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ભારતમા ં��ટાચારની સમ�યા

��ટાચાર એ વૈિ�ક સમ�યા છે. િવ�ના બધા દ�શોમા ંઓછે વતે �શે ��ટાચાર �યા�ત છે. ��ટાચારની સમ�યા સાવ�િ�ક છે.

��ટાચારની  સમ�યા  �િત�દન  વ�ુ  �યાપક  અને  ગભંીર  બનતી  �ય  છે.  વત�માન  સમયમાં  ભારતમાં  પણ  આ
સમ�યાએઅિતગભંીર �પ  ધારણ ક�ુ� છે. સમાજ�વનના અનેક ��ેોમાં ��ટાચાર �યાપેલો  જોવા મળે છે. ��ટાચાર એટલે
�ય�કત�ુ ંએ�ુ ંવત�ન ક� �ના �વારા અયો�ય લાભ મેળવવા માટ� �ણી જોઇને પોતાના કત��યની ઉપે�ા કરવી.

��ટાચારનો અથ�

��ટાચાર એટલે �ય�કતસભાનતા�વૂ�ક અયો�ય લાભ મેળવવા માટ� પોતાના કાય�ની ઉપે�ા કર�  અને તે �વારા િવિવધ �વ�ુપે
ફાયદો ક� લાભ મેળવે. ��ટાચારની �ણ િવશેષતાઓ છે � આ �માણ ેછે.

��ટાચારમા�ંય�કતના િવિશ�ટ કત��ય�ુઉં�લધંન થાય છે.1. 

��ટાચારમાકંત��ય�ુ ંઉ�લઘંન ઇરાદા�વૂ�ક થાય છે.2. 

��ટાચારમાકંત��ય�ુઉં�લધંન ��ય� ક� પરો� લાભ મેળવવા માટ� થાય છે.3. 

��ટાચાર માટ� નીિત ��ટતા, ��ટતા, સડો,લાચં�ુ�ત �વા શ�દો વાપરવામા ંઆવે છે. ��ટાચાર એટલ ેજો કોઇ કાયદ�સર કામ
કરવા ક� ન કરવા માટ� બદલો મેળવવો અથવા કોઇની તરફ �ૃપા ક� અવ�ૃપા દશા�વવા અથવા તે� ુ ંકોઇ કામ કરવા ક� ન કરવા
માટ� કાય� કર�ુ ંઅથવા �ગત �ભાવ ક� લાગવગથી આવા કોઇ કાય� કરવા અથવા ગેરકાયદ�સર ક� ��ટ સાધન વડ� પોતાના
હોદાનો આિથ�ક લાભ મેળવવા ઉપયોગ કરવો અથવા પોતાના હોદાનો ખોટો ઉપયોગ કર� કોઇ �ય�કત  ��યે  �ૃપા દશા�વવી
અથવા બી�ને �કુશાન કર�ુ ંઅથવા કોઇ કાય�વાહ�મા ંકોઇ �ય�કત પાસેથી કોઇ �ક�મતી ચીજ ક� બદલો મેળવવો અથવા પોતાની
આવકના દ�ખીતાસાધનોને �યાનમા ંલતેા વ� ુ�માણમા ંિમલકત અથવા આિથ�ક સાધનોની �ા��ત કરવી. કોઇક લાભ મેળવવા
માટ� સભાનતા�વૂ�ક�ય�કત�વારા તેના કત��ય�ુઉં�લધંન કરવામા ંઆવે તેને ��ટાચાર તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે. િવિશ�ટ હોદા
પર રહ�લી �ય�કતઓ તેમના હોદાની �એ ક�ટલાક કામ  કરવા માટ� શ�કતમાન  હોય  �યાર�  આવી �ય�કતઓ��ટાચારને  આધાર�
અયો�ય લાભ મેળવે છે. �ના લીધે ક�ટલાક અગ�યનાહોદો ધરાવતા ંઅિધકાર�ઓમા�ં�ટાચારને આચરણ�ુ ં�માણ �યાપક હોય
છે. તેઓ તેમની સ�ાને આધાર�  અ�યને લાભ ક� હાિન પહ�ચાડ� શકવા સ�મ હોય છે. આવી �ય�કતઓ પોતાના �ગત લાભ
અને  ફાયદા  માટ�  સરકાર  ક�  કાયદાની  �ચ�તા  કયા�  િસવાય  અયો�ય  કામ  કર�  છે.  સરકાર�  જમીન  પર  કબજોઅને  ભોગવટો
કરવો,પરવાનગી  વગર  ઉભી  થતી  ઇમારતો,  ખાધ  પદાથ�માં થતી  ભેળસેળ  જગંલોમાથંી  �ક�મતી  ઇમારતી  લાકડાની  થતી
ચોર�,પે�ોલપપં  પર થતી ભળેસેળ ઓછા માલથી અને  હલક� �ણુવ�ાવાળામાલથી થ� ુ ંસરકાર� બાધંકામ,ખતેીના બનાવટ�
�બયારણ�ુ ંબ�રમા ં��ુલઆેમ થ�ુ ંવેચાણ,કાયદા �વારા �િતબિંધત નશીલા��યો� ુ ંથ�ુ ંવેચાણ વગેર� �વી ��િૃ�ઓ સમાજમાં
�યાપક બનતી �ય છે. આ બધાના �ળૂમા ં��ટાચાર રહ�લો હોય છે. ��ટાચારથી દ�શને અનેક ર�તે �કુશાન થાય છે. અને ઘ�ું
સહન  કરવા�ુ ંઆવે છે. ��ટાચાર��ય�કત  સમાજ  અને  દ�શને  માટ� �કુશાનકતા� હોય  છે. �વત�માન  સમયમાં સમાજની �ુદ�
�ુદ��યવ�થાઓમાં ��ટાચાર  જોવા  મળે  છે.  રાજય�યવ�થા,  િશ�ણ  �યવ�થા,  �યાય  �યવ�થા,પોલીસ  �યવ�થા  વગેર�માં
��ટાચાર �યા�ત છે. લાચં લનેાર અમલદારો લાચં લવેામા ંક�ુ ંખો�ંુ થઇ રહ�ુ ંછે તે�ુ ંમાનતા નથી. � ૂટંણી સમયે કર�લો ખચ�
� ૂટંાયેલા નેતા, ��ટાચાર �વારા ઝડપથી પાછો મેળવી લે છે. મોટ� રકમ આપીને પોલીસમાં ભરતી થનાર�ય�કત ��ટાચાર
�વારા મોટ� રકમ ભગેી કર� લે છે. �ુદ� �ુદ�જ�યાઓ પર પૈસા આપીને િન��ુકત મેળવનાર �ય�કતઓ ��ટાચાર �વારા પોતે
ખચ� કર�લ રકમ ઝડપથી પાછ� મેળવી લે છે. આમ, સમાજમા ંહવે ��ટાચાર એટલો �યા�ત બની ગયો છે ક�, ��ટાચાર એ હવે
��ટાચાર ન રહ�તા િશ�ટાચાર બની ગયો છે. આમ, ��ટાચાર ના �ળૂ સમાજમા ં�ડ�ને �ડ� ઉતરતા જતા ંજોવા મળે છે. દ�શમાં
થતા ં�ાસવાદ� �મુલાઓ માટ� પણ કયાકંને કયાકં ��ટાચાર જવાબદાર હોવા� ુ ંજોવા મળે છે.

ભારતમા ં��ટાચારના ંકારણો
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ભારતમા ં�યા�ત ��ટાચાર માટ� કોઇ એક કારણ જવાબદાર નથી. પણ �ુદા �ુદા અનેક કારણો જવાબદાર છે.

(૧) પૈસા�ુ ંમહ�વ.

ભારતીય  સમાજમાં પૈસા� ુ ં�  મહ�વ  છે  તે  ��ટાચાર�ુ ંએક ��ુય  કારણ છે. સગાવહાલાઓ, િમ�ો અને  �ુ�ુબીજનો પૈસાદાર
�ય�કતને માન-સ�માન આપે છે. ભલ ેપછ� તેની પાસે પૈસા અયો�ય ર�તેથી આ�યા હોય �ની પાસે ધનદોલત હોતી નથી તેવા
�ય�કતઓને  સમાજમાં માન-સ�માન  મળ� ુ ંનથી. તેમજ  સમાજમાં તેમનો  કોઇ ભાવ  �છૂ� ુ ંનથી.પૈસાથી�ય�કતનીસામા�ક
�િત�ઠા વધતી હોવાથી તે ��ટાચાર �વારા પણ પૈસા મેળવવા માટ� �ય�નશીલ બને છે. આમ, સમાજમા ંપૈસાનામહ�વને લીધે
પણ ��ટાચારને ઉ�ેજન મળે છે.

(ર) રાજક�ય �યવ�થા.

ભારતમા ં� રાજક�ય �યવ�થા છે તે પણ ��ટાચારને ઉ�ેજન આપે છે. �ના �વારા રાજક�ય પ�ો ક� રાજક�ય નેતાઓ � ૂટંણી
�તે છે. તેઓ સ�ા�થાને આ�યા પછ� તેમને મદદ�ુપબનનાર �ૂથ ક� �ય�કતઓને લાભ અપાવવા માટ� �યાસો કર� છે. અને આ
ર�તે ��ટાચારને ઉ�ેજન મળે છે. � ૂટંાયેલો�ય�કત તેના મતિવ�તારના લોકોને નોકર� અપાવવા માટ�, ગેસ એજ�સી અપાવવા
માટ�  તથા અ�ય  લાભ અપાવવા માટ�  ��ટાચાર આચરતો  જોવા મળે છે. આ ઉપરાતં  અિધકાર�ઓ પણ મનગમતી જ�યાએ
િનમ� ૂકં માટ� ��ટાચારનો આ�ય લતેા ંહોય છે. આમ, ��ટાચાર માટ� રાજક�ય �યવ�થા પણ એક જવાબદાર કારણ છે.

(૩) કાયદાની સમજણનો અભાવ.

િનર�ર, અભણ અને  નાસમજ  લોકો  કાયદાની  જોગવાઇઓને  સમ� શકતા  નથી. તેઓને  �  મળવાપા�  હોય  છે  તે  લાભ
મેળવવા માટ� પણ તેઓ અમલદારોને પૈસા આપવા માટ� તૈયાર થઇ �ય છે. અને આવી ર�તે ��ટાચારને ઉ�ેજન મળે છે.

તેમજ ઘણી વખતે તેઓ આપમેળે જ શોષણનો ભોગ બનતા હોય છે. જમીનદારો�વારાખતેમ�ૂરોનેલ��ુમવેતન ન �કુવાઇને
તેમ�ુ ંશોષણ થાય છે. ઉધોગોમાકંામ કરતાં કામદારોને તેમને મળવાપા� વેતન �કુવવામાં આવ�ુ ંનથી. તેમજ તેઓને �
�િુવધાઓમળવાપા� હોય તે આપવામા ંઆવતી નથી. અને આ ર�તે ��ટાચાર આચરવામા ંઆવે છે.

(૪) લાચાર� અને ગર�બી.

લાચાર� અને ગર�બી પણ ��ટાચારને ઉ�ેજન ��ુૂ પાડ� છે.લોકો પોતાના કામ કરાવવા માટ� િવિવધ કચરે�ઓમા ં�ય છે �યાર�
અમલદારો�વારા  તેમની  પાસે  િવિવધ  �લુાસાઓમાગંવામાં આવે  છે.  �ુદા  �ુદા  અનેક  �રુાવાઓ માગંીને  અર�ની  �તૂ�તા
કરવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવે છે. કામ માટ� કચરે�મા ંઆવા લોકોએ ધકકા ખાવા પડતા હોય છે અને કામ થ�ુ ંજ�ુર� હોવાથી લોકો પૈસા
આપીને પણ પોતા�ુ ંકામ કરાવી લતેા હોય છે. પૈસા આપીને જો સમયસર કામ થ� ુ ંહોય તો લોકો પૈસા આપીને ઝડપથી કામ
કરાવવા�ુ ંપસદં કર� છે � બાબત પણ ��ટાચારને ઉ�ેજન આપે છે.

(પ) અ�રૂ� ુવેતન.

અ�રુ� ુવેતન પણ ��ટાચાર માટ� જવાબદાર છે લોકોને પોતાની જ�ુર�યાતો સતંોષાય તેટ�ુ ંવેતન મળ�ુ ંહો� ુ ંનથી. અ�રુતા
વેતનથી પોતાની જ�ુ�રયાતોસતંોષાતી ન હોવાથી ��ટાચારનામાગ�થી તે જ�ુ�રયાતો �રુ� કરવા આવા લોકો �યાસો કરતા હોય
છે.

(૬) �યાપા�રક �પધા�

�યાપા�રક �પધા� ��ટાચાર ને ઉ�ેજન આપે છે. વેપાર�ઓ ભળેસેળ કર� છે.માલમા ંિમલાવટ કર� છે. ઓછો માલ આપવો અસલના
પૈસા લઇને નકલી માલ પધરાવવો વગેર� �વી ��િૃ�ઓ કર� છે અને આવી ��િૃ� કરતા પકડાઇ �ય �યાર� ��ટાચાર �વારા
તેની જવાબદાર�માથંી છટક� �ય છે. આ ઉપરાતં સરકાર� કરવેરામાથંી બચવા અથવા ઓછા કરવેરા ભરવા માટ� અિધકાર�ઓને
લાચં આપે છે. ખોટા ફોમ� ભર� સરકાર� મદદ મેળવે છે. વેપાર�ઓ કાયદાને �યાનમા ંલીધા િવના માલનો વધાર� જ�થો રાખ ેછે.

વેપાર�ઓ અને ફ�કટર�ના મા�લકો બ�કોમાથંી મોટ� રકમની લોન લ ેછે અને મેળવેલલોનના હ�તા તથા �યાજ �કૂવવામા ંઆવતા
નથી. આ માટ� બ�કના જવાબદાર લોકોને  લાચં આપવામાં આવે  છે. આમ, �ુદ��ુદ� ���ુકત�વારા પોતાના ધધંા રોજગારનો
િવકાસ કરવા માટ� ��ટાચારનોઆ�યલવેામાં આવે છે. આમ �યાપ�રક �પધા� પણ ��ટાચારને ઉ�ેજન આપ� ુ ંમહ�વ�ુ ંકારણ
છે.
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(૭) �હ�રાતોઃ-

�હ�રાતોના  મા�યમ  �વારા  િવિવધ  લોભામણીયોજનાઓની  �ણકાર�  લોકોને  આપવામાં  આવે  છે.  ક�ટલાક  લોકો  �ુદ�
�ુદ��હ�રાતો આપીને લોકોને તેમની કંપનીમા ંનાણા ંરોકવા આકિષ�ત કર� છે. રોકાણ કરનારને ઓછા સમયમા ંવ� ુઆિથ�ક લાભ
થશે તેવી �હ�રાતો,લખેો દ� િનક વત�માનપ�ોમા ંઆપવામાઆંવે છે. આ �હ�રાતોથીઆકષા�ઇને લોકો તેમા ંઅઢળક નાણા ંરોક� છે.

અઢળક નાણાં ભગેા થતા તેના આયોજકો આ નાણાં લઇને ભાગી �ય છે. આમ,�હ�રાતોના મા�યમ �વારા પણ ��ટાચારને
ઉ�ેજન મળે છે.

(૮) સખત િશ�ાનીજોગવાઇનોઅભાવઃ-

સખત  િશ�ાનીજોગવાઇનોઅભાવએ��ટાચાર� ું એક  મહ�વ�ું જવાબદાર  કારણ  છે.  �ુદા  �ુદા  સરકાર�  ખાતાઓમાં જો  કોઇ
કમ�ચાર� ��ટાચાર કરતાં પકડાય તો સામા�ય ર�તે તે ખાતામાથંી તેની અ�ય� બદલી કરવામાં આવે છે. અથવા તો ન�વી
િશ�ા કરવામા ંઆવે છે. સખત િશ�ા કરવામા ંઆવતી નથી. �નાથી સરકાર� ખાતામા ંકામ કરતી �ય�કતઓ લાચં લીધા િવના
કોઇ પણ કામ  કરતા નથી. તેમને  પકડાઇ જવાની બીક હોતી નથી. ��ટાચાર આચરનારનેનોકર�માથંી કાયમી �ૂર કરવામાં
આવતા નથી. તેમજ તેના તમામ સરકાર� લાભો બધં કરવામાં આવતા ન હોવાથી ��ટાચાર ને ઉ�ેજન મળે છે. લાચં લતેા
પકડાઇ ગયેલા સરકાર� કમ�ચાર�ઓ અને અિધકાર� િનદ�ષ�ટયા હોવાના પણ અનેક �ક�સાઓ બને છે. વત�માન સમયમાં તો
લાચં�ુ�ત િવરોધી ખાતાના કમ�ચાર�ઓ અને અિધકાર�ઓ પણ લાચંલેતા હોવાની ઘટનાઓ બનતી જોવામળે છે. આમ, ��ટાચાર
માટ� કોઇ સખત િશ�ાનીજોગવાઇઓ ન હોવાથી પણ તે ��ટાચાર �લતોફાલતો જોવા મળે છે.

(૯) �ય�કતગત કારણ

ઘણી  વખતે  ��ટાચાર  માટ�  �ય�કતગત  કારણ પણ જવાબદાર  હોય  છે. ક�ટલીક  વખતે  �ય�કતની  જ��રયાત  હોય  તેટ�ું તે
કાયદ�સરના માગ� મેળવી ન શક� �યાર�  તે �ય�કત ��ટાચાર ના માગ� વળે છે. આ ઉપરાતં ખરાબ ચા�ર�ય ધરાવતી �ય�કતઓ
��ટાચાર કરવામાં શરમ,સકંોચનો અ�ભુવ કરતીનથી. અ�કુ �ય�કત�વ ધરાવતી �ય�કતઓ પોતાના નાના સરખા લાભ માટ�
પણ મોટો ��ટાચાર કરતા ખચકાટ અ�ભુવતી નથી.આમ, આવા �કારની �ય�કતઓ��ટાચારને ઉ�ેજન આપે છે.

ભારતમા ં��ટાચાર �ૂર કરવા માટ� લેવાયેલપગલાઓં.

ભારતમા ં�યા�ત ��ટાચારને �ૂર કરવાના આ�હ� ગાધંી� પણ હતા. આઝાદ� પછ� ભારત સરકાર� પણ આ માટ� ક�ટલાક �યાસો
કર�લા છે � આ �માણ ેછે.

(૧) ��ટાચાર િનષેધ અિધિનયમ

ભારત સરકાર� ઇ.સ. ૧૯૪૭ મા ં��ટાચાર િનષેધ અિધિનયમ પસાર કય� હતો. �મા ંક�વાકં�વા ં�કારના કાય�ને ��ટાચાર ગણવા
તેમજ તેની િશ�ા નકક� કરવામા ંઆવી હતી.

(ર) ગોરવાલા આયોગ.

�લાન�ગકિમશને �ી એ.ડ�. ગોરવાલાની વહ�વટ� �ધુાર સબંધંી તપાસ કરવા અને તે �ગેનાઉપાયોદશા�વવા માટ� િનમ� ૂકં કર�
હતી. ગોરવાલાએ તેમનો અહ�વાલ ઇ.સ.૧૯પ૧ ની ૩૦ એિ�લે ર�ૂ કય� હતો. તેમના અહ�વાલમા ંઅનેક રાજક�ય નેતાઓ પણ
��ટાચારમા ંસકંળાયેલા છે તે� ુ ંબતા��ુ ંહ� ુ.ં તેમજ તેમણે દ�શ સામે ઉમદા દ�ટાતં �કુવા માટ� રાજક�ય નેતાઓએલોક�વનમાં
આદશ� અને �વચછઆચરણ દાખવ�ુ ંજોઇએ તેમ જણા��ુ ંહ� ુ.ં

(૩) કો�ેસ સસંદ�ય દળની આયગંરઉપસિમિત.

કો�ેસ  સસંદ�ય  દળની એક ઉપસિમિત  ઇ.સ.૧૯પ૧ ની ૯ એિ�લે �ી આયગંરનાઅ�ય�પણા નીચે િન��ુકત  કરવામાં આવી
હતી. આ સિમિતએ વી.�.�ૃ�ણમેનનના ��ટાચાર સબંધંમા ંિનવેદન ર�ૂ ક�ુ� હ� ુ ંઅને ��ટાચાર�ુ ં�પ�ટ ઉદાહરણ દશા��� ુ ંહ� ુ.ં
પણ તે વખતના વડા�ધાન જવાહરલાલનહ��ુએ આ �ગે તેમની સામે કોઇ પગલા ંલીધા ન હતા.

(૪) તપાસ સિમિત અિધિનયમ-૧૯પર
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સરકાર� ઇ.સ. ૧૯પર મા ં��ટાચારની તપાસ માટ� તપાસ માટ� તપાસ સિમિત અિધિનયમ પસાર કય� હતો. તેના આધાર પર
દર�ક રાજયમા ંલોકપાલ પદની �યવ�થા કરવામા ંઆવી હતી.

(પ) ચાગલા આયોગ.

�ી એમ.સી. ચાગલા ��ુય હાઇકોટ�ના ચીફ જ�ટ�સ હતા. ૧૭ ���આુર� ૧૯પ૮ ના રોજ ત�કા�લનનાણામં�ંીટ�.ટ�.�ૃ�ણામાચાર�
સામેના  આ�પેો  �ગે તપાસ  કરવા  માટ�  તેમને  તપાસ  અિધકાર�  તર�ક�  િન�કુત  કયા�.  ૧૦  ફ��આુર�  ૧૯પ૮  ના  રોજ  �ી
ચાગલાએતપાસનોર�પોટ�  ર�ૂ  કય�. �માં નાણામં�ંીને  દોિષત  ઠરાવવામાં આ�યા  હતા. તેથી  તેમણે મ�ંીનાપદ�થીરા�ના�ુ
આ��ુ.ં

(૬) સ�થાનમ સિમિત.

�ી ક�.સ�થાનમનીઅ�ય�તામાં ઇ.સ.૧૯૬ર માં ��ટાચાર િનષેધ સદંભ�મા એક સિમિત રચવામાં આવી. ૩૧ માચ� ૧૯૬૪ ના
�દવસે  આ સિમિતએ  પોતાનો  ર�પોટ�  ર�ૂ  કય�. તે  વખતના �હૃ�ધાન  �લુઝાર�લાલનદંાએ��ટાચારનીસમ�યાનેગભંીરતાથી
લીધી હતી તથા તેને �ૂર કરવાનો તેમનો ઉદ�શય હતો. તેમ તેઓએ જણા��ુ ંહ� ુ.ં

(૭) �ધાનોની આચારસ�ંહતા.

ભારત સરકાર� ર૯ ઓકટોબર ઇ.સ.૧૯૬૪ મા ંક���સરકારના અને રાજય સરકારના �ધાનો માટ� એક આચારસ�ંહતા બહાર પાડ�
હતી તે  �માણે વડા�ધાનની જવાબદાર� છે  ક�  તેઓ ક���ના �ધાનો  પાસે  આચારસ�ંહતા� ું પાલન  કરાવશે  ��ુયમ�ંી �  તે
રાજયના �ધાનો પાસે આચારસ�ંહતા� ુ ંપાલન કરાવશે.આ આચારસ�ંહતા �વારા �ધાનો �વારા થતા ��ટાચાર ને અટકાવવાનો
�યાસ કરવામા ંઆ�યો હતો.

(૮) લોકઆ�કુત �બલ.

�ીમતી ઇ��દરાગાધંીની સરકાર�  ઇ.સ.-૧૯૭૧ માં ��ટાચાર અટકાવવા માટ�  સસંદમાલંોકઆ�કુત  �બલ ર�ૂ  ક�ુ�હ�  ુપણ તેને
પસાર કરાવી શકા�ુ ંન હ� ુ.ં

(૯) જનતા સરકારના �યાસો.

કો�ેસ�ુ ં૩૦ વષ��ુ ંશાસન ઇ.સ.૧૯૭૭ મા ંસમા�ત થ�ુ.ં અને જનતા પ�ની સરકાર બની. �ધાનમ�ંી �ી મોરાર�દ�સાઇ અને
�હૃ�ધાન  ચરણિસ�હ� ��ટાચાર  �ૂર  કરવા  માટ�  �યાસો  કયા�  હતા.  આમ,  કરવામાં તેમને  રાજક�ય  નેતાઓ  અને  વહ�વટ�
અિધકાર�ઓનો  સાથ-સહકાર  મળયો  ન  હતો.  તેમજ  �હૃ�ધાન  ચરણિસ�હના  રા�નામાની  માગં  થઇ  હતી.  �તે
ચરણિસ�હ�રુા�ના� ુલઇ લવેામાં આ��ુ ંહ� ુ.ં આમ,�દરો�દરનીખ�ચતાણને લીધે ૩૦ મ�હનામાં જ જનતાપ�ની સરકાર પડ�
ભાગંી હતી.

(૧૦) લોકપાલ �બલ.

રર �ુલાઇ ૧૯૭૬ ના �દવસે  લોકસભામાં ��ટાચાર િવ�ુ�ધ  એક તટ�થ  �યવ�થા �થાપવા માટ� લોકપાલ �બલ ર�ૂ  કરવામાં
આ��ુહં� ુ.ં તેમા ંલોકનાયકોના��ટાચારની �યા�યા આપવામા ંઆવી હતી. તેમા ંએ બતાવવામા ંઆ��ુ ંક� લોકનાયકમા ંકોણ કોણ
સામેલ થશે તથા તેમની િવ�ુ�ધ ક�વી ર�તે તટ�થ , િન�પ� તપાસ કરવામા ંઆવશે આ �બલ વારંવાર લોકસભામા ંર�ૂ કરવામાં
આ��ુ ંછે પણ દર�ક વખતે �ુદા �ુદા અનેક કારણોથી આ �બલ હ� �ધુી પસાર થઇ શક�ુ ંનથી.

��ટાચાર િનવારવા માટ�ના �યાસો.

ભારતના �ુદા �ુદા અનેક ��ેોમા ં��ટાચાર �યા�ત છે. આ ��ટાચાર �ૂર કરવા માટ� ક�ટલાકં �યાસો કરવા જ�ર� છે. � આ
�માણ ેછે.

(૧) રાજક�ય પ�ો�ુ ંનૈિતક �તર �� ુલાવ�ુ.ં
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��ટાચાર  �ૂર  કરવા  માટ�  �ુદાં  �ુદાં  રાજક�ય  પ�ો�ું  નૈિતક  �તર  ��ુ  લાવ�ું  જ�ુર�  છે.  આ  માટ�  રાજક�ય
નેતાઓ�વારાનૈિતકતાના ંઉ�ચ આદશ��ુ ંપાલન થ�ુ ંજ�ુર� છે. �નાથી બી� લોકો પણ �ેરણા લઇને તે� ુ ંઅ�સુરણ કરશે. ��ટ
ઉપાયોથી �ભાિવત થયા િવના ��એ એવા નેતાઓને� ૂટંવા જોઇએ ક� �થી ��ટાચાર થતો અટક�. � ૂટંણીના સમયે � ૂટંણી માટ�
નાણાં ખચ�વામતદારોને  નાણા  તથા  અ�ય  વ��ઓુ આપવી, મોટા  ભોજન  સમારંભોઆયો�ત  કરવા,ધિનકો�વારા  �ુદાં �ુદાં
રાજક�ય  પ�ોને  આિથ�ક  મદદ  કરવી  વગેર�ને  ��ુત  ર�તે  અટકાવ�ું  જ�ુર�  છે.  આ  િનયમનો  ભગં  કરનાર
ઉમેદવારો�ુઉંમેદવાર�પ�  રદ  કર�ું  જોઇએ.  આમ,  રાજક�ય  પ�ો�ું  નૈિતક  �તર  ��ુ  આવે  તો  તેનાથી
��ટાચારના�માણનેઘટાડ� શકાય.

(ર) સરકાર� કચેર�ઓમા ં�ધુારો કરવો.

િવિવધ સરકાર� કચરે�ઓમા ં�યાપક ��ટાચાર જોવા મળે છે. લોકોને તેમના કાયદ�સરના કામ કરાવવા માટ� પણ લાચં આપવી
પડ� છે. આ ર�તે ��ટાચાર થાય છે. આ ��ટાચાર થતો અટકાવવા માટ� વત�માન કાયદાઓમાં �ધુારો કરવો જોઇએ અને તે
કાયદાઓ�ુ ંકડક પાલન કરાવ�ુ ંજોઇએ. આ કાયદાનો ભગં કરનારનેનોકર�માથંી કાયમી ધોરણે �ૂર કરવા જોઇએ તથા �લની
સ� કરવી જોઇએ �નાથી અ�ય બી� કમ�ચાર�ઓ ��ટાચાર કરતા ંઅટકશે.

(૩) વેપાર અને ઉધોગ��ેમાકંાયદાઓ�ુ ંકડક પાલન કરાવ�ુ.ં

ભળેસેળ, ઓ�ં વજન,કાળાબ�ર ન��યા િવનાનો વધારાનો માલ સધંરવો વગેર�  �વા અપરાધમાં પકડાતા લોકોને મોટ� ભાગે
સ� થતી નથી. વેપાર અને ઉધોગ ��ેમા ંમોટા ભાગના ંલોકો પોતાના �ગત લાભ માટ� લાચં આાપીને કાયદાનો ભગં કરતા
હોય  છે.  આવા  અપરાધીઓને  કડક  સ�  થવી  જ�ુર�  છે.  ક�મ  ક�,  તેઓ લોકોનાં �વન  સાથે  ચડેાં કર�  છે.  નકલી  દવાઓ
બનાવનાર તથા ખોરાકનામાલમા ંભળેસેળ કરનારાઓને આ�વન ક�દની સ� કરવામા ંઆવે તો આ ��ેમા ં�યા�ત ��ટાચાર
પર કા� ુમેળવી શકાય. ઉધોગોના ંમા�લકો પયા�વરણ અને �મને લગતા કાયદાઓ�ુ ંપાલન કરતા ંનથી. ક�મ ક�, તેઓ આ માટ�
િન�કુત અિધકાર�ઓને લાચં આપે છે. પ�રણામે અિધકાર�ઓ કાયદા� ુ ંકડક ર�તે પાલન કરાવતા નથી. આ સદંભ�મા ંકાયદામાં
યો�ય  �ધુારો  કરવો  જોઇએ. અને  તે  �વારા કાયદાનો  ભગં કરનાર મા�લકો  તથા પોતાની કાયદ�સરની ફરજ  ન  બ�વનાર
કમ�ચાર�ઓ અને અિધકાર�ઓ સામે �વ�રત ર�તે કડક િશ�ા�મકપગલા લઇ શકાય તેવી જોગવાઇ કરવી જોઇએ.

(૪) પોલીસ ખાતામા ંયો�ય �ધુારો કરવો.

પોલીસ  ખાતામાં  યો�ય  �ધુારાઓ  કરવાથી  પણ  ��ટાચાર  પર  ��ુશ  લાવી  શકાય.  ક�ટલાક
પોલીસકમ�ઓ�ુગાર�ઓ,વે�યાઓ,�ુડંાઓ, દા�ુ વેચનારાઓ �વાં અપરાધીઓ સાથે સકંળાયેલા હોય છે. તેઓ તેમની પાસેથી
નાણા મેળવે છે અને તેમની તરફ વફાદાર� રાખ ેછે. �થી સમાજમા ંઅપરાધી ��િૃ� વધે છે જો કોઇ ��જન પોલીસ અિધકાર�
િવ�ુ�ધ  ફ�રયાદ કર�  તો  તેને  ગભંીરતાથી લવેામાં આવતી નથી આવી ફ�રયાદનેગભંીરતાથી લઇ તેની �યાિયક તપાસ  થવી
જોઇએ અને આરોપી પોલીસકમ� અપરાધી સા�બત થાય તો તેને નોકર�માથંી કાયમી પણે �ૂર કર� આ�વન ક�દની સ� કરવી
જોઇએ. રાજક�ય નેતાઓ�વારા પોલીસ પર દબાણ લાવી તેમને અયો�ય કામ કરવા મજ�રૂ કરવામા ંઆવે છે. આમ, રાજક�ય
નેતાઓ�વારાપોલીસખાતામાં થતો  �બનજ�ુર�  હ�ત�પે  બધં  કરાવવો  જોઇએ.  પોલીસ  ખાતામાં નવી  ભરતી  કરતા  સમયે
ઉમેદવાર�ું ચા�ર�ય  અને  નૈિતકતાને  પણ �યાનમાં રાખવી જોઇએ. અપરાધી માનસ  ધરાવનાર �ય�કતની િનમ� ૂકં પોલીસ
ખાતામા ંન થાય તે માટ� સતંક�  રહ�� ુ ંજોઇએ. અપરાધી માનસ ધરાવનાર �ય�કતની િનમ� ૂકં પોલીસ ખાતામા ંથાય તે સમાજ
માટ� ગભંીર બાબત સા�બત થાય છે. �મા�ણક પોલીસના કામની યો�ય ન�ધ લવેાય તેમજ તેમને ઝડપથી �મોશન મળે તે
જ�ુર�  છે.  પોલીસખાતામાં �ધુારો  થવાથી  પોલીસ  ��ટાચાર  થી  �ૂર  રહ�શે  તથા  ��ટાચાર�  લોકો  પોલીસને  લાચં  આપતા
ગભરાશે. આમ, પોલીસ ખાતામા ંયો�ય �ધુારો થાય તો થોડ� ઘણ ે�શે ��ટાચારને �ૂર કર� શકાય.

(પ) �યાયત�ંમા ં�ધુારો કરવો.

ભારત�ું �યાયત�ં  પણ  ��ટાચારથી�કુત  નથી.  જો  ક�  કહ�વાનો  આશય  એ  નથી  ક�,  સમ�  �યાયત�ં  ��ટ  છે  ક�ટલીક
ઘટનાઓમા�ંય�કતસામાવાળા  વક�લને  અદાલતનાપંટાવાળા, કાર�ુન  તથા  કયાર�ક  �યાયાધીશને  લાચં આપે  છે. અદાલતમાં
લાચંનો �યવહાર �યાપક બનતો �ય છે.તેને અટકાવવા દર�ક �તર� પગલા ંલવેાવા જોઇએ.

(૬) �વૈ��છક સ�ંથાઓની મદદ લવેી.

��ટાચાર અટકાવવામાં �વૈ��છક સ�ંથાઓ મહ�વની �િૂમકા ભજવી શક�  તેમ  છે. નાના મોટાગામડા તથા શહ�રો  એમ  અનેક
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જ�યાએ આવી સ�ંથાઓ�થાપવી જોઇએ. આવી સ�ંથાઓ લોકોને તેમના અિધકારો �ગે યો�ય સમજ આપી શક�. િનર�ર, ગર�બ
અને  લાચાર લોકોને  તેમના કાયદ�સરના કામમાં આવી સ�ંથાઓ મદદ  કર� શક�. આવી �વૈ��છક સ�ંથાઓ ��ટ લોકો  સામે
કાયદ�સર કા�નૂી કાય�વાહ� કર� શક�. આમ, ��ટાચાર ઓછો કરવામા ં�વૈ��છક સ�ંથાઓમદદ�ુપ બની શક�.

(૭) યો�ય િશ�ણનો ફ�લાવો કરવો.

શાળામાં બાળકોને  ફકત  ��ુતક�ું જ  �ાન  ન  આપતાં તેમને  ઉ�ચઆદશ�િશખવવા  જોઇએ.  બાળકોને  નૈિતક  િશ�ણ આપ�ું
જોઇએ.  આ માટ�  ઉ�ચ  ચા�ર�ય  ધરાવતી  �ય�કતઓનીિશ�કતર�ક�  િનમ� ૂકં  કરવી  જોઇએ  તેમજ  તેમને  તેમની  કામગીર�ને
અ��ુુપ  િશ�ણ  આપ�ું જોઇએ.  આની  સાથોસાથ  િશ�ણ  ��ેમાં �યાપેલા��ટાચારને  કડક  હાથે  ડામી  દ�વો  જોઇએ  તેમજ
અપરાધીને �બૂ જ આકર� અને સખત સ� કરવી જોઇએ. �થી સમાજમા ંલોકો ��ટાચાર કરતા ડર� અને ��ટાચાર કરવાથી �ૂર
રહ�.

આમ, ભારતમા ં��ટાચારની સમ�યા અિત�યાપક અને ગભંીર અને જ�ટલ બની છે. ��ટાચાર સમાજના દર�ક ��ેમા ં�યાપેલો
જોવા મળે છે અને ��ટાચારને �ૂર કરવા માટ� કડક પગલાં લવેાની જ��રયાત ઉભી થઇ છે. ��ટાચાર કરનાર માટ� આ�વન
ક�દની  સ�ની  જોગવાઇ  કરવાનો  સમય  પાક�  ગયો  છે.  ��ટાચાર�ઓ  સામે  સમાજ� ું વલણ  કડક  હો�ું જોઇએ.  સમાજમાં
��ટાચાર કરનારને �નુેગાર માનીને તેની સામે કડક કાય�વાહ� કરવાનો સમય પાક� ગયો છે. આમ,સમાજમાથંી��ટાચારને �ૂર
કરવા માટ� લોકોમા ં��ટાચાર સામે ��િૃત લાવવી પડશે તેમજ ��ટાચાર� સામે કડક કાય�વાહ� કર� તેમને યો�ય સ� કરવાથી
જ આ સમ�યાને હલ કર� શકાશે.
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