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१.१.० उद्दिष्ट े 

 

लोकप्रशासन हे सामाद्दजक शास्त्रात अगदी अलीकडे एक स्ितांत्र अभ्यास द्दिषय म्हणून 

स्थाद्दपत झाले आहे. कल्याणकारी राज्य सांकल्पनेच्या राष्ट्र - राज्याच्या कायाथचा मोठ्या 

प्रमाणािर द्दिस्तार झाला. परांपरागत दृष््टया कायदा ि सवु्यिस्था यापरुते मयाथद्ददत असणारे 

राज्याचे कायथके्षत्र व्यद्दिच्या ' पाळण्यापासून स्मशानापयंत' सिथ कृती ि कायांना प्रर्ाद्दित 

करू लागले. यादृष्टीने लोकप्रशासन या शास्त्राचा अभ्यास आधदु्दनक काळात अत्यािश्यक 

झाला. या प्रकरणात लोकप्रशासन ही सांकल्पना अभ्यासणे ि त्याचे स्िरूप ि  कायथके्षत्राची 

माद्दहती करून घेणे तसेच लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन यातील साम्य ि रे्दाांचे 

आकलन करून घेणे हे महत्िाचे उद्दिष्ट ठेिलेले आहे. 

 

१.१.१ प्रास्ताद्दवक  

 

आधदु्दनक काळात मानिी जीिनाला सिाथद्दधक स्पशथ करणारा ि प्रर्ािीत करणारा द्दिषय 

म्हणून लोकप्रशासन या द्दिषयाकडे पाद्दहले जाते.  इद्दतहास,  राज्यशास्त्र यासारख्या 

सामाद्दजक शास्त्राांचा एक उपद्दिषय म्हणून सरुुिातीच्या काळात या द्दिषयाचा अभ्यास केला 

जात असे. मात्र आज हा द्दिषय स्ितांत्र शास्त्र म्हणून जागद्दतक स्तरािर स्थाद्दपत झालेला 

द्ददसतो. एिढेच नव्हे तर तो सातत्याने द्दिकद्दसत होत आपली व्याप्तीही द्दिस्तारताना द्ददसतो.  

मानिी जीिनाच्या सिथ अांगाांना स्पशथ करणाऱ्या लोकप्रशासन या शास्त्राचा त्या दृष्टीने 

अभ्यास करणे गरजेचे ठरते. पदिी ि पदव्यतु्तर स्तरािर तसेच स्पधाथ परीक्षाांच्या दृष्टीने या 
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द्दिषया सांदर्ाथतील रुची द्दिद्याथी िगाथत िाढताांना द्ददसते. त्यामळेु लोकप्रशासन शास्त्राचा 

सांकल्पनात्मक अभ्यास करणे आिश्यक आहे. 

 

लोकप्रशासन 

 

१.१.२ लोकप्रशासन अथथ व व्याख्या    

 

लोकप्रशासन ही सांकल्पना समजून घेण्यासाठी प्रथम ‘ प्रशासन’  सांकल्पनेचे आकलन होणे 

गरजेचे आहे. प्रशासन सांकल्पनेचा अथथ आपणास दोन र्ाषेतील शब्द ितृ्तीतून स्पष्ट करता 

येतो. प्रशासन या शब्दात इांग्रजी र्ाषेत Administration असा शब्दप्रयोग केला जातो.  या 

इांग्रजी र्ाषेतील शब्दाची मूळ उत्पत्ती लॅद्दिन र्ाषेतील ‘Ad-Ministra’  या शब्दातून झाली 

आहे. लॅद्दिन र्ाषेतील ‘ Ad-Ministrare’ या शब्दाचा मूळ अथथ व्यिस्था करणे, काळजी 

घेणे असा होतो. प्रशासन हा शब्द ‘प्र’ आद्दण ‘शास्त्र’ या सांस्कृत र्ाषेतील शब्दाांपासून 

बनलेला आहे.  याचा मूळ अथथ उत्कृष्ट रीतीने शासन करणे असा होतो.  प्राचीन काळात 

शासन हा शब्द द्दनदेश देणे, आज्ञा देणे, या अथाथने िापरला जात होता. एन्सायक्लोपीद्दडया 

द्दििाद्दनका मध्ये प्रशासनाचा अथथ ‘कायाथचे व्यिस्थापन करणे द्दकां िा कायथ पूणथ करण्याची ती 

एक प्रद्दिया आहे’ असा स्पष्ट केलेला आहे. एकां दरीत प्रशासन ही व्यिस्थापकयय कायाथशी 

जोडलेली एक सांकल्पना आहे. त्यामळेु प्रशासन ही समूहात पार पडणारी द्दिया आहे. 

त्यामळेु प्रशासनास सिथव्यापी सामाद्दजक द्दियेचे स्िरूप प्राप्त होते. प्रशासन ही सांकल्पना 

अद्दधक स्पष्ट करण्यासाठी पढुील काही व्याख्याांचा आधार घेता येईल. 

१.  हर्थट सायमन:- ‘समान उद्दिष्टाांच्या प्राप्तीसाठी मानिी समूहाद्वार े केल्या जाणाऱ्या 

सहकायाथत्मक द्दिया म्हणजे प्रशासन होय. 

२.  द्दििनर: - ‘मानि आद्दण र्ौद्दतक साधनाांचे सांघिन ि द्दनयांत्रण म्हणजे प्रशासन होय’. 

३.  ल्युथर गुद्दलक:- ‘ द्दनधाथररत उद्दिष्टे ि ध्येय प्राप्तीसाठी कायथ करून घेणे म्हणजे 

प्रशासन होय’. 

४.  प्रोिेसर ए. आर. त्यागी:- ‘ प्रशासन ही एक प्रकारची सामूद्दहक प्रद्दिया आहे. 

त्यामध्ये मनषु्ट्य आद्दण सामग्री याांचे समांजसपणे सांघिन आद्दण व्यिस्थापन केले जाते’. 

५.  प्रो. जॉन ए. द्दवग:- ‘ हेतू पूणथ गोष्ट घडिून आणण्यासाठी ि त्याचबरोबर ती रास्त गोष्ट 

घडिून आणण्यात अडथळा न येऊ देता मोजक्या उपयोगी साधनाांनी पद्धतशीर ि 

सवु्यिद्दस्थत केलेले काम म्हणजे प्रशासन होय’. 

 ६.  द्दपिनर व प्रसे्थस:- ‘ इद्दच्ित साध्ये प्राप्तीसाठी मानिी आद्दण र्ौद्दतक साधनाांचे 

सांघिन आद्दण द्दनदेशन करणे म्हणजे प्रशासन होय’. 

 

साराांश:- ‘प्रशासन म्हणजे समान उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी मानिी समूहाचे सहकायाथत्मक प्रयत्न 

होय’.  अशी प्रशासन या शब्दाची व्याख्या आपणास साांगता येईल. 
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लोकप्रशासन व्याख्या : 

प्रशासन या सांकल्पनेचे एक अांग म्हणून लोकप्रशासनाकडे पाद्दहले जाते. प्रशासन या शब्दात 

‘लोक’ या शब्दाची जोड द्ददली कय एका नव्या आशयाचा जन्म होतो. ‘लोक’  हा शब्द 

साधारणतः राज्यातील सिथ जनतेस उिेशून िापरला जातो. ‘लोक’ या शब्दातून 

‘सािथजद्दनक’ असाही एक अथथ ध्िद्दनत होतो. सते्तचा एक स्त्रोत म्हणून ही  ‘लोक’ हा शब्द 

योजला जातो.  त्यामळेु लोकप्रशासन म्हणजे सािथजद्दनक कायाथचे व्यिस्थापन असे 

ढोबळमानाने म्हणता येईल. कारण लोकाांच्या कायाथची काळजी सरकार कडून पार पाडली 

जाते.  त्यादृष्टीने सरकारचे लोकाांसाठीचे कायथ म्हणजे प्रशासन असाही लोकप्रशासनाचा 

अथथ होतो.   

 

लोकप्रशासन ही सांकल्पना पुढील काही व्याख्याांच्या आधार ेआपणास अद्दधक स्पष्ट करता 

येईल.   

१.  वुड्रो द्दवल्सन:- कायद्याची सद्दिस्तर ि पद्धतशीर अांमलबजािणी म्हणजे 

लोकप्रशासन होय. 

२. एि. ए. द्दनग्रो:- लोकप्रशासनात कायथकारणी,  द्दिद्दधमांडळ आद्दण न्यायपाद्दलका या 

द्दतन्ही शास्त्राांचा ि त्याांच्या अन्योन्य सांबांधाचा समािेश होतो. 

३.  माशथल द्दिमॉक:- ‘ कायद्याचे द्दियान्ियन म्हणजे लोकप्रशासन होय’. ती 

सरकारच्या कायथकारी मांडळाची बाजू आहे. 

४.  िी. वाल्िो:- ‘राज्यकारर्ाराच्या व्यिस्थापनाचे शास्त्र ि कला म्हणजे लोकप्रशासन 

होय. 

५ . पसी मकॅ्वीन:-  ‘लोकप्रशासन म्हणजे असे प्रशासन कय, ज्याांचा सांबांध कें द्रीय 

अथिा स्थाद्दनक शासनाच्या कायाथशी येतो. 

६.  सायमन व माक्सथ:- ‘ सिथसाधारणतः राष्ट्रीय राज्य ि स्थाद्दनक पातळीिरील 

शासनाच्या कायथकारी  शाखाांनाच लोकप्रशासन असे म्हणतात. 

७.  इांटरनॅशनल इनसाइक्लोपीद्दिया ऑि सोशल सायन्स:- ‘लोकप्रशासनाच्या 

प्रद्दियेमध्ये शासनाचा उिेश अगर इच्िा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केलेल्या सिथ 

कृतींचा समािेश होतो. 

८. ल्युथर गुद्दलक:- ‘ कायाथच्या पूतथतेशी प्रशासनाचा सांबांध असतो. लोकप्रशासन हा 

समाज शास्त्राचा एक र्ाग आहे. जो सरकारच्या कायाथशी सांबांद्दधत आहे आद्दण 

प्रथमतः तो कायथकारी शाखेशी सांबांद्दधत असतो, जेथे सरकारचे कायथ केले जाते, तरी 

त्या द्दठकाणच्या प्रशासकयय समस्याांचा कायदेमांडळ आद्दण न्यायमांडळ याांच्याशी 

सांबांध असू शकतो’. 

 

लोकप्रशासनाच्या िरील व्याख्याांमधून हे स्पष्टपणे जाणिते कय, काही द्दिचारिांत 

लोकप्रशासनाचा व्यापक दृद्दष्टकोनातून द्दिचार माांडतात तर काही द्दिचारिांत प्रशासनात 

सीद्दमत घिकाांना प्राधान्य देतात त्यािरून लोकप्रशासनाचे अभ्यास द्दिषयक दृद्दष्टकोन 
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तयार झालेले द्ददसतात. लोकप्रशासनाच्या स्िरूपाचा ि कायथ के्षत्राचा अभ्यास करण्यासाठी 

या दृद्दष्टकोनाचे अिलोकन करणे आिश्यक आहे. ते दोन दृष्टीकोण पढुीलप्रमाणे साांगता 

येतील.   

 

१. एद्दककृत द्दकां वा सवथव्यापी दृष्टीकोण:   

या दृद्दष्टकोनानसुार  लोकप्रशासनात सािथजद्दनक धोरणाांना कायाथद्दन्ित करणाऱ्या सिथच 

द्दियाांचा समािेश होतो. या दृद्दष्टकोनाचे समथथक असा दािा करतात कय, एखाद्या उद्दिष्ट 

प्राप्तीसाठी करण्यात येणाऱ्या समग्र प्रद्दियाांचा प्रशासनात समािेश होतो. व्यिस्थापनाच्या 

कायाथसच प्रशासन म्हणतात असे या दृद्दष्टकोनाचे प्रद्दतपादन आहे. त्यामळेु सांघिनेच्या 

प्रमखुा पासून ते थेि शेििच्या घिकाांपयंत सिांच्या कायाथचा समािेश लोकप्रशासनात 

होतो. या दृद्दष्टकोनाचे समथथक शासनाच्या द्दतन्ही अांगाचा म्हणजे कायदे मांडळ, कायथकारी 

मांडळ ि न्यायमांडळ याांच्या कायाथचा समग्र अभ्यास लोकप्रशासनात व्हािा यासाठी आग्रही 

असतात. त्याांच्या मते प्रत्येक सांघिनेत साधारणपणे तीन प्रकारची काये होत असतात.  

त्यातील पद्दहले कायथ हे धोरण द्दनद्दिती सांदर्ाथतील असते तर दसुऱ्या कायाथचा सांबांध या 

धोरणानसुार द्दिद्दिध उपिमाांची रूपरषेा आखणे ि त्याांच्या अांमलबजािणीशी असतो, तर 

द्दतसर े कायथ हे िरील व्यिस्था कायथरत राहाव्यात यासाठी कराियाच्या श्रमदान ि कमी 

कौशल्याशी द्दनगडीत असते. एकयकृत दृद्दष्टकोनाचे प्रििे या द्दतन्ही कायाथचे महत्ि सारखेच 

आहे असे प्रद्दतपादन करतात. 

 

एद्दककृत दृद्दष्टकोनाचे प्रद्दतमान ह े द्दिकसनशील देशाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रत्ययास येते.  

द्दिकद्दसत देशाांमध्ये प्रशासनाचा द्दिकास उच्च पातळीिर झालेला असतो. प्रशासनाची 

द्दिद्दिध कायथ, त्यासाठी अपेद्दक्षत असणाऱ्या कौशल्याची द्दनद्दिती, कायाथनसुार सांघिनाांचे 

द्दिशेषीकरण या बाबी द्दिकद्दसत देशाांमध्ये आढळतात. द्दिकसनशील देशाांमध्ये मात्र अशा 

पद्धतीचे स्पष्ट ि व्यापक स्िरूपाचे द्दिशेषीकरण झालेले नसते.  त्यामळेु शासन सांस्थाांच्या 

द्दतन्ही अांगाांचा परस्पराांशी सांबांध येतो. त्याांचा परस्पराांशी सांपकथ  ि प्रर्ाि ही प्रत्ययास येतो. 

द्दिकसनशील देशाांमध्ये एकूणच कायथिमाांची आखणी, धोरण द्दनद्दिती यात सरद्दमसळ 

असते, अशा सांदर्ांमध्ये लोकप्रशासनाची एकयकृत दृद्दष्टकोनातून केलेली माांडणी अद्दधक 

उपयिु ठरताना द्ददसते. या दृष्टीकोनाचे प्रमखु समथथक म्हणून एल. डी. व्हाईि, द्दडमॉक, 

द्दििनर, एि. एम. माक्सथ याांना ओळखले जाते. या दृद्दष्टकोनामळेु लोक प्रशासनाचा 

समग्रतेने अभ्यास करणे अद्दधक सोयीचे होते. मात्र या पद्धतीने अभ्यास पढेु गेल्यास 

लोकप्रशासन या अभ्यास द्दिषयास पसरि ि द्दिस्कळीत स्िरूप प्राप्त होते असा आके्षप या 

दृद्दष्टकोनािर प्रामखु्याने घेतला जातो.  

 

२. व्यवस्थापकीय दृद्दष्टकोण: 

एद्दककृत दृद्दष्टकोनातील द्दिस्कळीत ि पसरिपणाचा दोष िाळण्यासाठी प्रशासनास 

शास्त्रीयतेचा पाया देण्याकररता व्यिस्थापकयय दृद्दष्टकोनाची माांडणी प्रामखु्याने पढेु आली, 

या दृद्दष्टकोनाचे समथथक शासन सांस्थेच्या द्दतन्ही अांगाचा म्हणजे कायदे मांडळ, कायथकारी 

मांडळ ि न्यायमांडळ याांच्या कायाथचा अभ्यास लोकप्रशासनात केल्यानांतर त्याचा आिाका ि 

िस्तदु्दनष्ठता कशी शास्त्रीयतेच्या कके्ष बाहेर जाते हे स्पष्ट करून शासन सांस्थेच्या केिळ 
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कायथकारी मांडळाच्या कायाथचाच अभ्यास लोकप्रशासनात व्हािा यासाठी आग्रही द्ददसतात. 

व्यिस्थापकयय दृद्दष्टकोनाचे समथथक एखाद्या उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी करण्यात येणाऱ्या केिळ 

व्यिस्थापकयय कायाथचा समािेश प्रशासनात येतो असे मानतात. सांघिनेच्या प्रशासकयय 

कायाथत ढोबळमानाने सांघिनेतील सिांचा सहर्ाग होत असला तरी प्रशासन या अांगाने मात्र 

केिळ िररष्ठ अद्दधकाऱ्याांकडून केल्या जाणाऱ्या कायाथचा अथिा पयथिेक्षणात्मक कायथ 

करणाऱ्या कायाथचाच समािेश प्रशासनात होतो, असे हा दृद्दष्टकोन स्पष्ट करतो. 

व्यिस्थापकयय दृद्दष्टकोण प्रशासनात द्दनयोजन, समन्िय, पयथिेक्षण, द्दनदेशन, द्दनयांत्रण, 

अहिाल, अांदाजपत्रक या सारख्या घिकाांना मध्यिती स्थान देतो. ही सिथ व्यिस्थापकयय 

कायथ आहेत म्हणूनच या दृद्दष्टकोनास व्यिस्थापकयय कायथ असे म्हणतात. हा दृद्दष्टकोण 

प्रशासकयय कायाथचे दोन र्ागात द्दिर्ाजन करतो. कायथ करणे ि कायथ करिून घेणे या दोन 

कृती त्या दृष्टीने महत्त्िाच्या असतात. व्यिस्थापकयय दृद्दष्टकोण यातील कायथ करून घेणे या 

व्यिस्थापकयय कायाथचाच लोकप्रशासनाच्या अभ्यासात समािेश असािा असे स्पष्ट करतो. 

एकां दरीत, व्यिस्थापकयय दृद्दष्टकोनानसुार प्रशासनाचा सांबांध िि िररष्ठ गिातील काही 

व्यिींच्या कायाथपरुता सीद्दमत असतो. या अशा व्यिय असतात कय ज्या प्रशासनाच्या 

उच्चस्तरािर असतात. ज्याांच्यािर प्रशासनास कुशलतापूिथक चालद्दिण्याचे एकां दर 

उत्तरदाद्दयत्ि असते. ज े सिथ प्रद्दियाांचे एकयकरण, द्दनयांत्रण ि समन्िय करतात. या 

दृद्दष्टकोनाचे प्रमखु समथथक म्हणून ल्यथुर गदु्दलक, सायमन, थॉम्पसन, द्दस्मथबगथ  याांना 

ओळखले जाते. 

 

एकयकृत दृद्दष्टकोन ि व्यिस्थापकयय दृद्दष्टकोण यातील िरक प्रा. एम. पी. शमाथ याांनी सोप्या 

शब्दात स्पष्ट  केला आहे. यासाठी त्याांनी एका कापड द्दगरणी चे उदाहरण द्ददले आहे.  ते 

म्हणतात ‚ समजा एक मोठी कापडाची द्दगरणी आहे त्या द्दगरणीमध्ये द्दिद्दिध कमथचारी, 

कारागीर, अद्दधकारी आपापली कामे द्दिद्दिध स्तरािर पूणथ करीत असतात. त्या द्दगरणीसाठी 

एक सांचालक मांडळ असते.  ते धोरणद्दिषयक कायथ करते. त्या सांचालक मांडळाने घेतलेल्या 

द्दनणथयाची अांमलबजािणी व्यिस्थापक सांचालक करीत असतो. त्याांच्याकडून समन्िय, 

पयथिेक्षण, द्दनदेशन अशी कामे केली जातात. द्दगरणीत द्दिद्दिध द्दिर्ागाचे प्रमखुही असतात. 

त्याचप्रमाणे अनेक पयथिेक्षक असतात. िोरमन, लेखापाल, सांदेशिाहक, मजूर, पहारकेरी, 

द्वारपाल, चपराशी इत्यादी कमथचारी काम करीत असतात. प्रशासनाच्या सिथ व्यापी 

दृद्दष्टकोनानसुार िरील सिथ कायाथचा समािेश प्रशासनात होईल आद्दण प्रशासनाच्या 

व्यिस्थापनात्मक दृद्दष्टकोनानसुार केिळ सांचालक मांडळ, व्यिस्थापक, सांचालक द्दिर्ाग 

प्रमखु, पयथिेक्षक ि िोरमन याांच्या कायाथचाच समािेश प्रशासनात होईल‛. 

 

१.१.३ लोकप्रशासनाची व्याप्ती   

 

लोकप्रशासन शास्त्राच्या अभ्यास द्दिषया सांदर्ाथत द्दिद्दिध दृद्दष्टकोण आहेत. त्यात एद्दककृत 

दृद्दष्टकोण, व्यिस्थापकयय दृद्दष्टकोण ि द्दिषय िस्तू दृष्टीकोण हे प्रमखु आहते. त्या 

आधारािरच लोकप्रशासनाची व्याप्ती माांडली जाते. लोकप्रशासनाची व्याप्ती या 
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दृष्टीकोनाच्या आधार े अद्दधक स्पष्ट करण्यापूिी पढुील तक्त्यािरून ती एका दृद्दष्टके्षपात 

येईल. 

तक्ता क्रमाांक १.१ 

लोक प्रशासनाची व्याप्ती दृद्दष्टकोन 

 
  

सांदर्थ लोकप्रशासन प्रा. िॉ. सुवणाथ गुिग-ेर्ेनके  पृ. क्र. १६ 

 

सांकुद्दचत वा व्यवस्थापकीय दृद्दष्टकोनानुसार लोकप्रशासनाची व्याप्ती:  

लोकप्रशासन शास्त्राची व्याप्ती म्हणजे लोकप्रशासनाचा अभ्यास द्दिषय िा कायथके्षत्र होय.  

लोकप्रशासनाचे व्यापक अथाथने व्याख्या स्िीकारली तर लोकप्रशासनास शास्त्र म्हणून 

१. सांकुद्दचत दृद्दष्टकोन 

 /एद्दककृत दृद्दष्टकोन  

 

२.  व्यिस्थापक 

/ व्यिस्थापद्दकय 
३.  द्दिषय िस्तू दृष्टीकोण 

i) शासनाच्या शाखाांचा            

अभ्यास 

ii)  सहकायाथत्मक समूह 

iii) राजकयय प्रद्दियेचा 

र्ाग 

समथथक द्दििनर समथथक िॉकर 

लोकप्रशासनाची 

तत्िे 

लोकप्रशासनाचे 

कायथके्षत्र 

प्रशासकयय द्दसद्धाांत 

१.सांघिनात्मक 

२.सांरचना 

३.कायथपद्धती 

४.द्दनयांत्रण 

५.द्दनयोजन 

६.सांशोधन पद्धती 

 

उपयोद्दजत प्रशासन 

१.राजकयय कायथ 

२.द्दित्तीय कायथ 

३.िैधाद्दनक कायथ 

४.सांरक्षण कायथ 

५.शैक्षद्दणक कायथ 

६.सामाद्दजक कायथ 

७.आद्दथथक कायथ 

८.द्दिदेशी कायथ 

९.साम्राजीय कायथ 

१०.स्थानीय कायथ 
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आपला दजाथ राखणे शक्य होणार नाही असे काही द्दिचारिांताना  िािते. त्यात सायमन, 

हेनरी िेयॉल, ल्यथुर गदु्दलक याांचा प्रामखु्याने समािेश होतो. त्यासाठी त्याांनी 

लोकप्रशासनाची सांकुद्दचत दृष्टीकोनाच्या आधार े व्याख्या करून शासन सांस्थेच्या केिळ 

कायथकारी मांडळाच्या कायाथचाच समािेश लोकप्रशासनाच्या अभ्यास द्दिषयात व्हािा अशी 

माांडणी केली. हेनरी िेयॉल, द्दिलोबी, पी. मॅक्िीन, द्दपिनर, द्दडमॉक ि द्दडमॉक याांनी 

यासांदर्ाथत केलेली माांडणी ही महत्त्िपूणथ असली तरी, ल्यथुर गदु्दलक याांनी  पोस्डकॉबथ 

द्दसद्धाांता आधार े लोकप्रशासनाची माांडलेली व्याप्ती या दृद्दष्टकोनाची सिथमान्य प्रद्दतद्दनद्दधक 

व्याप्ती मानली जाते. ल्यथुर गदु्दलक याांनी लोकप्रशासनाच्या व्याप्तीत द्दिद्दिध कायथ करणाऱ्या 

घिनाांचा समािेश करून त्या घिनाांचे इांग्रजी शब्दाांमधील अध्याक्षर घेऊन एक अथथहीन 

शब्द बनिला तो शब्द म्हणजे POSDCORB होय. त्याांच्या लोकप्रशासन व्याप्ती द्दिषयक 

द्दिचाराांना ‘पोस्डकॉबथ दृद्दष्टकोण’ या नािाने ओळखले जाते. लोकप्रशासन व्याप्तीचा हा 

दृद्दष्टकोण पढुील प्रमाणे अद्दधक स्पष्ट करता येईल. 

 

i) P-Planning ( द्दनयोजन):  

कायाथची रूपरषेा तयार करणे ि द्दनद्दित ध्येयाच्या प्राप्तीसाठी पद्धतींचे द्दनधाथरण करणे कररता 

द्दनयोजनाचे तत्ि अत्यािश्यक असते, त्यामळेु हा दृद्दष्टकोन द्दनयोजन या घिकास प्रथम 

स्थान देतो. एकां दरीत कायाथची पूिथतयारी यादृष्टीने लोकप्रशासनात द्दनयोजनाच्या कायाथस 

महत्त्िपूणथ स्थान आहे. त्यामळेु द्दनयोजनाशी सांबांद्दधत घिकाांचा अभ्यास लोकप्रशासनात 

होतो. 

 

ii) O-Organasation ( सांघटना):  

 प्रशासकयय कायाथसाठी यांत्रणा उर्ी करणे िा द्दतची रचना तयार करणे आिश्यक कायथ  

मानले जाते. प्रशासनाच्या सोयीकररता द्दिर्ाग, उपद्दिर्ाग द्दनमाथण करणे ि त्यासाठी 

अद्दधकार पद परांपरचेे तत्त्ि स्िीकारणे ि त्या सिांना एकद्दत्रत ठेिणे सांघिनेचे मूलरू्त 

िैद्दशष््टय असते. त्यादृष्टीने सांघिना या घिकाचा अभ्यास द्दिषय लोकप्रशासनात अांतरू्थत 

असतो. 

 

iii) S-Staffing (कमथचारीवगथ):  

 प्रशासनाचे कायथ प्रत्यक्षात पूणथत्िास नेण्याची जबाबदारी कमथचारी िगथ पार पाडत असतो. 

त्याकररता प्रशासनास मोठ्या कमथचारी िगाथची आिश्यकता कायम असते. त्यादृष्टीने 

कमथचाऱ्याांची र्रती, प्रद्दशक्षण, बढती, सेिा द्दनितृ्ती इत्यादी कमथचारी व्यिस्थापनाची कायथ 

लोकप्रशासनाचा अभ्यास द्दिषय मानला जातो. 

 

iv) D-Direction (द्दनदेशन): 

कमथचारी िगाथ ने कायथ योग्य पद्धतीने पार पाडािे याकररता द्दनदेशनाचे तत्त्ि अत्यािश्यक 

असते. या तत्त्िाच्या आधार े कमथचाऱ्याांना मागथदशथन करणे, कमथचाऱ्याांच्या कायाथ सांबांधी 

द्दनणथय घेणे. हे द्दनणथय सामान्य आदेशाांच्या स्िरूपात घेऊन ते कमथचाऱ्याांपयंत 

पोहोचद्दिण्याचे कायथ पार पाडले जाते. एकां दरीत कमथचारीिगथ प्रत्यक्ष कायाथिर रुजू होतो 

त्यािेळी त्यास सातत्याने मागथदशथन, सूचना, आज्ञा देऊन त्याांच्या एकूण कायाथचे सांचालन 
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करणे म्हणजेच प्राद्दधकृत सते्तकडून केले जाणार े द्दनदेशनात्मक कायथ लोकप्रशासनाच्या 

सवु्यिद्दस्थतपणासाठी महत्त्िाचे ठरते.  

 

v) Co-Co-ordination (समन्वय):  

कायाथच्या द्दिद्दिध द्दिर्ागाांचा परस्पराांशी सांबांध प्रस्थाद्दपत करून त्यामध्ये समन्िय प्रस्थाद्दपत 

करणे गरजेचे असते. या दृष्टीने प्रशासनात द्दनमाथण केलेले सिथ द्दिर्ाग, उपद्दिर्ाग यामध्ये 

परस्पर सांबांध प्रस्थाद्दपत करून त्यामध्ये सांघषथ द्दनमाथण होणार नाही याची दक्षता घेणे म्हणजे 

समन्िय साधणे होय. असे ढोबळ मानाने मानता येईल. समन्िय हे प्रशासनाचे एक अद्दनिायथ 

कतथव्य आहे. सिथ द्दिर्ागात ि प्रशासकयय कायथ करणाऱ्या कमथचारी िगाथत समन्िय साधला 

गेला नाही तर प्रशासन व्यिस्था अपयशी ठरू शकते. त्यामळेु समन्िय हा घिक 

लोकप्रशासनाचा महत्त्िाचा अभ्यास द्दिषय आहे.  

 

vi) R-Reporting (अहवाल): 

कोणत्याही कायाथच्या यशस्िीतेमध्ये अहिाल या घिकाचे महत्त्िही अनन्य साधारण असते. 

प्रशासनात माद्दहती परुद्दिणे ,अहिाल तयार करणे, सादर करणे, ितृ्ताांताचे सांकलन करणे हे 

एक महत्त्िाचे कायथ आहे. तपासणी, चौकशी, सधुारणा, सांशोधन, प्रद्दतितृ्त यािर आधारलेली 

माद्दहती ि त्याची देिाण-घेिाण प्रशासनाच्या एकूण कायाथसाठी महत्त्िाची मानली जाते. 

त्यामळेुच प्रशासनात कद्दनष्ठ अद्दधकाऱ्याांना माद्दहती परुद्दिणे ि त्याांच्याकडून ितृ्ताांत प्राप्त 

करणे हे  सांचलनात्मक कायथ प्रशासकयय व्यिस्थेचा एक महत्त्िाचा घिक असतो.त्यामळेुच 

अहिाल या घिकाांचा अभ्यास लोकप्रशासनाच्या व्याप्तीत येतो. 

 

vii) B-Budgeting (अांदाज पत्रक): 

 कोणतेही कायथ पूणथत्िास नेण्याकररता द्दित्त हा घिक महत्त्िाचा असतो. द्दित्ताद्दशिाय 

कोणतेही प्रशासकयय कायथ तडीस जाऊ शकत नाही. त्यामळेुच म्हणतात ‘ सिथ सोंग करता 

येतात परांत ुपैशाचे सोंग करता येत नाही’ त्यामळेु द्दित्त उपलब्ध करणे ि त्याचे व्यिस्थापन 

हे लोकप्रशासना अांतगथत असणार े एक महत्त्िाचे कायथ आहे. त्यामळेु लोकप्रशासनाच्या 

व्याप्तीत अांदाजपत्रक तयार करण्यापासून त्याची अांमलबजािणी करण्यापयंतच्या सिथ 

कायांचा अभ्यास केला जातो. योग्य अांदाजपत्रकाअर्ािी प्रशासनाचा डोलारा कोसळू 

शकतो म्हणून अांदाजपत्रक हा लोकप्रशासनातील महत्त्िाचा अभ्यास द्दिषय आहे.  

 

अशा पद्धतीने ल्यथुर गदु्दलक याांनी पोस्डकॉबथ दृद्दष्टकोनाच्या माध्यमातून लोकप्रशासनाची 

सिुसिुीत ि शास्त्रीय कसोि्याांिर उतरले अशी व्याप्ती माांडली आहे. परांत ु तरीही या 

दृद्दष्टकोनािर मोठ्या प्रमाणात िीकाही होते. या िीकेत प्रामखु्याने पढुील मिेु असतात.  

 

i) अपूणथ द्दसद्ाांत: 

लोकप्रशासनच्या व्याप्तीसांबांधी असणाऱ्या पोस्डकॉबथ या द्दसद्धाांतािर िीकाकाराांकडून हा 

दृद्दष्टकोण अपूणथ असल्याची िीका प्रामखु्याने केली जाते. िीकाकाराांच्या मते, हा द्दसद्धाांत 

पररपूणथ नसून त्यामध्ये प्रशासनाची निीन ि बदलती द्ददशा तसेच निनिीन द्दक्षद्दतजे स्पष्ट 
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होत नाहीत. त्यामळेु हा द्दसद्धाांत अपूणथ ठरून  लोकप्रशासनाचे व्यियसांबांधीचे स्िरूप  स्पष्ट 

करण्यास अपरुा ठरतो. 

 

ii) व्यावहाररक र्ाजूकिे दुलथक्ष:  

िीकाकाराांच्या मते ल्यथुर गदु्दलकने पोस्डकॉबथ दृद्दष्टकोनात लोकप्रशासनाच्या व्यािहाररक 

बाजूकडे पूणथतः दलुथक्ष केले आहे. कारण ल्यथुर गदु्दलक  लोकप्रशासनाची केिळ साधने 

साांगतो मात्र ही साधने कशी िापरािीत, लोकप्रशासनाच्या व्यिहारात त्याांची साांगड कशी 

घालािी, त्याांची तांते्र कोणती असािीत यासारख्या महत्त्िाच्या बाबींकडे दलुथक्ष करतो. 

 

iii) आधुद्दनक लोकप्रशासनातील सांकल्पनाांचा प्रर्ाव: 

ल्यथुर गदु्दलकने पोस्डकॉबथ दृष्टीकोनाच्या आधार े लोकप्रशासन शास्त्राची व्याप्ती माांडली. 

गदु्दलकची माांडणी तत्कालीन स्िरूपात कदाद्दचत योग्यही असेल परांत ुसमकालीन सांदर्ाथत 

या माांडणीस कालबाह्यतेचा दोष लागू होतो, कारण आधदु्दनक लोकप्रशासनातील जनसांपकथ , 

मानिी सांबांध, प्रशासकयय ितथन, पयाथिरणीय प्रर्ाि अशा अनेक महत्त्िाच्या सांकल्पनाांचा 

स्पशथ या दृद्दष्टकोनात झालेला द्ददसत नाही.  

 

iv) द्दवषय वस्तू दृष्टीकोण (Subject Matter View):  

लोकप्रशासनाची व्याप्ती स्पष्ट करणारा आणखी एक महत्त्िाचा दृद्दष्टकोन म्हणजे द्दिषय िस्तू 

दृष्टीकोण यास द्दिषय प्रामुख्याचा दृद्दष्टकोण असेही सांबोधले जाते. हा दृष्टीकोण 

POSDCORB दृद्दष्टकोनाची प्रद्दतद्दिया म्हणून माांडला गेला असे द्ददसते. या दृद्दष्टकोनाच्या 

समथथकाांच्या मते पोस्डकॉबथ दृद्दष्टकोण सांपूणथ प्रशासनाच्या द्दियाांना समाद्दिष्ट करण्याच्या 

बाबतीत अपरुा तर आहेच द्दशिाय पोस्डकॉबथ मध्ये ज्या घिकाांना मध्यिती स्थान प्राप्त झाले 

आहेत. िास्तिात हे घिक एिढे महत्त्िाचे नाही, कारण पोस्डकॉबथ दृद्दष्टकोनात समाद्दिष्ट 

असलेली कायथ ही केिळ प्रशासनाची साधने मात्र आहेत. त्याांना प्रशासनाचे गार्ा म्हणून 

स्थान देणे योग्य नाही. त्यामळेु हा दृद्दष्टकोण असे स्पष्ट करतो कय, केिळ प्रशासकयय यांत्रणेस 

शाबूत ठेिणारी साधनेच िि पोस्डकॉबथमध्ये आहेत ती साधने म्हणजे प्रशासनाचे अांद्दतम 

उद्दिष्ट नव्हे. िास्तिात जनतेसाठी कायदा ि व्यिस्था, द्दशक्षण, सािथजद्दनक आरोग्य, 

शेतकयकायथ, लोक कमथ, सामाद्दजक सरुद्दक्षतता, न्याय आद्दण सांरक्षण यासारखी लोकोपयोगी 

कायथ पार पाडणे ह े प्रशासनाचे अांद्दतम उद्दिष्ट असते. अशा पद्धतीची कायथ पार 

पाडण्याकररता िेगिेगळ्या प्रकारचे ताांद्दत्रक ज्ञान आिश्यक असते. त्याचा अांतर्ाथि 

पोस्डकॉबथमध्ये द्ददसत नाही. पोद्दलस द्दिर्ागाचे उदाहरण या सांदर्ाथत घेतले तर त्यात 

आपणास गनु्हे पकडण्याचे तांत्र महत्त्िाचे ठरते. शाांतता र्ांग होत असल्यास िा गनु्हे घडत 

असतील तर कोणते मागथ अिलांबािे या सिथ बाबींसांदर्ाथतील द्दिद्दशष्ट प्रकारचे ज्ञान पोलीस 

द्दिर्ागासाठी अत्यािश्यक असते. त्या द्दिद्दशष्ट ज्ञानाद्दशिाय  पोलीस द्दिर्ाग आपले कायथ 

व्यिद्दस्थत पार पाडूच शकत नाहीत. अशा पद्धतीने सिथच सांघिना िा द्दिर्ाग हे द्दर्न्न 

असतात. त्याांच्या ताांद्दत्रक गरजा िेगळ्या असतात. स्िरूप ि कायथ द्दर्न्न असते. त्यामळेु 

एकाच व्यिस्थापन पद्धतीच्या सहाय्याने सिथ द्दिर्ागाांचे सांघिन करणे अशक्य ठरते. त्यामळेु 

द्दिद्दशष्ट कायथपद्धतीकडे िा द्दिशेषोपयिु तांत्राकडे दलुथक्ष करणे म्हणजे प्रशासनाच्या मूळ 

उद्दिष्टाांकडे दलुथक्ष करण्यासारखे आहे असे हा दृद्दष्टकोण मानतो. 
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द्दिषय िस्तू दृद्दष्टकोनाचे प्रो. द्दििनर ि प्रो. िाकर हे दोन द्दिचारिांत महत्त्िाचे प्रििे आहेत. 

द्दििनरने लोकप्रशासनाची व्याप्ती दोन घिकाांमध्ये द्दिर्ाद्दजत केली आहे. एक म्हणजे 

लोकप्रशासनाची तत्िे यात द्दििनर सांघिना, कमथचारी व्यिस्था, पद्धती ि प्रद्दिया, सामग्री 

ि परुिठा, लोकद्दित्त, प्रशासकयय उत्तरदाद्दयत्ि याांचा प्रामखु्याने समािेश करतो. तर दसुऱ्या 

लोकप्रशासनाच्या कायथके्षत्रात कें द्र सरकार, राज्य सरकार, प्राांतीय प्राद्दधकरण, स्थाद्दनक 

प्राद्दधकरण याांचा समािेश करतो. 

 

प्रो. हािे िॉकर याांनीही द्दिषय िस्त ु दृद्दष्टकोनाच्या साह्याने लोकप्रशासनाची व्याप्ती स्पष्ट 

करताना लोकप्रशासन या द्दिषयाचे दोन र्ागात द्दिर्ाजन केले आहे. एकास त्याने 

प्रशासकयय द्दसद्धाांत असे नाि देऊन त्यामध्ये सिथ स्तरातील सािथजद्दनक प्रशासनाची 

सांघिना, कायथपद्धती त्यािरील अांतगथत ि बाह्य द्दनयांत्रण, द्दनयोजन, काद्दमथक प्रशासन, 

द्दित्तीय प्रशासन, सांकलन, सांशोधन, जनसांपकथ  अशा प्रमखु बाबींचा अभ्यास प्रशासकयय 

द्दसद्धाांताांतगथत केला जािा असे म्हिले आहे. तर दसुऱ् या र्ागास त्याांनी व्यिहारिादी 

प्रशासन असे म्हिले आह.े यात राजकयय, सामाद्दजक, कायदे द्दिषयक, शैक्षद्दणक, 

सांरक्षणात्मक, परराष्ट्रीय, स्थाद्दनक स्िराज्य सांस्था यासारख्या के्षत्राशी द्दनगद्दडत कायथ 

व्यिहारिादी दृष्टीने लोकप्रशासनात अभ्यासली जािीत असे मत माांडले आहे. या 

द्दसद्धाांताच्या माध्यमातून िॉकर याांनी लोकप्रशासन व्यिहाररक दृष्टीने जे कायथ करते त्याची 

माांडणी केली आहे. ती सांद्दक्षप्त स्िरूपात पढुील प्रमाणे समजून घेता येईल.  

१.  राजकीय: राजकयय कायाथत तो कायथकाररणी-द्दिद्दधमांडळ सांबांध, मांद्दत्रमांडळाचे राजकयय 

प्रशासकयय उपिम, मांत्री ि अद्दधकारी याांच्या अभ्यासाचा प्रामखु्याने समािेश करतो. 

२.  द्दवत्तीय: यात सांपूणथ द्दित्तीय प्रशासनाचा अगदी अांदाज पत्रकाच्या पूिथतयारी पासून ते 

कायाथद्दन्ित करण्यासांबांधीच्या सिथ कायाथचा समािेश होतो.  

३.  वैधाद्दनक: या अांतगथत प्रदत्त द्दिद्दधद्दनयम ते द्दिद्दिध द्दिधेयकाांचे मसदुा तयार करणे 

करपेयंतच्या कायाथचा समािेश होतो.   

४.  सांरक्षक: याअांतगथत प्रामखु्याने लष्ट्करी प्रशासनाचा अभ्यास केला जातो.  

५.  शैक्षद्दणक: शैक्षद्दणक सांदर्ाथत असणाऱ्या सिथ प्रशासकयय  कायांचा याअांतगथत अभ्यास 

होतो.  

६.  सामाद्दजक: या द्दिषयाांतगथत सामाद्दजक के्षत्रातील घिकाांचा उदा. रोजगार, सामाद्दजक 

सरुक्षा याांचा अभ्यास होतो.  

 ७.  आद्दथथक: या यासांदर्ाथत आद्दथथक के्षत्रातील प्रशासकयय उपिमाांचा  अभ्यास समाद्दिष्ट 

असतो उदा. परकयय परकयय व्यापार, औद्योद्दगक के्षत्र इ.  

८.  द्दवदेशी: यात द्दिदेशी राष्ट्राांशी सांबांद्दधत सिथ घिकाांचा अभ्यास केला जातो उदा. 

राजनीती, आांतरराष्ट्रीय सहकायथ, आांतरराष्ट्रीय करार इ.  

९.  साम्राजीय: याअांतगथत इतर देशािर िचथस्ि असेल तर त्या सांदर्ाथतील समस्या ि तांते्र 

याांचा अभ्यास केला जातो.  
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१०.  स्थाद्दनक:  याअांतगथत स्थाद्दनक प्रशासनाचा ि त्याांच्या कायाथचा अभ्यास होतो.  

 

अशाप्रकार ेलोकप्रशासनाच्या व्यिय सांबांधीचे दृद्दष्टकोण आपली रू्द्दमका माांडताना द्ददसतात. 

यातील कोणताही एकच एक दृद्दष्टकोन योग्य आहे ि पररपूणथ आहेत असे म्हणता येणार 

नाही. त्यामळेु असे म्हिले जाते कय ‘मानिाच्या शरीरात ज्याप्रमाणे अस्थीशास्त्र ि शरीर 

शास्त्र सद्दम्मद्दलत असते त्याचप्रमाणे प्रशासनात पोस्डकॉबथ मध्ये िद्दणथलेले व्यिस्थापनाचे 

सामान्य तांत्र ि द्दिशेषोपयिु साधने या दोन्हींचे सांद्दमश्रण असते. बदलत्या राजकयय, 

सामाद्दजक ि आद्दथथक पररद्दस्थतीच्या सांदर्ाथत लोकप्रशासनाच्या अभ्यासाच्या कक्षा 

अद्यापही द्दिस्तारण्याची आिश्यकता आहे. साराांश लोकप्रशासन हे एक गद्दतशील ि 

द्दिकसनिादी शास्त्र आहे त्यामळेु त्याच्या व्याप्तीसांबांधी द्दिद्दिधाांगी दृद्दष्टकोन द्दनमाथण होणे 

स्िार्ाद्दिक आहे.  

 

१.१.४ लोकप्रशासन आद्दण खाजगी प्रशासन    

 

लोकप्रशासन शास्त्राचे सांकल्पनात्मक अिलोकन करताना लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन 

यातील सहसांबधाचा, साम्य ि रे्द स्थळाांचा अभ्यास करणे आिश्यक ठरते. साधारणतः 

लोकप्रशासन हे शासकयय कायाथशी द्दनगद्दडत असते तर खाजगी प्रशासन हे अशासकयय 

बाबींशी सांबांद्दधत आहे. परांत ुलोकप्रशासन शास्त्रज्ञाांमध्ये यासांदर्ाथत मतरे्द आढळतात एक 

प्रिाह लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन असा रे्द मान्य करतो त्यामध्ये प्रामखु्याने हबथिथ  

सायमन, द्दस्मथबगथ, थॉमसन, द्दिलोबी या द्दिचारिांताांचा समािेश होतो. तर हा रे्द मान्य 

नसणाऱ्याांमध्ये ल्यथुर गदु्दलक, उद्दिथक, हेनरी िेयॉल, मेरी पाकथ र िॉलेि हे द्दिचारिांत आहेत. 

त्याांच्या मते सिथ प्रकारचे प्रशासन मग ते सािथजद्दनक के्षत्रातील असो कय खासगी के्षत्रातील 

असो ते सारखेच असते. हेनरी िेयॉल या सांदर्ाथमध्ये म्हणतात कय, ‘आपल्यासमोर 

प्रशासकयय शासे्त्र अनेक नाहीत, िि एकच आहे ते खाजगी ि सािथजद्दनक प्रशासनात 

सारखेच लागू पडू शकते. 

 

लोकप्रशासन  व खाजगी प्रशासन यातील साम्य: 

 लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन यातील साम्यस्थळे पढुीलप्रमाणे स्पष्ट करता येतील 

 

i) उिेशातील समानता: 

प्रशासन ि खाजगी प्रशासनात उिेशाची समानता ह े प्रमखु साम्य दशथद्दिणार ेतत्ि मानािे 

लागेल. कारण दोन्ही प्रशासनाचा उिेश प्रामखु्याने समाजाची सेिा करणे हाच आहे. 

 

ii) सांघटनेची समानता: 

सांघिनेचे तत्त्ि लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन या दोहोंसाठी अत्यािश्यक आहे. कारण 

सांघिन तत्िा अर्ािी ही प्रशासन आपली कायथ पार पाडू शकत नाही.  
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iii) अद्दधकारी वगाथचे उत्तरदाद्दयत्व:  

लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासनात अद्दधकारी िगाथचे उत्तरदाद्दयत्ि समान पातळीिर 

आिश्यक असल्याचे द्ददसते. मानिी,  र्ौद्दतक ि आद्दथथक साधनाांचे योग्य िापर करण्याचे 

कायथ या दोन्ही प्रशासनातील अद्दधकारी िगाथस पार पडािे लागते. त्यामळेु उत्तरदाद्दयत्िाची 

अद्दनिायथता दोन्ही प्रशासनात समान रीतीने आढळते.  

 

iv) जनसांपकथ :  

जनसांपकाथच्या अर्ािी कुठलेच प्रशासन यशस्िी होऊ शकत नाही. त्यामळेु खाजगी 

प्रशासनाबरोबरच लोकप्रशासनात ही जनसांपकथ  तत्िास तेिढेच प्राधान्य द्ददलेले द्ददसते.   

 

v) प्रशासकीय प्रद्दक्रया व व्यवस्थापनाचे घटक:  

प्रशासन प्रद्दियेची तत्िे ि व्यिस्थापनाचे घिक हे लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासनात 

समान द्ददसतात. त्याबरोबरच प्रशासनास आिश्यक असणारी तांते्र ि कौशल्य ही सारखीच 

आढळतात.  

 

vi) शोध व सांशोधन: 

बदलत्या ि द्दिस्तारत जाणाऱ्या गरजा र्ागद्दिण्यासाठी ि प्रचद्दलत उद्दणिा दूर करण्यासाठी 

लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन यात निीन ि सांशोधनास सारखेच प्राधान्य द्ददले जात 

असल्याचे द्ददसते. 

 

vii) मके्तदारी:   

लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन या दोहोंमध्ये मिेदारी सांदर्ाथत ही समानता आढळते. 

उदा. सािथजद्दनक के्षत्राने काही उद्योगाांमध्ये मिेदारी स्थाद्दपत केलेली द्ददसते. खाजगी 

प्रशासन ही पेिांि च्या साह्याने आपली मिेदारी प्रस्थाद्दपत करतात. 

 

अशा पद्धतीने लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन यातील साम्यस्थळे आपणास आढळतात. 

 

लोकप्रशासन व खाजगी प्रशासन  र्ेद:  

लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन यातील िरक दाखिणार े घिक पढुीलप्रमाणे माांडता 

येतील 

 

i) राजकीय प्रर्ाव: 

लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन स्पष्ट करणारा हा पद्दहला घिक मानािा लागेल.  

लोकप्रशासनािर एक प्रकार े राजकयय द्दनयांत्रण प्रर्ाि िाकते. त्यामळेु राजकयय पक्ष ि ि 

नेते, राजकयय सांघिना याांच्या प्रर्ािाखाली लोकप्रशासन एक प्रकार े कायथरत असते.  

खाजगी प्रशासन मात्र राजकयय प्रर्ािापासून दूर राहते. 
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ii) स्वरूपातील र्ेद: 

लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन या सांदर्ाथत स्िरूपातील रे्दही स्पष्टपणे जाणितो.  

लोकप्रशासनाचे स्िरूप हे मखु्यत्िे नोकरशाही स्िरूपाचे द्ददसते तर खाजगी प्रशासनाचे 

स्िरूप हे व्यिसाद्दयक आढळते. 

 

iii) व्यावहाररक लवद्दचकता: 

लोकप्रशासनात एकसूत्रता आढळते,  प्रशासकयय कायथ ि प्रशासकयय द्दनणथय हे द्दनयमानकूुल 

पद्धतीनेच होतात. त्यामळेु लोकप्रशासनात व्यद्दिपरत्िे द्दनयम बदलत  नाहीत. खाजगी 

प्रशासनात मात्र धोरणाांची लिद्दचकता  आढळते. व्यद्दिगत प्रशासनाचे कायथ हे लिद्दचक 

असतात ि व्यद्दिपरत्िे ते द्दर्न्न स्िरूपात अमलात आणले जातात असे अनरु्िास येते.  

 

iv) आद्दथथक द्दनयांत्रण: 

आद्दथथक यांत्रणा सांदर्ाथत ही खाजगी प्रशासन ि लोकप्रशासन यात रे्द आढळतो. 

लोकप्रशासनात आद्दथथक द्दनयांत्रण हे बाह्य स्िरूपाचे असते. खाजगी प्रशासनात मात्र खाजगी 

प्रशासनच आद्दथथक बाबींकडे लक्ष परुिताना द्ददसते ि एकाच द्दठकाणी ही दोन्ही कायथ कें द्दद्रत 

झालेली असतात.  

 

v) उत्तरदाद्दयत्व: 

लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासनात उत्तरदाद्दयत्ि सांदर्ाथत मूलरू्त स्िरुपाचा िरक आहे. 

लोकप्रशासन अांद्दतमतः जनतेप्रती उत्तरदायी असते. प्रत्येक कृतीची द्दिचारणा 

लोकप्रद्दतद्दनधींकडून केली जाऊ शकते म्हणून लोकप्रशासनाच्या कायाथचे सांकलन 

आिश्यक असते. खाजगी प्रशासनात मात्र जनतेप्रती उत्तरदाद्दयत्ि नसल्याकारणाने त्याांच्या 

कायाथची तपशीलिार माद्दहती सांकलन करून ठेिण्याची आिश्यकता नसते. 

 

 vi) निा तत्व: 

लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासनात उिेशा सांदर्ाथत तत्त्ि म्हणून समानता आढळत असली 

तरी व्यिहारात मात्र हतूे दृष््टया रे्द स्पष्टपणे द्ददसतो. लोकप्रशासनाचा हेतू हा जनतेची सेिा 

करणे असतो तर खाजगी प्रशासनात मात्र निा िा िायदा द्दमळिणे हे मूलरू्त पे्ररणातत्त्ि 

असते.  

 

vii) गोपनीयता: 

गोपनीयतेच्या सांदर्ाथत या दोन्ही प्रशासनात िरक द्ददसतो. लोकप्रशासनाच्या कायाथत 

गोपनीयतेच्या तत्िास प्राधान्य द्ददले जाते. मांद्दत्रमांडळाचे गोपनीयतेचे तत्त्ि प्रत्यक्षात 

कायाथद्दन्ित करण्याची जबाबदारी प्रशासनािर असते. खाजगी प्रशासनात मात्र गोपनीयतेच्या 

तत्िास एिढी मान्यता आढळत नाही.  

 

viii) सामाद्दजक प्रद्दतष्ठा: 

सामाद्दजक प्रद्दतषे्ठच्या दृष्टीने लोकप्रशासनास खाजगी प्रशासनापेक्षा िरचा दजाथ द्दमळत 

असलेला द्ददसतो. 
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ix) स्पधाथत्मकता: 

लोकप्रशासन हे स्पधेिर आधाररत कायथ करताना द्ददसत नाही.  लोकप्रशासनाच्या द्दिद्दिध 

द्दिर्ागात उदा. कृषी द्दिर्ाग, द्दशक्षण द्दिर्ाग, आरोग्य द्दिर्ाग हे एकमेकाांशी स्पधाथ करताना 

द्ददसत नाहीत. खाजगी प्रशासनात मात्र व्यािसाद्दयक सांस्थाांमध्ये स्पधाथत्मक र्ािना प्रर्ािी 

असते.  

 

x)  उत्पन्नाची साधने: 

लोकप्रशासनाचे उत्पन्नाचे साधन म्हणून जनतेकडून प्राप्त होणारा कर महत्त्िाचा असतो. 

खाजगी प्रशासनात मात्र उत्पन्नाचे साधन म्हणून निा हेच एकमेि साधन असते.   

 

xi) नोकरवगाथचे सांरक्षण: 

लोकप्रशासनात सेिा देणाऱ्या नोकरिगाथस ज्या प्रमाणात सांरक्षण प्राप्त असते तशी 

सरुद्दक्षतता खाजगी प्रशासनात आपणास द्ददसत नाहीत. 

 

xii) आचार सांद्दहता: 

लोकप्रशासनािर आचारसांद्दहतेच्या दृष्टीने अद्दधक बांधने आढळतात. त्या तलुनेत खाजगी 

प्रशासन अद्दधक मिु स्िरूपाचे असते. 

 

xiii) कायथक्षेत्राची व्याप्ती: 

लोकप्रशासनात प्रशासकाला द्दिस्ततृ के्षत्रात कायथ पार पाडािे लागते त्या तलुनेत खासगी 

प्रशासनाचे कायथके्षत्र हे सीद्दमत स्िरूपाचे असते.  

 

अशा पद्धतीने लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन यात साम्य ि रे्द आढळतात 

 

१.१.५ आधदु्दनक राज्यव्यवस्थेत लोकप्रशासनाच ेमहत्त्व  

 

परांपरागत पोद्दलसी राज्यव्यिस्थेत राज्याचे कायथ केिळ कायदा ि सवु्यिस्था साांर्ाळणे 

आद्दण परकयय आिमणापासून जनतेचे सांरक्षण करणे एिढ्या परुतेच मयाथद्ददत होते. परांत ु

आधदु्दनक काळात राज्यव्यिस्थेत अमलुाग्र बदल झाले आहेत. राज्याच्या बदलत्या 

रू्द्दमकेत ि स्िरूपात लोकप्रशासनाचे स्थान कें द्रीय स्िरूपाचे आहे. त्यामळेुच प्रशासकयय 

द्दिचारिांत राज्यास ‘प्रशासकयय राज्य’ अशी सांज्ञा िापरतात. मानिी जीिनातील प्रत्येक 

कृती आज राज्यसांस्थेने प्रर्ाद्दित केली आह.े त्याचे समपथक िणथन करण्यासाठी Womb to 

Tomb (गर्ाथशय ते समाद्दधस्थान) असा शब्द प्रयोग सध्या रूढ झाला आहे. आधदु्दनक 

काळातील राज्याचे िाढते महत्त्ि पढुील काही मदु्याांच्या आधार ेअद्दधक स्पष्ट करता येईल. 

 

i) राज्याच्या र्दलत्या रू्द्दमकेतील महत्त्व: 

परांपरागत राज्यव्यिस्थेत प्रशासनाचा उिेश कायदा ि सवु्यिस्था राखणे यापरुताच सीद्दमत 

होता. परांत ु आज राज्याच्या बदलत्या रू्द्दमकेत या उिेशास गौणस्थान स्थान प्राप्त झाले 

आहे. समग्र द्दिकास हे राज्याचे ध्येय म्हणून आज सिथमान्य झाले आहे. मानिाचे जीिन 
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अद्दधक समदृ्ध ि सखुी करणे हे राज्याचे प्रधान उद्दिष्ट बनले आहे. जागद्दतकयकरण 

उदारीकरण ि तांत्रज्ञानातील िाांतीमळेु द्दिकसनशील देशाांच्या द्दिकासाच्या प्रद्दतमाांनामध्ये 

मोठ्या प्रमाणात जद्दिलता अनरु्िास येत आहे. र्ारतासारख्या द्दिकसनशील देशात 

साांप्रदाद्दयकता, प्रादेद्दशकता यासारख्या सांकुद्दचत प्रितृ्तीचे मोठे प्रस्थ आहे. अशािेळी 

देशाला द्दिकासाच्या दृष्टीने गद्दतमान करण्याचे महत्त्िाचे कायथ लोकप्रशासनािर अिलांबून 

द्ददसते. प्रो. रुमकय बसू याांनी आधदु्दनक राज्यातील लोकप्रशासनाच्या िाढत्या महत्िास 

औद्योगीकरण, िाढते शहरीकरण, राज् याचे कल्याणकारी स्िरूप, आांतरराष्ट्रीयीकरण, लोक 

सदु्दिधाांमधील मधील द्दिस्तार ि  निउदारमतिादाचे तत्ि कारणीरू्त असल्याचे स्पष्ट केले 

आहे. 

 

ii) लोकशाही शासन प्रणालीत महत्त्वाची रू्द्दमका: 

लोकशाही शासन व्यिस्थेस लोकशाही मलु्य ि तत्त्िाप्रमाणे कायाथद्दन्ित करण्यात 

लोकप्रशासनाची महत्त्िाची रू्द्दमका आहे. लोकशाही शासनव्यिस्थेत राजकयय पक्षाांमध्ये 

सत्ता पररितथन द्दनिडणकुाांच्या माध्यमातून होत असते. बऱ्याच िेळा द्दनिडणकुयच्या 

राजकारणासाठी अथिा सत्ता स्पधेतून लोकशाहीिादी कृत्य राज्यकत्याथ राज्यकत्यांकडून 

होण्याची शक्यता असते. अशािेळी सांद्दिधाद्दनक मूल्याांची ि लोकशाही तत्त्िाांचे सांरक्षण 

करण्याची जबाबदारी ही लोकप्रशासनािर येते. आधदु्दनक लोकशाही राज्यव्यिस्थेत 

लोकप्रशासन ही जबाबदारी पूणथ क्षमतेने पार पाडताना द्ददसते. कारण प्रशासन हे समाजात 

शाश्वत स्िरूपाचे कायथरत असलेले द्ददसते. लोकशाही प्रद्दिया खऱ्या अथाथने सजीि 

कराियाच्या असतील तर मूलतः प्रशासन कुशल, प्रर्ािशाली ि लोकद्दहतिादी असाियास 

हिे. प्रशासन जर लोकद्दहता ऐिजी द्दिशेष समूह िा अद्दर्जन िगाथच्या द्दहतसांबांधाचे सांिधथन 

करिते असेल तर लोकशाही िार काळ कायाथद्दन्ित राहू शकत नाही. म्हणूनच यासांदर्ाथत 

ॲपलबी असे म्हणतात कय ‘लोकशाहीमध्ये प्रशासन’ उत्तरदाद्दयत्ि ि जनतेची प्रद्दतद्दिया या 

दोन तत्त्िाांिर द्दनर्थर असते. त्यामळेु लोकशाही प्रद्दियेत सियय करण्याकररता लोकशाहीत 

सदु्धा द्दिस्ततृ स्िरूपात प्राद्दतद्दनधीक बनद्दिण्याची गरज असते. लोकशाही शासन व्यिस्थेत 

लोक इच्िेचा सन्मान, व्यापक प्रचार ि प्रसार, द्दिकें द्रीकरण, उत्तरदाद्दयत्ि ि जबाबदारीची 

प्रबळ र्ािना या माध्यमातून लोकप्रशासनाची रू्द्दमका प्रामखु्याने प्रत्ययास येते. 

 

iii) कल्याणकारी राज्य कायाथद्दन्वत करण्यातील रू्द्दमका: 

कल्याणकारी राज्याचे स्िरूप हे पोद्दलसी राज्यापेक्षा िेगळे असते. पोद्दलसी राज्यव्यिस्थेत 

शासन लोक कल्याणकारी कायथ आपल्या इच्िेने करत असत मात्र कल्याणकारी राज्यात 

लोक इच्िेने राज्यास आपले कायथ करािे लागते. ि त्या कायाथचे स्िरूप लोकद्दहताचेच 

राहील याची खबरदारी राज्यास घ्यािी लागते. त्यामळेु कल्याणकारी राज्याचा आशय 

सामान्यतः समाजातील सिथ स्थरापयंत सवु्यिद्दस्थत जीिनाच्या सांधी पोहोचतील ि मिु 

स्िातांत्र्य उपर्ोगतील अशा व्यिस्थेशी जोडला जातो. त्यामळेुच लोक कल्याणकारी 

राज्यात लोकप्रशासनाची रू्द्दमका महत्त्िाची मानली जाते. कारण कल्याणकारी राज्यात 

प्रशासनात लोक द्दहताच्या कायाथस आपले नैद्दतक कतथव्य मानून सरकारी धोरणाांची 

अांमलबजािणी करािी लागते. या दृष्टीने कल्याणकारी राज्यास कायाथद्दन्ित करण्यात 

लोकप्रशासनाचे अनन्य साधारण स्थान आहे. 
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iv) सांस्कृती व सभ्यतेचे सांरक्षण करण:े 

आधदु्दनक राज्यव्यिस्थेचे सिथ समाजजीिनाचे स्िरूप पाहता लोकप्रशासन यांत्रणा द्दनकामी 

झाली तर सांबांध समाजात अराजकमय पररद्दस्थती उद्भिू शकते यासांदर्ाथत प्रा. डब्ल्यू. व्ही. 

डनहॅम याांचे द्दिधान महत्त्िाचे आहे. ते म्हणतात ‘सांस्कृतीचा ऱ्हास जर होत असेल तर तो 

िि प्रशासनाची घडी द्दिस्कळीत झाल्यामळेुच होतो’ एकां दरीत ितथमान समाज ि सभ्यतेचे 

सांरक्षण करण्याचे महत्त्िाचे कायथ लोकप्रशासनाकडून होते. 

 

v) सामाद्दजक पररवतथनातील सुलर्ता: 

मानिी जीिनातील सिथ अांगाांना लोकप्रशासन शास्त्र स्पशथ करते. त्यामळेु लोकप्रशासन 

शास्त्राच्या द्दिस्ताराबरोबर लोक प्रशासन शास्त्राचे महत्त्िही तेिढेच िाढले आहे. प्रा. चालथस 

द्दबअडथ म्हणतात ‘लोकप्रशासन इतके उपयोगी दसुर े कोणतेही सामाद्दजक शास्त्र आठित 

नाही’. समकालीन सांदर्ाथत समाजातील द्दिद्दिध रे्द ि द्दिषमता नष्ट करण्यासाठी सामाद्दजक 

पररितथन ही एक महत्त्िाची गरज म्हणून पढेु आली आह.े या दृष्टीने लोकप्रशासनाचे महत्ि 

अधोरदे्दखत करता िसु ॲडम्स म्हणतात, ‘प्रशासन ही मानिी जीिनाची अत्यांत महत्त्िाची 

शाखा आहे, कारण समाज पररितथनात सलुर्ता आणणे हे प्रशासनाचे मखु्य कायथ असते’. 

तर हेन्री िेयॉल लोकप्रशासनाचे या दृष्टीने महत्त्ि स्पष्ट करताना म्हणतात ‘प्रशासनाची 

प्रद्दिया  ही सािथत्रीक स्िरूपाची आहे. राजकयय, सामाद्दजक आद्दण आद्दथथक अशा सिथ 

सांघिनात प्रशासकयय द्दिया आढळतात म्हणून प्रशासनाचा िैज्ञाद्दनक पद्धतीने अभ्यास 

झाला पाद्दहजे’. 

 

vi) सामाद्दजक सांस्थाांना स्थैयथ: 

सामाद्दजक द्दिकासासाठी सामाद्दजक स्थैयाथची द्दनताांत आिश्यकता असते. 

लोकप्रशासनामळेु समाजास स्थैयथ प्राप्त होते. अमेररकन समाज शास्त्रज्ञ पॉल द्दपगसथ  या 

दृष्टीने लोकप्रशासनाचे महत्त्ि द्दिशद करताना म्हणतात, ‘ समाजाची द्दिद्यमान द्दस्थती 

सरुद्दक्षत ठेिणे हा प्रशासनाचा प्रमखु हेतू असतो, लोकप्रशासन हे सामाद्दजक सांस्थाांना स्थैयथ 

प्राप्त करून देते’. 

 

vii) प्रशासकीय स्थैयथ: 

लोकप्रशासन आद्दण समाजाची शासन एक स्थायी शिय आहे. एक स्थायी शिय म्हणून 

लोकप्रशासन राज्याांमध्ये अद्दहांसक मागाथने द्दिधायक बदल घडिून आणण्याचे महत्िाचे कायथ 

पार पाडतात. एक िेळ शासन सांस्था द्दहांसक पद्धतीने  बदलिली जाते मात्र प्रशासनात अशा 

द्दहांसक पद्धतीना िाि द्ददसत नाही. त्यामळेु एकूण राज्यव्यिस्थेला प्रशासकयय व्यिस्थेला 

स्थैयथ प्राप्त करुन देण्यात ि त्या माध्यमातून द्दिधायक कायथ करण्यात लोकप्रशासनाची 

रू्द्दमका महत्त्िाची ठरते. 

 

viii) कायथक्षमतेचा द्दवकास: 

कायथक्षमता हा कोणत्याही समाजाचा ि देशाचा द्दिकासातील एक महत्त्िाचा घिक होय. 

लोकप्रशासन कायथक्षमतेच्या िदृ्धीला अद्दधकाद्दधक महत्त्ि देते. कायथक्षमतेचा अर्ाि म्हणजे 

प्रशासनातील ते एक प्रकारचे बांडच असते. त्यासाठी प्रशासनात सधुारणा घडिून आणणे, 
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प्रसांगान्िये त्यास पडताळून पाहणे ि आिश्यकतेनसुार बदल घडिणे हे महत्त्िाचे कायथ 

लोकप्रशासनाच्या माध्यमातून पार पाडता येऊ शकते. त्यामुळे कायथक्षमतेच्या द्दिकासासाठी 

लोकप्रशासनाचा अभ्यास करणे आिश्यक ठरते.  

 

ix) आपत्तींचा सामना: 

मानिी समाजात मानिद्दनद्दमथत ि द्दनसगथ द्दनद्दमथत आपत्ती सातत्याने द्दनमाथण होतात. दषु्ट्काळ, 

रू्कां प, पूर, आजाराांची साथ या नैसद्दगथक सांकिाांमध्ये समाजाचे सांरक्षण करण्याचे ि 

सांकिाांचा सामना करण्याचे कायथ लोकप्रशासनाकडूनच पार पाडले जाते. तसेच दहशतिादी 

कारिाया, परकयय आिमणे, अांतगथत बांडाळी यातून राज्यातील जनतेच्या जीद्दितास द्दनमाथण 

झालेल्या धोक्यापासून िाचण्यासाठी ि त्याांचे सांरक्षण करण्यासाठी लोकप्रशासनच तत्पर 

असते. त्यादृष्टीने लोकप्रशासनाचे महत्त्ि अनन्य साधारण आहे. 

 

ix) लोकप्रशासनाचे आांतरद्दवद्याशाखीय स्वरूप: 

लोकप्रशासन हे एक सामाद्दजक शास्त्र आहे. लोकप्रशासनातील द्दिचार, तत्िे, अभ्यास 

पद्धती याांची देिाण-घेिाण इतर सामाद्दजक शास्त्राशी सातत्याने होत असते. ही 

आांतरद्दिद्याशाखीय देिाण-घेिाण इतर सामाद्दजक शास्त्र साठी ही उपयिु ठरते. त्याचबरोबर 

प्रशासनाच्या प्रगतीस ही मदत होते. एक सामाद्दजक शास्त्र या रू्द्दमकेतून शासकयय 

धोरणाांचा द्दिचार करताना त्याचा सामाद्दजक आशय प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्िाचा ठरतो. 

कारण समस्या, द्दतचे स्िरूप, द्दतचे द्दिशे्लषण, अांमलबजािणीची पद्धती ि सेिा परुिण्यासाठी 

द्दनिडलेला ‘लक्ष्य गि’ याांचा सामाद्दजक सांदर्थ अांमलबजािणीच्या तांत्र कौशल्या पेक्षा अद्दधक 

महत्त्िाचा असतो. त्यामळेु लोकप्रशासनाचे आांतरद्दिद्याशाखीय स्िरूप प्रशासनाच्या ि इतर 

सामाद्दजक शास्त्राांच्या द्दिकासाकररता पूरक ठरताना द्ददसतो. 

 

x) समाजवती जीवन व्यवसाय: 

लोकप्रशासन शास्त्राच्या द्दिकासामळेु शासनाची रचना ि कायथ याचा शास्त्रीय पद्धतीने 

अद्दधक व्यापक अभ्यास करणे शक् य होत आहे. सांशोधन ि द्दनरीक्षण यातून शासन कायथक्षम 

होण्यासाठी अनेक तांत्राचा द्दिकास लोकप्रशासना मळेुच शक्य झाला आहे. लोक सहर्ाग ि 

त्यातून होणार ेनागरी द्दशक्षण हे नागररक घडद्दिण्याचे महत्त्िाचे माध्यम ठरत आहे. त्यामळेु 

एक समाजिती जीिन व्यिसाय म्हणून तरुण िगथ प्रशासनाकडे आकृष्ट झालेला द्ददसत 

आहे. 

 

लोकप्रशासनाचे महत्त्ि प्रशासकयय द्दिचारिांताांच्या काही द्दिधानातून अद्दधक स्पष्ट होते. या 

दृष्टीने काही द्दिधानाांचा सांदर्थ महत्त्िाचा ठरतो. द्दडमॉक लोकप्रशासनाचे महत्ि स्पष्ट 

करताना म्हणतात, ‘प्रशासनाचे के्षत्र इतके द्दिस्ततृ झाले आहे कय, प्रशासन दशथन जीिन 

दशथनअसे प्रतीत होत आहे. तर पांद्दडत जिाहरलाल नेहरू म्हणतात, ‘लोकप्रशासन जीिनाचे 

रक्षकच नाहीतर ते सामाद्दजक न्याय ि सामाद्दजक पररितथनाचे एक महान साधन आहे’. 

ग्लॅडन या सांदर्ाथत असे म्हणतात कय, ‘आधदु्दनक यगुात लोक प्रशासन आमच्यासाठी 

अत्यांत आिश्यक बनले आह ेलोकशाहीमध्ये लोकप्रशासन प्रत्येक नागररकाचे अध्ययन हे 

आहे मग तो द्दिद्याथी असो, मजूर असो, द्दिचारिांत असो िा सरकारी कमथचारी असो. तर  
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पॉल एच. ॲपलबी म्हणतात, ‘सरकारचा आधार प्रशासन आहे. प्रशासना द्दशिाय सरकार 

काहीच करू शकत नाही. प्रशासनाद्दशिाय सरकार िि िादद्दििादाचा क्लब राहील’. तर 

िाल्डो म्हणतात, ‘प्रशासन हा सांस्कृतीचा द्दबकि र्ाग आहे तो केिळ कायथ करून 

घेण्यासाठी नसून कायथ करण्यासाठी देखील आहे’. 

 

एकां दरीत लोकप्रशासनाचे स्िरूप, व्याप्ती ि त्याच्या तत्त्िज्ञानाचा सामाद्दजक आशय पाहता 

लोकप्रशासन समाजास स्थैयथ द्दमळिून देते ि त्यातील पररितथन सलुर् ि स्िार्ाद्दिकपणे 

घडिून आणते. त्यामळेु ससुांस्कृत नागरी समाजाच्या कायाथसाठी ि द्दिकासासाठी कायथक्षम 

ि द्दस्थर लोकप्रशासनाची गरज असते. अशा समाजाचे र्द्दितव्य शास्त्रशदु्ध रचना असलेल्या 

र्क्कम ताद्दत्िक पाया असलेल्या ि कायथक्षमतेने सािथजद्दनक कायथ करणाऱ्या लोकप्रशासन 

यािरच अिलांबून असते यात दमुत नाही 

 

१.१.६ साराांश  

 

एकां दरीत लोकप्रशासन हे एक द्दिकद्दसत ि द्दिस्तारत जाणार े एक सामाद्दजक शास्त्र आहे. 

सामाद्दजक द्दिकासाच्या प्रारांद्दर्क अिस्थेत प्रशासनाचे स्िरूप सरळ साधे होते कारण 

मानिी जीिनच त्यािेळी साधे होते. मानिी जीिनातील गुांतागुांत जशी िाढत गेली तशी 

प्रशासनातील गुांतागुांतही िाढत गेली. राज्य व्यिस्थेच्या द्दिकासाबरोबर  प्रशासनाचे कायथ ही 

द्दिस्तारत गेले. त्या प्रमाणात लोकप्रशासनाच्या स्ितांत्र अध्ययनाची गरज जाणिू लागली. 

या गरजेतूनच लोकप्रशासनाचा स्ितांत्र अभ्यास द्दिषय म्हणून शास्त्रीयतेकडे प्रिास सरुू 

झाला. त्या प्रमाणात लोकप्रशासनाकडे पाहण्याचे द्दिद्दिध दृद्दष्टकोनही द्दिकद्दसतही झाले. 

एकयकृत, व्यिस्थापकयय ि द्दिषयिस्तू दृद्दष्टकोन लोकप्रशासन शास्त्राची व्याप्ती ठरिण्यात 

महत्त्िाचे मानले जातात. त्यािरून लोकप्रशासन द्दिषयाचे अभ्यासके्षत्र द्दनद्दित होते. साराांश 

पोद्दलसी राज्य ते प्रशासकयय राज्य हा लोकप्रशासनाच्या द्दिकासाचा सांदर्थ आपण ह्या 

प्रकरणात अभ्यासला. तो लोकप्रशासनाच्या द्दिकासाचा आढािा घेताना पढुील प्रकरणात 

आपणास उपयिु ठरले. 

 

१.१.७ आपली प्रगती तपासा  

 

१.  लोकप्रशासन म्हणजे काय? लोकप्रशासनाची व्याप्ती स्पष्ट करा. 

२.  लोकप्रशासनाचा अथथ स्पष्ट करून लोकप्रशासनाचे द्दिद्दिध दृद्दष्टकोन द्दलहा.  

३.  व्यिस्थापकयय दृद्दष्टकोनातून लोकप्रशासनाची व्याप्ती स्पष्ट करा.  

४.  लोकप्रशासन शास्त्राच्या द्दिद्दिध दृष्टीकोनाच्या आधार े लोकप्रशासनाचे स्िरूप िणथन 

करा.  

५.  लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन यातील साम्य स्पष्ट करा.  

६.  लोकप्रशासन ि खाजगी प्रशासन यातील रे्द दशथक मिेु द्दलहा.  
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७.  लोकप्रशासनाचे महत्ि सद्दिस्तर द्दलहा 
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१.२ लोकप्रशासनाचा विकास 
घटक रचना 

१.२.० उद्दिष्ट े

१.२.  १   प्रास्ताद्दिक 

१.२.२    लोकप्रशासनाचा द्दिकास 

१.२.३    नि लोकप्रशासन 

१.२.४    साराांश 

१.२.५   आपली प्रगती तपासा 

१.२.६ सांदभभ सूची 

  

१.२.० उविष्ट े   

 

लोकप्रशासन हे शास्त्र स्ितांत्र अभ्यास द्दिषय म्हणून सामाद्दजक शास्त्राांमध्ये अभ्यासले जात 

असले तरी लोकप्रशासनाचा शास्त्र म्हणून असणारा द्दिकास हा दीघभकाळापासून द्दनरांतरपणे 

चालू आहे. त्यामळेु लोकप्रशासन हा द्दिकद्दसत अभ्यासद्दिषय आह.े या प्रकरणात 

लोकप्रशासन शास्त्राचा स्ितांत्र शास्त्र म्हणून कसा द्दिकास झाला, त्या द्दिकास मागाभत कुठले 

अडथळे आले ि त्यास लोकप्रशासन शास्त्राने कसा प्रद्दतसाद द्ददला, समकालीन 

लोकप्रशासनात प्रचद्दलत असलेल्या नि- लोकप्रशासनाचे स्िरूप ि िेगळेपण या घटकाांचा 

अभ्यास करणे हे आपले लक्ष्य आहे. ज्यातून लोकप्रशासनाच्या एकूण स्िरूप ि द्दिकासाची 

आपली समज अद्दधक प्रगल्भ होईल. 

 

१.२.१ प्रास्ताविक  

 

प्रशासनाचे अद्दस्तत्ि प्राचीन काळापासून मानिी समाजात कायम असले तरी त्याचे महत्त्ि 

मात्र उत्तरोत्तर िदृ्दधांगत होत गेल्याचे जाणिते. राष्ट्र- राज्य व्यिस्थेच्या उदया बरोबर 

आधदु्दनक तांत्रज्ञान ि द्दिज्ञानात झालेल्या क्ाांतीने मानिी जीिनाचे एकूण स्िरूप प्रभाद्दित 

झाले. मानिी जीिनातील गुांतागुांत अद्दधक िाढली. व्यिहाररक जीिनात ही जद्दटलता 

अद्दधकच तीव्रतेने पढेु आली. या गुांतागुांतीच्या समस्याांना प्रद्दतसाद म्हणून लोकप्रशासनात 

निनव्या सांकल्पना उदयास आल्या ि लोकप्रशासनाचा द्दिकास होत गेला. सरुुिातीच्या 

काळात लोकप्रशासन शास्त्राचा द्दिकास हा द्दिकद्दसत देशातील द्दनयोजन ि अांमलबजािणी 

के्षत्रातील समस्याांची उत्तर े शोधण्याच्या प्रद्दक्येने प्रभाद्दित झालेला होता. त्यातही 

अमेररकेचा प्रभाि लोकप्रशासन शास्त्राच्या द्दिकासात स्पष्टपणे जाणितो. परांत ु नांतरच्या 

काळात द्दिकसनशील राष्ट्रातील प्रश्ाांनीही लोकप्रशासनास प्रभाद्दित केले ि त्यातून लोक 

प्रशासनास अद्दधक द्दिकद्दसत ि समधृ स्िरूप प्राप्त झाले. त्याचा आढािा घेणे त्यादृष्टीने 

आिश्यक ठरते. 
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१.२.२ लोकप्रशासनाचा विकास  

 

लोकप्रशासनाचा द्दिकास प्रामखु्याने पढुील पाच टप्पप्पयात अद्दधक स्पष्ट करता येऊ शकतो 

 

i. प्रथम कालखंड (१८६७ त े१९२६):  

हा लोकप्रशासन शास्त्राच्या द्दिकासाचा पद्दहला कालखांड मानला जातो. लोकप्रशासन 

शास्त्राचा व्यिद्दस्थत ि द्दशस्तबध द्दिषय या दृष्टीने या कालखांडात प्रथम अमेररकेत सरुुिात 

झाली. म्हणून या कालखांडास प्रशासनाच्या ‘उदयाचा कालखांड’ असेही सांबोधले जाते. प्रो. 

िूड्रो द्दिल्सन जे पढेु अमेररकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले त्याांनी १८८७ साली ‘लोकप्रशासनाची 

मूलतत्िे’ हा शोधद्दनबांध प्रकाद्दशत केला. या शोधद्दनबांधाने लोकप्रशासन या द्दिषयाची स्ितांत्र 

शास्त्र म्हणून द्दिकद्दसत होण्याची महुूतभमेढ रोिली  म्हणून प्रो. िूड्रो द्दिल्सन याांना 

लोकप्रशासन शास्त्राचे जनक म्हणून गौरद्दिले जाते. प्रो. िूड्रो द्दिल्सन याांनी राजकारण ि 

लोकप्रशासन यात मूलभूत स्िरुपाचा फरक स्पष्ट करून प्रशासनाचा स्ितांत्र शास्त्र म्हणून 

अभ्यास करण्याची गरज प्रद्दतपादन केली. त्यानांतर फँ्रक जे. गडुनाऊ याांनी १९०० साली 

’राजकारण ि प्रशासन’ या ग्रांथातून प्रशासन ि राजकारण हे शासनाची  िेगिेगळी कायभ 

आहेत हे अद्दधक स्पष्ट केले. १८८७ ते १९२६ या प्रशासनाच्या द्दिकासाच्या प्रथम 

कालखांडात लोकप्रशासन ि राजकारण याांच्या द्दिलगीकरणािर प्रामखु्याने जोर द्ददलेला 

द्ददसतो. २० व्या शतकाच्या पूिाभधाभत लोकप्रशासन ही राज्यशास्त्राची एक महत्त्िाची 

उपशाखा बनली ि लिकरच स्ितांत्र अभ्यास द्दिषय म्हणून या द्दिषयाची प्रारांद्दभक िाटचाल 

सरुू झाली असे द्ददसते. हा कालखांड धोरण ठरद्दिणे ि त्याांची अांमलबजािणी करणे यात 

भेद करणारा कालखांड होता. ‘लटुीत सिाांचा सहभाग’ (Spoils System) या अमेररकेतील 

प्रचद्दलत असलेल्या पधतीस प्रद्दतद्दक्या म्हणून प्रो. िूड्रो द्दिल्सन याांनी लोकप्रशासनाचा 

अभ्यास माांडला ि त्यातूनच लोकप्रशासनाच्या स्ितांत्र अभ्यासाची सरुुिात झाली असे 

म्हणता येईल. 

 

ii. वितीय कालखंड (१९२७ ते १९३९):   

लोकप्रशासन द्दिकासात या कालखांडाचे महत्त्ि अनन्यसाधारण स्िरूपाचे आहे. म्हणून या 

कालखांडास लोकप्रशासन द्दिकासाचा ‘सिुणभकाळ’ म्हटले जाते. या कालखांडात 

लोकप्रशासनाचे महत्ि उत्तरोत्तर िदृ्दधांगत होत गेल्याचे द्ददसते. लोकप्रशासनाच्या 

द्दिकासाच्या दृष्टीने क्ाांद्दतकारक ठरलेली अनेक तत्िे याच कालखांडात प्रामखु्याने माांडली 

गेलेली द्ददसतात. डब्लल्यू. एफ. द्दिलोबी याांचे ‘लोकप्रशासनचा द्दसधाांत’, ल्यथुर गदु्दलक याांचा 

पोस्डकॉबभ दृष्टीकोण हे या कालखांडातील महत्त्िाचे ग्रांथ लोकप्रशासनास स्ितांत्र शास्त्र म्हणून 

द्दिकद्दसत करण्यात पूरक ठरले. याद्दशिाय मेरी पारकर फॉलेट, हेन्री फेयॉल इत्यादी 

प्रशासकीय द्दिचारिांताांचे योगदान महत्त्िाचे ठरले. या कालखांडात एकूणच प्रशासनाची तत्िे 

ि मलुतत्िे द्दनद्दित करण्यास प्राधान्य देण्यात आले. त्यामळेुच या तत्त्िाांचा प्रशासनात 

प्रत्यक्ष िापर करण्यासही प्राधान्य देण्यात आले. त्यामळेुच या कालखांडास प्रशासनाच्या 

अद्दभजात दृष्टीकोनाचा कालखांड म्हणून सांबोधले जाते. या कालखांडात लोकप्रशासनािर 

व्यिस्थापकीय दृद्दष्टकोनाचे िचभस्ि िाढले. उिेशाांशी सांबांध न ठेिता कायभक्षमतेच्या दृष्टीने 

व्यिस्थापनाची तत्त्िे उपयोगात आणण्यात काहीही िािगे नाही उलट त्यामळेु प्रशासन 
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अद्दधक प्रभािी बनेल अशी धारणा यामागे होती. एकूणच हा कालखांड प्रशासनाच्या 

द्दिकासाच्या दृष्टीने प्रभािी राद्दहला. 

 

iii. तृतीय कालखंड (१९३९ ते १९४८):  

लोकप्रशासन शास्त्राच्या द्दिकासात ततृीय कालखांड हा आव्हानात्मक कालखांड मानला 

जातो. या कालखांडात लोकप्रशासन शास्त्रच नव्हे तर सिभच सामाद्दजक शास्त्राांच्या शास्त्रीयते 

िरच  प्रश्द्दचन्ह उपद्दस्थत झाले होते. कारण सामाद्दजक शास्त्राांमध्येही नैसद्दगभक शास्त्राप्रमाणे 

शास्त्रीय कसोट्या िापरण्याचा आग्रह िाढीस लागला होता. त्यामळेु या कालखांडात 

लोकप्रशासन शास्त्रातील प्रचद्दलत सांकल्पनाांना मोठ्या प्रमाणात आव्हान देण्यात आले. या 

कालखांडात लोकप्रशासन शास्त्राच्या मूलभूत तत्त्िाांिर मोठ्या प्रमाणात टीका होऊ होऊ 

लागली. या कालखांखडा दरम्यान १९३८ आली चेस्टर बनाभडभ  याांनी ‘कायभकारी मांडळाची 

कायभ ’ हा ग्रांथ प्रकाद्दशत केला परांत ु या ग्रांथात एकाही नव्या तत्ि िा द्दसधाांताची माांडणी 

आढळत नाही. पढेु हबभटभ सायमन याांनी १९४७ साली ‘प्रशासकीय व्यिहार’ हा ग्रांथ द्दलहून 

लोकप्रशासनात कोणताही द्दसधाांत नाही असे ठाम  प्रद्दतपादन केले, १९४७ सालीच रॉबटभ  

ढोल याांनी लोकप्रशासन ह ेशास्त्र नाही हे स्पष्टपणे जाहीर केले. या कालखांडात डी. िाल्डो, 

जॉन गॉस इत्यादी द्दिचारिांताांनी लोकप्रशासनाच्या सैधाांद्दतक भूद्दमकेिर मोठ्या प्रमाणात 

टीका केली. साराांश, लोकप्रशासन शास्त्राच्या द्दिकासाच्या दृष्टीने हा कालखांड लोक 

प्रशासनाच्या अिमूल्यनाचा कालखांड होय. या कालखांडात प्रामखु्याने ितभनिादी 

दृद्दष्टकोनाचा प्रभाि लोकप्रशासनािर राद्दहला. 

 

iv. चतुथथ कालखंड (१९४८ त े१९७०):  

लोकप्रशासन शास्त्राच्या द्दिकासातील हा कालखांड ‘अांधार यगु’ म्हणून ओळखला जातो. 

प्रशासनाच्या प्रयोजनािरच या काळात प्रश्द्दचन्ह उपद्दस्थत करण्यात आले. राज्यकत्याभ 

िगाभचे राजकारणाचे एक साधन एिढीच प्रशासनाची सामाद्दजक ि बौद्दधक गरज आहे काय? 

असा प्रश् प्रशासकीय द्दिचारिांताांना पडला. या कालखांडात समाजापढुील समस्याांना उत्तर े

देण्यात प्रशासन अपयशी ठरू लागले ि त्यामळेु लोकप्रशासनाचे नैद्दतक अद्दधष्ठान अद्दस्थर 

बनले. या कालखांडात लोकप्रशासनास स्ितांत्र शास्त्राचा दजाभ नाकारून त्यास एका बाजूने 

राज्यशास्त्राची एक शाखा म्हणून जोडण्याचा प्रयत्न झाला तर दसुऱ्या बाजूने 

लोकप्रशासनास प्रशासकीय द्दिज्ञानाचे स्िरूप देण्याचा आग्रह धरण्यात येऊ लागला. 

१९५६ साली यासांदभाभतील भूद्दमका प्रस्ततु करणार े ‘प्रशासकीय द्दिज्ञान ते्रयमाद्दसक’ 

प्रकाद्दशत झाले. जेम्स माचभ, द्दसहटभ  ईत्यादींचे लेखन या सांदभाभत महत्िाचे मानले जाते. 

एकां दरीत लोकप्रशासन शास्त्राच्या द्दिकासाच्या दृष्टीने हा कालखांड सांकटमय होता असे 

द्ददसते. 

 

v. पाचिा कालखंड (१९७१ पासून पुढे):  

१९७१ नांतर लोकप्रशासन शास्त्राचा स्ितांत्र शास्त्र म्हणून द्दिकास होण्यास खऱ्या अथाभने 

सरुुिात झाली. द्दिज्ञान तांत्रज्ञानातील प्रगती बरोबर लोकप्रशासनाचे महत्त्िही िाढीस 

लागले. अनेक द्दिचारिांत लोकप्रशासनाचा स्ितांत्रपणे अभ्यास कराियास पढेु येऊ लागले. 

इद्दतहास, अथभशास्त्र, समाजशास्त्र, मानििांशशास्त्र इत्यादी सामाद्दजक शास्त्राांशी 
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लोकप्रशासनाचा आांतरद्दिद्याशाखीय अभ्यासास सरुुिात झाली. १९७१ नांतर 

लोकप्रशासनाच्या अभ्यासात द्दनमाभण झालेली गोंधळाची पररद्दस्थती सांपून एक निी द्ददशा 

प्राप्त झाली. १९७१ नांतरच्या काळात लोकप्रशासनात द्दनमाभण झालेल्या निीन प्रिाहाांनी 

लोकप्रशासन शास्त्रास अद्दधक समधृ बनद्दिले. फँ्रक मेररनी याांचे ‘Towards a new 

public administration’ ि डी. िाल्डो याांचे ‘Public Administration in a time of 

turbulance’ हे महत्िपूणभ ग्रांथ प्रद्दसध झाले. या ग्रांथामळेु लोकप्रशासनाच्या अभ्यासाची 

आश्वासक पायाभरणी ि पाश्वभभूमी तयार झाली. १९७१ नांतर लोकप्रशासन शास्त्राचे स्िरूप 

अद्दधकाद्दधक व्यापक बनत गेले. आधदु्दनक तांत्रज्ञानाच्या प्रगतीबरोबर लोकप्रशासनास ही 

आधदु्दनक स्िरूप द्दमळत गेले. एका बाजूने प्रगत द्दिकद्दसत राष्ट्राांमध्ये लोकप्रशासनाचा 

अभ्यास अद्दधकात अद्दधक शास्त्रशधु ि व्यिहारिादी होण्याची प्रद्दक्या गद्दतमान झाली तर 

दसुऱ्या बाजूने अप्रगत ि द्दिकसनशील राष्ट्र समूहाांनाही द्दिकासाची प्रद्दक्या गद्दतमान 

करण्यासाठी लोकप्रशासनाची द्दनकड जाणिू लागली. लोकशाही शासन व्यिस्था 

कायाभद्दन्ित करण्याच्या दृष्टीने लोकप्रशासनास महत्त्िाची भूद्दमका तर द्दमळालीच परांत ु

साम्यिादी राष्ट्राांमध्येही लोकप्रशासन शास्त्राच्या अभ्यासास मोठी गती द्दमळाली. जगभर 

द्दिद्यापीठाांमध्ये लोकप्रशासन या द्दिषयाचा स्ितांत्र शास्त्र म्हणून अभ्यास होऊ लागला. 

एकां दरीत १९७१ नांतर चा कालखांड हा लोकप्रशासन द्दिषयाचा एक स्ितांत्र शास्त्र म्हणून 

द्दिकद्दसत ि प्रस्थाद्दपत होण्याचा कालखांड आहे असे म्हणता येईल.  

 

साराांश,  लोकप्रशासन शास्त्राचा द्दिकास हा १९ व्या शतकाच्या उत्तराधाभत स्ितांत्र शास्त्र 

म्हणून सरुू झाला. अल्पािधीतच लोकप्रशासनात अनेक महत्त्िाचे द्दसधाांत माांडून त्यास 

स्ितांत्र अभ्यास द्दिषय म्हणून प्रस्थाद्दपत करण्यात आले. या दृष्टीने लोकप्रशासन शास्त्राच्या 

द्दिकासातील १९२७ ते १९३९ हा कालखांड महत्त्िाचा ठरला. त्यानांतर इतर सामाद्दजक 

शास्त्राांप्रमाणे लोकप्रशासन शास्त्राच्या अभ्यासािर ितभनिादी दृद्दष्टकोनाच्या समथभकानी 

आव्हान उभे केले, लोकप्रशासनाच्या प्रयोजनािरच प्रश्द्दचन्ह उपद्दस्थत झाल्यामळेु काही 

काळ लोक प्रशासनाचा शास्त्र म्हणून होणारा द्दिकास थाांबला मात्र अल्पािधीतच 

लोकप्रशासन शास्त्र पनु्हा उभे राद्दहले. १९७१ नांतरचा काळ हा लोकप्रशासनाच्या 

भरभराटीचा काळ आहे. निनव्या प्रिाहाांनी लोकप्रशासन आजही द्दनरांतर समधृ होत आहे 

या द्दनष्ट्कषाभप्रत आपण येतो. 

 

१.२.३ नि लोकप्रशासन  

 

लोकप्रशासन शास्त्राच्या द्दिकास क्मातील एक महत्त्िाचा घटक म्हणून निलोक प्रशासन 

सांकल्पनेकडे पाद्दहले जाते. १९७० नांतरच्या काळात लोकप्रशासन शास्त्रात ज्या 

क्ाांद्दतकारी घडामोडी घडल्या त्यात नि लोकप्रशासन सांकल्पनेचे स्थान सिाभत िरचे आहे. 

पारांपाररक लोकप्रशासन शास्त्राच्या क्षमतेद्दिषयी ि उपयकु्ततेद्दिषयी अनेक प्रश् उपद्दस्थत 

केले जात होते. द्दिशेषता अमेररकन समाज या दृष्टीने अद्दधक सांिेदनशील बनलेला होता. 

त्यामळेु अमेररकेत लोकप्रशासनाच्या मूलभूत द्दचांतनास अद्दधक िाि द्दमळाला. १९६७ 

साली हनी सद्दमतीने द्ददलेला अहिाल त्याच िषी द्दफलाडेद्दल्फया ि मीनोब्रकु येथे झालेल्या 

पररषदा या पररषदाांमधील चचाांचे पसु्तक रुपाने झालेले सांपादन यातून अमेररकन तरुण 
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प्रशासकीय द्दिचारिांताांनी निे द्दिचार मांथन घडिून आणले. त्यातूनच लोकप्रशासन शास्त्रास 

निीन ताद्दत्िक ि िैचाररक बैठक प्राप्त झाली. ि लिकरच जगाची मान्यताही त्यास प्राप्त 

झाली. ही नि िैचाररक बैठक म्हणजेच नि लोकप्रशासन होय. 

 

नि लोकप्रशासनाची माांडणी करणाऱ्या प्रशासकीय द्दिचारिांताांनी लोकप्रशासनातील अनेक 

पारांपाररक द्दिचार ि द्दसधाांताांना नाकारून निीन मानिी ि सामाद्दजक मूल्याांची प्रस्थापना 

केली. त्यातून लोकप्रशासनास निे सामाद्दजक सांदभभ ि ध्येय प्राप्त झाले. त्यानसुार 

लोकप्रशासनात िस्तदु्दस्थती ि जीिनमूल्याांना आधारभूत ठेिून सामाद्दजक प्रश्ाांची परुपूेर 

जाणीि राखत सामाद्दजक समस्या सोडद्दिण्यासाठी प्रयत्न करणे अद्दधक महत्त्िाचे मानले. 

प्रशासनात ‘मानि’ या घटकास नि लोकप्रशासनाने मध्यिती स्थान द्ददले. पारांपाररक 

प्रशासनातील काटकसर ि कायभक्षमता याांना द्ददलेले अिास्ति महत्त्ि कमी व्हािे अशी 

भमुका माांडणार े लोकप्रशासन ‘नि लोकप्रशासन’ म्हणून सांबोधले जाऊ लागले. अशा 

पधतीने नि बदु्दधिाद्याांचे आांदोलन म्हणून लोकप्रशासनात नि लोकप्रशासन स्थाद्दपत झाले. 

 

निीन लोकप्रशासन ही सांकल्पना अिलोकन करण्यासाठी या सांकल्पनेची उत्क्ाांती ि 

द्दिकासाचा आढािा पढुीलप्रमाणे माांडता येईल. 

 

i. हनी सवमती अहिाल १९६७: 

द्दसरॅक्यूज द्दिद्यापीठातील प्रो. जॉन सी. हनी याांच्या अध्यक्षतेखाली अमेररकन लोकप्रशासन 

सोसायटीने अमेररकेतील द्दिद्यापीठाांमध्ये स्ितांत्र स्िरूपात अध्ययनाची सांभाव्यता 

तपासण्यासाठी सद्दमती गद्दठत केली होती. या सद्दमतीने लोकप्रशासनाशी सांबांद्दधत 

समस्याांचा द्दिशेषतः लोकप्रशासन एक द्दिषय की द्दिज्ञान, प्रशासकीय द्दिचारिांत ि प्रशासक 

याांतील अांतर, सांशोधन हेतूचा अभाि याचे अध्ययन करून १९६७ साली आपला अहिाल 

सादर केला. या अहिालात लोकप्रशासनाचे अभ्यास के्षत्र अद्दधक व्यापक करण्यािर भर 

देण्यात आला. त्याचबरोबर लोकसेिा द्दशक्षणासांदभाभत राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना केली 

जािी, जे अभ्यासक लोकसेिेस िेळ देतील त्याांच्यासाठी द्दशष्ट्यितृ्ती योजना आखािी, 

सांशोधन कायाभसाठी द्दिशेष आद्दथभक सहाय्याची तरतूद करािी या सूचना अहिालात 

प्रामखु्याने नमूद करण्यात आल्या. त्याचबरोबर जॉन सी. हनी याांनी लोकप्रशासनातील 

प्रमखु चार समस्याही माांडल्या. त्यात द्दिषयासाठी आद्दथभक द्दनधीची कमतरता, पदिी 

सांदभाभतील अद्दनद्दितता, द्दिभागाांची कमतरता ि लोकप्रशासन सांमेलने ि पररषदेची 

कमतरता याांचा समािेश होता. या अहिालाने लोकप्रशासनाची भूद्दमका यासांदभाभत गांभीरता 

पूणभ द्दिचार करण्यास प्रितृ्त केले. 

 

ii. विलाडेवफिया संमलेन:   

अमेररकन राज्यशास्त्र पररषद ि समाजशास्त्र पररषदेच्या सांयकु्त द्दिद्यमाने द्दडसेंबर १९६७ 

मध्ये जेम्स सी. चालभबथभ  याांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रशासनाचे द्दसधाांत ि व्यिहार या 

मध्यिती सांकल्पनेस अनसुरून द्दफलाडेद्दल्फया येथे एका सांमेलनाचे आयोजन करण्यात 

आले होते. या सांमेलनात प्रामखु्याने लोकप्रशासन शास्त्रातील द्दसधाांत ि व्यिहार, के्षत्र, 

अभ्यास पधती या सांदभाभत चचाभ झाली. या चचेतून प्रशासकीय द्दिचारिांतामधील 
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लोकप्रशासन शास्त्राच्या एकूण स्िरूप ि अभ्यास द्दिषयीचे िाद प्रकषाभने पढेु आले. काही 

द्दिचारिांताांनी लोकप्रशासनास बौद्दधक द्दचांतनाचे कें द्र म्हणून प्रस्ततु केले तर काही द्दिचारिांत 

लोकप्रशासन ही केिळ एक प्रद्दक्या आह ेया मतािर ठाम राद्दहले. काही द्दिचारिांताांनी लोक 

प्रशासनास प्रशासनाचा एक भाग म्हणून मान्यता देण्यास पसांती दशभद्दिली, तर काहींनी मात्र 

लोकप्रशासनास समाजाचा एक भाग मानले. त्यामळेु चाल्सभबथभ याांनी या सांमेलना सांदभाभत 

आपले मत नोंदिताना म्हटले आहे, ‘आपण लोकप्रशासनाचे के्षत्र अद्दधक सीद्दमत केले तर 

आपण शास्त्रीय पधतीचा उपयोग करू शकतो’. या सांमेलनातून लोकप्रशासनाचे स्िरूप 

द्दनद्दित होऊ शकले नाही परांत ु लोक प्रशासनाच्या दृष्टीने हे सांमेलन पायाभूत ठरले. या 

सांमेलनाने नि लोकप्रशासनाच्या मूल्याांना चालना द्दमळाली.  

 

iii. वमनोबू्रक संमलेन १९६८:  

१९६८ मध्ये द्दमनोबू्रक येथे लोकप्रशासन शास्त्रातील तरुण प्रशासकीय द्दिचारिांताांच्या 

पढुाकाराने लोकप्रशासनशास्त्राचे सांमेलन पार पडले. या सांमेलनाने लोकप्रशासनात 

क्ाांद्दतकारी बदल घडिून आणले ि नि लोकप्रशासनास स्थाद्दपत केले. या सांमेलनात 

प्रामखु्याने पररितभनशील समाजात लोकप्रशासनाची भूद्दमका काय असािी यािर द्दिचार 

माांडला गेला. द्दमनोबू्रक  या सांमेलनाचे सारतत्िे साांगणारा फॅ्रांक मेरीनाकृत ‘निीन 

प्रशासनाची द्ददशा: द्दमनोबू्रक पररपेक्ष्य’ हे निीन लोकप्रशासनाचे तत्ि प्रदद्दशभत करणार ेप्रथम 

लेखन ठरले. त्यातूनच परांपरागत लोकप्रशासनाची जागा निीन प्रशासनास प्राप्त झाली. 

िाल्डो याांनीही या दरम्यान ‘Public Administration in a time of Turbulance’ हा 

ग्रांथ प्रकाद्दशत केला जो नि लोकप्रशासनाच्या द्दिचार प्रस्थापनेच्या दृष्टीने मोलाचा ठरला. 

 

iv. वमनोबू्रक वितीय संमलेन १९८८: 

२० सप्पटेंबर १९८८ मध्ये द्दमनोबू्रक येथे लोकप्रशासन शास्त्राचे द्दितीय सांमेलन पार पडले 

या सांमेलनाने नि लोकप्रशासनाचा द्दिस्तार करण्यात महत्त्िाची भूद्दमका पार पाडली. द्दितीय 

द्दमनोबू्रक सांमेलन हे व्याप्ती ि सांकल्पनेच्या दृष्टीने प्रथम द्दमनोबू्रक सांमेलनापेक्षा अद्दधक 

व्यापक ि द्दिस्ताररत होते असे द्ददसते. प्रथम द्दमनोबू्रक  सांमेलनात केिळ राज्यशास्त्राशी 

सांबांद्दधत द्दिचारिांत सहभागी होते तर द्दितीय द्दमनोबू्रक सांमेलनात मात्र राज्यशाशस्त्रज्ञाां 

बरोबरच अथभशास्त्र, योजनाशास्त्र, इद्दतहास, द्दनतीद्दिषयक, समाजशास्त्र इत्यादी द्दिषयाांचे 

तज्ञ ही सहभागी झाले होते. प्रथम सांमेलनात लोकप्रशासन शास्त्रातील सामाद्दजक समानता, 

पररितभन ि प्रासांद्दगकता या घटकाांिर भर देण्यात आला होता. तर द्दितीय सांमेलनात मात्र 

नेततृ्ि, सांिैधाद्दनकता, द्दिद्दधित सांदभभ, औद्योद्दगक द्दनती ि आद्दथभक सांदभाांना प्राधान्य 

देण्यात आले. प्रथम सांमेलनात मखु्यतः अद्दधकारीतांत्रीय द्दिरोधी भूद्दमका घेण्यात आली तर 

द्दितीय सांमेलनात समाज ि व्यािहाररक द्दिज्ञानात लोकप्रशासनाच्या िाढत्या भूद्दमकेच्या 

बाजूने कौल देण्यात आला. प्रथम सांमेलनात प्रामखु्याने सामाद्दजक पररिेश पूणभतः सरकार 

द्दिरोधी होता. लोकप्रशासनाने महत्त्िाच्या सामाद्दजक द्दिषयात सद्दक्यता दाखद्दिण्यासाठी 

पढुाकार घेण्याची आिश्यकता प्रद्दतपादन करण्यात आली. तर द्दितीय सांमेलनात मात्र 

सामाद्दजक िातािरण ि राज्याच्या सहभागािर जोर देण्यात आला. एकां दरीत प्रथम 

द्दमनोबू्रक सांमेलनात मूलभूत क्ाांद्दतकारी द्दिकासाच्या द्दिचारािर भर होता. तर द्दितीय 

द्दमनोबू्रक सांमेलन जागद्दतक सहभाग व्यािहाररकता ि मूलभूत पररितभनास प्राधान्य देताना 
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द्ददसते. अशा पधतीने द्दितीय सांमेलनाने नि लोकप्रशासनाचा द्दिचार अद्दधक द्दिस्ततृ 

करण्यात महत्त्िाची भूद्दमका बजािली. 

 

v. वमनोबू्रक तृतीय संमलेन २००८: 

द्दमनोबू्रक ततृीय सांमेलन हे दोन टप्पप्पयात आयोद्दजत करण्यात आले होते. ३ ते ५ सप्पटेंबर 

२००८ हा पद्दहला टप्पपा होता यात एकूण ५६ प्रशासकीय द्दिचारिांत सहभागी झाले ि 

दसुरा टप्पपा ६ ते ७ सप्पटेंबर यात एकूण तीनशे प्रस्तािािर चचाभ होऊन ८० प्रस्ताि 

स्िीकृत करण्यात आले. या सांमेलनाची मध्यिती सांकल्पना ‘लोकप्रशासन ि सािभजद्दनक 

आद्दण िैद्दश्वक लोकसेिाांचे भद्दिष्ट्य’ अशी होती. द्दसरॅकयूज द्दिद्यापीठातील प्रा. रॉसमॅरी ओ' 

लेरी ( Rosemary O’Leary ) याांनी या सांमेलनाची अध्यक्षता केली. या सांमेलनात 

प्रमखु्याने अमेररकन अथभव्यिस्थेत लागलेली उतरती कळा ि जागद्दतक दहशतिादाच्या 

प्रभािाची पाश्वभभूमी होती. या सांमेलनािर जागद्दतकीकरणाचा मोठा प्रभाि राद्दहला. या 

सांमेलनात प्रामखु्याने लोकशाही ि प्रदशभन व्यिस्थापन, माद्दहती तांत्रज्ञान आद्दण 

व्यिस्थापन, जागद्दतकीकरण ि तलुनात्मक पररपे्रक्ष, पारदशभकता आद्दण उत्तरदाद्दयत्ि 

यासारख्या द्दिषयाांिर प्रामखु्याने चचाभ घडून नि लोकप्रशासनाचा आशय अद्दधक समधृ 

करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या सांमेलनात लोकप्रशासनाची एक नव्याने व्याख्या 

प्रस्ततु केली गेली. ‘A socially - embedded process of collective relationships, 

dialogue & action to promote human flourishing for all’ या व्याख्येने 

लोकप्रशासनाची अभ्यास कक्षा रुां दािली. 

 

निीन लोकप्रशासनाची िैवशष््टये:  

नि लोकप्रशासनाच्या िरील उत्क्ाांती ि द्दिकासातून काही िैद्दशष््टये स्पष्ट होतात ती 

पढुीलप्रमाणे माांडता येतील.  

 

i. पररवस्थती सापेक्ष बदल:  

लोकप्रशासन पररद्दस्थती सापेक्ष बदलाांना प्राधान्य देताना द्ददसते. सामाद्दजक, राजकीय, 

आद्दथभक पररद्दस्थतीत ज्या िेगाने बदल होत आहेत त्याच िेगाने लोक प्रशासनानेही आपल्या 

मानदांडचा द्दिकास केला पाद्दहजे यासाठी नि लोकप्रशासन आग्रही द्ददसते.  

 

ii. नागररकांची भागीदारी:  

नि लोकप्रशासनात द्दनणभय प्रद्दक्येसाठी लोकप्रद्दतद्दनद्दधत्िाच्या तत्त्िास अद्दधक प्राधान्य 

द्ददलेले आह.े प्रशासनात नागररकाांची भागीदारी अद्दधकाद्दधक असािी यासाठी नि 

लोकप्रशासन कद्दटबध द्ददसते.  

 

iii. संघटनेत संरचनात्मक बदल:  

नि लोकप्रशासन सांघटनेच्या रचनेत अद्दधकार पद  परांपरचे्या तत्िास असलेले महत्त्ि 

नाकारून प्रशासन कायाभतील कठोरता कमी करण्याच्या तत्िास प्राधान्य देते. त्यासाठी 

नाि लोकप्रशासनात छोट्या-छोट्या द्दिकें द्दद्रत ि लिद्दचक स्िरूपाच्या अद्दधकार परांपरचे्या 

रचनेची कल्पना माांडलेली आहे. 
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iv. तटस्थता बांवधलकीचा समन्िय:  

नि लोकप्रशासन सेिक िगाभच्या दृष्टीने तटस्थता ि बाांद्दधलकी च्या तत्िात समन्िय 

साधण्याचा प्रयत्न करतो. निीन लोकप्रशासनाच्या तत्िानसुार सेिक िगाभत तठस्थता 

असािी परांत ुसामाद्दजक ि इतर तत्सम उपक्माांची अांमलबजािणी करताना हे तठस्ततेचे 

आिरण नाकारण्याचीही तेिढीच गरज आहे. कारण त्यामळेु प्रशासकीय अद्दधकारी िगाभस 

सदस्द्दििेक बधुीचा िापर करण्याची सांधी प्राप्त होते ि द्दतचा अद्दधक पररणामकारक िापर 

दबुभल घटकाांच्या योजनाांना कायाभद्दन्ित करण्यासाठी होतो. 

 

नि लोकप्रशासनाची उविष्ट ेअथिा लक्ष्य: 

िाल्डो या द्दिचारिांताने नि लोकप्रशासनाची लक्ष स्पष्ट करताना असे म्हटले आहे की , 

‘निीन लोक प्रशासन आदशभिादी द्दसधाांत, ताद्दत्िक सामाद्दजक प्रद्दतबधता ि सद्दक्यता या 

दृष्टीने एक प्रकारचा घोष आह’े. नि लोकप्रशासनाची उद्दिष्टे द्दिचारिांताांनी द्दिद्दिध स्िरूपात 

माांडली असली तरी नि लोकप्रशासनाची  प्रामखु्याने पढुील चार उद्दिष्ट े मान्यता प्राप्त 

झालेली द्ददसतात. 

 

i. प्रासंवगकता:  

द्दसधाांत िा तत्त्िज्ञानाच्या दृष्टीने प्रासांद्दगकता हा घटक अद्दतशय महत्त्िपूणभ मानला जातो. 

कारण द्दसधाांत जोपयांत प्रचद्दलत पररद्दस्थतीस लागू होत नाही ि त्याची व्यािहाररकता द्दसध 

होत नाही तोपयांत ते द्दसधाांत अपूणभच राहतात. त्यामळेु द्दसधाांताला अनभुिजन्यता प्राप्त 

करून देण्यासाठी त्या द्दसधाांताची प्रस्ततु द्दस्थतीमध्ये प्रासांद्दगकता असणे अत्यांत आिश्यक 

असते. त्यासाठी लोकप्रशासन शास्त्रज्ञाांनी सामाद्दजक प्रश् सोडद्दिण्यासाठी त्याची पररपूणभ 

जाण ि भान ठेिािे असे नि लोकप्रशासनाच्या समथभकाांना िाटते. कारण प्रशासनास 

सामाद्दजक पररद्दस्थतीत प्रत्यक्ष कायभ करायचे असते अशािेळी शास्त्रीय ज्ञानाबरोबरच ज्या 

सामाद्दजक पररद्दस्थतीमध्ये कायभ करायचे आहे त्या समाजातील सामाद्दजक, साांस्कृद्दतक 

आद्दथभक ि राजकीय पररद्दस्थतीचे सांपूणभ आकलन ही आिश्यक असते. त्यामळेुच 

लोकप्रशासनाने ‘समाज सांबांध दृद्दष्टकोण’ अांद्दगकारण्याची आिश्यकता नि लोकप्रशासनास 

प्रकषाभने भासते. एकां दरीत परांपरागत प्रशासनाने कायभकुशलतेस आपले उद्दिष्ट मानले होते 

तर नि लोकप्रशासन  प्रासांद्दगकतेस आपले लक्ष मानतो. 

 

ii. मूफय: 

 नि लोकप्रशासन मूल्याांना आपला मूलभूत आधार मानतो. मूल्याांपासून लोकप्रशासन 

तठस्थ राहू शकत नाही ही भूद्दमका नि लोकप्रशासन शास्त्रज्ञाांनी सरुुिातीपासूनच 

सातत्याने माांडलेली आहे. अमेररकेतील बदु्दधजीिी िगाभनेही या नैद्दतक बाांद्दधलकीच्या तत्त्िास 

मान्यता द्ददली. नि लोकप्रशासनाने प्रशासकीय कायाभच्या द्दिस्ताराबरोबरच सािभजद्दनक 

पदाद्दधकारय्ाांच्या कायाभत सधुा नैद्दतकतेच्या प्रती जागतृी आिश्यक मानतो. यासाठी निीन 

लोकप्रशासनात उत्तरदाद्दयत्ि ि द्दनयांत्रणाच्या तत्िास महत्त्ि देण्यात आले आहे. आदशभयकु्त 

आशय घेऊन प्रशासनाचे कायभ केले जािे यासाठी नि लोकप्रशासन शास्त्रज्ञ आग्रही 

आहेत.फे्रडररकसन यासांदभाभत म्हणतात, ‘ लोकप्रशासन कमी सािभजनीक परांत ु जास्त 

जनताद्दभमखु असािे, कमी िणभनात्मक पण जास्त उपदेशात्मक असािे, कमी सांघटन प्रिण 



28 

 

परांत ु जास्त जनप्रभाि-प्रिण असािे, कमी तठस्थ परांत ु जास्त आदशभ यकु्त असािे ि ते 

शास्त्रीय असािे’. एकां दरीत पारांपाररक लोकप्रशासनात कायभ पार पाडण्यास अद्दधक महत्त्ि 

द्ददले जात होते मात्र नि लोकप्रशासनाने कायभ पार पाडताना काही मूल्य ि आदशाांना प्रमाण 

मानण्याचे आपले लक्ष्य द्दनद्दित केले. 

 

iii. समानता: 

परांपरािादी लोकप्रशासन हे एकूणच द्दस्थतीशीलतेला प्राधान्य देत होते. नि लोकप्रशासन 

समाजातील दबुभल घटकाांप्रती अद्दधक सांिेदनशीलतेचा आग्रह धरते. दबुभल, दद्दलत, मद्दहला 

अशा िांद्दचत समूहाांच्या उत्थानासाठी समाजात न्याय ि समतेच्या तत्त्िाची प्रद्दतष्ठापना 

करण्यासाठी प्रशासनाने पढुाकार घ्यािा असे नि लोकप्रशासन िाद्याांना िाटते. समाजातील 

सिभ िगाांचा द्दिकास झाल्याद्दशिाय समाजाचा सिाांगीण द्दिकास साध्य होऊ शकणार नाही 

असे नि लोकप्रशासन िाद्याांचे मत आहे. प्रशासकीय कायाभिारचे सामाद्दजक ि आद्दथभक 

समता प्रस्थाद्दपत करून समाजातील उपेद्दक्षत िगाभस न्याय द्ददला जाऊ शकतो. सामाद्दजक 

ि आद्दथभक द्दपळिणूकीपासून पासून त्याांचे सांरक्षण केले जाऊ शकते. त्यासाठी प्रशासनाने 

शोद्दषताांचा बाजू घेणारा िाजिी दृद्दष्टकोण अांगीकारण्याची गरज आह ेअसे नि लोकप्रशासन 

शास्त्रज्ञाांचे मत द्ददसते. एच. जी. फे्रड्रीकसन यासांदभाभत म्हणतात’ लोकप्रशासनाने सिभ 

सामाद्दजक त्रटुी दूर करण्यासाठी कायभ केले पाद्दहजे, मकु्तपणे समाजातील उपेद्दक्षत घटकाांची 

बाजू घेतली पाद्दहजे, त्यासाठी प्रशासनाने कृतीप्रिण बनले पाद्दहजे’. एकां दरीत प्रशासनाने 

जर न्याय्य भूद्दमका घेतली तर समाजातील अनेक समस्या सटुण्यास मदत होईल असे नि 

लोकप्रशासन शास्त्रज्ञाांना िाटते.  

 

iv. पररितथन: 

प्रचद्दलत समाजव्यिस्थेत द्दिधायक पररितभन घडिून आणणे हे नि लोकप्रशासनाचे एक 

महत्त्िाचे लक्ष आहे. समतेसाठी ि न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी प्रशासनाने गद्दतमान होणे 

म्हणजे पररितभनासाठी कायभरत होणेच असते. त्यामळेु पररितभन हे प्रशासनाचे उद्दिष्ट असले 

पाद्दहजे असे नि लोकप्रशासन शास्त्रज्ञाांना िाटते. द्दमनोबू्रक सांमेलनात या दृष्टीने व्यापक 

प्रमाणात द्दिचारद्दिद्दनमय करण्यात आला होता. सामाद्दजक शद्दक्तशाली असणाऱ्या प्रस्थाद्दपत 

द्दहतसांबांधी गटाांद्दिरोधात भूद्दमका घेण्याची क्षमता लोकप्रशासननात द्दनमाभण व्हाियास हिी 

यासाठी नि लोकप्रशासन आग्रही आह.े यासाठी नि लोकप्रशासन समाजपररितभनासाठी 

निीन द्दिचार, प्रयत्न ि साधनाांना स्िीकारण्यास प्राधान्य देते. लोक प्रशासनाने केिळ 

सूचना देऊन चालणार नाही तर त्यादृष्टीने प्रशासनाने समाज पनुद्दनभमाभणाच्या कायाभत स्ितः 

सहभागी व्हािे लागेल असे नि लोकप्रशासन िाद्याांना िाटते. नि लोकप्रशासनात नव्याने 

द्दनमाभण झालेली द्दिकास प्रशासनाची सांकल्पना आज द्दिकसनशील राष्ट्राांच्या एकूण 

द्दिकासाच्यादृष्टीने  महत्िाची भूद्दमका बजाित आहे.  द्दिकास प्रशासनच द्दिकासाची ि 

पररितभनाची द्दकमया घडिून आणू शकते असा द्दिश्वास द्दिकसनशील राष्ट्राांमध्ये द्दनमाभण 

झाला आहे. 
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लोकप्रशासन ि नि लोकप्रशासन यातील भेद: 

 परांपरागत लोकप्रशासन १९७० नांतरच्या काळात उदयास आलेला नि लोकप्रशासनाचा 

झालेला द्दिचार यातील मूलभूत स्िरुपाचा फरक पढुील मदुद््याांच्या आधार ेसाांगता येईल. 

 

i. उिेश:  

परांपरागत लोकप्रशासन ि नि लोकप्रशासनात उिेशाच्या यासांदभाभत मूलभूत स्िरुपाचा 

फरक आढळून येतो द्दमतव्यय ि कायभकुशलता प्रशासनात सदु्दनद्दित करणे ह े परांपरागत 

लोकप्रशासनाचे प्रधान उद्दिष्ट आहे. तर निलोक  प्रशासनाने आपल्या लक्ष्यामध्ये 

सामाद्दजक न्यायाच्या प्राप्तीसाठी कायभकुशलतेने बरोबर मीतव्ययास प्राधान्य द्ददलेले आहे. 

 

ii. क्षेत्र:   

लोकप्रशासन ि नि लोकप्रशासनात अभ्यास के्षत्रासांदभाभतही मोठा फरक द्ददसतो. 

पारांपाररक लोकप्रशासनात लोक प्रशासनाचा सांकुद्दचत दृष्टीकोन प्रभािी द्ददसतो. जो 

व्यिस्थािादी दृद्दष्टकोनातून लोक प्रशासनास धोरण द्दक्यान्ियापयांतच पयांतच सीद्दमत 

ठेितो. नि लोकप्रशासनाचा दृद्दष्टकोन मात्र अभ्यास के्षत्राांच्या सांदभाभत व्यापक आहे. त्यामळेु 

नि लोकप्रशासनाने आपली व्याप्ती ,धोरण द्दनमाभण ते धोरण मूल्याांकनापयांत द्दिस्ततृ केलेली 

द्ददसते. 

 

iii. सत्तासंबंध: 

पारांपररक लोकप्रशासन ि नि लोकप्रशासनात सत्ता सांबांधाच्या रचनेिरूनही मूलभूत 

स्िरूपाचे भेद आढळतात पारांपाररक लोकप्रशासन केिळ व्यिस्थापकाच्या कायाभतच 

प्रशासन मानते. लोकप्रशासन मात्र सिभच कायाांना प्रशासकीय कायाभचा दजाभ देतात ि ही 

कायभ जनद्दहताच्या दृष्टीने अद्दनिायभ आहेत असेही स्पष्ट करतात. 

 

iv. राजकारण:  

पारांपररक लोकप्रशासन ि नि लोकप्रशासनात राजकारण ि प्रशासन सांबांधा सांदभाभतही िेग- 

िेगळा दृद्दष्टकोण अद्दस्तत्िात असलेला द्ददसतो. पारांपाररक लोकप्रशासन राजकारण ि 

प्रशासन याांच्या अलगीकरणािर भर देते. तर नि लोकप्रशासन मात्र राजकारण ि प्रशासन 

याांच्या एकीकरणास प्राधान्य देताना द्ददसते. 

 

V. मूफय ि नैवतकता: 

पारांपररक लोकप्रशासन शास्त्रीयतेच्या कसोटीसाठी लोकप्रशासनात मूल्य ि नैद्दतकता 

सारख्या बाबींना कोणतेही स्थान असता कामा नये अशी ठाम भूद्दमका घेते. नि 

लोकप्रशासन मात्र मूल्याांपासून लोकशासन तटस्थ राहूच शकत नाही असे स्पष्टपणे जाहीर 

करते. 

 

Vi. स्िरूप:  

पारांपाररक लोकप्रशासनाचे स्िरूप हे साधारणतः सांस्थागत ि औपचाररक स्िरूपाचे 

आढळते. नि लोकप्रशासनाचे स्िरूप मात्र सांस्थागत ि औपचाररकतेच्या तत्िा बरोबरच 

अनौपचाररकतेलाही सामािून घेताना द्ददसते. 
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Vii. आंतरविद्याशाखीय संबंध: 

पारांपररक लोकप्रशासन इतर सामाद्दजक शास्त्राांशी  फटकून िागत होते िा त्याची भूद्दमका 

काहीशी अलगतािादाची होती असे द्ददसते. लोकप्रशासन याचा केिळ व्यिस्थापनाशी 

सांबांध आह.े पारांपाररक लोकप्रशासनात प्रिाह प्रभािी होते. त्यामळेु लोकप्रशासन हे एकाकी 

असणारे शास्त्र अशी ओळख द्दनमाभण झाली होती. नि लोकप्रशासनाने मात्र 

लोकप्रशासनाची एकाकी ओळख पसूुन लोकप्रशासन हे समकालीन प्रशासन असून त्याचा 

इतर सामाद्दजक शास्त्राांशी द्दनकटचा सांबांध आहे हे स्पष्ट केले. 

 

Viii. पररभाषा:  

पारांपररक लोकप्रशासन ि निलोकप्रशासन याांची पररभाषा ही द्दिद्दभन्न आह.े पारांपररक 

लोकप्रशासनाच्या परीभाषेनसुार लोकप्रशासनात केिळ शासकीय प्रशासनाच्या कायाभचा 

समािेश होतो तर नि लोकप्रशासनिादी पररभाषेत शासकीय प्रशासन कायाभबरोबरच 

खाजगी के्षत्रािर आधाररत सािभजद्दनक सेिा, स्ियांसेिी सांस्थाचे सािभजद्दनक कायभ  

इत्यादींचाही समािेश होतो. 

 

ix. रचना:   

पारांपररक लोकप्रशासन ि नि लोकप्रशासनाची रचनाही िेगिेगळ्या तत्िाांना प्राधान्य देणारी 

आहे. लोकप्रशासनाच्या रचनेद्दिषयी पारांपाररक लोकप्रशासन ि नि लोकप्रशासनात 

मूलभूत स्िरूपाचे भेद आहेत. पारांपाररक लोकप्रशासन अद्दधकार परांपरचे्या तत्त्िास ि 

कें द्रीत स्िरूपात प्राधान्य देते तर नि लोकप्रशासन अगदी याउलट लिद्दचक पदसोपान ि 

द्दिकें द्दद्रत स्िरूपाच्या रचनेस महत्त्िाचे मानते. 

 

१.२.४ साराशं  

 

लोकप्रशासन हे एक द्दिकद्दसत सामाद्दजक शास्त्र आहे. त्याचा द्दिकास द्दनरांतर चालू आहे. 

१८८७ पासून १९७० चा कालखांड हा साधारणतः पारांपाररक लोकप्रशासनाचा कालखांड 

मानला जातो. यात लोकप्रशासन शास्त्राची पायाभरणी होण्याबरोबरच त्याच्या 

शास्त्रीयतेिरही प्रश्द्दचन्ह उपद्दस्थत केले गेले, परांत ुया सांकटाच्या काळातूनही लोकप्रशासन 

पनु्हा शास्त्रीयतेच्या कसोटीिर उतरण्यास द्दसध झाले. शास्त्रीयतेच्या कसोट्याांचा अद्दतरके 

होऊ लागल्यानांतर पारांपाररक लोकप्रशासनास आव्हान देणारी मूल्यिादी तरुणाई नि 

लोकप्रशासनाच्या स्िरूपात व्यक्त झाली. १९७० नांतरचा काळ हा नि प्रशासनाचा काळ 

मानला जातो. नि लोकप्रशासनिाद्याांनी लोकप्रशासनाचा आशय अद्दधक समधृ केला. 

एकूणच लोकप्रशानासही त्यामुळे अद्दधक व्यापकता ि मानि कें द्दद्रतता आली या द्दनष्ट्कषाभप्रत 

आपण येतो. 

 

१.२.५ आपली प्रगती तपासा  

 

i.  लोक प्रशासनाच्या द्दिकासािर द्दनबांध द्दलहा.  
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ii.  नि लोकप्रशासन सांकल्पना स्पष्ट करा.  

iii.  नि लोकप्रशासनाचे मूलभूत आधार द्दलहा.  

iv. पारांपाररक ि निीन लोकप्रशासनातील फरक पष्ट करा.  

v. नि लोकप्रशासनाच्या िैद्दशष््टयाांिर द्दटप द्दलहा. 

vi.  नि लोकप्रशासन म्हणजे काय? नि लोकप्रशासनाच्या उत्क्ाांतीची चचाभ करा. 
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१.३ उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरणाच्या  

काळािील लोकप्रशासन 

घटक रचना 

१.३.० उद्दिष्ट े

१.३.१   प्रास्ताद्दिक 

१.३.२   लोक द्दनिड दृष्टीकोण 

१.३.३  नि लोकव्यिस्थापन 

१.३.४ साराांश 

१.३.५ आपली प्रगती तपासा 

सांदभभ सूची 

 

१.३.० उतिष्ट े 

 

लोकप्रशासन हा सामाद्दजकशास्त्र म्हणून प्रस्थाद्दपत झालेला एक अभ्यास द्दिषय आहे. 

कोणत्याही ज्ञान शाखेचा अभ्यास करताना द्दिशेषतः सामाद्दजक शास्त्राच्या स्िरूपात 

एखाद्या द्दिषयाचा अभ्यास करण्यासाठी द्दिद्दशष्ट दृष्टीकोनाचा स्िीकार करािा लागतो. 

लोकप्रशासन शास्त्राचा अभ्यास करताना ही द्दिद्दिध दृद्दष्टकोन माांडले गेले आहेत. या 

दृद्दष्टकोनामळेु लोकप्रशासन द्दिषयाची व्याप्ती समजण्यास मदत होते. त्या बरोबरच 

लोकप्रशासनाची भूद्दमका स्पष्ट होते. दृद्दष्टकोनाच्या माध्यमातून अभ्यासक त्या-त्या 

द्दिषयाच्या निनिीन तत्तिाांची माांडणी करत असतात. त्यामळेु लोकप्रशासनाच्या 

दृद्दष्टकोनाच्या माांडणीतून लोकप्रशासनाचे स्िरूप ि द्दिकास आपल्यासमोर उभा राहतो. 

लोकप्रशासन शास्त्रात पारांपाररक दृष्टीकोन ि आधदु्दनक दृद्दष्टकोण अशी सिभ सिभसाधारण 

द्दिभागणी आढळते. १९४५ पूिी ज्या दृद्दष्टकोनाांची माांडणी लोकप्रशासन शास्त्राच्या दृष्टीने 

झाली ते पारांपाररक दृद्दष्टकोन समजले जातात. तर १९४५ नांतरच्या दृद्दष्टकोनाना आधदु्दनक 

दृद्दष्टकोन म्हणून ओळखले जाते. त्याच बरोबर प्रमाणकस्थापक िा आदशभिादी आद्दण 

अनभुिाद्दधद्दित अशा दोन भागात ही लोकप्रशासन शास्त्राच्या दृद्दष्टकोनाचे िगीकरण केले 

जाते. आदशभिादी भागात मोडणारय्ा दृद्दष्टकोनानसुार लोकप्रशासन कसे असािे यािर भर 

द्ददलेला असतो. तर अनभुिाद्दधष्टीत िगाभत मोडणाऱ्या दृद्दष्टकोनानसुार लोकप्रशासनातील 

द्दििरण, द्दिशे्लषण यासारख्या अनभुिजन्य बाबींचा द्दिचार केला जातो. मानिी जीिन ज्या 

प्रमाणात गद्दतमान झाले त्या प्रमाणात लोकप्रशासन ही गद्दतमान करण्यासाठी प्रशासनात 

कालसापेक्ष अनेक दृद्दष्टकोन माांडले जातात. समकालीन उदारीकरण, खाजगीकरण ि 

जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दियेत समस्त मानिी जीिनाला सिंकषरीत्या प्रभाद्दित केलेले 

द्ददसते. लोकप्रशासनशास्त्रही या प्रभािापासून अद्दलप्त राहू शकले नाही. यादृष्टीने समकालीन 

लोकप्रशासनास लोकद्दनिड दृद्दष्टकोण ि व्यिस्थापनाच्या कल्पनेने सिाभद्दधक प्रभाद्दित 

केलेले द्ददसते. या दृद्दष्टकोण ि सांकल्पनाांची माांडणी ि अिलोकन आपण या प्रकरणातून 
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करणार आहोत, ज्यामळेु लोकप्रशासन शास्त्राचे स्िरूप, अभ्यासके्षत्र द्दिकासाद्दिषयी चा 

आपला दृद्दष्टकोन अद्दधक स्पष्ट होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आह.े  

 

१.३.१ प्रास्िातिक  

 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण नि लोक व्यिस्थापन या दोन सांकल्पना उदारीकरण, खाजगीकरण 

ि जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दियेने   लोकप्रशासनास द्ददलेल्या दोन महत्तिाच्या देणग्या मानाव्या 

लागतील. उदारीकरण, खाजगीकरण ि जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दियेने सिभच सामाद्दजक 

शास्त्राांना आपल्या अभ्यास कक्षा ि मलुतत्िे तपासण्यासाठी प्रद्दतबद्ध केले. परांपरागत 

सांकल्पना ि अभ्यास के्षत्र मोठ्या प्रमाणात या खाऊजा प्रद्दियेने प्रभाद्दित झाले होते.  

यापूिी द्दस्थत्यांतर ेि पररितभने मानिी समदुायाने अनभुिली होती मात्र खाऊजा धोरणाने 

द्ददलेल्या ि द्दनमाभण केलेल्या पररितभनाचा िेग तीव्र होता. हा िेग जगातील अनेक मानिी 

समदुायाांना पेलिला नाही. त्याांची भोिळ आल्यासारखी पररद्दस्थती झालेली द्ददसते. तर या 

िेगाने काही सामाद्दजक शासे्त्र ही मोडकळीस आणली. लोकप्रशासन शास्त्राने मात्र खाऊजा 

प्रद्दियेस सकारात्मक प्रद्दतसाद देऊन आपल्या अांतरांगात या प्रद्दियेस अनरुूप सांकल्पना ि 

तत्िाांना सामािून घेतले ि द्दसद्धाांत रूपाने प्रकट केले. त्यामळेुच लोकप्रशासन शास्त्र 

खाऊजा च्या लाटेत ही आपले अढळ स्थान अद्दधक भक्कम करून उभे असलेले द्ददसते. 

या सांदभाभत लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण ि नि लोकव्यिस्थापन याांचे स्थान अनन्यसाधारण 

आहे. त्यामळेु या सांकल्पनाचा अभ्यास करणे महत्तिाचे ठरते. 

 

१.३.२ लोक तनिड दृष्टीकोण  

 

१९६० नांतरच्या काळात लोकप्रशासन शास्त्रात ज्या निीन सांकल्पना ि दृद्दष्टकोन प्रस्ततु 

केले गेले त्यात लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण हा एक महत्तिाचा दृद्दष्टकोन मानला जातो. प्रशासन ि 

राज्याच्या के्षत्रातील उपभोक्त्याांच्या द्दहताच्या दृष्टीने पनुद्दनभधाभरण करणे हे लोक द्दनिड 

दृद्दष्टकोनाचे मूलभूत तत्ति मानले जाते. लोकशाही ि मानितािाद या तत्तिाांनी पे्रररत झालेल्या 

प्रशासकीय द्दिचारिांताांनी जनतेच्या इच्छेिर आधाररत राज्य द्दनदेद्दशती प्रशासनाची जी 

कल्पना माांडली; त्याचे समाजशास्त्रीय ि आद्दथभक तकाभद्वार ेजे समथभन प्रस्ततु केले गेले 

त्यातून खऱ्या अथाभने लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाची मूळ तयार झाली ि एक द्दसद्धाांत िा दृद्दष्टकोन 

म्हणून लोक द्दनिड दृद्दष्टकोन द्दिकद्दसत झालेला आपणास द्ददसतो. लोक द्दनिड 

दृद्दष्टकोनाच्या द्दिकासात ि ताद्दत्िक माांडणीत द्दिन्सेन्ट ओल्रॉय याांचे योगदान सिाभद्दधक 

महत्तिाचे मानले जाते. ओल्रॉय याांनी ‘Intellectual crises in American public 

administration’ (अमेररकन लोक प्रशासनात बौद्दद्धक सांकट) या ग्रांथात ‘लोकताांद्दत्रक 

प्रशासन’ नािाच्या सांकल्पनेची माांडणी केली. या लोकताांद्दत्रक सांकल्पनेचाच एक महत्तिाचा 

पैलू म्हणजे ‘लोक द्दनिड  दृद्दष्टकोन’ होय. या दृद्दष्टकोनाने नोकरशाहीच्या एकाद्दधकारशाहीिर 

प्रखर टीका करून ‘द्दिखरुलेल्या प्रशासकीय अद्दधकाराांचे प्रारूप’ प्रस्ततु केले. त्या दृष्टीने या 

सांकल्पनेचा अभ्यास करणे आिश्यक आहे. 
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लोक तनिड  दृतष्टकोनाची मूलभूि ित्ि:े  

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाची मूलभूत तत्िे पढुीलप्रमाणे माांडता येतील. 

i. प्रशासकाांमध्ये लोकतभमखुिेचा अभाि:  

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण राज्यकते ि प्रशासक याांना आरोपीच्या द्दपांजऱ्यात प्रामखु्याने उभा 

करतो. लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनानसुार राज्यकते ि प्रशासन याांचे स्िरूप हे लोकोद्दभमखु नसते 

तर हे दोन्ही घटक स्िद्दहताच्या पे्ररणेनेच कायभरत असतात. 

ii. राजकारण ि प्रशासनािील समन्ियाचा आधार स्िार्थ: 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोना नसुार आपणास राजकारण ि समन्िय यात मोठ्या प्रमाणात जो 

समन्िय आढळून येतो त्याची पे्ररणा ही जनकल्याण नसून त्या समन्ियाचा मूलभूत आधार 

स्िाथभ हाच द्ददसतो. कारण िास्तिात राजकारण आद्दण प्रशासन एक दसुरय्ास 

द्दटकद्दिण्यासाठी ि परस्पराांच्या द्दहताांचे पोषण करण्यासाठी कायभरत असतात. 

 

iii. नोकरशाही अनुत्पादन:  

लोक द्दनिड दृष्टीकोण  नोकरशाहीच्या सािभजद्दनक के्षत्रातील मके्तदारीिर प्रामखु्याने टीका 

करतो. या दृद्दष्टकोनानसुार नोकरशाही आपले के्षत्र ि सत्ता अनािश्यकररत्या िाढिीत जाते 

ि त्यामळेु नोकरशाहीस अनतु्पादकतेच्या दोषाची लागण होते. 

 

iv.राजकीय सांस्र्ा ि प्रशासकीय अतभकरणाांिरील मयाथदाांसाठी आग्रही: 

लोक द्दनिड दृष्टीकोण राजकीय सांस्था प्रशासकीय अद्दभकरणाांच्या अद्दनबंध स्िरूपास 

नाकारतो. लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनानसुार राजकीय सांस्था ि प्रशासकीय अद्दभकरणाांच्या 

स्थापनेमागे द्दनद्दित द्दसद्धाांत ि तकाभची द्दनताांत आिश्यकता असून या तकभ  ि द्दसद्धाांताचा 

मखु्य रोख राजकीय सांस्था ि प्रशासकीय अद्दभकरणाांना मयाभद्ददत ठेिण्याच्या दृष्टीने 

असािा.  

 

v. उपयोतगिेची मागणी: 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण व्यक्ती अद्दधकाद्दधक उपयोद्दगतेची मागणी करते. हे गहृीतक 

स्िीकारताांना द्ददसतो. लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाच्या मते जर व्यक्तीजिळ योग्य त्या सूचना 

असतील ि त्याची आिड द्दनरांतर राद्दहली तर ती व्यक्ती तकभ पूणभ स्िरूपात द्दनणभय घेते ि 

कायभरत होते त्यामळेु व्यक्ती अद्दधकाद्दधक उपयोद्दगतेच्या द्रषु्टीने कायम आग्रही राहते. 

 

Vi. नोकरशाहीची अक्षमिा: 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनानसुार व्यिसायानरुुप पदानिुमे यात व्यिद्दस्थत एक सत्तासांपन्न 

नोकरशाही नागररकाांच्या पसांती ि नापसांती यािर आधाररत सेिा पूणभ करण्यात असमथभ 

ठरते. तसेच या दृष्टीने द्दनमाभण होणाऱ्या आव्हानाांचा सामना करण्यातही नोकरशाहीचे 

द्दिद्यमान प्रद्दतमान अक्षम ठरते. 
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Vii. प्रशासकीय सांस्र्ाांचा आधार लोकदृष््टया असािा: 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाच्या मते सािभजद्दनक प्रशासकीय सांस्थाांच्या माध्यमातून सािभजद्दनक 

द्दहताची खऱ्या अथाभने पररपतुी होऊ शकते. परांत ुया सांस्था जनतेच्या इच्छा ि तािडीतून 

अद्दिष्कृत होणे गरजेचे आह ेतरच त्या सािभजद्दनक द्दहताची पररपूती करू शकतील. त्यासाठी 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण प्रशासना बाह्य असणाऱ्या सांस्थाांच्या जसे जन्म द्ददलेल्या स्ियांसेिी 

सांस्था, सािभजद्दनक मांडळे याांच्या स्थापनेस प्रोत्साहन देण्याचा आग्रह धरतो. या दृष्टीने 

अद्दधकाराांचे अद्दधकाद्दधक द्दिकें द्रीकरण असािे असे लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाच्या 

परुस्करत्याांना िाटते. 

 

Viii.  लोकतहि हाच राज्याचा आधार असािा: 

लोकप्रशासन हे मूलतः कल्याणकारी राज्याचे अपत्य आहे. लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनानसुार 

राज्य ि प्रशासन याांचे मखु्य कायभ लोकद्दहत करणे हेच असािे. मूलतः राज्य हे साध्य नसून 

व्यक्तींच्या द्दहताची पूती करण्याचे ते एक साधन मात्र आह े हे द्दिसरता कामा नये. लोक 

द्दनिड दृद्दष्टकोनाच्या मते ‘राज्य हे मानिाच्या चाांगल्या जीिनासाठी द्दनमाभण झाले असून हे 

मानिी जीिन अद्दधक चाांगले ि समदृ्ध करण्यासाठी द्दटकून आहे’ हा  ॲररस्टॉटलचा द्दिचार 

राज्याने प्रत्यक्षात आणणे गरजेचे आहे. 

 

ix उत्तरदातयत्ि ि लोकसहभागास प्राधान्य: 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण राज्य ि प्रशासनाच्या उत्तरदाद्दयतत्िास ि प्रशासनाच्या प्रत्येक 

स्तरािरील लोकसहभागास प्राधान्य देतो. लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाच्या मते सरकारने प्रत्येक 

खचभ आद्दथभक द्दसद्धाांताच्या आधार ेकरािा ि त्यासाठी पूणभतः उत्तरदायी रहािे. त्याचप्रमाणे 

सरकारने गैर योजनाांसाठी होणारा अद्दधकचा खचभ टाळून प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तरािर 

सहभाग द्दनशद््दचत करािा. 

 

साराांश, लोक द्दनिड दृद्दष्टकोन हा नाि लोकव्यिस्थापन िादाशी जिळीक साधणारा 

दृद्दष्टकोन असून तो एक प्रकार े नाि लोकव्यिस्थापनाची पार्श्भभूमी तयार करताना द्ददसतो. 

 

लोक तनिड दृतष्टकोनाची िैतशष््टये: 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाच्या िरील मूलभूत तत्तिाांच्या आधार े आपणास लोक द्दनिड 

दृद्दष्टकोनाची काही मूलभूत तत्िे पढुीलप्रमाणे माांडता येतील. 

i.  लोक द्दनिड दृद्दष्टकोन राज्या ऐिजी व्यक्तीस कें द्रस्थानी ठेितो.   

ii. लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण नोकरशाही द्दिरोधी ि कायभकुशलता समथभक आह.े  

iii. लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण प्रशासकीय द्दनणभयाांच्या आद्दथभक तकभ ससुांगतीिर भर देतो.  

iv.  लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण सािभजद्दनक खचाभतील सदु्दनिीतता ि खचाभचे स्िरूप सािभजद्दनक 

असािे यासाठी आग्रही आहे.  

v.  लोक द्दनिड दृद्दष्टकोन राज्य ि प्रशासनास मयाभद्ददत करून बाजार के्षत्राच्या द्दिस्तारास 

प्राधान्य देतो. 
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vi.  लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण राजकीय ि प्रशासकीय अशा दोन्ही पातळयाांिर 

द्दिकें द्रीकरणाच्या तत्तिास मान्यता देतो.  

vii. लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण प्रशासकीय सांस्थाचा मूलाधार लोक इच्छा असािा असे 

प्रद्दतपादन करतो. 

viii. लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाच्या मते जनतेशी सांबांद्दधत सेिाांमध्ये ही व्यािसाद्दयक दृष्टीकोन 

बाळगािा.  

 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण प्रशासनात मूल्याांना महत्तिपूणभ स्थान असािे हे मान्य करतो.  

 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाच्यामते जनतेच्या द्दहताच्या दृष्टीने प्रशासनाचे द्दनरांतर आधदु्दनकीकरण 

अत्यािश्यक आहे. 

 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोन प्रशासनातील द्दिशेषीकरनास प्राधान्य देतो.  

 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाच्या मते राजकारण ि प्रशासन हे द्दभन्न नसून या दोहोंमध्ये अांतर 

सांबांद्दधत रचना आहेत. लोक द्दनिड दृद्दष्टकोन लोकप्रशासनास राजकारणाच्या अांतगभत 

मानतो. 

 

लोक तनिड दृतष्टकोनाने केलेल्या सूचना / तशफारशी: 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोन प्रशासनास  अद्दधकाद्दधक लोकाद्दभमखु करण्यासाठी प्रामखु्याने पढुील 

प्रमाणे द्दशफारशी करतो. 

i.  राजकीय व्यक्तींना सदसद्दद्विेकास अनसुरून प्राप्त झालेले अद्दधकार सरकारच्या एकूण 

भूद्दमकाांची व्याप्ती मयाभद्ददत करािी.  

ii. सािभजद्दनक के्षत्रातील सरकारची मके्तदारी कमी करून िस्तू ि सेिाांच्या परुिठ्यासाठी 

द्दिकें द्रीकरणाच्या तत्िा आधार ेद्दिद्दिध सांस्थाांची स्थापना करािी.  

iii. द्दिखरुलेले अद्दधकार ि स्पधाभ तत्तिाांिर सरकारी सांघटनाांची उभारणी करािी.  

iv. प्रशासकीय कायाभिर सांद्दिधानाचे द्दनयांत्रण प्रस्थाद्दपत करािे.  

v.  सरकारी सांघटनाांची जनतेप्रती बाांद्दधलकी िदृ्दद्धांगत करून राजकीय पढुारी ि नोकरशहा 

याांचे अद्दधकार मात्र मयाभद्ददत ठेिािेत.  

vi. स्पधाभत्मक िातािरणास बाजारव्यिस्थेत प्रोत्साहन देऊन शासन सांस्थेचे द्दनयांत्रण 

सल्लागाराच्या स्िरूपात मयाभद्ददत ठेिािे.  

vii. द्दशक्षण ि आरोग्य सेिाांचे ही शासनाने शक्यतोपर खाजगीकरण करािे.  

viii. शासनसांस्थाांचे एकूण आकारमान लहान स्िरूपाचेच असािे.  

ix. सािभजद्दनक के्षत्रातील खचभ कमी करून सािभजद्दनक के्षत्रात ही स्पधाभत्मकतेस चालना 

द्यािी. 
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लोक तनिड दृतष्टकोनाणे माांडलेली तिरोधी ित्ि:े 

लोक द्दनिड दृष्टीकोण प्रामखु्याने पढुील बाबींना प्रकषाभने द्दिरोध करतो. 

i. कें द्रीकृि प्रशासकीय व्यिस्र्ा:  

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोन आत्यांद्दतक कें द्रीकृत प्रशासकीय व्यिस्थेस कट्टर द्दिरोध करून 

द्दिकें द्दद्रत व्यिस्थेचे प्रबळ समथभन करतो. 

ii. अतधकार पद परांपरचेे ित्ि:  

लोक द्दनिड दषु्टीकोन सांघटनेच्या पदसोपानात्मक रचनेस नाकारून त्याऐिजी ‘मॅद्दरक्स 

सांघटन’ या पद्धतीस लोकताांद्दत्रक प्रशासनाच्या दृष्टीने आिश्यक मानतो. 

iii. नोकरशाहीस तिरोध:  

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाने सिाभद्दधक द्दिरोध नोकरशाहीच्या प्रारूपास केलेला द्ददसतो. द्दिन्सेंट 

ओस्राम यासांदभाभत म्हणतात,’ लोकशाही सांरचना आिश्यक आह े परांत ु उत्पादक ि 

प्रत्यतु्तरकारी लोकसेिा अथभव्यिस्थेसाठी पयाभप्त नाही’. 

iv. राजकारण ि प्रशासन तिभाजन:  

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण राजकारण ि प्रशासनात द्दिभाजन आहे हे मान्य करत नाही ि उलट 

या दोहोत आांतरसांबांधाचे जाळे असते असे प्रद्दतपादन करतो. 

V. राज्याच्या सिोच्चिेस तिरोध:  

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोन राज्याची सिोच्चता नाकारून व्यक्तीच्या सिोच्चता प्रस्थाद्दपत करतो. 

Vi. राज्याच्या एकातधकारिेस तिरोध: 

लोक द्दनिड दृष्टीकोन राज्याच्या एकाद्दधकारतेस नकार देतो ि बाजार व्यिस्थेच्या 

स्िातांत्र्याचे समथभन करतो. 

 

साराांश, लोक द्दनिड दृष्टीकोन हा उदारीकरण, खाजगीकरण ि जागद्दतकीकरणाच्या या 

काळातील एक महत्तिाचा दृद्दष्टकोन असून लोकप्रशासन शास्त्राच्या अभ्यासाची कक्षा या 

दृद्दष्टकोनामळेु अद्दधक व्यापक बनली आह.े त्याचबरोबर या अभ्यासास एक िेगळा पररपे्रक्ष 

प्राप्त झाला आह.े लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाने निलोक व्यिस्थापनाची ही एक प्रकार ेपार्श्भभूमी 

तयार केली आह.े आज या लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाच्या माध्यमातूनच राजकीय नेते, 

नोकरशहा, द्दहतसांबांधी गट, राजकीय पक्ष, शासन सांस्था आपल्या कायाभची द्दनद्दिती करताना 

द्ददसतात, ज्यातून लोक सहभागाचा स्थर हा शासन ि बाजार अशा दोन्ही व्यिस्थात्मक 

पातळीिर उांचािताना ि द्दिस्तारताना द्ददसतो आहे.  

  

१.३.३ नि लोकव्यिस्र्ापन  

 

१९८० च्या दशकात लोकप्रशासनात पारदशभकतेच्या दृष्टीने जे िाांद्दतकारी बदल घडून 

आले त्यात निलोक व्यिस्थापन या सांकल्पनेचे योगदान महत्तिाचे आहे. उदारीकरण, 

खाजगीकरण ि जागद्दतकीकरणाची प्रद्दिया ज्या प्रमाणात द्दिस्तारत गेली त्या प्रमाणात नि 
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लोक द्दनिड ि नि लोक व्यिस्थापनाचे स्थान ही िदृ्दद्धांगत होत गेल्याचे द्ददसते. पारांपाररक 

लोकप्रशासन हे कायभशीलता, द्दिशेषीकरण, कें द्रीकरण ि पदसोपान परांपरचे्या तत्तिाांना 

प्राधान्य देणार ेहोते. पारांपाररक लोकप्रशासनातील रचनात्मक सांकल्पना िर मॅक्सिेबर ि 

त्याच्या समथभक द्दिचारप्रिाहाचा मोठा प्रभाि होता. नि लोकप्रशासनाने मात्र िेबर प्रद्दणत 

द्दसद्धाांताांना टीकेस पात्र ठरले. प्रशासनाच्या रचनेत नव्या मूल्य ि तत्िाांना सामािून घेण्याची 

द्दनकड प्रस्ततु केली. नि लोकप्रशासनाने प्रशासकीय रचनेच्या दृष्टीने जे प्रारूप प्रस्ततु केले 

त्यात नि लोकव्यिस्थापनाचे तत्ि महत्तिाचे आहे. नि लोकव्यिस्थापनाने शास्त्रीय 

व्यिस्थापनाच्या पारांपाररक प्रद्दतमानाचे मूल्यमापन करून हे दाखिून द्ददले की ,िेबर प्रद्दणत 

दृद्दष्टकोनामळेु सािभजद्दनक सांस्था व्यद्दक्तद्दनरपेक्ष, कठोर ि याांद्दत्रक बनल्या आहेत. त्यामळेु 

सांघटनात्मक उद्दिष्टपूतीसाठी कायभक्षम व्यिस्थापन ि प्रभािी उत्पादन प्रद्दिया राबिणे शक्य 

होत नाही. िेबर प्रद्दणत दृद्दष्टकोनातील मयाभदाांिर मात करण्यासाठी १९८० च्या दशकात 

लोकप्रशासनात अनेक दृद्दष्टकोन पढेु आले ज्यानी मानिी पे्ररणा, कायभक्षमता, सािभजद्दनक 

धोरणाची द्दनद्दमभती ि त्याची अांमलबजािणी व्यिस्थापनािर नव्याने भाष्य केले. नव्याने पढेु 

आलेल्या दृद्दष्टकोनाने यासांदभाभत लक्ष कें द्दद्रत करून िास्तिात असणाऱ्या समस्याांिर 

प्रशासनाचे लक्ष िेधून घेतले ज्यामळेु िेळेचा अभाि, माद्दहती सांकलनातील अडथळे या 

सारख्या तत्सम समस्या दृष्टीपथात आल्या. लोकप्रशासनात द्दनमाभण झालेले हे निे दृद्दष्टकोन 

रचनात्मकतेपेक्षा लोकाद्दभमखुतेस प्राधान्य देणारे आहेत. त्यासाठी अनकूुल द्दिकें द्रीकरण, 

बदलत्या ि स्थाद्दनक गरजाांच्या पररपूतीसाठी आिश्यक असणारी लिद्दचकता ि 

पारदशभकता याांना मध्यिती स्थान देण्यात आले आहे. या दृष्टीने नि लोकव्यिस्थापनाचा 

अभ्यास करणे आिश्यक ठरते. 

 

नि लोकव्यिस्र्ापनाचे मूलभूि घटक: 

नि  लोकव्यिस्थापन हे शास्त्रीय व्यिस्थापनािरील टीका आह.े या दृद्दष्टकोनाने िेबरोत्तर 

नव्या दृद्दष्टकोनास अिकाश प्राप्त करून द्ददला आह.े त्यादृष्टीने त्याचे पारांपररक दृद्दष्टकोनापेक्षा 

असणारे िेगळेपण ि मूलभूत घटक पढुीलप्रमाणे साांगता येतील. 

 

i. राजकारण ि प्रशासनाची तिशाखाक्रमिा चुकीची: 

िेबेररयनोत्तर काळात द्दनमाभण झालेला दृद्दष्टकोण राजकारण ि प्रशासन या द्दद्वशाखािमास 

अकायभक्षम ि अिास्ति मानतो. धोरण तयार करण्याचे ि त्याची अांमलबजािणी करण्याचे 

असे कप्पे द्दनमाभण होणे हे प्रशासनात अकायभक्षमता, कठोरता या दोषाांना द्दनमाभण करण्यास 

कारणीभूत ठरते असे या दृद्दष्टकोनाचे समथभक मानतात. 

 

ii. अिास्िि बुतिप्रामाण्यास तिरोध: 

 मॅक्सिेबर ि तत्सम प्रशासकीय द्दिचारिांताांनी प्रशासनाची जी प्रद्दतमाने द्दिकद्दसत केली 

त्यातून एक प्रकार ेतकभ  शक्तीच्या कल्पनेला मकु्त िािर द्दमळाला. परांत ुया दृद्दष्टकोनाचे प्रिके्त 

प्रत्येक प्रश्नास तकभ शक्ती लािून ताणने व्यिहायभ नसते हे स्पष्ट करतात. त्या ऐिजी ते बाांद्दधल 

बदु्धीप्रामाण्याचे तत्ि प्रस्ततु करतात. 

 

 



39 

 

iii. अतधकार पद परांपरचे्या ित्िाची पुनरथचना: 

िेबरप्रद्दणत दृद्दष्टकोण प्रशासन व्यिस्थापनात अद्दधकार पद परांपरचे्या तत्तिास कें द्रस्थानी 

ठेिून कें द्रीककरणाच्या तत्िास प्राधान्य देतो. मात्र हा दृद्दष्टकोण पदसोपान परांपरचेी 

पनुरभचना करण्याची आग्रही माांडणी करतो. बदलत्या काळात कायभक्षम ,उत्पादनक्षम ि 

नािीन्यपूणभ सांघटनात्मक रचनेसाठी अद्दधकार पदपरांपरा तत्तिाची पनुरभचना अत्यािश्यक 

असल्याचे या दृद्दष्टकोनाचे समथभक साांगतात.  

 

iv. सांघटनेची कठोर ि तनयमबि रचना अयोग्य: 

हा दृष्टीकोण कठोर, द्दनयमबद्ध, लोकशाही स्िरूपाच्या रचना प्रशासनाच्या कायभक्षमतेच्या ि 

एकूण ध्येयपूतीच्या दृष्टीने फारश्या योग्य नसतात हे स्पष्ट करतो. या दृद्दष्टकोनानसुार 

ध्येयपूती ि कायभक्षमतेकररता कठोर द्दनयमबद्धते पेक्षा कायाभचे समाधान ि कायाभची सांधी 

उपलब्ध असणे अद्दधक उपयकु्त ठरते. 

 

V. सािथजतनक सेिकाांकडून सािथजतनक तहि घडिेच असे नाही:  

सिभसाधारणतः सािभजद्दनक प्रशासनाच्या माध्यमातून सािभजद्दनक द्दहत साध्य होते असे 

मानले जाते. कारण सािभजद्दनक प्रशासनाचा प्रधान हेतू जनकल्याण हाच असतो. िास्तिात 

मात्र सािभजद्दनक सेिक  िा प्रशासकाांच्या हातून सािभजद्दनक द्दहत साध्य होतेच असा 

सािभजद्दनक अनभुि मात्र आपणास येत नाही. कारण सािभजद्दनक के्षत्रातील प्रशासक िगभ हा 

सािभजद्दनक द्दहता ऐिजी स्िद्दहतसांबांधाचीच काळजी अद्दधक घेतात हे हा दृद्दष्टकोन द्दनदशभनास 

आणून देतो. 

 

नि लोकव्यिस्र्ापनाची मूलभूि िैतशष््टये: 

नि लोकव्यिस्थापन ही सांकल्पना पढुील िैद्दशष््टयाांच्या आधार ेअद्दधक स्पष्ट करता येईल.  

 

i. खाजगीकरणास प्राधान्य: 

पारांपाररक रचनेत सािभजद्दनक द्दहताकररता सािभजद्दनक के्षत्रास प्राधान्य द्ददले जात होते. नि 

लोकव्यिस्थापन मात्र खासगी के्षत्रातील तांत्राचा सािभजद्दनक सांस्थासाठी उच्च दजाभच्या सेिा 

देण्याकररता प्रोत्साहन देते. त्यासाठी नि लोकव्यिस्थापनाचे समथभक व्यिस्थापकीय 

स्िायत्तता देण्याचा आग्रह धरतात. 

 

ii. गुणित्ता मूल्यमापन तनदेशाांकाचा अांगीकार: 

नि लोकव्यिस्थापनात प्रत्यक्ष कायभ ि सेिेच्या गणुित्ता मापनाकररता कायभ मूल्यमापन 

द्दनदशभकाचा िापर करण्यास सचुिले आहे. त्यासाठी कें द्रीय स्तरािरून स्थाद्दनक 

पातळीकडे जबाबदाऱ्याांचे द्दितरण व्हाियास हिे, कामाच्या स्िरूपात अद्दधक लिद्दचकता 

असािी अशी ही माांडणी नि लोक व्यिस्थापक करतात. एक प्रकार ेनागररकाांकडे सद्दिय 

ग्राहक म्हणून नि लोक व्यिस्थापन पाहतात. 
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iii. मानिी ि िाांतिक सांसाधनाांच्या िापरास प्राधान्य: 

नि लोक व्यिस्थापन हा दृद्दष्टकोण कायभक्षम व्यिस्थापकीय नेततृ्िासाठी पूरक िातािरण 

द्दनमाभण करण्याच्या मागाभतील एक प्रमखु अडथळा म्हणून अद्दधकार पदपरांपरचे्या तत्तिास 

नाकारतो, ि त्याऐिजी प्रशासकीय भरतीत गणुित्ता, कतभबगारी ि िैद्दिध्यपूणभता यास 

प्राधान्य देऊन ि त्यास योग्य प्रद्दशक्षण उपलब्ध करून मानिी ि ताांद्दत्रक सांसाधनाांचा िापर 

करण्यास प्राधान्य देतो. 

 

iv. प्रोत्साहन ि उत्तरदातयत्िाचा समन्िय: 

नि लोकव्यिस्थापनात प्रोत्साहन ि समन्िय या तत्तिास अनकूुलता दशभद्दिण्यात आली 

आहे. त्यासाठी उत्पादन प्रद्दियेत िैयद्दक्तक जबाबदारीचे तत्ति मानले जाते ि यशस्िी 

कायभपूतीनांतर त्यास आद्दथभक स्िरूपात बक्षीसही प्रदान करािे असे हा दृद्दष्टकोन सचुितो. 

 

V. तबगर शासकीय सांस्र्ाांचा सहभाग: 

नि लोक व्यिस्थापनात सािभजद्दनक के्षत्रातील सेिाांकररता शासकीय के्षत्रािर द्दिसांबून 

राहण्याऐिजी द्दशक्षण, आरोग्य यासारख्या सािभजद्दनक के्षत्रातील सदु्दिधाांसाठी द्दबगर 

शासकीय सांस्थाांचा ि स्ियांसेिी सांस्थाांचा सहभाग प्राधान्यशील असल्याचे मान्य करण्यात 

आले आहे. 

 

एकां दरीत आद्दथभक ताद्दकभ कता  ि कायभशीलता हे नि लोक व्यिस्थापनाचे सूचक शब्द 

आहेत. पारांपाररक लोकप्रशासनातील कें द्रीभूत रचना ताठर स्िरूपाच्या पद सोपानास 

नाकारून त्या अद्दधक पारदशी बनण्याचे महत्तिाचे कायभ नि लोक व्यिस्थापनाने पार पाडले 

आहे. त्याकररता नि लोक व्यिस्थापन सािभजद्दनक के्षत्रािर पूणभतः द्दिसांबून राहण्याच्या 

धोरणास प्रद्दतिाद करून सािभजद्दनकद्दहतास्ति द्दबगर शासकीय सांस्थाांच्या सहभागासही 

प्राधान्य देण्याची गरज प्रद्दतपादन करते. प्रशासकीय कायाभत कायभशील िातािरणाची 

द्दनद्दमभती करण्यात पदसोपानाचे तत्ि अडथळा असून त्या ऐिजी प्रशासन कायाभत प्रोत्साहन 

ि उत्तरदाद्दयत्िाच्या तत्िाचा समन्िय साधत मानिीय ि ताांद्दत्रक सांसाधनाचा परुपूेर िापर 

करण्याचा आग्रह नि लोक व्यिस्थापनात धरलेला द्ददसतो. 

 

१.३.४ साराांश 

 

लोक द्दनिड दृद्दष्टकोण ि नि लोक व्यिस्थापन हे निलोक प्रशासनातील महत्तिाचे दृद्दष्टकोण 

आहेत. खाजगीकरण, उदारीकरण ि जागद्दतकीकरणाने द्दनमाभण केलेल्या अिकाशात 

लोकप्रशासन शास्त्राने या दृद्दष्टकोनाच्या माध्यमातून जो प्रद्दतसाद द्ददला त्यातून या दोन 

सांकल्पना प्रामखु्याने पढेु आल्या. १९८० नांतर च्या दशकात नि लोकप्रशासनात ज्या-

ज्या सांकल्पना द्दनमाभण झाल्या त्या सांकल्पनाांनी पारदशभकता, बाांद्दधलकी ि मूल्य याांना 

प्राधान्य देत लोक सहभागाच्या तत्िास कें द्रीय स्थान प्रदान केलेले द्ददसते. लोक द्दनिड 

दृष्टीकोण नि लोक व्यिस्थापन या दोन्ही दृद्दष्टकोनामळेु लोकप्रशासनाची अभ्यास कक्षा 

अद्दधक द्दिस्तारली. लोकप्रशासनाचा आशय अद्दधक सांपन्न ि सजीि बनला ि  
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लोकप्रशासन खाजगीकरण,  उदारीकरण ि जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दियेने द्दनमाभण केलेल्या 

आव्हानाांचा मकुाबला करण्यासाठी अद्दधक तत्पर ि सक्षम बनले या द्दनष्कषाभप्रत आपण 

येतो. 

 

१.३.५ आपली प्रगिी िपासा 

 

i. लोक द्दनिड दृद्दष्टकोन ही सांकल्पना स्पष्ट करा. 

ii.   लोक द्दनिड दृष्टीकोनाचे मूलभूत तत्िे सद्दिस्तर द्दलहा.  

iii.  लोक द्दनिड दृष्टीकोण कुठल्या घटकाांना द्दिरोध करतो ते स्पष्ट करा.  

Iv.  लोक द्दनिड दृद्दष्टकोनाची िैद्दशष््टये द्दलहा.  

v. नि लोक व्यिस्थापन सांकल्पना स्पष्ट करा.  

vi.  नि लोक व्यिस्थापन सांकल्पनेची मूलभूत िैद्दशष््टये स्पष्ट करा.  

vii.  नि लोक व्यिस्थापन सांकल्पनेिर द्दनबांध द्दलहा.  

viii.  नि लोक व्यिस्थापन यािर टीप द्दलहा.  

ix.  लोक द्दनिड दृष्टीकोण यािर टीप द्दलहा. 
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घटक २  

प्रशासनाच ेससद्ाांत 

२.१ शास्त्रीय व्यवस्थापन ससद्ाांत - एफ डब्लू टेलर. 

 

घटक रचना  

२.१.१  उद्दिष््टये  

२.१.२  प्रस्तावना  

२.१.३  शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांत - एफ डब्लू टेलर. 

          शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांताचे मखु्य सूत्र  

          टेलरच्या शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांताचे आधार/ तत्वे  

          टेलरच्या शास्त्रीय द्दसद्ाांताची वैद्दशष्टये  

          टेलरच्या काययपद्ती  

२.१.४  द्दसद्ाांताचे मूल्यमापन  

२.१.५  साराांश  

२.१.६  आपली प्रगती तपासा  

२.१.७  सांदभयग्रांथ  

 

२.१.१ उसिष्टये  

 

१)  एफ डब्लू टेलर याांच्या शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांताची ओळख करून घेणे.  

४)  लोकप्रशासनाच्या सैद्द्दततक जडणघडणीत टेलर याांचे योगदान समजून घेणे.  

 

२.१.२ प्रस्तावना  

 

लोकप्रशासन हा द्दवषय सामाद्दजक शास्त्रातील एक महत्वाचा द्दवषय असून, तो राज्यशाखेचा 

एक उपशाखा आहे. कोणत्याही द्दवषयाला शास्त्रीय स्वरूप प्राप्त होण्यासाठी त्या द्दवषयाच्या 

अभ्यासासाठी द्दवद्दशष्ट शास्त्रीय अध्ययन पद्तीचा अवलांब करावा लागतो. प्रशासनाची 

काही सावयद्दत्रक कामे असतात. कोणत्याही समाजामध्ये, पररद्दस्थतीमध्ये प्रशासनाची तत्त्वे 

अद्दस्तत्त्वात असतात, त्याांना प्रशासनाची 'मूलभूत तत्त्वे' द्दकां वा 'द्दसद्ाांत' असे म्हटले जाते.  

 

प्रशासकीय द्दसद्ाांताचे स्वरूप द्दवकसनशील, अस्थायी, लवद्दचक आहे. नैसद्दगयक शास्त्राांच्या 

तलुनेत लोकप्रशासनाच्या द्दसद्ाांताचे स्वरूप द्दवश्वसनीय, स्थायी, सावयद्दत्रक - सावयकाद्दलक 

नाही. लोकप्रशासन हे सामाद्दजक शास्त्र असल्याने त्यात सातत्याने बदल होत असतात. 
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राज्याचे बदलते स्वरूप व काययके्षत्रामळेु लोकप्रशासनाच्या द्दसद्ाांतातही कालानरुूप बदल 

झाले आहेत. लोकप्रशासनाच्या परांपरागत द्दसद्ाांताचे महत्त्व कमी होऊन नवीन द्दसद्ाांताचे 

महत्त्व वाढले आहे. काळानसुार लोकपसांती, नवलोकनव्यवस्थापनासारख्या नवीन 

सांकल्पना, द्दसद्ाांत वापरले जात आहेत.  

 

लोकप्रशासनाच्या द्दसद्ाांताचा उदय आद्दण द्दवकास प्रामखु्याने १९ व्या शतकानांतर आद्दण 

४० व्या शतकात घडून आला. ल्यथुर गदु्दलक, हेन्री फेयोल, टेलर, मॅक्स वेबर, टाल्टन 

मेयो, चेस्टर बनायडय , सायमन, मॅकगे्रगर, फे्रड रींग्स या द्दवचारवांताांच्या रचनाांमध्ये 

प्रशासनाच्या द्दसद्ाांताचा उल्लेख सापडतो.  

 

प्रामखु्याने द्दसद्ाांत म्हणजे द्दवचारवांताांनी एखाद्या द्दवषयावर केलेले सखोल द्दचांतन. 

वेगवेगळ्या द्दवचारवांताांच्या द्दचांतनातून द्दवद्दवध द्दसद्ाांत आकारास येतात. लोकप्रशासनाच्या 

के्षत्रातही द्दवद्दवध द्दवचारवांताांनी सांघटना, समूहाचा अभ्यास करून द्दसद्ाांताच्या माध्यमातून 

आपले द्दवचार माांडले आहेत.  

 

२.१.३  शास्त्रीय व्यवस्थापन ससद्ाांत  

 

शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांत हा लोकप्रशासनातील एक महत्त्वाचा द्दसद्ाांत आहे. या 

द्दसद्ाांताचा उदय द्दह औद्योद्दगक के्षत्रातील एक अत्यांत महत्त्वाची घटना समजली जाते.   

 

१९ व्या आद्दण २०व्या शतकात ज्ञान, द्दवज्ञान, तांत्रज्ञानाच्या तसेच समाजाच्या अनेक 

के्षत्राांमध्ये क्ाांद्दतकारी पररवतयन घडून आले. शास्त्रीय व्यवस्थापनेच्या के्षत्रातही आमूलाग्र 

क्ाांती घडून आली. या क्ाांतीचा प्रारांभ अमेररकेत झाला. या क्ाांतीमळेु व्यवस्थापनाच्या 

के्षत्रात औद्योद्दगक सांघटनाांच्या व्यवस्थापनातां आमूलाग्र सधुारणा घडून आल्या. पद्दहल्या 

महायदु्ानांतर औद्योद्दगक के्षत्रात साधनसामग्रीची वाढती कमतरता, वाढती स्पधाय आद्दण 

उद्योगाांच्या व्यवस्थापनेतील गुांतागुांत इत्यादींमळेु काययक्षम अशा व्यवस्थापनशास्त्राची गरज 

जाणवू लागली. याच गरजेतून शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांत आकारास आला. अद्दधकाद्दधक 

काययक्षमता व त्याचा पररणाम म्हणून वेळ, साधनाांची बचत याची हमी देत या द्दसद्ाांताने 

व्यवस्थापनाची पनुव्यायख्या करण्याचा प्रयत्न केला. काययपद्तीचे प्रमाणीकरण, कामाच्या 

पररद्दस्थतीत सधुारणा या बाबींबरोबरच एकूण उत्पादकतेसाठी व्यवस्थापक वगायला समान 

रीतीने जबाबदार ठरवणे अशा द्दवद्दवध सधुारणाांद्वारे या द्दसद्ाांताने जनुी व्यवस्थापक - 

कामगार सांबांधावर आधाररत औद्योद्दगक सांबांध मोडीत काढून क्ाांद्दतकारक बदलाांचा प्रस्ताव 

माांडला. शास्त्रीय तांत्रज्ञानाच्या वापराने उद्योगातील उत्पादकता वाढेल पररणामी कामगार, 

कमयचाऱयाांच्या  उत्पतनात वाढ होईल आद्दण त्याांच्यातील सांघषयही कमी होतील. 

व्यवस्थापनाला द्दनद्दितच त्याचा फायदा होईल असा द्दवचार या द्दसद्ाांताने माांडला.  

 

एफ डब्लू. टेलर याांना शास्त्रीय द्दसद्ाांताचे जनक मानले जाते. सांघटनेच्या 

व्यवस्थापनाबाबत अत्यांत शास्त्रशदु् द्दवचार त्याांनी माांडले. परांत ु शास्त्रीय व्यवस्थापन या 
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सांकल्पनेचा वापर प्रथमतः १९१० मध्ये लईु ब्रेद्दण्डस या द्दवचारवांताने केला मात्र टेलरने 

त्याची सवु्यवद्दस्थत स्वरूपात माांडणी केली. टेलरच्या मते व्यवस्थापन हे एक खर ेशास्त्र 

असून, ते सदु्दनद्दित द्दनयम, पद्ती व द्दसद्ाांतावर आधाररत आह.े प्रशासनात, प्रत्येक 

व्यवसायात काम करण्याचा एक सवोत्तम मागय असतो. पररद्दस्थतीचा अद्दधकाद्दधक फायदा 

करून घेण्यासाठी हा सवोत्तम मागय शोधणे हे व्यवस्थापकाचे प्रमखु उद्दिष्ट असले पाद्दहजे. 

प्रशासनात काययक्षमता कशी द्दनमायण करता येईल याचा अभ्यास शास्त्रीय पद्तीने केला 

पाद्दहजे. शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांताला 'टेलरवाद' असेही म्हटले जाते.  

 

टेलरने आपले शास्त्रशदु् द्दवचार ‘A Peace Rate System’ (1895), ‘Shop 

Management’ (1903), ‘Art Of Cutting Metals’ (1906), Principle Of 

Scientific Management’ (1911)  या ग्रांथात माांडले आहते.  

 

टेलरनांतर एस एल काांट, एच इमरसन, द्दगल्ब्रेथ, एस ई थॉमसन, याांनीही व्यवस्थापकीय 

द्दसद्ाांताच्या द्दवकासात योगदान द्ददले आहे.  

 

शास्त्रीय व्यवस्थापन ससद्ाांतचे मखु्य सूत्र:  

 

टेलर व्यवसायाने इांद्दजद्दनयर होते. त्याांनी आपल्या अनभुवाच्या आधार ेशास्त्रीय व्यवस्थापन 

द्दसद्ाांत माांडला. त्याांच्या प्रत्येक कायायत शास्त्रीय दृष्टीकोनाचा समावेश असे. त्याांच्या मते 

व्यवस्थापन हे एक महत्त्वाचे शास्त्र असून, ते सदु्दनद्दित द्दनयम, पद्ती, द्दसद्ाांतावर आधाररत 

आहे. प्रशासनात काययक्षमता कशी द्दनमायण करता येईल याचा अभ्यास शास्त्रीय पद्तीने 

केला पाद्दहजे. एखादे काम करण्याचा सवोत्तम मागय असतो. शास्त्रशदु् तांत्राचा अवलांब करून 

व्यवस्थापकाने तो शोधण्याचा प्रयत्न करावा. अशास्त्रीय पद्तीने काम करण्यापेक्षा 

कामगाराांना अद्दधकाद्दधक स्वायत्तता द्यावी, कामाच्या द्दवद्दवध पिती ठरवून त्यानसुार 

साधनसामग्रीची द्दनवड करावी.  

 

टेलरने आपल्या द्दसद्ाांतात व्यवस्थापनाबरोबरच  सांघटनेच्या कद्दनष्ठ स्तरातील  

श्रद्दमकवगायवरही भर द्ददलेला आहे. त्याांनी श्रद्दमकाांच्या भौद्दतक मानद्दसक सांबांधाांचा अभ्यास 

केला. उच्च औद्योद्दगक क्षमतेचा द्दवकास सांघटनेची काययकुशलता वाढद्दवण्यासाठी टेलरने 

द्दवशेषीकरण, कामाचे प्रमाणीकरण, ताांद्दत्रक क्षमता, द्दववेकशीलता, पूवायनमुान, इ. वर भर 

द्ददला. त्याांच्या मते शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दह एक मानद्दसक क्ाांती असून, मालकवगायला 

अद्दधकाद्दधक लाभ द्दमळवून देण्याबरोबरच श्रद्दमकाांची आद्दथयक सांपतनताही द्दनद्दित करते. 

टेलरचे हे द्दवचार खासगी - सावयजनीक प्रशासनाला लागू होतात.  

 

टेलरचा शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांत तीन गहृीतकाांवर आधाररत आहे.  

१)  शास्त्रशदु् पद्तीच्या वापराने सांघटनात्मक काययप्रणालीचा द्दवकास होऊ शकतो.  

२)  एक चाांगला श्रद्दमक केवळ कायय करणारा श्रद्दमक नसून व्यवस्थापकाच्या आज्ञा, 

सूचनाांचे पालन करणारा श्रद्दमक आह.े  
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३)  प्रत्येक मानव हा 'आद्दथयक मानव' आहे. कारण तो द्दवशेषकरून आद्दथयक घटकाांनी पे्रररत 

होतो.  

टेलरच्या शास्त्रीय व्यवस्थापन ससद्ाांताची आधार / तत्त्व:े  

 

टेलरच्या ससद्ाांत चार तत्त्वाांवर आधाररत आहते.: 

व्यवस्थापन आसि कामाच्या खऱ्या शास्त्राचा सवकास:  

टेलरच्या मते व्यवस्थापन शास्त्र हे काही सदु्दनद्दित द्दनयम, द्दसद्ाांतावर आधाररत असून, ते 

कामगार आद्दण व्यवस्थापक अशा दोघाांनाही फायद्याचे ठरले. टेलर म्हणतो, कोणतेही काम 

करण्याचा सवोत्तम मागय कामगाराला नेमून द्ददलेल्या कामातील प्रत्येक घटकाचे द्दनरीक्षण, 

द्दवशे्लषण करून, त्यासाठी लागणार वेळ द्दवचारात घेऊन शोधता येतो. द्दह काययपद्ती 

अनसुरल्यामळेु काम करण्याची आदशय पद्त कोणती? ते ठरवता येते. हे सांघद्दटत ज्ञान 

म्हणजे 'कामाचे शास्त्र' होय. उत्पादनातून द्दमळणाऱया नफ्याचे लाभ, व्यवस्थापन, कामगार, 

उपभोक्ता याांना समान रीतीने द्दमळाले पाद्दहजे. कामाची शास्त्रीय पद्त व्यवस्थापनाला 

अद्दधकाद्दधक उत्पादन कसे घ्यावे? कमयचारी - श्रद्दमकाांना अद्दधक वेतन प्राप्त करण्यासाठी 

योग्य बनवते. त्यामळेु व्यवस्थापनाला अद्दधकाद्दधक फायदे द्दमळतात.  

 

२) कामगाराांची शास्त्रीय पद्तीने सनवड आसि तयाांच्या सवकासाठी कायााचे प्रसशक्षि:  

टेलरच्या मते, व्यवस्थापनाने कामगाराांची द्दनवड अत्यांत अचूक, शास्त्रशदु्  पद्तीने केली 

पाद्दहजे. ज्याांच्याकडे कायय करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य, गणु, बौद्दद्क - शारीररक क्षमता 

आहे, अशा सक्षम कमयचाऱयाांची द्दनवड व्यवस्थापनाने करावी. द्दनयकु्तीनांतर त्याांच्या 

व्यावसाद्दयक द्दवकासाकररता त्यानां त्याांच्या कायायचे प्रद्दशक्षण द्यावे. व्यवस्थापनाने 

काययप्रद्दशक्षण देऊन त्याांच्या नैसद्दगयक क्षमताांचा द्दवकास करणे, योग्य द्दनवड आद्दण प्रद्दशक्षण 

पद्ती अमलात आणून कामगाराांच्या सवय क्षमता सांबांधीत काम करण्यासाठी आवश्यक गणु 

याांचा मेल बसतो द्दकां वा नाही हे पाहणे व्यवस्थापनाचे उत्तरदाद्दयत्व आह.े तसेच 

व्यवस्थापनाने कमयचाऱयाांना कामाांच्या द्दठकाणी चाांगल्या सदु्दवधा, वेतनशे्रणी द्यावी. 

व्यवस्थापनाने कमयचाऱयाांचे द्दवचार, साधने, मागण्या सेवाशती इ. चा खलु्या मनाने स्वीकार 

करावा.  

 

३) कामाचे शास्त्र आसि कामाचे शास्त्रशुद् पद्तीने केलेली सनवड व प्रसशक्षि याांच्यात 

समन्वय साधि:े  

कामाचे शास्त्र आद्दण प्रद्दशद्दक्षत मनषु्य बाळाच्या आधार ेसांघटना चाांगल्या पद्तीने चालावी 

यासाठी व्यवस्थापन आद्दण कामगार याांच्यात उत्तम समतवय असला पाद्दहजे. टेलरच्या मते, 

उत्तम फळ द्दमळण्यासाठी शास्त्र आद्दण कामगार याांना एकत्र आणले पाद्दहजे. कामगार 

व्यवस्थापनाला सहकायय करण्यास नेहमी तयार असतात परांत ु व्यवस्थापन - कमयचाऱयाांच्या 

एकत्रीकरण, समान यशस्वी वाटचालीकररता मानद्दसक क्ाांती  द्दकां वा पररवतयन घडवून 

आणणे आवश्यक आह.े व्यवस्थापनाने कामगाराांप्रती असलेला दृष्टीकोण बदलणे गरजेचे 

आहे.  
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४) कायााची सवभागिी आसि जबाबदारी:  

टेलर कायय द्दवभागणीच्या बाबतीत व्यवस्थापन आद्दण कमयचारी याांच्यातील समान 

जबाबदारीचे समथयन करतो. टेलरच्या मते, कायायची द्दवभागणी आद्दण जबाबदारी 

सोपद्दवताना द्दनयोजन हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. व्यवस्थापनाने अभ्यास करून कामाची 

मानके ठरद्दवणे आवश्यक आह.े औद्योद्दगक उत्पादकतेची जबाबदारी व्यवस्थापन आद्दण 

कामगार दोघाांचीही समान आह.े औद्योद्दगक कल्याण द्दह दोघाांची सांयकु्त जबाबदारी असून ती 

दोघाांनीही उचलली पाद्दहजे. श्रमद्दवभागणी व कायायच्या द्दवकें द्रीकरणामळेु व्यवस्थापन आद्दण 

कामगार या दोघाांनाही चाांगले फायदे होऊ शकतात, असे टेलरला वाटते.  

 

वरीलपैकी एकही तत्त्व वेगळे करून चालणार नाही. यातील एकही तत्त्व अलग केलॆ तर 

त्याला शास्त्रीय व्यवस्थापन म्हणता येणार नाही.  

 

टेलरच्या शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांताची  खालीलप्रमाणे  साांगता येतील  

* द्दनयोद्दजत शास्त्रशदु् काययपद्तीवर आधाररत द्दसद्ाांत  

*  शास्त्रशदु् तत्थे आद्दण द्दसद्ाांतावर आधाररत द्दसद्ाांत  

*  सांसाधनाांचा योग्य वापर करण्याला  महत्त्व 

*  श्रमद्दवभाजन आद्दण काययद्दवशेषीकरणाला महत्त्व.  

* कायय करण्याच्या योग्य पद्तींवर भर  

* सांघषायपेक्षा सहकायायवर द्दवश्वास  

* सहकायय, सहयोग पूणय कायय, व्यद्दक्तवादाला स्थान नाही.  

*  व्यक्तीच्या काययक्षमता, कला - कौशल्याांचा द्दवकास  

*  व्यवस्थापक - कमयचारी याांचा समतयायी द्दवचार  

*  शास्त्र महत्वाचे अशास्त्रीय प्रद्दक्या नाही.  

 

द्दह सवय वैद्दशष््टये म्हणजे शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांताची ताद्दत्वक चौकट होय.  

 

*टेलरची कायापद्ती:  

शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांत प्रत्यक्षात आणण्यासाठी टेलरने व्यवद्दस्थत अभ्यास करून 

अनेक तांते्र वापरली आहेत. काययपद्तीच्या प्रद्दक्येत सधुारणा घडवून आणण्यासाठी 

कायायत्मक नेततृ्व, कामगाराांची काययप्रद्दक्या, त्याांच्या शारीररक हालचालींचा अभ्यास वेळ 

आद्दण गतीचे अध्ययन, द्दवद्दशष्टीकरण, कामाचे व साधनाांचे प्रमाणीकरण, द्दनयोजन, प्रत्येक 

वस्तूचे मूल्य द्दनद्दित करणारी योजना इ. टेलर म्हणतो, या प्रणाली सांघटनेच्या क्षमता 

सधुारण्यासाठी द्दनद्दितच उपयोगी ठरतील. तसेच त्या दीघयकालीन असतील.  

 

व्यवस्थापक आद्दण कामगाराांचा त्याांच्या कामाकडे, सहकायायकडे आद्दण सवय समस्याांकडे 

पाहण्याचा, त्याांच्या त्याांच्या वतृ्तीत बदल होण्यासाठी एका मानद्दसक पररवतयन क्ाांतीची 

गरज असल्याचे टेलरला वाटते. कामगार आद्दण व्यवस्थापक दोतही व्यक्तींनी लक्षात घेतले 
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पाद्दहजे द्दक, दोघाांचेही द्दहतसांबांध समान असून, ते पस्परद्दवरोधी नाही. दोघाांचाही द्दवकास 

सांघषायऐवजी सहकायायतून होऊ शकतो. मजरुाांनाही अपेद्दक्षत वेतन द्दमळत असल्याने 

अद्दधकाद्दधक कायय करण्याची पे्ररणा त्याांना द्दमळू शकते. त्यातून अद्दधकाद्दधक उत्पादन 

होऊन त्याचा फायदा व्यवस्थापनेला होऊ शकतो. व्यवस्थापनाने कमयचाऱयाांचे 

काययकौशल्य वाढद्दवण्यावर भर द्यावा.  

 

टेलर सचुवतो द्दक, सांघटनेत व्यवस्थापनाने मद्दस्तष्कप्रमाणे कायय करावे. सांघटनेत कामगार 

व व्यवस्थापकाांनी परस्पराांना सहकायय करावे, उत्पादकता वाढद्दवण्यावर भर द्यावा. 

सांघटनात्मक काययक्षमतेत वाढ झाल्यामळेु कामगाराांना अद्दधकाद्दधक चाांगले वेतन देता येईल 

तसेच  चाांगला नफा द्दमळेल अशा पद्तीने सहकायय पूणय वातावरणातून द्दवकास साधला 

जाईल.  

 

२.१.४  ससद्ाांताचे मूल्यमापन   

 

शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांताने लोकप्रशासनाच्या व्याप्ती आद्दण काययके्षत्रात मोलाची भूद्दमका 

बजावली. या द्दसद्ाांताने सते्तचे कें द्रीकरण, उत्तरदाद्दयत्व आद्दण जबाबदारी द्दवभाजनाचे 

राजकारण या गोष्टींपासून लोकप्रशासनाला मकु्त केले. १९०० पासून १९३० या  

काळादरम्यान शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा द्दवचार लोकप्रशासनाचा मखु्य कें द्रद्दबांदू होता. 

लोकप्रशासनाच्या द्दवचारवांताांनी त्याचा खलु्या मनाने स्वीकार केला. या द्दसद्ाांताने सरकारी 

सांघटना, खासगी व्यवसायाांबरोबरच खासगी सांस्थाांमधील अव्यवस्थेपासून मकु्ती देण्याचे 

कायय केले. लोकप्रशासनाच्या के्षत्रात क्ाांद्दतकारी सधुारणा घडवून आणण्याचे कायय या 

द्दसद्ाांताने केले. व्यवस्थापनात नवीन पे्ररणा, चेतना आणण्याचा प्रयत्न केला.  

 

असे असूनही टेलरच्या शास्त्रीय व्यवस्थापन ससद्ाांतावर काही टीका केल्या जातात 

तया खालीलप्रमािे: 

 

१) टेलर प्रमाद्दणत मानद्दसक क्ाांतीची व्यवस्था मालक वगय आद्दण कामगार वगय याांच्यातील 

सांघषय दूर करणारी आद्दण कामगार सांघटनाांची भूद्दमका अनावश्यक ठरवणारी होती. पररणामी 

कामगार सांघटनाांच्या नेत्याांना टेलरच्या तत्त्वज्ञान कामगार सांघटना नष्ट करणारे, 

सौदेबाजीचे तत्व नष्ट करणारे वाटले. यामळेु बेरोजगारी वाढू शकते अशी भीती त्याांना होती.  

 

२) व्यवस्थापक वगाय नेही टेलरच्या तत्वज्ञानाला द्दवरोध केला. कामाची समान द्दवभागणी 

आद्दण जबाबदारी या तत्त्वाांचा  केल्यामळेु व्यवस्थापकाांच्याही कामाचा बोजा वाढला.  

 

३) व्यवस्थापनात उच्चां पदावर बढती द्दमळवण्यासाठी धडपडणाऱया व्यक्तींनीही टेलरच्या 

द्दवचारणा द्दवरोध केला, कारण या द्दसद्ाांतानसुार कमयचाऱयाचे प्रद्दशक्षण आद्दण कामाचे 

मूल्यमापन वररष्ठ आद्दण तज्ञाांकडून व्हावे अशी अपेक्षा टेलर धरतो.  
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४) हा द्दसद्ाांत अद्दत व्यक्ती द्दनरपेक्ष आद्दण मानवीय तत्वाांना दयु्यम मानणारा आहे.  

 

५) वतयनवादी द्दवचारवांताांनी टेलरच्या सवय पद्ती, कामगाराांमधील उपक्मशीलता, त्याांचे 

व्यद्दक्तगत स्वातांत्र आद्दण त्याचा बदु्ीचा वापर आद्दण जबाबदारीची भावना या बाबी त्याज्य 

ठरवल्या.  

 

६) टेलर मनषु्याला द्दववेकशील आद्दथयक प्राणी म्हणतो, तो केवळ श्रमाने अद्दभपे्रररत होतो. 

वास्तद्दवक पाहता त्याने मानवाच्या सामाद्दजक - मानद्दसक तत्त्वाांची उपेक्षा केली आहे.  

 

७) हबयट सायमन आद्दण जेम्स जी. माचय याांनी या द्दसद्ाांताचे वणयन शरीर शास्त्रीय सांघटना  

द्दसद्ाांत असे केले आह.े  

 

८) या द्दसद्ाांतावर केली जाणारी प्रमखु टीका म्हणजे, त्याने मनषु्याची तलुना असामाद्दजक 

मशीनशी केली आह.े त्याने मनषु्याला मशीनचा एक सांलग्न भाग जोडण्याचा प्रयत्न केला 

आहे. हा द्दवचार अव्यवहायय वाटतो कारण मनषु्य म्हणजे एखादे यांत्र नाही.  

 

२.१.५ साराांश 

 

द्दवद्दवध मयायदा असूनही या द्दसद्ाांताने प्रशासकीय द्दवचाराांना आद्दण व्यवस्थापकीय तांत्र 

व्यवहाराला मोठ्या प्रमाणात प्रभाद्दवत केले. लोकप्रशासनाच्या के्षत्रात या द्दसद्ाांताने नवी 

क्ाांती घडवून आणली. या द्दवचाराांनी फ्रातस, जमयनी, इांग्लांड, अमेररका या देशातील 

प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय व्यवहाराांवर आपला प्रभाव पाडला.  

 

२.१.६ आपली प्रगती तपासा  

 

१) टेलरचा शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांत स्पष्ट करा.  

२) एफ डब्लू टेलर याांच्या शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांतावर चचाय करा.  

३) शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांताची तत्त्वे स्पष्ट करा.  

 

२.१.७  सांदभाग्रांथ  

 

१)  अवस्थी आद्दण माहेश्वरी ४००९ आ. लोकप्रशासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, 

आग्रा.  

२)  चक्वती द्दबद्यतु आद्दण चांद प्रकाश, ४०१८, जागद्दतकीकरणातील लोकप्रशासन - 

द्दसद्ाांत आद्दण व्यवहार, सेज प्रकाशन, नवी द्ददल्ली. 

 

***** 
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२.२ नोकरशाही ससद्ाांत - मकॅ्स वेबर 

 

घटक रचना  

२.२.१  उिीष््टये  

२.२.२  प्रस्तावना  

२.२.३  मॅक्स वेबरचा नोकरशाही द्दसद्ाांत  

          अद्दधसते्तचे प्रकार  

         वेबरच्या नोकरशाहीचे वैद्दशष््टये  

        वेबरप्रणीत नोकरशाही प्रद्दतमानावरील टीका  

२.२.४  साराांश  

२.२.५  आपली प्रगती तपासा  

२.२.६  सांदभयग्रांथ  

 

२.२.१ उिीष््टये 

 

१) मॅक्स वेबरच्या नोकरशाही प्रद्दतमानाचा अभ्यास करणे.  

 

२.२.२ प्रस्तावना  

 

आधदु्दनक काळात नोकरशाही हे प्रशासनाचे महत्त्वपूणय अांग समजले जाते. नोकरशाही 

व्यवस्था द्दह प्राचीन काळापासून द्दस्तत्वात असलेली व्यवस्था आह.े लोकप्रशासनात 

नोकरशाहीला जनकल्याण आद्दण द्दवकासाचे प्रमखु साधन मानले जाते. राष्राचा द्दवकास 

घडवण्यासाठी द्दवकासाची काये करण्यासाठी शासनाला नोकरशाहीद्दशवाय दसुरा पयायय 

नाही. राष्राचा द्दवकास हा नोकरशाहीवर अवलांबून असतो. 

 

कोणत्याही शासनव्यवस्थेचे यश हे त्या शासनव्यवस्थेच्या प्रशासद्दनक यांत्रणेवर अवलांबून 

असते. देशाचे शासन बदलते मात्र प्रशासन, प्रशासकीय यांत्रणा कायम राहते. प्रशासकीय 

यांत्रणेची काययक्षमता द्दह त्या यांत्रणेत काम करणाऱया अद्दधकारी - कमयचारी वगायवर अवलांबून 

असते. प्रशासन व्यवस्थेचा हा सेवकवगय सनदी सेवक म्हणून ओळखला जातो. या सनदी 

सेवेचे एक प्रमखु वैद्दशष््टय म्हणून नोकरशाहीचा अभ्यास, द्दवचार करावा लागतो. थोडक्यात 

नोकरशाही हे एक द्दवकासाचे तांत्र, साधन आह.े  

 

नोकरशाही - अथा, व्याख्या:  

नोकरशाहीला इांग्रजीत असे म्हटले जाते. हा शब्द फ्रें च भाषेतील (ब्यरुो) या शब्दापासून 

तयार झाला आहे त्याचा अथय म्हणजे द्दलद्दहण्याचा डेस्क तर (के्सी) हा शब्द ग्रीक भाषेतील 

या शब्दापासून तयार झाला आहे, त्याचा अथय म्हणजे मजबूत, सशक्त होणे, अशा प्रकार े

म्हणजे डेस्क सरकार (मेजावरून चालणार ेसरकार )  
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ब्यरुोक्सी हा शब्द सवयप्रथम १७४५ मध्ये फ्रें च अथयशात्रज्ञ द्दव्हतसेंट डी. गाने याांनी वापरला. 

कालाांतराने हा शब्द जमयन, इांग्रजी भाषाांमध्ये वापरला जाऊ लागला. हळूहळू नोकरशाहीचा 

द्दवकास होऊ लागला. थॉमस कातडुील या द्दवचारवांताने नोकरशाहीला महाद्वीपीय उत्पात 

असे म्हटले. १८९५ मध्ये द्दगटानो मोस्का याांनी द्दलद्दहलेल्या राज्यशास्त्राची तत्त्वे (एद्दलमेंतती 

डी. सायांसा पॉद्दलद्दटका) या नोकरशाहीबिल सद्दवस्तर माांडणी केली. मॅक्स वेबरने 

नोकरशाहीच्या सांकल्पनेला शास्त्रशदु् स्वरूप प्राप्त करून द्ददले.  

 

नोकरशाहीच्या व्याख्या खालीलप्रमािे -  

१) मकॅ्स वेबर - "नोकरशाही म्हणजे द्दनयकु्त केलेल्या कमयचारी वगायचा प्रशासकीय सांच 

होय." 

२) फ्रें च अकादमी शब्दकोश - "प्रशासकीय कायायलयाांचे प्रमखु आद्दण कमयचारी वगय याांचे 

अद्दधकार आद्दण प्रभाव म्हणजे नोकरशाही होय." 

३) सपटर बाऊ - " मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय कायाांना क्मबद् करून सांचद्दलत 

करण्यासाठी द्दवद्दवध व्यक्तींच्या कायाांचे समतवय घडवून आणणाऱया व्यवस्थेला नोकरशाही 

असे म्हटले जाते."  

 

२.२.३ मकॅ्स वेबरचा नोकरशाही ससद्ाांत   

 

सपु्रद्दसद् जमयन समाजशास्त्रज्ञ मॅक्स वेबर याांनी नोकरशाहीसांबांधी शास्त्रशदु् माांडणी केली. 

वेबरपूवी जमयनीत सी. जे. क्ाांस, बोशान द्दवश्वकोष, जे. जे. कोरस आद्दण कालय माक्सय या 

द्दवचारवांताांनी नोकरशाहीचे सैद्ाांद्दतक द्दववेचन केले. त्याांनी नोकरशाहीकडे एका कुशल 

सांघटनेच्या स्वरूपात पद्दहले. नोकरशाहीला एक वैधाद्दनक द्दववेकद्दनष्ठ अद्दधकार प्राप्त करून 

घेणाऱया सांघटना म्हणून पद्दहले. त्याांनी नोकरशाही शब्दाला द्दवद्दवध अथाांपासून मकु्त केले.  

 

कोणत्याही सांघटनेला आपल्या द्दनधाय ररत केलेल्या उद्दद्ष्टाांची पूतयता करण्यासाठी 

नोकरशाहीची गरज भासते. या दृष्टीने सांघटनेसाठी नोकरशाही अद्दनवायय ठरते, या गोष्टींवर 

त्याांनी भर द्ददला आह.े १९४० मध्ये प्रकाद्दशत झालेल्या 'सामाद्दजक आद्दण आद्दथयक 

सांघटनेचे द्दसद्ाांत' या ग्रांथात त्याांनी आपल्या नोकरशाहीच्या आदशय प्रद्दतमानाची चचाय केली 

आहे. त्याांचे हे आदशय प्रद्दतमान आज आधदु्दनक लोकप्रशासनाचा कें द्रद्दबांदू बनले आहे. हे 

आदशय प्रद्दतमान आज जवळजवळ सवय प्रशासकीय सांरचनेत पाहायला द्दमळते.  

 

असधसत्तचेे प्रकार : 

सते्तला अद्दधमातयता द्दमळून द्दतचे रूपाांतर अद्दधसते्तत होते असे गहृीत धरून वेबर याांनी 

अद्दधमातयता द्दमळवण्याचे तीन मूलस्रोत साांद्दगतले आहे. त्यालाच अद्दधसते्तचे प्रकार असेही 

म्हटले जाते.  
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१) पारांपररक असधसत्ता: 

राज्यकत्याांच्या सते्तला लोकाांकडून द्दमळणारी मातयता जेव्हा द्दपढ्याांद्दपढ्याांच्या रूढी, परांपरा 

इत्यादींवर आधाररत असते तेव्हा त्यातून द्दनमायण होणाऱया अद्दधसते्तला पारांपररक अद्दधसत्ता 

म्हणतात. दीघयकालीन रूढी - परांपराांच्या द्दवश्वास आद्दण मातयताांवर द्दह अद्दधसत्ता आधाररत 

असते.  

 

उदा. राजाच्या मतृ्यूनांतर त्याचा राजपतु्र सते्तवर येतो. तो राजा असल्यामळेु प्रजा त्याच्या 

आज्ञा आपल्या द्दहताच्या म्हणून पालन करतात.  

 

४) सदव्यावलयी असधसत्ता:  

जेव्हा सत्ताधारकाजवळ काही द्ददव्य शक्ती आद्दण अलौद्दकक गणु असतात तेव्हा लोक 

त्याच्यावर त्याच्या अलौद्दककतेवर सांपूणय द्दवश्वास ठेऊन त्याच्या आज्ञाांचे द्दनमूटपणे पालन 

करतात. तेव्हा द्ददव्यावलयी अद्दधसत्ता अद्दस्तत्त्वात येते. द्दह अद्दधसत्ता अलौद्दकक 

सत्ताधारकाांजवळ असल्यामळेु त्याला मनाप्रमाणे द्दनणयय घेण्याचे अमयायद स्वातांत्र असते. 

त्याच्या अद्दधसते्तचे मूळ त्याच्या आकषयक व्यद्दक्तमत्त्वात असते.  

 

३) सववेकी - सवसधजन्य असधसत्ता:  

राज्यकते जेव्हा बदु्ीला पटणाऱया द्दनकषाांवर द्दनयमाांनसुार द्दनवडलेले व नेमलेले असतात, 

त्याांच्या सते्तला सांद्दवधाद्दनक वैधाद्दनक अद्दधष्ठान लाभलेले असते तेव्हा त्यातून द्दववेकी - 

द्दवद्दधजतय अद्दधसत्ता प्राप्त होते. यात पदाला अद्दधमातयता द्दमळते, पदावरील व्यक्तीच्या 

व्यद्दक्तमत्त्वाशी द्दतचा सांबांध नसतो प्रत्येक पदाचे अद्दधकार आद्दण कतयव्ये द्दनयमाांच्या आधार े

द्दनद्दित केले जातात. या अद्दधसते्तला दांडशक्तीचा आधार असतो. कायदा मोडणाऱयाला 

कायद्यानसुार द्दशक्षा केली जाते.  

 

द्दववेकी - द्दवद्दधजतय अद्दधसत्ता प्रशासकीय अद्दधकारी - कमयचाऱयाांकडे म्हणजेच 

नोकरशाहीकडे असते केवळ नोकरशाही  

व्यवस्थेत अशा प्रकारची द्दस्थती असते.  

  

वेबरच्या मते पारांपररक आद्दण द्ददव्यवलयी या दोतही अद्दधसत्ताांपेक्षा द्दह अद्दधसत्ता अद्दधक 

सदु्दस्थर असते. ती दीघयकालीन द्दटकणारी असते. नोकरशाही हे सावयद्दत्रक स्वरूपाचे आद्दण 

आधदु्दनक सांघटनाांचा प्रकार असून, ती द्दववेकी - द्दवद्दधजतय अद्दधकारावर अद्दधद्दष्ठत असते. 

आधदु्दनक समाजात कायदा आद्दण सवु्यवस्था द्दनमायण करण्यात तसेच समाजाचे द्दनयांत्रण 

करण्यात नोकरशाही अत्यांत महत्त्वाची भूद्दमका पार पडते. समाजाच्या द्दवकासात 

नोकरशाहीचे कें द्रस्थान लक्षात घेऊन वेबरने सवय प्रकारच्या समाजाांना लागू होईल अशा 

नोकरशाहीच्या सांरचनेची कल्पना माांडली.  

 

      

पारांपररक अद्दधसत्ता द्ददव्यवलयी अद्दधसत्ता द्दववेकी - द्दवद्दधजतय अद्दधसत्ता 
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वेबरच्या नोकरशाहीची वैसशष््टये:  

१)  नोकरशाही सांघटनात्मक चौकटीत काम करते, कमयचारी वगय नोकरशाहीचे सवय काम 

एकद्दत्रत स्वरूपात पार पाडतात.  

२)  नोकरशाही द्दनरांतर कायय करणारी व्यवस्था असून, द्दतचे कायय स्थायी स्वरूपाचे 

असते.  

३)  कायय द्दवभाजन, द्दवशेषीकरण द्दह नोकरशाहीची प्रमखु वैद्दशष््टये आहेत.  

४)  नोकरशाहीची रचना पदासोपां परांपरचे्या तत्त्वावर आधाररत असते. कद्दनष्ठ पदावर 

कायय करणार े कमयचारी आपल्या कायायप्रती, वररष्ठाना उत्तरदायी आद्दण जबाबदारी 

असतात. सांघटनेत आजे्ञक्यय तत्त्वावर कायय चालते. वररष्ठ अद्दधकारी कद्दनष्ठाना आज्ञा 

देतात.  

५)  अद्दधकारी - कमयचाऱयाांची द्दनवड व्यावसाद्दयक गणुवते्तच्या आधार े केली जाते. 

द्दनवडीनांतर अद्दधकारी - कमयचाऱयाांना कायायचे प्रद्दशक्षण द्ददले जाते. पररणामी 

कायायमध्ये ससूुत्रता द्ददसून येते.  

६)  अद्दधकाऱयाांना कामाचा मोबदला म्हणून पैशाांच्या स्वरूपात वेतन द्दमळते. तसेच 

वेळोवेळी वेतनद्दनद्दिती, वेतनवाढ, द्दवद्दवध भते्त, सेवाद्दनवतृ्तीनांतर द्दनवतृ्तीवेतन द्ददले 

जाते.  

७)  नोकरशाहीचे कायय औपचाररकररत्या द्दलद्दखत द्दनयम, सेवाशतीनसुार चालते. 

नोकरशाही आपल्या कायायचे अद्दभलेखद्दह तयार करते.  

८)  द्दशस्तपालन हे नोकरशाहीचे प्रमखु वैद्दशष््टय आहे. अद्दधकारी कमयचाऱयाांकडून 

द्दशस्तपालन न झाल्यास द्दशस्तभांगाची कारवाई केली जाते.  

९)  नोकरशाहीतील कमयचारीवगय तटस्थ वतृ्तीने कायय करतो. शासनात बदल झाला तरी 

प्रशासन कायम राहते. शासनाच्या धोरणाची अांमलबजावणी करताना द्दनयमानसुार 

काये पूणय केली जातात.  

१०) नोकरशाहीत अद्दधकारी - कमयचाऱयाांना वररष्ठ पदावर जाता येईल, अशी सांरचना 

असते. गणुवत्ता सेवाजेष्ठतेच्या आधार ेकमयचाऱयाांना बढती - पदोतनती द्ददली जाते.  

 

वेबरच्या शब्दात साांगायचे झाले तर, अचूकता, स्थैयय, कडक द्दशस्त या सांदभायत नोकरशाही 

अतय कोणत्याही प्रकारापेक्षा शे्रष्ठ असून नोकरशाहीवर द्दवसांबून राहता येते. 

 

सांघटनाांच्या प्रमखुाांना अतय सांबांद्दधत व्यक्तींना पररणामाांचे मोजमाप जवळजवळ अचूकपणे 

करणे नोकरशाहीत शक्य असते. नोकरशाही प्रकार काययक्षमता आद्दण आपल्या कामाच्या 

व्याप्तीसांदभायत सवयशे्रष्ठ ठरतो. तसेच सवय प्रशासकीय कृती प्रत्यक्षात लागू करण्यात 

नोकरशाही औपचाररकदृष््टया सक्षम असते.  
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वेबरप्रिीत नोकरशाही प्रसतमानावरील टीका: 

वेबरच्या नोकरशाही द्दसद्ाांतावर खालील टीका केल्या जातात.  

१)  पदासोपान रचनेमळेु नोकरशाहीत दफ्तरद्ददरांगाई, लालफीतशाही द्दनमायण होते.  

२)  नोकरशाही व्यवस्था औपचाररक आद्दण याांद्दत्रक व्यवस्था आहे, त्यात मानवी सांबांध 

आद्दण अनौपचाररकतेची उपेक्षा केली जाते, कारण नोकरशाहीत सवय काये औपचाररक 

द्दनयमानसुार केली जातात.  

३)  नोकरशाही बऱयाचदा जनतेच्या इच्छा - आकाांक्षा, जनद्दहताच्या द्दवरोधी कायय करते.  

४)  लाचलचुपत, वद्दशलेबाजी, सते्तचा गैरवापर, बेजबाबदारपणाची वतृ्ती, अहांकारी वतृ्ती 

असे अनेक दोष नोकरशाही यांत्रणेत आढळतात.  

५)  नोकरशाही प्रद्दतमान ताठर, लवचीक स्वरूपाचे आह.े रॉबटय मेरटन याांच्या मतानसुार 

द्दनयमानाांच द्दचकटून राद्दहल्याने द्दनयमच अांद्दतम हेतू बनतात. उिीष्ट े मात्र द्दवस्थाद्दपत 

होतात. यातून नोकरशाहीत ताठरता, अलवद्दचकपणा द्दनमायण होतो.  

६)  वेबरचा नोकरशाही द्दसद्ाांत मानवताद्दवरोधी आह.े मनषु्य हा सामाद्दजक प्राणी आहे, 

त्याचे काही द्दहतसांबांध, पूवयग्रह असू शकतात याकडे वेबरने दलुयक्ष केले आहे. म्हणूनच 

नोकरशाही प्रद्दतमान सांघटनेच्या कामकाजाचे एक अपूणय वणयन आह,े अशी टीका 

नोकरशाहीवर केली जाते.  

७)  रॉबटय  पे्रस्थसच्या मते, वेबरप्रणीत नोकरशाहीचे प्रारूप पािात्य सांस्कृतीची द्दनद्दमयती 

असून, द्दवकसनशील देशाांसाठी ते योग्य, उद्दचत नाही. आपला सवाांगीण द्दवकास 

वाढत्या गतीने साध्य करण्यासाठी द्दवकसनशील राष्राांना एका लवद्दचक आद्दण कल्पक 

दूरदृष्टीची गरज असते परांत ु वेबरचे नोकरशाही प्रारूप काटेकोर द्दनयमाांनी बाांधलेले 

असल्याने राष्रचा द्दवकास द्दनयमाांच्या कचाट्यात सापडतो.  

 

२.२.४ साराांश  

 

वेबरच्या नोकरशाही द्दसद्ाांतावर टीका केल्या जात असल्या तरी नोकरशाही सांघटनाांच्या 

रीतसर आद्दण शास्त्रशदु्, पद्तशीर अभ्यासाची सरुुवात वेबरने केली. म्हणून या अभ्यासाचे 

शे्रय त्याला द्ददले जाते. त्यामळेु प्रशासनात व्यावसाद्दयकता द्दवकद्दसत करण्यास मदत झाली. 

सांघटनेच्या तकय शदु् रीतीने प्राप्ती करण्याची आश्वासकता, हमी या द्दसद्ाांताने द्ददली. वेबर 

म्हणतो त्याप्रमाणे "नोकरशाही द्दह एक अशी सामाद्दजक सांरचना आहे, द्दक जी एकदा 

स्थाद्दपत झाली द्दक ती परत नष्ट करणे सवायत कठीण बनते. नोकरशाहीत अनेक दोष असून, 

जगातील कोणत्याही राष्राने ती नष्ट केली नाही. यामधूनच नोकरशाहीची उपयकु्तता, महत्त्व 

द्दसद् होते.  
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२.२.५ आपली प्रगती तपासा  

 

१)  मॅक्स वेबरच्या नोकरशाही द्दसद्ाततावरील द्दवचारव्यूहाची समीक्षा करा.  

२)  मॅक्स वेबरप्रणीत नोकरशाही प्रद्दतमानाचे वणयन करा.  

३)  मॅक्स वेबर याांचा नोकरशाही द्दसद्ाांत स्पष्ट करा.  

 

२.२.६ सांदभाग्रांथ  

 

१)  अवस्थी आद्दण माहेश्वरी २००९ आ. लोकप्रशासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आग्रा.  

२)  चक्वती द्दबद्यतु आद्दण चांद प्रकाश, २०१८, जागद्दतकीकरणातील लोकप्रशासन - 

द्दसद्ाांत आद्दण व्यवहार, सेज प्रकाशन, नवी द्ददल्ली. 

३)  बांग. के. आर, २०१० आ. कमयचारी प्रशासन, द्दवद्या बकु्स पद्दब्लशसय, औरांगाबाद.  

 

 

***** 
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२.३ मानवी सांबांध ससद्ाांत - एल्टन मेयो 

 

घटक रचना  

२.३.१ उिीष््टये  

२.३.२ प्रस्तावना  

२.३.३ मानवी सांबांध द्दसद्ाांत  

        मानवी सांबांध द्दसद्ाांताचा मखु्य गाभा  

        हॉथोन प्रयोग  

        हॉथोन प्रयोगाचे द्दनष्कषय / पररणाम  

        मानवी सांबांध द्दसद्ाांताची तत्त्वे  

        मानवी सांबांध द्दसद्ाततावरील टीका  

२.३.४ साराांश  

२.३.५ आपली प्रगती तपासा  

२.३.६ सांदभयग्रांथ  

 

२.३.१ उिीष््टये  

 

एल्टन मेयो याांच्या मानवी सांबांधाांच्या द्दसद्ाांताची ओळख करून घेणे.  

 

२.३.२ प्रस्तावना  

 

लोकप्रशासनाच्या पारांपररक द्दवचारवांताांनी सरुुवातीच्या काळात लोकप्रशासनाच्या 

सैद्ाांद्दतक जडणघडणीत आपल्या द्दवचाराांनी मोलाची भर घातली. एफ. डब्लू. टेलर याांनी 

शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांत माांडून लोकप्रशासनाच्या के्षत्रात नवी क्ाांती घडवून आणली. 

परांत ु या द्दसद्ाांताने सांघटनेतील केवळ औपचाररक सांबांध, तत्त्वाांना महत्त्व द्ददले. या 

द्दसद्ाांतातील उणीव लक्षात घेऊन एल्टन मेयो याांनी आपला मानवी सांबांध द्दसद्ाांत माांडला. 

त्यात त्याांनी सांघटनेतील अनौपचाररक, मानवी सांबांधाांना महत्त्व द्ददले. प्रस्ततु पाठात आपण 

एल्टन मेयो याांचा मानवी सांबांध द्दसद्ाांत अभ्यासणार आहोत.  

 

२.३.३ मानवी सांबांध ससद्ाांत - एल्टन मेयो   

 

सांघटनेच्या पारांपररक द्दसद्ाांताांना प्रद्दतद्दक्या म्हणून १९३० मध्ये मानवी सांबांध द्दसद्ाांताचा 

जतम झाला. टेलर, हेन्री फेयॉल, मॅक्स वेबर या परांपरागत द्दवचारवांताांनी सांघटनेच्या केवळ 

औपचाररक बाजूवर भर देऊन सांघटनेत मानवीय तत्त्वाांकडे दलुयक्ष केले. या द्दवचारवांताांनी 
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सांघटनेच्या केवळ याांद्दत्रक बाजूांवर लक्ष कें द्दद्रत करून मानवाच्या सामाद्दजक, मानद्दसक 

बाजूांकडे दलुयक्ष केले. पररणामस्वरूप मानवी सांबांध द्दसद्ाांताचा झाला. 

 

मानवी सांबांध द्दसद्ाांताला अनौपचाररक द्दसद्ाांत, आद्दथयक - सामाद्दजक द्दसद्ाांत असेही 

म्हटले जाते. अमेररकन समाजशास्त्रज्ञ एल्टन मेयो हा या द्दसद्ाांताचा जांक मानला जातो. 

त्याने या द्दसद्ाांताला 'वैद्यकीय द्दचद्दकत्सा द्दसद्ाांत' असे म्हटले आह.े  

 

सांघटनेत काययरत असणाऱया लोकाांमध्ये व्यापक स्वरूपाचे अनौपचाररक सांबांध असतात. 

या द्दसद्ाांताचा सांबांध वैधाद्दनक तत्वाांशी नसून नैद्दतक, मानद्दसक तत्वाांशी आह,े असे या 

द्दसद्ाांताचे मखु्य सूत्र आह.े हा द्दसद्ाांत सांस्थात्मक घटकाांपेक्षा मानवी सांबांधाना अद्दधक 

महत्त्व देतो. हा द्दसद्ाांत व्यक्ती आद्दण द्दतच्या अद्दभपे्ररणा याना महत्त्वाचे मानतो.  

 

मानवी सांबांध ससद्ाांताचा मखु्य गाभा:  

१९२० आद्दण १९३० च्या दशकात एल्टन मेयो याांनी मानवी सांबांध द्दसद्ाांत माांडला. या 

द्दसद्ाांताने सांघटनद्दवषयक  द्दसद्ाांतात नवी वैचाररक क्ाांती घडून आली.  

 

असभजात सवचारवांताांनी दुलासक्षत केलेल्या चार घटकाांवर हा ससद्ाांत भर देतो त ेघटक 

म्हिजे  

१)  सांघटना द्दह सामाद्दजक व्यवस्था आहे.  

४)  कामगार द्दकां वा कमयचाऱयाांकडे एक यांत्र म्हणून न पाहता माणूस म्हणून पाहावे.  

३)  सांघटनेच्या एकूण उत्पादकतेत औपचाररक घटकाांबरोबरच अनौपचाररक घटकही 

महत्त्वाचे ठरतात.  

४)  सांघटनेतील कमयचारी आपल्या वैयद्दक्तक नीद्दतमूल्याांपेक्षा सामाद्दजक नीद्दतमूल्याांना 

प्राधातय देतात.  

 

सांघटनेने व्यक्ती म्हणजेच श्रद्दमक आद्दण त्याांच्या सामाद्दजक - मानसशास्त्रीय बाजूांवर लक्ष 

द्ददले पाद्दहजे. मानवी सांबांध श्रद्दमक आद्दण व्यवस्थापन याांच्यातील नैद्दतक, मानद्दसक पैलूांशी 

सांबांद्दधत असतात. सांघटनेने श्रद्दमकाांकडे 'आद्दथयक मानव' या दृष्टीने न पाहता 'सामाद्दजक 

मानव' या दृष्टीने पाहावे. या द्दसद्ाांतानसुार सांघटनाांचे काम कसे चालते? हे समजून 

घेण्यासाठी माणसाच्या बहुद्दमतीय स्वभाव व त्याांच्यातील परस्पर सांबांधाांचे द्दवशे्लषण केले 

पाद्दहजे. हा द्दसद्ाांत औपचाररक सांघटना कशा कायय करतात ? हे समजण्यासाठी 

अनौपचाररक सांबांधाांच्या अभ्यासावर भर देतो. सांघटनेने मानव आद्दण त्याांच्या पे्ररणाांची 

उपेक्षा करू नये, अनौपचाररक सांबांधाांना महत्त्व द्यावे हा या द्दसद्ाांताचा मखु्य गाभा आह.े  

 

हॉथोन प्रयोग:  

हॉथोन प्रयोग हा मानवी सांबांध द्दसद्ाांताचा मखु्य आधार आहे. मेयो याांनी हा दृष्टीकोन 

द्दवकद्दसत करण्यासाठी काही प्रयोग केले त्याला 'हॉथोन अध्ययन' असे म्हटले जाते.  
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अमेररकेतील द्दशकागो येथील वेस्टनय इलेद्दक्रक कां पनीचा हॉथोन कारखाना एक अत्यांत 

प्रगद्दतशील औद्योद्दगक सांस्था होती. कामगाराांना उत्तम वेतन, कामाच्या सकुर वेळा, 

व्यवस्थापन - कामगार याांच्यातील चाांगले सांबांध यासाठी प्रद्दसद् होता. परांत ु१९४० च्या 

सरुुवातीपासून समुार, मयायद्ददत उत्पादकतेच्या समस्येने या औद्योद्दगक सांस्थेस ग्रासले 

होते. कामगाराांना पे्ररणा देऊन, कामाच्या द्दठकाणचे वातावरण चाांगले ठेवूनही सांस्थेला 

मयायद्ददत स्वरूपाचा वाढीव दर द्दमळत असे. अशा पररद्दस्थतीत व्यवस्थापनाने एल्टन मेयो 

आद्दण हावडय द्दबझनेस स्कुल च्या त्याांच्या सहकाऱयाांकडे समस्या द्दनवारणासाठी सांपकय  

साधला. मेयो आद्दण त्याांच्या सहकायाांनी १९४० च्या अखेरीस आद्दण त्यानांतर काही प्रयोग 

केले त्याला 'हॉथोन प्रयोग' असे म्हणतात. या प्रयोगादरम्यान त्याांनी औपचाररक, याांद्दत्रक - 

आद्दथयक मानवाच्या सांकल्पनाांना द्दवरोध करून अनौपचाररक मानवी सांबांधावर भर द्ददला.  

 

हॉथोन प्रयोग काही टप्पप्पयात करण्यात आले. ते खासललप्रमािे  

१) महान प्रकाश योजना प्रयोग: 

हा प्रयोग कारखातयात काययरत श्रद्दमकाांच्या काययक्षमतेवर प्रकाशाचा काय पररणाम होतो? हे 

जाणून घेण्यासाठी करण्यात आला. या प्रयोगात टेद्दलफोन ररलेची जळुवणी करण्याचे काम 

करणाऱया मद्दहलाांची द्दनवड करण्यात आली. या मद्दहलाांना दोन स्वतांत्र खोल्याांमध्ये ठेवण्यात 

आले. कामाच्या द्दठकाणी असलेली प्रकाशयोजना, तेथील तापमान, आदयता, वेतन कामाचे 

तास, द्दवश्राांतीच्या वेळा इ. भौद्दतक बाबींचा उत्पादकतेवर काय पररणाम होतो? हे 

पाहण्यासाठी  काही जाणीवपूवयक बदल करण्यात आले. या मद्दहलाांचे वतयन अांदाज खोटे 

ठरवणारे ठरले. कामाच्या द्दठकाणच्या भौद्दतक बदलाांना अनकूुल - प्रद्दतकूल प्रद्दतसाद 

देण्याऐवजी मद्दहलाांनी उत्पादकतेत सातत्यपूणय वाढ दशयद्दवली. शास्त्रीय व्यवस्थापन 

द्दसद्ाांताने माांडलेल्या आद्दथयक पे्ररणाच्या द्वार े उत्पादनात वाढ करण्याद्दवषयीच्या 

गहृीतकाला खोटे ठरवले.  

 

४) मानवीय असभवृत्ती आसि भावसनक प्रयोग (१९२८ - ३१): 

अभ्यासगटाने मानवीय प्रवतृ्ती, अद्दभवतृ्ती व भावना मलुाखत, सांवादातून जाणून घेण्याचा 

प्रयत्न केला. कामाच्या द्दठकाणची पररद्दस्थती , व्यवस्थापन आद्दण व्यवस्थापनाच्या 

धोरणाांद्दवषयी कामगाराांना काय वाटते? याद्दवषयी त्याांना जाणून घ्यायचे होते. मलुाखतीनांतर 

सांघटनाांच्या असे लक्षात आले द्दक, कां पनीच्या समस्याांद्दवषयी कामगाराांकडून माद्दहती घेऊन 

ती सांकुद्दलत करण्याची पद्त कामगाराांना आवडली. आपल्याला मोकळेपणाने बोलू द्ददले 

जात आह,े आपल्याकडे काही महत्त्वपूणय साांगण्यासारखी माद्दहती आहे, याची जाणीव त्याांना 

झाली. आपल्या सहकाऱयाांशी वागताना, त्याांना समजून घेताना श्रद्दमकाांची नवीन कौशल्य 

आत्मसात केले आहेत. हे गटाला समजले. कामगाराांच्या भावना आद्दण द्दवचार योग्य 

पद्तीने समजून घेतले नाही तर त्याांचे खरे प्रश्न, त्याांच्या भावना, कामाच्या द्दठकाणची 

पररद्दस्थती, त्यातून द्दनमायण होणाऱया समस्या समजून घेणे अडचणीचे ठरले. मानवी 

अद्दभवतृ्ती आद्दण भावनाांचा अभ्यास श्रद्दमक आद्दण व्यवस्थापन दोघाांनाही फायद्याचा ठरतो, 

हे या गटाच्या लक्षात आले.  
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३) बँक वायररांग प्रयोग (१९३१-३४): 

मेयोने हॉथोन कां पनीत केलेला हा शेवटचा प्रयोग होता. तो समूहाच्या वतयनावर आधाररत 

आहे. अभ्यास गटाने अवलोकनाद्वारा समूहाच्या वतयनाचा अभ्यास केला.  

 

औद्योद्दगक उत्पादकतेवर पररणाम करणाऱया मानसशास्त्रीय तत्त्व या प्रयोगाने समोर आणले. 

या प्रयोगात कामगाराांच्या एका गटाला तारा जळुवण्याचे काम देण्यात आले होते. 

कामगाराांचे वेतन सम्पूणय गटासाठीच्या प्रोत्साहनपर योजनेवर आधाररत होते. गटाने द्दकती 

काम केले त्याप्रमाणात प्रत्येक कामगाराला वेतन द्दमळणार होते. टेलरच्या द्दसद्ाांतानसुार, 

कामगाराांनी आद्दथयक प्रोत्साहनाला प्रद्दतसाद देऊन त्यातून उत्पादन वाढणे अपेद्दक्षत होते. 

परांत ुप्रत्यक्षात असे द्ददसले द्दक, कामगाराांनी आद्दथयक मानव म्हणून कायय करण्यास नाकारले.  

आपापसात उत्पादन पातळी मध्यम ठेवण्याचे ठरवले. कामात मोठी वाढ केली द्दकां वा ते 

कमी केले तर आपल्यावर बेकार होण्याची पाळी येईल, अशी भीती त्याांना वाटत होती. या 

प्रयोगादरम्यान असे लक्षात आले द्दक, कामगार स्वतःला एका समूहाचे सदस्य समजत होते 

आद्दण समूहाची म्हणून वागण्याची पद्त प्रस्थाद्दपत करतात. त्यानसुार 'जास्त काम 

करणारा, कमी काम करणारा,' इतराांद्दवषयी घातक माद्दहती वररष्ठाना देणारा ' अशा द्दततही 

प्रद्दतमा कामगाराांनी नाकारल्या.  

 

हॉथोन प्रयोगाचे सनष्कषा / पररिाम:  

१)  मनषु्य एक सामाद्दजक प्राणी नसून, त्याला यांत्राप्रमाणे समजू नये.  

२)  कामाच्या द्दठकाणच्या वातावरणाचा कामगाराांच्या काययक्षमता, मनोबल, उत्पादनावर 

प्रभाव पडतो. त्याला सामाद्दजक - मानद्दसक तत्त्वेही प्रभाद्दवत करतात.  

३) कामगाराांचे उत्पादन वतयन, मनोधैयय इ. वर केवळ आद्दथयक गोष्टींचा प्रभाव पडत नाही, 

तर अभौद्दतक तत्त्वाांचाद्दह प्रभाव पडतो.  

४)  व्यवस्थापनाला कामगाराांचे सहकायय द्दमळवण्यासाठी काययद्दवभाजन, द्दवशेषीकरण 

यापेक्षा सामाद्दजक कौशल्याांची आवश्यकता असते.  

५)  औपचाररक सांबांधाांपेक्षा सांघटनेत अनौपचाररक सांबांध महत्त्वाचे असतात.  

६) श्रद्दमकाांचे व्यवहार, समाधान, उत्पादनातील नेततृ्व, पययवेक्षण पद्ती, सांवाद - 

सहकायायची भूद्दमका सांघटनेत महत्त्वाची ठरते.  

७)  व्यक्ती स्वद्दहताबरोबरच समाजद्दहताचाही द्दवचार करतो.  

८)  व्यवस्थापनाने कामगाराांशी आपलुकीचे सांबांध ठेवले पाद्दहजे.  

 

मानवी सांबांध ससद्ाांताांची तत्त्वे:  

शास्त्रीय व्यवस्थापन द्दसद्ाांतातील आद्दथयक मानवाच्या सांकल्पनेला या द्दसद्ाांताने आव्हान 

द्ददले आद्दण मनषु्याला ' सामाद्दजक मानव' म्हणून सांबोधले. या द्दवचारानसुार प्रत्येक व्यक्ती 

असते, ती समूहाचा एक भाग म्हणून कायय करते. म्हणून श्रद्दमकाांचे वतयन, काये द्दनद्दित 
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करताना समूह आद्दण अतय सामाद्दजक घटकाांचा द्दवचार केला पाद्दहजे. या द्दसद्ाांताची प्रमखु 

तत्त्वे / वैद्दशष््टये खालीलप्रमाणे  -  

 

१) व्यक्ती:  

हा द्दसद्ाांत व्यवस्थापनात व्यक्तीला महत्त्व देतो. प्रत्येक श्रद्दमक आपला दृद्दष्टकोन, द्दवश्वास 

आद्दण जीवनसांमत मागायबरोबर कौशल्य, ताांद्दत्रक कौशल्य, गणुवत्ता इ. च्या आधार े कायय 

करतो.  

 

२) अनौपचाररक सांघटन: 

हा द्दसद्ाांत व्यवस्थापनात, कामाच्या द्दठकाणी व्यक्ती व्यक्तीतील असलेल्या अनौपचाररक 

सांबांधावर भर  देतो. तसेच कायय करताना समूहाच्या सामाद्दजक आयामाांना महत्त्व देतो. 

मनषु्य सामाद्दजक प्राणी असल्याने समहुाद्दशवाय तो राहू शकत नाही. सांघटनेतील 

अनौपचाररक सांबांध द्दह या द्दसद्ाांताची महत्त्वाची देणगी आहे. हे सांबांध श्रद्दमकाांना कायय 

करण्यासाठी पे्रररत करतात.  पररणामी त्याांच्या काययक्षमतेत, उत्पादनक्षमतेत वाढ होते.  

 

३) सौहादापूिा व्यवस्थापन:  

मानवी सांबांध द्दसद्ाांत कामगार आद्दण व्यवस्थापन याांच्यातील सहकायय आद्दण सौहादयपूणय 

सांबांधावर भर देतो. व्यवस्थापनात उच्च पदस्थाांबरोबर कामगाराांचाही सहभाग असला 

पाद्दहजे. व्यवस्थापनाने द्दनणययप्रद्दक्येत कामगाराांना सहभागी करून घेतले पाद्दहजे.  

 

थोडक्यात मानव सांबांध द्दसद्ाांत मानवाला कें द्रद्दबांदू मानतो.  

 

मानवी सांबांध ससद्ान्तावरील टीका: 

मानवी सांबांध द्दसद्ाांत मानवतावादी द्दवचाराांचा समथयक असून, अत्यांत लोकद्दप्रय, द्दसद्ाांत 

आहे, कारण या द्दसद्ाांताने कामगाराांच्या सामाद्दजक द्दवश्वाला महत्त्वाचे मानले, तरीही पीटर, 

एफ ड्रकर, शेपडय, अलेक्स कैरी, लॉरने बेरीज, रौजमैन या द्दवचारवांताांनी त्यावर टीका केली 

आहे.  

 

१)  मानवी सांबांध द्दसद्ाांत हा सांघटनेद्दवषयीच्या चकुीच्या आद्दण अत्यांत सोप्या गहृीतकाांवर 

आधाररत आहे. सांघटनेतील कोणत्याही समस्येचे द्दनराकरण मानवी सांबांध 

कौशल्याच्या आधार ेकेले जाऊ शकते.  

२)  करने बारीजच्या मते, मेयोवाडी श्रद्दमकाांच्या सांघटनाच्या द्दवरोधी आद्दण 

व्यवस्थापकाांची बाजू घेणारे आहेत. त्याांचे अनेक द्दनष्कषय  व्यवस्थापकाांना अनकूुल 

असलेले द्ददसतात.  

३)  मानवी सांबांध द्दसद्ाांत अत्यांत सांद्ददग्ध, कठीण मानसशास्त्रीय पररभाषेत माांडलेला आहे. 

तो सांघटनेचे पयायवरण दूद्दषत करणारा आद्दण प्रशासकीय बाजू स्वतांत्र न मानणारा 

आहे.  

४)  हा द्दसद्ाांत मानवाच्या आद्दथयक आयामाांकडे दलुयक्ष करतो.  
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५)  हॉथोन प्रयोग फक्त अनौपचाररक सांबांधावर भर देतो, काययपद्तीवर नाही.  

६)  हा द्दसद्ाांत व्यद्दक्तगत सांबांधावर अद्दधक भर देतो. वास्तद्दवक पाहता व्यद्दक्तगत सांबांध 

द्दवकद्दसत झाल्याद्दशवाय सामूद्दहक सांबांधाचा द्दवकास होऊ शकत नाही.  

७)  हा द्दसद्ाांत सांघषाांकडे दलुयक्ष सहकायय आद्दण समतवयाला अद्दधक महत्त्वपूणय मानतो. 

टीकाकाराांच्या मते, सांघषयमय सांघटनेला नवसांजीवनी प्राप्त करून देतात, त्यातून 

प्रगतीचे मागय खलेु होतात.  

८)  मानवी सांबांध द्दचरकालीन द्दटकणारे नसतात. स्थळ - काळ पररद्दस्थतीनसुार ते 

बदलतात.  

९)  या द्दसद्ाांतातून कायय -सांस्कृतीचा द्दवकास होऊ शकत नाही.  

 

२.३.४ साराांश   

 

या द्दसद्ाततावर टीका होत असल्या तरी या द्दसद्ाांताने परांपरागत द्दसद्ाांतातील अनेक 

उद्दणवाांमध्ये सधुारणा प्रशासकीय द्दसद्ाांताला नवीन आकार, द्ददशा देण्याचे कायय केले. 

सामाद्दजक गरज आद्दण व्यवसायाची मानवी बाजू यावर भर देऊन व्यवस्थापनातां क्ाांती 

घडवून आणली. त्यानांतर लोकप्रशासनामध्ये मानसशास्त्रीय आद्दण सामाद्दजक घटकाांच्या 

अभ्यासाला सरुुवात झाली.  

 

२.३.५  आपली प्रगती तपासा   

 

१) एल्टन मेयो याांचा मानवी सांबांध द्दसद्ाांत स्पष्ट करा.   

२) एल्टन मेयोच्या मानवी सांबांध द्दसद्ाांताांची चचाय करा.  

३) मानवी सांबांध द्दसद्ाांताची चचाय करा.  

 

२.३.६ सांदभाग्रांथ  

 

१)  अवस्थी आद्दण माहेश्वरी ४००९ आ. लोकप्रशासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आग्रा.  

२)  चक्वती द्दबद्यतु आद्दण चांद प्रकाश, २०१८, जागद्दतकीकरणातील लोकप्रशासन - 

द्दसद्ाांत आद्दण व्यवहार, सेज प्रकाशन, नवी द्ददल्ली. 

 

 

***** 
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घटक ३  

सघंटनचेी मूलभूत तत्त्व ेअणि णसद्धंत 

३.१ सघंटनेची तत्व ेव णसद्धंत 

घटक रचनध  

३.१.१  उद्दिष्ट े

३.१.२  प्रस्तावना 

३.१.३ पदसोपान   

३.१.४ अद्दधकार प्रदान  

३.१.५  कें द्रीकरण व द्दवकें द्रीकरणः कें द्रीकरण व द्दवकें द्रीकरण वैद्दिष्टे,  गणु व दोष 

३.१.६  साराांि / द्दनष्कषष  

३.१.७  प्रश्न                 

३.१.१ ईणिष्ट े(Objective) 

१)  प्रिासकीय सांघटनेची तत्व व द्दसद्ाांत अभ्यासणे 

२)  पदसोपान द्दसद्ाांन्ताचे प्रिासन व्यवस्थेतील महत्व द्दवचारात घेणे 

३)  प्रिासकीय व्यवस्थेतील सांघटनेची तत्व व द्दसद्ाांताचे मूल्यमापन करणे 

३.१.२ प्रस्तधवनध (Introduction) 

कोणत्याही सांघटनेला आपली ध्येये आद्दण उद्दिष््टये साध्य करण्यासाठी काही तत्वे व 

द्दसद्ाांताचा द्दस्वकार करावा लागतो. व्यवस्थापन िास्रज्ञानी व द्दवचारवांतानी सांघटनेच्या 

द्दवद्दवध तत्वे व द्दसद्ाांताची माांडणी केली आहे. परत ु द्दवचारवांतात तत्वाांच्या बाबतीत 

एकवाक्यता द्ददसून येत नाही तरी सांघटनेची काही द्दवद्दिष्ट द्दसद्ाांत सवषसामान्य आहेत. प्रो. 

एल.डी. व्हाईटने म्हटल्याप्रमाणे तत्वे म्हणजे कायष करण्यासाठी सूचना म्हणून द्ददलेले द्दनयम 

असतात. होन्री फेयौलने सांघटनेची अनेक तत्वे साांद्दगतली आहेत. सांघटनेची तत्वे म्हणजे 

एक पररद्दचत सत्य असून ती द्दसद् झालेली आहेत. जे. डी.मनुी याांनी Principles Of 

Organisation या ग्रांथात सांघटनेच्या द्दसद्ाांताची व्यवद्दस्थत व िास्रिदु् माांडणी केली 

आहे. ल्यूथर गकुने सांघटनेची एकूण दहा तत्वाांचा उल्लेख केला आहे. द्दवलोबी याांच्या मते 

इतर सामाद्दजक िास्राप्रमाणे लोक प्रिासनात सामान्य व्यवहारात उपयोगी पडणार ेकाही 

द्दसद्ाांत असतात. जयाांचे पालन करणे प्रिासकीय कायषक्षमतेसाठी आवश्यक असते. 

द्दप्रफनर याांनी सांघटनेसांबांधी पढुील द्दसद्ाांत साद्दगतले आहेत. पदसोपान, उत्तराद्दयत्व, 

कायाषनसुार द्दवभाजन, द्दनयांत्रणाचे के्षत्र, समन्वय, कमषचारी, अथष, लाईन आद्दण स्टाफ 

इत्यादी 

प्रिासकीय द्दसद्ाांताचे केवळ ज्ञान असून चालणार नाही तर प्रचद्दलत पररद्दस्थतीत 

द्दववेकानसुार त्याांचा उपयोग करणे माद्दहती पाद्दहजे. 
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३.१.३ पदसोपधन (Hirachy) 

३.१.३.१ प्रस्तधवनध (Itroduction): 

पदसोपान हे सांघटनेचे अत्यांत महत्वाचे तत्व आहे. सांघटना ही िासकीय असो द्दकां वा 

खाजगी त्यामळेु पदरचना आवश्यक असते. प्रिासकीय सांघटनेत कायष करणाऱ्या अनेक 

व्यद्दिमध्ये कायाषचे वाटप करून अद्दधकार व जबाबदारीचे वाटप करून पदरचना करणे 

आवश्यक असते. पदसोपान या तत्वाचा द्दस्वकार लेबर, फेयौल, गदु्दलक, उद्दपषक, मनेु आद्दण 

ररले याांनी परुस्कार केला आहे. सांघटनेमळेु अनेक व्यिी एकत्र येवून सांघटना स्थापन 

करतात. त्याांची पदे द्दनद्दित करावी लागतात व त्या आधार ेसांघटनेची रचना केली जाते. 

३.१.३.२ पदसोपधन ऄर्थ व व्यधख्यध (Meaning and Definition) 

पदसोपान या तत्वाला द्दवद्दवध नावाने सांबोधले जाते. अद्दधकारपद परांपरचेा द्दकां वा पदरचनेचा 

द्दसद्ाांत असे म्हणतात. हेन्री फेयौल याांनी ब्रदु्दमक सारवली (Scalas chain) तर मनेु आद्दण 

ररले याांनी ब्रदु्दमक प्रद्दिया (ScalarProcess) असे सांबोधले आहे. द्दपरॅद्दमड पद्ती, 

उतरांडीची पद्ती ही सवष नावे पदसोपान या तत्वाची आहेत. 

व्यधख्यध  (Definition): 

१.  झो. एल. डी व्हधइट :- पदसोपान म्हणजे सावषद्दत्रक स्वरुपाचे असे तत्व की, जयामळेु 

सांघटनेच्या रचनेत द्दिखरापासून ते तळापयंत जबाबदारीच्या स्तरानसुार वररष्ठ-कद्दनष्ठ 

याांचे सांबांध द्दनद्दित केले जातात. (Hierarchy Consists in the universal 

application of the superior subordinate relationship through a number 

of levels of responsibility reaching from the top to the bottom of the 

structure.) 

२. जे. डी. णमलेट :- जया द्दठकाणी द्दनरद्दनराळ्या व्यिीच्या प्रयत्नाांना एकद्दत्रत गती द्ददली 

जाते. तेथे अद्दधकार परांपरा असते. (Hierachy is where by efforts of 

many different individuali are geared together) 

३. ऄलथ लॅर्म :- ”अद्दधकारपद परांपरा म्हणजे कद्दनष्ठ व वररष्ठ व्यिीची शे्रणीबद् 

स्वरूपात एक व्यवद्दस्थत सांघटना होय.” (Hierachy is an orderst strudure 

or interior superior beings in an ascending scate.) 

४. जे. डी. मनुे ”सांघटनेत कायाषचे द्दवभाजन करून सत्ता व जबाबदारी यानसुार वररष्ठ ते 

कद्दनष्ठ अिा पायऱ्या द्दनमाषण केल्या जातात म्हणून या पद्तीला िमपद्ती असे 

म्हणतात.” 

५. जे. एम. णिफ्नर  ” सत्ता आद्दण जबाबदारीचे सतु्र जेव्हा पढेु आद्दण पाठीमागे एका 

सतु्रात आबद्दद्त होतील. जयाचा पाया अद्दधक द्दवस्ततृ व िीषाषवर सांकुचन असेल 

त्याला पदसोपान म्हणतात (There should be an hierarchy or scales process 

on the lines of authority and responsibility running up and onwards 
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through the several leavels with a board base at the bottom and a 

single head on the top) 

पदसोपधनधचे स्वरूप व रचनध (Nature and structures):  

 
 

पदसोपानाचे स्वरुप व रचना वरील आकृतीवरून स्पष्ट होते. कोणत्याही सांघटनेची कल्पना 

एका द्दपरदे्दमडसारखी केली जाते. अ हा सांघटनेचा वररष्ठ  द्दकां वा प्रमखु अद्दधकारी आहे. ब-१ 

व ब-२ हे त्यापेक्षा कद्दनष्ठ अद्दधकारी, क-१ व क-२ व क-५ हे लगतचे कद्दनष्ठ अद्दधकारी व 

ड-१, ड-२, ड-५, ड-४ हे त्यापेक्षा कद्दनष्ठ अद्दधकारी होत . सांघटनेची रचना पदरचनेच्या 

द्दसध्दाांताप्रमाणे केली आहे. प्रत्यक्ष कायाषमध्ये अद्दधकार व द्दनयांत्रण अ पासून सरुू होते. अ 

ब वर ब क वर तर क ड वर द्दनयांत्रण ठेवीत असतो. तसेच ड क ला क ब ला व ब अ ला 

कायाषसाठी जबाबदार असतात. प्रत्येक अद्दधकाराांवर असलेल्या प्रत्येक व्यिीस जबाबदारी 

व द्दनयांत्रण अिा दहुेरी भूमीका पार पाडावी लागते.सांघटनेतील कद्दनष्ठ स्तरावर कायष 

करणाऱ्या कमषचाषरी व अद्दघकारी याांना द्दनयांत्रणाचे कायष करावे लागत नाही. सांघटनेत एखादा 

आदेि, माद्दहती व हुकुम अ ने द्ददल्यास िमािमाने तो ड-१ ते ड-४ पयंत पोहचद्दवला 

जातो. द्दकां वा ड ला काही माद्दहती द्यायची झाल्यास परत त्याच िमाणे अ पयंत पोहचद्दवली 

जाते. अिाप्रकार ेकायष व द्दनयांत्रणाची साखळी सांघटनेत असते. 

पदसोपधन प्रकधर (Types of Hierarchy): 

पदसोपान प्रद्दियेचे द्दप्रफनर व िेरवूड याांनी खालील प्रकार नमदु केले आहेत. 

१) कधयधथत्मक पदसोपधन (Job Task Hierarchy): 

सांघटनेत प्रत्येक कमषचाऱ्याला द्दनद्दित स्वरुपाचे कायष करावे लागते. अथाषत पदसोपानाांतील 

स्थान कतषव्यानसुार द्दनद्दित होते. सांधटनेत श्रमद्दवभाजनाचे तत्व अांद्दगकारलेले असते.  
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२) श्रिेीवर अधधररत पदसोपधन (The Hierachy of Ranks): 

या द्दसध्दाांतानसुार प्रिासनातील व्यिीच्या पदाला आद्दधक महत्त्व द्ददले जाते. पदानसुार 

शे्रष्ठत्व व कद्दनष्ठत्व द्दनद्दित होते. शे्रणीवर आधाररत पदसोपान व्यिीचा दजाष, वेतन, 

द्दविेषाद्दधकार याकडे द्दविेष लक्ष देते. शे्रणीवर आधाररत पदसोपान सैद्दनकी सांघटेत 

आढळून येतो.  

५) कौशल्यधवर अधधररत पदसोपधन (The Hierachy of skills): 

जयावेळी सांघटनेत इतर घटकापेक्षा कौिल्यला प्राधान्य देऊन व्यिीचे सांधटनेतील स्थान 

द्दनद्दित केले जाते. तेव्हा त्यास कौिल्याचे पदसोपान असे म्हणतात. द्दनयोजन, जनसांपकष , 

समन्वय इत्यादी कामासाठी द्दविेष प्रिासकीय कौिल्य लागते. प्रिासनात ही काये 

करणारा सामान्य द्दविेषण प्रिासक म्हणून ओळखला जातो. 

४) वेतनधवर अधधररत पदसोपधन (Pay Hierachy): 

वेतनशे्रणीच्या आधारावर पदसोपान तत्वाची द्दनद्दमषती केली जाते. जबाबदारीचे प्रमाण वाढले 

की वेतनदेखील िमानसुार वाढते. वेतनावर आधाररत पदसोपानची द्दनद्दमषती करण्यासाठी 

प्रद्दिक्षण, अनभुव व द्दविेष योग्यता ठेवण्यास कायषकारी वगष लागतो. वेतनाचा िम 

सांघटनेच्या तळाकडे कमी होत जातो व द्दिखराकडे अद्दधक असतो. 

पदसोपधनधच्यध णसद्धंतधचे गिु/ िधयदे (Merits): 

१) कधयथ व जबधबदधरीचे योग्य वधटप: 

कोणत्याही देिात व काळात लहान, मोठ्या िासकीय अिासकीय सांघटनेत या द्दसद्ाांताचा 

अवलांब केला जातो. कायष व जबाबदारीचे योग्य वाटप केल्याद्दिवाय सांघटनेचे कायष 

व्यवद्दस्थत चालणार नाही. 

२) एकधत्मतध व कधयथक्षमतध:  

अद्दधकार व जबाबदारीचे वाटप झाल्यामळेु कायाषत एकात्मता व कायषक्षमता द्ददसून येते. 

प्रत्येकाचे अद्दधकार व कायषके्षत्र ठरवून द्ददलेले असल्यामळेु प्रत्येकजन आपले कायष 

व्यवद्दस्थत पार पाडतो. 

३) अदेशधची एकतध: 

आदेिाची एकता हे पदसोपानाची महत्वाची द्दविेषता आहे. प्रत्येक व्यिीचे स्थान द्दनद्दित 

केले जाते. कोणी कोणास आदेि द्यावेत हे स्पष्ट केलेले असते. त्यामळेु कद्दनष्ट कमषचाऱ्याला 

वररष्ठाांकडून आदेि द्दमळतात. 

४) ऄणधकधर व जबधबदधरीची जधिीव: 

आपल्या कामात टाळाटाळ करून आपली जबाबदारी द्दकां वा आपले काम दसुऱ्या व्यिीवर 

टाकणे. अिा प्रवतृ्तीस पदसोपान तत्वामळेु आळा बसतो. आपल्या अद्दधकार व 

जबाबदारीची जाणीव प्रत्येकाला असते. 
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५) नेतृत्व: 

पदसोपानाच्या िीषषस्थानी असणारा व्यिी सांपूणष सांघटनेला नेततृ्व प्रदान करीत असतो. 

द्दनयमानसुार नेततृ्व करण्याची जबाबदारी त्याची असते. 

६) संबंध स्पष्टतध: 

सांघटनेतील व्यिी-व्यिीचे सांबांध या द्दसद्ाांतामळेु स्पष्ट केले जातात. त्यामळेु गैरसमज व 

गुांतागुांत वाढत नाही. 

७) समन्वय:  

पदसोपान प्रणालीद्वार े सांघटनेत समन्वय स्थापन करणे सेपे जाते. कारण प्रत्येकाला 

आपआपले अद्दधकार व कायांचे वाटप केले जाते. तसेच त्याांच्या स्थानाची द्दनद्दिती असते. 

८) सुचनध व अदेशधंचध णनणित क्रम: 

सूचना व आज्ञा या द्दनद्दित िमाने प्रत्येकास कळद्दवल्या जातात. त्यामळेुदेखील कायषक्षमता 

वाढीस लागते. सांघटनेच्या द्दनयोजन कायाषत गोंधळ होत नाही. 

पदरचनेच्यध णसद्धंतधचे दोष (Demerits): 

१) दप्तर णदरगंधइ: 

सांघटनेतील प्रत्येक कायष द्दकां वा माद्दहती ही िमािमाने होत असल्यामळेु दप्तर द्ददरांगाई होते 

व द्ददरांगाईमळेु अकायषक्षमता वाढीस लागते. पदसोपान तत्वाच्या मागाषने फाइल्सचा प्रवास 

फारच लाांबद्दवला जातो. फाइल्सचा प्रवास सरळ आसत नाही. यात मोठ्या प्रमाणात 

कालापण्यय होतो. द्दवलांबामळेु जनतेत असांतोष वाढतो. 

२) लधलिीतशधही:  

प्रिासनातील द्दवलांब आद्दण दीघष प्रद्दिया यामळेु प्रिासनातील लालफीतिाहीस प्रोत्साहन 

द्दमळते. सांघटनेचे स्वरूप गुांतागुांतीचे होते. 

३) णनयमधंचे कधटेकोर पधलन :  

पदसोपान पद्तीत द्दनयमाांचे पालन प्रत्येकाला आपापल्या स्तरावर काटेकोरपणे करावे 

लागते. द्दनयमाांना बगल देता येत नाही. पररणामी कायाषत ताठरता येतो. 

४) श्रषे्ठ-कणनष्ठपिधची भधवनध: 

या तत्वाचा महत्वाचा दोष सांघटनेतील अद्दधकारी व कमषचाऱ्यात शे्रष्ठ-कद्दनष्ठपणाची भावना 

वाढीस लागते. पररणामी सांघटनेतील वातावरण दूद्दषत होते. 
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५) सरळ कृतीलध वधव नधही: 

पदसोपान तत्वाचा मोठा दोष म्हणजे कद्दनष्ठ कमषचाऱ्याला वररष्ठाांिी थेट सांपकष  साधता येत 

नाही. द्दबनाद्दवलांब कामे झाली तरच जनतेला फायदा द्दमळू िकतो. या तत्वामळेु सरळ 

कृतीला वाव द्दमळत नसल्याने अनेक समस्या द्दनमाषण होतात. 

६) अणर्थक खणचथक पद्ती: 

पदसोपान पद्ती अद्दधक खद्दचषक आहे. पैसा, वेळ आद्दण श्रम या तीन्ही गोष्टींचा अनावश्यक 

खचष होत असल्याचे आढळते 

७) मधनवी संबंधधकडे दुलथक्ष: 

पदसोपान व्यवस्था याांद्दत्रक आद्दण औद्योद्दगक सांबांधावर आधाररत असते. त्यामळेु मानवी 

सांबांध व भावनाांचा कोणतेही स्थान प्राप्त होत नाही. सांपूणष सांघटनेला याांद्दत्रकी स्वरुप प्राप्त 

होते. 

पदसोपधन वैणशष्ट े(features of Hierarchy): 

१) पदसोपानात पदाच्या महत्वानसुार सत्ता सोपद्दवली जाते. 

२) अद्दधकाराचे द्दवभाजन द्दवद्दवध स्थानावर झाले आहे. 

३) परसोपाना आदेिाचे पालन केले जाते. 

४) अद्दधकार व जबाबदारीचे वाटप केलेले असते. 

५) सांघटनेचे नेततृ्व प्रमखु अद्दधकाऱ्याकडे असते. 

पदसोपधनधचे महत्व (Importance of Hierarchy): 

१) पदसोपानाचे हे तत्व सारयू म्हणून नव्हे तर साधन म्हणून उपयोगात आणले जाते. 

साधनाचा उपयोग करुन घेण्यावर अवलांबून असतो. या तत्वाचे प्रिासकीय महत्व 

अनन्यसाधारण आहे. 

२) प्रिासकीय सांघटनेचे व्यापक उदद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने पदसोपानासारखे दसुरे 

तत्व द्दकां वा साधन नाही.  

३) आदेि, सूचना, वतृाांत इत्यादी बाबी वररष्ठाकडून कद्दनष्ठाकडे आद्दण कद्दनष्ठाकडून 

वररष्ठाकडे प्रवाद्दहत होण्याचा एकमेव मागष म्हणजे पदसोपान होय. 

४) या िद्दमक प्रद्दियेतून प्रिासकीय नेततृ्व द्दनमाषण होत असते  

५) पदसोपान या तत्वाद्वार ेद्दनयांत्रण उत्तम प्रकार ेठेवता येते. 

हने्री िेयॉल यधंची गँग प्लंक व्यवस्र्ध (Fayol’s Gang Plank): 

पदसोपानातील दप्तर द्ददरांगाई दोष दूर करण्यासाठी हेन्री फेयॉल याांनी ”पूल व्यवस्था 

Gang plank  ही उपाययोजना साांद्दगतली आहे. 
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पदसोपान द्दस्थतीत सांघटनिैलीत अ हा सवष शे्रष्ठ अद्दधकारी होय. सांघटनेचा तो प्रमखु आहे 

फेयॉलच्या उपाययोजनेनसुार वररष्ठ-कद्दनष्ठ सरळ सांपकष  साधण्याचे अद्दधकार असावेत. जसे 

ब-१ चे ब-२ िी सांबांध प्रस्थाद्दपत करू िकेल. अद्दधकाराचे पदभ्रमण चालू राहते. यालाच 

अद्दधकाराचे योग्य मागाष ने होणार ेसांसचेुन होय. 

णनष्कषथ व सधरधंश प्रधत्यणक्षक ईपयोग (Practical usage): 

पदसोपान व्यवस्थेत अद्दधकाराचे प्रकरीकरण, पररमाजषन, पररक्षण हे दरद्ददविीच्या 

प्रिासकीय घटनाांवर आधाररत होय. आलष लाथमच्या मते वररष्ठ अद्दधकारी सांघटनेचे उद्दिष्ठ 

साध्य करण्यासाठी अद्दधकार रूपी वतृ्तीचे पररमाजषन दयु्यम अद्दधकाऱ्यामाफष त करून 

घेतात. दयु्यम अद्दधकारी शे्रष्ठीच्या आदेिाचे पालन करतो.कारण त्याला सवषशे्रष्ठ प्रगल्भ 

ज्ञान प्राप्त होते. या ज्ञानाचा फायदा भद्दवष्यातील बढती झाल्यास त्याचा फायदा त्याला 

होतो. बऱ्याच वेळेला वररष्ठ अद्दधकाऱ्याला कायांची उकल न झाल्यास दयु्यम सहकारी 

अद्दधकाऱ्याांच्या सहअनमुतीनसुार कायाषची पूतषता करतो. द्दनग्रोच्या मतानसुार सांघटन हे 

सांरचनेपेक्षा शे्रष्ठ आहे. आद्दण त्याचे कायाषत्मक प्रिासन सांबांध सांघटनेसाठी शे्रयस्कर होय. 

३.१.४ ऄणधकधरप्रदधन (Delegation) 

सांघटनेचे कायष व्यवद्दस्थत व सरुळीत पार पाडण्यासाठी अनेकदा वररष्ठ अद्दधकाऱ्याला द्दकां वा 

व्यवस्थापकाला आपल्या वरील अद्दधकाराांपैैैकी काही अद्दधकार दसुऱ्या कद्दनष्ठ पदावरील 

अद्दधकाऱ्याला द्यावे लागतात. या प्रद्दियेला अद्दधकार प्रदान द्दकां वा प्रदत्त अद्दधकार असे 

म्हटले जाते. 
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व्यधख्यध  (Definition): 

१)  जे डी. मनुेः  ‘‘वररष्ठ व्यिीकडून कद्दनष्ठाला सोपद्दवण्यात आलेले अद्दधकार म्हणजे 

अद्दधकारप्रदान होय. ” (Deleation is the devolution of authority by a 

superior person to his agent or subordinate. Subject to his supervision 

and control) 

२) टेरी : ‘‘एका प्रिासकीय घटकाकडून द्दकां वा सांघटनेकडून दसुऱ्या घटकाला द्दकां वा 

सांघटनेला प्रदान केलेले अद्दधकार म्हणजे अद्दधकारप्रदान होय.” .“ (Delegation 

means conferring authority from one executive or organizational unit 

to another) 

५) मूरः ‘‘अद्दधकारप्रदान म्हणजे इतरावर कामे सोपद्दवणे आद्दण ते करण्याकररता त्याांना 

अद्दधकार देणे.” (Delegation means assing work to others and giving 

theme authority to do it.) 

ऄणधकधरप्रदधन प्रणक्रयध (process of  Delegation): 

अद्दधकारप्रदान प्रद्दियेत तीन घटक महत्वपूणष असतात. अद्दधकार, जबाबदारी व 

उत्तरदाद्दयत्व हे वररष्ठ कद्दनष्ठामध्ये महत्वाचे सांबांध द्दनमाषण करतात. कद्दनष्ठाला अद्दधकार व 

जबाबदारी सोपद्दवली जाते. तर कद्दनष्ठ वररष्ठाप्रती उत्तरदायी राहून आपल्यावर टाकलेली 

जबाबदारी पार पाडत असतो. 

 

 ऄणधकधर प्रदधनधची (Features): 

१) दैनांद्ददन स्वरुपाची, साचेबांद स्वरुपाची कामे कद्दनष्ठ अद्दधकाऱ्याांना पदत्न 

अद्दधकाऱ्याद्वार ेसोपद्दवली जातात. त्यासाठी आवश्यक अद्दधकार व द्दनणषयक्षमता द्ददली 

जाते. 
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२) पयषवलण, द्दनयांत्रण, जबाबदारी व देखरखे वररष्ठ अद्दधकारी स्वतःकडे ठेवतो. 

३) अद्दधकारप्रदान वररष्ठाकडून कद्दनष्ठाकडे अथवा तत्सम अद्दधकाऱ्यात असू िकते याला 

उध्वषगामी अद्दधकार प्रदान म्हणतात. कद्दनष्ठाकडून वररष्ठाकडे अथवा समान स्थरीय 

याला अधोगामी अद्दधकारप्रदान अथवा समान स्थरीय अद्दधकारप्रदान म्हणतात. 

ऄणधकधरप्रदधनधची अवश्यकतध व गरज (Need of Delegation): 

१) कद्दनष्ठ अद्दधकाऱ्याांना भद्दवष्यातील जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी तयार करणे. 

२) अद्दधकारप्रदान केल्यामळेु प्रिासकीय सांघटनेची कायषक्षमता, कुिलता आद्दण 

प्रभावात्मकता वाढते. 

५) प्रिासकीय सांघटनेत अनेकता धोरणाांची अमलबजावणी करताना स्थद्दनक पररद्दस्थती 

द्दवचारात घेवून द्दनणषय घ्यावे लागतात. त्यासाठी अद्दधकारप्रदान करणे गरजेचे असते. 

४) अद्दधकारप्रदानामळेु सांघटनेत प्रभावी द्दनयांत्रण करणे िक्य होते. 

५) अद्दधकारप्रदानामळेु के्षद्दत्रय अद्दधकाऱ्याांना द्दनणषय घेणे िक्य होते. कामे जलद गतीने 

होतात. 

ऄणधकधर प्रदधनधचे प्रकधर (Types of Delegation): 

द्दकती प्रमाणात आद्दण किा प्रकार ेअद्दधकार प्रदान केले आहेत यावरून अद्दधकारप्रदानाचे 

चार प्रकार पडतात. 

१) पूिथ णकंवध अंणशक (Fuller Partial Delegation): 

जेव्हा सांपूणष अद्दधकार दसुऱ्याकडे द्ददले जातात. त्यास पूणष अद्दधकार म्हणतात. तेव्हा 

वररष्ठाची आज्ञा द्दकां वा आदेि घेणे जरूरी असते त्यास आांद्दिक अद्दधकारप्रदान म्हणतात. 

२) णवनधऄट णकंवध ऄटीसह (Unconditional or conditional delegation): 

अद्दधकार प्रदान करताांना काही अटी परवानगी द्दकां वा द्दनयांत्रण लावले जावू िकतात. द्दकां वा 

द्दवनाअट स्वतांत्रपणे कायष करण्याचे पूणष अद्दधकार द्ददले जावू िकतात. 

५) औपचधररक णकंवध ऄनौपचधररक (Formal or Informal delegation): 

द्दलद्दखत घटना, द्दनयम द्दकां वा आदेि याांच्या आधार े द्ददले जाणार े अद्दधकारप्रदान हे 

औपचाररक स्वरूपाचे असते तर परांपरा, चालीररती द्दकां वा प्रघाताच्या आधार े मौद्दखक 

आदेिाप्रमाणे द्ददले जाणार ेअद्दधकारप्रदान अनैपचाररक स्वरूपाचे असते.  

४) प्रत्यक्ष णकंवध ऄप्रत्यक्ष : (Direct or Indirect delegation) 

ऄणधकधरप्रदधनधचे तत्वे णकंवध णसद्धंत (Principls of Delegation): 

अद्दधकारप्रदानाचे तत्व अद्दधक प्रभावी होण्यासाठी खालील तत्त्वे द्दकां वा द्दसद्ाांत लक्षात घेणे 

आवश्यक असते. 
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१) आद्दधकारप्रदान स्पष्ट आद्दण लेखी स्वरूपात असावा. 

२) अद्दधकार प्रदान पदद्दसद् व जबाबदारी अद्दधकाऱ्याला देण्यात यावे. 

३) कद्दनष्ठ अद्दधकारी जेवठ्या समथषपणे वापर करू िकतो. तेवढेच अद्दधकार प्रदान 

करावेत. 

४) अद्दधकार प्रदान सयुोग्य, द्दनयोजन करून आद्दण व्यवद्दस्थत अांमलात येतील अिाप्रकार े

द्यावेत. 

५) जयाांना अद्दधका द्ददले जातात. त्याांच्याकडून पद्तिीर अहवाल मागवून घ्यावा. 

६) सांघटनेत द्दनयम व कायषपद्ती स्पष्ट असावी. 

७) अद्दधकारप्रदान केलेल्या अद्दधकाऱ्यास प्रद्दिक्षण देण्यात यावे. 

८) अद्दधकार प्रदान केलेल्या कमषचाऱ्यास पद व जबाबदारी ची जाणीव असावी. 

ऄणधकधरप्रदधनधचे िधयदे / गिु iegCe (Advantages & Delegations): 

१. प्रमखु अद्दधकाऱ्याच्या जबाबदारीचे अद्दधकार प्रदान झाल्यामळेु तो धोरणात्मक 

कामाला वेळ देवू िकतो. 

२. इतर कमषचाऱ्याांचा जबाबदारीची जाणीव व्हावी. त्याांना प्रद्दिक्षण द्दमळावे या करीत हे 

तत्त्व फायद्याचे आहे. 

३. अद्दधकार प्रदानामळेु द्दनणषय जलद गतीने घेतले जातात.. 

४. अद्दधकारी व कमषचाऱ्यात नेततृ्व गणुाांचा द्दवकास होतो. 

ऄणधकधरप्रदधन प्रणक्रयेतील ऄडर्ळे / मयधथदध (Limitation): 

अ) सांघटनात्मक अडथळे (Organizational Limitation)  

१. सांघटनेत सदु्दनद्दित कायषपद्ती व द्दनयमाांचा अभाव. 

२. प्रभावी समन्वय आद्दण सांसधुन साधनाांचा अभाव 

३. सांघटनेचा आकार व द्दवस्तार मोठा असणे. 

४. सांघटनेत कतषव्ये व जबाबदारीची अस्पष्ट वाटणी. 

ब) वैयणिक ऄडर्ळे (Personal Limitations): 

१. वररष्ट पदावरील नेततृ्व करणाऱ्या अद्दधकाऱ्याांमध्ये नको तेवढा अहांभाव असतो. 

इतराांना अद्दधकार द्ददल्यास तो योग्य प्रकार े काम करू िकणार नाहीत याची द्दभती 

वाटते. 

२. अनेक अद्दधकाऱ्याांना अद्दधकार प्रदान कसे करावे द्दकती अद्दधकार प्रदान करावें याची 

माद्दहती असते. 

३. प्रभावी व यिस्वी नेततृ्वाच्या व्याख्येत अद्दधकारप्रदान बसत नाही.  
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णनष्कषथ (Conclusion): 

उपद्दधकारप्रदान सतत बदलत असतात. त्याांचे नेहमी अवलोकन केले पाद्दहजे. बदलती 

पररद्दस्थती व कमषचारीवगाषबरोबर अद्दधकारप्रदान बदलतात. मोठ मोठ्या सांघटनामध्ये 

मोठ्या प्रमाणावर अद्दधकारप्रदानाची व्यवस्था केली जाते. त्याचबरोबर द्दनयांत्रण, सांसूचन, 

समन्वय, दखरखे आद्दण अहवाल याांची आखणी प्रभावीपणे केली जाते. त्यामळेु अद्दधकार 

प्रदान वापरले जातात. 

३.१.५ कें द्रीकरि व णवकें द्रीकरि (Centralization & 

Decentralization) 

आधदु्दनक सरकारपढेु कें द्रीकरण व द्दवकें द्रीकरण हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राष्राचे अद्दथषक 

द्दनयोजन, देिाची मजबूत सांरक्षण व्यवस्था तसेच राष्रीत एकात्मता साधावयाच्या म्हणजे 

कें द्रीकरणाद्दिवाय दसुरा उपाय नाही. या उलट लोकिाही अद्दधक बळकट करावयाची 

असेल तर स्थाद्दनक स्वायतते्तला प्रोत्साहन द्यावयाचे असेल तर द्दवकें द्रीकरण आवश्यक 

ठरते. थोडक्यात कोणत्याही सांघटनेचे स्वरूप द्दनद्दित करताना कें द्रीकरण आद्दण 

द्दवकें द्रीकरण या दोन तत्वाांचा ताळमेळ बसवावा लागतो. 

ऄर्थ व व्यधख्यध (meaning and definition): 

१)  व्हधइट - ‘‘िासनाच्या कद्दनष्ठ स्तरापासून वररष्ठ स्तराकडे प्रिासकीय सते्तचे 

स्थानाांतर होण्याच्या प्रद्दियेला कें द्रीकरण असे म्हणतात. त्याच्या द्दवरुद् प्रद्दियेला 

द्दवकें द्रीकरण असे म्हटले जाते.’’ 

२)  हने्री िेयॉल :  सांघटनेतील कद्दनष्ठ अद्दधकाऱ्याांच्या भूद्दमकेचे महत्त्व कमी करणारी 

प्रत्येक बाब म्हणजे कें द्रीकरण होय व सांघटनेतील कद्दनष्ठ अद्दधकाऱ्याांच्या भूद्दमकेचे 

महत्त्व वाढद्दवणार ेप्रत्येक कायष म्हणजे द्दवकें द्रीकरण होय.’’ 

५)  ऄवस्र्ी व मधहशे्वरी : ‘‘ कें द्रीकरण म्हणजे सवोच्च द्दठकाणी अद्दधकाराांचे एकत्रीकरण 

व द्दवकें द्रीकरण म्हणजे अनेक व्यिी द्दकां वा घटकाांमध्ये अद्दधकाराांची वाटणी होय. 

थोडक्यात कें द्रीकरण व द्दवकें द्रीकरण हे तत्त्व अद्दधकार व जबाबदारीिी द्दनगडीत असतो. 

‘द्दवकें द्रीकरण म्हणजे अद्दधकार व जबाबदारी याांचे व्यिी व घटनाांमध्ये वाटप होते. 

कें द्रीकरि अणि णवकें द्रीकरि णनणित करिधर ेघटक (Factor): 

प्रिासकी सांघटना द्दकती प्रमाणात कें द्दद्रत अथवा द्दवकें द्रीत असावी हे द्दनद्दित करणार ेप्रमखु 

चार घटक आहेत. 

१. जबाबदारीचा घटक : Factor of Responsibility. 

२. प्रिासकीय घटक : Administrative Factor 

३. कायाषत्मक घटक : Functional Factor 

४. बाह्य घटक : External Factor 
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कें द्रीकरिधचे वैणशष्ट े(Features of centralisation): 

१. प्रिासकीय सत्ता एका द्दठकाणी कें द्रीत झालेली असते. 

२. प्रिासनातील सवष घटकाांना कें द्रीय सते्तकडून आदेि प्राप्त होतात व सवष घटक कें द्रीय 

सते्तला जबाबदार असतात. 

३. प्रिासनातील द्दवभागीय कायाषलयाांना स्वायत्तता मळेुच नसते. त्याांना प्रत्येक 

कायाषसाठी कें द्रीय कायाषलयावर अवलांबून रहावे लागते. 

४. केवळ आदेिाांचे पालन करणे हे कद्दनष्ठाांचे कतषव्य असते. 

५. प्रमखु प्रिासक सवष कायाषसाठी जबाबदार असल्यामळेु तोच जनतेला उत्तरदायी 

असतो. 

णवकें द्रीकरिधचे वैणशष्ट:े 

१. द्दवकें द्रीकरणामळेु कद्दनष्ठाांना प्रिासकीय कायाषसांबांधी अद्दधकार प्राप्त होतात.  

२. द्दनणषय घेण्याचे अद्दधकार स्थाद्दनक स्तरापयंत पोहोचतात. 

३. धोरणात्मक द्दनणषय कें द्रीय पातळीवर घेतले जातात. परांत ुअांमलबजावणीचे द्दनणषय इतर 

पातळीवर घेतले जातात. 

४. कायाषच्या द्दवभाजनाचे तत्त्व द्दस्वकारले जातात. त्यामळेु अनेक द्दवभाग व उपद्दवभाग 

द्दनमाषण केले जातात. 

५. द्दवकें द्रीकरणाच्या प्रद्दियेत स्थाद्दनक लोकाांचा सहभाग असतो. 

६. द्दवकें द्रीकरणामध्ये केवळ नेततृ्व कें द्राकडून केले जाते तर सवष काये प्रिासकीय द्दवद्दवध 

घटकाांतून पार पाडली जातात. 

कें द्रीकरिधचे गुि व दोष (Merits and demerits):  

iegCe (Merits):  

१. सवष प्रिासकीय सांस्थावर कें द्रीय अद्दधकाऱ्याांचे प्रभावी द्दनयांत्रण असते त्यामळेु प्रिासन 

कायषक्षम राहते. 

२. सांपूणष प्रिासकीय सांघटना कें द्राद्वार ेद्दनद्दित केलेले धोरण आद्दण द्दसद्ाांत या नसुाकाषयष  

करीत असतात. त्यामळेु िासनात सलुभता द्दनमाषण होते. 

३. कें द्रीकरणामळेु राष्रद्दहताच्या दृष्टीने राष्रीय द्दनयोजन करता येते. 

४. कें द्रीकरणामळेु प्रिासकीय सांघटना स्थाद्दनक राजकीय व्यिीच्या प्रभावापासून मिु 

होतात. 

५. कें द्रीकरणामळेु द्दवद्दवध द्दवभागात समन्वय प्रस्थापीत करता येतो. 

दोष (Demerits): 

१. प्रिासकीय कायाषचे सवष आदेि मखु्य कायाषलयाांकडून येतात त्यामळेु द्दनणषय लवकर 

होत नाहीत. ही पद्ती दप्तर द्ददरांगाईला पोषक आहे.  
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२. कें द्रीय अद्दधकाऱ्याांनी घेतलेले द्दनणषय स्थाद्दनक दृट्या चकुीचे द्दकां वा हानीकारक 

असतात. 

३. स्थाद्दनक अद्दधकाऱ्याांना कें द्रीय अद्दधकाऱ्याांचे आदेिाांचे पालन करावे लागते. त्यामळेु 

त्याांच्यात उत्साह कायम राहत नाही. 

४. या पद्तीमळेु नवीन प्रयोग करण्यास वाव आसत नाही. 

५. कें द्रीय अद्दधकाऱ्याांचे द्दनयांत्रण के्षत्र व्यापक व द्दवस्ततृ असल्याने स्थाद्दनक 

कायाषलयाकडे दलुषक्ष होते. 

णवकें द्रीकरिधचे गुि व दोष (Merits and demerits of Decentralization): 

गुि (Merits): 

१) द्दवकें द्रीकरणामळेु कें द्रीय सते्तवरील कामाचा भार कमी होतो. पररणामी कें द्रीय सत्ता 

महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष परुवू िकते. 

२) स्थाद्दनक घटकाांचा व के्षत्रीय प्रिासकाांना कायष करण्याची व प्रश्न सोडद्दवण्याची सांधी 

द्दमळते. 

३) लोकिाही व्यापक आद्दण वास्तवीक बनते. 

४) द्दवकें द्रीकरणामळेु कद्दनष्ठ अद्दधकारी व कमषचारी याांना अद्दधकार व जबाबदारी प्राप्त होते. 

त्यामळेु उत्तम प्रिासक द्दनमाषण करण्यास मदत होते. 

५) द्दवकें द्रीकरणामळेु  प्रिासनाच्या प्रत्येक घटकात स्पधाष द्दनमाषण होवून प्रिासन स्वच्छ 

व कायषक्षम होते. 

दोष (Demerits): 

१) द्दवकें द्रीकरणामळेु प्रिासनात समन्वय करणे कठीण जाते ह्यामळेु प्रिासनातील 

एकात्मता नाद्दहिी होते. 

२) द्दवकें द्रीकरणामळेु प्रिासकीय घटकाांवर द्दनयांत्रण ठेवणे कठीण जाते व प्रिासनात 

गुांतागुांत  द्दनमाषण होते. 

३) काही प्रिासकीय कायाषत द्दवकें द्रीकरण करणे धोक्याचे असते. उदा. अांदाजपत्रक तयार 

करणे, सांरक्षणाची काये इ. 

४) जेवढे प्रिासनाचे घटक तेवढा जास्त खचष अद्दधक असतो. 

५) देिाच्या सरुद्दक्षततेसाठी, राष्रीय एकात्मता, राजकीय ऐक्य आद्दण प्रिासकीय 

कायषक्षमतेसाठी सिि कें द्राची आवश्यकता असते. त्यादृष्टीने केद्रीकरण व्यवस्था 

उपयिु ठरते. 

३.१.६ सधरधशं / णनष्कषथ (Conclusion)  

भ्रष्टाचार, वद्दिले बाजी,  लाचलचुपत इत्यादी दोष दोन्ही प्रकारात कमी अद्दधक प्रमाणात 

आढळतात. त्याचप्रमाणे आद्दथषक काटकसर, प्रभावी जनसांपकष  जबाबदारीची जाणीव, 

कायषक्षमता या गणुाांचा द्दवकास दोन्ही पद्तीत होवू िकतो. त्यामळेु प्रिासकीय सांघटनेसाठी 

यापैकी कोणतेही एक तत्व स्वीकरता येणार नाही. प्रिासकीय सांघटनेसाठी दोन्ही तत्त्वे 
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महत्त्वपूणष आहेत. कोणतीही सांघटना द्दवकें द्रीकरणच्या तत्त्वावर उभारली जावू िकत नाही. 

आधदु्दनक प्रिासनात दोन्ही तत्त्वाांचाद्दस्वकार केलेला द्ददसून येतो. दोन्ही तत्त्वाांची उपयिुता 

स्थल, काल, आद्दण पररद्दस्थतीनसुार बदलत जाते. त्यामुळे तत्त्वाचे दोष दूरकरून त्याांचे 

गणुग्रहण करून प्रिासकीय सांघटना अद्दधकाद्दधक दोषरद्दहत बनद्दवली जावी. पररणामी 

प्रिासकीय उिेि साध्य करता येईल.  

उपरोि स्पष्ट दिषद्दवलेल्या द्दनष्कषष व साराांिानसुार असे स्पष्ट होते की पदसोपान पद्तही 

अद्दतिय जनुी व परुातन काळापासून कायषरत आहे. आधदु्दनक काळात सापेक्ष 

पररद्दस्थतीनसुार बदल केले आहेत. यात लोकिाही प्रदान राष्रात केलेला द्ददसून येतो. 

भारत, फ्रान्स, इांग्लांड व चीन या राष्राचा समावेि होता. या नसुार प्रिासकीय पद्तीनसुार 

तत्त्वतः काही गणु व दोष आहते. अमेररकेची प्रिासकीय व्यवस्था सांघराजयात्मक व पररदृढ 

आहे. तर भारताची पररवतषनीय आहे. 

३.१.७ प्रश्न (Questions) 

१) पदसोपान अथष व व्याख्या साांगून पदसोपानाची रचना व प्रकार स्पष्ट करा. 

२) पदसोपान या तत्त्वाचे गणु व दोष साांगा. 

३) अद्दधकारप्रदान प्रद्दिया व प्रकार साांगा. 

४) अद्दधकार प्रदानाची वैद्दिष्टे द्दलहा. 

५) कें द्रीकरण व द्दवकें द्रीकरणाची सांकल्पना स्पष्ट करा. 

६) कें द्रीकरण व द्दवकें द्रीकरणाच्या गणु-दोषाांचे तलुनात्मक अभ्यास करा. 

 

 

***** 
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३.२ ऄणभप्ररेिध णसद्धतं ईगलस ् मकॅग्रेगर 

प्रस्तधवनधः 

उगलस मॅकगे्रगर याांचे व्यवस्थापन द्दसद्ाांताच्या माांडणी करणाऱ्या द्दवचारवांतात महत्त्वूप्ण 

स्थान आहे. त्याांच्या व्यवस्थापकीय द्दवचाराांनी व्यवस्थापनाची कला व द्दवज्ञान यावर 

व्यापक अिा स्वरूपाचा प्रभाव पडल्याचे द्ददसून येते. मॅकगे्रगर याांचा जन्म सांयिु राजय 

अमेरीकेत झाला. मॅसाच्यसेुटस इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) येथे ते औद्योद्दगक 

सांबांध या द्दवषयाचे प्राध्यापक होते. मानवी प्रवतृ्ती व मानसिास्त्र या द्दवषयाांचे ते गाढे 

अभ्यासक होते. अद्दभपे्ररणेच्या के्षत्रात त्याांनी मास्लो याना आपला गरुू मानले होते. त्यानी 

आपल्या X  आद्दण Y  द्दसद्ाांताच्या आधार े व्यवस्थापनाच्या के्षत्रात मोठ्या प्रमाणावर 

द्दवस्ततृ द्दवचार जगासमोर माांडले. वयाच्या ५८ व्या वषी त्याांचे द्दनधन झाले. 

मकॅग्रेगर यधंचध X अणि  Y  णसद्धंत : 

इ. स. १९६० मध्ये मॅकगे्रगर याांनी 'The Human side if Enterprize' नावाचा ग्रांथ 

द्दलहीला. या ग्रांथात त्याांनी व्यवस्थापनासांबांधी अमूल्य द्दवचार माांडले व याच ग्रांथात त्याांनी 

व्यवस्थापनाच्या के्षत्रातील प्रद्दसद् अद्दभपे्ररणेचा X DeeefCe Y द्दसद्ाांत माांडला. 

अद्दभपे्ररणा ही व्यवस्थापनाचे रृदय आहे. कोणत्याही प्रकारच्या सांघटनेत आपली द्दनधाषरीत 

केलेली ध्येये, उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सांघटनेत कायषरत कमषचाऱ्याना अद्दभपे्ररीत करणे 

खूप आवश्यक असते. एल्टन मयो या द्दवचारवांताच्या गद्ददषच्या सांकल्पना (रबेल 

हायपोथेद्दसस) या सांकल्पनेच्या पे्ररणेतूनच मॅकगे्रगर याांनी आपला X  DeeefCe  Y द्दसद्ाांत 

स्पष्ट केला. मॅकगे्रगर च्या मते मानवी वतषनाचा पवुाषनमुान लागला जाऊ िकतो. आपण 

आपल्या द्दनयांत्रण करण्याच्या क्षमतेत सधुारणा करून व मानवाची प्रवतृ्तीचा आपण अांदाज 

बाांध ुिकतो असे त्याांचे मत होते. मानवाच्या सांघटनेतील वतषनावर सांघटनेतील कायषद्दस्थती, 

कमषचाऱ्याचे अांतगषत सांबांध इ. बाबीचा प्रामखु्याने प्रभाव पडत असतो असे द्दवचार त्यानी 

आपल्या अद्दभपे्ररणेद्दवषयीच्या द्दसद्ाांतात स्पष्ट केलेले आहेत. मॅकगे्रगर याांच्या मते कें द्रीकृत 

द्दनणषय, पदसोपान व कायाषचे बाह्य द्दनयांत्रण ह्या पारांपारीक परांपरागत सांघटनेच्या मानवी 

तत्त्वाच्या आधार ेमानवाचा व्यवहार द्दनयांद्दत्रत होत असतो. याच द्दसद्ाांताला ते अद्दभपे्ररणेचा 

X  द्दसद्ाांत असे म्हणतात. 

X णसद्धंतधची वैणशष्ट:े 

मॅकगे्रगर याांनी X द्दसद्ाांताची काही प्रमखु वैद्दिष्टे पढुीलप्रमाणे स्पष्ट केलेली आहेत. 

१) कधयधथची ऄरुची : 

द्दसद्ाांत X नसुार सांघटनेतील बहुताांि कमषचाऱ्यामध्ये कायाषबिल आवड नसलेली द्ददसनु 

येते. व्यिीबिलची नकारात्मक द्दवचारसरणी ही कायष करू नये असे वाटते. काम न 

करण्याच्या प्रवतृ्तीमळेु सांघटनेतील कायष व जबाबदारी टाळायाची प्रवतृ्ती वाढीस लागते. 
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यामळेु केवळ द्दिस्त व कायदा द्दनयमाच्या आधारचे अनिुासन, द्दिक्षाचा मागाषनेच कायष 

केल्या जाऊ िकते असा X  हा द्दसद्ाांताचा द्दवचार आहे. 

२) महत्वधकधंक्षध कमी, ईत्तरदधणयत्व स्वीकधरण्यधस ऄसमर्थतध व णनदेशनधलध महत्त्व:  

X द्दसद्ाांतानसुार सांघटनेतील कमषचाऱ्यात महत्त्वकाांक्षा कमी नाममात्र द्दकां वा नसल्याची 

द्ददसून येते. तसेच कमषचारी उत्तरदाद्दयत्व द्दकां वा जबाबदारी स्वीकारण्यास असमथषता 

दिषद्दवत असतो व सांघटनेत काम करीत असाना वरीष्ठाकडून आलेल्या आदेि/द्दनदेिन 

मान्य करणे या मध्येच आपली धन्यता आहे असे मानतो. 

३) संघटनधत्मक समस्यध सोडणवण्यधसध ी रचनधत्मक क्षमतेची कमतरतध: 

X द्दसद्ाांतानसुार सांघटनेतील कमषचाऱ्यात सांघटनात्मक समस्या सोडद्दवण्यासाठी 

सजृनात्मक क्षमता व प्रश्नाांकडे सकारात्म भावनेतून उत्तर िोधण्याची क्षमता असणे 

आवश्यक असते. 

४) शधरीररक व सुरक्षधत्मक अवश्यकतध आतरधवर ऄणभप्ररेिध: 

मानवाच्या सवाषत द्दनम्नस्तरीय गरजा त्या िारीररक व सरुक्षात्मक असतात. X 

द्दसद्ाांतानसुार या गरजाांची पूतषता करण्यासाठी कमषचाऱ्याना अनिुाद्दसत, दांद्दडत करणे, 

द्दिक्षा देणे या बाबीनाच खूप महत्त्व द्ददले जाते. 

५) क ोर णनयंत्रि व दंण्डः  

X द्दसद्ाांतानसुार कमषचाऱ्यात कायष व जबाबदारी द्दस्वकारण्यासाठी अद्दनच्छा द्ददसून येत 

असल्यामळेु त्याांना दांद्दडत, द्दिक्षा देऊनच कायष करून घेतल्या जाऊ िकते असे या 

द्दवचारधारदे्वार ेस्पष्ट होते. 

अिा प्रकार े मॅकगे्रगर याांची X द्दसद्ाांताची द्दवचारधारा ही मानवाच्या नकारात्मक प्रवतृ्ती 

द्दनरािावादी बाजू समोर व मोडण्यात आलेली द्ददसून येते. 

X द्दसद्ाांताच्या माांडणीनांतरही मॅकगे्रगर सतत प्रयोग करीत राहीले. खरच मानवीवतषन X 

द्दसद्ाांताच्या आधार े द्दनद्दित सांघटनेची ध्येय व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नकारात्मक 

भावनाच उपयिु आहे काय ? यावर द्दवचार करून त्यानी आपले सांिोधन चालूच ठेवले व 

मानवी व्यवहार व अद्दभपे्ररीत करून सकारात्मक भावनेतून व चाांगल्या व्यवहारातून 

सांघटनेची ध्येये व उद्दिष्टे साध्य करता येतात. या द्दवचारधारलेा त्याांनी Y द्दसद्ाांत असे 

स्पष्टीकरण केले. 

मकॅग्रेगरचध Y णसद्धंत: 

Y द्दसद्ाांत हा X द्दसद्ाांताच्या वैकद्दल्पक द्दसद्ाांताचा द्दवकास आहे. यामध्ये मानवी व्यवहार 

सकारात्मक गोष्टीने अद्दभपे्ररीत केला जाऊ िकतो असे मॅकगे्रमरचे मत आह.े  

उग ्लस मॅकगे्रगर यानी Y द्दसद्ाांताची काही वैद्दिष्टे पढुीलप्रमाणे स्पष्ट केलेली आहेत. 
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१) कधयथ करि ेखेळण्यधआतके स्वधभधणवक अह े: 

X द्दसद्ाांताच्या अगदी द्दवरुद् Y द्दसद्ाांत आहे. Y द्दसद्ाांतानसुार कायष करणे इतके 

स्वाभाद्दवक आहे की खेळणे, आरामकरणे या कृती मानव जेवढ्या सहजपणे करतो अगदी 

त्याप्रमाणे सांघटनेत कमषचाऱ्याला कायष करणे आहे असे Y द्दसद्ाांताचे द्दववेच आहे. व्यिीना 

आराम करण्याने जयाप्रमाणे आनांद द्दमळतो अगद्दद त्याचप्रमाणे कायष केल्यामळेु आनांद 

द्दमळतो. 

२) अत्मणनयंत्रि: 

सांघटनेची ध्येये व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आत्मद्दनयांत्रण आवश्यक आहे. आत्मद्दनयांद्दत्रत 

व्यिी सांघटनेची ध्येय साध्य करण्यासाठी अद्दधक अद्दभपे्ररीत होत असतो. 

३) समस्यध सोडणवण्यधसध ी ईच्च सृजनधत्मकतधः 

द्दसद्ाांत Y असे मानतो की, कमषचाऱ्यात, सांघटनेच्या समस्या सोडद्दवण्यासाठी उच्च 

स्तराची सजृनात्मता असते. ही सजृनात्मकता लोकसांख्येच्या स्वरूपात द्दवस्तारीत होत 

जाऊन ही सकारात्मक धारणा सांघटनेच्या समस्या सोडद्दवण्यासाठी उच्च सजृनात्मकता 

द्दवकद्दसत करण्याचे सकारात्मक कायष करते.  

४) ऄणभप्ररेिध सवथ अवश्यकतधसध ी: 

द्दसद्ाांत X नसुार अद्दभपे्ररणा फि िारीररक व सरुक्षात्मक आवश्यकताची पूतषता केली 

जाते. भ ्द्दसद्ाांतानसुार द्दनम्नस्तरीय  गरजाबरोबर उच्च स्तरीय गरजा सामाद्दजक सन्मान, 

आद्दण आत्मद्दवशे्लषणाची गरज याद्वारहेी कमषचाऱ्याना अद्दभपे्ररीत केले जाऊ िकत नाही तर 

अनौपचारीक साधनाद्वारहेी कमषचाऱ्याना अद्दभपे्ररीत केले जाऊ िकते. 

५) स्वयंणनदेशन व रचनधत्मकतध: 

द्दसद्ाांत Y नसुार कमषचाऱ्याना योग्य प्रकार े अद्दभपे्ररीत केले तर त्याना स्वांयद्दनदेिन व 

रचनात्मक मागाषद्वार ेअद्दधक कायषप्रवण करता येऊ िकते. 

६) ईत्तरदधणयत्व /जबधबदधरी स्वीकधरिेः 

कमषचाऱ्याला कायष करण्यासाठी चाांगले कायषवातावरण द्दनमाषण केले तर तो जबाबदारीची 

स्वीकार करतो व सांिोधनाच्या  माध्यमातून ती द्दवकद्दसत करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. 

कमषचारी स्वइच्छेने जबाबदारीचा स्वीकार करीत असतो.  

अिा प्रकार े मॅकगे्रगरच याांची X आद्दण Y द्दसद्ाांत हा सांघटनेतील कमषचाऱ्याना अद्दभपे्ररीत 

करून सांघटनेची ध्येय व उद्दिष्ट साध्य करता येतात. 

मकॅ क्लॅलंडचध ऄणभप्ररिेचध णसद्धंतः 

मॅक क्लॅउांडच्या मते गरजाची व्यिी माांडणीच्या आधार े अद्दभपे्ररणेचा द्दसद्ाांत माांडला. 

त्याांनी अद्दभपे्ररणेसाठी तीन प्रकारच्या गरजा व्यिीला पे्रररत करीत असतात असे मत 
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माांडले. ते एक मानसिास्त्रज्ञ होते. त्याांनी आपल्या द्दवद्दवध प्रयोगाच्या आधार े मानवी 

वतषनाचा द्दचद्दकत्सकपणे अभ्यास करून सांिोधनाअांती द्दनष्कषष माांडून आपला अद्दभपे्ररणेचा 

द्दसद्ाांत स्पष्ट केलेला आहे. 

 

मॅक क्लॅलड याांनी आपल्या अद्दभपे्ररणेच्या द्दसद्ाांतात व्यिीला Achievement म्हणजे 

ध्येय द्दकां वा उद्दिष्टे साह्य करण्यासाठी व्यिी सतत धडपडत असते. सांघटनेची अवश्यही 

तिीच आहे. उद्दिष्ट े साध्य करण्यासाठी कमषचारी कायष करीत असतात. व्यिी आपल्या 

उद्दिष्टे ध्येय साह्य करण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करीत असतो. प्रयत्नामळेु  व्यिीला 

आपले द्दनद्दित ध्येय वा उद्दिष्ट साकार करता येऊ िकते म्हणूनच अद्दभपे्ररणेच्या द्दसद्ाांतात 

एक प्रमखु घटक म्हणून याकडे पाद्दहले जाते. व्यिीने द्दनधाषरीत केलेली ध्येय व उद्दिष्ट े

साध्य करण्यासाठी झदैी द्दकां वा सत्ता / अद्दधकार हा अद्दभपे्ररणेच्या द्दसद्ाांताचा दसुरा घटक 

आहे. सत्ता ही कायष करवून घेण्यासाठी द्दकां वा आपल्या अधीनस्थ कमषचाऱ्याकडून ध्येयन 

उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी औपचारीक व्यवस्था आहे. यामळेु सत्ता अद्दधकार ही गरजाच्या 

शे्रणीतील दसुरी गरज आहे. ही गरज देखील व्यिीला कायष करण्यासाठी अद्दभपे्ररीत करीत 

असते. 

अद्दभपे्ररणेसाठी गरजाच्या शे्रणीतील द्दतसरी व महत्वपूणष गरज म्हणजे Affiliation द्दकां वा 

सांलग्नता द्दकां वा सांबद्ता होय. व्यिी कोणत्या ना कोणत्या रूपाने एकमेकािी सांलग्न द्दकां वा 

सांबद् असतो. तो इतराच्या आांतरवैयिीक सांबांधाच्या माध्यमातूनही आपल्या अनेक गरजा 

पूणष करीत असतो. अिा अद्दभपे्ररणेच्या माध्यमातून ही व्यिीला कायष करण्यासाठी उद्दिष्टे 

साध्य करण्यासाठी द्दनद्दितच मदत होत असते. अनौपचारीक सांबांधाच्या माध्यमातून 

आांतरसांबधाच्या द्दवकद्दसतनेतून व सामाद्दजक सहसांबधाच्या माध्यमातून कायष करणे द्दकां वा 

ध्येये व उद्दिष्टे साध्य करणे सलुभ सोपे जाते. 

या द्दसद्ाांताच्या आधार ेअगोदर अद्दभपे्ररीत करण्यासाठी कोणत्या गरजाांची आवश्यकताची 

गरज आहे याचा िोध घेतला जातो. त्या गरजा पूणष करण्यासाठी व्यिी, द्दकां वा 

व्यिीसमूहाला सांबांद्दधत यांभणेला जोडल्या जाते व त्यामाध्यमातून सांघटनेची ध्येये व उद्दिष्टे 

व अद्दभपे्ररणेच्या माध्यमातून कमषचाऱ्याना त्याांच्या गरजा पूणष करून घेण्यासाठी कायाषसाठी 

पे्ररीत केले जाते. अद्दभपे्ररण देऊन सांघटना द्दजवांत ठेवता येते की द्दनधाषरीत केलेली उद्दिष्टे 

साध्य करता येऊ िकतात असे या द्दसद्ाांतात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. 

 

***** 
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३.३     त्त्वध   णसद्धतं 

३.३.१ टे्रटचध नेतृत्वधचध णसद्धतं 

प्रिासकीय सांघटनेत नेततृ्वही महत्त्वपूणष सांकल्पना आहे. सांघटनेचे यिअपयि हे 

प्रामखु्याने नेततृ्वावरच अवलांबून असते. सांघटनेला द्दनयमबद् सांद्दहता द्दकां वा औपचारीक 

द्दनयमाच्या आधार ेसांचाद्दलत करण्याचे महत्वपूणष कायष नेततृ्वाला करावे लागते. नेततृ्वाच्या 

अांगी द्दविेष गणुवैद्दिष्टे व िारीररक बौद्ीक क्षमता द्दकां वा गणु आवश्यक असतात. धोरण 

द्दकां वा द्दनणषय घेणयाची क्षमता व घेतलेले द्दनणषयाची प्रभावीपणे अांमलबजावणी करवून 

घेण्यासाठी एक कुिल नेततृ्वाची आवश्यकता असते. 

मानवाचा इद्दतहास जेवढा प्राचीन आहे द्दततकाच नेततृ्वाचा इद्दतहास प् राचीन आहे. प्राचीन 

काळी मानवसांस्कृतीचा द्दवकास टोळीच्या माध्यमातून भटकां ती करून आपला उदरद्दनवाषह 

जांगलात वास्तव्य करून घालद्दवत असे. मानवाने नांतर मानवी वसाहतीसाठी अनकूुल 

असलेल्या भौगोद्दलक प्राकृद्दतक व्यवस्था अनकूुल असलेल्या द्दठकाणी आपल्या वस्त्या 

द्दकां वा वसाहती बसद्दवल्या नांतर त्याचेच रुपाांतर गाव व नगर िहर,े प्रमहानगर ेयामध्ये त्याचे 

रूपातांर झालेले द्ददसून येते. टोळीचा नायक हा टोळीचे नेततृ्व करीत असे व आदेि देणे, 

द्दनयांत्रण ठेवणे, आदेिाची अांमलबजावणी करून घेणे, सरांक्षण करणे इ. काये ही तो करीत 

असे. तसेच आधदु्दनक काळातील नेततृ्वाला अगदी तिाच प्रकारची काये पार पाडावी 

लागतात. सांघटनेचे यि-अपयि हे नेततृ्वावरच अवलांबून असते एवढे नाही तर सांघटनेची 

ओळखही नेततृ्वाच्या नाव व्यिीमत्व यावरूनच होत असल्याचे द्ददसून येते. नेततृ्वाच्या 

द्दवद्दवधाांगी व्यिीमत्वाचे वैयिीक गणु व वैद्दिष्टाांचा नेततृ्वाच्या परीणामकारकतेवर प्रभाव 

पडत असतो. प्रामखु्याने आजच्या काळात कायषपाद्दलकेचे प्रिासन हे पांतप्रधान 

राष्रपतीच्यावतीने पार पाडीत असतात. सरकारचे नेततृ्व पांतप्रधान करीत असतात. 

पयाषयी नेततृ्वाच्या नावानेच सरकारची ओळख प्रामखु्याने होत असताना द्ददसनु येते. इांद्ददरा 

गाांधी याांचे सरकार, राजीव गाांधी याांचे सरकार, पी.व्ही. नरद्दसांहराव याांचे सरकार डॉ. 

मनमोहनद्दसांग याांचे सरकार, नरेंद्र मोदी याांचे सरकार प्रामखु्याने त्या कालखांडात सरकारने 

घेतलेल्या चाांगल्या-वाईट, यिस्वी, परीणामकारक द्दनणषय, धोरणाांची ओळख ही त्या 

सरकारचे नेततृ्व करणार े पांतप्रधान याांच्याच नावाने होत असते. रेट या प्रिासकीय  

द्दवचारवांताने आपल्या नेततृ्वाच्या द्दसद्ाांन्ता नेततृ्व हे व्यिीमत्वाचे गणु व प्रभाव यामध्ये 

सहसांबांध असतो. नेततृ्वाच्या द्दसद्ाांतात वतषनवादी दृष्टीकोनाचाही प्रभाव पडतो असे रेट या 

प्रिासकीय द्दवचारवांताने स्पष्ट केलेले आहे. रेटने द्दनम्नस्तर पयषवेक्षक व उच्च स्त पयषवेक्षक 

अिी द्दवभागणी केलेली आहे. 

टे्रटच्यध मते अदशथ नेतृत्वधचे गुिः  

रेट या प्रिासकीय द्दवचारवांताच्या मते प्रिासकीय नेततृ्वात पढुीलप्रमाणे आदिष गणु असले 

पाद्दहजेत. 
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१) स्वीकधयथतध व लवणचकतध: 

रेटच्या मते आदिष नेततृ्वात स्वीकायषता व लवद्दचकपणा असणे आवश्यक आहे. 

सांघटनेतील सवष अनयुायानी नेततृ्व मान्य केले पाद्दहजे. त्याच्या नेततृ्वाला अद्दधमान्यता 

असल्याद्दिवाय सांघटनेतील सहकारी नेततृ्व स्वीकारणार नाही. स्वीकायषता असे आवश्यक 

आहे तरच ते यिस्वी नेततृ्व द्दसद् होऊ िकते. दसुरा महत्त्वाचा गणु म्हणजे नेततृ्व हे 

लवद्दचक असे गरजेचे आहे. कालानरुूप आपल्या द्दनणषयात धोरणात आवश्यक ते बदल 

द्दकां वा लवद्दचकता असणे आवश्यक आहे. लवद्दचकतेमळेु धोरण द्दकां वा द्दनणषयाची 

अांमलबजावणी करून घेण्यात अडचणी येत नाहीत. यामळेु सांघटनेतील प्रत्येक घटकाला 

सांबद्दधत आपलुकीची भावना वाढीस लागते. 

२) प्रभधवीपिध: 

रेटच्या मते नेततृ्व प्रभाविाली आवश्यक आहे. नेततृ्वाची छाप ही सांघटनेतील इतर सवष 

सहकाऱ्यावर पडणे आवश्यक आहे. प्रभावहीन नेततृ्व हे सांघटनेत अनेक प्रश्न व समस्या 

द्दनमाषण करीत असते. प्रभाविील नेततृ्वाच्या अधीन कायषकुिलता व कायषक्षमता उद्दिष्टाप्रद्दत 

जागरूकता इ. तत्वे सांघटनेत रूजण्यास मदत होते. म्हणून नेततृ्व प्रभाविाली असणे 

आवश्यक आहे. 

३) ऄणभप्ररेीत करण्यधची क्षमतध: 

रेटच्या मते सांघटनेचे नेततृ्व करणारा नेता हा सांघटनेतील इतर कमषचारी द्दकां वा त्याांच्या 

अनयुायाना आपल्या सांघटनेची उद्दिष्टे काय आहेत या प्रद्दत द्दचरतांर जागरूक व सतेज 

ठेवण्यासाठी त्याना आपल्या कायाषप्रद्दत अद्दभपे्ररीत करणे आवश्यक असते. अद्दभपे्ररणा ह्या 

घटकामळेु कमषचाऱ्यामध्ये काय करता एक स्पधाषत्मक वातावरण तयार होईल व चाांगलेकाम 

करणाऱ्या कमषचाऱ्याला वद्दक्षस द्दमळाल्यामळेु काम करण्यासाठी अद्दभपे्ररणा द्दमळेत. 

नेततृ्त्वाकडे सांघटनेच्या उद्दिष्टाप्रती कमषचाऱ्याांना जागरूकता व अद्दभपे्ररीत करण्याची क्षमता 

असणे द्दनताांत गरजेचे असते. 

४) धैयथ व  धम णनिय: 

रेटच्या मते नेततृ्वाच्या अांगी धैयष व ठाम द्दनद्दितता आपण घेतलेल्या द्दनणषयाप्रद्दत द्दकां वा 

सांघटनेच्या धोरणाच्या अनषांगही असणे आवश्यक असते. आपला द्दनणषय एकदा 

ठरल्यानांतर त्याांच्या अांमलबजावणीची उत्तमपणे करून घेणे हीच खरी नेततृ्वाची कसोटी 

असते. प्रत्येक द्दनणषय द्दकां वा धोरणाांचे गणु-दोष ह्या दोन्ही बाजू असतात. परांत ु घेतलेला 

द्दनणषय तडीस घेऊन जाणे हे देखील नेततृ्वाचा महत्वपूणष गणु असल्याचे रेटचे द्दवचार 

आहेत. 

५) नधणवन्यतध: 

रेटच्या मते सांघटनेतील नेततृ्वाकडे नाद्दवन्यता हा गणु असणे आवश्यक आहे. सांघटनेत 

आपली द्दनद्दित ध्येये व उद्दिष्टे साध्य करण्याने नव-नद्दवन उपिम व नाद्दवन्यपूणष गोष्टी 

राबद्दवणे आवश्यक आहे. यामुळे सांघटनेत चैतन्य व द्दजवांतपणा द्दटकून राहतो. एक चाांगल्या 
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प्रकारची द्दनकोप स्पधाष, कायषसांस्कृती द्दवकद्दसत करावयाची असेल तर त्यासाठी सांघटनेत 

या गोष्टीकडे नेततृ्वाने द्दविेष लक्ष द्ददले पाद्दहजे असे रेटचे मत आहे. 

६) णनिथयक्षमतध: 

रेटच्या मते नेततृ्वाकडे द्दनणषयक्षमता हा गणु असणे अत्यांत आवश्यक आहे. द्दनणषय क्षमता हे 

नेततृ्वाचा अद्दवभाजय व सवाषत महत्वपूणष असा गणु आहे. प्रिासनात कायष करीत असताना 

— हे खपु महत्त्वाचे भूद्दमका बजाद्दवत असतात. एक चाांगला द्दनणषय प्रिासनाला द्दनद्दित 

यिाच्या द्दिखरावर प्रिासनाला घेऊन जात असतो. म्हणून द्दनणषयासाठी माहीती 

माद्दहतीच्या द्दवशे्लषणाचा तलुनात्मक अध्ययन व या बाबीच्या आधार ेनेततृ्वाला द्दनणषय घेणे 

आवश्यक असते व घेतलेल्या द्दनणषयाची अांमलबजावणी करून घेणे आवश्यक असते. 

७) जबधबदधरी स्वीकधरण्यधसध ी ईत्सुक: 

रेटच्या मते नेततृ्व ह े जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी उत्सकु असणे आवश्यक आहे. 

सांघटनेच्या यि-अपयिाची जबाबदारी द्दकां वा चाांगला व वाईट द्दनणषयाचे भागीदार हे 

प्रामखु्याने नेततृ्वच असते. सांघटनेत एखादा द्दनणषय लोकद्दप्रय होऊ िकतो द्दकां वा एखाद्या  

द्दववषचाला द्दवरोधही होऊ िकतो. परांत ुया सवष बाबी नेततृ्वाला जबाबदारी म्हणून स्वीकारणे 

िमप्राप्त ठरते. म्हणून सांघटनेचा प्रमखु प्रिासक व प्रमखु व्यिी या नात्याने नेततृ्वाने 

जबाबदारी घेण्यासाठी व ती पेलण्याची समथषपणे क्षमता असते. हीच खरी नेततृ्वाची 

कसोटी ठरते. 

८) भधवनधत्मक स्रै्यथतध: 

नेततृ्वाकडे भावनात्मक स्थैयषता हा गणु असणे आवश्यक आहे. नेततृ्वाला आपल्या भावना, 

मन द्दकां वा वैचारीक दृष्टीकोन यापेक्षा तलुनात्मकरीत्या सांघटनेचे द्दहत, फायदा व तत्कालीन 

परीद्दस्थती व सांदभष यामध्ये कोणता द्दनणषय सांघटनेसाठी अनकूुल आहे तोच द्दनणषय नेततृ्वाने 

स्वीकारणे आवश्यक असते. म्हणून नेततृ्वाच्या वैयिीक भावनात्मक बाबींचा सांघटनेच्या 

द्दनणषयावर प्रभाव न पडू देणे हेच खऱ्या नेततृ्वाचा गणु असतो. भावनात्मक बाबीचा 

औपचाररक प्रिासनात द्दकां वा सांघटनात थारा द्ददला जात नसतो. 

९) बुद्ीमत्तध व कृतीप्रवि णनिथयक्षमतध : 

नेततृ्वाकडे कुिाग्र अिी बदु्ीमत्ता असणे आवश्यक असते. बदु्ीमते्तच्या जोरावरच 

नेततृ्वाला आपले द्दनणषय व त्यासांबांधीची इतर माहीत याच्या आधार े द्दनणषय घेऊन 

कायषसांचाद्दलत करता येतात. म्हणनु बदु्मत्ता हा नेततृ्वाचा गणु आहे. तसेच नेततृ्वाने 

घेतलेले द्दनणषय हे कृतीप्रबल म्हणजे सवषप्रथम नेततृ्वाने ते आपल्या कृतीतून ते इतराना 

द्ददिा दिषक ठरतील अिा प्रकारचे असणे आवश्यक आहे म्हणून ते इतराांना मागषदिषक ठरू 

िकतात. 
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१०) कधयथणसद्ीची गरज: 

नेततृ्वाकडे हाती घेतलेले कायष पणुषत्वास घेऊन जाण्यासाठीस कायषद्दसद्ीची सचोटी अांगी 

असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हाती घेतलेले कायष एका द्दनद्दित ठराद्दवक कालखांडात पणुष  

होऊन प्रिासकीय लालद्दफतवाद द्दकां वा दप्तरद्ददरांगाई या सारख्या दोषापासून सांघटना दूर 

राहील. 

११) लोक कौशल्य: 

नेततृ्वाकडे लोकाांना जाडण्याचे कौिल्य असणे आवश्यक आहे. आपल्या नेततृ्वाची 

अद्दधमान्यता वाढवायची असेल तर नेततृ्वािी जास्तीत जास्त लोक जोडल्या जाणे 

आवश्यक आहे. त्यामळेु नेततृ्व हे अनेक लोकापयंत पोहचण्यास मदत होईल. 

१२) णदघथकधल कधयथक्षमतध: 

नेततृ्वाकडे द्ददघषकालीन द्दटकून राहणारी कायषक्षमता असणे आवश्यक आहे. यामळेु सांघटनेत 

कायषसांस्कृती वाढीस लागण्यास द्दनद्दित मदत द्दमळेल व सांघटनेत कायषक्षमता वाढीस या 

व्यिीमळेु चालना द्दमळते. 

१५) स्वयं अत्मणवश्वधस: 

नेततृ्वाकडे स्वांय आत्मद्दवश्वास असणे आवश्यक आहे. आत्मद्दवश्वास असल्याद्दिवाय 

कायषप्रती उत्साह व उच्च प्रतीचे मनोबल द्दनमीतीमध्ये आत्मद्दवश्वास महत्वपूणष भूद्दमका पार 

पाडीत असतो. सैन्य प्रिासनात सैन्याच्या तकुडीचे नेततृ्व करणारा प्रमखु हा आपल्या 

तलुडीचे स्वयां आत्माद्दवश्वास एका द्दनद्दित उांचीवर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. जेणे 

करून सैन्याांचा उत्साह कायम द्दटकवून ठेवण्यासाठी नेततृ्वाकडे तो गणु असणे आवश्यक 

आहे.  

१४) कधमधसध ी लधयक /पधत्रतध: 

नेततृ्वाकडे कामासाठी आवश्यक असलेली पात्रता द्दकां वा कायष द्दसद्ीस द्दकां वा तडीस 

नेण्याची क्षमता असरणे आवश्यक  असते. कोणत्याही परीद्दस्थतीत आपण न डगमगता 

नेततृ्वाचे कायष पूणष करणे हीच खरी नेततृ्वाची कसोटी असते. अिा परीद्दस्थतीतूनच खरे 

नेततृ्वाची कसोटी असते. अिा परीद्दस्थतीतूनच खर ेनेततृ्व तावून सलुाखनु द्दनघत असते.  

१५) णवश्वसणनयतध: 

नेततृ्वाकडे द्दवश्वासद्दनयता हा गणु असणे आवश्यक आहे. चाांगले नेततृ्व हे द्दवश्वासाच पात्र 

असते. सांघटनेने जबाबदारीचे तत्त्व उत्तरदाद्दयत्वाचे तत्त्व पूणषत्वास नेण्यासाठी द्दवश्वसद्दनयता 

हा महत्वपूणष गणु आहे. 
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१६) ऄनुयधयधंच्यध गरजध पूिथ करण्यधस व त्यधंनध समजुन घेिधरध: 

नेततृ्वाकडे आपले अनयुायी त्याांच्या गरजा काय आहेत त्यातील आवश्यक गरजा कोणत्या 

आहेत. अनावश्यक गरजा कोणत्या आहेत. याचे योग्य ते वगीकरण करून त्या पूणष 

करण्यासाठी नेततृ्व प्रयत्निील असणे गरजेचे असते. तसेच अनयुायाना समजून घेणारा 

नेता असणे सांघटनेच्या द्दहताच्या दृष्टीने आवश्यक असते. 

३.३.४ सधरधशं 

सांघटनेत नेततृ्व ही व्यापक व महत्त्वपूणष अिी सांकल्पना आहे. नेततृ्वाच्या अांगी द्दविेष गणु 

असणे आवश्यक आहे. नेततृ्वाच्या नावानेच त्या सांघटनेची ओळख होत असते. म्हणून 

नेततृ्वाचे कसोटीवरच व द्दनणषयावरच सांघटनेचे सांपूणषतः यि अपयि अवलवांबून असते असे 

म्हटले तर अद्दतियोिी ठरणार नाही म्हणून रेट या वाचारवांताने नेततृ्व हे वतषनािी द्दनगडीत 

असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. 

नेततृ्वाच्या या द्दसद्ाांतात एका आकद्दस्मक परीद्दस्थतीत नेततृ्व किा प्रकार ेद्दनणषय घेते द्दकां वा 

नेततृ्वाचे वणषन अिा परीद्दस्थतीत कसे आह े द्दकां वा नेततृ्वाच्या कसोटीचा द्दकां वा परीके्षच्या 

कालखांडता नेततृ्वाची कसोटी लागत असते त्या परीद्दस्थतीत नेततृ्व कसे द्दसद् होते. हे या 

द्दसद्ाांतावरून स्पष्ट होते. 

उदा. वैमाद्दनकाला एका क्षणाधषत द्दवमान सांचद्दलत करीत असताना द्दनणषय घ्यावे लागतात. 

वैमाद्दनक हा पूणष द्दवमानाचे नेततृ्व करीत असतो व अपवादात्मक परीद्दस्थतीत तो जो द्दनणषय 

होईल त्यामागे द्दवमानातील सवष प्रवासी असतात. आकद्दस्मत परीद्दस्थतीत वेळीच योग्य 

द्दनणषय मग तो चकुीचा असो द्दकां वा बरोबर अिा वेळी त्याची द्दचद्दकत्सा द्दकां वा तलुना होणार 

नाही मात्र घेतलेला द्दनणषय हा त्या नेततृ्वाची द्दनद्दितच कसोटी द्दकां वा यि-अपयि ठरद्दवणारा 

होत असतो. 

आकद्दस्मक नेततृ्वावर पढुील प्रभाव पाडीत असतात. 

१)  कमषचाऱ्याांच्या समजदुारपणाची पातळी 

२)  कमषचाऱ्याांचे आांतरसांबांध 

३)  व्यवस्थापन िैली 

४) कायषद्दस्थती द्दकां वा कायाषचे परीद्दस्थती 

५) ध्येय व उद्दिष्टे 

६) वतषनाचे स्वरूप द्दकां वा दजाष 

७) सांघटनेची धोरणे 

८) कमषचाऱ्याांची कायाषची िैली 

९) कमषचाऱ्याचे मनोबल 
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३.३.५ सधरधशं 

आकद्दस्मकता नेततृ्त्व ही आपत्कालीन परीद्दस्थतीत नेततृ्वाच्या गणुाची खरी कसोटी द्दकां वा 

परीक्षा होत असते. द्दफडलर या द्दवचारवांताने आकद्दस्मकता नेततृ्वाचे स्वतांत्र प्रारूप मोडलेले 

आहे. नेततृ्वाच्या अांगी द्दविेष कौिल्य द्दकां वा गणु असणे आवश्यक असतात. तेव्हाांच अिा 

पररद्दस्थतीत नेततृ्व हे सांघटनेच्या दृष्टीने खऱ्या अथाषने द्दसद् होत असते. घेतलेला प्रत्येक 

द्दनणषय हा नेततृ्वाच्या यि-अपयिाचा भागीदार असल्याचे द्दवशे्लषणाअांती द्ददसून येते म्हणून 

— काळातील नेततृ्व होय. खऱ्या अथाषने सांघटनेला व नेततृ्वाला अनभुवसांपन्नतेकडे व 

परीपूणषतेकडे घेऊन जाण्यासाठी एक महत्त्वपूणष पायरी द्दकां वा टप्पा द्दसद् होत असते. 

३.३.६ प्रश्न 

१) अद्दधकारपदपरांपरा हे तत्त्व स्पष्ट करून गणु व दोष द्दलहा. 

२) अद्दधकारप्रदान म्हणजे काय ? अद्दधकारप्रदान प्रिीयेतील अडथळे स्पष्ट करा. 

३) कें द्दद्रकरण व द्दवकें द्रीकरणाचे गणु-दोष द्दलहा. 

४) थोडक्यात उत्तर ेद्दलहा 

i) उगलस मॅकगे्रगरचा X व द्दसद्ाांत द्दलहा. 

ii) रेटचा नेततृ्वाचा द्दसद्ाांतावर द्दटपण द्दलहा. 

iii) अकद्दमस्क नेततृ्व सांकल्पना स्पष्ट करा. 

iv) अद्दभपे्ररणा सांकल्पना स्पष्ट करा. 

 

***** 
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घटक ४ 

प्रशासनातील समकाललन ततं्र ेआलण काययपद्धती 

घटक रचना  

४.१ ईद्दिष्ट े     

४.२ प्रस्तावना  

४.१ इ - गव्हननन्स  

४.२ स ु- शासन  

४.३ सावनजद्दनक - भागीदारी  

४६  अपली प्रगती तपासा  

४.७ सदंभनसूची  

४.१ उलिष्ट े  

१)  अधदु्दनक काळात लोकप्रशासनात वापरल्या जाणाऱ्या अधदु्दनक तंते्र अद्दण 

कायनपद्धतीचा ऄभ्यास करणे.  

२)  इ - गव्हननन्स म्हणजे काय ? त्याची प्रद्दतमाने, फायदे - तोटे आत्यादींचा ऄभ्यास करणे.  

३)   सशुासन, सशुासनाची वैद्दशष््टये, स्वरूप, सशुासनापढुील अव्हाने आत्यादी समजून 

घेणे.  

४)   सावनजद्दनक - खासगी  भागीदारी म्हणजे काय? ते समजून घेणे.  

४.२ प्रस्तावना    

अधदु्दनक हे कल्याणकारी राज्य अहे. अधदु्दनक काळात शासन - प्रशासनात द्दवद्दवध 

अधदु्दनक प्रयोग, तंत्राचा वापर केला जातो. या तंत्राच्या अधार ेजनतेला द्दवद्दवध प्रकारच्या 

सोयी - सदु्दवधा सलुभरीत्या ईपलब्ध करून द्ददल्या जातात. या तंत्राचा अढावा या पाठातून 

घेणार अहोत.  

४.१ ई - गव्हनयन्स  

अजचे यगु हे द्दवज्ञान तंत्रज्ञानाचे यगु अहे. मानवी जीवनाच्या प्रत्येक सत्रात 

द्दवज्ञानतंत्रज्ञानाचा ईपयोग अज ऄद्दनवायन अह.े या पार्श्नभूमीवर लोकप्रशासनामध्ये देखील 

त्याचा प्रभाव पडत अह.े अज शासनामध्येही माद्दहती तंत्रज्ञानात्मक साधनाचंा मोट्या 

प्रमाणात वापर केला जात अहे. भारत देशही याबाबत मागे नाही. भारतातील अंध्रप्रदेश हे 

राज्य इ - गव्हननन्सच्या बाबतीत ऄगे्रसर अहे.  
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४.१.१ ई - गव्हनयन्स : अथय, स्वरूप:  

इ - गव्हननन्स म्हणजे आलेकट्रोद्दनक गव्हननन्स (Electronic  Governance) होय, म्हणजेच 

द्दवज्ञान अद्दण तंत्रज्ञान याचं्या सहाय्याने चालद्दवणे होय. इ - गव्हननन्स म्हणजे शासकीय 

कामकाजात सधुारणा करण्यासबंंधी ऄशी प्रद्दिया द्दक ज्यामध्ये तंत्र द्दवज्ञानाचा वापर केला 

जातो. द्दवज्ञान तंत्रज्ञानाच्या पद्धती कौशल्य अद्दण ज्ञानाचा वापर करून राज्याच्या 

द्दवकासयोजनाचंी ऄंमलबजावणी करणे होय.  

ईदा. आंटरनेट, नेटवकन ,  मोबाइल सेवा आत्यादींच्या माध्यमातून माद्दहती सपंकानच्या 

तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकानंा सोयी - सदु्दवधा परुद्दवणे होय. इ - गव्हननन्सच्या प्रद्दियेत 

माद्दहती तंत्रज्ञानाचा वापर करताना नागररक ईद्योगधदंे, शासकीय ससं्था याचंा सबंंध येत 

ऄसतो. इ - गव्हननन्समळेु शासनाचे कायन ऄद्दधक सलुभपणे कायनक्षमतेने पार पाडता येते. 

अदशन ऄद्ययावत शासकीय यंत्रणा द्दनमानण करून लोकानंा सेवा - सदु्दवधा परुद्दवणे. शासकीय 

योजनांची, कायनिमाचंी माद्दहती लोकापंयंत पोहोचद्दवणे, लोकाचंा सहभाग वाढवून त्याचें 

सहकायन द्दमळद्दवणे या ईिेशाने इ - गव्हननन्स ची प्रद्दिया सरुु झालेली अहे.  

थोडक्यात, इ - गव्हननन्स म्हणजे  SMART GOVERNANCE होय. 

४.१.२ : SMART GOVERNANCE : ई - गव्हनयन्सचे प्रलतमाने : 

इ - गव्हननन्सच्या प्रद्दियेचे व त्यात समाद्दवष्ट ऄसणारे घटक याचंा द्दवचार करून पाच नमनेु 

पढुीलप्रमाणे  

१) शासनसंस्था - नागररक (G To C model, Government to Citizens): 

शासनससं्था अपल्या वेबसाइटवरून द्दवद्दवध स्वरूपाची माद्दहती अद्दण शासकीय 

नोकरवगानच्या भरतीसबंंधी माद्दहती नागररकांना देत ऄसते. ऄशावेळी शासनससं्था अद्दण 

नागररक याचं्यात अंतरद्दिया घडून येते. नागररक ऑनलाआन फॉमन  भरून पाठद्दवतात. 

फॉमनच्या माध्यमातून अयकर भारतात. तसेच द्दवद्दवध प्रकारच्या परवान्यांचे नूतनीकरण 

करतात. शासनससं्था आंटरनेटच्या माध्यमातून एकाच द्दठकाणाहून द्दवद्दवध सेवा - सदु्दवधांची 

माद्दहती नागररकांना देत ऄसते.  ईदा. इ - एज्यकेुशन, इ - मेद्दडसीन, इ - रद्दजस्टे्रशन .  

२) नागररक - शासनसंस्था  (C To G model, Citizens to Government): 

नागररक अपल्या समस्या ऄडचणी प्रश्न आलेक्ट्रॉद्दनक साधनादं्वार े शासनससं्थेला 

कळद्दवतात.  द्दशरगणती, मतदान पद्धती , लोकशाही शासनपद्धती यासबंंधी नागररक 

अपली मते, सूचना, तिारी शासनाकडे माद्दहती - तंत्रज्ञानात्मक साधनादं्वार ेपाठद्दवतात. 

ईदा. इ – सेन्सस (E - Census), इ - डेमोिसी (E - Democrasy), E - Voting 

३) शासनसंस्था - शासनसंस्था (G to G – Government to Government): 

शासनातील द्दवद्दवध खाती नेटवकन च्या माध्यमातून परस्परानंा जोडली जातात. शासकीय 

कायानलयाच्या ऄशा नेटवकन च्या परस्पर सबंंधामळेु प्रशासनाद्दवषयी त्वररत हालचाली कृती 
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करता येतात. त्यामळेु खचानत काटकसर होताना द्ददसते. शासकीय धोरणांची द्दनद्दमनती अद्दण 

कायनवाही करताना द्दवद्दवध खात्याकंडून अवश्यक माद्दहती ताबडतोब मागवता येते. 

सद्दचवालय, पोलीस, न्यायव्यवस्था, सरंक्षण परराष्ट्ट्रसबंंध आ. शासकीय खात्यात 

सगंणकीकरण, वेबसाइट, आंटरनेट, या माध्यमद्वारे  इ - गव्हननन्सची प्रद्दिया द्दनरतंर सरुु 

ऄसते.  

४) शासनसंस्था - उद्योगधंदे, व्यवसाय (G To B model, Government to 

Business): 

शासनससं्थेचा सबंंध खाजगी ईद्योगधदंे अद्दण सावनजद्दनक महामंडळाशी येत ऄसतो. ईद्योग 

महामंडळाकडून शासनाला अवश्यक माद्दहती, द्दमळवण्यासाठी त्यानंा देण्यात येणारे 

अदेश, सूचना, द्दनदेश  आत्यादी बाबत माद्दहती - तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांचा वापर केला जातो. 

त्यामळेु प्रशासनात काटकसर, कायनक्षमता, तत्परता द्दनमानण होउ शकते. 

५) शासनसंस्था  - लबगरशासकीय संस्था (): 

शासनससं्था अद्दण द्दबगरशासकीय सघंटना याचं्यामध्ये माद्दहती तंत्रज्ञानात्मक साधंनादं्वारे 

अंतरद्दिया चालू ऄसते. राष्ट्ट्राच्या अद्दथनक - औद्योद्दगक द्दवकासासाठी सदंभानत शासनाला 

माद्दहती द्दमळवून द्दनणनय घ्यावे लागतात. ऄशावेळी इ - गव्हननन्सच्या  प्रद्दियेतून द्दनणनय घेणे 

ऄद्दधक फायदेशीर व द्दवकासाच्या दृष्टीने योग्य ठरते.  

एकंदरीत इ - गव्हननन्समळेु शासनससं्था अद्दण नागरी समाज यामध्ये अंतरद्दिया होउन 

नागररकांना सेवा - सवलतीच्या सधंी ईपलब्ध करून देउन  

त्याचंा प्रशासनातील सहभाग वाढद्दवला जातो.  

४.१.३ ई - शासनाचे फायदे:  

१) राज्याच्या प्रशासकीय यतं्रणेत माद्दहती तंत्रज्ञानाचा वापर ऄद्दधक प्रमाणात होउ 

लागल्याने प्रशासकीय यतं्रणा, रचना, कायानत बदल घडून अले अह.े प्रशासनात ऄद्दधक 

सलुभता, कायनक्षमता द्दनमानण झाली अहे.  

२) नागररकानंा चागंल्या सेवा, सदु्दवधा परुद्दवण्यासाठी शासनाच्या द्दवद्दवध द्दवभागात माद्दहती 

- तंत्रज्ञानाच्या साधनांचा वापर केला जात अह.े त्यामुळे नागररकांना द्दवद्दवध माद्दहती 

द्दमळते. त्याचंा प्रशासनात सहभागी वाढला अहे.  

३) लोकशाही शासनात नागररकाशंी इ - शासनाद्वारे सपंकन  साधला जातो. नागररकानंा 

शासकीय योजना, कायानची माद्दहती द्दमळते. त्यामळेु वेळ, पैसा, श्रमाची बचत होउन  

नागररकांचे सहकायन द्दमळते.  

६) अरोग्य, द्दशक्षण, वाहतूक, पोलीस, कोटन  ऄशा शासनाच्या द्दवद्दवध कायानत इ - 

शासनामळेु िातंी घडून अली अहे.  
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ईदा. इ  - एज्यकेुशन , इ - मेद्दडसीन, इ - ट्रान्सपोटन  आत्यादीमळेु नागररकानंा शासनाच्या 

कायानची माद्दहती घरबसल्या प्राप्त होते.  

५)  प्रशासकीय कायानत पारदशनकता द्दनमानण होते.  

६) लाचलचुपत भ्रष्टाचारास  प्रद्दतबंध द्दनमानण होतो.  

७) शासकीय कायानलयात सगंणकीकरण, आंटरनेट, नेटवकन , मोबाइल सेवा याचंा वापर होउ 

लागल्यामळेु वेळेत व खचानत काटकसर होउ लागली अह.े  

८) आलेकट्रोद्दनक साधनांचा वापर होउ लागल्यामळेु  प्रशासनातील दफ्तर द्ददरगंाइ, 

बेजबाबदारपणा, काळाबाजार, घोटाळे आत्यादी दोष कमी होउ लागले अहे.  

ईदा. २००० मध्ये महाराष्ट्ट्रातील ऄकोला द्दजल्यातील सवन रशेन काडानचे सगंणकीकरण  

करून रशेन दकुानदाराकडून होणार धान्याचा काळाबाजार, बोगस द्दशधापद्दत्रका शोधून 

काढण्यात अलया.  

९) माद्दहती व सपंकन  साधण्यासाठी व ज्ञाद्दनक तादं्दत्रक साधनांचा वापर केल्यामळेु 

राज्यप्रशासनात ऄचूक जबाबदारपणा, प्रामाद्दणकपणा, कायनक्षमता या गणुाचंी वाढ होउन 

प्रशासन लोकाद्दभमखु, ग्राहकाद्दभमखु, पारदशनक होत अहे. 

४.१.४ ई - शासनातील आव्हाने: 

अदशन ऄद्ययावत शासकीय यतं्रणा द्दनमानण करून लोकानंा सेवा - सदु्दवधा परुद्दवणे तसेच 

शासकीय योजनांची कायनिमांची माद्दहती लोकापंयंत पोहोचद्दवणे, लोकाचंा सहभाग वाढवून 

त्याचें सहकायन द्दमळद्दवणे या ईिेशाने इ - शासन हा प्रयोग राज्यकारभारात राबद्दवण्यात 

अला. भारतासारख्या देशाचा द्दवचार करता व्यवस्थेत इ - शासन राबद्दवताना ऄनेक 

अव्हानानंा सामोर ेजावे लागत अह.े  

१) ग्रामीण भागातील अपुरी सुलवधा: 

भारतातील लोकसखं्या शहरी - ग्रामीण भागात द्दवभागली गेली ऄसून शहरी भागात इ - 

शासन यशस्वी ठरले ऄसले तरी ग्रामीण भागातील ऄपरुी व्यवस्था इ - शासन राबद्दवण्यात 

ऄडथळा ठरत अह.े नैसद्दगनक अपत्ती, दाररद्र, द्दपण्याच्या पाण्याचा ऄभाव आत्यादी ऄनेक 

कारणामंळेु ग्रामीण समाज त्रस्त ऄसल्यामळेु त्याचं्यात इ - शासनाबाबत ईदासीनता 

अढळून येते.  

२) लनरक्षरता: 

ग्रामीण भारतातील काही जनता द्दनरक्षर ऄसलेली द्ददसून येते. त्यामळेु ती इ- शासनाचा 

ईपयोग करण्यात ऄसमथन ठरते.  
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३) मालहती - तंत्रज्ञानाबाबतची उदासीनता: 

प्रशासनात सलुभता अणण्यासाठी शासकीय कायानलयात सगंणकीकृत साधनाचंी 

ईपलबद्धता करून देण्यात अली. तरी ऄजूनही काही ऄद्दधकारी तंत्रज्ञानकडून 

तंत्रज्ञानात्मक साधनाचंा वापर करण्याबाबत ईदासीनता द्ददसून येते.  

४) भाषा माध्यमांची अडचण:  

सगंणकीय भाषा प्रामखु्याने आंग्रजी ऄसते. भारतातील बहुसखं्याकंांना आंग्रजी भाषेचे ज्ञान 

ऄल्पप्रमाणात अह.े त्यामळेु सगंणकामाफन त होणार व्यवहार समजण्यात लोकानंा ऄडचणी 

येतात.  

५) नेटवकय ची अडचण:  

बऱ्याचदा ग्रामीण भागात आंटरनेट नेटवकन  सदंभानत तादं्दत्रक ऄडचणी येतात त्यामळेु इ - 

शासनाचा प्रयोग काही प्रमाणात ऄयशस्वी होताना द्ददसतो.  

६) अकुशल सेवक वगय:  

प्रामखु्याने प्रशासकीय ऄद्दधकारी कमनचाऱ्यादं्वारे प्रशासकीय कारभार चालद्दवला जातो. 

शासन कारभार सलुभ व्हावा यासाठी सगंणकाचा वापर ईपयकु्त ठरत ऄसला तरी सगंणक 

हाताळण्याबाबतचे ज्ञान सेवक वगानला ऄसणे अवश्यक ऄसते. बराच सेवकवगन  

सगंणकाबाबत द्दनरक्षर द्ददसून येतो. त्यामळेु ते कुशलतेने सगंणक वापरू शकत नाही.  

थोडक्यात इ - शासन हा शासन व्यवस्थेतील महत्वाचा टप्पा ऄसला तरी, भारतासारख्या 

देशात इ - शासनाला ऄनेक अव्हानाचंा सामना करावा लागत अह.े  

४.१.५ भारतातील ई – शासन:  

कें द्र सरकारने १९९८ मध्ये सवन भारतीयांसाठी माद्दहती तंत्रज्ञानाच्या आलेकट्रोद्दनक 

साधनाचंा वापर २००८ पासून करण्याचे जाहीर केले. अगामी दहा वषानत माद्दहती 

तंत्रज्ञानात्मक साधनांचा वापर शासनाच्या सवन द्दवभागात करावा ऄसे ठरद्दवण्यात अले. 

शासनससं्था अद्दण नागररक याचं्यात इ - माध्यमादं्वारे अंतरद्दिया घडून नागररकानंा सेवा - 

सदु्दवधा परुद्दवण्यासबंंधीच्या कायानत सलुभता कायनक्षमता द्दनमानण करण्यासाठी कें द्र 

राज्यसरकारानंी द्दवद्दवध प्रकल्प, योजना मंजूर करून कायानद्दन्वत केल्या.  

मे १९९८ मध्ये भारताने माद्दहती तंत्रज्ञानाद्वार े लष्ट्कराचा एक खास द्दवभाग सरुु करून  इ - 

गव्हननन्स मोहीम सरुु केली.  

भारतात १७ ऑक्टोबर २००० रोजी माद्दहती तंत्रज्ञानात्मक कायद्याची ऄंमलबजावणी सरुु 

झाली. कनानटक, अंध्रप्रदेश, केरळ, महाराष्ट्ट्र, राजस्थान गजुरात या राज्यात महत्वाच्या 

योजना इ - गव्हननन्सच्या माध्यमातून यशस्वी झाल्या.  
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१) कनायटक:  

कनानटक राज्याने भूमी नोंदणीसाठी अद्दण महसूल वसलुीसाठी भूमी योजना सरुु करून 

राज्यातील १७७ तालकु्यातील २० लाख महसूल नोंदी सगंणकाद्वारे जोडल्या  त्याचा 

फायदा ६ लाख ७० हजार शेतकऱ्यानंा झाला. भूमी नोंदणी, सारा वसलुीच्या कायानत 

सलुभता, पारदशनकता, कायनक्षमता द्दनमानण होउन दफ्तारद्ददरगंाइ, द्दवलंब, भ्रष्टाचार, 

बेजबाबदारपणा आत्यादीला अळा बसला.  

२) आंध्रप्रदेश:  

अंध्रप्रदेश शासनाने सद्दचवालयात योजना सरुु करून इ - गव्हननन्सचा प्रयोग यशस्वी केला.  

३) मध्यप्रदेश:  

मध्यप्रदेश शासनाने ज्ञानदूत नावाची इ - गव्हननन्स योजना सरुु केली. धार द्दजल्यातील 

६०० खेड्याच्या ३११ ग्रामपंचायती सगंणक व आंटरनेटच्या माध्यमातून जोडून ग्रामीण 

जनतेला त्याचा लाभ द्दमळवून द्ददला.  

४) केरळ:  

केरळ राज्याने 'फ्रें ड्स' योजना सरुु करून लोकानंा एकाच कें द्रातून द्दवद्दवध सामान्य सोयी - 

सदु्दवधा ईपलब्ध करून 'एक द्दखडकीं योजना' यशस्वी केली.ऄशा सदु्दवधेमळेु लोकानंा 

वीजद्दबल, पाणीद्दबल, महसूल, लायसन्स फी, वाहनकर, द्दशक्षण फी द्दह द्दबले भरणे सोइचे 

झाले अहे.  

५) पंजाब – हररयाणा:  

पंजाब - हररयाणा राज्याचंी राजधानी चदं्ददगढ येथे शासनाने सपंकन  योजना सरुु करून इ - 

गव्हननन्सची सरुुवात केली. ऄशा सपंकन  कें द्रात नागररकांना द्दवद्दवध दाखले द्दबले भरण्याची 

सदु्दवधा ईपलब्ध करून द्ददली. या योजना कमी खचानत ईपलब्ध झाल्या.  

६) महाराष्ट्र:  

महाराष्ट्ट्रात 'द्दद वायडन  द्दव्हलेज प्रोजेक्ट आन वारणा' योजना सरुु केली होती. ७० खेड्यातील 

नागररकांना स्थाद्दनक भाषेत ५६ टेद्दलफोन कें द्रादं्वार े उस पीक, द्दपकाचंा दर, नोकऱ्या - 

द्दशक्षण याद्दवषयीच्या सेवा - सदु्दवधा देण्याची व्यवस्था करण्यात अली. वारणा सहकारी 

ईद्योग समूह अद्दण सहकारी ससं्थानंा त्याचा फायदा द्दमळाला.  

इ - गव्हननन्सच्या प्रयोगासाठी कें द्र शासन व राज्यशासनांनी द्दवद्दवध योजना राबद्दवल्या 

अद्दण त्या काही प्रमाणात यशस्वीद्दह ठरल्या. त्यामळेु अता सपूंणन प्रशासनात इ - 

गव्हननन्सच्या साधनादं्वारे लोकानंा चागंल्या सोयी - सदु्दवधा, सधंी ईपलब्ध करून देण्याचे 

प्रयत्न होत अहेत. शासकीय खाती, NGO, महामंडळे, महानगरपाद्दलका, नगरपाद्दलका, 

ग्रामपंचायती खाजगी ईद्योगधंद ेऄशा सवन के्षत्रात इ - गव्हननन्सची पद्धती स्वीकारण्यात येत 

अहे. शासनात इ - साधनांचा वापर केल्यामळेु राज्याच्या प्रशासनात गणुवत्ता, कायनक्षमता, 

पारदशनकता द्दनमानण होउन नागररकाचं्या राजकीय सहभागात वाढ झाली अहे. 
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४.२  सुशासन  

अधदु्दनक काळात राज्यससं्थेला ऄत्यतं महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले अहे. पूवीच्या काळी 

राज्याचे प्रमखु कायन म्हणजे कायदा सवु्यवस्था राखणे. पूवीचे राज्य पोद्दलस राज्य मानले 

जाइ. अधदु्दनक काळात राज्यससं्थेचे कायन व्यापक बनले ऄसून, त्याला लोककल्याणकारी 

राज्याचे स्वरूप प्राप्त झाले अह.े पररणामी राज्यससं्था अरोग्य, द्दशक्षण, ईद्योग 

समाजकल्याण ऄशा द्दवद्दवध  के्षत्रात कायनरत ऄसताना द्ददसते.  

राज्यससं्थेचे प्रमखु ऄंग म्हणजे शासनससं्था होय. शासनससं्थेची सकंल्पना प्राचीन 

काळापासून ऄद्दस्तत्वात ऄसून द्दतचे स्वरूप स्थळ कालपरत्वे बदललेले. ईदा. राजेशाही, 

लोकशाही, आत्यादी नागरी वसाहतींची द्दनद्दमनती झाल्यापासून शासनससं्थेची सकंल्पना 

ऄद्दस्तत्वात अहे. सामान्यतः ऄद्दधकाराचंा वापर करून ठराद्दवक जनसमूहासाठी द्दवशेष 

द्दनणनय घेउन त्याची ऄंमलबजावणी  करणे या प्रद्दियेला शासनससं्था ऄसे म्हणतात.  

शासनससं्था हा शब्द ऄनेक सदंभानत वापरला जातो. ईदा. अंतरराष्ट्ट्रीय शासनससं्था, 

राष्ट्ट्रीय शासनससं्था, स्थाद्दनक शासनससं्था आत्यादी.  

४.२.१  सुशासन/ सद् - शासन:  

सशुासन द्दह सकंल्पना तशी नवी नाही. अधदु्दनक काळात ती जरी वापरली जात ऄसली 

तरी चागंल्या शासनससं्थेची तत्वे पूवीपासून ऄद्दस्तत्वात ऄसलेली द्ददसतात. लॉक, रुसो, 

द्दमल, ग्रीन, लास्की या द्दवचारवतंाचं्या द्दवचारामंध्ये सदश्ासनाची बीजे दडलेली द्ददसतात. 

भ्रस्टाचारद्दवरोधी, प्रशासकीय ईत्तरदाद्दयत्व ऄसणारी, कायनक्षम सहभाग दशनवणारी, 

पारदशी, प्रद्दतद्दियात्मक, सद्सद्दद्ववेकबदु्धीला ऄनसुरून कायनरत ऄसणारी, समानतेला 

प्राधान्य देणारी शासनससं्था म्हणजे  सशुासन द्दकंवा सदश्ासन होय.  

शासनससं्थेने द्दनणनय घेताना समाजातील सवन घटकानंा ऄनसुरून द्दनणनय घेतले पाद्दहजे. 

चागंल्या शासनससं्थेचे ईद्दिष््टय पूणन करण्यासाठी नागररकांना शासकीय पातळीवरील द्दनणनय 

प्रद्दियेत सहभागी होण्याची सधंी द्दमळाली पाद्दहजे. प्रशासकीय द्दनणनयाचंी माद्दहती 

जाणण्याचा ऄद्दधकार नागररकानंा द्दमळाला पाद्दहजे. ऄशा शासनससं्थेला सशुासन म्हणता 

येइल. 

४.२.२  सुशासन - अथय, व्याख्या:  

सशुासन या सजें्ञचा ऄथन समजून घेण्यापूवी सामान्य द्दहत या सकंल्पनेचा ऄथन समजून घेणे 

महत्त्वाचे ठरते.  

सामान्य हा शब्द प्रभू या शब्दापासून बनला ऄसून सहज तकन शक्ती, द्दवचार करण्याची 

क्षमता त्यात ऄंतभूनत ऄसते. म्हणजेच सामान्य शब्दाचा अशय समदुायाद्वारे हेतू व मलु्यानंा 

सामूद्दहक स्वरूपात स्वीकार करणे. ऄशाप्रकार ेसामान्य जनाचे द्दहत म्हणजे सामान्य द्दहत 

होय. ऄद्दधकतम लोकाचें ऄद्दधकतम द्दहत ऄथवा सावनजद्दनक द्दहत म्हणजे सामान्य द्दहत.  
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सवनसाधारणपणे चागंले शासन म्हणजे सशुासन. हा शब्द 'स'ु अद्दण 'शासन' या दोन 

शब्दापंासून तयार झाला अहे. सशुासन म्हणजे समस्त जनतेच्या द्दहतासाठी कायन करणार े

शासन होय.  

सुशासनाच्या व्याख्या खालीलप्रमाणे: 

१) Pannandiker: 

सशुासनाच अशय ऄशा राष्ट्ट्र राज्याशी अहे जे जनतेला शातंीपूणन, व्यवद्दस्थत, समदृ्ध, 

ईद्दचत सहभागपूणन जीवन व्यतीत करण्यासाठी द्दनदेद्दशत करते.  

२) लमनोचा:  

सशुासन म्हणजे राजकीय ईत्तरदाद्दयत्व, स्वातंत्र्याची ईपलब्धता, कायद्याचे पालन, 

नोकरशाहीचे ईत्तरदाद्दयत्व, माद्दहतीतील पारदशनकता, कायनक्षमता सरकार अद्दण समाज 

याचं्यात परस्पर सहकायन ऄसणे होय.  

थोडक्यात सशुासन हे ऄनेक अदशांवर अधाररत ऄसून ते जनतेच्या ऄद्दधक जवळ 

अणणारे शासन अह.े लोककल्याणकारी शासन म्हणून चागंली शासनससं्था ओळखली 

जाते. नागररकानंा शासनव्यवस्थेत सहभागी होण्याची सधंी चागंली शासनससं्था देत 

ऄसते.  

४.२.३ स ु- शासनाची वैलशष््टये:  

२१ व्या खाजगीकरण, ईदारीकरण, वैद्दर्श्कीकरण यांच्या पार्श्नभूमीवर अधदु्दनक 

कल्याणकारी राज्यातील शासनव्यवस्थेचे सशुासन हे अधदु्दनक रूप अहे. वास्तवीक 

पाहता १९८९ मध्ये द्दवर्श्बकेँने अपल्या ऄहवालात शासन हा शब्द सवनप्रथम वापरला. पढेु 

१९९२ मध्ये प्रकाद्दशत ऄहवालात द्दवर्श्बकेँने द्दह सकंल्पना ऄद्दधकाद्दधक स्पष्ट करण्याचा 

प्रयत्न केला. त्यातूनच सशुासन द्दह सकंल्पना ईदयास अली.  

द्दवर्श्बकेँने 'सशुासन' या सकंल्पनेत तीन पैलूंवर भर द्ददलेला अहे.  

१)  राजकीय सते्तचे स्वरूप 

२) राष्ट्ट्रातील अद्दथनक सामाद्दजक ससंाधनाचं्या द्दवकासासाठी ईद्दचत व्यवस्थापकीय 

व्यवस्था.   

३)  सरकारची योजना, ध्येय धोरणाचंी ऄंमलबजावणी द्दकंवा कायन करण्याची क्षमता.  

अधदु्दनक काळात सशुासनाची व्याप्ती वाढलेली ऄसून राज्यसते्तची वैधाद्दनकता द्दसद्ध 

करण्यासाठी लोकशाहीकरण, वतृ्तपत्र स्वातंत्र, प्रशासनामध्ये कायनक्षमता, सरकारचे 

ईत्तरदाद्दयत्व अद्दण जबाबदारी, प्रशासनातील जनतेचा वाढता सहभाग, कायद्याचे राज्य, 

मानवी हक्कावंर द्दवर्श्ास, सरकारच्या धोरणाचंी द्दनद्दमनती अद्दण जनतेची सेवा करण्याची 

क्षमता ऄशा द्दवद्दवध पैलूंचा समावेश स ु- शासनात केला जातो.  
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४.२.४ स ु- शासनाची वैलशष््टये खालीलप्रमाणे: 

१) सहभागप्रधान: 

सशुासन हे सहभागावर अधाररत शासन ऄसत.ं समाजातील महत्वाच्या घटकाचंा ईदा. 

स्त्री, परुुष, तरुण वगानचा समावेश प्रत्यक्ष ऄप्रत्यक्षपणे सशुासनात ऄसतो. त्यासाठी 

राज्यात सघंटन ऄद्दभव्यक्ती स्वातंत्र ऄसणे गरजेचे ऄसते.  

२) कायद्याचे राज्य:  

सशुासनाचे कायद्याचे राज्य हे ऄत्यतं महत्वाचे वैद्दशष्ट अह.े शासनव्यवस्था योग्य रीतीने 

चालवण्यासाठी कायद्याची योग्य चौकट ऄसणे अवश्यक ठरते. त्याचबरोबर कायद्याची 

ऄंमलबजावणी द्दनःपक्षपातीपणे होणे अवश्यक अहे. कायद्याच्या राज्यात समाजातील सवन  

घटकाचं्या हक्काचें सरंक्षण करणे हे शासनससं्थेचे अद्य कतनव्य ठरते.  

३) प्रशासलनक पारदशयकता:  

सामान्यतः शासनससं्था कायनक्षम व पारदशनक ऄसावी लागते. म्हणजेच शासकीय 

प्रशासकीय द्दनणनयांची माद्दहती, त्याचंी ऄंमलबजावणी, त्यांचे पररणाम आत्यादींची माद्दहती 

जनतेला ऄसणे अवश्यक ऄसते. कारण हे द्दनणनय लोकद्दहताशी सबंंद्दधत ऄसतात. 

शासनाने घेतलेल्या द्दनणनयांचा फायदा नागररकांना होत अहे द्दक नाही यासदंभानत माद्दहती 

ऄसणे अवश्यक ऄसते. त्याकररता राज्यकारभारात पारदशनकता महत्त्वाची ठरते.  

४) प्रलतसादात्मक:  

चागंली शासनव्यवस्था द्दह प्रद्दतसादात्मक स्वरूपाची ऄसते. सशुासनात सवन शासकीय 

ससं्था व व्यवस्था नागररकांना द्दवद्दवध सेवा परुद्दवण्याचा प्रयत्न करतात. या सोयी - सदु्दवधा 

योग्य वेळेत द्ददल्या तरच जनता समाधानी ऄसते. त्यामळेु जनतेच्या प्रश्न, मागण्यानंा 

प्रद्दतसाद देणे हे सशुासनाला अवश्यक ठरते.  

५) सद्सद्बलववेकबुद्धीला अनुसरून लनणयय:  

सशुासनात सदस्द्बद्दववेकबदु्धीला प्राधान्य द्ददले जाते. शासनकत्यांद्वारे प्रत्येक गोष्टीचा 

सारासार द्दवचार केला जातो. जनतेच्या प्रश्नानंा ऄनसुरून, जनद्दहताला प्राधान्य  देउन 

योग्य द्दनणनय घेतले जातात.  

६) समानता:  

सशुासन व्यवस्था द्दह कायद्याच्या राज्याच्या तत्त्वावर अधाररत अह ेकायद्याच्या राज्यात 

कोणत्याही नागररकामंध्ये वशं, जात, धमन, वणन, रगं आत्यादी कोणताही भेदभाव न करता 

सवानना समानतेने वागवले जाते. तसेच समाजातील सवन घटकानंा द्दवशेषतः दबुनल दलुनद्दक्षत 

घटकानंा अपले जीवनमान सधुारण्याची सधंी द्दमळणे अवश्यक ठरते.  
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७) उत्तरदालयत्व आलण जबाबदारी:  

ईत्तरदाद्दयत्व द्दह सशुासनाची महत्त्वाची गरज अह.े राज्यससं्थेने जनतेप्रती पूणन जबाबदार 

राहून कायन केले पाद्दहजे. प्रशासनाचे कायन ऄद्दधक कायनक्षम, पारदशी व यशस्वी करण्यासाठी 

त्यावर द्दनयतं्रण ठेवणे अवश्यक ठरते हे द्दनयतं्रण ठेवण्याचे कायन कायदेमंडळाकडून पार 

पडले जाते.  

८) काययक्षमता आलण पररणामकारता:  

चागंली शासनससं्था म्हणजे ससं्था अद्दण व्यवस्था यानंी ईपलब्ध साधनसपंत्तीचा योग्य 

वापर करून समाजाच्या गरजाचंी पूतनता करणे होय. म्हणजेच शासनससं्थेने केलेल्या 

कायानचे चागंले पररणाम समाजात प्रद्दतद्दबंद्दबत झाले पाद्दहजे. तसेच शासनससं्थेतील 

ऄद्दधकारी वगन स्वच्छ, कायनक्षम अद्दण  प्रामाद्दणक ऄसले  पाद्दहजे. तरच शासनव्यवस्थेचे 

कायन चागंल्या रीतीने पार पडले जाउ शकते.  

४.२.५ सु - शासनापुढील आव्हाने:  

अधदु्दनक काळात स ु- शासनाला जसे महत्व प्राप्त झाले अह,े परतं ुस ु- शासनापढेु ऄनेक 

अव्हाने देखील अहेत ती खालीलप्रमाणे  

१) राजकीय अलस्थरता:  

स ु - शासनातील प्रमखु अव्हान म्हणजे राजकीय ऄद्दस्थरता होय. राजकीय ऄस्थैयानमळेु 

शासनाची ध्येय - ईद्दिष्टये मागे पडतात, पररणामी देशाचा सवांगीण द्दवकास होउ शकत 

नाही.  

ईदा. १९८६ मध्ये आंद्ददरा गाधंींच्या हत्येनतंर भारतात शासनात वेळोवेळी सत्तापालट 

झालेले द्ददसतात. पररणामी प्रत्येक वेळी द्दवद्दभन्न पक्षाचे सरकार अल्यामळेु त्या सरकारच्या 

ध्येय धोरणातंही बदल झालेले द्ददसतात. जेव्हा सरकारचा ईिेश सत्ता द्दटकवणे हा ऄसतो 

तेव्हा सशुासनाची गोष्ट करणे व्यथन अहे.  

२) राजकीय पक्षांतील वाढ:  

राजकीय पक्षाचंी वाढती सखं्या द्दह समस्या प्रामखु्याने भारतात अढळते. स्वातंत्रानतंर 

भारतात सातत्याने राजकीय पक्ष वाढत गेले अह.े या राजकीय पक्षाचं्या द्दनद्दमनतीमागे सते्तची 

ऄद्दभलाषा हा घटक ऄसून या पक्षाचंी द्दवद्दशष्ट ऄशी द्दवचारधारा नसून वेळोवेळी त्यानंी 

अपली द्दनष्ठा, द्दवचार,ध्येय धोरणे बदलली अहेत. त्यामळेु सशुासनाची कल्पना केवळ 

नाममात्र ठरली अहे.  

३) राजकारणाचे गुन्हगेारीकरण:  

राजकारणाचे गनु्हेगारीकरण हे सशुासनापढुील सवानद्दधक कठीण अव्हान अहे. 

अजद्दमतीला राजकारण हा एक व्यवसाय बनला अह.े गनु्हेगारी जगतातील व्यक्ती 

राजकारणात येउन द्दनवडणूका लढद्दवतात, वेळप्रसगंी द्दनवडूनद्दह येतात. कालातंराने 
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अपल्या गनु्हेगारी टोळीच्या कारवायानंा ते पाद्दठंबा देतात. बऱ्याचदा ऄप्रत्यक्षपणे 

राजकारण्याचंा गनु्हेगारी पार्श्नभूमी ऄसलेल्या लोकानंा पाद्दठंबा ऄसलेला द्ददसतो. 

द्दनवडणकुीच्या काळात ऄशा सराइत गुडंाचंी मदतही घेतली जाते.  

६) भ्रष्टाचार:  

भ्रष्टाचार द्दह स ु - शासनातील महत्वाची समस्या अह.े द्ददवसेंद्ददवस शासन प्रशासनातील 

भ्रष्टाचार वाढत चालला ऄसून त्यामळेु लालफीतशाहीला चालना द्दमळत अहे. ऄशाप्रकार े

सशुासनापढेु ऄनेक समस्या द्दनमानण झाल्या ऄसून, त्यामळेु सशुासनाची मखु्य ईद्दिष्टये 

बाजूला पडत अहेत. 
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४.३ सावयजलनक - खासगी भागीदारी  

प्रस्तावना - वाढते औद्योद्दगकरण, शहरीकरण, लोकसखं्येची वाढ आत्यादी मलेु शासनावर 

कामाचा प्रचडं बोजा वाढला अह.े तसेच अधदु्दनक राज्य कल्याणकारी राज्य ऄसल्यामुळे 

शासनाला जनद्दहतासाठी द्दवद्दवध के्षत्रात कायन करावे लागते. पररणामी शासनावरील कामाचा 

ताण वाढतो. तसेच जागरूक लोकमत अद्दण नागरी समाज यांनी शासनाकडे लोकानंी 

केलेल्या पायाभूत सदु्दवधासंबंंधीची मागणी व शासनाकडून केला जाणारा परुवठा यात प्रचडं 

तफावत ऄसल्याचे द्दनदशननास अणून द्ददले. या कारणामळेु शासनाला अद्दण धोरण द्दनद्दिती 

करणाऱ्या धोरणद्दनमानत्यांना प्रशासकीय सेवांचे व्यवस्थापन अद्दण या सेवासंाठी करावा 

लागणार खचन यासाठी नवीन मागन शोधणे अवश्यक वाटले. या द्दवचारातून सावनजद्दनक - 

खासगी भागीदारी द्दह सकंल्पना पढेु अली.  

खासगी गुतंवणूकदाराचं्या लक्षात अले द्दक, ऄशा स्वरूपाच्या भागीदारीमळेु ईद्योगाचंी 

कायनक्षमता वाढद्दवता येइल. एखाद्या प्रकल्पाची योग्य कल्पना, त्याची ऄंमलबजावणी, 

अधदु्दनक तंत्रज्ञान व साधनसामगु्रीची ईपलब्धता या गोष्टींमध्ये कायनक्षमता अणून सागंड 

घातली तर त्याचे योग्य साध्य पररणाम द्ददसून येतात. हा द्दवचार या सकंल्पनेत केला जातो.  

पाश्च्यात्त देशात सावनजद्दनक ईद्योगात खासगी गुतंवणकुीला महत्त्व देण्यात अले अहे .  

४.३.१  सावयजलनक - खासगी भागीदारी : अथय, स्वरूप:  

सावनजद्दनक - खासगी भागीदारी म्हणजे शासन अद्दण खासगी भाडंवलदार, ईद्योगपती यांनी 

परस्पर समंतीने एकद्दत्रत येउन एखादा ईद्योग सावनजद्दनक भागीदारीद्वारे चालवणे होय.  

ईदा. भारत सरकार अद्दण भारतातील द्दवद्दवध ईद्योगसमूह याचं्यातील सहकायानद्वारे, 

भागीदारीद्वार ेचालद्दवले जाणारे.  

४.३.२ स्वरूप:  

सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीमध्ये शासन अद्दण खासगी ससं्था याचं्यात भागीदारीबाबत 

करार केला जातो. करारानसुार खासगी के्षत्र सावनजद्दनक सेवाचंी प्रकल्पाचंी 

ऄंमलबजावणीची जबाबदारी स्वीकारते. तसेच सबंंद्दधत सेवा द्दकंवा प्रकल्पाशंी सबंंद्दधत 

अद्दथनक - तादं्दत्रक - प्रद्दियात्मक जोखीम खासगी के्षत्राची ऄसते. सबंंद्दधत प्रकल्प पूणन 

केल्यानतंर खासगी के्षत्राला ठराद्दवक कालावधीत द्दवद्दवध प्रकार ेअपला खचन वसूल करता 

येतो. ईदा. महामागानवरील टोल  

सावनजद्दनक खासगी भागीदारीत प्रामखु्याने पायाभूत सदु्दवधाचं्या द्दनद्दमनतीमध्ये खासगी 

के्षत्राच्या सहभागामळेु या के्षत्रातील द्दनधी, कौशल्ये सावनजद्दनक के्षत्राला खलेु ईपलब्ध 

होतात. सावनजद्दनक ईद्दिष्ट े खाजगी व्यवस्थापकीय तंत्रपद्धती पूणन करता येतात. खासगी 

के्षत्रातील कायनक्षमता सावनजद्दनक के्षत्रात अणता येतात.  

सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीचा हेतू पूणन झाल्यानतंर द्दह भागीदारी सपंषु्टात येते. या 

भागीदारीत प्रामखु्याने या प्रद्दतमानाचा वापर केला जातो.  
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थोडक्यात सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीत खलुी व्यापारी स्पधान, राज्याचा कमीत कमी 

हस्तके्षप, पात्रता व गणुवत्तापूणन नोकरवगन आत्यादी घटकानंा महत्त्व देण्यात येते.  

४.३.३  सावयजलनक - खासगी भागीदारीचा उदय:  

१९७०-८० च्या समुारास सावनजद्दनक द्दवतरण पद्धती सधुारण्याकररता शासनावर दबाव 

द्दनमानण झाला पररणामी शासनाने पायाभूत सदु्दवधाचं्या द्दवकासासाठी खासगी गुतंवणकुीला 

चालना देण्यास सरुुवात केली. कालातंराने द्दवकासकायानत खासगी के्षत्राचंा सहभाग वाढत 

गेला. जोखीम स्वीकारून लोकापं्रती ईत्तरदाद्दयत्व दाखद्दवणे हा सावनजद्दनक - खासगी 

भागीदारीचा प्रमखु ईिेश होता.  

१९९० नतंर सपूंणन जगात खासगीकरण व ईदारीकरणाचे वारे वाहू लागले पररणामी 

सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीला मोठ्या प्रमाणात चालना द्दमळाली.  

भारताच्या अद्दथनक धोरणात बदल झाल्याने प्रशासकीय व्यवस्थेतही काही नवीन बदल 

स्वीकारावे लागले.  

ईदा. सावनजनीक खासगी करून नवीन पायाभूत सदु्दवधा देणे. 

४.३.४ लवलवध देशातील सावयजलनक - खासगी  भागीदारीचे प्रारूप:  

१) भारत:  

भारतातही सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीत खासगी के्षत्राचा वाटा मोठा अहे. भारतातही 

पायाभूत सदु्दवधांचा ऄभाव, वाढती लोकसखं्या, शहरीकरण या काही कारणामंळेु 

द्दवकासाच्या लोकाचं्या ऄपेक्षा वाढल्या. दसुरीकडे या समस्या ऄसताना प्रशासनातील 

गणुवत्ता कायनक्षमता वाढणे गरजेचे होते. भारतात शासनात ऄसलेले लायसेन्स राज, द्दवद्दवध 

परवानग्या द्दमळवण्यासाठी लागणार वेळ, त्यामळेु पढेु होणारा द्दवलंब, कुशल मनषु्ट्यबळाचा 

ऄभाव, दफ्तारद्ददरगंाइ, लालफीतशाही ऄशा द्दवद्दवध कारणामंळेु परकीय गुतंवणूकदार 

भारतात येण्यास नाखूष होते. या सवन पररद्दस्थतून मागन काढण्यासाठी भारत सरकारने 

सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीचे धोरण स्वीकारले.  

३१ ऑगस्ट २००६ रोजी भारत सरकारने पंतप्रधानाचं्या नेततृ्वाखाली ची स्थापना केली. 

या सद्दमतीने सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीला चालना द्दमळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले 

अहेत.  

या सद्दमतीने सरुु केली या योजनेप्रमाणे द्दनधी देउन सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीला 

प्रोत्साहन द्ददले. रस्ते महामागानचा द्दवकास, द्दवमानतळ, कचऱ्याची द्दवल्हेवाट, वीज, पाणी, 

शहर द्दनयोजन अद्दण द्दवकास, अरोग्य ऄशा द्दवद्दवध के्षत्रात सवनजद्दनक - खासगी के्षत्रात 

भागीदारी सरुु झाली.  

अज भारतातील महाराष्ट्ट्र राज्यात सवान द्दधक प्रकल्प सावनजनीक - खासगी भागीदारीवर 

अधाररत अहेत. त्याखालोखाल कनानटक, मध्यप्रदेश, गजुरात, ताद्दमळनाडू याचंा िमाकं 
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लागतो. प्रामखु्याने पायाभूत सदु्दवधाचं्या द्दवकासात सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीचे  

प्रमाण जास्त अहे. ईदा. मोनोरले प्रकल्प, मेट्रोटे्रन प्रकल्प आ.  

२) लिटन:  

सन १९९२ मध्ये द्दिटनमध्ये सावनजद्दनक खासगी भागीदारीला सरुुवात झाली. त्यानतंर 

ऄनेक के्षत्रामंध्ये या भागीदारीचा स्वीकार करण्यात अला.  

३) चीन:  

चीनमध्ये गहृबाधंणी के्षत्रात सावनजद्दनक - खासगी भागीदारी अढळते. याद्दशवाय पायाभूत 

सदु्दवधाचंा द्दवकास, औद्योद्दगक द्दवकासामध्येही द्दह भागीदारी अढळते.  

ऄमेररका, कॅनडा, जपान, ऑस्टे्रद्दलया आत्यादी ऄनेक देशानंी सावनजद्दनक - खासगी 

भागीदारीचा स्वीकार केला अहे. 

४.३.५  सावयजलनक - खासगी भागीदारीपुढील आव्हान:े  

अधदु्दनक काळात द्दवद्दवध के्षत्रात सावनजद्दनक खासगी भागीदारीचे प्रमाण वाढलेले द्ददसून 

येते. द्दवकासाच्या वाढत्या गरजा पाहता द्दह भागीदारी गरजेची अहे. मात्र सावनजद्दनक - 

खासगी भागीदारी करताना योग्य काळजी न घेतल्यास ऄनेक समस्या द्दनमानण होतात. या 

भागीदारीला ऄनेक समस्यानंा समोर ेजावे लागते.  

सावयजलनक - खासगी भागीदारीपुढील आव्हाने: 

१) लवलचकता: 

सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीत मोठ्या प्रमाणात लवद्दचकता ऄसल्यामळेु दोन्ही 

भागीदारांना हवे ते द्दनयम बनद्दवण्याचे स्वातंत्र ऄसते ऄशा पररद्दस्थतीत प्रत्येक भागीदारांचे 

वचनस्व प्रस्थाद्दपत करण्याच्या दृष्टीने द्दनयमाचंी द्दनद्दमनती करतो. यामळेु लवद्दचकतेचा वापर 

एकद्दत्रत काम करण्यासाठी होत नाही.  

२) मदुत:  

सावनजद्दनक के्षत्रातील कामे दीघनकालीन स्वरूपाची ऄसतात. त्यामळेु त्यानंा जास्त वेळ देणे 

गरजेचे ऄसते. मात्र खासगी के्षत्रातील कामे ऄल्पकालीन स्वरूपाची ऄसतात. नफा हे त्यांचे 

प्रमखु ईद्दिष्ट ऄसल्याने दोन्ही के्षत्रात वाद होण्याची शक्यता ऄसते.  

द्दनवडणकुीनतंर नवीन शासन सते्तवर येते. खासगी के्षत्राला नव्या शासनाशी समायोजन 

साधावे लागते.  

३) लनधीचा पुरवठा:  

काही वेळा द्दनधीपरुवठ्यासदंभानत सावनजद्दनक - खासगी के्षत्राचे एकमत होत नाही. ऄशा 

वेळी ससंाधने, द्दनधी, ऄपव्यय होउ शकतो. पररणामी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला 

द्दवलंब होतो.  
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४) उत्तरदालयत्व:  

सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीत सावनजद्दनक ईत्तरदाद्दयत्वात वाढ होते. कारण प्रत्येक 

गोष्टीसाठी खासगी के्षत्राला जबाबदार धरणे  शक्य नसते कारण भागीदारीमळेु दोन्हीही 

के्षत्राच्या जबाबदाऱ्या द्दनधानररत केलेल्या नसतात. ऄशा वेळी काही लोक अपल्या 

जबाबदाऱ्या पार पाडत नाही द्दशवाय कामाकडे दलुनक्ष, पैशाचंा ऄपहार ऄशा समस्या द्दनमानण 

होण्याची शक्यता ऄसते. जबाबदारी - वैद्दवध्यामळेु ईत्तरदाद्दयत्वाचा ऱ्हास होतो.  

५) संसूचन : 

 सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीत ससूंचनाच्या सदंभानत समस्या द्दनमानण होताना द्ददसतात. 

त्यातून जोखीम द्दनमानण होउ शकते. प्रकल्पातील द्दवद्दवधता, भाषेतील द्दभन्नता यामळेु 

द्दवद्दवध द्दनमानण होतात.  

६) स्वायत्तता:  

सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीत काही वेळा खासगी के्षत्राला परुशेी स्वायत्तता ईपलब्ध 

होत नाही ऄशा वेळी  तात्काळ द्दनणनय घेणे. नवद्दनद्दमनती करणे शक्य होत नाही. याईलट 

काही वेळा खासगी के्षत्राला ऄद्दतररक्त स्वायत्तता द्ददली जाते. त्यामळेु पूणन ऄद्दधकार प्राप्त 

होतात अद्दण सवन जबाबदाऱ्या खासगी के्षत्राला द्ददल्या जातात.  

७) संघषय/वाद : 

ऄनेकवेळा सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीत सघंषन द्दनमानण होउ शकतो त्यातून भागीदारी 

धोक्यात येउ शकते. सघंषन वादामळेु मूळ ईिेश बाजूला पडतो.  

सावयजलनक - खासगी भागीदारीचे फायदे :  

१) खासगी व्यवस्थापनामळेु सावनजद्दनक के्षत्रात कायनक्षमता वाढते.  

२) पायाभूत सदु्दवधासंबंंधी प्रकल्पाची ऄंमलबजावणी व पूणनतः लवकर होते.  

३) सावनजद्दनक ईद्दिष्ट ेखासगी व्यवस्थापकीय पद्धतीने पूणन करता येतात.  

४) शासनाचा कामाचा बोजा कमी होतो.  

५) लालफीतशाही, दफ्तारद्ददरगंाइ कमी होते.  

६) भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात अळा बसतो.  

४.३.६ आपली प्रगती तपासा  

१)   इ - गव्हननन्स म्हणजे काय ? ते सागूंन इ - गव्हननन्सची प्रद्दतमाने द्दवशद करा.  

२)   इ - गव्हननन्स म्हणजे काय ? इ - गव्हननन्सचे फायदे - तोटे आत्यादींची चचान करा.  

३)   भारतातील इ- गव्हननन्सचे द्दवद्दवध प्रयोग स्पष्ट करा.  

४)   सशुासन म्हणजे काय? सशुासनाची वैद्दशष््टये सागंा.  
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५)   सशुासनाचा ऄथन सागूंन, सशुासनापढुील अव्हाने स्पष्ट करा.  

६)   सावनजद्दनक - खासगी भागीदारी म्हणजे काय? सावनजद्दनक - खासगी भागीदारीपढेु 

सद्यद्दस्थतीत कोणती अव्हाने द्दनमानण झाली अहेत? ते सागंा.  

४.३.७ संदभयग्रथं  

१) लोकप्रशासन - प्रा. बी. बी. पाटील, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर.  

२) लोकप्रशानात - ऄवस्थी, माहेर्श्री, लक्ष्मीनारायण प्रकाशन, अग्रा. 

 

 

***** 


