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काळ कोणताही असला आिण शासनप ती कोणतीही असली तरी नोकरशाही हा या शासनाचा एक अ यंत 

मह वाचा व अिवभा य घटक असते. आप या थािय व, अनुभव, तांि क ानामुळे ही नोकरशाहीच एका अथाने शासन 

चालवत असत.े राजक य कायकार नी िनधा रत केले या येयधोरण व िनणयांना य ात आण याच,े यांची 

अंमलबजावणी कर याच ेकाय नोकरशाहीकड ेअस यामुळे या नोकरशाही या सहकायािशवाय शासन आपला भाव 

पाडू शकत नाही. शासनाच ेयशापयश दखेील आज नोकरशाही या कामिगरीवर ठरत अस याने शासन व नोकरशाही 

यां यातील संबंध उ म असणे आव यक आह.े याचबरोबर सरकार कोणतहेी असो, जनतकेडून िनवािचत 

जन ितिनध ना यां या कामात सहकाय करणे, यो य स ला  दणेे ही जबाबदारी नोकरशाहीची मानली जाते. आधुिनक 

लोकशाही काळाम य ेराजक य तट थता बाळगणारी व संिवधानातील आदशमू यांना य ात आणणारी नोकरशाही 

आदश मानली जात होती. मा  तट थतेची वा तिवक अनुभूती िचतच िमळते.  आपली गत मते, धारणा, 

िवचारसरणी यांचा आ ह न धरता वैधािनकता व औिच य ा  सरकार या आदशे व िनदशांची पूतता करणार्या तट थ 

नोकरशाहीची (Neutral Bureaucracy) संक पना सव थम मॅ स वेबरन ेमांडली.  

 ‘तट थतातट थतातट थतातट थता’ हणजेहणजेहणजेहणज ेकायकायकायकाय? 

नोकरशाहीची तट थता ही िन प ता, पड ामागून काम करणे अथात अनामता असली तरी ही कायप ती हणज े

उदासीनता कवा असहकाय नाही. ओ. पी. ि वेदी आिण आर. बी. जैन हणतात या माणे राजक य तट थता हणज े

नोकरशाहीची ि गत पातळीवर राजक य घडामोड पासून अिल ताच नाही तर सरकारचा राजक य रंग कोणताही 

असला तरी नोकरशाही सरकार या इ छेनुसार चालेल हा दखेील आह.े जोसेफ ला पालो बरा दखेील हाच िवचार पुढे 

नेतात. ते हणतात, एका शासकाला राजक य प  कवा भावी दलांमधील अंतगत गटबाजीपासून दरू रािहल ेपािहज.े 

याचाच अथ एका शासकान ेजाग क रा न सतत हा य  केला पािहज ेक  राजकारण कसेही असले तरी यान े यात 

गंुतू नये. एफ. एम. मा स नोकरशाही या तट थतेकड ेसकारा मक व नकारा मक अशा दोन दिृ कोनातनू पाहतात. 
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सकारा मक तट थतेबाबत ते हणतात क , शासक य नोकरशाहीन े िबनशतपणे काम कर याची िश त वीकारली 

पािहजे. याचाच अथ, यांनी लोकिनवािचत स ा ढ शासना या यश वीतेसाठी समपन भावाने सेवा ावी तसेच थायी 

अिधका याने वतःला एखा ा नीती अथवा काय मासोबत इतकेही एक प क न घेऊ नये क  स ा बदलानंतर 

शासनान े िव  काय म राबवला तर यांना मानिसक ध ा बसावा. नकारा मक तट थतेबाबत बोलतांना मा स 

हणतात क , शासक य अिधका यांनी वतःला इतकेही अिल  ठेऊ नये क  सरकारने यांना गृहीतच ध  नये. धोरण-

काय म अथवा शासनाम ये अनेक असे संग येऊ शकतात जेथ े उ  शासक य अिधका यांनी आपली िवशेष ता, 

अनुभव वा कौश या या मा यमातून अचूक स ला   दान न करणे हणज ेआप या कत ापासून दरू पळणे होईल. 

आप या ावसाियक िव ेषण  व िनणयाच ेयोगदान दणेे हीच अपे ा यां याकडून केली जाते. या योगदानापासून 

वतःला वंिचत ठेवणे नकारा मकता आह.े  

 थोड यात, नोकरशाहीची तट थता ही तीन कारे प  करता येऊ शकते.  

1) राजक य कायकारी कोण याही प ाच े असले तरी यांना आप या थायी, अिधन त अिधका यां या 

ामािणकपणावर िव ास असावा.  

2) नागरी सेवकांचे उ  मनोबल या िव ासावर आधा रत असावे क  यांची भरती, पदो ती ही राजक य िवचारांवर 

नाही तर गुणव े या आधारावर केली जाईल. 

3) जनतेला नागरी सेवे या अराजक य अस यावर िव ास असावा. 

अथात, नोकरशाहीची राजक य तट थता मोठी गंुतागंुतीची व था आह.े तट थता ही मानिसक अव था 

अस यान े कायद-ेिनयमांचा यात िनयमन-िनयं णासाठी उपयोग होऊ शकत नाही. शासकाची सचोटी, नीितम ा, 

उ रदािय वाची भावना, िववेकबु ी येथ े सवात मह वाची भूिमका बजावतात. िशवाय राजक य कायकार ची 

द ीकरणाची भावना, सहका यांवरील िव ास या बाबीही येथ े आव यक आहते. सहािजकच ‘तट थता ितमान’ 

लादता येऊ शकत नाही.  

 तट थतचेेतट थतचेेतट थतचेेतट थतचे ेमोजमामोजमामोजमामोजमापपपप 

लोकसेवकांना आप या कत  तथा उ रदािय वा या क ा ात असणे, तट थते या त वात सवािधक मह वपूण 

आह.े कुठ याही राजक य िवचारसरणी अथवा भावािशवाय सावजिनक धोरणांची अंमलबजावणी कर याचा आ ह 
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अंतभूत असणा या नोकरशाही या तट थतेचे मोजमाप करणे ही अवघडच गो  आह.े ओ. पी. ि वेदी आिण आर. बी. जैन 

यांनी नोकरशाही या या तट थतेच ेमोजमाप कर याच ेकाही िनकष नमूद केल ेआहते.  

1) िनणय िनधारणा या येम ये राजक य भावाच े माण; 

2) राजक य कायकारी ह ेनोकरशाहीपासून अलग अस याचा तर कवा माण कती; 

3) नोकरशाही या कामात राजक य ह त ेप कती माणात होतो;  

4) नोकरशाही कती माणात राजकारणात गंुतलेली आह;े 

5) जनतेचा नोकरशाहीवर कती िव ास आह;े 

एका तट थ व अराजक य नोकरशाहीसाठी पिह या चार ि थतीच ेउ र शू य असावे तर शेवट या ि थतीत गुण ह े

अिधकतम असावेत.  

अथात, या िनकषांमुळेही नोकरशाही या तट थता अथवा अराजक यीकरणाची अचूक ि थती समजेलच असे 

नाही. कारण ही मानिसक अव था आह ेिशवाय याम ये िस ांत आिण वहारात तफावत मोठी अस याची श यता 

नाकारता येत नाही.  

 तट थतट थतट थतट थ नोकरशाहीमागीलनोकरशाहीमागीलनोकरशाहीमागीलनोकरशाहीमागील तकतकतकतक  

नोकरशाहीची तट थता या संक पनेचा िवकास हा इं लंडम ये आिण नंतर इतर अनेक युरोपीय व आिशयायी 

दशेांम ये झाला. मॅ स वेबर िणत आदश नोकरशाहीच ेतट थता ह ेगुणिवशेष आह.े लोकांची सेवा कर यासाठी मोठया 

माणावर अिधकार बहाल कर यात आलेली नोकरशाही ही िन प  कवा तट थ असावी हा एक नैितक िनयम आह े

मा  यामागे इतरही अनेक तक दे यात येतात.  

1) ब प ीय लोकशाही रा यांम ये सरकार चालवणारे प  वेगवेगळे स ेवर येऊ शकतात. यां या राजक य 

िवचारधारा, कायशैली अथवा काय मांम ये फरक पडू शकतो, मा  तट थ लोकसेवे या मा यमातून शासनाम ये एक 

कारची िनरंतरता कवा सात य राखणे श य होत.े लोकसेवेची थायी व था अि थर व बदल या सरकारां या 

काळातही संपूण व थेला एक थािय व ा  क न दऊे शकते. 
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2) तट थ नोकरशाही ही गुणव ाधा रत भरती प तीतून साकार झालेली असते. सहािजकच अशी नोकरशाही अिधक 

सकारा मक आिण काय म िस  होत.े िशवाय ा प तीला पयाय असणारी लुट प तीतून येणारी नोकरशाही 

अकाय म व अिधक सदोष मानली जात.े कोण या तरी राजक य प  कवा िवचारधारेला बांिधल अस यापे ा जनता, 

सरकार कवा घटनेला बांिधल नोकरशाही अिधक िव ासाह असत.े  

3) एका तट थ नोकरशाहीम ये थािय व, सात य, काय मता, िव सनीयता, ावसाियकता इ यादी गुणांची अपे ा 

असत.े या गुणांपुढे या नोकरशाहीचे असणारे इतर दोष (यथाि थतीवाद, लाल फत, दरंगाई) ह ेकमी मह वपूण मानल े

जातात. 

4) तट थ नोकरशाहीच सेवा दान करतानंा कवा लाभाच े िवतरण करतानंा तट थ व िन: वाथ रा  शकते, अशी 

क पना केली जाते. यामुळे दखेील तट थ नोकरशाहीची भलावण केली जात.े  

5) तट थ नोकरशाही ही पूव हािशवाय शासनाला अिधक मािणकपणे स ला व इतर सहकाय दऊे शकते. 

थोड यात, तट थ नोकरशाहीमागील तक ह ेसश  आहते. पूणवेळ जनसेवेसाठी सम पत, राजक य चौकट आिण 

मागदशनात कायरत िनःप , तट थ, राजकारणापासून अिल , अनािमकपणे पड ामागून कायरत नोकरशाही अिधक 

िनद ष मानली जात असली तरी स ि थतीत नोकरशाही या या व पाला आ हान दल े जात आह.े कधीकाळी 

सा यवादी कवा कूमशाही रा ांनी वीकार न केले या तट थ नोकरशाहीच ेआज मो ा माणावर राजक यीकरण 

होतांना दसत आह.े नोकरशाही तट थ, मू यिनरपे , राजक य घडामोड पासून अिल , कुठ याही वैचा रक 

भावािशवाय असू शकत ेकाय? कवा ती तशी असावी काय? तसे करणे वा तवात ासंिगक कवा उपयु  आह ेकाय? 

असे अनेक  या संदभात उपि थत केल ेजात आहते.  

तट थ नोकरशाही या मयादा तट थ नोकरशाही या मयादा तट थ नोकरशाही या मयादा तट थ नोकरशाही या मयादा     

आज अनेक दशेांमधून तट थ नोकरशाहीचा याग केला जात आह.े एका अथाने, नोकरशाहीच ेहोत असणारे 

राजक यीकरण आता चुक च ेमानल ेजात नाही.    तट थ नोकरशाहीचा पारंपा रक िस ांत आज कालबा  मानला जात 

आह.े याची कारणे पुढील माणे-    

1) िवकिसत दशेांम ये एक वेळ लोकसेवा तट थ असणे समथनीय असू शकत ेमा  िवकसनशील दशेांम ये जेथ ेसामािजक 

याय, आ थक िवकास, मानव िवकास, पयावरण अस ेमु  ेऐरणीवर असतात, नोकरशाही तट थ असू शकत नाही. अशा 

दशेांत तट थते या नावाखाली नोकरशाही सामािजक ांपासून वतःला अिल  ठेऊ शकत नाही. िवकसनशील 
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रा ांम ये जेथ ेक याणकारी योजना व काय म मो ा माणात लागू के या जातात, नोकरशाही िनयम काय ांना 

ाधा य दऊेन ‘तट थ’ रा  शकत नाही.  

2) आज घडीला धोरण िन मतीच े े  ह ेपूणतः राजक य कायकार च ेकाय े  हणून रािहलेल ेनाही, सामा य नाग रक, 

नागरी समाज, सारमा यमे, यायालये ह े घटक या धोरणिन मतीम ये मह वाची भूिमका बजावतात. तेथे 

धोरणिन मतीम य ेस ला दे याच,े मािहती पुरव याच े कवा योजनां या अंमलबजावणीच ेकाय करणारी नोकरशाही 

तट थ रा  शकत नाही.  

3) आधुिनक लोकशाहीम य ेराजकारण व शासन ह ेपर पर भावखाली काम करतात. येथ ेदोह याही अिधकार व 

कत ांची काय े  े िनि त नसतात. तेथ े तट थता एक म असत.े नोकरशाही या कायाच े मू यांकन राजक य 

नेतृ वाकडून होणे आिण नोकरशाहीन े राजक य नेतृ वाची इ छा वहार आणणे तट थपणे होऊच शकत नाही. 

नोकरशाहीच ेअनेक िनणय    दरूगामी राजक य प रणाम घडवून आणू शकतात.  

4) नोकरशाहीची तट थता ही बाब मानसशा ीय दिृ कोनातनूही अश य ाय आह.े समाजाम ये समाजासाठी काय 

करत असतांना तेथील प ती, वहार, सं कृती, ढी, पयावरण इ यादी बाब पासून नोकरशाही वतःला अिल  ठेऊ 

शकत नाही. केवळ िनयम-काय ांवर बोट ठेऊन मू यरिहत होऊन अंमलबजावणीचे काय ामािणकपणे करणे, ही बाब 

मानसशा ीय दिृ कोनातनूही अश य मानली जात.े 

5) नोकरशाहीची तट थता ही नोकरशाहीतील दोषांना वाढवणारी ठरवली जात आह.े तट थते या नावाखाली 

नोकरशाही यथाि थतीवादी, प रवतनिवरोधी, , व था समथक, वक ी, अिधकारांचा दू पयोग करणारी होऊ 

शकते. आजघडीला नोकरशाहीकडून पुरोगामी, प रवतनाचा अ दतू, नवीनता व योगशीलता, पुढाकार, नेतृ व या 

गुणवैिश ांची अपे ा केली जात ेतेथ ेनोकरशाहीची तट थता ही संक पना वसाहतवादी, संकुिचत व कालबा  मानली 

जाणे सहािजक आह.े  

6) िलपसेट (Lipset) सारखा िवचारक हणतो, नोकरशाहीची तट थता ही अशा जागी एक म होऊन जाते जेथ े

राजक य कायकारी आिण नोकरशाही ह े समान आ थक-सामािजक िहतसंबंधी  पा भूमीतून आलेल े असतात आिण 

समसमान मू यांचे वाहक असतात. सहािजकच अशा ठकाणी नोकरशाहीची तट थता ही मह वहीन ठरत.े  

7) रोवत (Rowat) हणतात क , तट थ नोकरशाही ही लोकशाही आिण कूमशाही या दो ही व थांम य ेआपली सेवा 

दान करतानंा समान आनंदी असतात. मा  ब िवध समाजाम ये जेथ ेसमाजातील येक तराला ितिनधी व िमळणे 
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अपेि त असते, नोकरशाहीची तट थता िन पयोगी ठरते. सामािजक व थेतील प रवतना या मागणीला एक उदासीन 

नोकरशाही सकारा मक ितसाद दऊे शकत नाही.  

8) नोकरशाही या तट थतेच े मूळ काहीस े लोक शासनातील राजकारण- शासन तैभावातही (Politics - 

Administration Dichotomy) दसून येते. सुरवाती या काळात ज हा धोरणिन मती हा पूणतः एकमा  अिधकार 

कायदमंेडळ व राजक य कायकार चा होता, नोकरशाही तट थ असणे अपेि त होते, मा  आज ह ेश य नाही.  

या सव कारणांिशवाय नोकरशाहीची तट थता ही कशी घातक कवा चुक ची असू शकत े याबाबत बॅरीयन 

चॅपमन (Barian Chapman) हणतो, लोकसेवेची तट थता सरतेशेवटी नैितक ाचाराचीच वृ ी आह.े याबाबत पुढे 

ते हणतात क , सवच शासनांची सेवा तट थतेन ेव ामािणकपणे केली जाणे यो य असेल तर िहटलरची यथाश  सेवा 

करणा या जमन अिधका यावंर टीका कर याचा कोणताही तक लागू होणार नाही.  

 मोिहत भ ाचाय नोकरशाही या तट थतलेा एक कारची राजक य नपंुसकता (Political Sterilization) 

मानतात. ही नपंुसकता लोकसेवांना राजकारणातील गितशीलता, सजीवता व यातील प रवतनापासून दरू ठेवत.े 

अथात, ही बाब फार चांगली आह ेअसे नाही.  

थोड यात, बु ीमान, थायी व अनुभवी असणारी नोकरशाही ही स य, सृजनशील, नेतृ व करणारी, 

प रवतनशील व याय करणारी असणे आव यक असेल तर ित या तट थतेच े कवा राजक य अिल तेच ेकौतुक श य व 

समथनीय नाही. 
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