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List of Andhra Pradesh Governors ఆంధ్రపరదశే్ గ్వరనరలు   

• ఆంధ్రప్రదశే్ కి అత్యధకి కాలం  పాటు గవర్నర్ గా ప్నిచేసని వార్ు E. S. L. నరస ంహన్ - 3495 రోజులు 
• అత్యలప కాలం పాటు గవర్నర్ గా ప్నిచేసని వార్ు జస ా స్ B.J. దివటన్ -78 రోజులు  
• ఆంధ్రప్రదశే్ గవర్నర్ ప్రధాన కార్ాయలయం - రటజ్ భవన్, విజయవటడ, ఆంధ్రపరదేశ్. 
• ఆంధ్రప్రదశే్ ర్ాష్్టరంలో మహళిా గవర్నర్ుు గా ప్నిచసేినది - సర్ాదా ముఖర్జీ, కుముద్ బనె్ జోష ి
• ఆంధ్ర ర్ాష్్టర మొదట ిగవర్నర్ - చందూలాల్ మాదవ్ త్రరవదేి (సఎీం త్రరవదేి)  
• ఆంధ్రప్రదశే్ ర్ాష్్టర మొదట ిగవర్నర్ - సీఎం త్రరవేద ి

S.No Name Period 

1 చందూలాల్ మాధ్వ్ లాల్ త్రరవదే ి 1953-1957 

2 భీమ్ సనే్ సచార్ 1957-1962 

3 సత్యవంత్ మలునన శ్రనీగషే్ 1962-1964 

4 ప్ట్ం ఎ. థాను పిళ్లు  1964-1968 

5 ఖండూభాయ్ కసంజీ దేశాయ్ 1968-1975 

6 ఎస్ ఓబుల్ ర్డె్డి 1975-1976 

7 మోహన్ లాల్ సుఖాడ్డయా 1976 

8 ఆర్ డ్డ భండ్ార్ ే 1976-1977 

9 జసి్స్ B.J. దివాన్ 1977 

10 శార్దా ముఖర్జీ 1977-1978 

11 కె.సి. అబరహం 1978-1983 

12 ఠాకూర్ ర్ామ్ లాల్ 1983-1984 

13 శంకర్ దయాళ్ శర్మ 1984-1985 

14 కుముదబె న్ మణిశంకర్ జోష ి 1985-1990 
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S.No Name Period 

15 కిీష్టన్ కాంత్ 1990-1997 

16 జి. ర్ామానుజం 1997 

17 సి. ర్ంగర్ాజన్ 1997-2003 

18 సుర్జీత్ సింగ్ బర్ానలా 2003-2004 

19 సుశ్రల్ కుమార్ షిండ్ ే 2004-2006 

20 ర్ామశేవర్ ఠాకూర్ 2006-2007 

21 నార్ాయణ్ దత్ త్రవార్జ 2007-2009 

22 E. S. L. నర్సింహన్ 
2009 - 
2019 

23 బిశవభూష్టణ్ హర్జచందన్ 
2019 - 
Present 

 

బిశ్వభరషణ్ హరిచందన్ 
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• బిశవభూష్టణ్ హర్జచందన్ గార్ు ప్రసుు త్ ఆంధ్రప్రదశే్ గవర్నర్ గా ప్ని చేసుు నానర్ు. 
• ఈయన 24 - జూల ై - 2019 ర్ోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ గా ప్రమాణ సీవకార్ం చేసార్ు. 
• హర్జచందన్ కు 2021లో కళంగ్ రతన అవటరలు  లభంచంది. 
• బిశవభూష్టణ్ హర్జచందన్ గార్ు ఒడశిట రటష్టటా ా నికి చబందని వార్ు 

గ్వరనర్ గ్ురించి వివవరించే నిభంధ్నలు 

•  గవర్నర్ ర్ాష్్టర ప్రథమ పౌర్ుడు.  
• ర్ాష్టా్ ర నికి అధపి్త్ర  
• ర్ాష్్టర ప్ర్జపాలన గవర్నర్ పేర్ు మీద జర్ుగుత్ ంది.  
• గవర్నర్ క ిర్ాష్్టర ముఖయమంత్రర ర్ాజకీయ సలహాదార్ుడ్డగా కొనసాగుతాడు.  
• గవర్నర్ గూర్జి వివర్జంచే నిబంధ్నలు – 153-162 (6వ భాగం) )  
• 153వ నిబంధ్న ప్రకార్ం గవర్నర్ ప్దవి ర్ాష్్టరంలో ఉంటుంది.  
• ర్ాష్్టరంలో కేందర ప్రభుత్వ ప్రత్రనిధిగా ఉంటార్ు.  
• ర్ాష్్టర విశవవిదాయలయాలకు ఛానసలర్.  
• ప్రత్ర 15 ర్ోజులకు ఒకసార్జ గవర్నర్ ర్ాష్్టరంలో గల ప్ర్జసిిత్ లను వివర్జసూు  కేందర ప్రభుతావనికి నివదేికను 

ప్ంప్ుతార్ు.  
• దేశంలో మొదటి మహళిా గవర్నర్ - సర్ోజిని నాయుడు (ఉత్ుర్ప్రదేశ్)  
• దేశంలో 2వ మహళిా గవర్నర్ - ప్దమజా నాయుడు (ప్శ్చిమబెంగాల్) 
• ర్ాష్్టర శాసనశాఖలో అంత్ర్భాగం- గవర్నర్   
• తబలంగాణ ర్ాష్టా్ ర నికి కొత్ు  గవర్నర్ వచేి  వర్కు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ర్ాష్్టర గవర్నర్ తబలంగాణ ర్ాష్టా్ ర నిక ిగవర్నర్ గా 

కొనసాగుతార్ు అని ఏ.పి. ర్ాష్్టర ప్ునర్జవభజన చట్ం 2014 తబలుప్ుత్ ంద ి

గ్వరనర్ యొకక అరహతలు (Qualifications) :  

• భార్తీయ పౌర్ుడ్బైవుండ్ాలి. 
• కనీస వయసుస 35 సంవత్సర్ాలు నిండ్డవుండ్ాలి. 
• లాభాదాయకమ నై ప్దవి ఉండర్ాదు. 
• చట్ సభలోు  సభయత్వం ఉండర్ాదు. 
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గ్వరనర్ నియామకం - పదవి కటలం : 

• 155వ నిబంధ్న ప్రకార్ం ప్రధాన మంత్రర సూచన మేర్కు గవర్నర్ ను నియమిసాు ర్ు. 
• గవర్నర్ చేత్ ప్రమాణ సీవకార్ం చయేంచదేి - హ కైోర్ు్  ప్రధాన నాయయమూర్జు  
• ర్ాష్్టరప్త్ర ఒక ేవయకిుని 2 లేదా ఎకుువ ర్ాష్టా్ ర లకు గవర్నర్ గా నియమించవచుి. 
• గవర్నర్ నియామక ప్దదత్రని కనెడ్ా నుండ్డ సీవకర్జంచార్ు.  
• ర్ాజాయంగ ప్రకార్ం గవర్నర్ ప్దవికాలం - 5 సంవత్సర్ాలు 
• వాసువంగా ర్ాష్్టరప్త్ర విశావసం ఉననత్ వర్కే గవర్నర్ ప్దవిలో కొనసాగుతార్ు. 
• గవర్నర్ త్న ర్ాజీనామా లేఖను ర్ాష్్టరప్త్రకి ఇవావలి.  
• గవర్నర్ ను ప్దవి నుండ్డ తొలగజంచదేి ర్ాష్్టరప్త్ర,  
• ఏ కార్ణం చతే్న ైనా గవర్నర్ ప్దవి ఖాళీ అయతే 7 న లలలోప్ు భర్జు చయేాలి.  
• కొత్ు  గవర్నర్ వచేి  వర్కు వేర్ే ర్ాష్్టర గవర్నర్ కు అధ్నప్ు భాదయత్లను ర్ాష్్టరప్త్ర కలిపసాు ర్ు. 

గ్వరనర్ జీతభత్యాలు (Emoluments) : 

• గవర్నర్ జీత్భతాయలు నిర్ణయంచేద ి- పార్ుమ ంట్  
• ప్రసుు త్ం గవర్నర్ న లసర్జ వతే్నం - 1,10,000  
• నార్జిక పనిెన్ - 6లక్షల 60 వలేు.  
• ర్ాష్్టర సంఘటతి్ నిధి నుండ్డ జీత్భతాయలను సీవకర్జసాు ర్ు.  
• భార్త్ సంఘటతి్ నిధి నుండ్డ పెనిన్ ను సీవకర్జసాు ర్ు.  
• ఒక ేవయకిు 2 లేదా ఎకుువ ర్ాష్టా్ ర లకు గవర్నర్ గా ప్నిచసేనిటుయత ేఆయా ర్ాష్టా్ ర లు గవర్నర్ వతే్నానిన సమానంగా 

చబలిుసాు య. 
• గవర్నర్ అధకిార్ నివాసంను - ర్ాజ్ భవన్ గా పలిుసాు ర్ు. 
• ర్ాష్్టర ర్ాజధాని నగర్ంలో ర్ాజ్ భవన్ ఉంటుంది.  
• దేశంలో ఆర్జిక అత్యవసర్ ప్ర్జసిిత్ర అమలులో ఉననప్ుపడు కూడ్ా గవర్నర్ వేత్నం మార్దు. 
• ర్ాష్్టర ప్రభుత్వం ఉచత్ వ దైయ, ఆర్ోగయ, ర్వాణా సౌకర్ాయలను కలిపసుు ంది. 

గ్వరనర్ అధికటరటలు - విధ్ులు :  

ర్ాష్్టర గవర్నర్ యొకు అధికార్ాలను ఈ కిీంది విధ్ంగా పేర్కునవచుి. 
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1. శటసన అధికటరటలు (Legislative Powers) :  

• ర్ాష్్టర శాసనశాఖలో అంత్ర్భాగం, 3వ సభగా గవర్నర్. 
• 174వ నిబంధ్న ప్రకార్ం గవర్నర్ శాసనసభా సమావేశాలను ఏర్ాపటు చేయడం, నిర్వధికంగా సమావేశాలను 

వాయదా వేసాు ర్ు. 
• 174వ నిబంధ్న ప్రకార్ం గవర్నర్ శాసనసభలో విశావసం కలిిన ముఖయమంత్రర సూచన మేర్కు శాసనసభను ర్దుద  

చేసాు ర్ు. 
• 333 నిబంధ్న ప్రకార్ం ముఖయమంత్రర సూచన మేర్కు గవర్నర్ ఒక ఆంగోు  ఇండ్డయన్ ను నియమిసాు ర్ు. 

శాసనసభకు)  
• 171వ నిబంధ్న ప్రకార్ం ముఖయమంత్రర సూచన మరే్కు గవర్నర్ విధాన ప్ర్జష్టత్ కు 1/6 వ వంత్  సభుయలను 

నియమిసాు ర్ు. (కళలు సాహతి్యం , సమాజ సవే, శాసు ర సాంకతే్రక ఇత్ర్ ర్ంగాలోు  అనుభవం గలవార్ు)  
• 213 నిబంధ్న ప్రకార్ం గవర్నర్ శాసనసభ సమావశేంలో లేనప్ుపడు ముఖయమంత్రర నాయకతావన గల కేబినటే్ 

మంత్ ర లు లిఖిత్ ప్ూర్వకం సపిార్సు చేసనిటుయతే ఆర్జిన న్స ను జార్జ చేసాు ర్ు. 
• ఆర్జిన న్స ప్ర్జమిత్ర కాలం - 6 న లలు  
• గర్జష్్ట కాలప్ర్జమిత్ర - 7 1/2 న లలు. 
• శాసనసభ సమావశేం పరా ర్ంభం అయన ర్ోజు నుండ్డ 6 వార్ాల లోప్ు ఆర్జిన నున ఆమోదించనటుయతే చట్ంగా 

మార్ుత్ ంది. లేని యడెల ర్దుద  అవుత్ ంది. - 
• ర్ాష్్టర గవర్నర్ ప్రసంగ పాఠానిన త్యార్ుచేసదే ిముఖయమంత్రర అధ్యక్షత్న గల కేబిన ట్ మంత్ ర లు.  
• ర్ాష్్టర శాసనసభ గవర్నర్ ప్రసంగ పాఠానికి ధ్నయవాధాలను తబలిప ేతీర్ామనానిన ఆమోదించాలి. లేని యెడల 

మంత్రరమండలి ర్దదవుత్ ంది. 
• గవర్నర్  ప్రసంగ పాఠానిక ిధ్నయవాదాలను తబలిపే తీర్ామనానిన ప్రభుత్వం త్ర్ుప్ున అధకిార్ ప్క్ష సభుయడు లేదా 

మంత్రర శాసనసభలో ప్రవశేపెడతార్ు. 

2. కటరానిరటవహక అధికటరటలు (Executive Powers) :  

• ర్ాజాయంగ ప్రకార్ం గవర్నర్ కు నామమాత్రమ నై కార్యనిర్ావహక అధకిార్ాలు ఉంటాయ.  
• 164(ఎ) నిబంధ్న ప్రకార్ం గవర్నర్ మ జార్జ్ పార్జ్ నాయకుడ్డని ముఖయమంత్రరగా నియమిసాు ర్ు. 
• ముఖయమంత్రర సూచన మేర్కు కిీంది వార్జని నియమిసాు ర్ు 
• ర్ాష్్టర మంత్ ర లు 
• అడవకటే్ జనర్ల్ 
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• ర్ాష్్టర ప్బిు క్ సర్జవస్ కమిష్టన్ చబరై్మన్, సభుయలు 
• ర్ాష్్టర ఎనినకల కమిష్టనర్ 
• ర్ాష్్టర ఆర్జిక సంఘం చబైర్మన్, సభుయలు 
• ర్ాష్్టర మానవ హకుుల కమిష్టన్ చబైర్మన్, సభుయలు  
• ర్ాష్్టర లోకాయుకాు   
• ర్ాష్్టర విశవవిదాయలయాల వ సై్ చానుసలర్స 
• ర్ాష్్టర అధికార్ భాష్టా సంఘం చబరై్మన్, సభుయలు 
•  జిలాు  నాయయమూర్ుు లు 

3. ఆరిిక అధికటరటలు (Financial Powers) :  

• ర్ాష్్టర శాసన సభ బడ్బీట్ సమావేశాలను ఏర్ాపటు చసేి, పరా ర్ంభంచే అధకిార్ం గవర్నర్ కు ఉంటుంది.  
• ర్ాష్్టర ఆర్జిక మంత్రర గవర్నర్ ముందసుు  అనుమత్రతో బడ్బీట్ ను మొదటగా శాసన సభలో ప్రవశేపటెా్ లి.  
• శాసన సభ ఆమోదించన బడ్బీట్ ను విధాన ప్ర్జష్టత్ 14 ర్ోజుల లోప్ు ఆమోదించాలి. 
• ర్ాష్్టర శాసనసభ ఆమోదంతోనే బడ్బీట్ అమలులోకి వసుు ంది. 
• ర్ాష్్టర గవర్నర్ ప్రత్ర 5 సంవత్సర్ం లకు ఒకసార్జ ర్ాష్్టర ఆర్జిక సంఘానిన ఏర్ాపటు చేసాు ర్ు. 
• ర్ాష్్టర ఆర్జిక సంఘంలో చబైర్మన్, 4 గుర్ు సభుయలు ఉంటాయ. 
• ర్ాష్్టర ఆర్జిక సంఘం వార్జిక నివదేికను గవర్నర్ కు సమర్జపసుు ంది.  
• గవర్నర్ ర్ాష్్టర ఆర్జిక సంఘం వార్జిక నివేదకిను ప్ర్జశ్రలించన త్ర్ావత్ శాసనసభకు ప్ంప్ుతార్ు. 
• ర్ాష్్టర ఆర్జిక సంఘం గూర్జి వివర్జంచే నిబంధ్న - 243(I) 
• ర్ాష్్టర బడ్బీట్ గూర్జి  వివర్జంచ ేనిబంధ్న - 202. - 266వ నిబంధ్న ర్ాష్్టర సంఘటతి్ నిధ ి
• 267(1) ర్ాష్్టర ఆఘంత్క నిధి గూర్జి వివర్జసుు ంది. 
• ర్ాష్్టరంలో ప్రకృత్ర వ పై్ర్జతాయలు ఏర్పడ్డనప్ుపడు ర్ాష్్టర ప్రభుత్వం బాధిత్ లకు సహాయం చేయలేనప్ుపడు గవర్నర్ 

త్న దగిర్ గల అఘంత్క నిధి నుండ్డ డబుెలు ఖర్ుి పడెతార్ు. 

4. న్యాయ అధికటరటలు (Judicial Powers) :  

• 161వ నిబంధ్న ప్రకార్ం గవర్నర్ కు క్షమాభక్ష అధకిార్ాలు ఉంటాయ.  
• ఉర్జశ్చక్ష పెనై క్షమాభక్ష పెటట్ అధికార్ం గవర్నర్ కు ఉండదు. 
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• ముఖయమంత్రర అధ్యక్షత్న గల కేబిన ట్ మంత్ ర ల లిఖిత్ ప్ూర్వక సిఫార్సుల మరే్కు గవర్నర్ నేర్సుు లకు 
క్షమాభక్షను పడెతార్ు. ( శ్చక్షను త్గజించడం, శ్చక్షా సవభావానిన మార్ిడం, శ్చక్ష అమలు కాలానిన వాయదా 
వేయడం, శ్చక్షను ప్ూర్జుగా ర్దుద  చయేడం.) 

• జిలాు  నాయయమూర్ుు లను నియమించ ేఅధకిార్ం గవర్నర్ కు ఉంటుంది.  

విచక్షణా అధికార్ాలు (Discriminatory  Powers) 

• దేశంలో జాతీయ అత్యవసర్ ప్ర్జసిిత్ర, ర్ాష్్టరంలో ర్ాష్్టరప్త్ర పాలన అమలులో ఉననప్ుడు గవర్నర్ వాసువ 
అధకిార్ాలను నిర్వహిసాు ర్ు. 

• శాసనసభా ఎనినకలోు  ఏ పార్జ్క ిసపష్్టమ ైన మ జార్జ్ ర్ానప్ుపడు గవర్నర్ త్న విచక్షణా అధకిార్ంతో ముఖయమంత్రరని 
నియమిసాు ర్ు. 

• గవర్నర్ నిర్ేదశ్చంచన గడువులోప్ు ముఖయమంత్రర శాసనసభలో బలనిర్ూప్న చసేుకుననటుయతే ప్దవిలో 
కొనసాగుతార్ు. లేనియడెల ప్దవిని కోలోపతార్ు. 
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