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रोकऩार वलधेमकावलऴमी 
भ्रष्ट अधधकाऱयाांळर ळाचक ठेळणारे ऱोकऩाऱ वळधेयक 

ऱोकऩाऱ वळधेयक म्हणजे काय? 

रोकऩार वलधेमक शे ळावनातीर- रोकवबा याज्मवबेतीर वदस्माांवकट तवेच रोकप्रळावनातीर 
अधधकामाांवलरुद्ध भ्रष्टाचायाच ेआयोऩ शाताऱण्मावाठी ल त्मा अनुऴांगाने भ्रष्टाचाय योखण्मावाठीच्मा 
तयतुदी भाांडणाये वलधेमक आशे.  

१९६६ वारी प्रथभ प्रळावननक वुधायणा आमोगाने कें द्रात ल याज्मात अश्मा दोन वांस्था 
अस्स्तत्लात आणण्मावांफांधी भागणी केरी ज्माांच्मा तपे प्रळावनातीर तवेच रोकवबा ला 
याज्मवबेतीर वदस्माांलय कायलाई कयता मेईर.  

१९६८ वारी प्रथभच शे वलधेमक रोकवबेत भाांडण्मात आरे. ऩयांतु रोकवबा फयखास्त झाल्माने ते 
स्थधगत झारे. ऩुढे ७ लेऱा शे वलधेमक रोकवबेत भाांडण्मात आरे शोत,े ऩण प्रत्मेक लेऱेरा त े
स्थधगत कयण्मत आरे शोते. शे वलधेमक वलाात ळलेटी २००१ भध्मे भाांडण्मात आरे शोते त े
अद्माऩशी भांजूय झारेरे नाशी. त्माभुऱे वध्मा भ्रष्टाचायवलयोधी कोणताशी कामदा नाशी.  

याज्माच्मा ऩातऱीलय, आज ऩमांत १८ याज्माांनी ‘रोकामुक्त’ शी व्मलस्था वुरु केरी आशे. 
भशायाष्राभध्मेशी त्मावांफांधी तयतुदी कयण्मात आल्मा आशेत.  

जन ऱोकऩाऱ वळधेयक  

काशी नव्मा भागण्माांवश जन रोकऩार वलधेमकावाठी नव्माने प्रमत्न वुरू झारे आशेत. 
डडवेंफय २०१० भध्मे नव्मा वलधेमकाचा भवुदा वयकायरा वादय कयण्मात आरा. शा भवुदा ऩूला 
न्माम भांत्री ळाांतीबूऴण, ककयण फेदी आदीांनी तमाय केरा शोता.  

ह्मा नव्मा वलधेमकाव बायतीम जनाता ऩष, शळलवेना, जनता दर (मुनामटेड), वभाजलादी 
जनऩरयऴद माांनी आत्ताऩमांत वभथान ददरे आशे. 
ळेगलेऩण  
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ननलडणूक आमोगाप्रभाणे स्लतांत्र मांत्रणा अवाली तवेच याजकीम व्मक्ती, नोकयळशाांलय भ्रष्टाचाय 
ननमांत्रण कामद्माांतगात कायलाई कयण्माची तयतूद अवाली.  

नव्या मागण्या  
१. आता भ्रष्टाचायवलयोधी कामद्माांतगात कें दीम ऩातऱीलयीर भांत्रमाांचा वभालेळ व्शाला, अळी भागणी 
शोत आशे. भात्र भवुदा फनवलण्माच्मा वांमुक्त वशभतीत ५० टक्के वयकायी प्रनतननधी तय ५० टक्के 
नागरयक आणण फुस्ध्दभांताांच ेप्रनतननधधत्ल अवाले अवा आग्रश अण्णा शजाये, ककयण फेदी इत्मादीांचा 
आशे आणण उऩोऴणातीर शा प्रभुख भुद्दा आशे.  

२. तात्काऱ ननलाडा व्शाला.  
 

३. भ्रष्ट अधधकाऱमाांना शटवलण्माच ेअधधकाय  

 

४. कोणत्माशी न्मामाधीळाच्मा, अगदी बायताच्मा वयन्मामाधीळाांच्माशी वलयोधात थेट चौकळी आणण 
कायलाई कयण्माचा अधधकाय शभऱाला. वध्मा कोणत्माशी न्मामाधीळाच्मा वलयोधात कायलाई 
कयण्मावाठी बायताच्मा वयन्मामाधीळाांची ऩयलानगी घ्माली रागते.  
 

५. रोकऩार वशभतीच्मा अध्मष आणण वदस्माांच्मा ननलडीभध्मे कोणत्माशी याजकीम ऩषाळी 
वांफांधधत व्मक्तीचा शस्तषेऩ अवू नमे.  
 

६. दोऴी व्मक्तीरा ऩाच लऴा ते जास्तीत जास्त आजन्भ कायालावाची शळषा अवाली. वध्मा शी 
शळषा वशा भदशने ते वात लऴा इतकी आशे.  
 

तनळड सममिीमध्ये कोण असाळे?  

 

१. दोन्शी वबागशृाांच ेअध्मष  

२. वुप्रीभ कोटााच ेलरयष्ठ न्मामाधीळ  

३. शामकोटााच ेदोन लरयष्ठ भुख्म न्मामाधीळ  

४. बायतीम लांळाच ेनोफेर वलजेते  
५. याष्रीम भानल अधधकाय आमोगाच ेअध्मष  

६. बायतीम लांळाच ेदोन भॅगवेवे ऩुयस्काय वलजेते  
७. बायताच ेभशाननमांत्रक आणण रेखाऩार 

 

कायद्याची व्याप्िी  
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भ्रष्टाचाय ननमांत्रण कामदा, गैयव्मलशाय मा अांतगात केल्मा गेरेल्मा तक्रायीांचा वभालेळ.  
तवेच मा गैयव्मलशायाांची भादशती देणाऱमाांना वांयषण.  
 

समर्थक  
 

अण्णा शजाये, ककयण फेदी, स्लाभी याभदेल, श्री श्री यलीळांकय, स्लाभी अस्ननलेळ, भॅगवेवे ऩुयस्काय 
वलजेते अयवलांद केजयीलार, भनेका गाांधी इत्मादी 
 

रोकाांचा ऩादठांफा- अण्णा शजाये माांनी केरेल्मा आलाशनानांतय वशा कोटी एवएभएव तवेच ट्वलटय, 
पेवफुक लरून जोयदाय वभथान  

 

सरकारची प्रतिक्रिया  
 

वलधेमकाांच्मा प्रस्तालाची प्रत उऩरब्ध नाशी.  
 

वयकाय मा लऴी ऩुन्शा एकदा रोकऩार वलधेमक वांवदेत वादय कयणाय आशे. वोननमा गाांधी 
अध्मष अवरेल्मा याष्रीम वल्रागाय वशभतीवभोय वलचायाथा भाांडरे जाईर.  
 

वध्माच्मा वलधेमकात अनेक त्रटुी, ऩऱलाटा आशेत.  
 

ळादाच ेमदेु्द  

 

भवुदा वशभतीत रोकाांच्मा थेट वभालेळारा ऩांतप्रधान भनभोशन शवांग माांचा नकाय.  
 

ननलतृ्त न्मा. वांतोऴ शेगड,े अॅड. प्रळाांत बूऴण आणण अस्ननलेळ : भशायाष्रातीर अनेक जशभनीांच्मा 
घोटाळ्मात ज्माांचा नालाचा लायांलाय उल्रेख शोता अळा ळयद ऩलाय माांच्मा वभालेळारा शयकत.  
 

 

२००१ वारीच शे वलधेमक दोन्शी वदनाांभध्मे ऩाव केरे गेरे. त्माचा उदे्दळ “रोकऩार शी वांस्था वालाजननक 

अधधकाऱमाांवलरुद्ध भ्रष्टाचायाच्मा आयोऩाांचा ऩाठऩुयलठा कयण्मावाठी अस्स्तत्लात आरेरी आशे” अवा 
स्ऩष्ट कयण्मात आरा. 
 


