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विषय प्रिेष:-

❑ तलुनात्मक राजकारणाचा अभ्या् करीत अ्ताांना व्यिस्थािादी दृविकोन आपर्लयाला

पाहायचा आह.े त्या अगोदर दृविकोन म्हणजे काय याची माहीती आपण घिेयूा.

❑ अभ्या्काने एखादया राजकीय बाबींचा वकां िा ा्ंपणूस राजकीय व्यिस्थेचा अभ्या्

करण्या्ाठी कोणती ा्ंकर्लपना गहृीत धरली आह.े वकां िा आपर्लया अभ्या्ा्ाठी कशाची

वनिड केली आह,े याला दृविकोन म्हर्ले जात.े

❑ िेगळया श ब्दात ्ाांगायचे म्हणजे विषयाकडे बघण्याची अभ्या्काची भवूमका म्हणजेच

त्याने स्िीकारलेला त्या विषयीचा दृविकोन होय. एखादी ा्ंकर्लपना मध्यिती ्मजनू

वतच्या अनशुांगाने ्िस राजकीय विया आवण प्रवियाांचा अभ्या् केला जाऊ शकतो.



प्रास्ताविक:-

❑ 20 व्या शतकात ज्या नविन ा्ंकर्लपना राज्यशास्त्रात वनमासण झाला त्यापैकी राजकीय

व्यिस्था ही ा्ंकर्लपना अवतशय महत्िाची ि लोकवप्रय ठरली.

❑ राजकीय व्यिस्थेचा माध्यमातनू ा्ंपणूस राज्यषास्त्राचा अभ्या् करता येिू शकतो. अ्ा

दृविकोन वनमासण झाला.

❑ डेवव्हड ईस्र्न याने ‘वद पोलीवर्कल व्स्र्ीम’ हा ग्रांथ प्रकावशत करून या दृविकोनाला फार

मोठी चालना वदली.

❑ इतकेच नव्हे तर राज्यशास्त्राच्या अभ्या्ात िाांतीकारी बदल त्यातनू घडून आले. परांपरागत

राज्यशास्त्रातील राज्य, राष्ट्र, शा्न ा्ंस्था, राज्यघर्ना इत्यादी ा्ंस्थात्मक अथसबोध करून दणेाऱ्या

आवण त्यामळेु मयासवदत ठरलेर्लया ा्ंकर्लपनेऐिजी राजकीय व्यिस्था ही अत्यांत व्यापक ा्ंकर्लपना

आधवुनक राज्यषास्त्रात िापरण्यात येत आह.े



राजकीय व्यिस्थेच्या व्याख्या

1) डेविड ईस्र्न:-

‘‘अवधकृत वनणसय होऊन त्याांची बांधनकारकरीतीने अांमलबजािणी करणाऱ्या ्माजातील विया

प्रवतवियात्मक व्यिस्थेला राजकीय व्यिस्था म्हणतात.’’

2) रॉबर्स डहल:-

‘‘राजकीय व्यिस्था ही मानिी ा्ंबांधाची अशी अथसपणूस व्यिस्था आह.े की जीच्या जडणघडणीत

्त्ता, वनयम ि अवधकार ्ातत्याने ्माविि झालेले अ्त.े



राजकीय व्यिस्थेची लक्षणे

1) भागाांची परस्पर वनभसरता

2) व्मा

3) पयासिरण

4) िैध दांडशक्ती



राजकीय व्यिस्थेची िैवषिय:े-

1) राजकीय ्ाधनाांच ेअ्मान वनयांत्रण

2) राजकीय प्रभािाचा शोध

3) राजकीय प्रभािाच ेअ्मान िार्प

4) ा्ंघषसपणूस उविियाांच े्माधान.

5) अवधमान्यतेची प्राप्ती

6) विचारप्रणालीचा विका्

7) इतर राजकीय व्यिस्थाांषी आांतरविया 

8) राजकीय व्यिस्थेची गवतषीलता



राजकीय व्यिस्थेची काये:-

1) रूपाांतरीत काये

I. आदान काय-े

1) वहत ा्ंबांधाच ेअविष्ट्करण

2) वहत ा्ंबांधाच े्ु् तु्रीकरण

3) ा्ं्चून

II. प्रदान काये –

1) वनयम वनवमसती

2) वनयम कायसिाही

3) वनयम न्यायदान



2) क्षमतेची काये

1) उत्पादन क्षमता

2) वनयांत्रण क्षमता

3) वितरण क्षमता

4) प्रवत्ाद क्षमता



राजकीय व्यिस्थेचे प्रकार:-

बांलाांडेल ने राजकीय व्यिस्थाांच ेत्याांच्या स्िरूपािरून चार प्रकार केले

आहते.

1) उदारमतिादी लोकशाही राज्यिस्था

2) ्ाम्यिादी राजकीय व्यिस्था

3) परांपरागत राजकीय व्यिस्था

4) ्िसकश वकां िा ्िासवधकारी राजकीय व्यिस्था



धन्यिाद 


