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राज्यपालाांचे अभििाषण 
चचेत असण्याचे कारण 

• राज्य विविमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अवििेशनाच्या पविल्या वििशी राज्यपाल भगतवसंि कोश्यारी यांनी गोिंळात 

केिळ िोन वमवनटेच अवभभाषणाचा कािी भाग िाचून सभागृि सोडल्याने घटनात्मक कतथव्य त्ांनी पूणथ केले नािी, 

अशी टीका सुरू झाली. 

• राज्य विविमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अवििेशनाच्या (budget session) पविल्या वििशी, राज्यपाल भगतवसंग 

कोश्यारी यांनी िोन वमवनटे गोिंळलेल्या भाषणाचा केिळ कािी भाग िाचून सभागृि सोडले. 

• मिाराष्ट्र ात असे पविल्यांिाच घडले असले, तरी अवलकडच्या काळात राज्यपालांनी संपूणथ भाषण न िाचताच सभागृि 

सोडल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आिेत. मिाराष्ट्र ातिी या घटनेच्या २४ तास आिी शेजारच्या गुजरातमधे्य 

राज्यपाल िेिव्रत आचायथ (Governor Devvrat Acharya) यांनी भाषण िाचून सभागृि सोडले िोते. 

• राज्यपालांचे अवभभाषण िी घटनात्मक प्रविया (constitutional process) असली तरी मुख्यमंत्री के.एस. चंद्रशेखर 

राि यांनी राज्यपालांचे अवभभाषण ठेिले नािी.  

कलम 176: अभििाषणाची प्रभिया 

राज्यपालाांचे भिशेष अभििाषण (Special address by the Governor) 

1. वििानसभेच्या प्रते्क सािथवत्रक वनिडणुकीनंतर पविल्या सत्राच्या प्रारंभी आवण प्रते्क िषाथच्या पविल्या सत्राच्या 

प्रारंभी, वििानसभेत वकंिा वििानपररषि असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, एकत्र जमलेल्या िोन्ही सभागृिांना संबोिन 

राज्यपाल अवभभाषण करील आवण वििानमंडळास, त्ाला अवभवनमंवत्रत करण्याची कारणे सांगेल.  

2. अशा अवभभाषणात वनिेवशलेल्या बाबीचं्या चचेकरता िेळ िाटून िेण्यासाठी सभागृिाच्या वकंिा िोिापैकी कोणत्ािी 

सभागृिाच्या कायथपद्धतीचे विवनयमन करणाऱ्या वनयमांद्वारे तरतूि केली जाईल.  

अभििाषण िाचणे बांधनकारक असते का? 

• राज्य मंवत्रमंडळाने तयार केलेल्या भाषणाचा मसुिा (Draft) राज्यपालांकडे पाठिला जातो. राजभिन सवचिालय 

(Raj Bhavan Secretariat) या मसुद्याचा अभ्यास करते. 

• राज्य मंवत्रमंडळाने (Cabinet) तयार केलेल्या भाषणात राज्यपालांना बिल करता येत नािीत. सरकारने सािर 

केलेल्या भाषणाच्या मसुद्याला राज्यपाल मंजुरी िेतात आवण मग ते सभागृिात िाचले जाते. 

• केरळमधे्य राज्यपाल आररफ मोिम्मि खान यांनी यापूिी डाव्या आघाडी सरकारने तयार केलेल्या भाषणाच्या 

मसुद्याला मान्यता िेण्यास नकार विला िोता. 

• राज्यपाल कोणतेिी िािग्रस्त मुदे्द वकंिा उल्लेख िाचण्याचे टाळतात. अशी अनेक उिािरणे आिेत. राज्यपालांनी 

भाषण अिथिट सोडले असले तरी त्ांचे िाचन पूणथ मानले जाते. 

राज्यपालाांचे अभििाषण: महत्व  

• भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १७६ (१) मधे्य असे नमूि करण्यात आले आिे की, राज्यपाल असेंब्लीच्या प्रते्क 

सािथवत्रक वनिडणुकीनंतर पविले अवििेशन सुरू िोण्याच्या िेळी आवण प्रते्क िषाथचे पविले अवििेशन सुरू 

िोण्याच्या िेळी एकत्र जमलेल्या िोन्ही सभागृिांना संबोवित करतील आवण विविमंडळाला त्ाच्या समन्सच्या 

कारणांची माविती िेतील. राज्यपालांच्या अवभभाषणात मागील िषथभरातील शासनाचे कायथ ि कतृथत्व ि त्ांचे 

मित्त्वपूणथ अंतगथत समस्ांसंबंिीचे िोरण यांचा आढािा तसेच अवििेशनासाठी शासकीय कामकाजाच्या कायथिमाचा 

संविप्त लेखाजोखा असतो. 
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•  राज्यपालांच्या अवभभाषणािर चचाथ सुरू िोते त्ा पविल्याच वििशी राज्यपालांच्या अवभभाषणाची प्रत सभागृिाच्या 

पटलािर ठेिली जाते. अध्यि, कामकाज सल्लागार सवमतीशी सल्लामसलत करून राज्यपालांच्या अवभभाषणात 

उले्लख केलेल्या बाबीिंर चचाथ करण्यासाठी िेळ िेतात. 

• एका सिस्ाद्वारे प्रस्ताि मांडला जातो आवण िुसऱ् या सिस्ाने राज्यपालांचे अवभभाषणासाठी आभार मानून त्ाचे 

समर्थन केले. प्रशासनाच्या कोणत्ािी पैलंूबाबत आवण भाषणात नमूि केलेल्या बाबीचं्या संिभाथत सामान्य चचेसाठी 

या प्रसंगी प्रिान केले गेले. सभासि िन्यिाि प्रस्तािामधे्य स्पीकरला योग्य िाटतील अशा स्वरुपात िुरुस्त्या मांडू 

शकतात. 

• चचेअंती सरकारची भूवमका स्पष्ट् करण्याचा अविकार मुख्यमंत्री वकंिा अन्य कोणत्ािी मंत्र्याला आिे. सभागृिाने 

स्वीकारलेल्या अवभभाषणाची प्रत राज्यपालांनी अवभभाषणासाठी विलेल्या उत्तराला कळिली जाते, जर अध्यिांनी ते 

प्राप्त िोताच वििानसभेला कळिले. 

अभििाषण न करण्याची पूिीची उदाहरणे  

• गुजरात वििानसभेतील कााँगे्रस आमिारांच्या घोषणाबाजीमुळे राज्यपाल िेिव्रत आचायथ यांनी भाषण अिथिट र्ांबिले. 

• गेल्या िषी पश्श्चम बंगालमधे्य भाजप आमिारांनी गोिंळ वनमाथण केल्यामुळे राज्यपाल जगिीश िनखड यांनी 

आपलं भाषण र्ांबिलं िोतं. 

• केरळमिील भाषणािरम्यान तत्कालीन राज्यपाल संर्ावशिन यांनी आमिारांना शांत रािण्याचे वकंिा बािेर 

चालण्याचे आिािन केले िोते. 

• गुजरातमधे्यच 2015 मधे्य तत्कालीन राज्यपाल ओ. पी. कोिली भाषणात व्यत्य आल्यामुळे सभागृिातून बािेर 

पडले िोते. 

• पंजाबमधे्य गोिंळ उसळल्यानंतर राज्यपालांनी भाषण िाचणं बंि केलं िोतं. 

• राजस्र्ानचे तत्कालीन राज्यपाल कल्याण वसंि यांनीिी भाषण र्ांबिले िोते. 

• केरळचे राज्यपाल संर्वशिम यांनी कें द्रातील कें द्र सरकारविरोिात केलेल्या िक्तव्याचे िाचन टाळले िोते. 
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