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ही नीलूत कशी वाचावी? 

सोबत िदलेला दःतऐवज ही महाराष्टर्ातील शासनव्यवःथा सधुारण्यासाठीची नीलूत 
आहे (ता. ९ माचर् २०१३ पयर्ंत जशी आहे तशी). ही नीलूत दोन भागांत िवभागलेली आहे. 
पिहल्या भागात मुख्य नीलूत तर पुढच्या भागात ही नीलूत वाचण्यासाठी उपयुक्त 
मािहतीसाठी पिरिशषे्ट िदली गेली आहेत.  

ही नीलूत अशा ूकारे वाचावी 

१. सवरू् थम ‘नीलूत- सद्यिःथती’  हे ूकरण वाचावे. ह्यामध्ये नीलूतीच्या आजच्या 
िःथतीचे वणर्न केले आहे. त्याबरोबरच. ह्या नीलूतीमध्ये काय आहे आिण काय नाही, कोणता 
मुद्दा घेतला आहे, कोणता नाही ह्याची कारणमीमांसा िदली गेली आहे.  

२. सोबत िदलेल्या दःतऐवजांमध्ये ही नीलूत संिक्षप्त ःवरूपातही िदलेली आहे. ह्या 
संिक्षप्त ःवरुपामध्ये केवळ मांडलेला मदु्दा आिण त्यावरचे आमचे भांय िदले आहे. सिंक्षप्त 
ःवरुपामामध्ये कोणत्याही ूकारची कारणिममांसा िदलेली नाही. 

३.  ह्या नीलूतीची सुरवात ‘आमचे ःवप्न’ ह्या ूकरणापासनू होते. यामध्ये नीलूतीमधले 
ठळक मुदे्द िलिहलेले आहेत. ह्यापुढच्या सवर् ूकरणांमध्ये शासनव्यवःथेची सद्यिःथती,  त्याचे 
िवशे्लषण आिण आपण ह्या नीलूतीच्या माफर् त सचुवलेले बदल िवःताराने िलिहले आहेत.  

४. शासनव्यवःथेचे जसे सगळे िवभाग एकमेकांशी जोडलेले असतात,  एकमेकांवर 
अवलबंून असतात तसेच; शासनव्यवःथेवरच्या या नीलूतीमधली सगळी ूकरणे या ना त्या 
ःवरुपात एकमेकांशी संबंिधत आहेत. त्यामळेु एखादे ूकरण वेगळे काढून न वाचता संपूणर् 
दःत हे एक माननू वाचले जावे.  
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नीलूतीची सद्यिःथती 

सोबत िदलेल्या दःतऐवजामध्ये ‘शासनव्यवःथेची नीलूत’ िदली गेली आहे. ही नीलूत 
महाराष्टर् नविनमार्ण सेनेच्या एकूण राज्याच्या िवकासाच्या नीलूतीचा एक भाग म्हणून 
िलिहली गेली आहे. १ जानेवारी २०१० पासनू ह्या नीलूतीवर काम सुरु झाले, आिण आज ३ 
वषर् २ मिहन्यांनी या नीलूतीने एक महत्त्वाचा टप्पा पूणर् केला आहे.  

ह्या नीलूतीमध्ये काय आहे 

ह्या ‘शासन व्यवःथेच्या नीलूती’मध्ये आम्ही शासन व्यवःथेचा िवचार कशा पद्धतीने 
व्हावा ह्याबद्दलची एक िनिश्चत िदशा िदली आहे. त्यासाठी शासन व्यवःथेमधल्या काही अत्यतं 
मूलभतू िवषयांवर आम्ही भांय केल ंआहे आिण त्या बरोबरच सध्याच्या व्यवःथेमधल्या 
ऽुटींवर उपाययोजनाही सचुवल्या आहेत. ह्या उपाययोजना ूत्यक्षात कशा आणाव्यात ह्या 
िवषयीचा कृितकायर्बम देणे हा ह्या नीलूतीचा उदे्दश नाही. 

ह्या नीलूतीमध्ये आम्ही भारतामधल्या नसैिगर्क शासन व्यवःथांवर भर देऊन 
सध्याच्या व्यवःथेमध्ये त्यादृष्टीने कसे बदल करता येतील ह्यावर भांय केले आहे. 
िवकें िीकरण हे कें िभागी ठेऊन ते साधण्यासाठी कें ि-राज्य आिण ःथािनक ःवराज्य सःंथा 
ह्यांच्या सबंंधांची एक नवी व्यवःथा सुचवली आहे. ह्यामध्येच ःथािनक सःंथांना बळ देऊन 
त्या अिधक लोकािभमुख आिण कायर्क्षम कशा करता येतील ह्यासाठी नवी रचना सुचवली 
आहे. 

लोकशाहीचा एक अिवभाज्य भाग म्हणजे राजकीय पक्ष. आम्ही ह्या नीलूतीमध्ये ह्या 
राजकीय पक्षांचे कामकाज कसे असावे ह्यासाठी राजकीय पक्षांसाठी कायर्पद्धती सुचवली आहे. 
ह्याचबरोबर पोलीस आिण सरुक्षा व्यवःथा आिण न्यायालये ह्यांची कायर्क्षमता वाढवण्यासाठी 
काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. 

शेवटी,  ह्या सवर् व्यवःथांचे कामकाज योग्य पद्धतीने सुरु आहे ना हे पडताळून 
पाहण्यासाठीची मलु्यांकन व्यवःथा कशी असावी हे देखील आम्ही ह्या शासन व्यवःथेच्या 
नीलूतीतून सुचवले आहे. 
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नीलूतीचा सारांश 

शासनव्यवःथेच्या मुख्य नीलूतीमध्ये जे मांडले आहे, या सगळ्याचा सारांश म्हणजे हा 
दःतऐवज. यामध्ये सिवःतर िववेचन, कारणमीमांसा िदलेली नाही. पण या 
दःतऐवजावरून नजर िफरवता, शासनव्यवःथा सुधारण्यासाठी मुख्य नीलूत नेमके काय 
सुचवते आहे याची कल्पना यावी एवढाच याचा हेतू.  

आमचे ःवप्न 

शासन हे ूत्येक िवषयाशी संबंिधत असते. िशक्षण, पयार्वरण, पाणी, रःते, वीज, उद्योग, रोजगार, 
तंऽज्ञान, भाषा, अथर्व्यवःथा या सगळ्याच्या मळूाशी असतात शासनाची धोरणे.  

भारतीय आिण त्यातही महाराष्टर्ाच्या शासनव्यवःथेचा अभ्यास केल्यावर त्यातले जे मखु्य ूश्न 
समोर आले ते म्हणजे - कें िीकरण, अत्यल्प लोकसहभाग आिण हक्क, कतर्व्ये व अिधकारांची 
गंुतागंुत. आिण म्हणूनच शासनव्यवःथा सुधारण्याची िऽसूऽी आहे - िवकें िीकरण, लोकसहभाग 
आिण शासकीय ूिबयांचे सुसूऽीकरण.  

महाराष्टर् नविनमार्ण सेना म्हणून आम्ही शासनव्यवःथेबाबत एका अशा महाराष्टर्ाचे ःवप्न बघत 
आहोत िजथे िवकें िीकरणाच्या माध्यमातून लोकांचा शासनव्यवःथेच्या िनणर्य ूिबयेत सहभाग 
असेल. आिण या ःवयिंनणर्याच्या माध्यमातून महाराष्टर् खढया अथार्ने ूगत आिण ःवच्छ 
राज्यकारभाराचे एक उदाहरण देशच नव्हे तर संपूणर् जगासमोर ठेवेल.  

राज्यव्यवःथेची सुरुवात 

टोळ्या ते िःथर समाज  

आपण आज व्यवःथा बदलण्याचा िवचार करत असता मुळात या व्यवःथा िनमार्ण कशा झाल्या 
याची पाश्वर्भमूी समजून घेणे आवँयक आहे. माणूस जेव्हापासून एकऽ येऊन राहू लागला, 
एकमेकांमध्ये व्यवहार करू लागला तेव्हापासूनच राजकारणाची सरुुवात झाली. पुढे टोळ्यांमध्ये राहू 
लागला, आिण दोन िकंवा अनेक टोळ्यांमध्ये संघषर् झाले, कधी मैऽी झाली आिण या सगळ्यातून 
राजकारण आिण राजकीय व्यवःथा जन्माला येत गेल्या.  

पुरातन काळापासनू मनुंयूाणी हा अिःमतेसाठी आिण ःवतःची ःवतंऽ ओळख िनमार्ण करण्यासाठी 
झटत आला आहे. आिण या ूिबयेतच धमर्, जात, भाषा या सगळ्यांनी मानव जातीला एकऽ 
आणले. एक समाज म्हणून त्याची जडणघडण होत गेली.   
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‘सु’शासन म्हणजे काय?  

शासनव्यवःथा सुधारण्यासाठी मुळात उत्तम शासनव्यवःथा म्हणजे काय हे बिघतले पािहजे. 
वेगवेगळ्या िवचारवतंांनी ÔसÕुशासनाची व्याख्या केली आहे. ूाचीन भारतातील वाङ् मय, वेद आिण 
चाणक्याचे अथर्शास्तर् हे पुःतक सुशासनाची व्याख्या चार मदु्द्यांच्या आधारे करते - शांती, कायदा, 
सरुक्षा व न्याय. कोणत्याही शासनाने हे िनकष पुरे केल्यास ते सशुासन आहे असे ूाचीन 
भारतातील िवचारवंत सुचवतात.   

सयंकु्त राषे्टर् सुशासनाची व्याख्या करताना आठ िनकष लक्षात घेते. यामध्ये सहभागी, एकमताकडे 
कल, जबाबदार, पारदशर्क, पिरणामकारक व कायर्क्षम, समन्यायी, सवर्समावेशक आिण कायद्याचे 
राज्य यांचा अतंभार्व होतो. या आठ िनकषांच्या आधारे सशुासन आहे की नाही हे ठरवता येऊ 
शकते.  

जागितक बँकेने वरील आठ मदु्द्यांबरोबरच अिहंसा आिण राजकीय ःथयैर् या मुद्द्यांचाही सशुासनाच्या 
व्याख्येत अंतभार्व केला आहे.  

इितहासातील राज्यव्यवःथा   

राजकारणाची सुरुवात, राज्यव्यवःथांचा पाया, सशुासन म्हणजे काय इ. गोष्टी बिघतल्यावर सशुासन 
अिःतत्वात आणण्याच्या दृष्टीने इितहासात काय काय ूयत्न झाले आहेत हे बघणे आवँयक आहे. 
काही िवचार अत्यतं मूलभूत असून आजच्या पिरिःथतीत त्यात कालानुरूप बदल केल्यास ते लागू 
करणे शक्य आहे. आिण म्हणूनच इितहासातील काही उदाहरणांचा अभ्यास आवँयक आहे.   

ूाचीन भारत (इ.स.पू ५०० ते इ.स. ७००) 

ूाचीन भारतात वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या ूकरची शासनव्यवःथा असलेली राज्ये होती. 
बहुतांश िठकाणी राजेशाही असली तरी काही िठकाणी माऽ गणतंऽ असल्याचेही उल्लेख सापडतात.  

चाणक्य आिण अथर्शास्तर् मंथ 

चिंगुप्त मौयर् या तरुणाने चाणक्याच्या मागर्दशर्नाखाली मोठे सनै्य उभारून ÔमगधÕ राज्याच्या नदं 
राजांचा पराभव केला. इतकेच नव्हे तर बिलष्ठ कें िीय सत्ता ःथापन करण्यासाठी मगध पाठोपाठ 
अफगािणःतानपासून ते बंगाल पयर्ंतच्या छोट्या मोठ्या राजांचा पराभव करत, त्यांना आपले 
मांडिलक बनवत, तोपयर्ंतचे भारतीय उपखंडातील सवार्त मोठे साॆाज्य ःथापन केले. 



  शासन व्यवःथा  20 

 

चाणक्याने राज्य कसे असावे, व्यवःथा कशा असाव्यात इत्यादी गोष्टींवर सिवःतर िवचार करून 
Ôअथर्शास्तर्Õ नावाचा मंथ िलिहला. राज्याचा उत्कषर् साधण्यासाठी बिलष्ठ कें िीय नेततृ्व आिण उतरंड 
असलेली नोकरशाहीची पक्की चौकट असणे चाणक्याने महत्वाचे मानले. 

चाणक्याने ूबळ मध्यवतीर् सत्ता असण्यावर भर िदला असला आिण त्या िदशेने ूयत्न केले तरीही 
साॆाज्यांतगर्त राज्यांना / ूदेशांना असंख्य बाबतीत ःवायत्तता होती. संपकार्ची अत्यल्प साधने, 
तोपयर्ंत अिःतत्वात असलेली पराभतू राजास मांडिलक करण्याची पद्धत, दैनंिदन कारभार परंपरेने 
ठरणे आिण सांःकृितक एकात्मता यामळेु मौयर्काळात ूबळ मध्यवतीर् सत्ता तयार होऊनही 
साॆाज्याला Ôसघंराज्यÕ ःवरूपच िमळाले.  

गांधीजी आिण मामःवराज्य 

गांधीजींनी आपल्या िलखाणातून एक िवकें िित आिण लोकसहभाग असलेली शासनव्यवःथा सुचवली. 
िवकें िीकरण हा पाया असल्याने खेडे हा त्यांनी मूलभतू घटक मानला. आिण आदशर् ःवयपंूणर् खेडे 
िनमार्ण करण्यावर भर िदला.  

Ôभारतात जोपयर्ंत पाश्चात्य व्यवःथा अिःतत्वात आहेत तोपयर्ंत भारतातून इंमज जातीलही, पण तो 
खढया अथार्ने ःवतंऽ होणं आिण इथल्या नागिरकांना ःवराज्य िमळणं अशक्य आहे. त्यामळेु आपण 
अिधकािधक आपल्या पारंपािरक न्याय व्यवःथेवर आिण राजकीय व्यवःथेवर िवश्वास ठेऊन ती 
बळकट केली पािहजेÕ हा गांधींच्या लेखनाचा गाभा आहे.  

संघराज्य 

संकल्पना 

भारताची घटन िलिहताना, घटना सिमतीच्या चचेर्मध्ये भारताची राजकीय व्यवःथा Ôसघंराज्यÕ 
ःवरुपाची असावी असे ठरवण्यात आले. ूांितक अिःमतेचा िवचार करताना कें ि मजबूत ठेऊन 
ूत्येक घटक राज्याला काही महत्वाच्या मदु्द्यांवर िनणर्य घेण्याची मुभा असणे गरजेचे आहे असेही 
िवचारात घेतले गेले. घटना सिमतीने Ôसंघराज्यामुळे भारताला हवी असलेली Ôिविवधतेतील एकताÕ 
साधता येईलÕ असे मत मांडले. 

कें ि-राज्य-ःथािनक संबंध 

भारतात सिंवधानानुसार तीन ःतरीय राज्य पद्धती आहे. कें ि सरकार, राज्य सरकार आिण ःथािनक 
ःवराज्य संःथा. सिंवधानाने िदलेल्या याद्यांमध्ये या तीनही ःतरावरील सरकारांची कतर्व्ये, 
जबाबदाढया व हक्क िवभागलेले आहेत. कें ि आिण राज्य सरकारांच्या याद्या ूथमपासनूच 
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सिंवधानात आहेत. ७३व्या आिण ७४व्या घटनादरुुःतीनतंर ःथािनक ःवराज्य संःथांना घटनात्मक 
दजार् आला. या घटना दरुुःतीनतंर सते्तचे िवकें िीकरण होऊन, ःथािनक ःवराज्य संःथांना अिधक 
ःवायत्तता देण्यात आली. ूत्यक्षात माऽ वीस वषार्ंनी बिघतले असता, ःथािनक ःवराज्य संःथा 
पुरेशा ःवायत्त संःथा झालेल्या नाहीत. इतकेच नव्हे तर ःथािनक बाबतीत कें ि व राज्य सरकारची 
ढवळाढवळ थांबलेली नाही. खरे तर सते्तचे िवकें िीकरण म्हणजे ःवयिंनणर्य घेण्याचा अिधकार देणे. 
ःथािनक ःवराज्य संःथांना केवळ अमंलबजावणीचे एक साधन म्हणून न बघता िनणर्य घेण्याचे 
ःवातंत्र्य देणे, पुरेशी ःवायत्तता देणे आवँयक आहे. आिण त्यातही आिथर्क ःवायत्तता महत्वाची 
आहे.  

तीनही पातळीवरच्या कामांची िवभागणी नव्याने होणे गरजेचे आहे. अिधकािधक जबाबदाढया 
ःथािनक ःवराज्य सःंथांना देऊन कें ि व राज्य सरकारांचे अिधकार कमी करायला हवेत. असे 
केल्यास शासनव्यवःथेचा सध्याचा वरून खाली (��� �� ������) हा दृष्टीकोन बदलून खालनू वरती 
(������ �� ��) हा दृष्टीकोन येऊन नागिरक कें िःथानी येतील. ःवयिंनणर्याचा अिधकार आम्ही 
अिधक व्यापकपणे अमंलात आण.ू  

त्याचबरोबर ःथािनक पातळीवरच्या लोकूितिनधींची मडंळे (िजल्हा पिरषद, महापािलकेची मखु्य 
सभा इ.) ही ÔकायदेमंडळेÕ बनली पािहजेत. त्यांना कायदे करायचे अिधकार िमळाले पािहजेत. ते 
कोणत्या िवषयांत कायदे करू शकतील हे नव्याने केलेल्या िवषयांच्या िवभागणीच्या यादीवरून 
ठरवण्यात येईल.  

अिधकृत भाषा 

सिंवधानातील कलम ३४३ सांगते की देशाची अिधकृत वापराची भाषा ही देवनागरी िलपीमधील िहंदी 
असेल. 

Maharashtra official language Act, 1964 या कायद्यानुसार महाराष्टर् राज्याची अिधकृत भाषा 
मराठी झाली. या कायद्यानुसार महाराष्टर् िवधानसभेत मांडली जाणारी िवधेयके, पािरत होणारे कायदे, 
शासकीय सूचना, पऽे, पिरपऽके, अध्यादेश इ. सवर् मध्ये मराठी भाषेचा वापर अिधकृत िरत्या केला 
जाऊ लागला. व तसे करणे बंधनकारक झाले.  

भाषावार ूांतरचना 

कें ि राज्य ःथािनक सबंंधांचा िवचार करताना आज असलेली राज्ये कशी तयार झाली. त्या मागचा 
िवचार काय होता हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. सयंकु्त महाराष्टर् चळवळ, आंी ूदेशासाठीचे 
आदंोलन, तेलगंणा ूश्न, वेगळ्या िवदभार्ची मागणी आिण नव्यानेच समोर आलेला उत्तर ूदेशच्या 
िवभाजनाचा ूःताव या सगळ्याचा िवचार िवकें िीकरणाच्या पाश्वर्भमूीवर आम्ही करू.  
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ःथािनक ःवराज्य संःथा 

ःथािनक ःवराज्य संःथा- शहरी 

महाराष्टर्ातील ःथािनक ःवराज्य सःंथांच्या रचनेमध्ये आिण कारभारामध्ये काही मूलभतू बदल करणे 
आवँयक आहे. िवशेषतः सध्याची ूचिलत Ôआयकु्त पद्धतÕ बदलून त्या जागी Ôमहापौर पिरषद पद्धतÕ 
लागू करणे आवँयक वाटते. सध्याच्या आयुक्त पद्धतीत अनेक दोष आहेत. यामध्ये एकिऽत िनणर्य 
घेण्याच्या सिमत्यांच्या कारभारामुळे शासनाची नेमकी जबाबदारी कोणावर पडत नाही. ज्यातून 
सत्ताधारी, िवरोधक आिण नोकरशाही हे एकमेकांवर जबाबदारी ढकलतात. राज्य शासनाने नेमलेला 
आयकु्त हा एका अथार्ने राज्य सरकारचा हःतक बनतो, ज्याच्या माफर् त राज्य शासन ःथािनक 
पातळीवर ढवळाढवळ करू शकते. व ःथािनक ःवराज्य संःथांची ःवायत्तता धोक्यात येते.  

महापािलकेच्या मुख्य सभेत िनवडून आलेल्या सदःयांपैकी बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची िनवड 
महापौर म्हणून व्हावी आिण त्याने आपली पिरषद (एक ूकारचे मऽंीमडंळच) िनवडावी. अशा 
पद्धतीने महापौर हा महापािलकेच्या कारभाराला जबाबदार असेल आिण त्याच्यावर िनयऽंण 
महापािलकेच्या मुख्य सभेचे राहील. ही पद्धत राज्य आिण कें ि पातळीवरील व्यवःथेसारखीच आहे, 
म्हणजेच कायदेमडंळ (legislature) व कायर्कारी मडंळ (executive) यांच्यातील फरक ःपष्ट 
करणारी व्यवःथा.  

के्षऽ सभा 

िवकें िीकरणाबरोबरच लोकसहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने आवँयक ते बदल करावे लागतील. 
अिःतत्वात असलेले कायदे सक्षम करावे लागतील तसेच नव्याने काही गोष्टी अंमलात आणाव्या 
लागतील.  

मामीण भागात मामसभा आहेत त्यानसुार शहरी भागात के्षऽसभा असाव्यात असे कें ि सरकारने 
सचुवले आहे. त्याबाबतीत एक मॉडेल कायदाही बनवून सवर् राज्यांना देण्यात आला आहे. के्षऽ 
सभेचा कायदा महाराष्टर्ात २००९ सालापासून अिःतत्वात आहे. माऽ त्याची अमंलबजावणी अजूनही 
झालेली नाही. के्षऽ सभेची ूभावी अंमलबजावणी हा लोकसहभाग या दृष्टीने एक महत्वाचा टप्पा ठरू 
शकेल. एक आदशर् के्षऽ सभा कशी घ्यावी, िवषय कोणते असावेत, ते कोणी ठरवावेत हे सारे 
ःपष्टपणे एखाद्या िनयमावलीने ठरवले जाईल.  

ःथािनक ःवराज्य संःथा- मामीण 

२०१२ साली पंचायत राज व्यवःथा भारतात येऊन २० वषर् झाली. एखादी व्यवःथा योग्य िदशेने 
काम करते आहे का? हे पडताळून पाहण्यासाठी हा वेळ पुरेसा आहे. या २० वषार्ंत भारतातील सवर्च 
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राज्यांनी आपल्याकडे असणारे अिधकार ःथािनक ःवराज्य सःंथांकडे देण्याचे ूयत्न केलेले िदसले. 
पण ूत्यक्षात जसे ःवत: कदािचत सत्ता सहजासहजी कोणी दसुढयाला देत नाही, तसेच इथे 
झाल्याचे िदसले. कागदावरचे ूयत्न ूत्यक्षात आणण्यासाठीचा ूयत्न पुरे पडला नाही.  

ःथािनक ःवराज्य सःंथांमधल्या सधुारणांनंतरही या सःंथा सवार्थार्ने सक्षम झाल्या आहेत असे 
म्हणता येणार नाही. अनेक बाबतीत या ःथािनक ःवराज्य सःंथा िजल्हा पिरषदेवर तसेच राज्य 
आिण कें ि सरकारच्याच योजनांवर अवलंबून असतात. यामुळे त्या सबळ होऊ शकत नाहीत आिण 
अनेक वेळेला त्यांना दबुर्लच ठेवण्यात येते. 

माम सभेमध्ये खरे कळीचे मदेु्द खूपच कमी वेळा चचेर्ला येतात. कारण या चचार्ंचे फिलत काहीच 
होणार नसते. कारण मान्यता िकंवा पैशाची व्यवःथा या गोष्टींसाठी मामसभा राज्य आिण 
कें िसरकारवरच अवलबंून असतात. थोडक्यात आिथर्क ःवायत्तता आिण ःवयंिनणर्याच्या दृष्टीने 
मािमण ःथािनक ःवराज्य संःथांना सक्षम करणे लोकशाहीच्या दृष्टीने आवँयक आहे.  

गांधी म्हणायचे - �खरी लोकशाही िदल्लीमध्ये बसलेल्या २० लोकांत िनणर्य घेऊन साध्य होऊ 
शकत नाही. लोकशाही ही खरोखर लोकांच्या हातात, गावातल्या ूत्येक माणसाच्या हातात असायला 
हवी�.  

राजकीय पक्षासाठी 

राजकीय पक्ष रचना 

लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. मतदारांनी राज्यकारभारासाठी िनवडून 
िदलेल्या लोकांचा एक समिवचारी गट म्हणून राजकीय पक्ष तयार होत असतो. साहिजकच राजकीय 
पक्षाची यऽंणा जर िवकें िित, पारदशर्क आिण लोकसहभागी असेल तर तेच राज्यकारभारामध्ये 
आणणेही शक्य होईल.  

पक्षांतगर्त लोकशाही महत्वाची आहे. पक्षाचे पदािधकारी व पक्षाचे अिधकृत उमेदवार िनवडताना पक्ष 
कायर्कत्यार्ंनी मतदान करावे. िशवाय महत्वाच्या िवषयावर पक्षाची धोरणे ठरवतानाही पक्षांतगर्त 
खुल्या चचार्, सावर्मत यासारख्या अिभनव कल्पना राबवत पक्ष कायर्कत्यार्ंना महत्व िदले जाईल. 

पक्ष पदािधकाढयांची नेमकी कतर्व्ये, हक्क आिण जबाबदाढया याबाबत आज संिदग्धता आहे. यात 
बदल करायला हवा. ूत्येक पदािधकाढयाला आपल्या हक्क कतर्व्ये आिण जबाबदाढया नेमक्या 
मािहत असायला हव्यात. िशवाय त्यांच्या कामाचे विरष्ठ पदािधकाढयांकडून ठरािवक कालावधीने 
मलू्यांकन व्हायला हवे.  
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राजकीय पक्षाचे अथर्कारण 

जसे शासनव्यवःथेच्या बाबतीत आपण आिथर्क िवकें िीकरण असावे असे म्हणतो आहोत तसेच 
िवकें िीकरण राजकीय पक्षाच्या अथर्कारणाबाबतसदु्धा असावे. पक्षाचे आिथर्क व्यवहार अितशय 
पारदशर्क आिण ःवच्छ असावेत. कोणालाही ते बघता यावेत. आिथर्क बाबतीत पारदशर्कता असल्याने 
लोकांचा अिधक िवश्वास संपादन करता येऊ शकेल.  

िनवडणकुीच्या वेळी उमेदवारांना ूचारासाठी ठरािवक शासकीय िनधी िमळावा अशी मागणी अनेक 
सःंथा करत असतात. यामागे पैसा नसलेल्या लोकांनाही िनवडणूक लढवता यावी हा िवचार आहे. 
नेमका हाच िवचार घेऊन पक्षाने आपल्या अिधकृत उमेदवारांना ठरािवक िनधी द्यावा. तसेच िनधी 
उभारायला मदतही करावी.   

पक्षाचे लोकूितिनधी 

पक्षाकडून िनवडून जाणाढया लोकूितिनधींची नेमकी कतर्व्ये, हक्क व जबाबदाढया काय हे ःपष्ट 
असणे आवँयक आहे. त्यांचा पक्षाशी असलेला संबंधही महत्वाचा आहे. खासदार आमदार आिण 
नगरसेवक हे शासनव्यवःथेतील तीन ःतरांवरील लोकूितिनधी कसे िनवडले जावेत, त्यांच्यात 
कोणते गुण असणे आवँयक आहे इ. गोष्टींचे िनकष पक्षानेच ठरवणे आवँयक आहेत. 

सुशासानाचे घटक 

न्यायव्यवःथा 

न्याय देणारी यऽंणा, कायद्यासमोर सवर् समान असणे हे ÔसÕुशासनासाठी आवँयक आहे. सध्याच्या 
आपल्या न्यायव्यवःथेतले मखु्य तीन दोष म्हणजे अत्यंत सथं न्यायालयीन ूिबया, न्यायालयीन 
ॅष्टाचार व त्यािवरोधात कारवाई करण्यासाठी कुचकामी यऽंणा आिण कालबाह्य ूशासकीय यऽंणा.  

सथं न्यायालयीन ूिबया दरू करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, न्यायालयांची सखं्या 
वाढवणे, ूशासकीय ूिबया अद्ययावत करणे आिण त्यात जाणारा वेळ वाचवणे हे उपाय आहेत. 
न्यायालयीन ूिबया ही अिधकािधक लोकािभमुख व्हायला पािहजे. Ôन्याय िमळण्यास वेळ लागणे हे 
न्याय नाकारण्यासारखेच असतेÕ असे म्हणले जाते. त्यामळेु याबाबत िवशेष लक्ष िदले पािहजे. 
न्यायालयीन ॅष्टाचार कमी करण्यासाठी ॅष्टाचार करणाढयांना कठोर िशक्षा देणाढया यऽंणा उभाराव्या 
लागतील. व ूशासकीय सुसऽूता आणण्यासाठी संगणकीकरण करणे, अद्ययावत तंऽज्ञान वापरणे या 
गोष्टी आवँयक आहे.  
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इ-गव्हनर्न्स 

मािहती तंऽज्ञानाचा अिधकािधक वापर केल्यास सवर्च पातळीवरील शासनव्यवःथेमध्ये सुसऽूीकरण, 
पारदशर्कता आिण कायर्क्षमता वाढीस लागेल. इंटरनेटचा वापर आिण नवीन अद्यायावर तंऽज्ञान 
वापरून शासन अिधकािधक लोकािभमखु केले जाईल. नागिरकांचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने हे 
आवँयक आहे.  

संःथाकरण 

एखादा उपबम केवळ सरुु करणे नव्हे तर तो सातत्याने चाल ूराहील याची व्यवःथा िनमार्ण करणे 
म्हणजे संःथात्मक रचना करणे. आपण यालाच ÔसःंथाकरणÕ असे म्हण ू शकतो. सःंथाकरणात 
पक्क्या िनयमांची चौकट अपेिक्षत असते. अिधकार, कतर्व्ये आिण जबाबदारी या तीनही गोष्टी 
सःुपष्ट िलिखत ःवरुपात असणे अपेिक्षत असते. एखाद्या व्यक्तीच्या मजीर्वर उपबम अवलंबून न 
ठेवता त्याला सःंथात्मक रूप देणे आवँयक असते. आिण तेच आम्ही करू.  

पोलीस व सुरक्षा व्यवःथा 

सरुके्षच्या दृष्टीने अत्यावँयक अशी यऽंणा म्हणजे पोलीस दल. यामध्ये अमलुाम बदल करायची 
आवँयकता आहे. पोिलस दलात असलेला राजकीय हःतके्षप; नेमणुका, बदल्या, बढत्या याबाबत 
समन्वय नसणे व मनमानी कारभार असणे; पोिलसांची अपुरी सखं्या; अद्ययावत तंऽज्ञानाचा अभाव; 
मनुं यबळाच्या अभावामुळे सेवेत असणाढया पोिलसांवर पडणारा अितिरक्त ताण हे पोलीस 
दलासमोरचे मुख्य ूश्न आहेत. आिण सगळ्याचा एकिऽत पिरणाम म्हणजे खालावलेले मनोबल. हे 
ूश्न सोडवण्याचा ूयत्न आम्ही करू. पोलीस दलाची संख्या वाढवणे, ूिशक्षण, अद्ययावत शस्तर्ासे्तर्, 
राजकीय हःतके्षप कमी करणे, नेमणुका-बदल्या या िनयमानेच करणे अशा उपायांनी पोलीस यऽंणा 
सदुृढ केली जाईल.   

िनवडणूक आयोग 

भारतासारख्या लोकशाही देशामध्ये िनवडणूक आयोग ही एक अनन्यसाधारण महत्व असलेली सःंथा 
आहे. सिंवधानात तरतूद केल्यानसुार देशभरात योग्य त्या वेळी िविवध ःतरांवर व घटनात्मक 
सःंथांसाठी खुल्या आिण मकु्त वातावरणात िनवडणुका घेणे आिण िनकाल जाहीर करणे हे िनवडणकू 
आयोगाचे मुख्य काम आहे. तसेच या अनषुंगाने येणाढया मतदार याद्या बनवणे यासारखी कामेही 
िनवडणकू आयोगच करतो. 
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ज्याूमाणे कें िीय िनवडणकू आयोग ही एक घटनात्मक संःथा आहे त्याचूमाणे राज्य िनवडणूक 
आयोगही घटनेने तयार झालेली सःंथा आहे. राज्यातील सवर् ःथािनक ःवराज्य सःंथांच्या 
िनवडणकुा घेणे ही राज्य िनवडणूक आयोगाची जबाबदारी असते.  

िनवडणकू आयोगासमोरचा मुख्य ूश्न म्हणजे मनुं यबळ. मतदार याद्या अद्ययावत करणे ूत्यक्ष 
िनवडणकुा घेणे यासाठी लागणारे मनुं यबळ हे िशक्षकांच्या रूपाने उभे केले जाते. यावर आज तरी 
उपाय नाही. माऽ तंऽज्ञानाचा वाढता वापर करून िनवडणूक आयोगाचे काम अिधक वेगवान ूभावी 
आिण पिरणामकारक केले जाईल. 

िनयोजन आयोग 

िनयोजन आयोगाची सरुुवात पिंडत जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुढाकाराने झाली. भारताच्या 
सवर्समावेशक आिथर्क िवकासासाठी दीघर्कालीन िनयोजनाची आवँयकता असल्याचे लक्षात घेऊन 
कें ि सरकारच्या ठरावाद्वारे माचर् १९५० मध्ये िनयोजन आयोगाची ःथापना करण्यात आली. पंतूधान 
हेच िनयोजन आयोगाचे पदिसद्ध अध्यक्ष असतात.  

कें ि पातळीवर िनयोजन आयोग कायर्रत असला तरी त्याचे िवकें िीकरण आवँयक आहे. िनयोजन हे 
िजल्हा-शहर पातळीवरून व्हायला हवे. तशा िनयोजन सिमत्या त्या त्या पातळीवर असतील.   

मूल्यांकन 

शासनव्यवःथा नीट काम करते आहे ना, त्यात ऽटुी आहेत का हे बघणे, असल्यास त्या वेळीच 
िनदशर्नास आणनू देणे यासाठी एक ःवतंऽ मूल्यांकन करणारा िवभाग असावा. तीन टप्प्यांवर हा 
िवभाग काम करेल. हे करत असताना िवरोधी पक्षाच्या लोकूितिनधीलाही ःथान देण्यात येईल 
जेणेकरून पारदशर्कता आिण पिरणामकारकता वाढीस लागेल. हा ÔलोकपालÕ िकंवा ��� सारखा 
देखरेखीचा िवभाग नसून, ःवतःच ःवतःच्या कामाचे मूल्यांकन करणारा िवभाग आहे. या 
िवभागाच्या पारदशर्क व्यवहारांमळेु एकूणच शासनाची कायर्क्षमता वाढेल.  
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महाराष्टर्ासाठी 
आमचे ःवप्न 
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आमचे ःवप्न 
िकत्येक हजार वषार्ंपूवीर् टोळ्यांमध्ये राहणारा माणूस एका जागी िःथरावला. शेती करू 

लागला. त्यातून अनेक सःंकृती उदयाला आल्या. समाज तयार झाला. समाजाबरोबरच 
समाजाचे िनयम,  कायदे आले. ह्या कायद्यांच्या आधारे समाजाचे िनयमन करण्यासाठी 
अिःतत्वात आली ती शासनव्यवःथा. अशी शासनव्यवःथा मानवाबरोबरच काही हजार वषेर् 
उत्बांत होत गेली आिण त्यातूनच आजच्या शासनव्यवःथा उदयाला आल्या.  

शासन हे ूत्येक िवषयाशी संबंिधत असते. िशक्षण, पयार्वरण, पाणी, रःते, वीज, उद्योग, 
रोजगार, तंऽज्ञान, भाषा, अथर्व्यवःथा या सगळ्याच्या मूळाशी असतात शासनाची धोरणे. आिण 
म्हणनूच शासनव्यवःथेचा(Governance)  अभ्यास आिण त्यात सुधारणा हे कोणत्याही 
नविनमार्णासाठी आवँयक आहेत. भारतीय आिण त्यातही महाराष्टर्ाच्या शासनव्यवःथेचा 
अभ्यास केल्यावर त्यातले जे मुख्य ूश्न समोर आले ते म्हणजे- कें िीकरण,  अत्यल्प 
लोकसहभाग आिण हक्क, कतर्व्ये वअिधकार ह्यांच्या मधली गंुतागंुत.  

ह्या गंुतागंुतीला उत्तर म्हणूनच ही शासनव्यवःथा सधुारण्याची िऽसऽूी - िवकें िीकरण, 
लोकसहभाग आिण शासकीय ूिबयांचे ससूुऽीकरण.  

अजूनही, ६५ वषार्नतंर भारताची शासनव्यवःथा अिधकािधक कें ि सरकारकडे झुकलेली 
आहे. राज्यातही राज्य सरकारच्या हातात ूचंड ूमाणात सत्ता आहे. पण ःथािनक ःवराज्य 
संःथांकडे िनणर्य ूिबयेत परेुशी महत्वाची भिूमका नाही. आिथर्क बाबतीत ःथािनक ःवराज्य 
संःथा राज्य सरकार आिण कें ि सरकारवर िवसंबून आहेत आिण त्यामुळेच आवँयक िततकी 
ःवायत्तता ःथािनक ःवराज्य सःंथांना िमळत नाही. सते्तचे पुरेसे िवकें िीकरण झालेले नाही. 
िवकें िीकरण झाल्यािशवाय शासनव्यवःथेतील बोजडपणा कमी होणार नाही. िशवाय 
नागिरकांचा ःवयिंनणर्याचा अिधकार िवकें िीकरणाने सक्षम होईल. घेतलेल्या िनणर्यांची 
अमंलबजावणी करणे अिधक सोपे जाईल.  

िवकें िीकरण नसल्यामुळे आज लोकसहभाग अत्यल्प आहे. अजूनही मतदान जेमतेम 
५० ते ५५% एवढेच होते आहे. शहरी भागात तर मतदानाचा टक्का याहूनही कमी आहे. 
शासनव्यवःथेतील दैनिंदन िनणर्यूिबयेत सहभागी व्हायच्या संधी फारच कमी आहेत. 
साहिजकच नागिरक शासनव्यवःथेपासनू दरू राहतात. ह्यामुळे एकूणच शासनव्यवःथा 
अिधकािधक नोकरशाही कें िित आिण म्हणूनच अपारदशर्क झाली आहे. ूभावी 
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शासनव्यवःथेसाठी लोकसहभाग वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सहभागाच्या नवीन ूिबया 
िनमार्ण कराव्या लागतील, त्याचबरोबर अिःतत्वात असलेल्या ूिबयांनाही बळ द्यावे लागेल.  

सते्तचे कें िीकरण,  अत्यल्प लोकसहभाग,  त्यातून आलेला अपारदशर्क कारभार यामळेु 
वेगवेगळ्या शासकीय यंऽणा,  ूिबया,  या अितशय गंुतागंुतीच्या झाल्या आहेत. वेगवेगळ्या 
पातळीवर बनवलेले कायदे-िनयम आिण या सगळ्यात कोणाची कतर्व्ये, हक्क व जबाबदाढया 
काय आहेत यािवषयी िनमार्ण झालेली संॅमाची अवःथा यामुळे शासनव्यवःथेची अक्षरशः 
िखचडी झाली आहे. म्हणनूच, कायदे आिण सवर् पातळीवरील (कें ि-राज्य-ःथािनक) सरकारांची, 
तसेच लोकूितिनधींची आिण इतर शासकीय ूािधकरणांची (िनवडणकू आयोग,  िनयोजन 
आयोग इ.) नेमकी कतर्व्ये हक्क आिण जबाबदाढया याबाबतीत सुसऽूता येणे आवँयक आहे. 

मानवी जीवनाचा भाग असणाढया, सवर्िवषयांना ःपशर् करणाढया आिण महत्वाची 
भूिमका बजावणाढया शासनव्यवःथेत सुधारणा करण्याची गरज वाटते. िवकें िीकरण, 
लोकसहभाग आिण ूिबयांचे सुसऽूीकरण ही तीन सऽेू या बदलाच्या ूिबयेचा गाभा आहेत. 

महाराष्टर् नविनमार्ण सेना म्हणून शासनव्यवःथेबाबत एका अशा महाराष्टर्ाचे ःवप्न बघत 
आहे िजथे िवकें िीकरणाच्या माध्यमातून लोकांचा शासनव्यवःथेच्या िनणर्य ूिबयेत सहभाग 
असेल. ह्या ःवयंिनणर्याच्या माध्यमातून महाराष्टर् खढया अथार्ने ूगत आिण ःवच्छ 
राज्यकारभाराचे एक उदाहरण देशच नव्हे तर सपंूणर् जगासमोर ठेवेल. देशालाच नव्हे तर 
साढया जगाला हेवा वाटेल असा आपला महाराष्टर् असेल.  
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राजकारणाचीसरुुवात 
कोणतीहीराजकीयूिबया, िवचारिकंवाव्यवःथायाःवयभंनूसतात. 
त्यांनाएकिनिश्चतइितहासअसतो, एकपाश्वर्भूमीअसते. कारणयाूिकयापुरातनकाळापासनू, 
माणसाच्याएकऽराहण्याच्याूयोगांमधनूिवकिसतहोतगेलेल्याअसतात.सध्याच्याव्यवःथांचािवचारक
रण्याआधीआपणह्याराजकीयव्यवःथामुळातकशािवकिसतहोतगेल्याहेपाहूया.त्यानतंरआजच्याआप
ल्याव्यवःथेमध्येएकचांगलीराजकीयआिणशासनव्यवःथाकशालाम्हणतातहेहीपाहूया... 
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हेसारंआलंकुठून? 

राजकारणम्हणजेकाय? 

माणूसजेव्हाएकसमूहम्हणनूएकऽराहूलागला, 
एकमेकांशीचचार्करूनिनणर्यघेऊलागलातेव्हापासूनराजकारणाचीसुरुवातझाली. 
माणूसजेव्हाएकऽराहतअसे, 
तेव्हाःवसंरक्षणासाठी,आपल्याकाहीमलूभतूगरजाभागवण्यासाठीमानवालाकाहीिनणर्यघ्यावेलागले.अ
सेमहत्वाचेिनणर्यकोणघेणारतेठरवावेलागले. तोच (िकंवातीच) 
मगत्याटोळीचानायकबनलाअसावा. 
त्याटोळीलादसुर ् याटोळीशीसघंषर्करावालागला,समेटघडवूनआणावालागला, 
तेव्हाराजकारणाचीसरुूवातझाली.  

जेव्हामाणसानेयापरःपरांशीसंवादसाधण्याचे–
िनणर्यघेण्याचेकाहीिनयमठरवूनघेतलेतेव्हापासनूराजकारणालासुरुवातझाली. याच ूिबयांचा, 
परःपरांशी संवादाच्या, त्यातून होणाढया ÔराजकीयÕ घडामोडींच्या अभ्यासाला सुरुवात झाली. 

काहीराजकीयिवचारवंतांनी1राजकारणम्हणजेसत्ताकारणअसेसमीकरणमांडले. त्यांच्यामते, 
राजकारणम्हणजेशिक्त-अिधकार-सत्तािमळिवण्याचाखेळ.  

राज्यव्यवःथेच्या आधी 

काहीराज्यव्यवःथांचातुलनात्मकअभ्यास 
पुवीर्चे लोक, अगदी आजचा डेन्माकर्  िकंवा इतर ःकॅं डेनेिवयन राष्टर्, सवर् आधी 

टोळ्यांमध्येच रहात असत. ते कोण्याएखाद्या न्यायव्यवःथेला बांिधल नव्हते िकंवा कोणत्या 
िनयमूणालीच्या आधीन देखील नव्हते. त्यांची िनष्ठा त्यांच्या टोळीच्या मखु्य,एखाद्या अनभुवी 
अशा नेत्या वर होती. अफगािणःतानमध्ये अशाच ूकारच्या टोळ्या अजूनही आहेत. म्हणनू ते 
जगाच्या तुलनेत राजकीय ूणालीमध्ये मागास समजले जातात.  

पुढे अशाच टोळ्यांनी एकऽ येऊन एकािधकारशाही असलेली राज्ये ूःथािपत केली. 
त्यानतंर राजेशही आिण लोकशाही अिःतत्वात आली. 

                                                       
1उदा. िवल्यम गुडिवन (१७५६-१८३६)  
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माक्सर् आिण वेबरनी िलहून ठेवल्याूमाणे चीननेःवतःचत्यांची शासनव्यवःथा 
बनवलेली आहे. चीनसारख्या बलाढ्य देशाला एकऽ राहण्यासाठी ही व्यवःथा पूरक वाटते. 
कें िशािसत, एकसधं शासन यऽंणा हेच चीनच्या व्यवःथेचेवैिशंट्य.  

थोर समाजशास्तर्ज्ञ सीमोर मािटर्न िलप्से म्हणत असे की  ज्याला एकच राष्टर् माहीत 
आले त्याला काहीचमािहतनसते! याचे कारण वेगवेगळ्या समाजांमधल्या राजकीय ूथा आिण 
ःवभाव/वतर्णूक कळली नाही, त्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला गेला नाही तर तुम्हाला 
कोणत्या एका राजकीय पिरिःथतीचे संपूणर् ज्ञान होणे अशक्यूाय आहे2.   

मकर् टराज्यशास्तर्आिणत्याचामानवाच्याराजकीयउत्बांितशीअसलेलासबंंध 

काही उत्बांती शास्तर्ज्ञांनी माकडांच्या (िचंपान्झी) आिण मानवूाण्यामध्ये काही सबंंध जोडला 
आहे. त्यांच्या मते जसे एका टोळीतले िचपंान्झी दसुर् या टोळीवर हल्ला करत तसेच 
आिदमानव आपल्या बचावासाठी आिण एखाद्या सिुपक जिमनीवर वचर्ःव गाजिवण्यासाठी हल्ले 
चढवत.  

िचपंान्झी आिण मनुं य यांच्या वागणकुीत बरीच साम्ये आहेत. आिदमानावत तर ही साम्ये 
फरच लक्षणीय आहेत. 

‘माणूसपणा’- भाषा, धमर्, ओळख 

अनेक उत्बांती शास्तर्ज्ञांच्यामते माणसाचा मेंद ूहा इतर मानवांच्या वतर्णूकीचे आकलन 
करून घेण्यासाठी, सहकायर् करण्यासाठी व एकमेकांशी ःपधार् करण्यासाठी झाला. मानसशास्तर्ज्ञ 
िनकोलस हंिू आिण जीवशास्तर्ज्ञ िरचडर् अलेकझॅंडर यांच्या मते, याच करणामुळे मानवांमध्ये 
एक शस्तर्ास्तर्ांची ःपधार् सरुु झाली. या ःपधेर्मध्ये तग धरुन रािहलेल्या टोळ्या अिधक 
समन्वियत (जाःत सामािजक गुतंागंुत असलेले) सामािजक गट िनमार्ण करत. या गटांचे 
उिद्दष्ट हे इतर गटांची मानिसकता आिण वतर्णुकीचे िवशे्लषण करणे हे होते.  
भाषा 

मानवाच्या या सामिजक ःतरावरच्या िवःतारामध्ये भाषेचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. 
िचपंान्झी मानवाूमाणे ÔभाषाÕ अवगत नसल्याने ते अिधक गंुतागंुतीच्या अशा सामािजक 
चौकटी आखू शकले नाहीत. भाषेमधील शोधांमुळे माणसाच्या आकलनामध्ये, देवाणघेवाणीच्या 
व्यवहारांमध्ये, परःपरांमधील संबंधांच्या सवंधर्नामध्ये अमुलाम बदल घडून आला. 

                                                       
2The origins of Political Order, Fran is Fukuyama April 2011 
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धमर् 

आपला ूाचीन समाज धमार्ने बांधील होता आिण ूाथर्ना करायचे तंऽही त्याने िनमार्ण 
केले होते. सवार्ंच्या पध्दती वेगळ्या असल्या तरी सवार्ंमध्ये ूाथर्ना आिण कोणत्यातरी अद्भतू 
शिक्तसमोर लीन होणं हे समान होतं. सवर् ूाचीन समाजांना एक धागा जोडतो तो म्हणजे 
Ôधमार्Õचा. आज आपल्यातले अनेक जण धमार्ला िहंसा, असमानतेचे मूळ असणारा, दफुळी 
माजवणारा, समाजाला अधं बनिवणारा असे मानत असतील परंतु ूागैितहासात धमार्ने 
मानवाच्या ूगितमध्ये खूप मोठी आिण सकारात्मक कामिगरी बजावली आहे. धमर् हा 
इितहासात परःपरांमधील िमलाफाचे मूळ आहे, ज्यामळेु मानवाने एकमेकांना सहाय्य केले. तो 
आजचे अथर्शास्तर्ज्ञ ज्या ूकरे म्हणतात त्या ूमाणे तो फक्त िववेक आिण तकार्ला धरूनच 
आपले िनणर्य घेत नव्हता. 

हा समहू जसा जसा मोठा होत गेला तसेच सवार्ंना िवचारुन िनणर्य घेताना आिण 
सामूिहक कृती करतानाकाही समःया उपिःथत होऊ लागल्या. धमार्ने ह्या गोंधळलेल्या 
समाजाला सामिुहक िवचार व कृती करण्यास मदत केली. Ôबिक्षस आिण िशक्षाÕ ह्यान्यायाने 
समाजामध्ये परःपरांबरोबर सबंधं वाढिवले. धमार्ने समाजाला काही वागण्याचे, 
बोलण्याचे,परःपर व्यवहारांचे काही मलूभूत िनयम घलनू िदले. धमार्ने माणसाच्या मनात 
अपरािधपणाची भावना रुजवली. आपले पूवर्ज आपली दुं कृत्ये व सत्कृत्ये पाहत आहेत या 
भावनेने समाजामध्ये एक िशःत ूःथािपत झाली. माझे हे मतृ पूवर्ज माझ्या म्होरक्याशी 
बातिचत करतात ह्या भावनेने माणसाची आपल्या म्होरक्याबद्दलची आदरभावनाही बळावली. 
धमार्ने माणसाला एकऽ केले, त्याला ओळख िदली, त्याला िशःत लावली, त्याच्यामध्ये 
एकसधंÔसमाजÕ अशी भावना िनमार्ण केली. ह्यामुळे धमार्ने माणसाला जसे एकऽ राहायला 
मदत केली तसेच एकऽ आलेल्या समहुाला कमर्कांडाच्या िवळख्यात घालनू ती एकी िटकवून 
ठेवली, समदृ्ध केली. पुरातन काळात, कमी साधनसंपत्तीत िटकूनराहण्यासाठी आिण िवकासाला 
चालना देण्यासाठी, नवनिवन कल्पना रुजिवण्यासाठी, हीच एकी माणसाला उपयोगी पडणार 
होती.  

‘ःव’चीओळखआिणअिःमता 

आज आपण ज्याला अिःमतेचे राजकारण म्हणतो ते मानवाला नवीन नाही. 
पुरातनकाळापासनू चालत आलेला,आपली ओळख आणखीन दृढ करण्यासाठी केलेला तो एक 
आटापीटा असतो. ही ओळख एखादा Ôअल्फामेलÕ ःवत:साठी िनमार्ण करत असतो नाहीतर 
एखादा नेता आपल्या गटासाठी. 
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पाश्चात्यराज्यिवचार 

ज्यालाआपणपाश्चात्यराज्यिवचारम्हणतो तो आजचा ूचिलतिवचार आहे.3ह्याची सरुवात 
होते ती अिरःटॉटल पासून. 
अिरःटॉटलहाएकमीकिवचारवंतइ.स.पू३८४ते३२२दरम्यानहोऊनगेला. 
त्यानेÔपॉिलटीक्सÕनावाचाएकदीघर्मंथिलिहला. त्याच्यातत्यानेÔमानवहाएकराजकीयूाणीआहेÕ, 
िकंवाÔमानवाचामळूःवभावहाराजकारणालाअनुरूपअसाआहेआिणराजकारणहेत्याच्यामूळूेरणांपैकीए
कआहेÕ असेम्हणूनठेवलेआहे. 
मानवाच्याआयुं यातराजकारणाचेःथानअत्यतंमहत्वाचेआिणअपिरहायर्आहेअसेतोम्हणतो. 
त्याच्यामतेराजकीयिवचारहाअनेकवेगेवेगळ्याःतरांवरआिणिविवधपध्दतीनेहोतो.  

अिरःटॉटलअसेमांडतोकीÔपोिलस4Õहेएकासजीव ूाण्यासारखे आहे. 
एकभागजरीत्यातूनिनखळलातरसपंूणर्शहरामध्येअदंाधंूदमाजते. 
शहराचामूळउदे्दशहेफक्तितकडच्यारिहवाशांनान्यायव्यवःथादेणेआिणआिथर्कःथैयर्देणेएवढेचनसूनत्यां
नाएकचांगले, िनमार्णक्षमआिणत्यांच्याअिभव्यिक्तलावाव, उभारी देणारेआयुं यजगण्याचीसंधीदेणेहे 
देखीलअसेल.  

अिरःटॉटलचेहेिवधानसध्याचाूचलीतिवचाराइतके ऽोटक नाही. हॉब्सने सध्याचा ूचिलत 
राज्यिवचार मांडला. ज्याला तो Ôसोशल कॉशॅंक्ट थेअरीÕ असे म्हणतो. म्हणजे माणसाने 
आपल्या शासनाबरोबर आिण इतर माणसांबरोबर एकऽ राहण्यासाठी केलेला एक सामािजक 
करार. हा करार माणसाचे त्या समाजात वागण्या बोलण्याचे, परःपरांशी संवाद साधण्याचे 
िनयम ठरवत असतो.हॉब्स, जॉन लॉक आिण रुसो या ऽयींनी हा राजकीय िवचार घडवला. हा 
िवचार शहरांचेअिःतत्व, हेमाणसालारहायलासुरिक्षतआवासिनमार्णकरूनदेण्याइतकेमयार्दीतआहे 
अस ंमानतो5(आज आपण म्हणतो तसे शहर नव्हे, तर इथे शहरे म्हणजे माणसू एकऽ राहतो 
तो समूह असा अथर् आहे). 

सध्याच्या उदारमतवादी लोकशाहीचा उगम हा Ôःटेट ऑफ नेचरÕ या सकंल्पनेतून 
झाला. आधिुनक न्याय आिण शासनूणालीचा गाभा म्हणजे Ôमाणूस हाघाबरलेला, अत्यतं 
असरुिक्षत ूाणी आहेÕ असे म्हटले गेले आहे. 

                                                       
3अ िहःशी ऑफ वेःटनर् िफलॉसॉफी, बटर्रॅंड रसेल, काउंटरपॉइंट, १९४६, लंडन 
4      म्हणजे समहू िकंवा शहर 
5             ,               (1651) 
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काही िविवधराजकीय संःकृती 

मेलनेिशयनसमाज 

मेलनेिशयन समाज हा पॉपुआ न्यु िगनीया बेटावरील एक छोटा समाज. इथला 
इितहास कधी कोणी िलहून ठेवला नाही. इथले लोक अजूनही त्यांच्या परुातन राजकारणाच्या 
संकल्पनेला धरून आहेत. या समाजात Ôमोठा माणूसÕअशी एक सकंल्पना रुजली आहे. 
त्यांच्या मते हा Ôमोठा माणूसÕ जो साधन सामुमीचे सामान वाटप करतो,तोच ितथला मुख्य 
होतो, यासाठी त्याला ितथल्या आणखी काही लायक पुरुषांशी लढाई सदु्धा करावी लागते. 

पॉपुआ न्यु िगनी ही ूशांत महासागराच्या एका बेटावरची मधली ऑःशेिलयाची 
वसाहत. येथील मेलनेिशयन समाजामध्ये ऑःशेिलयाने सध्याची ूचिलत वेःटिमनीःटर पद्धत 
आणली आिण रुजवू पिहली. पण ही पद्धत इथे सहजासहजी रुजू शकली नाही. िॄटन मध्ये 
उदयाला आलेल्या या वेःटिमिनःटर पध्दतीमध्ये आपला नेता िनवडण्यासाठी त्या नेत्याच्या 
आपल्या राज्यासाठी योजना आिण त्या नेत्याची िवचारधारा यांचा आधार घेतला जातो. 
मेलनेिशयन समाजामध्ये ही पद्धत वेगळी आहे. त्यांच्या मध्ये ज्या पुरुषाला योग्य पद्धतीने 
(सवर् ूकारचा िवरोध पत्करून) ससंाधने वाटता येतील, तोच इथला मुख्य. ही वेःटिमिनःटर 
पध्दत, लोकशाही ूिबया ही या समाजाचा भाग कधीच नव्हती आिण म्हणनूच ती 
जबरदःतीने इथे रुजवायचा ूयत्न झाल्यावर इथे अंदाधंुद पसरली.  

चीनमधीलटोळ्यांचेराज्य6 

चीनमधला इितहास हा तुलनेने बराच िलिहला गेला आहे. त्यामळेु त्याचे पथृःकरण 
करायला सोपे आहे. चीनच्या इितहासामधला सवार्त महत्वाचा भाग जो बराच काळ चीनच्या 
इितहासाचा ःथायीभाव होता, तो म्हणजे सामािजक गट/व्यवःथांपेक्षा कुटंुब आिण 
नातेसबंंधांना िदले गेलेले महत्व. हे नातेसबंंध नेहमीच पुरुषसत्ताक असत. परंतु ह्या इितहासाची 
मांडणी करताना इितहासकारांनी अनेक वेळा सासू व सनेूची पुऽूाप्तीवरुन झालेली भांडंणांची 
नोंद इितहासाने केली आहे आिण त्याला बरेच महत्वही िदले आहे.राणीला पुऽूाप्ती पूवीर् 
समाजात िकंवा राजघराण्यात अिजबात ूितष्ठा नव्हती, पण एकदा का ितने घराण्याला वंश 
िमळवून िदला की ितची सामािजक ूितष्ठा भलतीच उंचावे.यामळेु बाईला चीन मध्येही एका 
पुऽूािप्तच्या साधनासारखे पािहले गेल्याचे िदसते. 

                                                       
6दी ओिरिजन्स ऑफ पोिलटीकल ऑडर्र, ृांिन्सस फुकुयामा, ःशॉस आिण िगरु, जून २०११, न्युयॉकर् .  
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चाल्सर् िटलीच्या म्हणण्याूमाणे युरोपात राज्य रचनेचा पाया लढायांनी घातला7. चीन 
मधल्या पुवेर्कडील झाऊ राजवंशाच्या काळात राज्यव्यवःथेच्या उदयाचे सवार्त महत्वाचे कारण 
हे युध्द हेच होते.  

चीनमध्येएकूण २९४ वषार्ंचा काळ हा सततच्या यदु्धांनी गाजवला. या काळात फक्त ३४ वषेर् ही 
शांततामयी होती. या वषार्ंमध्ये १२११ छोट्या-मोठ्या लढाया लढल्या गेल्या. या दरम्यान ११० 
राजकीय व्यवःथा मोडकळीस आल्या. पुढील २५४ वषार्ंमध्ये ४६८ छोट्या-मोठ्या लढाया 
लढल्या गेल्या.केवळ ८९ वषेर् शांततामयी होती. त्यामळेु चीनमध्ये झालेली राजकीय रचना ही 
ितकडच्या सततच्या युद्धजन्य पिरिःथतीतून िनमार्ण झालेली िदसते. 

भारत आिण चीन मधील फरक 

चीन आिण भारताच्या धाटणीमधे दोन मोठे फरक बघायला िमळतात. 

एक, भारताला चीन सारखे यधु्दाचे शतक भोगावे लागले नाही. नेमके कारण काय हेसांगता 
येत नाही. कदािचत लोकसंख्येची घनता हेही एक कारण अस ूशकेल. चीन मध्ये भारतापेक्षा 
सघन लोकसंख्या होती. भारतामध्ये काही लोकांना जर जाचक राज्यकत्यार्ंच्या अंमलातून बाहेर 
पडायचे असेल तर ते सरळ दसुरीकडे जाऊन आपली वसाहत करू शकत होते.   

याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे त्याकाळी ःथापन झालेली समाज व्यवःथा Ð अथार्त चातुवर्ण्यर्. 

या वणर् व्यवःथेमध्ये चार वणार्ंची ःथापना केली गेली होती.  
• ॄाह्मण-पूजा सांगणारे, ज्ञानाची उपासना करणारे 
• क्षिऽय- हे लढवैये असत 
• वैंणव- व्यापारी 
• शूि- हे वरच्या ३ वणार्ंमध्ये न बसणारे (त्यावेळेला मुख्यत: शेतकरी, मजूर, गुलाम वगर्) 

राजकीय दृंट्या ही फारच महत्वाची देणगी ठरली कारण याने धमर् आिण राजकारण यांचे 
वेगवेगळे अिःतत्व ूःथािपत केले. चीनमध्ये माऽ असणारा पुजारी वगर् हा राजाने नेमनू िदला 
असल्या कारणाने कायम राजाच्या अिधपत्याखालीच असायचा. भारतातील या व्यवःथेमुळे 
भारतात राजकीय व्यवःथेला पूरक अशी सामािजक व्यवःथाही अिःतत्वात होती.  

                                                       
7Charles Tilly: “Regimes and Repertoirs” Sept 2006, Chicago Press,  
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याच बरोबर अिःतत्वात आली ती जातीूथा. Ôकामाच्या योग्य िवभागणीÕसाठी त्याकाळी 
अत्यतं उपयकु्त अशी ही ूथा होती. या जातींनी अिधकारांच्या िवभागणींमध्ये महत्वाची 
कामिगरी बजावली.  

अजून एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे चीनच्या तुलनेत भारतीय समाज कमी िशिक्षत 
होता. वणर् व्यवःथेमळेु भारतीय समाजात िशक्षण एका समाजघटकाच्या बाहेर गेले नाही. 
ॄाह्मण, या जाती व्यितिरक्त समाजाबाहेर िशक्षणासाठी अवकाश उपलब्ध नव्हते. पण याउलट 
चीनमध्ये औपचािरक िशक्षण हे िविवध समाजासाठी वेगेवेगळ्या पद्धतीचे जरी असले तरी ते 
अिःतत्वात होते. 
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‘सुÕशासन 
माणूसपूवीर्टोळ्यांमध्येराहायचातेव्हापासूनचटोळ्यांच्यासुरिक्षततेसाठीआिणसमदृ्धी

साठीटोळ्यांचेःवतःचेकाहीिनयमअसायचेज्यानुसारटोळ्यांमधीलमाणसेआपलेजीवनजगतअ
सत. बहुतेकवेळाटोळीचाएखादानायकिकंवाूमुखहेिनयमठरवतअसे, िनणर्यघेतअसे. 
काहीटोळ्यांमध्येएकाच्याऐवजीदोनिकंवादोनपेक्षाजाःतमंडळीएकऽयेऊनहेकामकरतअसत. 
पुढेमाणूसएकाजागीिःथरावला. शेतीकरूलागला. घरबांधूनराहूलागला. 
गावहीकल्पनाउदयालाआली. माणूसिःथरावल्यामुळेलोकसंख्याहीवाढूलागली. 
त्याबरोबरहेिनयमठरवणेआिणत्यांचीअंमलबजावणीकरणेअिधकचआवँयककायर्बनले. 
पुढेयाचकायार्चािवकासहोतहोतआजच्यािविवधशासनपद्धतीअिःतत्वातआल्या.  

शासनम्हणजेकाय? 

सशुासन म्हणजे काय हे बघण्यापूवीर् शासन िकंवा governanceम्हणजे नेमके काय हे 
बघणे अिधक उिचत ठरेल. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर समहूासाठी िनणर्य घेणे 
आिण त्यांची अमंलबजावणी करणे म्हणजे शासन!  

इंमजीमधला governance हा शब्द एका मीक शब्दावरून आला आहे, ज्याचा अथर् होतो 
िनयऽंण करणे. गव्हनर्न्स हा शब्द ूथम िवचारवंत तत्वज्ञ असलेल्या Ôप्लेटोÕने वापरला आिण 
ितकडून तो आधी लािटन आिण मग इतर भाषांमध्ये गेला.थोडक्यात मानवी समूहाचे िनयऽंण 
करण्याची ूिबया म्हणजे शासन िकंवा गव्हनर्न्स. 

भारतीय ूाचीन िवचारांमध्ये शासनाला ÔदंडÕ असे संबोधले आहे. दंड म्हणजे कायदा!  

जागितक बँकेने केलेली गव्हनर्न्सची व्याख्या पुढीलूमाणे आहे8-देशातील आिथर्क आिण 
सामािजक स्तर्ोत यांचे देशाच्या िवकासासाठी व्यवःथापन करणारी यऽंणा म्हणजे शासन.  

शासन यामध्ये अनेकदा केवळ अंतगर्त व बाह्य सरुक्षा दले(लंकर, पोलीस इ.) आिण 
िनणर्य घेण्यासाठी िनवडले अथवा नेमले गेलेले लोक यांचाच समावेश केला जातो. माऽ 

                                                       

8http://en.wikipedia.org/wiki/Governance-Governance is the manner in which power is exercised in 
the management of a country's economic and social resources for development. 
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 यनुायटेड नेशन्स इकोनॉिमक ऐंड सोशल किमशन इन एिशया पैिसिफक (      ) यांच्या मतानसुार 
शासन यामध्ये सामािजक संःथा, िहतसबंंधी दबाव गट, उद्योगपती, बहुराष्टर्ीय कंपन्या, ूसार 
माध्यमे या सवार्ंचा समावेश होतो. सामान्यतः यांना Ôनागरी समाजÕ (CivilSociety) असे 
म्हणले जाते. यांचा वेगवेगळ्या मागार्ंनी िनणर्य घेण्याच्या ूिबयेवर, शासनावर ूचडं ूभाव 
पडत असतो. काही देशांत संघटीत गुन्हेगारी टोळ्यासदु्धा शासनाच्या िनणर्यूिबयेवर पिरणाम 
घडवत असतात. 

जागितक बँकेच्या म्हणण्यानसुार शासन म्हणजे-  

देश चालवण्याच्या परंपरा आिण त्याची सःंथात्मक रचना म्हणजे शासन. यामध्ये शासन 
िनवडीच्या, त्यावर देखरेख ठेवायच्या आिण बदलण्याच्या ूिबयांचा समावेश होतो. लोकिहताची 
धोरणे आखणे आिण त्यांची अंमलबजावणी करणे, त्याचबरोबर नागिरकांमधील सामािजक 
आिण आिथर्क व्यवहारांचे िनयमन करणे हे शासनव्यवःथेच्या व्याख्येत येते9. 

ÔसुÕशासनम्हणजेकाय?  

शासन म्हणजे काय, शासनाचे कोणकोणते घटक आहेत हे बिघतल्यावर सशुासन म्हणजे काय 
हे बघूया.  

ूाचीनभारत (इ.स.पूवर् ५०० ते इ.स. ५००) 

सशुासन कशाला म्हणावे यािवषयी वैिदक सािहत्यात ःपष्टपणे एकिऽत उल्लेख नाही. 
पण ढोबळ मानाने  शांती, कायदा, सरुक्षा आिण न्याय  या चार गोष्टी असतील तर सुशासन 
म्हणता येऊ शकते असे वैिदक सािहत्यात आहे. चाणक्यानेसदु्धा सशुासानाची व्याख्या करताना 
याच चार गोष्टींचा उल्लेख केला आहे- शांती, कायदा िकंवा दंड, सरुक्षा आिण न्याय. आपल्या 
Ôअथर्शास्तर्Õ या पुःतकात चाणक्याने हे सशुासन कसे ूत्यक्षात आणावे हे सिवःतरपणे 
सांिगतले आहे10. 

 

संयुक्त राषे्टर् आिण सुशासन 

                                                       
9“Governance consists of the traditions and institutions by which authority in a country is exercised. This includes 
the  process  by which  governments  are  selected, monitored  and  replaced;  the  capacity  of  the  government  to 
effectively formulate and  implement sound policies; and the respect of citizens and the state for the  institutions 

that govern economic and social interactions among them.” 
10 . .       :                                         
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सुशासन म्हणजे काय, सशुासानाचे िनकष कोणते असावेत असे ठरवताना Ôसयंकु्त राषे्टर् िवकास 
योजनेÕने (UnitedNationsDevelopmentProgram‐UNDP)11 काही गोष्टी ठरवल्या आहेत. UNDP ने 
सुशासानाचे पुढील आठगुणधमर् सांिगतले आहेत-  

१. सहभागी 
२. एकमताकडे कल 
३. जबाबदार 
४. पारदशर्क 
५. पिरणामकारक आिण कायर्क्षम 
६. समन्यायी 
७. सवर्समावेशक 
८. कायद्याचे राज्य 

सहभागी -शासनअिधकािधकलोकािभमुखआिणकल्याणकारीहोण्यासाठी, खरोखरीचे 
‘स’ुशासनहोण्यासाठीसमाजातीलिस्तर्यावपुरुषयादोन्हीघटकांचाशासनूिबयेतअिधकािधकसहभागअ
सलापािहजे.  

एकमताकडेकल-बहुतेकवेळाबहुमताच्याजोरावरअनेकिनणर्यघेतलेजातात. 
आिणत्यामुळेसमाजातलेकाहीघटकनाराजहोतात. आिणिनणर्यूिबयेतसमािवष्टहोतनाहीत. 
म्हणनूसुशासानाच्यादृष्टीनेएकमतकरण्याकडेकलअसावा. समजतुीने, 
सुवणर्मध्यकाढतकामकेलेजावे.  

जबाबदार-शासनहेआपल्यािनणर्यांनाआिणकृत्यांनाजबाबदारअसलेपािहजे. 
तसेचतेजनतेलाउत्तरदायीअसलेपािहजे. तसेनसेलतरते ‘स’ुशासनम्हणतायेणारनाही. 
हेजसेशासनाच्यासदंभार्तआहेतसेचएखाद्याकंपनी, सःंथेच्यासंदभार्तहीलागूहोते. 

पारदशर्क -शासनाचाकारभारपूणर्पणेपारदशर्कअसलापािहजे. 
पारदशर्कताॅष्टाचारकमीकरण्यासमदतकरते. 
पारदशर्कतेमळेुलोकांचाशासनव्यवःथेवरचािवश्वासवाढतो. 
आिणसाहिजकचत्यातूनसहभागसुद्धावाढतो. 

                                                       
11 United Nations Economic and social commission for asia and pacific: 
http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/access‐to‐basic‐services.asp 
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पिरणामकारकआिणकायर्क्षम-शासनाचीपिरणामकारकताहाते ‘स’ुशासनआहेकी 
‘कु’शासनआहेहेठरवण्यासाठीचामहत्वाचािनकषआहे. 
पिरणामकारकतावाढवण्यासाठीशासनअत्यतंकायर्क्षमहीअसलेपािहजे.  

समन्यायी-सवार्ंनासमानवागणूक, समानसंधीहासमन्यायीिवचारसरणीचापायाआहे. 
आपल्यादेशाच्यासिंवधानातअगदीूःतावनेतचआपणसवार्ंनासमानसंधीदेण्याचेअिभवचनिदलेआहे. 
त्याच्याशीसंलग्नअसाहािनकषआहे. 

सवर्समावेशक -देशाचेशासनहेसमाजातीलकोणत्याहीघटकासवगळूनपुढेजाणारेअसनूये. 
धोरणेआखताना, त्यांचीअमंलबजावणीकरतानाशासनाने ‘सवर्समावेशक’ 
दृष्टीकोनअगंीकारल्यासत्यास ‘सशुासन’ म्हणतायेऊशकते. 

कायद्याचेराज्य -शासनानेठरािवककायदेशीरचौकटीतकायर्करणेआवँयकआहे. 
मनमानेलतसेवागणारेिकंवािनयमनकरणारेशासनहे ‘स’ुशासनआहेअसेम्हणतायेणारनाही. 
कायदेशीरचौकटीतकायद्यानेराज्यकरणेहाएकमलूभतूघटकआहे.  

जागितकबँक आिण सुशासन12 

जागितक बँकेने ज्याूमाणे ÔशासनाÕची व्याख्या केली आहे त्याचूमाणे ÔसÕुशासनाचेही िनकष 
ठरवले आहेत. जागितक बँकेने सुशासनाचे एकूण ६ िनकष ठरवले आहेत ते असे- 

१. जबाबदारआिणउत्तरदायी 
२. राजकीयःथैयर्आिणअिहंसा 
३. पिरणामकारकता 
४. िनयमनाचा दजार् 
५. कायद्याचे राज्य 
६. ॅष्टाचारावर िनयऽंण 

 

सवर्सामान्यनागिरकाच्याअपेक्षा 
िविवध नागिरकांशी चचार् केली असता, त्यांना ूश्न िवचारले असता सशुासनािवषयी 

आपल्या अपेक्षा त्यांनी मांडल्या. बहुतेकांच्या बोलण्यात ूत्यक्ष वा अूत्यक्षपणे Ôसन्मानाने 
जगता येणेÕ ही आवँयक गोष्ट असल्याचे मत मांडले गेले. आिण त्यासाठी आवँयक गोष्टी 

                                                       
12जागितक बँक‐ http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 
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शासनाने केल्यास ते सुशासन म्हणता येऊ शकते असेही बहुतेकांचे म्हणणे िदसले. सध्याच्या 
िबघडलेल्या व्यवःथेिवषयी तीो नाराजी असली तरी काही जणांनी यात सधुारणा होऊ शकते 
आिण नागिरकांच्या सहभागानेच हे घडेल असा आशावादही व्यक्त केला. यावरून 
ÔसÕुशासनासाठी नागिरकांचा सहभाग, शासनाची कायर्क्षमता, पारदशर्कता आिण कायद्याचे राज्य 
या गोष्टी आवँयक असल्याचे नागिरकांच्या बोलण्यात ूत्यक्ष/अूत्यक्षरीत्या आले.  
 
 

याआधीच्याभागापयर्ंतआपणराजकारण, राजकीयव्यवःथाकशािनमार्णझाल्याहेबिघतले. 
याभागातशासनम्हणजेकाय, सुशासनम्हणजेकाययागोष्टीबिघतल्या. 
आतायासुशासनाकडेकसेजायचेवेगवेगळेमागर्आिणवेगवेगळेटप्पेआपणइथूनपुढच्याभागांमध्येबघू
या.  
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इितहासातील व्यवःथा 
आपण याआधी वेगवेगळया समाजांमधील राजकीय व्यवःथांिवषयी वाचले. यामध्ये सवार्त 
महत्वाची गोष्ट अशी होती की ज्या व्यवःथा अनेक काळ त्या ूदेशात िटकून राहू शकल्या, 
आिण मुख्य म्हणजे ज्यांनी त्या ूदेशामध्ये त्या ूदेशानुसार योग्य शासन ूणाली होत्या 
त्या सवर् व्यवःथा या ितथेच रुजल्या आिण वाढल्या होत्या. याउलट बाहेरून लादली गेलेली 
व्यवःथा लवकरच मोडकळीस आली असेही आपण पिहले.  
पुढच्या ूकरणामध्ये आपण ूाचीन भारतीय इितहास आिण Ôमाम-ःवराज्याÕची संकल्पना 
या िवषयीवाचूया.या दोन्ही व्यवःथा आपल्याच मातीत रुजल्या. त्या टाकून आपण आज 
काही पाश्चात्य व्यवःथांचा आमह धरला आहे. काय सांगत होत्या या व्यवःथा, कसा िवचार 
केला होता त्यांनी भारतीय समाजाचा हे जाणून घेऊया. 
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ूाचीनभारतातीलशासनव्यवःथा 
भारताच्या इितहासाचे ःथूलमानाने तीन टप्पे केले जातात. ूाचीन कालखंड, 

मध्ययुग आिण आधुिनक कालखंड. ूाचीन भारताच्या इितहासात वैिदक 
कालखंडापासून ते इ.स. ७०० पयर्ंतचा कालखंड िवचारात घेतला जातो. इथून पुढच्या 
इितहासास मध्ययुगीन इितहास असे म्हणले जाते. इ.स. ७१५ मध्ये भारतात 
ूथमच मुःलीम आबमण झाले आिण पुढे पुढे अरबी, तुकीर्, नंतर मुघल आबमकांनी 
सत्ता ूःथािपत केल्या. पुढे मराठ्यांनी िदल्ली हःतगत करेपयर्ंत भारतातल्या बहुतांश 
भूभागावर मुघलांची सत्ता होती. िॄिटशांनी ूबळ असलेल्या मराठ्यांचा, नाममाऽ 
उरलेल्या मुघलांचा व इतर सवर् भारतीय सत्तांचा पराभव केला आिण भारतात आपली 
सत्ता बळकट केली. इथून पुढचा इितहास हा सामान्यतः आधुिनक इितहास या 
सदरात मोडतो. 

ूाचीन भारत (इ.स.पूवर् ५०० ते इ.स. ७००)13 

ूाचीन कालखंडाला वैिदक कालखंड असेही म्हणले जाते. वेदांचा नेमका काळ कोणता 
याबद्दल तज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. पण इ.स. पूवर् ५०० ते इ.स. ७०० हा १२०० वषार्ंचा काळ 
वैिदक कालखंडातील सुवणर्यगु मानला जातो14. 

ूाचीन भारतात वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या ूकरची शासनव्यवःथा असलेली राज्ये 
होती. बहुतांश िठकाणी राजेशाही असली तरी काही िठकाणी माऽ गणतंऽ असल्याचेही उल्लेख 
सापडतात. ूाचीन भारतात अनेक राज्ये असली तरी सामािजक जीवन साधारणपणे सारखेच 
होते. शेतीूधान सःंकृती होती. वैिदक धमर् अिःतत्वात होता. सःंकृत हीच मुख्य भाषा होती. 
आिण वेद, उपिनषदे, मनःुमतृी या वेगवेगळ्या धािमर्क मथंांना सवर्ऽ समान मान्यता होती. 
साहिजकच िकतीही वेगवेगळी राज्ये असली तरी ती व्यिक्तगत महत्वाकांक्षांमळेु अिःतत्वात 
होती, सामािजक िभन्नतेमळेु नव्हे.  

                                                       
13 A.S. Altekar : ‘State and Government in Ancient India’ 
R.C.Majumdar : ‘Ancient India’ 
Dr. Sanjeev Kumar Sharma : ‘Indian idea of Good governance’   
Ilhan Niaz: ‘Kautilya’s Arthshastra and governance as an element of state power’. 
14http://www.gatewayforindia.com/history.htm 
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असे असले तरी आिदवासी भागात, दगुर्म ूदेशातील भागातील राज्ये माऽ भौगोिलक 
सामािजक वेगळेपणामुळे अिःतत्वात होती. ूाचीन भारतीय सािहत्यात अशा सावर्भौम 
आिदवासी राज्यांचे उल्लेख सापडतात.  

भारतीय उपखंडात असलेल्या या राज्यांमध्ये सातत्याने यदेु्ध होत. मगध हे एक 
त्यातल्या त्यात ूबळ व मोठे राज्य असले तरी ÔनदंÕ घराण्यातील ऐशोआरामी राजे मगधवर 
राज्य करत होते. एकूणच आपापसांतील सततच्या लढाया, युदे्ध यामुळे भारतीय उपखंडातील 
सीमेवरची दबुळी राज्ये इ.स. पूवर् ितसढया शतकाच्या समुारास झालेल्या अलेक्झांडर उफर्  
िसकंदरच्या आबमणाला तोंड देऊ शकल्या नाहीत. िसकंदरनतंरही मागे रािहलेल्या त्याच्या 
मीक सरदारांचा उपिव भारतीय राजांना होतच होता. आपापसातील युद्धांमळेु भारतीय राज्ये 
परकीय आबमणाला तोंड देऊ शकत नव्हती.  

चाणक्य 

चाणक्य, िवंणगुुप्त, कौिटल्य ही सवर् नावे एकाच माणसाची आहेत असे सामान्यतः 
मानले जाते15. Ôचाणक्य ही व्यक्ती इ.स.पूवर् ३०० च्या समुारास नदं राजांच्या दरबारी होती. 
माऽ योग्य तो मान न िमळाल्याने नदं राजांचा उच्छेद करण्याची ूितज्ञा करून चाणक्य मगध 
राज्यातून बाहेर पडलाÕ, अशी एक आख्याियका सांिगतली जाते. पुढे चिंगुप्त मौयर् या 
तरुणामध्ये असलेले गुण हेरून चाणक्याने त्याला मागर्दशर्न केले. चिंगुप्ताने चाणक्याच्या 
मदतीने मोठे सैन्य उभारून मगधच्या नदं राजांचा पराभव केला. इतकेच नव्हे तर बिलष्ठ 
कें िीय सत्ता ःथापन करण्यासाठी मगध पाठोपाठ अफगािणःतानपासून ते बंगाल पयर्ंतच्या 
छोट्या मोठ्या राजांचा पराभव करत, त्यांना आपले मांडिलक बनवत, तोपयर्ंतचे भारतीय 
उपखंडातील सवार्त मोठे साॆाज्य ःथापन केले. चाणक्य जसा चिंगुप्ताचा गरुु होता तसाच 
मौयर् साॆाज्याचा ूधान मऽंीही होता. त्याने राज्य कसे असावे, व्यवःथा कशा असाव्यात 
इत्यादी गोष्टींवर सिवःतर िवचार करून Ôअथर्शास्तर्Õ नावाचा मंथ िलिहला.  

अथर्शास्तर्मंथआिणमौयर्कालीनशासनव्यवःथा 

वैिदक सािहत्यात शासनाचे/राजाचे नेमके काम काय यािवषयी ःपष्टपणे उल्लेख नाही. 
माऽ वेगवेगळ्या िठकाणी केलेल्या उल्लेखांवरून असे अनुमान काढता येते की सामान्यतः 
शांती, कायदा, सरुिक्षतता आिण न्याय या चार गोष्टी हे शासनाचे ूमखु कायर् मानले जात 
असे. चाणक्याच्या अथर्शास्तर् पुःतकातही याच चार गोष्टींना महत्व िदलेले आहे.  

                                                       
15माऽ याबाबत इितहासकारांमध्ये एकमत नाही. 
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चाणक्याने सॆाटाला सवार्त जाःत महत्व व जबाबदाढया िदल्या. एवढ्या मोठ्या 
भूूदेशावर राज्य करायचे तर ते कसे असावे, त्यासाठी माणसांची पारख कशी करून घ्यावी, 
कें िीय सते्तचे महत्व काय, गुप्तहेर यऽंणा कशी असावी, सामािजक जीवनात लोकांनी कसे 
वागावे, राजाने कसे वागावे, िस्तर्यांचे समाजातील ःथान व कतर्व्य काय असावे, सनै्य कसे 
उभारावे, न्यायव्यवःथा कशी असावी, न्यायव्यवःथा राज्य करणाढया मडंळींपासून ःवतंऽ 
असावी अशा िविवध िवषयांवर चाणक्याने मागर्दशर्न केले आहे.  

सत्ता राबवण्यासाठी योग्य अशा व्यक्तींची गरज असते हे हेरून, नोकरशाही16 कशी 
अिःतत्वात आणावी याबद्दलही चाणक्याने िलहून ठेवले आहे. राज्याचा उत्कषर् साधण्यासाठी 
बिलष्ठ कें िीय नेततृ्व आिण उतरंड असलेली नोकरशाहीची पक्की चौकट असणे चाणक्याने 
महत्वाचे मानले. त्यासाठी माणसांची पारख कशी करावी, त्याचे महत्व काय, त्यांच्या कामाचे 
मूल्यमापन कसे करावे यािवषयीही चाणक्याने Ôअथर्शास्तर्Õ मध्ये सांगून ठेवले आहे.  

कें िीय मध्यवतीर् सत्ता आिण या सते्तकडे सवार्िधकार याकडे चाणक्याचा कल होता. तसे 
झाल्यास लोकांचा खराखुरा उत्कषर् साधता येऊ शकेल असे चाणक्याने ूितपादन केले. 
त्यानसुारच मौयर् साॆाज्याच्या कालखंडात ूबळ कें िीय सत्ता अिःतत्वात होती. पढेु मौयर् 
साॆाज्य जसजसे लयाला गेले तसतसे या साॆाज्याचे िवघटन होत वेगवेगळ्या भागात ःवतंऽ 
राज्ये पुन्हा उदयाला आली. यामागेही सांःकृितक िकंवा ूादेिशक वेगळेपण यापेक्षा राजकीय 
महत्वाकांक्षा अिधक ूबळ होत्या. पुढे िविवध राजांमुळे हळूहळू ूादेिशक सःंकृती आिण 
वेगळेपणा वाढत गेला. वेगवेगळ्या भाषा िनमार्ण झाल्या. दिक्षण भारतात हा वेगळेपणा काही 
ूमाणात आधीपासनूच होता. आता ितथल्याही ःथािनक भाषांना महत्व िनमार्ण झाले व 
राजकीय व्यवहारांमध्ये ःथािनक भाषेलाच महत्व िमळू लागले.  

कें िीय सत्ता आिण संघराज्य कल्पना 

चाणक्याने ूबळ मध्यवतीर् सत्ता असण्यावर भर िदला असला आिण त्या िदशेने ूयत्न केले 
तरीही साॆाज्यांतगर्त राज्यांना/ूदेशांना असंख्य बाबतीत ःवायत्तता होती. याची काही 
महत्वपूणर् कारणे होती.  

१. इ.स.पूवर् काळात संपकार्ची आिण सदेंशवहनाची कोणतीही साधने उपलब्ध नसल्याने एवढ्या 
मोठ्या भभूागावर चालू घडामोडींची मािहती कें िीय सते्तला तातडीने िमळत नसे. साॆाज्याच्या 
एका टोकाला घडलेली घटना कळायला तर काही मिहन्यांचा कालावधी उलटून जात असे. 

                                                       
16पिरिशष्ट (१)- नोकरशाही- चीनचे उदाहरण 
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साहिजकच छोट्या छोट्या बाबतीतले िनणर्य कें िीय सते्तला घेणे अशक्य होते. त्यामळेु दैनिंदन 
कारभारात ूादेिशक अिधकारी/मांडिलक राजे हेच िनणर्य घेत. त्यामळेु ूबळ कें िीय सत्ता 
असनूही राज्यांच्या दैनिंदन कारभारात ःवायत्तता अशी ही व्यवःथा होती. 

२. मौयर् साॆाज्य ःथापण्यात आले त्यावेळी व त्याआधीही यदु्धांत पराभूत राजाची व्यवःथा संपूणर् 
नष्ट करण्याची पद्धत नव्हती. बहुतेकवेळा आहे तीच व्यवःथा कायम ठेवनू पराभतू राजाला 
िकंवा त्याच्या वारसाला मांडिलक केले जात असे. त्यामळेु छोट्या राज्यांमधील अतंगर्त 
व्यवःथेत कें िीय सते्तची फारशी ढवळाढवळ होत नसे.  

३. नागिरकांचे दैनिंदन व्यवहार कसे असावेत याबाबत राजा िनयम िकंवा कायदे ठरवत नसे. या 
गोष्टी धािमर्क मंथ आिण विहवाटीने ठरत. आिण सामान्यतः राजा यामध्ये पडत नसे. िशवाय 
या गोष्टी परंपरेने चालत आलेल्या व धमर् मंथात सांिगतल्यानसुार असल्याने त्यात काही बदल 
करणेही अयोग्य मानले जात असे. दैनिंदन व्यवहार नेहमीसारखेच होत असल्याने कें िीय सत्ता 
असली काय आिण नसली काय लोकांच्या ःथािनक पातळीवर असलेल्या ःवायत्ततेला बाधा 
पोहचत नसे.  

४. मोठा भूू देश, सपंकार्ची मयार्िदत साधने आिण लोकांच्या सःंकृतीत मूलभूत फरक नसल्याने 
कें िीय सत्ता िविशष्ट मयार्देपलीकडे ःथािनक कारभारांत ःथािनक राजांना/अिधकाढयांना 
ःवायत्तता देत असे. अथार्त महसलू दर, चलनव्यवःथा आिण साॆाज्याचे रक्षण या गोष्टी माऽ 
कें िाच्याच हातात होत्या.  

Ôपंचायत राजÕचे मूळ 

मध्यवतीर् सत्ता िविवध कारणांमळेु ःथािनक दैनिंदन ूश्नांत लक्ष घालत नसल्याने 
साहिजकच गाव पातळीवर एखादा अिधकारी असायची गरज ूाचीन भारतात वाटली. त्यातून 
गावाच्या पातळीवर पाच जणांची पंच म्हणून आिण त्यातील एखाद्याची सरपंच/मिुखया म्हणनू 
नेमणूक राजाकडून होत असे. हे सगळेजण गावातीलच असत. आिण साहिजकच त्यामुळे 
गावातील ूथा परंपरा यांची त्यांना जाण असे. गावातील भांडण तंटे विहवाटीने ठरलेल्या ूकारे 
सोडवले जात.  

ःथािनक पातळीवर कसे िनणर्य घ्यावेत, एखाद्या िविशष्ट बाबतीत कशा ूकारे वागले 
जावे असे िनयम राजा तयार करून देत असे. िकंवा त्यांना मागर्दशर्क तत्वे देत असे. 
त्यानसुारच िनणर्य घेण्याचे बंधन ःथािनक ूशासनाला असले तरीही ूथा परंपरांनुसार त्यात 
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अपवाद सदु्धा केले जात. आिण या िनणर्यांचा राजाही आदर करत असे. चाणक्यानेही आपल्या 
अथर्शास्तर् या मंथात राजाने ूजेच्या इच्छेचा मान राखावा असे म्हणले आहे.  

आिण म्हणूनच गावागावातील पंचायतींना िनणर्य ूिबयेत, दैनंिदन व्यवहारांमध्ये 
महत्व िमळाले व ही व्यवःथा दोन अडीच हजार वषार्त रुजली व अिधकािधक मजबतू बनली. 
आज आज िदसणाढया ूबळ खाप पंचायतींचे मूळ हे या पंचायत व्यवःथेत सापडते.  
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गांधींचे िवचार 
गांधींच्या िवचारांना जसेच्यातसे उतरवून घेण्यापेक्षा त्यांच्या वक्तव्यांच्या 

आजच्या काळासाठी अथर् लावून घेणे गरजेचे वाटते. याचा अथर् छोट्या ःथािनक 
ःवराज्य संःथांचं महत्व आपण लक्षात घ्यायला हवे. Ôखरा भारत हा खेड्यांमध्ये 
राहतोÕ हे गांधींचे वक्तव्य सवर्पिरचीत आहे. गांधींनी त्यांच्या Õमाम-ःवराज्य17Õ ह्या 
पुःतकात अदशर् खेडे कसे असावे याबाबत त्यांचे िवचार एकिऽत केले आहेत.या 
ूकरणात आपण खेडं म्हणजे एकिऽत राहणारामाणसांचा समूह असे म्हटले आहे. हा 
समूह म्हणजे आजच्या शहरी व्यवःथेमधली एखादी गहृरचना संःथा िकंवा एक 
वॉडर्ही असू शकतो. 

गांधींना खेडे म्हणजे फक्त गाव त्याच्या आजुबाजूची वःती हे अपेिक्षत नव्हते. त्यांना 
खेड्यापासून ितथे जपलेला वारसा, गाभा Ð परःपरांमधला संबंध या गोष्टी अपेिक्षत आहेत. 
आज िवचार करताना आपण खेड्याचा खूप ऽोटक अथर् घेतो आिण गांधींच्या िवचारांच्या 
योग्यतेबद्दल लगेच शंका उपिःथत करतो. केवळ लोकूितिनधी िनवडून देणारी पद्धत ही 
लोकशाहीची िवटंबना आहे असे गांधींनी मानले.आजची शहरे ही पाश्चात्य संःकृतीची ूितके 
आहेत ती आपली नाहीत असेही त्यांचे म्हणणे होते. 

ते म्हणतात  मी या देशांतील मूळच्या सःंथा जेव्हा पाहतो, तेव्हा मामपचंायती माझे 
लक्ष वेधून घेतात. िहंदःुतान हा खरोखरच ूजासत्ताक देश आहे, आिण तो तसा आहे म्हणूनच 
आजपयर्ंत त्याच्यावर झालेल्या आघातांना तो पुरून उरला आहे. राजे कोणीही असोत, सामान्य 
जनतेला त्याचा क्विचत ःपशर् झाला आहे. त्यांच्यात जो संबंध आला तो फक्त महसलू गोळा 
करण्या पुरताच. ही खेडी आपल्या वणर् व्यवःथेने आपला कारभार चालवत होती आिण 
जुलुमाला तोंड देत होती. ही वणर् पद्धतीच या खेड्यांची संघटनाशैली होती18.  

गांधींच्या मते याच खेड्यांनी आपली भारतीय सःंकृती जपली आहे आिण भारतावर 
सत्ता गाजवण्यासाठी पाश्चात्य सःंकृती भारतात पसरवण्यासाठी आटोकाट ूयत्न होत आहेत. 
आजपयर्ंत या खेड्यांनी हे सांःकृितक आबमण थोपवून ठेवले. पण, यापुढे पाश्चात्य संःकृतीची 

                                                       
17Õमाम ःवराज्यÕ हे गांधींनी वेगवेगळ्या वेळी खेड्य़ांबद्दल मांडलेल्या िवचारांचा नवजीवन शःट तफेर्  केलेला संमह आहे. गांधींची 
अनेक पऽे, िलखाण हे ूथम गुजराथीमध्ये असल्याने १९६२ साली ूथम याचा िहंदीमध्ये आिण लगेचच इंमजी मध्ये अनुवाद 
केला गेला. कलांतराने १९९५ मध्ये Õमाम ःवराज्यÕच्या मराठी अनुवादाची ३ री अवतृ्ती Õगांधी ःमारक िनधी, ूकाशन, पुणेÕ यांनी 
ूकािशत केली.  
18हिरजन, खंड ४: ४ एिूल १९३६ 
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खूण म्हणून भारतात ज्या शहरांची वाढ होताना िदसते आहे, ती वाढ आपल्या भारतीय 
संःकृतीला घातक आहे, यापासनू आपली खरी सःंकृती म्हणजे खेड्यांमधली हःतोद्योगाची 
संःकृतीच आपले रक्षण करू शकेल19. 

छोट्या नागरी समूहांचे महत्व 

गांधींनी छोट्या नागरी समहूांची (ज्याला आपण इथे खेडे अस ंसंबोधत आहोत) वेगळीच 
वैचािरक मांडणी केली आहे. त्यांच्या िलखाणामधल्या काही संदभार्तून खेडी का महत्वाची? या 
ूश्नाचे त्यांनी िदलेली उत्तरं- 

१. खेडी ही पारंपािरक ज्ञानाचा साठा आहेत. बाहेरून जरी अपिरपक्व िदसली तरी लोकांमध्ये 
अध्याित्मक खोली िदसेल. या खेड्यांमध्ये अडाणीपणाच्या कवचाखाली यगुांतिरचा 
सुसंःकृतपणा िदसेल. ते कवच काढून टाका, त्यांची िनरक्षरता घालवा. मग तुम्हाला सुसःंकृत, 
ूौढबुद्धीचा ःवतंऽ नागिरक कसा असावा याचे दशर्न होईल20.  

२. जगातील सवर् यदु्धांना जबाबदार कोण असेल तर तो शहरातला माणूस आहे, खेड्यातला नाही. 
शहरातला माणूस Ôसवुणर् हातकाड्यांनीÕ बांधला गेला आहे. गावांमध्ये चोरी होणार नाही, करण 
सवर्च सतंोषी आहेत. शहरात खूप ःपधार् त्यामुळे परःपरांिवरुद्ध हेवेदावे यांना ःथान आहे21. 

३. खेड्यांमध्ये अिहंसा आहे. अिहंसेवर आधािरत जीवनरचना आहे22. 
४. खेड्यांमध्ये ूगल्भ समाजरचनेचे मूळ आहे23. 
५. खेडे आकाराने लहान असले तरी ःवयपंूणर् होण्याची शक्यता अिधक आहे. याच लहान 

आकारामुळे इथे समानतेची जीवनमूल्ये जपली जाण्याची शक्यता आहे.  

त्यावेळचीगावांचीिःथती 

ःवातंत्र्यपूवर् काळात खेड्यांची िःथती अितशय वाईट होती. या खेड्यांच्या पिरिःथतीचे 
वणर्न Ôउिकरड्यावरची मनुं यवःतीÕ असे अनेक िॄटीश लेखकांनी लेखकांनी केले आहे.  या 
खेड्यांना कोणत्याही ूकारची िशःत नाही. हवे नसे हवे ितथे बांधकाम करून ही जागा 
आणखीनच िविपू करून टाकले आहे. या खेड्यांच्या व्यवःथापनाकडे कोणाचेच लक्ष नाही. 

                                                       
19हिरजन खंड ८ ३० माचर् १९४०  
20हिरजन खंड ६ २८ जानेवारी १९३९ 
21यंग इंिडया खंड ९ ७ नोव्हें १९२९ 
22हिरजन खंड ७ १३ जानेवारी १९४० 
23िहंद ःवराज (गुजराथी आवतृ्ती पान ५६) २२ जाने. १९०९  
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खेड्यातली बहुतांश लोक ही उपासमारीने मासली आहेत. याचे कारण शेतीमध्ये खूप जुन्या 
पद्धतींचा वापर केला जातो आहे, त्यात परत जिमनीचे तुकडे पाडून जिमनीच्या उपजेवर 
आणखीनच वाईट पिरणाम होताना िदसत आहे .24 

या सवर् पिरिःथतीमधनू बाहेर येण्यासाठी गावांच्या रचनेमध्ये काही मुलभूत बदला करायला 
हवा आहे. खेड्यांचे पुनरुज्जीवन शक्य आहे फक्त ितकडची लबुाडणूक थांबवली पािहजे असे 
गांधींचे म्हणणे होते. 

गांधीनेहरूपऽव्यवहार 

ःवातंत्र्यानतंर कॉमेंसची उिद्दषे्ट काय असावीत याबाबत कॉमेंसच्या एका विकर्ं ग 
किमटीमध्ये १९४५ साली चचार् झाली होती. या चचेर्दरम्यान कॉमेंसच्या मळू उिद्दष्टांच्या 
संदभार्त बराच उहापोह कारण्यात आला होता. या बैठकीमध्ये गांधी आिण नेहरू यांच्या 
दृिष्टकोनामध्ये काही बाबतीत तफावत गांधींना जाणवली. गांधींच्या मते, कॉमेंस कोणता 
दृष्टीकोन अवलंबतो हे जेवढे लोकांना कळणे गरजेचे होते तेवढेच या दोन लोकांमधली ही 
तफावतही लोकांसमोर येणे िततकेच गरजेचे होते. त्याहीपेक्षा जाःत गांधींना परःपरांमध्ये 
िवसंवाद नको होता. त्या पऽूपंचामध्ये या दोहोंच्या भिूमका तर ःपष्ट होतातच पण, आज 
भारताची वाटचाल ज्या िदशेने होते आहे, त्यामागचा मूळ िवचार काय होता, िकंबहुना असा 
िवचार केला गेला होता का? का बाबतही ःपष्टता येते25. 

गावांची पुनरर्चना  

काय असेल या आदशर् रचनेमध्ये26? 

१. एका गावात साधारण एक हजाराच्या आसपास लोकसखं्या असेल. 
२. ःवच्छता ठेवणे सकुर झाले पािहजे. हे गावाचे आरोग्य िटकवण्यासाठीची पिहली पायरी आहे. 
३. गुराढोरांची व्यवःथा Ð सामाियक कुरण असेल Ð सहकारी दधु पुरवठा कें ि असेल. 
४. घरांची रचना- भरपूर उजेड असावा. 
५. सवार्ंना वापरता येतील असे पाणवठे/िविहरी असतील  
६. गावात एक उपासानागहृ असेल आिण एक सावर्जिनक सभागहृ असेल. 

                                                       
24नवजीवन (गुजराथी) ५ ऑगःट १९१९  
25 Ôमाम-ःवराज्यÕ पिरिशष्ट ३ 
26हिरजन खंड ३ (१९३७) आिण १० (१९४६) 
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७. गावात ूाथिमक आिण दयु्यम शाळा असेल आिण शाळेत तंऽ िशक्षणावर भर असेल. त्यामध्ये 
हःतकला आिण उद्योगावर भर असेल.  

८. गाव ःवत:चे धान्य, भाजीपाला ःवत:च िपकवेल व कपडालत्ताही गावातच बनिवला जाईल 
(खादीच्या रुपाने) 

९. चरखा आिण खादी वस्तर्ोद्योग हा मामीण अथर्व्यवःथेचा आधारःतंभ असेल. 
१०. शेती, धान्य, वस्तर् या सवर् उद्योगामध्ये सहकार हा कें िभागी असेल. 
११. गावाचे संरक्षण करण्यासाठी पोिलसांचे सरंक्षण पुरे नाही. यात फारसे काही करू शकत नाही. 

त्यासाठी गांधींनी एका अिहंसावादी गटाची, म्हणजेच- शांतीसेनेची27 कल्पना पुढे आणली होती. 
या रचनेमुळे गावातल्या ूत्येक माणसाच्या हाताला काम िमळेल. मरणोन्मखु झालेल्या 

खेड्यांचे पुनरुज्जीवन औद्योिगकरणाने शक्य होणार नाही. हःतोद्योगच त्याला तारक ठरू 
शकेल. 

यापऽव्यवहाराचासारांशअसा 
१. खेड्यातील आिण शहरातील जीवनमानात बरोबरी आणली पािहजे. 
२. अन्न, वस्तर्, िनवारा, िशक्षण आिण ःवच्छता या गोष्टी ूत्येक माणसाच्या मुलभतू गरजा 

म्हणनू मानल्या गेल्या पािहजेत आिण याची पूणर्ता लवकरात लवकर व्हायला पािहजे. 
३. खरेखुरे सहकायर् आिण शांतीमय मागर् आिण त्यांना उते्तजन देणारा समाज बनिवणे हे आपले 

उिद्दष्ट असले पािहजे 
४. या गोष्टींचा िवचार करताना आज आपल्याकडे असलेली साधनसाममुी आिण मनुं यबळ याचाही 

िवचार केला पािहजे. 
५. खरा ूश्न माणसाचा अत्यचु्च बौिद्धक, आिथर्क, राजकीय आिण निैतक िवकास कसा घडवून 

आणायचा हा आहे. आिण असा िवकास घडवनू आणण्यासाठी सवार्ंना समान संधी देणे 
अत्यावँयक आहे. 

६. शहरातले लोक आिण खेड्यातले लोक यांच्यात अन्न-पाणी, कपडालत्ता आिण इतर 
जीवनावँयक पिरिःथतीच्या ूमाणात समानता असली पािहजे. ही समानता साधण्याकरता 
आपल्याला एक राष्टर् म्हणनू ःवत:च्या गोष्टी ःवत: िनमार्ण करता येणे अत्यावँयक आहे. (या 
मुद्द्यावर नेहरू ठाम होते) 

७. अशा ःवरूपात जीवनावँयक पिरिःथती बनिवण्यासाठी आपल्याला एका िनणर्याशी ठामपणे 
उभे रािहले पािहजे, आिण तो म्हणजे Ôखेडे हे समाजाचा आद्य पूवर्घटक असणेÕ. िकंवा एक 

                                                       
27            :                 : Philosophy, History and Action :                 ,          : 2009   
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असा आटोपशीर छोटा समहू असला पािहजे की जो आदशर् पिरिःथतीमध्ये आपल्या 
जीवनावँयक गरजांच्या बाबतीत ःवयपंूणर् असेल. त्याचबरोबर तो इतर घटकांशीही परःपर 
सहकायार्च्या आिण परःपरावलंबनाच्या बंधनांनी एकऽ बांधला गेला असेल. 
कदािचत याच कारणांमुळे आज भारतामध्ये िऽःतरीय शासन पद्धतीचा अवलंब केला जातो 
आहे.  

हीउिद्दषे्टसाधण्यासाठीआजभारताच्यारचनेमध्येकायसधुारणाकरतायेऊशकतील? 
• गावांतील सवर् कामे एकमेकांच्या सहकायार्ने गावातल्याच पैशाने व्हावीत. सरकारची शक्यतो 

मदत टाळावी. सरकारच्या आिथर्क मदतीने िकती कामे होऊ शकतील याला काही बंधनच 
नाही, पण ःवावलंबन महत्वाचे. 

• वैद्यकीय सेवा ही कधीही फुकट िदली जाऊ नये. ःवच्छता आली की अनेक आजार आपोआप 
कमी होतात. त्यापेक्षा गावाने िनरोगी राहण्याकडे लक्ष द्यावं28. यासाठी आपल्याला जशी सोय-
होईल तशी मलैा-पाणी वाहून जाण्यासाठी व्यवःथा केली पािहजे. त्याचे पुनिनर्मार्ण खतांमध्ये 
होण्यासाठी सोय केली गेली पािहजे. िनसगोर्पाचाराने अनेक व्याधी मुळापासून नष्ट करता 
येतात. शक्यतो ूत्येकालाच याचे ज्ञान असायला हवे. शाळांमध्येही याचा समावेश असावा. 

• मामीण उद्योगांना ूोत्साहन त्यासाठी आधी शालेय िशक्षणात हःतव्यवसायाला ूाधान्य द्यायला 
हवे.  

• अन्नपदाथार्ंचे कें िीकरण घातक आहे. याने काळाबाजार वाढतो. शक्यतो शेती ही सहकारीच 
असावी. छोट्या के्षऽफळावर पीक अिधक घेता येत नाहीत. त्यामुळे सहकारी शेतीमध्ये 
जाःतजाःत ूयोग असावे. गुरे, कोंबड्या याबद्दलही तेच.  

• सवर्च जमीन ही सरकारच्या मालकीची असेल. (सब भूमी गोपालकी29)  
• पंचायती या ूाचीन लोकराज्य परंपरेचा  िनषे्ठने अवलबं केला पािहजे. पंचायतींना िजतकी 

जाःत सत्ता िततके ते जाःत ौयेःकर. याने निैतक अंगाने लोकांची सत्ता वाढीस लागेल. सत्ता 
िवखरून टाकली की ती कधीच हरवत नाही. ःवराज्यामध्ये ूत्येक ूौढ नागिरकाने ःवत:ला 
या देशाचे िवश्वःत मानले पािहजे30 (पंचायती जर गावातले तंटे  िमटवत असतील तर लोकांनी 
तंटे करू नये हे त्यांना िशकवणे हे ही पंचायतींचे काम आहे. त्याने काहीच खचर् न होता 

                                                       
28हिरजन खंड १० ७ एिूल १९४६ 
29हिरजन खंड १० ९ माचर् १९४१ 
30लुई िफशर यांनी घेतलेली गांधींची मलुाखत (१९४२) 
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योग्य न्याय िमळेल. पंचायती उत्तमूकारे कायर्रत रािहल्या तर तुम्हाला पोिलसांचीही गरज 
भासणार नाही की लंकराचीही31) 

• गांधींनी आपल्या अनेक िलखाणांमध्ये म्हटल्याूमाणे भारतात जोपयर्ंत पाश्चात्य व्यवःथा 
अिःतत्वात आहेत तोपयर्ंत भारतातून इंमज जातीलही, पण तो खढया अथार्ने ःवतंऽ होण ं
आिण इथल्या नागिरकांना ःवराज्य िमळण ं अशक्य आहे. त्यामळेु आपण अिधकािधक 
आपल्या पारंपािरक न्याय व्यवःथेवर आिण राजकीय व्यवःथेवर िवश्वास ठेऊन ती बळकट 
केली पािहजे. गांधींच्या शासनव्यवःथेवरील लेखनाचा  लेखनाचा हा गाभा वाटतो.  
   

                                                       
31गांधी: हिरजन खंड ११: ४ जानेवारी १९४८  



  शासन व्यवःथा  55 

 

 

 
 

िवकें िीकरण 
भारत हे एक संघराज्य आहे. म्हणजेच अनेक राज्यांचा समूह. परंतु यासमहुाच्या ूशासनाचे 
सध्या कें िीकरण झाले आहे.भाषावार ूांऽाचानेनुसार, ूत्येक राज्याला काही ूमाणात ःवत:चे 
िनणर्य ःवत: घेता येण्यासाठी राज्यांना काही अिधकार िमळाले. तसेच अिधकार ७३व्या आिण 
७४व्या घटनादरुुःतीमुळे ःथािनक ःवराज्य सःंथांनाही अिधकार िमळाले. परंतु अनेक 
कारणांमळेु ह्या अिधकारांचा वापर होताना िदसत नाही.ह्या कारणांची चचार्ही या ूकरणामध्ये 
केली गेली आहे. त्याचबरोबरह्या समःयेवर काही उपायही सचुवले आहेत  
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संघराज्याचीसंकल्पना 
भारतीय संिवधान काही मुलभूत तत्वांवर आधािरत आहे. त्यातलं एक 

महत्वाचं तत्व म्हणजे Ôसंघराज्य शासन व्यवःथाÕ. भारताची घटना िलिहताना या 
संकल्पनेवर घटनासिमतीने एकूणच शासना व्यवःथेवर खूप मुलभूत चचार् केली. 
राज्यांसंदभार्त िवचार करताना, महाराष्टर् राज्याच्या व्यवःथेबाबत िवचार करताना हीच 
संघराज्याची संकल्पना समजून घेणे गरजेचे आहे. 

महाराष्टर् राज्य हे याच संघराज्याचा भाग असल्याने या संघराज्याच्या 
िनिमर्तीच्या वेळी चचेर्ला आलेल्या गोष्टी आपल्याला आत्ताच्या शासनव्यवःथेची िःथती 
समजून घ्यायला मदत करतील.  

२८ एिूल १९४७ रोजी कें िीय यादी बनवण्यासाठी ःथापन झालेली सिमतीने 
आपला अहवाल घटना सिमतीला सदर केला. ह्या अहवालात ह्या सिमतीने कें िीय 
यादीमध्ये काय असणार याबाबत मुदे्दसूद चचार् केली होती.  

कायआहेसंघराज्याचीकल्पना 

भारताच्या व्यवःथेमध्ये ज्या घटनांनी अमलुाम बदल घडवला त्यापैकी एक सवार्त 
महत्वाची घटना म्हणजे फाळणी. फाळणीमुळे कें िीकरणावरचा भर वाढला. त्याचबरोबर ूांितक 
अिःमतेचा िवचार करताना कें ि मजबूत ठेऊन ूत्येक घटक राज्याला काही महत्वाच्या 
मुद्द्यांवर िनणर्य घेण्याची मुभा असणे गरजेचे आहे असेही िवचारात घेतले गेले. घटना 
सिमतीच्या मते संघ राज्यामळेु भारताला हवी असलेली Ôिविवधतेतील एकताÕ साधता येईल.  

भारतातील शासनव्यवःथेसाठी म्हणूनच राज्य आिण ूांतांना काही महत्वाचे अिधकार 
देणे हे ऐितहािसकदृंट्या अत्यतं गरजेचे होते. त्याचबरोबर भारताचे एकीकरण साधण्यासाठी 
कॅिबनेट िमशनने राज्यांहून अिधक महत्वाचे अिधकार देऊनकें ि शासन बळकट केले होते. 

सघंराज्याचे मळू हे संःथानांमळेुही बळकट होत गेले. ःवातंत्र्यानतंर ही संःथाने आिण 
भारतातील शासनव्यवःथा यामध्ये नक्की कसा सबंंध असणार या मुद्द्यावर बराच काळ 
संिदग्धता होती. काही संःथाने आपली ओळख आिण वचर्ःव कायम ठेवण्यासाठी ूयत्नशील 
राहणार हे ही उघड होते.  
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जेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी घटनेचे ूारूप घटना सिमती समोर सादर केले तेव्हा त्यांनी 
Ôभारतीय राज्यघटनाÕ ही सघंराज्य पद्धतीची असणार आहे असे ूितपादन केले होते. परंतु, 
गंमत म्हणजे संघराज्य िकंवा Ô       Õ हा शब्द घटनेच्या ूःतावनेत अगर इतर कोणत्याही िनयमांत 
नमूद केला गेला नव्हता32. परंतु भारत देशासारख्या िविवधतापूणर् देशाची एकता अबािधत 
ठेवायची असेल तर भारतात एकािधकारशाहीला थारा देणे भिवंयासाठी धोकादायक ठरेल. 
म्हणनू वेगवेगळया घटकांना समान संधी देण्याच्या हेतूने भारतात सघंराज्य पद्धत भारतीय 
राज्यघटनेने देऊ केली. फाळणी नतंर खरंतर भक्कम कें ि सरकारची आवँयकता घटना 
सिमतीला वाटत होती. पण म्हणून एकािधकारशाही लागू करणे हा पयार्य योग्य नाही हे 
त्यांना कळले होते33. म्हणनूच त्यानंतर कें िीय घटना सिमतीने दोन गोष्टींवर एकमत केले. 

१. भारतीय राज्य घटना ही संघराज्य ूणालीचा अवलंब करील. 

२. देशाचे घटक म्हणजे अन्य राज्ये यांच्या मध्ये सते्तच्या (असे िवषय ज्यांवर ते िनणर्य घेऊ 
शकतात) िवभाजनासाठी ३ याद्यांची िनमार्ती करण्यात येईल. एक कें िीय यादी. दसुरी राज्य 
यादी. ितसरी सामाियक यादी. या सामाियक यादीमध्ये असे िवषय घातले जातील जामध्ये 
कें िाला आिण राज्याला दोन्हींना िनणर्य घेण्याची/कायदे बनिवण्याची मभुा असेल. पण माऽ 
जर एखाद्या िवषयामध्ये कें ि आिण राज्यामध्ये वाद िनमार्ण झाला तर त्या िनणर्यावर वचर्ःव 
हे कें िाचेच राहील. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                       
32  thConstituent Assembly Debates  
33  thConstituent Assembly Debates 
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कें ि-राज्य-ःथािनकसंबंध 
भारतात संिवधानानुसार तीन ःतरीय राज्य पद्धती आहे. कें ि सरकार- राज्य 

सरकार आिण ःथािनक ःवराज्य संःथा. संिवधानाने िदलेल्या याद्यांमध्ये या तीनही 
ःतरावरील सरकारांची कतर्व्ये, जबाबदाढया व हक्क िवभागलेले आहेत. कें ि आिण 
राज्य सरकारांच्या याद्या ूथमपासूनच संिवधानात आहेत. ७३व्या आिण ७४व्या 
घटनादरुुःतीनंतर ःथािनक ःवराज्य संःथांना घटनात्मक दजार् आला. या घटना 
दरुुःतीनंतर सते्तचे िवकें िीकरण होऊन, ःथािनक ःवराज्य संःथांना अिधक ःवायत्तता 
देण्यात आली. ूत्यक्षात माऽ वीस वषार्ंनी बिघतले असता, ःथािनक ःवराज्य संःथा 
पुरेशा ःवायत्त संःथा झालेल्या नाहीत. इतकेच नव्हे तर ःथािनक बाबतीत कें ि व 
राज्य सरकारची ढवळाढवळ थांबलेली नाही. खरे तर सते्तचे िवकें िीकरण म्हणजे 
ःवयंिनणर्य घेण्याचा अिधकार देणे. ःथािनक ःवराज्य संःथांना केवळ 
अंमलबजावणीचे एक साधन म्हणून न बघता िनणर्य घेण्याचे ःवातंत्र्य देणे, पुरेशी 
ःवायत्तता देणे आवँयक आहे.  

सद्यिःथती 

िवषयांच्यायाद्या 

सिंवधानाने भारताचे सघंराज्य ःवरूप कायम ठेवण्यासाठी िवषयांच्या तीन याद्या 
िदलेल्या आहेत. एक यादी आहे कें ि शासनासाठी. दसुरी आहे राज्य शासनांसाठी आिण ितसरी 
आहे संयकु्त यादी. कें िाच्या यादीत असलेल्या िवषयांबाबतच कें ि सरकार कायदे करू शकते. 
तर राज्य शासनासाठी असलेल्या यादीतील िवषयांबाबतच राज्य शासन कायदे करू शकते. तर 
संयुक्त यादीतील िवषयांवर दोन्ही शासने कायदे करू शकतात.  

संिवधानात िदलेल्या कें ि यादीत तब्बल ९७ िवषय आहेत. तर कें ि शासनामध्ये एकूण 
मंऽालये आहेत ५१34. एकूण ४५ मंऽी ही मंऽालये सांभाळत आहेत िशवाय ३६ राज्य मऽंीही 
आहेत.  

                                                       
34Official website of government of India‐http://india.gov.in/my‐government/whos‐who/council‐ministers 
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राज्य यादीमध्ये ६६ िवषयांचा समावेश होतो. या िवषयांवर राज्य शासने आपापल्या राज्यांत 
कायदे करू शकतात. महाराष्टर्ात कारभारासाठी ४५ मऽंालये35 आहेत.  

संयकु्त यादीमध्ये ४७ िवषय आहेत. या िवषयांबाबत कायदे करण्याचा अिधकार दोन्ही 
पातळीवरच्या शासनांना आहे. परंतु जर या िवषयांमध्ये वाद िनमार्ण झाला तर कें ि सरकारचे 
पारडे त्यामध्ये जड असते.  

ःथािनकःवराज्यसंःथा 

या िठकाणी ःथािनक ःवराज्य संःथा म्हणताना आपण सवर् महानगरपािलका, नगरपिरषदा, 
माम पंचायती, पंचायत सिमत्या तसेच मुप माम पंचायतींचा िवचार करतो आहोत. 

ःथािनकःवराज्यसःंथांना कायदे बनवण्याचे अिधकार नाहीत. राज्य सरकारे कायदे बनवतात 
आिण त्याची अमंलबजावणी करणे हे ःथािनक ःवराज्य संःथांच्या हातात असते. त्या 
अमंलबजावणीसाठी आवँयक ते िनयम ःथािनक ःवराज्य संःथा बनवू शकतात. माऽ 
कारभाराबाबत काही िविशष्ट कायदे बनवायचे असल्यास ःथािनक ःवराज्य सःंथांना आज ते 
अिधकार नाहीत.  

यामळेुच सिंवधानात कें ि व राज्य शासनांसाठी िवषयांची यादी असली तरी ःथािनक ःवराज्य 
संःथांसाठी माऽ तशी िवषयांची यादी नाही. कें ि व राज्य शासनाव्यितिरक्त ःथािनक ःवराज्य 
संःथांनी काय कामे करावी याची यादी ७३व्या आिण ७४व्या घटना दरुुःतीने सिंवधानात 
अतंभूर्त करण्यात आली आहे.  

७३वीव७४वीघटनादरुुःती 

१९१८ च्या मोन्टेःक्य ु चेम्सफोडर्च्या अहवालानंतर गवनर्मेंट ऑफ इंडीया कायदा १९१९ 
मध्ये ूथम भारतात िद्वस्तर्ीय शासनूणाली देण्यात आली. पुढे १९३५ च्या गवनर्मेंट ऑफ 
इंडीया कायद्यामध्ये म्यिुनिसपािलटी व राज्य या मधल्या अिधकारांचे िवभाजन ःपष्ट करण्यात 
आले. 

११९२ पयर्ंत ःथािनक ःवराज्य संःथांना घटनात्मक दजार् नव्हता. तो पयर्ंत त्या 
िनव्वळ (statutory  bodies)  होत्या. त्यामळेु ःथािनक ःवराज्य संःथांचे व्यवहार राज्य 
शासनाकडे होते.  

                                                       
35महाराष्टर् शासनाचे संकेतःथळ-https://www.www.maharashtra.gov.in/english/government/MinisterEng.pdf 
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१९५२ मध्ये सामािजक िवकासाच्या उदे्दशाने बलवंतराय मेहता किमशनची ःथापना 
झाली. त्या नतंर १९७७ मध्ये अशोका मेहता कमीशनची ःथापना केवळ सते्तच्या 
िवकें िीकरणाच्या मुद्द्यावर झाली. या दोन किमशनच्या िशफारसी नसूार सते्तचे िवकें िीकरण 
करणारी ’पंचायत राज’ व्यवःथा अिःतत्वात आली. ७३ व ७४ च्या घटना दरुुःती नंतर काही 
घटनात्मक अिधकार ःथािनक ःवराज्य संःथांना िमळाले. ७३ च्या घटना दरुुःतीमध्ये मामीण 
भागात मामपंचायतीला तर ७४ व्या दरुुःती नतंर शहरी भागांत नगरपािलका व 
महानगरपािलकांना हे अिधकार िदले गेले.याबरोबरच ७३ आिण ७४ व्या घटनादरुुःतीनसुार 
घटनेमध्ये कलम (W २४३) अतंभूर्त करण्यात आलं.  

िवकें िीकरण पाश्वर्भूमी 

घटनासिमतीमधलीचचार् 

भारताचे सिंवधान हे अिधकार हक्क व कतर्व्य या बाबतीत कें ि सरकारला झकुते माप 
देणारे आहे. सिंवधानाने भारताच्या संघराज्य पद्धतीला मान्यता िदली असली तरी कें ि 
सरकारकडे अिधक अिधकार िदलेले आहेत.  

सिंवधान बनवणाढया घटना सिमतीमध्ये यािवषयी सिवःतर चचार् झाली होती. राज्य 
सरकारांना तुलनेने कमी महत्व देऊन कें ि सरकारला झुकते माप देण्यावर घटना सिमतीच्या 
अनेक सदःयांनी टीका केली होती. िवशेषतः मिास ूांतातील के संथानम यांनी आिथर्क 
बाबतीत कें िीकरण करण्यावर टीका करून “राज्य सरकारे ही कें ि सरकारच्या दरवाजातील 
िभक्षकु बनतील”  (beggars  at  the  doors  ofthe  centre36) असे उद्गार काढले. घटनेच्या मसुदा 
सिमतीने, आिण त्यातही डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनी माऽ कें ि सरकार अिधकािधक शिक्तशाली 
असावे अशीच भिूमका मांडली. िवशेषतः फाळणीच्या वेळी झालेला िहंसाचार आिण 
संःथािनकांचा ूश्न या पाश्वर्भूमीवर देशाचे ऐक्य धोक्यात येऊ नये यासाठी कणखर कें िीय सत्ता 
असली पािहजे अशी भूिमका बहुसंख्य सदःयांनी मांडली व अखेर राज्य सरकारांपेक्षा कें ि 
सरकारला झुकते माप िदले गेले.  

अनेक सदःयांनी महात्मा गांधींच्या िवचारांनसुार खेडे हे मूलभतू एकक माननू पंचायत 
राज व्यवःथा अिःतत्वात आणावी असे सुचवले होते. माऽ या सकंल्पनेलाही िवरोध केला तो 
डॉ. आंबेडकर यांनी. त्यांनी ह्या िवषयावर भांय करताना असे म्हणले, “The village republics 

                                                       
36“India after Gandhi” written by Ramchandra Guha. pg 111 
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have been runiation of  India. What  isthe village but a sink of  localism, a den of  ignorance, 

narrow mindedness andcommunialism37  

िवकें िितशासनपद्धती उपाययोजना 

१. कें िशासन 

िकत्येक ःथािनक दृंट्या महत्वाच्या िवषयांमध्ये कें ि शासन लक्ष घालत असते. वाःतिवक 
पाहता यामध्ये कें िाने लक्ष न घालणे अपेिक्षत आहे. ःथािनक आिण िवकें िित पद्धतीने काही 
िवषय हाताळणे ूभावी ठरू शकते. आिण म्हणूनच कें ि शासनाचा अवाढव्य आकार कमी 
करणे गरजेचे आहे. तसा तो कमी केल्यास कें िाचे अनेक िवषयांतले अिधकार देखील कमी 
होतील.  

कें िाने केवळ पढुील िवषय हाताळावेत-  

१. अथर् 
२. अतंगर्त सरुक्षा 
३. सुरक्षा 
४. परराष्टर् धोरण 

५. अणउुजार् 
६. नागरी हवाई वाहतूक 
७. रेल्वे 
८. बंदरे 
९. अवकाश सशंोधन 
१०. पेशोिलयम आिण नसैिगर्क वायू 
११. पयार्वरण 

१२. िवधी व ससंदीय कामकाज 
 

हे िवषय देशाच्या ऐक्याच्या, सरुके्षच्या आिण परदेश व्यवहाराच्या दृष्टीने कें ि सरकारकडे असणे 
आवँयक आहेत. माऽ याव्यितिरक्त सवर् िवषय कें िाने राज्यांकडे आिण ःथािनक सरकारांकडे 
सुपूतर् केले पािहजेत. यामळेु राज्यांना आिण ःथािनक ःवराज्य सःंथांना अिधकािधक 
ःवायत्तता िमळेल. ःवयिंनणर्याचे अिधकार िमळतील.  

                                                       
37“India after Gandhi” written by Ramchandra Guha. pg 107  
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२. राज्यशासन 

राज्य शासनानेही कें िाूमाणेच काही अिधकार ःथािनक शासनाकडे सपुूतर् केले पािहजेत. राज्य 
शासनही कें िाूमाणेच बोजड आिण अवाढव्य आहे. िवशेषतः आकार आिण लोकसंख्या या 
दृष्टीने महाराष्टर्ासारख्या राज्यात िवकें िीकरण करण्याची आवँयकता जाःत आहे.  

राज्य शासनाने केवळ पुढील िवषय हाताळावेत-  

१. गहृ  
२. अथर् 
३. िवधी 
४. िशक्षण- माध्यिमक व उच्च िशक्षण 

५. शेती 
६. पाणी आिण िसंचन 
७. वीज 
८. खाणी 
९. वन 
१०. सावर्जिनक बांधकामे 
११. िनयोजन 
१२. पयर्टन 
१३. राज्य पिरवहन 

 

या िवषयांव्यितिरक्त इतर सवर् िवषय ःथािनक ःवराज्य संःथांकडे देण्यात यावेत. त्याबाबतीत 
ढवळाढवळ करण्याचा अिधकार राज्य अथवा कें िाला असता कामा नये.  

३. ःथािनकःवराज्यसंःथा 

ःथािनक ःवराज्य सःंथांना अिधकािधक ःवायत्तता, सते्तचे िवकें िीकरण हा शासनव्यवःथा 
सुधारण्याच्या ूिबयेत सवार्त महत्वाचा टप्पा आहे. ःथािनक ःवराज्य संःथांमध्ये शहरी आिण 
मामीण असे दोन भाग पडतात.  

कायदेमंडळाचादजार् 

आज कें िीय पातळीवर ससंद आिण राज्य पातळीवर िवधानमडंळे यांना कायदेमडंळाचा दजार् 
आहे. म्हणजेच कायदे बनवण्याचा अिधकार आहे. हाच अिधकार ःथािनक ःवराज्य संःथेला 
िमळायला हवा. तर भारतातील शासनव्यवःथा खढया अथार्ने तीन ःतरीय होईल. ःथािनक 
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ःवराज्य संःथा आपापल्या अिधकार के्षऽापुरते कायदे तयार करू शकले पािहजेत. तशी 
ःवायत्तता त्यांना असली पािहजे.  

ःथािनक ःवराज्य संःथांच्या लोकूितिनधी सभा या कायदेमडंळ बनतील. उदा. 
महानगरपािलकेत नगरसेवकांची िमळून बनलेली मखु्य सभा, िजल्हा पिरषद इ.  

लोकसखं्या आिण आकारमान लक्षात घेता ःथािनक शासनात कायदेमडंळाचा दजार् हा सवर् 
शहरी ःथािनक ःवराज्य संःथा व िजल्हा पिरषदा यांना िमळावा. पंचायत सिमत्या आिण 
मामपंचायतींना सध्या असलेल्या अिधकारांचे सक्षमीकरण आवँयक आहे. पण त्यांना 
कायदेमंडळ दजार् नसावा.  

ःथािनकःवराज्यसंःथांचेिवषय-  

१. अथर्संकल्पआिणआिथर्कव्यवहार 
२. िनयोजन 
३. आरोग्य 
४. िशक्षण 

५. पाणीपुरवठा 
६. पोलीस व सावर्जिनक सरुक्षा 
७. अिग्नशमन यऽंणा  
८. पयार्वरण व उद्याने (सवर् ूकारचे ूदषूण) 
९. घनकचरा व्यवःथापन 
१०.  सांडपाणी ूिबया व व्यवःथापन 
११.  रःते, फुटपाथ, सायकलसाठी रःते, पूल, िदवाबत्ती इ.  
१२.  िवधी व न्याय  
१३.  अितबमण  
१४.  बीडा 
१५.  भमूी अिभलेख, वापर व बांधकाम परवानगी 
१६.  अिभलेख (जन्म-मतृ्य,ू िववाह नोंदणी) 
१७.  सांःकृितक (नाट्यगहेृ, सांःकृितक कायर्बम, भाषा) 
१८.  वीजपुरवठा 
१९.  सावर्जिनक सोयी सुिवधा (कत्तलखाने, चमोर्द्योग, ःमशानभमूी, मंथालये,  िवरंगळुा कें िे, वदृ्धाौम, 

अनाथालये, पाळीव ूाणी, बाजार-मडंई इ.) 
२०.  मािहती तंऽज्ञान 
२१.  झोपडपट्टी पुनवर्सन 
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२२.  अन्न व भेसळ  
२३.  मिहला व अल्पसंख्याक कल्याण   

अशा पद्धतीने बहुतांश िवषय हे ःथािनक पातळीवर सपुूतर् केले तर ःथािनक नागिरकांचा 
शासनव्यवःथेतला सहभाग वाढेल आिण पयार्याने शासनव्यवःथा सुधारायला मदत होईल. 
आपल्यासाठी कोणीतरी िदल्ली िकंवा मंुबई मध्ये िनणर्य घेते आहे असे न वाटता लोकसहभाग 
वाढवायचा असेल तर िवकें िीकरणाला पयार्य नाही. 

सुचवलेल्याउपाययोजनाूत्यक्षातआणण्यासाठीसंसदेतघटनादरुुःतीकरूनकें ि Ð 
राज्यवसंयुक्तयायाद्यांमध्येबदलकरावेलागतील. 
तसेच,ःथािनकःवराज्यसंःथांनासंिवधािनकदजार्देण्याचीसुधारणाहीकरावीलागेल. 
त्यानंतरःथािनकःवराज्यसंःथांचीचौथीयादीतयारकरूनघटनेमध्येसमािवष्टकरावीलागेल. 

आिथर्कःवायत्तता 

कोणतीही शासकीय संःथा जोपयर्ंत आिथर्क बाबतीत आत्मिनभर्र होत नाही, तोपयर्ंत ती 
ूभावी कारभार करू शकत नाही38. भारताच्या सवर् ःथािनक ःवराज्य सःंथा सध्या आपला 
कारभार करण्यासाठी मोठ्या ूमाणात राज्य सरकार आिण कें ि सरकारच्या काही योजनांवर 
िवसंबनू असतात.39 ही आिथर्क गरज भागवण्यासाठी या ःथािनक सःंथा कोणतेही िनणर्य 
संपूणर् जबाबदारीने घेऊ शकत नाहीत. करण त्या आपल्या ूत्येक िनणर्याच्या 
अमंलबजावणीसाठी राज्य िकंवा कें िावर अवलंबून राहतात.  

म्हणनूच जोपयर्ंत भारतीय राज्य घटना या सःंथांना आिथर्क ःवातंत्र्य देत नाही 
तोपयर्ंत आपली िवकें िीत लोकशाही पद्धत आपले िनयोिजत उिद्दष्ट साध्य करू शकणार नाही. 
सद्यिःथतीत कें िसरकार आिण राज्यसरकार यांच्याकडून ःथािनक ःवराज्य संःथाना मोठ्या 
ूमाणात िनधी उपलब्ध होत असल्यामळेु ही सरकारे ःथािनक ःवराज्य सःंथांचे ‘पालक’ 
असल्याची भावना सवर् पातळीवरच्या लोकूितिनधी आिण ूशासनासह नागिरकांमध्येही 
बळावते. ही कें िाकडे झकुलेली व्यवःथा मुळात व्हॉइसरॉय लॉडर् कझर्नच्या धोरणाचा भाग 
होता40. ही १०० वषार्ंपासनू तयार झालेली मानिसकता पूणर्पणे बदलून िवकें िित लोकशाही 
यशःवीपणे रुजवण्यासाठी ःथािनक ःवराज्य सःंथांना आिथर्क ःवायत्तता देणे अिनवायर् आहे.     

                                                       
38Granville Austin‐ Working a democratic Constitution‐ AnIndian Experience. Part vi‐ 1999, OUP 
39पिरिशष्ट (६)- जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनिनर्मार्ण योजना  
40िव. स. वािळंबे:  सत्तावन्न ते सते्तचाळीस : राजहंस ूकाशन: १५ ऑगःट १९९८ (पान ब. ५३८) 
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कशीअसणारहीआिथर्कःवायत्तता? 

 आत्ताच्या महानगरपािलका, कें ि सरकार आिण राज्य सरकार ह्यांच्या करपद्धतीचा आिण िनधी 
िवतरणाचा अभ्यास करून त्यात काही बदल करून आपण ही नवी िवतरण व्यवःथा लागू करू 
शकू.  

सध्याचीकरव्यवःथा 

 आत्ताच्या कर व्यवःथेनुसार कें ि सरकार काही कर लागू करून ते वसूल करते. राज्य सरकार 
काही गोष्टींवर कर वसूल करते. असेच अत्यल्प बाबींवर कर वसूल करण्याचे अिधकार ःथािनक 
ःवराज्य संःथांकडे आहेत41.  

पुणेमहानगरपािलकेचेउदाहरणपाहता, या महानगरपािलकेला - 

पुणेमहानगरपािलकाहद्दीतूनकें िशासनानेकररूपानेवसूलकेलेलीरक्कम  मान ू

पुणेमहानगरपािलकाहद्दीतूनराज्यशासनानेकररूपानेवसूलकेलेलीरक्कम   मानू 

पुणेमहानगरपािलकेलाकररूपानेिमळालेलेउत्पन्न   मानू 

म्हणजेच ( + + )=   हे पुणेमहानगरपािलकाहद्दीतूनएकूणकररूपानेिमळालेलेउत्पन्न असेल 

ःथािनक ःवराज्य सःंथेला,  म्हणजेच वरील उदाहरणात पणेु महानगरपािलकेला आिथर्क 
ःवायत्तता देण्यासाठी सवर् कर ( + + = ) पुणे महानगरपािलकेनेच वसूल करावा. त्याचबरोबर कें ि 
शासन व राज्य शासनाच्या कारभारासाठी काही भाग देऊ करावा. 

यामध्येकें िवराज्यशासनेःथािनकःवराज्यसंःथांनािनधीदेतनसूनउलटःथािनकःवराज्यसंःथाकें िवराज्यशास
नांनािनधीदेऊकरतआहे. एकाअथीर्त्यांचेपालकत्वचःवीकारतआहे. 

ह्याबदललेल्याव्यवःथेमुळेभारतीयसंघाराज्यावरहोणारेचांगलेपिरणाम 

• ःवातंत्र्याबरोबरच जबाबदारी येते- ःथािनक ःवराज्य सःंथांना अिधक ःवातंत्र्य िदल्यानतंर 
त्यांचा कारभार अिधक जबाबदार आिण लोकािभमुख42 होईल43.  

                                                       
41कोणत्या ूकारचे कर कोण गोळा करतं याबाबतची सद्यिःथती आपण ‘आिथर्क धोरण’या नीलूतीमध्ये वाचू शकता. 
42जगातील एक ूगल्भ लोकशाही म्हणून मानल्या गेलेल्या अमेिरकेमध्ये राजकारणाबाबत बोलताना ‘All politics is local’ हा वाक् 
ूचार वापरला जातो. 
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• अिवकिसत राज्यांना िवकिसत राज्यांचा हात- अिवकिसत राज्यांना सध्या कें ि शासनाकडून 
िमळणारी मदत िवकिसत राज्यांकडून थेट िमळूनराज्या-राज्यातले संबंध सुधारण्यास मदत 
होईल. सध्याच्या व्यवःथेमध्ये एखाद्या िवकिसत राज्याकडून येणारा िनधी कोणत्या अिवकिसत 
राज्याकडे जाईल ही िनवड सवर्ःवी कें ि शासनाची असते. यामध्ये बदल होऊन िवकिसत 
राज्यांना कोणत्या राज्याला मदत द्यायची हा िनणर्य घेता येईल. उद्या उत्तर ूदेश आिण िबहार 
सारख्या अिवकिसत राज्यांमधील बेरोजगारांना त्यांच्याच राज्यात रोजगार उपलब्ध करून 
देण्यासाठी िदल्ली,  महाराष्टर् यासारखी राज्ये त्या राज्यांमध्ये गंुतवणकू िकंवा अनदुान देऊ 
शकतील. 

• आंतरराज्यीय सबंंध- कें ि सरकारचे पालकत्व कमी होऊन राज्य सरकारे अिधक सक्षम 
झाल्यामुळे िनधी देण्याबाबतचे कें िाचे पक्षपाती धोरण थांबेल. कें िाचे पालकत्व राज्य 
सरकारांनी सामुिहकपणे घेतल्याने आंतरराज्यीय संबंध अिधक सौहादार्चे होण्याची शक्यता 
वाढेल. 

• राज्यांतले अंतगर्त सबंंध- जसे आंतरराज्यीय संबंधांमध्ये आहे तसेच राज्यांमध्ये हेच तत्व 
िजल्हे आिण िवभागांमध्ये (मराठवाडा, िवदभर्, पिश्चम महाराष्टर्..) लागू होते. 

• नागिरकांचा सहभाग- नागिरकांना ःथािनक ःवराज्य संःथा अिधक जवळची वाटते हे 
आपल्याला मतदानाच्या टक्केवारीवरून समजते. परंतु, सध्याच्या पिरिःथतीत सवार्त जवळची 
वाटणारी शासनव्यवःथाच आिथर्कदृष्टया सवार्त कमकुवत आहे. माऽ,  वर सुचवल्या ूमाणेच 
ःथािनक ःवराज्य संःथांना आिथर्कदृष्टया सक्षम केल्यास नागिरकांचा शासनव्यवःथेवरील 
सहभाग वाढेल. 

• शासनाच्या उत्पन्नात वाढ- कररूपाने िदलेला पैसा कोठे जात आहे, कोठे खचर् होत आहे हे या 
सुधािरत रचनेमध्ये नागिरकांना  सहज कळेल. यामुळेच शासनव्यवःथेवरील िवश्वास वाढीस 
लागून कर चुकवेिगरी कमी होण्याची शक्यता आहे. 

कें ि-राज्य-ःथािनककरिवभागणी 

वर सुचवलेल्या नव्या िवषयांच्या िवभागणीनसुार आपण कें ि व राज्य सरकारचे िवषय 
कमी करतो आहोत. उवर्रीत िवषयांवर कें ि व राज्य सरकारांचा होणारा खचर् त्यांच्या सध्याच्या 
एकूण खचार्च्या िकती टक्के आहे हे ूमाण बघावे. तेच ूमाण ःथािनक ःवराज्य सःंथांनी 
कें ि व राज्याला द्यावयाच्या िनधीचे असावे.  

                                                                                                                                                                               
43७३ व्या घटनादरुुःतीनंतर मामसभांच्या माध्यमातून अनेक खेड्यांमध्ये अमुलाम बदल झाले आहे. यामध्ये िवदभार्तले मेंढा-
लेखा, अहमदनगर िजल्ह्यातले िहवरेबाजार व राळेगणिसद्धी ह्यांचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहेच. 
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उदाहरणाथर् असे मानूया,  कें ि सरकारचा एकूण खचर् आहे १४ लाख कोटी रुपये. त्यापैकी 
सुधािरत यादीतील िवषयांवर होणारा खचर् आहे ३ लाख कोटी रुपये. म्हणजेच जवळजवळ 
२१.५%. पुणे महानगरपािलकेमधून एकूण कररूपाने जमा Ô Õ आहे असे मानयूा44. ह्या रकमेच्या 
२१.५% रक्कम पुणे महानगरपािलकेने कें ि सरकारकडे द्यावी. अशाूकारे देशभरातील ःथािनक 
ःवराज्य सःंथा त्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी २१.५% रक्कम कें ि सरकारला िनधी म्हणून 
देतील. हेच तत्व राज्य आिण ःथािनक ःवराज्य संःथांच्या कर िवतरणामध्ये वापरता येईल. 

                                                       
44वरील मुद्दयाूमाणे d  असे मानूया 
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अिधकृतभाषा 
भारताच्यासंिवधानात८व्यासूचीमध्येदेशातीलअिधकृतभाषांचीयादीिदलेलीआहे. 

३४३ते३५३हीकलमेअिधकृतभाषेिवषयीबोलतात. याकलमांचेसामान्यतःचारभागपडतात.  

पिहला- कलम३४३आिण३४४कलमेहीदेशाच्याअिधकृतभाषेिवषयीसांगतात. 
दसुराभागम्हणजे३४५, ३४६आिण३४७हीकलमेूादेिशकभाषेिवषयीसांगतात. 
ितसढयाभागात३४८आिण३४९हीकलमेमोडतात, 
जीन्यायव्यवःथेतवापरायच्याभाषेिवषयीसांगतात. 
तरचौथ्याभागातील३५०व३५१याकलमांमध्येभाषेिवषयीमादर्शर्कतत्वेिदलेलीआहेत.  

देशाचीअिधकृतभाषा (Official Language of the Union)  

सिंवधानातीलकलम३४३सांगतेकीदेशाचीअिधकृतवापराचीभाषाहीदेवनागरीिलपीमधीलिहंदीही 
भाषा असेल .  

याचबरोबरअिधकृतभाषेच्याूचारासाठीसंसदीयसिमतीराष्टर्पतींनीनेमावीअसेकलम३४४सांगते
45.िहंदीभाषेचावापरअिधकािधकवाढावा, इंमजीचावापरकमीव्हावा, 
तसेचन्यायलयीनकामकाजामध्येसदु्धािहंदीचाूाधान्यानेवापरव्हावायासाठीसूचनाकरणे, 
उपाययोजनासचुवणेइत्यादीकामेयासिमतीनेकरणेअिभूेतआहे.  

आजपयर्ंतयासिमत्यांनी९अहवालकें िसरकारलासादरकेलेलेआहेत.46सवार्तअलीकडचा९वाअह
वाल२०११मध्येसादरकेलाआहे.  

अिधकृतूादेिशकभाषा (Regional Languages) 

कलम३४५नसुारराज्यांच्यािवधानसभांनीसंबंिधतराज्याचीअिधकृतभाषाठरवावी. 
महाराष्टर्ातमराठीहीअिधकृतभाषाम्हणून१९६४च्याकायद्यानसुारअिःतत्वातआली.47 

                                                       
45राज्यभाषा सिमती: http://www.rajbhashasamiti.gov.in/abouteng.htm 
46राज्यसभा: http://rajbhasha.nic.in/GOLPContent.aspx?t=encpol‐orders 
47बॉम्बे हायकोटर्: http://bombayhighcourt.nic.in/libweb/acts/1965.05.pdf 
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दोनराज्यांमध्येिकंवाकें िवराज्यांतहोणाढयासवंादासाठीदेशाचीअिधकृतभाषावापरावीअसेसिंव
धानातीलकलम३४६सांगते.  

एखाद्याराज्यातीललोकसंख्येतीलएखाद्यािविशष्टगटानेत्यांच्याभाषेचीअिधकृतभाषाम्हणनूमाग
णीकेल्यासआिणराष्टर्पतीसत्यामागणीततथ्यवाटल्यासकलम३४७नुसारराष्टर्पतीराज्यसरकारांनासंबंिध
तभाषेलाराज्यभरिकंवािविशष्टूदेशातअिधकृतभाषेचादजार्देण्यािवषयीसांगूशकतो. 
हेकलमअल्पसखं्याकआिदवासी, िविशष्टभभूागातराहणारेमळूरिहवासीयांच्यासाठीमहत्वाचेठरते. 

उदा. कनार्टकाततुल,ू कोकणीयाभाषांनाअिधकृतदजार्आहे. 
तरप.बंगालमध्येनेपालीसथंालीयाहीभाषांनाअिधकृतदजार्आहे. 
मेघालयराज्यानेकलम३४५नसुारअिधकृतभाषाम्हणूनइंमजीचाःवीकारकेलाआहे, 
तरकलम३४७नसुारयाराज्याच्याकाहीिजल्ह्यांमध्ये‘खासी’तरकाहीिजल्ह्यांमध्ये‘गारो’याभाषेलाअिध
कृतमान्यताआहे.  

सवोर्च्चवउच्चन्यायालयेयांचीअिधकृतभाषा 

सिंवधानातीलकलम३४८नुसारसवोर्च्चन्यायालयवउच्चन्यायालयेयांचीअिधकृतभाषाहीइंमजी
आहे.  

यामध्येबदलकरण्याचेसवार्िधकारसंसदेकडेआहेत. 
माऽअसेिवधेयकसंसदेतयेण्यापूवीर्त्यासराष्टर्पतीचीसंमतीघ्यावीअसेकलम३४९सांगते. 
याचकलमानुसारराष्टर्ापतीनेकलम३४४नसुारबनलेल्यासिमतीच्यासल्ल्यानेिनणर्यघेणेअिभूेतआहे.  

मागर्दशर्कतत्वे 

कलम३५०नसुारनागिरकांनाकोणत्याहीबाबतीतराज्यिकंवाकें िसरकारच्याकोणत्याहीअिधका
ढयाकडेतबारनोंदवायचीअसेलतरतेदेशाच्यािकंवाराज्याच्याअिधकृतभाषेततसेकरूशकतात. ७ 
व्याघटनादरुुःतीनसुारकलम३५०अघालण्यातआले. 
याकलमानसुारूत्येकराज्याचीहीजबाबदारीआहेकीलहानमुलांनािकमानूाथिमकिशक्षणमातभृाषेतून
िमळेलयासाठीउपाययोजनाकरणे. 

भािषकअल्पसखं्याकगटांचेिहतरक्षणकरण्यासाठीिवशेषअिधकाढयाचीनेमणूककलम३५१नसुार
राष्टर्पतीकडूनकेलीजाते. 
त्याअिधकाढयानेपिरिःथतीचाअभ्यासकरूनराष्टर्पतीसअहवालसादरकरण्याचीआिणसदरअहवालससंद
वसबंंिधतराज्यसरकारसमोरठेवण्यातयेण्याचीतरतूदयाकलमामध्येआहे.  
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८व्यासूचीिवषयी48 

सिंवधानाच्या८व्यासूचीमध्येदेशातीलअिधकृतभाषांचीयादीिदलेलीआहे. 
यामध्येआजपयर्ंत३वेळादरुुःत्याहोऊननवीनभाषांचीभरपडलीआहे. सध्यायायादीत२२भाषाआहेत.  

१९६७च्या२१व्याघटनादरुुःतीनतंरिसंधी, तसेच१९९२च्या७१व्याघटनादरुुःतीनुसारनेपाली, 
मिणपरुीआिणकोकणी, तर२००३च्या९२व्याघटनादरुुःतीनसुारबोडोयाभाषांचीभरयायादीतपडली.  

Maharashtra Official Language Act 196449 

याकायद्यानसुारमहाराष्टर्राज्याचीअिधकृतभाषामराठीझाली. 
याकायद्यानसुारमहाराष्टर्िवधानसभेतमांडलीजाणारीिवधेयके, पािरतहोणारेकायदे, शासकीयसूचना, 
पऽे, पिरपऽके, अध्यादेशइ. सवर्मध्येमराठीभाषेचावापरअिधकृतिरत्याकेलाजाऊलागला. 
वतसेकरणेबंधनकारकझाले. 

 

 

 

 

  

 

 

                                                       
48http://lawmin.nic.in/coi/EIGHTH‐SCHEDULE.pdf 
49http://bombayhighcourt.nic.in/libweb/acts/1965.05.pdf 
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भाषावार ूांतरचना 

ःवातंत्र्यपवूर् काळ 

भाषावार ूांतरचना असावी हा िवचार कॉमेंसने १९१७ मध्येच मान्य केला होता. तसेच 
ःवतंऽ भारतात ूांतांची फेररचना केली जाईल असेही कॉमेंसने ठरवले होते. त्यानसुारच 
नागपूरच्या १९२० साली भरलेल्या कॉमेंस अिधवेशनापयर्ंत आंी ूदेश, िसंध, कनार्टक, ओिरसा 
आिण महाराष्टर् या िठकाणी ूांितक कॉमेंस कािमत्यांची ःथापना करण्यात आली. यापैकी एकही 
राज्य त्यावेळी अिःतत्वात नव्हते. व िॄिटशांच्या ूांत रचनेला भािषक आधारावर छेद देणारी 
ही रचना कॉमेंसने ःवीकारली होती.  

१० ऑक्टोबर १९४७ रोजी एका पऽात गांधीजींनी Ôलवकरात लवकर भाषेच्या आधारावर 
ूांतांची फेररचना व्हावीÕ अशी इच्छा ूदिशर्त केली होती. 

बदललेलीभूिमका 

पिहल्यापासून भाषावार ूांतरचनेच्या बाजूने असणाढया आिण तसे आश्वासन ःवतंऽ 
भारताला १९१७ मधेच देणाढया कॉमेंसची भिूमका देशाच्या फाळणीमुळे बदलली. धमार्च्या 
आधारावर देशाचे िवभाजन झालेले असतानाच पुन्हा भाषेच्या मदु्द्यावरून देशाचे अिधकच 
िवभाजन होईल अशी शंका पंतूधान नेहरंूना वाटली आिण त्यामुळे ःवातंत्र्यानतंर भाषावार 
ूांतरचना करण्याचा िवचार नेहरंूनी पुढे ढकलला. कॉमेंस पक्षातील वल्लभभाई पटेल, 
राजगोपालाचारींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनीही भाषावार ूांतरचनेला िवरोध केला.  

आंीूदेश 

आंीूदेश मधील नेते आिण जनता माऽ कॉमेंसच्या या बदललेल्या भूिमकेवर नाराज 
झाली. तेलुगु भािषक जनता िनजामाचे हैिाबाद, ओिरसा आिण मिास इलाख्यात िवभागली 
गेली होती. या तेलुगु भािषकांचे ःवतंऽ असे आंीूदेश हे राज्य ःथापन व्हावे यासाठी उम 
िनदशर्ने सुरु झाली. लोकांच्या दबावामुळे, आिण ःवतंऽ आंीूदेशच्या मागणीसाठी आमरण 
उपोषण करून पोट्टी ौीरामलुू याने आपला ूाण गमावल्याने पिरिःथती िचघळली. अखेर 
१९५३ मध्ये तेलुगु भािषक िजल्ह्यांचे िमळून आींूदेश हे राज्य अिःतत्वात आले. 
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िवदभार्ची िशफारस करून िद्वभािषक (मराठी आिण गुजराती) मुबंई ूांत आहे तसाच ठेवायची 
सूचना.  

संयुक्तमहाराष्टर्चळवळआिणमहाराष्टर्राज्यिनिमर्ती 

राज्य पुनरर्चना आयोगाच्या िशफारसी समोर आल्यानतंर महाराष्टर्ात सयंकु्त महाराष्टर् 
चळवळीने जोर पकडला आिण सवर्पक्षीय नेते ह्यात उतरले. पोिलसांबरोबर िनदशर्कांची अनेक 
िठकाणी धुमश्चबी उडाली. मुबंईत पोिलसांनी गोळीबार सुद्धा केला. पिरिःथती अजूनच 
िचघळली. अखेर १ मे १९६० रोजी मुंबई ूांताचे िवभाजन होऊन मुबंई-िवदभार्सह सयंुक्त 
महाराष्टर् राज्य अिःतत्वात आले तर गुजराती भािषक िजल्ह्यांचे िमळून गुजरात हे राज्य 
अिःतत्वात आले.  

भाषावारूांतरचनेचीसध्याचीपिरिःथती 

भाषावार ूांतरचनेमुळे देशाच्या बांधणीच्या कामात, नेहरंूना भीती वाटत होती 
त्यानसुार बाधा येण्याच्या ऐवजी उलट मदतच झाली. भाषावार ूांतरचनेमळेु सघंराज्य पद्धत 
काही ूमाणात बळकट झाली. एक भाषा-एक संःकृती यातून राज्यांची ःवतःची ओळख तयार 
झाल्याने नक्कीच मोठा आिण सकारात्मक फरक देशाच्या एकूण पिरिःथतीवर पडला.  

भारतात सध्या २८ राज्ये असून मुख्य भाषा आहेत १७. िहमाचल ूदेश, उत्तराखंड, 
हिरयाणा, िदल्ली, उत्तर ूदेश, िबहार, मध्य ूदेश, झारखंड, राजःथान, छत्तीसगड आिण 
मध्यूदेश ही राज्ये िहंदी भािषक आहेत. पंजाब हे पंजाबी भािषक िशखांचे ःवतंऽ राज्य 
अिःतत्वात आहे.    

उत्तराखंड, छत्तीसगड, झारखंड ही राज्ये भाषावार ूांतरचनेनुसार अिःतत्वात आली 
नाहीत. उत्तराखंड हे राज्य उत्तर ूदेशपासून असलेल्या भौगोिलक वेगळेपणामळेु अिःतत्वात 
आले. तर छत्तीसगड आिण झारखंड ही राज्ये अनुबमे मध्य ूदेश आिण िबहार मधनू 
आिदवासीबहुल भाग एकऽ करून बनलेली आहेत. त्याचबरोबर उत्तर पवूर् भारतात आसाम हे 
एकच राज्य बगंालच्या उत्तर पूवेर्ला पसरले होते. तेथील वांिशक आिण सांःकृितक 
वेगळेपणाच्या जोरावर लोकांनी केलेल्या मागणीनुसार मिणपूर, िमझोरम, आसाम, नागालणै्ड, 
िसिक्कम, िऽपुरा आिण अरुणाचल ूदेश ही ७ राज्ये उदयाला आली. ह्या ७ राज्यांना सेव्हन 
िसःटसर् िकंवा सप्तभिगनी असे म्हणले जाते.  

एकाच भाषेची दोन राज्ये असू शकतात या िवचारानेही काही िठकाणी डोकं वर काढलेल ं
आपल्याला िदसतं. भाषा एकच असूनही आीं ूदेश मधून तेलगंण असे वेगळे राज्य करण्याची 
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मागणी होते आहे. महाराष्टर्ातही िवदभार्चे वेगळे राज्य व्हावे अशी इच्छा ूदिशर्त केली जाते. 
नकुतेच उत्तर ूदेशच्या तत्कालीन मुख्यमऽंी मायावती यांनी उत्तर ूदेशचे चार राज्यांत 
िवभाजन करावे असा ूःताव मांडला होता.  

 

मायावती यांनी मांडलेला उ.ूदेशच्या िवभाजनाचा ूःताव 

 

 

भािषक एकत्मतेपेक्षा आिथर्क, सामािजक, ूशासकीय आिण राजकीय कारणांमुळे 
ःवतंऽ व छोटी राज्ये बनवायचा आमह सध्या धरला जातो आहे. तेलंगण राज्यासाठी 
आंदोलन करत असलेले लोक तेलुगु एकात्मतेचा मुद्दा गौण ठरवत आहेत. तर मराठी 
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ःथािनकःवराज्यसःंथा 
ह्या ूकरणाचा आपण दोन भागांमध्ये िवचार करणार आहोत. एक, शहरी ःथािनक ःवराज्य 
संःथा. दसुरे मामीण ःथािनक ःवराज्य सःंथा. यामध्ये आपण शहरी ःथािनक ःवराज्य 
संःथांसाठी Ôके्षऽ सभाÕ कशी व्हावी हे देखील ःपष्ट केले आहे. 
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ःथािनकःवराज्यसंःथा- शहरी 
महाराष्टर्ातशहरीःथािनकःवराज्यसंःथांचे४ूकारपडतात 

१. महानगरपािलका 
२. नगरपािलका 
३. नगरपंचायत 
४. कॅन्टोनमेंटबोडर् 

७४व्या घटना दरुुःतीनंतर50 शहरी ःथािनक ःवराज्य सःंथांना सिंवधानाने मयार्िदत 
ःवायत्तता बहाल केलेली आहे. या घटना दरुुःतीला अनुसरून ूत्येक राज्याने आपापल्या 
राज्यातील शहरी ःथािनक ःवराज्य सःंथांशी संबंिधत कायदे नव्याने बनवले आहेत िकंवा 
आधीपासून असलेल्या कायद्यांत सुधारणा केल्या आहेत.  

महानगरपािलका51 

सद्यिःथती 

महाराष्टर्ातील २६ महानगरपािलकांचे कामकाज तीन ःवतंऽ कायद्यांनसुार चालते. Ôमुबंई 
महापािलका अिधिनयमÕ या कायद्यानसुार बहृन्मुबंई महापािलका चालते. Ôनागपूर महापािलका 
अिधिनयम,१९४८Õ या कायद्यानसुार नागपूर महापािलकेचे कामकाज चालते, तर महाराष्टर्ातील 
उवर्िरत २४ महापािलकांसाठी Ôमुबंई ूांितक महापािलका अिधिनयम १९४९Õ हा कायदा आहे.  

या कायद्यांनुसार कायर्रत सवर् २६ महापािलकांमध्ये जी पद्धत आहे त्याला Ôआयुक्त 
पद्धतीÕ (                   ) म्हणतात. धोरणे आखणे(             ) आिण ूशासन (         ) या दोन ःवतंऽ गोष्टी असून 
त्याच्या यऽंणा ःवतंऽ असाव्यात या िवचारांवर ही पद्धती आधारलेली आहे. िॄिटशांनी 
महापािलकेवर आपले अिधकािधक िनयऽंण कसे रािहल याचा िवचार करत Ôआयुक्त पद्धतीÕ 
उभारली. यामध्ये लोकूितिनधींपेक्षा ूांितक सरकारने आयुक्त म्हणनू नेमलेला सनदी अिधकारी 

                                                       
50पिरिशष्ट (२)- ७४वी घटना दरुुःती 
51महानगरपािलका, नगरपािलका आिण नगरपिरषद यांमध्ये केवळ लोकसखं्येनुसार फरक असेल. बाकी रचनात्मक फरक असणार 
नाही. त्यामुळे इथे सुचवलेले उपाय महानगरपािलकांबरोबरच नगरपािलका आिण नगरपिरषदांनाही लागू होतील. त्यासाठी महाराष्टर् 
िवधानसभा व िवधानपिरषदेने संबंिधत कायदे बदलणे आवँयक असेल. कॅन्टोनमेंट बोडर् हा संरक्षण मंऽालयाच्या खात्यातील 
िवषय आहे. त्याबाबत कायदे करायचा वा िनणर्य घ्यायचा अिधकार राज्य सरकारांना नाही.  
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अिधक ूभावी कसा होईल याची पूणर् काळजी घेतली गेली. साहिजकच Ôआयकु्त पद्धतीनेÕ 
िॄिटशांचे िनयऽंण कायम राखले.  

या पद्धतीमध्ये धोरणे आखणे, अथर्संकल्प मजूंर करणे आिण ूशासनावर सवर्साधारण 
देखरेख ठेवणे यासाठी मतदारांनी थेट िनवडून िदलेल्या नगरसेवकांची सवर्साधारण सभा (            ) 
असते. या सवर्साधारण सभेचे छोटे रूप म्हणजे ःथायी सिमती असते. त्याचबरोबर 
िवषयानरुूप अनेक सिमत्या असतात. उदा. मिहला बाल कल्याण सिमती, बीडा सिमती, िवधी 
सिमती, वकृ्ष सवंधर्न सिमती, िशक्षण मडंळ इ. या िविवध सािमत्यांमळेु लोकूितिनधींचे 
ूािधकार(         ) िवभागले जातात. िशवाय सते्तचे आिण िनणर्य कें िाचे ःथान अिनिश्चत होते. अशा 
पिरिःथतीत ससुूऽ नोकरशाहीची उतरंड हाताखाली असलेला महापािलका आयुक्त हा शिक्तमान 
होतो.  

यािशवाय, महापािलका आयकु्त पदाच्या ूािधकारामळेु शिक्तमान बनलेला आयकु्त हा 
राज्य सरकारने नेमलेला असल्याने ूत्यक्षात राज्य सरकार आयकु्तामाफर् त महापािलकेचे 
कामकाज चालवते. महापािलकेचे अंदाजपऽक मुख्यत्वे महापािलकेचा आयकु्त नोकरशाहीच्या 
सहाय्याने बनवतो आिण त्याची मान्यता सवर्साधारण सभेकडून घेतो. या ूिबयेत महापौर 
िकंवा लोकूितिनधींना अल्प महत्व िमळते. आिण राज्यसरकार आयकु्तामाफर् त महापािलकेच्या 
अथर्संकल्पावर सदु्धा िनयंऽण ठेवण्याचा ूयत्न करते.  

७४ व्या घटना दरुुःतीने ःथािनक ःवराज्य संःथांना िविशष्ट बाबतीत िदलेली 
ःवायत्तता लक्षात घेता राज्य सरकारने आयकु्तामाफर् त नोकरशाहीच्या सहाय्याने महापािलकेचा 
कारभार चालवणे हे लोकशाही िवरोधी आहे.  

यािशवाय या आयकु्त पद्धतीतला एक दोष म्हणजे वेगवेगळ्या सिमत्यांमध्ये असणारे 
सवर्पक्षीय सदःय. महापािलकेच्या िनवडणुकीनतंर सवर्साधारण सभेमध्ये ूत्येक पक्षाला 
िमळालेल्या जागांच्या ूमाणात या सिमत्यांमध्ये सदःय नेमले जातात. एखाद्या महापािलकेत 
५ सिमत्या असतील तर साधारणपणे १६ सदःयांची एक सिमती असे ८० सदःय या ना त्या 
सिमती माफर् त िनणर्य ूिबयेत सहभागी होतात. िजतक्या सिमत्या अिधक िततके िनणर्य 
ूिबयेत सहभाग घेणारे सदःय अिधक. सिमत्यांनी िनणर्य घेण्याच्या या ूिबयेमुळे 
महापािलकेच्या वेगवेगळ्या िवभागांच्या कारभारातील समन्वय कमी होतो िकंवा नाहीसाच 
होतो. समन्वयाच्या अभावामळेु शासकीय खचार्त भर पडते आिण अनेकदा कररूपाने गोळा 
झालेला पैसा िवनाकारण वाया जातो. (उदा. सांडपाणी, पाणीपुरवठा, रःते अशा िवभागांतील 
समन्वयाच्या अभावामळेु वारंवार रःते खोदले जाणे, पुन्हा पुन्हा डांबरीकरण करणे इ. ) 

तसेच, सिमतीने िनणर्य घेण्याच्या पद्धतीमुळे िनणर्य ूिबयेत िवरोधी पक्षही सामावले 
जातात आिण पािलकेच्या कारभाराची जबाबदारी सवर्ःवी सत्ताधाढयांवर न जाता िवरोधी पक्षांवर 
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पण जाते. साहिजकच ौये घेण्यास आिण चुकांचे खापर एकमेकांवर फोडण्यात सवर् पक्ष 
आघाडीवर असतात. आिण याहून पुढे जाऊन, सत्ताधारी आिण िवरोधी पक्ष एकऽ येऊन 
ूशासनाला दोष देतात िकंवा सते्तत वाटा िमळाल्याने िवरोधी पक्ष अनेकदा तडजोडही करतात!  

एकुणात महापािलकेचा कारभार हा नेततृ्वहीन झाल्याने राज्यसरकार, व पयार्याने 
नगरिवकास खात्याचे मंऽी (जे बहुतांश वेळा मुख्यमऽंीच असतात), पालकमऽंी अशा 
महापािलकांच्या बाहेरील व्यक्तींचा ूभाव महापािलकेच्या िनणर्य ूिबयेवर पडतो. आिण हे ७४ 
व्या घटनादरुुःतीने ःथािनक ःवराज्य सःंथांना बहाल केलेल्या ःवायत्ततेच्या तत्वाच्या 
िवरोधात आहे.  

उदा. १) पणेु मेशो च्या सदंभार्त ती भयुारी असावी की डोक्यावरून जाणारी असावी याबाबत 
महापािलकेला नेततृ्वच नसल्याने अिजत पवार(उपमखु्यमंऽी व िजल्ह्याचे पालकमंऽी) हे घेतील 
तो िनणर्य मान्य करावा असे काहीसे झाले आहे.  

२) पुण्याचा िवकास आराखडा कसा असावा हे महापािलकेच्या मुख्य सभेने ठरवण्याऐवजी 
मुख्यमंऽीच ठरवतात.  

महापौरपिरषदपद्धती 

महापािलका कारभार करण्यासाठी मखु्यत्वेकरून दोन ूकारच्या पद्धती आहेत. एक 
म्हणजे महापौर पिरषद (             ) आिण आयकु्त पद्धत (                   ). भारतात १९८४ पासनू कोलकाता 
महापािलकेत52 महापौर पिरषद पद्धती आहे. तर १९९८ पासनू मध्य ूदेशने महापौर पिरषद 
पद्धती ःवीकारली. Ôआयुक्त पद्धतीÕ कशी चालते त्यातले दोष काय ह्या गोष्टी आपण ह्या आधी 
बिघतल्या. आता महापौर पिरषद पद्धती बघू. 

ह्या पद्धतीमध्ये महापािलकेच्या िनवडणकुा होऊन नगरसेवक िनवडले जातात. यािशवाय 
थेट जनतेतून महापौर पदावरील व्यक्ती िनवडली जाते. भारतात कोलकात्यात माऽ ज्या पक्षाला 
सवार्त जाःत जागा महापािलकेत िमळतात त्या पक्षाचा नेता महापौर म्हणून िनवडला जातो. 
महापौर ूत्येक खात्याच्या ूमुखपदी एकेक सदःयाची नेमणूक करतो. हे खातेूमखु आिण 
महापौर िमळून महापौर पिरषद तयार होते. आिण महापौर पिरषद ही महापािलकेच्या बाबतीत 
Ôकायर्पािलकाÕ(         ) बनते. तर महापािलका आयकु्त आिण त्याच्या हाताखालील नोकरशाही ही 
महापौर पिरषदेला उत्तरदायी असणारी केवळ अंमलबजावणी करणारी यऽंणा बनते. महापौर 
पिरषद तोपयर्ंत अिधकारावर राहू शकते जोपयर्ंत महापािलकेच्या सवर्साधारण सभेत त्याच्या 

                                                       
52पिरिशष्ट (३)- कोलकता महापािलकेची रचना 
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बाजूने बहुमत असते. कोलकत्यामध्ये महापौर पिरषदेचे सदःय हे महापािलकेच्या मखु्य 
सभेतीलच असतात. माऽ बहुतांश देशांमध्ये महापौर पिरषदेतील सदःय, म्हणजेच िविवध 
खातेूमखु हे िनवडून गेलेले लोकूितिनधी नसतात, तर महापौराला वाटतील असे त्या त्या 
खात्यासाठी योग्य व्यक्ती असतात.  

या पद्धतीमध्ये महापौर हा मखु्यमतं्र्यासारखा तर महापौर पिरषद ही मऽंीमडंळासारखी 
असते. सवर्साधारण सभा ही महापौर पिरषदेवर िनयऽंण ठेवते व िवधानसभेूमाणे धोरणात्मक 
िनणर्य घेते, िनयम बनवते, ठराव मांडते, महापौर पिरषदेने बनवलेल्या अथर्सकंल्पास मंजुरी 
देते. महापािलकेची सवर्साधारण सभा एका नगरसेवकाची िनवड सभागहृ अध्यक्ष व एकाची 
उपाध्यक्ष म्हणून करते.  

िवधानसभेूमाणेच महापौर पिरषद असलेल्या महापािलकेत लेखा सिमती असते. 
शासकीय िहशेब तपासणे, सरकारी खचार्ंवर लक्ष ठेवणे व एकूणच आिथर्क व्यवहार तपासणे हे 
या लेखा सिमतीचे काम असते. िवरोधी पक्ष नेता लेखा सिमतीचा अध्यक्ष असतो. व 
सभागहृातील ूतीिनधीत्वाच्या ूमाणत इतर पक्षाचे सदःय या सिमतीवर नेमले जातात. 
न्ययूॉकर् मध्ये महापौर पिरषद पद्धत असली तरी िहशेब तपासणे आिथर्क व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे 
या कामासाठी ःवतंऽ पद असून त्या पदावरील व्यक्ती लोकांमधून थेट िनवडणुकीने िनवडली 
जाते. 

या पद्धतीत नोकरशाहीचे महत्व कमी होऊन लोकिनवार्िचत अशा महापौर पिरषदेचे 
महत्व वाढते व महापािलका अिधक लोकािभमुख होते. तसेच संपूणर् शहराचा कारभार 
नोकरशाहीच्या मदतीने महापौर पिरषद चालवत असल्याने महापािलकेच्या कामांत सुसऽूता 
येते. महापौर पिरषद ही छोटी आिण एकिऽत िनणर्य घेणारी यऽंणा असल्याने महापािलकेच्या 
वेगवेगळ्या िवभागांच्या कारभारात समन्वय राखणे शक्य होते. 

महापौर पिरषद पद्धतीवर अशी िटका केली जाते की ह्या पद्धतीमळेु सत्ताधारी वगर् 
सवर्शिक्तमान होतो आिण िवरोधकांना करण्यासाठी काही कामच उरत नाही. माऽ या टीकेला 
फारसा अथर् उरत नाही, िवशेषतः लेख सिमतीचे अध्यक्षपद िवरोधी पक्षाच्याच नेत्याकडे 
असताना. िशवाय महापौर पिरषद महापािलकेच्या सवर्साधारण सभागहृाला उत्तरदायी असते व 
या सभागहृात सरकारला ूश्न िवचारण्याचा, खुलासा मागण्याचा हक्क सवर् सदःयांना असतो.  

महाराष्टर्ातीलमहापौरपिरषदेचाूयोग 

भाजप-िशवसेना यतुी सरकारच्या काळात १७ एिूल १९९८ रोजी मुख्यमंऽी मनोहर 
जोशी यांनी कायद्यात दरुुःती केली. त्यानसुार मुंबई आिण नागपूर महापािलकांमध्ये महापौर 
पिरषद पद्धती ूायोिगक तत्वावर आणली गेली. िनणर्य घेणाढया यऽंणेत आपल्याला पुरेशी 
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भूिमका नाही या िवरोधकांच्या आके्षपानतंर एक मिहन्यात पनु्हा दरुुःती करून खातेिनहाय 
सिमत्या ःथापन केल्या. यामळेु महापौर पिरषद आिण सिमती पद्धत एकाच वेळी अिःतत्वात 
आली. िशवाय दरुुःत्यांमधील ऽुटींमळेु आयकु्ताचे अिधकार कमी न होता बढयाच अशंी अबािधत 
रािहले. यािशवाय महापौर पिरषदेच्या बैठका गुप्त पद्धतीने घेतल्या गेल्या. त्यात पुरेशी 
पारदशर्कता ठेवली गेली नाही. सत्ताधारी पक्षाच्याच इतर सदःयांना अधंारात ठेवले गेले. 
शासकीय खचार्वर िनयऽंण रािहले नाही. यािशवाय दर मिहन्याला आयकु्त राज्य सरकारला 
गोपनीय अहवाल पाठवत. यामळेु राज्य सरकारचा महापािलकेवरचा ूभाव कमी झाला नाही. 
आिण ना धड महापौर पिरषद पद्धती, ना धड सािमत्यांसह असलेली आयकु्त पद्धती अशा 
कोंडीत हा ूयोग अडकला. िशवाय ूायोिगक तत्वावर हा बदल असल्याचे सरुुवातीलाच घोिषत 
केल्याने हा ूयोग यशःवी कसा होणार नाही यासाठी ूयत्न केले गेले. याहून पढेु जाऊन 
महापौर पिरषदेवर गंभीर ॅष्टाचाराचे आरोप झाले.   

यासगळ्याचा पिरणाम म्हणजे मनोहर जोशी यांच्यानतंर मुख्यमंऽी झालेल्या नारायण 
राणे यांनी महापौर पिरषद पद्धती रद्द केली. आिण पनु्हा आयकु्त पद्धती अमंलात आणली. 

िवरोधकांमळेु मिहन्याभरात केलेल्या सुधारणा न करता कोलकत्याच्या महापौर 
पिरषदेच्या पद्धतीवर आधािरत पद्धती मुंबईत राबवली असती तर कदािचत महापौर पिरषद 
पद्धत मुबंईत सुद्धा यशःवी होऊ शकली असती53. 

उपाययोजना 

महापौर पिरषद पद्धतीच अिधक लोकािभमुख असून अिधक ूभावी ठरू शकते. 
महाराष्टर्ात यापूवीर् राबवलेल्या महापौर पिरषदे पद्धतीमध्ये काही महत्वपूणर् सुधारणा करून ही 
सुधािरत महापौर पिरषद पद्धतीच राबवली जावी असे आम्हाला सचुवावेसे वाटते.  

सवर्साधारण सभा- या पद्धतीमध्ये नगरसेवकांची बनलेली सवर्साधारण सभा लोकांनी थेट 
िनवडून िदलेली असेल. सवर्साधारण सभा आपल्यातून एक सभाध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष 
िनवडेल. अध्यक्षाच्या अनपुिःथतीत सभागहृात अध्यक्षपद भषूिवणे एवढेच उपाध्यक्षाचे 
मयार्िदत काम असेल. सवर्साधारण सभा ही कायदेमंडळाचे काम करेल. धोरणात्मक िनणर्य 
घेणे, महापािलका के्षऽासाठी महापािलकेच्या अिधकारांतील िवषयांबाबत कायदे व िनयम तयार 
करणे, महापौराच्या नेततृ्वाखाली असलेल्या कायर्पािलकेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, ूश्न 

                                                       
53डेिव्हड अंथनी िपंटो, मरीना िरता िपंटो :  बहृन्मंुबई महानगरपािलका आिण िवभाग ूशासन ,पान. ब. ९८-१०२, राजहंस ूकाशन. 
आवतृ्ती- जुलै २००८ 
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िवचारणे सचूना करणे इत्यादी गोष्टींचा अतंभार्व महापािलकेच्या सवर्साधारण सभेच्या 
कामांमध्ये होईल.  

लेखा सिमती- महापािलकेत एक लेखा सिमती असेल. या सिमतीची सदःय सखं्या 
महापािलकेच्या आकारानसुार ठरावी. तरी ती, ५ पेक्षा कमी व ११ पेक्षा अिधक अस ूनये. 
महापािलकेचे िहशेब तपासणे, िनिवदा ूिबया आिण एकूणच आिथर्क व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे हे 
या सिमतीचे काम असेल. सवर्साधारण सभेतील िवरोधी पक्षनेता हा लेखा सिमतीचा अध्यक्ष 
असेल. व सिमतीचे उवर्िरत सदःय सभेतील ूत्येक पक्षाच्या ूतीिनधीत्वानसुार नेमले जातील. 
उपायकु्त दजार्चा अिधकारी या सिमतीचा सिचव म्हणनू काम बघेल. 

महापौर व महापौर पिरषद-  सवर्साधारण सभेत सवार्िधक जागा िमळवणाढया पक्षाच्या 
नेत्याला महापौर पदी राज्यपाल54 िनमंिऽत करेल. महापौर सवर्साधारण सभेतील सदःयांमधनू 
आपली पिरषद (       ) िनवडेल.55 

महापौर पिरषदेचे सदःय पढुील िवभाग सांभाळतील-  

२४. अथर्संकल्पआिणआिथर्कव्यवहार 
२५. िनयोजन 
२६. आरोग्य 
२७. िशक्षण 

२८. पाणीपुरवठा 
२९. पोलीस56 व सावर्जिनक सुरक्षा 
३०. अिग्नशमन यऽंणा  
३१. पयार्वरण व उद्याने (सवर् ूकारचे ूदषूण) 
३२. घनकचरा व्यवःथापन 
३३.  सांडपाणी ूिबया व व्यवःथापन 
३४.  रःते, फुटपाथ, सायकलसाठी रःते, पूल, िदवाबत्ती इ.  
३५.  िवधी व न्याय  
३६.  अितबमण  
३७.  बीडा 

                                                       
54राष्टर्पती हा कें ि सरकारच्या सल्ल्याने राज्यपालाची नेमणूक करतो. राज्यपाल हा राज्याचा सवोर्च्च ूमखु असतो. आिण या 
दृष्टीने महापािलकेतील सरकार बनवण्यासाठी बहुमत पाठीशी असलेल्या नेत्याला पाचारण करणे हा अिधकार राज्यपालास असणे 
संयुिक्तक ठरेल. 
55पिरिशष्ट (५)- महापौर िनवडणूक 
56पिरिशष्ट (४)- पोलीस यंऽणा 
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३८.  भमूी अिभलेख, वापर व बांधकाम परवानगी 
३९.  अिभलेख (जन्म-मतृ्य,ू िववाह नोंदणी, महापािलकेचे अिधकृत ूकाशन) 
४०.  सांःकृितक (नाट्यगहेृ, सांःकृितक कायर्बम) 
४१.  वीजपुरवठा 
४२.  सावर्जिनक सोयी सुिवधा (कत्तलखाने, चमोर्द्योग, ःमशानभमूी, मंथालये, िवरंगुळा कें िे, 

वदृ्धाौम, अनाथालये, पाळीव ूाणी, बाजार-मडंई इ.) 
४३.  मािहती तंऽज्ञान 
४४.  झोपडपट्टी पुनवर्सन 
४५.  अन्न व भेसळ  
४६.  मिहला व अल्पसंख्याक कल्याण   

 

आयुक्त व नोकरशाही- राज्य सरकारमध्ये ज्याूमाणे मुख्य सिचवाची भिूमका असते 
त्याचूमाणे, सध्याची महापािलका आयकु्ताची ूशासकीय ूमखुाची भिूमका कमी होऊन 
महापािलकेचा मखु्य सिचव अशी होईल. महापौर हा भारतीय ूशासकीय सेवेतील अिधकाढयाची 
महापािलका आयुक्त म्हणून नेमणकू करेल. महापािलका आयुक्त हा महापौराला उत्तरदायी असेल 
व महापौराच्या आदेशानुसारच तो काम करेल.  

महापािलकेने करायच्या कामांचे जे २३ िवभाग येथे िदलेले आहेत त्या ूत्येक 
िवभागाचा एक ÔिवभागूमखुÕ अिधकारी असेल. ज्याचा दजार् सध्याच्या अिःतत्वात पद्धतीतील 
Ôउप-आयकु्तÕ या अिधकाढयाइतका असेल. पोलीस व सावर्जिनक सरुक्षा व्यवःथेच्या िवभाग 
ूमखुाचा दजार् माऽ Ôपोलीस आयुक्तÕ असेल. तांिऽक िवभागांच्या (उदा. िशक्षण, आरोग्य, 
वीजपरुवठा, मािहती तंऽज्ञान इ.) ूमखुांची पाऽता काय असावी हे महापािलकेच्या सवर्साधारण 
सभेने नक्की करावे. महापािलकेच्या कारभारासाठी आवँयक कमर्चाढयांची नेमणूक करणे, 
त्यांची पाऽता ठरवणे, व त्यांसादभार्त येणाढया सवर् गोष्टी ठरवण्याचा अिधकार केवळ आिण 
केवळ महापािलकेच्या सवर्साधारण सभेला असेल. राज्य सरकार याबाबतीत काही मागर्दशर्क 
तत्वे देऊ शकते. माऽ ती तत्वे महापािलकेला बंधनकारक नसतील.  
 

ूभाग सिमत्या- महापौर पिरषदे पद्धतीच्या दृष्टीने ूभाग सिमत्यांचे महत्व अितशय मयार्िदत 
राहील. याचे मखु्य कारण म्हणजे, महापौर पिरषद पद्धतीमध्ये िनणर्य ूिबयेत सवर्पक्षीय 
नगरसेवकांनी बनलेल्या सिमत्यांना फारसे ःथान नाही. ूभाग सिमत्यांची रचना मुख्य सभेचे 
छोटे रूप असे असेल. परंतु ूभाग पातळीवरील नेमलेला अिधकारी हाच सवेर्सवार् असेल. 
त्याच्या कामावर लक्ष ठेवणे व सचूना करणे हे नगरसेवकांचे काम असेल.  
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के्षऽ सभा57- के्षऽ सभा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसेच के्षऽ सभांना 
िनणर्य ूिबयेत अिधकािधक महत्व देण्यात येईल. (उदा. ूभागातील रःते, कचरा अशा 
ःथािनक बाबतीत के्षऽ सभेने मान्य केलेल्या गोष्टीच अिंतम असतील, तसेच शहराचा 
अथर्संकल्प बनवताना के्षऽ सभेने सुचवलेल्या गोष्टी अतंभूर्त केल्या जातील इ.) त्यासाठी 
कायद्यात आवँयक बदल करण्यात येतील.  

महापौरपिरषदपद्धतीच्याअंमलबजावणीसाठीकायकायकरावेलागेल? 

कायद्यातबदल 

महापौर पिरषद पद्धत राबवण्यासाठी हा सवार्त मुख्य बदल करावा लागेल. महाराष्टर्ातील २६ 
महानगरपािलकांचे कामकाज तीन ःवतंऽ कायद्यांनसुार चालते. Ôमुबंई महापािलका अिधिनयमÕ 
या कायद्यानुसार बहृन्मुंबई महापािलका चालते. Ôनागपूर महापािलका अिधिनयम,१९४८Õ या 
कायद्यानसुार नागपूर महापािलकेचे कामकाज चालते, तर महाराष्टर्ातील उवर्िरत २४ 
महापािलकांसाठी Ôमुबंई ूांितक महापािलका अिधिनयम १९४९Õ हा कायदा आहे.  

यासवर् कायद्यांत बदल करावा लागेल. सध्या अिःतत्वात कायद्यांत आयुक्त पद्धती बाबत तरतूदी 
आहेत. तसेच महापािलकेच्या कामकाजासंबंधी सांगणाढया तरतूदी या कायद्यांत आहेत. त्यामळेु 
महापौर पिरषदेला अनसुरून नवीन कायदा िवधानमंडळांत पािरत करून जुन्या कायद्यांच्या 
जागी आणण्यात येईल. 

नवीन कायदा करताना तो केवळ तांिऽक दृंट्या बदललेली रचना यािवषयीच िवचार न करता, 
महानगरपािलकेला अिधकािधक ःवायत्तता देण्याच्या दृष्टीने व अिधकािधक अिधकार बहाल 
करण्याच्या दृष्टीनेही िवचार व्हावा. 

                                                       
57मंुबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९, कलम २९(ब) ते २९(इ). 
के्षऽसभाम्हणजेठरवण्यातआलेल्याके्षऽातीलमतदारांचासघं. 
कमीतकमीदोनवजाःतीतजाःतपाचमतदानकें िांच्यासंपूणर्भौगोिलकूदेशाचासमावेशएकाके्षऽातहोतो. 
अशाूत्येकके्षऽसभेचाकायार्ध्यक्षत्याूभागाचालोकांनीिनवडूनिदलेलाूितिनधीअसतो. कलम२९-कनुसारके्षऽसभेच्याबैठकाघेण्यात- -
याव्यात, पणदोनबैठकांमध्ये६मिहन्यांपेक्षाजाःतकालावधीअसणारनाही. 
एकंदरदोनवषार्च्याकालावधीतसलगचारबैठकाबोलावण्यासकसूरकरणाढयानगरसेवकासमहापािलकाआयुक्तपािलकासदःयअसण्यापासूनअना
हर्ठरवेलअसेकलम२९-क (२) मध्येःपष्टपणेम्हणलेआहे. के्षऽसभेचीकामेवकतर्व्येयाबाबतकलम२९-डसांगते. 
तरके्षऽसभेच्याहक्कआिणअिधकारांिवषयीकलम२९-बमध्येसांिगतलेलेआहे. 
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नगरसेवकांचेूिशक्षण 

महापौर पिरषदेच्या यशःवी अंमलबजावणीसाठी नगरसेवकांचे ूिशक्षण घेणे अत्यतं आवँयक 
ठरेल. आयुक्त पद्धतीत जवळ जवळ ूत्येक पक्ष आिण नगरसेवक िविवध सिमत्यांमाफर् त 
शासकीय िनणर्यूिबयेत सहभागी होत असतात. माऽ महापौर पिरषदेमध्ये नगरसेवक दैनिंदन 
िनणर्यूिबयेत सहभागी होत नाहीत. या पद्धतीमध्ये नगरसेवकाचे नेमके कतर्व्य काय आहे हे 
नगरसेवकास सांगणे जरुरी असेल आिण त्या दृष्टीने नगरसेवकांचे ूिशक्षण घेणे महत्वाचे 
ठरेल.  

इतकेच नव्हे तर महापौर व महापौर पिरषदेचे सदःय हे ूत्यक्ष ूशासक बनतील. साहिजकच 
सिमत्यांच्या कामकाजात केवळ सल्लावजा सूचना देण्याऐवजी ठोस िनणर्य घेण्याची जबाबदारी 
त्यांच्यावर असेल. आिण त्या दृष्टीने त्यांना कायदा, कायद्याचे बारकावे, ूशासकीय यऽंणा या 
सगळ्याचे नीट ज्ञान असणे आवँयक ठरेल. आिण म्हणूनच तशा ूकारचे ूिशक्षण उपयकु्त 
ठरेल.  

आयुक्त, इतरूशासकीयकमर्चारीयांचेूिशक्षण 

हे ूिशक्षण घेणे अत्यावँयक गोष्ट आहे. कारण आयकु्त पद्धतीत आयकु्ताला असणारे 
ःवातंत्र्य, आिण नोकरशाहीला असणारी एक ूकारची ःवायत्तता महापौर पिरषद पद्धतीत कमी 
होते. तसेच या पद्धतीत नोकरशाहीला दैनिंदन िनणर्यूिबयेत दयु्यम भिूमका िमळते. िवशेषतः 
विरष्ठ नोकरशाहीला. आिण म्हणूनच हे ूिशक्षण महत्वाचे असेल. 

पूणर्वेळकाम 

महापौर व महापौर पिरषदेतील सदःय यांचे काम पूणर्वेळाचे असेल. आयकु्त पद्धतीत 
नगरसेवक आिण महापौर, सिमत्यांचे सदःय इ कामे पूणर्वेळाची नसतात. तसेच आयुक्त 
पद्धतीत लोकूितिनधींना इतर नोकरी-व्यवसाय करण्यास वाव असतो. महापौर पिरषदेत माऽ 
याबाबत तेच िनयम अमंलात आणले जातील जे आमदार व खासदाराला लागू होतात.  
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के्षऽ सभे िवषयी 
शहराचेधोरणठरिवण्याच्याूिबयेमध्येनागिरकांचासहभागव्हावाह्यासाठीक्षेऽसभेचीरचनाकर
ण्यातआलीआहे.    

जवाहरलालनेहरूनागरीपुनिनर्मार्णयोजने (JNNURM) अंतगर्त, 
नागिरकांचािनणर्यूिबयेमधीलसहभागवाढवण्याच्यादृष्टीनेहीितसरीफळीम्हणूनसुचिवण्यात
आलीआहे. तरीही, 
जवाहरलालनेहरूनागरीपुनिनर्मार्णयोजनेअंतगर्तिनधीपदरातपाडूनघेणाढयाकोणत्याहीमहान
गरपािलकांमध्येयाचीअंमलबजावणीहोतानािदसतनाही. िपंपरी-
िचंचवडमहानगरपािलकेमध्येमारुतीभापकर58यांनीनगरसेवकअसतानाःवत: 
च्यामतदारसंघातके्षऽसभेचाूयोगकेला. पणतेतसेएकटेच. ह्या के्षऽ सभा बळकट 
करण्यासाठी काय व्हायला हवे, त्याची िनयमावली कशाूकारे असायला हवी हे पाहूया 

(१) के्षऽसभा- कायदेशीर बाज ू
अ) १३ जून २००९ रोजी महाराष्टर् िवधानमंडळात के्षऽ सभेचे िवधेयक पािरत झाले.59 याचाच पिरणाम 
म्हणून ३ जुलै २००९ रोजी Ô२००९चा महाराष्टर् अिधिनयम ब.२१Õ या नावाने के्षऽ सभेचा कायदा 
अंमलात आला. 

ब) त्यानुसार Ôमुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम, १९४९Õ(        ,1949) च्या कलम २९ मध्ये 
सुधारणा करून के्षऽ सभेिवषयी बोलणारी नवीन पोटकलमे घालण्यात अली आहेत.   

(२) के्षऽसभेचाकायार्ध्यक्ष 
अ) के्षऽ सभा ज्या महापािलकेच्या ूभागातील असते त्या ूभागाचा नगरसेवक हा,          1949 च्या 
कलम २ च्या (७-अ) नुसार, के्षऽ सभेचा अध्यक्ष असतो. के्षऽ सभा बोलावणे हे त्याची जबाबदारी 
असते.  

                                                       
58पिरिशष्ट (७)- मारुती भापकर यांचा वॉडर् सभेचा ूयोग 
59Nagar Raj Bill faces citizens’ ire, DNA, 16th June 2009 http://www.dnaindia.com/mumbai/report_nagar‐raj‐bill‐
faces‐citizens‐ire_1265263 
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(३) के्षऽसभेचासिचव 
        ,1949 च्या कलम २ च्या (५९-ड) नुसार िकमान Ôकायार्लय अधीक्षकÕ या दजार्च्या अिधकाढयाची 
िनयुक्ती के्षऽ सभेचा सिचव म्हणून महापािलकेने करणे अपेिक्षत आहे.  
 

(४) के्षऽसभािनधार्िरतकरणे-  

अ)          1949 च्या कलम २९-ब नसुार राज्य शासनाने के्षऽे िनधार्िरत करणे अपेिक्षत असते. 
यानसुार िकमान दोन व जाःतीत जाःत पाच सलग मतदान कें िांच्या यादीमध्ये समावेश 
असलेल्या मतदारांची एक के्षऽ सभा होते. 

ब) अिधकािधक लोकसहभाग असण्याच्या दृष्टीने साधारणपणे दोन मतदार याद्यांचे िमळून एक 
के्षऽ िनधार्िरत व्हावे (एका मतदार यादीमध्ये साधारण ९०० ते १००० लोक असतात. २ मतदार 
याद्यांचे िमळून १८०० ते २००० लोकांचे एक के्षऽ िनधार्िरत होईल).  

क) कायद्यात, राज्यशासनाने म्हणजेच महानगरपािलकेच्या पातळीवर पािलका आयकु्ताने के्षऽ 
सभा िनधार्िरत करणे गरजेचे आहे. म्हणजेच त्याने याद्या आिण सीमा िनिश्चत करणं गरजेचं 
आहे.  

(५) वेळापऽक 

अ)         , 1949 च्या कलम २९-क नुसार दोन के्षऽ सभांमध्ये ६ मिहन्यांपेक्षा जाःत कालावधी 
असता कामा नये. यानुसार जर दोन वषार्ंच्या कालावधीत चार बैठका बोलावण्यास जो के्षऽ 
सभा कायार्ध्यक्ष कसूर करेल त्यास आयकु्ताच्या िनदेर्शावरून राज्य सरकार पािलका सदःय 
असण्यापासून अनहर् करेल. 

ब) शासकीय िनणर्यूिबयेतील लोकांचा सहभाग अिधकािधक वाढवण्यासाठी, 

• साधारण ३ मिहन्यातून एकदा के्षऽ सभा घेतली जावी. (वषार्ला चार सभा!) 

• आिथर्क वषार्च्या सरुुवातीलाच वषार्तून ४ वेळा होणाढया या सभांची तारीख िनिश्चत व्हावी 

• शक्यतो के्षऽसभा सावर्जिनक सटु्टीच्या िदवशी म्हणजेच रिववारी असावी. सणांच्या िदवशी 
के्षऽ सभा असू नये.  
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क) के्षऽ सभा सावर्जिनक जागेत जसे एखाद्या गहृरचना संःथेचे सभागहृ, समाजमंिदर अशा 
बंद िठकाणी घेण्यात यावी 

(६) के्षऽसभेचीसूचना 

अ) शासकीय फलक 

के्षऽ सभा, महानगरपािलकेचे एखाद्या ूभागासाठी घेतले गेलेले िनणर्य, के्षऽ सभेचे िनणर्य अशा 
िविवध गोष्टी नागिरकांपयर्ंत पोहचवण्यासाठी शासकीय फलक असावेत. हे फलक सावर्जिनक 
जागी, हमरःत्यावर, जाःतीत जाःत लोक बघतील अशा िठकाणी सहज िदसू आिण वाचू 
शकेल अशा पद्धतीने लावावेत.  

ब) के्षऽ सभा असल्याची सचूना िकमान १५ िदवस आधी या फलकाद्वारे, तसेच महापािलकेच्या 
संकेतःथळावर, सोशल नेटविकर्ं ग व अन्य उपयुक्त ूसार माध्यमांचा वापर करत नागिरकांना 
देण्यात यावी. 

(७) के्षऽ सभेमधली उपिःथती 

के्षऽ सभा िनभर्य आिण मकु्त वातावरणात पार पडावी, तसेच के्षऽसभेला नगरसेवक व 
महापािलका अिधकारी उत्तरदायी असावेत या दृष्टीने, के्षऽ सभेत कोणी उपिःथत राहावे आिण 
कोणी राहू नये या िनयमांचे काटेकोरपणे पालन केले जावे. के्षऽ सभा ज्या के्षऽातील मतदारांनी 
बनलेली असेल ते सवर् मतदार के्षऽ सभेचे सदःय या नात्याने के्षऽ सभेला उपिःथत राहू 
शकतील.   

अ) के्षऽ सभेला पढुील अिधकाढयांनी उपिःथत रहाणे बंधनकारक असावे- 

• संबंिधतके्षऽीयकायार्लयातीलसवर्अिधकारी, 
• संबंिधतपोलीसचौकीचेपोिलसउपिनरीक्षक, 
• त्याभागातीलवाहतूकिनयऽंणशाखेचेअिधकारी, 
• अिग्नशमनदलाचेअिधकारी 

ब) के्षऽ सभेला पढुील व्यक्तींना, सबंंिधत के्षऽातील मतदार नसूनही, उपिःथत राहण्यास 
परवानगी असावी- 

• महापौर 
• महापािलकाआयकु्तवमहापािलकेतीलअिधकारी.   
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• महापािलकासदःय (सवर्नगरसेवकविनयकु्तकेलेलेसदःय) 
• ःथािनकआमदार 
• ःथािनकखासदार 
• पऽकार 

क) के्षऽ सभेला वर उल्लेख केलेल्या व्यक्तींव्यितिरक्त कोणत्याही व्यक्तीस उपिःथत राहण्यास 
बंदी असावी. िनभर्यपणे के्षऽ सभा पार पडाव्यात, राजकीय पक्षांचे कायर्कतेर्, गंुड िकंवा अन्य 
कोणताही दबाव नागिरकांवर येऊ नये यासाठी हे आवँयक आहे.   

(८) चचेर्लाघ्यायचेिवषय-  

अ) के्षऽ सभा म्हणजे तबार िनवारण कें ि नसून, ूभाग आिण शहर पातळीवरील वेगवेगळ्या 
िवषयांवर चचार् करण्याचे आिण धोरणात्मक िकंवा िविशष्ट गोष्टीशी संबंिधत िनणर्य घेण्याचे 
व्यासपीठ आहे. आिण म्हणूनच के्षऽ सभेमध्ये धोरणात्मक आिण िनणर्य घेण्याबाबत ठराव 
मांडले जावेत. तसेच हे शासकीय यऽंणेला जाब िवचारण्याचेही व्यासपीठ असल्याने के्षऽ सभा 
सदःयांना ूश्न िवचारण्याच्या अिधकार असावा.  

ब) सभेच्या १० िदवस आधीपयर्ंत ूश्न आिण ठराव लेखी ःवरुपात के्षऽ सिचवाकडे देण्यात 
यावेत. ूश्न व ठराव आपल्या के्षऽसभा सिचवाच्या नावाने के्षऽीय कायार्लयात पाठवावेत. 

क) ूश्नांची छाननी करून, ूाधान्यबम ठरवून सभेत घेतल्या जाणाढया िवषयांची अिंतम 
कायर्पिऽका के्षऽसिचव तयार करेल व अशी कायर्पिऽका के्षऽसभा असेल त्यापूवीर् िकमान सात 
िदवस लोकांना बघण्यासाठी उपलब्ध करेल. त्यासाठी के्षऽीय कायार्लयातील सचूनाफलक, तसेच 
वातार्फालक, ूसार माध्यमे यांचा वापर करावा.  

ड) के्षऽसभेसाठी ूमाणाबाहेर ठराव/ ूश्न आल्यास त्यातील काही ूश्न/ ठराव त्यापुढील के्षऽ 
सभेच्या कायर्पिऽकेत समािवष्ट करता येऊ शकेल. माऽ कोणताही ठराव एकाहून जाःत 
के्षऽसभा पढेु ढकलता येणार नाही.  

इ) जर एखाद्या के्षऽसभेत अनेक ठराव/ ूश्न असतील, तर के्षऽ सभा कायार्ध्यक्षाने १५ 
िदवसाच्या आत त्या िवषयांसाठी त्याच के्षऽ सभेचे दसुरे सऽ घ्यावे.    

फ) कोणाही के्षऽसभा सदःयाला कायर्पिऽकेतील ठरावावर/िवषयांवर सभेत बोलायचे असेल तर 
त्या व्यक्तीने के्षऽ सभेच्या िकमान ३ िदवस आधी के्षऽ सिचवाला तशा आशयाचा लेखी अजर् 
द्यावा. 
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ग) वैयिक्तक ूश्न, अडीअडचणी के्षऽसभेत घेण्यात येऊ नयेत. माऽ नागरी सिुवधांबाबत तबार 
करूनही ूशासनाकडून हालचाल झाली नसल्यास त्याबाबत तबार करण्याचा अिधकार के्षऽ 
सभेच्या सदःय नागिरकांना असेल.  

(९) के्षऽसभाकशीघ्यावी?  

सभावतृ्तांतवाचन 

के्षऽ सभेच्या सुरुवातीलाच के्षऽ सभा सिचव आदल्या के्षऽसभेचा वतृ्तांत वाचनू दाखवेल. कोणाला 
त्याच्या ूती हव्या असल्यास त्याही मािहती अिधकाराअतंगर्त उपलब्ध करून द्याव्यात.  

कायर्पिऽकावाचन 

के्षऽ सभा सिचव सभेच्या सुरुवातीला कायर्पिऽका सवर् उपिःथतांना वाचून दाखवेल. जे लेखी 
ठराव/ िवषय/ ूश्न लोकांकडून येऊनही कायर्पिऽकेत समािवष्ट करण्यात आले नसतील 
त्यामागची कारणेही के्षऽ सभा सिचवाने सवार्ंसमक्ष सांगणे बंधनकारक असेल.  

िवषयचचेर्लाघेणे 

( ) के्षऽसिचव कायर्पिऽकेतील बमानसुार एकेक िवषय चचेर्ला घेईल. ज्यांनी ठराव वा ूश्न 
िवचारला असेल त्यांना बोलायची ूथम संधी िदली जाईल. त्यावर ज्यांनी त्या त्या िवषयावर 
बोलण्यासाठी अजर् िदला असेल त्यांना बोलायची संधी असेल. कायार्ध्यक्षांच्या परवानगीने 
आयत्यावेळी एखाद्या व्यक्तीस बोलण्याची सधंी देता येऊ शकते, माऽ हे अगदी अपवादात्मक 
पिरिःथतीतच घडावे.  

(  ) ठराव असल्यास आिण त्यावर िवरोधी मत कोणीच न नोंदवल्यास तो एकमताने मंजूर 
झाल्याचे मानले जाईल. जर उपिःथतांपैकी कोणी िवरोध अथवा दरुुःती सचुवल्यास ठराव 
मतदानाला घेण्यात यावा. 

मतदान 

एखाद्या ठरावावर अथवा िवषयावर मतदान घ्यायचे झाल्यास आवाजी मतदान घ्यावे. ूत्येकाने 
आपल्या जागेवरून ठरावाच्या बाजूने िकंवा िवरोधात असलेले मत नोंदवावे. त्याची मोजदाद 
के्षऽ सभा सिचव करेल आिण अिंतमतः आकडे जाहीर करेल. आिण बहुमत ज्या बाजूने असेल 
त्यानसुार ठराव समंत केला जाईल अथवा फेटाळला जाईल.  
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िनणर्यांचीअंमलबजावणी 

( ) के्षऽ सभेने बहुमताने अथवा एकमताने घेतलेल्या िनणर्याची अंमलबजावणी करण्याची 
जबाबदारी संबंिधत महापािलका अिधकारी वगार्ची असेल. तसेच त्याबाबत पाठपुरावा करण्याची 
जबाबदारी कायार्ध्यक्ष या नात्याने नगरसेवकाची असेल.  

(  ) ूत्येक के्षऽ सभेच्या शेवटी के्षऽ सभा कायार्ध्यक्ष के्षऽ सभेने घेतलेल्या िनणर्यांची 
अमंलबजावणी व पाठपुरावा याबाबत मािहती के्षऽसभा सदःयांना देईल. तसेच पुढील के्षऽसभेची 
तारीख वार वेळ जाहीर करेल.  
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ःथािनक ःवराज्य संःथा Ð मामीण 

२०१२ साली पंचायत राज व्यवःथा भारतात येऊन २० वषर् झाली. एखादी 
व्यवःथा योग्य िदशेने काम करते आहे का? हे पडताळून पाहण्यासाठी हा वेळ पुरेसा 
आहे. या २० वषार्ंत भारतातील सवर्च राज्यांनी आपल्याकडे असणारे अिधकार 
ःथािनक ःवराज्य संःथांकडे देण्याचे ूयत्न केलेले िदसले. पण ूत्यक्षात जसे ःवत: 
कदाची सत्ता सहजासहजी कोणी दसुढयाला देत नाही, तसेच इथे झाल्याचे िदसले. 
कागदावरचे ूयत्न ूत्यक्षात आणण्यासाठीचा ूयत्न पुरे पडला नाही.60 

ूत्येक राज्यामध्ये पंचायत राज व्यवःथेबद्दल वेगवेगळा अनभुव आहे. महाराष्टर् राज्यात, 
या घटना दरुुःत्या होण्या आधीपासून १९९० च्या आधी काही राज्ये जसे गुजरात, आंीूदेश, 
पिश्चम बंगाल, कनार्टक आिण महाराष्टर् यांमध्ये ःथािनक ःवराज्य संःथा अिःतत्वात होत्या 
आिण कायर्रतही होत्या. परंतु िनयिमत िनवडणुका, पंचायतींमध्ये मिहला आिण अनुसूिचत 
जातींना आरक्षण या गोष्टी ७३व्या घटना दरुुःतीमळेु शक्य झाल्या.  या ःथािनक ःवराज्य 
संःथांच्या कामकाजासाठी महाराष्टर्ात ३ कायदे अिःतत्वात आहेत. 

१. महाराष्टर् पंचायत सिमती आिण िजल्हा पिरषद कायदा, १९६१  
२. महाराष्टर् माम पंचायत कायदा, १९५८ 
३. महाराष्टर् पंचायत कायदा, १९९४  

महाराष्टर् पंचायत कायद्या अतंगर्त खालील गोष्टी या पंचायतींना करणे बंधनकारक असते 

मामसभा 
• ही ूत्येक माम पंचायतीमध्ये वषार्ंतून दोन वेळा घेणबंंधनकारकआहे. मामपंचायतीच्या 

कामकाजावर देखरेख करण्याच्या उदे्दशाने या बैठका आयोिजत केलेल्या असतात. 
• गावातील सवर् ूौढ मतदार माम सभेचे सदःय असतात. 
• माम पंचायतीने आपला वािषर्क अहवाल, आिथर्क अदंाज आिण काही इतर योजनांचा तपशील 

मामसभेपुढे मांडणे अपेिक्षत असते.  

                                                       
60पिरिशष्ट (८) मेळघाट अनुभव 
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मामपंचायत 

• माम पंचायतीमध्ये ७ ते १५ सदःय असतात. या पंचायत सदःयांचं नेततृ्व यांच्यातूनच 
िनवडून आलेला ूितिनधी, म्हणजेच सरपंच करतो. अशा ूकारे गावाचा ूितिनधी हा अूत्यक्ष 
िनवडणकुीने िनवडला जातो. 

• मामपंचायतीच्या सदःयांना िस्तर्या,अनसुिूचत जाती-जमाती व मागासवगीर्यांसाठी असलेली 
आरक्षणे लाग ूहोतात. 

महाराष्टर्ात िजल्हा पिरषदा आिण पंचायत सिमत्यांची पिहली िनवडणूक १९६२ साली झाली. 

आज महाराष्टर्ात ३३ िजल्हा पिरषदा, ३५१ पंचायत सिमत्या, २७,९०६ माम पंचायती, 
१८३०८२ ःथािनक ःवराज्य सःंथांमधनू िनवडून आलेले लोकूितिनधी आहेत61. राज्यामधील 
गावांचा एकिऽत आिण एका िदशेने िवकास साधण्यासाठी ही मामपंचायतीची रचना उपयोगी 
पडते62. ७३ व्या घटनादरुूःतीनतंर या मामीण ःथािनक ःवराज्य संःथांना १२ व्या सूची 
अतंगर्त २९ िवषयांवरचे अिधकार देण्यात आले. 

पंचायतीराजमहत्व 

 १९९२ मधल्या पंचायती राज सुधारणांचा सामान्य माणसाच्या जगण्यावर फारसा काही 
पिरणाम झाला नाही. त्यांचा सामान्य माणसाशी सबंंध जेव्हा ूःथािपत होईल, तेव्हा त्या 
सुधारणांना अथर् आहे  अस ंवक्तव्य मिणशंकर अय्यर यांनी केले होते. त्यांच्या मते मामीण 
भागातील या ःथािनक ःवराज्य सःंथांसाठी  

लोकांचीलोकांसाठीयोजना 

राजीव गांधी यांच्या कायर्काळात, १९८९ साली ूथम या घटनादरुुःती बद्दल िकंवा अशा 
िवकें िीकरणाच्या आवँयकते बद्दल चचार् सुरु झाली. पुढे १९९२ साली ७३ व्या आिण ७४ व्या 
घटना दरुुःतीच्या रूपात हे घटनेतले बदल आपल्या समोर आले. या घटना दरुुःतीनसुार 
भारतीय राज्यघटनेमध्ये काही मुलभतू बदल करण्यात आले. या बदलानसुार पंचायतींच्या 
कायर्पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला. शासनूबीयेमध्ये लोकांचा सहभाग, िनयिमत िनवडणुका 
यांवर भर िदला गेला होता. त्याचबरोबर काही कामे ःथािनक अवराज्य संःथांच्या हातात िदली 
गेली होती. खरंतर, या सधुारणांमुळे ःथािनक ःवराज्य संःथांवर राज्य सरकारचे वचर्ःव कमी 
होईल असे मानले गेले होते. परंतु आज तसे झाल्याचे िदसत नाही. उलटपक्षी वेगवेगळया 

                                                       
61                                             2004-09 
62 Ed L.C. Jain: “Decentralisation and Local Governance”: 2005: Orient Blackswan 
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मागार्ने पद्धतशीरपणा राज्य सरकारचे वचर्ःव अबािधत ठेवण्यासाठी ूयत्न होताना िदसत 
आहेत.  

भारताची मूळ व्यवःथा 

पंचायत व्यवःथा, लहान गटात िनणर्य घेण्यासाठी रचना ही भारतासारख्या देशात 
काही नवीन व्यवःथा नाही. गावातल्या पंचांनी- गावातल्या ूितष्ठीत माणसांनी गावाच्या 
भल्यासाठी िनणर्य घेणे हे आपल्या संःकृतीमधलेच. हे बरोबर की चकू याचा उहापोह इथे न 
करता, एवढाच ं मदु्दा मांडावासा वाटतो की ही व्यवःथा आपल्याकडे खूप आधीपासनूच 
अिःतत्वात होती पण काळानसुार ही लयाला गेली. एवढे माऽ िनिश्चत की ःवातंत्र्यानतंर 
राजकारणाशी सामान्य माणसाचा असणारा संबंध वाढवण्याच्या कामाची पद्धतशीर सुरवात 
१९९० च्या दशकाच्या सुरवातीला झालेल्या घटनेमाधल्या दरुुःती मुळे िदसते. 

पंचायतराजव्यवःथेपुढचीआव्हाने 

ःथािनक ःवराज्य संःथांमधल्या सधुारणांनंतरही या सःंथा सवार्थार्ने सक्षम झाल्या असं 
म्हणता येणार नाही. अनेक बाबतीत या ःथािनक ःवराज्य सःंथा िजल्हा पिरषदेवर आिण 
राज्य आिण कें ि सरकारच्याच योजनांवर अवलबंून असतात. यामळेु त्या सबळ होऊ शकत 
नाहीत आिण अनेक वेळेला त्यांना दबुर्ल ठेवण्यातच येतं. 

माम सभेमध्ये खरे कळीचे मदेु्द खूपच ंकमी वेळा चचेर्ला येतात. कारण या चचार्ंच फिलत 
काहीच होणार नसतं. कारण मान्यता िकंवा पैशाची व्यवःथा या गोष्टींसाठी मामसभा राज्य 
आिण कें िसरकारवरच ंअवलंबनू असतात. 

मामÔःवÕराज्य 

गांधींना नव्या यगुातल्या माम ःवराज्याच्या कल्पनेच ं जनक मानल ं जातं. त्यांनी 
शासनाबरोबरच ःवयिंनभर्रता/आत्मिनभर्रता जोपासायचं एक साधन म्हणून माम-ःवराज्याकडे 
पािहल.ं गांधींनी कल्पना केलेली लोकशाही ही िवकें िीशासनाला अनुसरून होती. त्यांची शासन-
रचना िवरिहत शासनव्यवःथा Ð ज्याला आपण ÔःवयशंािसतÕ असही म्हणू शकतो Ð ही 
कल्पना खेड्याला शासनव्यवःथेचे एक एकक मानून आखायला हवी असही त्यांची कल्पना 
होती.  

जेंव्हा आपण राज्य िवरिहत लोकशाहीबद्दल बोलत असतो तेंव्हा खरंतर आपल्यावर 
कोणाचे बाहेरून िनयऽंण नसनू आपणच आपल्यावर िनयंऽण ठेऊ. ःवत:च ंःवत:वर Ôराज्यÕ 
करू आिण ःवराज्याच्या जवळ जाऊ असही कल्पना असते.गांधींच्या मते गावांना अिधक 
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अिधकार देणे हे अशा समाजाच्या जवळ जाणारं आहे िजथे Ôशासनाचा-आभावÕ आहे63. 
आधिुनक राजकारणामध्ये महत्व िनवडणुकांना असतं. राजकीय पक्षांना असतं आिण सत्ता 
ूःथािपत करणं हा एकमेव हेतू असतो. हा हेतू साध्या करण्यासाठी कें िीकरण  हे 
राजकारणाच ंऽोटक रूप आहे.   

खरीलोकशाही 

गांधी म्हणायचे  खरी लोकशाही िदल्लीमध्ये बसलेल्या २० लोकांत िनणर्य घेऊन साध्य 
होऊ शकत नाही. लोकशाही, ही खरोखर लोकांच्या हातात, गावातल्या ूत्येक माणसाच्या 
हातात असायला हवी64 . पंचायती राज व्यवःथेमधनू अशाच पद्धतीने Ôखरी लोकशाहीÕ साध्य 
करता येऊ शकते. परंतु त्यासाठी सध्याच्या व्यवःथेमध्ये याच्या आधीच्या ूकरणात 
सुचवल्याूमाणे बदल करण ंआवँयक आहे. 

 

 

 

 

                                                       
63माम ःवराज्य, मोहनदास करमचदं गांधी, १९६३, नवजीवन ूकाशन अहमदाबाद 
64माम ःवराज्य, प.ृब. १५ 
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राजकीयपक्षासाठी 
राजकीय पक्ष हे कोणत्याही पक्षीय लोकशाही व्यवःथेचा एक अिवभाज्य भाग आहेत. ही 
लोकशाही बळकट करायची असेल तर या राजकीय पक्षांमध्येही बदल करणं गरजेच ंआहे.या 
ूकरणातून राजकीय पक्ष, त्यांची रचना, त्यांची भिूमका, राजकीय पक्षांचे अथर्कारणया 
िवषयांवर चचार् केली आहे.तसेच मंिऽमंडळात सत्ताधारी पक्ष असतानाही िवरोधी पक्षाने कशा 
ूकारे काम करावे याची मांडणीही केली आहे.याचबरोबर आपले शासन व्यवःथेच्या तीनही 
ःतरांमाधले लोकूितिनधी म्हणजेच खासदार, आमदार आिण नगरसेवक कसे असावेत, त्यांची 
कतर्व्ये काय याची मांडणीही या ूकरणामध्ये केली आहे. 
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पक्षरचना 
पुणे महानगरपािलकेच्या िनवडणूक फेॄुवारी २०१२ मध्ये झाल्या. ह्या 

िनवडणुकीचे अगदी जवळून िनरीक्षण करण्याची संधी आम्हाला िमळाली. ितिकटांचे 
वाटप, ूचार, िनवडणुकीदरम्यान घडलेले गैरूकार, पैसे/वःतू वाटणे अशा अनेक 
गोष्टी बिघतल्या. िनवडणुकीच्या काळात उभा रािहलेला उमेदवार येनकेन ूकारेण 
मतदारांना खुश करण्याची धडपड करत असतो. आिण यातूनच पैसे वाटप करणे, पुरी 
करता न येणारी आश्वासने देणे, कोणाला वैयिक्तक फायद्याचे काम करून देण्याचे 
आश्वासन देणे अशा गोष्टींमुळे उमेदवार मोठे ओझे व्यिक्तशः ःवतःच्या िशरावर घेत 
असतो. आिण याचा पिरणाम लोकूितिनधीच्या कायर्क्षमतेवर होतो. आिण इच्छा 
असूनही आपले कतर्व्य बजावणे त्याला शक्य होत नाही. 

नविनमार्ण करायचे असल्यास मुळापासूनच काही गोष्टी बदलायला हव्या आहेत 
असे जाणवले ज्यात तीन गोष्टी अितशय महत्वाच्या वाटतात. त्या म्हणजे- राजकीय 
पक्षांची अंतगर्त रचना, राजकीय पक्षांचे अथर्कारण आिण िनवडून आलेले 
लोकूितिनधी व राजकीय पक्ष यांचे परःपर संबंध.  

याबाबतीत काही मूलभूत सुधारणा करता येऊ शकतील का अशा िवचारातून 
पुढे आलेल्या बाबी येथे नमूद केल्या आहेत. यातल्या काही पक्षाच्या संिवधानात 
आधीपासूनच आहेत. तर काही माऽ नव्याने सुचवलेल्या आहेत.  

पक्षसदःय 

पक्षसदःयहापक्षाचामलूभूतघटकआहे. सदःयांचािमळूनपक्षबनलेलाआहे. 
आिणम्हणूनचपक्षसदःयमहत्वाचाआहे. 
पक्षसदःयहोणेयाचाअथर्पक्षाच्याध्येयधोरणांशीआिणपक्षाच्यासंिवधानाशीबांिधलकीअसल्याचेमान्यक
रणे. याअथार्नेअिधकािधकनागिरकांनापक्षसदःयबनवूनघेणेआवँयकआहे.  

१८वषेर्वयअसलेल्याकोणत्याहीभारतीयनागिरकासपक्षाचेसदःयहोतायावे. पक्ष सदःयाची नोंदणी 
ती व्यक्ती पक्षाच्या ज्या शाखेच्या हद्दीत राहते ितथे आिण फक्त ितथेच करण्यात यावी.सदःय 
नोंदणी वषर्भर चालावी. नागिरकांना केव्हाही सदःय होता यावे.  



  शासन व्यवःथा  98 

 

पक्ष सिंवधानानसुार पक्ष सदःयत्वाची मुदत २ वषेर् आहे65. दोन वषार्ंनी पुन्हा सदःयत्वाचे 
शुल्क भरले नाही तर पक्ष सदःयत्व रद्द होते.  

सदःयांनीकायकरावे? 

पक्ष सदःय हा पक्षाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. तसेच पक्ष अिधकािधक 
िवःतारावा. पक्षाची ध्येय धोरणे अिधकािधक लोकापयर्ंत पोचावी म्हणून पक्ष सदःयाने हातभार 
लावणे अपेिक्षत असते. हे सक्तीचे नसले तरी अपेिक्षत असते!    

• पक्षाच्यासदःयांनीसवर्िनवडणकुीतपक्षाच्याच अिधकृत उमेदवारांना मत द्यावे. 
• पक्षाच्यासवर्कायर्बमांना/सभांना/आंदोलनांना उपिःथत राहण्याचा ूयत्न करावा. 
• पक्षहालोकिनधीवरचालतअसतो. त्यामळेु सदःयाने ःवतःहून पक्षाला ःवतःच्या कमाईतील एक 

िहःसा देणगी म्हणनू िनयिमतपणे देण्याचा ूयत्न करावा. 

सदःयझाल्याचेफायदे 
• पक्षाच्याकायर्बमांमध्येूाधान्य. 
• पक्षाचेअिधकृतधोरणठरवताना घेतल्या जाणाढया चचेर्त सहभागी होण्याची सधंी.  
• धोरणठरवतानासावर्मताच्यावेळीमतदानकरण्याचीसंधी. 
• पक्षाचेूकाशनपक्षसदःयअसल्याबद्दलसवलतीच्यादरातउपलब्ध. 

कायर्कतार् 

पक्ष सिंवधानाने पक्ष सदःय (Member) आिण पक्ष कायर्कतार् (Active Member) असा फरक 
केला आहे. िकमान सलग दोन वेळा, म्हणजे ४ वषर्, साधे सदःय असल्यािशवाय कायर्कतार् 
होता येत नाही.66 

कायर्कतार्हापक्षाशीूाथिमकसदःयांपेक्षाअिधकबांधीलअसतोअिधकजवळचाअसतो. 
आिणसाहिजकचत्याच्यावरसदःयांपेक्षाजबाबदाढयाहीअिधकअसतात.  

                                                       
65पक्ष संिवधान कलम ८(२) 
66पक्ष संिवधान कलम ९(३) 
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पक्षकायर्कत्यार्ंचीकतर्व्ये67 

पक्षाच्याकायर्कत्यार्ंचीकाहीकतर्व्येपक्षानेठरवूनिदलेलीआहेत. 
कायर्कत्यार्ंनीतीकतर्व्येयोग्यरीतीनेपारपडल्यासपक्षाचापायामजबूतहोऊनिवःतारहोऊशकेल. 
पक्षकायर्कत्यार्ंचीकतर्व्येपुढीलूमाणेआहेत-  

• नागिरकांचेूश्नजाणनूघेऊनतेत्यात्यापातळीवरच्यानेत्यांच्यालक्षातआणूनदेणे. 
(उदा.आपल्याूभागातीलूश्नशाखाूमुखाच्यािकंवाशहरपातळीवरीलूश्नशहराध्यक्षांच्यालक्षातआणून
देणेइ.) 

• एकादृष्टीनेनागिरकआिणपक्षयांच्यातीलदवुाबनण्याचेकामपक्षकायर्कत्यार्नेकरायचेअसते.  
• पक्षाचा, 

पक्षाच्याअिधकृतउमेदवारांचाआिणपक्षाच्यािवचारांचाूचारकरणेहेकायर्कत्यार्चेमहत्वाचेकामआहे. 
• पक्षानेवेळोवेळीआयोिजलेल्याकायर्बमांना, सभांना, आदंोलनांनाउपिःथतराहणे.  
• असेकायर्बम, सभा, आदंोलनेआयोिजतकरण्यातपक्षालामदतकरणे.  
• पक्षाचीूितमाखराबहोईलअशाूकारचेवतर्ननकरण्याचेनिैतकबंधनपक्षकायर्कत्यार्ंवरअसेल.  
• पक्षठरवेलत्यानसुारआपल्याकमाईतीलथोडाभागपक्षालादेणगीम्हणूनदेणे. 
• पक्षशाखेच्याजमाखचार्वरलक्षठेवणे. त्यातपारदशर्कताराहावीयासाठीआमहीराहणे.   

पक्षकायर्कतार्झाल्याचेफायदे 
• शाखाूमुखिनवडणुकीतसहभागीहोण्याचामान.  
• शाखाूमुखिकंवापक्षनेतेठरवतीलत्यानुसारवेळोवेळीएखाद्यासामािजकूश्नाबाबतआयोिजतसावर्मता

च्यावेळीआपलेमतदेतायेणे. 
यामताचापक्षाचेधोरणठरवण्यावरपिरणामहोणारअसल्यानेयालामहत्वआहे. 

• पक्षानेसदःयांसाठीआयोिजतकेलेल्यािशिबरांमधनू, 
चचार्ंमधनूःवतःचाबौिद्धकिवकासकरण्याचीसंधी.  

                                                       
67पक्ष संिवधान कलम १० 
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गटूमुख/हजारीूमुख 

• गटूमखुिकंवाहजारीूमुखहापक्षातलेसगळ्याततळातलाआिणम्हणूनचसगळ्यातमहत्वाचापदािधका
रीआहे. दरहजारमतदारांमागेएकअसाहजारीूमखुअसतो.  

• गटूमखुाचीनेमणूकशाखाूमखुकरेल. आिणम्हणूनचतोशाखाूमखुालाउत्तरदायीअसेल.  
• गटूमखुहापक्षाचािकमानूाथिमकसदःयअसलापािहजे.  
• गटूमखुहात्याचवॉडर्मधलाअसावा.  
• शक्यतोत्याच्याकडेज्याहजारमतदारांचीजबाबदारीअसेलत्यातत्याचेआिणत्याच्याकुटंुिबयांचेनावनसा

वे.68 

• गटूमखुहुशारअसावा. त्याचासपंकर् थेटमतदारांशीअसल्यानेत्यालापक्षािवषयी, 
पक्षाच्याध्येयधोरणांिवषयीसिवःतरमािहतीहवी.  

• त्याच्याकडेलोकांशीबोलण्याचीआिणत्यांनाआपलेसेकरण्याचीकौशल्येअसावीत.  

गटूमखु / हजारीूमुखाचीकतर्व्ये 
• गटूमखुानेपक्षाचेसदःयकसेवाढतीलयाकडेलक्षिदलेपािहजे.  
• गटूमखु/हजारीूमखुाचेकाममखु्यतःमतदारआिणिनवडणकुीशीसंबिंधतआहे. 

िनवडणकुीतएकहजारमतदारांपयर्ंतपक्षआिणपक्षाचाउमेदवारूभावीपणेपोचेलयाकडेलक्षदेणे. 
गटूमखुानेिनवडणूकयऽंणेवरलक्षद्यावे. 

• ज्याएकहजारमतदारांचीजबाबदारीहजारीूमखुाकडेअसेलत्याूत्येकमतदाराचीहजारीूमखुानेूत्यक्ष
खाऽीकेलीपािहजे. 
आिणबोगसमतदार/दबुारनावेअसल्यासत्यावरतीकाढूनटाकण्याच्यादृष्टीनेआवँयकतीकायर्वाहीतत्का
ळकरावी. 

• िनवडणकुीपूवीर्एकहीबोगसमतदारिशल्लकनराहणेहीजबाबदारीहजारीूमुखाचीअसेल. 
• आपल्याहजारमतदारांच्यायादीतीलज्यामतदारांनीगेल्यािनवडणुकीतमतिदलेनसेलत्यांच्यापयर्ंतपोच

णेत्यांनापक्षािवषयी, 
पक्षाच्याध्येयधोरणांिवषयीकल्पनादेणेवपढुीलिनवडणुकीतमतदानकरण्यासउद्युक्तकरणेहेहजारीूमखुा
चेकतर्व्यआहे. 

                                                       
68त्याचे कुटंुबीय आधीच पक्षाशी जोडले गेले असतीलच. त्यामुळे त्यांच्याव्यितिरक्त इतरांमध्ये, अिधक व्यापक जनसपंकर्  िनमार्ण 
करण्यासाठी असे असावे.  
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• आपल्याहजारमतदारांच्यायादीतपक्षसदःयअसल्यासत्यांच्याशीसपंकर् ठेवणे. 
त्यांनापक्षाच्याकायार्तसहभागीहोण्यासआिण‘कायर्कतार्’होण्यासउद्यकु्तकरणे.  

गटूमुखाने हे साध्य करायला हवे 

१. आपल्याहजारमतदारांमधनूपक्षालािमळणाढयामतांमध्येवाढहोणे.  
२. िनवडणकूनसतानापक्षसदःयवाढवणे. 

शाखाूमुख 

एकावॉडर्मध्येएकशाखाअसावी. शाखाहेपक्षाचेसवार्तपायाभूतकायार्लयअसेल. 
याशाखेचाूमुखम्हणजेशाखाूमखु. एकुणातशाखाूमुखहेपदअत्यतंमहत्वाचेअसेल.  

• शाखाूमुखहाउत्तमूशासकअसणेआवँयकआहे. 
• शाखाूमुखाचीिनवडत्यावॉडर्मध्येअसणाढयापक्षकायर्कत्यार्ंनीथेटिनवडणकुीनेकरावी.  
• पक्षामध्येकोणत्याहीपदासाठीिनवडणूकलढवण्यासाठीिकमानतीनवषेर्कायर्कतार्म्हणूनकामकेलेलेअस

णेबधंनकारकआहे. त्याचेतंतोतंतपालनव्हावे.69 

• ूत्येकशाखेतएककायर्कािरणीअसावी. एकाचव्यक्तीसशक्यतोदोनपदेदेऊनयेत. 
• सलगदोनवेळाकोणत्याहीव्यक्तीसशाखाूमखुहेपदभषूवतायेणारनाही.  
• पुढच्याशाखाूमखुाचेकामसलुभव्हावेम्हणूनशाखाूमखुउत्तमूशासकहवा. 

शाखाूमुखाचीकतर्व्ये 
• शाखाूमुखाचेसवार्तूमुखकामम्हणजेआपल्यावॉडर्मध्येपक्षसंघटनावाढवणे, 

सदःयसखं्यावाढवण्यासाठीूयत्नकरणे. 
• गटूमखुनेमणेहेहीएकफारमहत्वाचेकामशाखाूमखुाचेआहे. 

गटूमखुहेपदशोभेचेनसूनूत्यक्षकामाचेआहे. 
त्यामळेुयोग्यअशाचव्यक्तीलागटूमुखम्हणनूनेमायचीजबाबदारीशाखाूमुखांचीआहे. 

• शाखेचेकामकाजकरण्यासाठीएककायर्कािरणीशाखाूमखुानेनेमावी. उपूमखु, 
सिचवआिणखिजनदारहीपदेआवँयकअसावीत.  

                                                       
69पक्ष संिवधान कलम ९ 
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• शाखाूमुखानेकायर्कािरणीच्यासहाय्यानेआिणपक्षसदःयांचेिवचारलक्षातघेऊनपक्षाच्याध्येयधोरणांशी
सुसंगतअसाआपल्यावॉडर्साठीएक‘कृतीकायर्बम’तयारकरावा. 
त्याचीिनिश्चतअशीकालमयार्दाअसावी. सदरकृतीकायर्बमासिवभागूमखुाचीमान्यताघ्यावी.  

• हाकृतीकायर्बमराबवणेहेशाखाूमखुाचेकतर्व्यआहे.  
• शाखाूमुखानेगटूमुखांकडूनवेळोवेळीअहवालघ्यावेत, सगळेअहवालएकऽकरावेत, 

त्यावरःवतःच्यानोंदीकरून, 
आिणशाखेच्याएकूणकामाबद्दलिलहूनिवभागूमुखांकडेदर३मिहन्यांनीपाठवावेत. 

• शाखाूमुखानेत्याच्यावॉडर्मधल्यालोकांचेूश्नजाणूनघ्यावेतआिणत्यांचेूश्नसोडवण्यासशासकीययऽंणे
लाभागपडावे. त्यासाठीवॉडर्मध्येभरणाढयाक्षेऽसभांनात्यानेउपिःथतराहावे.  

• जेूश्नवॉडर्पातळीवरसोडवणेशक्यनसेलतेिवभागूमुखांना/शहराध्यक्षांनालेखीकळवावेत.  
• शहराध्यक्षपदाच्यािनवडणकुीतशाखाूमुखमतदारअसतील. 

त्यामळेुयािनवडणकुीतिवचारपूवर्कमतदेणेआिणशहराध्यक्षिनवडूनदेणेहेशाखाूमुखाचेकतर्व्यआहे.  
• शाखेतीलसवर्दःतऐवजअद्ययावतठेवण्याचीजबाबदारीशाखाूमुखाचीआहे. िवशेषतःसदःयांचीयादी, 

केलेल्याकामांचीयादी, लोकांच्यातबारींचीयादीइ.  
• शाखाूमुखानेसहामिहन्यातूनएकदातरीपक्षसदःयांचीबैठकघ्यावी. 

वयाबैठकीतघेतलेल्यािनणर्यांचीमािहतीशाखेतसचूनाफलकावरलावावी. 
• आपल्यावॉडर्मध्येगाण्याचेकायर्बमआयोिजतकरणे, 

मोफतपैनकाडर्िमळवूनदेणेअशाूकारचीकामेशाखाूमुखाचीनाहीत. त्यानेहीकामेकरूनयेत. 
केल्यासतीपक्षाच्यानावानेकरूनयेत. वत्यासाठीपक्षाचािनधीहीवापरूनये. 

• तसेचगटूमुखांचीबैठकदरमिहन्यालाव्हावीवकामाचाआढावाघेण्यातयावा. 
• शाखेचेसवर्आिथर्कव्यवहारखुलेआिणपारदशीर्ठेवणेहेशाखाूमखुाचेकामआहे.  
• शाखाशक्यतोआिथर्कबाबतीतःवयपंूणर्असावी. 

शाखाचालवण्यासाठीलागणारािनधीत्याचवॉडर्मधूनउभाकरावा.  
• िवभागूमखुांचेआदेशतंतोतंतपाळणेहेशाखाूमखुांचेकतर्व्यआहे. 

शाखाूमुखानेहेसाध्यकरावे? 

१. िनवडणकुीतपक्षालामागच्यािनवडणुकीपेक्षाजाःतमतेिमळायलाहवीत.  
२. शाखेचाकृतीकायर्बमजाःतीतजाःतयशःवीकरूनदाखवणेआिणतोयशःवीझाल्याचेअिधकािधकमतदा

रांपयर्ंतगटूमुखामाफर् तपोहचवणे.  
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िवभागूमुख 

एकिवभागहासाधारण२०वॉडर्ःचािमळूनबनलेलाअसतो. 
म्हणजेचएकािवभागूमुखाने२०शाखाूमुखांवरलक्षठेवणे, मागर्दशर्नकरणेअपेिक्षतआहे. 
पणयापलीकडेजाऊनिवधानसभामतदारसंघयालासमांतरअशीिवभागहीयऽंणाअसल्यानेिवभागूमुखाने
आपल्यािवभागातीलआमदाराच्याकामावरलक्षठेवणेहीअपेिक्षतआहे.  

• िवभागूमखुाचेमुख्यकामएकािवधानसभामतदारसघंातपक्षाचीिनवडणकूयऽंणामजबूतकरणेहेआहे.  
• िवधानसभामतदारसघंहीजबाबदारीमोठीअसल्यानेअितशयकुशलूशासकआिणसंघटकयापदावरअसणे

आवँयकआहे.  
• यापदावरच्याव्यक्तीलाराज्यातीलूश्नांचीजाणअसायलाहवी.  
• िवभागूमखुांचीनेमणकूशहराध्यक्षकरतीलआिणम्हणूनचिवभागूमखुशहराध्याक्षालाउत्तरदायीअसती

ल.  

िवभागूमखुाचीकतर्व्ये 
• िवभागातीलसवर्शाखाूमखुआिणूत्येकशाखेचेगटूमखुयांच्याशीसपंकर् ठेवणेआिणत्यांच्याकामाचेिन

यमनकरणेहेिवभागूमखुाचेमखु्यकामआहे.  
• िवभागूमखुानेदर३मिहन्यांनीिवभागातीलसवर्शाखाूमखुांचीबैठकबोलवावी. 
• शाखाूमुखांकडूनदर३मिहन्यांचालेखीअहवालघ्यावा, 

त्यांच्याकामांचाआढावाघ्यावाआिणशाखाूमखुांनामागर्दशर्नकरावे.  
• शाखाूमुखांनीठरवलेलेकृतीकायर्बमयोग्यपद्धतीनेूत्यक्षातयेतआहेतनायावरदेखरेखठेवावी.  
• िवभागाचेकामकाजकरण्यासाठीएककायर्कािरणीिवभागूमखुानेनेमावी. उपूमखु, 

सिचवआिणखिजनदारहीपदेआवँयकअसावीत.   
• शाखाूमुखांच्याअहवालांच्याआधारेिवभागूमखुानेहीदरतीनमिहन्यांनीिवभागाचाअहवालबनवावाआ

िणतोशहराध्याक्षांकडेपाठवावा.  
• िवधानसभामतदारसघंाचीजबाबदारीिवभागूमखुाकडेअसल्यानेमतदारांशीसबंंिधतकामकरणाढयागट

ूमखुांशीसपंकर् ठेवणेआिणत्यांच्याकामाकडेबारकाईनेलक्षदेणेहेिवभागूमखुाचेअत्यतंमहत्वाचेकामआ
हे.  

• राज्यातल्याूश्नांचीजाणीवआपल्यािवभागातम्हणजेिवधानसभामतदारसंघातीलनागिरकांना, 
सदःयांनाशाखांच्यामाध्यमातूनकरूनदेणे.  
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• पक्षसदःय, 
गटूमखुआिणशाखाूमुखयांच्यातूशासकीयआिणबौिद्धकक्षमतांचािवकासहोण्यासाठीिवभागूमखुाने
िवशेषलक्षद्यावे. आवँयकतेव्हाूिशक्षणवगैरेआयोिजतकरावे.   

• शहराध्याक्षांचेआदेशतंतोतंतपाळणेहेिवभागूमखुांचेकतर्व्यआहे. 

िवभागूमुखानेहेसाध्यकरावे 

१. िवधानसभामतदारसघंातमागच्यािनवडणुकीपेक्षापक्षालाझालेलेमतदानवाढवणे. 

शहराध्यक्ष 

शहराध्यक्षम्हणजेशहरातीलपक्षयऽंणेचाूमखुएवढेचत्याचेपदनसूनतोशहराच्याखासदारालास
मांतरअसावा. 
शहराध्याक्षाचीजबाबदारीकेवळशहरपातळीवरच्यापक्षयऽंणेतलक्षघालणेएवढेचनाहीतरत्यानेससंदेतचा
ललेल्यागोष्टींचाअभ्यासकरावा. 
त्याबाबतपक्षाच्याध्येयधोरणांनाअनसुरूनजनमततयारकरण्यातलक्षघालावे. 

• शहराध्याक्षाचीिनवडणकूव्हावी. सवर्शाखाूमुखयािनवडणकुीतमतदारअसावेत.  
• शहराध्याक्षकायार्लयमहत्वाचेआहे.  
• शहराध्यक्षसरिचटणीसांनाउत्तरदायीअसेल.  

शहराध्यक्षाचीकतर्व्ये 
• शहराध्यक्षाचेकायर्कारीमडंळअसावे. ज्यातीलसदःयांचीनेमणूकशहराध्यक्षकरेल.  
• सवर्िवभागूमुखांचीनेमणूकसुद्धाशहराध्यक्षांनीकरावी. 
• शहराध्यक्षांनीदरमिहन्यालािवभागूमुखांचीबैठकबोलवावी. 
• शहराध्यक्ष, सवर्िवभागूमुख, 

आिणशहरकायर्कारीमडंळयांनीएकऽिमळूनसंपूणर्शहरासाठीपक्षाच्याध्येयधोरणांनाअनसुरूनएक 
‘कृतीकायर्बम’ आखावा. त्याचीिनिश्चतअशीकालमयार्दाअसावी. 
याकृतीकायर्बमालासरिचटणीसांचीमान्यताघ्यावी.  

• हाकृितकायर्बमराबवणेहीशहराध्यक्षांचीजबाबदारीआहे.  
• शहराच्याूश्नांवरचचार्आयोिजतकरणे, िविवधबाजूसमजूनघेणे, पक्षातफेर् अिधकृतभिूमकामांडणे, 

आवँयकितथेआंदोलनउभारणेहीशहराध्याक्षाचीकतर्व्येआहेत.  
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• शहराध्याक्षानेसवर्शाखाूमखु, िवभागूमखुयांच्यातसुसूऽताराखावी. 
• महत्वाचेधोरणात्मकिनणर्यघेतानापक्षांतगर्तसावर्मतआयोिजतकरावे. 

आिणतेसावर्मतिनणर्यघेतानागांभीयार्नेिवचारातघ्यावे. 
• यासावर्मताच्यािनिमत्तानेचचार्ंचे, व्याख्यानांचेआयोजनकरावे.  
• शहराध्यक्षानेपक्षाचेिनवडूनआलेलेलोकूितिनधीआिणपक्षयऽंणायांच्यातसमन्वयराखणेअपेिक्षतआहे

. 

• सरिचटणीसांचेआदेशतंतोतंतपाळणेहेशहराध्यक्षांचेकतर्व्यआहे. 

पक्षआिणपक्षाकडूनिनवडूनगेलेलेलोकूितिनधी 

पक्षाचीरचनाहीआपल्याराजकीयव्यवःथेलासमांतरअशीचआहे. 
नगरसेवकालासमांतरशाखाूमखु, 
आमदारालासमांतरिवभागूमखुआिणखासदारालासमांतरशहराध्यक्ष. 
पक्षाचेउमेदवारलोकूितिनधीम्हणूनिनवडूनगेलेतरीहीज्याूमाणेइतरपक्षाच्यालोकूितिनधींवरअकुंश
ठेवण्याचेकायर्पक्षालाकरावेलागतेत्याचूमाणेआपल्याचपक्षाच्यालोकूितिनधींवरसदु्धापक्षाचाचअंकुश
असावा. लोकूितिनधीहाशेवटीपक्षालाउत्तरदायीअसलापािहजे.  

• पक्षाच्यासध्याच्यासंिवधानानसुारिविवधपातळ्यांवरचेलोकूितिनधीहेपक्षाच्यात्यात्यापातळीवरच्यास
िमत्यांचेसदःयअसतात70. 

• माऽपक्षाच्याितिकटावरलोकूितिनधीम्हणूनिनवडूनगेलेल्याव्यक्तींनापक्षातीलपदेदेऊनयेत.  
• पक्षयऽंणाआिणपक्षाचेिनवडूनआलेलेलोकूितिनधीहेवेगळेअसावेत. 

आिणयांच्यातपक्षयऽंणेलाजाःतमहत्वअसावे.  
• ज्यापातळीवरचेलोकूितिनधीअसतीलतेआिणत्यापातळीवरचेपक्षाचेपदािधकारीयांच्यातसमन्वय, 

संवादआिणसहयोगाचेवातावरणठेवण्याचीजबाबदारीपक्षातीलत्यावरच्यापातळीवरीलपदािधकाढयाची
असेल. (उदा. 
नगरसेवकआिणशाखाूमखुयांच्यातसमन्वयठेवण्याचीजबाबदारीिवभागूमुखाचीअसेलइ.) 

• लोकूितिनधींनीपक्षाचेआदेशतंतोतंतपाळलेचपािहजेत.  

                                                       
70पक्ष संिवधान कलम १३ 
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पक्षाचेअिधकृतधोरणठरवण्यातसदःयांचासहभाग 

पक्षाचेअिधकृतधोरणठरवण्यातपक्षसदःयांनासामावूनघेतलेतरपक्षसदःयहोणाढयांचीसंख्यावा
ढेलआिणपक्षाचापायाअिधकभक्कमहोईल.  

सावर्मतघेण्याच्याअनेकपद्धतीआहेत. त्यातलीएकआहेसुनावणीपद्धत. 
म्हणजेसवर्कायर्कत्यार्ंनाएकऽबोलावनूूत्येकाचेमतखुल्याचचेर्तऐकूनघेणे. 
दसुरीपद्धतम्हणजेकाहीठरािवकपयार्यदेणेआिणूत्येकमतदारानेत्यातलाएकपयार्यमतदेऊनिनवडणे. 
िजथेथोडेआिणनेमकेपयार्यदेणेशक्यआहेअशावेळीहीपद्धतसवोर्त्तम! 
ज्यावेळीकाहीःपष्टआिणनेमकेपयार्यदेणेशक्यनसतेतेव्हाूत्येकमतदाराकडूनएखादीूश्नावली (open 
ended questionnaire) भरूनघ्यावी. 
आिणत्याचाअभ्यासकरूनपक्षसदःयांचएंखाद्यािवषयावरचमंतलक्षातयेऊशकेल. 

सावर्मत 

म्हणजेकाय?-
महत्वाच्यािविवधिवषयांवरपक्षाच्याशाखायापायाभूतकायार्लयातिजथेपक्षसदःयांचीनोंदणीहोते, 
ितथेचमतदानघ्यावे. शहरातीलसवर्पक्षसदःयांच्यामनातकायआहेयाचाकौलघ्यावा. 
पक्षसदःयछापीलमतपिऽकेवरिशक्कामारूनआपलेमतनोंदवतील.  

सावर्मताचाखचर्?- सावर्मतअसल्याचेपक्षसदःयांनाकळवणे, मतपिऽकाछापणे, 
शाखापातळीवरमतदानआयोिजतकरणे, यासगळ्यासाठीजोखचर्येईलतोपक्षसदःयांकडूनचघ्यावा. 
खचार्चाअदंाजकरूनमतदेतानाचमतदारांनाएकठरािवकरक्कमदेणेबंधनकारककरावे. (उदा. रु.२, 
५इ.)  

 

सावर्मतघेतल्यानेकायहोईल? 
• सावर्मतघेण्याच्यादृष्टीनेचचार्होतील, दोन्हीबाजूंच्यामतांचाूचारकेलाजाईल, 

त्यािनिमत्तानेअिधकचचचार्होईल, एकमेकांचेिवचारकळतील, आिणपक्षांतगर्तघसुळणहोईल.  
• यासावर्मताच्यािनिमत्तानेशहरासमोरचे, राज्यासमोरचेूश्नअिधकािधकलोकांपयर्ंतपोचतील.  
• तसेचिविशष्टभिूमकाघेण्यासाठीम्हणूनजेबोललेजाईल, िलिहलेजाईलत्यातूनलोकांचेहीूबोधनहोईल. 
• सते्ततआल्यावरलोकांचीमतेआम्हीिवचारातघेऊअसासंदेशयाउपबमातूनजाईल. 
• इतरांचेमतभेदःवीकारण्याचीएकसःंकृतीपक्षाततयारहोऊशकेल. 
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सावर्मताचे मतदार कोण असावेत? 

सावर्मताचेमतदारशक्यतोपक्षाचेसवर्सदःयअसावेत. 
माऽपक्षनेततृ्वालावाटल्यासएखाद्यासावर्मतासाठीमतदारम्हणूनफक्तकायर्कत्यार्ंनामान्यतादेतायेऊशके
ल. माऽत्यासाठीत्यानेत्याच्याविरष्ठपदािधकाढयाचीपरवानगीघेतलीपािहजे.  

सावर्मत घेताना कोणती काळजी घ्यावी? 
• कोणत्यागोष्टीवरसावर्मतघ्यायचेवकोणत्यागोष्टींवरसावर्मतघ्यायचेनाहीहेशहराध्यक्षवात्यावरच्याने

त्यांनीचठरवावे. धोरणात्मकिनणर्यमहापािलकाआिणत्यावरच्यापातळीवरघेतलेजातात. 
वॉडर्िकंवाके्षऽीयकायर्लयातधोरणात्मकिनणर्यघेतलेजातनाही. 
म्हणनूसावर्मतसदु्धाधोरणात्मकिनणर्यघेतलेजातातत्याचपातळीवरघेतलेजातात.  

• सावर्मतअसल्याचेूत्येकसदःयालाकळवणेआवँयकआहे. तीजबाबदारीमखु्यतःगटूमखुांचीराहील. 
• सावर्मतघेण्याआधीसदःयांनाचचेर्ला, शंकािनरसनकरूनघेण्यासाठीपुरेसावेळद्यायलाहवा. 

िकमान१०िदवसतरीतोअसलापािहजे.  
• सावर्मताचािनकालजाहीरकरायचाकीनाहीयाबाबतिनणर्यसरिचटणीसिकंवापक्षाध्यक्षचघेतील.  

 

उमेदवाराचीिनवडणूक 
िनवडणकुीतपक्षांतफेर् जेअिधकृतउमेदवारिदलेजातातत्यांचीिनवडपारदशीर्पद्धतीनेहोतनाही, 

कायर्कत्यार्ंनािवचारातघेऊनकेलीजातनाहीअशीतबारअसंख्यसामािजकसंःथा, 
कायर्कतेर्यांच्याकडूनकेलीजाते. उमेदवारांचीथेटकायर्कत्यार्ंनीमतदानकरूनिनवडकरावी. 
अिंतमिनणर्यपक्षनेत्यांनीचघ्यावापणतरीहीहीिनवडणकूघेणेपक्षानेःवतःलाबंधनकारककरूनघ्यावे. 

 

• जसेधोरणात्मकिनणर्यघेतानापक्षकायर्कत्यार्ंच्यामतालामहत्वद्यावे, 
तसेचसवर्िनवडणुकींपूवीर्पक्षाच्याअिधकृतउमेदवारांचीिनवडकरतानाहीत्यांनामहत्वद्यायलाहवे.  

• यासाठीअमेिरकेतघेतल्याजाणाढया‘ूायमरीज’71म्हणजेमखु्यिनवडणुकीच्याआधीपक्षांतगर्तिनवडणू
कघेण्याच्यापद्धतीकडेबघतायेईल.  

• याअतंगर्तिनवडणुकीसाठीपक्षाच्यानेत्यांनीकाहीउमेदवारिनिश्चतकरावेत. 
आिणत्यांच्यातलाएकत्यात्यामतदारसघंातीलपक्षकायर्कत्यार्ंनीिनवडावा.  

                                                       
71 पिरिशष्ट (९)- पक्षांतगर्त िनवडणकुा 
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• अथार्तअिंतमिनणर्यपक्षनेत्यांनीचघ्यावा. पणिनदानउमेदवारांचेपाठबळ, 
त्यांचीयािनवडणुकीदरम्यानवतर्णूक, त्यांचेज्ञानइत्यादीिवषयीअिधकमािहतीिमळूशकेल.  

• यािनवडणुकांचाएकफायदाम्हणजेइच्छुकउमेदवारपक्षाचेसदःयवाढवण्याच्यामागेलागतीलसाहिजकच
त्यामळेुपक्षाचापायाअिधकिवःततृहोईल.  

• िशवायमुख्यिनवडणुकीपूवीर्चपक्षकायर्कत्यार्ंचीआिणउमेदवारांचीहीरंगीततालीमहोईल!  
• तसेचयािनवडणकुीच्यािनिमत्तानेलोकांसमोरच्याूश्नांवरचचार्होईल.  

उमेदवारिनवडीच्यािनवडणकुीतमतदारकोणअसावेत? 

उमेदवारिनवडीच्यािनवडणकुीतकेवळपक्षाचेकायर्कतेर्चमतदारअसावेत. 
ूाथिमकसदःयांनाहाअिधकारअसनूये. 
माऽूाथिमकसदःयांनायािनवडणुकीच्यावेळीहोणाढयाचचार्ंमध्ये, 
ूश्नोत्तरांच्याकायर्बमांमध्येसहभागीहोतायावे.  

 

 



  शासन व्यवःथा  109 

 

कायर्कािरणी 

शाखाूमुख,िवभागूमखुआिणशहराध्यक्षिनवडले/नेमलेगेल्यानंतरत्यांनीआपलीकायर्कािरणीनेमावी
. त्यात्यापातळीवरचेिनणर्यहेत्याकायर्कािरणीनेएकऽिमळूनघ्यावेत.  

कायर्कािरणीसदःय 

शाखेच्याकायर्कािरणीमध्येिकमान३सदःयअसावेत. 
शाखाूमुखहाकायर्कािरणीचेअध्यक्षःथानभषूवेल. 
त्याच्यािशवायकायर्कािरणीमध्येएकसिचवअसावाजोशाखापातळीवरचेूशासकीयकामबघेल. 
यािशवायजमाखचर्आिणिनधीसकंलनयासाठीखिजनदारअसावा.  

अशाचूकारचीकायर्कािरणीिवभागआिणशहरपातळीवरहीअसावीज्याचीनेमणूकअनुबमेिवभागूमुख
आिणशहराध्यक्षांनीकरावी. 
माऽिवभागआिणशहरपातळीवरकायर्कािरणीमध्येूवक्ताअसेहीपदअसावे. 
पक्षाच्याध्येयधोरणांनाअनुसरून, पक्षनेत्यांशीचचार्केल्यावर, 
आपल्यापातळीवरीलूश्नांबाबतपक्षाचीभिूमकाःपष्टकरण्याचीआिणलोकांनासांगण्याचीजबाबदारीयाूव
क्त्याकडेअसावी.  

यापदािधकाढयांिशवायकाहीजणांचीनेमणकूकायर्कािरणीमध्येकरण्याचीमुभात्यात्यापातळीवरच्याूमु
खालाअसावी. माऽएकूणकायर्कािरणीसदःयांचीसखं्याशक्यतोकमीअसावी. 
कायर्कािरणीहीकेवळकामकरण्यासाठीअसावीपदिमरवण्यासाठीनाही.  
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ूितसरकार 
पक्षयंऽणाहीसाधारणपणेसरकारलासमांतरअशापद्धतीनेअसावी. शाखाहीनगरसेवकाला, 
िवभागकायार्लयआमदाराला, तरशहरकायार्लयखासदारालासमांतरअसावे. 
आिणत्याचपद्धतीनेत्यांनीकामकरावे. 

ूितसरकारम्हणजेकाय?  

ूितसरकारचारूढअथर्हाएखाद्यासरकारलापयार्यम्हणूनिनमार्णकेलेलेसमांतरसरकारअसाहोतो. 
माऽइथेतोअथर्अपेिक्षतनाही. इथेहाशब्द“shadow”याअथीर्वापरलाआहे. 
लोकूितिनधीआिणसरकारचेकामसावलीसारखेसातत्यानेबारकाईनेबघणे, 
अभ्यासणेत्यावरिवचारकरणेआिणएकादृष्टीनेसते्ततआल्यावरकरायच्याकामाचीतयारीकरणेम्हणूनहीू
ितसरकारचीसकंल्पनाराबवावी.  

ूित-लोकूितिनधी 

पक्षाच्यापदािधकाढयांनीूितसरकारबनूनसबंंिधतपातळीवरीलिविधमडंळाच्या/सभांच्याकाम
काजावरलक्षठेवलेपािहजे. अभ्यासकेलापािहजे. 
शाखाूमुखांनीमहापािलकेच्यासवर्साधारणसभांनाूेक्षककक्षातउपिःथतराहावे. 
सवर्साधारणसभेतचचेर्लायेणारेमदेु्दअभ्यासावे. त्यावरइतरशाखाूमखुांशीचचार्करावी.  

िवभागूमखुानेराज्याच्यािवधानसभेतकायचाललेआहे, 
कोणतीिवधेयकेमांडलीजातआहेतयाचानेमानेआढावाघ्यावा. त्याबद्दलपक्षाच्यानेत्यांशी, 
कायर्कािरणीबरोबरचचार्करावी. त्याबद्दलपक्षानेकायधोरणठरवावेयाबाबतसचूनाकराव्यात, 
अभ्यासपूणर्मतमांडावे.  

हेचशहराध्याक्षानेससंदेबाबतकरणेअपेिक्षतआहे. राज्यसभेत-लोकसभेतकायचालूआहे, 
कें िसरकारकायधोरणेठरवतआहेयावरलक्षठेवणे, 
अभ्यासकरणेत्यातीलमहाराष्टर्आिणिवशेषतःशहरासबंंधीघेतलेलेमहत्वाचेिनणर्यवगैरेबाबींचाअभ्यासक
रणेआिणत्यावरपक्षाचीभिूमकाठरवण्यातसहभागीहोणेहेशहराध्यक्षानेकरणेअपेिक्षतआहे. 
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ूित-मंिऽमंडळ 

ज्याूमाणेलोकूितिनधींनाूितसरकारःवरुपातपक्षाचीयऽंणाअसेलत्याचःवरुपातमिंऽमडंळाच्याकाही
महत्वाच्याखात्यांनातरीूितसरकारअसावे. 
शहरांच्यापातळीवरःथायीसकटूत्येकसिमतीसाठीएकेकूित-सरकारअसावे.    

व्यक्तीनव्हेतरकायार्लयूितसरकार 

शाखाूमुख, 
िवभागूमखुआिणशहराध्यक्षयांनीव्यिक्तशःहीूितसरकारचीभिूमकासाकारायचीनसनूत्यांच्याअध्यक्ष
तेखालीत्यात्याकायार्लयानेहेकामकरावे. 
सरकारचाकायर्कालआिणपदािधकाढयांचाकायर्कालएकचनसल्यानेहेकामकोणव्यक्तीनेकरण्याऐवजी
त्यात्यापातळीवरच्यासंबंिधतकायार्लयानेकरावे.  

पक्षसते्ततआल्यास? 

पक्षसते्ततअसोअथवानसो, पक्षयऽंणेनेआपलेूित-सरकारम्हणूनकामसुरूचठेवावे. 
ज्याूमाणेइतरपक्षाच्यासरकारवर/ 
लोकूितिनधींवरअकुंशठेवण्याचेकामहीूितसरकारेकरतीलत्याचूमाणेआपल्याचपक्षाच्यासरकारवर/
लोकूितिनधींवरिनयऽंणठेवतील.  

ूितसरकारकाअसावे? 

ूितसरकारकाअसावेयाचीदोनमखु्यकरणेदेतायेतील-  

२. यापद्धतीमुळेपक्षसते्ततयेईलतेव्हापक्षालासरकारचीकायर्पद्धती, 
िनणर्यूिबयाआिणएकूणचसरकारचालवण्याच्याबाबतीतअसलेल्यामहत्वपूणर्गोष्टींचीतोंडओळखझाले
लीअसेल.  

३. पक्षाचेूितसरकारम्हणजेसध्याच्यासरकारलासक्षमपयार्यआहेहेदाखवूनदेतायेईल. 
४. ूितसरकारच्यानसुत्याअिःतत्वामुळेसुद्धासरकारवरचांगलेकामकरण्यासाठीदबावतयारहोऊशकेल. 
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राजकीयपक्षांचेअथर्कारण 
सध्या ज्याच्याकडे पैसा आहे त्यानेच िनवडणुकांच्या राजकारणात यावे असा 

गैरसमज अगदी सामान्य माणसापासून ते राजकीय पक्षांच्या विरष्ठ नेत्यापयर्ंत सवर्च 
लोकांमध्ये आहे. िनवडणूक लढवताना ूचंड काळा पैसा ओतला जातो आिण तो परत 
िमळवण्यासाठी ॅष्टाचार होतो असे हे चब आहे.  

 राजकीय पक्षांना िनधी कुठून िमळतो, कुठून िमळायला हवा, तो िनधी कुठे खचर् 
होतो, कुठे खचर् व्हायला हवा, याबाबत िनणर्य कोणी घ्यावेत, या सगळ्याबाबत 
भारतात एकूणच कायद्यांबाबत आिण त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत संिदग्धता आहे. 
राजकीय पक्षांकडे आिथर्क व्यवहारांबाबत संशयाने बिघतले जाते. त्यामुळे अिधक 
जबाबदारी समजून राजकीय पक्षांचे खरे तर सवर् आिथर्क व्यवहार अिधकािधक खुले 
आिण पारदशीर् असायला हवेत. जसे सरकारचे सवर् व्यवहार ःपष्ट आिण पारदशर्क 
असायला हवेत अशी आपली आमहाची भूिमका असणे योग्यच आहे तसेच पक्षाचे 
व्यवहारही एका िशःतबद्ध रीतीने होणे आिण ते पारदशीर् असणे आवँयक वाटते. 
सरकारने जे करावे वाटते त्याची सुरुवात आपल्या पक्षापासूनच करावे. त्या दृष्टीने 
काय काय करता येईल याबाबत घेतलेला हा आढावा.  

जमा 

ूथमतत्वतःहेमान्यकेलेपािहजेकीराजकीयपक्षहालोकवगर्णीतूनचचालायलाहवा. 
लोकांसाठीकामकरायचेअसल्यानेत्यांच्याचदेणगीतूनपक्षउभाकरणेहेचयोग्यठरेलअसेवाटते.   

पक्षसदःयत्वाचेशुल्क, 
सदःयांनीउत्पन्नातीलपक्षालाद्यायचािहःसाआिणवैयिक्तकदेणग्यायातीनमागार्ंनीपक्षाकडेपैसाजमाहो
तो.  

पक्षसदःयत्वाचेशुल्कवेगवेगळ्याःतरावरच्यापक्षकायार्लयांमध्येिवभागण्याचीपद्धतबहुतेकसवर्
राजकीयपक्षांमध्येआहे. पक्षसदःयत्वाचेचनव्हेतरदेणगीचेसदु्धािवभाजनकरतायेऊशकते. 
िकंबहुनाकरावेच. शाखाूमुखालादेणगीघेण्याचाअिधकारअसावा. 
सवर्देणग्यायात्यािवभागाच्याबँकखात्यातजमाव्हाव्यात. 
कोणत्याशाखेतूनिकतीदेणग्याआल्यायाचीनोंदिवभागूमुखाचेकायार्लयकरेल.  
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सामान्यतःजमादेणगीतील१५% रक्कमहीपक्षाच्यामध्यवतीर्/मखु्यकायार्लयातिदलीजावी. 
२५% रक्कमहीशहरकायार्लयासाठीद्यावी. तर६०% 
देणगीरक्कमहीत्याशाखेच्यािवकासासाठीचवापरण्यातयावी.  

काहीवेळादेणगीदारथेटशहरिकंवामध्यवतीर्कायार्लयालादेणगीदेतात. 
अशावेळीत्यािनधीचावापरकसाकरायचायाचािनणर्यत्यात्यापातळीवरचेपदािधकारीघेतील. 
देणगीदारथेटवरच्यापातळीवरएखाद्यािविशष्टशाखेसाठीदेणगीदेऊशकतात. 
अशावेळीत्यादेणगीतील६०% 
रक्कमत्याशाखेलािमळेलयाकडेलक्षदेणेदेणगीःवीकारणाढयापदािधकाढयाचीजबाबदारीअसेल. 

खचर् 

ूत्येकशाखेनेआिथर्कवषर्सुरुहोण्यापूवीर्आपल्याशाखेचाअथर्संकल्पबनवावा. 
िनयिमतपणेयेणारेखचर् (वीजिबल, जागेचेभाडे, पगारीकमर्चारीइ.), 
कायर्बमउपबमयासाठीयेणारेखचर्अशीवगर्वारीकरावी. 
असाबनवलेलाहाअथर्संकल्पिवभागकायार्लयाकडेमंजुरीसाठीपाठवावा. 
अशाचूकारेअथर्संकल्पिवभागकायार्लयानेबनवूनशहरकायार्लयाकडेमंजुरीसाठीपाठवावा.  

एकशाखाचालवायलालागणाराखचर्हाशक्यतोत्याचशाखेच्याभौगोिलकके्षऽातीलनागिरकांच्या
आिणपक्षसदःयांच्यावगर्णीतूनचालावा. 
माऽकाहीिठकाणीनव्यानेशाखासरुुकरायचीआहेअशािठकाणीहेशक्यहोणारनाही. 
अशावेळीिवभागूमखुानेआवँयकतोिनणर्यघ्यावा. 

बँकेतखाते 

ूत्येकशहरातीलिवभागपातळीवर(िवधानसभामतदारसघं) एकबँकखातेअसावे. 
िवभागूमखुआिणिवभागाचाखिजनदारहेतेबँकखातेसांभाळतील. 
एकािवभागूमखुाच्याहाताखालीसुमारेवीसशाखाूमखुयेतात. 
यासवार्ंचेअथर्व्यवहारहेिवभागाच्याबँकखात्यातूनचालावेत.  

एकाअथार्नेशाखापातळीवरच्याखचार्साठीिवभागूमखुाचीसमंतीअसणेआवँयकअसेल. 
िवभागूमखुांची‘िनवड’झालेलीनसल्याने, कदािचत, 
िवभागूमखुशाखाूमखुांवरअिधकयोग्यपद्धतीनेिनयऽंणठेवूशकतील. 
(शहराध्यक्षिवभागूमखुांचीनेमणूककरणारअसलेतरीशहराध्यक्षांचीिनवडशाखाूमुखकरणारअसल्या
नेिवभागूमुखहाअूत्यक्षपणेिनवडलागेलाअसेल.) 



  शासन व्यवःथा  114 

 

िवभागांूमाणेचशहरपातळीवरपक्षाचेःवतंऽबकँखातेअसावे. 
शहराध्यक्षआिणशहरखिजनदारहेतेखातेसांभाळतील. 
िवभागपातळीवरिवभागूमुखांनाकोणताहीखचर्करायचाअसल्यासत्यांनाशहराध्याक्षांचीपरवानगीघेणेबं
धनकारकराहील. िवभागपातळीवरकरावयाचाखचर्हाशहरपातळीवरील (लोकसभामतदारसघं) 
बँकखात्यातूनकेलाजावा. 
एखादाखचर्करण्यासाठीशाखाूमखुानेिवभागूमुखाकडेविवभागूमुखानेशहराध्याक्षाकडेलेखीअजर्देणेबं
धनकारकअसावे. 
पक्षाच्याध्येयधोरणांशीसंबंिधतअसाकायर्बमनसल्यासत्यासपक्षिनधीवापरूनदेणेविरष्ठपदािधकाढयाचे
कतर्व्यआहे.    

कोणत्याहीपातळीवरखचर्करतानाबँकखात्यातूनचखचर्करण्यातयावावसवर्खचर्हेधनादेशाद्वारेच
करावेत. अिधकािधकपारदशर्कतेसाठीतेआवँयकआहे.  

संपूणर्पारदशर्कता 

िवभागपातळीवरूत्येकशाखेचाजमा-खचर्मांडलाजाईल. 
दरसहामिहन्यांनीजमाखचार्चेपऽकूत्येकशाखेमध्ये/शाखेबाहेरलोकांनासहजिदसेलअशापद्धतीनेलाव
लेपािहजे.  

याचबरोबरशहरकायार्लयानेदरसहामिहन्यांनीजमाखचर्पऽकपक्षाच्यासकेंतःथळावरूिसद्धकरा
वे. पक्षाच्याअथर्व्यवहारातसपंूणर्पारदशर्कताअसल्यासपक्षअिधकािधकलोकांचािवश्वासिमळवूशकेल.  

देणगीदार 

कायद्यानसुारजर२०,०००पेक्षाकमीदेणगीकोणीिदलीअसेलतरदेणगीदाराचेनावउघडकरायचेबंध
नपक्षावरनाही. माऽ, देणगीदाराच्यालेखीपरवानगीने, जाःतीतजाःतदेणगीदारांचीनावे-
पते्तउघडकरण्याचाउपबमपक्षानेराबवावा.  

देणगीदारज्याशाखेच्याभौगोिलकक्षेऽातरहातअसतीलत्याशाखेतदेणगीदारांचीनावेफलकावरिल
िहलीजावीत. (देणगीदाराचीलेखीपूवर्परवानगीआवँयक!) 

देणगीदारांचेएकसिवःतरमािहतीचेरिजःटरठेवण्यातयावे. 
सवर्देणगीदारांनापक्षाच्याकायर्बमांची/ 
आदंोलनांचीमािहतीवेळेतपोहचेलयाचीसपंूणर्जबाबदारीगटूमुखांवरअसावी.   
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िनवडणकूकाळातलेअथर्कारण 
िनवडणूकिनधी 
िनवडूनयेण्यासाठीूचारादरम्यानपैसेवाटणे, पैठण्यावाटणे, सांःकृितककायर्बमकरणे, 
मोफतअष्टिवनायकयाऽाकरवणेयासाठीपैसाखचर्केलाजातो. 
पुण्यातीलमनसेचेनगरसेवकराजूपवारिनवडूनयेण्याआधीगेली५वषेर्ःवखचार्नेत्यांच्याूभागातकचराउच
लणारीगाडीिफरवतहोते. 
िनवडणकुीच्याखचार्साठीलागणारापैसाजरउमेदवारानेःवतःखचर्केलाअसेलतरतोिनवडूनआल्यावर५व
षार्च्याकालावधीतवसलूकरण्याचािवचारतोकरतो.  
जरहापैसात्यानेकोणाकडूनदेणग्याःवीकारूनउभाकेलाअसेलतरदेणग्यादेणाढयांचेिहतजपण्याचाूयत्न
करणेभागपडतेअसेनगरसेवकमानतो.  
अशायाचबातअडकलेलानगरसेवकिकतीहीइच्छाअसलीतरीखरोखरंचचांगलेकामकरूशकतनाही.  
उदाहरण-
पुण्यातमेशोभुयारीअसावीकीजिमनीवरूनजाणारीअसावीकीडोक्यावरूनजाणारीअसावीअसावादसरुुहोता
. 

एखाद्यानगरसेवकानेकाहीिबल्डसर्कडूनिनवडणुकीदरम्यानूचारासाठीदेणग्याघेतल्याअसतीलतरडो
क्यावरूनजाणाढयामेशोमधनूिबल्डसर्नाहोणाराज्यादा‘एफएसआय’चाफायदाबघताभुयारीमेशोच्यािव
रोधातचभिूमकाघेणेत्यानगरसेवकासभागपडते.  

मते 
जसेपैशाचेतसेचमतांचे. 
जरएखाद्याझोपडपट्टीतीललोकएखाद्यानगरसेवकाचेमतदारअसतीलतरतेथेचालणाढयादारू-भट्टी, 
जुगारअड्डेअशाबेकायदेशीरगोष्टींनासरंक्षणदेणेनगरसेवकासभागअसल्याचेनगरसेवकमानतो. 
िकंवात्याझोपडपट्टीतीललोकांचीचअसलेलीफुटपाथवरीलअितबमणेउठवलीजावीतअशीठामभिूमकातो
घेतनाही.  
फक्तझोपडपट्टीचनव्हेतर, उच्चॅूलोकांच्याहौिसगंसोसायटीमधेहीबेकायदेशीरपणेनळजोडदेणे, 
िनयमबाह्यपद्धतीनेपाण्याचापुरवठाकरणे, ओला-
सुकाकचरावेगळानकरणाढयासोसायटीवरकारवाईनकरणेयागोष्टीमतांसाठीकरणेनगरसेवकालाआवँय
कवाटते.  

‘कोणत्याहीपिरिःथतीतिनवडूनयायचेचआिणत्यासाठीपैसाआिणमतेलागताततरत्यासाठीवाट्टेलतेक
रायचे’अशीजरउमेदवारांचीधारणाअसेलतरूत्यक्षातचांगलीकामेहोणारकशीअसाूश्नआहे.   
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‘मीएखाद्याउमेदवारालािकंवाएखाद्यापक्षालाआिथर्कमदतिदलीतरत्यानेमाझीवैयिक्तककामेकेली
पािहजेत’हीदेणगीदेणाढयांचीसमजूतजशीचुकीचीआहेतशीचहीसमजूतवाढीलालावणारेलोकूितिनधी
आिणपक्षहीयाबाबतीतदोषीआहेत. 
देणगीघेतानाचपक्षानेआिणपक्षाच्याकायर्कत्यार्ने‘कोणाचीहीवैयिक्तकनव्हेतरव्यापकसामािजकिहताची
आिणकायदेशीरकामेचआम्हीकरू’अशीठामभिूमकाघेणेअत्यावँयकआहे. 
छोट्याछोट्यागोष्टीतूनचकुीच्यासमजुतीदरूकरायचाूयत्नकरतायेऊशकतो.  

पक्षालावैयिक्तकफायद्यासाठीमदतदेणाढयांचीगरजनाहीअसासदेंशिदलागेलातरयाचकुीच्यासम
जूतीबदलायलानक्कीचउपयोगहोऊशकेल.  

याबरोबरचमहत्वाचेठरूशकेलतेम्हणजेपक्षांतगर्तपारदशर्कता. 
ूत्येकलोकूितिनधीलािमळणारीदेणगीकोणाकडूनिमळतेआहेत्याचािविनयोगकसाहोतोआहेयाबाबत
संपूणर्पारदशर्कतेचाआमहधरणे.  

पक्षानेिनवडणूकखचर्करावा 

उमेदवारांना‘ःटेटफंिडंग’ 
(सरकारतफेर् सवर्खचर्)हािवषयअजूनचचेर्तआिणिवचाराधीनअसतानापक्षानेपुढाकारघेऊनिनवडणुकीसा
ठीपक्षाच्याउमेदवारांसाठीिनवडणूकिनधीहापक्षानेउभारावा. 
पक्षाच्याखात्यातूनूचारखचर्करण्यासाठीिनवडणूकआयोगानेजीमयार्दाघालनूिदलीअसेलतेवढीरक्कम
पक्षाच्याअिधकृतउमेदवारालादेण्यातयावी.  

ज्याव्यक्तीलाएखाद्यािविशष्टउमेदवाराच्याूचारासाठीदेणगीद्यायचीअसेलतोतसाउल्लेखकरूनप
क्षालाचदेणगीदेईल. आिणपक्षतीदेणगीत्याउमेद्वारापयर्ंतपोचतीकरेल. 
यापद्धतीमुळेज्यांच्याकडेपैसानाहीअसेहीलोकउमेदवारम्हणूनपुढेयेतील. 
चांगलेउमेदवारिमळण्यासयाचाफायदायेईल. 
िशवायिनवडणुकीतकेलेलाखचर्पक्षानेकेल्यावरव्यक्तीचेमहत्वकमीहोऊनपक्षाचेमहत्ववाढेल.  

आिथर्कताकदीच्याजोरावरकोणीहीवरचढहोऊनये, 
हेजसेराज्यव्यवःथेतमहत्वाचेआहेतसेचतेपक्षव्यवःथेतहीमहत्वाचेवाटते. 
त्यादृष्टीनेयाउपाययोजनाकरणेआवँयकआहे.  
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खासदार 
भारतात कायदेमडंळाचे दोन भाग आहेत. एक म्हणजे राज्यसभा आिण दसुरा म्हणजे 

लोकसभा. नावाूमाणेच लोकसभा ही थेट लोकांनी िनवडून िदलेली असते. लोकसभेत जाःतीत 
जाःत ५४५ खासदार अस ूशकतात. ५४३ िनवडून गेलेले आिण पुरेसे ूितिनिधत्व िमळाले 
नाही असे वाटल्यास      -       समाजाचे दोन ूितिनधी राष्टर्पती नेम ूशकतो.  

लोकसखं्येनुसार मतदारसंघ तयार करण्यात येतात आिण त्या मतदारसंघाचा एक 
ूितिनधी लोकांनी िनवडून द्यायचा असतो. अशा पद्धतीने ५४३ खासदार ससंदेत दर पाच 
वषार्ंनी िनवडून जातात. पाच वषर् झाली की लोकसभा बरखाःत होते. आिण ५४३ जागांसाठी 
नवीन  िनवडणकुा होतात.  

ससंदेचे विरष्ठ सभागहृ म्हणजे राज्यसभा! नावाूमाणेच राज्यातील लोकांनी िनवडून 
िदलेल्या ूितिनधींकडून (िवधानसभा) राज्यसभेचे खासदार िनवडले जातात. राज्यसभेत 
जाःतीत जाःत २५० सदःय असू शकतात. यापैकी २३८ सदःय राज्यांच्या ूितिनधींनी 
िनवडून िदलेले तर १२ सदःय हे राष्टर्पती नेमतो. समाजातील िवचारवंत-सािहित्यक- शास्तर्ज्ञ 
असे लोक त्यांच्या ज्ञानाचा आिण अनभुवाचा फायदा व्हावा म्हणून राष्टर्पती नेम ू शकतो, 
राज्यसभेला विरष्ठ सभागहृ म्हणण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे हे सभागहृ लोकसभा होते 
त्याूमाणे कधीच बरखाःत होत नाही. राज्यसभेत दर अडीच वषार्ंनी १/३ सदःय िनवतृ्त 
होतात. यामळेु राज्यसभा कायम असणारे सभागहृ आहे. 

कोणताही कायदा मजूंर करण्यासाठी राज्यसभा आिण लोकसभा या दोन्ही सभागहृांची 
मंजुरी लागते. फक्त आिथर्क िवधेयक लोकसभेत पास झाले तर राज्यसभेला पास करावेच 
लागते. इतर सवर् िवधेयके राज्यसभा परत पाठवू शकते- जे लोकपाल बाबत घडले. अथार्त 
आिथर्क िवधेयकाबाबत चचार् करण्याचा अिधकार राज्यसभेला आहे. पण राज्यसभेच्या 
अिःतत्वामळेु लोकसभेवर वचक राहतो ही बाब फार महत्वाची आहे.  

राज्यसभा लोकसभेवर लक्ष ठेवनू असते. िवशेषतः लोकसभेत बहुमत असणाढया 
पक्षाला/आघाडीला राज्यसभेत बहुमत नसेल तर हे फारच ूभावीपणे घडू शकते. (सध्या     
सरकारला लोकसभेत बहुमत असलं तरी राज्यसभेत ते अल्पमतात आहेत.) 
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खासदाराची कतर्व्ये-  

लोकसभेतला खासदार हा िविशष्ट मतदार सघंातील लोकांनी थेट िनवडून िदलेला 
असतो. त्यामळेु त्या लोकांचे ूितिनिधत्व संसदेत करणे हा एक भाग झाला. त्या िविशष्ट 
भागासाठी  कें ि सरकारच्या (कारण हा खासदार कें ि सरकार बनवण्याच्या ूिबयेत सहभागी 
असतो.) योजना पोचवणे, त्या पोहचत नसतील तर त्यािवषयी आवाज उठवणे, एखादा कायदा 
आपल्या मतदार सघंासाठी आवँयक िकंवा जाचक वाटत असल्यास सचूना करणे िकंवा 
अिःतत्वात कायद्यात दरुुःत्या सुचवणे. त्या दृष्टीने लोकसभेत िवधेयक मांडणे ही खासदाराची 
कामे आहेत.  

लोकसभेतील खासदार राष्टर्पतीपदाच्या िनवडणुकीत मतदार असतो. या िनवडणुकीत 
िवचारपूवर्क मत देणे हे खासदाराचे कतर्व्य आहे.  

या व्यितिरक्त सभागहृात होणाढया चचार्ंमध्ये अभ्यास करून सहभागी होणे, लोकसभेत 
अिधवेशन चाल ू असताना सरकारच्या भिूमकेबाबत, कायार्बाबत ूश्न िवचारणे, मािहती घेणे 
त्यावर आपले मत मांडणे, आपल्या मतदारसघंातील लोकांच्या आशा अपेक्षा कें ि सरकार पयर्ंत 
पोचवणे हेही खासदाराचे काम आहे. एक ूकारे लोकसभेचा खासदार हा जनता आिण कें ि 
सरकार यांच्यातील दवुा म्हणनू काम करतो. 

 

राज्यसभेचा खासदार- याची जबाबदारी काहीशी वेगळी असते. राज्यसभेच्या खासदाराला 
िनवडून देणारे मतदार हे राज्यातील िवधान मडंळांचे सदःय असल्याने त्याच्यावर राज्य-कें ि 
यांच्यातील दवुा म्हणनू काम करण्याची जबाबदारी नसैिगर्कपणे येते. कें ि शासनाकडून 
राज्याला येणारी अनदुान ःवरूपातील मदत, इतर काही मागर्दशर्न इत्यादी बाबत भांय करणे 
आवँयक ितथे राज्यसभेत िवषय मांडून चचार् उपिःथत करणे, िवधेयक मांडणे ही 
राज्यसभेच्या खासदाराची कामे आहेत.  

(लोकसभेत पास झालेल्या लोकपाल िबलात सवर् राज्यसरकारवर लोकायकु्त 
नेमणुकीबाबत सक्ती होती याला राज्यसभेतल्या खासदारांनी कडाडून िवरोध केला कारण यामुळे 
राज्य सरकार च्या ःवातंत्र्यावर बंधन येते अस ंत्यांच ंम्हणणं होतं.) 

राज्यसभा सदःय सरकारकडून मािहती मागवू शकतो, ूश्न िवचारू शकतो. याबाबत त्याची 
कतर्व्ये लोकसभ खासदाराूमाणेच असतात. 
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ःथािनक पातळीवरचे ूश्न सोडवणे (उदा. रःते, पाणी) हे लोकसभा आिण राज्यसभा 
खासदाराचे काम नाही. कें ि पातळीवर धोरण ठरवणे, धोरणाच्या अमंलबजावणीचा पाठपुरावा 
करणे हे खासदाराचे काम आहे. 

खासदारकसाअसावा? 
१. खासदारहासुिशिक्षतव अभ्यासू असावा. 
२. त्यालावाचनाचीआवडअसावी. वतर्मानपऽांपासूनिविवधमािसके, िनयतकािलके, 

पुःतकेत्याच्यावाचनातअसावीत.  
३. खासदारूयोगशीलअसावा.  
४. खासदाराचे कायार्लय असावे. त्याने ठरािवक वेळी नागिरकांच्या भेटीसाठी उपलब्ध असावे. 
५. खासदाराचादृष्टीकोनसवर्समावेशकवलविचकअसणेआवँयकआहे. 

माऽत्यानेःवतःच्यावपक्षाच्यामूल्यांशीत्यानेतडजोडकरूनये. 
६. खासदारालात्याच्या मतदारसघंात बोलली जाणारीभाषायेणेआवँयकचआहे. माऽ 

त्याचबरोबरत्याचेिहंदी, इंमजीया भाषांवरदेखीलूभतु्वअसले पािहजे. 
७. खासदाराला राष्टर्ीय ूश्नांची जाण असावी.  
८. खासदाराचा आतंरराष्टर्ीय सबंंध आिण राजकारण यांचा सखोल अभ्यास असावा. 
९. खासदारपदावरीलव्यक्तीनेआधिुनककाळाचीगरजलक्षातघेतातंऽूवीणअसणेआवँयकआहे. 

इंटरनेटसोशलिमिडयायांचावापरकरण्याचेकौशल्यत्यानेआत्मसातकेलेअसलेपािहजे. त्याचे 
ःवतःचेसंकेतःथळही असावे.  

१०. खासदाराचादेशाच्या सिंवधानाचा सिवःतर अभ्यास असायला हवा. खासदाराला कायदा- 
िवधेयके वाचण्याची सवय असावी. िशवायकाहीमहत्वपूणर्कायद्यांची(Indian  Penal  Code, 

Criminal/civil procdure code, Representation of People Act, Right to Information Actइ.)पूणर् 
मािहती असावी.  

११. खासदाराला राष्टर्ीय राजकारणाची मािहती असायला हवी. 

खासदारासाठीआज्ञापऽ 
१. मराठीचावापर- खासदारमराठीतूनचसवंादसाधेल. 

त्याची/ितचीःवाक्षरीसदु्धादेवनागरीमधेचअसेल. 
२. मालमते्तचातपशील-

खासदारदरवषीर्आिथर्कवषर्सुरुझाल्यावरिनवडणुकीच्यावेळीकरतातत्याचपद्धतीनेआपल्यामालमते्तचा
आिणउत्पन्नाचास्तर्ोतअसासवर्तपशीलूितज्ञापऽकरूनजाहीरकरेल.  
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३. उपिःथती-खासदाराचीसंसदेतीलउपिःथतीहीएकावषार्त७५% पेक्षाकमीअसताकामानये. 
खासदारकोणत्याहीसिमतीचासदःयअसल्यासत्याची/ितचीसिमतीच्याबठैकांमधीलउपिःथतीहीिकमा
न८५% असलीपािहजे.  

४. कायार्लय- खासदाराचेःवतःचेकायार्लयअसेल. 
तो/तीआपल्याकायार्लयातएकाठरािवकवेळीउपिःथतअसेल. 
अशीनागिरकांनाभेटायचीवेळःपष्टपणेकायार्लयाबाहेरफलकावरिलिहलेलीअसायलाहवी.  

५. संकेतःथळ-ूत्येकखासदाराचेःवतःचेसंकेतःथळअसलेपािहजे. त्यावरत्याचा/ितचापत्तासंपकर् ब. 
आिणईमेलपत्ताइत्यादीगोष्टीअसल्यापािहजेत. 
तसेचत्यासकेंतःथळावरखासदाराच्यामतदारसघंाचाएकनकाशाअसेल. 
नागिरकांनातबारनोंदवण्याचीसोयत्यासंकेतःथळावरअसेल. 
संकेतःथळावरीलमािहतीिनयिमतपणेअद्ययावतकेलीजाईल.   

६. खासदारिनधीचेतपशील-खासदारआपल्याकायार्लयाच्यासूचनाफलकावर, 
तसेचइंटरनेटवरःवतःच्यासकेंतःथळावरआिणशक्यअसल्याससोशलिमडीयावरजाहीरपणेखासदारिन
धीचेतपशीलजाहीरकरेल. िनधीकसावापरला, िकतीखचर्झाला, कोणतेकामकेले, 
पुढीलकामकायअसणारआहे, कधीसुरुहोणारआहे, कधीसंपणारआहेइ.  

७. ससंदेचेकामकाज- ससंदेतमांडलीजाणारीिवधेयके, सचूना, 
ठरावहेसवर्खासदाराच्यासंकेतःथळावरनागिरकांनाबघण्यासउपलब्धअसलेपािहजे. 
तसेचत्याूत्येकावरखासदाराचीअसलेलीभूिमकाःपष्टपणेमांडलेलीअसेल. 
खासदारानेसभागहृातिवचारलेलेूश्न, 
त्यांचीशासनाकडूनआलेलीउत्तरेआिणखासदारानेसभागहृातकेलेलेभाषणयासगळ्याच्याूतीनागिरकांना
बघण्याससंकेतःथळावरआिणकायार्लयातउपलब्धअसल्यापािहजेत.  

८. कें िसरकारच्यायोजना- 
आपल्यामतदारसघंातराबवल्याजाणाढयाकें िसरकारच्यायोजनांचेसवर्तपशील 
(िनधीिकतीमजूंरझाला, िकतीआला, िकतीखचर्झाला, कोणाकोणालाफायदाझाला, 
योजनेचापिरणामकायझालाइ.) 
खासदाराच्यासंकेतःथळावरआिणकायार्लयातीलसूचनाफलकावरलावलेलाअसलापािहजे.   

९. पक्षयऽंणेशीससूुऽता- ससंदेत / िविशष्टसिमतीचेसदःयअसल्यासत्यासिमतीत/ 
आपल्यामतदारसघंातखासदाराकडूनघेतल्याजाणाढयासवर्िनणर्यांची/भिूमकेचीमािहतीदरमिहन्यालाप
क्षनेततृ्वाकडे (सरिचटणीसवपक्षाध्यक्ष) लेखीःवरुपातसपुूतर्केलीपािहजे.  



  शासन व्यवःथा  121 

 

 

 

आमदार 
महाराष्टर् राज्यात कायदेमंडळाचे दोन भाग आहेत. एक म्हणजे िवधानसभा आिण दसुरा 

म्हणजे िवधानपिरषद. राज्यातील कायदेमंडळातील सदःयांना आमदार म्हणतात. 

िवधानसभा ही थेट लोकांनी िनवडून िदलेली असते. महाराष्टर् िवधानसभेत २८८ आमदार 
आहेत. लोकसखं्येनसुार मतदारसंघ तयार करण्यात येतात आिण त्या मतदारसंघाचा एक 
ूितिनधी लोकांनी िनवडून द्यायचा असतो. अशा पद्धतीने २८८आमदार िवधानसभेत दर पाच 
वषार्ंनी िनवडून जातात. पाच वषर् झाली की िवधानसभा बरखाःत होते. आिण २८८ जागांसाठी 
नवीन  िनवडणकुा होतात.  

राज्य िवधीमडंळाचे विरष्ठ सभागहृ म्हणजे िवधानपिरषद.िवधानपिरषदेचे सदःय 
अूत्यक्ष मतदानाने िनवडून िदले जातात. िजल्हा पिरषद सदःय ह्या िनवडणकुीत मतदान 
करतात. महाराष्टर् िवधान पिरषदेत २७० आमदार असतात.िवधानपिरषदेला विरष्ठ सभागहृ 
म्हणण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे हे सभागहृ िवधानसभा होते त्याूमाणे कधीच बरखाःत 
होत नाही. िवधानपिरषदेचे दर अडीच वषार्ंनी १/३ सदःय िनवतृ्त होतात. यामळेु िवधानपिरषद 
कायम असणारे सभागहृ आहे. 

कोणताही कायदा मंजूर करण्यासाठी िवधानसभा आिण िवधानपिरषद या दोन्ही 
सभागहृांची मजुंरी लागते. फक्त आिथर्क िवधेयक िवधानसभेत पास झाले तर िवधानपिरषदेला 
पास करावेच लागते. इतर सवर् िवधेयके िवधानपिरषद परत पाठवू शकते. 

आमदाराची कतर्व्ये-  

िवधानसभेतला आमदार हा िविशष्ट मतदार सघंातील लोकांनी थेट िनवडून िदलेला 
असतो. त्यामळेु त्या लोकांचे ूितिनिधत्व िविधमंडळात करणे हा एक भाग झाला. त्या 
िविशष्ट भागासाठी  राज्य सरकारच्या (कारण हा आमदार राज्य सरकार बनवण्याच्या ूिबयेत 
सहभागी असतो.) योजना पोचवणे, त्या पोहचत नसतील तर त्यािवषयी आवाज उठवणे, 
एखादा कायदा आपल्या मतदार संघासाठी आवँयक िकंवा जाचक वाटत असल्यास सूचना 
करणे िकंवा अिःतत्वात कायद्यात दरुुःत्या सचुवणे. त्या दृष्टीने िवधानसभेत िवधेयक मांडणे 
ही आमदाराची कामे आहेत.  
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िवधानसभेतील आमदार राष्टर्पतीपदाच्या िनवडणुकीत मतदार असतो. या िनवडणकुीत 
िवचारपूवर्क मत देणे हे आमदाराचे कतर्व्य आहे.  

राज्यसभा सदःय िनवडणुकीत राज्यातील िवधानसभेचे सदःय मतदार असतात. या 
िनवडणकुीत िवचारपूवर्क मत देणे हे िवधानसभा आमदाराचे कतर्व्य आहे.  

या व्यितिरक्त सभागहृात होणाढया चचार्ंमध्ये अभ्यास करून सहभागी होणे, 
िवधानसभेत अिधवेशन चालू असताना सरकारच्या भिूमकेबाबत, कायार्बाबत ूश्न िवचारणे, 
मािहती घेणे त्यावर आपले मत मांडणे, आपल्या मतदारसंघातील लोकांच्या आशा अपेक्षा 
राज्य सरकार पयर्ंत पोचवणे हेही आमदाराचे काम आहे. एक ूकारे िवधानसभेचा आमदार हा 
जनता आिण राज्य सरकार यांच्यातील दवुा म्हणून काम करतो. 

िवधानपिरषदेचाआमदार- याची जबाबदारी काहीशी वेगळी असते. िवधानपिरषदेच्या 
आमदाराला िनवडून देणारे मतदार हे राज्यातील िजल्हा पिरषदांचे सदःय असल्याने त्याच्यावर 
राज्य- ःथािनक ःवराज्य संःथा यांच्यातील दवुा म्हणून काम करण्याची जबाबदारी 
नसैिगर्कपणे येते. राज्य शासनाकडून ःथािनक ःवराज्य संःथांना येणारी अनदुान ःवरूपातील 
मदत, इतर काही मागर्दशर्न इत्यादी बाबत भांय करणे, आवँयक ितथे िवधानपिरषदेत िवषय 
मांडून चचार् उपिःथत करणे, िवधेयक मांडणे ही िवधानपिरषदेच्या आमदाराची कामे आहेत.  

िवधानपिरषद आमदार सरकारकडून मािहती मागवू शकतो, ूश्न िवचारू शकतो. 
याबाबत त्याची कतर्व्ये िवधानसभा आमदाराूमाणेच असतात. 

ःथािनकपातळीवरचेूश्नसोडवणे (उदा. रःते, पाणी) 
हेिवधानसभाआिणिवधानपिरषदआमदारांचेकामनाही. राज्यपातळीवरधोरणठरवणे, 
धोरणाच्याअंमलबजावणीचापाठपरुावाकरणेहेआमदाराचेकामआहे. 
ःथािनककामेःथािनकःवराज्यसःंथांनीचकरावीत. 

आमदारकसाअसावा? 
१. आमदारहासिुशिक्षतव अभ्यास ूअसावा. 
२. त्यालावाचनाचीआवडअसावी. वतर्मानपऽांपासूनिविवधमािसके, िनयतकािलके, 

पुःतकेत्याच्यावाचनातअसावीत.  
३. आमदारूयोगशीलअसावा.  
४. आमदाराचे कायार्लय असावे. त्याने ठरािवक वेळी नागिरकांच्या भेटीसाठी उपलब्ध असावे. 
५. आमदाराचादृष्टीकोनसवर्समावेशकवलविचकअसणेआवँयकआहे. 

माऽत्यानेःवतःच्यावपक्षाच्यामूल्यांशीत्यानेतडजोडकरूनये. 
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६. आमदारालात्याच्या मतदारसंघात बोलली जाणारीभाषायेणेआवँयकआहे. माऽ 
त्याचबरोबरत्याचेिहंदी, इंमजीया भाषांवरदेखीलूभतु्वअसले तर अिधक उत्तम. 

७. आमदाराला राज्यःतरीय ूश्नांची जाण असावी.  
८. आमदाराचा आंतरराज्यीय संबंध, राजकारण व वाद (पाणी वाटप, सीमा वाद इ.) यांचा सखोल 

अभ्यास असावा. 
९. आमदारपदावरीलव्यक्तीनेआधिुनककाळाचीगरजलक्षातघेतातंऽूवीणअसणेआवँयकआहे. 

इंटरनेटसोशलिमिडयायांचावापरकरण्याचेकौशल्यत्यानेआत्मसातकेलेअसलेपािहजे. त्याचे 
ःवतःचेसंकेतःथळही असावे.  

१०. आमदाराचादेशाच्या संिवधानाचा सिवःतर अभ्यास असायला हवा. आमदाराला कायदा- िवधेयके 
वाचण्याची सवय असावी. िशवायकाहीमहत्वपूणर्कायद्यांची(Indian  Penal  Code,  Criminal/civil 

procdure code, Representation of People Act, Right to Information Actइ.)पूणर् मािहती असावी.  
११. आमदाराला राज्यःतरीय राजकारणाची मािहती असायला हवी.  
१२. आमदाराला राज्याचा इितहास, भगूोल व संःकृती यािवषयी सिवःतर मािहती असावी.   

आमदारासाठीआज्ञापऽ 
१. मराठीचावापर- आमदारमराठीतूनचसवंादसाधेल. 

त्याची/ितचीःवाक्षरीसदु्धादेवनागरीमधेचअसेल. 
२. मालमते्तचातपशील-

आमदारदरवषीर्आिथर्कवषर्सरुुझाल्यावरिनवडणुकीच्यावेळीकरतातत्याचपद्धतीनेआपल्यामालमते्तचा
आिणउत्पन्नाचास्तर्ोतअसासवर्तपशीलूितज्ञापऽकरूनजाहीरकरेल.  

३. उपिःथती-आमदाराचीिवधानसभेतील/िवधानपिरषदेतीलउपिःथतीहीएकावषार्त७५% 
पेक्षाकमीअसताकामानये. 
आमदारकोणत्याहीसिमतीचासदःयअसल्यासत्याची/ितचीसिमतीच्याबठैकांमधीलउपिःथतीहीिकमा
न८५% असलीपािहजे.  

४. कायार्लय- आमदाराचेःवतःचेकायार्लयअसेल. 
तो/तीआपल्याकायार्लयातएकाठरािवकवेळीउपिःथतअसेल. 
अशीनागिरकांनाभेटायचीवेळःपष्टपणेकायार्लयाबाहेरफलकावरिलिहलेलीअसायलाहवी.  

५. संकेतःथळ-ूत्येकआमदाराचेःवतःचेसकेंतःथळअसलेपािहजे. 
त्यावरत्याचा/ितचापत्तासंपकर् बमांकआिणईमेलपत्ताइत्यादीगोष्टीअसल्यापािहजेत. 
तसेचत्यासकेंतःथळावरआमदाराच्यामतदारसंघाचाएकनकाशाअसेल. 
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नागिरकांनातबारनोंदवण्याचीसोयत्यासंकेतःथळावरअसेल. 
संकेतःथळावरीलमािहतीिनयिमतपणेअद्ययावतकेलीजाईल.   

६. आमदारिनधीचेतपशील-आमदारआपल्याकायार्लयाच्यासूचनाफलकावर, 
तसेचइंटरनेटवरःवतःच्यासकेंतःथळावरआिणशक्यअसल्याससोशलिमडीयावरजाहीरपणेआमदारिन
धीचेतपशीलजाहीरकरेल. िनधीकसावापरला, िकतीखचर्झाला, कोणतेकामकेले, 
पुढीलकामकायअसणारआहे, कधीसुरुहोणारआहे, कधीसंपणारआहेइ.  

७. िवधीमडंळाचेकामकाज- िविधमंडळातमांडलीजाणारीिवधेयके, सचूना, 
ठरावहेसवर्आमदाराच्यासंकेतःथळावरनागिरकांनाबघण्यासउपलब्धअसलेपािहजे. 
तसेचत्याूत्येकावरआमदाराचीअसलेलीभिूमकाःपष्टपणेमांडलेलीअसेल. 
आमदारानेसभागहृातिवचारलेलेूश्न, 
त्यांचीशासनाकडूनआलेलीउत्तरेआिणआमदारानेसभागहृातकेलेलेभाषणयासगळ्याच्याूतीनागिरकांना
बघण्याससंकेतःथळावरआिणकायार्लयातउपलब्धअसल्यापािहजेत.  

८. राज्यसरकारच्यायोजना- 
आपल्यामतदारसघंातराबवल्याजाणाढयाराज्यसरकारच्यायोजनांचेसवर्तपशील 
(िनधीिकतीमजूंरझाला, िकतीआला, िकतीखचर्झाला, कोणाकोणालाफायदाझाला, 
योजनेचापिरणामकायझालाइ.) 
आमदाराच्यासकेंतःथळावरआिणकायार्लयातीलसूचनाफलकावरलावलेलाअसलापािहजे.   

९. पक्षयऽंणेशीससूुऽता- िवधीमडंळात / िविशष्टसिमतीचेसदःयअसल्यासत्यासिमतीत/ 
आपल्यामतदारसघंातआमदाराकडूनघेतल्याजाणाढयासवर्िनणर्यांची/भिूमकेचीमािहतीदरमिहन्यालाप
क्षनेततृ्वाकडे (सरिचटणीसवपक्षाध्यक्ष) लेखीःवरुपातसपुूतर्केलीपािहजे.  
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नगरसेवक 
नगरसेवकहाएखाद्यावॉडर्मधूनिनवडूनजातअसलातरीतो‘त्यावॉडर्च्यासवर्भल्याबुढया

साठीजबाबदार’असाअथर्होतनाही. 
वॉडर्हीनगरसेवकाचीजहागीरदारीनसतेहेलक्षातघेतलेपािहजे. 
सगळ्याच्यासगळ्यानगरसेवकांसाठीसगळेच्यासगळेनागिरकमतदानकरूशकणारनाहीतही
व्यावहािरकबाबलक्षातघेऊनसाधारणसमानसंख्येनेनागिरकयेतीलअशापद्धतीनेवॉडर्आखण्या
तयेतात. आिणत्यावॉडार्तीलनागिरकएकानगरसेवकाचीिनवडकरतात. 
वॉडार्तूनिनवडल्याजाणाढयानगरसेवकानेत्याच्यावॉडर्मधीलनागिरकांच्यादैनंिदनसमःयासोड
वाव्याहीचुकीचीकल्पनाआहे.  

नगरसेवकाची कतर्व्ये  

नगरसेवक हा एका वॉडर्चा नसून सपंणूर् महापािलकेचा असतो. म्हणजे सपंूणर् शहराचा असतो. 
नगरसेवकाचे मखु्य कतर्व्य आहे, महापािलकेच्या ूत्येक सवर्साधारण सभेमध्ये हजेरी लावणे 
आिण ितथे वेगवेगळ्या धोरणात्मक चचार्ंमध्ये सहभागी होणे. महत्वाचे धोरणात्मक िनणर्य 
घेताना होणाढया मतदानात सहभागी व्हावे.  नगरसेवकाने महापौर पिरषदेस सवर्साधारण 
सभागहृात सचूना कराव्यात. ूश्न िवचारावेत. मािहती मागवावी.  

नगरसेवक हा नागिरक आिण सरकार यांच्यातील दवुा बनला पािहजे. नागिरकांच्या अपेक्षा, 
मागण्या सरकारपयर्ंत पोचवणे हे जसे नगरसेवकाचे कतर्व्य आहे तसेच सरकारी योजना 
नागिरकांपयर्ंत पोचवणे त्यातील अमंलबजावणीतील ऽुटी शोधनू दरू करण्यासाठी पाठपुरावा 
करणे हे देखील नगरसेवकाचे काम आहे.  

नगरसेवकाने दर तीन मिहन्याला के्षऽ सभा घेऊन नागिरकांच्या समःया जाणून घेतल्या 
पािहजेत आिण त्या सरकारच्या कानावर घातल्या पािहजेत. त्याने ह्या सभांचा पाठपुरावा 
देखील  केला पािहजे.  

िवरोधीपक्षीय नगरसेवकाने शासकीय कामकाजावर लक्ष ठेवावे. त्यातील ऽुटी, गैरकारभार यावर 
लक्ष ठेवावे आिण त्यास महापािलकेच्या सवर्साधारण सभांमध्ये वाचा फोडावी. महापौर 
पिरषदेमध्ये लोकलेखा सिमतीचे अध्यक्षपद िवरोधी पक्षाच्या नेत्याकडे असते. त्यामळेु 
शासकीय खचर् आिण कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी आवँयक अिधकार िवरोधी पक्षीयांना 
िमळतात.  
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नगरसेवककसाअसावा? 
१. नगरसेवकहासिुशिक्षतव अभ्यास ूअसावा. 
२. त्यालावाचनाचीआवडअसावी. वतर्मानपऽांपासूनिविवधमािसके, िनयतकािलके, 

पुःतकेत्याच्यावाचनातअसावीत.  
३. नगरसेवकूयोगशीलअसावा.  
४. नगरसेवकाचे कायार्लय असावे. त्याने अगदी २४ तास नाही तरी, ठरािवक वेळी नागिरकांच्या 

भेटीसाठी उपलब्ध असलेच पािहजे. 
५. नगरसेवकाचादृष्टीकोनसवर्समावेशकवलविचकअसणेआवँयकआहे. 

माऽत्यानेःवतःच्यावपक्षाच्यामूल्यांशीत्यानेतडजोडकरूनये. 
६. नगरसेवकालाःथािनकभाषायेणेआवँयकआहे. त्याचेिहंदी, 

इंमजीसारख्याअिधकृतभाषांवरदेखीलूभुत्वअसल्यासउत्तम. 
७. त्यालाशहराचीआिणःथािनकइितहास, भगूोलाचीसिवःतरमािहतीअसावी.  
८. नगरसेवकालाशहरातीलबलःथानेतसेचूश्नांिवषयीसिवःतरमािहतीअसावी. 
९. नगरसेवकालाशहरातीलराजकीयबलाबल, आिणएकूणचराजकारणािवषयी कल्पना असणे 

आवँयक आहे. 
१०. नगरसेवकपदावरीलव्यक्तीनेआधिुनककाळाचीगरजलक्षातघेतातंऽूवीणअसणेआवँयकआहे. 

इंटरनेटसोशलिमिडयायांचावापरकरण्याचेकौशल्यत्यानेआत्मसातकेलेअसलेपािहजे. त्याचे 
ःवतःचेसंकेतःथळअसण्यासहीहरकतनाही.  

११. नगरसेवकालादेशाचेसिंवधान, 
मािहतीअिधकारकायदाआिणसंबंिधतमहापािलकाकायदायांचीअगदीनीटसिवःतरमािहतीअसायलाहवी
. त्याव्यितिरक्तकाहीमहत्वपूणर्कायद्यांची (Indian Penal Code, Criminal/civil 
procdure code, Representation of People Act इ. ) 

िकमानतोंडओळखअसावी. 

नगरसेवकासाठीआज्ञापऽ 
१. मराठीचावापर- नगरसेवकमराठीतूनचसंवादसाधेल. 

त्याची/ितचीःवाक्षरीसदु्धादेवनागरीमधेचअसेल. 
२. मालमते्तचातपशील-

नगरसेवकदरवषीर्आिथर्कवषर्सरुुझाल्यावरिनवडणुकीच्यावेळीकरतातत्याचपद्धतीनेआपल्यामालमत्तेचा
आिणउत्पन्नाचास्तर्ोतअसासवर्तपशीलूितज्ञापऽकरूनजाहीरकरेल.  
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३. उपिःथती-नगरसेवकाचीमहापािलकेच्यामुख्यसभेतीलउपिःथतीहीएकावषार्त७५% 
पेक्षाकमीअसताकामानये. 
नगरसेवककोणत्याहीसिमतीचासदःयअसल्यासत्याची/ितचीसिमतीच्याबठैकांमधीलउपिःथतीहीिक
मान८५% असलीपािहजे.  

४. कायार्लय- नगरसेवकाचेःवतःचेकायार्लयअसेल. 
तो/तीआपल्याकायार्लयातएकाठरािवकवेळीउपिःथतअसेल. 
अशीनागिरकांनाभेटायचीवेळःपष्टपणेकायार्लयाबाहेरफलकावरिलिहलेलीअसायलाहवी.  

५. वॉडर्ःतरीयिनधीचेतपशील-नगरसेवकआपल्याकायार्लयाच्यासूचनाफलकावर, 
तसेचइंटरनेटवरःवतःचेसकेंतःथळअसल्यासत्यावरिकंवासोशलिमडीयावरजाहीरपणेवॉडर्ःतरीयिनधी
चेतपशीलजाहीरकरेल. िनधीकसावापरला, िकतीखचर्झाला, कोणतेकामकेले, 
पुढीलकामकायअसणारआहे, कधीसुरुहोणारआहे, कधीसंपणारआहेइ.  

६. एकिदवससावर्जिनकवाहतूकवापरणार-
पयार्वरणीयबदलआिणशहरातीलवाहतूकव्यवःथायांचािवचारकरता, 
एकआदशर्िनमार्णकरण्यासाठीनगरसेवकमिहन्यातीलिकमानएकिदवस 
(महापािलकेच्यामुख्यसभेचापिहलािदवस) सावर्जिनकवाहतूकव्यवःथा/सायकलवापरेल.  

७. के्षऽसभा-नगरसेवकमहाराष्टर्महापािलकाअिधिनयमकलम२९ (ब) ते (इ) नसुारके्षऽसभाघेईल. 
दोनके्षऽसभांमध्ये३मिहन्यांपेक्षाजाःतवेळअसणारनाही. 
के्षऽसभेतघेतलेल्यािनणर्यांचानगरसेवकपाठपुरावाकरेल. 
वतेचिनणर्यअमंलातआणण्याचापूणरू् यत्नकरेल.  

८. पक्षयऽंणेशीससूुऽता- महापािलकेतमुख्यसभेत/ िविशष्टसिमतीचेसदःयअसल्यासत्यासिमतीत/ 
वॉडार्तनगरसेवकाकडूनघेतल्याजाणाढयासवर्िनणर्यांची/भिूमकेचीमािहतीदरमिहन्यालापक्षनेततृ्वाकडे 
(सरिचटणीसवशहराध्यक्ष) लेखीःवरुपातसपुूतर्केलीपािहजे.  

९. वॉडार्तीलआरिक्षतभखूंडांचेसंरक्षण-
आपल्यावॉडार्तीलिवकासआराखड्यानुसारआरिक्षतभखूंडांचेसजगपणेसरंक्षणकरणे, 
त्यावरकोणत्याहीूकारचेअितबमणहोऊनदेणेहेनगरसेवकाचेकतर्व्यअसनूत्याबाबतकोणतेहीगैरूकार
सुरुअसल्यासत्याने/ितनेत्विरतपक्षनेततृ्वाला (सरिचटणीसवशहराध्यक्ष) 
लेखीःवरुपातकल्पनादेणेबंधनकारकआहे. 
शहराच्याबकालवाढीसआळाघालण्यासाठीहेआवँयकआहे. 

*(नोंद- हे टीपण महापौर पिरषद अिःतत्वात आहे असे गहृीत धरून िलिहलेले आहे.) 
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सशुासानाचे घटक 
ह्या ूकरणामध्ये आपण सशुासानाचे घटक जसे न्यायव्यवःथा, इ गव्हनर्न्स, संःथाकरण, 
पोलीस आिण सरुक्षा व्यवःथा, िनवडणकू आयोग आिण िनयोजन आयोग ह्यांिवषयी चचार् 
करुया. 

न्याय देणारी यऽंणा कायर्क्षम असणे हे ÔसुÕशासनासाठी अत्यावँयक आहे.या ूकरणामध्ये 
न्यायव्यवःथेतील काही ऽुटी अधोरेिखत केलेल्या आहेतत्याबरोबरच या ऽुटींवर उपाययोजनाही 
सुचवलेल्या आहेत, तसेच पोलीस आिण सुरक्षा यऽंणेमध्ये काय सुधारणा केल्या गेल्या आहेत 
त्याबद्दलची मािहती िदली गेली आहे. 

इंटरनेटचा उपयोग करून कशापद्धतीने व्यवःथेत ससुूऽता आणता येईल याबद्दलही काही 
आखणी केली आहे. 

ह्याचबरोबर सःंथाकरण (                    )का महत्त्वाचे आिण ते कसे केले गेले पािहजे हे आपण 
उदाहरणासकट पाहणार आहोत. तसेच आपण दोन िनवडणुक आयोग आिण िनयोजन आयोग 
ह्यांचे लोकशाहीमध्ये काय कायर् आहे ते देखील पाहूया. 
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न्यायव्यवःथा 
कायदेमंडळआिणकायर्पािलकायांच्याूमाणेन्यायपािलकाहाभारतीयलोकशाहीचाएक

ःतंभआहे. भारतातीलन्यायव्यवःथाहीकायदेमंडळआिणकायर्पािलकायापासूनःवतंऽआहे.  

कायदेमंडळानेबनवलेल्याकायद्यांचीूत्यक्षअंमलबजावणीकरण्याचीजबाबदारीअसते
कायर्पािलकेची. तरत्याकायद्यांचेयोग्यअन्वयाथर्लावणे (interpretation) 

हेकामअसतेन्यायपािलकेचे. 
त्याचबरोबरकायर्पािलकेच्याकारभारावरलक्षठेवणेहेहीकामन्यायपािलकाकरतअसते. 
भारताच्यासंिवधानाचीचौकटअबािधतराखण्याचीजबाबदारीन्यायपािलकापारपाडतअसते.  

भारताततीनःतरीयन्यायव्यवःथाअिःतत्वातआहे.  

• सवोर्च्चन्यायालय ( rticle 124‐ 147) 
• उच्चन्यायालये( rticle 214‐ 231) 
• िजल्हान्यायालये (Article 233‐237)  

४२व्या घटना दरुुःतीनसुार करून 323  आिण 323  ही दोन कलमे घटनेत समािवष्ट करण्यात 
आली आहेत. त्यानसुार िविवधकारणांसाठीःवतंऽ न्यायालयेउभारण्यातयेतात. 
उदाहरणाथर्- 

• आयकरअिपलीयन्यायालय72 

• वीजअिपलीयन्यायालय73 

• माहकन्यायालय74 (consumer court) 

• रेल्वेसबंंिधतदाव्यांचेन्यायालय75 

• कें िीयूशासकीयन्यायालय76 

• कें िीयसीमाशुल्क,आबकारीवसेवाकरन्यायालय (Excise & Service tax tribunal)77 

                                                       
72http://itat.nic.in/ 
73http://aptel.gov.in/ 
74http://ncdrc.nic.in/ 
75http://rct.nic.in/ 
76http://cgat.gov.in/ 
77http://cestat.gov.in/ 
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• राष्टर्ीयपयार्वरणन्यायालय78 

• कामगार न्यायालय (             ,                     )79 

सवोर्च्चन्यायालय80 

सिंवधानातील १२४ ते १४७ ही कलमे सवोर्च्च न्यायालायाबाबत बोलतात. सवोर्च्च 
न्यायालय हे भारतीय न्यायव्यवःथेतील िशखर न्यायालय आहे. सवोर्च्च न्यायालय िदल्ली 
मध्ये असून राष्टर्पतीच्या सल्ल्याने आवँयकतेनसुार खंडपीठे उभारण्याचा अिधकार 
सरन्यायाधीशास असतो. 

सरन्यायाधीशाची नेमणकू राष्टर्पती करतो. तर सवोर्च्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीशांची 
नेमणूक राष्टर्पती सरन्यायाधीशाच्या सल्ल्याने करतो.  

सवोर्च्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायाधीशाला त्याच्या पदावरून काढून 
टाकण्याचे अिधकार राष्टर्पती िकंवा कायर्पािलकेला नाहीत. गैरवतर्णूक, ॅष्टाचार इत्यादी 
कारणांवरून एखाद्या न्यायाधीशाला पदावरून काढायचे असल्यास ससंदेच्या दोन्ही सभागहृात 
महािभयोग चालवून २/३ बहुमतानेच काढता येते.  

ःवतंऽ भारतात आजपयर्ंत एकाही न्यायाधीशास महािभयोग चालवून त्याच्या पदावरून 
काढण्यात आलेले नाही. दोन वेळा महािभयोग सुरु करण्यात आला.81 माऽ दोन्ही वेळेस 
महािभयोग पूणर् होऊ शकला नाही. एकदा ससंदेच्या एका सभागहृात मान्यता न िमळाल्याने 
आिण दसुढया वेळी महािभयोग पूणर् होण्याआधीच न्यायाधीशाने राजीनामा िदल्यामळेु.  

राष्टर्पती म्हणून िनवडून येणाढया व्यक्तीस राष्टर्पतीपदाची शपथ सरन्यायाधीश देतो. 

सवोर्च्चन्यायालयात४ूकारचीूकरणेमुख्यतःयेतात 
• कें िसरकारआिणएकिकंवाअिधकराज्यांमधलेवाद,  
• दोनिकंवाअिधकराज्यांमधीलवाद, 
• उच्चन्यायालयातून, इतर न्यायालयातूनअपीलहोऊनआलेलीूकरणे 

• जनिहत यािचका 

                                                       
78http://ncdrc.nic.in/ 
79http://labour.nic.in/cgit/ 
80http://www.supremecourtofindia.nic.in/ 
81पिरिशष्ट (१०) न्यायाधीशांवर चालवण्यात आलेले महािभयोग 
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सवोर्च्च न्यायालयाचे िनणर्य हे सपंूणर् भारतातील सवर् न्यायालयांना लाग ूहोतात.82 

राष्टर्पती सावर्जिनक महत्व लक्षात घेऊन एखाद्या िवधेयकाबाबत, कायद्याबाबत, कायद्याच्या 
अमंलबजावणीबाबत सवोर्च्च न्यायालयाकडून अिभूाय मागवू शकतो.83 एका अथार्ने 
कायर्पािलकेला राज्यकारभार करण्यासाठी न्यायपािलका मदतही करते.  

न्यायालयीन पुढाकार 

न्यायपािलकेने जनिहत यािचकांच्या माध्यमातून आपल्या पारंपािरक मयार्दा ओलांडत 
कायदेमंडळ आिण कायर्पािलका यांच्या व्यवहारात हःतके्षप करणे या गोष्टीला साधारणपणे 
न्यायालयीन पुढाकार िकंवा Ô                 Õ असे म्हटले जाते. अशा ूकारचा हःतके्षप न्यायपािलकेने 
करावा का यािवषयी अभ्यासकांमध्ये मतभेद आहेत. एका बाजलूा न्यायपािलकेने आपल्या 
मयार्दा ओलांडू नयेत असे मानणारे लोक आहेत तर दसुढया बाजूला कायदेमंडळ आिण 
कायर्पािलका आपले काम नीट करत नसतील तर न्यायपािलकेने हःतके्षप करणे हे 
न्यायपािलकेचे कतर्व्यच आहे असे मानणारा बराच मोठा वगर् आहे.  

उच्च न्यायालय  

सिंवधानाची २१४ ते २३१ ही कलमे उच्च न्यायालयांबाबत बोलतात. ूत्येक राज्यात एक 
उच्च न्यायालय उभारण्यात आले आहे. तर काही िठकाणी दोन राज्यांमध्ये िमळून एक उच्च 
न्यायालय असेही आहे. (महाराष्टर्-गोवा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय, पंजाब-हरीयानासाठी एक 
उच्च न्यायालय इ.). देशात एकूण २१ उच्च न्यायालये आहेत. 

मंुबईउच्चन्यायालय84 

महाराष्टर् व गोव्या या राज्यांसाठी आिण दादरा नगर हवेली व दमण-िदव या कें िशािसत 
ूदेशांसाठी मंुबई उच्च न्यायालय आहे. मुबंई व्यितिरक्त मुबंई उच्च न्यायालयाची पुढीलूमाणे 
तीन खंडपीठे आहेत, कंसात त्यांच्या ःथापनेचे साल- नागपूर (१९३६), औरंगाबाद (१९८२) 
आिण गोवा (१९८७).  

उच्च न्यायालयाच्या ूमुख न्यायाधीशाची व अन्य न्यायाधीशांची नेमणूक, सरन्यायाधीश 
व सबंंिधत राज्याचे राज्यपाल यांच्या सल्ल्याने, राष्टर्पती करतो. राष्टर्पती एका उच्च 

                                                       
82        141                         . 
83        143                         . 
84http://bombayhighcourt.nic.in/ 
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न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची बदली दसुढया उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून करू 
शकतो.  

राज्यातील सवर् िजल्हा न्यायालये आिण न्यायाधीकरणे ही उच्च न्यायालयाच्या कके्षत 
येतात. या न्यायालयांचे अिपलीय न्यायालय म्हणून उच्च न्यायालयाचे काम चालते. तसेच 
जनिहत यािचका थेट उच्च न्यायालयात दाखल करावी लागते.  

िवधीसेवाूािधकरण85वलोकन्यायालये 

सवार्ंना न्याय िमळाला पािहजे या हेतूने िवधी सेवा ूािधकरण कायदा,१९८७ नसुार 
राष्टर्ीय पातळीपासनू तालुका पातळीपयर्ंत िवधी सेवा सुरु करण्यात अली. लोकांना कायद्यांबद्दल 
मािहती देणे, त्यांिवषयी जागरूकता िनमार्ण करणे, अन्याय होत असल्यास न्याय कसा 
िमळवावा याबाबत मागर्दशर्न करणे अशी िविवध कामे हे ूािधकरण करत असते. २००० ते 
जानेवारी २०१२ या कालावधीत कायद्यांबद्दल जागरूकता करणारी ३०,४३० िशिबरे महाराष्टर्ात 
आयोिजत करण्यात अली. यामध्ये सुमारे ३८ लाख लोकांनी सहभाग नोंदवला.86 

न्यायालयातील ूलंिबत खटले कमी करण्याच्या दृष्टीने लोकन्यायालय आयोिजत करणे 
हेही महत्वाचे कायर् िवधी सेवा ूािधकरण करत असते. लोकन्यायालय हे एक ूकारे तडजोडीने 
आिण समेट करून खटले िनकाली काढायचे व्यासपीठ आहे. एिूल २०११ ते जानेवारी २०१२ 
या कालावधीत लोकन्यायालयांच्या माध्यमातून एकट्या महाराष्टर्ात तब्बल ३,१५,२६७ खटले 
िनकाली काढण्यात आले. लोकन्यायालयांमध्ये िदवाणी तसेच फौजदारी खटलेही दाखल केले 
जातात. २००० सालापासून जाने २०१२ पयर्ंत महाराष्टर्ात िनकालात काढण्यात आलेल्या 
खटल्यांची संख्या आहे १०,१७,४५५.87 

लोकन्यायालयाचा िनवाडा अिंतम असतो. त्यािवरुद्ध अपील करता येत नाही.  

मिहला-मलेु, अनसुिूचत जाती जमातीचे सदःय, िवकलांग, औद्योिगक कामगार, कःटडीतील 
व्यक्ती, वािषर्क उत्पन्न रु. ५०,०००/- पेक्षा कमी असणाढया व्यक्ती, िभके्षकरी, वांिशक-जातीय 
िहंसाचार, नैसिगर्क-औद्योिगक आपत्तीचे बळी असणाढया व्यक्तींना िवधी सेवा ूािधकरणाकडून 
सेवा िमळते. या सेवेमध्ये वकील देणे, न्यायालयीन वादाच्या अनषुंगाने येणारा खचर् देणे, 
तडजोडीने वाद िमटवण्याचा ूयत्न करणे, कायदेिवषयक मोफत सल्ला देणे इ. गोष्टी येतात.88 

                                                       
85http://legalservices.maharashtra.gov.in/ 
86http://legalservices.maharashtra.gov.in/Links/statisticaldata.pdf 
87http://legalservices.maharashtra.gov.in/Links/statisticaldata.pdf 
88http://legalservices.maharashtra.gov.in/Links/charter.pdf 
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िजल्हाव इतर दयु्यम न्यायालये 

महाराष्टर्ातील ३५ िजल्ह्यांमध्ये िमळून एकूण २९ िजल्हा न्यायालये आहेत.89 िजल्हा 
न्यायालयातही िदवाणी आिण फौजदारी न्यायालये असे दोन ूकार असतात. सामान्यतः 
कोणताही खटला सवरू् थम िजल्हा न्यायालयात उभा राहतो. िजल्हा न्यायालयातील िनकाल 
अयोग्य वाटल्यास िफयार्दी िकंवा आरोपी उच्च न्यायालयात अपील करू शकतो.  

िजल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने राज्यपाल 
करतो.  

बारकौिन्सलऑफइंिडया 

बार कौिन्सल ही िॄिटशांनीच आपल्या न्यायव्यवःथेबरोबरच उभारलेली यऽंणा आहे. 
सध्या अिःतत्वात असलेले बार कौिन्सल ऑफ इंिडया,              ,1961 नसुार ःथापन झाले. वकील, 
विकलांची वतर्णूक या गोष्टींचे िनयमन करण्यासाठी, तसेच न्यायालयीन ूिबयेबाबत सुधारणा 
सुचवण्यासाठी, विकलांच्या मागण्या मांडण्यासाठी बार कौिन्सल काम करते. कोटार्त दावे 
लढवण्यासाठी बार कौिन्सल कडे नोंदणी करणे विकलांना बंधनकारक असते. बार कौिन्सलची 
उच्च न्यायालयानसुार राज्यांत राज्यःतरीय बार कौिन्सल असतात. विकलांची नोंदणी ही 
संबंिधत बार कौिन्सल मध्ये होते. त्याचे िनयम ठरवण्याची मभुा त्या त्या बार कौिन्सल्सना 
आहे. विकलांमधनू िनवडणूक होऊन बार कौिन्सल्सची कायर्कािरणी िनवडली जाते. सवर् वकील 
बार कौिन्सलचे सदःय असल्याने बार कौिन्सलच्या मतांना, सूचनांना न्यायव्यवःथेत िवशेष 
महत्व असते. 

न्यायपािलकेतीलसुधारणा (Judicial Reforms) 

न्यायपािलकेतील सधुारणांबाबत लॉ कािमशन्स, अनेक सामािजक सःंथा, सघंटना, बार 
कौिन्सल्स सचूना करत असतात.  

मुख्यतः तीन बाबतीत या सूचना आहेत असे िदसून येते-  

• ूलिंबत, वषार्नवुषेर् चालणारे खटले. अितशय सथं न्यायालयीन ूिबया.  

• न्यायपािलकेतील ॅष्टाचारािवरोधात कारवाई करण्यास असलेली कुचकामी यऽंणा. 

                                                       
89पिरिशष्ट (११)- महाराष्टर्ातील िजल्हा न्यायालये. 
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• कालबाह्य यऽंणा,कायदे, िनयम तसेच ठेवणे. अद्ययावत न करणे. 

या तीनही गोष्टी एकमेकांशी संबंिधत आहेत. िवशेषतः सवार्त खालच्या ःतरावर, 
म्हणजेच ःथािनक ःतरावर असणाढया न्याययऽंणेत हे तीनही दोष सवार्िधक ूमाणात िदसून 
येतात.  

ूलिंबत खटले हा भारतीय न्यायव्यवःथेत मोठाच गंभीर ूश्न आहे. सवोर्च्च 
न्यायालयात ३१ जुल ै२०१२ च्या आकडेवारीनुसार ूलंिबत खटल्यांची संख्या आहे ६३,३४२90. 
तर ३१ माचर् २०१२ च्या आकडेवारीनसुार महाराष्टर्ातील सवर् न्यायालयांत िमळून तब्बल ३१ 
लाख ४४91 हजार खटले ूलंिबत आहेत. देशातील सवर् उच्च न्यायालये व इतर दयु्यम 
न्यायालये यातील ूलिंबत खटल्यांची संख्या २०११ मध्ये होती ३.२ कोटी.92 

न्याय िमळण्यास उशीर होणे हे सुदृढ न्यायव्यवःथेचे लक्षण नाही. यामळेु सामान्य 
नागिरकांचा न्यायव्यवःथेवरचा िवश्वास कमी होतो. िशवाय ूलंिबत खटल्यांमळेु न्यायालयीन 
कोठडीतील कैद्यांच्या हक्कांचा ूश्न गंभीर होतो. काही िविशष्ट गुन्ह्यांच्या बाबतीत खटला चालू 
असताना आरोपींना तुरंुगात ठेवण्यात येते, त्याला न्यायालयीन कोठडी असे म्हणतात. आिण 
अशावेळी तुरंुगात असणायार्ंना कच्चे कैदी म्हणले जाते. भारतातील वेगवेगळ्या तुरंुगातील 
कैद्यांपैकी जवळ जवळ ६७% कैद्यांवरील खटले सुरु आहेत. ितहार तुरंुगात १२,१२४ पैकी ८,९११ 
म्हणजे जवळ जवळ ७३.५% कैदी न्यायालयीन कोठडी भोगत आहेत.93 

अपुरी आिण कालबाह्य न्याययऽंणा हे ूलिंबत खटल्यांचे सवार्त महत्वाचे कारण आहे. 
अत्यल्प न्यायालयांचे संगणकीकरण झाले आहे. बाकी सवर्ऽ लाल िफतीचा कारभार िदसनू 
येतो. 

न्यायाधीशांची कमतरता हा देशाच्या न्यायव्यवःथेसमोरचा मोठाच ूश्न आहे. भारतात 
ूत्यक्षात १७,६०० जागा मंजूर असूनही साधारणपणे १४६०० न्यायाधीश आहेत. इतर देशांच्या 
न्यायव्यवःथेच्या तुलनेत भारतातील िःथती बघयूा-  

बांगलादेश मध्ये ूती दशलक्ष लोकसंख्येमागे न्यायाधीशांची सखं्या आहे १२. ऑःशेिलया मध्ये 
४०.६, हंगेरी मध्ये ७०, कॅनडा मध्ये ७५.२ तर अमेिरकेत ूती दशलक्ष लोकसंख्येमागे 
न्यायाधीशांची संख्या आहे १०७. भारतात हाच आकडा आहे अवघा १०.५.94 

                                                       
90http://supremecourtofindia.nic.in/pendingstat.htm 
91http://bombayhighcourt.nic.in/latest/PDF/ltupdtbom20120427090008.pdf 
92http://socialissuesindia.wordpress.com/2012/03/03/pending‐cases‐and‐undertrials/ 
93http://socialissuesindia.wordpress.com/2012/03/03/pending‐cases‐and‐undertrials/ 
94http://socialissuesindia.wordpress.com/2012/03/03/pending‐cases‐and‐undertrials/ 
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न्यायालयीन ॅष्टाचार हाही एक गंभीर िवषय आहे. न्यायालयीन ूिबयेत ॅष्टाचार 
झाल्यास त्याची चौकशी आिण कारवाई करायचे अिधकार कायदेमंडळाला आहेत. माऽ ती 
ूिबया अितशय िकचकट आिण वेळखाऊ असल्याने न्यायालयीन ॅष्टाचार फारसा बाहेर येत 
नाही. 
न्यायाधीशांच्यागैरवतर्णुकीच्याआिणॅष्टाचाराच्याआरोपांचीचौकशीकरण्यासाठीःवतंऽयऽंणाअसायची
गरजआहे असे मत ूिसद्ध वकील ूशांतभषूण95 यांनी                                                 96 या व्यासपीठावरून मांडले आहे. 
याबाबत सातत्याने िविवध सामािजक सःंथा संघटना, वकील आमहाने मत मांडत आहेत. 
याबाबत बदल करायचे असल्यास घटना दरुुःती करावी लागेल.  

नकुतेच कें ि सरकारने                                               ,201097 मांडले असून ते लोकसभेने पास केले आहे. व 
राज्यसभेची मान्यता बाकी आहे. या िवधेयकामध्ये काही महत्वपूणर् गोष्टी सुचवल्या आहेत. 
उदाहरणाथर्, न्यायाधीशांनी आपली संपत्ती घोिषत करणे. माऽ न्यायाधीशांिवरुद्ध येणाढया तबारी 
आिण त्यावरील चौकशी गुप्त ठेवली जाईल असेही या िवधेयकामध्ये म्हणले असल्याने याच्या 
कायर्क्षमतेबाबत ूश्न िचन्ह िनमार्ण झाले आहे.  

लॉकिमशन 

देशातील कायदे आिण न्यायालयीन ूिबया आिण एकूणच न्यायपािलकेत सुधारणा 
सुचवण्यासाठी १९५५ साली Ôलॉ किमशनÕ ही ःवतंऽ यऽंणा तयार करण्यात आली. लॉ 
किमशन त्यांचे अहवाल कें िीय कायदा मंत्र्याला सदर करतात. लॉ किमशनच्या सूचना पाळणे 
बंधनकारक नसते. हे एक ूकारचे केवळ सल्लागार मडंळ असते. लॉ किमशनचे अध्यक्षपद 
बहुतेक वेळा सवोर्च्च न्यायालयाचे एखादे िनवतृ्त न्यायाधीश भूषवतात. तर इतर सदःयांमध्ये 
उच्च-सवोर्च्च न्यायालयातील वकील, िनवतृ्त न्यायाधीश, कायदेपंिडत-ूाध्यापक यांचा समावेश 
असतो.  

आजपयर्ंत एकूण १९ लॉ किमशन्स बसवण्यात आले. त्यांनी एकूण २३६ अहवाल कें ि 
सरकारला सादर केले आहेत. या अहवालातून िविवध कायद्यांमध्ये, कायदे व न्यायालयाशी 
संबंिधत िविवध व्यवःथांमध्ये सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत.98 

डॉ. जःटीस ए.आर. लआमणन ्यांच्या अध्यक्षतेखालील अठराव्या लॉ किमशनने २००७ 
ते २००९ या आपल्या कायर्काळात तब्बल ३२ अहवाल सादर केले. अिनवासी भारतीय 

                                                       
95http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ntbij3jTwTk 
96http://www.judicialreforms.org/about_us.htm 
97http://www.prsindia.org/uploads/media/Judicial%20Standard/Judicial%20standard%20and%20accountibility%2
0bill,%202010.pdf 
98http://www.lawcommissionofindia.nic.in/main.htm#HOW_DOES_THE_COMMISSION_FUNCTION? 
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यांच्यािवषयीच्या कायद्यांपासनू ते न्यायालयीन ूिबया वेगवान करणे, तसेच सवोर्च्च 
न्यायालयात िहंदी भाषा बंधनकारक करणे/न करणे इथपासनू ते रःत्यावर होणारे अपघात 
कमी करण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना सुचवणे अशा िविवध िवषयांवर हे अहवाल आहेत. 
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ई-गव्हनर्न्स 
२००० साली भारतातल्या इंटरनेट वापरणाढया नागिरकांची संख्या होती जेमतेम 

५० लाख. हीच संख्या आज वेगाने वाढत जाऊन िडसेंबर २०१२ झाली आहे सुमारे १३ 
कोटी ७० लाख. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या मानाने ही संख्या अवघी ११.४% असली 
तरी त्यात वेगाने वाढ होत आहे99 (एकूण लोकसंख्येच्या मानाने इंटरनेट वापर कत्यार्ंची 
जागितक पातळीवरची सरासरी टक्केवारी आहे ३४.३.). 

भारतातील एकूण इंटरनेट वापरकत्यार्ंच्या तब्बल ५०% वापरकतेर् हे महाराष्टर्ातील 
आहेत.100 साहिजकच महाराष्टर् राज्य हे इंटरनेट वापरामध्ये इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा 
पुढे आहे असे आकडेवारी सांगते.  

जून २०१२ रोजी मध्ये शाय (    ) 101कडून िमळालेल्या मािहती नुसार भारतात 
एकूण ९० कोटी मोबाइल माहक आहेत. त्यापैकी शहरी भागात ःमाटर्फोन वापरणारे 
लोक आहेत ९% म्हणजेच २.७ कोटी.102 हा आकडा फक्त शहरी भागातला आहे. त्यामुळे 
भारतात एकूण ःमाटर्फोन वापरणाढयांची संख्या याहूनही जाःत आहे. ःमाटर्फोनचा 
वापर म्हणजे फोन वरून इंटरनेटचा वापर. िदवसेंिदवस ही संख्या वाढतच जाणार आहे. 
२०१२ च्या पिहल्या ितमाहीतच ःमाटर्फोन वापरणाढयांची संख्या १७ टक्क्यांनी वाढली.  

इतक्या वेगाने जर नागिरक इंटरनेटचा वापर करणाढयांची संख्या वाढत आहे हे 
लक्षात घेऊन, आिण या माध्यमाचे महत्व जाणून घेत नागिरकांच्या सोयीसाठी 
अिधकािधक मािहती आिण सोयी सुिवधा इंटरनेटवरून देण्याचा ूयत्न महाराष्टर् सरकारने 
केला पािहजे असे वाटते.  

 

                                                       
99 Internet World Stats‐ http://www.internetworldstats.com/top20.htm 
100 Wikipedia‐ http://en.wikipedia.org/wiki/Maharashtra 
101 Official website of TRAI‐ http://www.trai.gov.in/ 
102 Live Mint‐ http://www.livemint.com/Companies/5FPH2QLJX214LIzp8C5HdN/Smartphone‐usage‐on‐the‐
upswing‐in‐urban‐India.html 
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ई-गव्हनर्न्स म्हणजे काय? 

शासनाचा कारभार अिधकािधक इलेक्शॉिनक माध्यमातून करणे म्हणजे इ गव्हनर्न्स होय. 
इलेक्शॉिनक माध्यमांत सगंणकीकरण, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादींचा समावेश होतो. या आिण 
अशा नवनवीन तंऽज्ञानातून तयार होणारी मािहती ूसार माध्यमे वापरून शासनाचा कारभार 
अिधक पारदशर्क, सहभागी आिण ूभावी बनवणे शक्य आहे. आिण म्हणूनच Ôइ गव्हनर्न्सÕला 
महत्व आहे.  

ई-गव्हनर्न्सचे मुख्यतः चार भाग पाडता येतील. 

• सरकारतेनागिरक(                      -  2 ) 
• नागिरकतेसरकार (                      -  2 ) 
• सरकार ते सरकार (                        -  2 ) 
• सरकारतेउद्योगधदें (                        -  2 ) 

 

सरकारतेनागिरक( 2 ) 

ई-गव्हनर्न्स मधला हा पिहला भाग सगळ्यात महत्वाचा. सरकारने आपले काम इंटरनेटच्या 
माध्यमातून थेट नागिरकांपयर्ंत घेऊन जाणे हे यामध्ये अपेिक्षत आहे.  

G2C याभागातपुढीलगोष्टींचामुख्यत्वेसमावेशकरतायेइल 

१. अशा सवर् सेवा यामध्ये याव्यात ज्यासाठी नागिरकांना शासकीय कायार्लयात जाऊन रांगेत उभे 
राहून काम करवून घ्यावे लागते. यामध्ये िविवध ूकारचे कर भरणे, शासकीय योजनांसाठी 
अजर् करणे, िविवध दःतऐवज (पारपऽ, िशधापिऽका, रिहवासी दाखला इ.)  

२. िमळवण्यासाठी अजर् करणे, िविवध आवँयक ूमाणपऽे िमळण्यासाठीचे अजर् करणे अशा 
कामांचा समावेश होतो. 

३. न्यायालयांत दावा दखल करणे हेही इ-गव्हनर्न्स च्या माध्यमातून करा येणे शक्य आहे. 
पोिलसांकडे करावयाची तबार. (   ) 

४. वाहनांची नोंदणी, वाहन चालवण्याचा परवाना िमळण्याचा अजर्, नतुनीकरण इ सेवा.  

५. आरोग्य (हॉिःपटल्स, िक्लिनक्स इ.) आिण िशक्षण (शाळा, कॉलेजेस इ.) सेवांची इत्यभंूत 
मािहती असावी.  
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६. ूवास करण्यासाठी आवँयक बस, रेल्वे, िवमान सेवा इंटरनेट वर उपलब्ध असणे. तसेच िजथे 
िजथे शासकीय िवौामगहेृ असतील तेथील नोंदणी इ नागिरकांसाठी उपलब्ध ठेवणे.  

मुख्यतःलक्षकें िितकरायच्यातीनगोष्टी– 

मािहतीचीउपलब्धता 

शासकीय संकेतःथळावर सवर् आवँयक मािहती103 ःपष्ट शब्दात बघण्यास उपलब्ध असली 
पािहजे. िजथे िजथे शासकीय सेवा िमळत असतील अशा सकेंतःथळांवर नागिरकांना सोपे 
जाइल अशा भाषेत सूचना िलिहलेल्या असणे अपेिक्षत आहे. िशवाय शासकीय कामे, त्यांचा 
होणारा खचर् असे तपशीलही असावेत. अिधकािधक मािहती िदल्याने नागिरकांना सेवा ूाप्त 
करणे सोपे जाते. सकेंतःथळांवर असलेली मािहती वेळोवेळी अद्ययावत केली गेली पािहजे.  
 

नागिरकांच्याूितिबया / तबारी 

या गोष्टीकडे सरकारने िवशेष लक्ष िदले पािहजे. आपल्या सकेंतःथळावर यासाठी ःवतंऽ दवुा 
असावा. आिण त्यात नागिरकांना शासकीय सेवेबाबत आिण एकूण संकेतःथळाबाबत मत 
देण्याची सोय असली पािहजे. आिण िवशेष म्हणजे त्या ूितिबया िनयिमतपणे वाचल्या गेल्या 
पािहजेत. 
 

सुधारणा 

हा सवार्त महत्वाचा भाग. नागिरकांना मािहती िदली, सेवा वापरण्यास सोयीची यऽंणा उभारली, 
त्यावर त्यांची ूितिबया िमळाली की त्यानसुार आपल्या सेवेमध्ये बदल करणे, सधुारणा 
करणे. नागिरकांची ूितिबया आल्यावर त्यांना उत्तर देणे हेही सधुारणा याच ूकारात मोडते. 
आपल्या सूचनेची/तबारीची दखल घेतली गेली आहे हे नागिरकांपयर्ंत पोहचवले गेले पािहजे. 
सेवा के्षऽात असणाढया बहुराष्टर्ीय कंपन्यांची याबाबतची यऽंणा हा एक आदशर् ठरू शकेल. 
नागिरकांच्या तबारी कोणत्या ूकारात मोडतात यािवषयी तक्ता असेल आिण त्यात कोणत्या 
बाबतच्या तबारींसाठी िकती िदवसात उत्तर िमळेल यािवषयी ःपष्ट ठसठशीतपणे उल्लेख असला 
पािहजे. व त्याचे काटेकोर पालन व्हायला हवे. 

                                                       
103पिरिशष्ट (१२)- मािहतीची उपलब्धता 
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नागिरक ते सरकार ( 2 ) 

नागिरकांची बाज ूसरकार समजून घेऊ शकेल अशी यऽंणा म्हणजे इ गव्हनर्न्स मधील  2  हा 
भाग. लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी हा भाग महत्वाचा आहे.  

ऑनलाइनमतदानूिबया 

िनवडणकुांमध्ये मतदान वाढवण्याच्या दृष्टीने घर बसल्या मतदान करण्याची यंऽणा उभारणे 
महत्वाचे आहे. यामळेु नागिरकांचा लोकशाही ूिबयेतील सहभाग वाढवणे शक्य होऊ शकेल.  

सावर्मत 

िविवध िवषयांवर िनणर्य घेताना अनेक ूगत छोट्या देशात फार पूवीर्पासून सावर्मत घेऊन 
जनतेची इच्छा लक्षात घेतली जाते. माऽ भरतासारख्या आकाराने व लोक्सखं्येनेही मोठ्या 
असलेल्या देशात आजवर सावर्मत घेणे ही जवळपास अशक्य बाब होती. पण तंऽज्ञानाच्या 
सहाय्याने, इ गव्हनर्न्स मध्ये सावर्मत घेता येऊ शकते. यामळेु ूत्यक्ष कारभार करताना 
लोकांचे मत आजमावणे शक्य होइल.  

सरकार ते सरकार ( 2 ) 

सरकार ते सरकार मध्ये दोन सरकारांमधील व्यवहारांसाठी, एकाच सरकार मधील अतंगर्त 
व्यवहारांसाठी व दोन ःवतंऽ सरकारी खात्यांमधील समन्वयासाठी आवँयक अशा इ गव्हनर्न्स 
यऽंणेचा समावेश होतो. सरकारची कायरू् वणता (           ) वाढवण्याच्या दृष्टीने हा भाग महत्वाचा आहे.  

१. नदीचे खोरे, इतर पयार्वरणीय घटक, गुन्हेगारी अशा िविवध बाबतीत एकापेक्षा अिधक 
िजल्ह्यांना, ःथािनक सरकारांना एकऽ काम करावे लागते. अशावेळी योग्य समन्वय रहावा, 
मािहतीची योग्य ूकारे देवाण घेवाण व्हावी यासाठी ई-गव्हनर्न्स मध्ये  2  या भागाला अितशय 
महत्व आहे. एकमेकांना एकमेकांची मािहती सहज उपलब्ध झाली तर अनेक बाबी सरुळीत 
होऊ शकतात. िशवाय सध्या ही मािहती दोन सरकारांना एकमेकांना देण्यात जो बहुमलु्य वेळ 
वाया जतो तो वेळही कमी होऊ शकेल. 

२. एकाच सरकारमध्ये असणाढया िविवध िवभागांत समन्वय हा मदु्दा फार महत्वाचा असतो. हा 
समन्वय राखला तर शासकीय खचार्त कपात तर होइलच पण कामकाज अिधक ूभावी पण 
होइल. ूत्येक िवभागानुसार या समन्वयाचे ःवरूप104 ठरवावे. 

                                                       
104पिरिशष्ट (१३)- समन्वय 
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३. एकाच िवभागातील अतंगर्त व्यवहार अिधक ूभावी पद्धतीने करण्यासाठीही ई- गव्हनर्न्सचा 
मोठा उपयोग होइल. ूत्येक दःत िडजीटल माध्यमात जतन केला जाइल. तसेच दःतांचे 
तारीख, वार, िवषय आिण कोणाला उदे्दशून आहे ते, कोणी तयार केला आहे ते अशा आधारे 
वगीर्करणही करता येइल. िवभागाची कायरू् वणता आिण पारदशर्कता ह्या पद्धतीमळेु वाढेल.  

मुख्यतःयातूनकायसाधेल 

खचार्तकपात 

अवाजवीशासकीय खचार्त कपात करण्यासाठी ई - गव्हनर्न्स उपयोगी पडेल. मखु्यतः कामाच्या 
पुनरावतृ्तीमध्ये होणारा खचर् वाचेल. दोन िवभागांमध्ये समन्वय िनमार्ण झाल्यास एकाच 
कामावर पुन्हा पुन्हा होणारा खचर् वाचेल. 

 
कामेिकतीपूणर्झालीपेक्षाकायसाध्यकेलेयालामहत्व 

आजच्या पिरिःथतीमध्ये नवनवीन कामे सरकारतफेर्  सरुु केली जातात, आिण त्यातली िकती 
पूणर् झाली याचे अहवाल तयार केले जातात. माऽ सवर् दःत आिण एकूणच कामांचे 
संगणकीकरण झाल्यावर योग्य ूकारे वगीर्करण केल्यास वेगवेगळ्या कामातून काय साध्य 
केले आहे याचा लेखाजोखा अिधक ठळकपणे सरकारला मांडता येऊ शकेल. ज्या आधारे जुन्या 
िनंूभ ठरलेल्या योजना बंद करणे, नवीन योजना सरुु करणे िकंवा जुन्या यशःवी योजना 
सुरूच ठेवणे यापैकी जो काही आवँयक असेल तो िनणर्य घेणे सरकारला सोयीचे जाईल. 

मािहतीचेनेटवकर्  

िविवध सरकारे, िवभाग आिण कमर्चारी यांच्यात एक मािहतीचे जबरदःत नेटवकर्  उभे राहील. 
पुण्यात बसून मुंबईमधली मािहती सदु्धा सहजपणे िमळणे शक्य झाल्यास बराच वेळ व पैसे 
वाचतील. आिण याचा थेट पिरणाम सरकारची कायर्क्षमता वाढण्यात होईल.  

सरकार ते उद्योगधंदे ( 2 ) 

याचे ःवरूप साधारण  2  सारखेच असले तरी हा वेगळा भाग केला आहे.  2  मधून नागिरकांना 
अिधकािधक सुिवधा परुवणे, त्यांचा ूत्यक्ष िनणर्य ूिबयेत अिधकािधक सहभाग आिण 
लोकशाहीचे सबलीकरण अपेिक्षत आहे तर  2  मध्ये उद्योगधंद्यांना चालना देणे, उद्योगधदं्यांना 
पोषक असे वातावरण िनमार्ण करणे याला हातभार लावणे हे अपेिक्षत आहे.  
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१. यामध्ये मखु्यत्वे एखादा उद्योग िकंवा व्यवसाय सरुु करताना आवँयक असणाढया परवानग्या, 
कागदपऽे, त्यांचे अजर् इत्यादी कामे इ गव्हनर्न्स च्या माध्यमातून व्हायला हवीत. िशवाय 
याची पद्धत अितशय सुटसटुीत आिण सोपी असावी या दृष्टीकोनातून इ गव्हनर्न्सचा वापर 
व्हायला हवा. योग्य ती ूिबया पार पाडल्यावर िनिश्चत वेळेत परवाने िमळायला हवेत. 
परवान्यांचे नतूनीकरणही ऑनलाइनच व्हावे.  

२. कर आकारणी, िविवध ूकारची शुल्क आकारणी यासाठी इंटरनेटचा वापर व्हावा.  
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संःथाकरण 
एखादा उपबम केवळ सुरु करणे नव्हे तर तो सातत्याने चालू राहील याची 

व्यवःथा िनमार्ण करणे म्हणजे संःथात्मक रचना करणे. आपण यालाच 
ÔसंःथाकरणÕ असे म्हणू शकतो. संःथाकरणात पक्क्या िनयमांची चौकट अपेिक्षत 
असते. अिधकार, कतर्व्ये आिण जबाबदारी या तीनही गोष्टी सुःपष्ट िलिखत ःवरुपात 
असणे अपेिक्षत असते. एखादा उपबम जेव्हा उपबम पातळीवर असतो तेव्हा त्या 
उपबमाबाबत िनणर्य मनमानी पद्धतीने घेतले जाण्याची शक्यता असते. िकंवा 
लोकांच्या फायद्याच्या गोष्टी नंतर संबंिधत पदावर आलेली व्यक्ती न करण्याची 
शक्यता असते. आिण म्हणूनच एखाद्या व्यक्तीच्या मजीर्वर उपबम अवलंबून न ठेवता 
त्याला संःथात्मक रूप देणे आवँयक असते105. 

रोम, व्हेिनसआिणलंडनचीकथा106 

रोम (इ.स.पू. २७तेइ.स. ४७६) 

इितहासातवेगवेगळ्याकालखंडातवेगवेगळ्या शहरांची वाढ आिण िवःतार होत गेला. 
अनेक शहरांच्या निशबी वैभव आले. 
रोमचीतरभरभराटएवढीझालीकीकेवळव्यापारआिणत्यातूनिमळालेल्यापैशाच्याआधारेसनै्यउभारतरोम
नेमोठेसाॆाज्यिनमार्णकेले. रोमनसाॆाज्यानेदिक्षण-पिश्चमयरुोपचाबहुतांशभागव्यापलाहोता. 
िशवायतुकर् ःतान, 
ईिजप्तआिणउत्तरआिृकेचाभमूध्यसमुिालालागूनअसलेलासवरू् देशरोमनसाॆाज्यातमोडतअसे. 
रोमचीएवढीभरभराटकशीझाली?  

याचेएकमहत्वपूणर्उत्तरआहेतेम्हणजेवेगवेगळ्यारूढीआिणिनयमांचीसंःथात्मकबांधणी. 
रोमहेूजासत्ताकहोते. लोकांनीिनवडलेलेलोकशासकहोते. 
शासनव्यवःथाउभारण्यातआल्याहोत्यािकंवाहळूहळूिवकिसतझाल्याहोत्या. 
नागिरकांचेूितिनधीअसलेलेमडंळबहुतांशिनणर्यघेतअसत. त्याचेपक्केिनयमिवकिसतझालेहोते. 

                                                       
105पिरिशष्ट (१४)- ूताप भानू मेहता यांचे पुण्यातले भाषण. 
106Daron Acemoglu & James A Robinson: “Why Nations Fail”‐ Crown Publishing, 2012 
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हळूहळूयाकायदेमंडळानेसते्तचेमोठ्याूमाणातसत्तेचेिवभाजनकेले. कायदेबनवणे, 
ूत्यक्षदैनिंदनकारभारबघणे, न्यायदानबघणे, व्यापारसदंभार्तिनयमनकरणे, सनै्य, 
अतंगर्तसरुक्षाअशािविवधगोष्टींसाठीमडंळेःथापनकरून, 
माणसांचीनेमणूककरूनहेसते्तचेिवभाजनझाले. 
नसुतेिवभाजनकरूनतात्पुरतीकेलेलीहीव्यवःथानव्हती. तरयाव्यवःथांनासःंथात्मकरूपिदलेहोते. 
थोडक्यातव्यक्तीबदललीतरीिविशष्टिनयमांच्याआधारेकायमराहणारीएकचौकटयाव्यवःथेतिनमार्णकर
ण्यातआली. आिणिनयमांचीहीपक्कीचौकटबदलणे, मोडणेिततकेसेसोपेउरलेनाही.  

साहिजकचयावेगवेगळ्यािवभागांचीएकमेकांवरनजरराहूलागली. 
आिणसते्तचासमतोलसाधलागेला. आिणसत्ताअिधकािधकसमावेशकबनली. 
याचाफायदाआधीचौीमतंआिणउच्चवगीर्यअसणाढयांनातरझालाचपणव्यापारउदीममोठ्याजोमानेफो
फावल्यानेमोठ्याूमाणातसामान्यगरीबलोकांनाहीरोजगारआिणसधंीिमळूलागल्यानेएकूणरोमचेवैभव
वाढूलागले. 
जसजसेआिथर्कःथैयर्आिणसमदृ्धीवाढूलागलीतसतसेलोकअिधकािधकःवातंत्र्यआिणराजकीयअिधका
रांचीअपेक्षाकरूलागले. 
त्यांचेचिनवडूनगेलेलेूितिनधीकायदेमंडळातहोतेपणतरीहीहीूिबयासहजपणेझालीनाही. 
िकंबहुनायासमावेशकशासनपद्धतीलाचबाजूलासारण्यातआले.  

असेझालेयाचेमुख्यकारणम्हणजेसवर्समावेशकअशीव्यवःथािनमार्णझालीअसेम्हणलेतरीतीख
ढयाअथार्नेसवर्समावेशकनव्हती. जवळजवळएकततृीयांशरोमचेनागिरकहेगुलामहोते. 
त्यांचेूितिनिधत्वशासनातनव्हते. 
िशवायकायदेमंडळातआिणइतरहीसंःथांमध्येौीमंतउच्चवगीर्यांनीआपलेवचर्ःवराखलेहोते. 
ूितिनिधत्वूमाणबद्धनव्हते. सामान्यजनतेलाफारचअल्पूमाणातूितिनिधत्वहोते. 
जसजसाव्यापारवाढूलागलातसतसेनवनवीनलोकव्यापारातउतरूनतीोःपधार्सरुुहोऊलागली. 
आिणयातूनचमगलोकांच्याअिधकारांवरआिणःवातंत्र्यावरगदाआणण्याचेकामौीमंतआिणउच्चवतुर्ळा
तीलमंडळींनीसरुुकेले. 
याचूिबयेतीलमहत्वाचेम्हणजेिविवधबिलष्ठआिणसवर्समावेशकसंःथांनासंकुिचतकरणे. 
याचीसरुुवातसते्तचेजेिवभाजनहोतेतेहळूहळूकमीकरण्यापासनूझाली. 
कायदेमंडळअिःतत्वातअसलेतरीकायर्कारीमंडळालाअवाच्यासवाअिधकारिमळाले. 
सैन्यत्यांच्याचअिधपत्याखालीआले. 
आिणयाचीःवाभािवकपिरणतीूथमराजेशाहीयेण्यातआिणनतंरसाॆाज्याचीशकलेहोण्यातझाली. 
कारणसते्तचेकें िीकरणहोतगेलेआिणत्याूचंडसते्तच्याकें िासाठीसरदारांमध्येलढायाझाल्या.  

थोडक्यातज्यासंःथात्मकबांधणीमुळेरोमनसाॆाज्यउदयालाआलेत्याच्याचपायावरघालाघात
ल्यावरसाॆाज्यलयालागेले. 
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मूठभरलोकांच्याहातातअिधकािधकपैसाआिणसत्ताआल्यावरसवर्समावेशकअशीसःंथात्मकबांधणीअव
घडहोऊनबसतेआिणसवर्शासनयऽंणायाव्यक्तीिनष्ठआिणव्यक्तीकें िितबनतजातात.  

व्हेिनस (इ.स. १०५०ते१५००) 

जेरोममध्येघडलेअगदीतसेचव्हेिनसमधेहीघडले. व्हेिनसचेमोठेसाॆाज्यनव्हते. 
राजकीयशक्तीमयार्िदतहोती. 
माऽभूमध्यसमिुातीलमोक्याच्याभौगोिलकःथानामुळेव्हेिनसलामोठेआिथर्कमहत्विमळाले. 
आिणव्यापाराचेतेएककें िबनले. 
याचसमुारासअिधकािधकलोकांनीव्यापारांतसहभागीव्हावेम्हणूनदोनव्यक्तींनीभागीदारीकरतएककरार
नामाकरूनव्यापारकरण्याचीमभुालोकांनादेण्यातआली. 
आिणअशाूकारेअसंख्यलोकांनीआपलेपैसेव्यापारांतगंुतवायलासुरुवातकेली. 
ज्यांच्याकडेपैसेनसततेलोकजहाजावरूनदरूदरूवरमालघेऊनजात. आिणमालिवकूनयेत. 
यातलानफाभांडवलघातलेलीव्यक्तीआिणिवबीलागेलेलीव्यक्तीआपापसांतकेलेल्याकरारनाम्यानसुारवाटू
नघेत. अशायाकरारनाम्यांनाव्हेिनसमध्येएकदमसःंथात्मकरूपआले. 
यासाठीलोकिनयकु्तशासनानेिवशेषअिधकारीनेमले. याकरारनाम्यांचीअमंलबजावणीबघणे, 
त्यातीलवादांचेिनराकरणकरणेअशागोष्टींमध्येिवशेषलक्षघातलेजाऊलागले.  
याच्याचजोडीलाव्हेिनसशहराचीिसनेटम्हणजेचलोकिनयकु्तूितिनधींचेसभागहृ, 
हीसंःथाअिःतत्वातअसल्यानेमोठाचफायदाझाला. 
िसनेटनेकायदेकरूनसते्तचेिवभाजनअशापद्धतीनेकेलेहोतेकीकोणतीहीएकसःंथाअिधकडोईजडहोऊनये.  

आधीपासूनौीमंतअसणारेअिधकौीमंतझालेपणत्याचबरोबरकष्टकरून, 
व्यापारकरतनव्यानेौीमतंझालेलेनागिरकहीमोठ्यासंख्येनेहोते. 
साहिजकचयानवौीमतंांचीतीोःपधार्जुन्याौीमतंांनाआिणअमीरउमरावांनाजाणवूलागली. 
िवशेषतःजेव्हानवौीमंतराजकीयहक्कांचीमागणीकरूलागले. 
िसनेटआिणसते्तच्यासवर्िवभागांमध्येअमीरउमरावांचेचबहुमतअसल्यानेयानव्यानेौीमंतहोऊपाहणाढया
वगार्चेपंखकापण्याचेआिणसवर्समावेशकवूभावीअशाशासनव्यवःथेतीलसंःथांनासकुंिचतकरण्याचेूय
त्नकेले. 
ूथमआधीिसनेटसदःयअसणाढयाघरातीलएकसदःयकायमिसनेटसदःयराहूशकेलअसाकायदाकरण्या
तआला. नतंरिसनेटनेिनवडलेलेएकमंडळराज्यकारभारबघेलअसेठरवण्यातआले. 
यामडंळालािवशेषअिधकारदेण्यातआले. व्यापारकरण्याबाबतकरायचेकरारनामे, 
सवरू् कारचेपरवानेअशागोष्टीसगळ्यांसाठीमकु्तनठेवतािविशष्टवगार्परुत्याचसंकुिचतकरण्यातआल्या. 
आिणयाचापिरणामएकूणचराज्यव्यवःथाखच्चीहोण्यातझाला. 
आिथर्कूगतीथांबलीआिणज्यावेगातव्हेिनसशहरभरभराटीलाआलेहोतेत्याचवेगाततेलयालाहीगेले. 
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यरुोपातीलसवार्तजाःतलोकसखं्याअसलेल्याशहरांपैकीएकअसलेलेव्हेिनसआताकेवळएकपयर्टनःथळउ
रलेआहे.  

सःंथात्मकरचनेमुळेभरभराटहोऊनसंःथात्मकरचनामोडीतकाढल्यानेआिथर्कभरभराटलयाला
जाणेहेरोमूमाणेचव्हेिनसमधेहीघडले.  

लंडन 

लडंनमधील‘िवल्यमली’यालाहातानेिवणण्यापेक्षा, 
कापडिवणणारेमशीनआवँयकआहेवाटले. 
असेमशीनजे,अिधकवेगानेआिणअिधकउत्तमपणेकापडतयारकरूशकेल. 
त्यानेयाचगोष्टीचाध्यासघेतलाआिणअखेरबढयाचूयत्नांनतंरइ.स. 
१५८९मध्येअसेमशीनबनवण्यातत्यालायशआले. 
त्याचेपेटंटघेण्यासाठीत्यानेपिहल्याएिलझाबेथराणीकडे (१५५८ - १६०३) अजर्केला. 
पणमशीनमुळेिकत्येकलोकबेरोजगारहोतीलआिणबेरोजगारीतूनराजकीयअसंतोषजन्मालायेईलयाभी
तीनेराणीनेमशीनबनवण्याचीपरवनगीनाकारली. पुढेहामनुंयृान्समध्येगेला. 
पणितकडेहीत्यालापरवानगीनिमळाल्यानेतोहातहलवतपरतआला. 
एिलझाबेथजाऊनितच्याजागीपिहलाएडवडर् (१६०३ - १६२५) हाराजाझालाहोता. 
माऽत्यानेहीआधीच्याचकारणाःतवमशीनबनवणेआिणवापरणेयागोष्टीलामान्यतािदलीनाही. 
हीघटनाऔद्योिगकबांतीच्याआधीचीआहे. 
एखाद्यागोष्टीमळेुराजकीयसरंचनाअिःथरहोईलअशीशक्यतािनमार्णहोताचराजकीयनेततृ्वानेतीगोष्टपुढे
जाऊनदेण्याचाूयत्नकेला. 
यापूवीर्रोमआिणव्हेिनसमध्येकेवळआपलीसत्ताअबािधतराहावीम्हणूनसवर्समावेशकूगतीलाबाधाआण
ण्यातआली. आिणत्यासाठीसंःथात्मकरचनामोडीतकाढण्यातआली. 
लंडनमध्येमाऽसंःथात्मकरूपअसलेलीराजकीयव्यवःथावापरूनचनवीनशोधघेण्यासबंधनघालण्यात
आले.  

इंग्लडंमध्येइ.स. 
१२१५मध्येराजाजॉनलाकैदकरून‘माग्नाचाटार्’वरत्याचीःवाक्षरीघेऊनसंसदीयव्यवःथािनमार्णकेलीगे
ली. आिणहळूहळूहीव्यवःथातात्पुरतीनराहतात्याचेपिरवतर्नएकापक्क्याअशासंःथेतझाले. 
पुढेऔद्योिगकबांतीनतंरआलेल्यासुबते्तबरोबरलोकांनीअिधकािधकराजकीयःवातंत्र्याचीमागणीकेली. 
आिणत्यावेळीससंदीयचौकटअितशयपक्कीअसल्याने, 
संसदेचीसःंथामजबूतअसल्यानेमाग्नाचाटार्चापायाअसल्यानेत्यामागणीवरबंधनघालणेसत्ताधाढयांनाश
क्यझालेनाही. यातूनचइंग्लडंमध्येलोकशाहीमुळेरुजतगेलीआिणएक ‘लोकशाहीसःंथा’ 
तयारझाली.  
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संःथाकरणाचीआवँयकता - काहीउदाहरणे 

कोणत्याहीूकारचासकारात्मकबदलाकरायचाअसेलतरतोएकाव्यक्तीपुरतामयार्िदतनसावा. 
मोठाबदलहाकायमव्यवःथाबदलातूनचसाध्यहोतो. 
कोणतीहीसुशासानाचीसवयहीसःंथात्मकव्हायलाहवी.  

िशवसेनाआिणकाँमेसचेउदाहरण 

राजकारणात, 
व्यक्तीकें िितपक्षबांधणीअसेलतरतोपक्षत्याव्यक्तीबरोबरसंपतोिकंवािशवसेनेचेउदाहरणघ्यायचेझालेतर
बाळासाहेबांच्यानतंरिशवसेनेच्याअिःतत्वावरचूश्निचन्हिनमार्णहोते. 
िशवसेनेचीिनवडणूकयऽंणाभक्कमअसली (फक्तमंुबईमधली) 
तरीत्यासंपूणर्व्यवःथेचापायाहीएकव्यक्तीआहे. आिणत्यामुळेचहीव्यवःथाबाळासाहेबांबरोबरआता 
उतरणीलालागण्याची शक्यता आहे. २०१२ मध्ये 
झालेल्याझालेल्यादसरामेळाव्यातीलबाळासाहेबांचेभाषण (२४ऑक्टोबर२०१२) 
हेत्याचेचद्योतकहोते. काँमेसपक्षाचेतसेनाही. 
यापक्षाचीरचनाःवातंत्र्यपूवर्काळापासूनहीगावपातळीपासूनवरतीबांधलीगेलीहोती, 
आिणत्यामुळेचती१२५पेक्षा जाःत वषेर्िटकली. इतकेचनव्हेतरूत्येकपदािधकारी, 
बैठकायांचीनेमणूक-िनवडणकूवइतरपद्धतीयासगळ्याचीएकबरी-
वाईटसःंथात्मकरचनातयारझालीआहे. चांगलेराजकारणव्यक्तीकें िीनसतेतेधोरणकें िीअसते. 

पुणेवाहतूकपोलीसिवभाग 

पुण्यातमनोजपाटीलहेवाहतूकशाखेचेपोलीसउपायुक्तअसतानात्यांनीअिधकािधकलोकांपयर्ंतपो
चण्यासाठी, पोलीस-नागिरकसंवादवाढवण्यासाठीवाहतूकशाखेचे‘फेसबुकपेज’सरुुकेले 
(https://www.facebook.com/punetraffic?fref=ts). 

यामाध्यमातूनिदवसालाशेकडोलोकतबारीनोंदवूलागलेआिणवेगवेगळ्यापद्धतीनेवाहतूकिवभागाशीसवंा
दसाधलूागले. यालािमळालेलाूितसादअभतूपूवर्चहोता. 
माऽयाःतुत्यउपबमाचेसःंथाकरणझालेनाही. 
आजमनोजपाटीलयांचीबदलीझाल्यानतंरहेफेसबुकपेजकायर्रतजरीअसलेतरीआधी इतके 
ूभावीनाही. 



  शासन व्यवःथा  148 

 

मोहल्लाकिमटीबैठका 

पुण्यातूत्येकके्षऽीयकायार्लयातमिहन्यातूनएकिदवसमोहल्लाकिमटीच्याबैठकाहोतात. 
नागिरकआिणूशासकीयअिधकारीअशीहीबैठकहोते. 
सदरबैठकहीआयकु्तांनी२६ऑक्टोबर२००५रोजीकाढलेल्याआदेशानसुारहोते. 
माऽतरीहीयाबैठकांचेसंःथाकरणझालेलेनाही. िनत्यनेमानेयाबठैकाहोतात, 
याबैठकांनाअिधकारीहीउपिःथतअसतात. 
माऽमोहल्लाकिमटीचेकािधकारकाय,कतर्व्येकाययािवषयीकोणतीहीगोष्टिलिखतसःुपष्टःवरुपातउपल
ब्धनाही. 
साहिजकचनागिरकांचासहभागवाढवण्याच्यादृष्टीनेसुरुझालेलाहाउपबमअद्यापकेवळउपबमयापातळीव
रचअसूनत्याचेसंःथाकरणझालेलेनाही.  

मारुतीभापकरयांच्यावॉडर्सभा 

िपंपरीिचचंवडमहापािलकेत२००७-
२०१२याकालखंडातकायर्रतअपक्षनगरसेवकम्हणजेमारुतीभापकर. 
मारुतीभापकरआपल्यावॉडार्तठरािवककालावधीनेवॉडर्सभाघेतअसत. 
एखादेकामआपल्यावॉडार्तकरायचेकीनाहीयाबाबतलोकांकडूनकौलमागतआिणयासभेतमतदानहोऊनिन
णर्यघेतलाजाई. लोकांचासहभागवाढवणाराहाउपबमफक्तमारुतीभापकरयांच्याचवॉडार्तराबवलागेला. 
याउपबमाचेसःंथाकरणझालेनाही. 
मारुतीभापकरफेॄुवारी२०१२मध्येझालेल्यािनवडणुकीतपराभतूझालेवत्यावॉडार्तहोणाढयावॉडर्सभाहोणे
आता बंदझाले. 
माणूसबदलल्यावरउपबमबंदपडल्यासत्याउपबमाचेसंःथाकरणझालेलेनाहीअसाअथर्होतो.  

नरेंि मोदी यांचे स-ुशासनातील ूयोग107 

नरेंि मोदींनी गुजरातमध्ये सुशासानाचे काही ूयोग आपल्या राज्यात राबवले 
आहेत.त्या ूयोगांची पिरणामकारकता अजून िसद्ध झालेली नाही. तरी हे ूयोग स-ु
शासनातल्या काही सवयींच्या नैिमितकरणाकडे म्हणजेच सःंथाकारणाकडे उचललेल ं पाऊलच 
म्हणायला हरकत नाही. 

सन २००१ मध्ये गुजरातच्या मखु्यमऽंीपदाची सूऽे हाती घेतल्यानतंर लगेचच 
गुजरातच्या सवार्ंगीण िवकासाचे ध्येय ठेवून मोदी यांनी एक भव्य धोरण आखले. त्याला 

                                                       
107पिरिशष्ट (१५)- नरेंि मोदींनी गुजरातसाठी काय केले? 
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Ôपंचामतृ योजनाÕ असे नाव देण्यात आले. ज्ञानशक्ती (िशक्षण), ऊजार्शक्ती,   जलशक्ती,   जनशक्ती 
(लोक सहभाग) व रक्षाशक्ती या पाच मुख्य िवषयांवर िवकास आराखडा तयार करण्यात आला. 
त्यांनी ःव:चे एक संकेतःथळ सरुु केलं ज्यावर त्यांनी राज्यात सुरु केलेल्या ूत्येक 
ूयोगाबद्दल संपूणर् मािहती िदलेली असते. 

मोदींनी त्यांच्या पिहल्या काही मिहन्यांमध्ये सवर् ूशासकीय अिधकाढयांबरोबर िविवध 
िवषयांवर ूिशक्षण कायर्बम राबवले. त्यांच्या मते, या ूयोगामळेु त्यांना एकूणच बदललेल्या 
कायर्पद्धतीचा आवाका लक्षात आला आिण त्यामुळे त्यांचा कामामधला सहभागही वाढला. 

समयदान: राज्याच्या सुवणर्महोत्सवी वषार्त ूत्येक नागिरक राज्याला काहीतरी देण ं
लागतो या भावनेन मोदी यांनी तरूणांना १०० तास लोकोपयोगी कामाला देण्याचे आवाहन 
केले. नागिरक काही ठरािवक कामांसाठी आपला वेळ देऊ शकतात. हा गजुरात सरकारचा 
फारच वेगळा ूकल्प. आपले नाव सकेंतःथळावर नोंदिवल्यावर तुमचे नाव,  पत्ता तपासला 
जातो. तपासणी पूणर् झाल्यावर तुम्हाला िनवडलेल्या कामात सहभागी होता येते. हा ूकल्प 
अजूनही चाल ूआहे असे कळते. 

ःवागत: मखु्यमऽंी आिण नागिरकांमध्ये थेट सवंाद घडवून आणण्यासाठी “ःवागत” 
उपबम सुरू करण्यात आला. गांधीनगरमध्ये ूत्येक मिहन्याच्या चौथ्या गुरुवारी “ःवागत 
िदवस”  असतो. या िदवशी ूशासनातील सवर् उच्चपदःथ सवार्ंच्या तबारींना उत्तरे देतात. 
तबारींची संगणकाद्वारे रीतसर नोंद घेतली जाते व तीन ते चार तासांच्या आत या तबारीला 
उत्तर द्यावे लागते. जेव्हा मखु्यमंऽी िव्हिडओ कॉन्फरन्सद्वारे सवर् िजल्ह्यांशी सपंकर्  साधतात, 
तेव्हा संबंिधत खात्याच्या कमर्चार् यांना दपुारी तीन वाजण्यापवूीर् नागिरकांच्या समःयांची उत्तरे 
द्यावी लागतात. ूत्येक नागिरकाला एका पाठोपाठ ूवेश िदला जातो. ःवतः मखु्यमंऽी ूत्येक 
तबारीची सिवःतर दखल घेतात. खात्याने पाठिवलेली मािहती तबारदाराच्या आिण संबंिधत 
िजल्हािधकारी/िजल्हा िवकास अिधकारी/पोिलस आयकु्त आिण इतर अिधकार् यांच्या उपिःथतीत 
ऑनलाइन तपासली जाते. त्यावर शक् यतो त्याच िठकाणी मागर् काढण्याचा ूयत्न केला जातो. 
दखल घेतल्याखेरीज एकही अजर् िशल्लक ठेवला जात नाही. हा सवर् तपशील “ःवागत”च्या 
डाटाबेसमध्ये साठवला जातो. ूत्येक तबारीची ःवतंऽ नोंद ठेवली जाते. आधिुनक 
तंऽज्ञानाच्या या अिभनव वापरामळेु ूशासन व्यवःथेवरचा िवँ वास वाढण्यास मदत होते. 
कॉमनवेल्थ टेिलकॉम ऑगर्नायझेशन आिण यिुनव्हिसर्टी ऑफ मॅंचेःटर या सारख्या 
आतंरराष्टर्ीय संःथांनी या उपबमाचे वणर्न ’ई-पारदशर्कतेचा उत्कृष्ट नमुना’ असे केले आहे. 

मोदींच्या कायर्कालात एक गोष्ट ूकषार्ने जाणवते ती म्हणजे त्यांनी कायमच त्यांच्या 
कामामध्ये खूप                 आणलं. ूत्येक कामाला व्यवःथापकीय रचना आणली. मखु्य म्हणजे ती 
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व्यवःथा लावताना राज्यातल्या व्यवःथापनाला सामील करून घेतले.  त्याउपर त्यांनी ूत्येक 
काम टप्प्या-टप्प्यांनी करून त्या ूत्येक टप्प्याची जािहरातही चोख केली. 

िबहारमधीलिनतीशकुमार108 

याउलट िनतीशकुमारांनी िबहारमध्ये केलेली कामं जरी खूप महत्वाची असली तरी 
त्यामध्ये व्यवःथापकीय बदल काही िदसत नाही. ती एका माणसाने एका वेळेला केलेले काम 
वाटते. उदाहरणाथर्- राज्यातली गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी त्यांनी त्या एका वेळेसच जलदगती 
न्यायालये अिःतत्वात आणून सवर् जबरी गुन्हेगारांना तुरंगात टाकल ं त्याने राज्यातल्या 
गुन्हेगारीच ंूमाण काही काळासाठी कमी झाल.ं परंतु हा राज्याच्या एकूण कायदा-सवु्यःथेच्या 
दृष्टीनी दरूगामी पिरणाम करणारा उपबम नाही. कारण यामध्ये गुन्हेगारीला आळा घालणारे 
कोणतेही कायमःवरूपी उपाय नाहीत.  

तसेच मुलींची शाळेतली गळती थांबवण्यासाठी त्यांनी मलुींना सायकली वाटल्या. परत, 
एक अितशय चांगला उपबम पण यात कोणतेही दरूगामी बदल करणारे कायमचे 
व्यवःथापकीय बदल नव्हे. या मध्ये जर एखादीला शाळा िशकायची असली पण परवडणार 
नसेल तर िशंयवतृ्तीची सोय नाही िकंवा सांःकृितक कारणामळेु जर मुलींना तत्यांचे पालक 
शाळेपासनू दरू  ठेवत असतील तर त्यावर उपाय नाही. िशक्षाकडे बघण्याचा वेगळा दृष्टीकोन 
नाही. म्हणूनच जरी या योजना थोड्या कालखंडासाठी लोकांना आवडतं असतील तरीही याच्या 
दरूगामी पिरणामांबद्दल शंका वाटते. कारण हे बदल व्यवःथेमध्ये सहभागी करून घेण्यात 
आलेले नाहीत. 

 

 

                                                       
108पिरिशष्ट (१६)- िबहार : काही लक्षणीय मुदे्द. 
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पोलीस यंऽणा व सुरक्षा व्यवःथा 
पोलीस यंऽणा व अंतगर्त सुरक्षाव्यवःथा हा संिवधानात राज्याच्या यादीतील 

िवषय (रेल्वे पोलीस वगळता) म्हणून िदलेला आहे. राज्यसरकारांचे िनयम व कायदे 
यानुसार संबंिधत राज्यातील पोलीस यंऽणा अिःतत्वात आहे. महाराष्टर्ात गहृ 
िवभागाचे ४ भाग आहेत. पोलीस, पिरवहन, राज्य उत्पादन शुल्क आिण बंदरे. 
पोलीस यंऽणा थेट राज्यसरकारातील गहृमंत्र्याच्या हाताखाली येते.  

पोलीससुधारणांसाठीकेलेगेलेलेूयत्न-  

िविवध िनवतृ्त पोलीस अिधकारी, कायर्कतेर् यांनी पोलीस आिण सरुक्षा यंऽणेच्या बाबतीत 
मुख्यतः पुढील आके्षप नोंदवले आहेत-  

१. पोलीसदलाच्यादैनंिदनकारभारातराजकीयहःतक्षेप 
२. उच्च पदांवर नेमणुका करताना कोणतेही नेमके िनकष ठरवलेले नसणे. 
३. विरष्ठांच्या आिण पयार्याने राजकीय नेत्यांच्या इच्छेखातर होणाढया पोलीस अिधकाढयांच्या बदल्या. 

िकमान कायर्काल िनिश्चत नसणे. 
४. पोलीस दलात अन्वेषण(             ) आिण कायदा सुव्यवःथा कायम राखणे या दोन ःवतंऽ गोष्टींसाठी ःवतंऽ 

िवभाग नसणे.  
५. पोलीस दलातील नेमणुका, बदल्या, बढत्या यामध्ये सुसूऽता आिण समन्वय नसणे. 
६. पोलीस अिधकाढयांच्या व कमर्चाढयांच्या िवरोधातील तबारींसाठी ःवतंऽ ूािधकरण. 
७. राष्टर्ीय पातळीवर समन्वय नसणे 

 

या आिण अशा आक्षेपांचे िनराकरण केले जावे या उदे्दशाने दोन िनवतृ्त पोलीस महासंचालकांनी 
१९९६ मध्ये सवोर्च्च न्यायालयात जनिहत यािचका दाखल केली. सप्टेंबर २००६ मध्ये सवोर्च्च 
न्यायालयाने वरील सात मुद्द्यांबाबत िनदेर्श सवर् राज्य सरकारांना आिण कें ि सरकारला िदले. व त्यांचे 
पालन करण्याःतही जानेवारी २००७ ची मुदत िदली. पुढे कोटार्त राज्यांनी मुदतवाढ मागून घेतली. 
राज्यांनी सवोर्च्च न्यायालयाच्या िनदेर्शांचे पालन न केल्याबद्दल यािचका कत्यार्ंनी राज्यांच्या िवरोधात 
अजून एक यािचका दाखल केली. खटला चालूच रािहला. याच दरम्यान सरन्यायाधीशांनी  एकही राज्य 
सहकायर् करत नाही, आम्ही काय करावे?  असे उद्गार काढले. अखेर नोव्हेंबर २०१० रोजी सवोर्च्च 
न्यायालयाने िदलेले िनदेर्श न पाळल्याने महाराष्टर्, उत्तर ूदेश, कनार्टक आिण प.बंगाल यांच्या िवरोधात 
नोटीसा काढल्या.  
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ूत्यक्षात अद्यापही महाराष्टर्ात सवोर्च्च न्यायालयाच्या िनदेर्शांचे पालन झालेले नाही.109 

पोलीसदलातीलइतरकाहीऽुटी 
मािहती तंऽज्ञानाचा कमी वापर- इतर सवर् शासकीय कायार्लयांूमाणेच पोलीस दलातही असलेली एक 
महत्वपूणर् ऽुटी म्हणजे उपलब्ध मािहतीचे संगणकीकरण झालेले नसणे आिण एकूण दैनंिदन कारभारात 
मािहती-तंऽज्ञानाचा अितशय कमी वापर. यामुळे पोलीस दलाचेही काम लाल िफतीच्या कारभारात 
अडकते. इतकेच नव्हे तर अत्यल्प पारदशर्कतेमुळे ॅंट्चारालाही आमंऽण िमळते.  

पोिलसांची संख्या- युनाटेड नेशन्सच्या िनकषांनुसार दर एक लाख लोकसंख्येमागे २२० पोलीस असावेत. 
भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे सरासरी १३० पोलीस आहेत.110 हीच संख्या महाराष्टर्ात १६०111 च्या 
आसपास असली तरी यू.एन. च्या िनकषांपासून दरूच आहे.  

आधुिनक ूिशक्षण कें ि व शसे्तर्- दहशतवादी, नक्षलवादी, संघटीत गुन्हे करणाढया टोळ्या यांच्याकडील 
हत्यारे, तंऽ, नवनवीन तंऽज्ञान यांच्यािवरुद्ध लढण्यासाठी पोलीस दल सातत्याने अद्ययावत करण्याची 
गरज आहे. त्यासाठी आधुिनक पोलीस ूिशक्षण कें िांचीही आवँयकता आहे. महाराष्टर् पोिलसांची एकूण 
९ पोलीस ूिशक्षण कें िे आहेत.112 

राजकीय यंऽणा आिण पोलीस दल यांच्यातील सुसूऽतेचा अभाव- पोलीस दल आिण राजकीय यंऽणा, 
िवशेषतः ःथािनक ःवराज्य संःथांच्या यंऽणा, यात सुसूऽतेचा अभाव िदसून येतो. पोलीस ठाण्यांच्या 
वगैरे हद्दी राजकीय यंऽणांना सुसंगत नसतात. उदा. महापािलकेतील ूभागांच्या हद्दी आिण पोलीस 
चौक्यांच्या हद्दी सारख्या नसतात. साहिजकच ःथािनक ःवराज्य संःथांना सावर्जिनक सुरक्षा व्यवःथेत 
महत्वपूणर् भूिमका बजावता येत नाही. ःथािनक राजकीय यंऽणेला सुसंगत अशी ःथािनक पोलीस 
दलाची रचना करण्याची आवँयकता आहे. इतकेच नव्हे तर ःथािनक पोलीस दलाच्या बाबतीत िनणर्य 
ूिबयेत ःथािनक ःवराज्य संःथांना सामावनू घेतले पािहजे.  

 

 

 

                                                       
109http://www.humanrightsinitiative.org/programs/aj/police/india/initiatives/seven_steps_to_police_reform.pdf 
110http://news.rediff.com/interview/2010/feb/15/number‐of‐policemen‐per‐100000‐people‐in‐india‐is‐130.htm 
111महाराष्टर्ातील पोिलसांची साधारण संख्या १,८०,००० आहे. आिण लोकसखं्या ११ कोटी.   
112http://mahapolice.gov.in/mahapolice/jsp/temp/rpts.jsp 
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िनवडणूकआयोग 
भारतासारख्यालोकशाहीदेशामध्येिनवडणूकआयोग113हीएकअनन्यसाधारणमहत्वअ

सलेलीसंःथाआहे. 
संिवधानाततरतूदकेल्यानुसारदेशभरातयोग्यत्यावेळीिविवधःतरांवरवघटनात्मकसंःथांसा
ठीखुल्याआिणमुक्तवातावरणातिनवडणुकाघेणेआिणिनकालजाहीरकरणेहेिनवडणूकआयोगा
चेमुख्यकामआहे. 
तसेचयाअनुषंगानेयेणाढयामतदारयाद्याबनवणेयासारखीकामेहीिनवडणूकआयोगचकरतो. 
कें िीयिनवडणूकआयोगाकडेसंिवधानानेलोकसभा, राज्यसभा, राष्टर्पती, 
उपराष्टर्पतीवसवर्राज्यांच्यािवधानसभा-
िवधानपिरषदायांच्यािनवडणुकाघेण्याचीजबाबदारीसोपवलीआहे. 

कें िीयिनवडणुकआयोग 

घटनात्मकदजार् 

संिवधानाच्याकलम३२४मध्येिनवडणकूआयोगाबद्दलसांगण्यातआलेआहे. 
यातचिनवडणूकआयोगाचीरचनावकायेर्यािवषयीसांिगतलेआहे.  

Under Article 324(1) of the Constitution of India, the Election Commission of India is vested 
with the power of superintendence, direction and control of conducting the elections to the 
offices of the President and Vice‐President of India. 

भारताचेसंिवधानअितशयःपष्टपणेिनवडणूकआयोगाचेकायर्आिणजबाबदारीनमदूकरते.असाघटनात्म
कदजार्असल्यानेचिनवडणूकआयोगालाअनन्यसाधारणमहत्वआहे.  

घटनात्मकतरतूदीबरोबरचिनवडणूकआयोगाचेकामकाजकशाूकारेव्हावेहेनेमकेठरवणारेिविवधकायदे
विनयमकरण्यातआलेआहेत. यामध्येसवार्तमुख्यकायदाम्हणजे Representation of 

Peoples Act, 1950. याबरोबरच������������ & ����-��������������������� 
���, 1952, ��� �&� �������������� �� ������ ���, 1957, ������� ����������� 
�����, 1961, ������������ �� �������� �����, 1960, ��� �&� ������� �� 
��������� �����, 1965 ��� ����&� ������������ �� �������� �����, 1966 ��� 

                                                       
113http://eci.gov.in 
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��� ������������ ��� ���������������� ������������� 1974 

हेहीकायदेिनवडणकूआयोगाचेकामकाजकसेव्हावेयािवषयीसांगतात.  

रचना 

िनवडणूकआयुक्त 

सिंवधानानुसारिनवडणकूआयोगातएकिकंवाअिधकिनवडणूकआयकु्तअसूशकतात. 
राष्टर्पतीमुख्यिनवडणूकआयकु्तवइतरसहाय्यकिनवडणकूआयकु्तांचीनेमणूककरतो. 
१९५०पासून१९८९पयर्ंतिनवडणकूआयोगहेएक-सदःयीयमंडळहोते. 
१९८९मध्येमाऽिनवडणुकांचावाढलेलाभारलक्षातघेऊनदोनअितिरक्तिनवडणूकआयकु्तांचीनेमणूकराष्टर्प
तींनीकेली. 
मुख्यिनवडणूकआयकु्तआिणइतरदोनआयकु्तिनवडणूकआयकु्तयांचािनवडणकूआयोगबनला. 
यामध्येमुख्यिनवडणूकआयकु्तवइतरआयकु्तांमध्येमतभेदअसल्यासिनवडणकूआयोगाचेिनणर्यबहुमता
नेघेतलेजातात. 
सध्यािनवडणकूआयोगातमुख्यिनवडणूकआयकु्तआिणदोनसहाय्यकिनवडणकूआयकु्तआहेत.  

नेमणुकीपासून६वषेर्िकंवा६५वषेर्वययापैकीजेआधीयेईलतेवढीिनवडणूकआयकु्तांचीमुदतअसते. 

िदल्लीयेथीलिनवडणकूआयोगाच्यासिचवालयात३५०अिधकारीवकमर्चारीिनवडणकूआयोगा
च्याहाताखालीकामकरतात.114वआयोगानेघेतलेल्यािनणर्यांचीअमंलबजावणीकरण्याचेकामकरतात.   

िनवडणूकआयुक्ताचादजार् 

िनवडणकूआयोगाचेअनन्यसाधारणमहत्वलक्षातघेऊनिनवडणूकआयुक्तांनािवशेषदजार्असतो. 
िनवडणकूआयकु्तांनासवोर्च्चन्यायालयाच्यान्यायाधीशांूमाणेवेतन, 
भते्तवइतरशासकीयसोयीसुिवधािमळतात.115 

िनवडणूकआयुक्तासपदावरूनकाढूनटाकणे 

िनवडणकूआयकु्तासमुदतीपूवीर्चकाढूनटाकण्याचीूिबयासवोर्च्चन्यायालयाच्यान्यायाधीशास
काढूनटाकण्याइतकीचिकचकटवकठीणअसते. 
िनवडणकूआयकु्तानेअयोग्यविनयमबाह्यवतर्नकेलेअसल्यासतेूथमःवतऽंचौकशीसिमतीमाफर् तिसद्ध

                                                       
114http://eci.gov.in/eci_main/right‐to‐information/PN_10102005.pdf 
115(Conditions of Service) Rules, 1992 
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व्हावेलागते. 
तसेतेिसद्धझाल्यासससंदेच्यादोन्हीसभागहृातठरावमांडलाजातोविकमानदोनततृीयांशबहुमतिमळाल्या
सचिनवडणूकआयकु्तालापदावरूनबाजूलासारण्यातयेते. 

िनवडणकुीचीूिबयाअिधकािधकःवच्छ, 
पारदशीर्आिणसरकारीहःतक्षेपापासूनदरूराहावीम्हणूनसंिवधानानेिनवडणूकआयोगालािदलेलेहेखाससरं
क्षणआहे. आिणयादृष्टीनेिनवडणूकआयोगाचेमहत्वहेन्यायव्यवःथेूमाणेअसते.  

िनवडणूकआयोगवराजकीयपक्ष 

राजकीयपक्षःथापनकेल्यावरिनवडणुकालढवण्यासाठी‘राजकीयपक्ष’म्हणनूिनवडणूकआयो
गाकडेनोंदणीकरणेअपेिक्षतअसते. 
राजकीयपक्षम्हणूननोंदणीकेल्यावरपक्षाचेआिथर्कव्यवहारपक्षाअतंगर्तलोकशाहीयाकडेिनवडणकूआयो
गलक्षठेवते. राजकीयपक्षम्हणूननोंदणीझालेल्यापक्षांनािवशेषदजार्िमळतो. 
िनवडणकुांच्यावेळीउमेदवारांनािनवडणूकिचन्हवाटपकरतानाूथमनोंदणीकृतराजकीयपक्षांच्याउमेदवा
रांनाूाधान्यदेण्यातयेतेवनतंरचअपक्षउमेदवारांनािचन्हदेण्यातयेते.116 

िनवडणकूआयोगनोंदणीकृतपक्षांनाकाहीिनयमांची117पूतर्ताकेल्यावर 
‘राष्टर्ीयपक्ष’िकंवा‘राज्यःतरीय’पक्षअशीमान्यतादेतो. 
राष्टर्ीयपक्षाचेिनवडणूकिचन्हदेशातीलइतरकोणताहीराजकीयपक्षवाअपक्षउमेदवारकोणत्याचिनवडणुकी
तवापरूशकतनाही. राज्यःतरीयपक्षांच्याबाबतीतहेचराज्यपातळीवरलागूहोते.  

िनवडणूकूिबया 

िनवडणकूआयोगासिनवडणुकांबाबतअिंतमिनणर्यघेण्याचेअिधकारअसतात. 
त्यादृष्टीनेिनवडणकूआयोगहाजसािनवडणकुांचाआयोजकअसतोतसेचआयोगावरवादांमध्येिनवाडाकर
ण्याचीन्यायालयीनजबाबदारी (Quasi-judicial) पणअसते.  

िनवडणकुीच्याकाळातिनवडणकूजाहीरझाल्यापासूनतेअिंतमिनणर्यलागेपयर्ंतसवरू् िबयािनवड
णूकआयोगाच्यादेखरेखीखालीहोतअसते. 
िनवडणकूआयोगाच्याकायमःवरूपीअसणाढयाकमर्चाढयांिशवायमोठ्याूमाणातमनुं यबळाचीआवँय
कतािनवडणूकआयोगालािनवडणुकीदरम्यानलागते. Representation of Peoples Act 
1950 

                                                       
116the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 
117http://eci.nic.in/eci_main1/RegisterationPoliticalParties.aspx 
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च्याकलम१५९नसुारिनवडणुकीसाठीिनवडणूकआयोगालाआवँयकिततकेकमर्चारीउपलब्धकरूनदेणेही
राष्टर्पती (कें िसरकार), राज्यपाल (राज्यसरकार) 
आिणूत्येकःथािनकःवराज्यसःंथेचीजबाबदारीआहे.  

शासकीयअिधकारीवगर्आिणशासकीयशाळांचेिशक्षकयांच्यामाध्यमातूनहीगरजभागवलीजाते. 
िनवडणकुीदरम्यानिनवडणूकआयोगाच्यासूचनावआदेशयाकायमःवरूपीनसणाढयाकमर्चाढयांनाबंधन
कारकअसतात.118त्याचेपालननझाल्याससंबंिधतकमर्चाढयाचेसेवेतूनिनलंबनहोऊशकते.119 

लोकसभािनवडणूकहीिनवडणकूआयोगाच्यादृष्टीनेसवार्तमोठीजबाबदारीअसते. 
२००९सालीझालेल्यालोकसभािनवडणकुीतदेशातीलएकूणमतदारांचीसंख्याहोती७१,६९,१८५,१०१. 
याचिनवडणुकीत८,३४,९१९मतदानकें िेउभारण्यातआलीहोती. 
यािनवडणुकीतजवळजवळ५०लाखकमर्चारीिनवडणूकआयोगाच्यादेखरेखीखालीकामकरतहोते. 
यामध्येसरुक्षाकमर्चारी (पोलीस, िनमलंकरीजवानइ.) अतंभूर्तनाही.  

मतदानयंऽे 

१९९८च्यामध्यूदेश, िदल्ली, 
राजःथानयाराज्यांच्यािनवडणुकीतूायोिगकतत्वावरसवार्तपिहल्यांदामतपिऽकेच्याऐवजीमतदानयऽें
वापरण्यातआली. त्यानतंर२००४च्यालोकसभािनवडणकुीतहीयऽेंवापरण्यातआली.  

मतदानयऽंांमळेुमतपिऽकाछापणे, त्याबाबतचीइतरःटेशनरी, मतपेट्या, त्यांचीवाहतूक, 
मतमोजणी, यासगळ्याच्याखचार्तूचंडमोठ्याूमाणातकपातझाली. 
तसेचमतदानाचावेगहीवाढला. 
वाढत्यालोकसखं्येच्यादृष्टीनेअनेकमतदानकें िेउभारणेआिणएकूणचमतदानूिबयासुटसटुीतकरणेया
ःतहीमतदानयंऽांचावापरउपयुक्तठरलाआहे.  

िनवडणकुांमध्येमतदानयऽंांमध्येफेरफारहोतअसल्याचीतबारनेहमीचऐकण्यातयेते. 
पणिनवडणूकआयोगाच्यादाव्यानसुारमतदानयऽंांमध्येफेरफारहोणेशक्यनाही. 
यऽंातीलमायबोिचपसीलकेलेलीअसते. वत्यावरनव्यानेूोमािमगंकरणेसोपेनाही. 

                                                       
118ELECTION COMMISSION OF INDIA, vs. STATE BANK OF INDIA,  the Supreme Court has made it 
abundantly clear that the services of those government servants who are appointed to public 
services and posts under the Central or State Governments as well as those who are employees 
of the local authorities will have to be made available forthe purpose of election and any such 
government servant or employee of the local authority who shall defy therequisition, may receive 
suitable punishment.(http://righttoeducation.in/why-not-disallow-election-duties-teachers-they-take-

away-lot-teacher-time) 
119http://ibnlive.in.com/news/teacher‐suspended‐for‐refusing‐poll‐duty/148049‐37.html 
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िशवायमतदानयऽेंहीसावर्जिनकके्षऽातील(public sector) ‘भारतइलेक्शोिनक्सिलिमटेड, 
बंगळूरू’आिण‘इलेक्शोिनककॉपोर्रेशनऑफइंिडया, हैिाबाद’यादोनकंपन्याबनवतात.  

आचारसिंहता120 

आचारसिंहताहीिनवडणुकीच्यावेळीउमेदवारवराजकीयपक्षयांच्यादृष्टीनेमहत्वाचीगोष्टअसते. 
िनवडणकुीच्याआधीच्याकाळातिनवडणूकआयोगआचारसिंहतालागूकरतो. 
आचारसिंहतायाचाअथर्िनवडणकुीच्याकालखंडातराजकीयपक्षआिणिनवडणकुीलाउभेउमेदवारयांनीकसे
वागावेयािवषयीचेिनयम. 
िनवडणकुाभयमुक्तआिणन्याय्यवातावरणातपारपडाव्यातयासाठीिनवडणूकआयोगआचारसंिहतालागू
करतअसतो. ज्यािदवशीिनवडणुकीचीअिधकृतघोषणाहोतेत्यािदवसापासनूआचारसिंहतालागूहोते. 

िनवडणकुीदरम्यानिनवडणूकआयोगउमेदवारांवरआिणराजकीयपक्षांवरनजरठेवतोआिणआचा
रसंिहतेचेउल्लघंनझालेआहेअसेिदसल्यासदोषींवरकारवाईकरूशकतो. 
तशीकारवाईकरण्याचेपूणर्अिधकार (Quasi Judicial) िनवडणूकआयोगालाअसतात. 
२००९च्यालोकसभािनवडणकुीतिनवडणुकीवरबारकाईनेलक्षठेवण्यासाठीदेशभरात७४,७२९िव्हडीओिच
ऽीकरणकरणारेकमर्चारीनेमलेहोते. यािशवाय४०,५९९िडिजटलकॅमेरेवापरण्यातआले.121 

 

 

 

 

 

                                                       
120http://eci.nic.in/eci_main/faq/faq_mcc.pdf 
121http://eci.nic.in/eci_main/archiveofge2009/Stats/VOLI/24_KeyHighlights.pdf 
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राज्यिनवडणूकआयोग 

ज्याूमाणेकें िीयिनवडणूकआयोगहीएकघटनात्मकसःंथाआहेत्याचूमाणेराज्यिनवडणूकआ
योगहीघटनेनेतयारझालेलीसःंथाआहे. 
राज्यातीलसवर्ःथािनकःवराज्यसःंथांच्यािनवडणकुाघेणेहीराज्यिनवडणूकआयोगाचीजबाबदारीअसते
. महाराष्टर्ातीलसवर्महानगरपािलका, नगरपािलका, नगरपंचायत, मामपंचायत, 
पंचायतसिमती, िजल्हापिरषदयांच्यािनवडणकुाराज्यिनवडणकूआयोगघेतो. 
सदरिनवडणकुासबंंिधतसंःथेचीमुदतसंपण्यापूवीर्घेणेबंधनकारकअसते.  

घटनात्मकदजार् 

१९९२मध्येघटनादरुुःतीकरण्यातआली. 
वत्यातःथािनकःवराज्यसःंथांनाघटनात्मकदजार्देण्यातआला. 
यादरुुःतीनसुारघटनेतनव्यानेघालण्यातआलेल्याकलम२४३केयातरतुदीनुसारराज्यिनवडणूकआयोगा
चीःथापनाझाली.  

रचना 

राज्यिनवडणूकआयुक्त 

राज्यिनवडणूकआयकु्ताचीनेमणूकराज्याचाराज्यपालकरतो. 
राज्यिनवडणूकआयकु्ताबाबतचेिनयमकें िीयिनवडणूकआयकु्ताूमाणेचअसतात.  

महाराष्टर्राज्यिनवडणकूआयोगाचेमुख्यकायार्लयमुंबईमध्येअसूनतेथे८१कमर्चारीकामकरतात.122 

राज्यिनवडणूकआयुक्ताचादजार् 

राज्यिनवडणूकआयकु्ताचादजार्हाउच्चन्यायालयाच्यान्यायाधीशाूमाणेअसतो. 
त्यानसुारचत्यालावेतनवभते्तिदलेजातात. 
त्याचूमाणेउच्चन्यायालयाच्यान्यायाधीशालािमळणाढयाशासकीयसोयीसिुवधाराज्यिनवडणूकआयु
क्तालािमळतात.  

                                                       
122http://www.mahasec.com/marathi/html/secadmin_23153139_Mahiticha%20Adhikar%202005.pdf 
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राज्यिनवडणूकआयुक्तासपदावरूनकाढूनटाकण े

राज्यापालासराज्यिनवडणूकआयुक्तालापदावरिनयकु्तकरण्याचाअिधकारअसलातरीकाढूनटाका
यचामाऽअिधकारनाही. 
एखाद्याउच्चन्यायालयाच्यान्यायाधीशासकाढूनटाकण्यासाठीजीपद्धतअवलबंलीजातेतीचपद्धतराज्यिन
वडणूकआयुक्तांनापदावरूनकाढूनटाकण्यासाठीअवलंबणेबंधनकारकआहे.  

राज्यिनवडणूकआयोगाचीकतर्व्ये 

राज्यिनवडणूकआयोगाचीकतर्व्येहीकें दीयिनवडणूकआयोगाूमाणेचअसतात. 
मतदारयाद्याबनवणे, भयमुक्तवन्याय्यिनवडणुकाघेणे, आचारसिंहतेचीअमंलबजावणी, 
िनवडणकूसंदभार्तवादांमध्येिनवडादेणेइ.  

यासाठीआवँयककमर्चारीवगर्उपलब्धकरूनदेणेहेराज्यापालाचेम्हणजेचपयार्यानेराज्यसरकार
चेकामअसते. 
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िनयोजनआयोग 
िनयोजन आयोगाची सुरुवात पंिडत जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुढाकाराने झाली. 

भारताच्या सवर्समावेशक आिथर्क िवकासासाठी दीघर्कालीन िनयोजनाची आवँयकता 
असल्याचे लक्षात घेऊन िनयोजन आयोगाची कें ि सरकारच्या ठरावाद्वारे माचर् १९५० 
मध्ये ःथापना करण्यात आली. पंतूधान हेच िनयोजन आयोगाचे पदिसद्ध अध्यक्ष 
असतात. अथर्, िशक्षण, शेती अशा िवषयांतले तज्ञ िनयोजन आयोगावर िनयुक्त केले 
जातात. पंतूधानच अध्यक्ष असल्याने सुरुवातीपासूनच िनयोजन आयोगाला महत्व 
ूाप्त झाले.  

िनयोजनआयोगाचीकामे123 

िनयोजनआयोगाचीकामेपुढीलूमाणेठरवण्यातआलेलीआहेत-  

१) देशातीलसाधनसाममी, भांडवलआिणमनुं यबळयांचाआढावाघेणे. 
देशालाआवँयकअशायागोष्टींमध्येवाढकशीकरतायेईलयाशक्यतांचािवचारकरणे. 

२) देशातीलस्तर्ोतांचाूभावीवापरहोण्याच्यादृष्टीनेिनयोजनकरणे. 
(वािषर्कवपंचवािषर्कयोजनातयारकरणे.) 

३) ूाधान्यबमठरवूनउपलब्धस्तर्ोतांचावापरकसाआिणकोणत्याटप्प्यांतकरायचायाचेिनयोजनकरणे. 
४) योजनांच्याूभावीअमंलबजावणीसाठीआवँयकअसेसामािजकराजकीयबदलसचुवणे. 

तसेचआिथर्कूगतीलाबाधाआणणाढयाघटकांचाशोधघेणे.  
५) केलेल्यािनयोजनाच्यायशःवीअमंलबजावणीसाठीआवँयकयऽंणेचेःवरूपठरवणे. 
६) अमंलबजावणीदरम्यानूत्येकटप्प्यावरमलू्यांकनकरणे, आिणआवँयकताअसल्यासबदल, 

सुधारणासुचवणे. 
७) कें िअथवाराज्यसरकारनेसुचवल्यासिकंवाआिथर्कपिरिःथतीपाहताआयोगासगरजवाटल्यास, 

िनयोजनाच्याअमंलबजावणीतमध्यावधीबदलसचुवणे.  

                                                       
123http://planningcommission.nic.in/aboutus/history/ref_man03032011.pdf 
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िनयोजनआयोगाचीरचना124 

याआधीचउल्लेखकेल्यानुसारपंतूधानिनयोजनआयोगाचेअध्यक्षअसतो. 
त्याचबरोबरउपाध्यक्षआिणइतरसदःयिनयोजनआयोगावरनेमलेजातात. यामध्येिशक्षण, अथर्, 
शेतीयािवषयांतलेतज्ञआिणमहत्वाचेमंऽीअसतात. सध्यािनयोजनआयोगात१६सदःयआहेत. 
त्यातकिपलिसब्बल, शरदपवार, एसएमकृंणायांसारखेमंऽीआहेततसेचूा. अिभजीतसेन, 
ूा.नरेंिजाधवयांसारख्यातज्ञांचासमावेशआहे.  

तसेचिनयोजनआयोगाचेिवषयांनुसार (शेती, िशक्षणइ.), 
राज्यांनसुारवेगवेगळेिवभागआहेत. 
िवभागवारिनयोजनकरूनत्यासगळ्याचािमळूनएकआराखडाबनतो. आिणमगअिंतमयोजना 
(पंचवािषर्क/वािषर्क) बनिवलीजाते.  

िनयोजनआयोगआिणनैशनलडेव्हलपमेंटकौिन्सल (NDC) 

िनयोजनआयोगाचेसवर्सदःय, 
पंतूधानआिणदेशातीलसवर्राज्यांचेमखु्यमंऽीयांचीिमळूननशैनलडेव्हलपमेंटकौिन्सल (NDC) 

म्हणजेचराष्टर्ीयिवकासपिरषदबनते. 
िनयोजनआयोगाच्यारचनेवरआिणकामाबद्दलतेएकससंदेलाजबाबदारनसणारेअसेसमांतरमिंऽमडंळ 
(Supre Cabinet) असल्याचीिटकाकरण्यातयेतअसे.  

“भारतासारख्यादेशात‘सघंराज्य’पद्धतीआहेआिणराज्यांनाकाहीूमाणातःवायत्तताआहे, 
आिणम्हणूनचराष्टर्ीयपातळीवरच्यायोजनाबनवतानाआिणत्यांचीअमंलबजावणीकरण्याच्याूिबयेतरा
ष्टर्ीयिवकासआयोगाचीआवँयकताआहे” 
असेिनयोजनआयोगानेपिहल्यापंचवािषर्कयोजनेद्वारेसचुवले. 
त्यानसुार६ऑगःट१९५२125रोजीराष्टर्ीयिवकासपिरषदेचीःथापनाझाली. 

राष्टर्ीयिवकासपिरषदेची (NDC)चीकामे-  

१) राष्टर्ीययोजनांचाआढावाघेणे. 
२) राष्टर्ीयिवकासावरपिरणामकरणाढयासामािजकवआिथर्कधोरणांचािवचारकरणे.  

                                                       
124http://planningcommission.nic.in/aboutus/history/ref_man03032011.pdf 
125http://www.preservearticles.com/2011092714181/brief‐notes‐on‐the‐national‐development‐council‐of‐
india.html 
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३) राष्टर्ीययोजनांच्याउिद्दष्टपूतीर्साठीआवँयकउपाययोजनासुचवणे, तसेचलोकसहभागवाढावा, 
ूशाकीयसेवासुधाराव्यायादृष्टीनेउपायसुचवणे.  

४) वािषर्क- पंचवािषर्कयोजनाबनवण्यासाठीिनयोजनआयोगालाकाहीमागर्दशर्कतत्वेसचुवणे.  
५) िनयोजनआयोगानेबनवलेल्यायोजनांचािवचारकरणे, त्यासआवँयकताअसल्यासबदलकरून/ 

नकरूनमंजुरीदेणे.  
६) योजनांचावेळोवेळीआढावाघेऊनत्यातआवँयकअसल्याससधुारणासचुवणे.  

िनयोजनआयोगापेक्षाहीिकतीतरीअिधकमहत्वराष्टर्ीयिवकासपिरषदेलाआलेआहे. 
कारणतीदेशातीलिनयोजनाबाबतकोणताहीिनणर्यघेणारीसवोर्च्चयंऽणाबनलीआहे. 
ितचेिनणर्यसवार्ंवरकायदेशीरदृंट्याबंधनकारकनसतात. पणतरीहीराज्यांचेमखु्यमंऽी, 
पंतूधानआिणिनयोजनआयोगाचेसदःयअशांचीबनलेलीहीपिरषदअसल्यानेितचेिनणर्यडावललेजातना
हीत. 

िनयोजनआयोगआिणकें ि-राज्यसंबधं 

NDC मध्येराज्यांचेमखु्यमंऽीअसल्याने, 
आिणतेचराष्टर्ीययोजनांनामान्यतादेतअसल्यानेभारताच्या‘संघराज्य’पद्धतीलाधक्कालागतनाहीअसा
यिुक्तवादअनेकदाकेलाजातो. 
माऽिनयोजनआयोगामाफर् तकें िसरकारराज्यसरकारांवरअकुंशठेवतेअशीिटकाहीअनेकदाकेलीजाते.  

सिंवधानातकें िसरकार, 
राज्यसरकारआिणदोघांनीहीसयंकु्तपणेउचलायचीजबाबदारीअशावेगवेगळ्यािवषयांच्यातीनयाद्यािदले
ल्याआहेत.126याचाअथर्जेिवषयकेवळआिणकेवळराज्यसरकारांच्यायादीतआहेतत्याबाबतकें िसरकारने
कायदेकरणे, 
धोरणठरवणेअपेिक्षतनसतानाहीकें िीयिनयोजनआयोगाच्यापिहल्यापंचवािषर्कयोजनेतील७०% 
खचर्हाराज्यसरकारांच्यायादीतीलिवषयांवरकरण्यातआला. 
तरदसुढयायोजनेच्यावेळीहाखचर्जवळजवळ६५% होता.  

एखाद्याराज्यसरकारचेविनयोजनआयोगाचेमतभेदअसतीलतरीहीसिंवधािनकदृंट्याकें िसरकार
/ िनयोजनआयोगराज्यसरकारलाआपल्यालाहवीतशीभूिमकाघेण्यासभागपाडूशकतनाही. 
माऽतरीहीसामान्यतःराज्यसरकारेिनयोजनआयोगाच्यािवरोधातआजवरगेलेलीनाहीतयाचीदोनकारणे
आहेत- एकम्हणजेकें िाूमाणेचबहुतांशराज्यातहीअनेकवषेर्कॉमेंसचीसत्ताहोती. 

                                                       
126संिवधानातील ७ वी सूची. 



  शासन व्यवःथा  163 

 

आिणदसुरेमहत्वाचेकारणम्हणजेतसेकेलेअसतेतरकें िसरकारकडूनयेणाराूचंडिनधीत्याराज्यालाउपल
ब्धहोऊशकलानसता.  

सरुुवातीपासूनचिनयोजनआयोगानेसपंूणर्देशासाठीसवर्समावेशकआिणएकसमानयोजनाबनव
ण्याचेउिद्दष्टठेवल्यानेअनेकदाूादेिशकवेगळेपण, वैिशंट्येयाकडेदलुर्क्षझाले. 
यामळेुहीयोजनांच्याअमंलबजावणीमध्येऽुटीरािहल्या.  

सरकारीयाकिमशन 

कें िसरकारने१९८३सालीकें ि-
राज्यसबंंधातअभ्यासकरूनउपायसुचवण्यासाठीसवोर्च्चन्यायालयाचेिनवतृ्तन्यायाधीशरािजंदरिसगंसर
कारीयायांच्याअध्यक्षतेखालीएककिमशनतयारकेले. 
१९८८सालीयाकिमशननेएक१६००पानीअहवालसादरकेलाज्यात२४७सुधारणासुचवण्यातआल्याहोत्या. 
याअहवालातीलूकरणब. १०हेआिथर्कसंबंधवूकरणब. ११हेआिथर्क-
सामािजकिनयोजनयािवषयावरहोते.  

सरकारीयाकिमशननेआिथर्किनयोजनवाआिथर्कसंबधंांबाबतपुढीलूमाणेसचूनाकेल्या-  

१) िनयोजनाचीूिबयाअिधकािधकराज्यसरकारांनासहभागीकरूनघेणारीव्हावी. 
सरकारातीलसवर्पातळ्यांवरिनयोजनाचीूिबयाराबवावी. त्यांच्यामतांनामहत्वद्यावे. 
असेकेल्यासिनयोजनआयोगामाफर् तकें िसरकारवचर्ःवगाजवतेआहेहीसमजूतकमीकरतायेऊशकते. 
मोठ्यागुंतवणकुीपूवीर्िनयोजनआयोगाशीसल्लामसलतकरावी. 

२) िनयोजनआयोगाचेकामअिधकपिरणामकारककरण्यासाठीकेवळतज्ञलोकांचीचिनयकु्तीकरण्यातयावी. 
तसेचिनयुक्तीलािविशष्टकालमयार्दाअसावी. िनयोजनआयोगाचाउपाध्यक्षहाअितशयतज्ञअसावा. 
तसेचतोराजकीयनसावा.  

३) कें िानेसरुुकेलेल्यायोजनायाकमीतकमीअसाव्यात.  
४) राज्यसरकारच्यायादीतीलिवषयातकें िसरकारचेयोगदानहेकमीतकमीअसावेवत्यांचीभिमकाहीदयु्यमअ

सावी.  
५) कें िपातळीवरआहेत्यानसुारचराज्यपातळीवरहीिनयोजनआयोगाचीःथापनाकरावी. 

मुख्यमंऽीयािनयोजनआयोगाचाअध्यक्षअसावा.  
६) िजल्हािनयोजनमंडळांचािनयोजनातीलसहभागबंधनकारकअसावा.  

माऽसरकारीयाकिमशनच्याअनेकसूचनाअमंलातआणल्यागेल्यानाहीत.  
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राज्यातिनयोजनआयोग 

महाराष्टर्राज्यामध्येआजराज्यःतरावरीलिनयोजनासाठी२सःंथाकायर्रतआहेत. 

अथर्वसांिख्यकीसंचालनालय (MahaDES)127 

अथर् व सांिख्यकी संचालनालय ही राज्य शासनाची ूमुख सांिख्यकीय संःथा म्हणून 
कायर्रत असून सचंालनालयास राज्यातील सांिख्यकीय बाबींसाठी "नोडल एजन्सी " म्हणून 
घोिषत करण्यात आले आहे. सांिख्यकीय बाबींसबंंधी राज्य आिण कें ि सरकार मधील दवुा 
म्हणनूही हे संचालनालय काम पाहते. 

त्यांचे ध्येय Ôपरीणामकारक व कायर्क्षम िनणर्य घेण्याकरीता सक्षम यंऽणेची उभारणीÕ 
असे सांगतात. 

महाराष्टर्शासनाचािनयोजनिवभाग128 

हा िवभाग महाराष्टर् राज्याचा आिथर्क िनयोजनाचा आराखडा, िजल्हा िनयोजन िवकास 
कायर्बम यासाठी लागणाढया िनधीचा आराखडा, राज्यपालांच्या आदेशान्वये ःथापन करण्यात 
आलेली वैधािनक िवकास मंडळे यासाठी लागणारी तरतूद, राज्य िनयोजन मंडळाच्या 
आःथापनेिवषयक बाबी. िनयोजन िवभागाच्या अिधनःत असलेल्या योजनांतगर्त बाबींसाठी 
तरतूद करणे व त्या िवतिरत करणे व त्यांचे पयर्वेक्षण करणे हे या िवभागाचे काम आहे. 

  

                                                       
127अथर् व सांिख्यकी संचालनालय http://mahades.maharashtra.gov.in/language.do?hl=mr 
128http://plan.maharashtra.gov.in/Sitemap/plan/pdf/OBJECTIVE.pdf 
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मलू्यांकन 
सुशासानाचेघटकयाूकरणातआपणअशी काही उदाहरणे बिघतली ज्यांमुळे शासनव्यवःथा 
अिधक सक्षम होण्यासाठी मदत होईल. पण ूत्यक्षात काही बदल झाला आहे का? तो 
कसा? िकती?याची मोजणी जर झाली तरच आपण आपली व्यवःथा ही अिधक ूभावी 
बनवू शकू ! आिण म्हणूनच मूल्यांकन..  
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शासनव्यवःथेचेमूल्यांकन 
आपणराजकारणाची सुरवात या 

ूकरणातशासनव्यवःथांचामूळउदे्दशआिणसुशासनकशालाम्हणायचेहेपािहलेआहे. 
त्यामध्येआपणअसेम्हटलेहोतेकीअिधकपिरणामकारकताआिणकायर्क्षमतायादोनअसल्यातरतेशास
नहेचांगलेशासनअसते. पण, ते पिरणामकारक आहे की नाही हे कसे ठरवायचे? ते ठरवायचे 
पिरक्षणाने. आत्तापयर्ंत सुचवलेल्या सवर् उपाययोजना ूत्यक्षात आमलात आल्या तरी िटकाऊ 
होणार नाहीत जोवर ूभावी परीक्षण होणार नाही, व्यवःथेचे मूल्यांकन केले जाणार नाही. 
आिण याच दृष्टीने हा भाग अितशय महत्वाचा आहे.    

मूल्यांकनकशासाठी? 

आपल्या शासनव्यवःथेमध्ये एखाद्या व्यवःथेचा िकंवा कोणत्याही शासकीय सःंथेचा  
ूमखु उदे्दश हे ठरिवलेल्या योजनेूमाणे नागिरकांपयर्ंत सोयी-सिुवधा पुरवल्या जाणे हा आहे. 
शासन योग्य ूकारे काम करते आहे का? एखाद्या व्यवःथेमध्ये काही ऽुटी नाहीत ना? ज्या 
हेतूने ही व्यवःथा िनमार्ण करण्यात आली होती, तो हेतू साध्य होतो आहे ना? या आिण अशा 
अनेक ूश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी मुख्यत: या व्यवःथांचे मूल्यांकन व्हायला हवे. 

मोजणी महत्त्वाची 

कोणत्याही कामाची पिरणामकारकता तपासनू पाहण्यासाठी आपल्या आधी हातात काय 
आहे? हे जाणून घेणे, ते मोजून घेणे अितशय महत्त्वाचे काम आहे. म्हणजेच आपल्याला 
कुठपयर्ंत पोहचायचे आहे ते कळू शकेल. यासाठी कामाच्या अवलोकानाच्या िकंवा पिरक्षणाच्या 
३ ूकारच्या पायढया आपल्याला समजनू घ्यायला हव्यात. या तीन पायढयांना मूल्यांकनाच्या 
तीन पायढया असे म्हणता येईल. 

आपण ूत्येक पायरी काय सांगते हे समजनू घेऊया. 

िनयोजन 

कोणत्याही नव्या कामाची, योजनेची सुरवात करताना यामधून आपल्याला काय साध्य 
करायचे आहेत हे ःपष्ट करायला हवे. त्यामळेुच एखाद्या योजनेचे अवलोकन करताना िकंवा 
तपासणी करताना ती योजना िकंवा ूकल्प कोणत्या पायरीवर आहे हे पटकन लक्षात येईल. 
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योग्य िनयोजनामुळे मुळात त्या ूकल्पाला िकती वेळ लागणार आहे, त्याला िकती पैसा-
मनुंयबळ लागणार आहे, हा ूकल्प पूणर् व्हायला जर काही कारणाने उशीर झाला तर या 
खचार्मध्ये िकती वाढ होणार आहे या सारख्या अनेक ूश्नांची उत्तरे आपल्याला या पिहल्याच 
पायरीमध्ये िमळू शकतील. या िनयोजनामळेु एखाद्या ूकल्पाचे अवलोकन वेळोवेळी 
करण्यासाठी उपयोग होतो. 

तपासणी 

िनयोजनानंतरची महत्त्वाची पायरी म्हणजे तपासणी. एकदा तो ूकल्प सरुु झाला की 
तपासणीतून आपल्याला आपली योजना िकंवा उपबम िनयोिजत रचनेनसुार काम करतो आहे 
की नाही हे लक्षात येते. जर तो ूकल्प काम करत नसेल तर आपल्याला त्याला योग्य त्या 
िदशेने नेण्यासाठी पुरेसा वेळ िमळतो. अनेक वेळा एखादी चकू कळण्यासाठी खूप उशीर झाला 
तर त्याचा काही उपयोग नसतो. कारण त्या चकुीपायी पैसा आिण ौम वाया गेले असतात. 
याही पेक्षा जाःत पैसा आिण ौम ती चूक सुधारण्यासाठी जातात.या ऽुटी वेळेत लक्षात याव्या 
आिण आपली योजना िकंवा ूकल्प योग्य मागार्वर जावी यासाठी ही पायरी सवार्त महत्त्वाची.  
महाराष्टर्ातल्या अनेक ूकल्पांबद्दल आपल्याला असे िदसनू येते की योग्य वेळेला ही तपासणी 
न झाल्यामुळेपैशाचा आिण ौमाचा अपव्यय तर झालाच आहे पण िनयोिजत काम न 
झाल्यामुळे लोकांनाही बरेच हाल सहन करावे लागले आहेत. 

आपल्याला यामध्ये महाराष्टर्ात झालेल्या िसंचन घोटाळ्याच्या उदाहरणावरून या 
तपासणीचे महत्त्व लक्षात येईल. जर काही गरै ूकार लवकर लक्षात आले असते तर त्यावर 
उपाययोजना योग्य वेळी करता आल्या असत्या. 

पिरक्षण 

ही पायरी,एखादी योजना सपंल्यावर त्याने काय हाताला लागले हे बघण्यासाठी 
आवँयक आहे. योजना आपण ठरवलेल्या घटकांपयर्ंत पोहच ूशकली का? या योजनेचे फायदे 
काय आिण तोटे काय. पुढे जर अशाूकारची योजना पुन्हा राबवायची असेल तर त्यात 
कोणत्या ूकारच्या सुधारणा करण्याची गरज आहे? ही व अशा ूकारची मािहती या पायरीतून 
िमळू शकते.   

याचा सवार्त जाःत उपयोग पुढे सुधारणा करण्यासाठी होऊ शकतो. 
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हेकसंकरायचं? 

ही व्यवःथा राज्य सरकारच्या आिण ःथािनक ःवराज्य संःथांच्या कामाची कायर्क्षमता 
वाढवण ंही असणार आहे. वरील ३ पायढया आपण पािहल्या. या तीनही पायढया जेव्हा एका 
पाठोपाठ एक अशा वापरल्या जातात तेव्हाच एखाद्या योजनेचे िकंवा ूकल्पाचे यशःवी 
मलू्यमापन होऊ शकते. महाराष्टर्ामध्ये राज्यःतरीय िकंवा ःथािनक ःवराज्य सःंथांमधल्या 
योजनांचे मूल्यमापन करायचे असेल तर त्यासाठी कसा िवचार करायला हवा हे पुढे मांडले 
आहे.  

राज्यसरकारच्या योजनांचे मूल्यमापन 

राज्य सरकारच्या सवर् खात्यांमध्ये अनेक ूकारच्या योजना राबवल्या जात असतात. 
या सवर् योजनांचे एकिऽत मूल्यांकन करणे ही गोष्ट खूप साधी सोपी नाही. त्यासाठी 
मुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली ःवतंऽ खाते असावे. यामळेु सवर् कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी 
कमीतकमी अडचणी येतील. राज्य ःतरावरचे हे खातं ूत्यक्षात मूल्यमापनाचे काम करणार 
नाही. हे खाते ूत्येक खात्याच्या कारभारावर देखरेख ठेवेल. या खात्याचा हेतू ॅष्टाचार बाहेर 
काढायचा हा नसून आपल्या कामाची कायर्क्षमता वाढवणे हा आहे. त्यामुळे ही व्यवःथा ही 
सत्ताधारी पक्षानेच बसवणे गरजेचे आहे.  

ूत्येकखात्याचेमलू्यमापन 

ूत्यक्ष मलू्यमापनासाठी ूत्येक खात्यामध्ये, मूल्यमापनासाठी वेगळे मनुंयबळ नेमले 
जावे. त्यासाठी अथर्संकल्पात तशी तरतूदही करावी लागेल. या सिमतींनी मलू्यमापन केलेले 
सवर् अहवाल हे ताबडतोब सवार्ंसाठी खुले असावेत. 

मूल्यमापनसिमती 

ूत्येक खात्यामधल्या या Ôमलू्यमापन सिमतीÕमध्ये सबंंिधत िवषयांमधले तज्ञ, 
ूशासानातले अिधकारी, ही योजना िजथे राबवण्यात येणार आहे त्या के्षऽामधले ूशासकीय 
अिधकारी, आिण याच बरोबर िवरोधी पक्षामधला एक आमदारही असावा. या सिमतीने त्या 
खात्याच्या ूत्येक योजनेचे मलू्यमापन करणे आवँयक आहे. 

ःथािनक ःवराज्य संःथांचे ःवत:चेमूल्यमापन 

आपण आपल्या आधीच्या ूकरणांमध्ये पािहल्याूमाणे ःथािनक ःवराज्य सःंथांना 
आपापले कायदेमडंळ असणार आहे. त्यामळेु एखादी महानगरपािलका ःवयंू ेरणेने ितच्या 
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हद्दीतील शहरामध्ये काही योजना राबवू शकणार आहे. तरी, ही मलू्यमापनाचीसकंल्पना फक्त 
राज्य सरकारच्या योजनांना लाग ू होत नसनू सवर् ःथािनक ःवराज्य सःंथांच्या योजनांनाही 
लागू व्हायला हवी आहे.सध्या अिःतत्वात असलेल्या ःथािनक ःवराज्य संःथांच्या ूशासकीय 
रचनेमध्ये त्यानसूार बदल करावा लागणार आहे. 
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१. नोकरशाही- चीनचे उदाहरण 
आज जगाच्या िविवध भागात नोकरशाही अिःतत्वात आहे. आधुिनक 

शासनव्यवःथांमध्ये उच्चिशिक्षत आिण उत्तम दजार्च्या नोकरशाहीला अनन्यसाधारण 
महत्व आहे. पूवीर्च्या काळी माऽ अशी पद्धतशीर नोकरशाही अिःतत्वात नव्हती. 
भारतासारख्या देशात आज कें िीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भारतीय 
ूशासकीय सेवेसाठी उमेदवार िनवडले जातात. पण ूाचीन काळी राजसेवक 
िनवडण्यासाठी िकंवा अिधकारी नेमण्यासाठी िविशष्ट पद्धत नव्हती. साहिजकच ूाचीन 
काळी आज इतकी पक्की चौकटबद्ध नोकरशाही अिःतत्वात नव्हती.  

माऽ चीन हा एकमेव देश असा आहे िजथे ूाचीन काळी अिधकारी 
नेमण्यासाठी पिरक्षा होत असत आिण सत्ता राबवण्यासाठी नोकरशाहीची एक उतरंड 
उभारण्यात अली होती. आधुिनक नोकरशाहीचा शोधच चीनी लोकांनी लावला असे 
म्हणले तरी वावगे ठरणार नाही. आधुिनक जगात राज्यव्यवःथांचा अभ्यास करताना 
चीनी नोकरशाहीचा अभ्यास आवँयक आहे. 

नोकरशाहीची सुरुवात129 

चीन मधील नोकरशाहीची सरुुवात िनयोजनबद्ध रीतीने झाली नाही. इ.स.पूवर् १००० च्या 
सुमारास पूवर् चीन मध्ये झाऊ साॆाज्य उदयाला आले. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये, महत्वाकांक्षी 
राजांमध्ये सातत्याने युदे्ध होण्याचा हा काळ होता. त्यावेळी महसूल वसूल करणे आिण लंकर 
या दोन गोष्टींसाठी असलेले अिधकारी हे राजाच्या मजीर्ने पदावर बसलेले असत िकंवा 
वंशपरंपरेने त्यांच्याकडे पद आलेले असे. युद्धाच्या काळात सनै्यावरचा खचर् ूचंड वाढत असे. 
अशावेळी नवनवीन कर जनतेवर लादनू त्याची वसुली करणे, त्याचा िहशेब ठेवणे, जमीन Ð
लोकसखं्या- उत्पन्न अशा गोष्टींची मोजदाद करणे यासाठी उत्तम ूशसकीय अिधकाढयांची 
गरज िनमार्ण झाली होती. वंशपरंपरेने पदावर बसलेले अिधकारी िततकेसे कायर्क्षम नव्हते. 

                                                       

129Francis Fukuyama: “The Origins of political order” 
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अशा पिरिःथतीत हळूहळू गरजेनसुार ूशसकीय अिधकारी थेट नेमण्यात येण्याऐवजी त्यासाठी 
पिरक्षा घेयायला सरुुवात झाली.  

चीनमधील सामािजक िःथती आिण त्याचा नोकरशाहीवर पिरणाम130 

भारताूमाणे वणर्व्यवःथा िकंवा जात-पात चीन मध्ये नव्हती. माऽ तरीही चीनी समाज 
हा वेगवेगळ्या वगार्ंमध्ये िवभागला गेला होता. समाजात चार भाग होते. Ôशेन्शीÕ हा 
उच्चिशिक्षत मंडळींचा वगर्. या वगार्तील बहुतांश लोक बडे जमीनदार असत. Ôनॉन्गÕ म्हणजे 
शेतकरी, शेतमजूर. Ôगॉन्गÕ म्हणजे हःतउद्योग करणारे, वःतू बनवणारे. तर चौथा वगर् म्हणजे 
Ôशान्गÕ. हे लोक मखु्यतः व्यापारी होते. चीनी समाजव्यवःथेत शेतकरी िकंवा शेतमजुराला 
व्यापारी वगार्पेक्षा अिधक ूितष्ठा असे.   

चीनमधील सिैनक हा बहुतेकवेळा शेतमजूर वगार्तून आलेला असे. ज्यावेळी पद्धतशीर 
नोकरशाही िनमार्ण होऊ लागली त्यावेळी सनै्यावर आिण लंकरी अिधकाढयांवर अिधकािधक 
िनयऽंण ूःथािपत करण्यासाठी Ôशेन्शीÕ या उच्चिशिक्षत वगार्तून लोक पिरक्षा देऊन सनदी 
अिधकारी बन ूलागले. साहिजकच या जिमनदारांचा नोकरशाहीमध्ये आिण एकूणच ूशासनावर 
वरचंमा ूःथािपत झाला. यांनाच ÔमडंारीनÕ म्हणले जात असे.  

कोणताही चीनी पुरुष, त्याचा सामािजक-आिथर्क ःतर काहीही असला तरी सनदी अिधकारी 
होण्यासाठी असलेली पिरक्षा देऊ शकत असे. बहुतांश जमीनदार िकंवा तत्सम वगार्तील लोकच 
अिधकारी बनण्यासाठी ूयत्न करत हे खरे असले तरी त्यांनाही पिरक्षा उत्तीणर् होणे अिनवायर् 
असे. अनेक शेतमजूर, शेतकरी सदु्धा ही पिरक्षा उत्तीणर् होऊन मोठी पदे िमळवत. अिधकारी 
बनत.  

नोकरशाहीचा चीनवर झालेला पिरणाम 

राजाच्या वतुर्ळातीलच व्यक्ती अिधकार पदावर बसणे बंद झाले. राजाच्या नजरेच्याही 
पलीकडील अितशय हुशार आिण कायर्क्षम अशा अिधकाढयांचा पुरवठा या पिरक्षा पद्धतीमुळे 
होऊ लागला. याचा फार मोठा उपयोग राजाला महसलू वाढवण्यासाठी, एक ूकारे सनै्यावर 
जरब बसवण्यासाठी झाला. देशाच्या कानाकोपढयातून तरुण या परीक्षांसाठी येत असत. 

                                                       

130ttp://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_China#Ancient_era 
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त्यांच्या बुद्धीचा, अनभुवांचा ूशासनासाठी खूप उपयोग होऊ लागला. एकूणच ूचंड भूभागावर 
पसरलेल्या आिण सतत युद्धजन्य असलेल्या चीनी राज्यातील ूशासनव्यवःथा अिधक बळकट 
आिण ूभावी होण्यासाठी या पक्क्या नोकरशाहीचा उपयोग झाला. 
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२. ७४वी घटना दरुुःती 
ूःतावना 

१९९३सालीआमलातआलेली७३व७४वीघटनादरुुःतीयादोनघटनादरुुःत्यासते्तच्यािवकें िीकरणा
च्यादृष्टीनेअितशयमहत्वाच्याआहेत. 
याःथािनकःवराज्यसःंथांनाबळदेऊननागरीकांच्यासहभागालाशासनयऽंणेतमहत्वदेतात. 
हीघटनादरुुःती३०एिूल१९९३रोजीआमलातआणलीगेली.  

संिक्षप्तइितहास 

१९१८च्यामोंटेग्य-ू
चेम्सफोडर्च्याअहवालानतंरगव्हनर्मेंटऑफइंडीयाअक्ट१९१९मध्येूथमभारतातिद्वःतरीयशासनूणाली
देण्यातआली. 
पुढे१९३५च्यागवनर्मेंटऑफइंडीयाअक्टमध्येम्युनिसपािलटीवराज्ययामधल्याअिधकारांचेिवभाजनदे
ण्यातआले. 

११९२पयर्ंतःथािनकःवराज्यसःंथांनाघटनात्मकदजार्नव्हता. तोपयर्ंतत्यािनव्वळ 
(statutory bodies)होत्या. त्यामळेुःथािनकःवराज्यसःंथांचेव्यवहारराज्यशासनाकडेहोते.  

१९५२मध्येसामािजकिवकासाच्याउदे्दशानेबलवंतरायमेहताकिमशनचीःथापनाझाली. 
त्यानतंर१९७७मध्येअशोकामेहताकमीशनचीःथापनाकेवळसते्तच्यािवकें िीकरणाच्यामुद्द्यावरझाली. 
यादोनकिमशनच्यािशफारसीनसूारसते्तचेिवकें िीकरणकरणारी’पंचायतराज’व्यवःथाअिःतत्वातआली. 
७३व७४च्याघटनादरुुःतीनतंरकाहीसिंवधािनकअिधकारःथािनकःवराज्यसंःथांनािमळाले. 
७३च्याघटनादरुुःतीमध्येमामीणभागातमामपंचायतीलातर७४व्यादरुुःतीनतंरशहरीभागातीलनगरपा
िलकांनािदलेगेले. 

७४व्याघटनादरुुःतीनेकायसाधले? 

७४व्याघटनादरुूःतीनसूारशहरीभागातल्याःथािनकःवराज्यसंःथांनाघटनेद्वारेअिधकारदेण्यातआले. 
त्यामध्येलहाननागरीके्षऽासाठीनगरपािलकावमोठ्याक्षेऽासाठीमहनगरपािलकांनाहेअिधकारदेण्यातआ
ले. 
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१. यादरुुःतीनतंरघटनेमध्ये१२वीसचूी (शेड्युल) चासमावेशकरण्यातआला. यासूचीमध्ये 
(कलम२४३) च्याअंतगर्तनगरपािलकांच्याजबाबदार ् यानमदूकेल्यागेल्याआहेत.  

२. याअतंगर्तराज्यातयाःवराज्यसःंथांच्यािनवडणूकावअन्यजबाबदार ् यापारपाडण्यासाठीराज्यिनवडणूक
आयोग, राज्यिवत्तआयोगतसेचिजल्हायोजनामडंळांचीःथापनाझाली. 

३. तीनलाखलोकसखं्येसाठीूभागसिमत्यांचीःथापनाकरणेबंधनकारक. 
४. अनसुूचीतजातीवजमातींसाठीजागांचेआरक्षणव१/३टक्केजागांचेमिहलांसाठीआरक्षण. 
५. महानगरपािलकेलािविवधकर, शुल्क,ऑक्शायगोळाकरण्यासाठीचेअिधकारदेण्यातआलेआहेत. 

त्याचबरोबरराज्यशासनाबरोबरकरिवभागणीचीूणालीहीनमदूकरण्यातआलीआहे. 

नगरसेवकानेयाकडेकसेपहावे? 

७४व्याघटनादरुुःतीचामूळउदे्दशहाःथािनकांच्यागरजापूणर्करण्यासाठीएकपारदशीर्, 
सवर्समावेशकशासनव्यवःथासज्जकरणेअसाहोता. 
त्यासाठीिविवधपध्दतीनेःथािनकांचािनणर्यूबीयेमधीलसहभागवाढिवणेगरजेचेआहे. 
कायद्यातत्यासाठीतशातरतूदीदेखीलकरण्यातआल्याआहेत.  

याउदे्दशांनाधरूननगरसेवकांचीकायरू् णालीअपेिक्षतआहे.  

१. वॉडर्मधीलसमःयांचेयोग्यआकलनहोण्यासाठीवसंपकर् वाढण्यासाठीनागिरकांच्याबैठकाआयोिजतकरणे
. 

२. नगरसेवकाचेकायार्लयनागिरकांसाठीकायमखुलेअसावे. 
ितथेिनयोिजतकायर्बमतसेचखचार्चातपशीलाचीनोंदनागिरकांसाठीखुलीअसावी. 

३. वॉडर्सिमत्यांच्याबैठकािनयिमतपणेपारपाडणे. 
४. एखाद्यारःताबांधणीिकंवातत्समिवकासूकल्पामध्येनागिरकांच्यासहभागाचीखाऽीकरुनघेणे. 
५. ७४व्याघटनादरुुःतीनेःथािनकःवराज्यसंःथांबरोबरचनगिरकांनाहीअिधकारिदलेआहेत,नगरसेवकाने

तेअिधकारजपणेवआपल्याकायर्कके्षतनागिरकांनाआपल्याअिधकारांबद्दलजागकृतािनमार्णकरणेहीआव
ँयकआहे. 
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३. कोलकता महापािलकेची रचना 
कोलकातामध्ये १९७२ पयर्ंत इतर सवर् महापािलकांनसुार आयकु्त पद्धतीच होती. माऽ 

१९७२ मध्ये प.बंगाल राज्य सरकारने कोलकाता महापािलकावर अिधबमण केले. आिण तब्बल 
बारा वषार्ंनी Ôकलकत्ता म्यिुनिसपल कॉपोर्रेशन ऐक्ट,१९८०Õ नसुार कोलकाता महापािलकेची 
Ôआयकु्त पद्धतीÕ बदलनू Ôमहापौर पिरषदÕ पद्धती आणण्यात आली.  
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वरील रचनेतील बरो किमटीज ् (                  ) या महाराष्टर्ातील महापािलकांत असणाढया Ôूभाग 
सिमतीÕ सारख्या आहेत. ७४व्या घटनादरुुःतीनंतर िविशष्ट लोकसंख्येसाठी लोकूितिनधींच्या 
अशा सिमत्या असणे बंधनकारक आहे.  
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४. पोलीस यंऽणा 
सद्यिःथती 

भारतात पोलीस यऽंणा ही राज्य सरकारच्या गहृ खात्याच्या अखत्यारीत येते. 
राज्यातील कायदा सुरक्षाव्यवःथा कायम ठेवणे हे पोलीस यऽंणेचे काम असते. राज्याचे 
गहृमंऽी पोलीस दलाबाबत िनणर्य घेतात. गहृमंत्र्यांच्या हाताखाली पोलीस अिधकारी आिण 
कमर्चाढयांची उतरंड असते.  

सरुक्षा यंऽणेचे िनणर्य हे राज्य सरकार घेत असल्याने शहराच्या सरुक्षाव्यवःथेबाबत 
महापािलका काहीच िनणर्य घेऊ शकत नाही. उलट महापािलका के्षऽातील सुरक्षाव्यवःथेची 
जबाबदारी राज्य सरकार पार पाडत असल्याने एका दृष्टीने राज्य सरकारचा महापािलकेच्या 
कारभारात हःतके्षपच होतो. सध्या सरुके्षच्या ूश्नांबाबत पोलीस दल जरी महापािलकेच्या 
अिधकाढयांबरोबर व लोकूितिनधींबरोबर समन्वय ठेवून काम करत असले, तरी ते त्यांना 
उत्तरदायी नसते. साहिजकच शहराच्या सुरिक्षततेचा महत्वपूणर् ूश्न राज्य सरकारवर सोडून 
िदल्यासारखा असतो. 

 

उपाययोजना 

अनेक ूगत देशांमध्ये शहराची ःवतःची पोलीस यऽंणा असते. अशी पोलीस यऽंणा 
महापौर/ महापौर पिरषदेच्या हाताखाली असते. साहिजकच शहराच्या सुरिक्षततेच्या बाबतीतील 
िनणर्य शहर ूशासनालाच घेणे शक्य होते. अशाच ूकारची यऽंणा महाराष्टर्ात सदु्धा असेल. 
शहर पोलीस आयकु्त आिण पोलीस यऽंणा हे महापौराला आिण महापौर पिरषदेतील सबंंिधत 
िवभाग ूमुख असलेल्या सदःयाला उत्तरदायी असतील. महापािलका आयकु्ताूमाणेच पोलीस 
आयकु्ताची (आयपीएस) नेमणूक महापािलका करेल. याबाबत अिधक नेमके िनयम केले जावेत. 
आवँयक ितथे कायद्यातही दरुुःती करण्यात यावी.  
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५.महापौरिनवडणूक 
थेटिनवडणकू  

न्यूयॉकर्  िकंवा बोगोटा सारख्या जगातील अन्य काही महापािलकांमध्ये शहराचा महापौर 
हा थेट िनवडणुकीने िनवडला जातो. िशवाय या महापौरांची पिरषद (कौिन्सल) ही 
ÔलोकूितिनधीÕ असणे बंधनकारक नाही. महापािलकेच्या मुख्य सभेचे काम हे धोरण ठरवणे, 
अथर्संकल्पाला मंजुरी देणे आिण महापौर पिरषदेवर िनयऽंण ठेवणे हे असते. मे २०१२ पासनू 
िसमला महापािलकेत महापौर व उपमहापौर यांची िनवड लोकांमधून थेट िनवडणुकीने होते.131 

अूत्यक्षमतदानानेिनवडणूक 

महापािलकेच्या मुख्य सभेत िनवडून गेलेल्या नगरसेवकांनी आपल्यामधनू महापौर 
िनवडून देणे ही झाली अूत्यक्ष िनवडणकू.  

थेटिनवडणकूकानको? 

या दःतामध्ये सुचवलेल्या ÔउपाययोजनाÕ या भागात महापौराची थेट िनवडणकू न घेता मुख्य 
सभेत बहुमत असणाढया पक्षाच्या नेत्यास महापौर म्हणून िनवडले जावे असे सुचवले आहे. 
याची दोन करणे आहेत-  

१) महापौर जर महापािलकेच्या मुख्य सभेने िनवडला नसेल तर तो एक सते्तचे कें िःथान बनेल. 
आयकु्त पद्धतीत सिमत्यांमाफर् त महापािलकेचा कारभार चालवला जातो यामागे सते्तचे 
िवकें िीकरण हा िवचार असतो. माऽ नेमके उत्तरदाियत्व ठरवण्याच्या दृष्टीने व अिधक ूभावी 
शासन देऊ शकण्यासाठी महापौर पिरषद पद्धत सुचवलेली आहे. महापौराला आिण त्याच्या 
पिरषदेला मखु्य सभेपासून पणूर्पणे वेगळे काढल्यास सते्तचे अिधकच कें िीकरण होईल.  

२) आयकु्त पद्धतीत मुख्य सभेच्या सिमत्यांमाफर् त चालणारा िवकें िित कारभार आिण थेट 
िनवडणकुीने िनवडून गेलेला महापौर या दोन्हीच्या मधला मागर् म्हणजे महापौर पिरषदेची 

                                                       
131http://www.shimlamc.gov.in/page/Organization‐Function.aspxhttp://www.thehindu.com/news/states/other‐
states/article3465571.ece 
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पद्धत ज्यात महापौर मखु्य सभा िनवडेल. म्हणजे महापौराला Ôमहापौर पिरषदÕ पद्धतीचे 
फायदेही िमळतील आिण महापौर मुख्य सभेला जबाबदार पण असेल.   

३) लोकूितिनधी सभागहृात बहुमत असणाढया पक्षाच्या नेत्यास कायर्कारी मडंळाचे ूमखुपद 
िमळणे ही पद्धत राज्य शासने आिण कें ि शासन या दोन्ही पातळ्यांवर आहे. तशीच पद्धत 
ःथािनक पातळीवर आणल्यास ःथािनक पातळीवरचा आयकु्त पद्धत ते महापौर पिरषद हा बदल 
अगंीकारणे अिधक सोयीचे जाईल. कदािचत पुढे जाऊन महापौराची थेट िनवडणूक घेता येऊ 
शकेल. पण त्यासाठी ूथम महापौर पिरषद व्यवःथा आधी रुजावी लागेल. आिण म्हणूनच 
महापौराची थेट िनवडणूक न घेता तो अूत्यक्षपणे िनवडला जाने अिधक ौयेःकर. 

४) एखाद्या िविशष्ट वॉडर् मध्ये बहुमत न िमळवू शकलेला पण संपूणर् शहराचा महापौर म्हणून 
उत्तम काम करण्यास सक्षम असलेला उमेदवार या अूत्यक्ष िनवडणुकीच्या पद्धतीत डावलला 
जाण्याची भीती वाटू शकते. राज्य पातळीवर िवधानपिरषद आिण कें ि पातळीवर राज्यसभा 
अशावेळी मदतीला येते. (पंतूधान डॉ मनमोहन िसगं आिण महाराष्टर्ाचे मुख्यमऽंी पथृ्वीराज 
चव्हाण हे अनबुमे राज्यसभा आिण िवधानपिरषदेचे सदःय आहेत. लोकांनी थेट िनवडून 
िदलेले लोकूितिनधी ते नाहीत.) महापौर पिरषदेच्या बाबतीत, जर असा एखादा सक्षम 
उमेदवार महानगरपािलकेच्या एखाद्या वॉडर्मधून िनवडून येऊ शकला नाही तरी त्याची नेमणकू 
ःवीकृत नगरसेवक म्हणून करता येऊ शकेल अशी तरतूद कायद्यात करावी. आजही ःवीकृत 
नगरसेवक नेमण्यात येतात. फक्त त्यांचे अिधकार मयार्िदत असतात. तसे न ठेवता ःवीकृत 
नगरसेवकास सदु्धा इतर नगरसेवकांूमाणेच अिधकार देण्यात यावेत. व असा ःवीकृत 
नगरसेवक महापौर होऊ शकेल.  
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६. जवाहरलाल नेहरू राष्टर्ीय शहरी पुनिनर्मार्ण 
योजना 

संकल्पना 
भारताचे झपाट्याने शहरीकरण होते आहे, या वाढत्या शहरांमधील मूलभूत सोयींच्या िवकासासाठी 
कें िशासनाने ’जवाहरलाल नेहरू राष्टर्ीय शहरी पुनिनर्मार्ण योजना (जेएन् एन् यूआरएम)Õ अिःतत्वात 
आणली. भारत सरकारचा Õकॉमन िमनीमम ूोमॅमÕ, संयुक्त राष्टर् संघाचा Õसहॐाब्दी िवकास कायर्बमÕ 
आिण शहरी भारताच्या िवकासाच्या गरजांनी या योजनेचे औिचत्य साधले आहे. या योजने संतगर्त 
२००१ च्या जनगणने नूसार ४० लाखांच्या वर असणारी शहरे (७), १० लाखांहून जाःत पण ४० 
लाखांहून कमी लोकसंख्येची शहरे (२८) तसेच काही इतर महत्वाची िनवडक शहरे व ऐितहािसक 
महत्वाच्या (२८) शहरांची िनवड करण्यात आली आहे. या ६३ के्षऽांना २००५-०६ पासून १७२१७.५ 
कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

जेएन् एन् यूआरएमचा मूळ उदे्दश शहरी शासन तसेच शहरी सेवांच्या िवतरणामध्ये सकारात्मक बदल 
आणण्यासाठी आहे. या उदे्दशाने या ःथािनक ःवराज्य संःथा आपल्या के्षऽाच्या िवकासासाठी ही 
योजना संपल्यावर ःवयंपूणर् होऊ शकतील. म्हणून ही िवकास योजना यशःवी करण्यासाठी ःथािनक 
ःवराज्य संःथांबरोबरच ितथल्या राज्य सरकारनेही लक्ष पुरवणे अपेिक्षत आहे. या मध्ये पी.पी.पी 
सारख्या योजनांना ूाधान्य देण्याची गरज आहे. 

योजना  
भारतातल्या ठरािवक शहरांचा सुधार आिण वेगवान िवयोिजत िवकासाला ूोत्साहन देण्यासाठी, या 
शहरांमध्ये मूलभूत सुिवधांच्या िनमार्णासाठी, नागिरकांचा या िवकास कायर्बमामध्ये सगभाग 
वाढिवण्यासाठी तसेच नागिरकांसाठी ःथािनक ःवराज्य संःथांची जवाबदारी वाढिवण्यासाठी ही योजना 
राबिवण्यात येते आहे. 

उदे्दश 
जेएन् एन् यूआरएम ची उद्दीष्टे खालील ूमाणे: 

क. योजनेच्या संतगर्त शहरांमध्ये एकसंध िवकासाला चालना देणे 
ख. या शहरांच्या दीघर्कालीन िवकासाकडे लक्ष पुरिवणे. 
ग. शहरातल्या मुलभूत सुधारांसाठी िनधीची व्यवःथा करणे. 



  शासन व्यवःथा  183 

 

घ. शहराच्या नव्या भागांच्या िनयोिजत िवकासाने वाढत्या शहरीकरणाला योग्य िदशा देणे. 
ङ. नागरी सोयी-सुिवधांचा िवकास त्याचबरोबर शहरी गरीबांकडे िवशेष लक्ष. 
च. शहरातली कोंडी कमी करण्यासाठी जुन्या शहराच्या पुनिनर्मार्णाकडे िवशेष लक्ष पुरिवणे. 
छ. जीवनावँयक गोष्टींच्या दरांवर िनयंऽण, मुलभूत सोयी जसे गहृिनमार्ण, िपण्याचे पाणी, सावर्जिनक 

ःवच्छता शहरी गिरबांना सोयी तसेच सरकारच्या अन्य सेवा पोचिवणे.   

योजने अंतगर्त करण्याची कामे 
क. िवकास आराखडा तयार करणे: ूत्येक शहराने आपल्या गरजेनुसार, िविवध िवकास कायर्बमांचे 

िनयोजन त्याला लागणार् या अपेिक्षत खचार् बरोबर केले पािहजे. याला त्या शहराचा ’िवकास 
आराखड” म्हणण्यात येईल. 

ख. िवकास आराखड्यात िदल्या गेल्लेल्या कामांचे योग्य िनयोजन करणे. हा िरपोटर् ःथािनक ःवराज्य 
संःथा, नागिरक व संबंिधत तज्ञांना बरोबर घेऊन करण्यात यावा. 

ग. िनधीचे व्यवःथापन कें िशासन, राज्यशासनाच्या नोडल एजन्सीज द्वारे केले जाईल.  

या योजने अंतगर्त कोणत्या योजना राबिवल्या जाऊ शकतात? 
क. शहराचे पुनिनर्मार्ण: कोंडी कमी करण्यासाठी गल्ल्य़ा मोठ्य़ा करणे, शहराच्या नवीव भागामधील 

िवकासकामे, मंडयांचे ःथलांतरण, पीण्याच्या पाण्याच्या पाईप बदलणे तसेच जलिनःसारणाची कामे 
करता येऊ शकतात. 

ख. पाण्याचे व्यवःथापन तसेच जलशुध्दीकरणाच्या योजना. 
ग. पुराच्या पाण्याच्या िनचर् यासाठी सोयी. 
घ. रःते व महामागार्ंचा तसेच पिरवहनाच्या सुिवधांचा िवकास . 
ङ. पी.पी.पी च्या आधारे पािकर्ं गच्या सोयी. 
च. ऐितहािसक वारसा जतन करण्यासाठी 
छ. झोपडपट्टी िवकास तसेच ःवःत घर योजना. 
ज. शहरी गिरबांसाठी मूलभूत सोयी करणे. 
झ. सांडपाणी, िपण्याचे पाणी, सेनेज तसेच सावर्जिनक शौचालयांची सोय करणे. 
ञ. रःत्यावरचे िदवे 
ट. सामुदायीक भवन, बालभवन, ईत्यादी सामुदायीक सुिवधा 
ठ. शहरी गिरबांसाठी ःवाःथ्य, िशक्षण तसेच सामािजक सुरिक्षततेसाठी सोयी करणे. 
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७.के्षऽ सभेचा एक ूयोग 

२००८ साली मान्य झालेले नगरराज िवधेयक शहरी भागांमधील ःथािनक 
ःवराज्य संःथांमध्ये लोकसहभाग वाढवण्यासाठी Ôके्षऽ सभांÕची तरतूद करतात. 
जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनिनर्मार्ण िमशन अंतगर्त अशा के्षऽ सभेचं िवधेयक मांडणं 
बंधनकारक आहे. िवधेयक पािरत झालं असल्याने के्षऽ सभा घेणं बंधनकारक आहे. 
परंतु तरीही आज अशा सभा भरताना िदसत नाहीत. असे का होत नाही? याचा 
अभ्यास करणे आवँयक आहे. 

मारुती भापकर यांनी २००७ पासून आपल्या मतदार संघात के्षऽ सभा सुरु 
केल्या.  

मारुतीभापकरयांच्याशीसंवादातनू समोर आलेले मुदे्द 

ौी. भापकर यांच्याशी बोलताना त्यांनी अशा के्षऽ सभा घ्यायला सुरवात करण्याचे 
कारण, त्यांना त्यात आलेल्या अडचणी, राजकीय मडंळींचा याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन इत्यादी 
मुदे्द समोर आले. 

सुरुवात 

२००७ साली मारुती भापकर िपंपरी-िचचंवड महानगरपािलकेमध्ये नगरसेवकपदी 
िनवडून गेले. चळवळीतून आल्यामुळे ःथािनक ःवराज्य संःथांमध्ये लोकसहभाग असणे 
अत्यावँय आहे असा िवश्वास होता. त्यामळेुच Ôके्षऽ सभेÕसारख्या पयार्याचा उपयोग करून 
िनणर्यूिबयेमधील लोकसहभाग वाढवण ओघानेच आल.ं 

पिहल्यांदा या के्षऽ सभेचा िभत्तीपऽकेआिण वातार्फलक लावून व्यविःथत ूचार केला. 
लोकांना िनमंऽणे िदली. जनसपंकर्  असल्यामुळे यांनी बोलावल्यावर लोकं आली देखील. सभा 
ही भर चौकातच घेण्यात आली होती. त्यासाठी ध्विनके्षपक, खुच्यार् इत्यादी वःतंूची सोय 
त्यांनी ःवखचार्तूनच केली. ूत्येक सभेसाठी सुमारे २ ते ३ हजार रुपये खचर् यायचा. 

पिहल्या सभेला केवळ २०० च्या आसपास लोकं आली होती.  
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कायर्पिऽकेमधील काही मोठे ज्यांनी या वॉडर् मध्ये मोठा बदल होणार आहे अशा 
िवषयांची िनवड सभेसाठी केली गेली.  

 ५ वषेर् तुम्ही अपक्ष रहा  असाच जनादेश भापकर यांना पिहल्या सभेतून िमळाला. 
आिण त्यांनी तो पाळलाही. 

मारुती भापकर यांच्या वॉडार्त एकूण १८ ते २० के्षऽ सभा घेतल्या गेल्या. म्हणजे जवळजवळ 
२ ते ३ मिहन्यातून एक सभा. 

लोकांचाूितसाद 

 जशी ूजा तसा राजा  अशी म्हण करावी लागेल कारण आता सवर्च लोकं नगरसेवकाकडून 
आपापली/वैयिक् तक कामे करून घेतात. लोकांच पिरवतर्न झाल्यािशवाय, त्यांना या लोकसहभागाचं 
महत्व पटवून िदल्या िशवाय हा के्षऽ-सभेचा ूयोग यशःवी होणार नाही. 

लोकांना तयार करावं लागणार. सुरुवातीला लोकं ूितसाद देतच नाहीत. 

वॉडर् सभेत महापािलकेचे कमर्चारी, पोलीस अिधकारी, महािवतरणाचे अिधकारी हे सवर् उपिःथत 
असायचे. 

कोणतेिवषयघेतले 

के्षऽ सभा ही दर मिहन्यातून एकदा अशी न घेता िवषयानुरूप घेण्यात आली. 

१. नालापाकर् : 
a. भाजी मडंई का नालापाकर् ? 
२. झोपडपट्टी पुनवर्सन 
३. वॉडार्त बस सेवा सरुु करणे. 
४. ःवच्छतागहेृ बांधणे 

५. Ôःवच्छÕच्या लोकांना दर मिहना २० रुपये देऊन कचरा उचलायला सांगणे 

a. अनेक लोकांना हे पटले नव्हते. या मदु्द्यावर मतदान घेण्यात आले. आिण ःवच्छला २० रुपये 
दरमहा देऊन कचरा उचलायला सांगावा असा ठराव मजूंर झाला. 

६. मारुतीमिंदर 
मारुती मिदर हवे, बाग नको असे वॉडर् सभेने ठरवल्यावर त्यांनी ःवतःचे मत बाजूला ठेवून, 
मंिदर बांधण्यावर असलेला िवरोध मागे घेतला. 
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के्षऽसभाघेण्यामध्येयेणाढयाअडचणी 

•  आता नगरराज िवधेयक लागू झाल्याने के्षऽ सभा घेणं अिनवायर्च होणार आहे... पण त्याने 
साध्य काय होणार? साध्य काहीच होऊ शकत नाही.  

• नगरसेवकपदी िनवडून येतांना ७००० च्या मतदार सघंात िवजेत्याला २-२.५ हजार मतदान 
असतं पण त्याच्या िवरोधकांच्या मतदानाची बेरीज त्याला िमळालेल्या मतांपेक्षा जाःत असते. 
तेव्हा ५ वषेर् हे सवर् िवरोधक नगरसेवकाचे िवरोधक असतात. आिण अशा सभांमध्ये हे सवर् 
िवरोधक याच्या िवरोधी काम करतात.  

• एखादा िनणर्य या के्षऽ सभेमध्ये झाला तर तो मजूंर करून घेण्याची जबाबदारी ितथल्या 
नगरसेवकाची आहे. हा िनणर्य महानगरपािलकेवर बांधनकारण नाही. हा पाठपुरवठा जरा 
ःथािनक नगरसेवकाने केला नाही तर या सभेमध्ये होणाढया िनणर्यांना काहीच अथर् नाही. 

• कायद्याने या सभा भरायला लागल्यावरच या िनणर्यांचा िवचार महानगरपािलका गांभीयार्ने 
करेल. 

• ूत्येक िवषयामध्ये काही लोकांना तो िवषय मान्य नसतोच. िकतीही सांिगतलं तरी आजही ते 
पैसे देत नाहीत. 

• या िवषयाबाबतच ूबोधन होण्याची गरज आहे. महत्व पटवून देण्याची गरज आहे. पण जर 
मतदानाच ४०% होत असेल तर त्यातली िकती मंडळी या सारख्या िवषयांसाठी आपला वेळ 
द्यायला तयार असतील? खूपच कमी ूमाणात.  
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८. आिदवासी भागातील ःथािनक ःवराज्य 
संःथाÐ एक अनुभव 

अमरावतीिजल्ह्यातीलमेळघाटयाआिदवासीभागातल्यामामपचायतसदःयांशीचचार्के
ल्यावरसमोरआलेल्याकाहीबाबी. चचार्केलेल्यांतहतरू, एकताई, 
रुईपठारयागावातल्यामामपंचायतीचेसदःयहोते.  

महाराष्टर्ातलाअत्यंतदगुर्मअसाहाभागअसूनइथेकोरकूआिदवासीबहुसंख्यआहेत.  

इथलेसगळ्यातमोठेदोनूश्नम्हणजेिशक्षणाचासावर्िऽकअभावआिणदळणवळणवसंप
कार्चीअत्यल्पसाधने. 
याूश्नांमुळेइथलेःथािनकःवराज्यसंःथांचेिवशेषतःमामपंचायतींचेूशासनूभावीनाही.  

सवेर्सवार् मामसेवक 

महापािलकेत किमशनरच ं जे महत्व तेच मामपंचायत पातळीवर मामसेवकाच.ं 
मामपंचायत सदःयांना त्याने मािहती द्यावी, गावाच्या कारभारात मदत करावी, कायदेशीर 
बाबतीत सल्ला द्यावा आिण मामपचंायत ठरवेल ते िनणर्य अमंलात आणायचे हे या 
मामसेवकाचे मखु्य काम. वाट्टेल त्या कागदांवर िकंवा चक्क कोढया धनादेशांवर हा मामसेवक 
मामपंचायत सदःयांच्या आिण सरपंचाच्या सया घेतो. “मामसेवक को सब मालमू रेहता है | 
वो कागज लेके घर आ जाता है, िफर हम वो जहां बोले वहां सही करते है |” असे 
सगळ्यांनीच सांिगतले.  

काही आठवड्यांपूवीर् घडलेली एक घटना कानावर आली. एका मामपंचायतीच्या मामसेवकाने 
सरपंचाच्या परःपर खोट्या सया करून जवळ जवळ तीन लाख रुपये बकेँतून काढले. बँक 
मैनेजरला शंका आल्याने त्याने तबार नोंदवली. यामुळे ूथम सरपंचाला पोलीस पकडून घेऊन 
गेले. पुढे मामसेवक दोषी असल्याचे िसद्ध झाले आिण सरपचंाची सटुका झाली.  

कागदोपऽी सगळे नीट 

दर मिहन्याला मामपंचायतीच्या बैठका होणे, वषार्तून चार मामसभा होणे, आिथर्क 
ताळेबंद बघणे, अंदाजपऽक (बजेट िकंवा अथर्संकल्प िकंवा अदंाजपऽक हा शब्दही त्यांनी कधी 
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ऐकला नव्हता.) या मूलभतू गोष्टी ज्या कायद्याने होणे अपेिक्षत आहे त्याही ितथल्या 
मामपंचायतीत घडत नाहीत. अथार्त कागदोपऽी सगळे होत असते अगदी नीट सुरळीत. पण 
ूत्यक्षात माऽ यातले काहीच होत नाही. 

अथार्त काही लोकूितिनधींना अधर्वट काहीतरी मािहती आहे. ज्या आधारे ते 
मामसेवकाशी हुज्जत घालू शकतात. माऽ मामसेवक अशावेळी त्या संबंिधत सदःयाला 
थोडीफार लाच देतो. काही अिधकारी आिण लोकूितिनधी ितथलेच कोरकू आिदवासी असूनही 
आता सते्तमुळे ॅष्ट झाले आहेत आिण काम करत नाहीत. 

“कधी कधी मामसेवक सरपंचांला परतवाड्यात बोलावून घेतो ितथल्या सरकारी गेःट हाउस 
मध्ये राहण्याची सोय फुकट होते. ितथे त्या सरपंचाची बडदाःत ठेवली जाते. आिण दसुढया 
िदवशी जाण्याआधी मामसेवक पुढे करेल त्या कागदांवर सरपंच िनमूट सया करतो.”- असे 
Ôएकताई मामपंचायतÕ सदःयाने सांिगतले.  

वरच्या पातळीवरचे शासन दरू आहे  

शासनात मामपंचायतीच्या वरची पातळी म्हणजे पंचायत सिमती. आिण त्यावर िजल्हा 
पिरषद. आम्हाला भेटलेल्या एकाही मामपंचायत सदःयाने िचखलदरा पंचायत सिमती आिण 
अमरावती िजल्हा पिरषद इथल्या कोणत्याही अिधकाढयाशी (गटिवकास अिधकारी / 
िजल्हािधकारी इ.) कधीही थेट सवंाद साधला नव्हता.  

दळणवळण आिण संपकार्च्या साधनांचा अभाव 

िचखलदरा(तालकु्याचे िठकाण) आिण अमरावती (िजल्ह्याचे िठकाण) हे मेळघाटातल्या 
िकत्येक गावांपासून पासून अितशय दरू आहे. दळणवळणाची साधन ंनाहीत. वषार्तून िकमान 
४-५ मिहने इथले अनेक रःते बंद असतात. काही िठकाणचे पूल वाहून जातात. ÔहतरूÕ गावात 
िदवसातनू एक एसटी बस सध्या येऊ लागली आहे. जी राऽीपयर्ंत पोचते. मकु्काम करून पहाटे 
परत जायला िनघते.  

सेमाडोहनावाच्यागावापासूनहतरूपयर्ंतचारःतािकत्येकवषर्खराबचआहे. 
हारःताझाल्यासपरतवाड्यापासूनहतरूलायायचारःता३०-३५िकमीनेकमीहोईल. ितथलामहत्वाचारःताआहे. 
पणगेल्या१३वषार्त१२वेळाहारःतादरुुःतकेलागेलाआिणदरवषीर्पावसाळ्याततोवाहूनगेला. 
अशीमािहती‘मैऽी’च्यारामयाःवयंसेवकानेसांिगतली. यारःत्यासाठीआंदोलनेझाली. 
पऽव्यवहारझालेपणकाहीहालचालनाहीच.  
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तबारीघेऊनिचखलदरापयर्ंतजाऊनयायचंम्हणजेिकमानएकिदवसजातो. 
िशवायदीडदोनशेरुपयेखचर्येतोकमीतकमी. अमरावतीलाजायलालागलतंरअजूनचजाःतखचर्. 
त्यामुळेवारंवारहेकरणेशक्यहोतनाही. 

मामपंचायतीचा संगणक सरपंचाच्या घरी! 

ूत्येक माम पंचायतीसाठी एक िशपाई, एक कम्प्युटर ऑपरेटर नेमलेला असतो. पण 
तरीही मामपंचायत कायार्लय हे िदवसभर उघडे नसते. हतरू मामपंचायतीचा संगणक आिण 
फोन होता त्या ऑपरेटरच्या घरी. हीच पिरिःथती हतरू बरोबरच इतरही मामपंचायतीमध्ये 
आहे. एकताई मामपंचायतीच्या या सगळ्या गोष्टी सरपंचाच्या घरी असल्याचे एकाने सांिगतले.  

मिहलांचा सहभाग  

जे िचऽ शहरात िदसतं तेच ितथेही होतं. ज्यांना आरक्षणामळेु उभं राहण ंशक्य झालं 
नव्हतं त्यांच्या या बायका उभ्या रािहल्या होत्या. अथार्तच त्यांना कसली फारशी मािहती 
नव्हती. पण पाणी आिण आरोग्य या ूश्नांवर त्यांच्यात िवशेष आःथा असल्याचे िदसून आले.  

शाळांची िःथती 

काटकंुभ गावापासून राहू गावाच्या मध्ये एक पक्की बांधलेली इमारत आहे. ती 
ÔआौमशाळाÕ आहे. असे ऐकण्यात आले की आमदाराशीसंबंिधत सःंथेची आहे. आौमशाळा 
असल्याने मुलांच्या राहण्या खाण्याची सोय सुद्धा इथेच होते. िशवाय मेळघाट आिण कुपोषण हे 
समीकरणच असल्याने या आौमशाळेतल्या मलुांना पोटभर आिण पौिष्टक आहार िमळावा 
यासाठी खास तरतूद असते. आठवड्यातून एकदा िचकन, रोज अंडी, आिण जेवणात सवर् 
भाज्या इत्यादी. साहिजकच २-३ हजार रुपये मिहना ूत्येक मलुामागे खचर् आहे जो सरकार 
अनदुान देऊन उचलतं. शाळेला दरवषीर् अनदुान येतं साडेतीनशे मुलांच.ं ूत्यक्षात २५ -३० 
मुलं आहेत इथे. मलंु शाळेत न येण्याच ंकारण म्हणजे शाळेत येऊन फायदाच होत नाही. 
माःतर जागेवर नसतो. मलुांना वेळेत खायला िमळतंच अस ं नाही. काहीच िशकवलं जात 
नाही. अशा पिरिःथतीत मुल ंपळून जातात. 

िचलाटी गावातला शाळेचा माःतर दारू िपऊन घरीच पडला होता. शाळेत माःतर 
नसला म्हणजे मध्यान्ह भोजन म्हणून जी िखचडी िमळते मलुांना तीही िमळत नाही. भकेुली 
मुलं िचडली. सगळी मुलं सरळ शाळेच्या िशपायाच्या घरावर जवळ जवळ चालूनच गेली. 
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त्याला िशवीगाळ केली. त्याच्याकडून भांडाराची िकल्ली हःतगत केली. आिण भांडार उघडून 
ःवतः िखचडी करून खाल्ली. 

मोटारसायकली आिण मोबाईल्स 

िचलाटीमध्ये अजूनही वीज नाही. नुकतेच ितथे खांब उभारून तारा टाकण्यात आल्या 
आहेत असे आम्हाला कळले. पण घराघरात मीटर वगैरे लावून वीज नाही. तारेवर थेट आकडे 
टाकून काहींनी वीज चोरून घेतली आहे. अशीच पिरिःथती बहुतांश गावांमध्ये. पण अनेकांकडे 
मोबाईल फोन आहेत! वाःतिवक ितथे कोणत्याच कंपनीचे नेटवकर्  येत नाही. मोबाईल बंद 
करून ठेवावा लागतो. असे ऐकण्यात आले की, गेल्या िजल्हा पिरषद िनवडणुकीत एका 
उमेदवाराने आपल्या पक्षाच्या (कॉमेंस) िचन्हाचा ःटीकर लावून शेकडो मोबाईल्स या भागात 
वाटले आहेत. आता त्याच ं करायच ं काय हे लोकांना मािहत नाही. मग मोबाईल फोनचा 
उपयोग गाणी ऐकण्यापरुता केला जातो!  

हळूहळू इथले लोक सोयाबीन सारखी नगदी िपके घेऊ लागले आहेत. त्यामळेु तुलनेने 
अिधक पैसे हातात खेळू लागले आहेत. या पैशांच ं करायच ं काय असा ूश्न आहे. मग 
मोबाईल्स घेतात. गेल्या काही वषार्त वाढलेल्या मोटारसायकली ही एक ठळक गोष्ट. या भागात 
रःते नाहीत, बस नाही. अशा पिरिःथतीत मोटारसायकल ही गोष्ट फारच उपयकु्त ठरते. 
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९. पक्षांतगर्त िनवडणुका 
ूायमरीज ्  

अमेिरकेमध्ये राष्टर्ाध्यक्षपदासाठी सवर्िऽक िनवडणुकीच्या आधी पक्षाचे त्या 
िनवडणकुीसाठी उमेदवार ठरिवण्याच्या ूिबयेला ’ूायमिरज ् ’ असे म्हणतात. ही फेरी पक्षांतगर्त 
उमेदवार िनवडीची एक ूिबया आहे. िवशेष म्हणजे या पक्षांतगर्त ूिबयेत त्या पक्षाच्या 
समथर्कांनादेखील समील करून घेतले जाते. मतदारांना कोणत्या उमेदवाराला मतदान करायला 
आवडेल हे या ूायमिरज मधून जोखले जाते. यामध्ये पक्षाच्या अंतगर्त िनणर्य ूिकयेत पक्ष 
समथर्कांना समील करुन घेतले जाते. 

१९५२ मध्ये न्य ूहॅम्पशायर मध्ये सवरू् थम या ूिबयेची सुरुवात झाली. िनवडणकूीच्या 
वषार्च्या जानेवारी अखेरीस या ूिबयेला सुरुवात होते. अमेिरकेतील दोन्हीही मुख्य पक्ष 
िरपब्लीकन आिण डेमॉबॅटीक पक्ष आपापल्या पद्धतीने या ूिबयेला सुरुवात करतात. आपल्या 
भागात िह ूिबया कशा पद्धतीनी घ्यायची याचा सवर्ःवी िनणर्य ितकडचे ःथािनक पदािधकारी 
घेतात. जर एखाद्या मतदारसघंामधल्या उमेदवारांमध्ये फार चुरस असेल तर ूत्येक उमेदवार 
त्याच्या ूचारानतंर त्या मतदारसंघाला सबंोधतो. त्यांच्या या भाषणाचे थेट ूके्षपण ःथािनक 
दरूिचऽवाहीन्यांवर केले जाते. भाषणांबरोबरच अनेकदा खुले वादिववादही योजले जातात. हे 
वादिववाद एखाद्या ःथािनक कॉलेजच्या,  शाळेच्या पटांगणात िकंवा एखाद्या उद्यानात घेतले 
जातात.  

या भाषणांना आिण वादिववादाला उपिःथत राहण्यासाठी ःथािनक मतदारांकडून काही 
वगर्णीही घेतली जाते.  

कॉकस 

या शब्दाचा अमेिरकेच्या मूळ रिहवाशांकडून घेतला गेला आहे. त्यांच्या भाषेत कॉकस 
म्हणजे, “एकऽ येऊन खूप गोंधळ घालणे”. या पद्धतीमधून पक्षाचे पदािधकारी िनवडले जातात. 
वःतुत: पक्षाच्या ूत्येक ःतरावरच्या पदािधकारी िनवडीच्या बैठकांच्या ौुखंलेला ’कॉकस’ असे 
म्हटले जाते.  
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काहीदेशांमधल्यापक्षरचना 

उदाहरणासाठीअमेिरकेतीलडेमोबॅिटकपक्षाचीरचनापाहूया. 

डेमॉबॅटीक पक्ष: अमेिरका  

ूांत 

डेमॉबॅटीक पक्षाच्या रचने मधली पिहली पायरी म्हणजे ूांत (िूसेंट). साधारण ६०० ते ८०० 
मतदारांमागे एक ूांत ूमखु (िूसेंट ऑिफसर) असतो. हा ूमुख पक्षाच्या ःवयसेंवकांमधून 
िनवडणकूीच्या माध्यमातून िनवडला जातो. 

त्याचे काम या मतदारांचे पक्षाच्या कामासाठी िनयोजन करणे, काही ःवयसेंवकांना कामे वाटून 
देणे व देणग्या गोळा करणे हे असते. 

वैधािनक िजल्हा/मडंळ सिमती (The Legislative District Organisation) 

अनेक ूांतांचे िमळून एक िजल्हा सिमती तयार होते. याचे मखु्य काम पक्षांतगर्त नेमणूका 
करणे,  पक्षिनधीची व्यवःथा लावणे,  िनवडणूक कामासाठी ःवयसेंवकांचे िनयोजन करणे असे 
असते. राष्टर्ीय िनवडणुकीच्या वेळी ःथािनक पातळीवर काम करण्यासाठी या सिमत्यांचे 
सवार्िधक महत्व असते. या मडंळाच्या तीमाही बैठका होतात. सवर् सदःय हे िनवडून आलेले 
असतात. 

राज्यःतरीय मध्यवतीर् डेमॉबॅटीक सिमती (State Democratic Central Committee )  

या सिमतीमधे एका राज्यातील डेमॉबॅटीक पक्षाच्या रचनेची धरूा सांभाळली जाते. या सिमतीचे 
सवार्त महत्वाचे काम त्या त्या राज्यातील डेमॉबॅटीक पक्षाची भूिमका ठरवणे,  राजकीय मुदे्द 
उपिःथत करणे इत्यादी. याच बरोबर ही सिमती िजल्हा आिण ूांत सिमत्यांना त्यांच्या 
कामाची िदशा ठरवून देत असते. 

डेमॉबॅटीक राष्टर्ीय सिमती (Democratic National Committee) 

या सिमतीमधे ूत्येक राज्याचा एक ूितिनधी असतो. या सिमतीची िनवडणूक इतर 
ःतरांसारखीच दर २ वषार्ंनी होते. राष्टर्ाध्यक्षांच्या िनवडणकुी दरम्यान उमेदवाराला पािठंबा देणे. 
राष्टर्ीय पातळीवर पक्षाची भूिमका ठरिवणे. राष्टर्ाध्यक्ष डेमॉबॅटीक पक्षाचा असला तर त्याला 
राजकीय आिण धोरणात्मक सल्ला देणे. डेमॉबॅटीक पक्ष िवरोधीपाआयात असला तर 
िवरोधीपक्षाची धरुा सभंाळणे, असे काम असते. 
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िनवडणूक िनधी 

मोठ्या वैयिक्तक िनधीला आळा घालण्यासाठी ‘सावर्जिनक िनधी’ची संकल्पना पुढे आली. या 
िनधीमध्ये राष्टर्ीय िनवडणुकीसाठी अमेिरकेतील सरकार उमेदवाराला िनवडणूक ूचारासाठी िनधी 
पुरवते, त्यासाठी ूत्येक करदात्याकाडून $३ इतका िनधी त्याच्या करातून वसूल केला जातो . 
सरकार उमेदवाराला आिण पक्षाला खालील ूमाणे आिथर्क मदत करू शकते. जॉजर् बशु, िहलरी 
िक्लटंन, बराक ओबामा यांनी त्यांच्या िनवडणूक ूचारासाठी ही मदत नाकारली होती.  

• ूत्येक वैयिक्तक िनधीसाठी  $२५० सरकार त्या उमेदवाराला देते. 

• मोठ्या पक्षांना िनवडणुकीच्या आधी भारावल्या जाणाढया समेंलनांसाठी $४ लाख पयर्ंत िनधी 
देणे, आिण छोट्या पक्षांना त्यांच्या संमेलनांसाठी िनधी गोळा करायला मदत करणे. 

• राष्टर्ीय िनवडणुकीसाठी मोठ्या पक्षांच्या उमेदवाराला िनधी $२० लाख पयर्ंत िनधी पुरिवणे 
आिण छोट्या पक्षांना िनधी उभा करण्यासाठी मदत करणे. 
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१०.न्यायाधीशांवरचालवण्यातआलेलेमहािभयो
ग 
व्ही. रामःवामी132- १० मे १९९३ रोजी सवोर्च्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना व्ही 
रामःवामी यांच्यावर ॅष्टाचाराच्या आरोपावरून महािभयोग चालवण्यात आला. पंजाब-हिरयाणा 
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना त्यांनी आपल्या अिधकारांचा गैरवापर केल्याबद्दल 
भाजप आिण डाव्या पक्षांच्या ूयत्नांनी हा महािभयोग लोकसभेत दाखल करण्यात आला. 
त्यानतंर तीन न्यायाधीशांच्या चौकशी सिमतीने व्ही रामःवामी यांच्यावरील १४ पैकी ११ 
आरोपांमध्ये दोषी असल्याचे मत नोंदवले. त्यानतंर लोकसभेत हा महािभयोग मतदानासाठी 
आला. व्ही. रामःवामी यांचा बचाव ूिसद्ध वकील आिण कें िीय मंऽी किपल िसब्बल यांनी 
केला. लोकसभेत चचार् झाल्यावर ज्यावेळी मतदान घेण्यात आले त्यावेळी १९६ खासदारांनी 
ठरावाच्या बाजूने मत िदले. एकही िवरोधी मत पडले नाही. माऽ, कॉमेंस आिण िमऽ पक्षांचे 
२०५ सदःय तटःथ रािहले. अशाूकारे ठरावाच्या बाजूने २/३ बहुमत न िमळाल्याने व्ही 
रामःवामी यांना पदावरून काढून टाकण्याचा हा ठराव पािरत झाला नाही.  

सौिमऽसेनÐ सौिमऽ सेन यांच्यावर त्यांनी १९९३ मध्ये समुारे ३२ लाख रुपयांचा गैरवापर 
केल्याचा आरोप करण्यात आला. २००३ मध्ये त्यांची कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश 
म्हणनू िनयकु्ती झाली. त्यांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी िनवतृ्त सरन्यायाधीश 
जःटीस बालकृंणन ् यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमती बसवण्यात आली. २००७ मध्ये या 
सिमतीने सौिमऽ सेन यांना दोषी ठरवले व त्यांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी महािभयोग 
चालवावा अशी सचूना पंतूधानांना केली. त्यानसुार राज्यसभेत ूथम हा महािभयोग उभा 
रािहला. १८ ऑगःट २०११ रोजी राज्यसभेत सेन यांना पदावरून काढून टाकण्याच्या ठरावावर 
मतदान झाले. १८९ िवरुद्ध १७ अशा ूचंड बहुमताने ठराव मंजरू झाला. त्यानतंर तो 
लोकसभेकडे मंजरुीसाठी पाठवण्यात येणार होता. माऽ त्यापूवीर्च नामुंकी टाळण्याच्या उदे्दशाने 
Ôराज्यसभेच्या िनणर्याचा आदर करतÕ सौिमऽ सेन यांनी पदाचा राजीनामा िदला.  

 

 

                                                       
132http://en.wikipedia.org/wiki/V._Ramaswami 
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११. महाराष्टर्ातील िजल्हा न्यायालये 

List of district courts in Maharashtra133: 

S
N

Name of th
District & Address

S.T.
Cod

Tel. No Email Address 

1 The Principal Distr
& Sessions Judg
Ahmednagar 
414001 

0241 2341566

mahahmdc(at)mhstate.nic

2 The Principal Distr
& Sessions Judg
Akola - 444001 

0724 2433389

mahakodc(at)mhstate.nic.

3 The Principal Distr
& Sessions Judg
Amravati - 444602 

0721 2662286

mahamrdc(at)mhstate.nic

4 The Principal Distr
& Sessions Judg
Aurangabad 
431001 

0240 2334839

mahaurdc(at)mhstate.nic.

5 The Principal Distr
& Sessions Judg
Beed - 431122 

0244 222401 

mahbeedc(at)mhstate.nic

6 The Principal Distr
& Sessions Judg
Bhandara - 441904

0718 252254 

mahbhadc(at)mhstate.nic

7 The Principal Distr
& Sessions Judg
Buldhana - 443001

0726 242310 

mahbuldc(at)mhstate.nic.i

8 The Principal Distr
& Sessions Judg

0717 256202 

mahchadc(at)mhstate.nic.

                                                       
133http://court.mah.nic.in/courtweb/static_pages/contactus.php 
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Chandrapur 
442401 

9 The Principal Distr
& Sessions Judg
Dhule - 424001 

0256 232190 

dcddhule(at)rediffmail.com

1 The Principal Distr
& Sessions Judg
Gadchiroli - 442605

0713 222339 

mahgaddc(at)mhstate.nic

1 The Principal Distr
& Sessions Judg
Jalgaon - 425001 

0257 2221273

mahjagdc(at)mhstate.nic.i

1 The Principal Distr
& Sessions Judg
Jalna - 431203 

0248 225053 

mahjaldc(at)mhstate.nic.in

1 The Principal Distr
& Sessions Judg
Kolhapur - 416002 

0231 2545974

mahkoldc(at)mhstate.nic.i

1 The Principal Distr
& Sessions Judg
Latur - 413512 

0238 243544 

mahlatdc(at)mhstate.nic.in

1 The Principal Distr
& Sessions Judg
Nagpur - 440001 

0712 2531989

mahnagdc(at)mhstate.nic

1 The Principal Distr
& Sessions Judg
Nanded - 431601 

0246 234555 

mahnandc(at)mhstate.nic

1 The Principal Distr
& Sessions Judg
Nashik - 422001 

0253 2578695

mahnasdc(at)mhstate.nic.

1 The Principal Distr
& Sessions Judg
Osmanabad 
413501 

0247 224733 

mahosmdc(at)mhstate.nic

1 The Principal Distr 0245 223360 mahpardc(at)mhstate.nic.
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& Sessions Judg
Parbhani - 431401 

2 The Principal Distr
& Sessions Judg
Pune - 411005 

020 2553479

mahpundc(at)mhstate.nic

2 The Principal Distr
& Sessions Judg
Raigad at Alibag 
402201 

0214 222004 

mahraidc(at)mhstate.nic.in

2 The Principal Distr
& Sessions Judg
Ratnagiri - 415612 

0235 222355 

mahratdc(at)mhstate.nic.in

2 The Principal Distr
& Sessions Judg
Sangli - 416416 

0233 237304

mahsandc(at)mhstate.nic.

2 The Principal Distr
& Sessions Judg
Solapur - 413003 

0217 2627077

mahshodc(at)mhstate.nic.

2 The Principal Distr
& Sessions Judg
Satara - 415001 

0216 235355 mahsatdc(at)mhstate.nic.i

2 The Principal Distr
& Sessions Judg
Sindhudurg at Or
416812 

0236 228788 mahsindc(at)mhstate.nic.i

2 The Principal Distr
& Sessions Judg
Thane - 400601 

022 2547457 mahthadc(at)mhstate.nic.i

2 The Principal Distr
& Sessions Judg
Wardha - 442001 

0715 240155 mahwardc(at)mhstate.nic.

2 The Principal Distr
& Sessions Judg
Yavatmal - 445001

0723 242380 

mahyavdc(at)mhstate.nic.
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१२.मािहतीचीउपलब्धता 
मािहतीम्हणजेकाय?  

मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५134 च्या कलम (२)(च) नुसार मािहती म्हणजे 
कोणत्याही ःवरूपातील कोणतेही सािहत्य. यामध्ये अिभलेख दःत ऐवज, ज्ञापने, इमेल, 
अिभूाय, सूचना, ूिसद्धीपऽके, पिरपऽके, आदेश, रोजवया, सिंवदा, अहवाल, नकाशे, कागपऽे, 
नमुने इ.  

मािहतीचा अिधकार कायदा येण्यापवूीर् यातील बहुतेक गोष्टी थेट नागिरकांना बघता येत 
नसत. माऽ या कायद्यामुळे कोणतीही मािहती नागिरकांपासून दडवून ठेवता येत नाही. उलट 
या कायद्याचे कलम ४ (१) ूत्येक शासकीय ूािधकरणाने आपण होऊन काय काय मािहती 
जाहीर करावी याची १७ गोष्टींची यादी देते. ही मािहती जाहीर करताना शासकीय कायार्लयांत 
मोठे फलक लावून िकंवा संकेतःथळ असल्यास संकेतःथळावर ूिसद्ध करावी असे कायदा 
सांगतो. तसेच दर वषीर् ही मािहती अद्ययावत करणेही आवँयक असल्याचे कायदा ःपष्टपणे 
सांगतो. 

संकेतःथळ-मािहतीूिसद्धकरण्यासाठी सवोर्त्तम मागर् 

मािहती अिधकारात कलम (४)(१) नुसार ूिसद्ध करायच्या १७ गोष्टींची यादी िदलेली 
असली तरी बहुतेक िठकाणी या कलमाची पूणर्पणे अमंलबजावणी झाल्याचे िदसनू येत नाही. 
यामध्ये काही व्यावहािरक अडचणी येतात. या कलमानुसार एकूण १७ गोष्टी ूशासकीय 
कायार्लयाने ःवतःहून ूिसद्ध करणे आवँयक आहे. परंतु अनेक कायार्लयांत जागेच्या 
अभावामळेु एवढी ूचडं मािहती मोठे फलक लावून लोकांना सहजपणे वाचता येइल अशा 
ःवरुपात ठेवणे शक्य होत नाही. िशवाय दरवषीर् होणारे बदल या फलकांवर करणे हे काही 
ूमाणात खिचर्क ठरू शकते. यातून काही कायार्लयांत त्यांना आवँयक वाटते तेवढीच मािहती 
ूिसद्ध केली जाते.  

सगळी मािहती जर नागिरकांना िमळायला हवी असेल तर सकेंतःथळावर ती उपलब्ध 
करून देणे हा सवार्त सोपा, कमी खिचर्क आिण ूभावी मागर् आहे. िवशेषतः सकेंतःथळामुळे 
ती सातत्याने अद्ययावत ठेवता येणे शक्य होते.  

                                                       
134मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५- http://rti.gov.in/rtiact‐marathi.pdf 
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संकेतःथळावरकायकायमािहती असावी? 

सकेंतःथळावर मािहती अिधकार कायद्यातील कलम (४)(१) नसुार िदलेल्या सवर् गोष्टी 
ःपष्टपणे नमदू केलेल्या असायलाच हव्यात. माऽ त्याबरोबरच इतरही काही गोष्टींची 
आवँयकता आहे. 

नकाशे 

जागितक पातळीवर आज गुगल आिण ऐपल या कंपन्यांमध्ये आपल्या माहकांना 
अद्ययावत आिण दजेर्दार नकाशे देण्याची ःपधार् सरुु आहे. याचे सवार्त महत्वाचे कारण म्हणजे 
माणसाच्या बुद्धीवर नकाशारूपी मािहतीचा जाःत पिरणाम होतो. अिधक काल ती मािहती 
लक्षात राहते.135 

सध्याच्या शासनाच्या सकेंतःथळांवर पुरेशा सखं्येने शासनाचे कामकाज आिण सोयी 
सुिवधा यािवषयी ःपष्ट आिण नीट कल्पना देणारे नकाशे उपलब्ध नाहीत. सामान्य 
नागिरकाला नकाशांच्या, िचऽांच्या माध्यमातून िकत्येक गोष्टी समजायला सोप्या जातात. खास 
करून जी सकेंतःथळे नागिरकांना कोणत्या सोयी सिुवधा पुरवणाढया शासकीय कायार्लयांची 
असतील त्यांवर नकाशांची िनतांत आवँयकता आहे. 

कशापद्धतीचेनकाशेअसूशकतातयाचीकाहीउदाहरणे 

• शहराच्या बस वाहतुकीचा नकाशा संकेतःथळावर असू शकतो. यामध्ये ूत्येक बस थांब्याची 
जागा दाखवलेली असावी. त्या थांब्यावर िक्लक करता ितथनू जाणाढया व येणाढया सवर् बसचे 
नबंर, मागर् आिण वेळापऽक बघता यावे. एखादे सचर् इंिजन असावे ज्यात िनघायची जागा 
आिण पोचायची जागा िलिहल्यास उपलब्ध बस कोणत्या कोणत्या आहेत, तसेच त्याचे 
वेळापऽक काय आहे यासगळ्या गोष्टींची मािहती िमळावी. 

• ऑःशेिलया मध्ये सावर्जिनक ःवच्छतागहृ कोठे आहेत हे दाखवणारे संकेतःथळ आहे136. सपंूणर् 
ऑःशेिलया मध्ये कोठे कोठे ःवच्छतागहृ आहे, ते िकती वेळ उघडे असते, िकती लोकांसाठी 
आहे याची मािहती त्या नकाशावर बघता येते. अशा पद्धतीचे नकाशे भारतात िकमान शहर 
पातळीवर करता येऊ शकतात.  

 

                                                       
135              &               : Ô                          Õ, http://www.gazing.com/gazing‐articles/10-reasons‐why‐maps‐are‐the‐wat‐to‐go 
136                              : http://www.toiletmap.gov.au/ 
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कायदे 

कायद्याचे राज्य हा ÔसÕुशासनाच्या व्याख्येतील एक महत्वाचा भाग आहे. आपले शासन 
कोणत्या कायद्यांच्या आधारे काम करते यािवषयी सामान्य नागिरकांना मािहती िमळणे गरजेचे 
आहे. कायदे मािहत असल्यास नागिरक सरकारवर नजर ठेव ूशकतील. बेकायदेशीर गोष्टींना 
आळा बसू शकेल. पण सध्या अद्ययावत कायदे सहजपणे बघण्यास उपलब्ध होत नाहीत. 
मािहती अिधकार कायद्यातील कलम (४)(१) नसुार एखादे सावर्जिनक ूािधकरण कोणत्या 
कायद्यानसुार काम करते त्या कायद्याचे नाव जाहीर करणे आवँयक असते. माऽ 
संकेतःथळांवर ज्या कायद्यानसुार कामकाज चालते तो संपूणर् अद्ययावत कायदाही असायला 
हवा. अन्यथा कलम (४)(१) मधील या तरतुदीचा थेट फायदा नागिरकांना िमळणार नाही.  

सकेंतःथळावर कायदा ठेवणे आिण कायद्यात दरुुःती/बदल झाल्यावर संकेतःथळावर 
कायदा अद्ययावत करणे हे सहज शक्य आहे.  

आज भारताचे सिंवधान, मािहतीचा अिधकार कायदा इ शासकीय संकेतःथळांवर 
बघण्यास उपलब्ध असल्या तरीही िकत्येक महत्वाचे कायदे िमळवणे अितशय कठीण आहे. 
िवशेषतः अद्ययावत कायदे ही तर मोठीच डोकेदखुी नागिरकांना आहे. नागिरकांच्या सोयीसाठी 
हे सवर् कायदे त्या त्या शासकीय ूािधकरणाच्या संकेतःथळावर बघण्यास उपलब्ध असलेच 
पािहजेत.  

िनयम 

कायद्यांबरोबरच कामकाजाच्या दृष्टीने शासन वेळोवेळी िनयम तयार करत असते. हे 
िनयम कायद्यांमध्ये अतंभूर्त नसतात. साहिजकच कायदे जरी लोकांना बघण्यास सहज उपलब्ध 
झाले तरी ूत्यक्ष अमंलबजावणी होताना, ज्या िनयमांच्या आधारे कामकाज होते ते 
नागिरकांना बघण्यास न िमळाल्यास पुरेशी पारदशर्कता येणार नाही. शासनाचा एकूण कारभार 
हा जसा कायद्यांच्या आधारे चालतो आहे ना हे नागिरकांना बघता आले पािहजे, तसेच तो 
योग्य त्या िनयमांचे पालन करून चालतो आहे ना यावरही नागिरकांची नजर असली पािहजे.  

महापािलका, िवधानमडंळ, ससंद यांची सभा कामकाज िनयमावली इथपासनू ते एखादा 
साधा दाखला िमळण्यासाठीचे िनयम काय आहेत इथपयर्ंत सवर् गोष्टी सबंंिधत कायार्लयाच्या 
संकेतःथळावर बघण्यासाठी सहज उपलब्ध असले पािहजेत.  

कोणत्याही ःवरूपाचे परवाने, दाखले, ना-हरकत ूमाणपऽ इत्यादी सवर् गोष्टींसाठी 
असलेले िनयम सबंंिधत संकेतःथळांवर बघण्यास उपलब्ध असले पािहजेत.  
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बैठकांचेवतृ्तांत 

कें िीय मऽंीमंडळापासून ते मामपंचायतीपयर्ंत सवर् बैठकांचे कायर्वतृ्तांत नागिरकांना 
वाचण्यासाठी उपलब्ध असले पािहजेत. आपले लोकूितिनधी आपल्यासाठी काय िनणर्य घेत 
आहेत, आिण ते घेताना काय चचार् करत आहेत हे बघण्याचा नागिरकांना अिधकार आहे. 
आिण म्हणूनच बैठकांचे वतृ्तांत संबंिधत सकेंतःथळांवर बघण्यासाठी उपलब्ध असले पािहजेत.  

यातील सवार्त महत्वाचे म्हणजे कायर्वतृ्तांत बैठक झाल्यावर ठरािवक वेळेतच 
संकेतःथळावर यायला हवेत. 

अहवाल 

िविवध िवषयांवर शासकीय सिमती गठीत होतात, त्यांचे अहवाल ूिसद्ध होत असतात. हे सवर् अहवाल 
बघण्यासाठी नागिरकांना उपलब्ध असले पािहजेत. संबंिधत शासकीय संकेतःथळावर हे अहवाल 
उपलब्ध असले पािहजेत. या सिमत्यांचा अहवाल सरकारने ःवीकारला असो अथवा नसो, तो 
नागिरकांना बघण्यासाठी खुला असला पािहजे.  
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१३.समन्वय 
कोणत्याही दोन िकंवा अिधक शासकीय कायार्लयांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी इ गव्हनर्न्स चा 
वापर करता येऊ शकतो.  

मािहतीचीदेवाण-घेवाण () 

मािहतीची देवाण-घेवाण कशा ूकारे उपयोगी पडू शकेल याची काही उदाहरणे-  

गुन्हेगारी 
गुन्हेगारीचे तपशील पोलीस दलासारख्या िवभागांत मािहतीची देवाण-घेवाण महत्वाची असते. इ 
गव्हनर्न्स च्या माध्यमातून पोलीस दलातील सवर् उपलब्ध मािहती ही कुठूनही बघता येइल, 
शोधता येइल अशी यऽंणा उभारता येऊ शकेल. एका शहरात गुन्हा करून दसुढया शहरात 
पळून जाणाढया गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी अशा ूकारची यऽंणा उपयोगी पडू शकेल.  

ःथलांतर 
सुरके्षच्या दृष्टीने शहरात नव्याने येऊन घर भाड्याने घेणाढया लोकांची पोिलसांकडे नोंदणी 
करणे आता बधंनकारक आहे.137 ही मािहती सदु्धा जर इ-गव्हनर्न्स च्या माध्यमातून जोडता 
आली तर कोठून कोठे कशा पद्धतीचे ःथलांतर होत आहे याची मािहती एका िक्लक वर 
उपलब्ध असेल.  

खचर्कपात 

एकाच ःवरूपाचे काम करण्यासाठी वारंवार होणारा खचर् रोखणेही मािहतीच्या देवाणघेवाण 
करण्याने रोखता येऊ शकेल. केवळ समन्वय नसल्याने रःता दरुुःत केल्यावर कधी पाण्याची 
पाइप लाइन टाकण्यासाठी खोदला जातो, परत दरुुःत केल्यावर मग लगेच िवजेच्या तारा 
टाकण्यासाठी खोदला जातो. अशाूकारे शासकीय खचर् वाढत जातो. मािहतीच्या देवाण 
घेवाणीतून समन्वय साधत शासकीय खचार्त कपात करता येऊ शकते. 

 

                                                       
137                - http://cityplus.jagran.com/city‐news/is‐your‐tenant‐registered_1345100084.html 
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नागिरकांचीसनदआिणकायरू् वणतािनदेर्शांक 

नागिरकांना द्यायच्या सोयी सिुवधा अजर् केल्यावर िकती िदवसात िमळतील, तबार िदल्यावर 
िकती िदवसात कायर्वाही होइल यािवषयीचे पक्के िनयम म्हणजे नागिरकांची सनद. ठरािवक 
मुदतीत नागिरकांना सोयी सुिवधा िमळाल्या पािहजेत, ठरल्या मुदतीत नागिरकांच्या तबारींवर 
कायर्वाही व्हायला पािहजे या िवचारातून नागिरकांची सनद असते.  

एखाद्या शासकीय कायार्लयात सगंणक ूणालीचा वापर करून कायर्क्षमता वाढवता येऊ शकते.  

उदाहरणे : 

नागिरकांकडून आलेल्या अजर्/ तबारी वगीर्करण तारखेनुसार करून संगणकात घालाव्यात. 
नागिरकांची सनद असेल त्यानसुार आपोआप अिंतम तारीख िदस ूलागेल. तबार/ अजार्वर 
कायर्वाही झाल्यावर सबंंिधत अिधकाढयाने तशी नोंद सगंणकावर करावी. नागिरकांची सनद 
उलटून गेल्यावरही काहीच कायर्वाही झालेली नसल्यास संबंिधत अिधकाढयाच्या विरष्ठाला 
याबद्दल एक इ-मेल जावा. वेळेत काम न केलेल्या कमर्चाढयावर काय कारवाइ केली/ िकंवा 
कारवाइ केली नसल्यास का नाही केली यािवषयीचे िटपण विरष्ठ अिधकाढयाने बनवावे. 
मिहन्यातून एकदा सदर मािहती संबंिधत तक्त्याच्या ःवरुपात शासकीय कायार्लयाच्या 
संकेतःथळावर बघण्यास उपलब्ध करून द्यावी. एकूणच यातली पारदशर्कता, आिण ठरािवक 
कालमयार्देत काम करण्याचे बंधन यामुळे सबंंिधत शासकीय कायार्लयाची कायर्क्षमता वाढेल.  

अशाच ःवरुपाची ूणाली शासकीय कायार्लयाच्या अतंगर्त कारभारासाठीही वापरता येइल. 
एकूणच काम करण्यास लागणारा वेळ, कामाचा दजार् यािवषयी सटुसुटीत पद्धतीची सगंणकीय 
ूणाली असल्यास ूत्येक शासकीय कायार्लयाचा कायरू् वणता िनदेर्शांक बनवता येऊ शकेल. 
यामळेु शासनाच्या कोणत्या िवभागात सुधारणेची गरज आहे, नेमके ूश्न काय आहेत 
यािवषयीची कल्पना येणे अिधक सोपे जाइल. तसे िनयोजन करणे सरकारला शक्य होइल. 
आकडेवारीसह नेमकी मािहती हातात असणे महत्वाचे आहे. आिण त्यासाठी इ गव्हनर्न्स चा 
वापर आवँयक आहे.  

वैिश्वकता 

शासकीय संकेतःथळे ही कोठूनही बघता आली पािहजेत. वेगवेगळ्या ूणाली (       ,      ,         ,            ) 
वापरणाढया नागिरकांनाही ही संकेतःथळे बघणे सोपे झाले पािहजे.  

अशाूकारे शासकीय संकेतःथळांमध्ये वैिश्वकता आणल्यािशवाय अिधकािधक नागिरकांपयर्ंत 
पोहचणे शक्य होणार नाही.  
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भाषा 

सवर् शासकीय सकेंतःथळे ही अिधकृत ःथािनक भाषेत (महाराष्टर्ात मराठीत) असलीच 
पािहजेत. यािशवाय ती इंमजीमधेही बघता आली पािहजेत. शक्य असल्यास ती िहंदी भाषेतही 
असावीत. अिधकािधक नागिरकांपयर्ंत पोहचणे हा सकेंतःथळाचा मुख्य हेतू असल्याने यावर 
िवशेष लक्ष िदले पािहजे. न्ययूॉकर्  िसटी कौिन्सलचे सकेंतःथळ इंमजी व्यितिरक्त तब्बल ३४ 
भाषांमध्ये बघता येते.138 

नागिरकांना संकेतःथळ सोयीचे वाटण्यासाठी आिण आपले वाटण्यासाठी त्यांना त्यांच्या भाषेत 
संकेतःथळ उपलब्ध असले पािहजे.  

िलपी (Font) 

रोमन व्यितिरक्त कोणत्या वेगळ्या िलपी मध्ये सकेंतःथळ असेल तर काही वेळा सकेंतःथळ 
बघता येत नाही. असे झाले नाही पािहजे. सवर् भाषांना आवँयक िलपी सकेंतःथळावर 
येणाढया नागिरकांना मोफत डाउनलोड करून घेता आली पािहजे. 

    ःवरूपातीलदःतऐवज 

शासकीय संकेतःथळावरील अनेक अहवाल व इतर दःत हे     ःवरुपात असतात. अनेकदा 
यामध्ये छापील ःवरूपातील दःतांचे छायािचऽ (    ) काढून त्याचे एकिऽत     दःत बनवलेले 
असते. पण असे केल्याने त्या दःताचा आकार खूप मोठा होता. संकेतःथळावरील अिधक 
जागा तर ते दःत घेतेच पण त्याचबरोबर नागिरकांना सहजपणे असे दःत उघडत नाहीत 
िकंवा डाउनलोडही करता येत नाहीत.  

म्हणनूच संकेतःथळांवर ठेवायचे दःत बनवताना ते कमीत कमी आकाराचे कसे होतील याकडे 
जाणीवपूवर्क लक्ष िदले गेले पािहजे. तरच ते दःत वाचले जातील आिण त्याचा उपयोग होइल.  

 

                                                       
138                     - http://council.nyc.gov/html/home/home.shtml 
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सुटसुटीतवसोपेःवरूप 

शासकीय संकेतःथळांचे ःवरूप अितशय सटुसटुीत आिण सोपे असावे. रंगसंगती ही िजतकी 
साधी असेल िततके चांगले. फेसबुक िकंवा गुगल सारख्या सवार्िधक ूितसाद िमळालेल्या 
संकेतःथळांच्या यशामध्ये सटुसुटीत सोप्या रंगसंगतीचाही हातभार आहे. नागिरकांना शासकीय 
संकेतःथळ वापरावेसे वाटावे, अिधकािधक आपले वाटावे यासाठी ूयत्न केले पािहजेत.  
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१४. भारतातील शासन व्यवःथा - 
ौी. ूताप भानू मेहता ह्यांच्या भाषणाचासारांश 

ूतापभानूमेहताहेसेंटर फॉर पॉिलसी िरसचर्, िदल्ली ह्या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष आहेत. 
ते शासन व्यवःथा आिण राज्यशास्तर् ह्या िवषयांवर इंिडयन एक्सूेस, आउटलुक सारख्या 
वतृ्तपऽ आिण मािसकांमध्ये िनयिमत िलिहत असतात. 
Statecraft and governance in India 

Pratap  Bhanu  Mehta,  Pune  International  Center,  First  year  gathering,  25th 
September 2012 

ौी. ूतापभानूमेहतायांनीत्यांच्याभाषणातमांडलेलेकाहीमहत्वाचेमुदे्द 
• जेव्हा मी पुण्याचा िवचार करतो, तेव्हा मला शासनाचे सवर् िनकष असलेलं एक पिरपूणर् िचऽ 

डोळ्यासमोर येतं, पुणे शहरात शासनाच्या सवर् अंगांचा समावेश होतो आहे. म्हणूनच ते शासनाच्या 
दृष्टीने एक पिरपणूर् ूारूप तयार करतं. करण: 

o पुण्याला नामवंत ूशासकीय अिधकाढयांचा इितहास आहे. 
o उत्कृष्ठ सामािजक संःथांचं जाळ आहे 
o वैज्ञान आिण अन्य ज्ञान शाखांमध्ये ूवीण असे िवचारवंत  
o यासारख्या गोष्टी एकऽ करणं इतर कोणत्या शहराला शक्य झालं नाही. 
• Short version of the speech “Governance dosent exist where the state is very crafty” 
• आपण (भारत) शासंूबीयेच्या एका अशा टप्प्यावर आहोत ज्याच ंसंपूणर् आकलन आपल्याला 

शासनाच्या पारंपािरक तत्वांवर आधािरत िवशे्लषणातून करता येणार नाही. आिण आपण 
सगळेच या नव्या ÔशासनूणालीÕचा नक्की अथर् शोधण्यासाठी धडपडतो आहोत.  

• Once you globalise you cannot run your open economy on the principles of your old closed 
economy. And this is exactly what is happening with our system of Governance.  

• Ôशासन व्यवःथाÕ म्हणजे नेमकं काय?  
o नागरी समाजामधनू िकंवा शासकीय व्यवःथेच्या बाहेर असणाढयांकडून ूितिबया: 
 शासन आपलं काम करत नाहीत. 
o जर तुम्ही शासकीय यऽंणेत असलेल्यांना हेच िवचारल ंतर ते म्हणतात- 
 नागरी समाज आम्हाला आमच ंकाम करू देत नाही. 
 शासन व्यवःथा योग्य ूकारे चाल ू शकत नाही कारण, भारत शासन ूिबया राबवायला 
अितशय अवघड देश आहे. 

• Governance  is not something that  is  located  int he government, nor  it  is something  that  is 
located  entirely  in  the  society,  it  is  something  that  is  located  at  the  intersection  of  the 
government and  the  society. The way  in which  these 2 entities  interact. The assumptions 
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they make about each other. We need to  look at state – society balance when we  look at 
Governance in general. 

• The part of what we are struggling with today is that the balance of the government and the 
society  is changing  in such  fundamental ways  that government’s understanding of what  it 
should do  in relation to the society, and society’s understanding of what governments can 
do is becoming increasingly confusing. 

• We  are  at  a  very  exciting  time  in  India  in  the  case  of  Governance. Most  post‐colonial 
societies inherited a whole range of institutions from their colonial masters. Of course they 
were  not  run  in  the  way  they  were  intended  to  be  run.  As  an  example,  we  have  a 
‘Westminster Democracy’ with  Indian characteristics. But  fundamentally there were 6 or 7 
principles that underplayed the architecture of the governance. These principles are falling 
apart today. And in fact, it’s a very good thing that these are falling apart.  

• What are those principles of the old system of governance that is proving to be an hindrance 
to the new system? 
 

1. Principle of vertical accountability. 
 
Who can hold somebody responsible? The simple answer is somebody higher than you. And 
if  you  look  at  our  hierarchical,  rational,  Weberian  bureaucracy,  the  core  principle  of 
accountability was to someone who  is above you. And then there  is this abstract notion of 
‘people  being  the  highest  authority…’  which most  of  the  times  does  not  work.  But  the 
structure of accountability is very vertical.  
 

2. Relative secrecy 
 
Government was the producer of knowledge relevant to governance. This no  longer holds. 
Today society as a whole is producing more knowledge about government than government 
does. E.g.: 20 years ago if your water was poisoned you would not know, today a Center for 
Science and Environment will come and tell you! 
 

3. White discretion 
 
Government  cannot work  just on  rules.  It also needs discretion. The old government was 
given a lot of presumptive levy in exercising that discretionary power.  
 

4. Excessive centralization 
 
There were good reasons for it too. There was a presumption that The State would not just 
intervene  in  the economy but would have  to deeply  intervene  in  the  social  structures  to 
restructure them. Look at the constituent assembly debates. Ambedkar vrs Gandhi debate. 
To do away with the social ills, you would have to centralize the power. You could not give 
all  the powers  to  the panchayats because  the  local elites would dominate.   But  the  result 
was the an excessive and the most centralized state.  
 

5. A relatively fixed political economy 
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By sharing rents have a fixed amount of elites controlled income and expenditure in a state. 
You would have a combination of  large  landlords,  indigenous  capitalists, bureaucrats who 
shaped the rents that were generated. This political economy was easier to manage.  
 

6. Indian state was a small state 
 
Despite everything, the Indian state was a small state. Indian state was in fact over regulated 
and under governed. But it was small relative to every measure of the size of the state. Small 
in terms of the personnel and small in terms of the marginal impact it had on the lives of its 
citizenry. Even if you were a very well performed state, in a 5 year term you would have built 
only  a  fraction  of  infrastructure  that  you  would  build  today.  This  scale  has  massively 
increased.  
E.g. Bihar has given out more kilometers of roads in last 5 years than previous 40 years put 
together.  

Today, all of these principle on which our governance was founded has basically collapsed.  

1. Vertical accountability has been replaced with horizontal accountability of all kinds. And not 
just within government. The bureaucrat will be asked questions by  the CAG,  the Supreme 
Court, the Media but the civil society etc.  It sounds  like a trivial change but the practice of 
governance that is attuned to horizontal accountability is changes to its core. How you do a 
file noting changes, how you present evidence changes, how you fight a case changes. Today 
there is a decisive shift towards this vertical accountability.  

2. Relative secrecy: any government which  tries  to construct  itself  in a way  that  it has more 
information about itself than the public, it is setting itself for a big fall.  

3. Discretion:  it  cannot  be  entirely  replaced  by  rules.  The  demand  for  how  you  use  your 
discretion  changes.  Instead  of  granting  the  government  a  presumptive  right  or  a 
presumptive  trust  just because  the representatives are elected; now  the way  in which  the 
government uses its power has changed. Whether it is locating a nuclear plant, or an airport. 
This power has to be justified to a very large variety of stakeholders today. They have to be 
satisfied. 

4. Centralization:  India simply cannot be governed with the kind of centralized administration 
we still have. Centrally sponsored schemes are archaic relics of a government structure that 
does not  suite  India. Most of our  conflicts  are  really about negotiating  that who  controls 
what? Who has the rights and the say over what?  

5. Rent  seeking arrangement: one of  the  things  that growth has done  to  India  is  that  it has 
made  the  state  get  more  revenues;  unfortunately  also  the  state  is  more  inclined  to 
squander.  

 

Most of the current political system is used to think about the old principles of governance. 
So we today are at the juncture where the two tectonic plates are colliding and it is going to 
be messy for a while.  

But  this  exactly  is  a  fantastic  opportunity  for  reforms.  Any  government  that  does  not 
understand that these balances of power are shifting is bound to fail.  
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The  leaders  today who  seem  to have mastered  the art of governance,  is not  true. 
They have simple managed to carve out the space where they are politically insulated 
and they can take certain decisions (talking about Narendra Modi and Nitish Kumar) 
not they are not been able to do  is  institutionalize the practices of governance they 
are following.   

They don’t have the system of public participation, deliberation  in place by which they can 
build  a  structure  of  vertical  answerability.  Also,  unfortunately  these  ‘good  government’ 
doers are the ones who have soil on their feet. They don’t have a democratic Party structure, 
their ministers are bypassing  legislature  to  take the decisions etc. So, their actions are not 
sustainable. So you might have a success of leadership, but you don’t have the success 
of institutionalization of governance practices. 

• America in 1920’s looked same as we do today‐ extremely high corruption, rent seeking 2‐4 
prime sectors, broken local governments, strong anti‐center sentiment, extremely tight knit 
party machines, and yet America came out of this.  

Lessons and things that makes us look up…  

1. Strengthening of civil society  institutions. Harness  their energy.  (India  is all civil society no 
state) state cannot exist fighting this civil society. 

2. Incredible mobilization against corruption.  
3. Exponential participation of women in education.  

What is still missing? 

1. Political reforms:  
a. introduction of primary system 
b. some degree of intra party democracy 
c. breaking of hold of small elites within the political party 
d. Reinventing the financing machines. 
2. New  kind of  romance  restored  in  the  state  (look at  state building program of 1920’s and 

1930’s in the US of A) 
a. Narrative of state building 
b. A state that begins to provide goods to citizens 
3. All the reforms in India came out of the skepticism of the state. We did not look into putting 

up the state in place where it does belong. India just took out state from places it does not 
belong. 

a. Nandan Nilekani and the UID 
b. Tax reforms by Dr. Kelkar are meager steps towards a real state building. 
4. We have thrown the concept of “public” all together. American elites thought that this was 

the time to build the state. Build the state education. Indian elites at the moment of reforms 
are  disengaging  with  the  state.  Our  elites  provides  for  itself.  In  health,  water,  power, 
sanitation etc.  

5. What will happen  in  the  structure of accountability  in a  state  in which  its elites are most 
likely to secede from it? No public institutions can be strengthened. Because the elites are in 
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interesting  ideological dilemma.  In  theory  the  elites wants  to  reengage with  the  state,  in 
practice they are bypassing the state. This has a huge influence on the nature and character 
of the state.  

6. Nature of capitalism: the American capitalism realized that  it was  in  its  interest to act as a 
pressure group  for reforming.  If we go the way FICCI and ASSOCHEM are going – trying to 
shield itself, it will, along with the corruption, it will delegitimize the state and also the Indian 
capitalists.  

7. What we should be doing is to get this idea of ‘one generations bad money is good money of 
the  next  generation  ’.  This  is  how  the United  States  built  its  think  tanks,  the  institutions 
which make the state powerful. Can Indian capital make that transition?  

8. We  need  revolution  towards  the  liberal  ideas.  As  the  6  principles mentioned  are  liberal 
fundamentally by nature.  

9. “We can handle our differences, our deciding sin is going to be our rigidness.. can we have a 
plurality of reasons, can we govern ourselves by public reason?” Gandhi 
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१५. नरेंिमोदींनीगुजरातमध्येकाय केले? 
सध्यादेशात गुजरातकडे एक चांगल्या ूशासनाचे उदाहरण म्हणून बिघतले जाते. नरेंि 

मोदी ह्यांनी त्यांचे सरकार आल्यावर जुन्या कायर्पद्धतीमध्ये काही बदल केले, काही नवे 
ूयोग केले ह्याच ूयोगांिवषयी... 
 

१. गुजरातेतील सवु्यवःथापनाचे सपंूणर् ौये नरेंि मोदी यांना जाते. ूशासनातील कल्पक 
बदलांसाठी कॉमनवेल्थ असोिसएशनतफेर्  "सीएपीएएम'  गोल्डपुरःकार त्यांना दोन वषार्ंपूवीर् 
िमळाला 

२. संकेतःथळ 

http://www.narendramodi.in/ हे नरेंि मोदी ह्यांचे ःवत:चे सकेंतःथळ. हे मराठीमध्ये देखील 
उपलब्ध आहे. ह्या संकेतःथळावर मोदींचा ब्लॉग तसेच गुजरात सरकारच्या धोरणांिवषयी 
सिवःतर मािहती उपलब्ध आहे. ही मािहती कोणताही बदल केला गेला की ताबडतोप ह्या 
संकेतःथळावर ÔअपडेटÕ होते. 

 

३. ह्या संकेतःथळाबरोबरच आता मोदींनी गुजरात आिण ःवत:चे एक मोबाईल             ही सरुु केले 
आहेत. ह्या द्वारे कोणताही माणूस आपल्या मोबाईलच्या माध्यमातूनमोदींची सवर् भाषणे, राज्य 
सरकारचे िनणर्य तसेच अनेक छोट्या छोट्या सवेर्क्षणांमध्ये भाग घेऊ शकतो. 

४. सन २००१ मध्ये गुजरातच्या मखु्यमऽंीपदाची सूऽे हाती घेतल्यानतंर लगेचचगुजरातच्या 
सवार्ंगीण िवकासाचे ध्येय ठेवून मोदी यांनी एक भव्य धोरण आखले.त्याला "पंचामतृ 
योजना असे नाव देण्यात आले.ज्ञानशक्ती(िशक्षण) ऊजार्शक्ती, जलशक्ती, जनशक्ती(लोक सहभाग) 
रक्षा शक्तीयापाच मुख्य िवषयांवर िवकास आराखडा तयार करण्यात आला. या तत्वांतगर्त काही 
ठोस रचना.  

अ. ज्ञानशक्ती: ज्ञानाच्या शक्तीवरआिण ितचा वापर करण्यावर भर. 
• शाळांचे सगंणकीकरण करण्यावर भर देणे. 
• कालानरुूप नवीन अभ्यासबम उपलब्ध करून देणे. 
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• िवद्याथ्यार्ंची गळती रोखण्यासाठी ूयत्न करणे. 
• लहान मुलींच्या िशक्षणावर भर देणे. 
• ११ नवी िवद्यापीठे, ४०० नवीन महािवद्यालये, सव्वा लाख नवीन िशक्षक, ३८हजार नवे वगर् आिण 

तांिऽक अभ्यासबमांच्या जागांमध्ये दपुटीने वाढ. 
• तरुणांमधील इंमजी िशक्षण सुधारण्यासाठी िवशेषूयत्न. 

 
आ. उजार्शक्ती: ऊजार्िनिमर्ती ही राज्याची शक्ती बनवणे. 
• “ज्योतीमाम”ही राज्यातली १८ हजार ६५ गावे आिण त्यांच्यानजीक असलेली ९ हजार ६८० 

उपगावे यांना चोवीस तास अखंिडत Ôाी फेज' वीजपरुवठा करणारीयोजना. 
• बायोगॅस,  सौर ऊजार्,  बायोमास,  जैिवक-नागरी कचरा आदींपासनूसहवीजिनिमर्ती ूकल्पांसाठी 

अनदुान जाहीर. पाणी आिणवार् यापासनू वीज िनिमर्ती करण्यावर तसेच वाय ूआधािरत वीज 
िनिमर्तीूकल्पांवर िवशेष लक्ष िदले जात आहे. 

• वीज वहनातील गळती व चोरी यातून होणारे नकुसानरोखणे. 
• राज्यभरात तब्बल २,२०० िकलोमीटर लांबीच्या िवःततृ गॅस मीडची उभारणी. 
• गुजरात, भारत आिण परदेशातून तेल आिण वाय ू के्षऽासाठी मोठ्या ूमाणातगुंतवणकुीची 

हमी.गुजरातचे रूपांतर वायूवर आधािरत अथर्व्यवःथेत करणे. 
• देशातील सवार्ंत मोठी "सीएनजी' आिण "एलएनजी' सिुवधा गुजरातमध्येउभारणे. 
इ. जलशक्ती: जल शक्तीचे संवधर्न आिणव्यवःथापन. 
ई. जनशक्ती: जनतेला सत्ता बहालकरण्यासाठी. 
• लोकसहभाग वाढिवण्यासाठी मोदींनी राजकारणात सक्तीच्या मतदानासाठी िनवडणकू आयोगाकडे 

िवचारणा केली. महापािलका,  नगरपािलका,  िजल्हा,  तालकुा आिणगाव पंचायतअशा 
ःथािनकःवराज्यसःंथांच्यािनवडणुकीतनागिरकांनामतदानसक्तीचे वबंधनकारककरण्याचे हे िबल 
गुजरातिवधानसभेतसमंतकेले गेले (िडसेंबर २०१०). परंतु राज्यपालांनी ते पुनिवर्चारासाठी पुन्हा 
संसदेत पाठवले आहे (१७ एिूल २०१०). येत्या अहमदाबाद व काही इतर 
महापािलकािनवडणुकांमध्ये याकायद्याचीअंमलबजावणीकेली जाणारहोती. 

• "मामसभेचा' पिरणामकारक उपयोग करून घेणे. 
• पंचायत व्यवःथेचे सबलीकरण. 
उ. रक्षाशक्ती: मजबूत सुरके्षसाठी  
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५. समयदान  

राज्याच्या सुवणर्महोत्सवी वषार्त ूत्येक नागिरक राज्याला काहीतरी देणं लागतो या भावनेने 
नरेंि मोदी ह्यांनी तरूणांना १०० तास लोकोपयोगी कामाला देण्याचे आवाहन केले. नागिरक 
काही ठरािवक कामांसाठी आपला वेळ देऊ शकतात.हागुजरातसरकारचाफारचवेगळाूकल्प. आपले 
नाव संकेतःथळावर नोंदिवल्यावर तुमचे नाव, पत्ता तपासला जातो. तपासणी पूणर् झाल्यावर 
तुम्हाला िनवडलेल्या कामात सहभागी होता येते. 

गुजरात सरकारच्या छोट्या छोट्या कायर्बमांतदेखील जनतेला सहभागी करून घेण्याचा ूयत्न 
िदसतो. मोदी ह्यांच्या संकेतःथळावर त्यांनी सरकारच्या कायर्बमात सहभागी होण्याच्या 
संधींबद्दल िलिहले आहे.  

१.िशक्षण २.आरोग्य ३.ःवच्छता ४. वन व िनसगर् ५.इतर   

६. ःवागत 

मुख्यमंऽी आिण नागिरकांमध्ये थेट सवंाद घडवूनआणण्यासाठी “ःवागत”उपबम सुरू करण्यात 
आला.गांधीनगरमध्ये ूत्येक मिहन्याच्या चौथ्या गुरुवारी “ःवागत िदवस”असतो.या िदवशी 
ूशासनातील सवर् उच्चपदःथ सवार्ंच्या तबारींना उत्तरे देतात. तबारींची सगंणकाद्वारे रीतसर 
नोंदघेतली जाते व तीन तेचार तासांच्या आत या तबारीला उत्तर द्यावे लागते. जेव्हा मुख्यमऽंी 
िव्हिडओकॉन्फरन्सद्वारे सवर् िजल्ह्यांशी सपंकर्  साधतात,  तेव्हा संबंिधतखात्याच्या कमर्चार् यांना 
दपुारी तीन वाजण्यापूवीर्नागिरकांच्या समःयांची उत्तरे द्यावी लागतात. ूत्येक नागिरकाला 
एकापाठोपाठ ूवेश िदला जातो. ःवतः मखु्यमऽंी ूत्येक तबारीची सिवःतरदखल घेतात. 
खात्याने पाठिवलेली मािहती तबारदाराच्या आिण संबंिधतिजल्हािधकारी/िजल्हा िवकास 
अिधकारी/पोिलस आयकु्त आिण इतर अिधकार् यांच्या उपिःथतीत ऑनलाइन तपासली जाते. 
त्यावर शक् यतो त्याच िठकाणी मागर्काढण्याचा ूयत्न केला जातो. दखल घेतल्याखेरीज एकही 
अजर् िशल्लक ठेवला जातनाही. हा सवर् तपशील “ःवागत”च्या डाटाबेसमध्ये साठिवला जातो. 
ूत्येकतबारीची ःवतंऽ नोंद ठेवली जाते.आधिुनक तंऽज्ञानाचा या अिभनव वापरामुळे 
ूशासनव्यवःथेवरचा िवँ वास वाढण्यास मदत होते. कॉमनवेल्थ टेिलकॉम ऑगर्नायझेशनआिण 
यिुनव्हिसर्टी ऑफ मॅंचेःटर या सारख्या आतंरराष्टर्ीय संःथांनीयाउपबमाचे वणर्न Õइ-
पारदशर्कतेचा उत्कृष्ट नमुनाÕअसे केले आहे. 

ह्या उपबमाबरोबरच आणखी अनेक छोट्या छोट्या ूयोगांमधनू गुजराथ सरकार इंटरनेटचा 
वापर करते आहे. 

७. ःविणर्म गुजरात 
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राज्याचे सवुणर्महोत्सवी वषर् साजरे करण्यासाठी गुजरात सरकारने ःवतंऽ सिचवालय ःथापन 
केले होते. या महोत्सवांतगर्त गुजरात सरकार अनेक छोट्या मोठ्य़ा कायर्बमांचे आयोजन 
करत होते. ही रथयाऽाया सवुणर्महोत्सवी वषार्च्या उत्सवाचे ूमखु आकषर्ण होती. ही याऽा 
दोन फेर् यांमध्ये घेतली गेली. ूथम सवर् गावे, तालकु्यांमध्ये हा रथ िफरला व दसुर् या फेरीत 
ूमखु शहरांमध्ये िफरला. एखाद्या िठकाणी हा रथ येण्याआधी ७ िदवस त्या िठकाणी िचऽकला 
ःपधार्, पाककला ःपधार्, वक् ततृ्व ःपधार् तसेच मामःवच्छता, व्याख्याने अशा िविवध 
कायर्बमांचे आयोजन करण्यात आले. रथ येण्याच्या िदवशी िवशेष कायर्बमात ःथािनक 
मान्यवर व नेते रथाची पजूा करतात व सवार्ंच्या साक्षीने गुजरात राज्याच्या िवकासासाठी एक 
संकल्प सोडतात. उपिःथत जनतेने देखील असे संकल्प करणे अपेिक्षत होते. सवर् लोकांना 
शासनाच्या कामामध्ये सहभागी करून घेण्याचे हे एक चांगले उदाहरण होते. 
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१६. िबहार- काहीलक्षणीयमुदे्द 
िबहारमधील िवधानसभा िनवडणूका २१ ऑक्टोबर २०१० ते २० नोव्हेंबर २०१० 

दरम्यान ६ फेर् यांमध्ये झाल्या. िनवडणूकीचा िनकाल २४ नोव्हेंबर रोजी लागला व 
िनतीशकुमारयांच्या सत्ताधारीजनतादल (यूनायटेड) 
आिणभारतीयजनतापक्षयाआघाडीनेसुमारे८३.५टक्केजागा िमळवत, चार 
पंचमांशबहुमतिमळवले. 

ही िनवडणूक अनेक अथार्ने ऐितहािसक होती. िनतीशकुमार त्यांनी त्यांच्या 
राज्यात केलेल्या काही सुधारणांमुळे ते पुन्हा िनवडून आले होते. या िनिमत्त 
िबहारमधील काही सुधारणांिवषयी  

 

१. जातीिनष्ठा, सांिघकसंघषर् व आकषर्क व्यिक्तमत्व या भाविनक मुद्द्यांपिलकडे राजकारण जाऊ 
पाहात आहे. 

२. सुशासनविवकासहेचखरेिवजयाचेिनणार्यकघटकआहेत. 
३. सवर्समावेशकिवकासासाठीचे ूामािणक ूयत्न राजकीय फायदा देतात. 
४. सते्तत येण्यासाठी पूवीर् िनवडणुकीचे तंऽ अवगत असणे पुरेसे होते. आता लोकािभमुख काम 

करणारािनवडणुकीत िजंकून येऊ शकतो. 
५. समाजाच्या सवार्त खालच्या ःतरामध्ये लोकशाहीचे पुनरुज्जीवनहा िनतीश कुमार यांचा 

राजकीय वारसा ठरेल. 
६. िबहारचा िनकाल ही उत्तरेकडच्या बदलत्या राजकारणाची नांदी ठरेल व त्याचे पडसाद राष्टर्ीय 

राजकारणावर पडतील.  
७. दिलत वगार्च्या कायर्क्षमतेिवषयी साशंकता असल्याने कायमच दलुर्क्ष या पारंपािरक मताला 

िनतीश कुमारांच्या शासनाने छेद िदला. 
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िनतीशकुमारयांनीकायकेले? 

मागासलेले राज्य म्हणून कुूिसध्द िबहारला िनतीश कुमार यांच्या नेततृ्वाने जातीय 
राजकारणाच्या बाहेर आणनू, िवकासातून सबलीकरणाचे ःवप्न साकार केले आहे. राजकीय 
िवशे्लषकांना या िनकालामध्ये भारतातील आिथर्क तेजीपासून वंिचत अशा िबहारी जनतेच्या 
आकांक्षांचे ूितिबंब िदसते. अशांपैकीच खूप मोठा वगर् मिहला व तरूणांचा आहे ज्यांना िनतीश 
सरकारच्या Õमखु्यमंऽी बािलका सायकल योजनाÕ,Ôकन्या सरुक्षाÕ योजनांसारख्या योजनांचा 
फायदा झाला. हेच िनवडणूकीमधे अभूतपूवर् सखं्येने मतदानास उतरले.  

या िनवडणूकीमध्ये िनतीश यांनी उच्चवणीर्यांबरोबरच अत्यंत मागासवगीर्य, महादिलत, 
अिधकारहीन मुिःलम, यादवेतर मागासवगीर्य इतर महत्त्वाच्या सामिजक गटांचा पािठंबा 
िमळिवण्यात यश िमळिवले. िसमांचल सारख्या आपत्तीमःत भागातही पिरणामकारक कामामुळे 
मोठे यश िमळाले. 

कायदा व सवु्यवःथेसाठी िनतीश सरकारने राजकीय हःतके्षप थांबवनू शीय 
न्यायालयांची ःथापना केली. त्यानेच गुन्हेगारी आटोक्यात आली. 

िदल्लीमधील सेंटर फॉर पॉिलसी ःटडीजचे अध्यक्ष ूताप भान ू मेहता म्हणतात “हा 
भारतीय लोकशाहीसाठी ूेरणादायी िनकाल आहे. जर िनतीश कुमार यांना पराभव पत्करावा 
लागला असता तर Õिनवडणूकांमधे सुशासन व िवकास-कामे यांनी फार फरक पडत नाहीÕ असा 
फार चकुीचा संकेत िदला असता. म्हणनूच हा िवजय भारतीय लोकशाहीसाठी पुढची पायरी 
आहे.” 

मॉगर्न ःटॅनलीच्या िवशे्लषणानसूार भारतीय राजकारणात काही मोठी िःथत्यतंरे घडून 
येत आहेत व िबहारमधील िनकाल हा याच बदलत्या पिरिःथतीचे उदाहरण आहे. आज 
भारतात २० पैकी १५ राज्यांमधे असे पक्ष सते्तत आहेत ज्यांनी िवकास कामांची अमंलबजावणी 
केली आहे. जे राज्यकतेर् अथर्कारणात काही सकारात्मक बदल करण्याची क्षमता ठेवतात 
अशांच्याच हातात आजचा मतदार सते्तच्या चाव्या देतो. 
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योग्यशासनूणालीमळेुआिथर्कवदृ्धीलाहीूोत्साहनिमळाले.  

िनतीश कुमार म्हणतात “हा िवजय जनतेचा व िवकासाचा आहे हे िनिश्चत आहे.” 
२००५ पासून त्यांच्या कारिकिदर्मधे िनतीश कुमार यांनी पायाभतू सुिवधांच्या िनिमर्तीकडे व 
त्याच बरोबर राहायला व काम करायला सुरिक्षत वातावरण िनमार्ण करण्याकडे िवशेष लक्ष 
पुरिवले आहे. पूवीर्च्या३.५% यादराच्यातुलनेतगेल्या५वषार्ंत२००५-

२०१०िबहारचीअथर्व्यवःथावािषर्कसरासरी११.३५% यादरानेवाढलीआहे. 

राज्याचे एकूण उत्पन्न वाढिवण्यात वाढलेला कर महसलू, वाढलेल्या रोजगाराच्या संधी, 
सरकारचा पायाभूत सोयींवरचा खचर्, राजकीय ःथैयर् या सवर् बाबींचा वाटा आहे. 

रःतेबांधणीवरसरकारीखचार्त२००५-०६पासनू२००८-०९पयर्ंतच्याकाळातरू. 

२६३.२२कोटीपासनूरू. २,४८९.१५कोटीपयर्ंतम्हणजेतब्बल१०पटवाढझाली आहे. 

लालूूसाद यादव - राबरीदेवी यांचे सरकार असताना, राज्याच्या अथर्सकंल्पावर कधीही 
चचार् झाली नाही, राबरीदेवींच्या काळात तर मंऽीमडंळाच्या बैठकाही दिुमर्ळ झाल्या होत्या. पण 
िनतीश कुमार हे कोणत्यही मदु्द्याचा सखोल व सवार्ंगीण िवचार करून िनणर्य घेतात असे 
त्यांच्या अिधकार् यांचे म्हणणे आहे. 
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