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लोक शासनाचे गतीशील प 

गोषवारा :   

 रा ाचे िकंवा शासनाचे

खासक न खाजगीकरण, जागितकीकरण

मोठे बदल झाले. साहिजकच लोक शासनाचे

ा ािवक : 

 एक अ ास िवषय आिण

मा  समकालीन लोक शासनात

पातळीवर थम आिण नंतर अ ास

पूततेसाठी नवनवीन यं णा-प दती

स ागार व था या सवानाच

मयािदत आिण सोपे होते मा  आज

ा माणात लोक शासनाचे 

भाव मता (3E's-Efficiency,

लोक शासन आज केवळ संघटने ाच

य  करणारी व था णून काय

 सावजिनक े ांम े सुधारणांचे

हो ा. बाजारािधि त व थेपे ा

या पृथक व था मान ात आ ा

मा मातून हो ाचे अपेि त होते

मू ाकंन नाग रकां ती ा ां ा

असे. होय / नाही या ठरािवक

असे. िशवाय सावजिनक नोकरशाहीला

लोकशाही असे मा  कर ात
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शासनाचे कायकारी अंग णजे लोक शासन होय. मागील

जागितकीकरण आिण उदारीकरणा ानंतर रा ा ा कायात

लोक शासनाचे पही बदलत गेले.  

आिण एक वहार अशा दोन पात लोक शासन

लोक शासनात मो ा माणावर बदल होत आहेत आिण

अ ास िवषयात होताना िदसून येतात. सावजिनक 

प दती उभारत असतांना राजकीय नेतृ , नोकरशाही

सवानाच बदलांना सामोरे जावे लागत आहे. पारंपा रक

आज ा माणात रा ाची काय व भूिमका बदलत

 प बदलत गेले. कधी काळी केवळ काय मता

Efficiency, Economy & Effectiveness) या िनवडक उि ां त

संघटने ाच नाही तर समाजा ा िकंब ना ापक मानवते ा

काय करतांना िदसते.  

सुधारणांचे वारे वाह ापूव  लोक शासनाम े या

व थेपे ा िनयमािधि त व था ाधा ावर होती. शासन

आ ा हो ा आिण शासनाला समाजाशी संपक

मा मातून हो ाचे अपेि त होते. या पारंपा रक शासनाम े सावजिनक नोकरशाही ा

ां ा सेवािन ीवर न होता कायदेशीरता व लेखांकना ा

ठरािवक साचेब द उ रांवर सावजिनक संघटनां ा कामिगरीचे

नोकरशाहीला िनयं णात ठेवणारी राजकीय व था

कर ात आले होते. अ ीय असो वा संसदीय प दतीचे
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एक अ ास  

मागील काही दशकांम े 

रा ा ा कायात, काय प तीत 

लोक शासन आप ा समोर येते. 

आिण हे बदल ावहा रक 

 े ातील ेयधोरणां ा 

नोकरशाही तसेच सहायक-

पारंपा रक शासन हे काहीसे 

बदलत गेली, िव ारत गेली 

काय मता, काटकसर व 

उि ां त कि त असणारे 

मानवते ा क ाणासाठी 

या ढ झाले ा मा ता 

शासन, राजकारण व समाज 

संपक राजकीय व थे ाच 

नोकरशाही ा कामिगरीचे 

लेखांकना ा िनकषावर होत 

कामिगरीचे मू मापन होत 

व था णजे ाितिनिधक 

प दतीचे शासन असो, धोरण 
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अथवा िनणय िनधारणाम े नाग रकांची

भूिमकाही केवळ अंमलबजावणीची

एकंदरीत काय तर कोणतीही

राजकीय व था हो ा, शासकीय

िकंवा उ ादकता ठरािवक िनयमांनी

आधुिनक लोक शासनाचे प रवत त प

 साधारणतः 1970 ा

खाजगीकरण, उदारीकरण व 

शासकीय िकंवा ीजीवनाशी

प दती व वहार हे समाजातील

आकार घेत गे ा. देशांतगत

प र े ाम े लोक शासना ा

व थापनाचे वच  : 

 समकालीन लोक शासना ा

देशांम े चालू असलेले शासकीय

आहे. आज पारंपा रक लोक शासनाने

वहारांचा ीकार केलेला 

खाजगीकरण, आऊटसोिसग (Outsourcing),

इ ादी श  आता लोक शासनातही

'ग नस' धानता : 

 ग नस आिण गुड ग नस

सावजिनक सेवा े ा ा व थापनासाठी

शोध ात आले. ी, खाजगी

या नवीन भागीदारांकडून संसाधन

नवीन वाहा ा मा मातून खुलेपणा

मानवािधकार या मू ांना नवीन

लोकशाहीचे वाहक : 

 आधुिनक काळातील लोक शासनाम े

आहे. लोकशाही चौकटीतील राजकारण
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नाग रकांची स ीय भूिमका कुठेही गृहीत न ती

अंमलबजावणीची फार तर तांि क स ा व मािहती पुरवठादाराची

कोणतीही सामािजक गंुतागंुत न ती, अथ व था या मयािदत

शासकीय ा प व प दती ठरािवकच हो ा. ामुळे

िनयमांनी िनधा रत करता येत होती.  

आधुिनक लोक शासनाचे प रवत त प : 

ा दशकानंतर जागितक पातळीवर ापक माणात 

 जागितकीकरणाने संपूण सामािजक, आिथक,

ीजीवनाशी संबंिधत एकूण एक े ांम े थ ंतरे घडऊ

समाजातील माग ांनी भािवत होत असतात व यातून नवीन

देशांतगत व बा  प र थती तसेच नवीन सामािजक

लोक शासना ा िस दांत आिण वहाराम े पुढील माणे प रवतन

लोक शासना ा अ ासावर ' व थापन' संक नेचा मोठा

शासकीय सुधारणांचे चचािव  'नवलोक व थापना ा

लोक शासनाने बाजार व नफा आधा रत खाजगी उ मां ा

 आहे. व थापना ा वतुळातील कमी शासन

(Outsourcing), कामिगरीचे मानक िनधारण तसेच

लोक शासनातही आले आहेत. 

ग नस अथात सुशासन या संक नांनी लोक शासनाची

व थापनासाठी या संक नां ा मा मातून नवीन व

खाजगी े , नागरी समाज यांना सहभागी क न सावजिनक

संसाधन, िवशेष ता, तांि क सहा  िमळव ाची संधी

खुलेपणा, पारदशकता, उ रदािय , काय ा ा

नवीन पात ीकार ात आले, ांना ाधा ाने घे ात

लोक शासनाम े लोकशाही मू ां ती असणारी

राजकारण आिण लोकिहत हीच ख या अथाने लोक शासन
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न ती. याम े नोकरशाहीची 

पुरवठादाराची होती. 

मयािदत हो ा, िनवडक 

ामुळे संघटनांची काय मता 

माणात बदल सु  झाले. 

, राजकीय, सां ृ ितक, 

ऊन आणली. शासकीय 

नवीन सै दांितक मांड ा 

सामािजक, आिथक, सां ृ ितक 

प रवतन झाले. 

मोठा भाव आहे. अनेक 

व थापना ा' िवचारांनी भारावलेले 

उ मां ा व थापकीय तं  व 

शासन, कमी खच, धा, 

तसेच प रणामािभमुखता 

लोक शासनाची ा ी वाढवली. 

व काय म असे भागीदार 

सावजिनक सेवा िवतरणासाठी 

संधी यातून ा  झाली. या 

काय ा ा अिधरा ाला मा ता, 

घे ात आले. 

असणारी बांधीलकी  होत 

लोक शासन ानशाखेची 
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ओळख अस ाचे आज अधोरे खत

असतांना लोक शासनातील 'राजकारण

दुल  न होऊ दे ाचे आज अ ासकांना

नोकरशाहीची म वत  भूिमका

करणा या लोकशाही आयुधांची

लोकपाल, िस दी मा मे इ. चचा

फलिन ी ा िनकषावर लोक शासनाचे

वाढती लोककि तता : 

 जॉन ुअट मील िकंवा

आिण ानंतर लोक शासना ा

दजा देवून आिण ाला रा ापासून

व थापन िवचारांची नकारा क

पयाय णून उ ा कर ात 

िवकसनशील देशांत मो ा माणावर

अथ व थेला जागितक अथ व थेशी

आरो  अथवा दा र ा ा धोरणिनिमतीतील

कर ासाठी बाजार स म नाही

 िशवाय या नवीनतम संक ना

नोकरशाही दोषांनी हतबल हो

व थेम े लोकांचा शासनावरील

अिधमा ता िकंवा वैधता हीच ां

लोकां ती असणारी जबाबदारीही

भाव म ीचीच सेवा क

िनणय िनधारणाम े आिण नोकशाही ा

िवचार पुढे येत आहे. नाग रकांसाठी

लोकांचा ह  लोकांना िदला जाणे

नागरी समाज हे शासनाशी सहभागीता

आिण शासकांची लोकां ती असणारी

शासकांची नाग रकां तीची ितसादा

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal           Online Available at  

International Peer Reviewed Journal                Impact Factor 4.94               

2021)                                         

अधोरे खत होत आहे. व थापनाकडे अिधकािधक

राजकारण' आिण 'लोक' हे घटक िवशेष अस ाचे

अ ासकांना वाटत आहे. धोरणिनिमती व अंमलबजावणी ा

भूिमका ामुळेच मह ाची ठरत आहे. लोक शासनातील

आयुधांची उदा. कायदेमंडळातील सिम ा, संसदीय 

चचा आजघडीला अिधक होत आहे. आिथक िनकषांएवजी 

लोक शासनाचे मू ांकन अिधक यो  होत अस ाचे

िकंवा कांट यांना अिभ ेत असणारी 'नाग रक' या संक नेची

लोक शासना ा सािह ात भूिमका अितशयच नाममा  झाली. 

रा ापासून दूर करणारी मागील काही दशकात फोफावले

नकारा क िति या आज सव  िनमाण होतांना िदसत आहे

 आले ा एकूण एक बाजार ितमांनानी ब तांश

माणावर िवषमता िनमाण केली. खाजगीकरण व

अथ व थेशी जोड ा ा य ाम े सामािजक-आिथक

धोरणिनिमतीतील नाग रकां ा व एकूणच समाजा ा

नाही ही धारणा सव  आज ढ होत आहे. 

संक ना 'लोकशाही शासन' संक नेला बाधक

होऊन बाजार व थेला ाधा  दे ात आले

शासनावरील िव ास कमी होऊ लागला. लोक शासनापासून

ांिकत होऊ लागली. लोकांशी असणारा संपक 

जबाबदारीही कमीच झाली. शासना ा या थतीमुळे लोक शासनही

क  लागले. या पा भूमीवर आजघडीला नाग रकांनी 

नोकशाही ा मू मापनाम े मह ाची भूिमका 

नाग रकांसाठी काय यो  आहे आिण ते ा  कशा प दतीने

जाणे आव क अस ाचे  होत आहे. सुशासनाम े

सहभागीता वाढवत आहेत. सहािजकच लोक शासनातील

असणारी जबाबदारी आजघडीला न ाने प रभािषत

ितसादा कता, उपल ता वाढव ा ा ीने आता
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अिधकािधक माणात कल होत 

अस ाचे व ामुळे ितकडे 

अंमलबजावणी ा ि येम े 

लोक शासनातील उ रदािय  िनधा रत 

 चचा, मं ांचे िनयं ण, 

िनकषांएवजी लोकिहता ा व 

अस ाचे  होत आहे. 

संक नेची रा शा ा ा 

 नाग रकाला ' ाहकाचा' 

फोफावलेली बाजार िकंवा 

आहे. सावजिनक े ाला 

ब तांश देशांत खास क न 

व ां ासोबतच रा ीय 

आिथक े ातील तसेच 

समाजा ा माग ा पूण 

बाधक ठ  लाग ा, कारण 

आले होते. मा  या नवीन 

शासनापासून दुराव ाने शासनाची 

 कमी झा ाने शासनाची 

लोक शासनही अिभजन व 

 सावजिनक धोरण तसेच 

 बजावली पािहजे असा 

प दतीने करता येईल हा 

सुशासनाम े नाग रक तसेच 

लोक शासनातील 'लोक' हा पैलू 

प रभािषत होत आहे. शासन व 

आता अिधक वेगाने य  
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होत आहेत. सामािजक उ रदािय

करणे आज ा लोक शासनातील

मािहती व तं ानाचा वाढता 

 िव ान आिण तं ाना ा

प रणाम झाला आहे. अथात, 

थािपत हो ाबाबत मोठा प रणाम झाला आहे

ितमा जनमानसातून कमी हो ास

शासन (E-Government) या 

पुरवठा यं णासोबतचे संबंध न ाने

नाग रकांना शासकीय सेवांचा 

ि या अिधक गितशीलपणे करतांना िदसत आहे

अिधक जलद व भरीवपणे आिण

अस ाचे िच  आहे. 

 शासन व शासनाम े

आहे, सेवा-सुिवधांचा दजा उंचावला

आहे. थोड ात, पारंपा रक शासकीय

ितमेला ो ाहन दे ात िव ान

प बदलून ाला अिधक स म

नैितकता व मू  ाथिमकता

 लोक शासनातील 'लोक

आण ात नीितमू ांचे मोठे योगदान

झा ाने सावजिनक संसाधन 

प रणाम झाला. देशा ा व नाग रकां ा

संघटना, ांचे 'िव ' प 

सुधार ासाठी, ांचे संर ण कर ासाठी

कर ा ा ीने जाणीवपूवक

(Ethical Deficit) भ न काढ ाचे

 साधारणत: दुस या महायु दानंतर

राजकीय-आिथक-सां ृ ितक बदल
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उ रदािय  वाढ ासाठी आव क नाग रक- शासन 

लोक शासनातील अ ास व संशोधना ा क थानी आहे. 

 वापर : 

तं ाना ा झाले ा गतीमुळे आजघडीला लोक शासना ा

, शासकीय ि या व ा न मह ाचे णजे 

मोठा प रणाम झाला आहे. नोकरशाही दोष आिण नागरी

हो ास कारणीभूत ठर ाचे मोठे ेय मािहती व तं ानाला

 संक नेमुळे पारंपा रक नोकरशाहीचे नाग रक

न ाने आकार घेत आहेत. तं ाना ा मा मातून

 अिधक उ मपणे पुरवठा करत आहे. वसाय व उ ोगांसोबत पर र 

ि या अिधक गितशीलपणे करतांना िदसत आहे. मािहती ा उपल तेतून नाग रकांचे

आिण एकूणच सव शासकीय कायाचे काय मपणे

शासनाम े तं ानाचा वापर वाढ ाने ाचार कमी होत आहे

उंचावला जातो आहे, महसूलात वाढ होत आहे आिण

शासकीय दोषांना दूर क न लोक शासना ा

िव ान-तं ानाने मोठा हातभार लावला आहे. लोक शासनाचे

स म पात समोर येणे याच ांतीने श  होत 

ाथिमकता : 

लोक' हा घटक आिण शासनातील 'लोकशाही' हा 

योगदान आहे. सावजिनक जीवनातून नीितमू ांचे

 व लोकिहताची काळजी घे ा या शासना ा

नाग रकां ा आिथक-सामािजक िवकासाम े सहा भूत

 गमावत असतांना सबंध जगाम े लोकशाही व 

ांचे संर ण कर ासाठी, लोकसेवक व संघटनांम े नैितकता

जाणीवपूवक य  सु  झाले. समकालीन शासन व शासनातील

काढ ाचे िवषय आज अैरणीवर आहेत. 

महायु दानंतर सबंध जगाम े ा उलथापालथी

बदल झाले ाचे ितिबंब सवच सामािजक शा ाम े
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 संबंधातील अडथळे दूर 

लोक शासना ा वहारावर मोठा 

 नाग रकांशी थेट संपक 

नागरी सेवकांची नकारा क 

तं ानाला जाते. उदा. ई-

नाग रक, वसाय व इतर सेवा 

मा मातून आजघडीला शासन 

वसाय व उ ोगांसोबत पर र 

नाग रकांचे स मीकरण 

काय मपणे व थापन करत 

आहे, पारदशकता वाढत 

आिण एकूणच खच कमी होत 

लोक शासना ा नवीन व सकारा क 

लोक शासनाचे पारंप रक 

 आहे. 

 घटक अिधकपणे समोर 

मू ांचे मो ा माणावर पतन 

शासना ा वहारावरही यामुळे 

सहा भूत ठरणा या सरकारी 

 शासनाचे प व दजा 

नैितकता-सचोटी वृ दीगंत 

शासनातील 'नैितक तूट' 

 झा ा, जे सामािजक, 

शा ाम े दीघकाळापयत 
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उमटत रािहले. समाजाची एक

ांतीकारी प रवतनापासून अिल

संघटनांचा मयािदत व ठरािवक

झाले. े ड ड ु. र सार ा

शासना ा मा मातून लोक शासनातील

मोठा करत पूव य देशांना खास

अ ासात अंतभूत केले. आज

होतोच परंतु ाचबरोबरीने िलंगभाव

आंतरा ीय शासन इ ादी िवषयांचा

िन ष : 

 थोड ात, औ ोिगक ांतीनं

समाधान कर ा ा ीने शासकीय

ापाठोपाठ आले ा जागितकीकरण

अंतबा  प रवतन घडवून 

काटकसरीपुरतेच मयािदत नाही

आव क साधन झाले आहे. 

अिधक वाचनासाठी पु के  

१) भ ाचाय मोिहत, ू हरॉइझ  ऑफ प क अॅडिमिन ेशन

प शस अँड िड ी ूटस

२) भ ाचाय मोिहत, री रंग प क अॅडिमिन ेशन

िड ी ूटस  

३) धामेजा अलका (संपा.), कंटपररी िडबेटस इन प क अॅडिमिन ेशन

हॉल ऑफ इंिडया ा. िल 
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एक मोठी उप व था असणारे शासन व ातील

अिल  रा  शकले नाहीत. िनवडक शासकीय

ठरािवक अशा उिद ांपुरता अ ास करणारे लोक शासन

र सार ा िवचारवंताने पयावरणीय अ ास, तुलना क 

लोक शासनातील युरोपक ी खास क न अमे रकाक ी

खास क न िवकसनशील देशांतील शासकीय ांना

आज लोक शासनाम े संघटना क रचना,काय व

िलंगभाव, मा वादी ि कोन, प र थती ि कोन

िवषयांचा देखील अ ास केला जातो. 

ांतीनंतर िनमाण झाले ा सामािजक-आिथक गंुतागंुत

शासकीय अ ासाला मह  येत गेले. ानंतर

जागितकीकरण व ातील िव ान-तं ाना ा गतीने लोक शासना ा

 आणले. आज लोक शासन केवळ संघटना क

नाही तर ते सामािजक ाय, आिथक वाढ, राजकीय

 

ू हरॉइझ  ऑफ प क अॅडिमिन ेशन, ू िद ी, 

प शस अँड िड ी ूटस 

री रंग प क अॅडिमिन ेशन, ू िद ी, २००६, जवाहर प शस अँड 

कंटपररी िडबेटस इन प क अॅडिमिन ेशन, ू िद ी

िल . 
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ातील अ ासिवषयही या 

शासकीय व थांचा अथवा 

लोक शासन या िनिम ाने ापक 

 अ यन आिण िवकास 

अमे रकाक ी अ ास हा अिधक 

ांना लोक शासना ा 

व ि यांचा अ ास तर 

कोन, उ र आधुिनकतावाद, 

गंुतागंुत व तांि क बाबीचें 

ानंतर दुसरे महायु द अन् 

लोक शासना ा पात 

संघटना क काय मता, 

राजकीय िवकास इ ादीचें 

, २००७, जवाहर 

जवाहर प शस अँड 

ू िद ी, २००३, टीस 


