दटेशात	प्रचद्लत	आहटे.	तर	जो	कायदा	स्व्य	नागरीकांकररता	समान	पद्धतीनटे	
लागू	होतो,	कायद्यासमोर	कोणतयाही	आिारा्वर	भटेद	कटे ला	जात	नाही,	तयास	कायद्याचटे	राजय	असटे	
महटलटे	जातटे.	भारतीय	सदं््विानानटे	कायद्याचटे	राजय	ही	पद्धती	् ्वीकारलटेली	आहटे.	भारतीय	सदं््विानाचया	
कलम	३००	अन्वयटे	सामानय	नागररकांना	कें द्	सरकार	्वा	घटक	राजय	सरकार	द््वरोिातही	खटला	
दाखल	करणयाचा	अद्िकार	प्राप्त	झाला	आहटे.	नयायालयानटे	प्रशासकीय	द्नयतं्रणासाठी	पढुील	पाचमागगी	
कटे लटेली	आढळतात.	तयाची	मांडणी	पढुील	प्रमाणटे	करता	यटेईल.

i. बदंी प्रतयक्षीकरण : एखाद्या	 वयक्तीस	कटे लटेली	 अटक	कायदटेशीर	आहटे	 द्कं्वा	 नाही	 नाही	 हटे	
ठरद््वणयासाठी	अटक	कटे लटेलया	वयक्ती	नयायालयात	हजर	करा	असा	आदटेश	नयायालयाकडून	
द्मळ्वणटे	 महणजटे	 बदंी	 प्रतयक्ीकरण	 होय.	 जर	 एखाद्या	 वयक्तीस	 बटेकायदटेशीरररतया	 अटकटे त	
ठटे्वणयात	आलटेलटे	 असटेल	 तर	 नयायालय	 तयासदंभा्यत	 प्रशासनाला	आदटेश	 दटेतटे	 ्व	 तयाप्रमाणटे	
नयायालयात	 पोहोचणयाचा	 प्र्वासाचा	 ्वटेळ	अप्वाद	करून	२४	तासांचया	आत	 तया	 वयक्तीस	
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नयायालयात	हजर	कटे लटे	जातटे.	तयामळुटे 	कोणतयाही	वयक्तीस	प्रशासनाला	द््वनाकारण	बदंी	करता	
यटेत	नाही.	बदंी	प्रतयक्ीकरणाचा	माग्य	तयामळुटे 	नयायपाद्लकटे चटे	प्रशासना्वरील	द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	
करतो

ii. परमादटेश: प्रशासकीय	अद्िकाऱयांकडून	काय्य	करताना	कुचराई	झालयास	्वा	तयानटे	कायद्यानटे	
ठर्ूवन	 द्दलयाप्रमाणटे	 कत्यवय	 पालन	 नकार	 द्दलयामळुटे 	 वयक्ती्वर	 अनयाय	 होत	 असटेल	 तर	
प्रशासकीय	 अद्िकाऱयानटे	 आपलटे	 कत्यवय	 पालन	 करा्वटे	 याकररता	 या	 आदटेशानटे	 नयायालय	
प्रशासकीय	 अद्िकाऱयास	 कत्यवय	 करणयास	 भाग	 पाडू	 शकतटे.	 नयायालयाद्ारटे	 वयक्ती	 ्वरील	
अनयाय	दूर	करणयाचा	तो	एक	प्रभा्वी	माग्य	ठरतो.

iii. प्रनतषटेि: नागररकांना	 ्वररष्ठ	 नयायालयाकडून	 कद्नष्ठ	 नयायालयाचटे	 नयायालयातील	 एखादा	
खटला	चालद््वणयातकरीता	बदंी	आणणयाकरता	प्रद्तषटेि	अज्य	उपयकु्त	ठरतो.	काही	कारणा्त्व	
कद्नष्ठ	नयायालयात	द्नयमानसुार	काम	चाल्वलटे	जात	नाही	असटे	नागररकास	्वाटलटे	्व	तयामळुटे 	
तयात	नकुसान	पोहोचटेल	असटे	्वाटलटे	तर	तो	्वररष्ठ	नयायालयात	प्रद्तषटेिचा	अज्य	करतो.	तो	अज्य	
मंजूर	 झालयास	 ्वररष्ठ	 कोट्य 	 कद्नष्ठ	 कोटा्यतील	 कामकाज	 थिांब्वणयाचा	आदटेश	 दटेतटे.	 प्रद्तषटेि	
महणजटे	 मनाई	करणटे.	 नागररक	अशा	 प्रकारटे	 मनाईहुकूम	 द्मळू	 शकतात.	 प्रद्तषटेि	अज्य	कटे ्वळ	
नयायालयातील	 क्टेत्रापरुताच	 मया्यद्दत	 असतो.	 प्रशासकीय	 अद्िकाऱयाद््वरुद्ध	 मनाई	 हुकुम	
नयायालयाकडून	आणता	यटेतो	तयास	मनाई	आदटेश	असटे	महणतात.

iv. अनिकार पृच्ा: प्रशासनातील	अद्िकारी	आपली	पात्रता	्व	काय्यक्टेत्र	नसताना	अद्िकाराचा	
्वापर	 करतात.	 तयामळुटे 	 एखाद्या	 नागररकाचया	 हकका्वर	 प्रतयक्-अप्रतयक्	 अद्तकमण	 होऊ	
शकतटे.	 अशा	 पररद््थितीत	 एखाद्या	 अद्िकाऱयानटे	 आपलया	 अद्िकाराचा	 ्वापर	 कोणतया	
आिारा्वर	कटे ला	याची	द््वचारणा	करणयाचा	अद्िकार	अद्िकार	पचृछा	अद्िकारातून	प्राप्त	होतो.	

v. उतप्रटेषण: उतप्रटेषण	महणजटे	्वरती	प्रटेद्षत	करणटे.	कद्नष्ठ	नयायालयात	चालद््वला	जात	असलटेला	
खटला	्वररष्ठ	नयायालयात	चालद््वणयासाठी	पाठ्वणयात	या्वा	आदटेश	्वररष्ठ	नयायालयाकडून	
कद्नष्ठ	नयायालयासाठी	एखाद्या	नागररकास	द्मळ्वता	यटेतो	याला	उतप्रटेषण	द्मळ्वणटे	असटे	महटलटे	
जातटे.	 अशा	 पररद््थितीत	 कद्नष्ठ	 नयायालयातील	 सबंदं्ित	 खटलयाची	 स्व्य	 कागदपत्रटे	 ्वररष्ठ	
नयायालयात	मागून	घटेतली	जातात.	

एकंदरीत	प्रशासना्वरील	द्नयतं्रणाकररता	नयायपाद्लका	या	पाच	सािनांचा	्वापर	करतटे.	नागररकांना	
नयाय	 दटेणटे	 ्व	 प्रशासना्वर	 द्नयतं्रण	 प्र्थिाद्पत	 करणटे	 या	 दोनही	 उद्दिष्ांना	 साधयकरणया	 कररता	 हटे	
घटनातमक	उपाय	योजनटेचया	तरतदुी	उपयकु्त	ठरताना	द्दसतात.

नयाय मडंळाचया प्रशासकीय यतं्रणा ्वरील मया्शदा:

नयायालयीन	द्नयतं्रणास	काही	मया्यदाही	पडलटेलया	द्दसतात.	तयातील	काही	प्रमखु	मया्यदांची	मांडणी	
पढुीलप्रमाणटे	करता	यटेईल.

i. सनं्विािातमक ्व कायदटेशीर मया्शदा: भारतीय	सदं््विानानटे	 नयायपाद्लकटे चटे	काय्यक्टेत्र	 द्नद्चित	
कटे लटेलटे	 आहटे.	 तयामळुटे 	 तयाबाहटेर	 नयाय	 पाद्लकटे स	 ह्तक्टेप	 करता	 यटेत	 नाही.	 द्श्वाय	 ससंद	
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्वटेळो्वटेळी	कायदटे	करून	नयायालयीन	ह्तक्टेपास	अनटेक	क्टेत्रांबाबत	प्रद्तबिं	करतानाही	आढळतटे.	
तयामळुटे 	 सदं््विाद्नक	 तरतदुी	 ्व	 कायद्यानटे	 टाकलटेलया	 मया्यदा	 नयायालयाचया	 प्रशासकीय	
द्नयतं्रणा्वर	मया्यदा	टाकतांना	द्दसतात.	

ii. नयायालयीि पुढाकारास ्वा्व िा्ी: नयायालयाचया	प्रशासकीय	द्नयतं्रणा्वरील	ही	एक	प्रमखु	
मया्यदा	ठरतटे.	नयायालय	््वतः	हो्ूवन	याबाबत	पढुाकार	घटेऊ	शकत	नाही	तर	जया	वयक्ती्वर	
अनयाय	झाला	आहटे	तयांनटे	्वा	तयाचया	्वतीनटे	कोणी	नयायालयाकडटे	दाद	मागणटे	आ्वशयक	असतटे.	
तरच	नयायपाद्लका	तयात	ह्तक्टेप	करू	शकतटे.	

iii. प्रदीघ्श प्रनक्या: नयाद्यक	प्रशासकीय	द्नयतं्रणातील	हा	एक	महत््वाचा	दोष	ठरतो.	नयायालयीन	
प्रद्कयटेत	लागणारा	्वटेळ,	पैसा	्व	गुतंागुतं	ए्वढी	असतटे	की	रोगापटेक्ा	इलाज	भयकंर	महणणयाची	
्वटेळ	याद्चकाकतया्य	्वर	यटेऊ	शकतटे.	 महणून	 ‘शहाणयानटे	कोटा्यची	पायरी	चढू	नयटे’	असटे	 महटलटे	
जातटे.

iv. नयायप्रनक्यटेचया मया्शदा: नयाद्यक	प्रद्कयांचटे	तांद्त्रक	््वरूप,	मखुय	नयायवय्व्थिटेद्श्वाय	इतर	
नयायप्रद्कयटेत	तो	खटला	चाल्वणटे	्व	 तयानंतर	मखुय	नयायालयीन	प्रद्कयटेत	याद्चका	्व	दा्वा	
दाखल	करणटे	या	प्रद्कयटेचटे	् ्वरूप	ही	खद्च्यक	्व	तांद्त्रक	असलयाकारणानटे	प्रशासकीय	द्नयतं्रणा्वर	
मोठ्या	मया्यदा	पडताना	द्दसतात.	

एकंदरीत	भारतीय	 नयायवय्व्थिा	ही	प्रशासकीय	यतं्रणटे्वरील	 द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	करणारी	महत्वाची	
वय्व्थिा	आहटे.	नयायालयीन	द्नयतं्रणामळुटे 	सदं््विानाचटे	पाद््वतय	्व	नागररकांचटे	हककही	सरुद्क्त	राहतात	
्व	बांिील	्व	उत्तरदायी	प्रशासकीय	वय्व्थिा	काया्यद्न्वत	होणयास	मदत	होतटे.

४.६ लोकपाल ्व लोकायुक्त

प्रशासनाचया	 कृती	 द््वरुद्ध	 ्व	 द्नण्ययाद््वरुद्ध	 नागररकांचया	 तकारी	 ऐकणयासाठी	 ्व	 तयांचटे	 द्न्वारण	
करणयासाठी	 द्नयकु्त	कटे लटेलया	शासकीय	अद्िकाऱयास	 ‘लोकपाल’	असटे	सबंोिलटे	जातटे.	 प्रशासकीय	
भ्रष्ाचारा्वर	 द्नयतं्रण	 प्र्थिाद्पत	 करणयासाठी	 जगभरात	 लोकशाही	 दटेशांमधयटे	 जी	 आदंोलनटे	 झाली	
तयातून	एक	माग्य	महणून	‘लोकपाल’	या	वय्व्थिटेकडटे	आशटेनटे	पाद्हलटे	जातटे.	जागद्तक	सदंभा्यत	लोकपाल	
या	वय्व्थिटेचा	््वीकार	करणारटे	प्रथिम	राष्ट्	महणून	््वीडन	यादटेशाचा	उललटेख	कटे ला	जातो.	भारतातही	
लोकपाल	 वय्व्थिटेचटे	 द्तचा	आग्रह	१९९०	 चया	 दशकापासून	 त्रीव्र	झालटेला	 द्दसतो.	 २०१८	साली	
यासदंभा्यत	भारतभर	मोठटे	आदंोलन	झालटे.	या	आदंोलनानटे	द्नमा्यण	कटे लटेलया	सत्ता	द््वरोिी	्वाता्वरणातूनच	
२०१९	साली	सत्तांतर	ही	घडून	आलटे.	तरीही	जनआदंोलनास	अपटेद्क्त	असलटेलटे	जनलोकपाल	बील	
अद्यापही	 पाररत	 होऊ	शकलटेलटे	 नाही.	 या	 दृष्ीनटे	 लोकपाल	 ्व	लोकायकु्त	 या	 वय्व्थिांचा	 ्व	 पदांचा	
अभयास	करणटे	आ्वशयक	ठरतटे.

लोकपाल पदाचा जागनतक इनत्ास / न्वकास : भारतासह	जगभरातील	बहुतांश	दटेशांनी	‘लोकपाल’	
या	वय्व्थिटेचटे	महत््व	्व	आ्वशयकता	आज	मानय	कटे लटेली	द्दसतटे.	या	दृष्ीनटे	लोकपाल	हटे	पद	जगभरात	
कसटे	 द््वकद्सत	 होत	 गटेलटे	 याचाही	 आढा्वा	 घटेणटे	 आ्वशयक	 ठरतटे.	 लोकपाल	 पदास	 इंग्रजी	 भाषटेत	
Ombudsman	(ऑमबडु्मन)	हा	शबद	योजला	जातो.	आपण	आपलया	सोयीकरता	लोकपाल	हा	शबद	
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या	द््व्वटेचनात	योजतो	आहोत.	लोकपाल	या	सकंलपनटेचा	उगम	प्रथिम	््वीडन	या	दटेशात	झाला.	तयामळुटे 	
््वीडनला	लोकल	पदाची	जननी	राष्ट्	सबंोिलटे	जातटे.	नयायपाद्लका	्व	ततसम	सं् थिा	कडून	जनतटेचया	
गाऱहाणयांचटे,	तकारतींचटे	द्न्वारण	होऊ	शकत	नाही	ही	बाब	लक्ात	आलयानंतर	््वीडन	कायदटे	मंडळानटे	
‘ऑमबडु्मन’	 या	 अद्िकाऱयाची	 नटेमणूक	 कटे ली.	 अठरावया	 शतकाचया	 सरुु्वातीस	 ््वीडन	 मधयटे	
लोकपाल	ही	सं् थिा	सरुू	झाली.	१७१३	साली	या	पदास	र््ट्य	चानसटेलर	ऑर्	जद््टस	असटे	सबंोिन	
्वापरणयात	 आलटे	 होतटे.	 १८०९	 साली	 तयास	 प्रथिम	 ‘ऑमबडु्मन’	 हटे	 सबंोिन	 ्वापरणयात	 आलटे.	
््वीडनमधयटे	लोकपाल	पदा्वर	द्नयकु्त	अद्िकाऱयाचा	काय्यकाळ	हा	चार	्वषा्यचा	असतो.	तयाच	वयक्तीची	
या	 पदा्वर	 दसुऱयांदा	 ही	 द्न्वड	करता	 यटेतटे.	 ््वीडन	मधयटे	 नागररक	्व	 सैद्नक	यांसबंिंीचया	 प्रश्ांची	
चौकशी	 करणयासाठी	 दोन	 ्वटेग्वटेगळटे 	 लोकपाल	 आहटेत.	 स्व्यसािारण	 नयायालय	 ्व	 प्रशासकीय	
नयायाद्िकरण	 यांनी	 द्दलटेलया	 द्नण्ययात	 लोकपाल	 र्टे रबदल	 करू	 शकत	 नाहीत.	 तटे	 शासनाचया	
कोणतयाही	द््वभागातून	माद्हती	मागू	शकतात,	कागदपत्रटे	तपासू	शकतात	तसटेच	तटे	शासकीय	अद्िकारी	
्व	नयायािीश	यांचया	काया्य्वर	दटेखरटेख	ठटे्ूव	शकतात.

््वीडन	नंतर	यरुोपातील	द्र्नलडँ,	नयझुीलंड,	डटेनमाक्य ,	इंगलंड	या	दटेशांमधयटे	ही	ऑमबडु्मनची	द्नयकु्ती	
करणयात	 आली.	 १९०९	 साली	 द्र्नलडँमधयटे,	 १९५३	 साली	 डटेनमाक्य मधयटे	 तर	 १९६१	 साली	
नयूझीलंडमधयटे	लोकपाल	पद	द्नमा्यण	करणयात	आलटे.	१९६३	साली	नॉ्ववे	मधयटेही	लोकपाल	पद	द्नमा्यण	
झालटे.	१९६७	मधयटे	द्रिटनमधयटे	पाल्यमेंटरी	कद्मशनर	(ससंदीय	आयकु्त)	हटे	पद	लोकपालचया	ितगी्वर	
द्नमा्यण	 करणयात	आलटे.	 द्रिटनमधयटे	 सर	 जॉन	 वहाईट	 यांचया	 नटेततृ्वाखालील	 एका	 सशंोिन	 गटानटे	
लोकपाल	पदासबंिंी	सशंोिन	करून	आपला	अह्वाल	‘द्सटीजन	अडँ	ऍडद्मद्न्ट्टेशन’	प्रद्सद्ध	करणयात	
आला	होता.	या	अह्वालात	द्रिटन	साठी	लोकपाल	पदाची	द्शर्ारस	करणयात	आली	होती.	तयाप्रमाणटे	
१९६७	साली	 द्रिटनमधयटे	 या	सदंभा्यतील	कायदा	समंत	करुन	पाल्यमेंटरी	कद्मशनर	 हटे	 पद	 द्नमा्यण	
करणयात	आलटे.	द्रिटनमधयटे	पाल्यमेंटरी	कद्मशनर	ची	द्नयकु्ती	ही	राजा	कडून	कटे ली	जातटे.	मात्र	तयास	
बरखा्त	करणयाचा	अद्िकार	हा	ससंदटेस	आहटे.	द्रिटनमधयटे	कें द्ीय	सूचना	आयोग,	लोकसटे्वा	आयोग	्व	
शासकीय	 मंत्रालय	 यांचया	 सदंभा्यत	 जनतटेकडून	 आलटेलया	 तकारीसबंिंी	 चौकशी	 ्व	 नयायद्न्वाडा	
करणयाचा	अद्िकार	पाल्यमेंटरी	कद्मशनरास	असतो.

याद्श्वाय	जम्यनी,	फ्ानस,	जापान,	सोद्वहएट	रद्शया	यासारखया	दटेशातही	लोकपाल	पदासारखया	सं् थिा	
काय्यरत	 झालटेलया	 द्दसतात.	 जसटे	 की	 फ्ानसमधयटे	 सनदी	 सटे्वकांद््वरोिातील	 नागररकांनी	 कटे लटेलया	
तकारतींचटे	 ्व	 आरोपांचटे	 द्नराकरण	 द््वशटेष	 प्रशासकीय	 नयायालयाद्ारटे	 कटे लटे	 जातटे.	 तटेथिटे	 प्रशासकीय	
नयायालयातील	स्ववोचच	नयायालय	महणून	राजय	पररषद	ही	सं् थिा	काय्य	करीत	असतटे.	तर	अमटेररकटे त	
अनयाय,	जलूुम,	भ्रष्ाचार	यापासून	नागररकांचया	अद्िकारांचटे	रक्ण	करणयाचटे	काय्य	कागँ्रटेसचया	चौकशी	
सद्मतीकडून	 पार	 पाडलटे	जातटे.	अमटेररकटे त	ऑमबडु्मन	सारखी	सं् थिा	काय्यरत	करणयात	आलटेली	
नाही.	सोद्वहएट	रद्शयात	प्रोकयरुटेटर	जनरल	कडून	कायद्याचटे	पालन	शासकीय	अद्िकाऱयाकडून	होतटे	
की	नाही	हटे	पाद्हलटे	जात	असटे.

सारांश	जगातील	अनटेक	 दटेशात	लोकपाल	 पदा	सारखी	 वय्व्थिा	काय्यरत	असून	ती	 राजयकतयाां्वर	
द्नयतं्रण	प्र्थिाद्पत	करणयाचटे	अद्िकारांचया	गैर्वापरापासून	परा्वतृ्त	करणयाचटे	्व	प्रशासनात	पारदश्यकता	
आणणयाचटे	काय्य	करतटे.
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४.७ िारतातील लोकपाल

भारतात	ऑमबडु्मन	सारखी	वय्व्थिा	असा्वी	असा	द््वचार	१९५९	साली	डॉकटर	सी.	डी.	दटेशमखु	
यांनी	मांडलटेला	 द्दसतो.	भारतीय	सदंभा्यत	लोकपाल	पदाची	आ्वशयकता	्व	महत्व	्व	महत््व	 द््वषय	
करून	तयांनी	या	पदाची	 द्नद्म्यती	करणयाचा	आग्रह	 वयक्त	कटे ला	होता.	भारतीय	ससंदटेत	यासबंिंीची	
मागणी	करणयाचटे	श्टेय	तातकालीन	खासदार	डॉ.	एल.	एम.	द्सघं्वी	यांना	जातटे.	डॉ.	एल.	एम.	द्सघं्वी	
यांनी	१९६८	मधयटे	लोकसभटेत	स्व्यप्रथिम	लोकपाल	पदाचा	प्रश्	उपद््थित	कटे ला.	भारतीय	प्रशासनात	
द्नमा्यण	होणारा	अनयाय,	भ्रष्ाचार,	लाचलचुपत,	पक्पातीपणा	यांना	प्रद्तबिं	घालणयासाठी	लोकपाल	
ही	सं् थिा	कशी	आ्वशयक	आहटे	याचटे	तयांनी	प्रभा्वी	प्रद्तपादन	कटे लटे	होतटे.	स्ववोचच	नयायालयाचटे	नया.	पी.	
वही.	 राजेंद्गडकर	 यांनीही	 लोकपालपदाची	आ्वशयकता	 प्रद्तपादन	 कटे ली	 होती.	 पररषद	 पातळी्वर	
लोकपाल	पदाचा	प्रथिम	उचचार	१९६२	साली	झाला.	१९६२	चया	अद्खल	भारतीय	कायदा	पररषदटेत	
भारतात	लोकपाल	ही	 वय्व्थिा	्थिापन	करणटे	गरजटेचटे	आहटे	अशी	मागणी	करणयात	आली.	१९६३	
साली	जयपूर	यटेथिटे	भरलटेलया	कागँ्रटेस	पक्ाचया	अद्ि्वटेशनात	पदं्डत	ज्वाहरलाल	नटेहरंूनी	ही	लोकपाल	
पदाचया	महत्वास	दजुोरा	 द्दला	्व	लोकपाल	्व	लोकायकु्त	पदांची	 द्नद्म्यती	करणयाचटे	 सूतो्वाच	कटे लटे.	
१९६६	साली	मोरारजी	दटेसाई	यांचया	अधयक्तटेखाली	्थिापन	झालटेलया	‘प्रशासकीय	सिुार’	आयोगानटे	
ऑमबडु्मन	पद्धतीचा	््वीकार	करा्वा	अशी	द्शर्ारस	कटे ली	होती.	या	सद्मतीनटे	यासदंभा्यत	कटे लटेलया	
प्रमखु	द्शर्ारशतींचा	आढा्वा	पढुील	प्रमाणटे	पढुील	प्रमाणटे	घटेता	यटेईल

१.	 मंत्री,	 सद्च्व,	 प्रशासकीय	 अद्िकारी	 यांचया	 काया्यद््वरुद्ध	 करणयात	 यटेणाऱया	 आरोपांची	 ्व	
तकारतींची	चौकशी	करणयाकररता	्व	तयासबंिंी	द्नण्यय	दटेणयाकररता	लोकपाल	्व	लोकायकु्त	यांची	
द्नयकु्ती	करणयात	या्वी.

२.	 लोकपाल	्व	लोकायकु्त	हटे	शासनाचया	तीनही	शाखा	पासून	््वतंत्र	्व	अलग	असा्वटेत.

३.	 लोकपाल	्व	लोकायकु्त	यांचटे	काय्य	अनौपचाररक	पद्धतीनटे	्व	गपु्त	पद्धतीनटे	झालटे	पाद्हजटे.

४.	 लोकपाल	्व	लोकायकु्त	ही	पदटे	स्व्यसािारणपणटे	नयायालयातील	नयायािीशाए्वढी	अद्िकाराची	
्व	महत््वाची	मानली	जा्वीत.	तयांचया	काया्यत	नयायालयानटे	कोणतयाही	प्रकारचा	ह्तक्टेप	करता	
कामा	नयटे.

५.	 लोकपाल	्व	लोकायकु्त	यांनी	आपलटे	काय्य	द्नष्पक्पातीपणटे,	द्न््वाथिगीपणटे	करा्वयास	ह्वटे.

६.	 लोकपाल	्व	लोकायकु्त	पदाची	द्नयकु्ती	करताना	राष्ट्पततींनी	पतंप्रिान,	स्ववोचच	नयायालयाचटे	
सरनयायािीश	्व	द््वरोिी	राजकीय	पक्ाचा	नटेता	यांचया	सललयानसुार	करा्वी.

७.	 लोकपालाचा	दजा्य	सरनयायािीशाए्वढा	असा्वा	तो	््वमजगीनटे	आपलया	पदाचा	राजीनामा	दटेऊ	
शकतो.	 तसटेच	 तयाचया	 गैर्वत्यनाचा	 मळुटे 	 तयास	 पदचयतु	 करा्वयाचटे	 झालटे	 तर	 स्ववोचच	
नयायालयातील	नयायािीशांना	जी	पद्धती	् ्वीकारली	जातटे	तयाच	पद्धतीनटे	तयास	पदचयतु	करा्वटे.

८.	 लोकपालाची	मदुत	पाच	्वषाांची	्वषा्यची	असा्वी	्व	पनुद्न्ययकु्तीची	पद्धती	अमलात	आणणयाचा	
अद्िकार	असा्वा.
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९.	 लोकपालांनी	आपला	अह्वाल	लोकसभटेत	सादर	करा्वा,	तर	लोकायकु्तांनी	तो	 द््विानसभटेत	
मांडा्वा.

१०.	 परराष्ट्	वय्वहाराशी	सबंदं्ित	असणाऱया	बाबी,	पासपोट्य ,	वयापार,	वय्वसाय,	सनदी	सटे्वकांची	
सटे्वाशतगी,	सममानदश्यक	पदवया	्व	परु्कार	इतयादी	सदंभा्यत	लोकपालास	चौकशी	करणयाचा	
अद्िकार	असता	कामा	नयटे.

याप्रमाणटे	नऊ	मटे	१९६८	मधयटे	भारत	सरकारचया	्वतीनटे	लोकपाल	्व	लोकायकु्त	द््विटेयक	लोकसभटेत	
मांडलटे	 गटेलटे.	 हटे	 द््विटेयक	 ्वरील	 प्रशासकीय	 आयोगाचया	 द्शर्ारशतीं्वर	 एच	 आिारलटेलटे	 होतटे.	 मात्र	
पतंप्रिानांना	या	द््विटेयकातून	्वगळणयात	आलटे	होतटे.	याद्श्वाय	या	द््विटेयकात	लोकपालाचया	अद्िकार	
कक्टेत	महालटेखा	परीक्क,	द्न्वडणूक	आयकु्त,	लोकसटे्वा	आयोगाचटे	अधयक्,	कायदटे	मंडळाचटे	प्रद्तद्निी	
अप्वाद	करणयात	आलटे.	हटे	द््विटेयक	लोकसभटेनटे	पाररतही	कटे लटे	परतं	ुराजयसभटेनटे	हटे	द््विटेयक	र्टे टाळलटे.

११	ऑग्ट	१९७१	रोजी	भारत	सरकारनटे	परत	लोकपाल	्व	लोकायकु्त	द््विटेयक	लोकसभटेत	मांडलटे,	
परतं	ुतटे	द््विटेयक	लोकसभटेत	समंत	होऊ	शकलटे	नाही.	या	द््विटेयकात	लोकपालपदाचया	मया्यदां	मधयटे	
मोठ्या	प्रमाणात	्वाढ	करणयात	आली	होती.	जसटे	की	कें द्	सरकार	राजय	सरकारमिील	मंत्री	्व	सद्च्व	
यांनाही	लोकपाल	 द््विटेयकानटे	अद्िकारक्टेत्रात	आणलटे.	 द्श्वाय	भारताबाहटेरील	सनदी	सटे्वकांबाबतही	
लोकपालांना	 खटलटे	 चालद््वणयाचा	 अद्िकार	 दटेणयात	आला.	 नयायमूतगी	 पी.	 बी.	 मखुजगी	 यांनी	 या	
द््विटेयका्वर	टीका	करताना	महटलटे	होतटे	की,	“द्वहद्जलनस	कद्मशन	्व	नयायालयटे	अद््तत्वात	असताना	
लोकपालपदाची	आ्वशयकता	नाही.	लोकपालाचया	चौकशीमळुटे 	नयाय	प्रद्कयटेत	द्दरगंाई	द्नमा्यण	होऊ	
शकतटे.	 दटेशाचया	 एकातमतटेचया	 दृष्ीनटे	 सदु्धा	 लोकपालपद	 घातक	असून	 ्वटेळटेचा	 ्व	 पैशाचा	 अपवयय	
करणारटे	आहटे.”	अशाच	पद्धतीचटे	टीकातमक	सूर	ससंदटेतही	उमटलटे	्व	हटे	द्बल	र्टे टाळलटे	गटेलटे.

राष्ट्ीय	आणीबाणी	चया	अद्गनद्दवयातून	भारतीय	लोकशाही	१९७७	चया	सा्व्यद्त्रक	द्न्वडणकुीत	जनता	
पक्ाचया	 ््वरूपात	सद्हसलामत	बाहटेर	आली.	जनता	 पक्ाचया	 राज्वटीत	जलैु	१९७७	मधयटे	 परत	
एकदा	लोकसभटेत	मांडणयात	आलटे.	१९७१चया	द््विटेयकापटेक्ा	१९७७	मधयटे	जनता	पक्ानटे	मांडलटेलटे	
लोकपाल	द््विटेयक	हटे	अद्िक	वयापक	होतटे.	या	द््विटेयकातील	काही	प्रमखु	तरतदुी	पढुीलप्रमाणटे	मांडता	
यटेतील.

१.	 या	द््विटेयकानसुार	पतंप्रिान,	कें द्ीय	मंत्री,	राजयाचटे	मखुयमंत्री	्व	ससंद	प्रद्तद्निी	या	द््वरुद्धही	
तकार	करणयाचा	अद्िकार	नागररकांना	प्राप्त	होता.

२.	 या	द््विटेयकात	अशी	तरतूद	कटे ली	गटेली	होती	की,	सनदी	सटे्वकांद््वरुद्धचटे	आरोप	लोकपालचया	
अद्िकारक्टेत्रात	यटेणार	नाहीत;	 परतं	ु तयाचया	 द््वरुद्ध	तकार	करून	दाद	मागणयाचा	अद्िकार	
नागररकांना	असटेल.

३.	 या	 द््विटेयकानटे	 कोणतयाही	 सा्व्यजद्नक	 उपकमातील	 वयक्तीद््वरुद्ध	 चाररतयासबंिंी	 ्व	
गैर्वत्यनासबंिंी	चौकशी	करणयाचा	अद्िकार	लोकपालचया	अद्िकारक्टेत्रात	आणणयात	आला	
होता.

४.	 या	 द््विटेयकाचया	 माधयमातून	 कागदपत्रटे	 ्व	 कायदटेशीर	 करारनामटे	 द्मळ्वणयाचा	 तसटेच	 तटे	
सोडद््वणयाचा	अद्िकार	लोकपालांना	दटेणयात	आला.
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५.	 या	 द््विटेयकानटे	 कोणतीही	 तकार	 नोंद्वताना	 एक	 हजार	 रुपयाचया	 ्वषा्यचया	 रकमटेत	 र्रक	
करणयाचा	अद्िकार	लोकपालास	दटेणयात	आला.

६.	 चौकशी	यतं्रणटेनटेकररता	जरूर	असलयास	असलयास	जादा	कम्यचारी	 ्वग्य	 द्नयकु्त	करणयाचाही	
अद्िकार	या	द््विटेयकान्वयटे	हटे	लोकपालास	होता.

जनता	 पक्ानटे	 हटे	 द््विटेयक	 लोकसभटेत	 समंत	 करून	 घटेतलटे.	 परतं	ु राजयसभटेत	 हटे	 द््विटेयक	 चचवेलाही	
मांडणयात	आलयानंतर	या	द््विटेयका्वर	अद्िक	सखोल	चचा्य	करणयाकरता	हटे	द््विटेयक	ससंदटेचया	सयंकु्त	
सद्मतीकडटे	सोप्वणयात	आलटे.	परतं	ु१९७९	मधयटे	जनता	पक्ाची	सरकार	कोसळलटे	्व	हटे	द््विटेयकही	
मागटे	पडलटे.

जनता	पक्ाचया	सरकारनंतर	चरण	द्सगं	यांचटे	अलप	काळाचटे	सरकार	सत्तटेत	आलटे.	तयानंतर	सा्व्यद्त्रक	
द्न्वडणकुा	होऊन	 इंद्दरा	 गांिी	 परत	सत्ता्थिानी	आलया.	 तया	लोकपाल	 द््विटेयकाचया	दृष्ीनटे	र्ार	
उतसकु	्वा	सकारातमक	नवहतया.	इंद्दरा	गांिीचया	हतयटेनंतर	राजी्व	गांिी	सरकारनटे	या	दृष्ीनटे	सकारातमक	
पा्वलटे	टाकणयास	सरुु्वात	कटे ली.	सोमनाथि	रथि	यांचया	अधयक्तटेखाली	एक	सद्मती	गद्ठत	करणयात	
आली	होती.	या	सद्मतीनटे	आपला	अह्वाल	१९८८	मधयटे	ससंदटेत	सादर	कटे ला.	१९७७	चया	द््विटेयका	
प्रमाणटेच	या	द््विटेयकात	ही	पतंप्रिान,	मखुयमंत्री,	यांचयाद््वरोिात	तकार	करून	दाद	मागणयाचा	अद्िकार	
लोकपालाचया	अद्िकार	क्टेत्रात	समाद््वष्	करणयात	आला	होता.	मात्र	राजी्व	गांिी	यांचटे	सरकार	ही	
सा्व्यद्त्रक	द्न्वडणकुीनंतर	परत	द्न्वडून	यटेऊ	शकलटे	नाही.

१९८९	 चया	 सा्व्यद्त्रक	 द्न्वडणकुीत	 वही.	 पी.	 द्सगं	 यांचया	 नटेततृ्वाखाली	 जनता	 दलाचटे	 सरकार	
अद््तत्वात	आलटे.	या	सरकारनटे	२९	 द्डसेंबर	१९८९	रोजी	ततकालीन	कायदटेमंत्री	 द्दनटेश	गो््वामी	
यांचटेमार््य त	लोकसभटेत	प्र्ततु	कटे लटे.	या्वटेळी	नयायमूतगी	असलटेलटे	लेंद्टन	यांनी	अशी	प्रद्तद्कया	वयक्त	
कटे ली	होती	की,	“आपलया	दटेशात	शासनानटे	कटे लटेली	 ‘लोकपाल’	सं् थिटेची	्थिापना	महणजटे	जणू	काही	
गटेलया	द्कतयटेक	्वषा्यतील	आपलया	दटेशाचया	गद्लचछ	्वाता्वरणात	द्नमा्यण	झालटेली	एक	शदु्ध	ह्वटेची	सखुद	
झळूुक	होय.”	परतं	ु द््वश्नाथि	प्रताप	 द्सहं	सरकारही	र्ार	काळ	 द्टकू	शकलटे	नाही.	पढुटे	नरद्सहं	रा्व	
सरकारनटे	या	सदंभा्यत	र्ारसटे	काही	कटे लटे	नाही.	

लोकपाल	 द््विटेयकाचया	 दृष्ीनटे	 नंतरचया	 काळात	 नागरी	 समाजानटे	 एकद््वसावया	 शतकाचया	 प्रारभंी	
जनमत	सिंाररत	करणयास	सरुु्वात	कटे ली.	माद्हती	अद्िकार	कायदा	चळ्वळीचया	रुपानटे	या	काय्यकतवे	
्व	नटेतयांचया	आतमद््वश्ासात	भर	पडली.	 तयातूनच	अणणा	हजारटे	यांचया	नटेततृ्वाखाली	२०११साली	
लोकपाल	आदंोलनास	सरुु्वात	झाली.	दटेशभर	जनलोकपालाद््वषयी	उतसकुता	्व	सकारातमक	भा्वना	
द्नमा्यण	 झाली.	 ततकालीन	 मनमोहन	 द्सगं	 सरकारनटे	 नागरी	 समाजाचटे	 श्ी	 अणणा	 हजारटे,	 अरद््वदं	
कटे जरी्वाल,	शांती	भूषण,	प्रशांत	भूषण	्व	द्करण	बटेदी	यांचयासह	द््विटेयक	तयार	करणयासबंिंी	सद्मती	
गठीत	कटे ली.	तयात	कें द्ीय	कॅद्बनटेट	मंतयांचाही	समा्वटेश	होता.	परतं	ुनागरी	समाजाचटे	सद्य	्व	सरकार	
यात	एकमत	होऊ	शकलटे	नाही.	जनलोकपाल	आदंोलनानटे	द्नमा्यण	कटे लटेलया	सरकार	द््वरोिी	असतंोषाचा	
र्ायदा	प्रमखु	द््वरोिी	पक्	असलटेलया	भाजपास	२०१४	चया	सा्व्यद्त्रक	द्न्वडणकुीत	द्मळाला	२०१४	
साली	नरेंद्	मोदी	यांचया	नटेततृ्वाखाली	भाजपाचटे	सरकार	सत्तटेत	आलटे.	२०१३	साली	परत	मोठ्या	
बहुमतानटे	भाजपा	सत्तटेत	आलटेली	आहटे.	परतं	ुअद्याप	तरी	लोकपाल	सं् थिा	सक्म	करणयाचया	दृष्ीनटे	
द््वद्यमान	सरकार	कडून	र्ार	मोठटे	प्रयतन	झालटेलटे	 द्दसत	नाहीत.	नागरी	समाजाचया	आदंोलनात	ही	
मोठी	र्ाटारू्ट	झाली	्व	पररणामी	या	आदंोलनाचा	जो	प्रभा्व	होता	तो	काळाचया	ओघात	द््वरून	गटेला	
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असटे	द्दसतटे.	एकंदरीत	भारतात	१९५९	पासून	लोकपाल	द््विटेयकाची	्वा	पदाची	चचा्य	सरुू	झाली	परतं	ु
२०२०	साल	सपंलटे	तरी	अपटेद्क्त	््वरूपात	हटे	पद	भारतीय	शासन	प्रद्कयटेत	काया्यद्न्वत	झालटेलटे	द्दसत	
नाही.	महणजटे	लोकपाल	पदाची	प्रतीक्ा	ही	तबबल	साठ	्वषाांची	प्रतीक्ा	ठरली	आहटे.	

४.८ म्ाराष्ट्रातील लोकायुक्त

लोकायकु्त	्व	उपलोकायकु्त	कायदा	पाररत	करणारटे	्व	काया्यद्न्वत	करणारटे	महाराष्ट्	हटे	भारतातील	पद्हलटे	
घटक	राजय	ठरलटे	आहटे.	आतापयांत	दटेशात	दहा	पटेक्ा	अद्िक	घटक	राजयांनी	लोकायकु्त	पद	द्नमा्यण	
कटे लटेलटे	 द्दसतटे.	 लोकायकु्ताची	 द्नयकु्ती	 राजयपालाकडून	 होत	 असतटे.	 राजयपालाचया	 सहीनटे	 उचच	
नयायालयाचा	मखुय	नयायािीश	द््वरोिी	पक्	नटेता	्वा	सभापतीचया	सहमतीनटे	लोकायकु्तांची	नटेमणूक	होत	
असतटे.	ही	द्नयकु्ती	पाच	्वषा्यचया	काला्विी	करता	असतटे.	लोकायकु्त	पदाची	सूत्रटे	हाती	घटेणयापू्वगी	तयाला	
शपथि	घया्वी	लागतटे.	्वटेतन,	भत्तटे,	पदचयतुी,	सटे्वाद्न्वतृ्ती	्वटेतन	याबाबतीत	लोकायकु्ताला	 राजयाचया	
उचच	नयायालयाचया	मखुय	नयायािीशाप्रमाणटेच	सटे्वा	स्वलती	्व	्वटेतन	द्मळतटे.	लोकायकु्ताचया	सललयानटे	
उपलोकायकु्ताची	नटेमणूक	करणयात	यटेतटे.	सामानयत:	मंत्री,	सद्च्व	्व	सनदी	सटे्वक	यांचया्वरील	आरोपांचटे	
्व	तकारतींचटे	द्न्वारण	लोकायकु्त	करीत	असतात	तर	उपलोकायकु्त	इतर	प्रशासकीय	अद्िकाऱयांद््वरुद्ध	
चया	तकारतींचटे	द्न्वारण	करीत	असतो.	लोकायकु्तांनटे	उपलोकायकु्तानटे	गैर्वत्यणूक	कटे ली	्व	अकाय्यक्मता	
दाख्वली	तर	 राजयपाल	 तयांना	 पदा्वरून	 दूर	करू	शकतात.	 परतं	ु ततपू्वगी	 तयांची	चौकशी	स्ववोचच	
नयायालयाचया	नयायािीशांकडून	वहा्वी	लागतटे.	या	चौकशीस	द््वद्िमंडळाचया	दोनही	सभागहृाची	समंती	
असा्वी	 लागतटे.	 सारांश,	 नयायालयाचया	 महाद्भयोगाप्रमाणटेच	 लोकायकु्तांना	 बडतर््य 	 करणयाकरता	
द््वद्शष्	पद्धतीचा	््वीकार	कटे ला	जातो.	

लोकायुक्ताची काय्श ्व अनिकार

सािारणत:	 घटक	 राजयातील	 नागररकांकडून	 ससंदीय	 मंत्री	 ्व	 शासकीय	अद्िकारी	 यांचया	 द््वरुद्ध	
कटे लटेलया	 तकारतींचटे	 द्न्वारण	 करणयाचटे	 काय्य	 लोकायकु्तांकडून	 पार	 पाडलटे	 जातटे.	 द्श्वाय	 लोकायकु्त	
््वतःहून	एखाद्या	गैरकृतयाची	दखल	घटेऊन	तयाची	चौकशी	करू	शकतात.	तसटेच	्वत्यमानपत्रातील	्वा	
प्रसारमाधयमातील	 बातमया	 ्वाचूनही	 काही	 गैरवय्वहारांसदंभा्यत	 लोकायकु्त	 दखल	 घटेऊ	 शकतात.	
सािारणता	 नागरी	 सटे्वटेतील	 अद्िकारी्वगा्यकडून	 सत्तटेचा	 ्व	 अद्िकारांचा	 गैर्वापर	 झाला,	 तयातून	
इतरां्वर	अनयायघडून	आला,	भ्रष्ाचार	झाला,	चाररतयहनन	घडून	आलटे	तर	तयासबंिंीचया	तकारतींचटे	
द्न्वारण	 करणयाचटे	 काय्य	 लोकायकु्त	 करीत	 असतात.	 द्श्वाय	 सनदी	 सटे्वा,	 वयापार,	 शटेती,	 पोलीस,	
द्शक्क,	 आरोगय,	 सा्व्यजद्नक	 बांिकाम	 ्व	 पाटबिंारटे	 यासारखयाखातयातील	 ्वा	 द््वभागातील	
अद्िकाऱयांसदंभा्यतही	 जया्वटेळी	 भ्रष्ाचाराचया	 ्वा	 गैरकारभाराचया	 तकारी	 यटेतात	 तया्वटेळी	 याबाबत	
चौकशी	करून	तयांचटे	द्नराकरण	करणयाचटे	काय्य	लोकायकु्त	्व	उपलोकायकु्त	पार	पाडत	असतात.

अशा	पद्धतीचया	तकारतींची	चौकशी	्वा	तपास	कटे लयानंतर	हा	भ्रष्ाचार	्व	अनयाय	 दूर	करणयाकरता	
लोकायकु्त	योगय	अशी	 द्शर्ारस	सक्म	अद्िकाऱयाकडटे	करतो.	या	 द्शर्ारशतींना	 मूत्य	््वरूप	दटेणयाचटे	
काय्य	सक्म	अद्िकाऱयाकडून	पार	पाडलटे	जातटे.	सबंदं्ित	सक्म	अद्िकाऱयानटे	द्शर्ारशीप्रमाणटे	योगय	ती	
कार्वाई	कटे ली	तर	तो	प्रश्	तटेथिटेच	सपंतो.	परतं	ुसक्म	अद्िकाऱयानटे	द्शर्ारशीप्रमाणटे	योगय	ती	कार्वाई	
कटे ली	नाही	्वा	तयास	सकारातमक	प्रद्तसाद	द्दला	नाही	तर	लोकायकु्त	तयासबंिंीचा	अह्वाल	राजयपालांना	
सादर	करतात.	राजयपाल	द््वद्िमंडळापढुटे	हा	अह्वाल	चचवेसाठी	ठटे्वतात.	
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लोकायकु्तांचया	तपासा	सदंभा्यत	काही	मया्यदा	आढळतात.	जसटे	की,	लोकायकु्तांना	तपास	द्कं्वा	चौकशी	
गपु्त	पद्धतीनटे	करा्वी	लागतटे.	तकार	करणाऱया	वयक्ततींची	आद्ण	जयाचयाद््वरुद्ध	तकार	आहटे	तया	वयक्तीची	
ओळख	गपु्त	 ठटे्वा्वी	लागतटे.	 तयासबंिंीची	 माद्हती	जनतटेप्रती	जाऊ	नयटे	अशी	 दक्ता	 घया्वी	लागतटे.	
तपासाचा	द््वषय	सा्व्यजद्नक	््वरूपाचा	असटेल	तर	तयासबंिंी	उघडपणटे	चौकशी	्वा	तपास	करता	यटेतो.

लोकायुक्त सक्षम करणयाकररता आ्वशयक सिुारणा:

महाराष्ट्ातील	लोकायकु्त	 ्व	उपलोकायकु्त	 हटे	 पद	अद्िक	बळकट	्व	सक्म	होणटे	कररता	अभयासक	
सािारणतः	काही	द्शर्ारशी	करतात.	तयातील	प्रमखु	द्शर्ारशतींची	मांडणी	पढुील	प्रमाणटे	करता	यटेईल.

१. चौकशी सनमती्वर मया्शदा टाका्वी: अभयासकांचया	मतटे	जया्वटेळी	लोकायकु्त	एखाद्या	बाबतीं	
सदंभा्यत	चौकशी	करीत	असतील	तर	अशा्वटेळी	शासनाकडून	तयाच	बाबी	सबंिंी	चौकशी	सद्मती	
द्नयकु्त	करता	कामा	नयटे.	जर	चौकशी	सद्मती	द्नयकु्त	करा्वयाची	असटेल	तर	प्रथिम	लोकायकु्तांकडटे	
तयाद््वषयी	तयासबंिंी	तया	द््वषयासबंिंी	चौकशी	करा्वी.

२. अनिकारात वयापकता: लोकायकु्तांचटे	 अद्िकार	अद्यापही	 परुटेसटे	 वयापक	 नाहीत.	 तटे	 अद्िक	
वयापक	करून	कद्नष्ठ	अद्िकाऱयांपासून	तटे	्वररष्ठ	अद्िकाऱयांपयांत	्व	सामानय	लोकप्रद्तद्निी	
पासून	मखुयमंद्त्रपदापयांत	स्वाांना	लोकायकु्ताचया	अद्िकार	कक्टेत	आणणटे	 गरजटेचटे	आहटे	असटे	
काही	अभयासकांना	्वाटतटे.

३. कामाचा ताण कमी करा्वा: लोकायकु्ता	्वरील	अ्वाज्वी	कामाचा	ताण	कमी	करणयाची	द्नकड	
अभयासक	प्रकषा्यनटे	सांगतात.	 तयासाठी	उपलोकायकु्तांची	 द्न्वड	करा्वी.	तसटेच	नॉन	 गॅझटेटटेड	
वयक्ततींचया	 द््वरोिातील	तकारी	लोक	आयकु्तांकडून	काढून	घयावयात.	 तयामळुटे 	 तयांना	अद्िक	
महत््वाचया	बाबतीं्वर	लक्	दटेणयास	्वटेळ	द्मळटेल	अशी	एक	द्शर्ारस	कटे ली	जातटे.

४. शासकीय स्काय्श: लोकायकु्ताचटे	काय्य	हटे	मूलतः	शासकीय	सहकाया्य्वर	अ्वलंबून	असतटे.	मात्र	
बहुतांश	्वटेळा	शासनाचया	द््वद््वि	खातयांकडून	असहकाया्यची	्व	उदासीनतटेची	भूद्मका	घटेतली	
जातटे.	तयामळुटे 	लोकायकु्तांना	योगय	्व	परुटेशी	माद्हती	दटेणटे	हटे	 द््वद््वि	द््वभागांना	अद्न्वाय्य	करणटे	
अशी	एक	द्शर्ारस	मांडली	जातटे.

५. घटिातमक सराि: कोणतयाही	 पदाची	 प्रद्तष्ठा	 तया	 पदाचया	 घटनातमक	 दजा्य्वर	 अ्वलंबून	
असलटेली	 द्दसतटे.	 ््वातंतयोत्तर	काळात	 द्न्वडणूक	आयकु्त,	महालटेखा	परीक्क	यांची	प्रद्तष्ठा	
कायम	राहणटे	्व	्वदृ्द्धगंत	होणयाचटे	महत््वाचटे	कारण	महणजटे	या	पदांना	सदं््विाद्नक	्थिान	आहटे.	
तसटेच	घटनातमक	्थिान	हटे	लोकायकु्त	पदास	ही	द्मळणटे	आ्वशयक	आहटे	अशी	एक	द्शर्ारस	पढुटे	
आली	आहटे.

६. लोकायुक्त नि्वडीची काळजी: लोकायकु्त	द्न्वडीचा	प्रश्	ही	बऱयाच	्वटेळा	कळीचा	प्रश्	बनलटेला	
द्दसतो.	जया	लोकायकु्तांना	सबंदं्ित	प्रश्ांची	्वा	बाबतींची	सखोल	माद्हती	्व	ज्ान	नाही	अशा	
वयक्ततींची	द्नयकु्ती	तया	पदा्वर	झाली	तर	तया	पदाचटे	उद्दिष्	पूण्यत्वाला	जाऊ	शकत	नाही.	तयामळुटे 	
ही	द्न्वड	करताना	तया	सदंभा्यतील	द्नकष	अद्िक	् पष्	करणयाची	गरज	द्शर्ारशीचया	् ्वरूपात	
वयक्त	झाली	आहटे.
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४.९ लोकपाल पदाची सद्नसरती

२०११	पू्वगी	लोकपाल	द््विटेयक	पाररत	करणयाचटे	आठ	अयश््वी	प्रयतन	झालटे	होतटे.	तया	पारश््वभूमी्वर	
एद्प्रल	२०११	मधयटे	जनलोकपाल	आदंोलनास	सरुु्वात	झाली.	तयानंतर	तातकालीन	मनमोहन	द्सगं	
सरकारनटे	प्रण्व	मखुजगी	यांचया	नटेततृ्वाखाली	लोकपाल	द््विटेयक	द्नद्म्यती	कररता	सद्मती	्थिापन	कटे ली.	
तयानंतर	 २०१३	साली	ससंदटेचया	 दोनही	 सभागहृात	लोकपाल	 द््विटेयक	समंत	झालटे.	 १	जानटे्वारी	
२०१४	रोजी	राष्ट्पततींनी	या	द््विटेयका्वर	््वाक्री	कटे ली	्व	१०	जानटे्वारी	२०१४	पासून	हटे	द््विटेयक	
कायद्याचया	््वरूपात	अद््तत्वात	आलटे.

लोकपाल	्व	लोकायकु्त	या	 द्बलामधयटे	 दरुु्ती	करणया	करीता	नरेंद्	मोदी	सरकारनटे	२०१६	साली	
दरुु्ती	द््विटेयक	सभागहृात	प्र्ततु	कटे लटे.	जलैु	२०१६	मधयटे	सभागहृानटे	तटे	समंत	कटे लटे.	यात	प्रामखुयानटे	
दोन	दरुु्तया	करणयात	आलया.	एक	महणजटे	२०१३	चया	द््विटेयकात	ससंद	्व	द््विी	द्नयम	सद्यांना	
द्न्वडून	आलयानंतर	३०	द्द्वसाचया	आत	आपलया	सपंत्तीचटे	घोषणापत्र	प्रद्सद्ध	करणटे	अद्न्वाय्य	होतटे.	
ती	मया्यदा	या	 दरुु्तीनटे	 रदि	करणयात	आली	्व	शासन	्वटेळो्वटेळी	जटे	 द्नण्यय	याकरता	प्र्ततु	करटेल	
तयाप्रमाणटे	ससंद	सद्य	आपलया	सपंत्तीचटे	घोषणापत्र	प्रद्सद्ध	करू	शकतील.	 महणजटे	२०१३	चया	
अद्िद्नयमातील	कलम	४४	या	दरुु्तीनटे	द्नरस्त	करणयात	आलटे.	तयाचबरोबर	१०	लाखापटेक्ा	अद्िक	
परदटेशी	चलन	्वा	एक	करोड	पटेक्ा	अद्िक	भारत	सरकारचटे	उतपनन	जया	ट््टंना	्वा	सं् थिांना	द्मळतटे	
तयांची	ही	सपंत्ती	जाहीर	करणयाची	मदुत	या	दरुु्तीनटे	्वाढ्वणयात	आली.

लोकपाल शोि सनमती

लोकपाल	अद्िद्नयम	२०१३	मधयटे	असटे	्पष्	करणयात	आलटे	आहटे	की	भारत	सरकारचटे	कम्यचारी	्व	
प्रद्शक्ण	मंत्रालय	अशा	सद्यांची	यादी	तयार	करतील	जटे	लोकपाल	पदाचया	अधयक्	पदाकररता	पात्र	
्व	योगय	असतील.	 तयानंतर	ही	प्र्ताद््वत	ना्वांची	यादी	आठ	सद्यीय	शोि	सद्मतीकडटे	पाठ्वली	
जाईल.	शोि	सद्मती	या	ना्वांमिून	द्न्वडक	ना्वांची	यादी	करून	पतंप्रिानांचया	अधयक्तटेखाली	गठीत	
झालटेलया	लोकपाल	द्न्वड	सद्मती	कडटे	ही	यादी	ह्तांतररत	करतील	याप्रमाणटे	भारतात	प्रथिम	सपटेंबर	
२०१८	साली	स्ववोचच	नयायालयाचटे	माजी	नया.	रजंना	प्रकाश	दटेसाई	यांचया	अधयक्तटेखाली	एक	शोि	
सद्मती	्थिाद्पत	करणयात	आली	होती.	२०१३	चया	लोकपाल	कायद्यानटे	हटेही	्पष्	करणयात	आलटे	
आहटे	की	घटकराजयांनी	हा	कायदा	अमलात	आलयापासून	एका	्वषा्यचया	आत	लोकायकु्त	पदाची	द्न्वड	
प्रद्कया	पूण्य	करा्वी.

लोकपाल पदाची रचिा

लोकपाल	्व	लोकायकु्त	अद्िद्नयम	२०१३	अन्वयटे	लोकपाल	पदाची	रचना	्पष्	करणयात	आली	आहटे.	
तयातील	प्रमखु	बाबी	पढुीलप्रमाणटे	्पष्	करता	यटेतील.

१.	 लोकपाल	 द्ह	 एक	 बहूसद्यीय	 सं् थिा	 असून	 तयात	 एक	 अधयक्	 ्व	 जा्तीत	 जा्त	आठ	
सद्यांचा	समा्वटेश	असटेल.

२.	 लोकपाल	या	सं् थिटेचया	अधयक््थिानी	द्न्वड	करणयात	यटेणारी	वयक्ती	स्ववोचच	नयायालयातील	
पू्व्य	नयायािीश	असा्वी	द्कं्वा	उचच	नयायालयातील	मखुय	नयायािीश	असा्वी	द्कं्वा	ती	दटेशातील	
सनमाननीय	्व	इतरांकररता	प्रद्सद्ध	वयद्क्तमत््व	असा्वटे.	द्जचयाकडटे	भ्रष्ाचार	द््वरोिी	काय्यकम,	
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सा्व्यजद्नक	प्रशासन,	 द््वमा,	 बदँ्कंग,	कायदा	 ्व	प्रबिंन	या	क्टेत्रातील	 द्कमान	पचं्वीस	्वषा्यचा	
अनभु्व	असा्वा.

३.	 लोकपाल	सं् थिटेत	सद्य	 महणून	 द्न्वडलटे	जाणारटे	 सद्य	 हटे	स्ववोचच	 नयायालयातील	माजी	
नयायािीश	्व	उचच	नयायालयाचटे	मखुय	नयायािीश	असा्वटेत	द्कं्वा	तयांना	सा्व्यजद्नक	क्टेत्रातील	
भ्रष्ाचार	द््वरोिी,	प्रशासन	काय्य,	कायदटे	्व	प्रबिंन,	बकँ,	द््वमा,	सतक्य ता	यासारखया	क्टेत्रातील	
द्कमान	पचं्वीस	्वषाांचा	अनभु्व	असा्वा.

४.	 लोकपाल	पदाचटे	अधयक्	्व	सद्य	यांचा	काय्यकाळ	एका्वटेळी	पाच	्वषा्यचया	्वा	्वयाची	७०	्वषवे	
पूण्य	होणयास	जो	काला्विी	प्रथिम	पूण्य	होईल	तो	असटेल.

५.	 लोकपाल	पदाचटे	अधयक्	्व	सद्य	यांची	द्न्वड	ही	द्न्वड	सद्मतीचया	द्शर्ारशीनटे	राष्ट्पतीकडून	
कटे ली	जाईल.	या	द्न्वड	सद्मतीचटे	अधयक्	पतंप्रिान	असतील.	या	सद्मतीत	लोकसभा	अधयक्,	
लोकसभटेचटे	द््वरोिी	पक्नटेता,	भारताचटे	सरनयायािीश	्वा	तयांनी	द्नयकु्त	कटे लटेलटे	प्रद्तद्निी	्व	एक	
प्रखयात	कायदटेपदं्डत	वयक्ती	यांचा	या	द्न्वड	सद्मतीत	समा्वटेश	असतो.

६.	 लोकपाल	अधयक्	्व	इतर	सद्य	यांचया	द्न्वडी	करता	द्न्वड	सद्मती	द्कमान	आठ	सद्यीय	
शोि	सद्मतीची	्थिापना	करटेल.	

या	पद्धतीनटे	२०१९	साली	द्न्वडणकुांचया	अगोदर	मोदी	सरकारनटे	लटेखापाल	पदाची	लोकपाल	पदाची	
द्न्वड	 कटे ली.	 तयाप्रमाणटे	 स्ववोचच	 नयायालयाचटे	 माजी	 नयायािीश	 द्पनाकीचदं्	 घोष	 यांची	 लोकपाल	
सं् थिटेचया	अधयक्	पदी	द्न्वड	कटे ली.	तयाद्श्वाय	४	नयाद्यक	्व	चार	गैर	नयाद्यक	क्टेत्रातील	सद्यांची	
द्न्वड	ही	जाहीर	करणयात	आली.	 नयाद्यक	सद्यांमधयटे	 नयायमूतगी	 द्दलीप	 बी.	भोसलटे,	 नयायमूतगी	
प्रदीप	 कुमार	 मोहतंी,	 नयायमूतगी	अद्भलाषा	 कुमारी	 ्व	 नयायमूतगी	अजय	 कुमार	 द्त्रपाठी	 यांची	 द्न्वड	
करणयात	आली	तर	गैर	नयायीक	क्टेत्रांमधयटे	एस.एस.बी.	चया	माजी	प्रमखु	अच्यना	शामसुदंरम,	महाराष्ट्	
राजयाचटे	पू्व्य	मखुय	सद्च्व	द्दनटेश	कुमार	जैन,	महेंद्	द्सगं	्व	इंद्जीत	प्रसाद	गौमत	या	चार	सद्यांना	गैर	
नयाद्यक	क्टेत्रातील	नाम्वतं	सद्य	महणून	द्नयकु्त	करणयात	आलटे	असून	लोकपाल	ही	वय्व्थिा	माच्य	
२०१९	आली	पूण्यत्वास	गटेली	असटे	महणता	यटेईल.

लोकपाल पदाचटे अनिकार ्व काय्श:

लोकपाल	 ्व	 लोकायकु्त	 अद्िद्नयम	 २०१३	 अन्वयटे	 लोकपाल	 पदाचटे	 अद्िकार	 क्टेत्र	 ्व	 काय्य	 ्पष्	
करणयात	आलटे	आहटे.	तयातील	प्रमखु	बाबतींचा	आढा्वा	पढुीलप्रमाणटे	घटेता	यटेईल.

१.	 लोकपाल	पदाचा	पदाचया	अद्िकारक्टेत्रात	पतंप्रिान,	कें द्ीय	मंत्री,	ससंद	सद्य	्व	उचच	श्टेणी	
तटे	तीन	श्टेणी	मिील	स्व्य	कम्यचारी	्व	अद्िकारी	यांचा	समा्वटेश	करणयात	आला	आहटे.

२.	 लोकपालांना	 पतंप्रिानांचया	 आतंरराष्ट्ीय	 सबंिं,	 सरुक्ा,	 लोक	 वय्व्थिा	 ्व	 अणऊुजा्य	 ्व	
अ्वकाश	 सशंोिन	 यासबंिंीचया	 काया्यवयद्तररक्त	 इतर	 बाबतीत	 भ्रष्ाचारद््वषयक	 आरोपांची	
चौकशी	करता	यटेईल.

३.	 ससंदटेतील	 वयक्त	 कटे लटेलया	 द्न्वटेदनात	 सदंभा्यत	 ्वा	 मतदानासदंभा्यत	 लोकपालांना	 कोणताही	
चौकशीचा	अद्िकार	नाही.
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४.	 लोकपाल	पदाचया	अद्िकार	क्टेत्रात	कें द्ीय	कायद्यानटे	् थिाद्पत	सं् थिांचया	सद्य	्वा	अधयक्ांचाही	
समा्वटेश	 करणयात	 आला	 आहटे.	 कें द्ीय	 अनदुान	 ्व	 मदत	 घटेत	 असणाऱया	 पदाद्िकारी	 ्वा	
कम्यचाऱयांची	ही	भ्रष्ाचारासदंभा्यत	लोकपाल	चौकशी	करू	शकतात.	

५.	 स्व्य	लोक	सटे्वकांना	आपलया	सपंत्तीचटे	घोषणा	पत्र	प्रद्सद्ध	करणयाकररता	लोकपाल	भाग	पाडू	
शकतात.

६.	 लोकपाल	पदाचया	अद्िकार	क्टेत्रात	सीबीआय	चा	ही	समा्वटेश	करणयात	आला	आहटे.	तयामळुटे 	
सीबीआय	्वरील	भ्रष्ाचाराचया	आरोपांचा	सदंभा्यत	ही	लोकपाल	चौकशी	करू	शकतात.

७.	 जर	लोकपालांनी	एखादटे	प्रकलप	सीबीआय	कडटे	चौकशी	करता	सोप्वलटे	असटेल	तर	अशा्वटेळी	
लोकपालांचया	समंतीद्श्वाय	सीबीआय	चौकशी	अद्िकारी	बदलू	शकत	नाहीत.

८.	 लोकपाल	चौकशी	सद्मतीस	नयाद्यक	चौकशी	सद्मतीचा	दजा्य	बहाल	करणयात	आला	आहटे.

९.	 कोणताही	 लोकसटे्वक	 भ्रष्ाचाराचया	 प्रकरणात	 लोकसटे्वकांना	 दोषी	 आढळला	 तर	 तयांना	
पदा्वरून	हट्वणयाची	द्शर्ारीश	करणयाचा	अद्िकार	लोकपालांना	आहटे.

१०.	 लोकपाल	प्राथिद्मक	चौकशीचया	्वटेळी	परुा्वटे	नष्	कटे ली	जात	आहटेत	असटे	्वाटलयास	तया्वर	रोक	
ला्ूव	शकतात.	

अशा	पद्धतीनटे	भ्रष्ाचार	द्नमू्यलन	्व	द्नयतं्रणाकररता	लोकपाल	पदास	‘लोकपाल	्व	लोकायकु्त	कायदा	
२०१३’	नटे	काही	महत््वाचटे	अद्िकार	्व	भूद्मका	प्रदान	कटे लटेलया	द्दसतात.

लोकपाल पदाचया मया्शदा

लोकपाल	 ्व	 लोकायकु्त	 कायदा	 २०१३	 चया	 काही	 मया्यदाही	 मागील	 सात	 ्वषा्यत	 द््वशटेषत्वानटे	 पढुटे	
आलटेलया	द्दसतात.	तयांची	मांडणी	पढुील	प्रमाणटे	करता	यटेईल.

१.	 लोकपाल	द््वद्िद्नयम	होऊनही	तबबल	सहा	्वषा्यनंतर	लोकपाल	पद	भरतीची	प्रद्कया	पूण्य	झाली.	
या	द्दरगंाईतून	राजकीय	उदासीनता	ही	प्रमखु	मया्यदा	्पष्	््वरूपात	द्दसतटे.

२.	 लोकपाल	्व	लोकायकु्त	कायदा	लागू	झालयापासून	एक	्वषा्यचया	आत	घटक	राजयांनी	‘लोकायकु्त’	
पदाची	 द्न्वड	प्रद्कया	पूण्य	करून	घटेणटे	अद्न्वाय्य	करणयात	आलटे	होतटे.	मात्र	कटे ्वळ	१६	घटक	
राजयांनीच	ही	प्रद्कया	पूण्य	कटे लटेली	आहटे.

३.	 लोकपाल	पदाची	द्नयकु्ती	ही	मूलतः	राजकीय	पक्प्रमखुांचया	्वतीनटे	होतटे.	जसटे	की	पतंप्रिान	्व	
द््वरोिी	पक्	नटेतटे	हटे	दटेशातील	प्रमखु	राजकीय	पक्ांचटे	नटेतटेच	असतात.	द्न्वड	सद्मतीत	राजकारणाशी	
द्नगडीत	 वयक्ती	 असलयाकारणानटे	 लोकपाल	 पदाचया	 द्न्वडी्वर	 राजकीय	 प्रभा्व	 पडतो	 जो	
या्वरील	एक	मया्यदा	ठरतटे.

४.	 लोकपाल	पदाचया	पात्र	तटे	सदंभा्यत	काही	तरतदुतींचा	सोयीनटे	अथि्य	ला्वला	जाऊ	शकतो	जसटे	द्क	
‘प्रद्सद्ध	कायदटेपदं्डत’,	‘प्रद्सद्ध	सतयद्नष्ठ’	याची	कोणतीही	कसोटी	्वा्त्वात	नसतटे.	तयामळुटे 	या	
द्न्वडीमधयटे	तो	कळीचा	मदुिा	ठरू	शकतो.
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५.	 २०१३	चा	लोकपाल	्व	लोकायकु्त	कायदा	हा	‘वहीसल	बलोअर’	ला	सरंक्ण	दटेणयास	अपरुा	आहटे	
अशी	 टीका	कटे ली	जातटे.	 जर	आरोपी	 चौकशीत	 द्नदवोष	सटुला	 तर	आरोप	कतया्य्वर	खटला	
चाल्वणयाची	तरतूद	या	कायद्यात	असलयानटे	तकारदारांना	प्रोतसाहन	द्मळू	शकणार	नाही.

६.	 लोकपालचया	अद्िकारक्टेत्रातनु	सपूंण्य	नयाय	पाद्लकटे स	अप्वाद	करणयात	आलटे	आहटे.

७.	 लोकायकु्त	द्न्वडीची	प्रद्कया	पूण्यतः	राजयां्वर	सोप्वणयात	आली	आहटे.	

८.	 भ्रष्ाचाराचया	आरोपांची	नोंद	घटेताना	सात	्वषा्यखालील	आरोपांची	नोंद	घटेता	यटेणार	नाही	ही	ही	
एक	मया्यदा	यासदंभा्यत	ठरतटे.

सारांश,	भारतासारखया	द््वकसनशील	राष्ट्ात	लोकपाल	्व	लोकायकु्त	पदांचटे	महत्व	अननय	सािारण	
आहटे.	भ्रष्ाचार,	लाचलचुपत,	सत्तटेचा	गैर्वापर	यासारखया	घटकांमळुटे 	भारतीय	सामाद्जक	्व	राजकीय	
वय्व्थिा	 पोखरलया	 जात	आहटेत.	 अशा	 पररद््थितीत	 लोकपाल	लोकायकु्त	 या	 सारखया	 सं् थिांचया	
माधयमातून	या्वर	अकुंश	यटेईल	अशी	आशा	स्व्यसामानय	जनतटेला	 ्वाटतटे	आहटे.	 मात्र	लोकपाल	या	
सं् थिटेची	वयापकता	अ्वाज्वी	्वाढ्वणटेही	योगय	नाही.	जागद्तक	सदंभा्यतील	लोकपाल	पदाचा	अनभु्व	
आपण	पाद्हला	तर	प्रशासनातील	गैरकारभार	सिुारणटे	ए्वढाच	मार्क	उदिटेश	यामागटे	असा्वा.	तयाकडटे	
‘मकु्तीदाता’	 ्वा	 ‘दटेशाचा	 उद्धार	 कता्य	 महणून	 पाहणटे	 योगय	 ठरणार	 नाही.	 कोणतयाही	 पदा्वर	 द्नयकु्त	
झालटेलया	वयक्तीचया	कतु्यत्वा्वर	ही	तया	पदाची	प्रद्तष्ठा	अ्वलंबून	असतटे.	््वीडन	मधयटे	द्नयकु्त	झालटेलटे	
पद्हलटे	लोकपाल	यांनी	ए्वढटे	अजोड	् ्वरूपाचटे	काय्य	कटे लटे	की	तयातून	तया	पदास	एक	प्रकारटे	अद्िमानयता	
प्राप्त	झाली	्व	ही	सं् थिा	जगभर	अनकुरणीय	मानली	जाऊ	लागली.	भारतात	या	सं् थिटेनटे	तबबल	१९५९	
पासून	२०१९	पयांत	या	पदाचया	द्नद्म्यतीसाठी	सघंष्य	झालटेला	द्दसतो.	माच्य	२०१९	मधयटे	ही	सं् थिा	
अद््तत्वात	आली.	मात्र	 तयाचया	 द्नयमा्वलीचा	्व	काय्यपद्धती	 द्नद्चितीचा	 ही	घोळ	बराच	्वटेळ	चालू	
राद्हला.	तयामळुटे 	लोकपाल	या	सं् थिटेचटे	पररणाम	्व	प्रभा्व	अनभु्वास	या्वयास	काही	काळ	द्नद्चितच	्वाट	
पाहा्वी	लागणार	आहटे.

४.१० ई-शासि (E-Governance)

माद्हती	 तंत्रज्ानाचा	प्रभा्व	हा	जी्वनाचया	प्रतयटेक	क्टेत्रात	्वदृ्द्धगंत	झाला	आहटे.	््वाभाद््वकच	शासन	
सं् थिटे्वर	ही	माद्हती	तंत्रज्ानाचा	प्रभा्व	द्नमा्यण	झालटेला	द्दसतो	आहटे.	प्रशासनास	अद्िक	काय्यक्मता,	
पारदश्यकता	्व	गद्तशीलता	दटेणयासाठी	शासनानटे	ई-शासनाचया	या	तत््वाचा	प्रामखुयानटे	अगंीकार	कटे लटेला	
द्दसतो.	 भारतात	 ही	 शासनाची	कलपना	 १९९०चया	 दशकात	लोकद्प्रय	 होताना	 होणयास	सरुु्वात	
झाली	ती	२०२०	साल	यटेता-यटेता	भारतभर	प्र्थिाद्पत	झालटेली	द्दसतटे.	आज	भारतीय	शासन	वय्व्थिटेचटे	
ई-शासन	हटे	एक	एक	वय्वचछटेदक	लक्ण	बनलटेलटे	आहटे.	या	दृष्ीनटे	ई-शासन	सकंलपनटेचा	अथि्य,	काय्यक्टेत्र	
्व	प्रभा्व	यांचा	अभयास	करणटे	आ्वशयक	ठरतटे.

ई-शासि सकंलपिातमक अर्श

ई-शासन	ही	सकंलपना	सािारणता	पढुील	तीन	द््विानातून	्पष्	होतटे.	

१.	 ई-शासन	महणजटे	‘इलटेकट्ॉद्नक	सािनांचया	माधयमातून	शासकीय	सटे्वा	्व	माद्हती	स्व्यसामानय	
जनतटेपयांत	पोहोचद््वणटे	होय.’
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२.	 ई-शासन	महणजटे	 ‘शासन	आद्ण	नागररक	यांचयात	नवया	प्रकारचटे	सबंिं	प्र्थिाद्पत	करणयाची	
प्रद्कया	होय.’

३.	 ई-शासन	 महणजटे	 ‘शासन	 सं् थिटेची	 द््वद््वि	 काय्य	 पार	 पाडणयाकरता	 इलटेकट्ॉद्नक	 सािनांचा	
उपयोग	करून	घटेणटे	होय.’

ई-शासि िारतातील न्वकास

ई-शासन	प्रद्कया	भारतात	१९९०	सालापासून	सरुू	झालटेली	द्दसतटे.	भारत	सरकारनटे	१९९०	साली	
प्रथिम	‘इलटेकट्ॉद्नकस’	द््वभागाची	ची	्थिापना	कटे ली.	तया	माधयमातून	सूचना	्व	सचंार	माधयमा्वर	लक्	
कें द्द्त	करणयाचटे	धयटेय	सरकारनटे	्पष्	कटे लटे	होतटे.	पढुटे	१९९१	साली	राष्ट्ीय	सूचना	द््वज्ान	कें द्ाचया	
माधयमातून	सबिं	दटेशातील	या	काया्यलयांना	सगंणीकृत	सगंणकीकृत	करणयाकररता	द््वशटेष	प्रणाली्वर	
काय्य	सरुू	कटे लटे.	सूचना	प्रौद्योद्गकी	्व	काय्यप्रणाली	सदंभा्यत	१९९८	साली	बारा	कलमी	काय्यकम	घोद्षत	
करणयात	आला	होता.	तयानंतर	इस्वी	सन	२०००	साली	या	द््वषयी	चा	अद्िद्नयम	पाररत	करणयात	
यटेऊन	ई-माधयमातून	प्राप्त	सदंटेशाना	 ्ैवद्यता	दटेणयात	आली.	२००५	साली	पाररत	झालटेलया	माद्हती	
अद्िकारात	ही	ई-शासनाचया	माधयमातून	करणयात	आलटेलया	माद्हती	अजा्यना	्ैवद्यता	दटेणयात	आली.	
नंतरचया	 काळात	 ई-शासनाचा	 द््व्तार	 तंत्रज्ानाचया	 द््वकासाबरोबर	 ्वाढत	 गटेला.	 २०१४	 साली	
पतंप्रिान	नरेंद्	मोदी	यांनी	‘द्डद्जटल	इंद्डया’	ची	घोषणा	करून	या	प्रद्कयटेस	अद्िक	गद्तमान	करणयाचा	
सकंलप	सोडला	होता.	

ई-शासिाची उनदिष्टे

ई-शासनाची	प्रमखु	उद्दिष्टे	पढुीलप्रमाणटे	मांडता	यटेतील.

१.	 राजकीय	प्रद्कया,	सटे्वा,	उपलबि	द््वकलप	याबाबतची	माद्हती	्व	ज्ान	नागररकांना	परु्वणटे.	

२.	 नागररकांना	माद्हतीचया	आिारटे	अद्िक	कृद्तशील	करणटे.	कृद्तशील	करणया	कररता	नागररकांना	
माद्हती	 दटेणटे,	 प्रद्तद्नद्ित्व	 दटेणटे,	 मतदाना	करीता	 प्र्वतृ्त	करणटे,	समपुदटेशन	करणटे	 ्व	सहभागी	
करून	घटेणटे

३.	 वय्व्थिटेस	अद्िक	काय्यक्म	अद्िक	पररणामकारक	करणटे	्व	शासकीय	प्रद्कयटेत	सिुारणा	करणटे

४.	 नागररकांना	शासनाचया	द््वद््वि	सटे्वा	ऑनलाइन	परु्वणटे

५.	 पारदश्यक,	उत्तरदायी,	काय्यक्म	्व	पररणामकारक	प्रद्कया	लोकांपयांत	सलुभ	्व	जलद	पोचद््वणटे,	
याकररता	प्रशासकीय	सादरीकरण,	कृती	करणटे.

एकंदरीत	ई-प्रशासन	महणजटे	कटे ्वळ	 इंटरनटेटचा	्वापर	ए्वढ्या	परुती	मया्यद्दत	सकंलपना	नसून	 द्तची	
उद्दिष्टे	अद्िक	वयापक	आहटेत.
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शासिाचटे प्रनतमाि

ई-शासनाचटे	प्रद्तमानटे	पढुील	मदुद््यांचया	आिारटे	्पष्	करता	यटेतील.

१. शासि तटे शासि (G to G): जया्वटेळी	शासनाचा	एक	द््वभाग	दसुऱया	द््वभागाशी	ई-शासनाचया	
माधयमातून	सपंक्य 	करतो	्व	काय्यपूतगी	करून	घटेतो	तटेवहा	तयास	शासन	तटे	शासन	प्रद्तमान	असटे	
सबंोिलटे	जातटे.

२. शासि तटे िागररक ( G to C): शासन	्व	नागररक	यातील	पर्परातील	वय्वहार	जसटे	की	
आयकर	भरणा,	 ्वीज	 द्बलटे,	 सात	 बारा,	 तकार	अज्य,	अनदुानटे	 जमा	करणटे	 यासारखया	 बाबी	
शासन	तटे	नागररक	या	प्रद्तमानात	यटेतात.

३. शासि तटे वय्वसाय (G to B): शासन	तटे	वय्वसाद्यक	हा	सहसबंिं	या	प्रद्तमानात	समाद््वष्	
असतो.	जसटे	की	ट्टेद्डंग,	GST	भरणा,	द््वद््वि	करप्रणाली,	ऑनलाइन	पद्धतीनटे	तकार	्व	द्न्वारण	
्व	ततसम	बाबी	या	प्रद्तमा	नात	यटेतात.

४. शासि तटे कम्शचारी (G to E): शासन	 तटे	 कम्यचारी	 या	 प्रद्तमानाचया	 माधयमातून	 शासन	
आपलया	कम्यचाऱयांचया	थिटेट	सपंका्यत	राहतटे.	जसटे	की	द्जलहाद्िकाऱयांची	द्वहडीओ	कॉनर्रद्नसगं,	
तातडीचटे	अह्वाल,	स्ववेक्ण	पाहणी	इतयादी	बाबी	यात	यटेतात.

िारतातील ई-शासिाचटे काय्शक्षटेत्र

भारतातील	ई-शासनाचा	प्रयोग	प्रामखुयानटे	पढुील	बाबतीं	सदंभा्यत	होतो

१. ई-प्रशासि: शासनाचया	प्रशासकीय	द््वभागांमधयटे	माद्हती	तंत्रज्ान	्व	ससूंचना	चा	उपयोग	करणटे	
महणजटे	ई-प्रशासन	होय.	माद्हती	तंत्रज्ानाचया	शक्तीचा	्वापर	तळागाळापयांत	प्रशासन	पोचद््वणया	
करीता	 करणटे	 हटे	 या	 योजनटेत	 प्रमखु	 उद्दिष्	 ठटे्वलटे	 जातटे.	 या	 माधयमातून	 शासकीय	 काया्यचटे	
््वयचंलन	्व	सगंणकीकरण	करणटे,	तसटेच	प्रशासकीय	अतंग्यत	रचना,	 द््वद््वि	खातटे	्व	तयांची	
काय्य	याची	वयहुरचनातमक	सपंक्य 	जोडणटे	हटे	यामधयटे	काया्यचटे	प्रथिम	््वरूप	असतटे

२. ई-िागररक ्व ई-सटे्वा: शासन	नागररक	्व	््वयचंद्लत	सटे्वा	यांचटे	अतंग्यत	सबंिं	्व	सपंक्य 	पाहता	
यातून	शासन	्व	नागररक	यांचयात	ससु्ंवाद	सािला	जातो.	यामळुटे 	शासनाचया	द्नण्यय	प्रद्कयटेत	
लोकसहभाग	्वाढणयाची	द्कया	जलद	गतीनटे	साधय	करता	यटेतटे.

३. ई-समाज: ई-समाजाचया	माधयमातून	सा्व्यजद्नक	यतं्रणा,	खाजगी	क्टेत्र,	नागरी	समाज	यांचयामधयटे	
मया्यदटेपलीकडटे	पर्पर	सबंिं	्व	अतंग्यत	स्ंवाद	योगय	बन्वलटे	जातात.	

पारपंाररक लोक प्रशासिाकडूि मान्ती ततं्रज्ाि युक्त प्रशासिाकडटे

भारतीय	ई-शासन	हटे	भारताचया	पारपंाररक	लोक	प्रशासनास	माद्हती	तंत्रज्ान	यकु्त	प्रशासनाकडटे	

शक्तीनटे	्व	यश््वीररतया	घटेऊन	जातटे	आहटे	हटे	्पष्	द्दसतटे.	हटे	पढुील	तकतया्वरून	अद्िक	्पष्	करता	
यटेईल.
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क् पारपंाररक लोक प्रशासिाकडूि मान्ती ततं्रज्ाि युक्त प्रशासिाकडटे
०१ अ्वजड	कागदपत्रांचया	सदं्चका	(र्ाईल) सगंणकीकृत	सदं्चका	(र्ाईल)
०२ अद्िकार	पद	परपंरा नटेट्वक्य 	पॉ्वर
०३ माद्हती	गपु्त	ठटे्ूवन	सत्ता	गाजद््वणटे	 माद्हतीचटे	 आदान	 प्रदान	 करून	

सक्मीकरण	करणटे
०४ खद्च्यक प्रदश्यनातमक
०५ वयद्क्तगत सघंटनातमक
०६ पूत्यता	्व	द्नरीक्णद््वमकु्त	 उद्दिष्टे	साधयाद्भमखु
०७	 गट	प्रद्कया ऑनलाइन	प्रद्कया
०८	 द्दरगंाई	प्रद्कया तातकाळ	प्रद्कया
०९	 उद्शरा	प्रद्तसाद तातकाळ	प्रद्तसाद
१०	 पनुहा	पनुहा	वयक्तीस	माद्हती	द्लहा्वी	लागतटे	लागतटे सगंणकीकृत	माद्हती
११	 काया्यत	पनुरा्वक्ती	 अद्िक	द्नद्म्यती	शील	काय्य
१२	 द््थिती	प्रज्	(	जैसटे	थिटे	) साततयपूण्य	सिुारणा

आिार:	गडुघटे	बटेचकटे 	स्ुवणा्य,	लोकप्रशासन

प.ृ	९६

ई-लोकशा्ी

लोकशाही	 शासन	 वय्व्थिटेतील	 प्रतयटेक	 कृती	 चा	 मधयद्बदूं	 प्रामखुयानटे	 लोककलयाण	 हाच	 असतो.	
ई-शासनामळुटे 	माद्हतीचटे	आदान-प्रदान	्व	ज्ानाचटे	ससूंचन	जलद	गतीनटे	घडून	यटेत	आहटे.	माद्हती	तंत्रज्ान	
्व	ससूंचनाचा	उपयोग	नागररकांचया	काय्यक्मता	्वाढद््वणयाकररता	होतो	आहटे.	लोकशाहीत	लोकसटे्वटेचटे	
काय्य,	प्रशासकीय	प्रद्कया,	िोरण	द्नद्म्यती	चटे	ज्ान	हटे	शासनाचटे	महत््वाचटे	अगं	मानलटे	जातटे,	पारपंाररक	
प्रशासन	वय्व्थिटेत	याचा	अतंभा्य्व	हा	सद्च्वालयीन	काया्यत	होत	होता.	परतं	ुई-लोकशाहीनटे	या	सदंभा्यत	
मूलभूत	् ्वरूपाचटे	बदल	घड्ूवन	आणलटेलटे	द्दसतात.	ई-शासनामळुटे 	शासन	प्रद्कयटेत	अद्िक	पारदश्यकता	
खलुटेपणा	आणला	आहटे,	नागररकांपयांत	सहजगतया	माद्हती	उपलबि	होतटे	आहटे,	हटे	स्व्य	सदुृढ	लोकशाही	
करता	 पूरक	 ठरत	आहटेत.	 तयामळुटे 	 एक	 प्रकारटे	 लोकशाही	 शासनवय्व्थिा	आता	 ई-लोकशाहीमधयटे	
परा्वतगीत	होताना	द्दसतटे	आहटे.	हटे	पढुील	तकतया्वरून	अद्िक	्पष्	होईल

ई-लोकशा्ी

स्िाग दश्शक पारपंाररक शासिातील लोकस्िाग ई-प्रशासिातील लोकस्िाग
सहभागाची	पद्धत प्रद्तद्नद्िक	सहभाग ्ैवयद्क्तक	्व	सामूद्हक	सहभाग
सहभागाचटे	काय्यक्टेत्र मूळजागटे्वरूनच	सहभाग दरुचया	क्टेत्रातूनही	सहभाग
सहभागाचया	दृद्ष्कोन द्नद्ष्कय	दृद्ष्कोन काय्यक्म	दृष्ीकोण
सहभागाचटे	पररणाम अप्रतयक्	्व	उद्शरा	पररणाम थिटेट	्व	तातकाळ	पररणाम

आिार:	गडुघटे	बटेचकटे 	स्ुवणा्य	‘लोकप्रशासन’	प.ृ	९९
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ई-शासिाचया मया्शदा

ई-शासन	ही	आजचया	काळाची	गरज	महणून	पढुटे	आलटेली	असली	तरी	भारतीय	सदंभा्यत	ई-शासनाचया	
सकंलपनटेस	काही	मया्यदाही	आहटेत.	तयातील	काही	प्रमखु	मया्यदांची	मांडणी	पढुील	प्रमाणटे	करता	यटेईल.

१. तानंत्रक मया्शदा: ई-शासन	ही	सकंलपना	महत््वाकांक्ी	 ्व	अतया्वशयक	असली	तरी	भारतीय	
सदंभा्यत	तया्वर	तांद्त्रक	मया्यदा	मोठ्या	प्रमाणात	द्नमा्यण	झालटेलया	द्दसतात.	तया	प्रामखुयानटे	दोन	
प्रकारचया	आहटेत.	एक	तर	तंत्रज्ानाचया	जया	प्रणाली	आपणास	ई-शासन	काया्यद्न्वत	करणयासाठी	
आ्वशयक	आहटेत	 तयातील	 बहुतांशी	 प्रणालतींचा	 स्तोत्र	 अमटेररकासारखया	 बाहटेरील	 दटेशांकडून	
आपणास	घयावया	लागतात.	 महणजटेच	अद्यापही	आपण	या	 तंत्रज्ानाचया	पातळी्वर	््वयपूंण्य	
नाहीत.	 दसुरी	 महणजटे	 ई-शासन	 ही	 काही	 महानगरांत	 परुतीच	 यश््वी	 होऊ	 शकटे ल.	 परतं	ु
अद्यापही	काही	ग्रामीण	दगु्यम	डोंगराळ	भागात	गा्वापयांत	पोहोचलटेलटे	नाहीत	्व	तटेथिटे	या	तांद्त्रक	
सदु््विा	ना	लोकसमूह	पारखा	आहटे.	तयामळुटे 	ही	शासनाचटे	प्रद्तमान	गद्तमान	करणयात	ही	तांद्त्रक	
मया्यदा	मोठा	अडथिळा	ठरताना	द्दसतटे.

२. समन्वयाचया अिा्व: कोणतीही	योजना	काया्यद्न्वत	करताना	समन्वय	हटे	तत्व	अतयतं	महत््वाचटे	
ठरतटे.	ई-शासन	योजनटेचया	अमंलबजा्वणीत	प्रामखुयानटे	आ्वशयक	समन्वयाचा	अभा्व	्पष्पणटे	
जाण्वतो.	कें द्	सरकार	्व	राजय	सरकार	यात	समन्वयाचा	अभा्व,	प्रशासकीय	अद्िकारी	्व	
कम्यचारी,	समाज	्व	शासन,	नागररक	्व	अद्िकारी	अशा	स्व्यच	पातळी्वर	समन्वयाचा	अभा्व	ही	
शासना्वरील	एक	मया्यदा	ठरतटे	आहटे.

३. सरंचिातमक मया्शदा: ई-शासन	 काया्यद्न्वत	 करणयात	 सरंचनातमक	 तयारी	 सक्म	 असणटे	
अतया्वशयक	 होतटे.	 ्वा्त्वात	 मात्र	 यासाठी	आ्वशयक	कायदटे	 ्व	 द्नयम	 बन्वताना	 अनटेकदा	
सरकार	पातळी्वर,	प्रशासकीय	्तरा्वर	उलट	उलट	सलुट	प्रद्कया	्वा	द्नण्यय	द्निा्यरण	झालटेलटे	
द्दसतटे.	तयामळुटे 	उदाहरणाथि्य	आिार	काड्य	पॅन	काड्य	एकमटेकांना	सलगन	करताना	शासनाचया	या	
शासनास	स्ववोचच	नयायालयात	अनटेकदा	माघार	घया्वी	लागली	्वा	तयास	मदुत	्वाढ	तरी	द्या्वी	
लागलटेली	द्दसतटे.	इतर	शासकीय	योजनाही	आिारला	द्लंक	करताना	या	सरंचनातमक	मया्यदा	
साततयानटे	आलटेलया	द्दसतात.

सारांश,	 ई-प्रशासन	 ही	 आिदु्नक	 लोकप्रशासनातील	 एक	 महत््वाची	 सकंलपना	 असून	 आिदु्नक	
राजयवय्व्थिटेचटे	लोकशाहीचटे	््वरूप	तयामळुटे 	पार	बदलून	गटेलटे	आहटे.	नागररक	्व	वयक्ती	शासन	दरबारी	
पू्वगी	जात	असटे.	आज	ई-	शासनामळुटे 	शासन	दरबारच	नागररकांकडटे	आला	आहटे,	यटेतो	आहटे.	ई-शासनामळुटे 	
प्रशासनास,	लोकशाहीस	एक	प्रभा्वी	गतीशीलता,	पारदश्यकता,	काय्यशीलता	प्राप्त	झालटेली	द्दसतटे.

४.११ मान्ती अनिकार कायदा २००५ 

जागद्तक	मान्वी	हकक	जाहीरनामयात	प्रतयटेक	वयक्तीस	माद्हतीचा	अद्िकार	असा्वा	या	तत्वास	मानयता	
द्दली	आहटे.	सयंकु्त	राष्ट्ानटे	आपलया	पद्हलयाच	अद्ि्वटेशनात	नागररकांना	शासकीय	माद्हती	द्मळद््वणयाचा	
अद्िकार	मानय	कटे ला	होता.	१९४६	चया	महासभटेचया	या	अद्ि्वटेशनातील	ठरा्व	कमांक	५९(१)	मधयटे	
यासदंभा्यत	असटे	नमूद	करणयात	आलटे	आहटे	की,	‘माद्हतीचटे	््वातंतय	हा	मूलभूत	मान्वी	हकक	असून	
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अशा	स्व्य	हककांची	कसोटी	आहटे,	जयासाठी	सयंकु्त	राष्ट्ाची	द्नद्म्यती	करणयात	आली	आहटे.’	पढुटे	१९६६	
मधयटे	सयंकु्त	 राष्ट्ांनी	समंत	कटे लटेलया	 नागरी	 ्व	 राजकीय	 हककांचया	आतंरराष्ट्ीय	करारनामयातील	
कलम	१९	मधयटे	माद्हतीचा	अद्िकार	वयाखयटेचया	््वरूपात	््वरूपात	्पष्	करताना	असटे	महटलटे	आहटे	
की,	‘प्रतयटेक	नागररकाला	अद्भवयक्ती	््वातंतय	्व	द््वचार््वातंतय	आहटे,	तयानसुार	कोणतयाही	सीमांचया	
बिंनाद्श्वाय	 द्लद्खत,	 मौद्खक	 तयाचप्रमाणटे	 कोणतयाही	 कलटेचया	 अथि्वा	 इतर	 माधयमातून	 माद्हती	
मागणटे,	द्मळ्वणटे	आद्ण	दटेणटे	याचा	हकक	आहटे.	माद्हतीचया	अद्िकाराचा	कायदा	स्व्यप्रथिम	१९७८	मधयटे	
््वीडन	या	दटेशानटे	अमलात	आणला.	््वीडनमिील	भ्रष्ाचार	द्नयतं्रणात	या	कायद्यानटे	प्रभा्वी	भूद्मका	
बजा्वली.	 तयाचा	 अनभु्व	 लक्ात	 घटेऊन	 इतर	 दटेशांनीही	 या	 सदंभा्यतील	कायदटे	 करून	 नागररकांना	
माद्हतीचा	अद्िकार	द्दला.

भारतामधयटे	 माद्हतीचया	 अद्िकाराची	 पायाभरणी	 सदं््विानाचया	 मूलभूत	 अद्िकारांमधयटेच	 आहटे.	
भारतीय	राजय	घटनटेचया	कलम	१९(१)	नसुार	प्रतयटेक	नागररकास	आपली	मतटे	वयक्त	करणयाकररता	
माद्हती	 द्मळ्वणयाचा	 मूलभूत	अद्िकार	आहटे.	या	अद्िकारास	सदं््विानाचया	कलम	२०	नटे	अद्िक	
बळकटी	द्दली	आहटे.	भारतात	माद्हतीचया	अद्िकाराची	मागणी	प्रथिम	स्ववोचच	नयायालयाचया	१९८२	
चया	एका	 द्नण्ययातून	झालटेली	 द्दसतटे.	या	 द्नण्ययात	स्ववोचच	नयायालयानटे	प्रथिम	्पष्	कटे लटे	होतटे	की,	
“शासनाचया	 वय्वहाराची	 माद्हती	 द्मळ्वणटे	 हाच	 वय्वहार	असा्वा	 ्व	 तया	 सदंभा्यतील	 गोपनीयता	 हा	
अप्वाद	असा्वा.”	भारतात	कायदटेशीरररतया	माद्हतीचया	अद्िकाराची	प्रथिम	मागणी	राज्थिान	राजयात	
झाली.	राज्थिान	मिील	मजदूर	द्कसान	शक्ती	सघंटनटेनटे	१९९०	मधयटे	अरुणा	रॉय	यांचया	नटेततृ्वाखाली	
ही	मागणी	प्रथिम	मांडली.	तयानंतरचया	काळात	अरद््वदं	कटे जरी्वाल,	अरुणा	रॉय,	अणणा	हजारटे	यांनी	
यासाठी	 दटेशपातळी्वर	 मोठी	आदंोलनटे	कटे ली.	 माद्हतीचया	अद्िकाराचा	 प्रथिम	मसदुा	 प्रटेस	कौद्नसल	
ऑर्	इंद्डयानटे	तयार	कटे ला	होता.	या	स्व्य	पाश््यभूमी्वर	१२	ऑकटोबर	२००५	भारत	सरकारनटे	माद्हतीचा	
अद्िकार	कायदा	समंत	कटे ला.	समाजातील	स्व्य	 ्तरातील	लोकापयांत	 द््वकास	योजना	जावयात	्व	
भ्रष्ाचारास	्व	प्रशासकीय	द्दरगंाईला	आळा	बसा्वा	हा	या	कायद्याचा	प्रमखु	उदिटेश	आहटे.	या	कायद्याद्ारटे	
कें द्ीय	माद्हती	आयोग	्व	राजय	माद्हती	आयोग	यांची	तरतूद	करणयात	आली	आहटे.	जयाचा	अभयास	या	
दृद्ष्कोनातून	करणटे	गरजटेचटे	ठरतटे.	

१. कें द्ीय मान्ती आयोग रचिा: माद्हती	अद्िकार	कायदा	२००५	चया	 द्तसऱया	या	भागात	
कलम	 १८	 मधयटे	 कें द्ीय	 माद्हती	आयोगाचया	 ्थिापना	 ्व	 रचना	 सदंभा्यत	 तरतदुी	 करणयात	
आलया	आहटेत.	 तयाप्रमाणटे	 एक	मखुय	 माद्हती	आयकु्त	 ्व	 इतर	जा्तीत	जा्त	१०	माद्हती	
आयकु्त	कें द्ीय	माद्हती	आयोगात	असतील	अशी	तरतूद	आहटे.	मखुय	माद्हती	आयकु्त	्व	माद्हती	
आयकु्तांची	द्नयकु्ती	राष्ट्पती	कडून	होत	असली	तरी	ती	पढुील	सद्मतीचया	द्शर्ारशीनटे	वहा्वी	
असटे	बिंन	कलम	१२(३)	नसुार	टाकणयात	आलटेलटे	आहटे.	या	सद्मतीत	पढुील	वयक्ती	असतात.

अधयक्		 :		 	 भारताचटे	पतंप्रिान

सद्य		 :		 	 लोकसभटेतील	द््वरोिी	पक्नटेता	अथि्वा	द््वरोिी	पक्नटेता	हटे	पद	नसटेल	तर	
स्वा्यत	मोठ्या	पक्ाचा	नटेता

सद्य	 :		 	 प्रिानमंत्री	यांनी	द्नयकु्त	कटे लटेलया	एक	कॅद्बनटेट	मंत्री
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	 मखुय	 माद्हती	 आयकु्त	 द्न्वड	 करणयात	 यटेणारी	 वयक्ती	 ती	 ही	 द््वज्ान	 तंत्रज्ान	 समाजसटे्वा	
वय्व्थिापन	पत्रकाररता	जनसपंक्य 	माधयम	प्रशासन	्व	द्नयमन	द््वषयाचटे	ज्ान	्व	अनभु्व	असलटेली	
असा्वी	अशी	अपटेक्ा	याद्श्वाय	ती	वयक्ती	राजकीय	पक्	द््वद्िमंडळ	ससंद	यांची	सद्य	असणार	
नाही	ही	्व	््वतंत्रररतया	उद्योग	योग	्व	वय्वसाय	करणारी	ही	असणार	नाही	नाही	हटे	कलम	१२	
मधयटे	हटे	्पष्	करणयात	आलटे	आहटे

२. काय्शकाळ: मखुय	माद्हती	आयकु्त	्व	इतर	माद्हती	आयकु्त	यांचया	काय्यकाळ	माद्हती	अद्िकार	
कायदा	२००५	चया	कलम	१३(१)	मधयटे	 नमूद	कटे लयाप्रमाणटे	 पाच	्वष्य	 द्नद्चित	कटे ला	असून	
्वयाचया	६५	्वषा्यपयांत	तटे	हटे	पद	िारण	करू	शकतात	मखुय	आयकु्तांना	हटे	पद	दसुऱयांदा	िारण	
करता	यटेणार	नाही	हटेही	कायद्यात	्पष्	करणयात	आलटे	आहटे.	इतर	माद्हती	आयकु्तांना	 पैकी	
मखुय	माद्हती	आयकु्त	नटेमलटे	जाऊ	शकतात.	परतं	ुतयांचा	काय्यकाळ	या	दोनही	पदांचा	द्मळून	
जा्तीत	जा्त	पाच	्वषा्यचा	असटेल	असटे	कलम	१३(९)	मधयटे	्पष्	करणयात	आलटे	आहटे.

३. मखुयालय: कें द्ीय	माद्हती	आयोगाचटे	मखुयालय	हटे	 द्दलली	यटेथिटे	असटेल.	परतं	ुकें द्ीय	माद्हती	
आयोगास	कें द्	सरकारचया	पू्व्य	सद्मतीनटे	हटे	काया्यलय	भारताचया	अनय	प्रदटेशातही	काया्यद्न्वत	
करता	यटेईल	अशी	तरतूद	कलम	१२(१)	मधयटे	आहटे

४. ्वटेति: कें द्ीय	माद्हती	आयोगाचटे	मखुय	माद्हती	आयकु्त	्व	इतर	माद्हती	आयकु्त	यांचया	्वटेतना	
सबंिंी	माद्हती	अद्िकार	कायदा	२००५	चया	कलम	१३(५)	तरतूद	करणयात	आली	असून	
मखुय	माद्हती	आयकु्त	तयाचटे	्वटेतन	हटे	मखुय	द्न्वडणूक	आयकु्त	प्रमाणटे	असटेल	्व	इतर	आयकु्तांचटे	
्वटेतन	हटे	इतर	द्न्वडणूक	आयकु्तांना	प्रमाणटे	असटेल	असटे	द्नद्चित	कटे लटे	आहटे.

५. बडतिफी: मखुय	माद्हती	आयकु्त	्व	इतर	माद्हती	आयकु्त	यांना	बडतर््य 	करणयासबंिंीचया	तरतदुी	
माद्हती	अद्िकार	कायदा	२००५	चया	कलम	१४(१)	तटे	कलम	१४(४)	दरमयान	करणयात	
आलया	आहटेत.	तयाप्रमाणटे	खालील	सदंभा्यत	तयांना	बडतर््य 	कटे लटे	जाऊ	शकतटे.

१.	 तयांना	नादार	महणून	ठरद््वणयात	आलटे	असटेल	तर

२.	 राष्ट्पततींचया	मतटे	तयांचटे	नैद्तक	अिःपतन	झालटे	असटेल	तर

३.	 तटे	पदाबाद्ित	इतर	कामटे	करत	असतील	तर

४.	 माद्हती	अद्िकार	या	सदंभा्यतील	काया्यत	 बािा	आणत	असतील	तर	 राष्ट्पती	अशा	
पररद््थितीत	 तयांना	 बडतर््य 	करू	शकतात	अशी	 तरतूद	 माद्हती	अद्िकार	कायद्यात	
आहटे.

मान्ती आयोगाचटे अनिकार ्व काय्श

कें द्ीय	माद्हती	आयोग	्व	राजय	माद्हती	आयोग	यांचटे	अद्िकार	्व	काय्य	समान	आहटेत	माद्हती	अद्िकार	
कायदा	२००५	पाचवया	भागात	कलम	१८	तटे	२०	दरमयान	या	सदंभा्यत	सद््व्तर	नोंदी	आहटेत	तयाप्रमाणटे	
तटे	अद्िकार	्व	काय्य	पढुीलप्रमाणटे	मांडता	यटेतील.

१. तक्ारी ्व चौकशी सबंिंीचटे काय्श: पढुील	बाबी	सबंिंात	वयक्ततींचया	तकारी	््वीकारणटे	्व	तयांची	
चौकशी	करणटे	हटे	आयोगाचटे	कत्यवय	आहटे.
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i.	 माद्हती	 मागणारा	अज्य	 ््वीकारणयासाठी	सबंदं्ित	प्राद्िकरणानटे	कोणताही	अद्िकारी	
नटेमलटेला	नसटेल

ii.	 सहाययक	 जन	 माद्हती	 अद्िकारी	 अथि्वा	 जनमाद्हती	 अद्िकाया्यनटे	 माद्हतीसाठी	 चा	
अथि्वा	द्पलासाठी	चा	अज्य	््वीकारणयास	नकार	द्दला	असटेल

iii.	 माद्हती	अद्िकार	याप्रमाणटे	द्मळालटेली	माद्हती	दटेणयास	सबंदं्ित	वयक्तीस	नकार	दटेणयात	
आला	असटेल	तर

iv.	 माद्गतलटेली	माद्हती	कायद्यानटे	द्नद्चित	कटे लटेलया	मदुतीत	द्मळाली	नसटेल	तर

v.	 अ्वाज्वी	््वरूपाची	ही	आकारणयात	आली	असटेल	अथि्वा	भरणयात	भाग	पाडलटे	असटेल	
तर

vi.	 अपरुी	्व	खोटी	माद्हती	दटेणयात	आली	आहटे	असटे	्वाटलटे	तर

vii.	 अद्भलटेख	द्मळ्वणटे	अथि्वा	तटे	पहा्वयास	द्मळा्वटे	या	सदंभा्यतील	कोणतीही	तकार

viii.	 एखाद्या	 प्रकरणात	चौकशी	करणयासदंभा्यतील	 ्वाज्वी	कारणटे	आहटेत	अशी	आयोगास	
खात्री	पटलयास	आयोग	तया	प्रकरणाची	चौकशी	करू	शकतात

ix.	 माद्हती	अद्िकार	कायदा	कलम	१८	प्रमाणटे	एखाद्या	प्रकरणाचा	तपास	करणयासदंभा्यत	
द्द्वाणी	प्रद्कया	सदं्हता	१९०८	दावयाची	नयाय	चौकशी	करताना	द्द्वाणी	नयायालयाकडटे	
जटे	अद्िकार	द््वद्हत	असतील	तटे	अद्िकार	माद्हती	आयोगास	प्राप्त	होतात

x.	 माद्हती	अद्िकारा	सदंभा्यत	तकारतींची	चौकशी	करताना	सा्व्यजद्नक	प्राद्िकरणाचया	जया	
अद्भलटेखन	हा	कायदा	लागू	होतो	अशा	कोणतयाही	अद्भलटेखाची	आरोगयास	तपासणी	
करता	यटेतटे	्व	कोणतयाही	कारणानटे	सा्व्यजद्नक	प्राद्िकरणास	अशा	अद्भलटेख	आयोगास	
तपासणी	पासून	रोखून	ठटे्वता	यटेणार	नाही.

२. अनपला सदंिा्शतील काय्श ्व अनिकार: माद्हती	अद्िकार	कायदा	२००५	कलम	१९	तटे	कलम	
१९	दरमयान	आयोगाचया	अपील	द््वषयक	काय्य	्व	अद्िकाऱयाची	अद्िकारांची	तरतूद	आहटे	ती	
काय्य	्व	अद्िकार	पढुीलप्रमाणटे	आहटेत

i.	 माद्हती	 माद्गतलयानंतर	 ठराद््वक	 मदुतीत	 माद्हती	 न	 द्मळालयास	 द्कं्वा	 जनमाद्हती	
अद्िकाऱयाचा	 द्नण्यय	 चकुीचा	आहटे	 असटे	 ्वाटलयास	 तीस	 द्द्वसाचया	आत	 सबंदं्ित	
सा्व्यजद्नक	प्राद्िकरणाचया	्वररष्ठ	दजा्यचया	अद्िकाऱयाकडटे	अपील	करता	यटेईल	्वाज्वी	
कारणांची	खात्री	पटली	तर	तीस	द्द्वसांनंतरही	अपील	दाखल	करून	घटेतलटे	जा्वटे	अशी	
तरतूद	आहटे.

ii.	 त्रय्थि	 त्राय्थि	 पक्काय्य	 बाबतची	 माद्हती	 उदाहरणाथि्य	 उघड	 करणयाबाबत	 माद्हती	
अद्िकाऱयानटे	 द्दलटेलया	 द्नण्ययाद््वरुद्ध	अपील	करायची	जनमाद्हती	अद्िकाया्यनटे	 द्नण्यय	
द्दलयानंतर	३०	द्द्वसांचया	आत	त्रय्थि	पक्ानटे	तटे	करा्वटे	अशी	तरतूद	आहटे
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iii.	 अद्पलीय	 अद्िकाऱयानटे	 द्दलटेलया	 द्नण्ययाद््वरोिात	 अज्यदारास	 दसुरटे	 अपील	 माद्हती	
आयोगाकडटे	करता	यटेतटे	मात्र	द्नण्यय	द्मळालयानंतर	९०	द्द्वसाचया	आत	करा्वटे	 द्कं्वा	
मदुतीत	द्नण्यय	न	द्मळालयास	मदुत	सपंताच	अपील	करा्वटे	अशी	तरतूद	आहटे	्वाज्वी	
कारणटे	असतील	तर	खात्री	करून	 तयानंतरही	अद्िकारी	अपील	 दाखल	करून	घटेऊ	
शकतात

iv.	 जनमाद्हती	अद्िकाऱयाचा	द्नण्यय	हा	त्रय्थि	पक्ाचया	माद्हती	द््वषयी	असटेल	तर	अशा्वटेळी	
आयोग	सबंदं्ित	त्र्त	पक्ास	आपली	बाजू	मांडणयाची	सिंी	दटेतात

v.	 अद्पला्वर	सनुा्वणी	होईल	तटेवहा	माद्हती	मागणाऱया	वयक्तीचया	अथि्वा	सं् थिटेचया	अजा्य्वर	
जो	द्नण्यय	दटेणयात	आला	तो	समथि्यनीय	होतो	हटे	द्सद्ध	करणयाची	जबाबदारी	जनमाद्हती	
अद्िकाया्यची	असटेल

vi.	 आयोगाकडटे	 आलटेलटे	 अपील	 हटे	 ३०	 द्द्वसाचया	 आत	 अथि्वा	 तटे	 दाखल	 कटे लयाचया	
द्दनांकापासून	 एकूण	 ४५	 द्द्वसापटेक्ा	 अद्िक	 होणार	 नाही	 ए्वढ	 याच	 काला्विीत	
द्नकालात	काढलटे	जाईल

vii.	 माद्हती	आयोगानटे	द्दलटेलया	द्दलटेला	द्नण्यय	बिंनकारक	असतो

viii.	 माद्हती	अद्िकार	आयोग	कायद्यातील	तरतदुतींची	योगय	पद्धतीनटे	पालन	वहा्वटे	याकररता	
आ्वशयक	असतील	अशा	उपायांची	योजना	करणयास	आदटेश	दटेऊ	शकतटे	यासदंभा्यत	
प्रामखुयानटे	पढुील	बाबतींचा	समा्वटेश	होतो

१.	 माद्हती	अद्िकाऱयाची	द्नयकु्ती	करणटे	

२.	 माद्हतीचटे	प्र्वग्य	प्रद्सद्ध	करणटे	

३.	 अद्भलटेख	ठटे्वणयासदंभा्यत	आ्वशयक	तटे	बदल	करणटे	

४.	 अद्िकारी	्वगा्यस	माद्हती	अद्िकाऱयाचटे	अद्िकाराचटे	प्रद्शक्ण	दटेणयाचया	तरतदुी	
सदंभा्यत	्वाढ	करणटे

ix.	 माद्हती	कायद्याअतंग्यत	नमूद	करणयात	कोणताही	दडं	आकारणयाचा	अद्िकार	आयोगास	
आहटे

x.	 आयोगाकडटे	अपील	आलयानंतर	अज्यदारास	्व	सबंदं्ित	प्राद्िकरणास	आयोग	आपला	
द्नण्यय	कळ्वतो.	

३. दडंातमक स्वरूपाची काय्श: माद्हती	अद्िकार	कायदा	२००५	चया	कलम	२०	तटे	कलम	२०	
दरमयान	आयोगाचया	दडंातमक	कार्वाई	सदंभा्यत	सबंिंीचया	तरतदुी	आहटेत	तया	पढुीलप्रमाणटे	
होत

i.	 जनमाद्हती	अद्िकाऱयानटे	कोणतयाही	्वाज्वी	कारणाद्श्वाय	माद्हती	द्मळणयाबाबत	चा	
अज्य	 ््वीकारणयास	 नकार	 द्दला	 द्कं्वा	 कलम	 १(१)	 अन्वयटे	 द्नद्चित	कटे लटेलया	 ्वटेळटेत	
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माद्हती	सादर	कटे ली	नसटेल	अथि्वा	माद्हती	द्मळा्वी	यासाठी	कटे लटेली	द््वनंती	दषु्	हटेतूनटे	
नाकारली	असटेल	द्कं्वा	अपूण्य	अथि्वा	चकुीची	्व	द्दशाभूल	करणारी	माद्हती	द्दली	असटेल	
अथि्वा	माद्गतलटेली	माद्हती	नष्	कटे ली	असटेल	अथि्वा	माद्हती	दटेणयात	अडथिळा	आणत	
असटेल	असटे	आयोगाचटे	मत	झालटे	तर	प्रतयटेक	द्द्वसाला	दोनशटे	पननास	रुपयटे	दडं	आकारला	
जाईल;	परतं	ुहा	एकूण	दडं	२५	हजार	रुपयांपटेक्ा	अद्िक	असणार	नाही	अशी	तरतूद	
आहटे.

ii.	 माद्हती	अद्िकाऱयानटे	कोणतयाही	्वाज्वी	कारणाद्श्वाय	माद्हती	द्मळणयाबाबत	चा	अज्य	
््वीकारणयास	कसूर	कटे ली	असटेल	अथि्वा	कलम	१(१)	अन्वयटे	द्नद्चित	कटे लटेलया	्वटेळटेत	
माद्हती	द्दली	नसटेल	अथि्वा	चकुीची,	अि्य्वट,	द्दशाभूल	करणारी	माद्हती	द्दली	असटेल,	
माद्हती	दटेणयाचया	काया्यत	अडथिळा	आणला	असटेल	तया	जनमाद्हती	अद्िकाऱयास	सटे्वा	
द्नयमान्वयटे	द्श्तभगंाचया	कार्वाईची	द्शर्ारस	कटे ली	जातटे.

४. अ््वाल न्वषयक काय्श: माद्हती	 अद्िकार	 कायदा	 २००५	 चया	 कलम	 २५(१)	 चटे	 कलम	
२५(५)	दरमयान	माद्हती	आयोगाचया	अह्वाल	द््वषय	काया्यची	तरतूद	आहटे	तया	अह्वालांमधयटे	
पढुील	बाबतींची	माद्हती	असा्वी	अशी	अपटेक्ा	आहटे.

i.	 	 प्रतयटेक	सा्व्यजद्नक	प्राद्िकरणाकडटे	माद्हती	मागणया	करता	आलटेलया	अजाांची	सखंया

ii.	 जटे	अज्य	र्टे टाळणयात	आलटे	असतील	तयांची	सखंया	्व	अज्य	र्टे टाळणयाची	कारणटे	

iii.	 माद्हती	आयोगाकडटे	आलटेलया	एकूण	अद्पलांची	सखंया	्व	तया्वरील	द्नण्ययाची	माद्हती

iv.	 	 माद्हती	 अद्िकारी	 कायद्यांतग्यत	 करणयात	 आलटेली	 द्श्तभगंाचया	 कार्वाई	 या	
कायद्यांतग्यत	सदंभा्यत	्वसूल	कटे लटेला	दडं	्व	र्ी	

v.	 माद्हती	अद्िकारी	कायद्याची	अमंलबजा्वणी	अद्िक	प्रभा्वी	वहा्वी	याकररता	आ्वशयक	
उपाययोजना	्व	द्शर्ारशतींची	माद्हती	

vi.	 हा	 अह्वाल	 कें द्	 सरकार	 ्व	 राजय	 सरकार	 अनकुमटे	 ससंदटेत	 ्व	 द््वद्िमंडळात	 सादर	
करतात

सारांश,	अशा	पद्धतीनटे	कें द्ीय	माद्हती	आयोग	्व	राजय	माद्हती	आयोग	दर्वषगी	अह्वाल	प्रद्सद्ध	करतात.	
माद्हतीचा	 अद्िकार	 हा	 प्रशासनात	 ्व	 शासन	 द्नण्यय	 प्रद्कयटेत	 पारदश्यकता	आणणयाचया	 दृष्ीनटे	 ्व	
प्रशासकीय	भ्रष्ाचार	कमी	करणयाचया	 दृष्ीनटे	अद्िक	अद्तशय	उपयकु्त	ठरत	आहटे.	 या	अद्िकारानटे	
सामाद्जक	काया्यत	अग्रटेसर	वयक्ती	सं् थिा	्व	् ्वयसंटे्वी	सघंटना	यांना	अद्िक	बळ	प्राप्त	झालटे	आहटे.	कें द्ीय	
माद्हती	आयोग	्व	राजय	माद्हती	आयोगानटे	या	दृष्ीनटे	अद्तशय	 पूरक	्व	प्रभा्वी	काय्य	पार	पाडलटेली	
द्दसतटे.
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िागरी समाज

तंत्रज्ानातील	 प्रगतीमळुटे 	 ्व	 जागद्तकीकरणाचया	 एकूण	 प्रकृती	 प्रद्कयटेमळुटे 	 मान्वाचया	 सामाद्जक	
अ्वकाशाचया	कक्ा	 रंुदा्वलया	आहटेत.	 तयामळुटे 	जागद्तक	 राजकारणाचटे	 ््वरूप	ही	 मोठ्या	 प्रमाणात	
प्रभाद््वत	झालटे	आहटे.	तटे	कटे ्वळ	आता	आतंरराष्ट्ीय	न	राहता	तटे	खऱया	अथिा्यनटे	जागद्तक	झालटे	आहटे.	
तयातून	जागद्तक	नागरी	समाजाची	द्नद्म्यतीची	प्रद्कया	्वटेग्वान	झाली	आहटे.	जागद्तक	सदंभा्यमधयटे	नागरी	
समाजाचा	सकंलपनटे	अतंग्यत	द््वद््वि	क्टेत्रात	द््वद््वि	पातळयां्वर	काय्य	करणाऱया	अशासकीय	सघंटना	
सं् थिा	द्नमा्यण	झालया	आहटेत,	होत	आहटेत.	तयांचटे	जागद्तक	राजकारणात	्वटेगळटे 	्थिान	द्नमा्यण	झालटेलटे	
द्दसतटे.	तसटेच	भारतीय	राजकारणात	्व	प्रशासनातही	नागरी	समाजाचटे	आपलटे	््वतंत्र	अ्वकाश	द्नमा्यण	
कटे ला	आहटे.	प्रशासनास	पारदश्यक	्व	गद्तमान	करणयात	नागरी	समाजाची	भूद्मका	ही	तटे्वढीच	महत््वाची	
मानली	जातटे.	या	दृष्ीनटे	नागरी	समाजाचटे	््वरूप	्व	भूद्मका	यांचा	आढा्वा	घटेणटे	आ्वशयक	ठरतटे.

िागरी समाज सकंलपिटेचा इनत्ास

नागरी	समाज	ही	सकंलपना	अगदी	अलीकडचया	काळात	लोकद्प्रय	झाली	असली	तरी	या	सकंलपनटेचा	
इद्तहास	बराच	जनुा	आहटे.	सीसटेरो,	लॉक,	हटेगटेल,	ग्रामली	यासारखया	तत््व्वटेत्यांचया	द्लखाणात	नागरी	
समाज	या	सकंलपनटेचा	उदय	सापडतो.	जसटे	की	रोमन	तत््वज्	सीसटेरोनटे	समाजाचया	दोन	अ्व्थिांचटे	
द्चत्रण	कटे लटे	आहटे	अ्व्थिांचटे	द्चत्रण	कटे लटे	आहटे.	एका	अ्व्थिटेत	समाज	कायद्या्वर	आिाररत	असतो	तर	
दसुऱया	अ्व्थिटेत	कायदटे	अद््तत्वात	नसतात.	अशी	 द्सलटेरो	यांनी	मांडणी	करून	दसुऱया	अ्व्थिटेत	
नागरी	सबंिं	प्र्थिाद्पत	करणटे	कठीण	होतटे	असा	 द्नष्कष्य	मांडला	आहटे.	तर	लॉक	यांनी	यासदंभा्यत	
मांडणी	करताना	नागरी	्व	राजकीय	समाजाचया	एकत्रीकरण	आ्वर	भर	द्दला.	लॉक	यांचया	मतटे	नागरी	
समाजामधयटे	 राजयसं् थिा	 द्नमा्यण	होऊ	शकतटे.	नागरी	समाजात	 द्श्त	 वय्व्थिा	सरुक्ा	यासारखया	
बाबीना	रुजू	होणयास	आ्वशयक	पूरक	पररद््थिती	उपलबि	करतो.	जम्यन	द््वचार्वतं	हटेगटेल	याचटे	द््वचारही	
या	सदंभा्यत	महत््वाचटे	मानलटे	जातात.	हटेगटेल	यांचयामतटे	नागरी	समाज	ही	कुटंुब	सं् थिा	्व	राजय	सं् थिा	
यामिली	अ्व्थिा	असून	नागरी	समाज	्व	राजय	यांना	पर्परांपासून	्वटेगळटे 	करूनच	अभयासणटे	गरजटेचटे	
आहटे.	हटेगटेल	यांचया	मतटे	राजय	ही	स्ववोचच	सामाद्जक	सं् थिा	असून	राजयाचया	द्नद्म्यतीमळुटे 	नागरी	समाज	
नष्	होत	नाही.	द््वसावया	शतकातील	न्व	माकस्य्वादी	द््वचार्वतं	महणून	ओळखलया	जाणाऱया	ग्रामली	
यांनी	नागरी	समाजाचटे	द््व्वटेचन	करताना	राजय	हटे	दमन्वर	आिाररत	असतटे	तर	नागरी	समाज	हा	सहमती	
्वर	आिारलटेला	असतो	अशी	भूद्मका	मांडली.	सारांश,	नागरी	समाज	ही	सकंलपना	प्राचीन	काळापासून	
राजकीय	तत््वज्ानाचया	क्टेत्रातील	एक	महत््वाचा	तत््वद््वचार	राद्हलटेली	आहटे	असटे	द्दसतटे.

समकालीि िागरी समाज सकंलपिा

नागरी	 समाज	 या	 सकंलपनटेची	 अधयापही	 अद्िकृत	 द्नद्चित	 ््वरूपाची	 वयाखया	 उपलबि	 नाही.	
अशासकीय	सघंटना,	््वयसंटे्वी	सं् थिा,	सामाद्जक	चळ्वळ	यासारखटे	शबद	नागरी	समाज	या	सकंलपनटे	
कररता	वय्वहारात	योजली	जातात.	तयामळुटे 	नागरी	समाज	या	सकंलपनटे	अतंग्यत	समाद््वष्	कटे लया	जात	
असलटेलया	घटकांचटे	् ्वरुप	द््वद््विता	पू्व्य	आहटे.	तयांचटे	काय्यक्टेत्र,	कौशलयाचटे	क्टेत्र,	द्हतसबंिं,	आकारमान	
तयांचयाकडील	ससंािनटे,	भौगोद्लक	्थिान	्व	वयाप्ती,	बिंनांची	पातळी,	सघंटनांची	पातळी,	उद्दिष्टे,	ती	
साधय	करणयाचटे	माग्य,	डा्व	पटेच	अशा	स्व्यच	पातळयां्वर	द््वद्भननता	प्रतययास	यटेतटे.	तरीही	ही	समकालीन	
नागरी	समाज	ही	सकंलपना	पढुील	दोन	द््विानांचया	आिारटे	अद्िक	्पष्	करता	यटेऊ	शकतटे.	

“नागरी	समाज	हटे	असटे	एक	अ्वकाशआहटे	आहटे	द्जथिटे	राजय	्व	बाजार	यांचया	वयद्तररक्त	््वयं् रू्तगीनटे	
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वयक्ती	समान	द्हतसबंिं	जोपासणयासाठी	एकत्र	यटेतात”

कालंदोंर	यांनी	यासदंभा्यत	द््विान	करताना	महटलटे	आहटे,	“नागरी	समाज	ही	एक	प्रद्कया	आहटे	द्जचयामधयटे	
वयक्ती	आपापसात	आद्ण	आद्थि्यक	 ्व	 राजकीय	 सत्ता	 सत्ताकें द्ा	 बरोबर	 ्वाटाघाटी,	 ्वाद,	 सघंष्य	 ्व	
समझोता	करतात.”

िागरी समाजाचटे स्वरूप

नागरी	समाजाचटे	््वरूप	पढुील	मदुद््यांचया	आिारटे	अद्िक	्पष्	करता	यटेईल.

१. समाि उदिटेशय प्राप्ी: नागरी	समाजाचया	््वरूपातील	पद्हला	प्रिान	घटक	महणजटे	उदिटेशांची	
समानता	होय.	नागरी	समाज	महणजटे	एक	प्रकारटे	समान	उदिटेश	यांचया	प्राप्तीकरता	द्नमा्यण	झालटेलटे	
वयक्ततींचटे	 मकु्त	सघंटन	होय.	यादृष्ीनटे	 नागरी	समाज	हा	कायद्या्वर	आिाररत	समाज	असतो.	
नागरी	समाजात	सहमती	हा	महत््वाचा	घटक	काय्यरत	असतो.	दमन	या	घटकास	नागरी	समाजात	
काय्यप्रणालीत	्थिान	नसतटे.	नागरी	समाजाचटे	सद्यत्व	मूलतः	उ्रू्त्यपणटे	््वीकारलटेलटे	असतटे.

२. स्वततं्र राजकीय अ्वकाश: नागरी	समाजाचा	राजयसं् थिटेची	सबंिं	असतोच	असटे	नसलटे	तरी	
नागरी	 समाजाची	 ््वतःची	 राजकीय	 भूद्मका,	 राजकीय	 मूलयां	 प्रद्त	 बांद्िलकी	असू	 शकतटे.	
तयामळुटे 	नागरी	समाजाचया	््वरूपात	नागरी	समाजाचया	््वतंत्र	राजकीय	अ्वकाशाचा	अतंभा्य्व	
करणटे	गरजटेचटे	ठरतटे.

३. बाजार वय्वसरटेपासूि स्वततं्र: नागरी	समाज	ही	सकंलपना	जशी	 राजयसं् थिटेचटे	 पासून	मकु्त	
असतटे	तशीच	ती	बाजारवय्व्थिटेत	पासूनही	््वतंत्र	असतटे.	जसटे	की	बाजार	वय्व्थिटेतील	नर्ा	
द्मळ्वणटे	हटे	स्व्य	सहभागी	घटकांची	प्रिान	उद्दिष्	असतटे	परतं	ुनागरी	समाजातील	घटक	नफयाचटे	
उद्दिष्	डोळयासमोर	ठटे्वत	नाहीत.	तयामळुटे 	नागरी	समाजात	ना	नर्ा	असटेही	सबंोिलटे	जातटे.

४. लोकशा्ी प्रसरापिा ्टे उनदिष्: नागरी	समाज	हा	घटक	लोकशाहीची	उद्दिष्टे	साधय	करणयाचा	
एक	महत््वाचा	माग्य	मानला	जातो.	तयामळुटेच	लोकशाही	द््वरोिी	सं् थिा	सघंटना	द््वचारिारा	यांना	
नागरी	समाजाचा	भाग	मानलटे	जाऊ	शकत	नाही.

िागरी समाजाचया उदयाची कारणटे

नागरी	समाज	हा	राष्ट्ीय	राजकारण	्व	प्रशासनातील	एक	महत््वाचा	घटक	महणून	तर	काय्यद्न्वत	झाला	
आहटे.	याद्श्वाय	नागरी	समाज	हा	घटक	जागद्तक	राजकारण	अथि्यकारण	्व	एकूण	प्रद्कयटेत	प्रभाद््वत	
करताना	 द्दसतो	आहटे.	 नागरी	समाजाची	उदयाची	 पाश््यभूमी	 पढुील	काही	घटकांनी	 द्नमा्यण	कटे लटेली	
द्दसतटे.

१. राष्ट्र राजय वय्वसरटेतील ि्वटे स्वरूप: सािारणतः	१९८०	चया	दशकात	राष्ट्ीय	पातळी्वर	
अनटेक	 दटेशांमधयटे	 नागरी	 समाजाची	 कलपना	 नवयानटे	 प्र्ततु	 करणयात	आली.	 याची	 प्रद्कया	
प्रामखुयानटे	दोन	पातळयां्वर	झाली.	एक	महणजटे	सामय्वादी	राज्वटीचया	द््वरोिात	नागरी	समाज	
एक्वटला	्व	तयातून	नागरी	समाजाचा	मान्वी	हकक	्व	शांततटेचा	परु्कार	करत	पढुटे	सरसा्वलया.	
तर	दसुऱया	बाजूनटे	उदारमत्वादी	अथि्यवय्व्थिटेकडटे	सकंमण	करणाऱया	द््वकसनशील	द््वकसनशील	
अद््वकद्सत	राष्ट्ांनी	नागरी	सघंटना	आपापलया	दटेशात	सामाद्जक	आद्थि्यक	राजकीय	पनुर्यचनटेत	
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महत््वाची	भूद्मका	प्रदान	कटे ली.	यातून	नागरी	समाजाद््वषयी	या	दटेशांमधयटे	एक	प्रकारटे	आश्ासक	
्वाता्वरण	तयार	झालटेलटे	द्दसतटे.

२. राजयाचटे बदलतटे स्वरूप: अलीकडचया	काळात	राजयाचटे	््वरूप	पार	बदलून	गटेलटेलटे	आपणास	
पहा्वयास	द्मळतात.	१९९०चया	दशकात	कलयाणकारी	राजयाची	ची	जागा	न्वउदारमत्वादी	
राजयानटे	 घटेतली	 तयातून	 एका	 बाजूनटे	 द््वकद्सत	 राजयांमधयटे	 नागररकांचया	स्वलती	 ्व	 ततसम	
अनदुानटे	बदं	झाली.	तर	 द््वकसनशील	दटेशांमधयटे	न्वउदारमत्वादी	िोरणामळुटे 	आद्थि्यक	दृष््या	
दबु्यल	घटकांना	असलटेलटे	राजयाचटे	सरंक्ण	नष्	झालटे.	अनटेक	जण	आद्थि्यक	सकंटात	सापडलटे.	
तयातून	द्नमा्यण	झालटेलया	्पटेस	मधयटे	नागरी	समाजानटे	आपली	जागा	द्नमा्यण	करून	राजयांचया	
प्रशासना्वर	्व	एकूण	प्रद्कयां्वर	प्रभा्व	पाडा्वयास	सरुु्वात	कटे ली.

३. सशुासिाची सकंलपिा: १९९०चया	 दशकात	 सशुासन	 सकंलपना	 अद्िक	 द््व्तारा्वयास	
सरुु्वात	झाली.	 या	 सकंलपनटेचया	 द््वकासाबरोबर	 नागररकांना	 शासकीय	सं् थिांची	 मया्यदांची	
जाणी्व	होणटेस	सरुु्वात	झाली.	तयातूनच	शासकीय	सघंटनटेचया	अपयश	्व	नाकतवेपणा	द््वरुद्ध	
जनमत	सघंद्टत	होऊ	लागलटे.	तयातून	नागरी	समाज	पढुटे	आला	्व	प्रशासनात	एकूण	पारदश्यकता,	
जबाबदारी	्व	नागररकांचा	प्रशासन	प्रद्कयटेतील	सहभाग	्वाढीस	ला्वणयास	उपयकु्त	ठरला.

४. जागनतक सतरा्वरील बदल: जागद्तकीकरणाचया	या	प्रद्कयटेनटे	जागद्तक	्तरा्वर	्व	राष्ट्ीय	
समाज	जी्वनाचया	सरंचना	मधयटे	मूलभूत	् ्वरूपाचटे	बदल	घडून	आलटे	आहटेत.	जागद्तकीकरणाचया	
प्रद्कयटेणटे	सामाद्जक,	आद्थि्यक	्व	राजकीय	अशा	द्त्र्तरीय	््वरूपात	बदल	झालटे	्व	तया	स्व्यच	
क्टेत्रात	नागरी	समाजानटे	आपलटे	काय्य	द््व्तारलटे	आहटे.

५. मान्ती ्व सपंक्श  ततं्रज्ाि झालटेली क्ातंी: माद्हती	्व	ससूंचनाचया	सािनांमधयटे	झालटेली	कांती	
ही	स्व्यवयापी	ठरली	आहटे.	तंत्रज्ानाचया	प्रगतीनटे	अनटेक	बाबतींना	घटक	कालबाह्य	ठर्ूवन	तयांची	
जागा	आिदु्नक	तंत्रज्ाना्वर	आिाररत	सकंलपना	्व	घटकांनी	घटेतलटेली	द्दसतटे.	तयातूनही	नागरी	
समाजाची	वयापकता	्वाढणयास	पूरक	गोष्ी	द्मळालटेलया	द्दसतात.

४.१३ िागरी समाजाची िूनमका

नागरी	समाजाची	भूद्मका	पढुील	मदुद््यांचया	आिारटे	अद्िक	्पष्	करता	यटेईल.

१. सामानजक नयायाचया प्रसरापिटेसाठी पुढाकार: सामाद्जक	नयायाचया	क्टेत्रात	नागरी	सघंटनांनी	
महत््वाची	 भूद्मका	 बजा्वलटेली	 द्दसतटे.	 जागद्तकीकरणाचया	 प्रद्कयटेचटे	 जटे	 प्रमखु	 दोष	 आहटेत	
तयातील	स्वा्यत	महत््वाचा	दोष	महणजटे	जागद्तकीकरणामळुटे 	आद्थि्यक	 द््वषमता	प्रचडं	प्रमाणात	
्वाढली	आहटे.	मान्वी	अद्िकार	कामगार	्व	द््वकासाचया	क्टेत्रात	काय्य	करणाऱया	सं् थिांनी	याची	
दखल	 घटेऊन	 जागद्तक	 बकँ	 जागद्तक	 वयापार	 सघंटना	 नाणटे	 द्निी	 यासारखया	 सं् थिांचया	
िोरणाद््वरोिात	मोठी	आदंोलनटे	उभारणयास	सरुु्वात	कटे ली	आहटे.

२. प्रशासिाचटे लोकशा्ीकरण: जया	जागद्तक	समूहांना	कुठटेच	प्रद्तद्नद्ित्व	द्मळत	नाही	अशा	
गटांचा	 आ्वाज	 जगासमोर	 मांडुन	 नागरी	 सघंटना	 महत््वाची	 भूद्मका	 बजा्वत	 आहटेत.	 या	
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माधयमातून	नागरी	समाज	एक	प्रकारटे	जागद्तक	लोकशाहीस	चालना	दटेत	आहटेत.	जागद्तक	बकँ,	
आतंरराष्ट्ीय	नाणटेद्निी	्व	जागद्तक	वयापार	सघंटना	यातील	प्रमखु	आतंरराष्ट्ीय	सं् थिांचया	
वय्वहारांमधयटे	 लोकशाही	 तत््वांचा	 परु्कार	 करून	 तयांचया	 कारभारामधयटे	 सिुारणा	 घड्ूवन	
आणणयासाठी	अनटेक	नागरी	सघंटना	आदंोलनटे	उभारत	आहटेत.

३. न्वकासाचा पया्शयी दृनष्कोि: नागरी	 समाजाचया	 माधयमातून	 १९८०-९०	 चया	 दशकात	
सामाद्जक	 नयाय,	 सहभाग,	 सबलीकरण	 द्चरतंनत््व	 या्वर	 आिाररत	 द््वकासाचा	 नवया	
सकंलपनांची	्व	प्रद्तमांची	मांडणी	करणयात	आली.	तयातून	मान्वी	चटेहरा	असलटेलया	द््वकास	हा	
प्रशासनाचा	एक	महत््वपूण्य	घटक	महणून	काय्यरत	असलटेला	द्दसतो.

४. सघंटिा ्व सललागाराची िूनमका: राष्ट्ांचया	द््वकासाचया	सदंभा्यत	मूलभूत	सम्या	असणाऱया	
पया्य्वरणीय	सम्या,	मान्वी	हककभगंाची	प्रकरणटे	याबाबत	नागरी	समाजानटे	आग्रहाची	भूद्मका	
घटेऊन	शासनास	या	भूद्मकांची	उकल	करणयास	्व	तयांचटे	द्नमू्यलन	करणयात	महत््वाचटे	योगदान	
द्दलटेलटे	द्दसतटे.	या	दृष्ीनटे	प्रशासनास	नागरी	समाजाची	होणारी	मदत	एक	प्रकारटे	सललागाराची	
आहटे.

५. न्वन्वि सटे्वाचंा पुर्वठा: नागरी	समाज	दटेशात	जी्वना्वशयक	्व्तंूचा	्व	सटे्वांचा	परु्वठा	करणयात	
ही	 महत््वाची	 भूद्मका	 पार	 पाडलटेली	 द्दसतटे.	 जया	 द्ठकाणी	 अनटेक	 ्वटेळ	 राजयसं् थिटेची	 मदत	
पोहोचत	नाही	्व	पोहोचू	शकत	नाही	अशा	द्ठकाणापयांत	समूह	पयांत	नागरी	समाज	अनटेक	सटे्वा	
घटेऊन	पोहोचतो	आहटे	ही	महत््वाची	बाब	ठरतटे.

६. मान्तीचा प्रसार करणटे: नागरी	समाज	घटक	सं् थिा	््वतंत्रपणटे	सशंोिन	करून	नागरी	सम्या	
द््वषयीची	 मतटे	 जनता	 ्व	शासनासमोर	 प्र्ततु	करतात.	 द््वशटेषत:	 पया्य्वरण्वादी	 द््वकास्वादी	
चळ्वळतींनी	या	सदंभा्यत	महत््वाची	भूद्मका	बजा्वलटेली	द्दसतटे.	

एकंदरीत	जनतटेचया	्व	शासनाचया	कक्ा	रंुदा्वणयाचटे	महत््वाचटे	काय्य	या	सं् थिा	पार	पडत	आहटेत.	एकूणच	
प्रशासनात	नागरी	समाजानटे	आपला	 एक	अ्वकाश	 द्नमा्यण	करून	ई-प्रशासन,	सशुासन,	माद्हतीचा	
अद्िकार	नागररकांची	सनद	यासारखया	सकंलपना	प्रतयक्ात	काया्यद्न्वत	करणयात	महत््वाची	भूद्मका	
बजा्वलटेली	द्दसतटे.	

४.१२ िागररकाचंी सिद

नागररक	प्रशासनामधयटे	नागररकांचा	आ्वाज	शासन	प्रद्कयटेमधयटे	उभारला	जाणटे	आ्वशयक	मानलटे	जातटे.	
नागररक	नागररकांची	सनद	हटे	एक	असटेच	सािन	आहटे	जया	माधयमातून	प्रशासन	पारदश्यक,	जबाबदार	
्व	नागररकांशी	ससु्ंवादी	बनतटे.	नागररकांची	सनद	ही	मूलतः	कोणतयाही	सघंटना	्वा	द््वषयाची	आपलया	
सटे्वा	परुद््वणयाचया	आदश्य	सबंदं्ित	कटे लटेलया	्वचनबद्धतटेची	्व	बांद्िलकीची	यादी	असतटे.	लोक	प्रशासनात	
प्रशासनातील	पारदश्यकता,	उत्तरदाद्यत्व	्व	जबाबदारीचटे	तत्व	समाद््वष्	करणयाकररता	जटे	प्रयतन	झालटे	
तया	चचा्य	द््वश्ातून	नागररकांची	सनद	ही	सकंलपना	पढुटे	आली.	या	सकंलपनटेनटे	प्रशासनास	नागररकांप्रती	
अद्िक	 उत्तरदायी	 बन्वलटे.	 तयाचबरोबर	 नागररकांनाही	 द््वभाग	 ्व	 प्रशासनाद््वषयी	 अद्िक	 स्ंवादी	
बन्वलटे.	या	दृष्ीनटे	नागररकांची	सनद	ही	सकंलपना	अभयासणटे	आ्वशयक	ठरतटे.
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िागररकाचंी सिद पाश््शिूमी

१९८०	चया	दशकात	शासकीय	खचा्यत	्वाढ	न	करता	सा्व्यजद्नक	सटे्वांची	गणु्वत्ता	सिुारणयाकररता	
शासन	 द््वद््वि	 मागाांचा	 शोि	 घटेऊ	 लागलटे.	 या	 दृष्ीनटे	 प्रथिम	 यश््वी	 प्रयतन	 इंगलंडमधयटे	 झाला.	
उपभोगतयांचया	इचछा	्व	गरजांप्रद्त	सटे्वा	अद्िक	प्रद्तसादातमक	होऊन	तयांचा	दजा्य	 उंचा्वणयासाठी	
इंगलंडचटे	 तातकालीन	पतंप्रिान	जॉन	मटेजर	यांनी	 जून	१९९१	मधयटे	 नागररकांचया	सनदटेची	कलपना	
प्र्ततु	कटे ली.	नागररकांचया	सनदटेचया	प्रभा्वा	मधयटे	सिुारणा	करणयाकररता	१९९१	साली	इंगलंडमधयटे	
चाट्यर	माक्य 	योजना	काया्यद्न्वत	करणयात	आली.	द्रिटनमिील	नागररकांचया	सनदटेनटे	जगभरातील	अनटेक	
दटेशात	नागररकांचया	सनदटेचया	अमंलबजा्वणीचया	दृष्ीनटे	सकारातमक	घडामोडी	घडून	यटेणयास	प्रारभं	
झाला.

िागररकाचंी सिद िारतीय पाश््शिूमी

भारतानटे	 १९९१	 साली	 न्वीन	 आद्थि्यक	 िोरणांचा	 ््वीकार	 कटे ला.	 जागद्तकीकरण,	 उदारीकरण,	
खाजगीकरणाचया	प्रद्कया	बरोबरच	सशुासन	ई-शासन	सारखया	कलपना	आलया.	तयातून	प्रशासनाची	
जनतटेप्रतीची	 बांद्िलकीचया	 अपटेक्ा	 अद्िक	 ्वाढली.	 या	 ्वाढतया	 अपटेक्ांना	 प्रशासनाकडून	 परुटेसा	
प्रद्तसाद	द्मळत	नवहता.	अशा	्वटेळी	१९९७	साली	तातकालीन	पतंप्रिान	अटल	द्बहारी	्वाजपटेयी	यांनी	
स्व्य	घटक	राजयातील	मखुयमंतयांची	द्दलली	यटेथिटे	पररषद	आमंद्त्रत	कटे ली.	या	पररषदटेत	पतंप्रिानांनी	कें द्	
सरकार	्व	राजय	सरकार	यांचया	स्व्य	मंत्रालयांमधयटे	नागररकांची	सनद	ही	सकंलपना	राब्वली	राब्वा्वी	
असा	आग्रह	िरला.	नागररकांची	सनद	राब्वली	जा्वी	असा	अद्िकृत	ठरा्व	या	पररषदटेत	समंत	झाला	
्व	 तयाप्रमाणटे	 शासकीय	 ्व	 द्नमशासकीय	 काया्यलय	 द््वभागांमधयटे	 नागररकांची	 सनद	 ही	 सकंलपना	
राबद््वणयाची	हालचाल	भारतात	प्रथिम	१९९९	चया	दरमयान	सरुू	झाली.

पतंप्रिानांनी	नागररकांची	सनद	राबद््वणयाचटे	जाहीर	कटे लटे	तरीही	‘सरकारी	काम	आद्ण	सहा	मद्हनटे	थिांब’	
ही	प्रद्तमा	काही	पसुलया	जात	नवहती.	‘एजटं	राज’	हटे	भारतीय	सा्व्यजद्नक	सटे्वटेचटे	््वरूप	काही	कटे लया	
द््वरळ	होत	नवहतटे.	तयामळुटे 	या	द््वरोिात	जनमत	सघंद्टत	होत	होतटे.	यासदंभा्यत	कॉमन	कॉज	या	एच.	
डी.	शौरी	यांचया	अधयक्तटेखाली	काय्यरत	असलटेलया	सं् थिटेनटे	 महत््वाचटे	 योगदान	 द्दलटे.	कॉमन	कॉज	
सघंटनटेनटे	सतत	नागररकांची	सनद	या	सकंलपनटेचा	शासकीय	पातळी्वर	पाठपरुा्वा	करून	बदँ्कंग,	्वीज	
मंडळ,	माद्हती	प्रसारण	द््वभाग	या	क्टेत्रात	नागररकांची	सनद	या	तत््वाची	अमंलबजा्वणी	करणयास	भाग	
पाडलटे.	या	द््वभागातील	सकारातमक	प्रद्तसाद	्व	पररणामानंतर	नागररकांची	सनद	स्व्यच	द््वभागांमधयटे	
काया्यद्न्वत	 करणयात	 या्वी	 यासाठीच	 दहावया	 योजना	आयोगानटे	 ही	 प्रशासकीय	 उत्तरदाद्यत्वाचया	
दृष्ीनटे	नागररकांची	सनद	ही	सा्व्यद्त्रक	करा्वी	अशी	द्शर्ारस	कटे ली.	तयास	कायदटेशीर	््वरूप	माद्हती	
अद्िकार	कायद्याचया	अमंलबजा्वणी	बरोबरच	आलटे.	माद्हती	अद्िकार	कायद्याचया	कलम	४	मधयटे	
्पष्पणटे	 नमूद	करणयात	आलटे	आहटे	 की	 प्रतयटेक	 शासकीय	 ्व	 द्नमशासकीय	 द््वभाग	 ्व	काया्यलयानटे	
नागररकांची	सनद	दश्यनी	भागात	ला्वा्वी	जयातून	तया	द््वभागाचया	एकूण	प्रद्कया	्व	उत्तरदाद्यत्वाची	
मांडणी	स्व्यसामानय	जनतटेला	होईल.

िागररकाचंया सिदटेचटे उदिटेश

नागररकांची	सनद	द्यायचटे	उदिटेश

नागररकांची	सनद	ही	सकंलपना	भारतीय	सदंभा्यत	१९९७	साली	प्रथिम	प्र्ततु	कटे ली	गटेली.	तया्वटेळी	
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नागररकांचया	सनदटेची	प्रमखु	तीन	उदिटेश	्पष्	करणयात	आलटे	होतटे.

१.	 प्रशासनास	उत्तरदायी	्व	लोकद्प्रय	बन्वणटे

२.	 प्रशासनातील	पारदश्यकता	्व	माद्हतीची	द्नद्चिती	करणटे

३.	 नागररकांचया	सटे्वांना	अद्िक	्पष्ता	दटेत	प्रटेररत	करणटे

या	उदिटेशानटे	मधयटे	काळात	्वटेळो्वटेळी	्वाढ	होत	गटेली	नागररकांचया	सनदटेची	प्रमखु	उदिटेश	पढुील	मदुद््यांचया	
आिारटे	अद्िक	्पष्	करता	यटेतील.

१. कालबद्ध काय्शपूतफीची निनचिती: नागररकांचया	 सनदटेतून	 एखाद्या	 काया्यस	 द्नद्चित	 द्कती	
काला्विी	लागणार	याची	्पष्ता	वयक्त	करणयास	प्रािानय	दटेणयात	आलटे	आहटे.	शासकीय	्व	
द्नमशासकीय	 काया्यलयात	 नागररकानटे	 ्वा	 तया	 उपभोक्तानटे	 अज्य	 कटे लयानंतर	 तटे	 काय्य	 द्कती	
द्द्वसात	 पूण्यत्वास	 जाईल	 याची	 शाश्ती	 तयास	आगाऊ	 ््वरूपात	 द्मळणटे	 हटे	 नागररकांचया	
सनदटेची	प्रथिम	उद्दिष्	आहटे.	

२. प्रशासकीय उत्तरदानयत्व ्व िागररकाचंटे स्काय्श ्वृनद्धगंत करणटे: प्रशासनात	 जनतटेप्रती	
उत्तरदाद्यत्वाची	भा्वना	द्नमा्यण	झालयाखटेरीज	प्रशासकीय	काया्यतगतीमानता	काय्यक्मता	यटेऊ	
शकत	नाही	्व	जनतटेचा	सकारातमक	प्रद्तसाद	असलयाद्श्वाय	कोणताही	द््वभाग	आपलटे	काय्य	
पूण्यत्वास	 नटेऊ	शकत	 नाही	 हटे	 ्वा्त्व	आहटे.	 या	 दृष्ीनटे	 नागररकांचया	 सनदटेचया	 माधयमातून	
प्रशासकीय	उत्तरदाद्यत्व	्व	नागररकांचटे	सहकाय्य	्वदृ्द्धगंत	करणटे	हटे	नागरी	सनदटेचटे	एक	उद्दिष्	
मानणयात	आलटे	आहटे

३. िागररकािंा अनिक सक्षम ्व जागरूक बि्वणटे: भारतामधयटे	प्रशासकीय	सरंचना	्व	प्रशासनाचटे	
मन््वा्थय	हटे	द्रिद्टश	्वसाहत्वादी	प्रशासनवय्व्थिटेचा	वय्व्थिटेचया	्वारशातून	आलटे.	तयामळुटे 	
््वातंतयोत्तर	काळात	प्रशासनामधयटे	 एक	प्रकारचा	अहगंडं	 द्नमा्यण	 होत	 गटेला.	 मात्र	सामानय	
जनता,	नागररक,	उपभोक्तटे 	मात्र	तया	प्रमाणात	आपलया	हकक	्व	अद्िकार	आद्ण	प्रद्त	जागरूक	
होणयाची	आ्वशयकता	होती,	ती	पूण्यत्वाला	जात	नवहती.	तयामळुटे 	शासनाकडून	सामानयांकररता	
योद्जलटेलया	योजना	्व	उपकमांचटे	लाभ	नागररकांपयांत	पोहोचत	नवहतटे.	या	दृष्ीनटे	नागररकांचया	
सनदटेचया	माधयमातून	नागररकांना	आपलया	हकक	्व	अद्िकाराप्रती	अद्िक	सजग,	सक्म	्व	
जागरूक	करणटे	हटे	नागररकांचया	सनदी	उद्दिष्	आहटे.

४. िागररकाचंया सिदटेची स्वरूप: माद्हती	अद्िकार	कायद्यानटे	नागररकांचया	सनदटेची	् ्वरूप	कसटे	
असटेल	हटे	द्नद्चित	कटे लटे	आहटे.	नागररकांचया	सनदटे	मधयटे	काय	अपटेद्क्त	्व	अद्न्वाय्यपणटे	शासकीय	
्व	 द्नमशासकीय	सं् थिांनी,	काया्यलयानटे	काय	घोद्षत	करा्वटे	हटे	्पष्	कटे लटे	आहटे.	तयात	पढुील	
काही	तत््वांचा	अतंभा्य्व	करणटे	आ्वशयक	असतटे	जयातून	नागररकांचया	सनदटेची	््वरूप	द्नद्चित	
होतटे.	सािारणतः	नागररकांचया	सनदटेत	पढुील	तत्व	अतंभू्यत	असणटे	अद्न्वाय्य	आहटे.

i.	 सबंदं्ित	द््वभागाचटे	द्मशन	काय	आहटे,	धयटेय	काय	आहटे,	उद्दिष्	काय	आहटे	याचटे	द््व्वरण	
नागररकांचया	सनदटेत	आ्वशयक	आहटे.	

ii.	 सबंदं्ित	 द््वभागाचया	काया्यचटे	 ््वरूप	कसटे	आहटे	्व	तटे	कसटे	असटेल	याची	्पष्	मांडणी	
नागररकांचया	सनदटेत	असणटे	अपटेद्क्त	आहटे.
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iii.	 सबंदं्ित	द््वभागाशी	कोणता	नागररकांचा	समूह	बांद्िल	आहटे	्व	हा	द््वभाग	कोणतया	प्र्वगा्य	
कररता	काय्यरत	आहटे	याचटेही	द््व्वरण	नागररकांचया	समोर	असणटे	आ्वशयक	आहटे.	जसटे	
की	कृषी	द््वभाग	शटेतकरी	्वगा्यसाठी	काय्यरत	आहटे.	तया	्वगा्यकररता	कोणतटे	काय्य	करणया	
प्रद्त	कृषी	द््वभाग	बांिील	आहटे	याची	् पष्	मांडणी	कृषी	द््वभागाचया	नागररकांचया	सनदटेत	
असणटे	अपटेद्क्त	आहटे.

iv.	 सबंदं्ित	द््वभागानटे	तयांचया	उपभोकतयांकररता	कोणतया	सटे्वा	्व	सदु््विा	द्नमा्यण	कटे लटेलया	
आहटेत,	कोणतया	सटे्वा	काया्यद्न्वत	आहटेत,	कोणतया	सटे्वा	प्र्ताद््वत	आहटेत,	कोणतया	
सटे्वा	् थिद्गत	झालटेलया	आहटेत	्व	तया	का	् थिद्गत	करणयात	आलटेलया	आहटेत	अशा	ततसम	
बाबतींची	मांडणी	ही	नागररकांचया	सिंीमधयटे	असणटे	अपटेद्क्त	आहटे.

v.	 सबंदं्ित	 द््वभागाकडटे	 अद्िकारी	 ्व	 कम्यचाऱयांसदंभा्यत	 जनतटेचया,	 उपभोकतयांचया,	
नागररकांचया	तकारी	असतील	तर	तयाचटे	 द्न्वारण	करणयाची	तकार	करणयाची	यतं्रणा	
काय	आहटे,	तयाचटे	् ्वरूप	्व	प्रद्कया	कशी	आहटे	याचीही	मांडणी	नागररकांचया	सनदी	मधयटे	
असणटे	अपटेद्क्त	आहटे.

vi.	 नागररकांची	 सनद	 ही	 सहज	 सोपया	 शबदांमधयटे	 मांडलटेली	 असा्वी	 जटेणटेकरून	 ती	
सामानयातलया	सामानय	वयक्तीस	सहज	समजू	्व	उमजू	शकटे ल.	तयात	द्कलष्,	तांद्त्रक	
शबदांचा	्वापर	टाळा्वा	अशी	अपटेक्ा	असतटे.	नागररकांचया	सनदटेद्तल	शबदयोजना	ही	थिटेट	
्व	सहज	समजणारी	असा्वी.

िागररकाचंी सिद अमंलबजा्वणीचया अिा्व कारणटे

नागररकांची	 सनद	 ही	 सकंलपना	 माद्हती	 अद्िकार	 कायदा	 कलम	 ४	 अन्वयटे	 प्रतयटेक	 शासकीय	 ्व	
द्नमशासकीय	 द््वभागाकररता	 दश्यनी	 भागात	 प्रदद्श्यत	 करणटे	 अद्न्वाय्य	 करणयात	 आलटे	 असलटे	 तरी	
नागररकांचया	सनदटेची	 चया	 एकूण	 प्रभा्वाचा	 ्व	अमंलबजा्वणीचा	अभयास	करताना	 तयाचया	अनटेक	
मया्यदा	्पष्	होतात.	तयातील	काही	प्रमखु	कारणांची	मांडणी	पढुील	प्रमाणटे	करता	यटेईल.

१. कागदोपत्री अमंलबजा्वणी: नागररकांचया	सनदटेची	अमंलबजा्वणी	काया्यलयीन	्तरा्वर	होत	
असताना	 ‘हटे	 एक	 ्वरून	आलटेलटे	 रॅ्ड	आहटे’	 या	 भा्वनटेतून	कटे ्वळ	कागदोपत्री	अमंलबजा्वणी	
करून	‘उरकून	टाकणटे’	या	पद्धतीनटे	नागररकांचया	सनदटेची	घोषणापत्र	काया्यलयानटे	जाहीर	करून	
टाकलटे.	याची	अमंलबजा्वणी	करा्वयाची	आहटे	ही	कलपना	ही	तयांना	अद्याप	्पष्	झालटेली	नाही	
हटे	्पष्पणटे	जाण्वतटे.

२. िागररकाचंा स्िाग िा्ी: नागररकांची	सनद	तयार	करताना	सबंदं्ित	द््वभागानी	नागररकांचया,	
तया	सबंदं्ित	द््वभागाशी	द्नगद्डत	उपभोकतयांचा,	्वा	प्र्वगा्यचा	द््वचार	घटेणटे,	तयांना	द््वश्ासात	घटेणटे,	
सहभागी	करून	घटेणटे	अपटेद्क्त	होतटे.	मात्र	्वा्त्वात	नागररकांची	सनद	बन्वणयाचटे	काय्य	एखाद-
दसुऱया	 कम्यचाऱया्वर	 सोप्ूवन	 तटे	 द्भतंी्वर	 ला्वणटे	 ए्वढाच	 तयाचा	 अथि्य	 घटेतलटेला	 द्दसतो.	
नागररकांचया	सहभाग	या	प्रद्कयटेत	कुठटेही	नसलयामळुटे 	तया्वर	मोठ्या	मया्यदा	यटेणटे	््वाभाद््वक	
आहटे.

३. प्रनशक्षणाचा अिा्व: कोणतटेही	काय्य	योजना	्व	उपकम	पूण्यत्वास	या्वयाचटे	असटेल	्वा	तयाची	
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यश््वी	अमंलबजा्वणी	करा्वयाची	असटेल	तर	तया	उपकमाची	अमंलबजा्वणी	जयाचटे	मार््य त	
होणार	आहटे	तयांना	योगय	्व	प्रभा्वी	पद्धतीनटे	प्रद्शक्ण	दटेणटे	अतया्वशयक	असतटे.	मात्र	नागररकांचया	
सनदटेचया	सदंभा्यत	अशा	कोणतयाही	पद्धतीचटे	प्रद्शक्ण	अद्िकारी	्व	कम्यचाऱयांना	नागररकांना	
दटेणयात	आलटेलटे	द्दसत	नाही.	योगय	प्रद्शक्णा	अभा्वी	हा	उपकम	अयश््वी	झाला	असटे	द्दसतटे.

४. िागररकामंिील जाणी्व जागतृीचा अिा्व: नागररकांची	सनद	असा	काही	प्रकार	असतो	आहटे	
याची	 माद्हतीही	 नागररकांपयांत	अद्याप	 पोहोचलटेली	 नाही.	 स्व्यसामानय	 नागररकास	 नवहटे	 तर	
द्शद्क्त	कम्यचारी	्वग्य	 ्व	््वयसंटे्वी	सं् थिांचटे	काय्यकतवे	ही	या	प्रद्कयटेपासून	अद्यापही	अनद्भज्	
आहटेत.	तयामळुटे 	या	उपकमाचया	योगय	प्रद्सद्धी	अभा्वी	ही	योजना	अयश््वी	ठरताना	 द्दसतटे	
आहटे

५. पूि्शमलूयाकंि ्व अद्या्वततटेचा चा अिा्व: नागररकांची	सनद	ही	प्रद्कया	साततयानटे	अद्यया्वत	
होणटे	तयाचटे	द्नरतंर	पून्यमूलयांकन	होणटे	्व	तयाप्रमाणटे	नवयानटे	समाद््वष्	झालटेलया	बाबी	न्वीन	द्नयम	
न्वटे	 बदल	 याची	 माद्हती	 तयातून	 उपलबि	 होणटे	 आ्वशयक	 असतटे.	 तसटेच	 जाहीर	 करणयात	
आलटेलया	नागररकांचया	सनदटे	तील	त्रटुी,	मया्यदा	यांचटे	अ्वलोकन,	परीक्ण	करून	योगय	 तया	
दरुु्तया,	सिुारणा	्व	बदल	करणटे	अपटेद्क्त	असतटे.	मात्र	अशा	कोणतयाही	पद्धतीची	प्रद्कया	
राब्वली	गटेली	नाही	्व	राब्वली	जात	नाही.	तयामळुटे 	ही	नागररकांची	सनद	ही	प्रद्कया	अपयशी	
ठरताना	द्दसतटे	आहटे.

६. िागररकाचंी उदासीिता: ्वा्तद््वक	पाहता	जनसहभागाद्श्वाय	कोणताही	उपकम	यश््वी	
होत	नाही.	माद्हती	अद्िकार	कायद्याप्रती	जटे्वढी	उतसकुता	नागररकांमधयटे,	््वयसंटे्वी	सं् थिा	्व	
सघंटनांमधयटे,	नागरी	समाजामधयटे	आढळतटे	तटे्वढी	आ्थिा	्व	उतसकुता	नागररकांची	सनद	या	
प्रत	आढळत	नाही.	ही	 तयामळुटे 	नागररकांची	उदासीनता	हा	घटक	या	नागररकांचया	सनदटेचा	
अमंलबजा्वणीचया	दृष्ीनटे	एक	महत््वाचा	अडथिळा	ठरला	आहटे.

िागररकाचंी सिद प्रिा्वी ्ोणटे करीता उपाय योजिा

नागररकांची	सनद	अद्िक	प्रभा्वीपणटे	काया्यद्न्वत	करणयाकररता	सािारणत:	पढुील	काही	उपाय	योजता	
यटेतील.

१. प्रिा्वी समन्वयाची ्व तारतमयाची निनम्शती: नागररकांची	सनद	अपयशी	ठरणयामागटे	्वा	तयाची	
प्रभा्वहीन	अमंलबजा्वणी	मागटे	नागररक	्व	प्रशासन	यातील	समन्वयाचा	अभा्व	्व	शासन	्व	
प्रशासन	यातील	तारतमयाचा	अभा्व	हटे	घटक	प्रमखु	कारण	ठरलटे	आहटेत.	तयामळुटे 	नागररक	्व	
प्रशासन	यात	सयुोगय	समन्वय	 द्नमा्यण	करून	्व	शासन	आद्ण	प्रशासन	यात	योगय	तारतमय	
प्र्थिाद्पत	करून	नागररकांची	सनद	अद्िक	प्रभा्वी	करणटे	सहज	शकय	आहटे.

२. नियम ्व तत्वाचंी प्रिा्वी अमंलबजा्वणी: नागररकांची	सनद	तयार	करताना	जी	चपळता	
प्रशासनानटे	दाख्वली	तटे्वढी	ततपरता	नागररकांची	सनद	प्रतयक्ात	काया्यद्न्वत	करणयात	मात्र	
दाख्वली	गटेली	नाही.	्वा्त्वात	द्नयम	द्नद्म्यतीपटेक्ा	द्नयमांची	अमंलबजा्वणी	द्कती	प्रामाद्णकपणटे	
कटे ली	 जातटे	 या्वर	 तया	 योजना	 ्व	 उपकमाचटे	 यश	 अ्वलंबून	 असतटे.	 नागररकांची	 सनद	 ही	
अमंलबजा्वणीचया	प्रामाद्णकतटे	अभा्वी	प्रभा्वहीन	झाली	आहटे	ती	प्रामाद्णक	अमंलबजा्वणीचया	
या	माधयमातूनच	अद्िक	प्रभा्वी	करता	यटेऊ	शकतटे.
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३. तक्ार नि्वारण यतं्रणा प्रिा्वी करणटे: नागररकांचया	सनदटेमधयटे	तया	तया	सबंदं्ित	द््वभागास	
सदंभा्यतील	तकारी	करणयाची	्व	तयाचटे	द्न्वारण	करणयाची	यतं्रणा	्पष्	््वरूपात	प्रदद्श्यत	करणटे	
अद्न्वाय्य	 असतटे.	 तयाप्रमाणटे	 अशी	 यतं्रणा	 नागररकांचया	 सनदटेचा	 या	 माधयमातून	 जाहीर	 ही	
करतात.	मात्र	ही	तकार	द्न्वारण	यतं्रणा	नागररकांचया	या	तकारतींची	सािी	दखलही	्वा्त्वात	
घटेताना	द्दसत	नाही.	तयांचटे	द्न्वारण	तर	दूरची	बाब	ठरतटे.	तयाकररता	ही	तकार	द्न्वारण	यतं्रणा	
अद्िक	काय्यक्म,	प्रभा्वी	्व	उत्तरदायी	बन्वणटे	अद्िक	गरजटेचटे	ठरतटे.	तकार	द्न्वारण	यतं्रणटेचया	
काय्यक्मतटेतूनच	नागररकांचया	सनदटेचया	अमंलबजा्वणीचा	माग्य	अद्िक	सकुर	ठरू	शकतो.

४. पुरसकाराचंी योजिा: नागररकांची	 सनद	 यश््वीररतया	 काया्यद्न्वत	 करताना	 परु्कार	
योजनांचाही	प्रभा्वी	उपयोग	करून	घटेता	यटेऊ	शकतो.	जया	द््वभागांनी,	अद्िकाऱयांनी	नागररकांची	
सनद	हा	उपकम	ना्वीनयपूण्य	पद्धतीनटे	प्रभा्वी	्व	काय्यक्मपणटे	राब्वला	आहटे	तयांचया	काया्यची	
दखल	घटेऊन	शासनाचया	्वतीनटे	तयांना	सनमाद्नत	करणयात	यटेणटे	गरजटेचटे	ठरतटे.	तसटे	कटे लटे	तर	या	
कामाप्रती	प्रशासनाची	रुची	अद्िक	्वाढू	शकतटे,	तयांना	प्रोतसाहन	द्मळू	शकतटे	्व	प्रशासकीय	्वग्य	
नागररकांची	सनद	प्रभा्वी	रीतीनटे	काया्यद्न्वत	करणयाकररता	उद्यकु्त	होऊ	शकतो.

५. प्रिा्वी पय्श्वटेक्षणाची गरज: कोणतीही	योजना	ही	प्रभा्वी	रीतीनटे	काया्यद्न्वत	होणटे	कररता	तया्वर	
प्रभा्वी	पय्य्वटेक्णाची	गरज	असतटे.	नागररकांचया	सनदटेचा	उपकम	प्रभा्वी	रीतीनटे	काया्यद्न्वत	होतो	
आहटे	की	नाही,	नागररकांना	नागररकांचया	सभटेत	जाहीर	करणयात	आलटेलया	सदु््विा	्वा्त्वात	
द्मळतात	की	नाही,	तयांचया	तकारतींची	योगय	दखल	घटेतली	जातटे	आहटे	की	नाही	यासबंिंी	पय्य्वटेक्ण	
करणारी	कोणतीही	यतं्रणा	सद्यद््थितीत	उपलबि	नाही.	तयामळुटे 	नागररकांची	सनद	प्रभा्वीपणटे	
प्रतयक्ात	काया्यद्न्वत	करणयाकररता	प्रभा्वी	पय्य्वटेक्णाची	गरज	आहटे.

सारांश,	नागररकांना	प्रशासकीय	लाभ	पररणामकारक	पद्धतीनटे	द्मळा्वटेत,	सा्व्यजद्नक	्व	खाजगी	अशा	
स्व्यच	 क्टेत्रात	 तया-तया	 द््वभागाचया	 उपभोग	 तयांना	 सयुोगय	 पद्धतीनटे	आपलया	 सटे्वा	 उपभोगता	 या्वटे	
याकररता	नागररकांची	सनद	हा	एक	घटक	अद्तशय	महत््वाचा	आहटे.	द्रिटनमधयटे	याची	सरुु्वात	झाली.	
तटेथिील	यशातून	जगातील	अनटेक	दटेशांनी	या	्ततुय	उपकमाचा	््वीकार	कटे ला.	भारतातही	१९९०	चया	
दशकापासून	या	द््वषयाची	जागतृी	्वाढत	गटेली.	२००५चया	माद्हती	अद्िकार	कायद्यानटे	तयास	्ैविाद्नक	
दजा्य	प्राप्त	झाला.	मात्र	अमंलबजा्वणीचया	पातळी	्वर	मात्र	कटे ्वळ	औपचाररकता	द्टकून	राद्हली.	यातून	
बाहटेर	पडणयासाठी	शासन,	् ्वयसंटे्वी	सं् थिा,	नागररक	आपापलया	परीनटे	प्रयतन	करताना	द्दसत	आहटेत.	
परतं	ुगरज	आहटे	योगय	समन्वय,	योगय	पय्य्वटेक्ण,	्व	जनसहभागाची	यातूनच	खऱया	अथिा्यनटे	नागररकांची	
सनद	प्रतयक्ात	काया्यद्न्वत	होऊ	शकटे ल	्व	भारतीय	लोकशाहीचा	आशय	अद्िक	सजी्व	बन्ूव	शकटे ल.

४.१४ साराशं

प्रशासकीय	उत्तरदाद्यत्व,	प्रशासकीय	द्नयम	्व	प्रशासकीय	पारदश्यकता	या	एकद््वसावया	शतकातील	
लोकप्रशासनाचया	अभयासाचटे	 महत्वाचटे	 घटक	आहटेत.	 प्रशासकीय	उत्तरदाद्यत्वाद्श्वाय	 प्रशासकीय	
काय्य	 चलन	 सयुोगय	 होऊ	 शकत	 नाही.	 प्रशासकीय	 द्नयतं्रणाचया	 लोकशाहीकरणात	 कायदटेमंडळ,	
काय्यकारी	मंडळ	्व	नयाय	मंडळ	यांचटे	प्रशासना्वरील	द्नयतं्रण	हटे	अद्तशय	महत््वाचटे	घटक	तत््व	आहटे.	
प्रशासकीय	 पारदश्यकता	 आजचया	 काळाचा	 आ्वाज	 माना्वा	 लागटेल.	 तंत्रज्ानातील	 ्व	 दूरसचंार	
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माधयमांचया	कांतीनटे	लोकप्रशासनाचया	पारदश्यकतटेचe	आयाम	पार	बदलून	टाकलटे	आहटेत.	तयातूनच	
प्रशासकीय	भ्रष्ाचार	द्नयदं्त्रत	करणयाकररता	लोकपाल	्व	लोकायकु्त	वय्व्थिटेचा	आग्रह	कटे ्वळ	भारतातच	
नवहटे	 तर	 जगभर	 ्वाढलटेला	 द्दसतो.	 ई-शासन	आजचया	 वय्वहाराचा	 महत््वाचा	 भाग	 राद्हला	आहटे.	
नागररकांची	सनद,	नागरी	समाजाची	भूद्मका	्व	माद्हती	अद्िकार	कायदा	यातून	लोकप्रशासनातील	
नागररकांचा	सहभाग	्व	प्रभा्व	सदु्नद्चित	होत	आहटे	या	द्नष्कषा्यप्रत	आपण	यटेतो.

४.१५ आपण काय नशकलो?

प्र.१	 प्रशासकीय	उत्तरदाद्यत्व	ही	सकंलपना	्पष्	करून	कायदटे	मंडळाचटे	प्रशासना्वरील	 द्नयतं्रण	
्पष्	करा.

प्र.२		 प्रशासना्वरील	 द्नयतं्रणाकररता	कायदटेमंडळ	काय्यकारी	मंडळ	्व	नयाय	मंडळाकडटे	असणाऱया	
मागाांची	चचा्य	करा.

प्र.३		 लोकपाल	्व	लोकायकु्त	पदां्वर	द्नबिं	द्लहा.

प्र.४		 प्रशासकीय	पारदश्यकतटेत	नागरी	समाजाचया	चटे	भूद्मकटे चटे	द््वश्टेषण	करा.

प्र.५		 माद्हती	अद्िकार	कायद्याचटे	मूलयमापन	करा.

प्र.६		 नागररकांची	सनद	या्वर	टीप	द्लहा.

प्र.७		 ई-शासन	सकंलपना	सद््व्तर	द््वशद	करा.
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