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प्रस्त्तालना 
देळारा स्त्लातंर मभऱून अधध ळतक शोलूनशी जेव्शा बायतावायख्मा रोकळाशीच्मा देळात रोकांच्माच 

स्त्लातंत्र्मालय जेव्शा गदा मेते तेव्शा त्मा देळातीर रोकांचे स्त्लातंर शे गुराभधगयीत अडकरेरे आशे अवा 
त्माचा अथध शोतो. इंग्रजांची दीडळे लऴाधची वत्ता जालून स्त्लातंत्र्मातीर अधध ळतकाशून अधधक काऱ 

इंग्रजांनी केरेल्मा गोऩनीमतेच्मा कामद्माचे ऩारन आऩरी ळावन व्मलस्त्था कयत अवेर तय शे 

जनतेच्मा हशताचे  रोकळाशी याज्म आशे अवे आऩण म्शणू ळकत नाशी. देळातीर लाढता भ्रष्टाचाय, 

नोकयळाशीच्मा वलऱख्मात अडकरेरी रोकळाशी, गुन्शेगायी, दशळतलाद मा भुऱे देळ अधधक ऩोखयत 

चाररेरा शोता. मा भुऱे रोकांचे याज्म शी वंकल्ऩना रोकळाशी याज्मातच धुऱीरा मभऱत चाररेरी 
शोती. रोकांचे अधधकाय कतधव्म माराशी धोका ननभाधण झारा शोता. शे याज्म रोकांनी चारवलण्माऩेषा 
वयकायी मंरणा भनभानी ऩद्धतीने चारलत शोती.  
मा वलध ऩरयस्स्त्थतीचा अभ्माव करून जेष्ठ वभाज वेलक अण्णा शजाये ल त्मांच्मा वशकाय्मानी वंफंधधत 

ळावनारा वूचना केल्मा. त्मानंतय अनेक आदंोरने केरी. अळा प्रकाये खय्मा अथाधने शा भाहशतीचा 
अधधकाय कामदा जन्भाव मेण्मावाठी एक तऩाशून म्शणजेच फाया लऴाधशून अधधक काऱ रागरा. मा 
ऩूलीच भशायाष्र याज्माने मा कामद्माची अंभरफजालणी भशायाष्राभध्मे केरेरी शोती. मा कामदमाभुऱे 

खय्मा अथाधने रोकांचे रोकळाशी याज्म प्रस्त्थावऩत कयता मेईर, माभुऱे रोकांची काभे आता भागधस्त्थ 

रागतीर, देळातीर भ्रष्टाचाय कभी शोईर, अवा एक आळालाद ननभाधण झारा.    
भाहशतीचा अधधकाय कामदा २००५ जेव्शा भंजूय झारा तेव्शा वलध वाभान्म जनतेरा जेव्शा जेव्शा अडचण 

ननभाधण शोईर तेव्शा तेव्शा त्मा वंफधधत ळावकीम अधधकाय्मांना भाहशतीच्मा अधधकायात एक प्रकाये 

जाफ वलचायीर ल एक प्रकाये वलध वाभान्म जनतेचा मा कभधचाय्मांलय दफाल ननभाधण शोईर. ळावकीम 

व्मलशायातीर भ्रष्टाचाय कभी शोईर, रोकांची काभे लेऱेत शोतीर. मावाठी शे कामदारूऩी ळस्त्र 

जनतेच्मा शातात देलून त्मा ळस्त्राचा लाऩय जनतेने करून आऩल्मा वभस्त्मा वोडलामच्मा आशेत शा 
भुऱ उद्देळ ठेऊन शा कामदा ननभाधण केरा.  
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अळा मा कामद्माफाफत वद्म स्स्त्थती काम आशे, शा कामदा भंजूय शोऊन एक दळकाशून अधधक काऱ 

रोटरा, मा काऱात रोकांना अऩेक्षषत फदर झारे का? रोकांनी मा कामद्माचा अलरंफ करून आऩल्मा 
वभस्त्मा वोडवलण्माचा प्रमत्न केरा का? मा कामदमाच्मा ननभाधणाभुऱे देळाच्मा वलकावारा चारना 
मभऱारी का? देळातीर भ्रष्टाचाय कभी झारा का? मा वलाांची उत्तये ळोधण्मावाठी वंळोधकाने शा 
अभ्माव शाती घेतरा आशे.  

अभ्मावाचा उद्देळ  

१ )शा कामदा रोकांना भाशीत आशे का? माचा अभ्माव कयणे.  

२)आऩल्मा ल देळातीर वभस्त्मा वोडवलण्मावाठी ह्मा कामद्माचा लाऩय ककती रोक कयतात माचा 
अभ्माव कयणे.    

३)मा कामद्माभुऱे प्रळावन काभकाजात वुधायणा शोलून वयकायी लगाधलय मा कामद्माचा लचक 

ननभाधण झारा आशे का? माचा अभ्माव कयणे.   

४)कामदमा नुवाय प्रत्मेक ळावकीम कामाधरमांनी आलश्मक ती भाशीत प्रमवद्ध केरेरी आशे का? माचा 
अभ्माव कयणे.  

५)मा कामद्माभुऱे काभाचा दजाध वुधायणे ल भ्रष्टाचाय कभी शोणे मावाठी काशी  भदत झारी आशे का? 

माचा अभ्माव कयणे.   

गशृीतके 

१ )मा कामद्माचे भशत्ल ल भाहशती म्शणाली तवी अजूनशी रोकांना वभजरेरी नाशी. 
२)मा कामद्माचा लाऩय करून स्त्लताचा अथला वालधजननक पामदा कयणायी जनता पायच कभी हदवून 

मेते.  

३)मा कामद्माभुऱे वयकायी काभकाजात काशी प्रभाणात वुधायणा झारी अवे अवरे तयी फशुतांव 

वयकायी मंरणा अळा कामद्मारा जुभानतांना हदवून मेत नाशी.    
४)मा कामद्माभुऱे वयकाय दयफायातीर भ्रष्टाचाय काशी प्रभाणात कभी झारा.  
५)जनता मा कामद्माचा जेलढा जास्त्तीत जास्त्त लाऩय कयेर तेलढा मा कामद्माचा दृष्म ऩरयणाभ 

हदवून मेईर.    

भाहशतीचा अधधकाय म्शणजे काम  

बायतावायख्मा रोकळाशी याज्मात ककंफशुना जगातीर प्रत्मेक प्रांतात भानलारा जगण्मावाठी काशी 
भूरबूत अधधकाय शे हदरे गेरे ऩाहशजेत. शे अधधकाय प्रत्मेक याज्माने म्शणजेच देळाने आऩल्मा प्रजेरा 
हदरे ऩाहशजेत. माराच आऩण भानलाधधकाय अवे म्शणतो. आऩल्मा देळातीर घटनेने आऩल्मारा वलध 
धभध ल जाती वभबालाऩावून ते वप्त स्त्लातंत्र्मा ऩमांत वलध अधधकाय देलू केरेरे शोते. ऩयंतु दवुय्मा 
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फाजूने आऩल्मा देळातीर चाररेल्मा ळावनाच्मा कायबायाची वलचायऩूव कयण्माचा ककंला जाफ 

वलचायण्माचा अधधकाय भार काढून घेतरेरा शोता. मा भुऱे घटनेने हदरेल्मा स्त्लातंत्र्माच्मा तवेच 

भानालधधकायाच्मा ऩूणध वलयोधात अवरेरी शी घटना शोती. 
जागनतक ऩातऱीलयीर मा वंदबाधतीर घटनांचा वलचाय केल्माव मुनोने आतंययाष्रीम स्त्तयालय 1948 

वारी वलध देळांना आऩआऩल्मा देळात रोकांचे भूरबूत अधधकाय त्मांना देण्मावंदबाधत वूधचत केरे 

शोते. त्मा आव्शानारा वाभोये जात अभेरयकेने 1960 वारी तय स्त्लीडन देळाने 1966 वारी 
भानलाधधकायाचा स्स्त्लकाय केरा. त्मानंतय 1990 वारी आतंययाष्रीम नाणेननधीने जगातीर वलधच 

देळांना कजध देण्मावाठी भानलाधधकाय शा कामदा आऩाआऩल्मा देळात राग ून केल्माव त्मांना कजध 
हदरे जाणाय नाशी अवे जाशीय केरे. अवे अवून वुद्धा आऩल्मा देळाने भहशतीचा अधधकाय शा कामदा 
2005 वारी म्शणजेच 15 जुन 2005 योजी वंवदेत ऩारयत केरा. 
भहशतीचा अधधकाय कामद्माचे स्त्लरूऩ  

भाहशतीचा अधधकाय कामदा शा भुऱातच जनतेरा भुरबूत अधधकाय देणाया कामदा आशे. रोकळाशी 
याज्मात प्रत्मेक व्मक्तीरा वप्त स्त्लातंर देलू केरी. ऩयंतु दवुय्मा फाजूरा वयकायी काभकाज जी के 

जनतेच्मा जीलनाचा अवलबाज्म बाग आशे त्मा वलऴमी जाणून घेण्माचा अधधकाय जय जनतेरा नवेर 

तय आऩल्मा देळात खयोखयच रोकळाशीचे याज्म नव्शते शे आऩण वलाांनी भान्म केरे ऩाहशजे. मावाठीच 

मा कामद्माची गयज ननभाधण झारी.  
प्रत्मेक व्मस्क्तरा देळातीर ळावकीम तवेच ननभ ळावकीम व्मलस्त्थेकडून आऩण कोणतीशी भाहशती 
मभऱू ळकतो शे मा कामद्माचे भशत्लाचे अंग आशे. शी भाहशती ऩूली गोऩनीम भाहशती म्शणून ओऱखरी 
जात शोती. त्माभुऱेच वयकायी व्मलस्त्थे भध्मे भ्रष्टाचायारा चारना मभऱारी. जनतेरा लेठीव धयरे 

जालू रागरे. जी भाहशती वलध वाभान्म जनतेरा वशज उऩरब्ध शोणे गयजेची शोती ती भाहशती उऩरब्ध 

शोत नव्शती. जी काभे एका वलमळष््म लेऱेत शोणे गयजेची शोती त्मा काभांना जनतेरा फय्माच पेय्मा 
भायाव्मा रागत शोत्मा. मेलढे करून ते काभ केव्शा ऩूणध शोईर माची खारी नव्शती. ती लेऱेत ऩूणध 
व्शालीत मा वाठी त्मा व्मलस्त्थेळी जनताच अथधऩूणध व्मलशाय करून आऩरी काभे ऩूणध करून घेत अवे, 

त्माभुऱे भ्रष्टाचायारा चारना मभऱारी शोती. मा वलध ऩरयस्स्त्थतीचा वलचाय कयता मा कामद्माचे भशत्ल 

अधोयेखखत शोते.  

मा कामद्माने कोणतीशी भाहशती (जी देळाचे वंयषण ल देळहशताच्मा आड न मेणायी ककंला तद्वंफंधधत 

भाहशती वोडून) भागण्माचा अधधकाय जनतेरा हदरा. ककंफशुना शी भाहशती देणे ळावकीम मंरणेलय 

फंधनकायक केरे आशे. मा वाठी  नाभभार ळलु्क बरून शी भाहशती जनतेरा उऩरब्ध करून हदरी जाते. 

शी भागणी केरेरी भाहशती, भाहशती अजध केल्माऩावुन ककभान तीव हदलवात मभऱाली अवा ननमभ 
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आशे. मा तीव हदलवात भाहशती मभऱारी नाशी ककंला चुकीची भाहशती मभऱारी तय अऩीमरम 

अधधकाय्मांकडे जनतेरा अजध कयता मेईर. मावाठी प्रत्मेक कामाधरमाने भहशतीचा अधधकायाखारी 
भाहशती देणाय्मा व्मक्तीची नेभणूक कयणे फंधनकायक केरे आशे. तवेच त्मांचे लयीर अधधकायी शा 
अऩीमरम अधधकायी म्शणून नेभणे कामद्माने फंधनकायक केरे आशे. अळालेऱी भाहशती न देणायी, 
ककंला चुकीची भाहशती देणायी व्मस्क्त शी दोऴी भाणून कामद्माभध्मे त्मांना मळषा देलू केरेरी आशे.  

मा व्मनतरयक्त प्रत्मेक कामाधरमाने जनते वंफंधधत भाहशती खुरी कयणे शे अननलामध केरे आशे. उदा. 
ग्राभऩंचामत, तराठी कामाधरमे, तशमवरदाय इ. कामाधरमातून देण्मात मेणाये दाखरे ककंला तदवंफंधधत 

भाहशती, त्माभध्मे त्मावाठी रागणायी कागदऩरे कोणती, अजध केल्माऩावुन ककती हदलवात शे काभ 

ऩूणध शोईर माचा तऩवीर त्मा मंरणेने कामाधरमफाशेय जाशीय कयणे गयजेचे आशे. ककंफशुना एखाद्मा 
व्मस्क्तरा एखादी भाहशती प्रत्मष मेलून घ्मालमाची अवेर तयीशी ती त्मारा घेता मेईर अवा शा कामदा 
वांगतो.  
ळावकीम फांधकाभ तवेच वलवलध भक्त्मांची  काभे मा वंदबाधतशी आलश्मक ती भाहशती वंफधधत 

अधधकाय्माने प्रमवद्ध कयालामाची आशे. त्मा वंदबाधत कागद ऩरे तऩावणे ककंफशुना ज्मा हठकाणी काभ 

चारू आशे त्मा हठकांनी जालून काभाच्मा गुणलत्तेची तऩावणी कयणे शा अधधकाय मा कामद्मा अंतगधत 

जनतेरा हदरा गेरा आशे.  

थोडक्मात मा कामद्माचा लाऩय करून जनतेने ळावनाची कामधळीरता लाढवलणे, भ्रष्टाचायारा आऱा 
घारणे, आखण ळावनाचा कायबाय ल काभकाज कामधषभ यीतीने चाराले मावाठीचे अस्त्र म्शणजे शा 
कामदा आशे. जनतेने ज्मा ज्मा हठकाणी आऩरी ककंला जनतेची पवलणूक शोत आशे शे रषात घेलून मा 
कामद्माचा लाऩय कयणे अमबपे्रत आशे. मातूनच आऩल्मारा अमबपे्रत अवरेरे कामधषभ आखण 

कामधळीर याष्र ननभाधण शोलू ळकेर. मा कामद्माचा आधाय घेलून आऩण वलध रशान रशान प्रमत्नातून 

स्त्लयाज्म आखण वुयाज्म आणू ळकतो.  
अवे जयी अवरे तयी प्रत्मषात मा कामद्माचा लाऩय ककती शोतो, त्माभुऱे ळावकीम मंरणा भ्रष्टाचाय 

भुक्त शोत आशे काम. जनतेरा अमबपे्रत अवरेरे स्त्लयाज्म मातून ननभाधण झारे काम मा वलाधचा 
अभ्माव वंळोधकाने ऩुढीर प्रभाणे केरा आशे.    

भाहशतीचा अधधकायाचा उऩमोग एक वंळोधन – 

भाहशतीचा अधधकायाचा उऩमोग एक वंळोधन मा वंळोधनावाठी यत्नाधगयी स्जल्ह्माचे कामधषेर 

ननलडरे अवून मा स्जल्ह्मातीर भंडणगड, खेड, धचऩऱूण, यत्नाधगयी, याजाऩूय मा ऩाच तारुक्मातून 

प्रत्मेकी २० मा प्रभाणे ऩाच तारुक्मातून १०० प्रश्नालल्मा रोकांकडून बरून घेलून तवेच त्मांच्माळी 
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हशतगुज करून शी भाहशती गोऱा केरी आशे. त्मा वलश्रेऴनालय आधारयत ऩुढीर भुद्दमांच्मा आधाये शे 

वंळोधन ऩूणध केरे आशे         

भहशतीचा अधधकाय मा कामद्माच्मा भाहशती फाफत – 

भाहशतीचा अधधकाय मा कामद्माची यत्नाधगयी स्जल्ह्मातीर ककती जनतेरा भाहशती आशे. माची 
आकडेलायी ऩुढीर प्रभाणे आशे.  

कोष्टक क्र.१  

अ.

क्र.  

भाहशतीचे 

स्त्लरूऩ 

लमोभानानुवाय वंख्मा  

  १८ 

ते 

२५ 

टक्के       २६ 

ते 

३५ 

टक्के      ३६ 

ते 

४५ 

टक्के     ४६ 

ते 

६५ 

टक्के      एकूण  टक्के  

०१   कामद्माची 
भाहशती आशे.  

०७   २५.९२  ११   ३३.३३  १३  ५९.०९  ०३  १६.६७  ३४  ३४  

०२  कामद्माची 
भाहशती नाशी.  

०२    ०७.४१   - - - - ०६  ३३.३३  ०८  ०८  

०३  कामद्मातीर 

वलध तयतुदींची 
भाहशती नाशी.    

१८  ६६.६७  २२  ६६.६७  ०९  ४०.९१   ०७  ३८.८९  ५६  ५६  

०४  वांगता मेत 

नाशी.  

- - - - - - ०२  ११ .११   ०२  ०२  

 एकूण  २७  १००  ३३  १००  २२  १००  १८  १००  १००  १००  

लयीर कोष्टकाचा वलचाय कयता ३४ टक्के रोकांना शा कामदा अस्स्त्थत्लात आल्माचे भाशीत अवरेरे 

हदवून मेते. त्मा भध्मे प्राभुख्माने तरुणांची वंख्मा अधधक आशे. मा कामद्माची काशीच भाहशती नाशी 
वांगणाये ०८ टक्के जनता हदवून मेते मा भध्मे प्राभुख्माने लमोलदृ्धांची वंख्मा अधधक हदवून मेते. 

भाहशतीचा अधधकाय कामद्मातीर तयतुदी काम आशेत माची भाहशती नाशी अवे ५६ टक्के जनता 
वांगतांना हदवून मेते. मा भध्मे प्राभुख्माने तरुणांची वंख्मा अधधक हदवून मेते. मा प्रश्ना वंदबाधत 

आऩणाव काशीच वांगता मेणाय नाशी अवे २ टक्के जनता हदवून मेते शा लगध लमोलदृ्धा भध्मे भोडतांना 
हदवून मेतो.   
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मा कामद्माचा आऩण कधी लाऩय केरा आशे का? –  

यत्नाधगयी स्जल्शमातीर ककती रोकांनी मा कामद्माचा लाऩय स्त्लता ककंला वाभास्जकतेवाठी केरेरा 
आशे त्माची भाहशती ऩुढीर प्रभाणे.  

 कोष्टक क्र.२  

अ.

क्र. 

भाहशतीचे 

स्त्लरूऩ 

मळषणानुवाय वंख्मा  

  १  ते 

८  

टक्के  १० ली  टक्के  १२ ली  टक्के  डीग्री  टक्के  एकूण  टक्के  

०१   शोम  - - ०२  ८.३३  ०४   ११ .११    ०१    ४.५५  ०७   ०७   

०२  नाशी  १८  १००  २२  ९१ .६७  ३२  ८८.८९  २१   ९५.४५  ९३  ९३ 

 एकूण  १८  १००  २४  १००  ३६  १००  २२  १००  १००  १००  

लयीर कोष्टकाचा वलचाय कयता एकूण भुराखतदायांभधीर पक्त ०७ टक्के जनता शी भाहशतीच्मा 
अधधकायाच्मा कामद्माचा लाऩय कयणायी हदवून मेते. मा भध्मे दशाली ल फायाली मळषण झारेरी जनता 
अधधक हदवून मेते. तय ९३ टक्के जनतेने अजूनशी मा कामद्माचा लाऩय केरेरा नाशी.  
आऩण मा कामद्माचा लाऩय का कयत नाशी. - 
 यत्नाधगयी स्जल्शमातीर जनता मा कामद्माचा लाऩय कयण्माव का तमाय नाशी. मा ऩाठीभागे कोणती 
कयणे आशेत माची भाहशती ऩुढीर प्रभाणे आशे.  

कोष्टक क्र.३  

अ.क्र.  भाहशतीचे स्त्लरूऩ  वंख्मा टक्केलायी 
०१   वयकायी मंरणेची मबती लाटते.  १० १०.७५ 

०२  रोकप्रनतननधींचा दफाल  ३४ ३६.५६ 

०३  मळषण कभी  १५ १६.१३ 

०४  कामद्मातीर अऩुयी भाहशती  ३४ ३६.५६ 

 एकूण  ९३ १०० 

लयीर कोष्टकाचा वलचाय कयता वयकायी मंरणेच्मा बीतीभुऱे १०.७५ जनता ह्मा कामद्माचा लाऩय 

कयत नाशी. रोकप्रनतननधींचा दफाल ल कामद्मातीर अऩुयी भाहशती मा दोन कायणांभुऱे प्रत्मेकी ३६.५६ 

टक्के जनता मा कामद्माचा लाऩय कयतांना हदवून मेत नाशी. तय १६.१३ टक्के जनता शी कभी मळषण 

अवल्माने आम्शी मा कामद्माचा लाऩय करू ळकरो नाशी. अवे त्मांचे भत हदवून मेते.   

वयकायी कामाधरमातीर भ्रष्टाचायाचे स्त्लरूऩ – 
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 मा कामद्माची अंभरफजालणी झाल्मा ऩावून जनता आताऩमांत ज्मा ज्मा कामाधरमाभध्मे काभावाठी 
जात शोती ककंला जाते त्मा कामाधरमातीर भ्रष्टाचायाचे स्त्लरूऩ वद्म स्स्त्थतीत कवे आशे माची भाहशती 
ऩुढीर प्रभाणे आशे.   

कोष्टक क्र.४   

अ.क्र.  भाहशतीचे स्त्लरूऩ  वंख्मा टक्केलायी 
०१   भ्रष्टाचाय आशे  ६७ ६७ 

०२  भ्रष्टाचाय नाशी  - - 

०३  भ्रष्टाचायाचे स्त्लरूऩ कभी आशे.   २३ २३ 

०४  भ्रष्टाचायाचे स्त्लरूऩ जास्त्त आशे.  १० १० 

 एकूण  १०० १०० 

लयीर कोष्टकाचा अभ्माव कयता वयकायी कामाधरमाभध्मे भ्रष्टाचाय आशे अवे म्शणणायी ६७ टक्के 

जनता हदवून मेते. भ्रष्टाचाय नाशी म्शणणायी जनता एकशी हदवून मेत नाशी. भ्रष्टाचायाचे प्रभाण कभी 
आशे अवे म्शणणायी जनता २३ टक्के इतकी हदवून मेते. तय भ्रष्टाचाय वयकायी कामाधरमातून भोठमा 
प्रभाणात शोतो अवे म्शणणायी १० टक्के जनता हदवून मेते.    

वयकायी मंरणा आऩरी काभे लेऱेत कयते की नाशी? - 

जनता ज्मा वयकायी कामाधरमाभध्मे आऩल्मा काभावाठी जाते तेथीर मंरणा जनतेची काभे ठयरेल्मा 
लेऱेत कयते का माची भाहशती ऩुढीर प्रभाणे आशे.  

कोष्टक क्र.५  

अ.क्र.  भाहशतीचे स्त्लरूऩ  वंख्मा टक्केलायी  
०१   काभे लेऱेत कयते  ०५ ०५ 

०२  काभे लेऱेत कयत नाशी  ५४ ५४ 

०३  काभे ऩैवे घेलून कयते.  ४१  ४१  

 एकूण  १०० १०० 

लयीर कोष्टकाचा अभ्माव कयता वयकायी कामाधरमाभध्मे काभे लेऱेत शोतात अवे म्शणणायी ०५ टक्के 

जनता हदवून मेते. काभे लेऱेत शोत नाशी म्शणणायी जनता ५४ टक्के इतकी हदवून मेते. तय वयकायी 
मंरणा काभे ऩैवे घेलून कयते अवे म्शणणायी जनता ४१  टक्के इतकी हदवून मेते.  

वयकायी मंरणेलय मा कामद्माचा प्रबाल आशे का ? –  

वयकायी कामाधरमातीर जनतेरा मा कामद्माची मबती लाटणे ककंला मा कामद्माभुऱे वयकायी 
कभधचाय्मांच्मा काभात वुधायणा झारी आशे का माची भाहशती ऩुढीर प्रभाणे आशे.  
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कोष्टक क्र.६ 

अ.क्र.  भाहशतीचे स्त्लरूऩ  वंख्मा टक्केलायी 
०१   प्रबाल नाशी  १७ १७ 

०२  काशी प्रभाणात  ३३ ३३ 

०३  अस्जफात नाशी  १७ १७ 

०४  व्मक्ती नुवाय  २२ २२ 

०५  वांगता मेत नाशी.   ११  ११  

 एकूण  १०० १०० 

लयीर कोष्टकाचा अभ्माव कयता मा कामद्माचा वयकायी मंरणेलय प्रबाल नाशी अवे म्शणणायी १७ 

टक्के जनता हदवून मेते. वयकायी मंरणेलय प्रबाल काशी प्रभाणात आशे अळी म्शणणायी जनता ३३ 

टक्के हदवून मेते. वयकायी मंरणेलय प्रबाल अस्जफात नाशी  अवे म्शणणायी जनता १७ टक्के इतकी 
हदवून मेते. तय वयकायी मंरणेलय प्रबाल व्मक्ती नुवाय हदवून मेतो अवे म्शणणायी २२ टक्के जनता 
हदवून मेते. वयकायी मंरणेलय प्रबाल आशे की नाशी शे वांगता न मेणायी ११  टक्के जनता हदवून मेते.    

वयकायी कामाधरमाच्मा फाशेय आलश्मक ती भाहशती प्रदमळधत केरी जाते का ? – 

वयकायी कामाधरमांनी आऩल्मा कामाधरमातीर काभाचे स्त्लरूऩ त्मा वाठी रागणाया लेऱ, त्मावाठी 
रागणायी कागदऩर ेइत्मादी भाहशती कामाधरमाच्मा फाशेय प्रदमळधत केरी आशे का ? माची भाहशती ऩुढीर 

प्रभाणे आशे.  

कोष्टक क्र.७ 

अ.क्र.  भाहशतीचे स्त्लरूऩ  वंख्मा टक्केलायी 
०१   शोम  ६७ ६७ 

०२  नाशी  २२ २२ 

०३  वांगता मेत नाशी  ११  ११  

 एकूण  १०० १०० 

लयीर कोष्टकाचा वलचाय कयता एकूण भुराखतदायांभधीर पक्त ६७ टक्के जनता शी वयकायी 
कामाधरमाच्मा फाशेय आलश्मक ती भाहशती प्रदमळधत केरी जाते अवे वांगते.   तय २२ टक्के जनतेने 

वयकायी कामाधरमाच्मा फाशेय आलश्मक ती भाहशती प्रदमळधत केरी जात नाशी अवे वांगते. तय ११  टक्के 

जनतेने वयकायी कामाधरमाच्मा फाशेय आलश्मक ती भाहशती प्रदमळधत केरी जाते की नाशी मा फद्दर 

वांगता मेत नाशी अवे वांगते.  
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ननष्कऴध – 

लयीर वलध भाहशती लरुण खारीर थोडक्मात ननष्कऴध हदवून मेतात.  

१ ) कोष्टक क्र.१  नुवाय भहशतीचा अधधकाय शा कामदा अस्त्तीत्लात आशे शे आम्शाव भाशीत आशे अवे 

म्शणणायी ३४ टक्के जनता अवून मा कामद्मातीर तयतुदी भाशीत नवरेरी जनता ५६ टक्के 

इतकी आशे. म्शणजेच ९० टक्के जनतेरा शा कामदा आशे माची पक्त पुवटळी कल्ऩना ककंला 
भाहशती अवरेरी हदवून मेते. मा लरुण मा कामद्माचे भशत्ल ल भाहशती म्शणाली तवी अजूनशी 
रोकांना वभजरेरी नाशी शे गशृीतक मवद्ध शोते.  

२) कोष्टक क्र. २ नुवाय भाहशतीचा अधधकाय मा कामद्मांतगधत पक्त ०७ व्मक्तींनी अजध केरेरा 
हदवून मेतो. मा लरुण मा कामद्माचा लाऩय करून स्त्लताचा अथला वालधजननक पामदा कयणायी 
जनता पायच कभी हदवून मेते शे गशृीतक मवद्ध शोते.  

३) कोष्टक क्र. ३ नुवाय रोकप्रनतननधींचा दफाल ल कामद्मातीर अऩुयी भाहशती माभुऱे मा कामद्माचा 
लाऩय जनता कयालमाव धजत नाशी  

४) कोष्टक क्र. ४  वयकायी कामाधरमाभध्मे भ्रष्टाचाय आशे अवे म्शणणायी ६७ टक्के जनता हदवून मेते. 

अवे जयी अवरे तयी भ्रष्टाचायाचे प्रभाण कभी आशे अवे म्शणणायी जनता २३ टक्के इतकी हदवून 

मेते. म्शणजेच मा कामद्माभुऱे वयकाय दयफायातीर भ्रष्टाचाय काशी प्रभाणात कभी झारा शे 

गशृीतक मवद्ध शोते.   

५) कोष्टक क्र. ५ ल ६ नुवाय वयकायी कामाधरमाभध्मे काभे लेऱेत शोत नाशी म्शणणायी जनता ५४ 

टक्के इतकी हदवून मेते. तय वयकायी मंरणा काभे ऩैवे घेलून कयते अवे म्शणणायी जनता ४१  टक्के 

इतकी हदवून मेते. तय ८१  टक्के जनता शी मा कामद्माचा वयकायी मंरणेलय प्रबाल नाशी अवे 

वांगते म्शणजेच मा कामद्माभुऱे वयकायी काभकाजात काशी प्रभाणात वुधायणा झारी अवे अवरे 

तयी फशुतांव वयकायी मंरणा अळा कामद्मारा जुभानतांना हदवून मेत नाशी शे गशृीतक मवद्ध शोते.  

६) कोष्टक क्र, ७ नुवाय ६७ टक्के इतकी वलाधधधक जनता वलध कामाधरमातून कामाधरमावंफंधधत 

भाहशती प्रमवद्ध कयते अवे वांगतात. अवे जयी अवरे तयी कामद्मातीर तयतुदी तवेच कामद्माची 
आलश्मक भाहशती नवरेरी ९० टक्के जनता अवल्माने तय काशी जनता शी मळषण कभी 
अवल्माने मा भहशतीचा लाऩय अनतळम कभी प्रभाणात कयतांना हदवून मेतात.  

७) लयीर वलध भुद्मांच्मा आधाये अवे हदवून मेते की मा कामद्माचा प्रबाली लाऩय शोत नवल्माने मा 
कामद्माचा ऩमाधमाने जनतेचा म्शणाला तवा प्रबाल वयकायी मंरणेलय हदवून मेत नाशी. त्माभुऱे 

आजशी जनतेची काभे लेऱेत न शोणे, भ्रष्टाचाय कभी कयणे, कामाधरमांना मळस्त्त रालणे मा गोष्टी 
शोलू ळकरेल्मा हदवून मेत नाशी. शे वलध कळाभुऱे तय जनतेने मा कामद्माचा प्रबाली लाऩय न 
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केल्माभुऱे शोम. म्शणजेच जनता मा कामद्माचा जेलढा जास्त्तीत जास्त्त लाऩय कयेर तेलढा मा 
कामद्माचा दृष्म ऩरयणाभ हदवून मेईर शे गशृीतक मेथे मवद्ध शोते.  

थोडक्मात मा कामद्माचा भुऱातच जो लयीर उद्देळ शोता तो कामद्माच्मा लाऩयालय अलरंफून शोता. मा 
कामद्माचा लाऩय मोग्म ऩद्धतीने जनतेने कयणे गयजेचे आशे. तयच देळातीर मा वलध वभस्त्मा दयू करून 

जनतेरा खय्मा  रोकळाशीचा अनुबल जगता मेईर. मालरून भाहशतीचा अधधकाय कामदमाचे अस्त्र 

फोथट शोत चाररे आशे शे मवद्ध शोते.       

  


