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राज्यपाल (Governor) 
राज्य कार्यकाररणी ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रत्रपररषद आत्रण महात्रिवक्ता राज्य र्ांची बनलेली असते. राज्यपाल, राष्ट्र पती 

म्हणून, राज्य सरकारचे प्रमुख आहेत. भारतीर् राज्यघटनेतील कलम १५३-१६७ हे देशातील राज्य सरकारांशी संबंत्रित 

तरतुदीशंी संबंत्रित आहे.  

राज्यपाल हे नामिारी प्रमुख त्रकंवा घटनात्मक प्रमुख असतात आत्रण त्याच वेळी कें द्र सरकार प्रते्यक राज्यात राज्यपाल नात्रमत 

करते म्हणून ते कें द्राचे एजंट असतात. भूत्रमकांचे हे दं्वद्व नेहमीच चचेत रात्रहले असून एमपीएससी परीके्षसाठी ते महत्त्वाचे आहे. 

Historical Background (ऐतिहातिक पार्श्वभूमी) 

भारत सरकार कार्दा १९३५ अन्वरे् राज्यपाल "राज द्वारे, राज च्या आत्रण राज साठी (by the Raj, of the Raj and for the 

Raj)" होते. बी. जी. खेर, के. एन. काटजू आत्रण पी. सुब्बरार्न र्ांच्या उपसत्रमतीने प्रस्तात्रवत केलेल्या राज्यपालांची त्रनवड 

व्हावी अशी घटना सत्रमतीची इच्छा होती. 

• राज्यपाल आत्रण मुख्यमंत्री र्ांच्या अत्रिकारांमिील संघषायच्या भीतीने राज्यात त्रनरु्क्त राज्यपालांची व्यवस्था त्रनमायण 

झाली. 

• 1948 च्या घटनेचा मसुदा त्रद्विा मन:स्स्थतीचा होता - मसुदा सत्रमतीने राज्यपालांची त्रनवड करावी की नामत्रनदेत्रशत 

करावे र्ाचा त्रनणयर् घटना सत्रमतीवर सोपवला. 

How is a Governor Appointed? (राज्यपालाची तियुक्ती) 

भारतीर् राष्ट्र पती प्रते्यक राज्यासाठी आपल्या हाताखाली आत्रण त्रशक्क्याखाली वॉरंटद्वारे राज्यपालांची नेमणूक करतात. प्रते्यक 

राज्यासाठी राज्यपाल नामत्रनदेत्रशत करण्याची जबाबदारी कें द्र सरकारची आहे. 

िोट: 

• राष्ट्र पतीचं्या त्रनवडणुकीप्रमाणे राज्यपालपदासाठी प्रत्यक्ष त्रकंवा अप्रत्यक्ष त्रनवडणूक होत नाही. 

• राज्यपालांचे पद हे रु्त्रनर्नच्या कार्यकाररणीचा भाग नसून ते स्वतंत्र घटनात्मक पद आहे. राज्यपाल हे कें द्र सरकारची 

सेवा करत नाहीत आत्रण त्यांच्या अिीनही नाहीत. 

• संघराज्याने राज्यपालांची नेमणूक करणे आत्रण भारतात राष्ट्र पतीनंी त्यांची नेमणूक करणे हे सरकारच्या कॅनेत्रडर्न 

मॉडेलवर आिाररत आहे. 

Term of the Governor’s Office (राज्यपाल कायावलयाचा कायवकाळ) 

राष्ट्र पतीचं्या आनंदाखातर राज्यपाल हे पद सांभाळत असल्याने त्यांच्या कार्ायलर्ास त्रनत्रित मुदत नसते. राष्ट्र पती राज्यपालांना 

हटवू शकतात आत्रण ज्या आिारावर त्यांना हटवले जाऊ शकते ते त्रनर्म घटनेत नमूद केलेले नाहीत. 

• राज्यपालांची राष्ट्र पतीकंडून एका राज्यातून दुसऱ्र्ा राज्यात बदलीही होऊ शकते. त्याची पुनत्रनयरु्क्तीही होऊ शकते. 

िोट: 

• इंटररेग्नमला (interregnum) परवानगी नाही; त्यानंतर नवीन गव्हनयर पदाचा कार्यभार स्वीकारेपरं्त गव्हनयर 5 

वषांपेक्षा जास्त (कालाविी संपल्यानंतर) पदावर बसू शकतात. 

• राष्ट्र पतीचं्या त्रववेकबुद्धीनुसार संबंत्रित राज्याच्या उच्च न्यार्ालर्ाच्या मुख्य न्यार्ािीशांची राज्यपालपदी त्रनरु्क्तीही 

राष्ट्र पती किी आत्रण कशी र्ोग्य आहे, हे तातु्परत्या स्वरूपात करता रे्ते. (उदाहरण - राज्यपालांच्या मृतू्यनंतर 

हार्कोटायच्या सरन्यार्ािीशांची राज्यपालपदी त्रनरु्क्ती होऊ शकते.) 
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Qualifications of Governor's (राज्यपालाांची पात्रिा) 

लोकसभा त्रकंवा राज्यसभेच्या सदस्ांच्या त्रवपरीत त्रकंवा पंतप्रिान त्रकंवा राष्ट्र पतीचं्या बाबतीतही ज्यांच्याकडे र्ा पदावर काम 

करण्यासाठी बैठक घेण्याची पात्रता आहे; राज्यपालांना केवळ दोन पात्रता पूणय कराव्या लागतात: 

1. तो भारतीर् नागररक असावा 

2. तो 35 वषांचा त्रकंवा त्याहून अत्रिक वषांचा असावा. 

टीप: एखाद्या व्यक्तीला राज्यपाल म्हणून त्रनरु्क्त करण्यापूवी सरकार दोन गोष्ट्ी पाळल्या पात्रहजेत:  

• त्या व्यक्तीची राज्याशी संबंत्रित राज्यपाल म्हणून त्रनरु्क्ती केली जात नाही. तो एक बाहेरील व्यक्ती असेल ज्या राज्यात 

त्याची नेमणूक केली जात आहे त्याच्याशी त्याचा कोणताही संबंि नाही. 

• राज्यपाल त्रनरु्क्त करण्यापूवी राष्ट्र पतीकंडून मुख्यमंत्र्ांचा सल्ला घेतला जातो 

• वरील दोन्ही अत्रिवेशने त्रनरपेक्ष नाहीत आत्रण अनेक घटनांमधे्य कें द्र सरकारने त्याकडे दुलयक्ष केले आहे, हेही लक्षात 

घेतले पात्रहजे. 

Conditions of Governor’s office (पदाच्या अटी) 

एखाद्या व्यक्तीची राज्यपालपदी त्रनरु्क्ती होण्यासाठी काही अटी आहेत : 

1. ते लोकसभा आत्रण राज्यसभेचे सदस् होऊ शकत नाहीत. जर ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस् असतील, तर त्यांनी 

कार्ायलर्ात गव्हनयर म्हणून पत्रहल्या त्रदवशी जागा ररकामी करावी. 

2. त्याने लाभाचे कोणतेही पद िारण करू नरे्. 

3. त्यांच्या त्रनवासस्थानासाठी त्यांना भाडे न देता राजभवनाची सोर् केली जाते. 

4. संसद त्याचे वेतन, भते्त आत्रण त्रवशेषात्रिकार ठरवते. 

5. जेव्हा राज्यपाल दोन त्रकंवा अत्रिक राज्यांची जबाबदारी पार पाडतात, तेव्हा त्याला देर् असलेले वेतन आत्रण भते्त हे 

राष्ट्र पती ठरवू शकतील इतया प्रमाणात राज्यांकडून वाटून घेतले जातात. 

6. त्यांच्या पदाच्या कार्यकाळात संसद त्यांचे वेतन आत्रण भते्त कमी करू शकत नाही. 

7. त्याच्या वैर्स्क्तक कृत्यांच्या बाबतीतही त्याला कोणत्याही फौजदारी कारवाईपासून मुक्तता त्रदली जाते 

8. राज्यपालांना अटक त्रकंवा तुरंगवास होऊ शकत नाही. त्याच्या वैर्स्क्तक कृत्यांसाठी केवळ त्रदवाणी कार्यवाही सुरू 

केली जाऊ शकते, तीही दोन मत्रहन्यांची पूवयसूचना त्रदल्यानंतर. 

Executive Powers of the Governor (राज्यपालाांचे कायवकारी अतिकार) 

त्याच्या कार्यकारी अत्रिकाराखाली खालील गोष्ट्ी रे्तात: 

• राज्य सरकार जी प्रते्यक कार्यकारी कृती करते, ती त्यांच्या नावावर करार्ची असते. 

• त्यांच्या नावाचा जो आदेश हाती घेण्यात आला आहे, त्याचे प्रमाणीकरण कसे करार्चे, त्यासाठीचे त्रनर्म 

राज्यपालांकडून त्रनत्रदयष्ट् करता रे्तील. 

• राज्य सरकारच्या कामकाजाचा व्यवहार सोपा करण्यासाठी तो त्रनर्म बनवू शकतो/करू शकत नाही. 

• राज्यांचे मुख्यमंत्री आत्रण इतर मंत्री र्ांची त्रनरु्क्ती त्यांच्यामाफय त केली जाते. 

• राज्यांमधे्य आत्रदवासी कल्याण मंत्री नेमण्याची जबाबदारी त्यांची आहे: 

1. छत्तीसगढ़ 

2. झारखंड 

3. मध्य प्रदेश 

4. ओत्रडशा 

• तो राज्यांच्या अ ॅॅडव्होकेट जनरलची नेमणूक करतो आत्रण त्यांचा मोबदला ठरवतो. 
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िो खालील लोकाांिा तियुक्त करिो: 

1. राज्य त्रनवडणूक आरु्क्त 

2. राज्य लोकसेवा आर्ोगाचे अध्यक्ष व सदस् 

3. राज्यातील त्रवद्यापीठांचे कुलगुरू 

• तो राज्य सरकारकडून मात्रहती घेतो 

• राज्यात घटनात्मक आणीबाणीची त्रशफारस त्यांनी राष्ट्र पतीकंडे केली आहे. 

• राज्यात राष्ट्र पती राजवटीत राज्यपालांना राष्ट्र पतीचें एजंट म्हणून व्यापक कार्यकारी अत्रिकार असतात. 

Legislative Powers of the Governor (राज्यपालाांचे वैिातिक अतिकार) 

राज्यपालांचे कार्देत्रवषर्क अत्रिकार खालीलप्रमाणे आहेत: 

राज्य त्रविानमंडळ रद्द करणे आत्रण राज्य त्रविानसभा बरखास्त करणे हे त्याच्या अत्रिकारात आहे 

• प्रते्यक वषीच्या पत्रहल्या अत्रिवेशनात ते राज्य त्रवत्रिमंडळाला संबोत्रित करतात 

• राज्य त्रविानमंडळात कोणतेही त्रविेर्क प्रलंत्रबत असल्यास, राज्यपाल त्यासंबंिीचे त्रविेर्क राज्य त्रवत्रिमंडळाकडे 

पाठवू शकत नाहीत/पाठवू शकत नाहीत. 

• जर त्रविानसभेचा अध्यक्ष अनुपस्स्थत असेल आत्रण तोच उपसभापती असेल तर राज्यपाल अत्रिवेशनाच्या 

अध्यक्षतेसाठी एखाद्या व्यक्तीची त्रनरु्क्ती करतात. 

राष्ट्र पती राज्यसभेत 12 सदस् नामत्रनदेत्रशत करतात म्हणून, राज्यपाल त्रविान पररषदेच्या एकूण सदस्ांपैकी ⅙ खालील 

के्षत्रांमिून त्रनरु्क्त करतात: 

1. सात्रहत्य 

2. त्रवज्ञान 

3. कला 

4. सहकारी चळवळ 

5. समाज सेवा 

• राष्ट्र पती लोकसभेत 2 सदस् नामत्रनदेत्रशत करतात म्हणून राज्यपाल राज्य त्रविानसभेतील 1 सदस् अँग्लो-इंत्रडर्न 

समुदार्ातून नामत्रनदेत्रशत करतात. 

• तो सदस्ांच्या अपात्रतेसाठी त्रनवडणूक आर्ोगाचा सल्ला घेऊ शकतो 

राज्य तविाििभेि िादर केलेल्या तविेयकाच्या िांदभावि, िो हे करू शकिो: 

• त्याला संमती देणे 

• त्याची संमती रोखून ठेवणे  

• त्रबल परत करणे 

त्रविेर्क राष्ट्र पतीचं्या त्रवचारासाठी राखून ठेवा (ज्या प्रकरणांमधे्य राज्य त्रविानमंडळात सादर करण्यात आलेले त्रविेर्क राज्य 

उच्च न्यार्ालर्ाचे स्थान िोयात आणते.) 

Financial Powers of the Governor (राज्यपालाांचे आतथवक अतिकार) 

राज्यपालांचे आत्रथयक अत्रिकार व कारे् खालीलप्रमाणे आहेत : राज्य त्रवत्रिमंडळात राज्याचा अथयसंकल्प मांडल्याकडे तो 

पाहतो 

• त्यांची त्रशफारस ही राज्य त्रवत्रिमंडळात िनत्रविेर्क सादर करण्याची पूवयअट आहे 

• तो अनुदानाच्या मागणीची त्रशफारस करतो जे अन्यथा त्रदले जाऊ शकत नाही 

• आकस्िकता त्रनिी ऑफ से्टट त्याच्या अखत्यारीत आहे आत्रण अनपेत्रक्षत खचय भागत्रवण्यासाठी तो प्रगती करतो.  
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• त्यांच्यामाफय त दर पाच वषांनी राज्य त्रवत्त आर्ोगाची स्थापना केली जाते.  

Judicial Powers of the Governor (राज्यपालाांचे न्यातयक अतिकार) 

राज्यपालांचे न्यात्रर्क अत्रिकार व कारे् खालीलप्रमाणे आहेत : त्रशके्षत्रवरद्ध त्याला क्षमा करण्याचे खालील अत्रिकार आहेत : 

1. Pardon 

2. Reprieve 

3. Respite 

4. Remit 

5. Commute 

उच्च न्यार्ालर्ाच्या न्यार्ािीशांची त्रनरु्क्ती करताना राष्ट्र पती राज्यपालांचा सल्ला घेतात. 

राज्य उच्च न्यार्ालर्ाशी सल्लामसलत करून राज्यपाल त्रजल्हा न्यार्ािीशांच्या नेमणुका, पदस्थापना आत्रण पदोन्नती करतात. 

राज्य उच्च न्यार्ालर् आत्रण राज्य लोकसेवा आर्ोग र्ांच्याशी सल्लामसलत करून ते न्यात्रर्क सेवांमधे्यही व्यक्तीचंी नेमणूक 

करतात. 

राज्यपालाांशी िांबांतिि महत्त्वाचे िांतविाि कलम 

MPSC इचु्छकांनी राज्यपालांशी संबंत्रित घटनेतील कलमे जाणून घ्यावीत: 

1. कलम 163 : र्ात राज्यपालांच्या त्रववेकािीन अत्रिकारात्रवषर्ी भाष्य करण्यात आले आहे. 

2. कलम 256: कें द्राची कार्यकारी शक्ती एखाद्या राज्याला असे त्रनदेश देण्यापरं्त त्रवस्ताररत करेल जे भारत सरकारला 

त्या हेतूसाठी आवश्यक वाटेल. 

3. कलम 257: संघाची कार्यकारी शक्ती एखाद्या राज्याला राष्ट्र ीर् त्रकंवा लष्करी महत्त्व देण्याच्या त्रदशेने घोत्रषत केलेल्या 

दळणवळणाच्या सािनांची बांिणी आत्रण देखभाल करण्याच्या त्रदशेने त्रनदेश देण्यापरं्त देखील त्रवस्तारेल: 

4. कलम 355: राज्यघटनेतील तरतुदीनुंसार प्रते्यक राज्याचे सरकार चालू राहील र्ाची खात्री करण्यासाठी "बाह्य 

आक्रमकता" आत्रण "अंतगयत अशांतता" पासून राज्यांचे संरक्षण करण्याचे कतयव्य हे कें द्र सरकारवर सोपत्रवण्यात 

आले आहे. 

5. कलम 356 : घटनात्मक तरतुदीनुंसार राज्य सरकार काम करू शकत नसेल तर कें द्र सरकार राज्याच्या रं्त्रणेवर 

थेट त्रनरं्त्रण ठेवू शकते. भारताच्या राष्ट्र पतीचंी संमती त्रमळाल्यानंतर राज्याचे राज्यपाल ही घोषणा जारी करतात. 

6. अनुचे्छद 357: हे कें द्र सरकारने कलम 356 अंतगयत जारी केलेल्या घोषणे अंतगयत त्रविार्ी अत्रिकारांच्या वापराशी 

संबंत्रित आहे. 

Issues with the office of Governor 

तियुक्ती / काढूि टाकण्याची प्रतिया 

•  राज्यघटनेत काढून टाकण्याचे कोणतेही कारण नमूद केलेले नसल्यामुळे राज्यपाल राष्ट्र पतीचं्या आनंदापरं्त पदावर 

असतात. 

•  र्ामुळे त्रनरु्क्ती प्रत्रक्ररे्त अनुकूलता त्रनमायण होते आत्रण कमी सक्षम व्यक्तीचं्या बाजूने चांगल्या प्रकारे र्ोग्य असलेल्या 

उमेदवारांकडे दुलयक्ष केले जाते. 

कें द्रािील एका राजकीय पक्षाचा एजांट म्हणूि काम करणे 

• त्रनरु्क्तीत पक्षपातीपणा आत्रण घटनेतील कार्यकाळाची कोणतीही सुरक्षा नसल्यामुळे राज्यपालांचे पद अनेकदा राज्य 

आत्रण कें द्र सरकार र्ांच्यातील सेतूचे काम करण्याऐवजी कें द्र सरकारचे कठपुतळी/एजंट म्हणून काम करते. 

हांग तविाििभाांमिील पक्षपािी भूतमका 
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• राज्य त्रविानसभा त्रनवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाने / त्रनवडणूकपूवय आघाडीने बहुमताने जागा त्रजंकल्या नसतील 

तर सरकार स्थापन करण्यासाठी एखाद्या पक्षाला / रु्तीला आमंत्रत्रत करण्यास तो / ती स्वतंत्र आहे.  

• उदा. कनायटकात राज्यपालांनी त्रनवडणुकीत बहुमताच्या जागा त्रजंकणाऱ्र्ा त्रनवडणूकोत्तर रु्तीच्या नेत्याला आमंत्रत्रत 

करण्याऐवजी सवायत मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रत्रत केले होते. 

एखादे तविेयक राष्ट्र पिी ांच्या तवचाराथव राखूि ठेवण्याच्या अतिकाराचा गैरवापर 

• राष्ट्र पतीचं्या त्रवचाराथय काही त्रवत्रशष्ट् राज्याची त्रविेर्के राखून ठेवणे हा त्यांचा घटनात्मक त्रववेकबुद्धी आहे. 

• र्ा अत्रिकाराचा गैरवापर करून राज्य त्रविानसभेच्या कार्दा तर्ार करण्याच्या प्रत्रक्ररे्त, त्रवशेषत: कें द्र सरकारला 

अस्वस्थ करणाऱ्र्ा त्रविेर्कांसाठी अनेकदा राज्यपाल हस्तके्षप करतात. 

आपत्कालीि अतिकाराांचा गैरवापर  

• त्रवशेषत: कें द्रातील सत्तािारी पक्ष संबंत्रित राज्यापेक्षा वेगळा असताना, राज्यात राष्ट्र पती राजवट लागू करण्याची 

त्रशफारस राज्यपाल अनेकदा करताना आढळून आले आहेत. 

तिवडूि आलेल्या िरकारला बगल देणे 

•  राज्य सरकारांना न सांगता थेट राज्य अत्रिकाऱ्र्ांना आदेश देणे त्रकंवा सावयजत्रनक कार्ायलर्ांना भेटी देणे, असे प्रकार 

राज्यपालांना आढळून आल्याची उदाहरणे आहेत.  

• हे त्याच्या / त्रतच्या घटनात्मक आदेशाच्या त्रवरोिात आहे कारण तो केवळ एक नाममात्र प्रमुख आहे आत्रण राज्यात 

कॉमच्या सल्ल्यानुसार कार्य करणे अपेत्रक्षत आहे. 

S.R. Bommai Judgment 

एस. आर. बोम्मई प्रकरणात (१९९४) सरकाररर्ा आर्ोगाच्या त्रशफारशीनंंतर सवोच्च न्यार्ालर्ाने हे अिोरेस्खत केले की, 

घटनात्मक रं्त्रणा ॅंच्या त्रवघटनामुळे एखाद्या राज्यात कारभार चालत्रवण्यात केवळ अडचण नवे्ह, तर आभासी अशयता 

त्रदसून रे्ते. 

• सवोच्च न्यार्ालर्ाने म्हटले आहे की, अशा प्रकारच्या बे्रकडाउनबद्दल राष्ट्र पतीचें व्यस्क्तत्रनष्ठ समािान न्यार्ालर्ीन 

तपासणीच्या पलीकडचे असले, तरी ज्या सात्रहत्यावर असे समािान आिाररत होते, त्याचे त्रवशे्लषण राज्यपालांच्या 

अहवालासह न्यार्संस्थेकडून नक्कीच केले जाऊ शकते. 

• राष्ट्र पती राजवट मनमानी लागू केल्यानंतर त्रनलंत्रबत करण्यात आलेली अरणाचल प्रदेश आत्रण उत्तराखंडमिील 

सरकारे कोटायने पुन्हा स्थापन केली. 

िवोच्च न्यायालयािे घटिात्मक यांत्रणाांच्या अपयशाच्या उदाहरणाांचे चार प्रमुखाांमधे्य वगीकरण केले: 

1. राजकीर् संकटे  

2. अंतगयत तोडफोड 

3. भौत्रतक त्रबघाड 

4. कें द्रीर् कार्यकाररणीच्या घटनात्मक त्रनदेशांचे पालन न करणे. 

Other Cases and Recommendation (इिर प्रकरणे आतण तशफारि) 

िबाम रेतबया तिकाल (२०१६) 

• सवोच्च न्यार्ालर्ाने नबाम रेत्रबर्ा च्या त्रनकालात (२०१६) राज्यपालांच्या त्रववेकबुद्धीचा वापर कलम १६३ चा वापर 

मर्ायत्रदत असून त्याची कृतीची त्रनवड अत्रनरं्त्रत्रत त्रकंवा काल्पत्रनक असू नरे्, असा त्रनणयर् त्रदला.  

• ही एक त्रनवड असली पात्रहजे जी तकायने त्रनिायररत केली गेली आहे, चांगल्या त्रवश्वासाने पे्रररत केली गेली आहे आत्रण 

सावित्रगरीने संर्त्रमत केली गेली आहे. 

प्रशािकीय िुिारणा आयोग (१९६८) 
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• प्रशासकीर् सुिारणा आर्ोगाने (१९६८) त्रशफारस केली की, राष्ट्र पती राजवटीसंबंिी राज्यपालांचा अहवाल वसु्तत्रनष्ठ 

असावा आत्रण राज्यपालांनीही र्ा संदभायत स्वत:चा त्रनणयर् घ्यावा. 

राजमन्नर ितमिी(१९७१) 

• राजमन्नर सत्रमतीने (१९७१) भारतीर् राज्यघटनेतील कलम ३५६ व ३५७ हटत्रवण्याची त्रशफारस केली. कलम ३५६ 

अन्वरे् कें द्रातील सत्तािारी पक्षाच्या मनमानी कारभारात्रवरद्ध संरक्षणाच्या दृष्ट्ीने आवश्यक तरतुदीचंा समावेश घटनेत 

करावा. 

• राज्याच्या राज्यपालांनी स्वत:ला कें द्राचे एजंट समजू नरे्, तर राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून आपली भूत्रमका पार 

पाडावी, र्ावर राजमन्नार सत्रमतीने भर त्रदला. 

िरकाररया आयोग (1988) 

• सरकाररर्ा आर्ोगाने (१९८८) अशी त्रशफारस केली की, राज्यातील घटनात्मक रं्त्रणांची मोडतोड पूवयवत करणे 

अपररहार्य ठरते, तेव्हा अतं्यत क्वत्रचत प्रसंगी कलम ३५६ चा वापर केला जावा. 

• कलम ३५६ अन्वरे् कारवाई करण्यापूवी राज्य सरकारला संत्रविानानुसार कामकाज होत नसल्याचा इशारा द्यावा, 

अशी त्रशफारस आर्ोगाने केली. 

"न्यायमूिी व्ही. चेल्या आयोग" (2002) 

• "न्यार्मूती व्ही.चेस्ल्लर्ा कत्रमशन" (२००२) र्ांनी अशी त्रशफारस केली आहे की कलम २५६, २५७ आत्रण ३५५ अंतगयत 

सवय कृती थकत्रवल्यानंतर कलम ३५६ चा वापर काटकसरीने आत्रण केवळ शेवटच्या उपार् म्हणून केला पात्रहजे. 

पांची कतमशि 

• "पंछी कत्रमशन" ने र्ा कलम 355 आत्रण 356 मधे्य सुिारणा करण्याची त्रशफारस केली. कें द्राकडून होणाऱ्र्ा 

गैरवापराला आळा घालण्याचा प्रर्त्न करून राज्यांच्या त्रहताचे रक्षण करण्याचा प्रर्त्न केला. 

Way Forward (उपाय) 

एि.आर. बोम्मई च्या तिणवयाची अांमलबजावणी करणे 

• ज्यामुळे सवोच्च न्यार्ालर्ाला राज्यात आणीबाणी लागू करण्याच्या कारणाने दुभायवनापूणय आत्रण अवाजवी असल्याचे 

कारण देऊन चौकशी करण्याची परवानगी त्रमळते. 

राज्यपालाांच्या िेमणुका आतण काढूि टाकण्यािाठी एक ठोि प्रतिया तवकतिि करणे 

• पंची कत्रमशन आत्रण सरकाररर्ा आर्ोगांनी सुचत्रवल्याप्रमाणे, त्रनदोष चाररत्र् आत्रण गुणवते्तच्या आिारे राज्यपालांची 

त्रनवड केली जावी आत्रण त्यांना त्रनत्रित कार्यकाळ प्रदान केला जावा. 

राज्यपालपदािाठी आचारिांतहिा तवकतिि करणे  

• सवोच्च न्यार्ालर्, उच्च न्यार्ालरे् आत्रण र्ा के्षत्रातील इतर घटनात्मक तज्ञांसह कें द्र आत्रण राज्य सरकारांच्या पूवय 

सल्लामसलत आत्रण सहमतीने. 

घटिात्मक ित्त्वाांचे िमथवि करणे  

• राज्यपालांनी कें द्रातील सत्तािारी पक्षाच्या संकुत्रचत राजकीर् त्रहतसंबंिात काम करण्याऐवजी राज्यघटनेची भावना 

कार्म ठेवून घटनात्मक नैत्रतकता जोपासली पात्रहजे. 
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