
बी.ए – चवथे सेम (राज्याचे शासन आणि राजकारि) 

 

प्रकरि तीन – मखु्यमंत्री आणि उच्च न्यायालय 

मखु्यमंत्री – कें द्रीय शासनाप्रमािे घटक राज्यात देखील संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केलेला आह.े 

संसदीय शासनपद्धतीत वास्तणवक शासक म्हिून मखु्यमंत्र्याचे स्थान महत्वाचे आह.े भारतीय 

संणवधानाच्या कलम १६३ नसुार ‘राज्यपालाने स्व:णववेकाने करावयाची कायय सोडून त्याच्या इतर 

कायायत मदत करण्यासाठी आणि सल्ला दणे्यासाठी मुख्यमंत्र्याच्या नेततृ्वाखाली एक मंत्रीमंडळ राहील’. 

कें द्रामध्ये जे स्थान पंतप्रधानाचे आह े तेच स्थान घटक राज्यात मखु्यमंत्र्याचे आह.े णवधानसभेतील 

बहुमत प्राप्त पक्षाच्या पुढाऱ्याला राज्यपाल मखु्यमंत्री नेमतो. परंत ु णवधानपररषदतेील सदस्याला 

णवधासभेतील बहुमताचा पाणठंबा असेल तर त्यालाही मखु्यमंत्री नेमता येते.  

णनयकु्ती – मखु्यमंत्र्याची णनयकु्ती राज्यपाल करेल व मखु्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने राज्यपाल इतर मंत्र्याची 

णनयकु्ती करेल अशी तरतूद संणवधानात करण्यात आली आह.े मखु्यमंत्री हा णवणधमंडळाचा सदस्य 

असला पाणहजे. जर नसेल तर सहा मणहन्याच्या आत त्याने णवणधमंडळाचे सदस्यत्व प्राप्त केले पाणहजे. 

काययकाल – णवधानसभेचा णवश्वास असल्यास मखु्यमतं्री जास्तीतजास्त ५ वषायपयंत आपल्या अणधकार 

पदावर राहतो. त्याचा काययकाल पिूय होण्यापवूी तो स्वेच्छेने राजीनामा दवे ूशकतो. मखु्यमंत्री व त्याच े

मंत्रीमंडळ यांच्याणवरुद्ध अणवश्वासाचा ठराव मंजरू केल्यास मखु्यमंत्र्याला आपले पद सोडावे लागते. 

मखु्यमंत्र्याचे अणधकार व कायय – मखु्यमंत्र्याच्या अणधकार व कायायचा उल्लेख भारतीय संणवधानात 

करण्यात आला नाही. मखु्यमंत्री हा वास्तणवक शासक असल्यामळेु राज्यपालाला प्राप्त झालेल्या 

अणधकारांचा वापर मखु्यमंतत्री व मंत्रीमंडळ करीत असते. मखु्यमंत्र्याचे अणधकार व कायय पढुील प्रमाि े

आहते.  

१.मंणत्रमंडळाचा णनमायता २.खातेवाटप ३.मंत्रीमंडळाचा अध्यक्ष ४.णवधानसभेचा नेता ५.मंत्रीमंडळ आणि 

राज्यपाल यांच्यातील दवुा ६.णनयकु्तीसंबधी अणधकार ७.णनवडिकुीचा कें द्रणबंद ू८.प्रणसद्धीचा कें द्रणबंद ू 

उच्च न्यायालय –  

भारतीय संणवधानाच्या कलम २१४ नसुार प्रत्येक घटक राज्यात एक उच्च न्यायालय राहील अशी तरतदू 

करण्यात आली आह.े भारताने संघराज्य शासन पद्धतीचा स्वीकार केला आह.े परंत ु न्यायव्यवस्था 

एकात्म स्वरुपाची ठेवण्यात आली आह.े उच्च न्यायालय हे सवोच्च न्यायालयाप्रमािे अणभलेख 



न्यायालय आह.े राज्यातील दयु्यम न्यायालये उच्च न्यायालयाच्या अशीन असतात आणि उच्च 

न्यायालयांनी णदलेले णनियय दयु्यमय न्यायालयावर बंधनकारक असून उच्च न्यायालयाच्या णनिययाणवरुद्ध 

जातील असा णनकाल दयु्यम न्यायालये दवे ूशकत नाहीत. दयु्यम न्यायालयांनी णदलेल्या णनिययाणवरुद्ध 

उच्च न्यायालयात अपील करता येते. तसेच उच्च न्यायालयाच्या णनिययाणवरुद्ध सवोच्च न्यायलयात 

जाता येते. त्यामळेु एकात्म न्यायव्यवस्था ह ेभारतीय संघराज्यातील न्यायव्यवस्थेचे वैणशष्ट ेठरले आह.े 

उच्च न्यायालयाची रचना  

१.न्यायाधीशांची संख्या – भारतीय संणवधानाच्या कलम २१६ नसुार प्रत्येक उच्च न्यायालयात एक 

मखु्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रपती ठरवेल तेवढे इतर न्यायाधीश असतात. साधारित: न्यायाधीशांची 

संख्या ठरणवताना त्या राज्याची लोकसंख्या, णवस्तार पणहले जाते. त्यामळेु प्रत्येक घटक राज्यातील 

न्यायधीशांची संख्या वेगवेगळी असते. 

२. न्यायधीशांची णनयकु्ती – उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांची णनयकु्ती राष्ट्रपती सवोच्च न्यायालयाच्या 

सरन्यायधीशांच्या सल्ल्याने करतो. इतर न्यायधीशांची णनयकु्ती राष्ट्रपती स्व:ताच्या सही-णशक्याणनशी 

करीत असतो. पि ही णनयकु्ती करतांना सवोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशासोबतच उच्च 

न्यायालयाच्या मखु्य न्यायाधीशांचा सल्ला घ्यावा लागतो. 

३.न्यायाधीशांची पात्रता – १. तो भारताचा नागररक असला पाणहजे. २. त्याने न्यायाधीश म्हिनू कमीत 

कमी १० वषय काम केलेले असावे. 

४. न्यायाधीशांचा काययकाल – भारतीय संणवधानाने न्यायाधीशांचा काययकाल ठरवनू णदलेला नाही. परंतु 

त्याचे सेवाणनवतृ्तीचे वय ठरणवण्यात आले आह.े उच्च न्यायालयाचा न्यायधीश वयाची ६२ वषय पिूय 

होईपयंत आपल्या पदावर राहू शकतो. काययकाल संपण्यापवूी तो स्वेच्छेने आपल्या पदाचा राजीनामा 

राष्ट्रपतीकडे पाठव ू शकतो. तसेच त्यांना पदावरून दरू करण्यासाठी महाणभयोग प्रणिया चालणवण्यात 

येते. 

५. न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते – संसद कायद्याद्वारे ठरणवल तेवढे वेतन व भत्ते त्यांना णदले जातात. सद्या 

उच्च न्यायालयाच्या मखु्य न्यायाधीशाला दरमहा ४०,००० रुपये आणि इतर न्यायाधीशांना ३५.००० 

रुपये वेतन णदले जाते. णशवाय इतर सोयी सुणवधा णदल्या जातात. त्याचे वेतन भारताच्या संणचत णनधी 

मधनू णदले जाते.  

उच्च न्यायालयाचे अणधकार क्षेत्र –  



१.प्रादणेशक अणधकार क्षेत्र – उच्च न्यायालयाचे अणधकार के्षत्र घटक राज्यापुरतेच मयायणदत असते. संसद 

कायदा करून उच्च न्यायालयाचे अणधकार के्षत्र वाढव ूशकते. 

२.प्रांरणभक अणधकार के्षत्र – ज्या खटल्याची सरुवात सरळ उच्च न्यायालयात होते तेथे दयु्यम 

न्यायालयामध्ये त्यांची सुरवात होऊ शकत नाही. त्याला प्रारंणभक अणधकार के्षत्र असे म्हितात. 

याअंतगयत (अ) णदवािी दाव्यासंबधी (ब) मलुभतू अणधकारासंबधी (क) कायद्याच्या वैधतेसंबधी 

(ड)णनवडिकू याणचकेसंबधी इत्यादी खटले चालणवले जातात. 

३.पनुयणनिययाचे अणधकार के्षत्र – उच्च न्यायालय हे घटक राज्यातील पुनयणनिययाचे सवयश्रेष्ठ न्यायालय 

आह.े 

४. इतर अणधकार – (अ) इतर कणनष्ट न्यायालयांनी कोिते कायय करावे, कामकाज व कागदपत्रे, णनयम 

याणवषयी (ब) ह ेअणभलेख न्यायलय असल्यामळेु शंका घेव ूनये. (क) कणनष्ट न्यायालयावर दखेरेख (ड) 

इतर न्यायालयातील साणधकारी व कमयचारी यांच्या नेमिकुा उच्च न्यायालयाचा मखु्य न्यायाधीश करतो 

त्यांच्या अटी व सेवा-शती ठरणवण्याचा अणधकार  

 

प्रकरि – चवथे – पचंायत राज आणि माणहतीचा अणधकार 

पंचायत राज – भारतीय संणवधानात ७३ वी घटना दरुुस्ती १९९३ साली करण्यात आली. स्त्री-परुुष 

समानतेच्या णदशेने ते महत्वाचे पाऊल ठरले आह.े ७३ वी घटना दरुुस्तीने ‘पंचायती’ या णशफारशीखाली 

‘भाग ९ अ’ हा नवीन भाग राज्यघटनेत समाणवष्ट करण्यात आला आह.े त्यामध्ये २४३ ते २४३ ओ’ 

अशी कलमे आहते. याणशवाय या दरुुस्तीनसुार राज्यघटनेला अकरावे पररणशष्ट जोडले असनू त्यामध्ये 

पंचायत राज्यसंस्थेच्या अणधकार कके्षत येिाऱ्या णवषयांची माणहती णदली आह.े 

७३ व्या घटना दरुुस्तीनसुार ग्रामपंचायतीत मणहलांना ३३ टक्के आरक्षि देण्यात आले. राज्यातील 

लोकसंख्येच्या प्रमािात अनसुणूचत जाती जमातीना आरणक्षत जागा ठेवण्याची तरतदू अत्यंत महत्वाची 

आह.े या घटना दरुुस्तीनसुार पंचायत राज संस्थाच्या संदभायत णनरणनराळे कायदे णनमायि करण्याचे काम 

राज्य णवधी मंडळाला दणे्यात आला तसेच राज्य सरकार आणि पंचायत राज संस्था यांच्यात योग्य 

समतोल साधण्याचे कायय या घटना दरुुस्तीने केले आह.े यामध्ये स्थाणनक स्वशासन (ग्रामपंचायत, 

पंचायत सणमती, णजल्हा पररषद, नगरपाणलका व महानगरपाणलका) इत्यादीचा समावेश करण्यात आला 

आह.े त्यानसुार त्यांची रचना, काययकाल, पदाणधकारी, त्यांची कायय इत्यादी णवषयी महत्वपिूय माणहती 

सांणगतली आह.े  



माणहतीचा अणधकार – लॅटीन भाषेतील (Information) णकंवा (Form) या शब्दापासून ‘माणहती’ हा 

शब्द बनला आह.े त्याचा अथय दिेे णकंवा प्रारूप बनणविे असा घेतला जातो. आजचे यगु णवज्ञानाचे आहे 

त्यामळेु माणहती आणि तंत्रज्ञानाला जास्त महत्व प्राप्त झाले आह.े प्रशासकीय क्षेत्रात अणधक पारदशयकता 

यावी म्हिून या अणधकाराला महत्व प्राप्त झाले आह.े अनेक राज्यांनी आपापल्या राज्यात माणहतीचा 

अणधकार लाग ू केला आह.े दशेातील जनतेला कोितीही माणहती प्रभावीरीत्या प्राप्त व्हावी या दृष्टीने 

भारतीय संसदनेे ११ मे २००५ मध्ये माणहतीचा अणधकार अणधणनयम मंजरू करून हा कायदा संपिूय दशेात 

लाग ूकेला.  

माणहतीच्या अणधकाराचे महत्व – १. सशुानाची णनणमयती २. ई- गव्हनयरची स्थापना ३. सामाणजक कल्याि 

४.व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी संबधीत ५.घटनात्मक अणधकार ६.जनतेच्या णहताकररता ७.प्रशासकीय 

काययक्षमतेत वाढ ८.जनतेत जागतृी ९.कमयचाऱ्याची प्रणतमा उंचाविे १०.सवयसामान्य जनतेचे समाधान 

१२.लोकशाही मलु्यांची स्थापना १३. जनता व प्रशासन यांच्यात सलोखा इत्यादी मदु्यांच्या आधारे 

माणहतीच्या अणधकाराचे महत्व णवशद करता येते.  

सरावाकररता प्रश्न 

वस्तणुनष्ठ प्रश्न – ररकाम्या जागी योग्य शब्द णलहून वाक्य पनु्हा णलहा. 

१. भारतीय संणवधानात ................ सचूीचा समावेश करण्यात आला आह.े (दोन, चार, तीन, पाच) 

२. राज्यात कें द्राचा प्रणतणनधी म्हिनू ...................... काम बघतो. (मखु्यमंत्री, राज्यपाल, पंतप्रधान) 

३. भारतीय राज्यघटनेनसुार ........... कलमानसुार प्रत्येक घटक राज्यात एक णवधानसभा असते. (१७०, 

१६९, ३६५, २५३) 

४. मंत्रीमंडळ आणि राज्यपाल यांच्यातील ............... दवुा म्हिनू कायय करीत असतो. (पंतप्रधान, 

राज्यपाल, मखु्यमंत्री, उपमखु्यमंत्री) 

५.भारतीय संणवधानाच्या कलम ......... नसुार प्रत्येक घटक राज्यात एक उच्च न्यायालय राहील अशी 

तरतदू करण्यात आली आह.े (२१४, २१६, १६९, १७०) 

६. ...... व्या घटना दरुुस्तीनसुार पंचायत राज्याची स्थापना करण्यात आली आहे. (७३, ७५, ७७, ७८) 

७. भारतीय संसदनेे ............ मध्ये माणहती अणधकार अणधणनयम मंजरू करून हा कायदा संपिूय दशेात 

लाग ूकेला. (११ मे २००५, ११ एणप्रल २००५, ११ म े२००६, ११ मे २००४) 

 

दीघोत्तरी प्रश्न  

१. कें द्र व राज्याचे णवधीणवषयक, प्रशासकीय व आणथयक संबध स्पष्ट करा. 

२. णवधानसभेची रचना, अणधकार आणि कायय सांगा. 



३. मखु्यमंत्र्याचे अणधकार, कायय आणि भूणमका सांगा. 

४. उच्च न्यायालयाची रचना सांगा. 

लघतु्तरी प्रश्न  

१. राज्यपालाचे अणधकार  

२. णवधानपररषदचेी कायय  

३. उच्च न्यायालयाचे अणधकार क्षेत्र  

४. ७३ व्या घटना दरुुस्तीचे महत्व  

५. माणहतीच्या अणधकाराचे महत्व  
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