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THE STRAINED RELATIONS OF THE INDIAN 
UNION  

 
Dr. Dudhkawade Suresh Ramji 

Head of Dept. Political Science 
Savitribai Arts Com. Science College Pimpalgaon Pisa Tal.Shrigonda Dist. Ahmednagar 

 

ABSTRACT: 
India adopted a federal system of government. In a federal system of government, the powers 

of the central government and the powers of the constituent states are clearly divided. From the point 
of view of the constitution maker, the central government should have strong dominance. The state 
government has less powers than the central government. All the issues on which the central 
government legislates are the most important issues for the country. There are mainly two processes 
involved in the formation of a federation.Considering the centralized, centralized Indian federation, 
the federal system of government seems to have been adopted in view of the diversity found in 
Indian society, social, political, economic, social objectives of development, the principle of 
democratic decentralization and administrative facilities. 
KEYWORD: 
The purpose of the research 

1. To know the nature of the Indian Federation. 
2. To find out whether the Indian Federation is effective and powerful. 
3. To study whether the constituent states of India are autonomous. 
4. To study the fact that the powers vested in the constituent states are less important than those 

of the Central Government. 
5. To study the tense relationship between the Central Government and the constituent State 

Government.  
ASSUMPTIONS OF RESEARCH 

1 The Union of India is formed in a centralized manner. 
2 The Indian Federation is more powerful than any other country in the world. 
3 The Union of India has a responsibility to uphold the unity and integrity of the country.  

III. RESEARCH METHODOLOGY  
The information for this paper has been secondary sources Books, Journal, Government 

reports and Internet  
 
CENTER-STATE RELATIONS: 

According to Article 246 of the Indian Constitution, powers are divided between the Center 
and the States in three ways. The allocation of powers is given in the 7th Schedule of the 
Constitution. Central-State Legal Relations 
CENTER LIST: 

1. The original constitution had 97 subjects as indicated by the Center and is now 99 years old. 
STATE LIST 

2. The original constitution had 66 subjects and now has 61 subjects. 
CONCURRENT LIST 
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• The original constitution had 47 subjects and now has 52 subjects.  
• The 42nd Amendment in 1976 included 5 subjects in the state list in the concurrent list. 

• 11 To determine the composition of courts other than the Supreme and High Courts. 
• 17b In the context of all forest subjects in India. 

• 20A Population Control and Family Planning. 
• Weights and measures except 33A certification 

The above five subjects were included in the Concurrent List by the Central Government 
from the State List.Although there is a clear division of power between the Center and the State, it is 
natural for the two governments to come into contact with each other while running the State. 

3. According to Article 249, the RajyaSabha may, if necessary in the national interest, pass a 
resolution by a two-thirds majority, delegating to Parliament the power to pass legislation on 
an issue in the State List. 

4. Article 250 gives Parliament the power to legislate on matters on the State List in times of 
emergency. 

5. Pursuant to Section 252, if two or more States pass a resolution and make a request to 
Parliament, Parliament has the power to legislate on the issues in the State List. 

6. Considering all the above, the central government has been given a lenient measure. As a 
result, the central government is more effective than the state in terms of legal relations. 

CENTRAL STATE ADMINISTRATIVE RELATIONS  
In administrative relations, an attempt has been made to coordinate between the national 

interest of the country and the autonomy of the state. The administrative power of the Center is 
exercised through Sections 256 to 263. In this case, the Central Government may issue instructions 
to the constituent states in the following cases. 

1. According to section 256, the constituent state must be consistent with the central law in 
exercising its powers. 

2. As per Section 257, the State should ensure that the exercise of its power does not interfere 
with the power of the Center. In addition, the Central Government may direct the State to 
construct and maintain national transport routes. 

3. According to Section 258, the Central Government may delegate its functions to the State 
with the consent of the State. 

4. Section 263 provides for an inquiry into disputes between two states or between several states 
and the constituent states may be consulted. For this, the President has been given the power 
to appoint an inter-state council. 

5. The Central Government may direct the State to plan and implement the welfare scheme for 
the Scheduled Tribes as per Section 339. 

6. Under Section 350, the Central Government may order the provision of facilities to the 
constituent states in respect of primary education. As per Section 315, the administrative 
officers of the All India Service are appointed in the constituent states but are controlled by 
the Central Government. 

7. Considering the central-state administrative relationship, the central government has more 
powers than the states. The state government is not autonomous even in administrative 
matters. 

CENTRAL STATE FINANCIAL RELATIONS : 
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The Constitution of India clarifies the financial powers and functions of the Central and State 
Governments. In order for the federation to function smoothly and soundly, the state needs financial 
support from the center. There are three major types of financial transfer that are accepted in most of 
the federations to solve financial problems.  

1 Participation in the tax division2 grants3 Right to raise debt 
CENTRAL GOVERNMENT INCOME MATTERS 

1 Generate2 Corporation tax3 Excise duty4 Center list import duty 
MATTERS OF STATE GOVERNMENT INCOME 

1 Land Revenue2 Tax on agricultural income3 Honey and drug charges4 General Sales Tax 
5 Motor vehicle tax 6 Stamp and registration fee7 Electricity tax8 Entertain tax 
9 Land Building and Mineral Rights Tax10 Animal Road Vehicle Tax 
From this it is clear that the Indian central government proved to be economically strong. 

Naturally the factor depends on the state center. Many constituent state regional imbalances in India 
are a problem. Economically weaker constituent states are required to receive financial assistance 
from the Center. 

Under Section 273, instead of export duty on jute and jute products, the Central Government 
may grant subsidies to the states of Assam, Bihar, Orissa and West Bengal. 

According to Article 275 of the Constitution, the Central Government may grant grants to 
any constituent state of India. 

Under Section 282, the Central Government may declare grants for public purposes. 
Section 292 empowers the Central Government to raise loans. Section 295 gives the 

constituent states the power to repay debts. 
CAUSES OF CENTRAL-STATE TENSIONS : 

Observing the legal, administrative and financial relationship between the central government 
and the constituent state government, it is clear that a tense relationship has developed between the 
two governments. The central government needs to change its political party attitude.Disputes are 
less likely to arise if both the governments are of the same party in the Central Government and in all 
the constituent states of India. But if there are different party governments in the central government 
and in the constituent states, the strained relationship begins. Many times the central government has 
dismissed the elected government of the constituent states and held fresh elections.Both governments 
have a responsibility to uphold India's integrity and integrity. But more responsibility lies with the 
central government. A number of committees and commissions have been appointed to reduce 
tensions between the two states. Among these are the recommendations made by the Rajmannar 
Committee, Anandpur Sahib Resolution, Ashok Mehta Committee, Sarkaria Commission etc. or by 
the Commission. 

1. The constituent states are not given financial resources and powers. 
2. The share of tax revenue from the Center to the States is insufficient. The constituent states 

have financial difficulties to meet the growing obligations. As a result, regional imbalances in 
the state at the level of development are a problem. 

3. Scheme Approval Grants Loans For various types of funding, the constituent state has to 
depend on the Central Government.According to the Gadgil model, the ratio of loan subsidy 
to the states is 10:90. For other states, the ratio is 70:30. 

4. The Central Government discriminates between the states in allocating funds. 
5. Political approach is taken while allocating central government funds. 
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6. The revenue deficit widened. 
7. The imbalance in the financial transfers of the central government has led to serious risks due 

to inequality in economic development and separatist tendencies. 
8. A three-tier structure has been created in the Panchayat Raj system. The 73rd and 74th 

Amendments have adopted a policy of decentralization. The local self-government body has 
to depend on the state and the center. 

9. It has become necessary to restructure the tax system in India.  
CONCLUSIONS:  

Considering all the above, the central government has been given a lenient measure. As a 
result, the central government is more effective than the state in terms of legal relations. The central 
government has more powers than the state. The state government is not autonomous even in 
administrative matters. The central government proved to be financially strong. Naturally the factor 
depends on the state central government. Both governments have a responsibility to uphold India's 
integrity and integrity. But more responsibility lies with the central government. 
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ABSTRACT:  
Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority 

and various constituent units of the country. It is system of multilevel governance having 
constitutional basis of authority. Indian federalism had gone through various phases witnessing one 
party dominance, bargaining tendencies, coalition or multiparty etc. Various Institutions like 
Supreme Court, Governor, Union Government, State government impacted the evolution of Indian 
Federalism. Contemporary events such as COVID 19 crisis, abolition of 370, GST regime, 
administrative interventions in state machinery shows deviations in the federal character. Therefore, 
Indian Federalism can be observed as competitive, cooperative, conflicting, and coordinating in 
nature with respective to time frame.   
KEY WORDS : federalism, centre-state relations, President’s rule, governor’s discretion 
INTRODUCTION  

Federalism is a method promoting self-rule and shared rule. It is the way of balancing the 
interests of the nation with that of its regions. The term federalism comes from the Latin word 
Foedus. Foedus denotes contract. Thus, federalism means government by contract. Constitution is a 
contract document. It mentions division of the powers and functions. There are four essential 
characteristics for the federal systems. First, two sets of governments, each with independent spheres 
of administrative and legislative competence. Second, governments should have independent tax 
bases. Third, written constitution from which each government derives its legislative powers. Fourth, 
Independent Judiciary to arbitrate between the Centre and the constituting units. According to 
American Political Scientist William Riker, there can be different reasons for federation that is 
Security, Common Market, and Diversity. There are two ways of formation of federation. Firstly, 
coming together federation that is Independent states coming together on their own to form a biggest 
unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. For 
example United States of America, Australia, and Switzerland. Secondly, holding together federation 
that is Central government is more powerful than states, very often different constituent units of 
federalism have unequal powers, and some units are granted special powers.  
Evolution and Nature of Indian Federalism: 

Indian federal structure has its more root in the British colonial legacy that is Government of 
India Act 1935. This act designed the federation with highly centralized character with ultimate 
control of paramount power with fair measure of provincial autonomy. It introduced federal, 
provincial and concurrent list. Indian constitution makers have been influenced by the provisions of 
the American, Canadian and Australian federations. They are coming together federations. In 
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contrast, Indian federalism is holding together federation as federating units doesn’t come together 
and they hold together under constitutional setup. Article 1 of the Indian Constitution describes India 
as union of states, not the federation of states. Constitution expert Subhash Kashyap, from point of 
the usage of words, ‘Centre’ indicates a point in the middle of circle, whereas ‘union’ is the whole 
circle.  

The evolution of federalism can be explained through four phases. First Phase, One Party 
Federalism (1952-1967) which can be rightly called as inner party federalism. Congress Party was in 
power at Centre and State. According toProfessorSuhasPalashikar and Yogendra Yadav, success of 
Congress was combination of its state level organization along with Nehru’s leadership and his 
popular appeal. Coexistence of national and state level leadership leads to consensual model of inner 
party federalism. State creation on the basis of linguistic basis on popular demands strengthened 
federal character and it was first assertion of regional identity. This phase witnessed political decline 
of regional leaders as result of power tussle with Indira Gandhi. Second Phase, Expressive 
Federalism (1968-1989), many regional parties formed and anti-congress coalitions formed in states. 
Consequently, Congress Party at Centre and Regional Parties at state witnessed frequent conflicts. 
Power tussle within the congress results into split in the party. In 1971, the victory of Indira Gandhi 
results into centralization of power which impacted federal dynamics of the Indian federalism. 
Firstly, erosion of congress base and secondly, encroachment of regional autonomy. Mass based 
popular leaders within the congress party sidelined and loyalist get opportunity at chief ministership 
and party leadership at state level. Congress Party deprived its grass root strength. Indira Gandhi 
misused the power invoking Article 356 and dissolved opposition led governments. In 1977, Janata 
Party Government came to power. Janata Party government also dissolved congress led state 
government to install Janata Party led government in states. It shows the confrontational nature of 
Centre state relations. This centralized tendencies leads to conflictual nature of federalism. 
Therefore, in 1983, Sarkaria Commission appointed to look into the provisions on centre state 
relations. In 1984, Rajiv Gandhi came to power, he had to accommodate regional demands for 
autonomy and decentralization in the states. Congress handled opposition through peaceful means 
which strengthened regional leadership and strengthened architecture of the local self-governments 
in India. Thus, Haqqi and Sharma have characterized it as “centralized federalism”. Regional 
Political forces interacted with dominant union government for their demands and succeeded to some 
extent. It is truly expressed by Morris Jones that Indian Federalism as a Bargaining Federalism. 
Third Phase, Multiparty Federalism (1989-2014), Number of regional parties increased during this 
phase. And this phase witnessed end of congress dominance and era of multiparty system in India. In 
1989, Congress party has been massively defeated. And no other political party has attained majority 
and it created political vacuum at national level. As a result, Prime Minister V.P. Singh led coalition 
government formed at centre and era of coalition politics has been started. The coalition government 
was unstable and short lived. Participation of regional leaders and their parties played an 
instrumental role in deepening India’s federal design. New Economy Policy leads to the financial 
autonomy for states and dismantling license raj and quota raj. It opened new opportunities for states 
in open market economy. Chief Minister at states got political opportunity to project themselves as 
‘drivers of growth and development’. The phenomenon such as S.R. Bommai Judgment against the 
arbitrary use of article 356 which favored states and 73rd and 74th amendment for the empowerment 
of grass root government has been witnessed in this phase. Further, fourth Phase comprises return of 
‘Dominant Party’ Federalism (2014 onwards), BJP under leadership of Modi witnessed massive 
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victory in 2014 elections and again in 2019 impressive victory made BJP as dominant national force. 
It started re-nationalization of Indian Politics. PM Modi stated his tenure with promise of cooperative 
federalism. He abolished Planning commission and set NITI Aayog for cooperative federal spirit. 
Implementation of GST created GST council to create consensus among states regarding decisions. 
But in second term many allies of BJP deviated from NDA due to over dominance in state and 
misuse of central agencies against regional parties leaders.  
Role of Office of Governor: 

In Indian Constitutional design, constitution makers adopted parliamentary democracy at 
centre and state level. Governor is the head of state and part of executive in the state. Governor’s role 
is crucial in the federal design. According to Sarkaria commission, Governor is Linchpin. He is 
communication channel i.e. first, to inform state government with respective of union and second, to 
bring state’s perspective at union level. But in reality, he doesn’t act as Linchpin but long arms of 
Union at the state. He acts as eye and ear of the union. Instead of acting as the institution of 
cooperative federalism, it becomes an institutions of bargaining federalism. Most of the controversies 
revolves around the discretionary powers of governor and their misuse frequently for political 
agenda. Governor has powers such as summoning, prorogue and dissolution of assembly (article 
174), sending messages to state legislature (article 175), giving assent or deny assent to the bill 
(article 200), reservation of bills for president’s consideration (article 201), recommendation for 
imposition for president rule (article 356) etc. Additionally, governor has some situational 
discretionary powers such as Hung assembly, in case of government lost majority on the floor of the 
house. Dr. B.R. Ambedkar in his speech described how a Governor should use his discretion not as 
“representative of a party” but as “the representative of the people as a whole of the State”. 
Imposition of president rule (article 356) was instrument of centre for toppling the government of 
opposition party in the state. Centre has imposed president rule in states 132 times since the adoption 
of the constitution. Arbitrary dismissal of state government stopped by Supreme Courtby S. R. 
Bommai 1994 Judgement. The nine-judge bench held that the only way to assess the strength of the 
State government was the floor test and it was not a matter of private opinion either of the Governor 
or the President. Supreme Court concluded that president proclamation has to be approved by both 
houses of parliament. Other constitutional discretions frequently misused such as reservation of bills 
for president’s consideration. State with same party government allowed the assent and put on hold 
for another state for similar bill only because of opposition party government. Recently, many such 
instances like not giving assent to bills, holding floor test, summoning sessions, not inviting parties 
with largest number to form government shows office of governor lacks constitutional mandate. 
According to Punchi commission, discretionary power is a safety valve to be used only when 
necessary and under constitutional governance. Soli Sorabjee in his book ‘The Governor- Sage or 
Saboteur’ has mentioned that governor can do lot of good if they are good governors, they can do lot 
of harm if they are bad governors. Frequent conflicts between state government and governor gives 
wrong direction to polity and development of the state. Thus, Institution of Governor must be 
independent and it is not under employment of union government. As Governor takes oath under 
constitution to preserve, protect and defend the constitution. Therefore, office of governor is crucial 
for upholding the constitutional values in federal politics.  
Contemporary Issues of conflicts between centre and state: 

Most of decisions of development which is implemented Pan-India level which aims at 
uniformity of system. Many such decisions leads to increase central dominance and shrink the state’s 
autonomy. Many policies like simultaneous elections, one nation one ration, one nation one grid, one 
nation one market, New education Policy 2020 etc. increases the role of centre and states at its 
subsidiary position. Several decisions of union government such as Demonetisation, GST 
implementation, revoking article 370 without any proper consultations shows one way federalism. In 
COVID 19 crisis complete lockdown of the country without informing states hampered the state’s 
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economy and polity. There are several legislations which undermines state’s interests such as 
Banking regulation (amendment) Act 2020, Government of NCT amendment act 2021, Indian 
marine fisheries bill 2021, Draft electricity bill 2020. Increasing monetary share of the states in 
centrally sponsored schemes put burden on state’s exchequer. Under GST regime, union government 
repeatedly violated the compensation guarantees to the states. Delay in paying dues worsened the 
impact on economy and welfare development. GST compensation period expires in 2022-despite 
multiple request from states, union government has not been extended deadline. In COVID 
Pandemic Crisis, Centre invoked epidemic diseases act, Disaster Management act which already 
have provisions for centralizing powers. It shows lot tussle between union and states on issues of 
distribution of testing kits, oxygen supply, vaccine distribution, and availability of life saving 
medicines, availability of funds. Thus, sole agency of centre regulate production and distribution of 
vaccines and oxygen which results into complaining of distribution and discrimination which can be 
called as inconvenient federalism. Moreover, suspension of MPLAD funds to consolidated fund of 
India leads to major crisis situation for funds at local levels in most states.     
CONCLUSION:  

According to Philip Mahwood, in culturally diverse, developing countries like India, 
federalism is chosen not merely for administrative requirements but for the very survival of the 
nation. To govern such diverse polity, a structure of “asymmetrical federalism” was adopted. 
Asymmetrical federalism takes consideration of needs of federal units governs accordingly. 
Therefore, extreme political centralisation or chaotic political decentralisation can both lead to 
weakening of Indian federalism. According to Father of Indian Constitution Dr. B.R. 
Ambedkar,”both union and states are created by the constitution, both derive their authority from the 
constitution. One is not subordinate to other in its own field and the authority of one is to coordinate 
with that of other.” Therefore, India requires a proper balance between six pillars of federalism i.e. 
autonomy of states, National Integration, Centralisation, Decentralisation, Nationalisation, 
Regionalisation.   
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क  रा य सबंधं व रा यपालक  रा य सबंधं व रा यपालक  रा य सबंधं व रा यपालक  रा य सबंधं व रा यपाल 
 

ा. डॉ. साहबे राठोड 

रा यशा  िवभाग मुख, व.िनतीन महािव ालय, पाथरी िज.परभणी 
तावनातावनातावनातावना 

भारतीय रा यघटनेने ससंदीय लोकशाही शासन प तीचा वीकार केला असून रा  व रा य 
तरावरही ससंदीय शासन  व था कायरत आह े . या प तीत शासनाची तीन अंगे असतात 

.(कायकारी मंडळ ,कायदमेंडळ व यायमंडळ शासना या तीन अंग पैक  कायकारी मंडळ ह ेएक 
मुख अंग आह.ेरा याचा कायकारी  मंडळात  रा यपाल, मु यमं ी, मं ीमंडळ यांचा समावेश 

होतो. कायकारी मंडळात संपूण शासनाचे ित बब अस यामुळे दनै दन जीवनात कायकारी मंडळ 
हणजेच शासन आसे दसते. ससंदीय शासन मुख व दसुरा वा तिवक शासन मुख अशी दहुरेी 

रचना वीकारली आह.े 
    भारतीय राजघटनेची ६ या भागातील कलम १५२ ते २३८ अंतगत घटक 

रा या या शासना या संबधी  तरतुदी आहते. या तरतुदीनुसार रा यपाल हा रा याचा घटना मक 
मुख आह.े करकरी मंडळाचा मुख या ना याने रा याचा सव कारभार यां या नावाने चालतो 

परंतु आस ेअसल ेतरी रा यपाल ह ेनामधारी पद आह.े या अनुषंगाने पेपर िलिहला आह.े 
उ ेश उ ेश उ ेश उ ेश :::: 

११११) रा यपाल या पदा संबधीची मािहती अ यासणे  
२२२२) रा यपालाचे अिधकाराचे िववेचन करणे  
३३३३) क  – रा य संबधातील रा यपालची भूिमका अ यासणे 

क ातील रा पती पदा माणेच रा यपाल हा कलम १५३ नुसार घटकरा याचा संिवधािनक 
मुख आह.े रा यघटनेतील कलम १५४ ारे रा यपाल पदास कायकारी अिधकार बहाल केल े

आहते. तर १५५ नुसार रा यपालाची नेमणूक करतात. कलम १५६ नुसार रा पतीची मज  
असेपयत रा यपाल पदावर रा  शकतात. सवसाधारणपणे ५ वषासाठी रा यपालाची नेमणूक 
केली जाते. रा यपालांची िनयु  व बडतफ  या बाबत क शासनाला सवािधकार दे यात आलेल े
आहते. सघंरा यीय व थेत क  व घटक रा ये यां यात संवाद साधणारी मह वाची घटना मक 
यं णा हणून रा यपालपद मह वाचे आह.े 
रा यपालाच ेअिधकार रा यपालाच ेअिधकार रा यपालाच ेअिधकार रा यपालाच ेअिधकार  
१) कायकारी अिधकार - रा यपाल हा रा याचा मुख या ना याने  िवशेष कायकारी अिधकार 

िमळालेल ेआह.े रा यपाल मु यमं ी व मंि मंडळाची िनयु  करतो या िशवाय रा यातील 
सव मह वाची पद ेरा याचा महािधव ा रा य िनवडणूक आयु , कुलगु  अगदी मह वा या 
पदावरील िनयु  कर याचा अिधकार रा यापालाला आह.े 

२) कायदिेवषयक अिधकार - कायदिेवषयक अिधकारात रा यापालाला अिधवेशन बोलावणे, 
अिधवेशन तहकूब करणे, िविधमंडळात अिभभाषण करणे, िवधान प रषद सद याची नेमणूक 
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करणे, वट कुम काढणे. तसेच िविधमंडळाने पास केले या िबलास मा यता दणेे कवा परत 
पाठिव याचा अिधकार रा यापालाला आह.े 

३) आ थक अिधकार – रा याचे वा षक अंदाजप क रा यपालां याच संमतीने िवधानसभेम ये 
मांडले जाते. धन िवधेयक सभागृहात सादर कर यापुव ही रा यपालाचीच परवानगी 
आव यक असते. सभागृहाने मंजूर केले या अथ िवधेयकाला रा यपालाची मंजुरी आव यक 
असते.  

४) याियक अिधकार – सबंिधत रा यातील उ  यायालया या यायाधीशांची िनयु  करताना 
रा पती रा यापालाशी स ला मसलत करतात. रा यापाल िज हा यायाधीशांची िनयु , 
बढती करतात. एखा ा आरोपीची सजा माफ कर याचा अिधकार रा यपालांना आह.े  

५) विववेकाधीन अिधकार – रा यपालांना वतः या िववेकबु ीने िनणय यावे लागतात. याला 
विववेकािधकार कवा िवशेषािधकार अस े हटले जाते. घटना मक तरतुदी नुसार क ा या 

आदशेांचे पालन रा यांनी करावे ह े अपेि त आह.े राजक य अि थरता िनमाण झा यास 
िवधानसभा बरखा त कर याचा व रा पती राजवट लागू कर या संबंधीचा अहवाल 
रा यपालांनी रा पतीकड ेपाठिव यास या रा यात  रा पती राजवट लागू केली जाऊ शकते. 
रा पत नी घटक रा यात आणीबाणी घोिषत के यास रा यपाल रा पत चा ितिनधी हणून 
घटक रा याचा कारभार पाहतो. िविश  राजक य प रि थतीत मु यमं यांची नेमणूक, 
मंि मंडळाची, िवधानसभेची बरखा ती, रा पती राजवटीचा स ला, रा यातील काय ाचा व 
सु व थेचा , िविधमंडळातील ब मताचा  मया दत नकारािधकार वट कुम 
काढ याचा अिधकार या बाबतीत रा यपालाचे िवशेषािधकार मह वाचे आहते. 

क  रा य सबंधं व रा यपालाची भिूमकाक  रा य सबंधं व रा यपालाची भिूमकाक  रा य सबंधं व रा यपालाची भिूमकाक  रा य सबंधं व रा यपालाची भिूमका 
भारतीय रा यघटनेने संघरा य प तीचा वीकार केला अस याने क  सरकार आिण 

घटकरा ये यां यात अिधकाराची िवभागणी कर यात आली आह.े हणजेच क  सरकार आिण 
घटकरा ये या दोह नाही य  रा यघटनेनेच अिधकार दान केललेे आहते. यामुळे या ठकाणी 
घटकरा य आप या अिधकारा या बाबतीत क सरकार या मज वर अवलबूंन नाहीतर आपआप या 

े ात पण घटनेने ठरवून दले या मयादनेे वायत आहते भारतीय  रा यघटनेने कायदिेवषयक 
शासक य आिण आ थक या तीन अिधकाराची िवभागणी िनि त केली अस याने क सरकार व 

घटकरा ये या दोघांनाही घटनेने घालून दले या मयादा सार याच बंधन कारक आहते. याचा अथ 
क  व रा य या या तील संबध घटनेनेच िनि त क न दललेे आहते. सघं रा यात अिधकार 

े व न क  व घटक रा य यां यात तंटा िनमाण हो याची श यता असते असा संघष सहसा 
िनमाण होऊ नये या दृ ीने घटनाकारानी काळजी घेतली आह.े 

परंतु व तू  ि थती अशी दसून येत नाही संिवधाना नुसार रा यपाल ह ेघटना मक पद आह े
रा याचा सव च मुख आह.े परंतु अस े असले तरी संिवधानानुसार ह े पद नामधारी आह े
रा यपालाल रा यात जनता ारे िनवडून आले या िनयु  सरकार या येयधोरण नुसार कारभार 
करावा लागतो परंतु रा यपाल ह ेक  सरकार कडून िनयु  अस याने व यां या मज पयतच यांना 
पदावर राहता येत अस याने क  सरकार व रा य सरकार यां यात सघंष होताना दसत आह.े 
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क  सरकार लोकशाही मागाने विववेकानुसार, संवैधािनक मु यानुसार कारभार करीत 
असेल तर संघष हो याचा  िनमाण हो याचा  येत नाही परंतू सरकारे ह े सूडबु ीचे 
राजकारण करीत अस याने दवस दवस क  सरकार आिण रा य सरकार यां यात संघष होत आह े
व या यात रा यपालाची भूिमका मह वाची आह.े  क  सरकार रा यपाला ारे रा यसरकारला 
अडचणी िनमाण केले जाते. घटना मक कलम ३५६ नुसार क  सरकारला रा यात रा पती राजवट 
लाव याचा अिधकार आह.े परंतू तशी िशफारस रा यपालांनी केली पािहजे. आतापयत ब याचशा 
क  सरकारने रा याचा रा यकारभार वि थत चालू असताना सु ा रा यपाला ारे रा यसरकारे 
पड याचा डाव खेळला गेलेला आह.े यामुळे रा यपालाची भूिमका संशया पद रािहली आह.े व तुत: 
रा यपाल पद ह ेरा यात नामधारी पद आह.े रा यपालांना लोकिनयु  सरकार या धोरणानुसार 
कारभार करावा असा राजक य संकेत आह.े परंतु रा यपाल याला हरताळ फासत आह.े  

क  सरकार आप या राजक य प ापे ा वेग या प ा या सरकारला रा यपालामाफत 
अडचणी िनमाण केली जात आह.े रा य सरकारने िनयु  केले या मह वा या पदावरील ची 
िनयु  न करणे या संबंधीची बरीच करणे कोटात गेललेी आह.े यामुळे रा यसरकार, रा यपाल 
आिण क  सरकार यां यात संघष होत आह.े 

जाणकारांनी ह े लोकशाही व थेसाठी उिचत नस याचे मत मांडले आह.े स या या 
प रि थती पि म बंगाल, द ली आिण महारा  सरकार आिण रा यपाल यां यात सघंष दसनू 
येत आह.े काह नी महारा ात रा यपालाला क  सरकारचा पोपट असे नामािभदान केल ेआह.े  

महारा  रा यात तर सरकार ने िनयु  केले या १२ आमदाराला १ वषापासून िनयु  
केललेे नाही. जर भारतीय जनता पाट चे महारा ात सरकार असते तर रा यपालाचे अस े वतन 
रािहले असते का? असा  िनमाण होतो हणून रा यपाल ह े संवैधािनक पद असले तरी क  
सरकारचा बा ला बनूनच काय करताना दसत आह.े 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप 

संसदीय लोकशाहीत रा यपाल पद ह े संवैधािनक पद आह.े रा याचा तो मुख आह.े 
रा यकारभार ह े वि थत चालव याची, िनयं ण ठेव याची जबाबदारी रा यपालाची आह े व 
याचबरोबर लोकिनयु  सरकार या धोरणानुसार िनणय घे याची जबाबदारी रा यपालाची आह.े 

परंतू दवस दवस रा यपाल ह ेक  सरकार या हातातील बा ले बनले अस याने रा यपाला बाबत 
समाजात सं म िनमाण होत आह.े 
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ :::: 

१) ा.िवसावे िवलास, भारतातील घटना मक आिण राजक य या, शांत पि लकेशन, जळगाव 

२) जाधव तुकाराम, भारतीय राजक य व थेचा आकृित बंध, युिनक अकॅडमी, पणु े

३) ा.बंग के.आर., महारा  शासन व राजकारण, िव ा बु स पि लशस, औ.बाद 

४) भोळे भा कर, भारतीय गणरा याचे शासन व राजकारण, पपळापुरे नागपूर 
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कककक ----रा यरा यरा यरा य    संबधंसंबधंसंबधंसंबधं    आिणआिणआिणआिण    सवसवसवसव     यायालययायालययायालययायालय    
ा. . . . काबंळेकाबंळेकाबंळेकाबंळे    ाााा    ानोबाानोबाानोबाानोबा    

जय ांती व र  महािव ालय, लातूर 

तावना    ::::    
भारतीय संिवधानाने भारतीय शासन प तीचा वीकार करत असताना ती संसदीय शासन 

व था असेल असे सांिगतले आह.े भारताम ये ि गही संसद आह.े संसद े ारे कायद ेिन मती केली 
जाते. संसदनेे तयार केलेला कायदा सव भारतभर लागू होतो. भारताम ये संसदीय शासन 

व थेबरोबरच संघरा य शासन प ती मधील काही वैिश े भारतीय शासन व थेत दसून 
येतात.  

िलिखत संिवधान, प रदढृ रा यघटना, अिधकार िवभागणी, वतं  व सव  यायालय, ही 
संघरा याची वैिश  े भारतीय रा यघटनेत दसून येतात. भारताने संघरा याचा वीकार केला 
आह े सवसामा य प रि थतीत भारतात संघरा य व प असते तर आणीबाणी संगी भारत 
एका म बनतो. हणजेच भारतात संघरा य व था व एका म व था या दोघांचे िम ण आह.े 
डॉ. दगुा साद बस ू यां या िवधानानुसार जरी भारतीय संिवधानात एका म व थेचे बळ 
िम ण असलले े आिण पारंपा रक संघा मक व थेचे अपवाद असल े तरी संिवधान संघा मक 

व था िनमाण करते. शासन व थेचे मूळ व प सघंात मगच ठेव यात आले आह.े हणजेच 
भारताम ये क  सरकार व रा य सरकार याम ये अिधकारांची िवभागणी कर यात आली आह.े 
अिधकारांची िवभागणी हणजेच क  व रा य यामधील पर पर संबंध प  केले आहते. 
1) 1) 1) 1) कककक ----रा यरा यरा यरा य    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    ::::    

स ेचा क बद ू हा क  सरकार व रा य सरकार कवा कोणतेही शासन नसून कवा 
कोणताही कायदा नसून स ेचा क बद ूहा माणूस असतो. मानवी वभावातून स ेम ये प रवतन 
होत असते. भारत वतं  झाला यावेळी भारताम ये क  सरकार व रा य सरकार ही काही 

माणात एकाच प ाची थापन होत. कालांतराने क  सरकार एका प ाचे तर घटक रा यांम ये 
इतर प ांची स ा अस े व प होत गेले. यामुळे एकंदरीत क  सरकार व रा य सरकार संबंध 
हणजेच क  रा य संबंध याम ये सतत प रवतन होत गेले. 

 आप या संिवधानातील क  रा य संबंिधत तरतुदी नुसार यांचे िवभाजन 
१) कायदिेवषयक संबंध 
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२) शासक य संबंध 
३) आ थक संबंध 
४) सवसामा य संबंध 
अशा चार कारात करता येते. 

११११) ) ) ) कायदेिवषयककायदेिवषयककायदेिवषयककायदेिवषयक    कवाकवाकवाकवा    वधैािनकवधैािनकवधैािनकवधैािनक    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    ::::    
संिवधानात सांिगतले या अिधकाराला दशेात येक सरकार सवािधकारी मानल े जाते. 

दोघांची सम वया क रता यां या रा ीय िहत पुढे ठेवून िवचार केला पािहजे जर दोन शासन 
व थेत यासंदभात सघंष आलाच तर संघा या वतं  सव  यायालयाला यासंबंधी अंितम 

िनणय दे याचा अिधकार असतो. 
११११) ) ) ) सघंसघंसघंसघं    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::    

भारतीय संर ण िवकास व पररा  संबंधी सपूंण दशेा या िहतसंबंधांचा िवचार क न 
मह वाचे 99 िवषय समािव  केल ेआहते. यातील मुख िवषय संर ण,पररा  संबंध, यु िवषयक, 
शांतता व करार नाग रक व,वायुमाग इ यादी या सव मह वा या िवषयावर कायद े कर याचा 
अिधकार केवळ भारतीय संसदलेा आह.े  
२२२२) ) ) ) रा यरा यरा यरा य    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::    

थािनक िवकासा या दृ ीने ह ेिवषय मह वाचे असून केवळ रा य िविधमंडळाला या संबंधी 
कायद ेकर याचे पूण अिधकार आहते याम ये एकूण 61 िवषय आहते. पोलीस, तु ंग,शेती,िश ण, 
थािनक वरा य सं था इ यादी. 

३३३३) ) ) ) समवतसमवतसमवतसमवत     सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::    
याम ये एकूण 52 िवषय आहते. िववाह घट फोट द क वृ प े कामगार क याण इ यादी 

समवत  सूचीतील िवषयावर क  सरकार व रा य सरकार दोघांनाही कायदा कर याचा अिधकार 
िमळतो. परंतु एकाच िवषयावर दो ही सरकारने कायद े तयार केल े असतील अशा वेळी क  
सरकारचा कायदा माण मानला जातो व ांतीय सरकारचा कायदा र  होतो.  

वरील कायदिेवषयक सबंंधा िशवाय अजून काही कायदे िवषयक संबंध सांगता येतात. 
1. कलम 249 नुसार रा यसभेने (२/३) ब मताने ठराव मंजूर केला तर रा य सूचीतील 

िवषयावर संसद कायदा क  शकते. 
2. कलम 250 नुसार आणीबाणी जाहीर झा यास रा य सूचीतील िवषयांवर कायदा 

कर याचा अिधकार संसदलेा ा  होतो. 
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3. कलम 252 नुसार दोन कवा यापे ा अिधक िविधमंडळाने ठराव संमत क न ससंदनेे 
यासंबंधी एखा ा िवषयावर कायदा करावा अशी िवनंती के यास ससंद कायदा करते. 

4. कलम 253 नुसार आंतररा ीय काय ाचे करार तह ा  कर या या हतूेने संसद रा य 
सूचीतील िवषयावर कायदा क  शकते. 
1977 या 42 ा घटनादु तीने सूचीतील िवषयात बदल घडवून आणल े यामुळे क ाचे 

रा यावरील िनयं ण खूपच वाढले आह.े यायालय दखेील िनयमांचा अथ लावतात क ाकड े
झुकलले े आहते हणून क स ा अवाजवी र या बळ होत आह.े रा याला आप या े ात 
अिधकारी िमळाल ेनाहीत रा याचे अि त व क ा या मज वर अवलंबून झाले आह.े 
२))))    शासक य    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    : : : :     

शासन चालिव यासाठी क  व रा य संबंध सहकाय व सम वयाचे असावे लागतात. क  
सरकारला रा ीय संर णा या दृ ीने काय करावी लागतात. यामुळे रा य सरकार या शासक य 

े ावर िनयं ण ठेव याचे अिधकार क ाला दे यात आले आहते. शासक य संबंध कलम 256 ते 
263 म ये आहते. 

1. कलम 256 नुसार क ीय स लेा अनुकूल ठरावी अशी व था रा याकडून राबिवली जाईल 
क  सरकारचे आदशेाचे  पालन करणे रा य सरकारवर बंधनकारक आह.े 

2. रा य काय पािलकेतील स ा ही क  सरकारला िवरोध करणारी असू नये. 
3. रा पती क ाचे काय व रा य सरकार या अिधका-याकड ेसोपवू शकतात. 
4. दोन रा यातून वाहणा या नदी या पा या या संदभात वाद िनमाण झा यास संसद अंितम 

िनणय घेते. 
5. कलम 365 नुसार क ाचे आदशे रा य शासनाने पाळणे अिनवाय केलले ेआह.े 
6. अिखल भारतीय शासक य अिधकारी क ाचे ितिनधी हणून रा याम ये काम करीत 

असतात. 
वरील िववेचनाव न ह ेसहज ल ात येते क  शासक य े ात दखेील क  सरकार सव  

अिधकारी बनल ेअसून ादिेशक सरकारला किन  दजा िमळालेला आह.े 
३३३३) ) ) ) आ थकआ थकआ थकआ थक    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    ::::    

आ थक िवपुणते िशवाय कोणतेही सरकार िवकासासाठी काय क  शकणार नाही वैधािनक 
व शासक य कायाला ि थरता लाभावी या क रता सरकारला मजबूत िव  व थेची गरज 
असते. म यवत  सरकार व रा य सरकार आ थक दृ ा वतं  असावे या उ ेशाने भारतीय 
संिवधानात सरकार या उ प  व खचा या बाबी वेगवेग या ठेवले या आहते. 
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1. क  सरकार या उ प ाची साधने हणजे आयात-िनयात कर, कंपनी भांडवल कर, मादक 
पदाथावरील अबकारी कर, टॅ प ुटी संघ सूचीतील िवषयावरील सबंंिधत सव कर क  
सरकार या अधीन असतात. 

2. रा य सरकार या उ प ात भूमी कर, शेती उ प ावरील कर, वीज कर, वाहन कर, 
इमारतीवरील कर इ यादीचा समावेश केलेला आह.े 

3. कलम 259 नुसार काही कर भारत सरकार लावते, वसूल करते पण रा य सरकारला दतेे. 
उदा. संप ी कर, रे वे, समु , जािहरात कर इ यादी. 

4. कलम 271 नुसार क  सरकार अिधभार लावल े जातात ह े संिचत िनधीत जमा होत 
असतात. 

5. रा यांना  सहा यतेची गरज अस यास दरवष  काही रकमा द या जातात. 
मह वाचे कर क  सरकारकडून लावल ेजातात. रा य सरकारला मदत कवा अनुदान दणेे 

आिण उ प ाचा रा य सरकारला कतवा िह सा ायचा ते िनि त कर याचा अिधकार क ाला 
आह.े घटक रा या या वाय तेला आव यक तेवढे अिधकार नाहीत हणून रा य सरकार 
परावलंबी बनल ेअसून क  सरकार अिधक समथ बनले आह.े 
४४४४) ) ) ) सामा यसामा यसामा यसामा य    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    : : : :     

घटक रा यांना वतं  घटना नाही व तशी तयार कर याचा अिधकारही नाही रा य सरकारे 
घटनादु ती या येत पुढाकार घेऊ शकत नाहीत क ाला फायदशेीर होईल या क ाने केले या 
दु या वरच घटक रा याला समाधान मानावे लागते.  

समवत  सूचीतील िवषयावर क ाचे वच व आहचे. िनयोजन मंडळ क  िनयंि त असून 
ादिेशक वाटणी बाबतचे अिधकारीही सघंालाच लाभले आहते. सीमा बदल, दशे े वाढ, नाव 

बदल नवे घटक रा य िन मती कवा तंटे सोडिवणे, अस ेअिधकार क  सरकारला िमळाले आहते.  
रा यपाल हा रा पतीचा ितिनधी असतो. बदल या राजकारणाचा नुसार व ादिेशक प ा या 
सरकारमुळे क ातील राजवट, संबंध सतत ठेवत गे यास संबंध तनाव पूवक राहतील. क ाने 
आपली भूिमका बदलून केवळ रा िहताचा िवचार करावयास पािहजे. रा यास अिधक वाय ता 
असावी ही मागणी िवरोधी प ाकडून होत असतेच. स ा व सरकार बदलणारे आह ेयाची जाणीव 
ठेवून क ाने प  पे ा ादिेशक भावना व रा ीय िहताचा सम वय ठेवून योजना आखणे गरजेचे 
आह ेतरच रा ीय एकता अखंडता जोपासणे सुलभ होईल. 
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2) 2) 2) 2) सवसवसवसव     यायालययायालययायालययायालय    : : : :     
भारताने लोकशाही शासन व थेचा वीकार केला आह.े याम ये शासनात मह वपूण अंगे 

असतात कायदा तयार करणारे कायदमेंडळ धोरण अंमलबजावणी करणारे कायकारी मंडळ व 
काय ाचा अथ िवशद क न याय दे यासाठी याय मंडळ ि वातं य टकवून ठेव यासाठी 
याय िवभाग पिहला दोन शाखा पासून िवभ  असावा लागतो. संघरा यातील संघ व रा यां या 

अिधकाराचे िवभाजन सिंवधानातून झालेल ेअसल ेतरी अिधकार याव न दोघांत वाद िनमाण होऊ 
शकतात हा वाद काय ाचा अथ लावून सोडिव याचे काय सव  यायालयाला करावे लागते.26 
जानेवारी 1950 या दवसापासनू सव  यायालय अमलात आह े1935 या काय ाची फेरबदल 
क न सव  यायालयातून रचना कर यात आली सवात अंितम व पाची आह ेया यायालयाचा 
िनणय इतर या िवभागावर व सवावर बंधनकारक असतो या यायालयानं तर तेही अपील करता 
येत नाही संिवधानात 124 ते 147 या कलमांम ये यायालयात ची रचना अिधकार संबंधीचे 
िववेचन केल ेआह.े 
११११. . . . सवसवसवसव     यायालयाचीयायालयाचीयायालयाचीयायालयाची    रचनारचनारचनारचना::::    

1. सद यसद यसद यसद य    सं यासं यासं यासं या:-एक मु य यायाधीश व ते 30 इतर यायाधीश अस ेएकूण 34 यायाधीश 
असतात. 

2. नमेणकूनमेणकूनमेणकूनमेणकू:-कलम 124 2 नुसार सव  यायालयाला यायाधीशांची नेमणूक करताना 
सर यायाधीश याचा स ला घेऊन रा पती नेऊन नेमणूक करतात. 

3. पा तापा तापा तापा ता:-१. भारताची नाग रक असली पािहजे 
           २. कमान पाच वष उ  यायालयात यायाधीश असण.े 
           ३. कमान दहा वष उ  यायालयात वक लीचा अनुभव असणे. 
४. कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी:- यायाधीशांची नेमणूक  कायम व पाची असते सेवािनवृ ीचे वय 65 वष 

इतके आह.े 
२२२२. . . . सवसवसवसव     यायालयाचेयायालयाचेयायालयाचेयायालयाचे    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार::::----    
११११. . . . ारंिभकारंिभकारंिभकारंिभक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ेे ेे     ::::----    

सव  यायालयाचे अित र  इतर कोण याही यायालयात दाखल करता येत नाहीत अस े
काही िवषय आहते असे िवषय केवळ सव  यायालयात दाखल करावे लागतात ारंिभक 
व पात ह ेदावे सव  यायालयापुढे येत अस यामुळे यास ारंिभक अिधकार े  हटले आह.े 

१. भारतात चा संघ सरकार िव  एक कवा अनेक रा य सरकारे यां यातील वाद 
२. संघ सरकार व काही रा य सरकार िव  काही रा य सरकार यां यातील वाद. 
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3. संिवधाना या संर न कर याच◌ी जबाबदारी सव  यायालयात साठी या संबंधी वाद 
4. मूलभूत अिधकार या संदभातील वाद. 

2. 2. 2. 2. पनुिनणयाचेपनुिनणयाचेपनुिनणयाचेपनुिनणयाचे    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ेे ेे ::::----    
भारताचे सव  यायालय ह ेसव े  व अंितम िनणयाचे यायालय आह ेकारण भारतात 

एकेरी याय व था आह ेभारतातील सव  यायालय आप या िनणयाचा फेरिवचार क न नवीन 
िनणय दऊे शकतो यास पुनर िनणयाचे अिधकार े  हटल ेजाते. 
3. 3. 3. 3. परामशपरामशपरामशपरामश    दायीदायीदायीदायी    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::----    

रा पतीला आव यकता वाट यास ते सव  यायालयात मह वा या ांसंबंधी स ला 
मागू शकतात रा पतीने िवचारलेला स ला दणेे सव  यायालयात बंधनकारक आह ेपरंतु दलेला 
स ला रा पत वर बंधनकारक नसतो. 
4. 4. 4. 4. यायालयीनयायालयीनयायालयीनयायालयीन    पुन वलोकनपुन वलोकनपुन वलोकनपुन वलोकन    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::----    

संसदनेे िनमाण केलेला कायदा कवा शासनाची कृती रा यघटनेतील कलमांची िवसंगत 
असेल तर असा कायदा घटना बा  आह ेह ेठरिव याचा अिधकार सव  यायालयाला िमळतो 
यास याियक पुन वलोकन अस े हणतात भारत आिण अमे रकेतील याियक पुन वलोकन यांचा 

आधारावर भारतीय सव  यायालयाला याियक पुन वलोकन कर याचा  अिधकार दला आह े
भारतीय सव  यायालय ह े रा यघटनेचे संर ण हणून काम करते कारे भारतीय 
रा यघटनेतील सव  यायालयाला अनेक अिधकार दले आहते या मधील ारंिभक अिधकार े  
सवात मह वपूण अिधकार ठरतात यात अिधकारा मधून क  व रा य संबंधांमधील वाद िमटवल े
क -रा य संबंध व सव  यायालय पर पर संबंध:-क  व रा य यांमधील संबंध व सव  
यायालयाचे अिधकार याची मािहती घेत यानंतर आपणास क  व रा य संबंध कर याम ये सव  
यायालयाचे काय मह व आह े ह े जाणून घेणे मह वाचे ठरते सव  यायालयाला ारंिभक 

अिधकार े  िमळाले आहते या आधारावर सव  यायालय क  व रा य यामधील वाद 
िमटिव याचा य  करत असते. 

सु वातीला 1983 म ये पंत धान इं दरा गांधी यांनी सव  यायालयाचे सेवािनवृ  
यायाधीश आर यस सहकाय यां या अ य तेखाली एक आयोग िनयु  केला यां या 

िशफारशीनुसार रा यपाल िनयु  करताना मु यमं ी यांचा स ला घेतला जातो आंतररा य 
प रषदा थापन कर यात आला. 
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क  व रा य रा यांम ये वाद िनमाण हो यासाठी रा यपाल नोकरशाही, अिखल भारतीय 
सेवा, ही कारणे कारणीभूत ठरतात या कारणांमुळे वाद िनमाण झा यास सव  यायालया या 
अिधकार े  अंतगत सव  यायालयात जाता येते. सव  यायालय क  व रा य संबंधांमधील 
वाद िमटव यासाठी य शील असते. सव  यायालय संिवधािनक अिधकाराचा वापर क न 
काय ाचा अथ लावून रा ीय िहत ल ात घऊेन सव  यायालय क  रा य संबंधांम ये वाद 
िमटव याचा य  करत असते. सव  यायालयाचा िनणय सवाना बंधनकारक असतात. क  
सरकारचा  रा य सरकार म ये जा त माणात ह त ेप वाढत आहते तसेच क  सरकार कोणती 
कारणे दऊेन रा पती राजवट लागू करते, या कारणांची यो यता तपास याचे काय सव  
यायालयाकडून केल े जाते रा पती राजवटीची कारणांव न क  सरकारला अनेक वेळा सव  
यायालयात जावे लागल ेआह.े सव  यायालयाने दले या िनणयानुसार घटक रा यांना दलासा 

िमळतो. 
भारता या एका म शासन व थे या तरतुदीमुळे क  अिधक बळ बनले आह े व रा य 

शासनाला दबुल बनवल े आह.े क ाला आधार हणून रा य सरकारी कामे करतात भारतीय 
रा यघटनेने क ाला दल े मह वपूण अिधकार याम ये आंतररा ीय कराराचे पालन करणे रा य 
सूचीतील िवषयांवर ससंदनेे कायदा करणे, रा ीय आणीबाणी लागू करणे, क ाचा आदशे न 
पाळ यामुळे रा य सरकारे िनलंिबत  क न रा पती राजवट लागू करणे या प रि थतीतून क -
रा य संबंध तणावपूण बनले आहते.आ थक बाबतीत सु ा रा य सरकार क  सरकारवर अवलबूंन 
असतात. क ातून अनुदाने करांची िवभाजन केल ेजाते ही िवभागणी रा यानुसार वेगवेगळी असते 
अनुदान वाटप होत असताना. क  सरकार व रा य सरकार वेगवेग या प ाचे अस यास अनुदान 
क  सरकारकडून कमी दले जाते रा यांना आ थक अडचणीत आणल ेजाते. यामुळे क  व रा य 
म ये तणावपूण वातावरण िनमाण होते. 

एवढेच नाही तर क  सरकार व रा य सरकार यांम ये वेगवेग या प ांची सरकारे थापन 
केली. अस यास क  सरकारकडून रा यांना होणारी मदत ही प ा या िहता या दृ ीने केली जाते. 
क  सरकारचा िवरोधी प  एखा ा घटक रा यात शासनात अस यास या घटक रा याकड े
जाणीवपूवक दलु  केल ेजाते. यामुळे क -रा य संबंध िबघडल ेजातात. 

तरी सव प रि थती ही क  व रा य याम ये तणावपूण वातावरण िनमाण करणारी असली 
तरी क  व रा य रा यातील संबंध सुधारावेत प ीय राजकारणाचा कोणताही प रणाम क  व 
रा य संबंधांवर होऊ नये यासाठी सव  यायालय य शील राहते यायालयातील िनणयामुळे 
आजही भारताम ये क  सरकार व रा य सरकार वेगवेग या प ाची असतानाही क  व रा य 
संबंध टकून आहते रा यांना अनुदान ा  होत अस े शासन चालवली जाते रा य शासन दबुल 
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असल े तरी भारतीय भारतीय िविवधता व एका मता अखंडता टकून ठेव याचे काय सव  
यायालयामाफत उ मरीतीने पार पाडल ेजाते. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं::::----    
1.भारतीय रा यघटना:-तुकाराम जाधव 
2. भारतीय रा यघटना:-घांगरेकर 
3. भारतीय संिवधान-शासन आिण राजकारण-सुधाकर कुलकण  

शासन-अिभजीत पि लकेशन 
4. भारताची रा यघटना आिण शासन-रंजन कोळंबे, काशन-भागीरथ काशन 
5. Indian Polity – M. Laxmikant  
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केकेकेके रा य रा य रा य रा य संबधंसंबधंसंबधंसंबधं    वववव    बदल या व पाची कारणेबदल या व पाची कारणेबदल या व पाची कारणेबदल या व पाची कारणे    
ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . मानवतेमानवतेमानवतेमानवते    उउउउ म सनाजीम सनाजीम सनाजीम सनाजी    

कै.बापूसाहबे पाटील एकंबेकर ामीण कॉलेज, हनेगाव ता.दगेलूर िज. नांदडे 
तावना तावना तावना तावना ::::    

 भारतीय रा यघटना ही जगातील िलखीत व सवात मोठी रा यघटना आह.े या रा य 
घटनेत 395 कलम े08 प रिश  ेआिण या रा यघटनेची 22 भागात िवभागणी केली आह.े भारतीय 
रा यघटना िव तृत हो याचे कारण हणजे सवच बाब ची िव तृत मांडणी केललेी आह.े या म येच 
क  आिण रा य यांनी कोणते अिधकार वापरावेत यांची सु दा मांडणी केली आह.े भारतीय 
रा यघटने या पिह याच कलमात अस े प  केल े आह े क , भारत हा एक रा याचा सघं असेल 
याचा अथ असा सांगता येईल क  भारत हा अनेक रा यांची एक सघंटना आह.े भारतीय संघरा य ह े
रा या या एक ीकरणा या प रणामातून िनमाण झाले असे हणता येत नाही. कारण भारतीय 
रा यांना भारतातून फुटून बाहरे पड याचा अिधकार िमळालेला नाही. तरी सु दा अस े हणता 
येईल क  भारत ह ेसघंरा य नसून रा याचा सघं आह.े ते भारतीय संिवधानाने सव अिधकार क  
आिण रा य यां यात िवभागून दले आहते. भारतीय रा यघटने या 11 ा भागात ही िवभागणी 
केली आह.े या अिधकारात शासक य आ थक आिण कायद ेिवषयक अशा कारची िवभागणी केली 
आह.े अशा कारची िवभागणी केली असली तरी अशा अनेक गो ी आहते यामुळे रा यांवर क ाचे 
वच व िनमाण झाले आह ेअसे हणता येईल. 
उ द य ेउ द य ेउ द य ेउ द य े: : : :     

1. क  रा य बदल या व पाचा अ यास करणे. 
2. क  रा य –आ थ क संबंध अ यासणे. 

3. क  रा य – शासक य संबंध अ यासणे. 

4. क  रा य कायदिेवषय सबंंध अ यासणे. 
5. सरकारीया आयोगाचा अ यास करणे. 
6. क  रा य यायालयीन िनणय ल ात घेणे. 
7. िनती आयोगाचा अ यास करणे. 

1111) ) ) ) क  रा य सबंधं अ यासण ेक  रा य सबंधं अ यासण ेक  रा य सबंधं अ यासण ेक  रा य सबंधं अ यासण े----        
  क  व रा य यांचे भारतीय रा यघटनेत 1) कायद े िवषयक 2) शासक य व 3) आ थक 
अशा कारे तीन िवषयी संबंध िनमाण झाले आहते. पिह या कार या संबंधात रा य घटने या 
11 ा भागांत कलम 256 ते 363 या म ये तरतुदी के या आहते यात संसदनेे केले या कायदयाचे 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – XLII                  SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 21 

पालन जे यो य वाटतील अशा कार या सूचना रा याला दऊे शकेल. संसदनेे जे कायद े केल े
असतील अशा कायदयाची अंमलबजावणी करणे रा यांना बंधनकारक केल े आह.े यात िवशेषता 
रे वे, रा ीय व ल करी दृ या मह वाची असलेली दळणवळणाची साधने सुरि त ठेवणे बंधनकारक 
आह.े दसुरे हणजे रा यघटने या 12 ा भागात कलम 368 ते 293 यात आ थक बाबतीत 
मांडणी कर यात आली आह ेयात करां या बाबतीत तरतुदी आह.े तसेच मु ांक शु क, शेती व इतर 
िमळकतीवर कर, रे वे भाड,े रोख बाजार, वृ प ांची खरेदी िव  व जािहराती वरील कर, 
आंतररा य खरेदी िव  या वरील कर, रे वे जलमाग, िवमान मागाव न जाणारा माल व 
यावरील सीमाशु क िनयात कर अबकारी खच इ यादी काय क  करणे रा या या अिधकार 
े ात, जमीन महसलु, शेती जमीनीचे वामी व व वारसदारा वरील कर अशा करांचा समावेश 

आह.े ितसरे हणजे कायद ेिवषयक संबंध या संबंधात क  सूची, रा य सचूी व समवत  सूची आहते. 
क  सूचीत 100 िवषय रा यसूचीत 61 िवषय तर समवत  सूचीत 52 िवषय समािव  कर यात 
आले आहते. क  सूचीतील िवषयावर क , रा य सूचीतील िवषयावर रा य काय करते व दोघांनी 
वापरावयाचे िवषय समवत  सूिचत समािव  आह.े यावर क  व रा य या दोघांचा अिधकार 
चालतो. तर उव रत अिधकार मा  क  सरकार वापरते. अशा कारे क  व रा याचे व प आह ेते 
का बदलले ह ेबघणे मह वाचे ठरेल. क  रा य सबंंध बदलाची कारणे,   

1. रा यपाल िनयु  व पद युत कर याचा क ाचा अिधकार. 
2. रा यपालाची प पाती भूिमका. 
3. रा पतीचा आणीबाणी िवषयक अिधकार. 
4. क ाकड ेअसललेी सै यिवषयक व था. 
5. रा पतीकड ेपाठिव यात येणारी रा याची िवधेयके. 
6. आ थक तरतुदी मधील रा य व क ात मोठया माणात फरक आह.े 
7. िनयोजन-िनित आयोगाची भूिमका. 
8. क  रा यातील  िनधी िवषयक तफावत. 
9. क ाने रा य सूिचतील िवषयाचा वापर करणे. 

 अशा अनेक गो ीमुळे क  व रा याचे व प बदलल ेयात काही आयोग आहते. या ारे या 
व पात मोठया माणात बदल घडून आला आह.े  

1111) ) ) ) सरकारीया आयोग सरकारीया आयोग सरकारीया आयोग सरकारीया आयोग ::::    
 क  आिण रा य यां यात अिधकार िवभागणी केलेली असली तरी अनेक कारणामळेु 
यां यात संघष िनमाण होत होता हणून पंत धान ीमती इं दरा गांधी यांनी 23 माच 1983 

रोजी सव  यायालयाचे िनवृ  यायमुत  ी.आर.आर.सरकारीचा यां या अ य तेखाली या 
आयोगाची िनम ती केली. या आयोगाने 1988 साली आपला अहवाल सादर केला यात खालील 
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िशफारशी कर यात आ या. 1) रा याची आ थक श  वाढवणे. 2) रा यपाल नेमताना या 
रा याचा मु यमं ी यांचा स ला घेणे 3) रा ीय एकता व एका मता वाढीसाठी क  बळ 
अस यावर या आयोगाने भर दला होता.  
2222) ) ) ) िनती आयोगाच ेमह व वाढण ेिनती आयोगाच ेमह व वाढण ेिनती आयोगाच ेमह व वाढण ेिनती आयोगाच ेमह व वाढण े::::    

 भारताचे पिहले पंत धान पं.जवाहरलाल नेह  यांनी िनयोजन आयोग रिशया या धत वर 
तयार केला होता. यात वत: धानमं ी अ य  व इतर अनेक मं ी ह े सद य असतात. यामुळे या 

आयोगावर क ाचा वरच मा असतो. आता या सरकारने पंत धान नर  मोदी यांनी ह े िनयोजन 
आयोगाचे नाव बदलून िनती आयोग ठेवले आह.े तरी परंतू फारसा फरक पडले अस ेवाटत नाही. 
3333) ) ) ) क  रा य सबंधं यायालयाची भिूमका क  रा य सबंधं यायालयाची भिूमका क  रा य सबंधं यायालयाची भिूमका क  रा य सबंधं यायालयाची भिूमका : : : :         

 क  रा य यां या संबंधात यांना जे रा यघटनेनुसार अिधकार ा  झाले आह.े परंतू तरी 
वाद िनमाण होतच असतात. ह ेवाद सोडव यासाठी सव  यायालयाची थापना कर यात आली 
आह.े परंतू या िनणयात यायालयाची भूिमका क ास अनुकूल अस याचे दसून येते. उदा. 1) 
आं दशे वाहतुक मंडळ – िव द आयकर अिधकार, है ाबाद करणातील िनणय क ा या 

बाजूचा आह.े कारण महामंडळा या उ प ावर कर लाव याचा अिधकार क ाला िमळाला आह.े 2) 
गुजरात िव ापीठ िव द के.आर.मुधोळकर करणी घटक सूिचतील िश ण हा िवषय रा य 
सूिचतून कमी क न समंती सूिचत समािव  केला आह.े 

 या व अशा अनेक कारणामुळे क  व रा याचे व प बदलत गेले अस े हणता येईल.  
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    

1. भारतीय संिवधान आिण राजकारण, ा.सुधाकर कुलकण , कैलास पि लकेशन, औरंगाबाद. 
2. भारताचे शासन आिण राजकारण, भा.ल.भोळे, पपळापूरे पि लकेशन नागपूर 
3. भारताचे संिवधान आिण राजकारण, ा. सुधाकर कुलकण , अिभजीत पि लकेशन, लातूर 
4. भारताचे संिवधान, घोडे वार देिवदास, समता काशन, नागपूर  
5. भारतीय शासन एवं राजिनती, डॉ.पु कराज जैन सािह यीक पि लकेशन, आगरा 
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कककक ----रा यरा यरा यरा य    संबधंातीलसंबधंातीलसंबधंातीलसंबधंातील    तणावतणावतणावतणाव    
डॉडॉडॉडॉ....    क हाळेक हाळेक हाळेक हाळे    ि हि हि हि ह....    एलएलएलएल....    

नारायणराव वाघमारे महािव ालय, आ. बाळापूर िज. हगोली. 

संघरा य शासन प दतीत क -रा य संबंध ह ेजेवढे मह वाचे आहते तेवढेच वादाचेही आहते. 
जगाम ये अमे रका, कॅनडा, ऑ ेिलया, दि ण अ का या सार या दशेांनी संघरा य प दतीचा 
अवलंब केला आह.े भारतीय घटनाकांना या दशेांचा संघरा यप दतीचा िवचार क न व भारतीय 
िव तीण भूभाग धा मक, सां कृतीक, भािषक िविवधता ल ात घेऊन भारतासाठी संघरा या मक 
शासण प दतीचा ि वकार केला आह.े परंतू रा यघटनेत संघरा य असा श द योग कर यात आला 
नाही. रा य घटने या पिहला कलमात भारताचे वणन रा याचा संघ (Union of States) अस े
केल े आह.े रा यकारभारा या सोईसाठी क सरकार व रा यसरकार यां यात अिधकाराची 
िवभागणी कर यात आली आह.े क सरकार व रा य   सरकार यां यात अिधकाराबाबत मतभदे 
झाले तर, ते िमटिव यासाठी सवा  यायालयाची तरतूद कर यात आलेली आह.े यामुळे 
“संघरा यात” संघ सरकार व रा यसरकार यांचे पर पर संबंध कस े असावेत हा एक मह वाचा 
आिण िततकाच वादाचा िवषय आह.े 

भारतीय रा यघटने या 11 ा भागातीन 246 ा कलमानुसार 7 ा प रिश ात 
क सूची, रा यसूची व समवत  सूची दे यात आली असून, क सरकार व घटकरा यसरकार यां या 
अिधकार े ािवषयी प  कर यात आले आह.े भारतीय संघरा य िवक ा मक वृ ीतून िनमाण 
झालेल ेआह.े या संघरा यात क सरकारला जादा अिधकार ावेत ही अपे ा असते ह ेगृिहत ध न 
भारतीय संघरा याकड े व क रा य संबंधाकड े पािहल े जाते. हणूनच क  सरकार मजबूत 
कर यासाठी शेषािधकार क ाकड ेदे यात आले आहते. क सरकारकड ेक  सुिचत जे िवषय दे यात 
आल ेआहते ते अ यंत मह वाचे आहते यामुळे भारतीय संघरा यात क  सरकारचे वच व िनमाण 
झाले रा यांना कमी अिधकार दे यात आल े आहते. भारतीय संघरा यात क  सरकार व 
रा यसरकारम ये कायदिेवषयक संबंध, शास कय संबंध व आ थक संबंधाची िवभागणी केली 
आह.े दशेातील त कालीन आ थक, सामािजक, राज कय व ऐितहासीक परीि थतीचा िवचार क न 
अिधकाराचे िवभाजन कर यात आल ेआह.े क  शासन व रा यशासने यां यातील संतुलन अबािधत 
राह यावरच संघरा याचे भिवत  अवलंबून असते. भारतीय संघरा याम ये सन 1967 पयत ह े
संतुलन अबािधत रािह याचे दसून येते परंतू आज ते िबघडलेल े दसून येते. कारण सन 1967 पयत 
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ते क ात आिण रा यात ामु याने काँ ेस  प ाचीच सरकारे अस यामुळे क  आिण रा य 
संबंधाचा फारसा िवचार झाला नाही क  रा य संबंध िबघडलेल े दसून येत न हते परंतू, 1967 
नंतर मा  अनेक घटकरा यात िबगर कॉ ेसची हणजेच िवरोधी प ाची सरकारे अ ती वात आली 
यामुळे घटना मक बाबीिवषयक क  आिण घटक रा य सरकारमधील तणाव वाढू लागला या 

तणावाची काही कारणे पुढील माणे सांगता येतील. 
1.1.1.1. रा यपालाचीरा यपालाचीरा यपालाचीरा यपालाची    िनयुिनयुिनयुिनयु     आिणआिणआिणआिण    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका::::----    

भारतीय संघरा यशासण प दतीम ये घटकरा यात रा यपालाची भूिमका अितशय 
मह वाची आह.े परंतू रा यपालाची िनयु  आिण कायप दती हा एक क  रा यसंबंधातील 
वादाचा िवषय बनलेला आह.े आतापयत रा यपाला या झाले या नेमणूका पािह यावर अस े दसून 
येते क , घटकरा यात रा यापालाची नेमणूक करते वेळेस या घटकरा या या मु यमं याला  
िवचारात घेतल ेजात नाही, क सरकार मधील कवा स ाधारी प ातील व र  नेते जर िनवडूक त 
हारल ेतर यांचे राजक य पुनवसन कर यासाठी अशा हारले या ि ची िनवड रा यपाल पदी 
केली जाते. यामुळे अस ेरा यपाल घटकरा यात घटना मक मुख हणून कामकाज पाहत असतांना 
यांची भूिमका ही िन:प पाती व तट थ राहत नाही. रा यपाला या नेमणूक ची प दती, 

रा यपालाचे क ाशी असलले े संबंध, रा यपालाकडून के या जाणा या मु यमं या या नेमणूका 
आिण रा यिविधमंडळाने पा रत केले या काय ावर रा यपालाने वा री करणे या चार 

ाव न क  आिण रा यसरकार मधील वाद वाढत चालला आह.े रा यपालाची भूिमका ही 
क ेस सरकार पासून ते भाजपा सरकार पयत आनेक वेळा वाद त राहीली आह.े याचे काही 
उदाहरणे सांगावयाची झाली तर सन 1982 म ये ह रयानाचे रा यपाल जे.डी.तपासे, सन 1983 
म ये आं पदशेचे रा यपाल ीरामलाल 1983 म ये क मीरचे रा यपाल जगमोहन, सन 1986 
म ये कणाटकचे मु यमं ी ी.के.वकट सुभै या सन 2016 म ये अ णाचल दशेचे  रा यपाल 
योती साद राजखोवा सन 2016 म ये उ राखंडचे रा यपाल कृ णकांत पॉल 2017 म ये 

गोवाचे रा यपाल मृदलुा िस हा व मिणपूर या रा यपाल नजमा हमेतु ला. सन 2018 म ये 
कनाटकचे रा यपाल वजूभाईवाला व ज मूका मीरचे रा यपाल स यपाल मिलक सन 2019 म ये 
महारा ाचे रा यपाल भगत सह को यारी यांची भूिमका ही वाद त व क रा यसंबंधातील 
तणाव वाढवणारी ठर याची दसून येते. हणून सोनी सोराबजी यांचे हणणे खरेच आह े क , 
रा यपाल पदाचा जेवढा हास आिण अवमू यन झाले तेवढे दसु या कोण याही संिवधािनक सं थचेे 
झाले नाही. रा यपालाचा दजा आज क  सरकारचा नौकर, क ाचा हरे, क ाचा एजट समजल े
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याहीपे ा ददुव ही बाब हणजे रा यपालही वत:ला क ाचा दास कवा नौकर समजून यां या 
आदशेाने यां या इशा यावर काम करतात. यामुळे आनेक रा यपालानी घटकरा या या 
राजकारणात ह त ेप कर याचा य  केला यामुळे क रा यसंबंध िबघडत चालल ेआह.े 
2.2.2.2. कलमकलमकलमकलम    356 356 356 356 चाचाचाचा    दु पयोगदु पयोगदु पयोगदु पयोग::::----    

क रा य संबंधाम ये तणाव िनमाण करणा या कारणाम ये कलम 356 चा उ लखे करावा 
लागतो. कारण वातं यानंतर या कलमा व न अनेक वेळा क  रा यात संघष िनमाण झाला. 
िवशेषत: 1967 नंतर घटकरा यात कॉ ेस ित र  प ाचे सरकारे अनेक घटकरा यात 
अ ती वात आल.े यापैक  क ात असणा या काँ ेस सरकारने िबगर कॉ ेसी घटक रा यात या 
कलमाचा वापर क न स ा आप या (क ाचा) हातात घेतली होती. 1967 या िनवडणूक त 
पंजाब, ह रयाणा, िबहार, ओ रसा, पि म बंगाल, बंगाल, म ास आिण केरळ या रा यात िबगर 
कॉ ेसी सरकार स ेवर आ यानंतर क रा य संबंधात तणाव िनमाण झाल े व या तनावाचे 
प रणाम कलम 356 लाव यापयत पोहचल े होते. सन 1957 ते 2002 या काळात 356 या 
कलमाखाली वेगवेगळया घटकरा यात जवळजवळ 140 वेळा आिणबाणी घोिषत कर यात आली 
आह.े कॉ ेसने 356 चा वापर कर याची जी परंपरा िनमाण केल ेती येक सरकारणे पाळ याचे 
दसून येते. क ाम ये सरकार बदललेक  िवरोधी प ा या घटकरा यसरकारांना बरखा त 

कर यासाठी कलम 356 चा वापर कर यात येत अस यामुळे क  आिण रा य यां यातील संघष 
आनखी ती  होत चालला आह.े हणूनच सरकारीया आयोगाने (1988) म ये कलम 356 चा 
राजक य कारणासाठी गैरवापर होत अस याचे नमुद क न यावर काही उपाय सुचिवल ेहोते पण 
आजही यां या सव िशफारश ची अमलबजावणी होऊ शकली नाही. 
3.3.3.3. अिखलअिखलअिखलअिखल    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    सवेासवेासवेासवेा    वववव    सं थाचासं थाचासं थाचासं थाचा    गरैवापरगरैवापरगरैवापरगरैवापर::::----    

अखील भारतीय सेवा व सं था या मा यमातुन I.A.S.,I.P.S.,E.D.,CBI,NCB,IB या 
सं था िनमाण कर यात आ या परंतू आज या सं था संघरा यात तणाव िनमाण कर यास 
कारणीभूत ठर या आहते. या सवाची िन मती, िनयु  व िनयं ण सव वी क शासना या अिधन 
अस यामुळे या या माफत क  घटकरा यावर दबाव आणते. आलीकड या काळात या सं थाचा 
अितरेक  वापर होतांना दसतो. स या महारा ातील महािवकास आघाडी सरकारमधील आमदार 
व मं यांना फोड यासाठी व आप याबाजूला वळव यासाठी या सं था या मोठया माणात 
हतुेपुर सर वापर होत अस याची जाहीर टका रा याचे अनेक नेते व मं ी करतांना दसतात. 
यामुळे क  सरकार व रा यसरकारमधील संबंध िबघडलले े दसते हया सम येवर आनेकवेळा 
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िवचार िविनमय झाले. राजम ार सिमतीने अशी िशफारस केली क  अखील भारतीय लोकसेवा ही 
रा यवार उभा न यांची भरती व िनयं ण यांचे अिधकार रा यांना असावेत. 
4.4.4.4. क ीयक ीयक ीयक ीय    सरं णदलाचासरं णदलाचासरं णदलाचासरं णदलाचा    वापरवापरवापरवापर::::----    

कायदा व सु व थाचे कारण पुढे क न रा याची परवानगी न घेता क सरकार रा यात 
राखीव पोलीस दल, सीमा सुर ा दल, औ ोिगक सुर ा इ यादी क ीय संर ण दलांची नेमणूक 
करते. हणजेच या मा यमातूनही क  सरकार घटक रा यावर आपल ेवच व वाढिव यासाठी या 
दृ ीने य  करीत असते. यामुळे क रा य संबंधाम ये तणाव िनमाण होतांना दसून येते. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----    

संघरा यात क  व रा यात आ थक, सामािजक आिण राजक य व थते सम वय, सहकाय 
असल ेतरच संघरा याचे यश अवलंबून असते. परंतू गे या 75 वषाचा िवचार केला तर क रा य 
संबंध सलो याचे, सहकायाचे हो याऐवजी यां यात तणाव व संघष िनमाण झालेल े दसतात. 
क ाने वेळोवेळी रा यां या राजकारणात ह त ेप के यामूळे रा याचे अिधकार संपू ात आणून 
यांची वायत ा धो यात आणली आह.े यामुळे क  सरकार व रा यसरकार यां यात ताण-

तणाव, संघष व मतभेद िनमाण झालेल े आहते. व या संघषावर उपाययोजना कर यासाठी 
राजम ार सिमती वण सग सिमती सरका रया आयोग, या.मदन मोहन पुंछी आयोगाची िन मती 
केली गेली. या सिमतीने आनेक िशफासशी मांडून क -रा य संबंध सुधार याचा स ला सरकाला 
दला आह.े परंतू या आयोगाने सांिगतले या िशफारशी थेट पूणत: अमलबजावणी कोण याही 

सरकारने केली नाही जोपयत क  आिण रा यात सम वयाचे संबंध थािपत होणार नाहीत तो 
पयत भारतात िनकोप संघरा य अ ती वात येणार नाही. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    
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कककक     ----    रा यरा यरा यरा य    सघंषाचीसघंषाचीसघंषाचीसघंषाची    कारणेकारणेकारणेकारणे    वववव    उपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजना    
        

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . नवनाथनवनाथनवनाथनवनाथ    गो वदरावगो वदरावगो वदरावगो वदराव    अड कनेअड कनेअड कनेअड कने    
सहयोगी ा यापक व रा यशा  िवभाग मुख 

कै. बाबासाहबे दशेमुख गोरठेकर महािव ालय, उमरी ता. उमरी िज हा नांदडे 431807 
 

वातं य ा ीनंतर आपण संघरा य व एका म शासन यांचे िम ण असलेली शासन व था 
वीकार याचे दसून येते संघरा य शासन प तीत एक क  शासन व इतर घटक रा य शासन 

असतात. या दो ही शासनात अिधकारांचे वाटप झालेल ेअसते.  सु वातीपासूनच क -रा य संबंध 
वाद िववादाचा िवषय बनलेला आह.े कारण रा याला जा तीचे अिधकार कवा वाय ता हवी 
असते तर रा यांना वाय ता दणेे ह ेएका म शासनाला परवडणारे नसते यातूनच ांतवाद कवा 

ादिेशकतावाद ही संकुिचत वृ ी पुढे आलेली दसून येते यामुळेच रा ीय एका मतेला धोका 
िनमाण झालेला दसून येतो, यामुळे क -रा य यां यातील संघष सोडून रा ीय एका मता अिधक 
मजबूत करणे ह ेएक आप यासमोरील मोठे आ हान आह.े 

सु वातीपासूनच क -रा य संघषाचा  िनमाण झाला असला तरी 1967 नंतर हा  
कषाने समोर येऊ लागला कारण 1967 पयत क  व घटक रा यात एकाच राजक य प ाचे 
हणजेच काँ ेसचे शासन होते परंतु 1967 नंतर मा  क ात काँ ेस प ाचे सरकार इतर अनेक 

रा यात िबगर काँ ेस ते सरकार िनमाण झाल,े यामुळे क  रा य संबंध अिधकच िबघडून संघषाचे 
वातावरण तयार झा याचे दसून येते. 
क -रा य संबंधाचे व प : 
क -रा य संबंधांचे व प आपणास पुढील माणे प  करता येते. 
1.1.1.1. कककक ----रा यरा यरा यरा य    कायदेिवषयककायदेिवषयककायदेिवषयककायदेिवषयक    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं::::    

संिवधानानुसार क -रा य यां यातील अिधकारांचे वाटप पुढील माण ेझा याचे दसून येते.  
एक) क  सूची दोन) रा य सूची तीन) समवत  सूची चार) शेषािधकार क ाकड.े अशा प तीने 
अिधकाराचे वाटप करताना घटना त ांनी क  सुचीत 99 िवषय समािव  केलेल ेआहते. पूव  ह े97 
िवषय होते तर दसु या भागात रा य सूची म ये 61 िवषय समािव  केलेल ेआहते. पूव  ह ेिवषय 
66 होते ितस या भागात समवत  सूची म ये 52 िवषय समािव  केलले ेआहते पूव  ह े47 िवषय 
होते. 
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क  सूचीतील िवषयांवर कायदा कर याचा अिधकार क  सरकारला असले तर रा य 
सूचीतील िवषयांवर कायदा कर याचा अिधकार रा य सरकारांना अस े समवत  सूचीतील 
िवषयांवर कायदा कर याचा अिधकार दो ही सरकारला असले, आिण उव रत सव अिधकार 
याची या तीनही सूचीम ये न द नाही असे सव अिधकार क  सरकारकड े असतील अस े नमूद 

कर यात आल ेआह.े समवत  सूचीतील िवषयावर क  सरकार आिण घटक रा य सरकार एकाच 
वेळी कायदा केला असले आिण घटक रा याचा कायदा क  सरकार या काय ािव  जात असेल 
तर क  सरकारचा कायदा माण मानला जातो आिण घटक रा य सरकारचा कायदा रदद् मान या 
जातो. तसेच घटने या 356 ा कलमानुसार जर एखा ा घटक रा यात घटना मक पेच संग 
िनमाण झाला असेल आिण शासन चालिवणे अश य झाल े असले अशावेळी रा यपालांनी 
रा पत कड ेिशफारस के यानंतर संबंिधत घटक रा यात रा पती राजवट लागू करतात. अशावेळी 
रा याची सव काय, स ा कवा सव ह  क ाकड ेसोपिवल ेजातात हणजेच हणजेच या काळात 
रा य सूचीतील सव िवषयांवर कायदा कर याचा अिधकार फ  आिण फ  क  सरकारलाच 
असतो. याव न अस ेल ात येते क  क  सरकारच बळ व शि शाली आह ेआपण इं लंड माणे 
एका म शासन प तीकड ेझुकते माप द याचे दसून येते. 
2.2.2.2.कककक ----रा यरा यरा यरा य    शासक यशासक यशासक यशासक य    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं: : : :     

क  आिण रा य सरकार यां यातील शासक य संबंधाबाबत अशी तरतूद कर यात आली 
आह ेक , क ीय कायदे मंडळाने केले या काय ांची अंमलबजावणी क  शासन करेल आिण रा य 
िविधमंडळाने केले या काय ांची अंमलबजावणी रा य सरकार करेल. यामुळे शासक य संबंधात 
फारसा िबघाड हो याचा  िनमाण होत नाही अस े दसून येते. भारतीय संिवधानातील कलम 
256 ते 263 म ये शासक य संबंधांची चचा कर यात आलेली आह.े या नुसार कलम 256 म ये 
प  कर यात आल ेआह ेक  येक रा याची शासक य स ा अशी चालवावी क , जी नेहमी क  

सरकारला अनुकूल असले, तसेच क  सरकार या अिधकाराला बाधा येणार नाही या उ ेशाने क  
शासन रा यांना आदशे दऊे शकते. यामुळे शासक य संबंधा बाबतीतही क  शासनच अिधक 
शि शाली व बळ अस याचे दसून येते. तसेच रा ीय महामाग, रे व े माग यां या र णाची 
जबाबदारी रा याकड े दे याची तरतूद कर यात आली आह.े यासाठी काही खच क  सरकार 
रा यांना दते असते. कलम 258 म ये असे नमूद कर यात आल ेआह ेक , रा पती रा य सरकार या 
संमतीने या घटकरा य सरकारकड ेक ाची काही स ा द  क  शकते. ही स ा कतपत द  
करावी ह ेठरिव याचा अिधकार दखेील क  सरकारलाच आह.े तसेच कलम 263 म ये असे प  
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कर यात आले आह े क , रा या रा यात यो य तो सम वय िनमाण कर यासाठी क  सरकारला 
आव यक ते अिधकार वापरता येतील. जर रा पत ची अशी खा ी झाली क  दोन रा यातील 
संघषाची चौकशी करणे अथवा स ला दणेे आव यक आह,े अशा वेळी अशा सूचना रा पती क ाला 
दऊे शकते. यानुसार क  शासन संबंिधत घटक रा यांना मागदशन, सचूना कवा आव यक ते 
कारवाई क  शकते. येथे दखेील 365 कलमानुसार घटक रा यांनी क  शासना या आदशेाचे पालन 
करावे अ यथा रा पती 356 ा कलमानुसार संबंिधत घटक रा याचे शासन काय वतःकडे घऊे 
शकतात. रा य कायद ेमंडळाचे अिधकार संसदकेड ेदऊे शकतात. तसेच एखादे िविश  काम क  
शासनाकड े दऊे शकतात. रा यपाल ह े एखा ा घटक रा याचे मुख असल े तरी यांची नेमणूक 
रा पती तफ केली जाते रा यपालास घटना मक मुख हणून काही विववेकाधीन अिधकार ा  
झालेल ेआहते. या अिधकाराचा वापर रा यपाल क ा या िहता या दिृ कोनातूनच करीत असतात. 
आणीबाणी या काळात दखेील घटक रा या या शासक य अिधकारावर आ मण होते. रा याचे 

शासक य अिधकार जवळजवळ न  होतात. रा या या सव अिधकारावर क ाची स ा िनमाण 
होते. घटक रा यातील आयएएस अिधकारी दखेील क ाचे ितिनधी हणूनच संबंिधत घटक 
रा यात काम पाहत असतात. क ाकडूनच यांची नेमणूक होत अस यामळेु यां या बद या बढ या 
क  सरकार याच हाती अस यामुळे ते क ा या आदशेाचे पालन करतात. याचा अथ क ाचे रा य 

शासनावर वच व िनमाण होते. यािशवाय सघं रा यातील सवच मह वा या नेमणुका क  
सरकार तफ होतात यामुळे क ाला रा या या शासनात ह त ेप करता येतो. व वच व थापन 
करता येते. यािशवाय क  रा य शासक य संबंधांम ये आणखी एक घटक मह वाचा आह े तो 
हणजे आप या दशेात एकेरी याय व था िनमाण कर यात आलेली आह े यातून क  व रा य 

यां यात संघष िनमाण होत नाही तर सम वय िनमाण होतो ह े दखेील येथ े अधोरेिखत करावे 
लागेल. 

वरील घटकांचा एकि त िवचार के यानंतर अस े प  होते क  कायदिेवषयक संबंधा 
माणेच शासक य संबंधा बाबतीतही क  सरकारच रा य सरकार पे ा अिधक बलशाली आह े

इतकेच न ह ेतर क  सरकार रा य सरकार या कारभारात सतत ह त ेप क  शकते अस े दसून 
येते. 
3.3.3.3.कककक ----रा यरा यरा यरा य    आ थकआ थकआ थकआ थक    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं::::    

क  आिण घटक रा याचे शासन वि थत चालावेत यां याम ये सहकाय व सम वय 
िनमाण हो यासाठी या या रा यांना आपापली जबाबदारी पार पाड यासाठी यो य आ थक 
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प रि थती असणे आव यक असते. यासाठीच रा यांना आ थक वयंपूणता असणे आव यक असते. 
यानुसार क  आिण घटक रा या या उ प ा या काया या मयादा ठरवून दणेे तसेच एकाच 
िवषयावर क  आिण घटक रा यांना कर आकार याचा ह  दणेे या बाबी मह वा या असतात. 
यानुसार क  सरकारचे उ प ाचे घटक व घटक रा या या उ प ाचे घटक कोण कोणते आहते ते 
पाहणे आव यक ठरते. क  सरकार या उ प ात आयात िनयात कर, या आिण सं थां या 
भांडवलावरील कर, शेती ित र  उ पादनावरील कर, मादक पदाथावरील अबकारी कर, रे वे 

वासी व इतर मालावरील कर, वतप  यां या खरेदी-िव  वरील कर, जािहराती रे वे, िवमान, 
डाक इ यादी या उ पादनावरील कर क  सरकारला िमळते. 

घटक रा या या उ प ात शेत सारा, शेती या उ प ावर कर, शेतीचा वारसा संबंिधत कर, 
जिमनी खरेदी िव  वरील कर, खाणी वरील कर, भारतीय औषध, ापार, मनोरंजन इ यादी कर 
घटक रा यांना िमळतील. संिवधानानुसार उ प ाचे वेगवेगळे चार भाग पाड यात आलेल ेआहते 
यानुसार उ प ाचे वाटप कर यात येते. एक) अस े कर जे क ा ारे आकारल े जातात परंतु 

रा यातफ जमा केल ेजातात. आिण याचा वापर रा य करीत असते. दोन) अस ेकर जे क  सरकार 
आकारते आिण वसलुी करते परंतु िमळणारे उ प  रा यांना दल ेजाते. तीन) अस ेकर जे क ातफ 
आकारल े जाते आिण जमाही केल े जाते, परंतु ती र म क  आिण क शािसत दशेांना दऊेन 
उरललेी र म रा यांना वाटून दली जाते. चार) अस ेकर जे क ा ारे आकारल ेजाते वसूलही केल े
जाते आिण यातून िमळणारे उ प  क  आिण रा यांना वाटून दले जाते. यािशवाय क  आिण 
रा य यां याम ये कामाची वाटणी झालेली असली तरी उव रत जी कामे आहते ती क  सरकारने 
करावी अशी तरतूद कर यात आलेली आह.े आ थक बाबतीतही न ाने लाव यात येणारे कर क  
ठरवेल आिण क  वसूल करेल अशी तरतूद आह.े हणजेच याबाबतीत क ा या आ थक अिधकारात 
वाढ झालेली दसून येते. 

संिवधानातील कलम 354 नुसार दशेात आणीबाणीची प रि थती िनमाण झा यास 
रा पतीने आदशे दला तर रा यांना क ाकडून िमळणारे सव आ थक मदत बंद केल ेजातील. अशा 
वेळी फ  रा य सूचीतील िवषयांवरील िमळणा या करावरच रा यांना अवलंबून राहावे लागते. 
आ थक आणीबाणी नुसार दशेात रा यातील यायाधीशासह सव शासक य नोकरां या पगारात 
कपात केली जाते. रा यातील सव आ थक िवधेयकांना रा पती या मा यतेसाठी पाठिवले जाते. 
हणजेच आ थक े ातही क  शासनच अिधक बळ अस याचे दसून येते. 

क -रा य संबंध िबघड याची कारणे: 
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क -रा य संबंध िबघड यासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहते यापैक  काही मु य घटकांचा 
उ लखे इथे क यात. 

1. संिवधानातील काही कलम े क -रा य संघष िनमाण करणारी आहते उदाहरणाथ कलम 
356, 362, 254, 252 वगैरे. 

2. रा पत ची रा या ित असणारी भूिमका हीदखेील क -रा य संघष िनमाण करणारी आहते. 
3. रा यपालांचे रा या ित असणारे धोरणही क  रा य संघषाचे एक कारण आह.े कारण 

रा यपाल ह ेक ाचा एजंट हणून कामकाज पाहत असतात. 
4. िनयोजन आयोगाची कायप ती हीदखेील क  राज्य संघषाचे एक कारण अस याचे दसून 

येते. कारण िनयोजन आयोगात घटक रा याचा ितिनधी नसतो. 
5. मु यमं यांची िनवड हा दखेील क  रा य संघषाचे एक कारण आह.े कारण स ाधारी 

प ाचा नेता मु यमं ी बनला पािहजे परंतु य ाम ये मु यमं ी िनवडताना कदर् 
सरकारचा दबाव दसून येतो. 

6. क ात एका प ाचे सरकार व घटक रा यात एका प ाचे सरकार असेल तर क -रा य संबंध 
अिधकच िबघड याचे दसून येतात. 

कककक ----रा यरा यरा यरा य    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    सधुार यासाठीसधुार यासाठीसधुार यासाठीसधुार यासाठी    उपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजना::::    
क -रा य यां यातील सबंंध सुधारावेत यासाठी वेगवेग या कालखंडात घटक रा य कडून 

वेगवेग या सिम यांचे गठन कर यात आलेल ेआह.े या सिम यांचा व यांनी केले या िशफारश चा 
थोड यात आढावा पुढील माणे घेता येईल. 
राजम ारराजम ारराजम ारराजम ार    सिमतीसिमतीसिमतीसिमती::::  

तािमळनाडू सरकारने 1969 म ये ीराजम ार या िनवृ  यायाधीशां या अ य तेखाली 
एक ि सद यीय सिमती नेमली. या सिमतीने क -रा य संबंध सुधार यासाठी काही सूचना के या 
यापैक  काही ठळक सूचना पुढील माणे आहते. 

अ) घटक रा य कायालयातील वहार ांतीय भाषेतून चालावेत. 
आ) एक आंतररा ीय मंडळ िनमाण क न यात सरं ण आिण पररा  वहार सोडून इतर 

िवषयांची चचा हावी. 
इ) घटक रा या या आ थक उ प ाचे ोत वाढिव यात यावेत. 
ई) रा यसभेवर घटकरा यांना समान ितिनिध व दे यात यावे. 
उ) संिवधानातील कलम 356 र  कर यात यावे. 
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1. पंजाब या काही सूचना: पंजाबम ये अकाली दल प ा ारा क  रा यात तणाव कमी 
कर यासाठी 1973 म ये एक ठराव संमत केला यालाच आनंदपुर साहबे ठराव अस े
हणतात. या ठरावात संर ण, पररा ीय संबंध, संसूचन, चलन व था या गो ी फ  

क ा या अिधकार क ेत असा ात बाक या सव बाबी रा य सरकारां या अिधकारात 
असा ात अस े प  सुचिवले होते. 

2. पि म बंगाल सरकार या सूचना: पि म बंगाल म ये सा यवादी प  स ेवर असताना 
1977 म ये क  सरकारला क  रा य संबंध सुधार यासाठी काही सचूना के या आहते 
यापैक  काही मह वा या सूचना अशा आहते. 

अ) पररा  धोरण, संर ण, चलन व था, वाहतूक व था इ यादी अिधकार क ाकड े
असावेत.  बाक  सव रा यांकड े दल ेजावेत. 

आ) संिवधानातील कलम 356 357 आिण 360 र  करावीत. 
इ) एकूण उ प ापैक  75 ट े  र म ह ेघटक रा यांना दे यात यावी. 
ई) रा यसभलेा ही लोकसभ ेसारखेच अिधकार दे यात यावेत. 
3. सरका रया आयोगा या िशफारशी: 1983 म ये त कालीन क  सरकारने यायमूत  आर. 

एस. सरका रया यां या अ य तेखाली एक ि सद यीय आयोग नेम यात आल.े या 
आयोगाचे काय क -रा य संबंध कस े सुधारता येतील ह े ठरिव यात आल.े या आयोगाने 
आपला अहवाल 1987 ला सादर केला. या अहवालातील काही मह वपूण सूचना पुढील 

माणे सांगता येतील. 
अ) रा यपालांची नेमणूक करताना संबंिधत रा यातील मु यमं यांना िव ासात यावे. 
आ) संिवधानातील कलम 256, 356, 257 इ याद चा वापर क ाने जपून करावा. 
इ) आंतररा य सिमती थापन करावी. 
ई) िनयोजन प तीत बदल करावेत. 
उ) रा य सरकार या िवधेयकांवर रा पत नी सहानुभूतीने िवचार करावा. 
4. पंुछी आयोग: 2007 म ये यायमूत  मदन मोहन पंुछी यां या अ य तेखाली एका 

आयोगाची थापना कर यात आली या आयोगाने काही िशफारशी केले या आहते. 
अ) क  आिण रा य यांचे थान जबाबदारी आिण अिधकार े  संघष हसाचार 

सोडिव यासाठी पर परांना पूरक असावेत. 
आ) पंधरा ते वीस वष चालणारे मोठे क पात क -रा य यांची भूिमका पर परांना पूरक 
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असावी. 
इ) थािनक वरा य सं था यांना चालना दणेा या योजनां या अंमलबजावणी बाबतीत क  

रा याची भूिमका पर परांना पूरक असावी. 
ई) मागासले या रा यां या बाबतीत क ाचे धोरण आिण भूिमका रा यांना पूरक असावी. 
उ) रा याचे आ थक परावलिंब व दरू कर यासाठी िव  आयोगाने सुचिवले या सूचनांचे क ाने 

पालन करावे. 
वरील माणे वेगवेग या सिम यांनी केले या सूचनांपैक  1 ते 2 सूचनांचेच पालन कवा 

अंमलबजावणी क  सरकारने के याचे दसून येते. एकंदरीत पाहता अस ेल ात येते क  क -रा य 
संबंध सुधार यासाठी वेगवेग या आयोगाने केले या सूचनां या बाबतीत क ाने गांभीयाने िवचार 
केललेा दसून येत नाही. वातं य ा ीनंतर भारताने एका म आिण संघा मक शासन प तीचे िम  
व प वीकारताना एका म प तीकड े झुकते माप घेतलेल े दसून येते. यानुसार क  शासनाला 

जा तीचे अिधकार दलेल े दसून येतात. ह ेआव यकही होते कारण िविवधतेने नटले या आप या 
दशेात क  सरकार अिधक मजबूत करणे ही काळाचीच गरज होती यामुळे घटनाकृ यांनी क  
सरकारला अिधक भावशाली बनिव याचे दसून येते.  
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    सचूीसचूीसचूीसचूी::::    

1. सुधाकर जोशी, भारतीय शासन आिण राजकारण, िव ा बु स पि लकेशन, औरंगपरुा, औरंगाबाद 2012. 

2. राजशेखर सोलापुरे व डी. एच. मेह े, भारतीय शासन आिण राजकारण, अ ण काशन, लातूर, 2009. 

3. टी.वी. अिहरे, राजे री देशपांडे व र.म. वराडकर, रा यशा ाचे व प, यचममु िव ापीठ नािशक, 2002. 

4. महारा  टाई स, दनांक 12/07/1977. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – XLII                  SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 34 

रा यपालाचीरा यपालाचीरा यपालाचीरा यपालाची    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    
ाााा. . . . राजराजराजराज     बनसोडेबनसोडेबनसोडेबनसोडे    

डॉडॉडॉडॉ. . . . युययुुयु. . . . जेजजेेजे. . . . कुलकणकुलकणकुलकणकुलकण     
तावनातावनातावनातावना    ::::----        

रा यपाल हा घटकरा याचा कायकारी मुख असून रा याचा संपूण कारभार या या 
नावाने चालतो. भारतात येक घटक रा यासाठी एक रा यपाल असतो, कांही वेळा दोन कवा 
अिधक रा यासाठी रा यपाल हणून एकाची िनयु  केली जाते. य ात रा यपाल हा 
रा पती माणेच नामधारी मुख असतो. परंतू रा याची खरी सरता ही य ात मु यमं ी व 
मं ीमंडळ यांना असते. अस े असल े तरी रा याचा घटना मक मुख हणून रा यपाल आपली 
भूिमका बाजवेल. रा या या कारभारसाठी रा यपाल मं ीमंडळाचा स ला घेणे आव यक आह.े 

भारताने संघरा य प दतीचा वीकार केला अस यामुळे क  व रा याम ये अिधकाराचे 
वाटप कर यात आले. क शासनाची जबाबदारी रा पतीकड ेतर घटक रा यशासनाची जबाबदारी 
रा यपालाकड ेसोपिवली आह.े यामुळे भारतीय रा यघटने या सहा ा भागातील कलम 152 ते 
238 अंतगत घटकरा यासाठी कांही तरतुदी कर यात आ या आहते. रा यघटनेतील कलम 154 
नुसार रा यानी कायकारी स ा रा यपालांकड े असते यामुळे येक रा यासाठी एक रा यपाल 
असतो, यामुळे रा यपाल घटकरा याचा घटना मक शासन मुख हणून ओळखला जातो. हणून 
रा यपालाचे पद अ यंत मह वाचे आह.े 
रचनारचनारचनारचना    ::::----        
पा तापा तापा तापा ता    ::::----     
1½ रा यपाल हो यासाठी ती  भारताची नाग रक असावी. 
2½ रा यपालासाठी वयाची 35 वष पूण असावीत. 
3½ ती  कायदमेंडळा या कोण याही गृहाची सद य नसावी अशा सभासदाची रा यपाल 

पदी िनयु  केली जाते. 
4½ रा यपालाची नेमणूक भारताचा रा पती करीत असतो. 

कायकालकायकालकायकालकायकाल    ::::----    रा यपालाचा कायकाल हा 5 वषाचा असतो. रा पीची इ छा अस ेपयत तो आप या 
पदावर राहतो. रा यपाल वत: आप या पदाचा राजीनामा दवूे शकतो. रा पतीला वाटल े तर 
रा यपालाला 5 वष संपल ेतरी रा यपाल पदी िनयु  रा पती करीत असतात. 
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आकि मत कारणामुळे ह े पद रकाम े झा यास उ  यायालयाचा यायाधीश या पदाचा 
कारभार सांभाळतो. 
शपथिवधीशपथिवधीशपथिवधीशपथिवधी    ::::----    रा यपालाला अिधकार पदावर िनयु  करत असताना उ  यायालया या मु य 
यायाधीशासमोर आप या कायाशी एकिन  रा न काय करीन अशी शपथ यावी लागते. 

रा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचे    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    वववव    कायकायकायकाय    ::::----     
रा यपाल रा य कायकारी मंडळाचा घटना मक शासन मुख आह.े घटना मक शासन मुख 

या ना याने रा यपालाला पुढील माणे अिधकार ा  झाले आहते. 
1½1½1½1½ शासनशासनशासनशासन    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::----    रा यपालाला घटना मक मुख या ना याने कलम 154 मधील 

तरतूदीनुसार घटकरा याची सव कायकारी सरता रा यपालाला िमळालेली असते. रा याचा 
सव कारभार रा यपाला या नावाने चालतो. याला मु यमं ी यांची िनवड, शासनातील 
अिधकारी यां या नेमणूका, शासनावर दखेरेख, मं ी मंडळाची िनवड, रा य शासनाला 
मागदशन करणे, मं ी मडंळ बरखा त करणे, काय ाची अंमलबजावणी, शासनाची मािहती 
घेणे अशा अनेक व पाची काय रा यपालाला ा  झाल ेआहते.    

कायदेिवषयककायदेिवषयककायदेिवषयककायदेिवषयक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::----        
रा यपाल हा रा य िविधमंडळाचा सद य नसला तरी तो िविधमंडळाचा अिवभा य घटक 

आह.े या कायद ेिवषयक ापक व पात अिधकार ा  झाले.  
A)A)A)A) िवधयेकासिवधयेकासिवधयेकासिवधयेकास    समंतीसमंतीसमंतीसमंती    देणेदेणेदेणेदेणे    ::::----    रा यपाला या कायदिेवषयक अिधकारात िवधेयकाला संमती 

दे याचा अिधकार मह वाचा असतो. कायदमेंडळ असले या रा यात रा या या संदभात 
िवधानसभेने संमत केलले ेठराव रा यापाला या संमतीसाठी पाठवल ेजाते.    

B)B)B)B) िवधयेकिवधयेकिवधयेकिवधयेक    रोखनूरोखनूरोखनूरोखनू    ठेवणेठेवणेठेवणेठेवणे    ::::- रा य िविधमंडळाने समंत केलेल े िवधेयक रा यपाला या वा रीने 
काय ात पांतर होते. मह वपूण िवधेयक रा यपाल सहमतीसाठी पाठवू शकतो. जर 
रा यपालाला वाटले ह े िवधेयक जनते या िहताचे नाही असे िवधेयक रोखून धर याचा 
अिधकार रा यपालाला आह.े    

2½2½2½2½ अ यादशेअ यादशेअ यादशेअ यादशे    काढणेकाढणेकाढणेकाढणे    ::::----    िवधीमंडळाचे अिधवेशन सु  नसताना रा यपालाला अ यादशे काढ याचा 
अिधकार आह,े नंतर तो संसदचेे अिधवेशन चालू झा यास तो िवषय गृहासमोर ठेवला जातो व 
याला मंजूरी द यास याचे काय ात पांतर होते, तसेच िवधानसभा िवसज त करणे, 

अिभभाषण दणेे.    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – XLII                  SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 36 

3½3½3½3½ अथिवषयकअथिवषयकअथिवषयकअथिवषयक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::----    घटक रा याचा शासनाची वा तिवक जबाबदारी मं ीमंडळावर असते, 
मं ीमंडळाला शासन कामकाज कर यासाठी मो ा माणात िव  कवा पैसा आव यक 
असतो. रा यांचा संपूण कारभार रा यपालां या नावाने चालतो. यामुळे घटनेतील कमल 202 
नुसार रा यपालाला कांही आ थक अिधकार दल ेआहते.    

A)A)A)A) अदंाजप कअदंाजप कअदंाजप कअदंाजप क    ::::----    घटक रा यातील जमा र मेची परेषा दणेारे अंदाजप क आिण वा षक िव ीय 
िनवेदन रा यपाला या संमतीने िशफारशीने व िवधीमंडळासमोर मांडल ेजाते.    

B)B)B)B) सिंचतसिंचतसिंचतसिंचत    िनधीचािनधीचािनधीचािनधीचा    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::----    रा यातील मह वा या चे वेतन रा या या संिचत िनधीतून 
दले जाते. संिचत िनधी हा रा यपाला या नावे असतो, पैसा उपल ध क न दे याचा अिधकार 

रा यपालाला असतो.    
C)C)C)C) आकि मकआकि मकआकि मकआकि मक    िनधीवरिनधीवरिनधीवरिनधीवर    िनयं णिनयं णिनयं णिनयं ण    ::::----    रा या या आकि मक िनधीवर रा यपालाचे िनयं ण असते. या 

िनधीतून आकि मकपणे िनमाण झाले या सम येबरोबर पैसा खच केला जातो. हा पैसा उपल ध 
क न दे याचा अिधकार रा यपालाला असतो.    

4)4)4)4) यायिवषयकयायिवषयकयायिवषयकयायिवषयक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::----    घटकरा याचा सव  मुख हणून रा यपाल आह,े याला 
यायिवषयक अिधकार ा  झाले आहते. रा यापालाला य  यायदानाचा अिधकार नसला 

तरी याया या बाबतीत घटनेने कांही अिधकार दल ेआहते.    
A)A)A)A) यायािधशांनायायािधशांनायायािधशांनायायािधशांना    शपथशपथशपथशपथ    देणेदेणेदेणेदेणे    ::::----    उ  यायालया या यायािधशांची नेमणूक झा यानंतर पदभार 

द यापूव  रा यघटनेशी ामािणक रा न कत  पालनाची शपथ दते असतो. घटक रा याचा 
मुख या ना याने रा यपाल उ य यायालयातील सव यायिधशांना शपथ दते असतो.    

5)5)5)5) आणीबाणीचाआणीबाणीचाआणीबाणीचाआणीबाणीचा    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::----    रा यातील घटना मक शासन यं णा कोलमड यास रा यपाल तसा 
अहवाल रा पतीकड ेपाठवतो. रा यपाला या िशफारशीनुसार संबंधीत राजयात कलम 356 
अ वये रा पती आणीबाणी जारी क न घटक रा याची िवधानसभा बरखा त केली जाते. अ या 
आणीबाणी या काळात रा पती रा यपालाला रा याचा कारभार पाह याचे आदशे दतेो.    

6)6)6)6) विववकेाधीनविववकेाधीनविववकेाधीनविववकेाधीन    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::----    भारतीय रा यघटने या कलम 163 नुसार विववेकाधीन अिधकार 
रा यपालाला िमळाले आहते. रा यघटनेत विववेकाधीन अिधकाराचा प  उ लेख नाही, तरी 
पण रा यपाल रा यातील प रि थती ल ात घेवून आप या विववेकाधीन अिधकाराचा वापर 
करीत असतो. मं ीमंडळाचा स ला न घेता रा यपाल या अिधकाराचा वापर करतो.    

A)A)A)A) कायदाकायदाकायदाकायदा    वववव    सु व थचेासु व थचेासु व थचेासु व थचेा    अहवालअहवालअहवालअहवाल    मागिवणेमागिवणेमागिवणेमागिवणे    ::::----    रा यात कादया व सु व था राख याची 
जबाबदारी ही वा तिवक व पात मं ीमंडळाची आह.े जर कायदा व सु व था ठेव यात 
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मं ीमंडळ अपयशी ठर यास रा यपाल कायदा व सु व थेचा अहवाल मागवू शकतो, जरी 
नामधारी मुख असला तरी अहवाल मागिव याचा अिधकार रा यापालाला आह.े    

B)B)B)B) िवधयेकिवधयेकिवधयेकिवधयेक    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    करणेकरणेकरणेकरणे    ::::----    रा य िवधीमंडळाने संमत केले या िवधेयकाचे काय ात पांतर 
हो यासाठी रा यपालाची वा री आव यक असते. रा यासंबंधी िवधेयक संमत केल ेजाते. जर 
ते रा या या िहताचे नसेल तर ते िवधेयक रोखून धरल े जाते. ह े रोखून धर याचा अिधकार 
रा यपालाला आह.े    

C) िवधानसभािवधानसभािवधानसभािवधानसभा    िवसज तिवसज तिवसज तिवसज त    करणेकरणेकरणेकरणे    ––––    रा याचा शासक य मुख हणून िवधान सभा िवसज त 
कर याचा अिधकार रा यपालाला आह.े मं ीमंडळात वाद तंटे हवेेदावे याव न प रि थती 
िनमाण झा यास ते सरकार चालवणे श य नस यास ते िवसज त कर याचा अिधकार 
रा यपालाला आह.े 

7) इतरइतरइतरइतर    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार – रा यपालाला या अिधका याबरोबर इतर अिधकार ा ् झाले आहते. 
A) रा पतीसरा पतीसरा पतीसरा पतीस    अहवालअहवालअहवालअहवाल    पाठिवणेपाठिवणेपाठिवणेपाठिवण े – रा यपाल हा रा याचा शास कय मुख या ना याने याला 

रा या या प रि थतीचा आढाव घेवून रा याची प रि थती कशी आह े या संबंधी अहवाल 
रा पतीला पाठवतो. 

B) िव ापीठाचािव ापीठाचािव ापीठाचािव ापीठाचा    कुलपतीकुलपतीकुलपतीकुलपती    :- रा यपाल हा रा यतील असणारे सव िव ापीठे या यावर िनयं ण 
थापीत करावे लागते. तो िव ापीठाचा कुलपती हणून िव ापीठाचे कामकाज पाहतो. 

रा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचे    थानथानथानथान::::----    रा यपालाचे थान ह े रा याम ये वा तिवक व नामधारी मुख हणून 
आपली भूिमका बजावावी लागते. 
A)A)A)A) रा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचे    वा तिवकवा तिवकवा तिवकवा तिवक    थानथानथानथान    ::::----    रा यात कांही आणीबाणीचे संग कवा मं ीमंडळ चालवणे 

श य नसेल अ या वेळी वा तिवक मुख हणून रा यपालाला आप या अिधकाराचा वापर 
क न रा यातील प रि थती िनयं णाखाली आिण रा याचा कारभार रा यपालाला पहावा 
लागतो.    

B)B)B)B) नामधारीनामधारीनामधारीनामधारी    मखुमखुमखुमखु    ::::----    रा यपालाला घटना मक थानक दसुरी बाजू पहावी लागते. रा यपाल ह े
रा पती व क  शासन यांचे ितिनधी असतात. रा यात जातीय तणाव बजुमत नसणे या 
सारखी प रि थती िनमाण झा यास यावेळी रा यपाल वत: मज नुसार िनणय घेत असतो व 
रा याची प रि थती िनयं णाखाली आणली जाते यावेळी रा यपाल आपली घटना मक 
जबाबदारी पार पाडतो.    

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::----     
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रा यपाल पद अ यंत मह वाचे आह.े तो घटक रा याचा कायकारी मुख हणून 
रा यकारभारावर िनयं ण ठेवतो. रा यपाल नाममा  मुख आह े यामुळे यांचे सव अिधकार 
घटक मु यमं ी व मं ीमंडळ वापरतो. घटक रा या या कारभाराची जबाबदारी रा यपालाची 
असते. 
महारा ातमहारा ातमहारा ातमहारा ात    आतापयतआतापयतआतापयतआतापयत    जवळपासजवळपासजवळपासजवळपास    मारा ाचेमारा ाचेमारा ाचेमारा ाचे    पिहलेपिहलेपिहलेपिहले    रा यपालरा यपालरा यपालरा यपाल    ––––    ी. काश 10/12/1956 ते 
16/04/1962 यांचा कायकाल होता. आतापयत स या महारा ाचे स याचे रा यपाल भगत सग 
को यारी ह ेआहते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::----    

1) भारतीय रा यघटना – डॉ. वा. भा. पाटील 
2) भारतीय संिवधान शासन व राज कय या :- डॉ. बी. वाय. कुलकण  
3) भारतीय शासन आिण राजकारण :- डॉ. सुधाकर जोशी 
4) भारतीय रा यघटना, राजकारण आिण कायदे :- अिभजीत शदे 
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प ीय राजकारणप ीय राजकारणप ीय राजकारणप ीय राजकारण, , , , क ीय तपासयं णा आिण कक ीय तपासयं णा आिण कक ीय तपासयं णा आिण कक ीय तपासयं णा आिण क ----रारारारा य य य य 
सघंषसघंषसघंषसघंष    

 

डॉ. शद ेआर. डी.    
लोकमा य महािव ालय, सोनखेड 

तावना तावना तावना तावना ::::----        
भारतीय सघंरा याचे व प आिण याअंतगत असलले ेक  व घटक रा य यांतील संबंध हा 

भारतीय राजक य व थेतील अ यंत   िववादा पद असा भाग आह.े खंड ाय दशे आिण अनेका म 
समाज (Plural Society) या वा तवा या पा भूमीवर रा ीय एका मता आिण सहजीवन या 
उ ांना मुत व प ा  क न दे यासाठी भातीय घटनाकारांनी एका वैिश यपूण अशा 
संघरा याची िन मती केली. यामुळे सघंरा या या ढ िस दांता या िनकषांवर भारतीय सघंरा य 
काहीसे वेगळे वाटणे अथवा याब ल िववाद उ प  होणे वाभािवक आह.े 
 तथािप क -रा य संबंधा या अनुषंगाने उ प  झालले े िववादीत मु े सोडिव याची 
जबाबदारी घटनाकारांनी संघ यायालयाकड े सोपिवली आह.े यानुषंगाने संघ यायालयाने 

संगपर वे क  – रा य संबंधात उ वलले े पेच संग सोडिव याचा य  केला असला तरी यात 
संघ यायालयाला पूणा कत यश आले नाही. याचे कारण प ीय राजकारणात दडलेले आह े अस े
सकृत दशनी िनदशनास येते. हणून क  आिण रा या या सम वयातून क  आिण रा यांमधील 
िववाद सोडिव यासाठी आंतररा यीय प रषद, रा ीय एकता प रषद, रा ीय िवकास प रषद, 
िव  आयोग, योजना आयोग, आप ी व थापन ािधकरण वगैरे अनेक घटना मक आ थापनांची 
िन मती केली. यािशवाय क -रा य संबंधाचा सखोल अ यास कर यासाठी सरकारीया आयोग, 
पंुछी आयोगही नेम यात आल.े यां या सूचना व िशफारशीनुसार, क  –रा य संबंधा या दृ ीने 
अनेक मह वपूण कायद ेआिण मागदशक त वांची परेषा ही तयार कर यात आली तरीही क  – 
रा य संबंध सधुार याचे सुिच ह दसत नाही. अलीकडील प ीय राजकारणा या कणककश 
कोलाहलात तर क -रा य संबंध अिधकच िवकोपाला गेललेे दृ ी ेपास येते. याला ामु याने 
प ीय राजकारणाचा कंगोरा असला तरी यासाठी कर यात येणारा क ीय तपास यं णांचा  वापर 
अ यंत ददुवै  आह.े या  पा भूमीवर क -रा य संबंधाचा संि  व पात आढावा घेणे अ यंत 
आव यक आह.े 
प ीय राजकारणप ीय राजकारणप ीय राजकारणप ीय राजकारण, , , , क ीय तपास यं णा आिण क  रा य सघंष क ीय तपास यं णा आिण क  रा य सघंष क ीय तपास यं णा आिण क  रा य सघंष क ीय तपास यं णा आिण क  रा य सघंष ::::----    
 भारतीय संघरा य प दतीत जोपयत क  आिण रा य या दो ही ठकाणी एकाच प ाचे 
सरकार अि  त वात होते. तोपयत क  िव द रा य असा िववाद उ प  झाला नाही. यावर 
राजकारण पण झाले नाही. परंतू ज हापासून क ात आिण रा यात वेगवेगळया प ांचे सरकार 
स ा ढ हायला लागले. त हापासून क  िव द रा य असा संघष िनमाण हायला सु वात झाली. 
असा संघष िनमाण हो याचे मुळ कारण राजक य प ां या िवरोधी िवचारसरणीत (Ideologies) 
दडलेल ेआह.े आपाप या िवचारसरण या अंमलबजावणीसाठी स ा िमळिवणे ह े येक राजक य 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – XLII                  SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 40 

प ांचे मु य उ ी  असते. यामुळे येक राजक य प  आपल ेउ  पूण कर यासाठी ित पध  
राजक य प ां या िवचारसरणीला िवरोध करीत असते. 

भारतासार या संसदीय लोकशाही धान रा य व थेत िविवध नाग रकां या मतांमुळेच 
राजक य प ांना क ात आिण रा यात स ा िमळते. यामुळे भारतीय नाग रकांचे “मत” (Vote) 
िमळिव यासाठी राजक य प ांम ये राजकारण होत असते.  भाषावार रा य व था अंमलात 
आ यानंतर धम, भाषा, जाती आिण ांतीय सं कृती या आधारावर अनेक ादिेशक प  उदयाला 
आले  िन अशा ादिेशक प ांनी मग ांितक अि मतेचे राजकारण क न रा यात  स ा थापन 
के या. सन 1967 साली म ास ांतात िवड मु े  कळघम या ादिेशक प ाने रा यीय स चेा 
पिहला योग यश वी केला. यानंतर अनेक रा यात रा यीय स ा अि त वात आ या. तुत 
रा यीय स ा ा िवरोधी िवचारसरणी या व क ीय स लेा आ हान दणेा या अस यामुळे क  
सरकारने शेषािधकारचा (Residuary Power) गैरवापर क न रा यीय स ांची गळचेपी 
कर यास सु वात केली. िवशेष ह ेक , या येत क ीय तपास यं णांचा वापर एक ठेवणीतील 
राजक य ह यार हणून होऊ लागला. यामुळे क  िव द रा य असा संघष अिधकच  िचघळत 
गेला. 

अथात हा सघंष  काही नवीन नाही. तसा तो जुनाच आह.े भारतीय वातं य चळवळी 
सार या गौरवशाली इितहासाचा आिण संकलीत व समावेशक िवचारसरणीचा वारसा सांगणा या 
काँ ेस प ानेच या दरुा ही प ीय राजकारणाची सु वात केली. काँ ेसने क येक वष िवरोधी 
प ां या रा य सरकारांना क ीय तपास यं णां या साहा याने जेरीस आणल े होते. हणूनच 
“सीबीआयला”(CBI) पूव   “काँ ेस युरो ऑफ इ हिे टगेशन” अस े सबंोधन भाजपने दल े होते. 
रा ीय आणीबीणी या काळात तर कॉ ेसने क ा या अिधकारात अमयाद वाढ क न भारतीय 
संघरा यीय शासनप दतीचे जवळ जवळ एका म शासन प दतीत पातंर केल े होते. या 
पा भूमीवर क -रा य संबंधाचा अ सास कर यासाठी सन 1983 साली नेमले या सरकारीया 
आयोगानेही क  - रा य संबंध यो य नस याचा िनवाळा दऊेन याचा ठपका क ावर ठेवला होता. 
आता तोच क ा क ातील भाजपा सरकार िगरवत आह.े हणून याच “सीबीआयला” काँ ेसवाल े
आज “भाजपचा  पोपट” अस े हणू लागल ेआहते. याला काळाचा उलटा फेरा असेच हणावे लागेल. 
क ातील सरकार कोण याही प ाचे असो ते वप ीय िहतासाठी क ीय तपास यं णांचा सरास 
गैरवापर करतातच ह ेआता ए हाना िस द झाल ेआह.े  
 प ीय राजकारणासाठी क ीय तपास यं णांचा होत असलेला गैरवापर एक वेळ आपण 
समजू शकतो पण वप ीय व विहताला सु दा आ हान ठ  शकतील अशा थािनक  नेतृ वा या 
मागेही क ीय तपास यं णांचा ससेिमरा लावून यांचे दमन करणारी अनेक उदाहरणे राजक य 
इितहासा या पानापानांवर सापडतील. डीएमके नेते डी. राजा , किनमोळी, आ दशेचे िव मान  
मु यमं ी जगन मोहन रे ी ह े याचे पिहल े तर महारा ातील माजी उपमु यमं ी तथा गृहमं ी 
छगन भुजबळ ह े दसुरे वलंत उदाहरण होय. क ातील सरकार मग ते कोण याही प ाचे कवा 
िवचारसरणीचे असो यांनी सीबीआय, इ कमटॅ स, कॅग, एनआयए, आयबी, सीआयडी, ईडी अशा 
िविवध क ीय तपास यं णांचा आधार घेऊन िवरोधकांना दाबून ठेवल े गेले. क येकावर खोटे – 
नाटे आरोपप  दाखल क न यांना जेलम ये टाकले. पुढे अनेकांची सबळ पुरा ा अभावी 
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यायालयाने िनद ष सुटकाही केली. पण या अिन  थेमुळे सरकारी यं णा ा स ाधा यां या 
हातचे बा ल ेबन या असून िवरोधकांचे दमन कर यासाठी यांचा सरास गैरवापर होतो आह,े हा 
लोकसमज मा  दढृ होत चालला आह.े ह े भारतीय संघरा य णालीचे अध:पतन िनि तच 
अशोभनीय आह.े ह े सवकाही संघरा य िस दांत भावने या िवरोधी चालले आह.े पण प ीय 
राजकारणापुढे याचे कुणालाही सोयरसुतक नाही. 

वतमानातील भाजपा या स ाकाळातील क  िव द रा य असा सघंष अिधकच टोकदार 
झालेला दसतो आह.े खास क न महारा ,केरळ, पंजाब, पि म बंगाल या रा यांम ये क ीय 
यं णा रा यीय सरकारे राजक यदृ या अि थर कर या या उ ेशाने अिधक स य झा याचा 
िवरोधकांचा आरोप आह.े सदरील आरोपाकड े अिधक डोळसपणे पाहता यात स यताही दसून 
येते. कारण यां यावर भाजपाने ाचाराचे आरोप लावल ेआिण यांना क ीय तपास यं णां या 
सा ाने धमकावले गेल े असे क येक िवरोधक भाजपवासी होताच पिव  झाले, ह े अनाकलनीय 
आह.े “पदरात पडले अन् पिव  झाले” हा मापदडं केवळ भाजपालाच कसा काय ?  लागू पडतो ह े
एक जागितक आ य आह.े 

आणखी एक बाब अशी क , क ातील भाजपा सरकारला जो कोणी िवरोध करेल याला एक 
तर, दशे ोही ठरिवले जाते कवा शहरी न लवादी ठरिवले जाते. िवशेष हणजे ह े दो ही 
श द योग पुरोगा यांसाठी वापरल ेजातात. कारण या सवाना भाजपाचा सां कृितक रा वाद मा य 
नाही यामुळेच भाजपा सरकार अशा िवरोधकांवर दशे ोही आिण शहरी न लवादी असा बेछुट 
आरोप क न यांचा बुलंद आवाज ीण क  पाहत आह.े गुजरातमधील िज ेश मेवानी, 
िबहारमधील क हयैाकुमार, आिण महारा ातील सिचन माळी असे संशोधक िव ाथ  – कलावंत 
भाजपायी क ीय स े या अ याचाराला बळी पड याचे ाितिनधीक उदाहरणे कतीतरी सांगता 
येतील. पुढे सबळ पुरा ा अभावी यांची ही यायालयाने िनद ष मु ता केली ही गो  अलिहदा ! 

एकंदरीत ा सव करणांव न क ात स ेत असले या भाजपा सरकारची वाटचाल 
कूमशाही या दशेने होत अस याचे दसते. सबब कूमशाहीला जसे मानवी मू य आिण  वातं य 

मा य नाही तसेच िवरोधी िवचारसरणीचे लोक आिण सरकारही मा य नसते. हणूनच भाजप 
सरकार के ीय तपास यं णां दारे नाना कृ या लढवून िवरोधी रा यीय स ा अि थर कर याचा 
गेली सात वषापासून कुटील डाव खेळत आह.े यात काही माणात ते यश वीही झाल.े ही िनरोगी 
संघरा यां या दृ ीने िनि तच चांगली गो  नाही. 

एकंदरीत क ात स ेत असले या भाजपा सरकारची वाटचाल कूमशाहीकड ेहोताना दसते 
आह.े हणुन उपयु  काही रा यांनी क ीय तपास यं णांना रा यात तपास कर यासाठी संबंधीत 
रा यांची पूवपरवानगी घेणे स चे करणारा कायदाच पा रत केला आह.े या रा यांत अशी अनेक 

करणे आहते यांची तातडीने तड लागणे आव यक आह.े मा  या थािनक काय ाने यात 
आडकाठी आणली गेली आह.े 

आज या रा यांनी असा कायदा केला उ ा उव रत रा ये ही करतील. वरकरणी क ा या 
अरेरावीला वेसण  घाल यासाठी ह े केले जात अस याचा दावा केला जात असला तरी आपली 
थािनक हडलेह पी सु  रहावी, यासाठी ह ेसरं क कवच हणून दखेील वापरल ेजा याची श यता 

नाकरता येत नाही.  यापूव  असे अभावानेच घड.े आता मा  तो पायंडा पडत चालला आह.े यातून 
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क ीय तपास यं णा िन भ होतील.मग क ीय स ाधारी न ा तपास यं णाचे कायद ेआणतील. 
नवी यं णा ज माला येईल. उ ा यांनाही रा यांकडून िवरोध होईल. ही कधीही न संपणारी 

या आह.े आणखी एक मह वाची बाब हणजे आज जी रा ये क ीय तपास यं णांना रा यात 
तपास कर यास िवरोध करीत आहते, यांचे स ाधारी उ ा क ीय स ेत जातील आिण  क ातील 
स ाधारी रा यात जातील, त हा हाच फेरा उलट फरेल आिण यातुन एकच साधेल ते हणजे 
“अराजक”. यायालयानेही नेमके याच दिु थतीवर बोट ठेवल े आह.े लोकशाहीत िववेकशील 
रा यकारभार अपेि त आह.े रा यघटनेने नेमून दले या आपाप या जबाबदा या क ीय व रा यीय 
स ाधारी वगाने अगदी िववेकशील प दतीने पार पाड या तर आिण तरच संघरा य प दतीला 
अिभ ेत लोकक याण साधता येईल. अ यथा “एकमेकाला आडवा आिण एकमेकाला िजरवा” ह े
धोरण चालूच ठेवल,े तर या अस या संघरा य प दतीचा लोकांना ितटकारा येईल. लोक अशा 
अराजक य संघरा यप दती िवरोधात बंड क न उठतील, ह े आप या लोकशाहीसाठी अितशय 
धो यांची घंटा आह.े  

भारतीय लोकशाहीची िव ासाहता टकवून ठेव यात क ीय तपास यं णांची भागीदारी 
िनि तच मोठी आह.े तथािप यां या कायप दतीत अनेक उिणवा आहते या दरू क न या सं था 
िन:प पातीपणे काम क न गु हयांमधील, आरोपांमधील, स यशोधन क  लागतील, तोच सु दन 
हणायचा ! तोपयत यां या िवषयीचा जनसामा यातील दबदबा, आदर टकून राहायला हवा ! 

अ यथा प ीय राजकारणातील क ीय तपास यं णांचा नकारा मक सहभाग “हम तो डुबगे सनम 
लेक न, आपकोही डुबा गे” या उ माणे भारतीय लोकशाहीला बुडवेल. 
साराशं साराशं साराशं साराशं ::::----    
 क  आिण रा य सरकारे यांनी आता संकलीत व सवसमावेशक राजकारणाची कास धरली 
पािहजे. नाही तर “अस े कसे चालले” असा  यायालयाला तर िवचारावाच लागेल तसा तो 
जनतेलाही िवचारावा लागेल. राजक य व था कोणतीही असो या व थेतील “जनतेचा 
आवाज हा दवेाचा आवाज असतो” (Voice of people is the voice of God.)  ह ेकाळा या 
कसोटीवर अनेकदा िस द झाले आह.े याला भारतीय संघरा य प दत सु दा अपवाद असू शकत 
नाही. 

शेवटी “लोक यायालय” हचे अंितम यायालय असते. तेथ े भ या-भ यांचा यो य तो 
“ यायिनवाडा”  होतो. ह ेक  आिण रा यीय पातळीवरील नेतृ वाने ल ात अस ु ावे. 
संदभ सूची :-    
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रा यपालां यारा यपालां यारा यपालां यारा यपालां या    अिधकाराचंेअिधकाराचंेअिधकाराचंेअिधकाराचंे    अ ययनअ ययनअ ययनअ ययन    
    

ाााा. . . . मकरंदमकरंदमकरंदमकरंद    जोगदडंजोगदडंजोगदडंजोगदडं    
रा यशा   िवभाग मुख, वसंुधरा महािव ालय, घांटनांदरू 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक    ::::    
भारतीय रा यघटने या 6 ा भागातील 152 ते 238 अंतगत घटक रा या या 

शासनासंबंधी तरतुदी आहते. या तरतुदीनुसार रा यपाल हा रा याचा घटना मक मुख आह.े 
रा याचा सव कारभार रा यपाला या नावाने चालतो. सावं यपूव काळात ि टशांनी भारतात 

येक ातांसाठी एका ग हनरची नेमणूक केली, हीच प दत ि वकारलेली दसून येते. 
रा यघटने माणे रा यपाल ह े रा यशासनाचे मुख आहते. रा यापाल ह ेक सरकारचे ितिनधी 
हणून काम पाहत असतात. क ात रा पत चे जसे थान असते तस ेरा यात रा यपालांचे थान 

असते. रा यपालांची नेमणूक रा पतीकडून कलम 155 अ वये केली जाते. काही संगी एकाच 
रा यपालास दोन रा यांचे शासन पहावे लागते हणूनच रा यापाल पदाचे मह व अन य साधरण 
आह.े 
उ द ेउ द ेउ द ेउ द  े   : : : :     
    1) रा यपाल पदाचे मह व िवशद करणे. 
 2) रा यपालाचे अिधकार प  करणे. 
 3) क  व रा य सरकार यातील दवूा हणून रा यपालाची भूिमका प  करणे. 
 4) रा यपाल सोनेरी पज यातील प ी आहते, ते अ यासणे. 
    गहृीतकेगहृीतकेगहृीतकेगहृीतके    ::::    

1) रा यपाल ह ेरा याचे घटना मक मुख आहते मा  ते नाममात्र मुख आहते. 
2) रा याचे मु यमं ी आिण मंि मंडळ यां या साहा याने रा यापलांना आपली कामे करावी 

लागतात.   
3) रा याचे रा यपाल ह ेरा पती व क शासन यांचे ितिनधी असतात. 
4) रा यपालांना अनेकिवध अिधकार असतात. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प दतीप दतीप दतीप दती    ::::    
तुत शोधिनबंधा या मांडणीसाठी अ ययनाक रता ि तीय ोताचा ामु याने वापर 

कर यात आला आह.े याम ये िविवध संदभ ंथ, वतमानप ातील कािशत लखे, मािसके, 
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शासनाचे अहवाल आिण इंटरनेट यांचा उपयोग कर यात आला आह.े संशोधना या मांडणीक रता 
वणना मक संशोधन प दती वापर यात आली आह.े 
रा यापालां यारा यापालां यारा यापालां यारा यापालां या    अिधकाराचंेअिधकाराचंेअिधकाराचंेअिधकाराचंे    अ ययनअ ययनअ ययनअ ययन    ::::    
 भारतीय संघरा यातील क  व घटक रा य यां या शासन व थेसंबंधी या तरतुदी 
संिवधानात प  कर यात आ या आहते. घटनेनुसार रा यात सव पदी रा यपाल असतो 
घटने या कलम 159 ते 200 याम ये रा यापाला या अिधकाराची तरतुद केली आह.े 
रा यापाला या अिधकाराचे अ ययन खालील माणे करता येईल. 
1)1)1)1) कायकारीकायकारीकायकारीकायकारी    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::    

रा यघटनेनुसार रा यापाल हा घटक रा याचा मुख असतो. यामुळे घटक रा याचा 
कारभार रा यापाला या नावे चालतो. रा यातील सव शासक य आदशे रा यापाला या नावे 
काढल े जातात. याचे कायकारी अिधकार पूढील माणे आहते. मु यमं ी आिण या या 
िशफारसीनुसार मं यांची िनयु  कर याचा अिधकार रा यपालांना असतो. रा यात 
िनवडणूकानंतर िवधानसभेतील ब मत ा  प  कवा अनेक प ांची आघाडी एका ने याची िनवड 
करतात व या ने याचे नाव रा यपालाकड ेपाठिवले जाते. याची मु यमं ी या पदावर िनयु  
रा यपाल करीत असतात. नंतर मु यमं या या स याने इतर मं ी िनयु  करतात. या सवाना 
रा यपाल शपथ दतेात व मंि मंडळ अि त वात येते ह े सव अिधकार औपचा रक असल े तरी 
रा यपाल वत:चे खास अिधकार वापरतात. उदा.िविधमंडळात ज हा कोण याच प ाला ब मत 
नसेल ते हा वत: या सदस्दिववेक बु दीने कोण याही ची िनयु  मु यमं ी पदावर 
करतात. तसेच रा पत ना अहवाल पाठवून रा यात 356 कलम लागू कर याची िशफारस करतात. 
मंि मंडळाचे िवधानसभतेील ब मत संपु ात आ यास रा यपाल मंि मंडळ बरखा त क  शकतो. 

संिवधाना या कलम 165 अ वये रा यापालाला रा याचा महािधव ा, रा य लोकसेवा 
आयोगाचा अ य , आिण सभासदांची िनयु  कर याचा अिधकार असतो. भारताचा रा पती उ  
यायालया या यायािधशांची नेमणूक करताना घटक रा या या रा यापालाचा स ला घेतात. 

रा यातील िव ापीठांचा रा यपाल पदिस द कुलपती असतो. िव ापीठाचे कुलगु  िनयु  
कर याचा यास अिधकार असतो. मा  ह ेसव काय मु यमं या या स यानुसारच करावे लागते. 
िज हािधकारी, दु यम यायालयाचे यायािधश, व र  पोिलस अिधकारी, िवधानप रषदतेील 1/6  
सभासद नेम याचा अिधकार रा यपालाला आह.े 
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2) 2) 2) 2) कायदिेवषयककायदिेवषयककायदिेवषयककायदिेवषयक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    :::: 
रा यपाल हा कायदमेंडळाचा सभासद नसला तरी कायेदमंडळाचा आव यक घटक समजला 

जातो.  
- िविवधमंडळाची बैठक बेालिवताना पिह या बैठक चा शेवटचा दवस आिण दसु या 

बैठक चा पिहला दवस याम ये कमान 6 मिह यापे ा जा त आंतर अस ूनये ह ेघटना मक 
बंधन  रा यपालाला पाळावे लागते. 

- नवीन वषा या पिह या अिधवेशना या  पिह या दवशी ते िविधमंडळाला उ ेशून भाषण 
करतात यावेळी िविधमंडळ ह े जर ि गृही असले तर िविधमंडळाचे ते संयु  अिधवेशन 
बोलिवतात. 

- रा य िविधमंडळाने पास केले या येक िवधेयकाला रा यपालाची संमती आव यक असते 
यािशवाय िवधेयकाचे काय ात पांतर होत नसते.  

- िविधमंडळा या एका कवा दो ही सभागृहाला उ ेशून भाषण कर याचा संदशे 
पाठिव याचा, िविधमंडळाचे सभागृहात मतभेद झा यास यांचे संयु  अिधवेशन 
बोलाव याचा अिधकार रा यपालास आह.े 

- िविधमंडळाचे अिधवेशन चालू नसेल अशा काळात एखादा कायदा कर याची गरज 
अस यास रा यपालांना वट कूम काढ याचा अिधकार आह.े अथात अशा वट कूमाला 
िविधमंडळाचे अिधवेशन भर यास 6 आठवडया या आत िविधमंडळाची मा यता यावी 
लागते. 

3) 3) 3) 3) आ थकआ थकआ थकआ थक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::    
अथिवषयक िवधेयक रा यपाला या िशफारशीिशवाय कवा संमतीिशवाय िवधानसभेत 

मांडता येत नाही. यां या िशफारशीिशवाय अथसकं प कवा कोण याही अनुदानाची मागणी 
करता येत नाही. रा या या आकाि मक िनिधवर याचेच िनयं ण असते. िविश  प रि थतीत 
संिचत िनधीतून खच कर याचा अिधकार रा यपालांना असतो. 
5)5)5)5) यायिवषयकयायिवषयकयायिवषयकयायिवषयक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::    
िज हा यायालय व या खालील यायालयातील यायािधशां या नेमणूका करणे, यांची बदली 
करणे, बढती करणे इ यादी सबंधीचे अिधकार रा यपालांना असतात. घटकरा या या अिधकार 

े ात येणा या काय ानुसार यायालयाने दलेली िश ा कमी कर याचा, िश ेचे व प 
बदल याचा कवा माफ  दे याचा अिधकार रा यपालांना आह.े     
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5) 5) 5) 5) िवशषेािधकारिवशषेािधकारिवशषेािधकारिवशषेािधकार    ::::    
सवसाधरण प रि थतीत रा यपाल नामधारी मुख हणून काय पार पाडत असल े तरी 

काही संगी मंि मंडळा या स यावर अवलंबून न राहता वत: या िववेकबु दीने िनणय यावे 
लागतात. घटक रा यात अि थरता िनमाण झा यास िवधानसभा बरखा त कर याचा व रा पती 
राजवट लागू कर यासबंंधीचा अहवाल रा यपालांनी रा पतीकडे पाठिव यास या रा यात 
रा पती राजवट लागू केली जाऊ शकते. रा पत नी घटक रा यात आणीबाणी घोिषत के यास 
रा यपाल रा पतीचा ितिनधी हणून घटक रा याचा कारभार पाहत असतो. एखाद े िवधेयक 
िवचाराथ राखून ठेच याचा अिधकार रा यपालांना असतो व पू हा दु यासाठी िवधीमंडळात 
पाठिव यावर पु हा तेच िवधेयक रा यपाला या वा रीस आ यास यास संमती ावीच लागते. 
6) 6) 6) 6) इतरइतरइतरइतर    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::    

रा यपाल हा क ाचा घटक रा यातील ितिनधी असतो. यामुळे याला रा याचे इितवृ  
वेळोवेळी रा पतीला ावे लागते. तसेच सामािजक व राजक य काय मांना उपि थत राहावे 
लागते. पद ा प रतोिषकांचे िवतरण यां या ह ते केल ेजाते, िवदशेी पा याचे वागत करणे ह े
काय रा यपाल करतात. 
- घटने या 371 (2) कलमा वये महारा ा या िवदभ, मराठवाडा व उव रत महारा  या 

िवभागासाठी  ादिेशक िवकासमंडळे थापन क न मागासले या ादिेशक िवभागांचा 
िवकास कर याची जवाबदारी रा यपालांवर सोपिव यात आली आह.े यामुळे महारा ा या 
रा यापाला या अिधकारात वाढ झाली आह.े  

- रा य लोकसेवा आयोगाकडून आलेला वा षक अहवाल ि वका न तो कायदमेंडळासमोर 
ठेवणे, रा या या जमा खच सबंधीचा अहवाल ि वकारणे व तो कायदमेंडळासमोर ठेवणे हा 
अिधकार रा यपालांना आह.े  

- रा यातील िव ापीठाचे कुलपती या ना याने कुलगु ं या नेमणूका करणे व िव ापीठा या 
कामकाजावर िनयं ण ठेवणे ह ेअिधकार रा यपालांना असतात. 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    
 थोड यात सारांश पाने असे हणता येईल क , रा यपाल ह े रा याचे घटना मक मुख 
असतात. यां याच नावाने रा याचा संपूण कारभार चालत असतो, ह े जरी खरे असल े तरी 
मु यमं ी वा तिवक शासन मुख अस याने यांचे मंि मंडळ हचे संपूण अिधकाराचा वापर करीत 
असतात. रा यपालांना मंि मंडळा या स याने आप या अिधकाराचा वापर करावा लागत 
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अस याने यांचे पद नाममा  व पाचे बनले आह.े अस े असल े तरी रा याचा कारभार हा 
घटने माणे चालिवला पािहजे, रा यात शांतता व सु व था अि त वात राहावी यासाठी 
रा यपालाचे पद मह वाचे मानली जाते. आघाडी या राजकारणातून िनमाण होणारी अि थरता या 
पा वभूमीवर रा यपाल पदास मोठे मह व ा  झालेल े दसून येते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::    

1) डॉ.मोरे िव ल, डॉ. पवार कुसुम, ा.सोलापूरे राजशेखर, डॉ. मोरे सं ाम - महारा  शासन आिण राजकारण, अ णा 
काशन,लातूर. 

2) ा.डॉ. नाईकवाडे अशोक, ा.डॉ. नलावडे पंडीत - महारा ाचे शासन आिण राजकारण, कैलाश पि लकेश स, 
औरंगाबाद. 

3) ा.कुलकण  सुधाकर - भारतीय संिवधान शासन आिण राजकारण, अिभिजत  पि लकेशन स  लातूर 
4) डॉ.जोशी सुधाकर - भारतीय शासन आिण राजकारण, िव ा बु स पि लशस, औरंगाबाद. 
5) डॉ.कुलकण  िवजयकुमार गो.- भारतीय संिवधान शासन आिण राजकारण, कैलाश पि लकेश स औरंगाबाद. 
6) डॉ.िभवसेनकर के.एस.- महारा  शासन आिण राजकारण,् कैलाश पि लकेश स, औरंगाबाद 
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वतमान काळातील कवतमान काळातील कवतमान काळातील कवतमान काळातील क  रा य संबधं व उपाय योजना रा य संबधं व उपाय योजना रा य संबधं व उपाय योजना रा य संबधं व उपाय योजना    
 

ा. डॉ. का रकंटे जी.आर.    
रा यशा  िवभाग मुख, वै. धुंडा महाराज दगेलूरकर, महािव ालय दगेलूर 

तावना तावना तावना तावना ::::---- 
भारतात संसदीय शासन प दती आह.े भारत हा जगातील सवात मोठा लोकशाहीचा दशे 

आह.े ससंदीय शासन प दतीम ये शासनाचे दोन मुख असतात. एक नाममा  व दसुरा वा तवीक 
मुख असतो. ससंदीय शासन प दतीत ब मता या आधारे शासनाची स ा ा  करता येते. शासन 
य  जनतेला जबाबदार असते. शासन व जनता संबंध घिन  असतात. संसदीय शासन प दती ही 

जबाबदार शासन प दती हणून ओळखली जाते.  
भारतीय संिवधानाने ससंदीय माणेच सघंरा य शासन प दतीचा वीकार केला आह.े 

संघरा य शासन प दतीत ह े िवशाल भु दशेासाठी आव यक असत. भारतात क ाचे संबंध 
सुधारावेत हणून क  व रा य शासनात अधीकाराचे िवभाजन घटनेने केलेले आह.े भारतीय 
संघरा यात याय मंडळ वतं  आह.े भारतीय रा य घटनेने िलखीत रा य घटनेचा वीकार केला 
आह.े भारतीय रा य घटणे या कलम २४६ नुसार क   व रा य संबंध िन ीत कर यात आलेल े
आहते. भारतीय संिवधाना या पिह या कलमात भारत हा रा याचा सघं आह ेअशी तरतुद आह.े 
संघरा य श दाचा भारतीय रा य घटनेत कुठेही उ लेख कर यात आला नाही. भारतीय सघंरा य 
िविवध घटकात करार क न एक  आलेल ेनाही. तसेच सघंरा यातील एक  घटकांना फटून बाहरे 
पड याचा अधीकार घटनेने दला नाही. या आधारावर भारतीय संघरा याचा िवचार केला जातो.1 

जगात अमेरीका, ा स, रशीया, ऑ ेलीया, कॅनडा व वीजलँड या रा ात संघरा य 
शासन प दती आह.े जगात अनेक रा ात दहुरेी व पाची संघरा य व था आह.े भारतात एकेरी 
संघरा य व था आह.े जगातील सघंरा य शासन प दती व भारतीय सघंरा य प दतीत मोठी 
तफावत आह.े कारण भारतीय सघंरा यात घटकरा यांना ापक अधीकार नाहीत. भारतीय 
संिवधानाने क शासनाला ापक अधीकार दले. भारत एकसंघ रा  हणून श शाली कस े
राहील. याचा य  घटनाकारांनी केलेला आह.े आज भारतीय संघरा यात २८ घटकरा य व १० 
क शासीत दशे आहते. आज भारतीय लोकशाहीला ७५ वष पुण होत आहते. वतं यापासून ते 
आजपयत संघरा य शासन प दती यश वी वाटचाल करत आलेली आह.े आज भारतीय सघंरा य 
समोर क  रा य संबंध एक आ हान कायम आह.े हणून भारतीय संघरा य शासन प दतीत क  
रा य संबंध अ यासने गरजेचे आह.े क  रा य सबंंध सुधारले तर भारतात रा ीय एका मता वाढीस 
लागेल भारत एक महास  हणून उदयास येईल.2 
सम या सम या सम या सम या ::::---- 

भारतात क  रा य संबंध तनाव १९७० ते आजपयत दसून येतो. १९५० ते १९७० पयत 
क  व रा यात एकाच प ाची स ा होती. यामळेु क  रा य संघष दसनू आला नाही. १९७० ते 
२०१० पयत भारतातील क  रा य संघष फारसे ताठर न हते. परंतू २०१४ पासून क  रा य 
संबंधाम ये मो ा माणात संघष दसून येत आह.े कारण क ात एकाच प ाची ब मताची 
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कूमशाही िनमाण झाली. ादशेीक प ाचा भाव कमी झाला. रा ीय प  आपली भुमीका 
िनभाव यात कमी पडल.ेिवरोधी प ाचा संसदतेील भाव कमी झाला आह.े यामुळे क  रा य 
संबंध गंुतागंुतीचे बनत आहते. क  शासनाम ये भाजपची एक कमी स ा कारणीभुत आह.े 
यामुळे क  रा य संघष जटील बनला आह.े क  शासन भाजप णीत रा य सोडून 

सी.बी.आय.,इ.डी,एन.सी.बी. चा वापर इतर रा यात अधीक करीत आह.े प ीम बंगाल सरकारने 
क  सरकार या सी.बी.आय., इ.डी.ला रा यात ह त ेप कर यास बंदी घातली. रा य सरकार या 
संमतीशीवाय क ाचे गु चर संघटना येऊ शकत नाही. आज भारतात महारा , पंजाब, 
तामीळनाडू, केरळ, रा य थान या रा यात क  शासन ह त ेप करीत अस याचे दसून येते. 
रा यपाल हा क ाचा तीनीधी असतो. रा यपाल क ा या मज नुसार कायकरीत असलेली दसून 
येत आह.े भारतात क  शासन प पाती पुण वागणूक इतर घटकरा यांना दते असलेल ेिनदशनास 
आल ेआह.े हणून वतमान काळातील क  रा य संबंध न ाने जाणून घेणे आव यक आह.े3 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    ::::----    

1. क  रा य संबंधातील संिवधानीक तरतुदीचे अध्यन करणे. 
2. क  रा य आ थक संबंधाचा आढावा घेणे. 
3. वतमान काळात क  रा य बदलते संबंध अ यासणे. 
4. क  रा य संबंधातील न ा आ हानाचा अ यास करणे. 

गृिहतकेगृिहतकेगृिहतकेगृिहतके    ::::----    
1. क  रा य संबंधाचा आधार भारतीय रा य घटना आह.े 
2. क ाला आधीक अधीकार व रा याला कमी अधीकार दसून येतात. 
3. बदल या प र थीतीत क  रा य संबंध अधीक सघंषमय होत आहते. 

मह वमह वमह वमह व    ::::----    
क  रा य संबंध हा रा ीय एका मतेसाठी उपयु  आह.े क  रा य संबंध भारतीय 

लोकशाहीला बळकटी दान करतो. क  रा य संबंध सुधारल ेतर भारताचा आ थक, सामाजीक, 
औ ोगीक िवकासाला पोषक वातावरण िमळेल. शासक य काय अधीक सलुभ गतीने होईल. क  
व रा य शासना या योजनाचा लाभ सामा य जनतेला होईल. क  रा य संबंधाचा परीणाम 
अंतररा ीय राजकारणावर सकारा मक होईल. भारत आंतररा ीय े ात स म भुमीका घेईल. 
भारताची िनयात े ात वाढ होईल जनतेचा, रा ाचा िवकास जलद गतीने होईल. भारत 
पररा ीय धोरणात खंबीर भुमीका घेईल. भारताला अंतगत व बा गत सवागीन िवकास साधता 
येईल. हणून क  रा य संबंध सुधारणे मह वाचे आह.े4 
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कककक     रा यरा यरा यरा य    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा    आयोगआयोगआयोगआयोग    ::::----    
भारतात आजपयत क  रा य संबंध सुधार यासाठी अनेक आयोग थापन कर यात आल.े 

येक आयोगाने क  रा य संबंध सुधार यासाठी मह वाचे िशफारसीची तरतुद केली. 1970 म ये 
राज म ार आयोग थापन कर यात आला. या आयोगाने 1971 म ये आपला अहवाल सादर केला. 
याम ये रा यसभेवर घटक रा याला समान ितनीधी व, अिनबाणीची तरतुद र , कलम 356 

र , रा यापाला या अधीकारावर मयादा, क  व समवत  सुचीतील कांही िवषय रा याला दणेे, 
िश ण व समाज क याण काया क ाने करणे, रा याला आ थक वाय ा दणेे अशा िशफारसी या 
आयोगाने क ाला दल.े क  रा य संबंध सुधार यासाठी 1983 म ये यायमुत  सरकारी आयोग 
थापन कर यात आला. या आयोगाने आपला अहवाल 1988 म ये क शासनास सादर केला. या 

आयोगाने क  व रा याचे कायदिेवषयक, शासक य, िश ण, आरो य, उ ोग, ापार, वाणी य, 
रा पती अ यादशे, अंतररा य परीषद इ यादी िवषयावर िशफारसी सझुाव दल.े क  रा य संबंध 
सुधार यासाठी या. मदनमोहन पंुछ आयोग 27 ए ील 2010 रोजी थापन कर यात आला. या 
आयोगाने 2011 म ये आपला अहवाल क  सरकारला सादर केला. या आयोगाने क  रा य संबंध 
समतोल ठेवणे, क  रा य पुनबांधणी, फेर आढावा, संघरा याची पुनबांधणी अशा तरतुदी सादर 
केल.े 

वातं य पासून ते आजतागायत अशा िविवध आयोगामाफत क  रा य संबंध सुधार याचे 
य  सु  झाले परंतू हा  कायम जटील बनत गेला हणून तुत सम ये या मुळाशी जाऊन 

अ यायन करणे आव यक ठरते.5 
कककक     रा यरा यरा यरा य    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    तणावाचीतणावाचीतणावाचीतणावाची    कारणेकारणेकारणेकारणे    ::::----    
1. भारतात क  रा य संबंध िबघड यास रा यपालाचे प पाती धोरण कारणीभूत आह.े 
2. क  शासनाचे प पाती पुणकाय कारणीभूत आह.े 
3. कलम 356 चा अमयाद वापर क  शासनाने आजपयत अनेकदा केला आह.े 
4. क  शासनाचे अनुदान कवा आ थक वाटप समसमान नाही. 
5. क  शासन रा य सुचीतील िवषयावर अनेकदा ह त ेप अवाजवी करीत आह.े उदा. कृषी 
कायदा 2020 
6. भारतीय संिवधानाने क ाला ापार अिधकार दल ेआहते. 
7. भारतीय घटनेने मह वाचे अिधकार क ाला व कमी मह वाचे अिधकार रा याला दल.े 
8. आ थक बाबतीत घटकरा य क वर परावलंबी आहते. 
9. घटकरा यातील राजक य अ थीरतेला क ाचे धोरण कारणीभूत आह.े 
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10. कलम 248 नुसार शेष अिधकार क ाला आहते. 
11. क  रा य शासक य सबंंधात क ाचे वच व आह.े 
12. CBI, ED, NCB चा क ाचा घटकरा यात प पातीपुण वापर होत आह.े 
कककक     रा यरा यरा यरा य    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा    वववव    उपायउपायउपायउपाय    ::::----    
1. क  रा य सरकारने सहयोगी संघरा य वादाला ाधा य दल ेपािहजे. 
2. क  शासनाने घटक रा याम ये िव ासमय वातावरण वाढवले पािहजे. 
3. िवशेष अधीकार घटक रा याला दल ेपािहजे. 
4. नवीन घटकरा य िनमाण करणे व घटक रा य िसमा बदलने हा क ाचा अधीकार र  करणे. 
5. िनयोजन आयोगावर घटक रा यांना तीिनधी व ावे. 
6. जनतेशी संबंधीत काय क ाने करावे. उदा. िश ण, समाज क याण, उजा, अ धा य, 

आरो य, शेती. 
7. रा यपाल ह ेपद प ीय राजकारणापासून दरू असावे. 
8. रा यांना आ थक वाय ा दान करावी. 
9. क  शासनाने व रा य शासनाने संिवधानीक त वा या आधारे संबंध वृ दीगत करणे. 
10. क  शासनाचे धोरण िवरोधी राजक य प ाचे ख ीकरण करणारे अस ूनये. 
11. क  शासनाने C.B.I., E.D.,N.C.B. चा वापर जाणीवपुवक क  नये. 
12. कलम 356 चा वापर मयादीत असावा. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::----    

थोड यात क  रा य संबंध हा भारतीय राजकारणाचा गहन  आह.े सहकाया मक 
संघरा य वादाची गरज आह.े भारतात यायमंडळाचे वातं य, क ाचे अिधकार, संिवधानाचे 
सव े व या घटकाचा िवचार करणे गरजेचे आह.े रा ीय ऐ य िनम तीसाठी क  शासन बळ 
आव यक आह.े परंतू क ाचा अवाजवी ह त ेप रा यात थांबला पािहजे. 
सदंभसचुीसदंभसचुीसदंभसचुीसदंभसचुी    ::::----    
1. भोळे भा.ल., देशपांडे ना.र. भारतीय शासन व राजकारण पायल काशन नागपरू 1974 पृ.310 
2. ा. सुधाकर कुलकण  भारतीय शासन व राजकारण अभीजीत प लीकेशन लातूर 2003 पृ.148 
3. ा. डॉ. पंडीत लांडग ेभारतीय शासन व राजकारण अ णा काशन लातूर 2014 पृ.260 
4. डॉ. अ का देशमुख भारतीय शासन राजकारण साईनाथ काशन नागपूर 2010 प.ृ226 
5. डॉ. राजशेखर सोलापूरे, डॉ. द ा हे े भारतीय शासन व राजकारण अ णा काशान 2009 पृ.144 
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आ हाना मकआ हाना मकआ हाना मकआ हाना मक    राजक यराजक यराजक यराजक य,,,,    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक मु ाचंामु ाचंामु ाचंामु ाचंा    अ यासअ यासअ यासअ यास    

    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    कदम एचकदम एचकदम एचकदम एच....    पीपीपीपी....    
भारी ाचाय तथा रा यशा  िवभाग मखुभारी ाचाय तथा रा यशा  िवभाग मखुभारी ाचाय तथा रा यशा  िवभाग मखुभारी ाचाय तथा रा यशा  िवभाग मखु,,,, ीीीी....पिंडतगु  पाड कर महािव ालयपिंडतगु  पाड कर महािव ालयपिंडतगु  पाड कर महािव ालयपिंडतगु  पाड कर महािव ालय,,,, िसरसाळािसरसाळािसरसाळािसरसाळा,,,,    िजिजिजिज....बीडबीडबीडबीड.... 

 

पुरोगामी िवचाराचे रा य अशी महारा ाची ओळख आह.े महारा ातील राजकारणाचा हा 
एक मुख आधार आह.े महारा ात आजपावेतो राजकारणात अनेक ि थ यंतरे घडून आली. या 

थ यंतरामागे महारा ातील बदलती सामािजक, आ थक, राज कय आिण शै िणक प रि थती 
कारणीभुत ठरली. महारा  रा या या िनम ती नंतर ते आजपय त महारा ा या राजकारणावर 
कॉ ेस प ाची पकड मजबुत अस याचे दसुन येते. या प ाने पुरोगामी िवचारा या मा यमातुन 
आपली राज कय भुिमका मांडली. महारा ातील पुरोगामी िवचाराचे ाब य पाहता कॉ ेस 
प ातुन दोन वेळा बाहरे पडलेल े शरद पवार यांनी दिेखल पुरोगामी िवचारां या मा यमातुनच 
महारा ात राजकारण कल.े परंतु आलीकड या काळात महारा ात सामािजक सिमकरण 
बदल यास सु वात झाली. यातुनच दोन वेळा िशवसेना आिण भाजप या प ांना स ेत ये याची 
संधी िमळाली. यानंतर स यि थतीत अि त वात आललेी महािवकास आघाडी ही महारा ातील 
एक राजक य आघाडी असून याम ये िशवसेना, रा वादी काँ ेस व काँ ेस ह ेतीन मुख प  आहते. 
या तीनही प ां या िम प ांचाही या आघाडीत समावेश आह.े महािवकास आघाडी या या सव 
प ांनी एक  येऊन महारा ाम ये मु यमं ी उ व ठाकरे यां या नेतृ वाखाली सरकार थापन केल े
आह.े यानंतर या काळात महारा ाचे राजकारण, समाजकारण, अथकारण व शै िणक े  
चांगलेच ढवळून िनघाले. याचे सकारा मक व नकारा मक अस ेदो ही प रणाम पुढील काही वष 
महारा ात आप याला पाहायला िमळणार आह.े महािवकास आघाडी सरकारचे मु यमं ी हणून 
उ व ठाकरे यांनी २८ नो हबर २०१९ रोजी शपथ घेतली, या णापासून पुढ या पंधरा ते वीस 
वषासाठी महारा ा या राजकारणाची दशाच बदली आह.े माग या तीस वषापासून वैचा रक 
मु ांवर एक  असलेल े िशवसेना व भाजप ह े जुने िम  क र राजक य श  ू झाल े व क र श  ू
असलले ेिशवसेना व काँ ेस ह ेिम  झाल.े यामळेु वर पासून तर खाली थािनक वरा य सं थां या 
राजकारणापयत या नवीन राजक य समीकरणच उघड पाहायला िमळतो. आज कधी न ह ेइतके 
टोकाचे संबंध िशवसेना व भाजप या दोन राजक य प ांम ये ताणल ेगेल ेआह.ेयाचे मुख कारण 
हणजे महारा ात मागील काही वषापासुन िनमाण झालेल ेराजक य, सामािजक मु  ेकारणीभतु 

ठरले. ह े राजक य, सामािजक मु े महािवकास आघाडी सरकारपुढील एक मह वपूण आ हान 
िनमाण करीत आहते. ह ेराजक य, सामािजक मु े महारा ा या राजकारणावर भावी ठरत आहते. 
महारा ाचे राजकारण यामुळे पार ढवळुन िनघाले आह.े ते सामािजक मु  ेआ हाना मक व पाचे 
आहते आशा मु ाचा अ यास कर या या दिृ ने तुत शोध िनबंधाची दशा ठरव यात आली 
आह.े 
शोधशोधशोधशोध    िनबधंाचेिनबधंाचेिनबधंाचेिनबधंाचे    उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश        
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1. महािवकास आघाडी सरकार आिण महारा ा या राजकारणाचा आढावा घेणे. 
2. महारा ात महािवकास आघाडी सरकार आिण राज कय ि थ यंतरास कारणीभुत 

ठरले या सामािजक मु ाचा परामष घेणे. 
3. महारा ा या राजकारणास भािवत करणा या समािजक मु ाचा परामश घेणे. 

महािवकास आघाडी सरकार तसेच महारा ा या राजकारणात आ हाना मक ठ  
पाहणा या मु ांचा पुढील माणे उ लखे करता येईल  

आरआरआरआर णाणाणाणाचाचाचाचा    मु ामु ामु ामु ा        
महारा ा या राजकारणात चच लाजाणारा सवात मह वाचा मु ा हणजे आर ण होय. 

स यि थतीत महारा ात अनुसुिचत जाती, अनुसचुीत जमाती तसेच इतर मागासवग आिण भट या 
िवमु  जाती जमाती  यांना आर ण दे यात आलेल े आह.े पुव  पासुन चालत आलेली ही 
आर णाची प दती कायम आह.े परंतु यात कालांतराने मागासले या ठरत अस या या काही 
जात ना आर णाची गरज  केली जात आह.े या दिृ कोनातुन महारा ातील ब सं याक 
समज या जाणा या मराठा समाजाला सरकारी नौक यात 16% आर ण िमळ यासाठी  मराठा 
सेवा संघ व यां या इतर सहयोगी संघटनांनी अंदोलनेही सु  कली होती. या आर णासाठी 
महारा ातील िविवध राज कय प ासहं सामािजक संघटना, खासदार, आमदार, मं ी इ यादी 
लोकांकडुन व सं थाकडुन आ ही भुिमका घेतली जात होती. तसे आर ण मंजुरही कर यात आल े
होते. परंतु ते आर ण यायलयात टकु शकल े नाही. याय येत टक यासाठी स म रतीने 
आर णाची तरतुद करणे गरजेचे होते. या दिृ कोनातुन य  होण गरजेचे होते. याय येत 
लागत आसले या कालाविधमुळे आर णाचा मु ा िनकाली िनघत नाही आशी सबब रा यसरकार 
कडुन पुढे केली जात आह.े परंतु या आर णासाठी महारा ातील सव तरांमधुन आ ही मागणी 
होत आह.े या सोबतच महारा ात मु लीम आर ण व धनगर आर ण हहेी भावी सामािजक मु  े
आहते. या आर णा या मागणीवर व मा यतेवर सरकारचे भिवत  आधारलेल ेआह.े इतके मह व 
या मु ास महारा ा या राजकारणात आज ा  झाले आह.े 
रा यपाल िनयु  आमदाराचंी िनवडरा यपाल िनयु  आमदाराचंी िनवडरा यपाल िनयु  आमदाराचंी िनवडरा यपाल िनयु  आमदाराचंी िनवड    

कलम 163 (1) अंतगत िवधानप रषदे या जागांसाठी रा यपाल िनयु  क  शकतात. तर 
कलम 171 (5) नुसार रा यपालांना सािह य, कला, िव ान, सामािजक, सहकार या पाच 

े ातील ची िनयु  करता येते. मु यमं ी आिण मंि मंडळा या स याने रा यपाल 
आमदार िनयु  कर याची या पूण करणं अपेि त आह.े पण अंितम िनणय घे याचे सव वी 
अिधकार रा यपालांकड े असतात. गे या काही काळात महािवकास आघाडी सरकार आिण 
रा यपालांमधला सघंष लपून रािहललेा नाही. रा यघटनेत िवधानप रषदसेाठी रा यपाल िनयु  
सद यांची या कती दवसांत केली पािहजे यासंदभात वेळेची मयादा दे यात आलेली नाही. 
रा यपालांना घटनेने काही विववेकािधन अिधकार बहाल केलले े आहते. यानुसार दखेील ते 
नामिनदशनाची स ा वाप  शकतात. याचा दसुरा अथ असा होतो क , मंि मंडळाने पाठवले या 
यादीवर आ ेप न दवणे, तसेच यातील अपा  नावे गाळून टाकणे, याबाबत ते आपली भूिमका 
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मांडू शकतात. मा  काहीच िनणय न घेता करण कतीही काळ लंिबत ठेवणे, याला काही अथ 
नाही. यांना यावर िनणय घेणे बंधनकारक आह.े परंतु क ात आिण रा यात पर परिवरोधी 
प ाची स ा अस यास असे अनेक िनणय राजकारणामुळे यांम ये अडक याची अनेक उदाहरणं 
आहते.तोच संघष आजही दसत आह.े 
एसटी कमचा याचंा सपं एसटी कमचा याचंा सपं एसटी कमचा याचंा सपं एसटी कमचा याचंा सपं     

स या महारा ात गाजत आह ेतो महारा  रा य माग प रवहन महामंडळा या अथात एसटी 
कमचा यांचा संप दशेात या सवात मो ा प रवहन महामंडळांपैक  एक असले या महारा  रा य 
माग प रवहन महामंडळा या कमचा  यांनी गे या जवळपास आठव ापे ा जा त काळापासून संप 
पुकारला आह.े एक एक करत आता रा यात या 250 पैक  225 आगारांमधल ेकमचारी संपावर 
गे यानं ब तांश ठकाणची एसटी वाहतूक ठ प झाली आह.े रा य सरकारम ये महारा  रा य माग 
प रवहन महामंडळाचं िवलीनीकरण करावं यासह महागाई भ ा, घरभाड ेभ ा आिण पगारवाढ 
अशा चार मखु माग या कमचा यांनी के या आहते. यामुळे एसटी कमचा यांना सात याने 
िवलंबाने िमळणारे वेतन, आ थक सम यांमुळे कमचा यांनी केले या आ मह या आिण 
महामंडळा या गैरकारभारामुळे कमचा यां या मनात िनमाण झाललेा अिव ास या गो मुळे 
एसटी कमचा यां या असंतोषाचा भडका उडाला आह.े यामुळे स या यां या गरजा आिण भावना 
समजून घे याची आव यकता असून हा संप सा याि थतीतील महािवकास आघाडी सरकारपुढील 
एक मह वपूण आ हान िनमाण ठरत आह.े 
शतेक यां याशतेक यां याशतेक यां याशतेक यां या    सम यासम यासम यासम या :- 

महारा  ह े गतीशील रा य हणुन ओळखल ेजात आसल ेतरीही या रा याची अथ व था 
मु य वे कृषी आधारीत आह.े यामुळे शेतक यां या िहताचे िनणय घेण ेगरजेचे आह.े शेतमालाला 
उ पादन खचा या दडपट भाव दे याची तसेच संपुण कजमाफ  आिण वामीनाथन आयोगा या 
िशफारशीची अंमलबजावणी इ यादी माग यांसाठी दशेभरतील अनेक शेतकरी संघटनांनी आंदोलन 
केले. रा या या राजधानीत दखेील शेतक यांचे अंदोलन चालुच आह.े परंतु कोण याही प ा या 
सरकारकडुन शेतक यां या िहताचे िनणय घे याची मता सरकारकड ेनस याचे दसुन येते. आज 
शेतक यांचा  सवात गंभीर  बनला आह.े शेतीम ये उ पादन खच वाढला आह.े पाऊस वेळेवर 
पडत नाही. उ पादनही कमी होत आह.े तसेच सततचा दु काळ, नापीक  आिण कजबाजारीपणा 
यासार या सम यामुळे शेतकरीवग त आह.े या सम यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आह.े  या 
सामािजक मु ाने आलीकड या काळात ती  व प धारण केल ेआह.े यावष  तर दु काळ पडलेला 
आह.े सरकारकडुनही अनेक तालु याम ये दु काळ जाहीर केला आह.े या दु काळा या िनवाणथ 
उपाययोजना कर यात िवलंब होत अस याचे मत शेतकारी वगाकडुन  केल ेजात आह.े आशा 
प रि थतीत महारा ा या राजकारणात हा सामािजक मु ा भावी ठरत आह.े यावर 
उपाययोजना करणे िनकडीचे बनल े आह.े  कारण या मु ावर दिेखल महारा ात राज कय 
ि थ यंतर घडु शकते. 
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    सधंषसधंषसधंषसधंष :- 

भारत  हा िविवध जाती धमा या लोकाचा दशे हणुन ओळखला जातो. याच माणे 
महारा ात दखेील िनरिनराळया जाती - धमाचे लोक आढळतात. पुव पासुन िनरिनराळया जाती - 
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धमाचे लोक इथे गु या - गो वदाने नांदतात परंतु आलीकड या काळात समाजा - समाजात संघष 
उभारला जात आह.े काही ठकाणी यास जातीय संघषतेचा रंग दला जातोय, तर काही ठकाणी 
धा मक संघष िनमाण होत आह.े आिलकड या काळात एखादाही गु हा घडलातर याआधारे 
जातीय संघष उभा केला जात आह.े यातुनच जाती - धमातंगत सलो याचे वातावरण िनमाण 
होताना दसुन येत नाही. जातीयकालहा या मा यमातुन अंदोलने केली जातात. संगी यास 
समाज कंटकाकडुन िहसंक अंदोलनाचेही वळण दले जात आह.े हा मु ा आज महारा ा या 
राजकारणासमोरील मुख आ हान ठ  पाहत आह.े 
शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    सम यासम यासम यासम या :-  

इतर रा यां या तुलनेत महारा ाची शै णक प र थीती सुधारत आह.े परंतु महारा ातील 
शै िणक प र थीती म ये आज अनेक गहन सम या िनमाण होत आहते. यास काही मु  ेकारणीभतु 
ठरत आहते. यात िश णाचे खाजगीकरण, िवनाअनुदान धोरण, कायमिवनाअनुदान धोरण, आिण 
सरकार या शै िणक खचातील खच कपातीचे धोरण यांचा समावेश आह.े महारा ात स ाि थतीत 

ाथिमक िश कांची भत  बंद असुन यातही  बीड िज हयासार या ठकाणी अितरी  िश कांची 
यादी वाढत आह.े तर उ िश ण े ात कायमिवनाअनुदान धोरणामुळे कमालीची उदिसनता 
आली आह.े एक कडे िश णाचे मह व पटवुन दे यासाठी खच केला जात आह.े तर दसुरीकड ेिश ण 
ह े अनुउ पादक खचाचे मा यम बनव यात आल े आह.े आशा कारची शै िणक प रि थती 
महारा ा या  राजकारणात एक भावी मु ा ठर यास नवल वाटु नये. आशा कारचे 
महारा ातील सामािजक मु े ये या काळात राज कय दिृ कोनातुन आ हाना मक ठरणार आहते. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::----        

महारा  रा यास पुरोगामी िवचारांचा वारसा लाभला आह.े या दिृ कोनातुन महारा ास 
गती पथावर ने याची जबाबदारी रा य सरकारची आह.े सरकार कोण याही प ाचे असो. 

अिलकड या काळात उपि थत होणारे सामािजक मु  े राज कय दिृ कोनातुन आ हाना मक ठ  
पाहत आहते. महािवकास आघाडी सरकारपुढील आशा आ हाना मक सामािजक मु ावर उपाय 
योजना करणे गरजेचे आह.े या समािजक मु ानी स ाप रि थतीत तीव प धारण केले आह.े 
महािवकास आघाडी सरकारपुढील सरकारपुढे खरा  असणार आह े तो राजक य आ हानं 
हाताळ याचा. आघाडीचं सरकार हटले क  यात आधीच गंुतागंुत असते, यामुळे आघाडी या 
अंतगत सुसू ता ह ेएक राजक य आ हान असणार आह.े खरं तर रा यातले तीन मोठे प  एक  
येऊन सरकार चालवत अस यामुळे या सरकारला एक मोठी संधी आह.े ती अशी क , नवीन धोरणे 
आिण धाडसी िनणय यांना रा यात मोठी सहमती िनमाण करता येईल. भिव यात या ारे संघष 
अिधक ती  होऊ शकतो. आिण या मु ां या आधारे राज कय े ात ि थ यंतरे घडुन येऊ शकतात. 
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�ëú¦ü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü †Ö×�Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¯Ö�Ö ÃÖ¢ÖÖ-ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ‹�ú ¸üÖ•Ö×�úµÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖ�Ö 
 

¯ÖÏÖ. ›üÖò. ›üÖë÷Ö¸êü ‹»Ö. ²Öß. 
¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖḮ Öã�Ö, ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ×Æü´ÖÖµÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü, ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü). 

   

ÃÖÓ¯Öã*ÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü*Ö �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ �ëú¦üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ²ÖÖÊ ¸üÖ•Ö×�úµÖ ¯Ö�ÖÖ“Öß Ã£ÖßŸÖß ×Æü 
−ÖêÆü¹ý ¾Ö ‡Ó×¤ü¸üÖ ÷ÖÖÓ¬Öß �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖ ÷ÖÖî−Ö †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖÓ¯Öæ*ÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ×´Öôû×¾Ö*µÖÖŸÖ ¯ÖÓ.•Ö.−ÖêÆü¹ý 
†Ö×*Ö ‡Ó×¤ü¸üÖ÷ÖÖÓ¬Öß µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ •Ö−Ö´ÖÖ−ÖÃÖÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ �úÖê*ÖŸÖÖ ¯Ö�Ö ˆ¸ü»Öê»ÖÖ 
−Ö¾ÆüŸÖÖ •Öê ¯Ö�Ö ÆüÖêŸÖê ŸÖê ²ÖÖ»µÖ†¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ �ú´µÖã×−ÖÃ™ü ¯Ö�Ö �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ´Ö¬Öß»Ö ÆüÖêŸÖÖ •µÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ 1934 
´Ö¬µÖê �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ“ÖÖ ‹�ú ‘Ö™ü�ú ¯Ö�Ö ´Æü*Öã−Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö“ÖÖµÖÔ −Ö ȩ̈ü¦ü ¤êü¾Ö, ¸üÖ´Ö ´Ö−ÖÖêÆü¸ü »ÖÖêÆüßµÖÖ, ´Öã�Ö•Öá ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 
†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü Æêü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö −ÖêŸÖê ´Æü*Öã−Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. �ú´µÖã×−ÖÂ™üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖ �êú¾Öôû �êú¸üôû ¾Ö 
¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓ÷ÖÖ»Ö ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ¢ÖÖ �ëú¦üÖ¾Ö¸ü �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ¯Ö�ÖÖ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö“ÖÖ �úÖ»Ö�ÖÓ›ü ÆüÖ ´ÖÖêšüÖ 
×¤üÃÖŸÖÖê. ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ •Ö−ÖŸÖê“ÖÖ ¯Ö�Ö ´Æü*Öã−Ö †Öêôû�Ö»µÖÖ ÷Öê»ÖÖ. 

1969 “ÖÖî£Öß »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ, 1977-79 ÃÖÆüÖ¾Öß ŸÖ¸ü 1989-90 −Ö¾Ö¾Öß 13 ¾Öß ¾Ö µÖÖ »ÖÖê�úÃÖ³ÖêŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß 
¯Ö�ÖÖ»ÖÖ £ÖÖê›ü¶Ö±úÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ*ÖÖŸÖ ²ÖÆãü´ÖŸÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¸ü�úÖ¸ü Ã£ÖÖ¯Ö−Ö �ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê. 10 ¾Öß 11 ¾Öß »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ 
×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö ´Æü*Öã−Ö ŸÖ¸ü 14 ¾Öß ¾Ö 15 ¾Öß »ÖÖê�úÃÖ³ÖêŸÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ −Öê ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö ´Æü*Öã−Ö �úÖµÖÔ �êú»Öê. 

ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú “Öã�úß“µÖÖ �úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ−Öß •Ö−ÖŸÖê“Öê »Ö�Ö �ëú¦üßŸÖ �êú»Öê. ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü*ÖÖŸÖß»Ö ÷Öî¸üÃÖ´Ö•Ö 
¤ãü¸ü �êú»Öê. ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü*Ö »ÖÖê�úÖ×³Ö´Öã�Ö �ú¸ü*µÖÖ“Öê �úÖ´Ö �êú»Öê. ˆ¯Öê�ÖßŸÖÖÓ“Öê ¤ãü:�Ö ¤ãü¸ü �ú¸ü*µÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ 
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü*ÖÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ †³ÖÖ¾Öß ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖ ´ÖÖêšüß ¯ÖÖê�úôûß ×−Ö´ÖÖÔ*Ö —
ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖÓ−Öß »ÖÖê�úŸÖÖÓ×¡Ö�ú “Ö×¸ü¡Ö ×™ü�ú×¾Ö*µÖÖŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯Öæ*ÖÔ ³Öã×´Ö�úÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ 
�úÖÑ÷ÖÏêÃÖ¯Ö�ÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡Ö*Ö šêü¾Ö»Öê µÖÖ´Öãôêû �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÷Ö™üÖ´Ö¬µÖê ¿ÖÛŒŸÖÃÖÓŸÖã»Ö−Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖ ÷Öê»Öê. µÖÖ 
¯Ö�ÖÖÓ−Öß »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ¸üÖ•Ö×�úµÖ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾Ö−Öê»ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ �êú»Öê µÖÖ´Öãôêû »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ×¾Ö¹ý¨ü •Ö−Ö´ÖŸÖ ²Ö−Öã ×¤ü»Öê 
−ÖÖÆüß. ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖ−Öß †ÃÖê −ÖêŸÖéŸ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü �êú»Öê ×�ú ¯Öãœüß»Ö �úÖôûÖŸÖ µÖÖ −ÖêŸÖé¢¾ÖÖ−Öê ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê ÃÖÓ¸ü�Ö*Ö ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö 
�êú»Öê. •ÖÃÖê •ÖµÖ¯ÖÏ�úÖ¿Ö −ÖÖ¸üÖµÖ*Ö, †™ü»Ö×²ÖÆüÖ¸üß ¾ÖÖ•Ö¯ÖêµÖß, »ÖÖ»Ö�éúÂ*Ö †›ü¾ÖÖ−Öß, ¸üÖ´Ö´Ö−ÖÖêÆü¸ü »ÖÖêÆüßµÖÖ, ¾µÖÖ¯Ö�ú 
•Ö−Ö†ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö �êú»Öê ÷Ö×¸ü²ÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö�úÖ¸üÖÃÖÖšüß »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß “Öß ¯Öã−Ö Ô̧üÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ �ú¸ü*µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö µÖÖ −ÖêŸÖé¢¾ÖÖ−Öê �êú»ÖÖ. 
¯Ö�Ö −ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖêšêü —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖê»Ö÷Öã¤êü¿Ö´Ö †®ÖÖ¦ü´Öã�ú, ×¿Ö¾ÖÃÖê−ÖÖ ‡. µÖÖÓ−Öß †‘ÖÖ›ü¶ÖÓ“Öê ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü*Ö �êú»Öê»Öê 
×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê 1989, 1996, 1998, 1999, 2004 ×ŸÖÃÖ¸üß †Ö‘ÖÖ›üß ×−Ö´ÖÖÔ*Ö —ÖÖ»Öß. 
 ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ×−Ö²ÖÓ¬ÖÖ“µÖ ´Ö¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ �ëú¦ü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ¾Ö ×¾Ö¸üÖê¬Öß¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¸üÖ•Ö×�úµÖ 
•Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ‘Ö™ü�úÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.  
ˆ×§üÂ™ü¶ê :- 

1. ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üà“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê*Öê. 
2. ÃÖ¢ÖÖÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖ“Öß ³Öã×´Ö�úÖ •ÖÖ−Öã−Ö ¤êü*Öê. 
3. ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ †Ö‘ÖÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü*ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü*Öê. 
4. ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ ÃÖ¢Öê“µÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖê÷Ö •ÖÖ*Öã−Ö ‘Öê−Öê.  
5. ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ-“Öß−Ö µÖã¨ü, ³ÖÖ¸üŸÖ-¯ÖÖ�ú µÖã¨ü, µÖã−ÖÖêŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ³Öã×´Ö�úÖ, †Ö×¿ÖµÖ−Ö ÃÖÖ�Ôú ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ, 

×¾Ö�úÖÃÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, •Öß-08 ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, µÖÖŸÖ ³Öã×´Ö�úÖ •ÖÖ*Öã−Ö ‘Öê−Öê. 
÷Öé×ÆüŸÖ �éúŸµÖ :- 

1. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ¯Ö�Ö •Ö−Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ¯Ö�Ö ÆüÖêŸÖÖ.  
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2. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü µÖã÷ÖÖŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö �ú´Ö�ãú¾ÖŸÖ �ú¸ü*µÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß ¯Ö�ÖÖ�ú›æü−Ö —ÖÖ»Öê. 
3. ¯ÖÓ.•Ö.−ÖêÆü¹ý −ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¢ÖÖÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ †Ö‘ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü*ÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. 
4. ‡Ó×¤ü¸üÖ÷ÖÖÓ¬Öß µÖã÷Öß−Ö ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß¯Ö�Ö �ú´Ö�ãú¾ÖŸÖ šü̧ ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.  
5. ¸üÖ•Ö×�úµÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖÓ“Öß ´ÖÆü¢¾Ö¯Öæ*ÖÔ ³Öæ×´Ö�úÖ †ÖÆêü. 

−ÖêÆü¹ý µÖã÷Ö - ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ 
 ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úß´Ö¬µÖê 17 �ú¸üÖê›ü ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. 3200 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ �ú×¸üŸÖÖ 3 »ÖÖ�Ö 
�ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß �úÖµÖÔ¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×−Ö¾Ö›ü*Öã�ú †ÖµÖãŒŸÖ ´Æü*Öã−Ö ÃÖã�ãú´ÖÖ¸üÃÖê−Ö µÖÖÓ−Öß �úÖµÖÔ ¯ÖÖÆüß»Öê ÆüÖêŸÖê µÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 
»ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß“Öß ¯Ö×¸ü�ÖÖ ÆüÖêŸÖß ÃÖÓ¯Öã*ÖÔ ×¾ÖÀ¾ÖÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“Öê »Ö�Ö ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úß¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ¤üÖê−Ö ¾ÖêôêûÃÖ µÖÖ 
×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ ÃÖãºþ �ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖ÷Ö»µÖÖ ‹�úÖ•ÖÖ÷ÖêÃÖÖšüß 04 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ³Öê �ú¸ü*µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. 
 ×Æü¤ãüÃ£ÖÖ−Ö ™üÖ‡Ố ÃÖ ´Ö¬µÖê †ÃÖê ´Æü™ü»µÖÖ ÷Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ×�ú µÖÆü ²ÖÖŸÖ Æü¸ü •Ö÷ÖÆü ´ÖÖ−Öß •ÖÖ ¸üÆüß Æîü ×�ú ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ 
−Öê ×¾ÖÀ¾Ö �êú ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ´Öë »ÖÖê�úŸÖÓ¡Ö �êú ÃÖ²ÖÃÖê ²Ö›êü ¯ÖÏµÖÖê÷Ö �úÖê ²Ö�Öã²Öß †Ó•ÖÖ´Ö ×¤üµÖÖ µÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úß ´Ö¬µÖê •Ö−ÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öê 
¯ÖÏ´Öã�Ö µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ´Öã�Ö•Öá µÖÖÓ−Öß ‹�ú¤êü¿Öß ‹�ú ÃÖÓÃ�éúŸÖß †Öî¸ü ‹�ú¸üÖÂ™Òü µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß 
•Öî×¾Ö�ú ÆüŸµÖÖ¸ü ×−Ö´ÖáŸÖß“Öß ´ÖÖ÷Ö*Öß �êú»Öß ÆüÖêŸÖß. †´Öê×¸ü�úÖ ´ÖÆüÖÃÖ¢Öê»ÖÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ¤êü‰ú−Ö µÖã−ÖÖê“µÖÖ ÃÖã¸ü�ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ 
Ã£ÖÖµÖß ÃÖ¤üÃµÖŸ¾ÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö �êú»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ−Öß ¤êü�Öß»Ö µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. 
 25 †ÖòŒ™üÖê. 1951 ŸÖê ´ÖÖ“ÖÔ 1952 µÖÖ �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖ “ÖÖ¸ü ™ü¯¯µÖÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ. ¯ÖÓ. •Ö. −ÖêÆü¹Óý“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß 
¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ´Öãôêû ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö †ÖÓ¤üÖê»Ö−ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ ‹�ãú*Ö 489 •ÖÖ÷ÖÖ 
¯Öî�úß 245 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ ²ÖÆãü´ÖŸÖÖ−Öê ×−Ö¾Ö›ü*Öã�ú †Ö»µÖÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ �Îú´ÖÖÓ�úÖ¾Ö¸ü †Ö. �ú´²Öã. ¯ÖÖšüß ÆüÖ ¯Ö�Ö ÆüÖêŸÖÖ. 
ŸµÖÖ»ÖÖ 16 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö ´Æü*Öã−Ö 10% ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö Æü¾Öê ¯Ö*Ö ŸÖê �úÖê*ÖŸµÖÖ“Ö ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖ�ú›êü −Ö¾ÆüŸÖê. 
•Ö−ÖÃÖÓ‘ÖÖ»ÖÖ 03 •ÖÖ÷ÖÖ ×´Öôû»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.�úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ−Öê ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß ¾Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö�ú ´Æü*Öã−Ö �úÖµÖÖÔ“ÖÖ �úÖôûÖŸÖ �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. 
×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö−ÖêŸÖê ´Æü*Öã−Ö ÁÖß¯ÖÖ¤ü †´ÖéŸÖ ›üÖÓ÷Öê µÖÖÓ“Öß ×−Ö¾Ö›ü �ú¸ü*µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ´Ö´Ö−ÖÖêÆü¸ü »ÖÖêÆüßµÖÖ, ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 
†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü, ¿µÖÖ´ÖÖ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ´Öã�Ö•Öá µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö−ÖêŸÖê ´Æü*Öã−Ö ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ*ÖÔ ³Öã×´Ö�úÖ ¯ÖÖ¸ü¯ÖÖ›ü»Öê»Öß 
×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. 
 ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö µÖÖ ‘Ö™ü�ú ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖ †Ö×*Ö²ÖÖ*Öß »ÖÖ÷Öã �ú¸ü*µÖÖŸÖ †Ö»Öß. 1957 “µÖÖ 
»ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¬Öß´ÖÓ›üôû ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ —ÖÖ»µÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ¯Ö�Ö ²ÖÆãü´ÖŸÖÖ−Öê ×−Ö¾Ö›ãü−Ö †Ö»ÖÖ. �êú¸üôû ´Ö¬µÖê �ú´µÖã×−ÖÃ™ü 
¯Ö�Ö ²ÖÆãü´ÖŸÖÖ−Öê ×−Ö¾Ö›ãü−Ö †Ö»ÖÖ ¯Ö*Ö Æêü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ¯ÖÖ›ü*µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ×ŸÖÃÖ¸üß »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�ú 19 ±êú²ÖÎã. ŸÖê 25 ±êú²ÖÎã. 
1962 ´Ö¬µÖê ‘Öê*µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ‹�ãú*Ö •ÖÖ÷ÖÖ 494 ÆüÖêŸµÖÖ ²ÖÆãü´ÖŸÖÖÃÖÖšüß 248 •ÖÖ÷ÖÖ Æü¾µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ 361 
•ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ �ú´µÖã×−ÖÃ™ü ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ 27 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ´Ö¬µÖ´Ö´ÖÖ÷Öá ¯Ö�Ö ´Æü*Öã−Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»ÖÖ. 
×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü †Ö¾ÆüÖ−Ö �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ µÖÖ �úÖôûÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê �úÖ¸ü*Ö �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ¤Óü¿ÖÖ¾ÖÖ ´Ö¬µÖê ¤êü�Öß»Ö 
×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ −Ö¾ÆüŸµÖÖ. •Ö−Ö †ÖÓ¤üÖê»Ö−ÖÖ“Öê ¹ý¯Ö �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. 
�úÖÑ÷ÖÏêÃÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö 1969 †Ö×�Ö ‡Ó×¤ü¸üÖ ÷ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“Öê −ÖêŸÖéŸ¾Ö :- 

¯ÖÓ×›üŸÖ •Ö¾ÖÖÆü¸ü»ÖÖ»Ö −ÖêÆü¹ý µÖÖÓ“µÖÖ ×−Ö¬Ö−ÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü �úÖ´Ö�úüÖ•Ö Æêü �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ“Öê †¬µÖ�Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ −ÖêŸÖé¢¾ÖÖŸÖ 
�úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ−Öê −ÖêÆü¹ý−ÖÓŸÖ¸ü »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤ãü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ´Æü*Öã−Ö ×−Ö¾Ö›ü �êú»Öß ¯Ö*Ö ŸÖÖ¿�Óú¤ü �ú¸üÖ¸ü 
�ú¸ü*µÖÖÃÖÖšüß  ¸ü×¿ÖµÖÖŸÖ ÷Öê»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ×−Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»Öê ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Öã−ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü*ÖÖŸÖ −ÖêŸÖé¢¾ÖÖ“Öß ¯ÖÖê�úôûß 
×−Ö´ÖÖÔ*Ö —ÖÖ»Öß 1967 »ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ —ÖÖ»µÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 283 •ÖÖ÷ÖÖ �úÖò÷ÖÏêÃÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ ŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ 29 
•ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ ¿ÖÖÃ¡Öß•Öß µÖÖÓ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ‡Ó×¤ü¸üÖ÷ÖÖÓ¬Öß ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÓ¡Öß ÆüÖêŸµÖÖ ŸÖ¸ü −ÖêÆü¹ý µÖÖÓ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ 1959 ´Ö¬µÖê 
†¬µÖ�Ö ´Æü*Öã−Ö †×¬Ö¾Öê¿Ö−ÖÖŸÖ �úÖµÖÔ �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ �Ö ȩ̂ü †Ö¾ÆüÖ−Ö ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖ“Öê −Ö¾ÆüŸÖê 12 ¯Ö�ÖÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ 
÷Ö™üÖ“Öê ÆüÖêŸÖê ÷ÖÏï›ü †»ÖÖµÖ−ÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖ“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö ÆüÖ �êú¾Öôû ‡Ó×¤ü¸üÖ Æü¸üÖ†Öê ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ‹ÃÖ.‹ÃÖ.¯Öß., 
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¯Öß.‹ÃÖ.¯Öß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖÃÖÓ‘Ö, Ã¾ÖÓŸÖ¡Ö ¯ÖÖ™üá, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ �ÎúÖ−ŸÖß¤ü»Ö ‹�ú¡ÖßŸÖ †Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öôû �úÖê*ÖŸµÖÖ“Ö 
¯ÖÏ�úÖ¸ü“ÖÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ •Ö−Ö×ÆüŸÖÖ“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖ¸ü�úÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸ü ÆüÖ �ÖÖ•Ö÷Öß †×¬Ö�úÖ¸ü 
´Æü*Öã−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê †Ö¸üÖê¯Ö ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖ−Öß �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡Ó×¤ü¸üÖ÷ÖÖÓ¬Öß“ÖÖ ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ †×¬Ö�úÖ¸ü 
´Æü*Öã−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ŸÖÖŸÖ †ÃÖÖ †Ö¸üÖê̄ Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Ö�úÖÓ−Öß �êú»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 

1969 ´Ö¬µÖê �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ“Öß �úÖ´Ö¸üÖ•Ö −ÖÖ¤üÖ¸ü, ´ÖÖê¸üÖ¸ü•Öß ¤êüÃÖÖ‡Ô, †−Öê�ú•Öã−Öß ´ÖÓ›üôûß ‡Ó¤üß¸üÖ ÷ÖÖÓ¬ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Öºþ¨ü 
‹�ú¡Ö †Ö»Öß µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ ¯Ö�Ö- ¸üÖ´Ö ÃÖã³ÖÖÂÖØÃÖÆü ¤êü¿ÖÖ“Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö †×¬Ö�éúŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö−ÖêŸÖê ´Æü*Öã−Ö 17 
×›üÃÖë²Ö¸ü 1969 ŸÖê 20 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1970 ×−Ö¾Ö›üã−Ö †Ö»Öê. 

1 ´ÖÖ“ÖÔ 1971 ŸÖê 10 ´ÖÖ“ÖÔ 1971 µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ »ÖÖêÃÖ³ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ ‘Öê*µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ‹�ãú*Ö 520 
•ÖÖ÷ÖÖÓÃÖÖšüß 260 •ÖÖ÷ÖÖ“Öê ²ÖÆãü´ÖŸÖ Æü¾Öê ÆüÖêŸÖê. �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ 252 ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖÃÖÓ‘ÖÖ“ÖÖ 22 ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 
�ú´µÖã×−ÖÃ™ü ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ 23 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ ´Öãôû �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�Ö �úÖê−ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖê−Ö÷Ö™ü ×−Ö´ÖÖÔ*Ö —
ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖŸÖÓ÷ÖÔŸÖ ¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÖ“Öê ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ “ÖÖ»Öã ÆüÖêŸÖê. �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ×ÃÖÓ›üß�êú™ü-‡Ó×¤ü¸üÖ÷ÖÖÓ¬Öß ŸÖ¸ü �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ 
‡Ó×›ü�êú™ü-´ÖÖê¸üÖ¸ü•Öß ¤êüÃÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖê. •Ö−ÖŸÖê“Öê Ã¯ÖÂ™ü ²ÖÆãü´ÖŸÖ ‡Ó×¤ü¸üÖ÷ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ�ú›æü−Ö ×¤ü»Öê. ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß“µÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úßŸÖ 
‡Ó×¤ü¸üÖ÷ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ −ÖêŸÖé¢¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß ±ãú™ü ¯Ö›ü»Öß.  

1995 †Ö×*Ö²ÖÖ*Öß“ÖÖ �úÖôû •ÖÖê ‡Ó×¤ü¸üÖ÷ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ÃÖÓ¯Öæ*ÖÔ •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ‹�ú¡ÖßŸÖ�ú¸ü*ÖÖ“Öê �úÖ´Ö 
•ÖµÖ¯ÖÏ�úÖ¿Ö −ÖÖ¸üÖµÖ*Ö µÖÖÓ−Öß �êú»Öê ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖê�úÃÖ³Öê“µÖÖ ÃÖÆüÖ¾µÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úßŸÖ ´Æü*Ö•Öê 16 ´ÖÖ“ÖÔ 1977 ŸÖê  20 ´ÖÖ“ÖÔ 
1977 µÖÖ �úÖôûÖŸÖ 542 •ÖÖ÷ÖÖÓÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ ‘Öê*µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê •Ö−ÖŸÖÖ ¯Ö�ÖÖÃÖ 295 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ ŸÖ¸ü 
�úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ 154 µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ*Ö 23 ´ÖÖ“ÖÔ 1977 ŸÖê 12 ‹×¯ÖÏ»Ö 1978 ¾Ö 10 •Öã»Öî ŸÖê 18 •Öã»Öî 1979 
×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö −ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê. ¤ãüÃÖ ȩ̂ü ×ÃÖ.‹´Ö.ÛÃ™ü±ú−Ö ŸÖ¸ü •Ö÷Ö•Öß¾Ö−Ö¸üÖ´Ö Æêü ‹�úÖ−ÖÓŸÖ¸ü ‹�ú ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö −ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü 
‡Ó×¤ü¸üÖ÷ÖÖÓ¬Öß ‹�úÆüÖŸÖß ÃÖ¢ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ*Ö —ÖÖ»Öß. ÃÖÖŸÖ¾Öß »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�ú 3 •ÖÖ−Öê 1980 542 •ÖÖ÷ÖÖÓÃÖÖšüß ‘Öê*µÖÖŸÖ 
†Ö»Öß µÖÖ´Ö¬µÖê �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ 351 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ 41 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ “ÖÖî¬Ö¸üß “Ö¸ü*ÖØÃÖÆü Æêü 
×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö−ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê 1983 ‡Ó×¤ü¸üÖ÷ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“Öß ÆüŸµÖÖ —ÖÖ»Öß. 
¸üÖ•Öß¾Ö ÷ÖÖÓ¬Öß �úÖôû :  ŸµÖÖ´Öãôêû †Öšü¾Öß »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ 24 ×›üÃÖë²Ö¸ü ŸÖê 8 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1984 ¸üÖê•Öß ‘Öê*µÖÖŸÖ 
†Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ‹�ãú*Ö 533 •ÖÖ÷ÖÖ´Ö¬Öæ−Ö �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ²ÖÆãü´ÖŸÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ŸÖê»Ö÷Öã ¤êü¿Ö´Ö �êú¾Öôû 30 •ÖÖ÷ÖÖ 
×´ÖôûÖ»µÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ‹−Ö.™üß. ¸üÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö Æêü ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö−ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê. 
 −Ö¾Ö¾Öß »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�ú 22 †Ö×*Ö 26 −ÖÖ¾Æëü. 1989 ¸üÖê•Öß ¤üÖê−Ö ™ü¯¯µÖÖŸÖ ‘Öê*µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. 545 
•ÖÖ÷ÖÖÓÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ ‘Öê*µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ²ÖÆãü´ÖŸÖÖÃÖÖšüß 273 •ÖÖ÷ÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ 197 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ ŸÖ¸ü 
•Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá»ÖÖ 142 •ÖÖ÷ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ •ÖÖ÷ÖÖ ×´Öôãû−Ö ¤êü�Öß»Ö �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ−Öê ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ²Ö−Ö×¾Ö»Öê −ÖÖÆüß. ¸üÖ•Öß¾Ö ÷ÖÖÓ¬Öß 
×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö−ÖêŸÖê ¸üÖÆüß»Öê. µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖ−Öß ²ÖÖê±úÖêÃÖÔ ‘ÖÖê™üÖóµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 
†Ö‘ÖÖ›ü¶ÖÓ“Öê ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö :- 
 ¤üÆüÖ¾µÖÖ »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ 20 ´Öë ŸÖê  12 •Öã−Ö 1991 »ÖÖ ŸÖß−Ö ™ü¯¯µÖÖŸÖ ‘Öê*µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ‹�æú*Ö •ÖÖ÷ÖÖ 
545 ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖ¯Öî�úß 273 ²ÖÆãü´ÖŸÖÖÃÖÖšüß ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬Öæ−Ö 244 •ÖÖ÷ÖÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ ŸÖ¸ü •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá»ÖÖ 
121 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ¯Öß.¾Æüß.−Öé×ÃÖÆü¸üÖ¾Ö ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü †£ÖÔ´ÖÓ¡Öß ´Æü*Öã−Ö ´Ö−Ö´ÖÖêÆü−ÖØÃÖÆü µÖÖÓ“ÖÖ 
²Ö−Ö×¾Ö*µÖÖŸÖ †Ö»Öê �úÖ¸ü*Ö ¸üÖ•Öß¾Ö ÷ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“Öß ¯Öê¸üÖÓ²Öã¸üü µÖê£Öß»Ö ŸÖÖ´Ößôû−ÖÖ›üæ µÖê£Öß»Ö ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úß“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
´ÖÖ−Ö¾Öß ²ÖÖò´²Ö«üÖ ȩ̂ü ÆüŸµÖÖ �ú¸ü*µÖÖŸÖ †Ö»Öß ŸµÖÖ´Öãôêû �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ¯Ö�ÖÖŸÖ −ÖêŸÖé¢¾ÖÖ“Öß ¯ÖÖê�úôûß ×−Ö´ÖÖÔ*Ö —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. 

´Ö−Ö´ÖÖêÆü−ÖØÃÖÆü µÖÖÓ−Öß •ÖÖ÷Ö×ŸÖ�úß�ú¸ü*ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃ�ú¸ü �êú»ÖÖ. ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖ»ÖÖ ÷ÖŸÖß ×¤ü»Öß. 
µÖÖ�úÖôûÖŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö−ÖêŸÖÖ ´Æü*Öã−Ö »ÖÖ»Ö�éúÂ*Ö †›ü¾ÖÖ*Öß ×¤ü.12 •Öã−Ö 1991 ŸÖê 15 •Öã»Öî 1993 ŸÖ¸ü †™ü»Ö×²ÖÆüÖ¸üß 
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¾ÖÖ•Ö¯ÖêµÖß 26 •Öã»Öî 1993 ŸÖê 10 ´Öê 1996 −ÖÓŸÖ¸ü ¯Öãœêü ¯Öß.¾Æüß. −Ö¸üØÃÖ÷Ö¸üÖ¾Ö 16 ´Öê 1996 ŸÖê 1 •Öæ−Ö 1996 ¯ÖµÖÕŸÖ 
×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö−ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê. 
 11 ¾Öß »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�ú 27 ‹×¯ÖÏ»Ö ŸÖê 7 ´Öê 1996 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öß 545 •ÖÖ÷ÖÖÓÃÖÖšüß ×Æü ×−Ö¾Ö›ü*Öã�ú 
‘Öê*µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ.•Ö.¯ÖÖ »ÖÖ  161 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ ŸÖ¸ü �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ 140 •ÖÖ÷ÖÖ ²ÖÆãü´ÖŸÖÖÃÖÖšüß 
273 •ÖÖ÷ÖÖ Æü¾µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü*ÖÖŸÖ †Ã£Öß¸üŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ*Ö —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ 
ŸÖß−Ö ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ÆüÖê‰ú−Ö ÷Öê»ÖêŸÖ. †™ü»Ö×²ÖÆüÖ¸üß ¾ÖÖ•Ö¯ÖêµÖß 13 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öê ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ŸÖ¸ü 11 ´Ö×Æü*µÖÖÃÖÖšüß ¤êü¾Ö÷ÖÖî›üÖ µÖÖÓ“Öê 
ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ²Ö−Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖÃÖê“Ö 11 ´Ö×Æü−Öê ÷Öã•Ö¸üÖ»Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö −ÖêŸÖÖ ´Æü*Öã−Ö †™ü»Ö 
×²ÖÆüÖ¸üß ¾ÖÖ•Ö¯ÖêµÖß µÖÖÓ−Öß 1 •Öæ−Ö 1997 ŸÖê 4 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1997 ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß. 

16 ±êú²ÖÎã.1998 ŸÖê  28 ±êú²ÖÎã.1998 ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 12 ¾µÖÖ »ÖÖê�úÃÖ³ÖêÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ ‘Öê*µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ µÖÖ ŸÖß−Ö 
™ü¯¯µÖÖŸÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ ÆüÖêŸµÖÖ. 545 •ÖÖ÷ÖÖÓÃÖÖšüß ‘Öê*µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úß´Ö¬µÖê 273 ²ÖÆãü´ÖŸÖÖÓÃÖÖšüß †Ö�ú›üÖ ÆüÖêŸÖÖ. 
³ÖÖ•Ö¯ÖÖ»ÖÖ 181 ŸÖ¸ü �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ 141 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ. µÖÖ�úÖôûÖŸÖ †™ü»Ö ×²ÖÆüÖ¸üß ¾ÖÖ•Ö¯ÖêµÖß µÖÖÓ“µÖÖ 
−ÖêŸÖé¢¾ÖÖ�ÖÖ»Öß †Ö‘ÖÖ›üß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ‹�úÖ´ÖŸÖÖ−Öê ¸üÖÆãü−Ö ÷Öê»Öê. 
 19 ´ÖÖ“ÖÔ 1998 ŸÖê 26 ‹×¯ÖÏ»Ö 1991 ´Ö¬µÖê ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü Æêü »ÖÖê�úÃÖ³Öê“Öê ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö −ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“Ö 
�úÖôûÖŸÖ †™ü»Ö ×²ÖÆüÖ¸üß ¾ÖÖ•Ö¯ÖêµÖß µÖÖÓ−Öß †*Öã“ÖÖ“Ö*µÖÖ �êú»µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ.•Ö.¯ÖÖ.»ÖÖ ²Öôû ×´ÖôûÖ»Öê. 
 5 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ŸÖê 5 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 1999 »ÖÖ ŸÖê¸üÖ¾Öß »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ —ÖÖ»µÖÖ ŸµÖÖ 545 •ÖÖ÷ÖÖ ÃÖÖšüß 
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ»ÖÖ 180 ŸÖ¸ü �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ“µÖÖ 114 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ †Ö‘ÖÖ›üß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü Ã£ÖÖ¯Ö−Ö —ÖÖ»Öê †™ü»Ö×²ÖÆüÖ¸üß 
¾ÖÖ•Ö¯ÖêµÖ µÖÖÓ−Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê −ÖêŸÖéŸ¾Ö �êú»Öê. 13 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 1999 ŸÖê 6 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2004 µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö −ÖêŸÖÖ 
´Æü*Öã−Ö ÃÖÖê×−ÖµÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ−Öß �úÖµÖÔ �êú»Öê. ¾ÖÖ•Ö¯ÖêµÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ−Öß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ×™ü�úÖ �êú»Öß. 
 “ÖÖî¤üÖ¾Öß »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�ú 20 ‹×¯ÖÏ»Ö ŸÖê 10 ´Öê. 2004 ¸üÖê•Öß “ÖÖ¸ü ™ü¯¯µÖÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ 543 •ÖÖ÷ÖÖÓÃÖÖšüß“ÖÖ 
×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ ‘Öê*µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ 138 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ ŸÖ¸ü �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ“µÖÖ 145 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ µÖã.¯Öß.‹. 
“µÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ »ÖÖ»Ö�éúÂ*Ö †›ü¾ÖÖ*Öß µÖÖÓ−Öß ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö−ÖêŸÖÖ ´Æü*Öã−Ö �úÖµÖÔ �êú»Öê. ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ 
†µÖÖê÷µÖ �úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ−Öß ×™ü�úÖ �êú»Öß. ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ*ÖÖŸÖ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö ‘ÖÖê™üÖôêû —ÖÖ»Öê. »ÖÖ»Ö�éúÂ*Ö †›ü¾ÖÖ*Öß 22 ´Öê 
2004 ŸÖê 18 ´Öê 2009 ¯ÖµÖÕŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö −ÖêŸÖê ´Æü*Öã−Ö �úÖ´Ö �êú»Öê. 
 15 ¾µÖÖ »ÖÖê�úÃÖ³Öê“µÖÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ 16 ‹×¯ÖÏ»Ö ŸÖê 13 ´Öê 2009 µÖÖ �úÖôûÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ 545 •ÖÖ÷ÖÖÓÃÖÖšüß 
ÆüÖêŸµÖÖ. ²ÖÆãü´ÖŸÖÖÃÖÖšüß 272 •ÖÖ÷ÖÖ Æü¾µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ»ÖÖ 116 •ÖÖ÷ÖÖ×´ÖôûÖ»µÖÖ ŸÖ¸ü �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ 206 ÆüÖêŸµÖÖ. 
×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö −ÖêŸÖê ´Æü*Öã−Ö »ÖÖ»Ö�éúÂ*Ö  †›ü¾ÖÖ*Öß ŸÖ¸ü 21 ×›üÃÖë²Ö¸ü 2009 ŸÖê 18 ´Öê. 2014 ´Ö¬µÖê ÃÖãÂ´ÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•Ö µÖÖÓ−Öß 
×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö−ÖêŸÖê ´Æü*Öã−Ö �úÖµÖÔ �êú»Öê. µÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ*ÖÖŸÖ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ“Öê ‘ÖÖê™üÖôêû ˆ‘Ö›êü ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. 

2014 ÃÖÖ»Öß 16 ¾µÖÖ »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖÃÖÖšüß 7 ‹×¯ÖÏ»Ö ŸÖê 12 ´Öê 2014 ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 9 ™ü¯¯µÖÖŸÖ ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ ‘Öê*µÖÖŸÖ 
†Ö»µÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ»ÖÖ 282 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ ŸÖ¸ü �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ �êú¾Öôû 44 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö 
´Æü*Öã−Ö 10 ™üŒ�êú •ÖÖ÷ÖÖ Æü¾µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ�ú›êü −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¸üÖê¬Öß¯Ö�Ö −ÖêŸÖê Æêü ¯Ö¤ü ×¸üŒŸÖ †ÖÆêü. 

11 ‹×¯ÖÏ»Ö ŸÖê 19 ´Öê 2019 µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ÃÖŸÖ¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖê�úÃÖ³ÖêÃÖÖšüß 543 •ÖÖ÷ÖÖÓÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü*Öã�úÖ 07 
™ü¯¯µÖÖ´Ö¬µÖê ‘Öê*µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê 303 •ÖÖ÷ÖÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ»ÖÖ ×´Öôû»µÖÖ ŸÖ¸ü �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ»ÖÖ 52 •ÖÖ÷ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ. 
×−ÖÂ�úÂÖÔ :- 

1) ³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ´Ö•Ö²ÖãŸÖ �ú¸ü*µÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü*ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß 
×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖã−Ö µÖêŸÖê.  

2) ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö †ÖÆêüŸÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¯Ö�Ö ´Æü*Öã−Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×*Ö�ú¯Ö*Öê �úÖµÖÔ �ú¸ü*µÖÖ“Öß  †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ †ÖÆêü. 
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3) ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú �éúŸÖß¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡Ö*Ö šêü¾Öæ−Ö ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−Öê“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ−Ö �ú¸ü*Öê 
†Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü ŸÖ¸ü“Ö »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß“Öê ÃÖÓ¸ü�Ö*Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. 

4) ¾ÖîµÖÛŒŸÖ�ú ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ÆüÖê−Öê ÷Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ¸ü“Ö−ÖÖŸ´Ö�ú �úÖµÖÔ ÆüÖê‡Ô»Ö. 
5) ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß ¯Ö�Ö ‘Ö™ü−ÖÖŸ´Ö�ú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ “Öã×�ú“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¹ý−Ö ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ �ú´Ö�ãú¾ÖŸÖ ×�Óú¾ÖÖ 

ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ¤üÖ²Ö»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖã−Ö µÖêŸÖê. 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö ÃÖã“Öß :- 

1. ¯ÖÖ™üß»Ö ²Öß.²Öß. - ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö-±ú›ü�êú ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö 2007 
2. ¯Öôû¿Öß�ú¸ü ÃÖãÆüÖÃÖ - ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü*Ö, ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö 2004, ¯Öã*Öê. 
3. �ãú»Ö�ú*Öá ÃÖãÆüÖÃÖ - •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö †Ö×*Ö ×¾Ö.¸üÖ.Ø³Ö›êü ²ÖÆãü•Ö−Ö ÃÖÓ�ú»¯Ö−ÖÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö †Ö×*Ö »ÖÖê�ú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯Öã*Öê, †¯ÖÏ�úÖ×¿ÖŸÖ 

¯Öß‹“Ö.›üß ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö. 
4. ¤îü.»ÖÖê�úÃÖ¢ÖÖ 
5. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ™üÖ‡Ố ÃÖ 
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कककक ----रा य सबंधंाच ेिव षेणरा य सबंधंाच ेिव षेणरा य सबंधंाच ेिव षेणरा य सबंधंाच ेिव षेण    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    ल टे आरल टे आरल टे आरल टे आर....    बीबीबीबी....    
सहयोगी ा यापक व सशंोधन मागदशकसहयोगी ा यापक व सशंोधन मागदशकसहयोगी ा यापक व सशंोधन मागदशकसहयोगी ा यापक व सशंोधन मागदशक,,,,    पदवी व पद ु र पदवी व पद ु र पदवी व पद ु र पदवी व पद ु र रा यशा  िवभाग मखुरा यशा  िवभाग मखुरा यशा  िवभाग मखुरा यशा  िवभाग मखु, दगेलूदगेलूदगेलूदगेलूर महािव ालय र महािव ालय र महािव ालय र महािव ालय 

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    ताताताता....    दगेलरू िजदगेलरू िजदगेलरू िजदगेलरू िज....    नादंडेनादंडेनादंडेनादंडे 
 

तावना तावना तावना तावना ::::        
भारतीय रा यघटनेत युिनयन हा श द आह.े जो एकता व अखंडतेचे ितक आह.े 

घटनाकारांनी त कालीन व भिव यकालीन घटना व प रि थतीचा िवचार क न क ास मजबूत 
बनवले आह.े कारण वातं या या वेळेस दशेात अनेक अलगतावादी श  काय करत हो या. भारत 
अमे रकन सघं रा या पे ा वेग या कार या संघरा य व थेचा वीकार करणारा दशे आह.े जेथे 
एकेरी नाग रकता, िलिखत व सव  संिवधान, वतं  व िन प  एक कृत याय व था  आह.े 
तसेच क ास नवीन रा य िनमाण, या या सीमा ठरवणे, याचे नामकरण कर याचा अिधकार 
आह.े 
लखेाचा उ ेश लखेाचा उ ेश लखेाचा उ ेश लखेाचा उ ेश : : : :     

तुत लेखात क -रा य संबंधात कायदशेीर, शासक य व आ थक संबंध क या कारे 
आहते. यां यातील वादाचे िवषय कोणते? क -रा य संबंधास भािवत करणा या नव -नवीन 
सम या कोण कोण या आहते? याचे िव ेषण केले आह.े 

भारतात क -रा य संबंधाचा अ यास व िव ेषण खालील तीन मु ां या मा यमातून केला 
जातो. कायदशेीर, शासक य व आ थक संबंध. 
११११)))) कायदशेीर  सबंधं कायदशेीर  सबंधं कायदशेीर  सबंधं कायदशेीर  सबंधं : : : :     

क  व रा य यां यातील कायदशेीर संबंधाचे िव ेषण समजून घेताना भारतीय 
संिवधानानुसार यां यात कर यात आले या अिधकारां या िवभाजनाचा िवचार करावा 
लागतो.अिधकारांचे िवभाजन दशे व िवषय या दोन आधारावर केले आह.े  
अअअअ))))  दशे दशे दशे दशे ::::    

रा य आप या प र े ा या बाहरे जावून कायदा बनवू शकत नाही रा य या या अंतगत 
येणा या संपूण भागासाठी कवा एका िविश  दशेासाठी कायदा बनवू शकतो. परंतु क  भारताचा 
कोणताही भभूाग कवा संपूण भारतासाठी कायदा बनवू शकतो. यािशवाय भारताबाहरे राहणा या 
भारतीय लोकांसाठी सु ा कायदा बनवू शकतो. क  सरकारला हा असा िवशेष अिधकार आह.ेजो 
रा य सरकारला ा  नाही. दशेा या आधारावर कायदा बनव याचा अिधकार रा य सरकार या 
तुलनेत क  सरकारला अिधक माणत आह.े  
आआआआ)))) िवषय िवषय िवषय िवषय ::::    

भारतीय रा यघटनेतील सात ा अनुसूिचत अनेक िवषयांना वेगवेग या तीन सूिचत 
िवभागले आह.े या एकूण तीन सूची आहते. क  सूची, रा य सूची व समवत  सूची. क  सूिचत 
नमूद केले या िवषयावर कायद े कर याचा अिधकार क  सरकारला आह.े यातील िवषय रा ीय 
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दृ ा मह वाचे आह.े उदा. संर ण, पररा  धोरण इ यादी. रा य सूचीतील िवषयावर कायद े
बनव याचे अिधकार रा य सरकारला आहते. यातील सव िवषय रा य व  थानीय व पाचे  
आहते. समवत  सूचीतील िवषयावर क  व रा य सरकार या दोघांनाही कायद े बनव याचा 
अिधकार आह.े परंतु एखा ा िवषयावर कायद े बनव याचा बाबत क  व रा य यां यात वाद-
िववाद कवा सघंष िनमाण झाला असेल त हा क  सरकारचा िनणय कवा कायदा अंितम मानला 
जातो. यािशवाय इतर िवषयावर कायद े बनव याचा अिधकार ही क  सरकारलाच आह.े तसचे 
िविश  प रि थतीत ही रा य सूचीतील िवषयावर कायद े बनव याचा अिधकार क  सरकारला 
आह.े रा ीय िहता या दृ ीने रा य सूचीतील िवषयावर ही कायद े बनव याचा अिधकार क  
सरकारला आह.े रा ीय कवा अ य आणीबाणी या काळात ही रा य सूचीतील िवषयावर कायद े
बनव या या अिधकार क ाला आह.े आंतररा ीय करारास लागू कर यासाठी क  सरकार रा य 
सूचीतील एखा ा िवषयावर कायदा बनवू शकतो. रा य िवधानमंडळा ारे पा रत कोण याही 
िवधेयकास रा यपाल रा पतीकड ेमा यतेसाठी पाठवू शकतो.अ यावेळी रा पती यावर आप या 
िवटो अिधकाराचा वापर क  शकतो. याव न ह े प  होते क  क -रा य संबंधास भािवत 
करणा या  कायदशेीर िवषयावर कायद े कर याचा अिधकार रा यां या तुलनेत क  सरकारला 
अिधक माणात आहते. 
२२२२)))) शासक य सबंधं शासक य सबंधं शासक य सबंधं शासक य सबंधं ::::    

क -रा य संबंधास भािवत करणा या शासक य संबंधात क ाचे अिधकार े  आहते. क  
सरकार िविभ  घटना मक व िबगर घटना मक मा यमां या सा ाने रा य सरकारवर िनयं ण 

थािपत करते. रा यपाल रा यात क ाचाच ितिनधी असतो. रा यपाल रा याचा घटना मक 
मुख असतो. तो िवधानसभेस थिगत, िवघटीत करतो. रा यपालास पदाव न बडतफ कर याचा 

अिधकार रा यां या िवधानमंडळास नसतो. रा यपालास िवधानमंडळ व मंि मंडळा या 
िनयं णापासून मु  ठेवले आह.े परंतु क ातील ि थती यापे ा वेगळी आह.े जर रा पती 
लोकसभेला भंग करतो. तर लोकसभा ही रा पतीस पदाव न हटव यासाठी महािभयोग चालवू 
शकतो. याव न ह े प  होते क , रा पती आिण ससंद एकमेकास िनयंि त करतात. अिखल 
भारतीय सेवां या सद यांची िनयु  कर या या अिधकार क  सरकारला आह.े या मा यमातून 
क  सरकार रा य सरकारवर िनयं ण थािपत करतात. उ  यायालयातील यायाधीशांची 
िनयु , बदली, अंतररा यीय प रषद, अंतररा यीय पाणी संघष प रषद या मा यमातून रा य 

शासनावर क  सरकार िनयं ण ठेवते. जर एखाद ेरा य क  सरकार या िनदशांचे पालन करत 
नसेल तर क  सरकार या रा यात घटना मक प ती या िवफलतेची घोषणा करतो. रा याला 
आप या िनदशानुसार काय कर यासाठी बा य क  शकतो. भारतीय रा यघटनेतील कलम ३५२-
३६० म ये आणीबाणीची तरतूद केली आह.े आणीबाणी या काळात संघरा य व था एका मक 
सरकार म ये परावृ ीत होते.रा या या सव शासक य स ा क ा या हाथात जातात. क  सरकार 
रा य सूचीतील कोण याही िवषयावर कायदा बनवू शकतो. 
३३३३)))) आ थक सबंधंआ थक सबंधंआ थक सबंधंआ थक सबंधं : 

आ थक े ात ही रा य सरकारची ि थती अ यंत वाईट आह.े आ थक बाबतीत क  
सरकारचे रा यावर संपूण िनयं ण दसून येते. कारण रा य सरकार दशेा या बाहे न कज घवूे 
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शकत नाहीत. यासाठी क ाची मा यता यावी लागते. परंतु क  सरकार दशेा या अंतगत व 
बाहे न कज घेवू शकतो. आ थक आणीबाणी या काळात रा याची आ थक ि थती पूणतः क ा या 
अधीन बनते. रा य सरकार या आ थक ि थतीस क  सरकार िनयिमत करते. क  सरकार रा यांना 
अनुदान दे यास नकार दवूे शकतो. क  सरकार रा यांना यां या कमचा यां या वेतन व भ यात 
कपात कर याचे िनदश दवूे शकते. रा यपाल धन िवधेयक रा पती या िवचाराथ ठेवू 
शकतो.िनयं क व महालेखा परी क क  आिण रा य यां या सरकारी जमा खचाचा तपास क न 
याचे परी ण क  शकतो.या मा यमातून क  सरकार रा या या आ थक ि थती व घडामोडीवर 

िनयं ण ठेवू शकतो. रा यां या तुलनेत क  सरकारकड ेआ थक संसाधने अिधक आहते. यांचे काय 
ही सामा य प तीचे आह.े यांचा संब ध ता ात सव सामा य माणसाशी अिधक येत नाही.परंतु 
रा याकड ेभल ेही ससंाधने कमी असतील परंतु यांचा संबंध य ात जनतेशी अिधक येतो.उदा. 
कायदा व सु व था,आरो य,कृषी इ यादी.रा य शासन वतास यां याकड े असणा या अपु या 
संसाधनामुळे कमकुवत पण जाणवू शकतो. 

वरील सव िव ेषणाव न ह े प  होते क  कायदशेीर, शासक य व आ थक संबंधात क  
सरकारकड ेरा य शासना या तुलनेत अिधक अिधकार व स ा आह.ेरा य सरकार क  सरकारवर 
अिधक माणात अवलबूंन आहते.क  सरकारच लोकशाही या ासपीठावर अिधक भावी 
दसतो. 

कककक ----रा य सबंधंातील िववादा पद मु े रा य सबंधंातील िववादा पद मु े रा य सबंधंातील िववादा पद मु े रा य सबंधंातील िववादा पद मु े : : : :     
क -रा य यां या संबंधांना भािवत करणारे व यां यात वाद-िववाद िनमाण करणारे 

अनेक िवषय आहते. यातील कांही िवषय ह े जुनेच आहते. तर नवीन िवषय या जु या िवषयांचे 
बदलते व प आहते. याम ये ादिेशक िवषमता, कलम ३५६, रा यपाल, के ीय तपास 
करणा या सं था, रा यातील के ीय दलांची तैनाती, िविभ  राजक य प ांचे सरकार, ादिेशक 
प ांचा रा ीय राजकारणातील वाढता सहभाग, संयु  आघा ांचे सरकार, के ीय नेतृ वाना 
हाताशी ध न राजकारण कर याची रा य तरीय नेतृ वाची वृ ी, के ीय राजक य प ांना 
स ेपासून दरू ठेव याचे होणारे रा य तरीय राजकारण, रा ीय नेतृ वास आ हान दवूेन िनमाण 
होण या आघा ा, क  सरकारकडून रा यांना वाटप होणा या अनुदानात होणारा 
भेदभाव,तफावत,उशीर, क ािवरोधी भुमीका व िवधाने,क ातील मजबूत स ा,क ातील स ेत 
कांही मोज या चा असणारा भाव,क ाने रा यांना स ेत समान वाटा न दणेे, रा ीय 
प ांनी रा य कवा ादिेशक राजक य प ांना कमी लखेणे, क  सरकारकडून वतः या स ेचा गैर 
वापर होणे,रा या या कायदा व सु व थेत क  सरकारने आव यकतेपे ा अिधक ल  घालणे,क -
रा य संबंधावर अ यास कर यासाठी नेमले या आयोग ,सं थां या अहवालाचा अनादर करने, 
यातील काही तरतुदीबाबत जी रा ये आ ही आहते यां या भूिमकाकड े क  सरकारने जाणीव 

पूवक दलु  करने, रा यपालास हाताशी ध न रा यातील स ेवर आपला अंकुश ठेव याचा क  
सरकारचा य , पे ोल कवा अ य जीवनाव यक व तू बाबत या करात  रा य सरकारने आपल े
कर कमी क न याचे भाव कमी करावेत अशी क  सरकारने भूिमका घणेे, रा यां या अिधकार व 
कायात ह त ेप करने, इडी, सीबीआय सार या सं थां या चुक या प तीने वापर करने, 
रा याची कायदा व सु व था आप या हातात घे याचा क ाने य  करने, सुरि तते या 
नावाखाली रा यातील कोण याही राजक य ने यास नजरकैद करने, िनवडणुक त के ीय स ेचा 
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चुक या प तीने वापर क न आपणास िवरोध करणा या  रा यातील स ा ह तगत कर याचे 
य  करने, ामािणक व चांग या प तीने काम करणा या रा यीय नेतृ वावर ि गत, कौटंुिबक 
तरावरचे आरोप करने,आणीबाणीची ि थती िनमाण कर यासाठी रा यघटनेतील पद व कलमांचा 

गैर वापर करने इ यादी वाद-िववाद िनमाण करणारे अनेक िवषय आहते.   
कककक ----रा य सबंधंा समोरील आ हान ेरा य सबंधंा समोरील आ हान ेरा य सबंधंा समोरील आ हान ेरा य सबंधंा समोरील आ हान े    

२० ा शतकातील शेवट या दशकापासून क  रा य संबंधात अनेक नव नवी आ हानांचा 
उदय झाला. याम ये मह वाची भूिमका उदारीकरण- खाजगीकरण आिण जागितक करणा या 

व थेची आह.े वा तवतेत क  आिण रा याने सहकाय व सम वया या आधारावर काम करने 
आव यक आह.े मानवी ह , दहशतवाद, पयावरण व दषूण, महागाई, आरो य व कायदा आिण 
सु व था या िवषयावर िवचारिविनमय क न धोरण िन मती होणे अपेि त आह.े तसेच यातील 
अनेक िवषयावर काय कर यासाठी क  सरकारने रा य सरकारला िनधी दणेे आव यक    आह.े 
न लवाद या सार या िवषयाबाबत क ाने रा यान सहकाय करावे. जेणेक न रा यास सरुि तता 
िनमाण करता येईल. समवत  सूचीतील िवषयावर कायदा करताना रा यास क ाने िव ासात घेणे 
आव यक आह.े क ाने अनेक सं थांचे सश करण करने आव यक आह.े क ाने रा यां या 
िवचारांचा स मान करावा. जनतेशी संबंिधत िवषयावर दोघात सम वय असणे अपेि त आह.े क  
सरकार माफत या समकालीन व मह वा या िवषयावर होणा या चचत रा यांना सहभागी क न 
घेणे गरजेचे आह.े येक िवषयात क ाने रा यांना गृहीत ध  नये. क  रा यातील संबंधात ब याच 
वेळेस राजकारण भावी बनते. प रणामतः धोरणांची भावी अंमलबजावणी होत नाही. राजक य 
लाभ िमळव यासाठी लोक क याणाचा  बळी दे याची राजक य भूिमका क  व रा यांनी घेवू नये. 
लोक िनयु  के ीय स ा व नेतृ वास आ ही मानत नाही अशी अलोकतांि क भूिमका रा य 
सरकार व यां या नेतृ वाने घेवू नये.    

संघरा य टकव यात रा य सरकारची भूिमका ही मह वाची आह ेह ेक ाने मा य करावे.    
रा य सरकारने ही यांचे उ प ाचे नव नवीन माग शोधावे. थानीय पातळीवर यो य िनयोजन 
क न, अनाव यक खचात कपात क न लोक क याणाची  धोरणे आखनु ती  वतः या िहमतीवर 
पूण कर याचा सपाटा रा य सरकारने  करावा लागेल. जनतेची भागीदारी वाढवावी लागेल. 
वतः या कायाचे परी ण व मु यांकन वतः रा य व क  सरकारने करने म ा  आह.े जेणेक न 

या सशुासनाचा लाभ कती माणात जनतेला होणार आह े ह े तपासता येईल. क  सरकारने 
िनवडणुक या काळात जनतेला दलेली आ ासने रा य सरकार या सहकायािशवाय पूण करता 
येणार नाहीत ह ेवा तव स य क  सरकारने नाका  नये. क  आिण रा य पर परपुरक आहते ना 
क  िवरोधक. क  सरकारने विडलां या भूिमकेत वागल ेपािहजे तर रा य सरकारने ही मलुा या 
भूिमकेत वागून ससंदीय लोकशाहीस पूरक आचरण बनवावे लागेल. तरच आिण तरच सशुासन 
िनमाण होईल .घटनाकारास अपे ीत रा य िनमाण होईल. अ यथा आपणच आपल ेनुकसान क न 
घेवू यास दसु यास दोष दे याची गरज नाही ही धो याची घंटा वेळे या आत ओळखून क  व 
रा यांनी वागावे एवढीच रा त अपे ा गुणा मक लोकशाहीचे समथक असणा या जनतेची व हा 
लेख िलहीणा या लखेकाची क  व रा य सरकारकडून आह.े        
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ     

१)))) भारतीय गणरा य ,शासन व राजकारण : डॉ.भा.ल.भोळे. 
२)))) भारतीय शासन एवं राजनीती : डॉ.बी.एल.फािडया 
३)))) भारतीय संिवधानाची तावना- बसू डी.डी.                                     

                    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – XLII                  SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 65 

रा यपालाचंीरा यपालाचंीरा यपालाचंीरा यपालाचंी    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    आिणआिणआिणआिण    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 
    

ाााा    डॉडॉडॉडॉ    वसतंवसतंवसतंवसतं    पाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंग    सरवदेसरवदेसरवदेसरवद े
लोक शासन िवभाग, पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ालय, राणीसावरगाव ता. गगंाखेड िज. परभणी 

तावनातावनातावनातावना    :::: 
भारतीय रा यपाल ह ेएक संवैधािनक पद असून याला संवैधािनक मह व आह.े रा याचा 

संकटकालीन िनधी हा रा यापाला या हाती असते. रा याचा दनैं दन कारभार सांभाळ याची 
जबाबदारी मु यमं यावर असते. जगात इतर अनेक दशेांम ये रा यपाल ह ेपद अि त वात असनू 

येक दशेा या घटने माणे रा यपालाला िविवध अिधकार असतात. रा यपाल कवा ग हनर 
(Governor) हा एखा ा दशेा या िवभागाचा (रा य, ांत, इ यादी) िवभाग मुख आह.े भारत 
दशेाम ये सव रा यांचे रा य मुख रा यपाल असतात. उदा. महारा ाचे रा यपाल. भारतीय 
रा यपाल ह ेएक संवैधािनक पद असून याला सवैंधािनक मह व आह.े जगात इतर अनेक दशेांम ये 
रा यपाल ह े पद अि त वात असून येक दशेा या घटने माणे रा यपालाला िविवध अिधकार 
असतात. अमे रका दशेा या सव रा यांचे सरकार मुख रा यपाल असतात. 
िनयुिनयुिनयुिनयु      

रा यपालाची िनयु  रा पती दारे व रा पती या इ छेनुसार होते व तो रा पतीचा 
ितिनधी हणून संबंिधत घटकरा याचे काम पाहतो. 

पा तापा तापा तापा ता 
भारतीय रा यपालपदासाठीची पा ता संपादन करा रा यपाला या नेमणुक साठी पुढील 

पा ता आव यक असते - 
1. ती  भारताचा नाग रक असावी. 
2. याने वयाची ३५ वष पूण केललेी असावीत. 
3. ती  रा यातील कवा क ातील कायदेमंडळा या कोण याही सभागृहाचे सभासद 

असता कामा नये समजा ती  कायदमेंडळा या कोण यातरी सभागृहाची सभासद असले तर 
ितने रा यपाल पद हण के यानंतर ितला या सभासद वाचा राजीनामा ावा लागतो. 
कायकालकायकालकायकालकायकाल     

सवसाधारणपणे रा यपालाचा कायकाल ५ वषाचा असतो. मुदतीपूव  तो राजीनामा दऊे 
शकतो. पाच वषाची मुदत संप यावर याची याच पदावर पु हा िनयु  रा पती क  शकतो. 
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रा पतीची मज  असेपयत तो या पदावर रा  शकतो. मृ यूने ते पद र  होऊ शकते.रा पती 
यांना पदाव न दरू क  शकतात. 

रा यरा यरा यरा यपालाचंीपालाचंीपालाचंीपालाचंी    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    वववव    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 
राज्यिविधमंडळाचे अिधवेशन बोलावणे, ते स्थिगत करणे, त्याच्यासमोर अिभभाषण 

करणे, िवधानसभा बरखासत् करणे, िनवडणुक नंतर िवधानसभेच्या पिहलय्ा बैठक ला संबोिधत 
करणे. िवधानसभेत अँग्लो-इंिडयन समाजाचा ितिनधी नेमणे ह े राज्यपालाचे कायदिेवषयक 
अिधकार आहते.  
रा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 

  रा याचे वा षक अंदाजप क रा यपालां या संमतीनेच िवधानसभेम ये मांडल ेजाते धन 
िवधेयक केवळ रा यपालां या पूवपरवानगी नीच सभागृहासमोर सादर केल ेजाते अनपेि त खच 
भागिव यासाठी ते आप कालीन िनधीतून खर्च क  शकतो नंतर हा खच िवधानसभे या संमतीने 
परत जमा करावा लागतो पंचायत आिण नगरपािलकां या आ थक ि थतीचा आढावा घे यासाठी 
रा यपाल दर पाच वषानी िव  आयोगाची रा यपालां या िशफारशी िशवाय अनुदानाची मागणी 
करता येत नाही.  
रा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंे    याियकयाियकयाियकयाियक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 

रा यातील उ  यायालय यायालयातील यायाधीशांची िनयु  करताना रा पती 
रा यपालाची स लामसलत करतात कलम 233 नुसार रा यपाल उ  यायालया या अस याने 
िज हा यायाधीशांची िनयु  भरती कथा कलम 234 नुसार रा य उ  यायालय व रा य 
लोकसेवा आयोग यां या स यानुसार ते रा या या याियक सेवेम य े ची िनयु  करतात 
रा या या कायकारी अिधकारा या बाबतीत येणा या काय ािव  अपराधाब ल एखा ा 
आरोपीला मा कर याचा अिधकारही रा यपालांना आह ेरा यपालांना मा  ल करी यायालयाने 
दले या िश ेिव  हा अिधकार उपल ध नाही रा यपालास मृ यूदडंाची िश ा कर याचा 

अिधकार नाही मा  मृ युदडंाची िश ा दशे िनलिंबत यात सूट दे याचा कवा तो सौ य कर याचा 
अिधकार आह.े  
रा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंे    आणीबाणीआणीबाणीआणीबाणीआणीबाणी    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 
        कलम 356 नुसार संबंिधत रा यांम ये रा पती राजवट लाव याबाबत रा पत ना िशफारस 
क  शकतात रा पती राजवटी दर यान यां याकड े सव कायकारी कायकारी अिधका यांचे 
क ीकरण होते कलम 356 बाबत रा यपालांना ापक अिधकार असल े तरी रा पत या 
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आणीबाणी िवषयक अिधकारा माणे रा यपालाचे आणीबाणी िवषयक अिधकार फारच मया दत 
आहते.  
रा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचे    विववकेाधीनविववकेाधीनविववकेाधीनविववकेाधीन    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 
         घटने या कलम एकशे ेस  एक नुसार रा यपालास काही िववेकाने करावयाची काम े
सोपव यात आली आहते याबाबत मंि मंडळाचा स ला घेणे बंधनकारक नाही मा  अशी तरतूद 
रा पती साठी नाही रा य िविधमंडळाने पा रत केलले े एखाद े िवधेयक रा पत या िवचाराथ 
राखीव ठेवणे कलम 201 घटक रा यात घटना मक यं णा मोडकळीस आली अस याचा अहवाल 
रा पतीकड े सुपूद क न रा पती राजवटीची िशफारस करणे कलम 356 शेजार या क शािसत 

दशेाचा शासक हणून काय करताना रा यपालास मंि मंडळाचा स ला न घेता वतं पणे काय 
पार पाडता येते आसाम मेघालय ि पुरा िमझोराम या रा यां या शासनांना खिनजा या 
शोधासाठी दले या परवान यातून दरवष  ा  होणा या रॉय टी मधून काही िह सा वायत 
आ दवासी िज हा प रषदांना ावा लागतो याबाबत तंटा उ वला तर याचा िनणय घे याचा 
अिधकार रा यपालास आह ेआिण रा यपालांचा िनणय अंितम असतो रा यां या  शासक य आिण 
िविधवत बाबीिवषयी  मु यमं याकडून मािहती घेणे यािशवाय िवधानसभेत कोण याही प ास 
ब मत न िमळा यास एखादा िनयु  मु यमं ी सभागृहाचा िव ास संपादन कर यात अपयशी 
ठर यास वतमान मंि मंडळाने िव ास गमाव यास रा यपालाला विववेकाधीन अिधकार 
उपल ध होतात.  
रा यपालानंारा यपालानंारा यपालानंारा यपालानंा    दे यातदे यातदे यातदे यात    आललेेआललेेआललेेआललेे    िवशषेािधकारिवशषेािधकारिवशषेािधकारिवशषेािधकार 
           रा यपाल आप या पदा या अिधकारा या वापराब ल आिण कत  पालन याबाबत 
कोण याही यायालयात उ रदायी असणार नाही रा यपाला या िव  यां या पदावधी दर यान 
कोण याही यायालयात कोण याही कारची फौजदारी कायवाही सु  केली जाणार नाही 
रा यपालांना अटक कर यासाठी यां या पदावधी दर यान कोण याही यायालयातून कोणताही 
आदशे काढला जाणार नाही रा यपाल आिण आपल े पद हण कर यापूव  कवा नंतर याने 
वतः या ि गत ना याने केले या कोण याही कृती या संबंधात या या पदावधी दर यान 

कोणतीही दवानी कायवाही याला या आशयाची नोटीस द या पासून पुढचे दोन मिहने 
संप यािशवाय करता येणार नाही.  
रा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंे    कायकारीकायकारीकायकारीकायकारी    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 
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मु यमं यांची नेमणूक करणे व मु यमं यां या स याने इतर मं यांची नेमणूक करणे 
रा याचा महािधव ा रा य लोकसेवा आयोगा या अ य  व सद य यांची नेमणूक रा यातील उ  
यायालयातील यायाधीशांची िनयु  करताना रा पती रा यपालांचा स ला घेतात िज हा 
यायालयातील यायाधीश यां या नेमणुका करणे ह ेरा यपालांचे कायकारी अिधकार आहते. 

रा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंे    कायदिेवषयककायदिेवषयककायदिेवषयककायदिेवषयक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 
रा य िविधमंडळाचे अिधवेशन बोलावणे ते थिगत करणे यां या समोर अिभभाषण करणे 

िवधानसभा बरखा त करणे िनवडणुक नंतर िवधानसभे या पिह याच बैठक ला संबोिधत करणे 
िविधमंडळाने पा रत केले या िवधेयकाला रा यपालां या वा री िशवाय काय ाचे व प ा  
होत नाही तो एखाद े िवधेयक पुनर िवचाराथ परत पाठवू शकतो कवा रा पत या सहमती 
सहमती साठी राखून ठेवू शकतो िविधमंडळाचे अिधवेशन चालू अस यास कलम 213 नुसार तो 
अ यादशे जारी क  शकतो मा  अशा अ यादशेाला अिधवेशन सु  झा यानंतर हा आठव ा या 
आत िविधमंडळाची मा यता िमळिवणे आवश्यक असते अ यथा तो अ यादशे आपोआप र  
समजला जातो िवधान प रषदतेील सद यांची नेमणूक करतो िवधानसभेत ऍ ो इंिडयन समाजाचा 

ितिनधी नेमणे ह ेरा यपालांचे कायदिेवषयक अिधकार आहते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    :::: 

1. महारा  शासन आिण िज हा शासन  - ा. सतीश ठ बरे 
2. महारा  शासन व था - ा. डॉ. टी. एन. गायकवाड 
3. महारा ाचे शासन आिण राजकारण  -  अशोक जैन 
4. भारतीय संिवधान शासन व राजकारण  - डॉ. प. ल. जोशी 
5. भारतीय रा यघटना  - डॉ. िच. ग. घांगरेकर 
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कोरोनाकोरोनाकोरोनाकोरोना    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    कककक     रा यरा यरा यरा य    संबधंसंबधंसंबधंसंबधं    
ाााा....    वाघमारेवाघमारेवाघमारेवाघमारे    आरआरआरआर....    वायवायवायवाय....    

अिह यादवेी महािव ालय, जळकोट ता. जळकोट िज. लातूर 

तातातातावनावनावनावना    ::::    
भारतीय संिवधानाने संघरा य व थेचा वीकार केला अस यामळेु कायदे व था, 

कायकारी व था आिण आ थक व था यांचे अिधकार क  आिण रा याम ये िवभागले गेलेल े
आह.े यामुळे क  सरकार आिण रा य सरकार आपाप या अिधकार े ात बळ असल े तरी 
यां या काय ा या िनयमनासाठी याययं णा मा  एका म व पाची आह.े संघरा य व था 

अिधक बलशाली हो यासाठी क  आिण रा याम ये सुसंवाद आिण सम वयाची गरज असते. अशा 
िविवध तरतुदी संिवधाना या 7 ा प रिश ात नमुद कर यात आले या आहते. क  सरकारचा 
कायदिेवषयक अिधकार क सूिचत तर रा याचा अिधकार रा यसुचीत तसेच समवत सुचीत क  
आिण क ाचा कायदा अंितम मानला जातो. कोरोना ि थती हाताळताना क  आिण रा य यां या 
दर यान िश ण आिण आरो य अशा समवत  सुचीतील िवषयाबाबत सम वय दसून आला नाही. 
रा यघटनेला अपेि त असले या क  आिण रा य सरकार या भूिमका आिण य ात घडले या 
घडामोडी याम ये खुप अंतर दसून आला. 
उ ेउ ेउ ेउ े    ::::    

1) क  सरकार आिण रा य सरकार यां या अिधकाराचा अ यास करणे. 
2) रा ीय आप ी व थापन कायदा 2005 या कलम 6 (2) (1) चा अ यास करणे. 
3) उपाययोजना सुचवणे. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    ::::    
    यायायाया शोधिनबंधासाठी दु यम सामु ीचा वापर केला आह.े संकेत थळे, वतमानप े, मािसके 

य  िनरी ण यातून मािहती घेवून िवषयाची मांडणी केललेी आह.े 
िवषयिवषयिवषयिवषय    िववचेनिववचेनिववचेनिववचेन    ::::    
    भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील कोरोना आप ी व थापनाम ये क  सरकार आिण रा यसरकार यांनी 
प रि थती हाताळत असताना यां या दर यान िश ण आिण आरो य यावर कायदा या समवत  
सुचीतील िवषयावर सम वय दसून आला नाही. भारतीय रा यघटनेत अपेि त असले या क  
आिण रा यसरकार या भूिमका आिण य ात होत असले या घडामोडी याम ये मो ा माणात 
तफावत दसून आली.  

भारतीय संिवधानाने कायदिेवषयक अिधकार, कायकारी िवषयक अिधकार आिण 
अथिवषयक अिधकार यांची िवभागणी क  आिण रा याम ये केली आह.े याची संिवधाना या 7 

ा प रिश ातील सुचीत वग करण केल ेअसल ेतरी क  सरकारचा कायदा आिण रा य सरकार या 
काय ा या िनयमनासाठी याययं णा एका म व पाची ठेवली आह.े यामुळे क  सरकार आिण 
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रा य सरकार आपाप या अिधकार े ात बळ असल े तरी भारतीय संघरा य व था अिधक 
बळ आिण काय म हो यासाठी क  सरकार आिण रा य सरकार या दोहोम ये सुसंवाद आिण 

सम वयाची अ यॆत गरज आह.े क  आिण रा य संबंधातील िविवध आयामांना सामावून घेणा या 
तरतुदी संिवधाना या 7 ा प रिश ात कर यात आले या आहते. क  सरकार कायदा क  
शकणा या िवषयांचा समावेश क  सुचीत तर रा य सरकार या िवषयाचा रा यसुचीत याच 
बरोबर दो ही सरकारे कायदा क  शकणा या िवषयीचा समावेश समवत  सुचीम ये आह.े आव यक 
वाट यास रा यसभा रा यसुचीतील िवषयावर कायद े क  शकते. कोरोना प रि थती संिवधान 
हाताळताना क  आिण रा य यां या द र यान िश ण आिण आरो य अशा समवत  सुचीतील 
िवषयावर सम वय दसनू आला नाही.  
 भारतीय संिवधानाम ये 7 ा प रिश ात आप ी व थापन हा वेगळा आिण वतं  
िवषय कुठ या सुचीम ये समािव  नाही. परंतु रा यसुची आिण समवत  सुचीतील काही िवषयांशी 
तो संबंिधत आह.े रा यसुचीतील 6 ा िवषयानुसार सावजिनक आरो य आिण सुिवधा, णालये 
आिण सुिवधा आिण औषधालये या संदभात कायदा कर याचा अिधकार रा याला दलेला आह.े 
थोड यात कोरोनाचे वग करण करताना आरो य हा िवषय िनवड यास रा यसरकारचा कायदा 

बळ ठरतो आिण सामािजक सुर ा हा िनकष लाव यास क  आिण रा य सरकारांना कायदा 
कर याचा अिधकार असला तरी क ाचा कायदा अंितम मानला जातो.  
 माग या दोन वषापासून असलेली कोरोना प रि थती हा ामु याने आरो य आिण 
सावजिनक सु व थेचा िवषय आह.े जो रा यसुचीत येतो. अनेक रा यांनी लॉकडाऊन घोिषत 
करताना ऐिपडिेमक िडसीज ट 1897 चा आधार घेतला. तथापी रोगाचा संसगज य भाव 
पाहता आिण संपूण दशेभरातील अंमलबजावणीमधअये ससुंगतता आण यासाठी क ाने आप ी 

व थापन अिधिनयम 2005 या आधारे लॉकडाऊन लागू केले होते. रा ीय आप ी व थापन 
कायदा 6 (2) (1) नुसार क  आप ी िनवारणासाठी काळजी आिण त परता व उपाययोजना 

मता वाढिव यासाठी आव यक पावल े उचल ू शकते यानुसार कलम 10 (2) (I) नुसार 
धानमं या या नेतृ वात काम पाहणा या रा ीय कायकारी सिमतीची काय आिण अिधकार यात 

धोकादायक आप ीस उ र हणून संबंिधत िवभागांना त सेच रा य सरकार व ािधकरणांना 
उपाययोजना मक िनदश दणेे यांचा समावेश होतो.  
 आप ी व थापन कायदा 2005 नुसार क ाला अिधक अिधकार दते अस याने रा या-
रा यातील थािनक प रि थती हाताळ यासाठी येक रा याला सोईचे असणारे पयाय आजमावून 
पाह यावर बंधने आली. कोरोना ही रा ीयच न ह ेतर जागितक आप ी आह ेह ेखरे ◌्सल ेतरी 
भौगोिलक ि थतीचा िवचार न करता सगळीकड ेसारखेच िनयम लागू करणे ह ेयो य न हते.  
 कोरोना ितबंध आिण कोरोनाची लढाई कर यासाठी भारतीय औषध कंप यांनी लसीची 
िन मती केली. पण या लशीवर संपूण ताबा क  सरकारचा अस या कारणाने रा यसरकार या 
िवकतही घेऊ शक या नाहीत. प रणामी महारा ासार या अनेक रा यांना मो ा माणात 
लिसकरण करता आला नाही. प रणामी मृ यंूची सं या वाढीस लागली. याला जबाबदार क  
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सरकारच आह.े कारण सु वातीला क  सरकारने लस ची िनयात बाहरे दशेात सु ा केली. याच ब 
रोबर कोरोना गंभीर णांसाठी रे डीिस हीर इंजे शनचा ताबा पूणपणे क ाकड े अस याने 
रा यसराकारांना कोरोना आप ी िनवारणासाठी क ावर पूणपणे अवलंबून राहावे लागल.े क ाचा 
पूण ताबा असला तरी क  रे डीिस हीर या काळा बाजाराला रोख ू श कली नाही. प रणामी 
मृ यंूची सं या वाढली. यातून रा य सरकारने क सरकारवर अनेकवेळा घणाघातही केला. पण 
क ाने एकािधकारशाहीने उपाययोजना राबिव याने यात िवलंबासोबत राजक य अडथळे मो ा 

माणात िनमाण होऊन क  आिण रा याम ये सम वयाचा अभाव िनमाण होऊन य ात 
घडले या घडामोडीम ये तफावत दसून आली. यातून क -रा याम ये सम वयाऐवजी कटूताच 
िनमाण झाली.  
 24 माच 2020 रोजी रा ीय आप ी व थापन ािधकरणाने आप या अिधकाराची 
अंमलबजावणी करत कलम 6 (2) (i) नुसार क  आिण रा य सरकाराना को हीड-19 चा सार 
रोख यासाठी सोशल िड ट सग पाळ याचे िनदश दले होते. याच दवशी रा ीय कायकारी 
सिमतीने कलम 10 (2) (त्) नुसार क  सरकार आिण रा य सरकार तसेच संघशािसत दशेातील 

शासनास याची कडक अंमलबजावणी कर याचे िनदश दले होते. यात ावसाियक आिण 
औ ोिगक आ थापना, प रवहन सेवा, हॉि पटॅलीटी सेवा, शै िणक स ◌ं था, उपासना थळे तसेच 
सव कारचे मेळावे ितबंिधत केल ेहोते. अनलॉक या सु  झा यानंतर मागदशक सुचनाम ये 
वेळोवेळी सुधारणा कर यात आली.  
 संिवधान कलम 19 नुसार सव नाग रकांना शांततापूण मागाने श िवहीन ि थतीत मेळावे 
भरव याचा संपूण भारतात कोठेही संचार कर याचा अिधकार आह.े तसेच वसाय कर याचाही 
आह.े कलम 21 नुसार जग याचा अिधकारांतगत उधरिनवाहाचा अिधकार अंतभूत आह.े तर कलम 
25 नुसार धा मक वातं य आिण उपासनेचा अिधकार आह.े या सव अिधकारावर शासना या 
िनदशानुसार ितबंध लागू झाले होते. या मयादा कोरोनाचा सार थांबिव यासाठी आव यकच 
हो या. यानुसार संपूण रा य सरकारे आिण जनतेने शासनाचे िनदश सवतोपरी पाळ याचा 
यश वी य  केला.  
 रा ीय कायकारी सिमती या 29 माच 2020 या आदशेानुसार वसाय बंद झाले आिण 
कसलीही आवक जावक नसली तरी सव कमचा यांना पगार दणेे अिनवाय कर यात आल ेहोते ह े
संिवधाना या कलम 14, 19 आिण 21 या िवरोधात जाणारे आह.े कलम 14 नुसार समानतेसाठी 
तरतुद आह.े एका बाजूला दा  पुरवठा करणारी दकुाने खुली ठेव यासाठी परिमट िमळत असताना 
इतर आ थक आ थापना बंद ठेव यात आ या हो या. अनलॉक सु  झा यानंतरही काही वसाय 
अगोदर सु  कर यात आली तर काह ना याची वाट पाहावी लागली. यात कलम 14 नुसार 
िवरोधाभास पाह यास िमळाला. केरळ हायकोट ड होकेटस असोिसएशन िव  केरळ सरकार 
या केसम ये केरळ हायकोटाने को हीड-19 चा सार रोख यासाठी एका गंभीर णास केरळ ते 
कनाटक वास कर यास परवानगी दली होती. याम ये णा या कलम 19 (संचार वातं य 
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आिण कलम 21 जग याचा अिधकार या मुलभूत अिधकारावर गदा आली होती. यातून संिवधानाने 
बहाल केले या आिण सव  यायालया या क ेत येणा या या जग या या मुलभतू 
अिधकारापे ाही आप ी व थापन काय ाने घालून दलेल े िनदश मह वाचे होते का असा  
उपि थत होतो. कोरोना काळातील प रि थतीमुळे दशेातील कायकारी आिण याय व थेपुढे 
अनेक आ हाने उभी टाकली. कायकारी व थेस काय ांची कठोर अंमलबजावणी करणे अप रहाय 
होते तर संिवधानाने दले या मुलभूत अिधकारावर गदा येऊ नये याची काळजी घेणे ही 
याय व थेची जबाबदारी आह.े 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    :::: 
    बदल याबदल याबदल याबदल या काळानुसार आरो या या  े ात निवन तं ानाचा वापर ामीण भागाम ये 
पोहचवून नवनिवन रोगाचे कार आिण हरेीयंट यांचा सार ता काळ थांबिव यासाठी रा य 
सरकार आिण क  सरकार यांनी जािणवपूवक य  करणे गरजेचे असून रा य सरकारवर 
संिवधानानुसार असलेली आरो य आिण सामािजक सुर ाची िज मेदारी आिण अिधकार तसेच क  
सरकार आिण रा य सरकारम ये यािवषयी सम वय आिण सुसंवादाची या िनरंतर व पारदश  
असणे संयुि क ठरेल.   
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महारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातील    राजकारणावरराजकारणावरराजकारणावरराजकारणावर    जातजातजातजात        वववव        धमाचाधमाचाधमाचाधमाचा        भावभावभावभाव 
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . रेणकुादासरेणकुादासरेणकुादासरेणकुादास    यशवतंरावयशवतंरावयशवतंरावयशवतंराव    बो रबो रबो रबो र 
अथशा  िवभाग, पु य ोक अिह यादेवी होळकर, महािव ालय राणीसावरगाव 

तावनातावनातावनातावना    ::::---- 
भारता या सामािजक, आ थक, राजक य आिण सां कृितक जडणघडणीत महारा ाचा 

मोलाचा वाटा आह.े भारता या राजक य चळवळीचे नेतृ व महारा ाने केली आह.े महारा ातील 
खर रा वादी िवचारवंत व ने यांनी रा ीय चळवळीत भाग घेतला आह.े महारा ाने भारता या 

राजक य जीवनावर जसा भाव टाकला तसाच सामािजक जीवनावरही भाव टाकला आह.े 
महारा ाला थोर संतांची आिण समाज सुधारकांची दीघ परंपरा लाभलेली आह.े हणूनच आज 
महारा ाचा पुरोगामी िवचाराचे रा य हणून उ लखे केला जातो. महारा ातील राजकारण ह े
भारतीय राजकारणावर भाव टाकणारे राजकारण आह.े  
महारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातील    राजक यराजक यराजक यराजक य    पपपप :::: 

२०१४ या महारा  िवधानसभा िनवडणुक नुसार, रा यात ामु याने भाजप, काँ ेस व 
रा वादी काँ ेस तीन रा ीय प  आिण िशवसेना हा एक ादिेशक प  अस ेह े४ मु य भूिमकेतील 
प  आहते. २०१८ म ये वंिचत ब जन आघाडी या प ाची थापना कर यात आली. १५ माच 
२०१९ रोजी, भारतीय िनवडणूक आयोगाने जाहीर केले या राजक य प ां या यादीनुसार 
महारा ात एकूण १४५ न दणीकृत प  आिण २ ादिेशक/रा य तरीय प  आहते. महारा  
नविनमाण सेना व िशवसेना ह े रा यातील दोन ादिेशक प  आहते. तर भारताम ये एकूण 
२,३३४ राजक य प  असनू, यापैक  ७ रा ीय प , २६ रा य तरीय प  आिण इतर २,३०१ 
न दणीकृत प  आहते. 
जाितिनजाितिनजाितिनजाितिन     राजकारणाचाराजकारणाचाराजकारणाचाराजकारणाचा    भावभावभावभाव::::---- 

महारा ातील मुख जाती समूहाची सं या ट े वारीत. 

अअअअ. . . . .... जातीसमहूजातीसमहूजातीसमहूजातीसमहू जातीजातीजातीजाती    समाजाचीसमाजाचीसमाजाचीसमाजाची    सं यासं यासं यासं या    ट े वारीतट े वारीतट े वारीतट े वारीत 

1 उ  वण य 4% 

2 मराठा कुणबी 41% 

3 किन  जाती 19% 

4 अनुसूिचत जाती 7% 

5 नवबोध 6% 
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6 अनुसूिचत जमाती 9% 

7 मुि लम 9% 

8 इतर अ पसं याक 3% 

9 इतर जमाती 2% 

एकूणएकूणएकूणएकूण 100%100%100%100% 

उउउउ     वण यवण यवण यवण य::::---- 
ा ण, सार वत, चं सेन, काय थ, पाठारे, भ ू इ यादी जातीचा उ  वण य जातीत 

समावेश    होतो. 
म यमम यमम यमम यम    जातीजातीजातीजाती::::---- 

मराठा, कुणबी, राजपूत, लेवा पाटील इ यादी जातीचा म यम वण य जातीत समावेश    
होतो. 
किनकिनकिनकिन     जातीजातीजातीजाती::::---- 

इतर मागास जाती म ये जातीची सं या दोनशे न अिधक आह.े या सव जातीचा समावेश 
किन  जाती होतो. 
अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत    जातीजातीजातीजाती::::---- 

अनुसूिचत जातीत 59 दिलत जाती  व  नवबौ  चा समावेश होतो. 
अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत    जमातीजमातीजमातीजमाती::::---- 

अनुसूिचत जमातीत 47 आ दवासी जमाती व दगुम भागात वा त  करणा याचा समावेश 
होता.  
अ पसं याकअ पसं याकअ पसं याकअ पसं याक::::---- 

अ पसं याक म ये मुि लम,  ि न, जैन, बौ , पारसी इ यादी धमाचा समावेश होतो. 
इतरइतरइतरइतर    जातीजातीजातीजाती    जमातीजमातीजमातीजमाती::::---- 

या गटात अमराठी  भािषकांचा समावेश होता.  यात तेलगु, म याळम, तािमळ व उ र 
भारतीयांचा समावेश होता.  
महारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातील    राजकारणावरराजकारणावरराजकारणावरराजकारणावर    जात चाजात चाजात चाजात चा    भावभावभावभाव 
मराठामराठामराठामराठा::::---- 

महारा ात मराठा लोकांचे माण १५% आह े ( ा ित र  १६% कुणबी), परंतु 
महारा ा या िवधानसभेत िन यापे ा जा त जागांवर मराठा जातीचे उमेदवार िनवडून येत 
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असतात. रा य िन मतीपासून ५४ िवधानसभा मतदार संघात मराठेतर आमदार िनवडून आला 
नाही. 

महारा ात इ.स. १९६२ ते २००४ या कालावधीत २,४३० आमदारांपैक  १,३६६ 
आमदार ह े मराठा होते, आिण ह े माण ५५% आह.े रा यातील ५४% िश ण सं था मराठा 
समाजा या आहते. १०५ साखर कारखा यांपैक  ८६ कारखा यांचे अ य , २३ िज हा म यवत  
बकांचे अ य  मराठा आहते. ७१.४०% सहकारी सं था मराठा समाजा या आहते. ामीण 
भागातील ६६.८०% तर शहरांतील ८८.३९% े ीजण मराठा समाजाचे आहते. रा यातील ७५ 
ते ९०% जिमनीची मालक  मराठा समाजाकड े आह.े रा यातील ब तांश सहकारी दधू सं था, 
सूतिगर या मराठा समाजा या ता यात आहते. 

इ.स.१९६२ ते १९९९ पयत िवधानसभा िनवडणुकांचा आढावा घेत यास एकूण 
आमदारां या सरासरी ६०% आमदार मराठा समाजाचे आहचे (खु या जागांवर) काँ ेस प ात 
जे हा फूट पडते ते हा मराठा दोन गटांत िवभागल े जातात. दो ही मराठे दो ही काँ ेसमधनू 
िनवडणूक लढवतात. अस े१९७८, १९८०, १९८५ आिण १९९९ म ये झालेल ेआह.े १९७८ या 
िनवडणुक त १२६ मराठा आमदार होते. यापैक  काँ ेसचे ७२ आमदार मराठा होते. (इं दरा काँ ेस 
२४ आिण रे ी काँ ेस ४८) अशाच प तीने या या वेळी शरद पवार गट काँ ेसमधून बाहरे 
पडला या या वेळी मराठा आमदारांची सं या कमी झाली. १९८० म ये १०४, १९८५ म ये 
१०२, तर १९९९ म ये १०४ आमदार मराठा समाजाचे होते. िबगर काँ ेस प  (िशवसनेा, 
भाजप) महारा ात स ा िमळव यासाठी मराठा जातीकड ेअसणारी स ेची मह वाकां ा ल ात 
घेऊन आपले ितक ट वाटप धोरण ठरवतात. िशवसेना-भाजपचा उदय आिण वाढ ही अशाच कारे 
फ  मराठा जाती या पा ठ यामुळेच झाली आह.े १९९०, १९९५, १९९९ आिण २००४ या 
िनवडणंुकाम ये २७, ४०, ३८ आिण ३९ मराठा जातीचे आमदार होते. रा वादी काँ ेससह 
िशवसेना व भाजपम येही मराठा आमदारांची सं या अिधक आह.े 

काँ ेस-रा वादी काँ ेसचा महारा ापुरता िवचार केला तर ह े प  पिह यापासूनच 
मरा ांचे प  हणून ओळखल ेजातात. या सहकारा या राजकारणावर ह ेप  उभ ेआहते या 
१७४ साखर कारखा यांपैक  १५० कारखा यांचे अ य  मराठा आहते. ३३ िज हा प रषदां या 
अ य ांपैक  २४ अ य , ३० िज हा बकांचे अ य , २२७ नगरपािलकांपैक  १३४ नगरपािलकांचे 
अ य , ह ेमराठा समाजाचे आहते. ९० आिण ९५ या िनवडणुक त अनु मे ११६ आिण ११५ 
हणजे त बल ४० ट े  मराठा आमदार िनवडून आल ेहोते. 
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ओबीसीओबीसीओबीसीओबीसी    ((((इतरइतरइतरइतर    मागासमागासमागासमागास    वगवगवगवग):):):):---- 
महारा  िवधानसभा िनवडणूक २००९ म ये वेगवेग या २२ समाजांचे ितिनिध व 

करणारे ५३ ओबीसी आमदार िनवडून आल.े िशवाय, ओबीसी संवगात अंतभाव होणा या कुणबी 
या जातीचेही ३२ जण आमदार बनले. 

महारा  िवधानसभा िनवडणूक २००९ म ये अनुसूिचत जमात साठी २५ व अनुसूिचत 
जात साठी २९ अशा ५४ आरि त जागा वगळता उरले या २३४ जागांपैक  कमान ८५ जागांवर 
ह े "एकि त ओबीसी' आमदार िनवडून आलेल े आहते. कुणबी वगळता अ य "ओबीसी' 

ितिनिध वाचे माण २३ टक्के आह.े कुणबी घटक िमळून "ओबीसी' आमदारांची सं या ३७ टक्के 
होते. 

माळी, धनगर, तेली व वंजारी ह े "ओबीस 'पैक  मुख समाज आहते. सोबतच बंजारा, 
गवळी, कलार, गुरव, हावी, सोनार, पोवार, आयवैश्य, लगायत, पजारी, मोमीन, वैश्य, वाणी, 
लेवापाटीदार, गुजर, आगरी, कुणबी ह ेसमाजसु ा भावी आहते.[ 
पाचपाचपाचपाच    िनवडणकुामंधीलिनवडणकुामंधीलिनवडणकुामंधीलिनवडणकुामंधील    """"ओबीसीओबीसीओबीसीओबीसी' ' ' ' ितिनिध वितिनिध वितिनिध वितिनिध व::::---- 

ओबीसी आमदाराची सं या व यात कुणबी आमदारांची सं या 

अअअअ. . . . .... वषवषवषवष ओबीसीओबीसीओबीसीओबीसी    आमदाराचीआमदाराचीआमदाराचीआमदाराची    सं यासं यासं यासं या कुणबीकुणबीकुणबीकुणबी    आमदाराचीआमदाराचीआमदाराचीआमदाराची    सं यासं यासं यासं या 

1 १९९० ७४ २३ 

2 १९९५ ६८ २२ 

3 १९९९ ६८ ३२ 

4 २००४ ६९ २३ 

5 २००९ ८५ ३२ 

अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत    जातीजातीजातीजाती::::---- 
महारा ातील २८८ िवधानसभा मतदार सघंापैक  ६३ मतदार संघातील िनवडणूक 

समीकरणे बदल याची मता अनुसूिचत जात म ये आह.े 
धा मकधा मकधा मकधा मक    गटाचंेगटाचंेगटाचंेगटाचंे    राजकारणराजकारणराजकारणराजकारण::::---- 

एका अथाने महारा ातील येकच घटक अ पसं य आह.े परंतु धा मक आघाडीवर 
अ पसं याक समज या जाणा या मुि लम धम यांची सं या १० ट े या आसपास अस याचा 
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कयास धरला जातो. यांचे मतदान साधारणतः एक ग ा होणारे आिण एकग ा दिलत मतां या 
समवेत झा यास भावी मानले जाते. मराठा जातीतील उमेदवार व पाठीशी मुि लम आिण दिलत 
मते ह ेब धा िवजयाचे दीघकाळ आ ासक समीकरण समजल ेजात अस.े 
सवसवसवसव    साधारणतःसाधारणतःसाधारणतःसाधारणतः---- 

मुि लम ि गत कायदा समान नागरी काय ा या क़ ेत येऊन ब प ी वास, तसेच 
पु षांना श य असले या सहज घट फोटावर येणारी िनयं णे, तसेच ि यांना िमळणारे 
घट फोटाचे समान अिधकार, पोटगी, इ यादी िवषयात सुधारणावादी माग या य ात येऊ नयेत 
याकड े परंपरागत मुसलमान समाजाचा कल रहात आला आह.े यां या माग या तसेच औकाफ 
आिण उद ूमा यमातील िश णाची सुिवधा, हज या ा सुिवधा, मशान भूमीक रता जागा उपल ध 
क न दणेे या गो पलीकड ेनसतात. कवा िवरोधी िवचारांचा माणूस िनवडून आ यास यांपैक  
काही सुिवधांवर गंडांतर ये याची भा कते मांडून असुरि तता िनमाण क न सतत राजकारण करत 
रहाणे, आिण आंतररा ीय कवा रा ीय घडामोड चा संबध लावूनही मतांचे राजकारण कर याचे 

य  करत राहणे ह ेआजवर मुसलमान समाजातील ने यांचे धोरण रािहल ेआह.े 
मुसलमान समाजा या मतदानाचा ४८ िवधानसभा मतदार संघांत भाव पडतो असे 

समजल ेजाते. महारा  िवधानसभा िनवडणूक २००९ म ये ३८७ मुसलमान उमेदवार रगणात 
होते. यापैक  केवळ अकरा जकल े आिण पाचजण दसु या मांकापयत मजल मा  शकल.े या 
पाचजणांपैक  ितघे ही िनवडणूक दहा हजारांपे ा कमी मतां या फरकाने हरल ेआहते. महारा  
िवधानसभा िनवडणूक २००४ म ये अकरा िवजयी उमेदवारांिशवाय दसु या मांकावर रािहले या 
उमेदवारांची सं या ७ होती व यातील चौघे दहा हजारांपे ा कमी मतांनी हरल ेहोते. 

सुधारणावादी चळवळी आिण माग या या सबंिधत समाजातून िनमाण हा ात अशी 
पंिडत जवाहरलाल नेह ं ची मूळ भूिमका काँ ेस या राजकारणात सु वातीस भावी रािहली. 
सुधारणावादी चळवळीची बाजू घे या या ऐवजी मतां या बेरजेक रता काँ ेसच असुरि ततेची 
भावना पसरवून मुसलमान परंपरावा ांची पाठराखण करते असा समज खास क न सुिशि त 
शहरी मुसलमानेतर मतदारांम ये बळ होत गे याने व डावे िवरोधी प सु ा सुधारणावादी 
भूिमका घेत नाहीत ह े दस याने उज ा हदु ववादी गटांचे ितिनिध व करणा या प ांची 
मतदानाची ट े वारी वाढत गेली व याचा प रणाम कालांतराने मुख िवरोधी प ांची भूिमका 
डा ा प ां या हातातून जाऊन िशवसेना आिण भाजप युती या वा ास आली. 
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काँ ेस या मराठा-महार-मुि लम-आ दवासी या समीकरणाबाहरे असललेा एक खूप मोठा 
समूहही िश लक राहतो. िशवसेना आिण भारतीय जनता प  यांचा भर उ  आिण ओबीस मधील 
काही जाती यांवर आह.े गुजरातम ये माधव सह सोळंक नी भाजपबरोबर 'खाम' चा योग केला. 
'खाम' हणजे ख ी, ह रजन, आ दवासी आिण मुसलमान. हा योग 'पाख'ला शह दे यासाठी 
होता. 'पाख' हणजे पटेल, आ दवासी, ख ी आिण ह रजन. या अस या समीकरणांवर राजक य 
नेते खूष असतात, कारण यांना मतदारासंघातील एकुणात फ  २० ट े  मतांची हमी आव यक 
असते. 

मुसलमान समाजात असलेली एकग ा मतदान कर याची कवा दसु या श दांत होट बकेची 
मानिसकता ल ात घेऊन वतःला कडवे से युलर समजणारे प ही मुसलमान मतदारांचा अनुनय 
करताना दसतात. मुसलमान ब धा सहसा िशवसेना अथवा भाजपसार या प ांना मते दते 
नाहीत, पण अनेक तथाकिथत से युलर प ांम ये यांची मते िवभागली जात असतात. येक 
मतदारा या मनात सुर ेला अ म असतो. यामुळे एकग ा मतदानाकड े कल असतो. मतांचा 
राजक य भाव असूनही इतर समाजघटकांपे ा िवकासात कस े मागे पडतात याचा स र 
सिमतीचा अहवालाने िनदश केला आह.े 
मिहलाचंेमिहलाचंेमिहलाचंेमिहलाचंे    थानथानथानथान::::---- 

१९६२ या िनवडणुक त यांनी िविधमंडळातील मिहलां या ितिनिध वाची मु तमेढ 
रोवली, यात दशेा या पिह या मिहला रा पती ीमती ितभाताई पाटील यांचे नाव अ माने 
यावे लागते. संयु  महारा  बन यानंतरची ६२ ची ही पिहली िनवडणूक २६४ जागांसाठी 

झाली, ११६१ उमेदवार रगणात होते.या िनवडणुक त ३६ मिहलांनी मतदारांना कौल मािगतला, 
यापैक  १३ हणजे ३० टक्क्या न अिधक िवजयी झा या, असे िनवडणूक आयोगाकडील न द 

सांगते. 
संयु  महारा ा या िन मतीनंतर १९६२-६७ म ये झाले या िनवडणुकांत २६५ 

आमदारांम ये १७ मिहला आमदार महारा ात िनवडून आ या हो या. यानंतर ७२ ते ७७ 
िनवडणुकांत २७१ आमदारांम ये २८ मिहला आमदार िनवडून आ या हो या. २८ मिहला आमदार 
िनवडून ये याचा महारा  िवधानसभेतील हा उ ांकच हणावा लागेल, कारण यानंतर सात याने 
मिहला आमदारांची सं या कमी कमी होत गेली आह.े २००४-०९ या काळात अव या ११ मिहला 
आमदार महारा ा या िवधानसभेत िनवडून आ या आहते. रा यसभा आिण िवधान 
प रषदांम येही मिहला सद यांचे माण असेच अ य प आह े
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अअअअ.... .... िवधानसभािवधानसभािवधानसभािवधानसभा एकूणएकूणएकूणएकूण    आमदारआमदारआमदारआमदार मिहलामिहलामिहलामिहला    आमदारआमदारआमदारआमदार मिहला आमदाराच े माण ट े वारीत 

1 1962-67 265 17 6.42% 

2 1967-72 271 12 4.43% 

3 1972-77 271 18 6.33% 

4 1978-80 289 8 2.78% 

5 1980-85 289 20 6.94% 

6 1985-90 289 16 5.56% 

7 1990-95 289 6 2.08% 

8 1995-99 289 13 4.51% 

9 1999-04 289 12 4.17% 

10 2004-09 289 11 3.82% 

11 2009-14 289 11 3.82% 

12 2014-19 289 20 6.94% 

13 2019- 288 24 8.33% 

खरंतर मिहलांना राजकारणात 33 ट े  आर ण आह.े 288 जागां या महारा  िवधानसभते 
33 ट े  आर णाचा िवचार के यास 95 मिहला आमदार असणं अपेि त आह.े  2014 या 
िनवडणुक त फ  20 मिहला आमदार िनवडून हो या. यामुळे 2014 या तुलनेत यंदा यात चार 
मिहला आमदारांची भर पडली असून हा आकडा 24 वर पोहोचला आह.े िवधानसभे या 
आजवर या इितहासात हा सवािधक आकडा आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ: 

1. महारा ाचे राजकारण, उषा ट र व मंगेश कुलकण  
2. जाितवाद वग वाद, निलनी पंिडत  
3. महारा ा या राजकारणातील राजक य या, ये. दी.  फडके 
4. https://मराठी.आपली एक.com.elections  
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""""रा यपालाची भिूमका आिण अिधकाररा यपालाची भिूमका आिण अिधकाररा यपालाची भिूमका आिण अिधकाररा यपालाची भिूमका आिण अिधकार""""    
    

सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक िव ाथिव ाथिव ाथिव ाथ     

ीीीी. . . . खारोडेखारोडेखारोडेखारोडे    बालाजीबालाजीबालाजीबालाजी    सोनबासोनबासोनबासोनबा    
मुममुुम.ुमाळेगावमाळेगावमाळेगावमाळेगाव पोपोपोपो. द सद सद सद स, ताताताता.हदगावहदगावहदगावहदगाव िजिजिजिज.नादंडेनादंडेनादंडेनादंडे, िपनिपनिपनिपन कोडकोडकोडकोड:- 431713 

रा यपाल    ((((Governer):er):er):er):----    
रा यपाल हा घटकरा याचा थम नाग रक आिण घटना मक मुख असतो.  रा यपाल हा 

घटक रा याचा कायकारी मंडळाचा मुख असतो. कायकारी अिधकार रा यपाला या हाती 
असतात परंतु तो संसदीय शासन प तीतनाममा  मुख असतो. रा यपालाची तरतूद भारतीय 
रा यघटनेतील कलम 153 म ये केलेली आह.े 1956 म ये झाले या 7 ा घटना दु ती 
काय ा वये एकच  दोन कवा अिधक घटकघटकर या करीता रा यपाल हणून नेमणूक करता 
येते.रा यपालाची नेमणूक भारताचे रा पती यां याकडून सिहिनशा व वमु ां कत अिधप ा ारे 
केली जाते. 
रा यपालाची भूिमका :- 

रा यपालाची भूिमका पुढील माणे प  करता येईल. 
1) रा यपाल हा घटक रा याचा थम नाग रक असतो. घटना मकदृ ा रा यपाल हा 

रा याचा कायकारी मुख असतो रा याचे सव शासन यांचे नाव चालते. रा या या 
मु यमं याची व मं ी मंडळातील सद यांची िनयु  व पदाव न पायउतार कर याचा अिधकार 
रा यपालांना आह.े उ  यायालयातील यायाधीशांची नेमणूक करणे, अिधवेशन बोलावणे इ यादी 
भूिमका रा यपाल घेत असतात.परंतु ह ेिनणय घेत असताना मु यमं ी व मंि मंडळा या स याने 
रा यपालाला िनणय यावे लागतात. 

2) भारतीय रा यघटनेत नमूद केले या 163 ा कलमानुसार रा यपाल अिधकार वाप  
शकतात. रा यपालांवर येक बाबतीत रा पती माणे मंि मंडळाचा स ला बंधनकारक नसतो. 
एखादी बाब उ व यास रा यपाल वतः अंितम िनणय घेऊ शकतात. (रा यपाला या 
विववेकािधकारात ही बाब असावी लागते.) आिण याला कोण याही यायालयात आ हान दतेा 

येत नाही. 
3) रा यपाल रा य िवधानसभेत कोण याही एका प ाला ब मत नसेल तर एखा ा प ाची 

ला रा यपाल मु यमं ी हणून नेमणूक करतात. हा विववेकािधकाराचाभाग आह.े मुदतपूव 
िवधानसभेचे िवसजन करणे एखाद े सरकार घटनेनुसार काम करत नसेल तर तसा अहवाल 
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रा यपाल क ात पाठवू शकतात. रा याला उ वले या ि थतीत संिचत िनधीतील खच रा यपाल 
क  शकतात. 

4) रा यपाल हा क  शासन व रा य शासन यां यातील दवुा हणून काम करत असतो. 
क ातील ितिनधी हणून रा यपाल रा या या कामकाजात आपली भूिमका पार पाडतो. 
अशा कारे रा यपाल पद ह े संगी नामधारी तर कधी वा तिवक मुख पद बनते. 

5) रा यपाल हा क ा या स ाधारी प ातील रा पतीकडून िनवडला गे याने तो क ातील 
हाताचा बा ला हणून टीका झालेल े आढळते. कारण केरळमधील 1965 म ये िवधानसभा 
िनवडणुक त कोण याही एका प ाला प  ब मत िमळालेल ेनाही. परंतु  मा सवादीक युिन ट 
प ाला सवात जा त जागा िमळा या परंतु या प ाला स ा थापन कर यास पाचारण केली 
नाही. रा यपाल ी. सुखािडया यांनी काँ ेस प ाचा िवधानसभेतील मोठा प  हणून मंि मंडळ 
थाप यास पाचारण केल.े आिण यांनी नकार दला ते हा ी. सुखािडया यांनी क ाकड ेरा पती 

राजवट लागू कर याची िशफारस केली. अशाच कारे िबहारचे रा यपाल बुटा सग यांनी िविश  
राजक य प ाला ब मत िमळून सु ा या प ाचे मं ीमंडळ बनव यासाठी संधी न दतेा 
िवधानसभा थिगत ठेवली. 

6) येक रा यात वेगवेग या राजक य प ांचे साम य वाढत आह.े यामुळे या -या 
रा यातील रा यपालाचे पद कमी अिधक बन याची श यता वाढत चालली आह.े 

7) एकाच राजक य प ाचे ब मत नस यामुळे आिण राजक य प ां या अंतगत दफुळीमुळे 
रा यपालाचे पद मह वाचे ठरत आह.े प ांतरा या रोगट लगणीमुळे दलबदल ू व वाथ  
आमदारांमुळे रा यात नेहमीच अि थरतेचे वातावरण िनमाण झाले आह ेअशावेळी रा यपालाची 
भूिमका िनि त वेगळी बनते. 
रा यपालाचे    अिधकार    ::::----    

 रा यपालां या अिधकारांचा उ लेख पुढील माणे करता येईल. 
1) कायकारी अिधकार/ शासक य अिधकार (Executive Powers) :- 

रा य शासनाचा सव कायकारी कारभार रा यपाला या नावे चालतो. रा यपाल रा या या 
कामकाजाचे िनयमन करतात आिण यां या कामाची िवभागणी मं यांम ये क  शकतात. 
रा यपाल मु यमं ी यांची नेमणूक करतात व यां या स याने इतर मं यांची नेमणूका करतात. 
मं ी वैयि करी या रा यपालाला जबाबदार असतात. रा यपालाला आ दवास या क याणासाठी 
आ दवासी मं ी नेम याचा अिधकार आह.े रा यपाल रा याचा महा यायवादी, िनवडणूक आयु  
यांची नेमणूक करतो. परंतु यांना पदाव न दरू कर याचा अिधकार रा यपालांना नाही. यांना उ  
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यायालया या यायाधीश या माणे हणजेससंदे या अिधवेशनात ठराव मांडून मंजूर झा यास 
रा पती या आदशेाव नच दरू करता येते. रा यपालाकडून लोकसवेा आयोग व लोकसवेा 
आयोगा या इतर सद यांची नेमणूक कर यात येते. मा  यांना पदाव न दरू ह े रा पती क  
शकतात. रा यपाल मु यमं याकडून रा य शासना या कामाब लकोणतीही मािहती व 
िविधमंडळातील तरतुदीबाबत मािहतीची मागणी क  शकतात. रा यपाल रा यात रा पती ना 
घटना मक आणीबाणी रा पती राजवट लाव याची िशफारस क  शकतात. रा यपाल ह े
रा यातील सव िव ापीठाचे कुलपती (chancellor) असतात. रा यातील सव िव ापीठाचे 
कुलगु ं या ( Vice-chancellor) नेमणुका करतात. 
2) कायदिेवषयक अिधकार (Legislative powers ):- 
१) अिधवेशनेबोलिवणे:-  

िविधमंडळा यासभागृहाचीिवधानसभा आिण िवधान प रषद अिधवेशने बोलावणे, तहकूब 
करणे याच माणे िवधानसभा बरखा त कर याचा अिधकार रा यपालांना असतो. 
२) िवशेष ितिनधीची नेमणूक करणे :-  

रा यपालांना िवधानप रषदते कला, सािह य,िव ान,समाजसेवा इ यादी े ात नामवंत 
या नेमणुका कर याचा अिधकार आह.े याचबरोबर िवधानसभते अ लोइंिडयन जमातीस 

पुरेस े ितिनिध व नस यास यां या ितिनिध वाचा नेमणुक चा अिधकार रा यपालांना आह.े  
३) संयु  सभा व अिभभाषण :-  

रा य िविधमंडळा या दो ही सभागृहातमतभेद झाले तर यांचे संयु  अिधवेशन 
बोलिव याचा अिधकार रा यपालाला आह.ेयािशवाय सावि क िनवडणुक नंतर आिण दर वषा या 
सु वातीस िविधमंडळा या संयु  सभेपुढे अिभभाषण कर याचा यांना अिधकार आह.े याच 
भाषणात ते शासनाचे येय धोरणे व योजना संबंधीची मािहती दतेात. 
४) रा पती या संमतीसाठी िशफारस करणे :-  

रा य िविधमंडळाने संमत केललेी िवधेयके तसेच समवत  सूचीतील िवषयावर संमत केललेी 
िवधेयके रा यपाल रा पती या सहीसाठी राखनू ठेवू शकतात. या िवधेयकांना रा पतीने दलेला 
नकार अंितम व पाचा मानला जातो. 
5)5)5)5) नकारािधकार न दिवणे    ::::----    

रा यपाला या सही िशवाय घटक रा या या िविधमंडळाने संमत केलले े कोण याही 
िवधेयकाचे काय ात पांतर होत नाही.एखा ा िवधेयकावर वा री न करता रा यपाल ते 
िवधेयक िविधमंडळाकडे पुन वचारासाठी पाठवू शकतात.अथात तेच िवधेयक िविधमंडळाने पु हा 
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संमत के यास रा यपालनकारािधकार वाप  शकत नाहीत. अथिवधेयकाबाबत रा यपालांना 
नकारािधकार वापरता येत नाही. 

 - रा यपाल िवधेयकाला संमती दऊे शकतात. 
 - रा यपाल िवधेयक रोखून ठेवू शकतात. 
 - (धनिवधेयक वगळता) इतरिवधेयकरा य िविधमंडळात परत पाठवू शकतात. 
परंतु ते िवधेयक दु ती होऊन पु हा रा यपालाकड ेआले तर रा यपाल यास मंजुरी दतेात 

कवा ते िवधेयक रोखून ठेवू शकतात. परंतु धनिवधेयकरा यपालालारोखनू ठेवता येत नाही कारण 
ते रा यपाला या पूवसंमतीनेच िवधेयक सभागृहातमांडलेल ेअसते. 
६) ) ) ) वट कूम    काढणे::::----    

िविधमंडळाचे अिधवेशन चालू नसेल आिण िवशेष काय ाची आव यकता असले अशा वेळी 
रा यपाल वट कूम काढू शकतात. रा यपालांनी जारी केले या वट कूमास रा य िविधमंडळाने 
संमत केले या काय ाइतकाच दजाअसतो.आशा वट कूमास िविधमंडळाचे अिधवेशन सु  
झा यानंतर सहा आठव ा या आत मा यता िमळवावी लागते. िविधमंडळाची मा यता 
िमळा यास या वट कुमाचे काय ात पांतर होते अ यथा तो वट कूम र  होतो. 
3) िव ीय अिधकार (Financial Power) :- 

रा यपालाला िव ीय अिधकार आहते. अथिवधेयक/धनिवधेयकह े िवधान मंडळात 
रा यपाल या यापूव  सहमतीनेच मांडल ेजाते. 
अ) अथ िवधेयकािवषयी िशफारशी:- रा याचीअथिवधेयक िविधमंडळात मांड यासाठी 
रा यपालाची यासाठी पूवसंमती आव यक असते. 
ब) संिचत िनधी :- घटक रा याचा संिचत िनधी रा यपाला या िनयं णाखाली असतो यातून 
आकि मक खचाची तरतूद केललेी असते. 
क) अंदाजप क :- घटक रा या या जमाखचाची परेषा दणेारे अंदाजप क आिण वा षक िव ीय 
िनवेदन रा यपाला या संमतीने व िशफारशीने िविधमंडळापुढे मांडलेजाते. 
ड) खा या या माग या:- घटक रा य सरकार या िविवध खा या या माग या रा यपालां या 
िशफारशीव न िविधमडंळात सादर के या जातात. 

रा य शासनाचा अथसकं प रा य िविधमंडळात मांड याचे रा यपाल घडवून आणतो. 
रा याला आ थक तुटवडा पड यास रा य शासनाचा आकि मक िनधीही रा यपाल खच क  
शकतात व रा याचा खचाचा तुटवडा भ न काढ याचे काम करतात.रा य शासनाचा िवि य 
तपासणीसाठी िव  आयोगाची थापना कर याचा अिधकार रा यपालाला आह.े 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – XLII                  SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 84 

4) यायिवषयक अिधकार (Judical Powers):- 
उ  यायालयाचे मु य यायाधीशांची नेमणूक करताना रा यपालाला रा पतीचा स ला 

यावा लागतो. रा यपालदखेील अशावेळी मु यमं ी आिण कायदमेंडळाचा स ला घेऊन आपल े
मत रा पतीला कळिवतात. यायाधीशांना पद हण करताना शपथ दे याचा अिधकार 
रा यपालालाच आह.े रा यातील िज हा व स  यायालय यां या यायाधीशाची नेमणूक, बद या 
इ यादी रा यपालाकडूनच के या जातात. अस े अिधकार वापरत असताना रा यपालांना उ  
यायालयातील यायाधीशांचा स ला यावा लागतो. 

रा या या कायकारी अिधकारी े ात एखा ा स िश ा झालेली अस यास ती िश ा 
कमी करणे, माफ करणे अथवा थिगत करणे यासंबंधीचे अिधकार रा यपालाला आहते.( कलम 
161) 
5) आणीबाणी िवषयक अिधकार :- 

घटक रा यातील घटना मक शासन यं णा कोलमड यासरा यपाल तसा अहवाल 
रा पतीकड े पाठिवतात.रा यपालां या िशफारश नुसार संबंिधत रा यात कलम 356 नुसार 
रा पती आणीबाणी लागू क न घटक रा याचे िवधानसभा आिण मंि मंडळ बरखा त करतात. 
आणीबाणी या काळात रा पतीचे ितिनधी या ना याने रा यपाल  संबंिधत रा यातील सव 
कारभार पाहतात. 
रा यपालाचे विववेकाधीन    अिधकार    ::::----    

भारतीय संिवधानाचे कलम163 (1) म ये अस े प  केल े आह े क , संिवधानानुसार 
विववेकािधन रा न करावयाची कामे सोडून इतर सव कायात रा यपालांना मदत कर यासाठी व 

स ला दे यासाठी मु यमं यां या नेतृ वाखाली एक मं ीप रषद असले. या कलमाचा प  अथ 
असा होतो क , रा यपालाला विववेकाधीन अिधकार आहते.कारण ह े अिधकार सोडूनच इतर 
अिधकारात याला मु यमं ी व यां या मं ी प रषदचेा स ला यावा लागतो.रा यपाल वतः या 
अिधकार क ेत वतः िनणय घेऊन काही काय क  शकतात.परंतु अशी काय कोणती असावी याचा 
संिवधानाने कुठेही उ लखे केलेला नाही. विववेकाने के हा वागावे याचे िनदश रा यघटनेने केलले े
नसल े तरी साधारणता खालील बाबीसंबंधी िनणय घेत असताना अथवा काय करीत असताना 
रा यपाल आप या िववेकाने वागू शकतात. 

१) िवधानसभेत कोण याच प ाला िन ववाद ब मत नसले ते हा. 
२) ब मत असले या प ात अंतगत दफुळीमुळे प  नेता ठरत नसेल ते हा. 

३) संिवधानानुसार घटक रा याचा कारभार चालवणे अवघड असेल ते हा या कारचा 
रा पतीकड ेअहवाल पाठवला जातो. 
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४) आणीबाणीची घोषणा कर यात आ यावर रा पती या घटक रा यातील ितिनधी हणून काम 
पाहतील ते हा. 
५) काही िविश  बाबतीत वट कूम काढताना रा पतीकडून याला जे हा सूचना िमळतील ते हा. 
६) रा याचे कायद े मडंळाने एखाद े िवधेयक मंजूर क न यां याकड े मा यतेसाठी पाठिवल े
अस यास रा यपाल याम ये सुधारणा सुचवून आप या िशफारशीसह िविधमंडळा या 
फेरिवचारासाठी जे हा ते िवधेयक पाठिवल ते हा. 
७) िवधानसभेचे िवसजन कर याचा िनणय घेताना. 
८) कलम 167 माणे एखा ा मं याची आप या वैयि क  पातळीवर एखादा िनणय घेतला असेल 
ते हा तो िनणय पुण मंि मंडळा या िनणयासाठी जे हा पाठवायचा असले ते हा. 
९) शासक य व कायदिेवषयक बाब वर मु यमं यांकडून मािहती मागवायचे असते ते हा. 

अस ेअनेक संग अस ूशकतात जे हा रा यपाल संिवधानानुसार काहीही क  शकत नाही. 
काही संकेत अथवा परंपरा पाळ यात ह ेअडचणी येतात ते हा रा यपालाला विववेकिधनअिधकार 
वापर याचा माग खलुा असतो. हा अिधकार वापरत असताना रा यपालाला अनेक कार या 
वाईट संगांना त ड ावे लागते. विववेकधीनअिधकार वापरताना याला कोणीही स लागार 
नसतो अथवा तोकोणाचीहीमदत घेऊ शकत नाही. हणून रा यपालांनी या अिधकाराचा उपयोग 
अ यंत सांभाळून, मोजूनतोलून, सु पणे कवा अ यंत मु स ीपणे केला पािहजे 
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महािवकासमहािवकासमहािवकासमहािवकास    आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी    सरकारसरकारसरकारसरकार    
डॉ. . . . घन    आनंद    ल मीकांत    

सहयोगी ा यापक सैिनकशा , पु य ोक अही यादवेी होळकर महावी ालय, राणीसावरगांव ता. गंगाखेड जी. 

परभणी    
तावनातावनातावनातावना  

 महारा ाम ये 2019 साली झाले या िवधानसभा िनवडणुक म ये भारतीय जनता पाट  व 
िशवसेना यांनी युती क न िनवडणुका लढव या. तर काँ ेस-रा वादीने एक  येऊन आघाडी 
िनमाण केली. 2019 या िवधानसभा िनवडणुकांचे िनकाल जाहीर झा यानंतर रा यातील जनतेने 
भाजप व िशवसेना युतीला प  ब मत दले होते. परंतु भाजप आिण िशवसेना यां यात 
मु यमं ीपदाव न पेच िनमाण झा यामुळे जवळपास एक मिहना कालावधी लोटला तरी सु ा 
सेना-भाजप युतीने स ा थापनेसाठी दावा केला नाही. 2019 या िनवडणुकांम ये भारतीय 
जनता प ाने मु यमं ी दवे  फडणवीस यांनाच मु यमंि पदाचा उमेदवार घोिषत केललेा 
अस यामुळे भाजप मु यमं ी पदावरील दावा सोडायला तयार नाही तर िशवसेनेला मु यमं ी पद 
हवे या वादातून युती तुट या सारखी प रि थती िनमाण झाली होती. यातच एक कड े ी संजय 
राऊत यांनी रा वादी काँ ेस बरोबर सरकार थापन कर यासंदभात बोलणी करायला सु वात 
केली. यातूनच एक कडे महािवकास आघाडी क  महािशव आघाडी थापन होणार या संदभात 
हालचाली सु  झा या. याच दर यान महारा ाने अभूतपूव असा शपथिवधी सोहळा ही पािहला 
या शपथिवधी सोह यात भाजप आिण रा वादी काँ ेस यांनी एक  येऊन सरकार थाप याचा 
दावा क न सकाळी चार वाजता मु यमं ी आिण उपमु यमं ी यांनी शपथ िवधी सोहळा संप  
केला. ही महारा ाबरोबरच पूण दशेाला एक ध ादायक बातमी होती. मा  यानंतर झाले या तेच 

संगा नंतर अखेर रा वादी काँ ेस प ातील अिजत पवार गटाने माघार घेतली आिण मु यमं ी 
दवे  फडणवीस यांना राजीनामा दे याची वेळ आली यानंतर काँ ेस रा वादी काँ ेस आिण 
िशवसेना या तीन प ांनी िमळून महारा ाम ये नवीन एक महा िवकास आघाडी सरकार थापन 
कर याचा िनणय घेतला या महा िवकास आघाडी सरकारला दोन वष पूण झाललेी असून या महा 
िवकास आघाडी सरकार या दोन वषा या कायकाळात सरकारला मो ा माणात जनते या 
रोषाला व याय व थे य रोषाला सामोरे जा याची वेळ आलेली दसते. 
महािवकास आघाडी सरकार थापन कर यासदंभातील हालचाली महािवकास आघाडी सरकार थापन कर यासदंभातील हालचाली महािवकास आघाडी सरकार थापन कर यासदंभातील हालचाली महािवकास आघाडी सरकार थापन कर यासदंभातील हालचाली : 
 महारा ात 2019 म ये िवधानसभे या झाले या िनवडणुक म ये भाजप- िशवसेना या 
प ा या युतीला महारा ातील जनतेने प ्  ब मत दलेल ेअसताना दखेील मु यमं ी पदाव न 
दो ही प ानी दावा सांिगत यामुळे युतीची िबघाडी झाली. यानंतर महारा ात एका न ा 
समीकरणाने जोर धरला. िनवडणुकांचे िनकाल लागून एक मही याचा कालावधी लोटला तरी 
दखेील सरकार थापनेचा दावा कोण याच प ाने केला नाही . यातूनच िशवसेनेने रा वादी कॉ ेस 
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प ासोबत बोलणी करायला सु वात केली. महारा ात सरकार बनव यासाठी िशवसेना, रा वादी 
कॉ ेस व क ेस या तीन प ाचे िमळून सरकार थाप यासंदभात हालचाल ना वेग आला. महारा  
रा यात स ा थापनेचा पेच सुट याची श यता िनमाण झाली. िशवसेना-काँ ेस-रा वादी यांचे 
सरकार थापन होणार अस याचे संकेत ित ही राजक य प ांकडून दे यात आले आह.े 
िनवडणुक नंतर रा यात स ेची नवे समीकरण उदयाला आले आह.े भाजप-िशवसेना  युती 
तुट यानंतर िशवसेना-काँ ेस-रा वादी ह ेप  एक  आल ेआहते. 
महािवकासमहािवकासमहािवकासमहािवकास आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी कककक  महािशवआघाडीमहािशवआघाडीमहािशवआघाडीमहािशवआघाडी सरकारसरकारसरकारसरकार : 
 महारा  रा यात स ा थापनेचा पेच सुट याची श यता झाली आह.े िशवसेना-काँ ेस-
रा वादी यांचे सरकार थापन होणार अस याचे संकेत ित ही राजक य प ांकडून दे यात आल े
आह.े िनवडणुक नंतर रा यात स ेची नवी समीकरणे उदयाला आली आहते. भाजप-िशवसेना  युती 
तुट यानंतर िशवसेना-काँ ेस-रा वादी ह े प  एक  आल े आहते. यामुळे रा यात महािशव 
आघाडीचे सरकार येईल, असे हटल ेजात होते. मा , या न ा सरकारचे नामकरण कर यात आल े
आह.े महािवकास आघाडी  अस े नाव न ा सरकारचे असणार आह.े महािवकास आघाडी या 
नेतृ वाखाली ह ेसरकार काम करणार आह.े तसा अजेडा तयार कर यात आला आह.े यामुळे ित ही 
प ांची िवचारसरणी वेगळी अस याने सरकार चालवताना कोणतीही अडचण येऊ नये हणून हा 
नवा घाट घाल यात आला आह.े 
 जवळपास मिहनाभरापासून महारा ात िनमाण झालेला स ेचा पेच अखरे सुट याची िच ह े
दसत आहते. सरकार थापनेसाठी सु  असललेी िशवसेना-काँ ेस-रा वादी आघाडीची बांधणी 

अंितम ट यात आली आह.े कोण याही णी न ा आघाडीची घोषणा हो याची श यता आह.े 
कारण १ िडसबरपूव  रा यात नवे सरकार थापन कर याचा दावा केला जाणार आह.े तसे संकेत 
िशवसेना आिण आघाडीकडून दे यात आल े आहते. आता नवे सरकार ह े महािवकासआघाडी या 
नेतृ वाखाली थापन होणार आह.े 
महािवकासमहािवकासमहािवकासमहािवकास आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी सरकारचासरकारचासरकारचासरकारचा अजडाअजडाअजडाअजडा : 
 द लीत झाले या काँ ेस आघाडी या बैठक त सरकार थापन कर याबाबत जोरदार 
खलबते झाली. यानुसार अजडा ठरिव यात आला आह.े या अजडयानुसार  द लीत ठरल े क  
महािशव आघाडी ह े नाव न ठेवता महािवकास आघाडी ठेवावे. यामुळे या नावाने नवे सरकार 
थापन होणार आह.े कॉ ेसने या सरकारचा एक सामाियक काय म ठरवला जाईल. यानुसार 

काम केल े जाईल. िशवसेना कवा काँ ेस-रा वादी यापैक  कोणीही वाद त िवषय उपि थत 
करणार नाही. यावर प ा य ा सोिनया गांधी यांनी िश ामोतब केल ेआह.े 
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याव न प ् होते क  महारा ातील न ाने िनमाण होणा या िशवसेना, काँ ेस आिण रा वादीसह 
छो ा प ां या आघाडीला महािशव आघाडी अस ेनाव न दतेा ते  महािवकास आघाडी अस ेया 
सरकारचे नाव असले. यानुसार खालील माणे स ा थापनेसंदभात नी ीत ठरल.े 
 महािवकास आघाडीचे नेतृ व्  मा. उ  ठाकरे करणार आहते. िशवसनेेचे मु यमं ी पाच 
वष असेल. तेथे दोन उपमु यमं ी असतील, एक काँ ेसचा आिण एक रा वादीचा. 
महािवकासआघाडीचामहािवकासआघाडीचामहािवकासआघाडीचामहािवकासआघाडीचा कमानकमानकमानकमान समानसमानसमानसमान काय मकाय मकाय मकाय म : 

रा यातरा यातरा यातरा यात महािवकासमहािवकासमहािवकासमहािवकास आघाडीचेआघाडीचेआघाडीचेआघाडीच े सरकारसरकारसरकारसरकार थापनथापनथापनथापन हो याहो याहो याहो यापवूपवूपवूपवू  ित हीित हीित हीित ही प ाचंाप ाचंाप ाचंाप ाचंा कमानकमानकमानकमान समानसमानसमानसमान 
काय मकाय मकाय मकाय म ठरलाठरलाठरलाठरला आहेआहेआहेआह.े याब लयाब लयाब लयाब ल मािहतीमािहतीमािहतीमािहती देतानादेतानादेतानादेताना रा वादीचेरा वादीचेरा वादीचेरा वादीच े दशेा यदशेा यदशेा यदशेा य  जयतंजयतंजयतंजयतं पाटीलपाटीलपाटीलपाटील, िशवसनेािशवसनेािशवसनेािशवसनेा नतेेनतेेनतेेनते े
एकनाथएकनाथएकनाथएकनाथ शदेशदेशदेशद,े काँ सेचेकाँ सेचेकाँ सेचेकाँ सेच े दशेा यदशेा यदशेा यदशेा य  बाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबे थोरातथोरातथोरातथोरात, रा वादीचेरा वादीचेरा वादीचेरा वादीच े व ेव ेव ेव े  नवाबनवाबनवाबनवाब मिलकमिलकमिलकमिलक याचंीयाचंीयाचंीयाचंी 
या सगंीया सगंीया सगंीया सगंी उपि थतीउपि थतीउपि थतीउपि थती होतीहोतीहोतीहोती. शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी आिणआिणआिणआिण सवसामा यसवसामा यसवसामा यसवसामा य माणसूमाणसूमाणसूमाणसू क थानीक थानीक थानीक थानी ठेवूनठेवूनठेवूनठेवून हाहाहाहा कमानकमानकमानकमान समानसमानसमानसमान 
काय मकाय मकाय मकाय म तयारतयारतयारतयार कर यातकर यातकर यातकर यात आलाआलाआलाआला अस याचेअस याचेअस याचेअस याच े यावळेीयावळेीयावळेीयावळेी यानंीयानंीयानंीयानंी सागंीतलेसागंीतलेसागंीतलेसागंीतल.े तसचेतसचेतसचेतसचे, रा यालारा यालारा यालारा याला एकएकएकएक ि थरि थरि थरि थर 
सरकारसरकारसरकारसरकार दऊेदऊेदऊेदऊे असाअसाअसाअसा िव ासिव ासिव ासिव ास दखेीलदखेीलदखेीलदखेील यावेळीयावेळीयावेळीयावेळी   कर यातकर यातकर यातकर यात आलाआलाआलाआला. हीहीहीही आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी यायायाया देशातीलदेशातीलदेशातीलदेशातील 
राजक यराजक यराजक यराजक य, सां कृितकसां कृितकसां कृितकसां कृितक आिणआिणआिणआिण धा मकधा मकधा मकधा मक िविवधतेिविवधतेिविवधतेिविवधतेचेचचेेच े ित बबित बबित बबित बब असलेअसलेअसलेअसले असेअसेअसेअस ेसागं यातसागं यातसागं यातसागं यात आलेआलेआलेआल.े 

यायायाया समानसमानसमानसमान काय माब लकाय माब लकाय माब लकाय माब ल सागंतानासागंतानासागंतानासागंताना एकनाथएकनाथएकनाथएकनाथ शदेशदेशदेशद ेयानंीयानंीयानंीयानंी, महािवकासमहािवकासमहािवकासमहािवकास आघाडी याआघाडी याआघाडी याआघाडी या कमानकमानकमानकमान 
समानसमानसमानसमान काय मातलाकाय मातलाकाय मातलाकाय मातला यकेयकेयकेयके िनणयिनणयिनणयिनणय हाहाहाहा घटने याघटने याघटने याघटने या ा तािवकालाा तािवकालाा तािवकालाा तािवकाला ध नध नध नध न असलेअसलेअसलेअसले, हीहीहीही महािवकासमहािवकासमहािवकासमहािवकास 
आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी रा यातीलरा यातीलरा यातीलरा यातील जनते याजनते याजनते याजनते या िहतासाठीिहतासाठीिहतासाठीिहतासाठी सदवैसदवैसदवैसदवै कायरतकायरतकायरतकायरत असलेअसलेअसलेअसले, आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी यायायाया यकेयकेयकेयके िनणयातिनणयातिनणयातिनणयात 
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय सिंवधानानेसिंवधानानेसिंवधानानेसिंवधानान े सािंगतललेेसािंगतललेेसािंगतललेेसािंगतलले े मू यमू यमू यमू य आिणआिणआिणआिण त वत वत वत व क थानीक थानीक थानीक थानी असतीलअसतीलअसतीलअसतील, यायायाया आघाडीचाआघाडीचाआघाडीचाआघाडीचा मु यमु यमु यमु य 
काय मकाय मकाय मकाय म महारा ालामहारा ालामहारा ालामहारा ाला िवकासा यािवकासा यािवकासा यािवकासा या दशनेेदशनेेदशनेेदशने े नेऊननेऊननेऊननेऊन, महािवकासआघाडीचेमहािवकासआघाडीचेमहािवकासआघाडीचेमहािवकासआघाडीच े िनणयिनणयिनणयिनणय समाजातीलसमाजातीलसमाजातीलसमाजातील सवसवसवसव 
घटकासंाठीघटकासंाठीघटकासंाठीघटकासंाठी समानसमानसमानसमान असणारअसणारअसणारअसणार आहतेआहतेआहतेआहते. याम येयाम येयाम येयाम य ेभाषाभाषाभाषाभाषा, जातजातजातजात, धमधमधमधम असाअसाअसाअसा कुठलाहीकुठलाहीकुठलाहीकुठलाही कारचाकारचाकारचाकारचा भदेभावभदेभावभदेभावभदेभाव केलाकेलाकेलाकेला 
जाणारजाणारजाणारजाणार नाहीनाहीनाहीनाही. 

याचबरोबरयाचबरोबरयाचबरोबरयाचबरोबर आजआजआजआज रा यातरा यातरा यातरा यात वाढललेीवाढललेीवाढललेीवाढललेी बरेोजगारीबरेोजगारीबरेोजगारीबरेोजगारी, अथ व थचेीअथ व थचेीअथ व थचेीअथ व थचेी सुससुुसु  असललेीअसललेीअसललेीअसललेी घसरणघसरणघसरणघसरण यामळेुयामळेुयामळेुयामळेु 
जनततेजनततेजनततेजनतते जोजोजोजो काहीकाहीकाहीकाही असंतोषअसंतोषअसंतोषअसंतोष आहेआहेआहेआह.े हेहेहेह ेपाहतापाहतापाहतापाहता महािवकासमहािवकासमहािवकासमहािवकास आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी रा यालारा यालारा यालारा याला िवकासा यािवकासा यािवकासा यािवकासा या दशेनेदशेनेदशेनेदशेन ेघऊेनघऊेनघऊेनघऊेन 
जाईलजाईलजाईलजाईल. हीहीहीही आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी यायायाया दशेातीलदशेातीलदशेातीलदशेातील राजक यराजक यराजक यराजक य, सां कृितकसां कृितकसां कृितकसां कृितक आिणआिणआिणआिण धा मकधा मकधा मकधा मक िविवधतचेेिविवधतचेेिविवधतचेेिविवधतचे े ित बबित बबित बबित बब असलेअसलेअसलेअसले. 
कोणालाहीकोणालाहीकोणालाहीकोणालाही भीतीभीतीभीतीभीती वाटणारवाटणारवाटणारवाटणार नाहीनाहीनाहीनाही, कोणालाहीकोणालाहीकोणालाहीकोणालाही झकुतंझकुतंझकुतंझकुत ं मापमापमापमाप दलंदलंदलंदल ं जाणारजाणारजाणारजाणार नाहीनाहीनाहीनाही. समाजातीलसमाजातीलसमाजातीलसमाजातील सवसवसवसव 
घटकां याघटकां याघटकां याघटकां या सवागीणसवागीणसवागीणसवागीण िवकासासाठीिवकासासाठीिवकासासाठीिवकासासाठी कायरतकायरतकायरतकायरत राहणेराहणेराहणेराहण,े हाचहाचहाचहाच आमचाआमचाआमचाआमचा अजडाअजडाअजडाअजडा असणारअसणारअसणारअसणार आहेआहेआहेआह.े यायायाया कमानकमानकमानकमान 
समानसमानसमानसमान काय मातकाय मातकाय मातकाय मात शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी, शेतमजरुशेतमजरुशेतमजरुशेतमजरु, ापारीापारीापारीापारी, लघुलघुलघुलघ ुउ ोजकउ ोजकउ ोजकउ ोजक, छोटेमोठेछोटेमोठेछोटेमोठेछोटेमोठे उ ोजकउ ोजकउ ोजकउ ोजक िश णिश णिश णिश ण, आरो यआरो यआरो यआरो य 
आिणआिणआिणआिण रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार सवसवसवसव जातीजातीजातीजाती-धमधमधमधम, सवसवसवसव घटकघटकघटकघटक यानंायानंायानंायानंा यायायाया ठकाणीठकाणीठकाणीठकाणी याययाययाययाय दे याचंदे याचंदे याचंदे याच ंकामकामकामकाम होणारहोणारहोणारहोणार अस याचेअस याचेअस याचेअस याच े
यानंीयानंीयानंीयानंी सािंगतलेसािंगतलेसािंगतलेसािंगतल.े 
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आजआजआजआज शेतकरीशेतकरीशेतकरीशेतकरी, सवसामा यसवसामा यसवसामा यसवसामा य माणसूमाणसूमाणसूमाणसू सकंटातसकंटातसकंटातसकंटात आहेआहेआहेआह,े यामळेुयामळेुयामळेुयामळेु यानंायानंायानंायानंा हेहेहेह े आपलंआपलंआपलंआपल ं सरकारसरकारसरकारसरकार वाटलंवाटलंवाटलंवाटल ं
पािहजेपािहजेपािहजेपािहज,े यायायाया आधारावरआधारावरआधारावरआधारावर हाहाहाहा कमानकमानकमानकमान समानसमानसमानसमान काय मकाय मकाय मकाय म तयारतयारतयारतयार कर यातकर यातकर यातकर यात आललेाआललेाआललेाआललेा आहेआहेआहेआह.े ित हीित हीित हीित ही प ां याप ां याप ां याप ां या 

मखुां यामखुां यामखुां यामखुां या वा रीिनशीवा रीिनशीवा रीिनशीवा रीिनशी आिणआिणआिणआिण यां यायां यायां यायां या मा यतनेेमा यतनेेमा यतनेेमा यतने े हाहाहाहा कमानकमानकमानकमान समानसमानसमानसमान काय मकाय मकाय मकाय म ठरव यातठरव यातठरव यातठरव यात आललेाआललेाआललेाआललेा 
आहेआहेआहेआह.े यणेारंयणेारंयणेारंयणेारं आमचंआमचंआमचंआमच ंसरकारसरकारसरकारसरकार हेहेहेह ेअितशयअितशयअितशयअितशय मजबतूमजबतूमजबतूमजबतू असणारअसणारअसणारअसणार आहेआहेआहेआह.े यायायाया रा यालारा यालारा यालारा याला ि थरि थरि थरि थर सरकारसरकारसरकारसरकार दे याचादे याचादे याचादे याचा 
आमचाआमचाआमचाआमचा यययय  आहेआहेआहेआह.े ब मतापे ाब मतापे ाब मतापे ाब मतापे ा कतीतरीकतीतरीकतीतरीकतीतरी जा तजा तजा तजा त सं याबळसं याबळसं याबळसं याबळ महािवकासमहािवकासमहािवकासमहािवकास आआआआघाडीकडेघाडीकडेघाडीकडेघाडीकड े आहेआहेआहेआह,े असंअसंअसंअस ं
दखेीलदखेीलदखेीलदखेील शदेशदेशदेशद े यावेळीयावेळीयावेळीयावेळी हणालेहणालेहणालेहणाल.े यावळेीयावळेीयावळेीयावळेी रा वादीचेरा वादीचेरा वादीचेरा वादीच े व ेव ेव ेव े  जयतंजयतंजयतंजयतं पाटीलपाटीलपाटीलपाटील यानंीयानंीयानंीयानंी शतेक यां याशतेक यां याशतेक यां याशतेक यां या 
कजमाफ याकजमाफ याकजमाफ याकजमाफ या मु ावरमु ावरमु ावरमु ावर बोलतानाबोलतानाबोलतानाबोलताना, आ हीआ हीआ हीआ ही आम याआम याआम याआम या जाहीरना यातजाहीरना यातजाहीरना यातजाहीरना यात महारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातील जनतलेाजनतलेाजनतलेाजनतलेा जेजजेेज े
आ ासनआ ासनआ ासनआ ासन दलंदलंदलंदल ंहोतंहोतंहोतंहोत,ं तेततेेते कजमाफ चंकजमाफ चंकजमाफ चंकजमाफ च ंआहेआहेआहेआह.े कजमाफ ब लकजमाफ ब लकजमाफ ब लकजमाफ ब ल स ा थापनस ा थापनस ा थापनस ा थापन के याके याके याके यानंतरनंतरनंतरनंतर वववव िव ासदशकिव ासदशकिव ासदशकिव ासदशक 
ठरावठरावठरावठराव झा यानतंरझा यानतंरझा यानतंरझा यानतंर या यावरया यावरया यावरया यावर आ हीआ हीआ हीआ ही कामकामकामकाम कककक . याचायाचायाचायाचा तपशीलतपशीलतपशीलतपशील आ हीआ हीआ हीआ ही तुम यासमोरतुम यासमोरतुम यासमोरतुम यासमोर माडंणारमाडंणारमाडंणारमाडंणार 
अस याचेअस याचेअस याचेअस याच े सािंगतलेसािंगतलेसािंगतलेसािंगतल.े काँ सेचेकाँ सेचेकाँ सेचेकाँ सेच े दशेा यदशेा यदशेा यदशेा य  बाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबे थोरातथोरातथोरातथोरात यानंीयानंीयानंीयानंी यावेळीयावेळीयावेळीयावेळी, आजआजआजआज 
महािवकासआघाडीचेमहािवकासआघाडीचेमहािवकासआघाडीचेमहािवकासआघाडीच ेसरकारसरकारसरकारसरकार रा यातरा यातरा यातरा यात येतयेतयेतयेत आहेआहेआहेआह,े उ वउ वउ वउ व ठाकरेठाकरेठाकरेठाकरे हेहेहेह ेमु यमं ीपदाचीमु यमं ीपदाचीमु यमं ीपदाचीमु यमं ीपदाची शपथशपथशपथशपथ घतेघतेघतेघते आहतेआहतेआहतेआहते. 
यावेळीयावेळीयावेळीयावेळी काँ सेकाँ सेकाँ सेकाँ से, रा वादीरा वादीरा वादीरा वादी वववव िशवसनेचेेिशवसनेचेेिशवसनेचेेिशवसनेचे ेकाहीकाहीकाहीकाही मं ीमं ीमं ीमं ी दखेीलदखेीलदखेीलदखेील यावळेीयावळेीयावळेीयावळेी शपथशपथशपथशपथ घतेघतेघतेघते आहतेआहतेआहतेआहते. आ हीआ हीआ हीआ ही तीनतीनतीनतीन 
पपपप  एकएकएकएक  आलोआलोआलोआलो वववव आमचेआमचेआमचेआमच ेिम पिम पिम पिम प  एकएकएकएक  आहतेआहतेआहतेआहते. आ हीआ हीआ हीआ ही सवजणसवजणसवजणसवजण एकएकएकएक  यतेयतेयतेयते असतानाअसतानाअसतानाअसताना एकएकएकएक कमानकमानकमानकमान 
समानसमानसमानसमान काय मकाय मकाय मकाय म आ हीआ हीआ हीआ ही तयारतयारतयारतयार केललेाकेललेाकेललेाकेललेा आहेआहेआहेआह.े याचंयाचंयाचंयाच ं सूससूूसू  भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय सिंवधानाचंसिंवधानाचंसिंवधानाचंसिंवधानाचं जेजजेेज े ा ताा ताा ताा तािवकिवकिवकिवक आहेआहेआहेआह,े 
यातीलयातीलयातीलयातील त वत वत वत व आम याआम याआम याआम या कामकाजा याकामकाजा याकामकाजा याकामकाजा या क थानीक थानीक थानीक थानी असणारअसणारअसणारअसणार अस याचेअस याचेअस याचेअस याच े सांिगतलंसांिगतलंसांिगतलंसांिगतल.ं तसचेतसचेतसचेतसचे, शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी, 

शतेमजरूशतेमजरूशतेमजरूशतेमजरू, ापारीापारीापारीापारी, उ ोजकउ ोजकउ ोजकउ ोजक आदीआदीआदीआदी सवानासवानासवानासवाना बरोबरबरोबरबरोबरबरोबर घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन सवसामा यसवसामा यसवसामा यसवसामा य माणसूमाणसूमाणसूमाणसू क बदूक बदूक बदूक बद ूठेवनूठेवनूठेवनूठेवनू आमचंआमचंआमचंआमच ं
सरकारसरकारसरकारसरकार कामकामकामकाम करणारकरणारकरणारकरणार आहेआहेआहेआह.े सवसवसवसव जातीजातीजातीजाती-धमानाधमानाधमानाधमाना सवानासवानासवानासवाना याययाययाययाय दणेारंदणेारंदणेारंदणेारं आमचंआमचंआमचंआमच ंसरसरसरसरकारकारकारकार असणारअसणारअसणारअसणार आहेआहेआहेआह.े 
यानसुारयानसुारयानसुारयानसुार हाहाहाहा कमानकमानकमानकमान समानसमानसमानसमान काय मकाय मकाय मकाय म तयारतयारतयारतयार केलाकेलाकेलाकेला आहेआहेआहेआह.े याम येयाम येयाम येयाम य ेमिं मडंळाचीमिं मडंळाचीमिं मडंळाचीमिं मडंळाची थापनाथापनाथापनाथापना झा यानतंरझा यानतंरझा यानतंरझा यानतंर 

आणखीआणखीआणखीआणखी काहीकाहीकाहीकाही गो चागो चागो चागो चा समावशेसमावशेसमावशेसमावशे होऊहोऊहोऊहोऊ शकतोशकतोशकतोशकतो. उ वउ वउ वउ व ठाकर याठाकर याठाकर याठाकर या नेतृ वातनेतृ वातनेतृ वातनेतृ वात एकएकएकएक चागंलचागंलचागंलचागंल सरकारसरकारसरकारसरकार आ हीआ हीआ हीआ ही 
यायायाया रा यालारा यालारा यालारा याला दणेारदणेारदणेारदणेार आहोतआहोतआहोतआहोत, असेअसेअसेअस ेदखेीलदखेीलदखेीलदखेील तेततेेत ेयावळेीयावळेीयावळेीयावळेी हणालेहणालेहणालेहणाल.े 
महािवकासमहािवकासमहािवकासमहािवकास आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी सरकारसरकारसरकारसरकार : 
 मा. मु यमं ी ी. उ  ठाकरे यांनी महारा ा या मु यमं ी पदाची शपथ घेतली. मोठया 
नाटयावर एकदाचा पडदा पडला. ी. दवे  ् फडणवीस यांचे मी पु हा येईन ह ेवा यच यां या 
मु यमं ी बन यातील मोठा अडथळा ठरले. मागील 25 वषापासूनची असलेली युती तुडली व 
रा याने एका नवीन समीकरणाला पाहील.े केवळ भाजपला स ेपासनू दरू ठेव यासाठीच ही 
आघाडी िनमाण झालेली दसते. या सरकार या कामगीरीचा िवचार करता या सरकारने जनतेला 
काही दे याऐवजी जनतेकडून मोठया माणात अपे ा िनमाण के या आहते. 
 मु यमं ी उ  ठाकरे यांनी शपथ घेत यानंतर काही दवसातच जगासमोर एक मोठे संकट 
िनमाण झाले. कोरोना िवषाणूचा संसग जागितक तरावर एक संकट हणून उभ ेराहील.े चीन या 
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दु कृ याचा याय जगाला आला. कोवीड-19 या कोरोना िवषाणूमुळे जग लॉकडाऊन झाल.े 
जगाची अथ व था पूणपणे कोलमंडली. याला महारा ही अपवाद न हता. मा  क ात भाजपचे 
सरकार व रा यात महािवकास आघाडीचे सरकार यातून पेच िनमाण झाला. कोरोना काळात 
महारा ा सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली. सव उ ोगधंद े बंद पडल.े कामगार बेकार झाल.े 
जवळ आह े तोपयत ल कानी भागवल.े मा  सरकारने या ल कांना काही मदत केली नाही. 
लॉकडाऊन सतत वाढत राही याने पररा यातून आलेल े कामगार मोठया माणात आप या 
रा यात गावी जा यासाठी य ् क  लागल.े परंतु लॉकडाउन लागू अस यामुळे वाहतूक बंद 
पयायाने कामगार पायी, िमळेल या वाहनाने गाव गाठ यासाठी जावू लागल.े कामगाराचे मोठया 

माणात हाल झाल.े महारा  सरकार या ठकाणी अपयशी ठरल.े  
 लॉकडाउनची परीि थती, यानंतर मराठा आर ण, रा यातील िनवडणुका या सवाम ये 
सरकार अपयशी ठरल.े या सरकारचे ब तांश िनणय ह े यायालया या व काय ा या कसोटीत 
टकलेच नाहीत. यातच या सरकारमधील मं यािवरोधात मोठया माणात गु ह ेदाखल झा याने 

सरकारवर नामु क ची वेळ आली. 100 कोटी खंडणी वसुलीमुळे तर सरकारची मोठया माणात 
नाच  झाली. या सरकारने मागील दोन वषा या काळात िवकासाऐवजी मं यांनी वता:चाच 
वीकास मोठया माणावर कर यावर भर दला. कोरोना या नावाखाली जनतेची मोठया माणात 
फसवणूक होत असून सव िवकासाची कामे ठ प् आहते. यातच सरकार जे हा जे हा अडचणीत येते 
या या वेळी रा यातील कोरोनाची ि थती िबघडते. माग या वेळी एक दोन मं यावर आरोप होत 

अस याने व िवरोधक राजीना याची मागणी करीत अस याचा परीणाम कोरोना वाढ याने 
रा यात लॉकडाउन लागला. आताही परी थीती वेगळी नाही. स या रा यात एस.टी. कमचायाचे 
आंदोलन सु  आह.े सरकार कोण या णी लॉकडाउन लावेल. सांगता येत नाही. या सरकारने 
महािवकास आघाडी ऐवजी महाभकास आघाडी हणल ेतर वावगे ठरणार नाही.  
 जे तीन प  स ेसाठी एक  आल,े या सग या प ांनी वेळोवेळी स ा उपभोगली आह.े 
दोन प ांनी तर गेली साठ वष स ाच पािहली आह.े उरला  िशवसेनेचा. यांनाही स ा 
उपभोगता आली आहचे. ठाकरे प रवारातील मु यमं ी होणे ह े सोडल े तर याम ये नवल अस े
काहीही नाही. पण या नवलाईचे दवस अजून सरता सरत नाहीत. गे या दोन वषात सरकारची 
मोठया माणात नामु क  झाली तरी मा यमांकडून अ ाप सरकारचे लाड संपलले ेनाहीत. दोन 
वष पूण करताना ह ेसरकार कुठून कुठे आले याचा िवचार करावा लागेल. कारण  महारा ाचा 
आह.े तसेच महारा ातील १२ कोटी जनतेचा आह.े महारा ा या नावलौ ककाचा आह.े यामुळे 
सरकार या या दोन वषाकड ेमागे वळून बिघतल ेक , महारा ातील जनतेला काही मदत अथवा 
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दलासा िमळाला का, हा मह वाचा  आह.े वा तिवक या तीन चाकांवर ह ेसरकार चालते, ती 
तीन चाके वेगवेग या वभावधमाची आहते.. िवचारांची आहते. यामुळे ह ेअसे होणारच होते. 
सरकार सवच आघाडय़ांवर अपयशी ठर याचे दसून येते. 
 तीन प ांची आघाडी ही आघाडी केवळ भाजपला स ेपासून दरू कस े ठेवता येईल. याच 
एका उ ेशातून िनमाण झाली आह.े आज मराठा आर ण असो क  100 कोटीचा वसुली आसो या 
सरकारने केवळ आप या वाथासाठी एक  आहते. मु यमं ी मातो ी या बाहरे यायला तयार 
नाहीत. यांना राजकारणातले फारस ेकळत नाही. शरद पवार या सरकारचे चाण य् ते हणतील 
ती पूव दशा आह.े यामुळे या सरकारम ये मु यमं ी िशवसेनेचा नावाला आह.े सव सरकार ह े
केवळ रा वादी काँ ेस प ा या हातातच आह.े पण या सगळयाचा परीणाम िशवसेनेलाच भोगावा 
लागणार आह.े मु यमं ी हणून उ  ठाकरे अस यामुळे जे काही चांगले कवा वाईट होईल याला 
तेच जबाबदार आहते. पण याचा परीणाम यां या प बांधणीवर िनि त झालेला आह.े या 
सरकारम ये रा वादी सोडल े तर बाक  दोन प  ह े नामधारीच अस याचे दसते. जनता ही 
आंधळी नाही येणा या िनवडणुकांम ये यांची न च कमत ही िशवसेनेला मोजावी लागणार यात 
काही शंका नाही. 
 या सरकारने मागील दोन वषात जे जे काही िनणय घेतल े या िनणयाचा िवचार के यास ह े
सरकार यायालया या व काय ा या कसोटीवर पराभूत झालेल े दसेल. मराठा आर ण, पालघर 
साध ूह याकांड, सनदी अिधका यां या बद या असो, 100 कोटी वसलुीचा आरोप, कोरोना काळात 
कामगाराब ल धोरण, िनवडणुका, गु हगेारी, संप, एस. टी. िविलनीकरण आंदोलन या सव 
बाबतीत योक वेळी यायालयाला ह त ेप कर याची वेळ आली आह.े सरकारने केलेल ेकायद ेह े
काय या या चौकटीत बसणारे नस याने सरकारवर नामु क ची वेळ बराचदा आलेली दसते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ : 

1. दैनीक लोकस ा 
2. दैनीक सकाळ 
3. दैनीक लोकमत 
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िवधानिवधानिवधानिवधान    प रषदप रषदप रषदप रषद    सद यसद यसद यसद य    िनयु तिनयु तिनयु तिनयु त    रा यपारा यपारा यपारा यपालाचीलाचीलाचीलाची    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका: : : : 
िवशषेिवशषेिवशषेिवशषे    सदंभसदंभसदंभसदंभ    महारा रा यमहारा रा यमहारा रा यमहारा रा य    

 
 

ा. डॉ. भाकर गणपतराव जाधव 
रा यशा िवभाग मुख, लालबहादरू शा ी महािव ालयात धमाबाद िज.नांदड़े 

    

भारत हा लोकशाही धान दशे आह.े भारता या लोकशाही रा य व थेचा रा यकारभार 
हा िन मत संिवधाना या तरतुदीनुसार चालतो. काय ाचे रा य संक पनेला अिधन रा न क  
तरावर आिण घटक रा य तरावर शासनाचे संवैधािनक शासन मखु आिण वा तिवक शासन 
मुख या दोन सं थां या मा यमातून भारतीय लोकशाहीचे संचलन, िनयमन आिण व थापन 

होत असते. क तरावर संसद ह ेसव  कायदमेंडळ आह.े या सं थेत य  जनतेचे नेतृ व करणारे 
लोकसभा सभागृह तर रा यांचे नेतृ व करणारे रा यसभा ह े सभागृह आह.े भारताची ससंद ही 
ि गृही आह.े 

या माणे क ीय तरावर ि गृही कायद े मंडळाची तरतूद केललेी आह.े याच माणे 
संघरा य व थेतील घटक रा यातील िविधमंडळाची रचना तयारकर यातआलेली आह.े स या 
भारतीय संघरा यात एकूण भारतातील 28 घटक रा य आहते. यापैक  आं दशे, िबहार, 
कनाटक, महारा , तेलगंाना आिण उ र दशे या सहा घटक रा यात िविधमंडळाची रचना 
िवधानसभा आिण िवधान प रषद अशा ि गृही व पाची आह.े तर उव रत 22 रा यांची 
िविधमंडळे ही एकगृही आहते. हणजेच ितथे िवधानसभा ह े एकमेव सभागृह आह.े भारतीय 
संिवधानातील अनु छेद 169 नुसार एखा ा घटक रा यात िवधान प रषद ह े सभागृह थापन 
कर याची वा बरखा त कर याची िशफारस या रा यातील िवधानसभे या एकूण सद यसं ये या 
ब मताने ठराव पा रत क न संसदकेड े पाठवावा लागतो. यास संसदनेे मा यता द यानंतर 
संबंिधत रा यात िवधान प रषद या सभागृहाची िन मती अथवा बरखा ती कर यात येते.  

भारतीय संिवधानात के ा ामानेच घटक रा यातील ि गृही सभागृहासाठी तरतूद 
कर यात आलेली आह.े या ि गृही िविधमंडळातील िवधानसभा सभागृह ह े रा यातील य  
जनतेचे ितिनिध व करणारे सभागृह आह.े तर िवधान प रषद ह े िविश  लोकांचे ितिनिध व 
करणारे सभागृह असते. या रा यात िवधानप रषद सभागृह आह.े या िवधान प रषदचेी सद य 
सं या ही या रा यातील िवधानसभे या एकूण सद यां या एकतृितयांश एवढीच असावी. यापे ा 
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अिधक असणार नाही. याचबरोबर ती सं या 40 पे ा कमी अस ू नये. अशी तरतूद भारतीय 
संिवधानातील अनु छेद 171 म ये कर यात आलेली आह.े आजिमतीला महारा ा या िवधान 
प रषदचेी सद य सं या एकूण 78 एवढी आह.े िवधान प रषदसेाठी जे  ितिनधी  िनवड यात 
येतात. ते ितिनधी इले टेड आिण िसले टेड अशा दोन प तीने िनवड यात येतात. िविश  

े ापुरते मतदारसंघ िनि त क न एकल सं मणीय, माणशीर ितिनिध व ारे आिण गु  
मतदान प तीने िवधान प रषदे या सद यांची िनवडणूक ारे िनवड कर यात येते. व उव रत 
सद य रा यपाल िनयु  असतात. 

िवधान प रषदतेील एकूण सद यांपैक  एक - बाराअंश िश कांचे ितिनधी, एक- बाराअंश 
पदवीधरांचे ितिनधी, एक तृतीयांश थािनक वरा य सं थाचे ितिनधी, एक तृतीयांश रा य 
िवधानसभा सद यांचे ितिनधी आिण उव रत सद य ान िव ान, सािह य, कला,  सहकार, 
चळवळ  व समाजसेवा या े ातील  ािव य, कौश य, ान, वहार आिण अनुभव असले या 
अराज कय  सद यांची  िनयु  मा.रा यपाल करतील. अशी तरतूद आह.े 

अशा वेगवेग या तरातून िवधान प रषदतेील ितिनध ची िनवड कर यात येते. िवधान 
प रषदतेील सद यांचा  कालावधी सहा वषाचा असतो. भारतीय संिवधानातील अनु छेद 172 
नुसार िविधमंडळातील िवधान प रषद सभागृह कधीही िवस जत होत नाही. िवधान प रषद  
थायी सभागृह आह.े या सभागृहातील सद यां या िनवृ ीबाबत संसदनेे काय ा ारे केले या 

तरतुदीनुसार सभागृहातील एकूण सद यांपैक  एक तृतीयांश सद य दर दोन वषानी िनवृ  होतील. 
तेवढेच सद य न ाने िनवड यात येतील. अशी तरतूद आह.े िवधान प रषदे या तीिनिध वासाठी 
संिवधानातील अनु छेद 173 नुसार वयोमयादा तीस वष िनि त कर यात आललेी आह.े 

भारतीय कायदमेंडळात ि गृही सभागृहाची रचना ि वकार या पाठीमागचा एक उ ेश 
होता. तो हणजे य  जनतेचे ितिनिध व करणा या सभागृहाला िविश  े ात काम करणा या  
िव ान, ािव यसंपादन, ान, वहार आिण अनुभवा या आधारे मागदशन करता यावे. 
सरकारला रा यकारभारात िनमाण होणा या सम यांची सोडवणूक कर यास व र  सभागृहाचे 
मागदशन िमळावे. अस े समीकरण डो यासमोर ठेवून संसदीय  व  संघरा य शासन व थेत 

य  जनता  आिण िविश  तरावरील लोकांचे ितिनिध व  करणा यांम ये  यो य तो सम वय 
िनमाण हावा.या उ शेाने संसदते  रा यसभा तर घटक रा यात िवधान प रषद या व र  
सभागृहाची रचना वीकार यात आलेली आह.े 
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पण भारतीय राजकारणात क  आिण घटक तरावरील कायदे मंडळात कायरत असले या 
व र  सभागृहातील रा पती आिण रा यपाल िनयु  सद या बाबांचे वा तव ल ात घेतल.े तर ते 
संिवधाना या संकेतानुसार काय करत आह.ेअस े दसून येत नाही. कायद े मंडळा या व र  
सभागृहातील ितिनिध व ह ेअराजक य े ातील असल े पािहजे. अस ेसंकेत असतानासु ा या 
राजक य प ांची सरकारे आहते. या राजक य प ांचे ितिनधी य  िनवडणुक त पराभूत 
झालेल ेअसतात.बयाचदा अशाच उमेदवारांची िनयु  िवधान प रषदसेाठी  कर याची िशफारस 
स ाधारी राजक य प  करीत असतात. यािशवाय आप या राजक य प ातील प ाची बांिधलक  
असले या सद यांची िनयु  कर याची िशफारस मा.  रा यपालांकड ेकरतात. क  तरावर मा. 
रा पती आिण घटक रा य तरावर मा.रा यपाल ह ेसंवैधािनक सरकारचे मुख असतात. यामुळे 
या व र  सभागृहातील सद यांची िनयु  ते काही य  करत नाहीत. तर सरकारने केले या 
सद यां या िशफारशीला िनयु ची मा यता दतेात. या सद यां या िनयु  बाबतचा संिवधािनक 
अिधकार याना असला. तरीही मा.रा पती वा रा यपाल या अिधकाराचा वापर वा तिवक 
सरकारने केले या िशफारशीनुसार करतात. 

कायदमेंडळातील िवधान प रषद या व र  सभागृहात मा.रा यपाल िनयु  सद यां या 
िनयु बाबतचे रचना मक आिण काया मक वा तव ल ात घेता. स या महारा  रा या या 
िवधीमंडळाचे िवधान प रषदते मा.रा यपाल िनयु  करावया या सद य बाबतची चचा पुढे येत 
आह.े महारा ा या िवधान प रषदतेील एकूण 78 जागांपैक  12 सद य िनयु  कर याचा अिधकार 
मा. रा यपालांना आह.े सभागृहातील मा.रा यपाल िनयु  12 सद य िनवृ  झाले. यामुळे यांची 
जागा र  झालेली आह.े कोि हड - 19 या भावामुळे महारा  िवधान प रषदतेील रा यपाल 
िनयु  सद यांचा िनयु चा  ब याच दवसांपासून लंिबत आह.े या र  असले या 12 
सद यांची िनयु  कर यासंदभात महारा ातील महाआघाडी सरकारने मा. रा यपालांना 2020 
सालीसद यांची यादी सुपूद केली. यासही आता एकयेदीडवष पुण झाले.त रहीअ ापही िनणय 
नाही. 

 महारा ाचे मा. रा यपाल ी कोशारी यांनी सरकारने दले या 12 सद यांची पा ता 
ल ात घेता. यावर आ ेप न दवलेल ेआहते.  भारतीय संिवधानातील अनु छेद 171 (5) नुसार 
सािह य, िव ान, कला, सहकार चळवळ व समाजसेवा या े ातील िव ान व ावी य ा  
करणा या ान, वहार आिण अनुभव असणा या सद यांची िनयु  कर याची िशफारस सरकारने 
मा. रा यपालाकड ेकरायला हवी. अशी भूिमका मा.रा यपालांनी घेतली. क ात भाजपचे सरकार 
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आह ेआिण महारा ात महाआघाडीचे सरकार आह.े क ातआिण रा यातील सरकार ही एकमेकां या 
िवरोधी प ाची आहते. यामुळे यां याम ये मतभेद वाढताना दसत आहते. अशावेळी मा.रा यपाल 
हणून यांची भूिमका िनरपे  आिण संवैधािनक असणे अव यक आह.े महारा तील मा.रा यपाल 

ह े क ातील सरकारचे ितिनधी अस यासारख े वागतात.अशी टका यां यावर होते. यामुळे 
भारतीय राजकारणात रा यपाल पदाव न क  आिण घटक रा यातील संबंधात अनेकदा तणाव 
िनमाण होतो. पु हा असा तणाव िनमाण होत आह.े अस ेबोलल ेजाते. स याचे महारा ातील मा. 
रा यपाल क ातील भाजप सरकार िनयु  आहते. यामुळे महारा ाचे मा.रा यपाल आिण महारा  
सरकार यां याम ये ब याच करणावर ताणतणाव आिण मतभेद वाढ याचे दसून येत आहते. 
यात एक भर पडली.ती हणजे सरकारने िवधानप रषदे या रा यपाल िनयु  12 सद यां या 

नावांची िशफारश केली.  
यामहाआघाडी सरकारने मा. रा यपालाकड ेपाठवले या यादीतील सद यांचे िनकष ल ात 

घेता.मा.रा यपाला या संवैधािनक अिधकारात असललेी िशफारस या सद यांना लागू पडत नाही. 
मा.रा यपाल िनयु  सद य ह े अराजक य े ातील असावेत. याचबरोबर ते संिवधािनक 
धोरणाला अनुस न असावेत. अस े धोरण महारा ा या मा. रा यपालांनी घेतल.े यामुळे 
नाईलाजा तव महारा ातील महाआघाडी सरकारला संिवधानातील 171 (5) नुसार िवधान 
प रषद सभागृहातील रा यपाल िनयु  सद यांसाठी असलेली संवैधािनक पा ता ल ात घेत.या 
पा तेला चौकटीत बसवुन आप याच राजक य प ा या कायक याची नावे मा.रा यपालाकड े
पाठव यात आली आहते. असा आ ेप घे यात येतो. यामुळे महारा  सरकार आिण महारा ाचे 
रा यपाल यां याम ये मतभेद वाढ याची चचा सवत्र होत आह.े अस े असल े तरीही एक बाब 
िनि त झाली आह.े ती हणजे लोकशाहीत सरकार िनमाण कर याचा अिधकार हा राजक य 
प ांना ब मताने ा  होतो. ही राजक य प  स ेवर आ यानंतर आपाप या राजक य प ातील 
एकिन  सद याची िनयु  कर याची िशफारस करतात. अथवा िनवडणुक त पराभव झाललेा 
आह.े अशा ना व र  सभागृहात पाठवून यांची नाराजी दरू कर याचा अथवा यांना 
पुनविसत कर याचा य  करतात. यावेळी ब तांशपणे संवैधािनक त वांना  कवा संकेताना 

िहत घरल ेजात नाहीत. अस ेवा तव या सभागृहा या सद य िनयु  बाबत वारंवार झा याचे 
आढळून येते. 

संिवधािनक शासन मुख हणून महामहीम रा यपालांनी संिवधािनक चौकटीत िवधान 
प रषद सभागृहातील सद यांची िनयु  हावी.यासाठी संिवधािनक अिधकार वापरत आहते. 
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यामुळे अराजक य े ात काम करणा या अनेक ितभावंतांना या सभागृहाचे ितिनिध व 
कर याची संधी िमळू शकते. हा आशावाद िनमाण झालेला आह.ेमहारा ात अराजक य े ातील 
अनेकांची काय अलौ कक आहते. यांची सं या कमी नाही.पण अशा लोकां या पाठीमागे कोणताही 
राजक य वारसा नस यामुळे यांचा िवचार ब तांश कोणतेही राजक य प  करीत नाहीत. 
राजकार यांना अराजक य े ातील नेतृ व ह ेमा य नाही का? असा  का िनमान होतो. 

मा. रा यपाल आिण महारा  सरकार यां या मतभेदातून व र  सभागृहातील रा यपाल 
िनयु  सद यां या िनयु  कर याचा  अिधक चचत येतो आह.ेअस े असल े त रही मा. 
रा यपालांनी संवैधािनक अिधकाराचा आ ह संवैधािनक पा तेनुसार झाला पािहजे. असा लावून 
धर यामुळे िनि तच कुठेतरी अराजक य े ात काम करणा या अनेकांनी मा.रा यपालांचे वागत 
केल ेआह.े एक कारे मतभेदातून का होईना महारा ात रा यपालांनी संवैधािनक मू यांचा आ ह 
ध न व र  सभागृहातील रा यपाल िनयु  सद यांची िनयु  हावी. अशी भूिमका  घेत यामळेु 
सरकारला सु ा रा यपालां या या धोरणाआिधन रा न अराज कय े ातील सद यां या 
िनयु ची िशफारस कर यािशवाय सरकारकड ेकोणताही माग नाही. सरकार आिण मा.रा यपाल 
यां यात सद य िनवडीव न अनेक मतभेत वाढत आहते. भारतीय संघरा यात रा यपाल पद ह े
नेहमीच क  आिण रा य संबंधातील वाद िववादाचा अथवा चचतील एक िवषय राहत आलेला 
आह.े तोच िवषय स या महारा ा या राजकारणात िवधान प रषद सद यां या िनयु व न 
वाढतो आह.ेपण या मतभेदातून एक गो  िस  होते.ती हणजे संिवधािनक मू यां या  आ ह पुढे 
येतो आह.ेतो आ ह महारा ा या मा. रा यपालांनी लावून धरला आह.े यामुळे मा.रा यपाल यांचे 
अिभनंदन आिण वागत करायला हवे...... 
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शासनशासनशासनशासन    आिणआिणआिणआिण    िवरोधीिवरोधीिवरोधीिवरोधी    पपपप     परपरपरपर परपरपरपर    भूिमकाभूिमकाभूिमकाभूिमका 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . िवजयकुमारिवजयकुमारिवजयकुमारिवजयकुमार    सो रसो रसो रसो र    
रा यशा  िवभाग मुख, पु य ोक अ. होळकर महा,. राणीसावरगाव, 

तावनातावनातावनातावना : 
भारत दशेाने वातं यानंतर सांसदीय शासन प दतीचा ि वकार केला. ही शासन प दती 

दशेातील दरुदृ ी या ने यांनी आिण भारतीय घटनाकारांनी जािणवपुवक ि वकारली आह.े 
लोकशाही शासन प दतीम ये स ाधारी प ाला जेवढे मह व असते तेवढेच िवरोधी प ाला दखेील 
असते. "क  सरकार आिण िवरोधी प  पर पर भूिमका" या िवषयावर संसदचेी कामकाज प दती, 
िवरोधी प  ि थती व अपे ा, भारतीय संसद े समोरील उिणवा, संसदीय प दतीमधील िवरोधी 
प ाचे थान या काही मु ांना ध न चचा कर याचा य  या लघुशोध िनबंधात केला आह.े 

इं लडला सांसदीय शासन प दतीची जननी अस े हणतात. 'आज जगात सव  'लोकशाही 
शासन व था' ही एक आदश व था मानली जाते. जगातील ब सं य रा ांनी दसु या 
महायु दानंतर लोकशाहीचा वीकार केला. भारतानेही इं लंड या धत वर संसदीय लोकशाही 
शासन व थेचा अंिगकार केला आह.े भारत वतं  झा यापासून आजतागायत आपली लोकशाही 
जगातील सवात मोठी व ि थर लोकशाही हणून ओळखली जाते. भारताबरोबरच वतं  झाले या 
इतर दशेां या लोकशाहीसारखी भारतीय लोकशाहीची अव था झालेली नाही. याचे ेय जनतेला 
व घटनाकारांना जाते. यामुळे सव िव ाचा भारताकड ेपाह याचा दिृ कोन आज बदलललेा आह.े  
लोकशाही शासन व थेत रा याची सावभौम स ा ही अंितमतः जनतेकडे असते. येक 
नाग रकाला मतदानाचा अिधकार असतो. भारतीय समाजात आ यंितक दा र  आिण िश णाचा 
अभाव असूनही सव  18 वष पूण झाले या ी पु षांना मतदानाचा ह  संिवधानाने बहाल केला 
आह ेही भारता या ससंदीय लोकशाही या वाटचालीतील मह वाची पायरी आह.े शासनकत कोण 
असावेत ह े ठरिव याचा अिधकार लोकांना आह.े याला य ात आण यासाठी  िनप  
िनवडणुक ची प दत वीकारली आह े. 

शासन चालव यासाठी  लोकांची अिधमा यता राजक य व थेला असणे आव यक असते 
कारण केवळ दडंश या आधारावर स ा चालिवणे आज श य नाही हणून कोणतीही राजक य 

व था लोकांना सहभागी क न घेऊन लोकांची अिधमा यता िमळवत असते.लोकशाही व थेत 
लोकां या सहभागाला अितशय मह व असते कारण या व थेत स ेचा आधार नाग रक असतात 
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यामुळे लोक ितिनधीची िनवड कर यासाठी ठरािवक काळानंतर, िनि त प दतीनुसार 
िनवडणुका घेत या जातात. लोकशाहीत जनता सावभौम असते आिण संपूण राजक य स ेचे 
उगम थान जनता असते ह ेजरी खरे असल ेतरी संपूण लोकांकरवी दशेाचा य  शासनकारभार 
करणे अश य आह.े हणून ाितिनधीक लोकशाहीचा पयाय िनमाण झाला िनवडणूक या 
मा यमातून लोक ितिनध ची िनवड कर याची गरज िनमाण झाली. यामुळे लोकशाहीत 
िनवडणुका ही बाब अप रहाय बनली. यामुळे जनमत सुसघंटीत कर यासाठी व ते शासना ारे मतू 
व पात आण यासाठी राजक य प ाची आव यकता िनमाण झाली. राजक य प  जर नसतील 

तर जनतेचे ितिनिध व दणेे ह े अश य आह े यासाठी राजक य प ाची आव यकता असतेच. 
लोकमताऐवजी कोणतीही राजक य व था असली तरी ितथे राजक य प  अटळ असतात 
राज कय प ां या सं येव न प प दतीचे एक प प दती, ि प  प दती, ब प  प दती अस े

कर केल ेजातात. काही दशेात रा य व थे या व पामुळे एकच प  अि त वात असतो अनेक  
प ाचे अि त व अमा य केल ेजाते. या व थेत दसुरा प  कवा िवरोधी प ाचे अि त व अमा य 
केल ेजाते असा िवरोधी प  अि त वात आ यास यास ने तानाबूत के या जाते. िवरोधी प ाचे 
अि त व नाकार यामुळे ही व था सवकष बनते. या व थेत एकच प  अस यामुळे तो 
कुमशाही प दतीने काय करतो यामुळे यका अथाने जनते या इ छा, आकां ाचे ित बब 

शासना या धोरणात उमटत नाही. 
िवरोधीिवरोधीिवरोधीिवरोधी    पपपप     सकं पनासकं पनासकं पनासकं पना    ::::    

संसदीय लोकशाहीत राजक य प  हणजे ाण मानले जाते. लोकशाही व थेत दोन 
कवा यापे ा अिधक प ाचे अि त व असते. तेथील सावि क िनवडणुक म ये प ाला ब मत 

िमळते आिण तो प  स ा संपादन करतो अशा प ाला स ा ढ प  हणनतात तर स ा ढ 
प ा या खालोखाल कवा यानंतरचे सं याबळ या राजक य प ाचे असते याला कवा स ा 

ा  क  न शकले या इतर प ांना िवरोधी प  हणतात. भारतात 'स ॅ अॅ ड अलाउ सेस ऑफ 
लीडस ऑफ अपोिझशन इन पालमट अॅ ट १९७७' नुसार साव िनवडणुक नंतर िवरोधी प  हणून 
संसदचेी अिधकृत मा यता िमळिव यासाठी या सभागृहात प ाची सं या यांना सभागृहाची सभा 
घे याइतपत पुरेशी असली पािहजे हणजेच ती सभा कोरम कवा गणपूत  कर याइतपत असणे 
आव यक आह.े भारतात लोकसभा व रा यसभा सभागृहात अनेक िवरोधी प  आहते, मा  या 
प ाला एकूण जागां या दहा ट े  जागा िमळा या आहते, याच प ाला अिधकृतपणे िवरोधी 
प नेतेपद िमळतं. हणजे 543 सद य असले या लोकसभेम ये या प ाचे कमान 55 खासदार 
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आहते, याच प ाला िवरोधी प नेतेपद िमळेल. स या या लोकसभेत काँ ेसला हा आकडा गाठता 
आला नाही. काँ ेसचे 52 खासदार िनवडून आल े आहते.जो अिधकृत िवरोधी प  असतो या 
प ा या सभागृहातील ने याला िवरोधी प  हणतात. याला ससंद भवनात कायालय व 
मं याइतके वेतन दल ेजाते. 
िवरोधीिवरोधीिवरोधीिवरोधी    प ाचाप ाचाप ाचाप ाचा    उदयउदयउदयउदय    वववव    िवकासिवकासिवकासिवकास    

आज िवरोधी प ाची संक पना ही एक आधुिनक संक पना आह.े परंतु िवरोधी प ाची मुळे 
ाचीन इितहासात सापडतात. ाचीन काळात अनेक दशेात राजेशाही वा गणतं  प दतीत 

शासना या धोरणात सुधारणा सूिचवणारा एक वग िवरोधी प  हणून कायरत होता ह े अनेक 
उदाहरणाव न प  होते. आधुिनक काळातील िवरोधी प ाचा उगम इं लंडम येच झाला. इं लंड 
हा दशे लोकशाहीची व राजक य प  प दतीची जननी हणून ओळखला जातो. िवरोधी प ांचा 
इितहास दीड शतका न अिधक दीघ काळाचा आह.े इं लंडम ये िवरोधीप ा या िवकासाचे मुळ 
ह े राजा व सरदार यां यातील स सेाठी चालले या संघषात सापडते. या स ा संघषात काही 
सरदारांनी रा याची बाजू उचलून धरली तर काही सरदारांनी रा या या स लेा िवरोध केला 
यातून स ेचे समथन करणारा व स लेा िवरोध करणारा कवा टका करणारा िवरोधी प  
उदयाला आला. संसदतेील राजा या स ेचे समथन करणारा गट टोरी ( जूर) व राजा या स लेा 
िवरोध करणारा गट ि हग (उदारमतवादी) नावाने ओळखला जावू लागला हाच ख या अथाने 
राजक य प  व िवरोधी प ाचा ारंभ होता. १९ ा शतकात मा  सवसामा य लोकांना 
मतदानाचा ह  ा  झा यावर संघटीत राजक य प ाची गरज िनमाण झाली स ाधारी व 
िवरोधी प  अशी ि प  प दती इं लंडम ये िवकिसत झाली. ि टनम ये िवरोधी प ाला राणीचा 
िवरोधी प  हटल े जाते राणीचे सरकार व िवरोधी प ही राणीचाच असतो. शासना या 
धोरणावर टीका करावी आिण शासना या चुका िनदशनास आणून ा ात हणून िवरोधी प ाना 
अिधकृतपणे मा यता दे यात येते व िवरोधी प  ने याला मानधन व भ ा दे यात येतो. इं लंडची 
संसदीय लोकशाही यश वी हो याचे मुख कारण हणजे िवरोधी प ाचे मह वपूण थान व 
भूिमका आह.ेइं लंड माणेच अमे रका व इतर पा ा य युरोपीयन दशेातही िवरोधी प ा या उदय 
आिण िवकासाची मुळे या दशेां या ऐितहािसक घटनेत सापडतात. अमे रकेत १९ ा शतकात 
िन ो या गुलामिगरी या ाव न झालेल े यु द, यां या ह ांचे समथन करणारा प  तसेच 
सा यवादाला िवरोध करणारा प . उ वण याचे समथन करणारा प  अशा िवचार णाली या 
आधारे राजक य प  अि त वात आ यामुळे यां यात वेगवेगळेपणा होता अमे रकेत अ य ीय 
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प दत वीकार यामुळे िनवडणुकांसाठी प ांची उभारणी झाली यातूनच िनवडणुक त ब मत ा  
करणारा स ाधारी प  व अ प मतात असललेा िवरोधी प  असा िवकास झाला आह.े च म येही 
एका बाजूस समाजवादी िवचारसरणीशी बांिधलक  मानणारा सा यवादी प  तर दसु या बाजूला 
जमीनदार, उ ोगपती व उ  म यम वग यांचे िहतसंबंध जपणारे ितगामी प  या आधारावर 
िवरोधी प ाचा उदय आिण िवकास झाला आह.ेआिशया व आ का खंडातील अनेक दशेा माणे 
भारतातही परक य सरकारला िवरोध क न वातं याचे समथन करणारा िवरोधी प  ं काँ ेस 
वातं यचळवळी या काळात उदयास आला व िवकिसत झाला.  वातं यानंतर  काँ ेस या येय 

धोरणािव द हणजे सरकार या िवरोधात भूिमका घेऊन भारतात लोकशाही िवकिसत कर याचे 
काय वेगवेग या प ांनी  केल ेआह.े यामुळे िवरोधी प ाची िन मती व िवकास हा सतत  भारतात 
होत आला आह.े भारतातील चौ या लोकसभे या सावि क िनवडणुक नंतर १९६९ म ये 
काँ ेसमधून ६२ सद यांनी बाहरे पडून काँ ेस (ओ) नावाचा गट थापन केला हा भारतीय 
लोकशाहीतील क ातील मा यता ा  िवरोधी प  होता.संसदीय लोकशाहीला थैय ा  क न 
दे यासाठी िवरोधी प ाचे अि त व सवमा य आह.े संसदीय शासनप दतीत िवरोधी प ांना 
िवधीमंडळात आिण िवधीमंडळाबाहरे काय करावे लागते. िवरोधी प ांची िवधीमंडळ प  संघटना 
िवरोधी प ने यां या नेतृ वाखाली िवधीमंडळात सरकार या येयधोरणावर िनयं ण थािपत 
क न सरकारला दशा ा  क न दे याचे व लोक ांना अ माने िवचार कर यास भाग पाड चे 
काय करत असतो. सरकार या चुक या धोरणावर टीका कर यासाठी व यािव द जनतेचा 
आवाज बुलंद क न लोकिहताचे िनणय सरकारला घे यास भाग पाड यासाठी िवधीमंडळाबाहरे 
िवरोधीप ाची संघटना रा ीय पातळीपासून थािनक पातळीपयत कायरत असते िवरोधी प  ह े
संसदीय लोकशाही पी रथ कायाि वत करणारे स ाधारी प ाइतकेच मह वाचे चाक आह.े िवरोधी 
प ाला यासाठी अनेक मह वाची काय करावी लागतात. िवरोधी प ाला स ाधारी प ावर 
िनयं ण ठेवणे, शासना या चुक या व प पाती िनणय व धोरणांना िवरोध करणे, स ाधारी 
प ाचेप ाचे दोष च हा ावर आणणे, लोकां या ाकड ेशासनांचे ल  वेधणे, लोकमत जागृत व 
संघटीत करणे, स ाधारी प ा या िवरोधात अिव ास ठराव मांडणे व ठराव संमत झा यास 
स ा ढ होणे, स ा िमळिव यासाठी जाहीरनामे िस द करणे व स ा ा  कर याचे उ  ठेवून 
सतत जनते या  िहतासाठी कायरत राहणे, अशी अनेक काय िवरोधी प ांना करावी लागतात. 
यामुळे िवरोधी प ां या भूिमकेला संसदीय लोकशाही व थेत अ यंत मह वाचे थान आह.े 

अ पसं याकाचा आवाज व िहत जोपास याचे काय यांना करावे लागते. कारण संसदीय णालीत 
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स ाधारी आिण िवरोधी प  यां या सं याबाबत जर चंड फरक असेल तर स ाधायाकडून 
पाशवी ब मता या आधारे अ पसं याकाचा आवाज दाबला जा याची श यता असते. यामुळे 
िवरोधी प ानी सतत याशील राह याची आव यकता असते. तीच संसदीय लोकशाही या 
यशाची पूवअट आह.े िवधीमंडळात िवरोधी प  अनेक संसदीय आयुधांचा ताि वक क न स ाधारी 
प ाला िनयंि त करीत असतो. जस ेअ यंत तातडी या ावर थगन मांडणे, ल वेधी सूचना, 
अधातास चचा, ो रे, तारां कत, अतारां कत , अ प - ,  सूचना, अंितम आठवडा ताव 
मांडणे, अिव ास ठराव मांडणे, िवधेयकावर चचाघेणे, अथसंक पावर िवचार मांडणे, शू य 

हारात मह वां या िवषया या अनुषंगाने चचा घडवून आणणे. अशासक य िवधेयक मांडणे, 
एखा ा िवषयावर ग धळ घालणे व कामकाज बंद पाडणे, सभा याग करणे आदी मागानी िवरोधी 
प  जबाबदारीने काय क न लोकशाही अिधक स म व काय म बनिव याचे काय करतो. तसेच 
िवधीमंडळाबाहरेही िवरोधी प  आंदोलने, सभा, मोच, या मा यमातून सरकारचे ल  जनते या 
िविवध माग या व ाकड े आक षत करीत असतो. िवरोधी प  मिहला, युवक, िव ाथ , 
शेतकरी, अनुसूचीत जाती जमाती या िविवध समाजघटकांना संघटीत क न यां यात जागृती 
िनमाण कर यासाठी मळेा ाचे आयोजन करीत असतो. मं यांना घेराव घालणे, गावबंदी करणे, 
जनजागृती करणे यातून िवरोधी प  स ाधारी प ावर अंकुश ठेवतो व जनते या आशा आकां ा व 
वातं याचे र ण करतो. िवरोधी प ा या अि त वामुळेच स ाधारी प ाची कुमशाही न  होते. 
हणून संसदीय व थेत िवरोधी प ाचे अि त व आव यक असते. िवरोधी प ा या 

अि त वािवना संसदीय लोकस ा अथशू य असते.संसदीय लोकशाहीत िवरोधी प ाचे थान व 
सहभाग लोकमताचा आदर क न सरकारला िनणय घे यास भाग पाड यासाठी अ यंत मौिलक 
आह.े कारण िवरोधी प  ह ेसरकार या धोरणावर टका करतात सरकारचे दोष दाखवून स ाधारी 
प ाला मतदारां या नजरेतून उतरिव याचे काम करतात हणून स ाधारी प  हा नेहमी िवरोधी 
प ां या टीके या व काय मां या संदभात चौकस रा न िनणय घेत असतो. कारण िवरोधी 
प ां या टीकेमुळे स ाधारी प ांची जनमानसातील ितमा खालावली जाऊन स ा गमािव याचा 
धोका िनमाण होतो हणून स ाधारी प  हा सतत जाग क रा न जनमताचा कानोसा घेता 
सरकारची धुरा चालिव याचा य  करीत असतो. हणजेच िवरोधी प  हा स ाधारी प ाला 
सतत ामािणकपणे व समाजा या माग यांना जबाबदार हणून काय कर यासाठी द  राहतो. 
यामुळे सभागृहातील िवरोधी प ांचा िनि त काय म असले, प  बळ, अ यास ू असेल तर 

शासनाला चुक चे िनणय व काम करता येत नाही. दशेाला सवकषवादी शासन व थेपासून दरू 
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ठेऊन चे वातं य व िहत र णासाठी िवरोधी प ांची िन ांत गरज असते. यामुळे स ाधारी 
प ापे ाही जा त मह वाची भूिमका लोकशाहीम ये िवरोधी प ाची आह.ेिवरोधी प ांचा िनि त 
काय म असेल, प  बळ, अ यासू असले तर शासनाला चुक चे िनणय व काम करता येत नाही. 
दशेाला सवकषवादी शासन व थेपासून दरू ठेऊन चे वातं य व िहत र णासाठी िवरोधी 
प ांची िन ांत गरज असते. यामुळे स ाधारी प ापे ाही जा त मह वाची भूिमका 
लोकशाहीम ये िवरोधी प ाची आह.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    

संसदीय लोकशाही या यश वीतेसाठी स ाधारी प  आिण िवरोधी प  यां यात ताि वक 
आधारावर मतभेद असल े तरी यांची भूिमका लोकशाहीसाठी पर परपूरक व पोषक असणे 
आव यक असते. संसदीय लोकशाही या भावी कामिगरीसाठी िवरोधी प ाची गरज असते. 
िवरोधी प  सरकारवर टीका करतो. सरकारी धोरणांची िच क सा व सतत द ता यामुळे 
स ाधारी प  वैराचारी व अिनबध बनत नाही. स म िवरोधी प  असेल तर सरकार या 
जूलुमशाहीवर िनयं ण ठेवतो. अ यासू व सरकारां या चुकांची परखडपणे मांडणी व 
िच क साकरणारा िवरोधी प  हा स ाधारी प ाला परवडणारा नसतो. स ाधारी प ा या चुका, 
जनतेचं  सोडिव यात यांना आलेल ेअपयश, सरकारी योजनातील ाचार व अनाग दी बाबी 
जनते या िनदशनास आणून दऊेन स ाधारी प ाला जाग क व द  ठेव याची जबाबदारी िवरोधी 
प  पार पाडत असतो. हणून लोकशाही या यश वी कामकाजासाठी िवरोधी प ाचे अि त व 
असणे गरजेचे आह.े अस े मत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी मांडले आह.े लोकशाहीत िवरोधी 
प ाचे मह व अधोरेिखत करताना बाबासाहबे हणतात, "स ाधा यांनी पाच वषा या शेवटी 
जनतेपयत जावे व मध या काळात स ाधा यांना जाब िवचारणारे कोणी नसावे, या पंचवा षक 
नकारािधकाराने लोकशाहीचे समाधान होत नाही. लोकस े या पाच वषा या दीघकालीन 
नकारिधकाराशीच केवळ शासनाची बांिधलक  नसते तर ता काळ नकारािधकाराची लोकशाहीला 
फार आव यकता असते. जे शासनाला तेथेच आिण यानंतर ता काळ आ हान क  शकतील अशा 
लोकांची संसदते फार आव यकता असते. लोकशाही हणजे रा य कर याचा कोणाचाही अखंड 
अिधकार न ह ेरा य कर याचा हा अिधकार लोकां या मा यतेला बांधलेला असतो व ही याला 
संसदते आ हान करता येते यामुळे िवरोधीप  ही संक पना कती मह वाची आह ेस याला ससंदते 
आ हान करता येते यामुळे िवरोधीपक्ष ही संक पना कती मह वाची आह े  याची आपणास 
जाणीव होईल. स ाधारी प ावर टीका करने इ. जबाबदार िवरोधी प ांची गरज असते परंतु 
िवरोधी प ांनी संकुिचत वाथाने े रत होऊन कामकाजात अडथळे िनमाण क  नयेत. तर ापक 
रा हीत व जनक याणासाठी सरकारला आले या अपयशाब ल वा तवादी दिृ कोनातून टका 
करणे लोकशाहीला बळ दणेारे ठरेल. यामुळे नेह  हणतात, "संसदीय प दतीत केवळ बलवान 
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िवरोधी प  असावा व यांनी ठामपणे आपले मत मांडावे. एवढीच अपे ा असते असे नाही तर 
सरकार व िवरोधी प  यां यात मुलभूत सामंज य व सहकायाची गरज असते." लोकशाही स म व 
काय म कर यासाठी संसदीय प दतीत िवरोधी प ांची भूिमका अ यंत मह वाची व िनणायक 
असते. िवरोधी प ाची भूिमका ही एक काळजी कर यासारखी बाब आह.े संसदीय लोकशाहीने 
स ा ढ आिण िवरोधी प ां या हाती वैधािनक आयुधे दतेांना भेदभाव केललेा नाही या वैधािनक 
साधनांचा वापर क न लोकक याणा या योजना स ाधारी राबवू शततात तीच आयुध े
स ाधा यांवर िनयं ण थािपत क न सरकारला अिधक काय म कर यासाठी िवरोधी 
प ांकडहेी असतात मा  सं याबळा या आधारे िवरोधकांचा आवाज दडपणे आिण विहतासाठी 

ितप ाला वेठीस धरणे लोकशाहीला घातक आह.े चचा न करता िवधेयकाचे काय ात पांतर 
जर केल ेतर काय होते? याची िचती तीन कृषी कायद ेयाम ये शासनाला आली आह.े हणजेच 
आपणास असे सांगता येईल क  जर िवरोधी प ाला इतर दबाव गटांना जर िव ासात घेतली नाही 
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कककक     रा यरा यरा यरा य    संबधंातीलसंबधंातीलसंबधंातीलसंबधंातील    तणावतणावतणावतणाव    एकएकएकएक    अ ययनअ ययनअ ययनअ ययन    
    

प कप कप कप क     दीपदीपदीपदीप    गो वदरावगो वदरावगो वदरावगो वदराव    
भारतीय रा य व था हा िवषय अ यासका या दिृ ने कुतुहलाचा िवषय ठरला आह.े 

इं जांचा राजक य वारसा व याची आजपयत झाललेी वाटचाल यावर खुप मोठया माणात 
चतन झा याचे दसुन येते. पारंपारीक-आधुिनक, पा ा य-गैरपाशा य, ि दप ीय-ब पि य, 

संसदीय-अ य ीय, एक क ी-संघरा या मक अशा अंतरिवरोधी जोडयापैक  कोणताच एक िश ा 
भारतीय रा य व थेवर मांडता येत नाही. कोण याही एका कारात बसवताना अपवादा मक 
गुणवैिश  मोठया माणात नमुद करावी लागतात, भारतीय संघरा य व था क  बळ 
संघरा य व था व याची कारणे यामुळे भारतीय संघरा य व थचेे व प जगात या इतर 
संघरा यापे ा अगदीच आगळे वेगळे अस ेठरते.  
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प दतीप दतीप दतीप दती    वववव    तं ेतं ेतं ेतं े    
 तुत अ ययनात दु यम त या या आधारे स य शोध याचा य  कर यात आला आह.े  
अ यासाचीअ यासाचीअ यासाचीअ यासाची    उि द ेउि द ेउि द ेउि द :े:::    
 तुत शोधिनबंधात क  व रा य संबंधातील तणाव िनमाण होणारे मुख कारणांचा शोध 
घेणे व भारतीय संघरा यपुढील ह ेआ हान दशेांतगत शांतता व सु व थेसाठी कती आव यक आह े
यासाठी हा िवषय येथ े मह वाचा ठरतो. ह े शोध घेत असताना रा य व था, संिवधाना मक 
आराखडा, आथ क पयावरण वहारीक पैल,ु सामािजक संदभ व राजक य सं कृती या िविवध 
अंगाचा शोध घेणे ह ेउ  आह.े  
अ यासाचीअ यासाचीअ यासाचीअ यासाची    गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके    ::::    
 संघरा य व थेचा अ यास करीत असताना क  व रा य संबंध तणावाची व या घटकांचा 
भारतीय रा य व थेवर झालेला प रणाम अशा दो ही पातळीवर अ यास करीत असताना  

1. संिवधाना मक रचनेमुळे क ाला जा त अिधकार आहते.  
2. एक प  प दतीत क  व रा य संबंध मधुर होतात. 
3. क  रा य संबंधात राजकारण मह वाचा घटक आह.े 
4. संघरा य व था सपुंण एका म व संपुण िवघटन यातील एक तडजोड आह.े 
याच गृिहतकांची तपासणी क न िन कषा त जा याचा य  केला जाईल. 
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भारतीय संिवधानाचे व प संघीय आह.े कायद ेमंडळ व कायकारी मंडळ यां या अिधकार 
िवभागणी कर यात आली आह.े या िवभाजणातुन संघीय तं  भावी हो यासाठी संघ व रा य 
यां यात मोठया माणात सहभाग व सहयोग आव यक आह.े क  व रा य दो हीही घटक 
संिवधानाकडुन श  ा  करतात. ह े दोघेही आपआप या े ात वतं  आहते. पण ज हा 

वहाराम ये श  उपयोग कर यात येतो त हा यां याम ये तणावाचे वातावरण िनमाण झालेल े
दसुन येते.  

भारतीय संिवधान भाग 1 म ये भारत ह े ’रा याचा संघ’ असा श द योग कर यात आला 
आह.े भारतीय संघरा याचे व प ह े वेळ संगानु प बदलेल े दसुन येते. शांतते या काळात 
संघवाद भावी तर आिणबानीम ये संघराज्य एका म होते. भारतीय संिवधानानुसार 
एकश शाली क  रा याची थापना कर यात आली आह.े क  रा य संबंधातील येक 
िवषयाम ये क ाची मखु भुिमका दसुन येते. भारतीय संिवधान भाग 12 म ये क  व रा य 
संबंधाचे प  वणन दसुन येते. कलम अ 245 ते 255 म ये कायदिेवषयक संबंध पुढे अ 264 ते 
300 म ये िव ीय संबंधाचे वणन आह.े संिवधाना या 7 ा अनुसूिचम ये क  - रा य अिधकार 
िवभागणी कर यात आली आह.े ती िवभागणी संघसुची 100 िवषय, रा यसुची 61 िवषय व 
समवत  सुची 32 िवषय, या कारे शि  िवभाजन कर यात आल ेआह.े याम ये संिवधानातील 
संघा मक व था कॅनडा या संघा मक व थे या तुलना मक दृ ीने जवळ मानली जाते. 
थोड यात संघ या अिधकार िवभागणी म ये रा यापे ा खुप मजबूत दसतो व या अिधकार क ा 
जे हा िव तृत होतात ते हा क -रा य याम ये संबंधात तणावाचे वातावरण िनमाण होताना दसते. 
क -रा य तणावाचे िनवारण कर यासाठी व याची सिम ा कर यासाठी शासिनक सुधार आयोग 
1966 ते 1969, राज म ार सिमती 1969 ते 1971, सरकारी आयोग 1983 ते 1987 व पंुछी 
आयोग 2007 ते 2010 यामधील अिधकांश आयोग व सिमतीने श शाली क  सरकारचा 
पुर कार के याचे दसून येते. 

ारंिभक काळात क  रा य संबंध सहयोगपूण होते. 1967 पुव  नेह ज या काळाम ये क  
रा य संबधास ‘‘मधुर युग‘‘ हणून संबोधल ेजाते. पण जस-जस ेएकपि य प दत मोडीत िनघत 
होती व ादिेशक प ाचा भाव वाढत होता. यामुळे क -रा याम ये तणावाचे वातावरण िनमाण 
झालेल े दसते. रा यपाल ह े पद तणावाचे मह वाचे कारण मानले जाते. रा यपाल ह े क ा या 
हातातील बा ले झाल.े उदा- रा यपाल धमवीर यां या बाबतीत पि म बंगाल व क  सरकार 
याम ये एवढया मोठया माणात वाद झाला क  रा यपालाची बदली करावी लागली. यामुळेच क  
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काय नानी पालखीवाला चे एक वा य खुप उ ोधक ठरेल. ‘‘रा यपाल ह ेक ाचे डाळे आहते क  
कान आहते क  हरे आहते.’’ थोड यात रा यपाल ह े पद क  रा य संबंधातील तणावाचे एक 
राजक य कारण दसून येते. 

रा य घटनेने क  व रा यासाठी वेगवेगळया सेवांची व था केली आह.े भारतीय सेवा ही 
रा या या वाय तेला कमी कर याचे काय करते असा आरोप कर यात येतो. याच माणे 
राजक य अ वेषण सं थांचा मोठया माणात गैरवापर होत असताना दसून येतो. आज 
महारा ाम ये वेगवेगळया धाडी व चौकशी स  सु  आह.े याम ये सुडाचे राजकारण आह ेअशी 
चचा सार मा यमात दसून येते. कायदा व सु व थे या कारणाव न सु दा क -रा य संबंध 
तणावाचे झालेल े दसून येते. वतमान िव णालीमुळे करा या मा यमातून मोठया माणात 
िमळणारे िव  ह ेक ा या ितजोरीत जमा होते. रा या या उ प ाचे ोत मया दत दसून येतात. 
िनधी वाटप करताना होणारा प पातीपणा हा सु दा क  रा याम ये भेदभावा वाढीस कारणीभतू 
दसून येते. क  रा य तणावाचे काही वहारीक कारणे पण सांिगतली जातात. नदी पाणी वाटप 

, िसमा , आ थक िवकासाचा  अनुशेष यामुळे जे हा असमानतेची भावना रा यां या 
मनात िनमाण होते. 

संघरा य संबंधाम ये सधुार ये यासाठी काही उपाय योजनापण करावी लागेल. आंतर रा य 
संबंधाम ये क ा ारे अिधक ह त ेप कर या ऐवजी आंतर रा यीय प रषद, ेि य प रषद यांना 

भावशाली बनव याचे य  झाले पािहजेत. िव  आयोग व अिखल भारतीय शासक य 
िनयु या करताना रा यासोबत चचा करणे आव यक आह.े रा यांना दे यात येणा-या अनुदान 
याबाबत िव  आयोगा या िशफारशी ि वकार या गे या पािहजेत. 356 कलमाचा दु पयोग 
थांबव यासाठी सुधारणा कर यात या ात ेि य असमानता कमी कर यासाठी य  व यासाठी 
आव यक प रि थती िनमाण कर यात यावी. सरकारी आयोगानुसार रा ीय िवकास प रषदलेा 
पया  पात भावशाली बनव यात यावे. अिखल भारतीय सेवां या संबंधात ितिनयु  व 
सेवािव तार याबाबत एक िन प  व ावसाियक सं थे या मा यतातून िनणय घेतल े जावेत. 
रा यावर भाव टाकणा-या संिवधािनक सशंोधनाबाबत संबंधीत रा यासोबत अगोदर चचा 
कर यात यावी. थोड यात क -रा य कायद े िवषयक शासक य व आ थक संबंधाम ये सुधार 
आण यासाठी िवशेष , अनुभवी व िन प  अशा सं थेची थापना क न क  व रा य संबधाची 
सुधारणा करता येवू शकते. 
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तसे पािहल े तर संघरा य व था ही संपुण एका म व संपुण िवघटन या यातील एक 
तडजोड आह.े ही तडजोड टकून राह यासाठी कोण या गो ी आव यक आहते? येक रा यातील 
लोकांना आप या ादिेशक अि मततेची वेगळेपणाची जाणीव असली पािहजे तशी ती अस यास 
रा य अिधक जाग क राहते. घटकरा य व क  यां यातील आ थक िहतसंबंधात परा मभाव 
वाढता कामा नये. लोकशाही राजकारणात दवेाणघेवाण व तडजोडीस वाव असतो. या दशेात 
एकािधकारशाही आह े तेथ ेसव मतभेदावर वरवंटा फरवला जातो. लोकशाहीतच वाभािवकपणे 
ब िवध िहतसंबंध एक  नांद ूशकतात. संघरा य व था ही उदारमतवादास जा त अनुकूल आह.े 
याम ये रा याचे काय े  मया दत असते. संिवधाना मक दृ ीने सव रा य समान पण य ात 
आकार, साधन-संप ी, लोकसं या या बाबतीत समान असणे अश य ाय आह े यात फरक 
असणारच. काही रा य ि मंत व काही रा य गरीब अशा िविवध घटकावर मोठया माणात अंतर 
असणे संघरा यास घातक ठरते. यामुळे ह े अंतर कमी कर यासाठी िवभागीय पातळीवर संतुलन 
साधने मह वाचे असते. 
िन कषतःिन कषतःिन कषतःिन कषतः        

आपणास सार पात अस ेसांगता येईल क , भारतीय संिवधानाचे व प संघा मक आह.े 
सव अिधकार संिवधाना मक र या क  रा याम ये िवभाजीत कर यात आल े आहते. संघाचा 
अिधकारा या बाबतीत वच व असल े तरी संिघय े ास भावशाली कर यासाठी क  रा यात 
सहयोग व सहभागीता आव यक आह.े क  रा य तणाव एक आ हान असून याचे समाधान यो य 
या सुधारणा क न करता येईल. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ: : : :             

1)1)1)1) जोशीजोशीजोशीजोशी, , , , सधुाकरसधुाकरसधुाकरसधुाकर    ----    भारतीय शासन व राजकारण िव ा बुक पि लकेशन, औरंगाबाद 2012 
2)2)2)2) भोळेभोळेभोळेभोळे, , , , भाभाभाभा....लललल    ----     भारतीय शासन व राजकारण पपळापूरे पि लकेशन, पूणे 2018 
3)3)3)3) जोशीजोशीजोशीजोशी, , , , सधुाकरसधुाकरसधुाकरसधुाकर        ----    भारतीय शासन व राजकारण िव ा बुक पि लकेशन, औरंगाबाद 2012 
4)4)4)4) शमाशमाशमाशमा, , , , ह र ंह र ंह र ंह र ं     ----    भारत मे रा य  क  राजिनती कॉलेज बुक डपेो, राज थान 
5)5)5)5) जनैजनैजनैजनै, , , , पुखराजपुखराजपुखराजपुखराज    ---- भारतीय शासन एवं राजिनती सािह य भवन पि लकेशन, आ ा 2001 
6)6)6)6) का नकलका नकलका नकलका नकल    ---- भारतीय संिवधान एवं रा य व था ए ैल 2008 अंक 9 
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भाभाभाभारतीय सघंरा य समोरीलरतीय सघंरा य समोरीलरतीय सघंरा य समोरीलरतीय सघंरा य समोरील    ादिेशकतचे ेआ हान ेएक ादिेशकतचे ेआ हान ेएक ादिेशकतचे ेआ हान ेएक ादिेशकतचे ेआ हान ेएक 
अ यासअ यासअ यासअ यास    

    

ाााा    डॉडॉडॉडॉ....    इकबालइकबालइकबालइकबाल    खान गफार खानखान गफार खानखान गफार खानखान गफार खान    
रा यशा  िवभाग मखुरा यशा  िवभाग मखुरा यशा  िवभाग मखुरा यशा  िवभाग मखु, ी रेणकुादवेी कला वािण य व िव ानी रेणकुादवेी कला वािण य व िव ानी रेणकुादवेी कला वािण य व िव ानी रेणकुादवेी कला वािण य व िव ान    महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय ी ेी ेी ेी े  मा र तालकुा मा र िज हा  मा र तालकुा मा र िज हा  मा र तालकुा मा र िज हा  मा र तालकुा मा र िज हा 

नादंडेनादंडेनादंडेनादंडे 
तावना:  

भारतीय राजक य व थेत सवात जा त चचत िवषय क -रा य संबंध आह े या दशेांनी 
संघरा य शासन प तीचा वीकार केललेा असतो ितथे हा  असतोच. भारताने संघरा य शासन 
प तीचा वीकार या प रि थतीत केला या प रि थतीचा प रणाम संघरा या या व पावर 
झालेला आह.े क ाला अिधकारात झुकते माप दे याचे कारण क  त कालीन प रि थती मुळेच. 
िनमा यांनाशि शाली क  सरकारची आव यकता भासली.    

 तुत संशोधन लेखात भारतीय सघंरा य शासन प तीचा अ यास केला आह ेसंघरा य 
प ती ादिेशक अि मतेची आ हाने व यासाठी झालेला संघष या िवषयाची मांडणी तुत 
संशोधन लखेनात कर यात आली. सघंरा य शासन व थाअसून असून या ारे स ेची िवभागणी 
केली जाते संघरा य प ती ह े कॅनडा सघंरा य सारखी आह े .रा यघटनेचा भाग एक म ये एक 
कलमात इंिडया अथात भारत इंिडया अथात भारत हा रा याचा सघं असेल असा उ लखे केललेा 
आह.े भारत हा रा यांना िमळून झालेला दशे नवे तर भारता या िन मतीनंतर घटक रा याची 
िन मतीकर यात आली आह.े 

 भारता या वतं  ा ी पासून ते अ ाप पयत ादिेशकता हा रात भारतीय राजकारणाचा 
एक मह वाचा शि शाली घटक अस याचे दसून येते.1960 या दशकानंतर रा यावर भारतीय 
राजकारणाची चाचपणी क न स ा थापन करणे स ा टकिवणे यासाठी ादिेशक तेचा खपू 
मो ा माणात वापर कर यात आललेा आह े1960 पयत भाषे या आधारावर वेग या रा याची 
मागणी मो ा माणात होऊ लागली 1970 ते 1980 दर यान भारता या उ र पूव र भागात 
वेग या सं कृती या आधारावर वतं  वेग या रा याची मागणी जोर ध  लागली. 

तुत शोध लखेनात भारतीय संघरा य समोरील आ हाने याची मांडणी केली आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीउ ेउ ेउ ेउ  े   

संशोधन लेखनासाठी खालील माणे उ  ेिनि त कर यात आली आहते. 
1. संघरा याचीऐितहािसकपा भूमीतपासणे. 
2. क  आिण रा या या संबंधाचा अ यास करणे. 
3. ादिेशक वादाची संक पना अ यासणे. 

संशोधनाची हीतके    
• तुत शोधु िनबंधासाठी खालील माणे हीतके िनि त कर यात  आललेी आहते. 
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1. संघराज यामुळे दशेाची अखंडता व एकता टकून आह.े 
2. भारतीय सघंरा यातून बाहरे पड याचा अिधकार घटक रा यांना नाही. 
3. अिधकारा या बाबतीत क ा बळ व रा यांना दबुल दसून येते. 

ादेिशकअि मतेची कारणेादेिशकअि मतेची कारणेादेिशकअि मतेची कारणेादेिशकअि मतेची कारणे::::    
1. क रा यात अिधकारांची िवभागणीकर यात आली. यानुसार क  आ थकदृ ा सबल 

बनव यात आले आह े आ थक दृ ा रा याला क ावर अवलंबून राहावे लागते .तसेच 
यातील रा यांना िवभाग यात आलेली जमीन आिण ितची उ पादन मता यात तफावत 
दसून येते. वातं यानंतर या काळात ामदान चळवळ संपूण दशेात स य प तीने न 

राबिवली गे याने समानता टकून आह ेतरी याच बरोबर रा यातअसललेा मागासलेपणाचा 
उपयोग थािनक राजक य सघंटना ारे बँक हणून केला जातो. यामुळे रा यात असंतोषाची 
भावना िनमाण झाली. 

2. 1977 नंतर ादिेशक प ांचे मह व वाढल े ादिेशक प  रा ीय राजकारणात सहभागी 
झाले. 1990 नंतर या दशकात रा ीय राजकारणात ादिेशक प ांचे मह व वाढल.े 

3. ादिेशक ित या आधारावर राजकारण कर याचा ारंभ वतं  िवडी सं थान या मागणी 
पासून झाली भारतीय गणरा य तून फुटुन िनघ याची व वतं  िवडी थानाची अितशय 
धोकादायक मागणी म ास मधील डीएमके प ांनी 1960 म ये केली. डी एम के ची हदी 
िवरोधी चळवळ सु ा उ र आिण दि ण भारत या वादाला खतपाणी घालणारी ठरली तसेच 
पंजाब म ये सु ा खिल तानची मागणी याच कारची होती. 

4. काही भागां या वैिश पूण सं कृती या िवकासाकड े दलु  के यामळेु असमतोल िवकास 
आिण वेग या अि मते मुळे राजक य माग यांना ो साहन िमळते. आ दवासी जमात चा 
नेता झेड एम. फझोने 1960 नंतर वतं  नागालँड ची मागणी केली या दशेां या सीमांना 
लागून चीन ा बंगलादशे यां या सीमा अस यामुळे रा िहता या दृ ीने हा भाग अितशय 
संवेदना म व धो याचा आह े तसेच िवजू या मागणीला नागालँड या ब तांश जनतेचा 
िवरोध होता व यांना भारतापासून वेगळे होणे मा य न हते. हणनू 1962 ला वतं  
नागालँड रा याची िन मती. 

5. भूिमपु ांचे िस ांत हसेु ा रा ीय एका मतेला तळे दणेारे पाऊल आह.े ही वृ ी सव  
झपा ाने फोफावत आह े भारतात अमे रके माणे दहुरेी नाग रक व न ठेवता एकेरी 
नाग रक व ची तरतूद क नही ांता- ांतात मधील भेदभावाची वृ ी िनमाण हो यास 
सुिशि त बेकारी कारणीभूत आह.े केवळ भािषक भावना मागे नाही. तर महारा ात 
िशवसेना, आसाम म ये आसाम गण प रषद,िमझोरम म ये उ फा, कनाटक म ये चलो वाली 
गार इ यादी संघटनांनी पर ांतीयांना िपटाळून लाव याचे धोरण वीकारल े तसेच नोकर 
भरती या वेळी पर ांतीयांचा िवरोध क न हसाचार मो ा माणात घडून आला आह.े 
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6. काही रा यांम येसीमा, न ांचे पाणी वाटप, काही भू दशे यां या मु ाव न संघषाचे 
वातावरण िनमाण होऊन राजकारण कर याची वृ ी ही रा ीय व रा य रा यां या 
राजकारणाचे क बद ूठरत आहते.महारा -मैसूर सीमावाद, कनाटक महारा  बेळगाव वाद, 
पंजाब ह रयाणा सीमावाद, पूव र रा यांम ये सु ा सीमा वादामुळे रा या-रा यात 
तणावाची प रि थती उ वते. पाणी वाटपाव न व धरणा या ाव न नदीवर बांध यात 
येणा या सरदार सरोवर क पा या बाबत म य दशे, गुजरात, राज थान म ये तणाव 
िनमाण झाले होते. 

7. ादिेशक आधारावर राजकारण कर या या ादिेशक राजक य नेतृ वा या य ांमुळेच 
ादिेशक वादाला चालना िमळाली. यामुळे ादिेशक वादाची रा ीय एका मतेला आ हान 

दे याची वृ ी वाढ होऊन अनेक हसक आंदोलने व रा ीय संप ीचे नुकसान झाल.े बळ 
ादिेशक प ां या उदयामुळे यां यात भाव रा ीय राजकारणावर 1990 नंतर या 

काळापासून वाढ यामुळे ादिेशकतावाद आला ो साहन िमळून रा ीय राजकारणावर 
रा ीय पातळीवरील िवरोधी प ांची भूिमका दु यम ठ  लागली. 

थोड यात शेवटी असे हणता येईल क  भारतीय संघरा या या सावभौम वाला वरील 
कारणांमुळे आ हाने िनमाण झाली आहते अस े दसून येते. 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::    

1. भारतातीलसां कृितकिविवधताल ातघेता अनकेउपभारतातीलसां कृितकिविवधताल ातघेता अनकेउपभारतातीलसां कृितकिविवधताल ातघेता अनकेउपभारतातीलसां कृितकिविवधताल ातघेता अनकेउपसं कृत चा उदय होण ेअप रहाय होतेसं कृत चा उदय होण ेअप रहाय होतेसं कृत चा उदय होण ेअप रहाय होतेसं कृत चा उदय होण ेअप रहाय होत.े    यामळेु यामळेु यामळेु यामळेु 
या उपसा सं कृत या अि मतानंा ध ा न लावता यां या आ थक िवकासावर भर दणे ेव आ थक या उपसा सं कृत या अि मतानंा ध ा न लावता यां या आ थक िवकासावर भर दणे ेव आ थक या उपसा सं कृत या अि मतानंा ध ा न लावता यां या आ थक िवकासावर भर दणे ेव आ थक या उपसा सं कृत या अि मतानंा ध ा न लावता यां या आ थक िवकासावर भर दणे ेव आ थक 
धोरणाचंी  भावी अमंलबजावणी आव यक आहेधोरणाचंी  भावी अमंलबजावणी आव यक आहेधोरणाचंी  भावी अमंलबजावणी आव यक आहेधोरणाचंी  भावी अमंलबजावणी आव यक आह.े 

2. भारतीय घटक रा यांनाभारतीय घटक रा यांनाभारतीय घटक रा यांनाभारतीय घटक रा यांना    दे यात यणेारी आ थक मदत समानते या आिण आव यकते या अनु प दे यात यणेारी आ थक मदत समानते या आिण आव यकते या अनु प दे यात यणेारी आ थक मदत समानते या आिण आव यकते या अनु प दे यात यणेारी आ थक मदत समानते या आिण आव यकते या अनु प 
असावीअसावीअसावीअसावी. 

3. रा यारा यांम येरा यारा यांम येरा यारा यांम येरा यारा यांम ये    असंतोषाअसंतोषाअसंतोषाअसंतोषाची भावना िनमाण होणार नाही यावर िवशषे ल  दले गेल ेपािहजेची भावना िनमाण होणार नाही यावर िवशषे ल  दले गेल ेपािहजेची भावना िनमाण होणार नाही यावर िवशषे ल  दले गेल ेपािहजेची भावना िनमाण होणार नाही यावर िवशषे ल  दले गेल ेपािहज.े 
4. आ थक िनयोजनाच ेफायदेआ थक िनयोजनाच ेफायदेआ थक िनयोजनाच ेफायदेआ थक िनयोजनाच ेफायदे    सव रा यातील मागासले या व दा र ी घटकांना तसेच सामा य सव रा यातील मागासले या व दा र ी घटकांना तसेच सामा य सव रा यातील मागासले या व दा र ी घटकांना तसेच सामा य सव रा यातील मागासले या व दा र ी घटकांना तसेच सामा य 

माणसांना िमळाल ेपािहजेमाणसांना िमळाल ेपािहजेमाणसांना िमळाल ेपािहजेमाणसांना िमळाल ेपािहज.े 
5. ादिेशकतावाद आची सकं पनाादिेशकतावाद आची सकं पनाादिेशकतावाद आची सकं पनाादिेशकतावाद आची सकं पना    भौगोिलक आधारावर वगेळेपण िस  करणारी सकं पना दसून भौगोिलक आधारावर वगेळेपण िस  करणारी सकं पना दसून भौगोिलक आधारावर वगेळेपण िस  करणारी सकं पना दसून भौगोिलक आधारावर वगेळेपण िस  करणारी सकं पना दसून 

येतेयेतेयेतेयेत.े 
6. संससंंसंघरा य शासन णालीतघरा य शासन णालीतघरा य शासन णालीतघरा य शासन णालीत    क  शासनाच ेवच व दसनू यतेेक  शासनाच ेवच व दसनू यतेेक  शासनाच ेवच व दसनू यतेेक  शासनाच ेवच व दसनू यते.े 

सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    
1)1)1)1) भाभाभाभा.लललल.भोळेभोळेभोळेभोळे.,    भारतीय गणरा याच ेशासन आिण राजकारणभारतीय गणरा याच ेशासन आिण राजकारणभारतीय गणरा याच ेशासन आिण राजकारणभारतीय गणरा याच ेशासन आिण राजकारण,    पपळापरेु काशन पपळापरेु काशन पपळापरेु काशन पपळापरेु काशन नागपरूनागपरूनागपरूनागपरू 
2)2)2)2) लाडंग ेलाडंग ेलाडंग ेलाडंग ेपीपीपीपी....    एसएसएसएस.    शासन आिण राजकारणशासन आिण राजकारणशासन आिण राजकारणशासन आिण राजकारण,अ णाअ णाअ णाअ णा    काशन लातरूकाशन लातरूकाशन लातरूकाशन लातरू 
3)3)3)3) डॉडॉडॉडॉ....    मोहन दवाणमोहन दवाणमोहन दवाणमोहन दवाण, ाााा....जवेणदेवधरजवेणदेवधरजवेणदेवधरजवेणदेवधर,,,,    िववके िववके िववके िववके दवाणदवाणदवाणदवाण,,,,    भारतातील रा यांभारतातील रा यांभारतातील रा यांभारतातील रा यांच ेराजकारणच ेराजकारणच ेराजकारणच ेराजकारण,    िव ा काशन नागपरूिव ा काशन नागपरूिव ा काशन नागपरूिव ा काशन नागपरू 
4)4)4)4) बी वाय कुलकणबी वाय कुलकणबी वाय कुलकणबी वाय कुलकण ,    भारतीय शासन आिण राजकारणभारतीय शासन आिण राजकारणभारतीय शासन आिण राजकारणभारतीय शासन आिण राजकारण,    िव ा काशन नागपरूिव ा काशन नागपरूिव ा काशन नागपरूिव ा काशन नागपरू. 
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महािवकासमहािवकासमहािवकासमहािवकास    आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी    सरकारसरकारसरकारसरकार    
 

वागदरकरवागदरकरवागदरकरवागदरकर    गजाननगजाननगजाननगजानन    शकंरशकंरशकंरशकंर    
संशोधक िव याथ , पीप स कॉलेज, संशोधन क , नांदेड. 

तावनातावनातावनातावना    ::::----    
भारतात बदल या रा य कारणानुसार दशेात अनेक छोटे छोटे राजक य प  थापन झाले, 

यात महारा ात सु वातीला बाळासाहबे ठाकर यांनी िशवसेना हा प  मुंबईत 1966 साली 
थापन केला आिण यांनी महारा ातील राजकारणात आप या प ाचा भाव वाढव यास सु वात 

केली. कारण या अगोदर दशेात फ  भारतीय रा ीय काँ ेस हा एकच प  होता आिण तो 
जवळपास सवच रा यात या प ाचा भाव होता, पण काही कारणानंतर दवस दवस या प ात 
मो ा माणात फुट झाली आिण वेगवेग या रा यातील वेगवेग या ने यांनी भारतीय रा ीय 
काँ ेस प ातून बाहरे पडून यां या यां या रा यात आपला भाव वाढून यांनी आपल ेछोटे छोटे 
राजक य प  थापन केल,े पण सु वातीला या राजक य प ांना आप या रा यात िनवडणूक 
लढवताना खुप अडचण झाली होती, परंतू हळूहळू या प ांना चांगले यश यां या रा यात िमळू 
लागल ेआिण यामूळे रा ीय प ांचा भाव खुप कमी झाला होता, यानंतर एका रा ीय प ांना 
ब मत सरकार थापन कर यासाठी जागा िमळणे श य न हते आिण राजक य प ामूळे मतात 
िवभाजन होऊन या – या रा यातील वेगवेग या राजक य प ाला खुप मो ा माणात जागा 
िमळू लाग या यामूळे कोण याही एका प ाला ब मत सरकार थापन कर यासाठी जागा िमळणे 
श य न हते, यामूळे सरकार थापन कर यासाठी दशेात वेगवेगळे राजक य प  कवा रा ीय प  
एक  येऊन सरकार थापन क  लागल ेआिण दशेात व महारा ात याच काळात आघाडी पव सु  
झाले. 
आघाडी    सरकारसरकारसरकारसरकार    हणजेहणजेहणजेहणजे    कायकायकायकाय    ::::----    

दोन कवा यापे ा अिधक राजक य प ांनी एक  येऊन थापन केललेे कायकारी मंडळ 
अथवा मंि मंडळ लोकशाही व था असले या रा यातील सावि क िनवडणुक नंतर 
िविधमंडळा या किन  सभागृहात जे हा कोण याही एका प ाला वबळावर अथवा ब मत 
सरकार थापन कर या इतपत प  ब मत ा  होत नाही ते हा अशा राजक य पेच संगातून 
माग काढ यासाठी काही राजक य व रा ीय प  समझो या या आधारावर केललेी पयायी व था 
हणजे आघाडी सरकार होईल िवशेष वाने लोकशाही शासन प तीत आिण ब प  प तीत 

असले या दशेा म ये ब याच वेळा अशी प रि थती िनमाण होते अशा वेळी ापक रा य व रा  
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िहतासाठी काही राजक य प  आपल ेराजक य मतभेद बाजूला ठेवून कमान समान काय मा या 
आधारावर एक  येऊन आघाडी सरकार थापन करतात आघाडी सरकारचा योग हा भारतातील 
अनेक रा यांनी वापरला आह े आिण यांनी आप आप या रा यात अनेक छोटे प  एक  येऊन 
रा ा या रा या या िहतासाठी सरकार थापन केल ेआह.े 
आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी    सरकारचीसरकारचीसरकारचीसरकारची    काहीकाहीकाहीकाही    मखुमखुमखुमखु    विैश ेविैश ेविैश ेविैश े    ::::----    
1)  आघाडी सरकार ही एक ब प ीय व था असनू दोन कवा यापे ा अिधक राजक य प  

यात सहभागी असतात. 
2)  आघाडी सरकार मधील सामील राजक य व रा ीय प  आपल े वतं  अि त व कायम ठेवून 

आघा ांचे राजकारण करतात. 
3)  आघाडीही ता पुरती व पयायी व था आह ेही जाणीव ठेवून येक घटक प  आप या 

राजक य श त वाढ कर यासाठी कायम य शील असतात. 
4)  आघाडी सरकार ही काही राजक य समजूत यावर आधा रत व था अस यामुळे येक 

घटक प ाला आप या राजक य त व णाली ला थोडी मुरड घालावी लागते. 
आघाडी    सरकारचेसरकारचेसरकारचेसरकारचे    ा पेा पेा पेा पे    ::::----    

सवच आघाडी सरकारी ही एक सारखी नसतात यां या िन मती येतील काही घटकांमुळे 
आघाडी सरकारचे वेगवेगळी ा पे आप याला दसून येतात दोन कवा यापे ा अिधक प  
आघाडी क न एकि तपणे िनवडणूक लढवतात व ब मत ा  क न सरकार थापन करतात 
यास िनवडणूकपूव आघाडी अस े हटल ेजाते, तर िनवडणुक  म ये कोण याही प ाला ब मत न 

िमळा यामुळे िनवडणुक या िनकालानंतर जे हा काही प  आघाडी करतात यास िनवडणूक उ र 
आघाडी अस ेसंबोधल ेजाते. 
महारा ातील    आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी    सरकारचासरकारचासरकारचासरकारचा    उदय    ::::----    

िविश  राजक य प ा या िवरोधातील आघाडी ह े एक आघाडी सरकारचे ा प आह े
याम ये एका िविश  राजक य प ाला मु य िवरोधक हणून अ य राजक य प  एक  येऊन 

सरकार थापन करतात या ा पाम ये राजक य िवचारधारेची समानता कोण बनते व िविश  
राजक य प ा या िवरोध हाच भावी घटक ठरतो काँ ेस वच वा या काळात िबगर क ेस वाद 
या आधारावर अनेक रा यात आघाडी सरकार अि त वात आल ेहोते तर याच धत वर 2019 या 
महारा  िवधानसभा िनवडणुक नंतर िबगर भाजपा वादा या आधारावर महा िवकास आघाडी 
सरकार महारा ात थापन झाली. 
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महामहामहामहा    िवकासिवकासिवकासिवकास    आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी    चाचाचाचा    ारंभारंभारंभारंभ    ::::----    
महारा  िवधानसभा ह े महारा  शासना या दवसतरी ांितक िविधमंडळातील किन  

सभागृह आह े या सभागृहाची सद य सं या 288 आह े आिण या िविधमंडळातील सद यां या 
िनवडणुका जनते या य  मतदाना ारे होत असून जनतेने माफत िनवडून आले या उमेदवाराला 
थेट िविधमंडळात पाठवत असतात याच कारे लोकशाही िनवडणुक तील पर कयां या 
महारा ातील िवधानसभा िनवडणूक 2019 ही 21 ऑ टोबर 2019 रोजी महारा  रा याम ये 
एकाच फेरीत घेतली गेली या िनवडणुक  मधून महारा  िवधानसभेतील सव 288 जागा साठी नवे 
आमदार िनवडले 24 ऑ टोबर 2019 रोजी मतमोजणी व िनवडणुक चे िनकाल घोिषत केल े होते 
महारा  िवधानसभा िनवडणुकांम ये भाजपने मुसंडी मारत 105 जागा िमळव या आहते आिण 
यां यासोबत असलले ेिम प  िशवसेना यांनी 56 जागा जकून दसु या थानी होते तर रा वादी 

काँ ेस प  सु ा चोपण जागा जकून ितस या थानी झेप घेतली तर काँ ेस प  44 जागा जकून 
चौ या थानी रािहला होता तर त बल 13 अप  आमदारांनी िविधमंडळगाठले होते यानंतर 
िहत  ठाकूर यां या ब जन िवकास आघाडीला तीन जागा िमळा या हो या जनश , 
एम.आय.एम. समाजवादी प  यांना येक  दोन जागांवर यश िमळाले आह ेतर मनसे या प ाला 
एकच जागा िमळाली होती याचबरोबर माकप जनसुरा य श  ांितकारी शेतकरी प  रासपा  
या सव प ांना एक एक जागा जकता आ या या िनवडणुक या सव येनंतर महारा ात 
ब मत सरकार थापन कर यासाठी कमीत कमी 145 जागा जकणे आव यक असते. 
महा िवकास आघाडीचीचीचीची    थापनाथापनाथापनाथापना    ::::----    

महारा ातील या सव िनवडणूक या नंतर सरकार थापन कर यासाठी आव यक 
असलले ेसं याबळ 145 भाजप-िशवसेना रासपा रयत ांती असले या या महायुतीला प  ब मत 
असताना सु ा काही राजक य कारणामुळे या प ात मु यमं ीपदासाठी तडजोड जमली नाही 
यात मु यमंि पदासाठी िशवसेना-भाजपा यात संघष वाढत गेला आधी भाजपा व नंतर िशवसेना 

िह रा यात स ा थापनेचा दावा क  शकली न हती यामुळे रा यपाल भगत सह कोिशयारी 
यांनी रा वादीला स ा थापनेस पाचारण केल ेहोते पण रा वादीनेही स ा थाप यास असमथता 
दशिव याने रा यपालांनी क ाकड े महारा ात रा पती राजवट लागू कर याची िशफारस केली 
होती याला क  सरकारने मंजुरी द यानंतर महारा ात बारा नो हबर ते 23 नो हबर 2019 या 
कालावधीत दर यान रा यात अकरा दवसासाठी रा पती राजवट लागू कर यात आली होती 
यानंतर 23 नो हबर रोजी सरकार थापन कर यासाठी हालचाली सु  झा या आिण 24 नंबर 
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रोजी सकाळी दवे  फडणीस यांनी मु यमं ी तर अिजत दादा पवार यांनी उपमु यमं ीपदाची 
शपथ घेत यानंतर रा पती राजवट संपु ात आली होती मा  ब मत िस  न क  शक यामुळे ह े
सरकार अ पकालावधीत कोसळणे आिण यानंतर रा यातील नवीन आघाडी तयार हो यास 
सु वात झाली याला आपण महािवकासआघाडी अस े हणतो. 
महा िवकास आघाडीतील प  :----    

िशवसेना रा वादी काँ ेस काँ ेस हार जनश  ब  िवकास आघाडी अप  शेकाप 
 

एकूण 

56 53 44 02 03 08 01 167 

महािवकास आघाडीची    थमथमथमथम    वषातीलवषातीलवषातीलवषातील    कामेकामेकामेकामे    ::::----    
     महािवकास आघाडी ही महारा ातील एक राजक य आघाडी असनू याम ये िशवसेना 

रा वादी काँ ेस व काँ ेस ह ेतीन प  मुख आहते या ितनी प ा या िम  प ाचाही या आघाडीत 
समावेश आह ेमहािवकास आघाडी या या सव प ांनी एक  येऊन महारा ाम ये मु यमं ी उ व 
ठाकरे व उपमु यमं ी अिजत दादा पवार यां या नेतृ वाखाली सरकार थापन केले आह े महा 
िवकास आघाडी सरकारची थापना झा यानंतर यांनी आप या पिह या वष  खूप चांग या कारे 
काम केल े आह े याचा अ यास पुढील माणे रा यातील महा िवकास आघाडी सरकारने एका 
वषभरात काय मह वाचे िनणय घेतले आिण कुठल ेिनणयात वाद झाल ेआहते ते पा यात मो ा 

य ानंतर रा यात िशवसेना काँ ेस रा वादी काँ ेस प ाने एक  येत स ा थापन केली मा  
सरकार स ेत येताच अनेक नैस गक आप ी आ या कोरोना सार या साथीचा रोगाला व णाचा 
सवािधक ादभुाव हा महारा ात दसून आला कोकणात िनस गक च वादळ धडकल े आिण 
मो ा माणात नुकसान झालं यानंतर रा यातील िविवध भागात अितवृ ी झा याने शेतक यांचे 
मो ा माणात या काळात िवरोधी प ाकडून िविवध मु ाव न महा िवकास आघाडी 
सरकारवर जोरदार ह लाबोल कर यात आला. शेतक यांना मदत व मराठा आर णाव न 
भाजपाने महा िवकास आघाडी वर अनेक आरोप- यारोप के याचे पाहायला िमळाले तसेच लोक 
डाऊन या काळात आले या वाढीव वीज िबलाबाबत सवलत दे याचे आ ासन आिण यानंतर 
ऊजा मं या या घुमजाव याव नही मोठा वाद पेटला होता परंतु या सव मु ावर मा िवकास 
आघाडी सरकारने खूप चांग या कारे या प रि थतीला हाताळ यास यश आले. 
महामहामहामहा    िवकासिवकासिवकासिवकास    आघाडीआघाडीआघाडीआघाडी    सरकारनेसरकारनेसरकारनेसरकारने    घतेललेाघतेललेाघतेललेाघतेललेा    मह वा या िनणयिनणयिनणयिनणय    पैपपैैपैकककक     काहीकाहीकाहीकाही    िनणयिनणयिनणयिनणय    ::::----    
1. जलयु  िशवार कामाची खुली चौकशी कर यात महािवकास आघाडीतील मंि मंडळाचा 

िनणय. 
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2. संजय गांधी रा ीय उ ानात जवळची याची सहाशे एकर जागा यासाठी राखीव ठेवून तेथ े
वनसंपदचेे संवधन कर याचा मह वपूण िनणय. 

3. रा यात 12 528 पोिलसां या मेगा भरतीसाठी मंजुरी. 
4. कोरोना काळात िशवभोजन थाळी अव या पाच पयात उपल ध क न दे याचा महा 

िवकास आघाडी सरकारचा मोठा िनणय. 
5. महा मा योितराव फुल ेकजमु  योजना. 
6. रा यभरात िशवभोजन योजना सु  या योजने या मा यमातून गरीब व गरजू ना 

व त दरात वच्छ पोषक पदाथ दले जात आह.े 
महािवकास आघाडी    सरकारचेसरकारचेसरकारचेसरकारचे    दसुरीदसुरीदसुरीदसुरी    वषवषवषवष    ::::----    

दनांक 28 नो हबर 2021 रोजी महारा ातील िशवसेना रा वादी काँ ेस काँ ेस महा 
िवकास आघाडी सरकारला दोन वष पूण झाल े आह े दोन वषापूव  या दवशी महारा ात महा 
िवकास आघाडी सरकार थापन होऊन उ व ठाकरे मु यमं ी होऊन यांनी रा याची धुरा 
सांभाळली होती आज या दोन वषापूव  ती ब ल मु यमं ी उ व ठाकरे यांनी रा यातील जनतेला 
यांनी केले या कामाचा लेखाजोखा सांिगतला आह े रा यातील जनतेने सरकारला केले या 

सहकायाब ल आभार मानले आह ेरा यात अनेक नैस गक आिण मानविन मत आप ी आ या पण 
आ ही िवचिलत झालो नाही आिण पुढे होणार नाही कतीही संकटे येवोत सवसामा यां या 
भ यासाठी यांना क बद ूमानून आमचे काम अखंड सु  रािहल अशा श दात महािवकास आघाडी 
चे मु यमं ी उ व ठाकरे यांनी आप या कामाचा लेखाजोगा सांगते वेळेस केली आह े यात 
महािवकास आघाडी सरकारने या ल ात मो ा माणात सुिवधा वाढव या गे या हो या 
महािवकास आघाडी सरकारचा ब तांश कालावधी कोवीडचा अितशय नेटाने व िनयोजनब  
रीतीने मुकाबला कर यात गेला. 
1) पयटन    ेे ेे ातातातात    रोजगारा यारोजगारा यारोजगारा यारोजगारा या    सधंीसधंीसधंीसधंी    ::::----    

शासन आिण शासनात कुठेही नकारा मकता न हती उ ोग गंुतवणूक शेती पायाभूत 
सुिवधा सवसामा यांना घरे रोजगार पाणीपुरवठा सौर ऊजा पयावरण पयटन वने अशा येक 
िवभागांनी या संपूण काळात सवसामा यांना य  लाभ कसा िमळेल यासाठी महािवकास 
आघाडी सरकारने खूप मो ा माणात य  केल ेहोते. 
2) समृ ी    महामागमहामागमहामागमहामाग    लवकरचलवकरचलवकरचलवकरच    खलुाखलुाखलुाखलुा    करणारकरणारकरणारकरणार    ::::----    

महािवकास आघाडी सरकारने आप या दतीय वष ित कामात बाळासाहबे ठाकरे समृ ी 
महामाग खलुा करणार आहोत अशी घोषणा केली होती याच बरोबर अनेक योजना महारा ात 
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महा िवकास आघाडी सरकारने चालू के या हो या यात यांनी दसु या ट यात महा मा फुल ेकज 
मु  योजना रा यातील 20 हजार कोट न अिधक पयांची कजमु  शेतक यांना दली होती 
याच बरोबर सारखी योजना कवा बाळासाहबे ठाकरे शेतक यांना नवे बळ दते आह ेसु वाती या 

काळात आ ही यांना दले या कजमु चा आ ासन य  राबून महािवकास आघाडी सरकारने 
कजमु  राबवून दाखवली होती काळात वेगवेग या िमक कामगारांना केल ेअथसहा य असो 
कवा पालक गमावले या तसेच िनराधार मिहलांना आधार दबुल आिण वंिचत घटकातील 

िव ा याना िश यवृ ी तसेच इतर लाभ दणेे असो सरकारने अितशय संवेदनशीलपणे मदतीचा 
हात पुढे केला होताअशा कारेअस रा यातील नवीन थापन झाले या महा िवकास आघाडी 
सरकारने आप या दोन वषा या कायकाळात खूप मो ा माणात चांगले िनणय घेऊन ते 
लोकांसाठी जा तीत जा त कशा कारे फाय ाचे आहते ह ेओळखून यांनी िनणय घेतल ेआहते व ते 
लोकांना सु ा पटवून सांिगतले आहते. 
3) िन कष    ::::----    

महािवकास आघाडी सरकारची काही येय धोरणे कवा कमान समान काय म बिघतला 
तर खालील िन कष दसून येतात. 
1)  महािवकासआघाडी ही कमान समान काय म यावर िनमाण झाली आह.े 
2)  मा िवकास आघाडीतील सव घटक प ांनी एक  येऊन रा या या िवकासासाठी एक 

ठरािवक योजना तयार केली आह.े 
3)  महा िवकास आघाडी सरकारमधील मं ी एक  येऊन रा यातील सव सकंटावर मात केली 

आह.े 
4)  रा यात भाजपा िवरोधी िवकास आघाडी िनमाण क न रा यात स ा थापन केली आिण 

रा या या िवकासात महा िवकास आघाडी सरकारने मो ा माणात योगदान दले आह.े 
संदभसूची    ::::----    

1. इंटरनेट 
2. लोकमत पपेर 
3. यूज चैनल वरील बात या 
4. महारा  िविधमंडळ वेबसाईट. 
5. 12 वी रा यशा  
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रा यरा यरा यरा यपालाचेपालाचेपालाचेपालाचे    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कायकायकायकाय    वववव    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . ता याता याता याता या    बािळकसनबािळकसनबािळकसनबािळकसन    परुीपरुीपरुीपरुी 
रा यशा  िवभाग मुख, खोले र महािव ालय, अंबाजोगाई िज. बीड 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
 भारतात रा यपाल (ग हनर-Governar) ह ेघटना मक पद असून याला घटना मक मह व 
आह.े Governor (ग हनर) या  इं जी सं चेा रा यपाल हा मराठी पयाय आह.े भारतात 
रा यघटनेनूसार संघरा य, संसदीय शासन प दतीचा ि वकार केला आह.े भारतीय संघाचा मुख 
रा पती तसा घटक रा याचा मुख रा यपाल असतो. तसेच क शािसत दशेासाठी उपरा यपाल 
(ले टनंट ग हनर) असतो. रा यपाल, नायबरा यपाल यांची नेमूणक रा पती ारे, ई छेनुसार व 
रा पतीची मज  असेपयत पदावर असतात. रा यपाल रा पतीचे ितिनधी हण्◌ा◌ून रा यात 
कत े पार पाडतात. रा यपाल रा याचे घटना मक, नाममा  मुख असतात. रा यपाल रा याचे 
शासन मुख, वास्तव मुख असणारे मु यमं याची व या या सहयाने इतर मं याची नेमणूक व 
खातेखाटप करतात. मु यमं या या स याने रा य शासन करतात. परंतू रा यापालाला 
संवैधा रनक अिधकार व विववेकाधीन अिधकार असतात. संिवधनानुसार रा यात शासनकारभार 
व यावर रा यपालाचे िनयं ण असते. भारतीय संिवधना या कलम 153 ते 162 म ये 
रा यपालासंबंधी तरतुद आह.े रा यपाल घटनेचा रखवालदार, रा ीय एकतेचे उ द  सा य 
करणारा व क  रा यातील आ असतो. 
रा यपालरा यपालरा यपालरा यपाल    पदाचापदाचापदाचापदाचा    इितहासइितहासइितहासइितहास    ::::    
 ाचीन भारतात स ाट चं गु  मौय यां या सा ा याचे चार भाग कवा ांत (च ) होते. 
स ाट अशोका या िशलालेखानुसार यात तासली, उ ैन, सुवणनगरी व त िशला होते. ांत कवा 
िवभागचा मुख राजपु  कवा आयवंशीय पदािधकारी अस-ेराजाचा ितिनधी हणून तो ातांत 
शासन कवा रा यकारभार पाहत अस े याला मदत कवा साहा य कर यासाठी महाअमा य व 
मं याची सिमती अस.े सा ा य तरावर रा य मुख, शासन मुख हणून राजा अस े यांना स ाट 
हणत व रा यकारभार कर यास सहा यक मं ीप रषद अस.े ीक स ाटाने गंगे या खो यापयतचा 

भाग िजकंून या भागावर शासन कर यासाठी ि य हणजे शुभेदाराची नेमणूक केली. 
 मुगलकाळात सा ा यात सुभा कवा ांत िनमाण केल.े सुबा मुखाला सुबेदार कवा 
सुबासाहब हणत. अकबराने 1158 म ये आप या सा ा यात 12 बारा ांत (सुब ) िनमाण केल े
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हतेे अबुफजल याने आ या आईनेआईनेआईनेआईने    अकबरीअकबरीअकबरीअकबरी म ये या बारा सुबाचे वणन केल े आह.े सुबा मुखास 
िसपाहसालार कवा सुबेदार (ग हनर) हणत. सबेुदारास सैिनक , असैिनक  अिधकार स ाटाकडून 

ा  होते. औरंगजेब काळात िवजापुर, गोवळक डा िजकं यावर वीस ांत िनमाण केल ेहोते. 
 आधुिनक काळात जगात अनेक दशेात रा यापाल पद (ग हनर) अि त वात आल.े 
घटने माणे, काय ाने रा यापालाला िविवध अिधकार असत. इं लंड, ा स, पोतूगीज, डच इ. 
सा ा यातील वसाहतीचा कारभार रा यपाल पाहत असत. वसाहत मुखाची (ग हनर) िनयु  
इं लंडचा राजा कवा राणी कडून होत अस.े ि टश काळात भारतात 1773 या रे युलटे ग ऍ ट 
कवा सुधारणा काय ाने बंगाल, मुंबई, म ास ातांचे ग हनर ांितक शासनात पुणत: वतं  

होते. 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 या सुधारणा काय ातील तरतुदीनसा◌ुर ांतीक 
िवधीमंडळाचा मा माने िवकास होत ग्◌ोला. 1935 या भारत शासन काय ाने ग हनरला 
िवशेष जबाबदा या व विववेकाधीन अिधकार बहाल केले. वातं य ा ीनंतर भारतीय 
रा यघटनेत रा यपाल पदाची परंपरा ित बबीत झालेली आह.े भारतात सव दशेाचा घटना मक 

मुख ग हनर जनरल अस े तर ांतीक कारभार रा यपाल कव ग हनरकड ेअस.े अमे रकेत सव 
रा यातील रा यपाल (ग हनर) लोकिनवाचीत आहते. ाझील, मेि सकोम येही घटक रा याचे 
ग हनर लोकामाफत िनवडल ेजातात. 
रा यपालरा यपालरा यपालरा यपाल    सबंधंीसबंधंीसबंधंीसबंधंी    घटना मकघटना मकघटना मकघटना मक    तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी    ::::    
 भारतीय रा यघटनेत संघरा य (फेडरेशन) श दाचा उ लखे नसला तरी संघरा य प तीचा 
ि वकार केला आह.े क  व रा याम ये स ा िवभाजन केल े आह.े संघरा याची (दशेाची) संपूण 
जबाबदारी घटना मक रा मुख हणून रा पतीकड े असते. भारतात रा पती पदाची िन मती 
कलम 42 नुसार केली आह.े कलम 53 नुसार दशेाची संपूण कायकारी स ा रा पतीला िमळाली 
आह.े रा पती हा भारताचा थम नागरीक नामधारी, घटना मक मुख असतो. दशेाचा कारभार 
वा तव मुख पतं धान व मं ीमं◌ंडळाची नेमणूक क न यां या स याने पाहतो. स ािवभाजन 
त वानुसार क ाची रा पतीकड ेतर घटक रा याची (रा यसुची) शासन जबाबदारी रा यापालाकड े
असते. 
 भारतीय संघरा यात जी घटकरा ये आहते यांना रा य हणून ओळखल ेजाते. क  कवा 
संघा माणे रा यात संसदीय शासन प ती असून एक घटना मक, नाममा  मुख असते. यास 
रा यपाल (ग हनर) हणतात. रा या या कायकारी मंडळात रा यपाल, मु यमं ी, मं ीप रषद व 
अंमलबजावणी करणारी संपूण शासक य यं णेचा समावेश होतो. रा यिवधीमंडळास जबाबदार 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – XLII                  SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 119 

असललेा मु यमं ी वा तव शासन मुख असतो. रा यपाल मु यमं ी व मं ीमंडळा या स याने 
काय पार पाडतो. रा यातील कारभार संवैधािनक प तीने चालिवला जात नसेल तर 
रा यपालाची भूिमका अ यंत मह वाची असते. भारतीय रा यघटनेतील भाग सहा कलम 153 ते 
162 म ये रा यपाल पदाची तरतुद केललेी आह.े 
 भारतात एक संघ सरकार व 28 रा य  सरकारे तसेच नऊ (9) क शािसत दशे आहते. 
रा यघटनेतील कलम -153 नुसार येक घटकरा याला एक रा यापाल असते रा यपालाची 
नेमणूक रा पतीकडून होते. 1956 म ये 7 ा घटना दु तीने एकापे ा अिधक घटक रा यासाठी 
रा यपाल पदी एखा ा रा यपाला जबाबदारी रा पती सोपवू शकतो. रा यपाल क ाचा ितिनधी 
हणून रा यात कत े पार पाडतो. महारा ाचे रा यपाल भग्◌ात सह कोशयारी आहते. 
यां याकड े अ य रा याची जबाबदारी नाही परंतू क ान सोळंक  यांचेकड े पंजाब व हरयाणा, 

िवनोदकुमार दु गलाकड ेिमझोराम व मिणपूर आिण ी.ई.एम.एल. नरिस हन यांचेकड ेआं दशे 
व तेलगंना या दोन-दोन रा याची जबाबदारी आह.े रा यघटने या कलम 154 नुसार रा यपाल 
रा याची कायकारी स ा वत: कवा आप या अिधन थामाफत वापरतो. 
 रा यपालाची नेमणूक घटने या कलम 155 नुसार रा पतीकडून वा रीत व वमु ां कत 
अिधकारप ानूसार होते. रा यपालाचा कायकाल पुण झा यावर कतीही वेळा रा पती आप या 
मज नुसार फेरिनयु  क  शकतो. रा यपालाची िनवड हा घटनासिमतीत वाद त िवषय झाला 
होता. मसुदा सिमतीने रा यपालाची जनतेकडून करावी अस ेसुचवल ेहोते. अस ेझा यास रा यपाल 
वत:ला जनतेचा ितिनधी समजेल, वत:ला वा तव मुख समजेल, रा यपाल व मु यमं यात 

स ासघंष िनमाण होईल, रा यपाल राजकरणात स य होईल, यामुळे फुटीरता वृ ी िनमाण 
होईल तसेच रा यापालाची जर िवधानसभे ारे िनवड झाली तर परवानगी, गटबाजी होईल, 
यामुळे रा यापालाची रा पती ारे नेमणूक ची प त घटनासिमतीत ि वकार यात आली. परंतू 
पंत धान व मं ीमंडळ रा यापालचे नेमणूक िवषयी िनणय घेत असतात. रा पती केवळ नेमणूक 
करतात. भारतात रा यपाल हा रा याबाहरेचा असावा अशी ढ, था सु  झाली आह.े 
साधारणपणे सावजिनक िजवनात नावलौ कक असलले,े सेवािनवृ  ल करी अिधकारी, रा ीय 
आंदोलनात भाग घेतलले,े मु यमं ी, राजक य िजवनातून िनवृ  होऊ ईि छनारे राजकारणी यांची 
रा यपाल पदी िनयु  केली जाते. 1967 नंतर रा या या मु यमं याशी िवचारिविनमय क न 
रा यपालाची नेमणूक कर याची परंपरा सु  झाली. रा यपाला या नेमणूक  संबंधीची प त कॅनडा 
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दशेा या रा यघटनेव न भारतीय रा यघटनेत ि वकारली आह.े ही प त चांगली, उ म व 
रोषरिहत अस याचे घटनेचे अ यासक ी.एम. ही. पायली यांनी हटल ेआह.े 
 रा यपाल पदा या पा तेसबंधी कलम 157 म ये तरतुद केललेी आह.े भारताचा नागरीक, 
वय-35 वष पूण असलके  , कलम 158 नुसार  संसद कवा रा य िवधीमंडळ सद य 
नसावी, अस यास रा यपाल पदी नेमणूक झा यास राजीनामा दणेे कवा पुव चे सद य आपोआप  
र  होते, आ थक फाय ाचे अ य पद धारण करता येत नाही. रा यिवधीमंडळ सद य पदाची 
पा ता व राजक यदृ या िन:प  असणे आव यक आह.े  
 भारतीय घटनेतील कलम 156 म ये पंत धान व मं ीमंडळा या सद याव न रा पती 
रा यपालाची नेमणूक करतो. रा यपलाचा कायकाल पाच वषाचा ठरव यात आला आह.े परंतू 
रा पतीची ई छा असेपयत पदावर राहतो. रा यपाल वई छेने राजीनामा दऊे शकतो. आकि मक 
(मृ यू वैगरे) पद रकाम ेझा यास उ  यायालयाचा मु य यायाधीश हगंामी रा यपाल हणून पद 
ि वकारतो. 
 रा यघटनेतील कलम 159 नुसार संबंधीत रा या या उ  यायालया या मु य 
यायािधशा या सम  कवा या या अनुपि थतीत यायालया या मु य यायालयाचा जे तम 
यायािधशा या उपि थतीत शपथ घेऊन दढृकथन क न वा री करतो. रा यपाला या वेतन, भ  े

व िवशेषिधकाराची तरतुद कलम 158-3, 3-क, 4 भाग  व दसुरी अनुसूची म ये केली आह.े 
वेतन, भ ,े ठरिव याचा अिधकार संसदलेा आह.े संसद कायदा व न दरमहा वेतन, भ  ेठरिवते◌े. 
1982-5500,1987-11000, 1998-36000 स ि थतीत 3 लाख 50 हजार इतके मािसक वेतन 
आह े या ित र  भ ,े मोफत िनवास थान, अ य सेवा-सुिवधा असतात संचीत िनधीतून 
वेतन,भ  े दले जाते. रा यपाला या कायकाळात वेतन, भ  ेकमी करता येत नाहीत. महारा ात 
रा यपालाचे िनवास थान मुंबई येथे राजभवन ह ेसव सुखसोय नी यु  आह.े रा यपाल आप या 
कत ािवषयी कोण याही यायालयास जबाबादार नसतात, पदावर असतांना यां यावर दवाणी 
व फौजदारी कारवाई करता येत नाही. पदमु  झा यावर कारवाई करता येते. ह े रा यपालाचे 
िवशेष अिधकार हणून घटनेत नमूद केल ेआहते. 
रा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचे    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    वववव    कायकायकायकाय    ::::    
 रा यपाल रा याचा घटना मक व सव  कायकारी मुख असतो. या माणे क ात 
रा पतीचे थान तसे रा यात रा यपालाचे रा यपालाला अनेक काय पार पाडावी लागत अस याने 
अ यंत ापक अिधकार असतात. रा यपालाला अनेक काय कर यासाठी व स ला घे यासाठी 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – XLII                  SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 121 

मु यमं या या नेतृ वाखाली मं ीप रषद असते. संिवधानानूसार रा याचा शासनकारभार चालत 
नसेल तर रा यपाल घटनाद  व विववेकाधीन अिधकाराचा वापर करतो.  
1)1)1)1)    कायकारीकायकारीकायकारीकायकारी    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    : (Executive powers) : (Executive powers) : (Executive powers) : (Executive powers)     

रा यघटनेतील कलम 154 रा या या शासन कवा कायकारी स ा वत: कवा 
सहा यका ारे वापरतो. कलम 163-1 म ये रा यपालाला मदत व स ला दे यासाठी मु यमं ी व 
मं ीप रषदचेी तरतुद केली आह.े कलम 164 नुसार मु यमं ी व या या सहा याने इतर मं याची 
नेमणूक करतो, खातेवाटप करतो. 

यायालयाचे यायाधीश, िव ापीठाचे कुलगु , रा य लोकसेवा आयोगाचे अ य , सद य, 
महािधव ा, लोकामु , शासक य अिधका यां या नेमणूका, बद या व सेवािनयम ठरवतो. 
रा यसुचीतील (पुव चे 66) 61 िवषय, समवत  सुचीतील िवषयासंबधी अिधकाराचा वापर करतो. 
तसेच पंधरा दवसाला रा य शासनसंबंधी कारभाराचा रा पतीला अहवाल पाठवतो. 
2)2)2)2)    कायदेिवषयककायदेिवषयककायदेिवषयककायदेिवषयक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    : (Legislative Powers) : (Legislative Powers) : (Legislative Powers) : (Legislative Powers)     

रा यपाल रा य कायदमेंडळाचा अिवभा य भाग आह.े कलम 174 नुसार कायदमेंडळाचे 
अिधवेशन बोलावणे, थिगत करणे, (दोन अिधवेशनातील अंतर सहा मिहनेपे ा अिधक नसावे) 
अथिवधेयक सोडून अ य िवधेयके कायदमेंडळाकडून संमत होऊन आ यास संमती दणेे कवा 
नाकारणे, काही िवधेयके रा पती या संमतीसाठी राखून ठेवणे. (उदा. उ  यायालयाचे थान, 
अिधकार बाबत) कलम-175-176 नुसार कायदमेंडळा या पिह या अिधवेशनात अिभभाषण 
करणे, दो ही सभागृहाला संदशे पाठवणे. कलम 333 नुसार अँ लो इंिडयन जाती-जमाती चे 

ितिनधी िनवडून न आ यास एक ितिनधी नेमणे परंतु 25 जानेवारी 2020 रोजी 104 ा 
घटनादु तीने ही तरतुद र  केली आह.े  

वट कूम (Ordinace) : कलम 192 नुसार कायदमेंडळ सद य  पा ता बाबत वाद िनमाण 
झा यास िनवाचन आयोग कलम 213 नुसार या सहा याने िनणय घेणे. वट कूम िवधीमंडळाने 
मंजूर केले या काय ासमान असतो. िविधमंडळ अिधवेशनात वट कूमास मा यता द यास 
काय ाचे व प ा  होते. या िवषयावर रा य िवधीमंडळ कायद े क  शकते या िवषयावर 
रा यपाल वट कूम काढू शकतो. काही िवषया या बाबतीत रा पती या पुवपरवानगीने रा पती 
वट कूम काढू शकतो. रा यापालाचे कायदिेवषयक अिधकार मह वपूण आहते. िविवध आयोगाचे 
अहवाल कायदमेंडळापुढे ठेव याची व था कर याची अिधकार रा यपालास आह.े तसेच िवधान 
प रषदवेर कला, सािह य, िव ान, समािजक े ातील सहा ना सद य हणून िनयु  करतो. 
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3)3)3)3)    अथिवषयकअथिवषयकअथिवषयकअथिवषयक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ::::    (Financial Powers) (Financial Powers) (Financial Powers) (Financial Powers)     
रा याचा संपूण कारभार रा यपाला या नावाने चालतो यामुळे रा यघटनेतील कलम 202 

नुसार रा यपलास आ थक अिधकार ा  झालेल ेआहते. रा यपाला या परवानगीने कायदमेंडळात 
धनिवयेक, वा षक अंदाजप क मांडल े जाते. िवधेयक मंजूर झा यास रा यपाल नाका  शकत 
नाही. रा यपाला या संमतीिशवाय अनुदान, पुरक अनुदान, िवि य तरतुदीचे कोणतेही बदल 
कायदमेंडळासमोर मांडल ेजाऊ शकत नाही. रा या या आकि मक िनधीवर रा यपालाचे िनमं ण 
असते. दु काळ, अितवृ ी, महापुर, भुकंप, रोगराई आदी नैस गक सकंटात मानवी व िव हानी 
हो◌ेते. या संकटाचा मुकाबला कर यासाठी रा यपा या या पुवपरवानगीने अनपेि त खचास 
मंजूरी व िनयमावली रा यापाल तयार करतात. 
4)4)4)4)    यायिवषयकयायिवषयकयायिवषयकयायिवषयक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    : (Judicial Powers) : (Judicial Powers) : (Judicial Powers) : (Judicial Powers)     

उ  यायालया या मु य यायिधशाची नेमणूक करतांना मु यमं ी व मं ीमंडळाचा स ला 
घेऊन रा पतीला स ला दणेे, यायधीशांना पद हण संगी शपथ दणेे, रा यातील िज हा व स  
यालयातील यायधीशां या नेमणूका, बद या करतांना उ  यायालयाचा स ला घेणे. तसेच कलम 

161 नुसार रा या या अिधकारा तं ात एखा ा स िश ण झाली अस यास िश ा माफ 
करणे, कमी करणे थोड यात दया राख याचा अिधकार रा यपालाचा आह.े  
विववकेाधीनविववकेाधीनविववकेाधीनविववकेाधीन    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    : (Discretonary Powers) : (Discretonary Powers) : (Discretonary Powers) : (Discretonary Powers)     

कलम 163-1 नुसार रा यघटनेतील तरतुदीनुसार विववेकाधीन अिधकार े ातील काय 
वगळता इतर कायाबाबत मु यमं ी व मं ीप रषद रा यपालास स ला दतेे, मदत करते. 

मु यमं ी व मं ीप रषदचेा स ला न घेता रा यातील प रि थती ल ात घेऊन रा यपाल 
विववेकाधीन अिधकाराचा वापर करतो. यात मु यमं याची नेमणूक करणे, कायदा व सु व थचेा 

अहवाल मागवणे व रा पतीला पाठवणे, रा पती राजवटीत (कलम 356)रा यशासन व 
शासनासंबधी िनणय घेणे, संघटना िहताशी संबंधीत िवधेयके संमती न दतेा रा पती या 

संमतीसाठी रोखून ठेवणे व अस ेिवधेयके रा पतीकड ेसंमतीसाठी पाठवाचे क  नाही याचा िनणय 
घेणे, असाधारण प रि थतीत िवधानसभा िवसज त कर याचा िनणय घेणे,  कलम 167 (क) 
नुसार एखा ा मं याचा िनणय आवड यास मं ीमंडळ बैठक त िनणयासाठी ठेव याचे 
मु यमं याला सांगतो, रा यशासना या शासन व शासनासंबंधी कायाची कोणतीही मािहती 
मु यमं याकडून मागव या विववेकाधीन अिधकार रा यपालास अस याचे दसते.  तसेच 
रा पतीला पाि क अहवाल पाठवणे, रा यशासन घटनेनुसार चालत नसेल तर तसा अहवाल 
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रा पतीला पाठवू शकतात. रा पती 356 कलमाने रा पती राजवटीची घोषणा क  शकतात. 
आणीबाणी या काळात रा यपालास अनेक अिधकार ा  होतात. अशावेळी तो वा तव मुख बनू 
शकतो, ादिेशक वैधािनक िवकास महामंडळावर िनयं ण ठेवणे, िविवध आयोग सिम याचे 
अहवाल कायदमेंडळ, मं ीमंडळाकड े पाठवणे, रा यातील िव ापीठा या कामकाजावर िनयं ण 
ठेवणे तसेच लोक ितिनधी ाचार ितबंधक काय ाने मु यमं ी कवा इतर मं यािव द 

ाचाराचा खटला दाखल कर याची परवानगी दणेे कवा नाकारणे आदी. 
5)5)5)5)    इतरइतरइतरइतर    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    : (other Powers) : (other Powers) : (other Powers) : (other Powers)     

याम ये शासना या जमा-खचावर िनयं ण ठेवणे. रा यातील कत वान चा, परदशेी 
पा याचा स कार करणे, पुरसकाराचे िवतरण करणे, वजारोहण करणे, मानवंदना ि वकारणे, 
रा या या जमा खचाचा महालेखापालाकडून आलेला अहवाल ि वकारणे आिण कायदमेंडळीसमोर 
ठेवणे. आसाम, नागालड पुव र व अ य रा यातील व य, भट या जाती े ां या सम या 
सोडव यासाठीचे काय करणे. इ. 
6)6)6)6)    रा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचे    थानथानथानथान    वववव    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    : (Position and Rol: (Position and Rol: (Position and Rol: (Position and Role)e)e)e)    

भारताने क माणेच रा यात संसदीय लोकशाहीचा ि वकार केललेा आह.े क ात रा पती 
या माणे रा यात रा यपाल ह ेघटना मक मुख, नाममा  असतात व वा तव मुख मु यमं ी व 

मं ीमंडळ असते. यामुळे रा यपाल ह ेसोनेरी पज यातील प ी अस े ीमती सरोिजनी नायडू यांनी 
हटल ेआह.े साम य आिण िववेक यांचे बळावर रा यपालाचे काय कर याचा अिधकार भारतीय 

संिवधानाने दलेला नाही तर केवळ संिवधान मुख हणून रा यात पद िनमाण केलेल े आह.े 
रा यपालाची श  मया दत नाममा  अस याने याची ि थती आभुषणावत झाली आह.े 
वतमानकाळात रा यपाल मं ीप रषदे या स यािशवाय कोणतेही काय क  शकत नाही असा 
िनणय कोलक या या यायालयाने सुशीलकुमार बोस िव द प.बंगाला या मु य सिचवा या 
खट यात दला. सांसदीय प तीमुळे रा यपाला मं ीमंडळा या िवरोधात िनणय घेता येत नाही. 
परंतु िनणय घे याचे ठरवल,े िवधानसभा भंग केली तर याचे पडसाद दशेा या ससंदते उमटतात. 
रा पती दशेाचा घटना मक मुख असतो. यांना जाब ावा लागतो. घटकरा या या अयश वी 
रा यकारभारासाठी महािभयोग हणून रा पतीला पद  क  शकतात. पयायाने रा यपाल 
आपोआप पद युत होऊ शकतो. यामुळे रा यात मं ीमंडळा या िवरोधात जाणार नाही. 1935 
या भारत शासन काय ाने राजयपालाला साम य व िववेक यांचे बळावर रा यपालाचा काय 
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कर याचा अिधकार घटनेने काढून घेतला आह.े रा यघटनेने रा यपालाचे पद केवळ संिवधान मुख 
हणून िनमाण केल ेआह.े ही झाली रा यपालाबाबतची पिहली बाजू. 

 रा यपाला थानाची दसुरी बाजू हणजे रा यपाल पद अितशय मह वाचे आह.े रा यात 
घटकरा याचा कायकारी मुख हणून रा यकारभारावर िनमं ण ठेवतो. रा यात शांतता, 
सु व था, ि थर शासन दे याची जबाबदारी पार पाडतो. रा यपाल रा पती व क ाचे ितिनधी 
असतात. प ातंर, जातीय तणाव, ब मत कोणालाही नसणे, अशा असाधारण प रि थतीत 
रा यपाल तट थ रा  शकत नाही. वत: या मज माणे, िववेकाने िनणय होऊन गु  अहवाल 
रा पतीला कळवतो. 356 कलमाचा वापर कर याची िशफारस करतेा. रा यपाल घटना मक 
जबाबदारी पार पाडत असताना िविश  संगी िवशेष अिधकाराचा वापर करतो. संघटन चातुय, 
वत:चे कौश य, राजक य अनुभव यां या आधारे प रि थतीतून माग काढतो.  

रा यपाल मु यमं याची नेमणूक, मं ीसभेची नेमणूक करतो, कायद े मंडळाचे अिधवेशन 
बोलावणे, समा  करणे, िवधानसभा भंग करणे, यािवषयी विववेकाचा वापर क न भूिमका  पार 
पाडतो. 1967 पयत क  व रा यात क ेस या एकाच प ाची स ा अस याने रा यपालाला मह व 
न हते परंतू 1967 नंतर अनेक रा यात बगर क ेसी सरकारे स ेवर आ यामुळे थमच रा यपाल 
पदाला मह व ा  झाले. इकबाल नरेन यांनी हट या माणे क ातील क ेस शासनाने 
घटकरा यातील बगर क ेसी सरकारे पाड यासाठी 356 ा  कलमाचा रा यपाल पदामाफत 
दु पयोग केला. प रणाम व प नंतर या काळात िवरोधी प ाची रा य सरकारे पाड याचा 
पायंडा पडला. भारतातील राजकारण, क - रा य संबंध रा यपाल पदाशी िनगडीत झाले.  

क ात एका व रा यात दसु या िवरोधी प ाची स ा असणा या शासनास रा यपालास 
मह वाचे िवशेषािधकार, विववेक  व:मज ने काय कर याचे अिधकार अस याने याची भूिमका 
वा तव शासनाची असते. यामुळे वा तव ि थतीचा अ यास के यास रा यपाल केवळ रबरी िश ा 
नस याचे दसून येते. परंतू रा यपालाची नेमणूक रा पती करतो, रा पतीची मज  असेपयत 
रा यपाल पदावर राहतो. क  सरकारम ये स ा बदल झाला क  रा यपाल बदलेल े जातात. 
याव न भारतीय राजकारणात प ीय राजकारणातून रा यपालाचे पद कायकारी असते. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::    
 रा यपालाबाबत िविवध सिम यानी या िशफाराशी के या यात रा यपाल हा एखा ा 

े ातील े  व नामवंत असावा, रा याबाहरेचा असावा, राजकराणापासून अिल , पाच वष 
कायकाळाची हमी असावी. िन:प  असावा, दसु यादा रा यपाल-उपरा पती-रा पती पदावर 
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नेमणूक करावी, अ य पदावर नेमणूक क  नये, रा यपाल रा पतीचा एंजट नसून ितिनधीअसतो, 
रा याचा मुख हणून संवैधािनक काय व भिूमका पार पाडतो रा य शासन व रा यपालात 
सम वय असणे आव यक आह.े रा यघटने या मसुदा सिमतीचे सद य ी अ लादी कृ ण वामी 
यांनी हटल,े रा यपाल पदी िनयु  होणारी  घटक रा या या प रि थतीची जाणीव 
असणारी, िन ववाद यो यता, चा र य संप , िति त, िन:प ्◌ा, अिल , मं ीमंडळाचा िम  व 
म य थ असावी. मं ीमंडळाला स ला दणेारी, तणावपूण प रि थतीतून माग काढणारी 
रा यकारभार सुरिळत चालव यास मागदशन करणारी असावी. तर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
यांनी रा यपालांची िनयु  ही चा र य, िश ण, सावजिनक िजवनातील थान या िनकषावर 
हावी हटल.े तसेच रा यपाल पद अलंकारा मक कवा आभुषणावत वाटत असल े तरी िविश  

प रि थतीत याला अमयादा अिधकार ा  होतात. अशावेळी रा िहताची जाणीव ठेऊन 
िवशेषािधकार व िववेकािधन अिधकारचा वापर कर याची मता असणारी  रा यपालपदी 
अस यास भारतीय संिवधानाची उ ेश सा य होतील थोड यात रा यपाल नाममा  मुख असला 
तरी िविश  प रि थतीत तो वा तव मुख, रा याचा सवसवा असतो. नविन मत राजक य 
गंुतागुतीत रा यापाल पद नवीन भूिमका घेऊन पुढे आले आह.े संिवधनाचा रखवालदार, घटक 
रा यात संघाबरोबर जोडून भारता या रा ीय ऐ य व अखंडतेचे उ  ा ीसाठी संसदीय 
लोकशाहीत रा यपाल पदाला अन य साधारण मह व ा  झाले आह.े 
भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    वतमानवतमानवतमानवतमान    रा यपालरा यपालरा यपालरा यपाल    ((((भारतातभारतातभारतातभारतात    28 28 28 28 घटकरा येघटकरा येघटकरा येघटकरा ये    9 9 9 9 क शािसतक शािसतक शािसतक शािसत    दशेदशेदशेदशे    आहतेआहतेआहतेआहते.).).).)    

1) बी.डी. िम ा   - अ णाचल दशे 
2) जगदीश मुखी   - आसाम 
3) िव वभूषण ह रचंदन  - आं दशे 
4) आन दीबेन पटेल   - उ र दशे 
5) ग्◌ा◌ुरमीत सह   - उ राखंउ 
6) ग्◌ाणेश लाल   - ओ रसा 
7) थावरचंद गहलोत   - कनाटक 
8) आ रफ मोहमद खान  - केरळ 
9) आचाय दवे त   - गुजीरत 
10) पी.एस. ीधरन िप लई - गोवा 
11) अनुसइया उइके  - छ ीसगढ़ 
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12) रमेश बैस   - झारख ड 
13) रिव  नारायण रिव  - तािमळनाडू 
14) तिमलसाई सुंदरराजन - तेलगंना 
15) जगदीश मुखी   - नागालड 
16) बनवारीलाल पुरोिहत  - पंजाब 
17) जगदीप धनखड्  - प.बंगाल 
18) फागू चौहान   - िबहार 
19) ला गणेशन   - मिणपूर 
20) मंगूभाई छगनभाई पटेल - म य दशे 
21) भगत सह को यारी  - महारा  
22) कथममपित ह रबाबू  - िमजोराम 
23) स यपाल मिलक  - मेघालय 
24) कलराज िम    - रा य थान 
25) गंगा साद   - िस म 
26) बंडा  द ा य   - ह रयाणा 
27) राजदर् िव वनाथ अलकर - िहमाचल दशे 
28) स यदवे नारायण आय - ि पुरा 

सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    ::::    
1) ा.के.आर.बंग - महारा  शासन व राजकारण, िव ा बु स पि लशस, औरंगाबाद, द.ुआ.2013. 
2) डॉ.वा.भा.पाटील - भारतीय रा यघटना (भाग - 1) शांत पि लकेश स, जळगांव, .आ.जून-2012. 
3) डॉ.अशोक ही.जैन - महारा ाचे शासन आिण राजकारण, सेठ पि लशेस, ा.िल.मंुबई, .आ, ऑ टो-1998. 
4) दीप गायकवाड (संपादक/ काशक) - भारताचे संिवधान िश पकार डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर, दी ाभूमी संदेश 

समता काशन, नागपुर, अठरावी आवृ ी- 14 ऑ टोबर 2012. 
5) डॉ.बी.वाय.कुलकण  - भारतीय संिवधान शासन व राजक क या ए युकेशनल पि लशस ऍड िडि युटस, 

औरंगपुरा, औरंगाबाद .आ.2013. 
6) सतीश चं ा - म ययुगीन भारत 2001-02. 
7) लाईक अहमद - मुगलकालीन भारत 2009. 
8) https//en.m.wikipedia.org. 
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क ----रा य संबंधातील वाढता तणाव एक िव ेषण    
 

ा. डॉ. द ा मा. कंुचेलवाड 
नागनाथ महािव ालय, ढा नागनाथ, तथा,सद य्   रा यशा  अ यास मंडळ, वारातीम, िव ापीठ,नांदडे 
तावना:    

भारतीय रा यघटनेने सघंरा या मक शासन प दतीचा ि वकार केला आह.े घटनेतील कलम 
1 म ये भारत हा रा यांचा संघटन असले (Union of State) असा श द वापरला आह.े अशा 

व थेत क ाचे  आिण रा याचे अशी दोन सरकार असतात. घटने दारे  यांचे काय े   िवभागून 
दलेले असते. परंतू शासनाची वाटचाल करतांना क  व रा यसरकार  यां याम ये सम वय  असणे 

आव यक असते. यासाठी दशेाम ये एकता, अखंडता टकून राह यासाठी  रा यापे ा क ाला झुकते 
माप दे यात आले आहते. पुढे क -रा य  संबंध तणावाचे होत गेले. भारतातून फूटून िनघ याची 
भाषा काही रा ये करतात.  ही मंडळी  पं.नेह ं या 22 जाने-1947 या भाषणाकड े बोट 
दाखवीतात आिण रा यांना अिधक वायत ा दे याची मागणी करतात. 

भारताला वातं य  िमळतांना ि टशां या सा ा याखाली 565 सं थाने अि त वात  होती. 
यांना आपले वायत व (Autonomous) हवे होते. सघंरा य  िन मती या दोन कृ ी असतात. 
क ाकष  आिण 2. िवक ा मक या वृ ीपैक  भारताने  िवके ा मक वृ ीचा ि वकार केला आह.े 
यात िनमाण  झाले या  सघंरा यात  मुळ दशे सोडून इतर वतं  दशे  सािमल होत नाहीत. 
दशेांतगत पूव ची सं थाने सािमल असतात.  भारतातील पूवइितहास ल ात घेता, येथील भािषक, 
धा मक, सां कृितक, भौगोिलक िविवधता ल ात घेऊन एकसंघ भारता या वाटचालीसाठी सश  
क सरकारची िन मती कर यात आली. परंतू भारतीय वातं यानंतर राजक य स ाधारी प ाने 
आपल े वच व सतत असावे या भूिमकेतून घटक रा यांतील िवरोधी प ांचे सरकार अि थर  
कर यासाठी हतूे काँ ेस आिण भाजपा सरकारनी याचा अवलंबला आह.े याचा दरुगामी प रणाम 
राजक य अि थरता आिण घटकरा यां या शासान शासनावर िवप रत प रणाम झा याचे दसनू 
येते. वातं यानंतर 2021 पयत जवळपास 122 वेळा आिणबाणी जािहर केली आह.े या 
अि थरते या वातावरणात जनतेचा िवकास मा  खुंट यास ह ेएक कारण ठरत आह ेआिण काही 
घटकरा यांनी फुटून िनघ याचा भाषा पण बोलली आह.े हणून या कृतीवर आळा घाल यासाठी 
भारतीय संिवधाना माणे आ थक, कायदिेवषयक, शास कय पात यावर सम वय ठेवत वाटचाल 
करणे अग याचे आह.े 
अ ययनाची उ :े-    

1. क  रा य संबंधातील सवैधािनक तरतुद चे अ यययन करणे. 
2. क  रा यातील वहारीक बाब वर चचा करणे. 
3. क -रा य संबंधातील तणावां या कारणांचा वेध घेणे. 
4. क  रा यां या तणावामुळे राजक य  अि थरतेची न द घेणे. 
5. क  रा य संबंधा या सम वयवादी धोरण हो यास उपाय सुचवणे. 
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अ ययनाची गिृहतके अ ययनाची गिृहतके अ ययनाची गिृहतके अ ययनाची गिृहतके ::::----    
1. क  रा य संबंधा या तरतुदी संिवधानात आहते. 
2. शासक य आ थक  आिण कायदिेवषयक े ात क ाला झुकते माप आह.े 
3.घटक रा यात िवरोधी प ांचे सरकार असेल तर संबंध तणावपूण झाल ेआहते. 
4.रा यपाल क सरकार या इशा यावर काय करतात हणून संबंध तणावूपण होत आहते. 

कककक ----रा य सबंधंाच े व परा य सबंधंाच े व परा य सबंधंाच े व परा य सबंधंाच े व प::::    
1. कायदिेवषयक संबंध:- 

क  आिण रा यसरकारे यां यातील कायदिेवषयक  संबंधाची चचा  रा यघटने या 11 ा 
भागात केली आह.े कलम 245 ते 255 म ये 7 ा अनुसूचीत  कायदिेवषयक संबंधातील तीन सूची 
1. क सूची, 2. रा यसचूी, 3. समवत  सूची द या आहते. वरील माणे  कायदकेर याचे अिधकार 
िवभागून दले समवत  सूचीत दो ही  सरकारला कायद े कर याचा अिधकार दला आह.े परंतू 
दोघांत संघष  िनमाण झाला तर क  सरकारचा कायदा े  ठरतो. तसेच कलम 248 म ये नमूद 
केले क , काही िविव  वेळी कायद ेकर याचा अिधकार फ   ससंंदकेड ेअसले आिण असाधारण 
ि थतीत क रा य सूिचतील िवषयावर सु दा कायदा क  शकतो. 

1. कलम 249 नुसार जर रा यसभेने रा यसूचीतील एखा ा िवषयावर  काय ा कर याचा 
ताव पास के यास आिण तो रा िहताचा असले तर 

2. कलम 250 नुसार जर दशेावर रा ीय  संकट आले तर अशावेळी संसद रा यसूचीतील 
िवषयावर  कायदा क  शकते. 

3. कलम 352 नुसार रा या या सहमतीने क ससरकार कायदा रा यसचूीतील िवषयावर 
कायदा क  शकेल. 

4. कलम 353 नुसार आंतररा ीय तह-करार यांना लागू कर यासाठी  
5. रा पती राजवट लागू असेल त हा क  सरकार रा यसूचीतील िवषयावर कायदा करेल. 

 याव न कायदिेवषयक बाबतीत क सरकार वरचढ झाल ेआह.े 
2. शासक य संबंध:    

रा य घटने या 11 ा भागात कलम 256 ते 263 नुसार क  आिण रा य सरकारचे 
शासक य संबंधावर चचा आह.े क  सरकारचे काय े  सपूंण भारतात तर रा य सरकारचे काय 

केवळ घटकरा यापूरते मयादीत असेल. येक रा याची शासक य स ा नेमी क  शासना या 
सम वयाने चालवावी. रा या या कायकारी स ेमुळे क ाची स ा मयादीत होणार नाही याची 

व था आह.े संबंध घटक रा यात थीर स ा ठेव यासाठी रा पतीचा ितिनधी रा यपाल 
असतो. यामूळै क ाचे वच व आहचे. 
4. आ थक सबंधंआ थक सबंधंआ थक सबंधंआ थक सबंधं::::  

संिवधाना या कलम 368 ते 293 म ये क -रा य सरकारचे आ थक संबंधाची तरतुद आह.े 
यानुसार क सूची, रा यसूची आिण समवत  सूची तयार कर यात आली. समवत  सूचीत संसद 
आिण रा य िवधीमंडळांना समान अिधकार िमळाले आहते. 

1. 275 नुसार िव  आयोगाची मा यता िमळा यानंतर संसदलेा ज हा गरज पडले त हा 
रा य सरकारांना अनुदान दे याचा अिधकार दला आह.े 
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2. कलम 280 नुसार क  आिण रा यात कर व थानेसाठी आिण िवतरणासाठी िव  
आयोगाची िनम ती केली आह.े असे असल े तरी  क ाने रा यांवर नेहमीच आपला दबाव ठेवत 
वाटचाल केली. सवात मह वाचे  हणजे क ात एक आिण घटक रा यात िवरोधी प ाचे सरकार 
असेल तर नेहमीच क ाने  क डी केली आह.े क  रा यात सम वय रहावा यासाठी  या आयोगाची 
मह वाची भूमीका आह.े 

िव  आयोग घटना मक सं था असली तरी यांनी केले या सव िशफारशी रा पती, ससंद 
यां यावर बंधनकारक नाहीत. चौ या िव  आयोगाचे अ य  डॉ.बी. ही. राजम ार यांनी हटल े
क , िव  आयोग घटना मक सं था आह.े यामूळे असाधारण ि थती सोडली तर इरत वेळेला  
यां या िशफारशी क ाने  संसदनेे ि वकारा ात तसेच एम. ही. पायली यांनी हटल े क , क  

रा यांना आ थक े ात सम वयाची भूमीका घे यास लावणारे तृतीय डोळा आह.े पिह या िव ्   
आयोगाचे अ य  के.सी. िनयोगी होते. 

क  रा य आ थक संबंधात  सम वय राख यासाठी िव  आयोगाची भूमीका मह वाची 
आह.े 

क  रा य सबंधंातील िवतु  ये याची कारण ेक  रा य सबंधंातील िवतु  ये याची कारण ेक  रा य सबंधंातील िवतु  ये याची कारण ेक  रा य सबंधंातील िवतु  ये याची कारण े::::    
क  रा य वाढता तणाव कमी कर यासाठी अ यासगटाची  थापना कर यात आली. या 

अ यासगटाने 1972 म ये क  रा यसंबंधात िवतु  ये यास खालील बाबी कारणीभूत आहते. 
1. कलम 249,250, 252, 254,312,356 आिण 362 ही आहते. 
2. रा पतीचे रा या ती प पाती भूमीका असते ते प ीय दबावाखाली काम करतात. 
3. रा यपाल रा पतीचा (क ाचा) ितिनधी हणून काम करतो या या कामात थािनक  

जनतेचे ापे ा क ीय नेतृ वाची  मज  सांभाळ यात ते अिधक मह व दतेात. उदा. 
भगत सह कोशारी यांचे वतन आिण कायाचा उ लेख करता येईल. 

4. िनयोजन मंडळात रा याचा एकही ितिनधी  नस यामूळे  थािनक रा याचे  आिण 
सम या कायम राहतात. 

5. मु यं ती िनवडी वेळी या घटकरा या या साव ीक िनवडणूकांत ब मतवा या प ा या 
ने यास िनवाचीत सद यांमधून नेमणुक हायला पािहजे मा   य ात प ा या क ीय 
पातळीव न िनवड लादली जाते ह ेदखेील कारण ठरते. 

6. िनवडणूक त पराभूत झाले या कवा एखा ा ने यांची  सोय कर यासाठी यांना एखादया 
रा याचे रा यपाल पद बहाल केल ेजाते. 

7. राजक य वच व िस द कर यासाठी क ाची  धडपड  चाल ू असते. पु कळदा क ीय राखीव 
पोिलसदल, िसमा सुर ादल, इ यं णेचा वापर करत घटक रा यां या पूव परवानगीिशवाय िह 
दले रा यात पाठवून ह त ेप केला जाते. 

8. क ीय संवेधानीक सं थांचा वाथ  हतूेने वापर केला जातो.  
उदा. अंमलबजावणी सचंालनालय (ED), उ ेजक अंमली पदाथ िनयं ण सं था (NCB) या 
सार या सं थे दारे घटकरा यातील ने यांवर धाडी टाकून यांना ास दला जातो िह 
उदाहरणे अलीकडील काळात पहावयास िमळतात. 
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9. क ात एका प ाचे आिण घटक रा यात िवरोधी प ांचे सरकार असले तर ह ेसंबंध अिधक 
ली  होतात. उदा. स या द लीतील आम आदमी सरकार, महारा ातील तीन प ाचे 

सरकार, प.बंगालमधील तृणमलू काँ सेचे सरकार, तामीळनाडूतील टॅलीन यां या 
नेतृ वाखलील सरकार यां या िवरोधात नेहमीच भाजपा नेतृ व कुरघोडी या य ात 
अस याचे दसून येते. 

क  रा य संबंध सुधारणेसाठी उपाय:    
भारत हा िविवध जाती, धम, पंथ, वण आिण भौगोिलकदृ ा िवषमतेत िवभागाललेा दशे 

आह.े भारता या इितहास िवषमतेने आिण ितकूल माणिसकतेत भरललेा आह.े हा दशे 
ि टीशां या जोखडाखाली जवळपास 150 वषा गुलामीत होता. या दर याण भारतात 565 
सं थांिनकांनी  आपल ेरा य करत कायम आपला वच व ठेवलो ही िवभाजीत वृ ी ल ात घेऊन  
संिवधान क यानी संिवधानातील कलम एक म ये (India that is a Bharat shall be a union of 
State) रा यांचा संघ असेल िह भूमीका ि वकारली. परतु भारतातून ा घटकरा यांना फुटून बाहरे 
पडता येऊ नये  आिण हा दशे अखंड रहावा यासाठी संिवधान क याचा संदशे आिण भूमीका जपावी 
लागेल ती खालील माणे गृहीत ध न वाटचाल करावी. 
1. क ाने नेहमी घटकरा यांचे वातं  अबाधीत ठेवून वाटचाल करावी. 
2. आ थक बाबतीत नेहमी मोठा भाऊ या ना याने समान दृ ीने मदत करावी. 
3. घटक रा यात िवरोधी प ांची सरकार ब मता या आधार आली तरी लोकमताचा कौल मा य 

क न  यांना िवकासासाठी सेवा आिण सुिवधा ा ात. 
4. घटक रा या या रा यपाल नेमतांना तो प िवरहीत भमूीका असणारा िनवडावा आिण तो उ  

िश ीत असावा आिण सिंवधाना या चौकटीत काम करणारा असावा. 
5. क  आिण रा य कवा घटक रा यात िसमा, अथ क घटक, इ. व न वाद उ वत असतील तर 

एक अ यास सिमती गठीत क न व रत यां या िशफारश ची अंमलबजावणी  करावी.  
6. आय.ए.एस., आय.पी.एस., दजा या अिधका यांनी या- या िज ात काय ाने काम करावे 

जनता हा घटक क ीत मानून काम करावे. 
7. िमडीया हा लोकशाहीचा चौथा तंभ आह.े यांनी लोकां या भावना व भूमीका ल ात घेऊन 

यांचे  सरकारकड ेसतत मांडावेत ते क ा या वच वाला बळी पडू नये. 
8. घटक रा यांनी ही उठसूठ प दतीने क ा या धोरणांना िवरोध न करता दशेाचे सावभौम व 

आिण जनतेचे िहत साध यासाठी  भारतीय संिवधाना या त वाची पूणपणे अंमलबजावणी 
करावी. नेहमी अपयशाचे खापर क ा या धोरणावर फोडू नये. 

सारांश:    
क  रा य संबंधाचा मु ा भारतात 1967 पासून कळीचा मु ा बनला आह.े क सरकार घटक 

रा यांवर वच व दाखव या या भानगडीमुळे नाहक िविवध सं थाचा वापर करत घटक रा यांची 
मु कटदाबी केली जाते. ह े भारतीय संिवधानीक मू यांना अनुस नही घटकरा यांनी ही क ाला 
मोठा भाऊ या ना याने यांचे मागदशक त वांचा उ लखे करावा. असेच न समजता दोघहेी आपल े
वच व िस द कर या या भानगडीत घटक रा याचा िवकास थांबतो. प रणामी लोकशाही व था 
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धो यात येते ह ेथांबव यासाठी  नाग रक, िमडीया, सव  यायालय व राजक य नेतृ वाने समंजस 
व समनवयवादी भूमीका घेत यास केवळ िवकासा मक राजकारण होऊन रा यांचे  िमटतील 
आिण भारतीय संिवधाना या चौकटीत रा न येक सं थांनी यो य भूमीका पार पाडावी तसेच 
येथे लोकशाहीची बीजे वृ द गत होतील याची द ता यावी. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ((((ReferenceReferenceReferenceReference):):):):    
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''''रा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंे    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    वववव    कायकायकायकाय    : : : : घटना मकघटना मकघटना मकघटना मक    तरतदूतरतदूतरतदूतरतदू''''  
 

डॉडॉडॉडॉ. . . . रजनीरजनीरजनीरजनी    अअअअ. . . . बोरोळेबोरोळेबोरोळेबोरोळे    
सहा यक ा यापक, रा यशा  िवभाग मुख, कमयोगी तुळशीराम पवार महािव ालय, हाडोळती, ता. अहमदपूर, िज. लातूर. 

 

भारत हा खंड ाय दशे असून क  आिण रा य यां या सम वयातून येथील राजक य, 
शासक य कारभार चालतो. क  आिण रा य यात दवुा असलेल ेघटना मक पद हणजे रा यपाल 

होय. भारतातील घटक रा याचा घटना मक मुख हणून रा यपालांची िनवड केली जाते. ग हनर 
या इं जी सं ेचा रा यपाल हा मराठी पयाय आह.े सामा यपणे दशेांतील घटक रा याचा मुख 
हणून रा यपालाचे पद अनेक दशेांत आढळते. ि टश काळात भारतातील ांितक कारभार 

ग हनरकड ेअस ेआिण सव दशेाचा घटना मक मुख हणून ग हनर जनरल अस.े पुढे वातं यानंतर 
भारतीय संिवधानानुसार दशेा या रा पत चा ितिनधी या ना याने रा यपालाने काम करावे अशी 
तरतूद कर यात आली. 'भारतीय शासन क  मु य िवशेषता यह ह ै क संघीय तथा रा य तरो पर 
एक कार क  शासन प ित क  व था क  गई ह|ै िजस कार संघीय सरकार क  कायकारी 
शि यां रा पती म िनिहत ह,ै उसी तरह रा य के तर पर रा यपाल मु य कायपालक के प म 
काय करता ह|ै'1 रा ीय तरावर जे मह व रा पतीला तेच मह व रा यात रा यपालांना आह.े 
घटना मक तरतुदीनुसार रा यात शांतता व सु व था टकवून ठेव यात रा यपाल य शील 
असतात. याकामी घटनेने रा यपालांना काही मह वाचे अिधकार दलेे आहते. पुढील माणे तुत 
लेखात रा यपालांचे अिधकार व काय आिण घटना मक तरतूद समजून घेऊ. 
त यत यत यत य    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन -  

तुत लखे िलिह यासाठी ामु याने दु यम ोतांचा आधार घेतला आह.े तसेच तुत लखे 
अ ावत हो यासाठी गरजेनुसार इंटरनेट वरील उपल ध मािहतीचा आधार घे यात आला आह.े 

मखुमखुमखुमखु    सं ासं ासं ासं ा -  
रा यपाल, घटना मक तरतूद, संवैधािनक पद,रा यपालांचे अिधकार व काय, रा यपालांची 

िनयु  या. 
गृिहतकेगृिहतकेगृिहतकेगृिहतके -  

1. रा यपाल ह ेरा यातील मह वाचे घटना मक पद आह.े 
2. दशेा या राजक य, शासक य कायात रा पत ना मदत करणे ह ेरा यपालांचे काय आह.े 
3. रा यपाल ह ेरा पत चे ितिनधी आहते. 
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4. रा य आिण क  यातील दवुा हणून रा यपाल मह वाचे आहते. 
5. रा यात घटना मक पेच संग िनमाण झा यास वा आणीबाणीची ि थती अस यास 

रा यपाल रा याचा कारभार वतःकड ेघेऊ शकतात. 
उउउउ  -  

1. रा य व क  यां यातील दवुा हणून रा यपालांचे काय व अिधकार अ यासणे. 
2. रा यपालां या अिधकार व कायामागील घटना मक तरतूद अ यासणे.  
3. रा यपालांची िनवड या, कायकाळ अ यासणे. 
4. रा यपालांचे घटना मक थान अ यासणे. 

िव षेणा मकिव षेणा मकिव षेणा मकिव षेणा मक    बाजूबाजूबाजूबाजू    ----        
वरील माणे शोध िनबंधाची ा ी िनि त क न पुढील माणे लेखन करता येईल. 

अअअअ) ) ) ) रा यपालरा यपालरा यपालरा यपाल    ----    घटना मकघटना मकघटना मकघटना मक    तरतदूतरतदूतरतदूतरतदू    ----        
रा यपाल ह े भारतीय राजक य, शासक य कायातील अ यंत मह वाचे पद आह,े ह े वर 

नमूद केल ेआह.े ह ेपद घटना मक अस यामुळे याचे मू य अिधक आह.े भारतीय घटनेतील कलम 
१५३ ते १६७ या अनु छेदांतून रा यपालांसंबंधी घटना मक तरतुदी सांिगत या आहते. क ीय 
मंि मंडळा या िशफारशीव न घटकरा या या रा यपालांची िनयु  रा पत कडून केली जाते. 
रा यपाल हा क शासन व घटकरा य यांना जोडणारा दवुा असून यां ारे भारतीय 
संघरा यामधील राजक य एका मीकरण साध यात येते. घटकरा याची सव कारची शासक य 
कारवाई रा यपालां या नावे कर यात येते. रा यपाल हा रा याचा मुख असतो. 

डॉ. यशवंत सुमंत यांनी हट या माणे, 'घटक रा याचा मुख या ना याने रा यपालाचे 
अिधकार ह े रा यापुरतेच मया दत आसतात. रा याचा घटना मक मुख या ना याने रा याचे 
मु यमं ी, इतर मं ी, रा या या लोकसेवा आयोगाचे सभासद इ याद ची िनयु  कर याचा 
अिधकार रा यपालांना आह.े तसेच घटक रा यातील कायदा व सु व था राखणे व ती प रि थती 
धो यात आली असता कवा घटना मक पेच संग िनमाण झा यांनतर वा घटना मक रा यशासन 
कोलमडून पडल े अस यास, घटने या ३५६ ा अनु छेदानुसार रा यपाल रा पत कड े
यांसबंधीचा अहवाल सादर करतात व याबाबत रा पत चे समाधान झाल,े तर रा पती या घटक 

रा यात रा पती राजवट आणू शकतात.'2 वरील माणे रा यपाल पदा या घटना मक तरतुदीचा 
सं ेपाने आढावा घेता येईल. 

रा यपाल हा रा यातील रा पत चा ितिनधी हणून काय करीत असला तरी या ित र  
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रा यातील िविधमंडळाची बैठक िनमंि त करणे अथवा तहकूब करणे, िवधान सभेत अँ लो-इंिडयन 
जमातीचा ितिनधी नस यास तो िनयु  करणे, िवधान प रषदतेील इतर एक-ष ांश सभासदांची 
िनयु  करणे, रा य िविधमंडळाचे कामकाज चाल ूनसताना वट कूम काढणे, िज हा यायाधीश व 
इतर नयायालयीन अिधका यांची िनयु  करणे, इ. मह वाचे अिधकार रा यपालांना असतात. 
सवसामा य प रि थतीम ये ह े सव अिधकार रा य मंि मंडळा या स यानुसारच रा यपालांना 
वापरता येतात; पण नविनवाचीत िवधानसभेत कोण याच राजक य प ास प  ब मत िस  होत 
नस यास अशा अपवादा मक  प रि थतीत रा यपालां या अिधकारांचे मह व खूपच वाढते. 
कोण याही पेच संगा या वेळी घटना मक तरतुद चा बारकाईने अ यास करणे ही रा यपालांची 
मह वाची जबाबदारी असते. 
1.1.1.1. रा यपालरा यपालरा यपालरा यपाल    :  :  :  :  िनयुिनयुिनयुिनयु     यायायाया    ----            

भारतीय घटनेनुसार रा यपालां या िनयु  संदभात काही मागदशक त व सांिगतली गेली 
आहते या त वांचे पालन क न रा यपालांची िनयु  केली जाते. भारतीय काय ानुसार 
रा यपाला या नेमणुक साठी पुढील पा ता असणे आव यक असते - 

1. रा यपालाची िनयु  रा पती दारे व रा पती या इ छेनुसार होते व तो रा पतीचा 
ितिनधी हणून संबंिधत घटकरा याचे काम पाहतो.  

2. ती  भारताचा नाग रक असावी. 
3. याने वयाची ३५ वष पूण केलेली असावीत. 
4. ती  रा यातील कवा क ातील कायदमेंडळा या कोण याही सभागृहाचे सभासद 

असता कामा नये. 
5. जर ती  कायदमेंडळा या कोण याही सभागृहाची सभासद असले तर ितने 

रा यपालपद हण के यानंतर या सभागृहातील सभासद वाचा राजीनामा दणेे बंधनकारक 
आह.े 

वरील माणे पा ता पूण करणा या सच रा पती कोण याही रा याचा रा यपाल हणून 
िनयु  क  शकतात. 
2. रा यपालाचंारा यपालाचंारा यपालाचंारा यपालाचंा    कायकालकायकालकायकालकायकाल    -  

भारतीय रा यघटने या आधीन पुढील माणे रा यपालांचा कायकाळ िनि त कर यात 
आला आह.े सवसाधारणपणे रा यपालाचा कायकाल ५ वषाचा असतो. असे असल ेतरी खालील 
कारणांमुळे यात बदल होऊ शकतो.   
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1. मुदतपूव तो राजीनामा दऊे शकतो.  
2. पाच वषाची मुदत संप यावर रा पती याची याच पदावर पु हा िनयु  क  शकतात.  
3. रा पतीची मज  असेपयत तो या पदावर रा  शकतो. 
4. पदावर असताना रा यपालांचा मृ यू झा यास ते पद र  होऊ शकते. 
5. काही अप रहाय प रि थतीत रा पती रा यपालास पदाव न दरू क  शकतात.3 

वरील माणे रा यपालां या कायकाळासंबंधी भारतीय घटनेत तरतुदी कर यात आ या 
आहते. रा यपाल ह े घटना मकदृ ा अ यंत मह वाचे पद अस यामळेु या या िनवडीबाबत 
गांभीयाने िवशेष काळजी घेणे आव यक असते. 
बबबब) ) ) ) रा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंे    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    वववव    कायकायकायकाय     -  

वर नमूद के या माणे रा यपाल हा रा पत चा रा यातील ितिनधी अस यामुळे 
रा यपालास भारतीय रा यघटनेने काही मह वाचे काय िनि त क न काही अिधकार बहाल केल े
आहते. रा यपाल रा याचा मुख अस यामुळे रा याचा सव कारभार या याच नावे चालतो. 
पुढील माणे रा यपालांचे काही मह वाचे अिधकार व काय समजून घेऊ. 
1.1.1.1. रा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंे    कायकारीकायकारीकायकारीकायकारी    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ----        

रा यपाल हा रा पत चा ितिनधी असला तरी रा याचा सव शासन वहार, शासक य 
कामकाज रा यपाला या नावाने चालतो. पुढील माणे रा यातील काही मह वा या पदावरील 
नेमणुका रा यपाल आप या मज ने करीत असतो. यात रा याचा महािधव ा, रा य िनवडणूक 
आयु , रा य लोकसेवा आयोग अ य  व इतर सद य, रा यां या सव िव ापीठाचे कुलगु  या 
मह वा या पदांचा समावेश होतो. रा यपाल वतः रा यातील सव िव ापीठांचे मुख, कुलपती 
असतात. यािशवाय रा यपाल मु यमं याकडून रा यशासना या कामकाजा या शासनाबाबत 
कोणतीही मािहती मागवू शकतात. तसेच िवधीिनयमाबाबत तरतुदीबाबत मािहतीची मागणी क  
शकतात. तसचे घटना मकदृ ा पुन वचार आव यक अस यास रा यपाल मु यमं याला एखा ा 
मं याने घेतललेा कोणताही िनणय पु हा मं ीमंडळासमोर िवचाराथ ठेव याबाबत भाग पाडू 
शकतात. थोड यात िश ण, याय, शासन अशा सव मह वा या िवभागातील कायकारी पदां या 
िनयु चे अिधकार रा यपालांकड ेआहते. 
2.2.2.2. रा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचेरा यपालाचे    िविधिवषयकिविधिवषयकिविधिवषयकिविधिवषयक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ----        

रा यपालांचे िविधिवषयक अिधकार मह वाचे आहते.  
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1. या रा या या िविधमंडळात  िवधानप रषद असेल ितथे सािह य, िव ान, कला, सहकार, 
सामािजक सेवा या े ातून १/६ सद यांची  नेमणूक रा यपाल क  शकतात. वरील 
मह वा या े ात काय केले या स माननीय या अनुभवाचा फायदा जेणेक न 
रा याला होईल.  

2. जर िवधानसभेचे अ य  व उपा य  तसेच िवधान प रषदचेे सभापती व उपसभापती या 
दोघांची पद े एकाचवेळी र  झाली तर रा यपाल संबंिधत सभागृहातील कोण याही 
सद याची अ य  कवा सभापती हणून नेमणूक क  शकतात.  

3. िवधीमंडळाचे अिधवेशन बोलावणे कवा तहकूब कर याचा अिधकार रा यपालांना आह.े  
4. रा यातील िवधानसभा मु यमं यां या स यानुसार ते बरखा त क  शकतात.  
5. अिभभाषण दे याचा अिधकार रा यपालांना आह.े  
6. रा यपाल एखा ा िवधेयकावर चचा कर याबाबत सभागृहाला िनरोप पाठवू शकतात. 

वरील माणे रा यपालां या िवधीिवषयक अिधकारांचे सं पेाने िववेचन करता येईल. 
3.3.3.3. रा यपालानंारा यपालानंारा यपालानंारा यपालानंा    वट कुमवट कुमवट कुमवट कुम    काढ याचाकाढ याचाकाढ याचाकाढ याचा    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ----        

वट कूम हा रा यपालां या अिधकारातील मह वाचा अिधकार आह.े घटना मक पेच संग 
नुरणेन झा यास रा यपाल वरील अिधकार वापरतात. िशवाय काही मह वा या संगी रा यपाल 
हा अिधकार वाप  शकतात.  

1. िनवडणूक आयोगाशी स लामसलत क न िवधीमंडळ सद या या अपा तेिवषयी रा यपाल 
िनणय घेऊ शकतात. 

2. एखाद े िवधेयक मंजूर क न घेणे वा परत पाठिव याचा कवा रा पती या मंजुरीसाठी 
राखीव ठेव याचा अिधकार रा यपालाला आह.े पण रा य िवधीमंडळाने ते िवधेयक परत 
सादर केल ेतर रा यपालाना यास समती दणेे भाग पडते. 

3. धनिवधेयक ह े िविधमंडळाकडून रा यपालांकड े सादर होणारे सवात मह वाचे िवधेयक 
आह.े रा यपाल धनिवधेयक िवधानसभेकड े पुन वचारासाठी पाठवू शकत नाहीत. मा  
यास समती दणेे वा  न दणेे हा रा यपालांचा अिधकार आह े. 

4. रा य िवधीमंडळाने संमत केलेल े धनिवधेयक रा यपालांनी रा पत या िवचाराथ राखून 
ठेव यास रा पती यास संमती दऊे शकतात कवा नाका  शकतात पण ते िवधेयक परत 
पाठवू शकत नाही. 
वरील माणे रा यपालां या वट कूम या अिधकाराचा सं ेपाने िवचार करता येईल. 
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4.4.4.4. रा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ----        
रा यपालांचे आ थक अिधकार मह वाचे आहते. याचा िवचार पुढील माणे क .  

1. रा याचे वा षक अंदाजप क रा यपालां या संमतीने िवधानसभेम ये मांडल ेजाते. 
2. धनिवधेयक केवळ रा यपालां या पूवपरवानगीने सभागृहासमोर सादर केल ेजाते. 
3. रा यपाल अनपेि त खच भागिव यासाठी  आप कालीन िनधीतून खच क  शकतो. नंतर 

हा खच िवधानसभे या संमतीने परत जमा करावा लागतो. 
4. पंचायत आिण नगरपािलकां या आ थक ि थतीचा आढावा घे यासाठी रा यपाल दर ५ 

वषानी िव  आयोगाची थापना करतात. 
5. रा यपालां या िशफारसीिशवाय अनुदानाची मागणी करता येत नाही. 

5.5.5.5. रा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंे    याियकयाियकयाियकयाियक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ----        
रा या या याय िवषयक े ातील मह वाचे िनणय रा यपालां या परवानगीिशवाय घेता 

येत नाहीत. रा यपालांचे एकूण याियक अिधकार पुढील माणे समजून घेऊ. 
1. रा यातील उ  यायालयातील यायािधशांची िनयु  करताना रा पती रा यपालाशी 

स लामसलत करतात. रा यपाल याबाबतीत आपल ेमत न दवू शकतात. 
2. कलम २३३ नुसार, रा यपाल उ  यायालया या स याने िज हा यायाधीशांची िनयु , 

बढती वा बदली क  शकतात. 
3. कलम २३४ नुसार, रा य उ  यायालय व रा य लोकसेवा आयोग यां या स यानुसार ते 

रा या या याियक सेवेम ये ची िनयु  क  शकतात. 
4. रा या या कायकारी अिधकारा या ा ीत येणा या काय ािव  अपराधाब ल एखा ा 

आरोपीला मा कर याचा अिधकार रा यपालांना आह.े 
5. रा यपालाना मृ युदडंास मा कर याचा अिधकार नाही. मा  मृ यूदडंाचा िश ादशे 

िनलंिबत, सूट दे याचा कवा तो सौ य कर याचा अिधकार रा यपालांना आह.े 
वरील माणे रा यपालांचे याियक अिधकार अ यासता येतील.  

6.6.6.6. रा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंेरा यपालाचंे    आणीबाणीिवषयकआणीबाणीिवषयकआणीबाणीिवषयकआणीबाणीिवषयक    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    ----        
रा यपालांचे आणीबाणी िवषयक अिधकार ह े अ यंत मह वाचे अिधकार आहते. ब याच 

रा यात, बरेचदा प  ब मत न िमळा यास, क  व रा य यात सम वय न रािह यास तसेच 
आप कालीन प रि थतीत आणीबाणी जाहीर कर याचा अिधकार रा यपाल घेऊ शकतात. 
पुढील माणे याचा िवचार क . 
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1. कलम ३५६ नुसार संबंिधत रा याम ये रा पती राजवट लाव याबाबत रा पत ना 
रा यपाल िशफारस क  शकतात. 

2. रा पती राजवटीदर यान रा यपाल यां याकड ेसव कायकारी अिधकारांचे क ीकरण होते. 
3. कलम ३५६ बाबत रा यपालांना ापक अिधकार असल े तरी रा पत या 

आणीबाणीिवषयक अिधकार माणे रा यपालाचे आणीबाणीिवषयक अिधकार फारच 
मया दत आहते. 

वरील माणे रा यपालां या आणीबाणी िवषयक अिधकारांचा सं ेपाने िवचार करता येईल. 
7. 7. 7. 7. रा यरा यरा यरा यपालाचंेपालाचंेपालाचंेपालाचंे    विववकेािधकारविववकेािधकारविववकेािधकारविववकेािधकार    ----        

विववेकाचा सुयो य वापर ह े तुत अिधकारात अिभ ेत आह.े काही संगी काय ापे ा 
ा  प रि थती िवचारात घेऊन रा यपालांना िनणय यावे लागतात. पुढील माणे रा यपालां या 
विववेकािधकारांचा सं ेपाने िवचार क . 

1. घटने या कलम १६३ (१) नुसार रा यपालास काही विववेकाने करावयाची काम े
सोपव यात आली आहते. याबाबत मंि मंडळाचा स ला घेणे बंधनकारक नाही. मा  अशी 
तरतूद रा पत साठी नाही. 

2. कलम 200 नुसार रा य िवधीमंडळाने पा रत केलेल ेएखाद ेिवधेयक रा पत या िवचाराथ 
राखीव ठेव याचा अिधकार रा यपालांना आह.े 

3. कलम 356 नुसार घटक रा यात घटना मक यं णा मोडकळीस आली अस याचा अहवाल 
रा पत कड ेसुपूद क न रा पती राजवटीची िशफारस कर याचा अिधकार रा यपालांना 
आह.े 

4. शेजार या क शािसत दशेाचा शासक हणून काय करताना रा यपालास मंि मंडळाचा 
स ला न घेता वतं पणे काय कर याचा अिधकार आह.े 
वरील माणे रा यपालां या अिधकार व कायाचा िवचार करता येईल.4 रा यपाल ह े

घटना मक पद असून रा य व क  यां यातील दवुा आह.े रा यपाल रा पत चा रा यातील 
ितिनधी हणून काय करत असताना याला काही मह वाचे अिधकार घटनेने दल ेआहते. 

िन कषिन कषिन कषिन कष -  
'रा यपालाचे रा यासंबंधीचे कायकारी अिधकार रा यपालाकड े असतील आिण तो 

य पणे कवा दु यम अिधका या या ारा रा यघटनेनुसार ते वापरतील असं कलम 154 सांगतं. 
याचबरोबर िववेकािधकरातील कामे वगळता रा यपालाची कामे कर यासाठी, याला स ला 
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दे यासाठी मु यमं या या नेतृ वाखाली मंि मंडळ असेल असं कलम 163 सांगतं आिण 164 कलम 
मंि मंडळ संयु र या रा य िवधानसभेला उ रदायी असले या तीन कलमानुसार रा यपालाचं 
थान व या अनुषंगाने ठरिवता  येतात.'5 भारताम ये रा यपालाची भूिमका काही वेळा संशया या 

भोव यात सापडललेी आह.े यामुळे स ाधारी प  कवा िवरोधी प  रा यपालां या भूिमकेवर 
आ ेप घेताना दसतात. महारा ाम ये रा यपालां या भूिमकेवर स ाधारी प ांनी अनेक वेळा  
िच ह उभ ेकेलेल ेआहते. सावि क िनवडणुका नंतर कोण या प ाला सरकार थापनेसाठी पाचारण 
करायचं, िवधान प रषदवेरील आमदारां या िनयु या अशा संदभात काही  िनमाण झालले े
होते. एकूणच क ातील सरकार वेग वेग या रा यातील रा यपालांची िनयु  करत असते आिण 
याचा काही प रणाम रा यपालां या रा यपाला या िववेकानुसार करावया या भूिमकेवर होताना 
दसतो. यामुळेच अनेक वेळा ग धळाची प रि थती िनमाण होते. अिधकार व कायाची घटना मक 

तरतूद वरील माणे अ यास यानंतर हाती आलले ेिन कष पुढील माणे न दवता येतील. 
1. रा यपाल हा रा यातील रा पत चा ितिनधी हणून रा यात काय करत असतो. 
2. रा यातील सवच शासक य, राजक य काम रा यपालां या नावेच चालत असतात. 
3. रा यातील शांतता, सु व था टकिव याची कायदशेीर जबाबदारी रा यपालां या 

अिधकार े ाचा भाग आह.े 
4. रा यात िनमाण होणारे घटना मक पेच संग सोडिव याची जबाबदारी रा यपालांवर 

असते. 
5. सदसि वेबु ीचा सुयो य वापर हा रा यपालां या अिधकार े ातील मह वाचा अिधकार 

आह.े काय ा या पलीकड ेएक  हणून काही संगात रा यपाल मह वाचे िनणय घऊे 
शकतात. 

6. आणीबाणी वा आप कालीन ि थतीत रा यपाल रा याची सव सू  े आप या हाती घेऊ 
शकतात वा रा पती राजवट लाव याबाबत रा पत ना िशफारस क  शकतात. 

7. मानवीय दृ ीने एखा ाची िश ा कमी करणे वा सौ य कर याचा अिधकार रा यपाल घेऊ 
शकतात. 

' येक संिवधान, उस देश के आदश , उ े यो एवं मू यो का दपण होता ह ै| संवैधािनक िविध 
दशे क  सव  िवधी होता ह ैतथा सभी अ य िविधयान इसी पर आधा रत होती ह|ै संिवधान एक 
जड द तावेज नह  होता, ब क  यह िनरंतर पनपता रहता ह|ै वष  स ेचली आ रही परंपराए भी 
दशे के शासन म मह वपूण भूिमका अदा करता ह|ै'6 भारतीय संिवधान आप या दशेा या 
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शासक य, राजक य, याय, सु व थेचा आरसा आह.े यात रा यपाल यां या अिधकार, काय, 
िनवड या, कायकाळ तसेच घटना मक तरतुद ची मािहती दली आह.े थोड यात रा यपाल ह े
पद कदर् आिण रा य यातील दवुा आह.े वा तवात काही िनणया या बाबतीत रा यपालांचे 
अिधकार े  मया दत असल ेतरी यांचे मह व कमी होत नाही. रा यातील कायदा व सु व था 
टकिव यासाठी रा यपाल कायदशेीर जबाबदार आहते. रा या या शासक य, राजक य े ातील 

कोण याही िनणयाची जबाबदारी रा यपालांवर असते. बरेचदा रा यातील िव मान सरकार या 
िवरोधात जाऊन रा यपाल काय ाचे र ण करतात. याच माणे क  आिण रा यात िनमाण 
झाले या िवसंवादात रा यपाल समेट घडवून आण या या दृ ीने मह वाची भूिमका बजावू 
शकतात. आज रा यपाल हा रबरी िश ा आह ेअसा गैरसमज ढ असला तरी रा यपालांचे मह व 
कमी होत नाही, ह ेल ात घावे लागते.  
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कककक ----रा य सबंधं आिण सघंषाची कारणेरा य सबंधं आिण सघंषाची कारणेरा य सबंधं आिण सघंषाची कारणेरा य सबंधं आिण सघंषाची कारणे    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    दयानदं माधवराव गडुेवारदयानदं माधवराव गडुेवारदयानदं माधवराव गडुेवारदयानदं माधवराव गडुेवार    
सहा यक ा यापक, संशोधन मागदशक, तथा रा यशा  िवभाग मुख, उ वल ामीण महािव ालय घोनसी, 

ता.जळकोट िज.लातूर 
तावनातावनातावनातावना    

खंड ाय दशे आिण अनेका मक समाज व थे या पा भूमीवर वतं  भारताने सावभौम, 
समाजवादी, धमिनरपे , लोकशाही, जास ाक, गणरा यासोबतच संघा मक शासन प तीचा 
वीकार केललेा आह.े या सघंरा य शासन प तीम ये एक म यवत  क  सरकार आिण येक घटक 

रा यासाठी रा य सरकार अशी दहुरेी शासन व था असते. भारताचा रा यकारभार संघरा य 
शासनप ती नुसार चालिवला जातो. परंतु भारता या रा यघटनेम ये सघंरा य Federation 
असा श द योग कोठेही कर यात आलेला नाही. उलटप ी, भारतीय रा यघटने या पिह या 
कलमांम ये भारताचे वणन, "India that is Bharat shall be a union of States." हणजेच, 
"इंिडया हणजेच भारत हा रा यांचा संघ असेल."  

 रा यकारभारा या सोयीसाठी दशेाचे िविवध िवभाग कवा भाग पाडून घटकरा य िनमाण 
केललेे आह.े 1920 या मॉ टे यु चे सफोड सधुारणा काय ानुसार मया दत व पाची ांितक 
वाय ता असललेे सघंरा य िनमाण कर याचा भारतात थमच य  केला होता. याचबरोबर 

1935 या काय ानुसार अिधक स ेचे िवक ीकरण क न सघंरा य िनम तीचा संपूण य  
कर यात आला होता. योजनेनुसार तािवत केले या भारतीय सघंरा यात फ  पररा संबंध, 
दळणवळण व संर ण ह ेतीनच िवषय क ाकड े ठेवून उव रत िवषय ांतांना दे यात यावेत अस े
ठरले होते. 13 िडसबर 1946 रोजी घटना सिमतीम ये पंिडत नेह  यांनी मांडले या ऐितहािसक 
अशा उ िवषयक ठरावात सु ा ांतांना पूणतः वाय  घटक हणून दजा दे याचे व यांची 
वाय ता अबािधत ठेव याचे प  केले होते. उव रत स ा ांतांना दे याचे िनि त क न क ाकड े

सोपिवले या स ा बघता अ य सव बाबतीम ये रा यकारभारासंबंधी ांतांना पूण वातं य राहील, 
असे ठरल ेहोते. परंतु वातं यो र काळाम ये या धोरणाम ये बदल झाला. कारण मुि लम लीग 
बाजूला पडल,े भारताचे िवभाजन झाल.े याचबरोबर फुटीरतावादी श नी भारताचा  तोडललेा 
लचका घटना सिमतीने अनुभवला होता. जातीय, धा मक दगें आिण हसाचारा या रोज या 
घडणा या घटना पा न घटना सिमतीला शि शाली क  असले या संघरा याची िन मती कर यास 
भाग पाडत हो या. घटना सिमतीतील सव मखु नेते शि शाली आिण मजबूत अस ेक  सरकार 
असले या संघरा याचा पुर कार करीत होते. यासंबंधी घटना सिमतीचे अ य  डॉ बाबासाहबे 
आंबेडकर अस े हणाले होते क ."भारताला एका भावी क ाची कब ना 1935 या काय ातील 
क ापे ाही भावी क ाची गरज आह.े" याच बरोबर के.एम. पि कर यांनी असे मत मांडल े
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क ,"संघरा य ही केवळ आदश प रि थतीतील क पना आह.े स या या प रि थतीत भारताचे 
आणखी तुकड ेहोऊ ायचे नसतील तर क ीभूत शासन व था वीकारली पािहजे." 

वरील बाजू पािह यानंतर क  शासन अिधक बलशाली क  नये या िवचाराचे ही काही नेते 
मंडळी होती. यातीलच पंिडत दयनाथ कंुझ  यां या मते,"म यवत  सरकारला आणीबाणी या 
प रि थतीला त ड दे यासाठी इत या ापक स ा दऊे नयेत क , यामुळे ांितक शासनाचे 
अि त व क ासमोर क पटासारख ेहोईल." याच बरोबर ी एन जी रंगा यांनी असे मत  केल े
क , अित क ीकरण घटक रा यांना क ाचे गुलाम बनवेल आिण यामुळे घटक रा यांना क ीय 
सिचवालय आिण क ीय नोकरशाही या दया बु ीवर अवलंबून राहावे लागेल." अनेक सद यां या 
मतांचा सूर असा होता क , लोकक याणाची ाथिमक जबाबदारी ही घटक रा य वरच राहणार 
अस यामुळे घटक रा यांना पुरेशी वाय ता असली पािहजे. 

घटना सिमतीतील अनेक लोकां या मतांवर िविवध प तीने चचा कर यात आली. या 
चचअंती ी बाळकृ ण शमा यांनी अस ेमत मांडल ेक , "संपूण दशेाचा सम याय िवकास केवळ एक 
मुखी िनयोजना ारे श य होईल. यासाठी मागदशन सम वय व पुढाकार घे याची जबाबदारी 
आिण संगी आप या साधन संप ीचा वापर क न सपूंण भारताचे िहत सा य होईल अशा 
प तीने कर यासाठी ांतांवर िनयं ण ठेव याची स ा क ाकड ेअसणे आव यक आह.े" 

अशा या पा भमूीवर जून 1947 म ये क ीय घटना सिमती या बैठक त भावी 
संघरा या या व पाचा आराखडा िनि त कर यात आला. या माणे भारताचे बळ क  सरकार 
असलले ेसघंरा य  िनमाण झाल.े 

भारतीय संघरा य म ये क  सरकार शि शाली असलेतरी घटक रा य सरकार सु ा दबुळी 
नाहीत. क -रा य संबंध यातील मह वाचा भाग असा क  कायद े कर याचे व यां या 
अंमलबजावणीचे अिधकार दोघांम ये प पणे िवभागललेे असतात ही िवभागणी क  सरकार या 
काय ाने न होता मूळ रा यघटनेतील कलमानुसार कर यात आललेी असते ही बाब आप या 
भारतीय रा यघटनेने सा य केललेी आह े घटक रा य सरकार यां या कायद े कर या या व 
अंमलबजावणी या अिधकारा या बाबतीत क  सरकारवर मुळीच अवलबूंन आहते या बाबतीत क  
व घटक रा य सरकार समान पातळीवर आहते. 
कककक ----रा य सबंधंरा य सबंधंरा य सबंधंरा य सबंधं    

 भारतीय संिवधान िनमाण क यानी भारतासाठी संघरा य शासन प तीचा अवलंब क न 
क  आिण घटक रा य सरकार यां यातील संबंध संबंधीचे िव तृत वणन रा यघटने या 11 ा 
आिण 12 ा भागांम ये केललेे आह.े यानुसार क  शासन आिण रा य शासनाचे अिधकार आिण 
िवषय िनि त क न याची वतं  यादी रा यघटने या 7 ा प रिश ाम ये दे यात आललेी आह.े 
यानुसार दो ही शासना या अिधकाराची ा ी आिण मयादा प  केललेी आह े तसेच ितचे 
उ लघंन करणारे कायद ेअथवा कृती दोघांपैक  एखा ाने केली तर ती र  कर याचा यायालयाला 
दे यात आलेला अिधकार  आह.े भारतीय संघरा य म ये िव  याय व थेचा वीकार केललेा 
अस यामुळे याय िवषयक स ांचे वाटप क  सरकार आिण घटक रा य सरकार यां याम ये 
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कर यात आललेे नाही. फ  कायद ेिवषयक कायकारी िवषयक आिण आ थक स ांची वाटणी क  
सरकार आिण घटक रा य सरकार यां यात कर यात आलेली आह.े 
कककक ----रा य सबंधंाम य ेसघंषाची कारणेरा य सबंधंाम य ेसघंषाची कारणेरा य सबंधंाम य ेसघंषाची कारणेरा य सबंधंाम य ेसघंषाची कारणे    
1) 1) 1) 1) मह वाच ेिवषय क ाकडेमह वाच ेिवषय क ाकडेमह वाच ेिवषय क ाकडेमह वाच ेिवषय क ाकडे    

क  सरकार आिण घटक रा य सरकार यां याम ये कायदिेवषयक अिधकारांचे वाटप 
करणा या या तीन सूची तयार कर यात आले या आहते. यावर नजर टाकली तर अस ेल ात येते 
क , क ाकड े अ यंत मह वाचे असे िवषय दे यात आलेले असून रा य सरकारकड े अगदीच कमी 
मह वाचे िवषय सोपिव यात आलेल े आहते. यामुळे भारतीय सघंरा यांम ये घटकरा य 
सरकारांना अगदी थािनक वरा य सं थांसारखे थान दे याचा य  केला गेला आह,े अस ेल ात 
येईल. 
2) 2) 2) 2) रा यपालाचंी िनयुरा यपालाचंी िनयुरा यपालाचंी िनयुरा यपालाचंी िनयु     

रा यपालाची घटक रा यातील रा यपालाची नेमणूक आिण यांची कायप ती हा एक 
वाद त मु ा आह.े स या आपण महारा  रा या या सरकार या अनुषंगाने महारा ातील क  
िनयु  रा यपाल जे वतन करतात याव न महारा  सरकार व रा यपाल यां याम ये नेहमीच 
वाद होताना दसत आह.े उदाहरणाथ, दवे  फडणवीस आिण अिजत दादा पवार यांचा भ या 
पहाटे झाललेा शपथिवधी, रा यपालां ारे िवधान प रषदवेर नेमणूक कर यास संदभात या 
12जागेचा ताव मंजूर कर यासंदभात वेळकाढूपणाचे धोरण इ. थोड यात स ाधारी प ातील 
व र  नेते जर िनवडणुक त हरल े तर यांचे राजकारणाम ये पुनवसन कर यासाठी अशा 
िनवडणुक म ये हरवले या ची नेमणूक रा यपालपदी केली जाते. यामुळे असे रा यपाल 
घटक रा यांम ये घटना मक मुख हणून कामकाज पाहत असताना यांचे काय आिण भूिमका ही 
िनप पाती कवा तट थ राहत नाही. अनेक रा यपालांनी घटक रा यां या राजकारणाम ये 
ह त ेप कर याचा य  केला आह.े उदाहरणाथ महारा ाचे रा यपाल भगत सह कौशारी यांचे 
कामकाज. 
3) 3) 3) 3) कलम कलम कलम कलम 356356356356    चा गरैवापरचा गरैवापरचा गरैवापरचा गरैवापर    

  क -रा य संबंध िबघड यास कलम 356 चा गैरवापर ह ेएक मह वाचे कारण आह.े 1967 
या नंतर भारताम ये अनेक घटक रा यांम ये काँ ेसची स ा संपु ात आली. पंजाब ह रयाणा 

िबहार पि म बंगाल म ास इ यादी घटक रा यांम ये काँ ेसेतर सरकार िनवडून आले. यामुळे 
अशा रा यांम ये कलम 356 चा गैरवापर क न या घटक रा यांम ये रा पती राजवट लागू 
कर याचे कार खूप वेळा सव थम पंजाब म ये 1951  म ये घटक रा य आणीबाणी लागू 
कर यात आली. यानंतर 1957 ते 2002 या दर यान कलम 356 चा वापर िविवध घटक 
रा यांम ये घटक रा य आणीबाणी लागू कर यासाठी सुमारे 140 ते 150 वेळा झाला. अशा 

कारामुळे अनेक वेळा घटक रा यांकडून कलम 356 र  करा रा यपाल पद बरखा त करा अशा 
माग या होऊ लाग या आिण संघष पेटतच रािहला. 
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4) 4) 4) 4) रा यसचूीतील फेर बदलामळेु रा यसचूीचा सकंोच झालारा यसचूीतील फेर बदलामळेु रा यसचूीचा सकंोच झालारा यसचूीतील फेर बदलामळेु रा यसचूीचा सकंोच झालारा यसचूीतील फेर बदलामळेु रा यसचूीचा सकंोच झाला....    
  रा य सूचीतील िवषय (66) क  सूचीतील (99) िवषयापे ा सं येने अ यंत अगोदरच 

कमी होते. यात पु हा िविवध कार या घटना दु या क न संसदनेे घटकरा यांना नुकसान करत 
असेच बदल केले. िविवध घटनादु या मुळे रा य सूचीतील िवषय कमी क न ते क  सूिचत 
घे यात आले. यामुळे घटक रा यांचे मया दत असललेे काय े  आणखीनच मया दत कर यात 
आले. 
5) 5) 5) 5) िनमल करी दलाचा वापरिनमल करी दलाचा वापरिनमल करी दलाचा वापरिनमल करी दलाचा वापर    

 भारतीय रा यघटने या कलम 257 नुसार घटक रा यांम ये कायदा व सु व था ठेवणे 
यश वी झा यास रा यातील आप या मालम ेचे र ण कर यासाठी क  सरकारने िनमल करी दल 
पाठिव या या ाव न मो ा माणाम ये क  सरकार आिण घटक रा य सरकार यां याम ये 
तनाव िनमाण झालेले होते. 1968 साली क ीय कमचा यांचा संप िमटिव यासाठी केरळ या 
शासनाला चौकशी न करताच तेथे िनम ल करी दल पाठव यात आल ेहोते. याचबरोबर आणखीन 
दसुरे असे उदाहरण सांगता येईल क  1968 म ये म ास शासन हदी भाषा िवरोधी आंदोलन करत 
असताना या ठकाणी क  सरकारने क ीय राखीव दल तैनात के यावर क  सरकार आिण रा य 
सरकार यां याम ये चंड तणाव िनमाण झाला होता. 
6) 6) 6) 6) चौकशी आयोगचौकशी आयोगचौकशी आयोगचौकशी आयोग    

 क  सरकार आिण घटक रा य सरकार यां यातील संबंधांम ये संघष हो याचे आणखीन 
एक कारण हणजे क  सरकारने रा य सरकारिव  िविवध कारचे चौकशी आयोग नेमणे ह े
होय. कोण याही घटक रा य सरकार या िव  कवा मु यमं या या िव  आले या त ार ची 
दखल घेऊन यासंबंधी चौकशी कर यासाठी आयोग नेमून या घटक रा याची कवा मु यमं याची 
कवा या घटक रा य सरकारची ितमा मलीन कर याचा य  कवा लोकि यता कमी कर याचा 
य  क ाकडून केला जातो. अशा कार या त ारी घटक रा य सरकारकडून क  शासना या 

िवरोधाम ये कर यात आले या हो या. उदाहरणाथ 1973 साली पंजाबचे काश सग बादल, 
1976 साली तािमळनाडूचे मु यमं ी क णािनधी, तसेच आ ा स या वतमान प रि थतीम ये 
महारा  रा याचे उ व ठाकरे यांचे सरकार व यां या मंि मंडळातील मं यां या िवरोधाम ये 
सीबीआय कवा ईडीसारखे चौकशी सिमती नेमून यांना ास दे याचा य  केला जातो. क  
सरकारने या धोरणाचा प पाती पणे वापर क न िवरोधी प ा या घटक रा यातील सरकारांना 
लॅकमेल के याची टीका मो ा माणात केली जात आह.े 

7) 7) 7) 7) क  सरकार या उ प ा या बाबीक  सरकार या उ प ा या बाबीक  सरकार या उ प ा या बाबीक  सरकार या उ प ा या बाबी    
भारत सरकारला या या बाबी मधून अिधक उ प  िमळू शकते, असे कर व  शु क व 

वसाय इ यादी बाबी िनि त क न या क  सरकार या ता याम ये ठेव यात आले या आहते. 
याम ये शेती सोडून इतर उ प ावरील कर, वृ प ा या िव  व जािहराती वरील कर, रे वे, 

िवमान,जहाज वासी व मालवाहतुक वरील कर, आयात - िनयात कर इ यादी सव मह वाचे व 
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अिधक उ पनाचे िवषय क ाने वतःकड े ठेवलले ेआहते. असाही अनेक घटकरा ये सरकार आरोप 
करताना दसून येते. यामुळेही क  -रा य संबंधाम ये तणाव वाढताना दसून येतो.  
8) 8) 8) 8) रा यानंा आ थक अनदुानरा यानंा आ थक अनदुानरा यानंा आ थक अनदुानरा यानंा आ थक अनदुान    

  क  सरकारने घटकरा य सरकारांना अनुदान व पाम ये मदत दे याची तरतूद 
रा यघटने या कलम 275 नुसार केली आह.े या घटक रा य सरकारांना मदतीची गरज आह ेअशा 
रा यांना संशोधन कायदा क न आ थक सहा य दऊे शकते. ह ेअनुदान भारत सरकार या संिचत 
िनधीतून दे यात येते. ह े वैकि पक व पाचे अनुदान अस यामुळे दरवष  येक रा याला ते 
िमळेलच अस े नाही आिण यातही क  सरकार या मज तील घटकरा य सरकार अस यास ते 
अनुदान िमळू शकते. क  सरकार या िवरोधी घटकरा य सरकारांना ह े अनुदान दे या या 
अनुषंगाने भेदभाव केला जातो. अशी मो ा माणात टीका केली जाते.यामुळेही क  -रा य 
संबंधाम ये तणाव वाढताना दसून येतो. 
10) 10) 10) 10) कज उभारणीकज उभारणीकज उभारणीकज उभारणी    

क  सरकारला गरजेनुसार दशेातून कवा दशेाबाहे न कज िमळिव याचा अिधकार 
भारताचे रा यघटना कलम 292 नुसार दे यात आलेला आह.े अशा कजाची मयादा सु ा 
ठरिव याचा अिधकार फ  ससंदलेा दे यात आलेला आह.े घटकरा य सरकारला सु ा कजा ारे 
िनधी उभा कर याचा अिधकार भारतीय रा यघटना कलम 293 नुसार दे यात आलेला आह.े परंतु, 
यांना दशेाबाहे न अस े कज घेता येत नाही. दशेांतगत कजसु ा रा य िविधमंडळाने घालनू 
दले या मयादे या पलीकड ेजाऊन घेता येत नाही. घटकरा य सरकारांना दशेाबाहे न कज घेता 

येत नस यामुळे यांना फ  क  शासनाकडूनच अपे ा ठेवता येऊ शकते आिण ते यांना िमळू 
शकते. यामुळे क सरकार घटकरा य सरकारांना कज दतेे वेळेस भेदभाव करते. आप या 
समिवचारी राजक य प ा या घटकरा य सरकारलाच मदत करते आिण िवरोधी राजक य 
प ा या सरकारला कज दे याम ये भेदभाव करते. असा नेहमीच आरोप होत असतो.यामुळेही क  
-रा य संबंधाम ये तणाव वाढताना दसून येतो. 
िन कष िन कष िन कष िन कष     

1. भारताम ये सघंरा या या अनुषंगाने क -रा य संबंध 1967 पयत काही अपवाद वगळता 
सुरळीत होते. 

2. भारताचे पिहले पंत धान पंिडत जवाहरलाल नेह  यां या काळाम ये क  आिण घटकरा य 
सरकार यांची खरी कसोटी लाग यासारखी प रि थती िनमाणच झाली न हती. 

3. पंिडत जवाहरलाल नेह  यांनी क  - रा य संबंधा या अनुषंगाने सघंभावनेचा आदर करणारे 
धोरण राबिवले होते. 

4. 1956 साली आंतररा यीय प रषदे या बैठक म ये फा क अ दु ला आिण क णािनधी यांनी 
भारतीय रा यघटनेचे कलम 356 र  कर याची मागणी केली होती. 
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5. क  - रा य संबंधा या अनुषंगाने, आ थक संबंध अिधक उ म राहावेत. यासाठी िनयोजन 
मंडळाला थायी व पाचा व पूणवेळ अ य  असला पािहजे. याचबरोबर या पदाला 
घटना मक आधार िनमाण क न दला पािहजे. 

6. क ाकडून रा यांना दे यात येणा या अनुदान व कजाबाबत राजक य व प ीय अिभिनवेश 
बाजूला ठेवून गरजू घटकरा यांना वेळेत मदत केली पािहजे. 

7. क  आिण घटकरा य सरकार यां यातील आ थक साधनांची पुनवाटणी केली पािहजे. 
जेणेक न घटकरा यांचे क ावरील अिधकचेआ थक अवलंिब व कमी करता येईल. 

8. िव  आयोगाने क  सरकार आिण घटकरा य सरकार या दोघां याही आ थक वहारांचे 
परी ण क न दोघां याही गरजा िनि त क न करातील दोघां याही अनुदानाची र म 
िनि त केली पािहजे. 

9. आंतररा यीय प रषदे या बैठका िनयिमतपणे घेत या पािहजेत आिण या बैठक तील 
िनणयांची अंमलबजावणी केली पािहजे. 

10. क  सरकारने घटकरा य सरकारांना कज व आकि मत अनुदान देताना उदार धोरण ठेवल े
पािहजे. 

  थोड यात, अस े हणता येईल क , क  सरकारने िवनाकारण प ीय अिभिनवेश बाळगुण 
िवरोधी राजक य प ा या घटकरा य सरकाराना ास दवूे नये. तसेच, रा यपाल पदा या 
अिधकाराचा गैरवापर ही क  नये. आ थक मदती या बाबतीम ये घटकरा यांचा दृ ीकोन बदलणे 
िजतके आव यक आह.े याच माणात कवा अिधकही क ा या भूिमकेत बदल होणे गरजेचे आह.े 
घटकरा य सरकार सश  असल ेपािहजेत. परंतु, क  सरकारही दबुल होऊन चालणार नाही. याची 
घटकरा य सरकार आिण क  रा य सरकार या दोघांनीही जबाबदारी घेतली पािहजे. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ        

1) डॉ.सुहास पळिशकर, समकालीन भारतीय राजकारण  
2) डॉ. भा कर भोळे, भारतीय गणरा याचे शासन आिण राजकारण  
3) डॉ. आर.डी.साबळे, भारतीय शासन आिण राजकारण   
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महािवकासमहािवकासमहािवकासमहािवकास    आघाडी सरकारआघाडी सरकारआघाडी सरकारआघाडी सरकार    
    
    

सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक 
मनोज िभकू राठोड    

रा. वसरामतांडा पो ट सदखेड ता. मा र िज. नांदडे िपनकोड: 431805 
 

मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक 
डॉ यु. एच.मानवते    

रा यशा  िवभाग मुख बी.पी.इकॉलेज हानेगाव, ता. दगेलूर िज.नांदडे 
 

मु यमं ी उ व बाळासाहबे ठाकरे यां या नेतृ वातील िशवसेना, रा वादी क ेस आिण क ेस 
यां या महािवकास आघाडी सरकारने 28 नो हबर2019 रोजी रा यकारभाराची सू े हाती घेतली. संत 
गाडगेबाबां या शसु ीनुसार हशेासन काम करणार अस याचे मु यमं ी ी. ठाकरे यांनी प  केली. या 
घटनेला दोन वष पुण झाली. या दोन वषानतर स ाधारी आिण िवरोधी प  यां या कायाचा आढावा 
घे याचा य  करणार आहोत. 

स ा थापनेनंतर दोन व याचा काळात रा यावर कोरोना, अितवृ ी, महापूर, 
च वादळासाठीअनेक नेस गक संकटे आली. कोरोनामुळेटाळेबंदी जाहीर झाली. याचा उ ोग ापार, 
अथ- व थेवर प रणाम झाला. या आ हानाचा सामना करताना रा याची आ थक घडी िव करणार नाही 
यांची काळजी घे यात आली. 

शेतक यासाठी महा मा जोतीराव फुले शेतकरी कजमु  योजना 2019 ची अंमलबजावणी केली. 
1 एि ल 2015ते31 माच2019 दर यान कज घेतले या सव शेतकयाचे दोन लाख पयापयतचे कज माफ 
केले. पीक कजाची वेळेत परतफेड करणारया शेतक यासाठी 3 लाखापयतचे पीककज िबन ाजी दे याची 
योजना लागू केली. 

रा यातील एकही ग रब, गरजू  उपाशी रा  नये यासाठी िशवभोजन थाळी योजना लागू 
केली. महाराज व अिभयान अंतगत सव शेतकयाना घरी जाऊन सातबारा उतारे दणेे फेर-फार िनकाली 
काठव यासाठीकालमयादा िनि त करणे अशी योजना रािबव यात आली. महसूल आिण कृषी िवभागा या 
संयु  िव माने रा यात ई-िपक पाहणी क प सु  कर यात आला. 

डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांचे ईद ुिमल येथील आंतररा ीय दजाचा भ  मारक पुत याची उंची 
वाढवून पादपीठ 30 मीटर उंच व पुतळा 106.68 मी. वाढव यास मा यता दे यात आली. रा याम ये 
कोिवड-19 महामारीचे िनमाण झाले या परीि थतीमुळे रा यात ाणवायूची आव यकता िनमाण 
झा याने रा याम ये िमशन ऑि सजन वावलंबन राबव याचा िनणय घे यात आला. महारा  औदयोिगक 
िवकास महामंडळा या मा यमातून जवाहर भवन चन  रोड येथे मराठी भाषा भवन उभार याची 
कायवाही सु  आह.े 

मराठी भाषेला अिभजात भाषेचा दजा िमळव यासाठी क  शासनाकड ेपाठपुरावा केला जात आह.े 
मिहला व बालकां या सुर ीततेसाठी रा यसरकार श कायदा बिनवा यात आले आह.े बला कार व 
पो सो कायदयातगत लंिबत करणे तसेच मिहलांवरील अ याचाराचे करणे व रत िनकाली 
काढ यासाठी रा यात 138 िवशेष जलदगती यायालयांना मा यता दे यात आली आह.े मिहलावरील 
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अ याचार िवशेषतः बला कार, डंाबळी, अनैितक ापार आिण घरगुती हसाचार ह. गु हाबाबत संपूण 
रा यात येक पोलीस घटकांत िवशेष तपास प के गठीत कर यात आली आह.े ऑपरेशनमु कान अंतगत 
हरवले या बालकांचा व मिहलांचा शोध घे यासाठी सव पोलीस घटकांतील िनयं ण येथे वातं य क  
थापन कर यात आला. आरो य व व कय े ाम ये कुशल मनु यबळउपल ध हावे याक रता मुखमं ी 

महाआरो य कौश य िवकास िश ण काय म राबिव यात येत आह.े 
मौलाना आझाद अ पसं याक आ थक िवकास महामंडळामाफत मिहला बचतगटांना 

वसायासाठी2 लाखापयतकजदे यात येत आह.े कोिवड-19 या पिह या व दसु या लाठीचा समथपण े
सामना कर यासाठीलसीकरणाचा वेग वाढावा यासाठी िमशन कवच कंुडल, िमशन युवा वा य, माझे 
कुटंुब माझी जवाबदारी अशी व. बाळासाहबे ठाकरे र ते अपघात िवमा योजना र ते अपघातातील 
जखमी झाले या णांची प रि थती ि थर कर यासाठी सु  कर यात आली. 

कोिवड या पा भूमीवर 2020-21 या शे िणक वषाम ये य ात शाळा सु  झा या नस यामुळे 
ऑनलाईन िश ण दे याची व था कर यात आली. गुगल लास म, दी ाअप, वा यायमाला, िजओ, 
दरुदशनचा वापर कर यात आला. िव याथाचा वै ािनक दृ ीकोन िवकिसत हो यासाठी क  रा य 
सहभागातून भारतर  राजीव गांधी साय स िसटी पुणे येथे सु  कर यास मंि मंडळाची मा यता िमळाली 
आह.े 

भारतातील अ वल खेळाडूना अ यावत वै ािनक दृ ीकोन, डा कामिगरीसाठी आधुिनक 
तं ानावर संशोधन, िशि त डा वसायीकांचा िवकास, डा े ात रोजगार िन मती, खेळाचा 
दजा उंचावणे अ प व म यम मुदतीचे अ यास म सु  क न उ म दजाचे डा मागदशन तयार 
कर यासाठी दशेातील पिहले आंतररा ीय डा िव ापीठ महारा ात सु  कर यात आले आह.े 

ामीण भागातील सव कुटंुबात2024 पयत‘हर घर नल से जल’ माणे पाणीपुरवठा कर याचे 
उ द  सरकारने ठेवले आह.े भूजल पातळीतील घसरण थांबव याक रता रा यात अटल भुजल योजना 
राबव यात येत आह.े 

भारतर  डॉ.ए.पी.जे. अ दलु कलाम अमृत आहार योजनतगत आ दवासी मिहला व गरोदर ीया, 
तनदा माता यांना एक वेळ चौरस आहार तसेच 7 मिहने ते 6 वष वयोगटातील बालकांना पोषक आहार 

वाटप कर यात आले. 
शरद पवार ामसमृधी योजनतगत गाय व हसे यां याक रता प ा गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड 

बांधणे, कुकुटपालन शेड बांधणे अशा योजना ामीण भागात राबिव या. कोरोना काळात बालसंगोपन 
आिण सुपोपनिवषयक उप म आिण उपाययोजना खंिडत होवू नयेत यासाठी ‘तरंग सुपोिषत महारा ाचा’ 
हा उप म राबिवला. 

कोिवडमुळे अनाथ झाले या बालकांना व कुटंुबातील क या पु षाचे िनधन होवून िवधवा झाले या 
मिहलांना शासना या िविवध क याणकारी योजनांचा लाभ िमळवून दे यासाठी ‘शासन आप यादारी’ या 
संक पनेवर आधा रत ‘िमशन वा त य’ ह ेिमशन हाती घे यात आले. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर सामािजक िवकास योजनतगत 500 पे ा अिधक अनुसूिचत जातीतील 
लोकव ती असले या ठकाणी संिवधान सभागृह बांध याचा िनणय घे यात आला आह.े  

अशा अनेक मह वा या योजना, िनणय सरकाने कोरोनाकाळात घेत या अस या तरी सरकारवर 
अनेक आरोप यारोप झाले. ह ेसरकार काय ाचे पालन करत नाही. कायदयाने वागत नाही. यानी जे 
िनणय घेतले ते काय ा या कसोटीवर यायालयात टकत नाही. असे असन शीर मागावरील सरकार अस े
िवरोधी प ाकडून टीका कर यात आ या. महािवकासआघाडी सरकारमधील अनेक मं यावर गंभीर असे 
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आरोप झाले. ाचार, गु हगेारी, मिहला अ याचार या सारखे आरोप मं यावरतीकर यात आले. सिचन 
वझे करण, खंडणीिवषयी करण माजी गृहमं यावरती लाव यात आले. व मं यांना राजीनामा दयावा 
लागला. 

गे या दोन वषात रा यसरकारने कोरोना महामारी या संकटावर मात क न रा याचे अथच  
गितमान कर यासाठी धडा याने पावले उचलणे अपेि त होते परंतु उठसुठ येक गो ीसाठी 
क सरकारकड ेबोट दाखव याखेरीचया सरकारने काहीही केलेले नाही. असे िवरोधी प ाचे हणणे आह.े 

प रणामत काही आरोप वघळता कोरोना कोळातील प र थती बघता महािवकास आघाडी 
सरकारचे काम समाधान कारक आह ेअसे हणता येईल. 


