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कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) 
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समधे्य मूलत: कंर्पर्ीच्या अरे्क भागधारकांच्या हितसंबंधांचा समावेश असतो, जसे की भागधारक, वररष्ठ 

व्यवस्थार्पर् अहधकारी, ग्रािक, रु्परवठादार, हवत्तरु्परवठादार, सरकार आहि समुदाय इ.  

यात कंर्पर्ीचे मालक (भागधारक), संचालक मंडळ, व्यवस्थार्पर् आहि कमनचारी, ग्रािक, सरकार, रु्परवठादार आहि सामान्य 

जर्ता अशा हवहवध भागधारकांमधे्य दृढ संबंध राखण्यासाठी धोरिे आहि हर्यम आिेत. िे सवन प्रकारच्या संस्थांर्ा (profit 

or not-for-profit) लागू िोते. 

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सची तते्त्व (Principles of Corporate Governance) 

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स िी एक प्रिाली आिे ज्याद्वारे कॉर्पोरेट हर्देहशत आहि हर्यंहित केले जातात. संचालक मंडळाचे 

भागधारकांर्ा हवश्वासािन कतनव्य असते आहि त्याद्वारे कंर्पर्ीच्या ऑर्परेशन्स आहि हियाकलार्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी ते 

जबाबदार असतात. Corporate Governance शी संबंहधत मित्त्वाची तते्त्व खालील तक्त्यात देण्यात आलेली आिेत: 

Principles of Corporate Governance 

Accountability 

(जबाबदारी) 

• उत्तरदाहयत्व म्हिजे उत्तरदायी असिे आहि एखाद्याच्या कृतीची जबाबदारी घेिे 

बंधर्कारक असिे. असे केल्यारे् दोर् गोष्ीचंी खािी देता येईल- 

व्यवस्थार्पर् संचालक मंडळाला जबाबदार आिे. 

संचालक मंडळ कंर्पर्ीच्या भागधारकांर्ा जबाबदार आिे. 

िे तत्त्व कंर्पर्ीच्या व्यवसायातील भागधारकांर्ा हवश्वास देते की, कोितीिी प्रहतकूल 

र्पररस्स्थती उद्भवल्यास, जबाबदार व्यक्ीरं्ा जबाबदार धरले जाईल. 

Fairness (हर्ष्पक्षता) • उल्लंघर्ाशी संबंहधत कोित्यािी समस्ांचे हर्राकरि करण्याची संधी देते. िे तत्त्व 

भागधारकांच्या िक्ांचे संरक्षि, कोित्यािी वैयस्क्क र्पक्षर्पात र् करता सवन 

भागधारकांर्ा समार् वागिूक देिे आहि अहधकारांच्या कोित्यािी उल्लंघर्ासाठी 

हर्वारि मंजूर करिे याशी संबंहधत आिे. 

Transparency 

(र्पारदशनकता) 

• कंर्पर्ीची धोरिे आहि र्पद्धती आहि भागधारकांच्या िक्ांवर र्पररिाम करिारे 

हर्िनय याबद्दल स्पष् माहिती प्रदार् करिे र्पारदशनकतेचे प्रहतहर्हधत्व करते.  

िे शीर्न व्यवस्थार्पर् आहि भागधारकांमधे्य हवश्वास आहि एकतेची भावर्ा हर्मानि 

करण्यास मदत करते.  

िे आहथनक स्स्थती, कामहगरी, मालकी यासारख्या भौहतक बाबीवंर वेळेवर अचूक 

आहि रू्पिन प्रकटीकरिाची खािी देते. 

Independence 

(स्वातंत्र्य) 

• स्वातंत्र्य म्हिजे हवर्ाकारि प्रभाहवत र् िोता मुक्र्पिे हर्िनय घेण्याची क्षमता. 

कंर्पर्ीमधे्य कोितािी वैयस्क्क स्वाथन र् ठेवता मोकळेर्पिारे् हर्िनय घ्यावेत. िे 

हितसंबंधांच्या संघर्ानत घट सुहर्स्श्चत करते.  

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स स्वतंि संचालक आहि सल्लागारांची रे्मिूक सुचवते जेिेकरूर् 

प्रभाव र् र्पडता जबाबदारीरे् हर्िनय घेतले जातील. 

Social Responsibility 

(सामाहजक जबाबदारी) 

• 4 मुख्य तत्त्वांव्यहतररक्, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे एक अहतररक् तत्त्व आिे. कंर्पर्ीची 

सामाहजक जबाबदारी कंर्पर्ीला सामाहजक समस्ांहवर्यी जागरूक रािण्यास आहि 

त्याकडे लक्ष देण्यासाठी कृती करण्यास भाग र्पाडते.  

अशा प्रकारे कंर्पर्ी इंडस्ट्र ीत सकारात्मक प्रहतमा हर्मानि करते. कॉर्पोरेट सोशल 

ररस्पॉस्न्सहबहलटीच्या हदशेरे् र्पहिले र्पाऊल म्हिजे चांगल्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा 

सराव करिे. 
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भारतातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance in India) 

उमेदवारांर्ा भारतातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सबद्दल सखोल माहिती असिे आवश्यक आिे कारि ते MPSC Syllabus मधे्य 

समाहवष् आिे. उमेदवारांर्ी खालील घटकारु्सार त्यांच्या MPSC र्ोट्स तयार कराव्यात: 

• कॉर्पोरेट अफेअसन मंिालय (एमसीए) आहि हसकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडन ऑफ इंहडया (सेबी) िे भारतातील 

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स साठी जबाबदार आिेत. उदारीकरिारं्तर १९९० च्या दशकात भारतातील कॉर्पोरेट के्षिाला मोठ्या 

बदलांर्ा सामोरे जावे लागले. 

• 1900 च्या दशकात, SEBI रे् हवहवध कायद्यांद्वारे भारतातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे हर्यमर् केले जाते, जसे:  

1. सुरक्षा करार (हर्यमर्) अहधहर्यम, 1956; 

2. हसकु्यररटीज अँड एक्सचेंज बोडन ऑफ इंहडया कायदा, 1992; 

3. हडर्पॉहिटरीज कायदा 1996. 

• फेबु्रवारी २००० मधे्य सेबीरे् कुमार मंगलम हबलान सहमतीच्या हशफारशीमुंळे भारतात कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससाठी र्पहिली 

और्पचाररक हर्यामक चौकट स्थार्पर् केली. भारतातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा दजान सुधारण्यासाठी िे िाती घेण्यात 

आले.  

• २००२ मधे्य जेव्हा कॉर्पोरेट ऑहडट अँड गव्हर्नन्सवरील र्रेशचंद्र सहमतीरे् एकाहधक प्रशासकीय मुद्द्ांकडे लक्ष 

देऊर्, तेव्हा एक मोठा कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स उर्पिम िाती घेण्यात आला. 

• एमसीए आहि भारत सरकाररे् कॉने्फडरेशर् ऑफ इंहडयर् इंडस्ट्र ी (सीआयआय), रॅ्शर्ल फाउंडेशर् फॉर कॉर्पोरेट 

गव्हर्नन्स (एर्एफसीजी), इस्िटू्यट ऑफ चाटनडन अकाउंटंट्स ऑफ इंहडया (आयसीएआय) अशा अरे्क संस्था आहि 

चाटनसनची स्थार्पर्ा केली आिे. 

भारतातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समधील रै्ततक समस्या (Ethical issues with Corporate Governance) 

गेल्या कािी दशकात कॉर्पोरेट मधे्य फसविुकीची वारंवारता वाढलेली हदसते आहि यामुळेच कॉर्पोरेट प्रशासर्ामधे्य अर्पयश 

िे हदसूर् येते. र्परंतु कॉर्पोरेट प्रशासर् र्पद्धती सुधारण्यासाठी हवकहसत व हवकसर्शील देशांर्ी जोरदार प्रयत्न केलेले आिेत. 

खाली र्मूद केलेले भारतातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स र्पद्धतीवंर र्पररिाम करिारे शीर्न 5 मुदे्द आिेत: 

 

Ethical issues with Corporate Governance in India 

हितसंबंधांचा संघर्न (Conflict of 

Interest) 

भागधारकांच्या खचानवर स्वत: ला समृद्ध करण्याचे व्यवस्थार्पकांचे आव्हार् 

उदा. आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी प्रमुख चंदा कोचर यांच्या अलीकडील 

प्रकरिारे् आर्पल्या र्पतीसाठी स्िड प्रोको डीलसाठी स्व्हहडओकॉर्ला कजन मंजूर 

केले. 

कमकुवत मंडळ (Weak Board) अरु्भव आहि र्पाश्वनभूमीच्या हवहवधतेचा अभाव िे या मंडळांसाठी दुबनलतेचे एक 

मोठे के्षि आिे. भागधारकांच्या व्यार्पक हितासाठी बोडानरे् कामहगरी केल्याबद्दल 

प्रश्र् हर्मानि िाले आिेत. IL&FS च्या बाबतीत, बोडानच्या कोित्यािी सदस्ारे् 

हवरोध दशनवला र्ािी. 

मालकी आहि व्यवस्थार्पर् वेगळे 

करिे (Separation of ownership 

and management) 

कुटंुबा आधाररत कंर्पन्यांच्या बाबतीत, मालकी आहि व्यवस्थार्पर् यांचे 

हवलगीकरि िे भारतातील कािी प्रमुख कंर्पन्यांसि बहुसंख्य कंर्पन्यांमधे्य एक 

मित्त्वाचे आव्हार् आिे. 

स्वतंि संचालक (Independent 

directors) 

स्वतंि संचालक र्पक्षर्पाती असतात आहि ते प्रवतनकांच्या अरै्हतक व्यविारांर्ा रोखू 

शकत र्ािीत. 
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कायनकारी रु्कसार् भरर्पाई 

(Executive Compensation) 

कायनकारी रु्कसार् भरर्पाई िा एक वादग्रस्त मुद्दा आिे, हवशेर्त: जेव्हा 

भागधारकांच्या उत्तरदाहयत्वाच्या अधीर् असतो. भागधारकांच्या छार्र्ीच्या 

कसोटीवर कायनकारी रु्कसार् भरर्पाईची आवश्यकता आिे. 

भारतातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुधारण्यासाठी काय करावे? 

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सला, एक हवर्य म्हिूर्, कालांतरारे् आहि प्रते्यक मोठ्या घोटाळ्यारं्तर, एकतर शेअर बाजारात हकंवा 

फसव्या िेतूरे् / व्यवस्थार्पर् असलेल्या कंर्पन्यांमधे्य मित्त्व प्राप्त िाले. सेबीरे् २००४ मधे्य र्ारायि मूती सहमतीच्या हशफारशी 

स्वीकारल्या आहि अंमलात आिल्यारं्तर अिवालाच्या आवश्यकतांवर एक र्मुर्ा बदल िाला.  

उदय कोटक रॅ्परे्लच्या तिफारिी ींची अींमलबजावणी करणे: 

1. सूचीबद्ध संस्थांच्या संचालक मंडळावर हकमार् 6 संचालक असतील; प्रते्यक सूचीबद्ध घटकामधे्य कमीतकमी 1 

स्वतंि महिला संचालक असिे आवश्यक आिे 

2. स्वतंि संचालकांच्या हर्युक्ीबाबत अहधक र्पारदशनकता आहि मंडळांवर अहधक सहिय भूहमका बजावली र्पाहिजे. 

3. लेखार्परीक्षि सहमतीरे् 100 कोटीहंूर् अहधक कजन/गंुतविुकीच्या वार्पराचा आढावा घेिे आवश्यक आिे. 

मजबूत जोखीम व्यवस्थार्पर् धोरणे: अहधक चांगले हर्िनय घेण्यासाठी प्रभावी आहि मजबूत जोखीम व्यवस्थार्पर् धोरिांचा 

अवलंब करिे, कारि यामुळे सवन कॉर्पोरेशन्सर्ा भेडसाविाऱ्या risk-reward trade-offs बद्दल सखोल अंतदृनष्ी हवकहसत 

िोते. 

र्पररणामकारक प्रिासकीय र्पायाभूत सुतवधा : रै्हतक वतनर्ाला मागनदशनर् करिारी धोरिे आहि कायनर्पद्धती कोित्यािी 

संस्थात्मक वतनर्ाचा र्पाया बर्ल्या र्पाहिजेत. बोडन आहि व्यवस्थार्पर् यांच्यातील जबाबदारीची रेर्ा वेगळे करिे सुहर्हित केले 

र्पाहिजे.  
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