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ळावनव्मलस्थेभध्मे वुवुत्रता आणण्माची गयज 

महाराष्ट्र ऱोकप्रशासनामध्ये ढ !शासनाच्या व्यवहारात माशी कुठे शशिंकत?े 

२०१० भध्मे भशायाष्ट्र याज्माच्मा स्थाऩनेरा ५० लऴे ऩूणण झारी. अजूनशी भशायाष्ट्रारा कामदा-
वुव्मलस्था ल ळावनप्रणारी म्शणजेच-ळावन अधधक कामणषभ कवे कयाले? मा वलऴमीच े धोयण 
नाशी. याज्मातीर अनेक प्रशनाॊच ेभूऱ शे गरथान कायबाय अवे ककती ददलव चारणाय?  तयी मा 
वुलणण भशोत्वली लऴाांत याज्माने आऩल्मा ळावनाची कामणषभता तऩावून ऩाशण्मावाठी, काशी भाऩदॊड 
ठयलीण्माची गयज आशे. 

ळावनव्मलस्था वुयऱीत चारू ठेलणे शी ळावनाची प्रथशभक जलाफदायी आशे. ऩयॊतु आज ह्मा 
जलाफदायीकड ेळावनाच ेदरुणष शोताना ददवते. त्माऩेषा जनतेरा जास्तीजास्त रुफाडण्माचचे काभ 
ळावन कयत आशे. तटकर माॊनी IPL  वायख्मा कयभणूकीरा कयभुक्त करून वलजेची दयलाढ कयणे 
शा त्मातराच प्रकाय. 

आज याज्मस्थाऩनेच्मा वुलणणभशोत्वली लऴाणत आऩण, याज्मकते म्शणून ह्मा गोष्ट्टीचा भुरबूत 
वलचाय कयण्माची गयज लाटते.   

आज जगबयात ळावनऩध्दतीॊभधीर वुधायणाॊवॊदबाणत वलचाय वुरु आशे.  

जागततक फॉकेन ेळावनाच्मा कायबायाच ेऩरयषण कयण्मावाठी ६ तनकऴाॊची भाॊडणी केरी आशे. 
 

१. शासनाच ेउत्तरदाययत्व (Voice and Accountability) 

जनतेचा याज्माकते ठयलण्माभध्मे ककती ल कवा वशबाग आशे? नागरयकाॊना वॊघटनेचे, 
बाऴणाच ेस्लातॊत्र्म आशे का? भाध्मभे ककती स्लतॊत्र आशेत?  

२. राजकीय स्स्थरता (Political Stability and Absence of Violence) 
वत्ताधायी ऩष ळावन कयण्माव ककती वषभ आशेत? दशॊवाचाय, अयाजकता ऩवयण्माचा 
धोका ककती? वत्ताधायी ऩष दशॊवा लाऩयतो का? 

 
३. शासनाची प्रभाव ऺमता (Government Effectiveness) 

नागयी वुवलधाॊचा दजाण, धोयण: तनशभणती ल अॊभरफजालणी, ळावन व्मलस्थेतीर याजकीम 
शस्तषेऩ, याजकायणणॊवलऴमी वलशलावाशणता.  
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४. यनयमन  (Regulatory Quality) 

ळावनाची खावगी षेत्राच्मा वलकावारा मोग्म अळी धोयणे फनवलण्माची ल अॊभरफजालणी 
कयण्माची षभता.  

५. कायदा आणण सुव्यवस्था  (Rule of Law) 

याज्मातीर कामदा-वुव्मलस्थेची स्स्थती. कामदा भोडरा जाण्माची, कामदा भोडल्मालय 
कामदेळीय कायलाई शोण्माची वॊबालना.  

 

६. भ्रष्ट्टाचाराच ेयनयिंत्रण (Control of Corruption)  

व्मस्क्तगत शीतावाठी याजकीम ळक्तीचा लाऩय शोण्माच ेप्रभाण, याजकायणालय वलशळष्ट्ठ लगण, 
जात ह्माॊच्मा लचणस्लाच ेप्रभाण.  

 

ह्मा तनकऴाॊच्मा आधाये शवॊगाऩूय वायखे देळ १०० ऩैकी १०० गुण अनेक लऴे शभऱलत आशेत. 

जागततक उधायणे वोडा, आऩल्मा ळजेायचा गुजयात देखीर अशमा प्रकायचे स्लऩरयषण १९९५ ऩावून 
कयत आशे. 

२००१ वारी प्रळावकीम वुधायणा वुचलण्मावाठी याज्मळावनाने भाधल गोडफोरे माॊची एकवदस्म 
वशभती नेभरी शोती. माॊनी ळावनप्रणारीच्मा तनमभनावाठी काशी वुधायणा वुचलल्मा शोत्मा. त्मा 
वुधायणाॊवलऴमी काशी अॊभरफजालणी झारी आशे काम?  

भशायाष्ट्र ळावन आऩरा कायबाय तऩावण्मावाठी, आऩरी कामणषभता तऩावण्मावाठी काशी तनकऴ 
ठयलते आशे का? अवल्माव, ते कोणत?े  

आज भशायाष्ट्रयाज्म अनेक गॊबीय प्रशनाॊना वाभोये जात आशे. वलजेचा प्रशन, वऩण्माचऩेाणी, ळतेी 
वाठी ऩाणी, योजगाय, फारभतृ्मू इत्मादी. मा वलण प्रशनाॊना उत्तये ळोधताना तात्ऩुयती, काभचराऊ 
व्मालस्था कयण्माऩेषा जय ळावनप्रणारी भधीर वुधायणाॊचा वलचाय केल्माव ते दीघणकारीन 
पामद्माच ेठयेर शे तनस्शचत.  

 

 
 


