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राज्य शासन 

राज्य शासन/ State Government 

संविधान वनर्ाात्ांनी राज्ांर्धे्य संसदीय शासनपद्धतीचा सर्ान पॅटना स्वीकारण्याचा वनर्ाय घेतला होता, म्हर्जे कें द्रातील 

सरकारची प्रवतकृती. या र्ॉडेलर्धे्य फरक एिढाच आहे की राज्ातील सरकारचा घटनात्मक प्ररु्ख म्हर्जेच राज्पाल 

प्रत्क्ष वकंिा अप्रत्क्षपरे् वनिडला जात नाही, तर त्ाची वनयुक्ती राष्ट्र पतीद्वारे केली जाते. 

राज्यपाल/ Governor 

• राज्पाल हे राज् स्तरािर डी जु्र (De Jure) कायाकारी प्ररु्ख असतात. त्ांचे स्थान कें द्रातील राष्ट्र पतीपं्रर्ारे्च 

आहे. 

• राज्पालाची वनयुक्ती राष्ट्र पतीदं्वारे केली जाते. 

• एक व्यक्ती म्हरू्न कोर्त्ाही राज्ाचे वकंिा दोन वकंिा अवधक राज्ांचे राज्पाल म्हरू्न वनयुक्त कररे् 

(a) भारताचा नागररक असािा. 

(b) आवर् त्ाचे िय 35 िरे्ष पूर्ा झालेले असािे. 

• त्ाने कोर्तेही लाभाचे पद धारर् करू नये. 

• राष्ट्र पतीपं्रर्ारे्च, राज्पालांनाही अनेक इमु्यवनटी आवर् विशेर्षावधकार आहेत. त्ाच्या पदाच्या कालािधीत, तो 

कोर्त्ाही गुने्हगारी कारिाईपासून रु्क्त असतो, अगदी त्ाच्या िैयक्तक्तक कृत्ांच्या बाबतीतही. 

• शपथ - संबंवधत राज् उच्च न्यायालयाच्या रु्ख्य न्यायाधीशांद्वारे आवर् तो अनुपक्तस्थत असल्यास, त्ा विवशष्ट् 

न्यायालयाच्या सिाात िररष्ठ न्यायाधीशाद्वारे वदला जातो. 

• गव्हनार ज्ा तारखेला त्ाच्या पदािर प्रिेश करतो त्ा तारखेपासून पाच िर्षाांच्या कालािधीसाठी पद धारर् करतो. 

राष्ट्र पतीचं्या इचे्छपयांत ते पद धारर् करतात आवर् राष्ट्र पतीनंा राजीनार्ा देतात. 

• राज् सरकारच्या सिा कायाकारी कृती औपचाररकपरे् त्ांच्या नािािर केल्या जातात. तो रु्ख्यरं्त्री आवर् इतर 

रं्त्र्ांची वनयुक्ती करतो. 

• तो एखाद्या राज्ाच्या र्हावधिक्ताची वनयुक्ती करतो आवर् त्ाचे र्ानधन ठरितो. 

• तो राज् वनिडरू्क आयुक्तांची वनयुक्ती करतो. तथावप, राज् वनिडरू्क आयुक्तांना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या 

नात्ाने आवर् तशाच कारर्ास्ति काढून टाकले जाऊ शकते. 

• तो राज् लोकसेिा आयोगाचे अध्यक्ष आवर् सदस्ांची वनयुक्ती करतो. तथावप, ते केिळ राष्ट्र पती काढून टाकू 

शकतात, राज्पालाद्वारे नाही. 

• राज्पाल हा राज्ाच्या विवधरं्डळाचा अविभाज् भाग आहे. तो राज् विधानसभेला बोलािू शकतो वकंिा रद्द करू 

शकतो आवर् राज् विधानसभा विसवजात करू शकतो. 

• तो राज् विधान पररर्षदेच्या एक र्षष्ठांश सदस्ांना नार्वनदेवशत करतो. 

• तो अँग्लो-इंवडयन सरु्दायातून राज् विधानसभेसाठी एक सदस् नार्वनदेवशत करू शकतो. 
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• राज्पाल वबलांना वदलेली संर्ती रोखू शकतात, पुनविाचारासाठी वबले परत करू शकतात (जर ते र्नी वबल नसतील 

तर) आवर् वबल राष्ट्र पतीचं्या विचारासाठी राखून ठेिू शकतात. (तो राष्ट्र पतीचं्या विचाराथा र्नी वबल देखील राखून ठेिू 

शकतो). 

• राज् विवधरं्डळाचे अवधिेशन चालू नसताना तो अध्यादेश जारी करू शकतो. अध्यादेशांना राज् विधानसभेने पुन्हा 

असेंब्ली झाल्यापासून सहा आठिड्ांच्या आत र्ान्यता वदली पावहजे. तो कधीही अध्यादेश र्ागे घेऊ शकतो 

(अनुचे्छद 213). 

• त्ाच्या पूिा वशफारसीनेच राज् विवधरं्डळात र्नी वबले र्ांडता येतात. 

• राज्ाच्या कायाकारी अवधकाराचा विस्तार करर्ार् या (अनुचे्छद 161) संबंवधत कोर्त्ाही कायद्याच्या विरोधात 

कोर्त्ाही गुन्ह्यासाठी दोर्षी ठरलेल्या कोर्त्ाही व्यक्तीची वशक्षा र्ाफी, सूट, सिलत आवर् र्ाफी तो देऊ शकतो 

वकंिा वनलंवबत, र्ाफी आवर् कर्ी करू शकतो. 

• संबंवधत राज् उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची वनयुक्ती करताना राष्ट्र पतीकंडून त्ांचा सल्ला घेतला जातो. 

राज्यपालाांच्या कार्ाालर्ाशी सांबांधित महत्त्वाचे लेख 

• 153 - राज्ांचे राज्पाल 

• 154 - राज्ाची कायाकारी शक्ती 

• 155 - राज्पालांची वनयुक्ती 

• 156 - राज्पाल पदाचा कायाकाळ 

• 157 - राज्पाल म्हरू्न वनयुक्तीसाठी पात्रता 

• 158 - राज्पाल कायाालयाच्या अटी 

• 159 - राज्पालांची शपथ वकंिा प्रवतज्ञा 

• 161 - र्ाफी आवर् इतर रं्जूर करण्याचा राज्पालाचा अवधकार 

• 163 - रं्वत्ररं्डळाकडून राज्पालांना र्दत आवर् सल्ला 

• 165 - राज्ासाठी र्हावधिक्ता 

• 200 - विधेयकांना संर्ती (म्हर्जे राज् विधानसभेने रं्जूर केलेल्या विधेयकांना राज्पालांची संर्ती) 

• 201 - राज्पालांनी राष्ट्र पतीचं्या विचाराथा राखून ठेिलेली विधेयके 

• 213 - अध्यादेश जारी करण्याचा राज्पालांचा अवधकार 

• 217 - उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या वनयुक्तीच्या बाबतीत राष्ट्र पतीकंडून राज्पालांचा सल्ला 

मुख्यमांत्री आधि राज्य मांत्री पररषद 

• रु्ख्यरं्त्री हाच खरा कायाकारी अवधकार (de facto executive) असतो. ते सरकारचे प्ररु्ख आहेत. 

• राज्ाच्या सीएर्सह रं्त्र्ांचे एकूर् संख्याबळ त्ा राज्ाच्या विधानसभेच्या एकूर् संख्याबळाच्या 15 टक्क्ांपेक्षा 

जास्त नसािे. तथावप, एखाद्या राज्ात C.M सह रं्त्र्ांची संख्या देखील 12 पेक्षा कर्ी नसािी. 2003 च्या 91 व्या 

दुरुस्ती कायद्याद्वारे ही तरतूद जोडण्यात आली होती. 
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• पक्षांतराच्या कारर्ास्ति अपात्र ठरलेल्या कोर्त्ाही राजकीय पक्षाशी संबंवधत राज् विधीरं्डळाच्या कोर्त्ाही 

सभागृहाचा सदस् देखील रं्त्री म्हरू्न वनयुक्त होण्यास अपात्र ठरिला जाईल. 2003 च्या 91 व्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे 

तरतूद देखील जोडली गेली. 

राज्य धिधिमांडळ/ The State Legislature 

प्रते्क राज्ात एक विधानसभा असते. राज् विधानरं्डळ ज्ार्धे्य एक सदन असते - राज् विधानसभा (विधानसभा) - ही 

एकसदनीय विधानसभा असते. राज् विधानसभा आवर् राज् विधान पररर्षद (विधान पररर्षद) ही दोन सभागृहे असलेली राज् 

विधानरं्डळ ही वद्वसदनी विधानसभा आहे. 

राज्य धििानमांडळाची सांघटन 

• भारतातील बहुतेक राज्ांर्धे्य एकसदनीय विधानरं्डळ आहे. तेलंगर्ा, आंध्र प्रदेश, र्हाराष्ट्र , वबहार, यूपी आवर् 

कनााटक या सहा राज्ांर्धे्य वद्वसदनी विधानसभा आहेत. 

• विधान पररर्षद (विधान पररर्षद) हे िरचे सभागृह (दुसरे सभागृह वकंिा िडीलधार्यांचे घर) असते, तर विधानसभा 

(विधानसभा) हे खालचे सभागृह (पवहले सभागृह वकंिा लोकवप्रय सभागृह) असते. वदल्ली आवर् पुद्दुचेरी ही दोनच 

कें द्रशावसत प्रदेश आहेत वजथे विधानसभा आहेत.(अजून J & K या कें द्रशावसत प्रदेशाची विधानसभा अक्तस्तत्वात नाही 

आहे) 

राज्य धििानमांडळाची रचना 

• विधानसभेत सािावत्रक प्रौढ र्तावधकाराच्या आधारे थेट लोकांनी वनिडून वदलेले प्रवतवनधी असतात. राज्ाच्या 

लोकसंखे्यच्या आकारानुसार त्ाची कर्ाल संख्या 500 आवर् वकर्ान ताकद 60 िर वनक्तचचत केली आहे. र्ात्र, 

वसक्कीर्च्या बाबतीत ते 32 आहे; आवर् गोिा आवर् वर्झोरार् 40 आहे. 

• विधान पररर्षदेचे सदस् अप्रत्क्षपरे् वनिडले जातात. विधान पररर्षदेचे कर्ाल संख्याबळ संबंवधत विधानसभेच्या 

एकूर् संख्याबळाच्या 1/3 आवर् वकर्ान संख्याबळ 40 इतके वनक्तचचत केले आहे. 

धििानपररषदेच्या एकूि सदस्यसांखे्यपैकी धनिडिुकीची पद्धत: 

(a) 1/3 राज्ातील स्थावनक स्वराज् संस्थांच्या सदस्ांद्वारे वनिडले जातात जसे की नगरपावलका इ., 

(b) 1/12 हे तीन िर्षाांच्या पदिीधारकांद्वारे वनिडले जातात आवर् राज्ात राहतात, 

(c) 1/12 हे राज्ातील तीन िर्षाांच्या वशक्षकांद्वारे वनिडले जातात, र्ाध्यवर्क शाळेपेक्षा कर्ी दजााचे नाहीत, 

(d) 1/3 लोक विधानसभेचे सदस् नसलेल्या व्यक्तीरं्धून राज्ाच्या विधानसभेच्या सदस्ांद्वारे वनिडले जातात आवर् 

(e) उिाररत सावहत्, विज्ञान, कला, सहकारी चळिळ आवर् सर्ाजसेिेचे विशेर्ष ज्ञान वकंिा व्यािहाररक अनुभि 

असलेल्या व्यक्तीरं्धून राज्पाल नार्वनदेवशत करतात. 

अशा प्रकारे, विधान पररर्षदेच्या एकूर् सदस्ांपैकी 5/6 सदस् अप्रत्क्षपरे् वनिडले जातात आवर् 1/6 राज्पाल 

नार्वनदेवशत करतात. सदस् एकल हस्तांतरर्ीय र्ताद्वारे आनुपावतक प्रवतवनवधत्व प्रर्ालीनुसार वनिडले जातात. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

दोन्ही सभागृहाांचा कालाििी 

• लोकसभेशी साधम्या असलेली, विधानसभेचेही स्थायी सभागृह नाही. विधानसभेचा कायाकाळ सािावत्रक 

वनिडरु्कीनंतरच्या पवहल्या बैठकीच्या तारखेपासून पाच िर्षाांचा असतो. 

• राज्सभेशी साधम्या असलेली, विधान पररर्षद ही एक सतत चालर्ारी चेंबर आहे, म्हर्जेच ती एक कायर्स्वरूपी 

संस्था आहे आवर् ती विसवजात होत नाही. परंतु, त्ाचे एक तृतीयांश सदस् दर दुसर्या िर्षी रु्दत संपल्यािर वनिृत्त 

होतात. 

राज्य धिधिमांडळाचे सदस्यत्व 

राज् विधानसभेचा सदस् म्हरू्न एखाद्या व्यक्तीची वनिड करण्यासाठी राज्घटनेने खालील पात्रता नरू्द केल्या आहेत. 

• भारताचा नागररक. 

• त्ाचे िय विधानपररर्षदेच्या बाबतीत 30 िर्षाांपेक्षा कर्ी आवर् विधानसभेच्या बाबतीत 25 िर्षाांपेक्षा कर्ी नसािे. 

• RPA, 1951 च्या तरतुदीनुंसार तो दोर्षी आढळला नसािा. पक्षांतर प्रकरर्ात देखील सदस्ाला पक्षांतर विरोधी 

कायदा (10 व्या अनुसूची) नुसार अपात्र ठरिले जाऊ शकते. 

• तसेच, तो अस्वस्थ र्नाचा नसािा, त्ाने कोर्तेही लाभाचे पद धारर् करू नये; 

राज्य धिधिमांडळाचे पीठासीन अधिकारी 

• राज् विवधरं्डळाच्या प्रते्क सभागृहाचा स्वतः चा पीठासीन अवधकारी असतो. विधानसभेसाठी सभापती आवर् 

उपसभापती आवर् विधान पररर्षदेसाठी सभापती आवर् उपसभापती असतात. विधानसभेसाठी अध्यक्षांचे पॅनेल आवर् 

पररर्षदेसाठी उपाध्यक्षांचे पॅनेल देखील वनयुक्त केले आहे. 

• सभापतीची वनिड विधानसभेच्या सदस्ांर्धूनच केली जाते. 

• सभापतीपं्रर्ारे्च उपसभापतीही विधानसभा सदस्ांर्धून वनिडतात. सभापती वनिडीनंतर त्ांची वनिड होते. 

• अध्यक्षाची वनिड पररर्षदेद्वारेच वतच्या सदस्ांर्धून केली जाते. 

• विधेयक हे धन विधेयक आहे की नाही हे सभापती ठरितात आवर् या प्रचनािरील त्ांचा वनर्ाय अंवतर् असतो. 

राज्य धििानमांडळाशी सांबांधित महत्त्वाचे मुदे्द 

• राज् विवधरं्डळाच्या दोन अवधिेशनांर्धील कर्ाल अंतर सहा र्वहन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, म्हर्जेच राज् 

विवधरं्डळाची बैठक िर्षाातून वकर्ान दोनदा व्हायला हिी. 

• कोरर् म्हर्जे सभासदांनी कोर्ताही व्यिहार करण्यापूिी सभागृहात उपक्तस्थत राहरे् आिचयक असलेली वकर्ान 

संख्या. एकतर त्ा विवशष्ट् सभागृहातील एकूर् सदस्संखे्यच्या 10 वकंिा 1/10 िा (पीठासीन अवधकार्यासह). 
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• सभागृहाच्या सदस्ांव्यवतररक्त, प्रते्क रं्त्र्ाला आवर् राज्ाच्या र्हावधिक्ता यांना सभागृहाच्या वकंिा त्ाच्या 

कोर्त्ाही सवर्तीच्या कार्काजात बोलण्याचा आवर् भाग घेण्याचा अवधकार आहे ज्ाचे त्ाला सदस् म्हरू्न नाि 

देण्यात आले आहे, परंतु अॅडव्होकेट जनरल र्तदान करू शकत नाहीत. . 

• विधानपररर्षदेत धन विधेयक र्ांडता येत नाही. तो विधानसभेत र्ांडला जाऊ शकतो आवर् तोही राज्पालांच्या 

वशफारशीनुसार. असे प्रते्क विधेयक हे सरकारी विधेयक र्ानले जाते आवर् ते फक्त रं्त्रीच र्ांडू शकतात. 
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