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आजच्या काळात मॅक्स िेबर यांची ननिःपक्ष ि तटस्थ नोकरशाही संकल्पना पूर्त
ण िः
कालबाह्य झालेली आहे ि नोकरशाहीची राजकीय क्षेत्रातील सक्रीयता आज साधारर् बाब
आहे . यालाच ‘नोकरशाहीचे राजकीयीकरर्’ असे म्हटले जाते. याचाच अथण राजकीय प्रिाह,
मग तो सत्तारुढ पक्ष असो ककंिा विरोधी पक्षीय, नोकरशाही यामध्ये गंतलेली असते आणर्
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ककंिा जार्ते-अजार्तेपर्ाने या राजकीय प्रिाहाला प्रभावित करण्याचे ककंिा
त्याच्याकडून प्रभावित होण्याचे काम करीत असते. अन्य शबदांत सांगायचे तर ही अशी
नोकरशाही असते जी आपल्या व्यक्क्तगत ककंिा सामहहक उद्हदषटांच्या पूतीसाठी राजकीय
पक्षांचा उपयोग करीत असते ककंिा राजकीय पक्ष आपल्या उद्हदषटांच्या पतणतेसाठी या
नोकरशाहीचा िापर करीत असतात. म्हर्जेच नोकरशाहीची राजकीय पक्ष, विचारसरर्ी,
कायणक्रम इत्यादींसोबतची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्िरूपात संलग्नता ही असतेच आणर्
नोकरशाहीच्या तटस्थ म्हर्िल्या जार्ाऱ्या व्यिहारािर या संलग्नतेची छाप पडतेच. द्वििेदी
आणर् जैन यांनी नोकरशाहीच्या या राजकीयीकरर्ाच्या आधारािर नोकरशाहीची चार मोठया
प्रकारांत विभागर्ी केली आहे .
1) अराजकीय नोकरशाही (Depoliticized Bureaucracy)
अराजकीय नोकरशाही ही अनाम, व्यािसानयक, ननिःपक्ष ि राजकीय व्यिहारघडामोडींपासून पूर्त
ण िः अललप्त अशी असते. यामध्ये नोकरशाही राजकीय विचारांपासून मक्त
असते ि लोकसेिांच्या भरती ि बढती प्रकक्रया गर्िताधाररत पद्धतीने होतात.
2) अिधराजकीय नोकरशाही (Semi Politicized Bureaucracy)
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अधणराजकीय नोकरशाहीमध्ये राजकीय कायणकारी हे पक्षीय आधारािर नोकरशाहीशी
व्यिहार करतात. लोकसेिा अधधकाऱ्यांना मतदानासारखा मयाणहदत राजकीय अधधकार असतो
ि त्यांना राजकीय प्रिेश ि सक्रीयतेसाठी ननित्त
ृ व्हािे लागते ककंिा सेिेचा राजीनामा द्यािा
लागतो. अधधकाऱ्यांच्या भरती, बढती, बदली यामध्ये एका मयाणदेत राजकीय हस्तक्षेप होतोच
ि नोकरशाही दे खील आपल्या स्िाथण साधनेसाठी राजकीय हस्तक्षेपाचा फायदा उचलतात.
3) समर्पधत ककांवा बाांिीलकी असिारी ककांवा वचनबद्ि नोकरशाही (Committed
Bureaucracy)
समवपणत नोकरशाहीमध्ये सत्तारुढ राजकीय कायणकारीचे अननबंध िचणस्ि असते.
नोकरशाही त्यांच्या अधधनस्त राहून त्यांच्या आदे शाचे पालन करत असते. नोकरशाहीच्या
भरती-बदली-बढती या बाबी पर्
ण िः राजकीय स्िरूपाच्या असतात. लोकसेिा सदस्य हे
ू त
राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात ि पक्षहहतासाठी समवपणत असतात.
4) पि
ध ः राजकीय नोकरशाही (Fully Politicized Bureaucracy)
ू त
पूर्त
ण िः राजकीय नोकरशाही ही हकूमशाही एकपक्षीय व्यिस्थेमध्ये अधधक पहायला
लमळते. नोकरशाहीची भरती ही पक्षीय संघटनेतूनच होते सहाक्जकच पक्षीय संघटन मजबत
ू
करर्े, पक्ष ककंिा शासनाच्या हहतसंबंधांची काळजी घेर्े या बाबी नोकरशाहीला कराव्या
लागतात. नोकरशाही राजकीय व्यिहारात सदस्य होण्यापासून ते ननिडर्ूका लढिण्यापयंत
पर्
ण िः सक्रीय असते. पक्ष, सरकार, नोकरशाही या सिणच बाबी एकरुप असतात.
ू त
भारतातील नोकरशाहीचे स्वरूप :
भारतातील नोकरशाहीला तटस्थ ि अराजकीय असण्याचा िारसा ब्रिहटशांकडून लमळाला
आहे . भारतात जेंव्हा इंग्रजांचे राज्य होते तें व्हा आपल्या िसाहतिादी-साम्राज्यिादी धोरर्ांना
ननमटपर्े स्िीकार करर्ारी तसेच तत्कालीन राषरिादी विचारांपासून स्ितिःला अललप्त
ठे िर्ारी लोकसेिा त्यांनी सरु केली. सामान्यज्ांचा िरचषमा असर्ारी, कायदा ि सव्यिस्थेला
प्राधान्य दे र्ारी आणर् जनतेप्रती अनत्तरदायी असर्ारी ही नोकरशाही राषरननमाणर्ाच्या

डॉ. फोले संभाजी कोंडबाजी

2P a g e

प्रकक्रयेमध्ये सक्रीय असािी ही अपेक्षाच नव्हती. एका अथाणन,े ही नोकरशाही उदासीन,
अनत्तरदायी ि ननरं कश होती. स्िातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाने लोकसेिांच्या ितणन व्यिहार
ननयमािलीच्या माध्यमातून नोकरशाहीला अराजकीय स्िरूप दे ण्याचा प्रयत्न केला.
गर्ित्ताधाररत भरती पद्धत, बढती, सेिा सरक्षा, ननक्चचत िेतन, मंत्रीमंडळ जबाबदारीच्या
माध्यमातून अनामता इत्यादींच्या माध्यमातून लोकसेिा राजकारर्ापासून दरू ठे िल्या.
मतदानाचा मयाणहदत राजकीय अधधकार दे तांना पक्षीय राजकारर्, ननिडर्का, सभा, पत्रकार
पररषदा इत्यादी बाबींना मनाई करण्यात आली होती.
मात्र नोकरशाहीच्या या स्िरुपािर इंहदरा गांधीच्या कालखंडात मोठे प्रहार झाले. त्यांनी
पंचिावषणक योजना ि परोगामी कायद्यांच्या माध्यमातन
ू अपेक्षक्षत सामाक्जक, आधथणक
पररितणन साध्य करण्यासाठी समवपणत नोकरशाहीची भलािर् केली. नोकरशहांची पाचिणभूमी,
लशक्षर् ि प्रलशक्षर्ामळे लोकसेिा या जनसामान्यांपासून दरू जात आहे त ि निीन
पररक्स्थतीची गतीशीलता आत्मसात करर्े त्यांना अिघड जात असल्याचे त्यांनी ननररक्षर्
केले. त्या काळातील अनेक शासकीय योजनांच्या अपयशासाठी नोकरशाहीला जबाबदार
मानण्यात आले. भारतात स्िातंत्र्यानंतरची िीसेक िषे लोकसेिांच्या तटस्थतेची संकल्पना
व्यिहारात होती मात्र, तटस्थतेच्या या संकल्पनेत अपेक्षक्षत लसद्धांतांना प्रत्यक्षात आर्ण्याची
इच्छा न राजकीय कायणकारींमध्ये होती ना नोकरशाहीमध्ये. सहाक्जकच तटस्थतेची ही
संकल्पना भारतासारख्या विकसनशील ि विविधता असर्ाऱ्या दे शात मागे पडली आणर्
समवपणत नोकरशाहीची आिचयकता असल्याचे सांगीतले जाऊ लागले. याची प्रमख कारर्े
पढीलप्रमार्े.
1) तटस्थता नािाची कोर्तीही बाब प्रत्यक्षात अक्स्तत्िात असू शकत नाही. प्रत्येकच संघहटत
समह हा राजकीय घडामोडींमध्ये सक्रीय असतो. याला नोकरशाही कसा अपिाद राहील?
2) सिणच प्रशासकीय पातळयांिर राजकीय हस्तक्षेप िाढलेला आहे . सहाक्जकच नाईलाजाने
नोकरशाहीला तटस्थतेचा त्याग करून आपल्या राजकीय िररषठांच्या आदे शाचे पालन करािे
लागत आहे .
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3) ननरननराळया सामाक्जक-आधथणक पाचिणभूमीमळे भारतात मंत्री ि लोकसेिक यांच्यात योग्य
तो समन्िय ि सहकायण आढळत नाही. सहाक्जकच नोकरशाहीला तटस्थपर्े काम करर्े
अिघड होत आहे .
4) तटस्थतेच्या लसद्धांताच्या प्राथलमकतेमळे नोकरशाही ही कमालीची उदासीन आणर् रुक्ष
झालेली आहे . एखाद्या शासकीय कायणक्रम अथिा धोरर्ामागील तत्िज्ान, आिचयकता
समजन
ू घेण्यापासून ते दरू गेलेले आहे त.
5) भारतासारख्या दे शातील लोकसेिकांसमोर तटस्थतेचा लसद्धांत नेहमीच प्रचन उभे करतो.
लोकसेिक हे जनसामान्य / नागररक म्हर्ून दे खील कायणरत असतात. ते कसे तटस्थ असू
शकतील? विषमता, जात-प्रदे श-भाषा-धमण-दहशतिाद इत्यादींमळे ननलमणत वििादांपासून ते
स्ितिःला कसे अललप्त ठे ऊ शकतील?
6) आणर् सिाणत महत्िाचे म्हर्जे तटस्थतेसाठी आिचयक राजकीय ि प्रशासकीय
इच्छाशक्तीचा अभाि आहे . नोकरशाहीचे सदस्य हे आपल्या हहतसंबंधांमध्ये ि शक्तीमध्ये
िाढ करण्यासाठी राजकीय शक्तीचा िापर करतात तर राजकीय कायणकारीही अशाच
कामांसाठी नोकरशाहीचा िापर करून घेतात. अशा पररक्स्थतीत तटस्थतेचा लसद्धांत
प्रत्यक्षात कसा येऊ शकेल, हा मोठा प्रचन आहे .
7) खाजगीकरर्, उदारीकरर् ि जागनतकीकरर्ाच्या आजच्या प्रिाहात राजकीय सत्तेचे
तीव्रतेने पतन होत आहे तेथे मालक म्हर्ून कायणरत राजकीय कायणकारींना नोकरशाहीला कसे
ननयंब्रत्रत करािे हा मोठा प्रचन आहे .
भारतीय पररप्रेक्ष्यात नोकरशाहीची बाांिीलकी
भारतासारख्या विकसनशील आणर् िैविध्य असर्ाऱ्या दे शामध्ये नोकरशाही अत्यंत
महत्िाची भूलमका ननभाित असते. मात्र, राजकीय तटस्थतेच्या पडद्यामागे रुक्ष, उदासीन,
ननक्षक्रय, आळशी ि यथाक्स्थतीिादी नोकरशाही पोसली जार्ार असेल तर ती बाब अधधक
धोकादायक आहे . याचा अथण, िेबरप्रणर्त नोकरशाही प्रनतमानाचा त्याग करून पूर्त
ण िः समवपणत,

डॉ. फोले संभाजी कोंडबाजी

4P a g e

सकक्रय ि पक्षीय राजकारर् करर्ारी ि अत्याधधक राजकीयीकरर् झालेली लोकसेिा असािी,
असेही नाही. भारतासारख्या दे शात समवपणत ककंिा बांधीलकी जपर्ारी नोकरशाही ती आहे जी
राजकीय उत्तरदानयत्िाच्या तत्िाचा सन्मान करर्ारी असेल. मानिीय मूल्ये ि सामाक्जक
न्यायाप्रती सजग असर्ारी नोकरशाही भारतासारख्या दे शात अधधक उपयक्त ठरे ल. या
नोकरशाहीची राजकारर्ातील गंतिर्ूक ही बौद्धधक असािी, शारीररक ककंिा भािनात्मक
पातळीिरील नाही. राजकीय विचारसरर्ी ि पक्षीय धोरर् राबितांना दज
ू ाभाि करर्ारी,
आक्रमक नोकरशाही अधधक घातक ठरु शकते. एक उत्कृषट नोकरशाही आपल्या
िचनबद्धतेच्या तत्िानसार कायण करतांना धोरर्ननलमणतीत योगदान दे तांना योग्य ि अचक
ू
सल्ला ि सहकायण दे ऊ करते, पक्षीय राजकारर्ाला प्राधान्य दे ण्याऐिजी सािणजननक ि व्यापक
हहताला प्राधान्य दे र्ारी अशी नोकरशाही अत्यंत प्रामाणर्कपर्े धोरर्ाची अंमलबजािर्ी
करील. अशी नोकरशाही लोकशाही व्यिस्थेतील बहमताचे प्रनतननधीत्ि करर्ाऱ्या राजकीय
कायणकारींचा सन्मान करर्ारी असते. लशिाय या नोकरशाहीचा राजकीय कायणकारींच्या ननरपेक्ष
बद्धीिर पूर्ण विचिास असतो आणर् भरती, बढती िा बदली अशा व्यािसानयक बाबींमध्ये
राजकीय हस्तक्षेप ि दजाभाि होर्ार नाही याची खात्री त्यांना असते. एच. राय, साकेंद्र लसंग ि
एम. के. गौर यांच्या मते, भारतात एक समवपणत नोकरशाही अनेक संस्था ि विचारांच्या
संदभाणत िचनबद्ध असू शकते.
1) भारतीय संदभाणत नोकरशाहीची प्रारं लभक बांधीलकी ही संविधानात नमद
ू आदशण, मल्
ू ये
यांच्याबरोबरच संविधानात तरतूद केलेल्या संस्था ि व्यिस्थांशीही असेल. संविधानातील
तत्िज्ान प्रत्यक्षात आर्ण्यासाठी समवपणत नोकरशाही तडजोड करर्ारी नसेल.
2) एक लोकशाही शासन हे पक्षीय शासनच असते जे एका ठराविक विचारसरर्ीच्या
प्रभािाखाली कायण करते. सामाक्जक-आधथणक धोरर्े तसेच इतर विषयांच्या अनषंगाने
नोकरशाहीला या बाबींचा अनभि येत असतो. अशािेळी सत्तारुढ पक्षाच्या मागे असर्ारा
जनाधार लक्षात घेिून नोकरशाहीने या धोरर्ांची अंमलबजािर्ी व्यक्क्तगत आकलन ि मत
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बाजूला ठे ऊन करर्े आिचयक असते. अथाणत, या बाबतीत अभ्यासकांमध्ये मोठ्या प्रमार्ािर
मतभेद आहे त.
3) बांधीलकीच्या संबंधाने नतसरी महत्िाची गोषट आहे ती म्हर्जे िररषठ नागरी सेिकांची
त्यांच्या िररषठ सहकारी अथाणत मंत्र्यांशी असर्ारी बांधीलकी. लॉडण रे डक्क्लफ माऊड (Lord
Redcliffe Maud) म्हर्तो त्याप्रमार्े या दोहोंमधील एकिाक्यता (To have a common mind
with his minister is the heart of his job) नोकरशहाच्या भलू मकेचा प्रार् आहे . केिळ तांब्रत्रकप्रशासकीय सल्ला मसलत ि प्रचनोत्तरांपयंत मयाणहदत न राहता मंत्र्याच्या राजकीय विचार,
त्याचे राजकीय संबंध यांचाही यािेळी विचार होर्े अत्यािचयक असते. अधधकाधधक
लोकालभमख, लोकोपयोगी धोरर्ांची ननलमणती व्हािी यासाठी प्रशासकाने आपले संपर्
ू ण ज्ान,
माहहती, कौशल्य ि अनभि िापरात आर्ून राजकीय कायणकारीला सल्ला प्रदान करािा.
4) एका लोकशाही व्यिस्थेमध्ये नागरी सेिकांने आपल्या दै नंहदन कतणव्यामध्ये नागररकांना
उत्तरदायी ि प्रनतसादात्मक रहािे. व्यापक जनहहतासाठी कहटबद्ध असतांना नोकरशाहीने
सामान्य नागररकांच्या मागण्या, इच्छा ि अपेक्षांच्या पूतत
ण ेसाठी प्रयत्नशील असािे.
5) सनदी सेिकांची बांधीलकी ही त्याने राबिाियाच्या कायणक्रमांसोबत दे खील असर्े आिचयक
आहे . उदा. धमणननरपेक्षतेमध्ये

विचिास

नसर्ारा प्रशासक हा जमातिादी प्रचनांना

व्यिक्स्थतपर्े हाताळू शकत नाही. लोककल्यार्कारी धोरर्ांची अंमलबजािर्ी करत
असतांना प्रशासकाचे नेतत्ृ ि हे समपणर् भािाने पररपूर्ण असािे. सामाक्जक न्यायाचे कायणक्रम
राबितांना तर प्रशासकाची कायणक्रमाशी बांधीलकीच कायणक्रमाचे यशापयश ननधाणररत करीत
असते.
थोडक्यात, तटस्थ नोकरशाहीपेक्षा भारतासारख्या दे शामध्ये ‘सकारात्मक तटस्थता’
(Positive Neutrality) असर्ारी नोकरशाही अधधक महत्िाची, पररपूर्ण ि उपयक्त ठरते.
साराांश
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नोकरशाही तटस्थ असािी कक राजकीयदृष्या सक्रीय असािी, ही चचाण यामळे
महत्िाची आहे की त्याचा थेट संबंध हा लोककल्यार्कारी योजनांच्या अंमलबजािर्ीशी आहे .
नोकरशाहीच्या

या भूलमकेिरच सरकारचे यशापयश अिलंबून आहे . आधननक काळात

नोकरशाहीचे महत्ि आणर् िचणस्ि िाढतांना हदसत आहे . अथाणत, राजकीय नेतत्ृ िाची
सक्षमत/लोकांची जागरुकता ि सहभाग राजकीय संस्कृती अशा अनेक बाबींचा विचार यात
क्रमप्राप्त ठरतो. कागदोपत्री नोकरशाही तटस्थ िाटत असले तरी पडद्या आडून नोकरशाहीचे
मोठ्या प्रमार्ात राजकीयकरर् झाल्याचे हदसून येते.
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