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भारतातील कें द्र-घटकराज्य संबंध ऐश्वय� धनवड,े २०२१

भारताच्या सं�वधानातील प�हल्या कलमात इं�डया, अथ�त भारत, हा राज्यांचा

संघ असेल तर भारताचे राज्यक्षेत्र हे राज्यांची राज्यक्षेत्र,े प�हल्या अनुसूचीत

�न�द�ष्ट असलेली संघराज्यक्षेत्रे आ�ण (भ�वष्यात) संपा�दत केली जातील अशी

अन्य राज्यक्षेत्रे �मळून बनलेले असेल, असा उले्लख आह.े१ याचे सव�साधारणपणे

दोन अथ� होतात. त्यातला प�हला अथ� असा की भारतीय राज्यपद्धतीतील राज्ये

ही राज्यकारभाराच्या दृष्टीने आखलेली घटकराज्ये आहते. अमे�रकेचे संघराज्य हे

५० राज्ये एकत्र येऊन तयार झालेले संघराज्य आह.े तेथील राज्यांना स्वायत्तता

आह.े याउलट भारतीय राज्यपद्धतीमध्ये आधी संघराज्य अ�स्तत्वात आले आ�ण

मग राज्यक्षेत्रांची �न�म�ती झाली. वरील �वधानाचा दुसरा अथ� असा की भारतीय

सं�वधान कलम २ आ�ण ३ नुसार संसद �तला योग्य वाटले त्या अटी व शत�वर

नवीन राज्ये संघराज्यांमध्ये दाखल करून घेऊ शकते �कंवा स्थापन करू शकते,

तसेच कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्यक्षेत्र वेगळे करून �कंवा दोन व अ�धक

राज्ये (त्यांचा भार) एकत्र जोडून, अथवा कोणतेही राज्यक्षेत्र दुसऱ्या राज्याशी

जोडून नवीन राज्य �नम�ण करू शकते. तसेच कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र वाढवणे,

कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र घटवणे, कोणत्याही राज्यांच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे

आ�ण कोणत्याही राज्याच्या नावामध्ये फेरफार करणे याचे अ�धकार संसदलेा

आहते. याचाच अथ� असा की भारतीय घटकराज्ये संघराज्यापासून फुटून स्वतंत्र

होऊ शकत नाहीत२. अशा बाबतची कोणतीही तरतूद सं�वधानात आढळत नाही.

वरील तरतुदींची पाळेमुळे भारतीय स्वातंत्र्यसंग्राम आ�ण पुढे भारत-

पा�कस्तान फाळणी यामध्ये असलेली �दसून येतात. १९४७ ला भारताला

स्वातंत्र्य �मळाले आ�ण त्यासोबतच अखंड भारताची फाळणी होऊन स्वतंत्र

पा�कस्तान जन्माला आला. याच काळात अनेक फुटीरतावादी वृत्ती डोकं वर

काढत होत्या. अशा प�र�स्थतीत भारताचे संघराज्य एकत्र �टकवून ठेवणे

हे तत्कालीन सरकारसमोरील आव्हान होते. जम्म-ूकाश्मीर, जुनागढ, हदै्राबाद
१भारताचे सं�वधान (इंग्रजी-मराठी �द्वभाषी आवृत्ती) २०१४, कलम १.
२राजा १९९१, पृ. १५३-१६४.

।। आलोक ।। २ पुष्प प��ले



भारतातील कें द्र-घटकराज्य संबंध ऐश्वय� धनवड,े २०२१

यांचा प्रश्न, संस्थानांचे भारतातील राजकीय स्थान आ�ण भ�वष्य, उव��रत

भारतामध्ये होणाऱ्या भाषावार प्रांतरचनेवर आधा�रत राज्या�न�म�तीच्या चळवळी,

फाळणीनंतर भारतामध्ये आलेल्या नाग�रकांना भारतात सामील करून घेणे

आ�ण भारताच्या दोन सीमांवर असलेल्या दोन पा�कस्तानांचे आव्हान यासोबतच

स्वतंत्र द्र�वडनाडूच्या मागणीचा जोर तसेच ख�लस्तानी चळवळी, ईशान्यकेडील

राज्यांमधला असंतोष हे कळीचे मुदे्द त्यावेळी भारतासमोर होते. वरील सव� मुदे्द

लक्षात घेता नव्याने �नम�ण झालेला भारत अल्पावधीतच असंख्य तुकड्यांमध्ये

�वभागला जाईल अशी भीती आ�ण �चंता अनेकांनी व्यक्त केलेली होती. आज ७३

वष�च्या प्रदीघ� काळात भारतातील लोकशाही तगून रा�हली आहे आ�ण २८ राज्ये

व ८ कें द्रशा�सत प्रदशे३ यांच्यासह भारताचे संघराज्य एकसंध आह.े

१ भारतीय संघराज्य पद्धतीची वै�शषे्ट्य

�ब्र�टशांचे शासन हे अत्यतं कें �द्रत आ�ण एकात्मक पद्धतीचे होते४. त्यामुळे

सुरुवातीला सं�वधानकत्य�चा कल संघराज्य पद्धतीकडे होता, परंतु फाळणीनंतर

एकराज्य शासनपद्धतीचे महत्त्व अधोरे�खत झाले. याचाच प�रणाम म्हणून

सं�वधानकत� “बळकट” कें द्र या संकल्पनेवर ठाम झाले. याबाबतची प्र�त�क्रया

यु�नयन पॉवर क�मटीच्या ५ जुलै, १९४७ रोजी मांडलेल्या दुसऱ्या अहवालात

स्पष्टपणे मांडलेली आह;े ती पुढीलप्रमाणे- आता फाळणी हे सव�मान्य सत्य आह,े

तर आम्ही एकमताने असे मांडतो की या दशेाच्या व्यापक �हताच्या दृष्टीने शांतता

स्था�पत करणारे वा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर समन्वय साधण्यासाठी उपयुक्त असे

संघराज्य �नम�ण करताना कमकुवत संघराज्य �नम�ण करणे धोकादायक आह.े

त्यामुळे स�ंवधानाने प्रदान केलेले भक्कम कें द्र असलेले संघराज्य सव�त्तम आह५े.

३२०२० �डसेंबरनुसार.
४कश्यप २००१, पृ. २७८.
५सरका�रया, �शवरामन व सेन १९८८.

।। आलोक ।। ३ पुष्प प��ले



भारतातील कें द्र-घटकराज्य संबंध ऐश्वय� धनवड,े २०२१

भारतीय राज्यपद्धती एकराज्य शासन आ�ण संघराज्य शासन या दोहोंचे

गुणधम� दाखवते. सामान्य प�र�स्थतीत ती संघराज्यपद्धती असते, परंतु

आणीबाणीसारख्या राष्ट्र ीय आपत्तीच्या काळात ती संपणू�पणे एकराज्य पद्धती होते.

संघराज्य पद्धतीप्रमाणे भारतामध्ये कें द्र आ�ण घटकराज्य यांची दुहरेी राज्यव्यवस्था

आह.े स�ंवधानामध्ये संघसूची, राज्यसूची आ�ण समवत� सूचीद्वारे६ कें द्र आ�ण

घटकराज्ये यांच्यामध्ये अ�धकारांचे वाटप केलेले आह.े संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार,

अणुऊज�, रेल्वे इत्यादी एकूण १०० �वषय (मूलत: ९७) संघसूचीत समा�वष्ट केलेले

आहते, तर साव�ज�नक सुव्यवस्था, पोलीस, साव�ज�नक आरोग्य, स्था�नक प्रशासन,

ज�मनी व इमारती यांच्यावरील कर इत्यादी ६१ (मूलत: ६६) �वषयांचा राज्यसूचीत

समावेश होतो. उव��रत एकूण ५२ �वषय (मूलत: ४७) समवत� सूचीत �दलेले

आहते.७ समवत� सूचीतील समा�वष्ट �वषयांवर प्रभावी अंमलबजावणीक�रता कें द्र

आ�ण घटकराज्ये यांच्यात एकमत होणे गरजेचे आह.े या सूचीमधील समा�वष्ट

�वषयांवर कें द्र आ�ण घटकराज्ये या दोघांनाही कायदा करण्याचा अ�धकार आह,े

परंतु जर कें द्र आ�ण घटकराज्ये यांनी एकाच �वषयावर केलेल्या कायद्यांत तफावत

जाणवली, तर कें द्राने केलेला कायदा वैध मानला जातो. राज्यसूचीमध्ये सम�वष्ट

असलेल्या �वषयांवर घटकराज्यांचा संपूण� अ�धकार नाही. संघराज्यपद्धतीत

सं�वधान हा भूमीचा सव�च्च कायदा मानला जातो. सं�वधानाची श्रषे्ठता अबा�धत

राखली जाते. भारताला �ल�खत सं�वधान आह.े भारतीय सं�वधानात सद्य�स्थतीत

उदे्द�शका, २५ भागांमध्ये �वभागलेली ४६५ कलमे आ�ण १२ अनुसूची यांचा समावेश

आह.े भारतीय सं�वधान दुष्प�रवत�नीय असणे आ�ण प�रवत�नसुलभ असणे ही

दोन्ही वै�शष्ट्ये दाखवते. संपूण� भारताला एकच सं�वधान आहे याचाच अथ�

घटकराज्यांना स्वत:चे वेगळे सं�वधान नाही (ऑगस्ट २०१९ पूव� जम्मू आ�ण

काश्मीर राज्याला स्वतःचे सं�वधान होते).
६भारताचे सं�वधान (इंग्रजी-मराठी �द्वभाषी आवृत्ती) २०१४, सातवी अनुसूची पृ. २१२-२२२.
७लक्ष्मीकांत २०१५, पृ. १३.२.

।। आलोक ।। ४ पुष्प प��ले



भारतातील कें द्र-घटकराज्य संबंध ऐश्वय� धनवड,े २०२१

भारताचा प्रबळ कें द्राकडे �वशेष कल आह,े त्यामुळे घटकराज्ये संघराज्यातून

फुटून जाऊ शकत नाहीत. यालाच �वनाशी राज्यांचा अ�वनाशी संघ असे८

ह्यांनी म्हटले आह.े यासोबतच भारतामध्ये संपूण� दशेासाठी एकच नाग�रकत्व

आह.े अमे�रकेसारखे �व�वध राज्यांचे स्वत:चे नाग�रकत्व ही संकल्पना भारतीय

राज्यांमध्ये अ�स्तत्वात नाही. भारताला स्वतंत्र आ�ण एकात्मीकृत न्यायमंडळ

आह.े या न्यायमंडळाच्या सव�च्चस्थानी सव�च्च न्यायालय, त्या खालोखाल उच्च

न्यायालये आ�ण इतर क�नष्ठ न्यायालये येतात. भारताला स्वतःची अशी एकात्मीकृत

�नवडणूक यंत्रणा, एकात्मीकृत महालेखा परीक्षण यंत्रणा आ�ण अ�खल भारतीय

प्रशासन सेवा आह.े लोकसभा आ�ण राज्यसभा यांचा समावेश असलेली संसद

हे �द्वगृही �व�धमंडळ भारताला आह.े राज्यांमधील क्षेत्रीय मतदारसंघामधून

प्रत्यक्ष �नवडणुकीद्वारे �नवडलेले प्र�त�नधी लोकसभेत �नवडून �दले जातात, तर

राज्यसभेत घटकराज्यांना प्र�त�न�धत्व �दले जाते.

भारतीय राज्यपद्धतीची घडण समजून घेण्यासाठी घटकराज्यांच्या �न�म�तीची

प्र�क्रया समजून घेणे गरजेचे आह.े या सोबतच सद्य�स्थतीतील घटकराज्ये व त्यांना

अनुसरून येणाऱ्या असम�मती अभ्यासणे �ततकेच महत्वाचे आह.े

२ भारतातील घटकराज्य�न�म�तीची प्र�क्रया

�ब्र�टशकालीन भारतामध्ये �ब्र�टशांच्या आ�धपत्याखालील प्रदशे, संस्थाने, फ्रें च

आ�ण पोतु�गीज यांच्या वसाहतीखालील प्रदशे अशी �वभागणी होती. �ब्र�टशांच्या

अंमलाखालील प्रदशेांची राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी �व�वध इलाख्यांमध्ये

�वभागणी केलेली होती. संस्थानांना नाममात्र स्वायतता होती व मूळ कारभार

�ब्र�टशांच्या हाती होता. तब्बल ५५० संस्थाने भारतामध्ये अ�स्तत्वात होती. या

संस्थानांची संख्या ५२१ पासून ५६५ इथपय�त मानली जाते९. भारताला स्वातंत्र्य
८राजा १९९१, पृ. १५३-१६४.
९गुहा २००७, पृ. ३६.

।। आलोक ।। ५ पुष्प प��ले



भारतातील कें द्र-घटकराज्य संबंध ऐश्वय� धनवड,े २०२१

�मळाल्यापासून ते भारताचे प्रजासत्ताक �नम�ण होईपय�त ३ वष�च्या काळात

संस्थानांच्या �वलीनीकरणाची प्र�क्रया पार पडली. यात संस्थानांचा आकार,

भौगो�लक स्थान याचा �वचार करत काही संस्थानांची नवीन राज्यांमध्ये पुन�न��म�ती

झाली तसेच काही संस्थाने आधीपासून अ�स्तत्वात असलेल्या इलाख्यांना जोडली

गेली. धर आयोग, फ़ज़ल अली आयोग, जेव्हीपी आयोग व राज्यपुनर�चना आयोग

यांची स्थापना राज्यांच्या पुनर�चनेच्या मुद्द्यावर उपाय शोधण्यासाठी केली गेली.

१ ऑक्टोबर १९५३ रोजी तेलुगू भा�षक असलेल्या मद्रास इलाख्याच्या

भागापासून आंध्र राज्याची �न�म�ती झाली. फ्रें चांची वसाहत असलेला येनेम,

का�रकल, माहे आ�ण पुद्दचुेरी हे प्रदशे एकत्र करून, १ नोव्हेंबर, १९५४ मध्ये पुद्दचुेरी

हा कें द्रशा�सत प्रदशे �नम�ण झाला. राज्यपुनर�चना आयोगाच्या अहवालानुसार

१९५६ मध्ये राज्यांची भा�षक प्रांतवार रचनेच्या प्र�क्रयेला सुरुवात झाली. त्यानंतर

आधीचे आंध्र राज्य आ�ण तेलुगू भा�षक हदै्राबादचा प्रदशे एकत्र करून,

आंध्र प्रदशेाची �न�म�ती झाली. भा�षक चळवळी आ�ण भाषावार प्रांतरचना या

�वषयावरून आंध्र प्रदशेामध्ये दगंली घडून आल्या व यातच पोट्टी श्रीरामलू यांच्या

आमरण उपोषणाच्या ५८ व्या �दवशी त्यांचा मृत्यू झाला आ�ण तेलुगू भा�षक

चळवळीने जोर धरला. प�रणामी जनक्षोभ आ�ण जनरेटा लक्षात घेऊन, सरकारला

आंध्रप्रदशेाची �न�म�ती करावी लागली.

मद्रास इलाख्यातील मलबार प्रदशेात त्रवणकोरचे राज्य �मसळून, सध्याचे

केरळ राज्य �नम�ण झाले. प�टयाला आ�ण पवू� पंजाबचा भाग एकत्र होऊन पंजाब

राज्य अ�स्तत्वात आले. �वंध्यप्रदशे, भोपाळ आ�ण मध्यभारत इलाखा यांच्यापासून

मध्य प्रदशे हे राज्य �नम�ण झाले. म्हसैूर संस्थानामध्ये प��म हदै्राबाद आ�ण कुग�

हे प्रदशे �वलीन केले गेले. पुढे १९७३ मध्ये म्हसैूर राज्याचे नाव बदलून कन�टक

असे ठेवले गेले. बॉम्बे इलाख्यामध्ये हदै्राबादमधील मराठवाडा प्रदशे, सौराष्ट्र आ�ण

कच्छ व मध्यप्रदशेमधील नागपूर हे प्रदशे �मसळले गेले. पुढे १ मे १९६० मध्ये

बॉम्बे राज्य �वभागून महाराष्ट्र आ�ण गुजरात ही दोन राज्ये �नम�ण झाली. मुंबई

।। आलोक ।। ६ पुष्प प��ले
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ही महाराष्ट्र ाची राजधानी झाली. मध्यप्रदशे, बॉम्बे इलाख्याचा काही भाग आ�ण

अजमेर राज्य राजस्थानमध्ये �मसळले गेले. ११ ऑगस्ट १९६१ ला दादरा आ�ण

नगर हवेली भारतीय संघराज्यात �वलीन झाले. १ �डसेंबर १९६३ रोजी नागालँड

राज्याची �न�म�ती झाली. १९६६ मध्ये पंजाब पुनर�चना कायद्यानुसार १ नोव्हेंबर

१९६६ रोजी ह�रयाणा राज्य �नम�ण झाले. तर पंजाबच्या उत्तरेकडील प्रदशे एकत्र

करून, �हमाचल प्रदशेची �न�म�ती करण्यात आली. चंडीगढ हा कें द्रशा�सत प्रदशे

असून पंजाब आ�ण ह�रयाणा या राज्यांची राजधानी आह.े १९६८ मध्ये मद्रास हे

नाव बदलून ता�मळनाडू ठेवण्यात आले. १९७३ रोजी लक्षद्वीप �म�नकोय आ�ण

अ�मन�दवी बेटांना एकत्र करून, लक्षद्वीप या कें द्रशा�सत प्रदशेाची �न�म�ती झाली.

२१ जानेवरी १९७२ रोजी ईशान्य भारतातील मेघालय, म�णपूर आ�ण �त्रपुरा ही

घटकराज्ये अ�स्तत्वात आली. �स�क्कमचे स्वतंत्र राष्ट्र १६ मे १९७५ रोजी भारतीय

संघराज्यात �वलीन झाले आ�ण �स�क्कम हे २२ वे राज्य गणले गेले. �मझोरम आ�ण

अरुणाचल प्रदशे २० फेब्रवुारी १९८७ रोजी राज्ये म्हणून अ�स्तत्वात आली. गोवा

व दीव-दमण या कें द्रशा�सत प्रदशेापासून गोवा वेगळा होऊन त्याला राज्याचा

दज� �दला गेला, तर दमण आ�ण दीव हे कें द्रशास

प्रदशे रा�हले. नोव्हेंबर २००० मध्ये मध्य प्रदशेातून छत्तीसगढ, �बहारमधून

झारखंड आ�ण उत्तरप्रदशेातून उत्तरांचल हे प्रदशे वेगळे होऊन छत्तीसगढ, झारखंड

आ�ण उत्तरांचल ही राज्ये अ�स्तत्वात आली. २०१४ मध्ये आंध्रप्रदशेपासून तेलंगण

वेगळे झाले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये कें द्र सरकारने संवैधा�नक बदल करून ३७०

कलम रद्द केले व जम्म-ूकाश्मीर या राज्याचे जम्म-ूकाश्मीर व लडाख या दोन

कें द्रशा�सत प्रदशेात रूपांतर केले.१०

भारतामध्ये समा�वष्ट असलेली �व�वध राज्ये व कें द्रशा�सत प्रदशे यांच्यात

भौगो�लक, राजकीय, सामा�जक, आ�थ�क, सांसृ्क�तक �व�वधता आढळून येते.

त्यामुळे सव�साठी एकच माप हा �नयम भारतामध्ये लागू करता येत नाही. भारतीय
१०दुवा : https://www.mapsofindia.com/maps/india/formation-of-states.html

।। आलोक ।। ७ पुष्प प��ले
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संघराज्यामध्ये मुळातच काही प्रमाणात असम�मती �दसून येते. भारतामधील काही

राज्यांना �वशेष राज्यांचा दज� �दलेला आह.े हा �वशेष दज� प्राप्त झालेल्या

राज्यांमधील अ�वक�सत आ�ण मागास प्रदशे व त्या प्रदशेातील आ�ण इतर

लोकसंख्या यांचा �वकास साधणे हे उ�द्दष्ट आह,े पण असे असतानासुद्धा या

असम�मतीय व्यवस्थमेुळे उव��रत राज्यांनी �वशेष राज्यांचा दज� �कंवा �वशेष

तरतुदी करून घेण्याचा प्रयत्न अनेकदा झालेला �दसतो.

३ �व�वध राज्यांसाठीच्या काही तरतुदी

अमे�रकी �सनेटमध्ये सव� राज्यांना समान प्र�त�न�धत्व �दले गेले आह,े पण भारतीय

राज्यसभेत राज्यांमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखून ठेवलेल्या आहते.

सं�वधानातील चौथ्या अनुसूचीचा �वचार करता उत्तर प्रदशेसारख्या सव��धक

लोकसंख्या असलेल्या राज्याला ३१ जागा नेमून �दलेल्या आहते. त्याखालोखाल

महाराष्ट्र (१९), आंध्रप्रदशे (१८), ता�मळनाडू (१८), �बहार (१६) आ�ण प��म बंगाल

(१६) ह्या राज्यांना त्यांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेऊन, जागा नेमून �दलेल्या

आहते. याउलट नागालँड, म�णपूर, �त्रपुरा, मेघालय, �सक्कीम, �मझोरम, अरुणाचल

प्रदशे आ�ण पुद्दचुेरी या घटकराज्यांना व कें द्रशा�सत प्रदशेांना प्रत्यकेी केवळ १

जागा नेमून �दली आह.े कें द्रशा�सत प्रदशेांचा �वचार करता वेगळ्या स्तरावरील

असम�मती प्रकष�ने �दसून येते. �व�वध कें द्रशा�सत प्रदशे हे �व�वध कारणांसाठी

�नम�ण केले गेले. अंदमान �नकोबार आ�ण लक्षद्वीप ही बेटे भारताच्या मूळ

भूमीपासून समुद्राने �वलग आहते. दादरा आ�ण नगर हवेली, दमण व दीव आ�ण

पुडूचेरी हे कें द्रशा�सत प्रदशे त्यांना लगत असलेल्या राज्यांमध्ये त्यांच्या सांसृ्क�तक

आ�ण इतर �व�वधतेमुळे समा�वष्ट करता येणार नाहीत.

कलम ३७० अंतग�त जम्मू आ�ण काश्मीर या राज्याला �वशेष राज्याचा दज�

�दला गेला होता. या राज्याला स्वत:चे सं�वधान होते, परंतु ऑगस्ट २०१९ रोजी

।। आलोक ।। ८ पुष्प प��ले
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शासनाच्या अ�धसूचनेद्वारे जम्मू काश्मीरला असलेला �वशेष राज्याचा दज� काढला

गेला.११ आ�ण जम्मू काश्मीर व लडाख यांना कें द्रशा�सत प्रदशेांचा दज� �दला गेला.

असे असले तरीसुद्धा इतर राज्यांना कलम ३७१ अंतग�त �दलेला �वशेष दज� कायम

आह.े

�वशेष राज्यांचा दज� असलेल्या राज्यांबाबत सं�वधानात आलेल्या तरतुदी

पुढीलप्रमाणे.१२

महाराष्ट्र आ�ण गुजरात कलम ३७१ अंतग�त महाराष्ट्र व गुजरातच्या राज्यपालांवर

अनुक्रमे �वदभ�, मराठवाडा, उव��रत महाराष्ट्र व सौराष्ट्र , कच्छ, उव��रत

गुजरात यांच्यासाठी स्वतंत्र �वकास मंडळे स्थापन करणे, सबंध राज्याच्या

गरजा लक्षात घेऊन, �वकासखच�साठी �नधीचे समन्याय वाटप करणे आ�ण

उक्त सव� क्षेत्रांबाबत तंत्र�शक्षण व व्यावसा�यक प्र�शक्षण यांच्यासाठी पय�प्त

सोयी व राज्यशासनाच्या �नयंत्रणाखालील सेवांमध्ये नोकरीची पय�प्त संधी

उपलब्ध करणारी समन्याय व्यवस्था तयार करणे या �वशेष जबाबदाऱ्या

राष्ट्र पती सोपवू शकतो.

नागालँड कलम ३७१-क अंतग�त नागांच्या धा�म�क �कंवा सामा�जक प्रथा,

रू�ढप्राप्त कायदा व काय�पद्धती, �दवाणी व फौजदारी न्यायदान तसेच

जमीन व �तच्यातील साधनसंपत्ती यांचे स्वा�मत्व व हस्तांतरण यांबाबत

संसदचेा कोणताही अ�ध�नयम नागालँडच्या राज्याला लागू होणार नाही.

तसेच नागालँड राज्याच्या �न�म�तीच्या लगतपूव� नागा �हल्स त्यएूनसांग

क्षेत्रात उद्भवणारी अंतग�त अशांतता लक्षात घेता, त्या राज्यातील कायदा

आ�ण सुव्यवस्था यांच्याबाबत राज्यपालावर �वशेष जबाबदारी सोपवलेली

आह.े कलम ३७१-क(ग) नुसार अनुदानाच्या कोणत्याही मागणीसंबंधी

�शफारस करताना नागालँडचा राज्यपाल कोणत्याही �व�शष्ट सेवेसाठी �कंवा
११भारत सरकार का राजपत्र, भाग २, खंड ३, उपखंड (i) २०१९.
१२भारताचे सं�वधान (इंग्रजी-मराठी �द्वभाषी आवृत्ती) २०१४, पृ. १५९-१६८.

।। आलोक ।। ९ पुष्प प��ले
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प्रयोजनासाठी भारत सरकारने भारताच्या एक�त्रत �नधीतून पुर�वलेला

कोणत्याही पैशाचा समावेश त्या सेवेशी �कंवा प्रयोजनासाठी संबं�धत

असलेल्या अनुदानाथ� मागणीत असेल याची सु�न��ती करेल.

आसाम कलम ३७१-ख नुसार राष्ट्र पतीला आसाम राज्याबाबत काढलेल्या

आदशेाद्वारे सहाव्या अनुसूचीतील प�रचे्छद २०ला जोडलेल्या तक्त्यातील

भाग एक (उत्तर कछार डोंगरी �जल्हा, काब� अंगलांग �जल्हा, बोडोलँड

प्राद�ेशक क्षेत्र �जल्हा) यामध्ये �व�न�द�ष्ट केलेल्या जनजा�तक्षेत्रातून �नवडून

आलेले त्या राज्याच्या �वधानसभेचे सदस्य आ�ण त्या आदशेात �व�न�द�ष्ट

करण्यात येईल त्या संख्येइतके त्या �वधानसभेचे अन्य सदस्य �मळून

बनलेली, त्या �वधानसभेची स�मती घ�टत करण्याक�रता, �तची काय�

करण्याक�रता आ�ण अशी स�मती घ�टत करण्यासाठी व �तचे काय�

योग्यप्रकारे चालण्यासाठी त्या �वधानसभेच्या काय�पद्धती �नयमांत फेरबदल

करण्याक�रता तरतूद करता येईल.

म�णपूर कलम ३७१-ग अंतग�त, राष्ट्र पतीला म�णपूर राज्याबाबत काढलेल्या

आदशेाद्वारे त्या राज्याच्या डोंगरी क्षेत्रामधून �नवडून आलेले त्या राज्याच्या

�वधानसभेचे सदस्य �मळून बनलेली स�मती घ�टत करण्यातही व �तची

काय� यांक�रता, शासकीय कामकाजांत �नयमांत आ�ण त्या राज्याच्या

�वधानसभेच्या काय�पद्धतीत-�नयमांत फेरबदल करण्याक�रता आ�ण अशा

स�मतीचे काय� योग्य प्रकारे चालण्याची �न��ती करण्याक�रता राज्यपालवर

�वशेष जबाबदारी सोपवण्याबाबत तरतूद करता येईल.

आंध्र प्रदशे राज्याच्या गरजा लक्षात घेऊन, साव�ज�नक रोजगाराच्या बाबतीत

आ�ण �शक्षणाच्या बाबतीत राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातील लोकांना

समन्याय संधी आ�ण सु�वधा उपलब्ध करून दणे्याक�रता राष्ट्र पतीला त्या

राज्याबाबत आदशे करून, त्याद्वारे तरतूद करता येईल, अशी तरतूद कलम

।। आलोक ।। १० पुष्प प��ले
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३७१-घ मध्ये �दलेली आह.े तर कलम ३७१ अंतग�त संसदलेा आंध्र प्रदशे

राज्यात �वद्यापीठ स्थापन करण्याची तरतूद आह.े

�सक्कीम कलम ३७१-च (छ) अन्वये �सक्कीमच्या राज्यपालावर शांतता राखण्याबाबत

आ�ण �सक्कीमच्या जनतेच्या �नर�नराळ्या घटकांची सामा�जक व आ�थ�क

उन्नती सु�न��त करण्यासाठी समन्याय व्यवस्था करण्याबाबत �वशेष

जबाबदारी सोपवलेली आह.े

�मझोरम कलम ३७१-छ अन्वये �मझोंच्या धा�म�क �कंवा सामा�जक प्रथा, रू�ढप्राप्त

कायदा व काय�पद्धती, �दवाणी व फौजदारी न्यायदान तसेच जमीन व

�तच्यातील साधनसंपत्ती यांचे स्वा�मत्व व हस्तांतरण यांबाबत संसदचेा

कोणताही अ�ध�नयम, �मझोरम �वधानसभेने ठरावाद्वारे तसे ठर�वल्या�शवाय

�मझोरम राज्याला लागू होणार नाही.

अरुणाचल प्रदशे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत राज्याच्या

राज्यपालावर कलम ३७१-ज अंतग�त �वशेष जबाबदारी दणे्यात आली आह,े

तसेच त्यासंबंधीची काय� पार पाडताना करावयाच्या कारवाईबाबत राज्यपाल

मं�त्रप�रषदशेी �वचार�व�नमय केल्यानंतर आपली वैय�क्तक �नण�यशक्ती

राज्यपाल वापरेल अशीही तरतूद आह.े

गोवा कलम ३७१ झ अंतग�त गोवा राज्याची �वधानसभा, तीसपेक्षा कमी नसतील

इतक्या सदस्यांची �मळून बनलेली असेल.

कन�टक कलम ३७१ अंतग�त राष्ट्र पती पुढील बाबींसाठी राज्यपालावर �वशेष

जबाबदारीची तरतूद करू शकेल. त्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे -

१. मंडळाच्या कामकाजावरील अहवाल प्रत्यके वष� राज्याच्या

�वधानसभेसमोर ठेवण्यात येईल. या तरतूदींसह हदैराबाद-कन�टक

प्रदशेासाठी स्वतंत्र �वकासमंडळाची स्थापना.

।। आलोक ।। ११ पुष्प प��ले
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२. संपणू�पणे राज्याच्या गरजांना अधीन राहून उक्त प्रदशेावरील �वकास

�वषयक खच�साठी �नधीचे समन्याय वाटप.

३. संपणू�पणे राज्यांच्या गरजांना अधीन राहून, साव�ज�नक रोजगार,

�शक्षण आ�ण व्यवसाय प्र�शक्षण याबाबत उक्त प्रदशेातील लोकांसाठी

समन्याय संधी आ�ण सु�वधा.

४ स�मत्या व आयोगांचे योगदान

भारतीय राज्यव्यवस्थलेा ‘संघराज्यवत्’ असे अनेकदा संबो�धत केले गेले आह.े

‘संघराज्यवत्’ म्हणजे कें द्रीकरणाकडे कल असलेली संघराज्य व्यवस्था होय.

अशी व्यवस्था जरी आणीबाणीसारख्या राष्ट्र ीय आपत्तीच्या काळात कें द्रीकृत

रूप धारण करत असली, तरी �तला संपूण�पणे एकराज्य राज्यपद्धती म्हणता

येत नाही. भारतीय संघराज्य व्यवस्था ही सहकारी, असम�मतीय, संसदीय,

काय�कारी, स्पध�त्मक, उदयोन्मखु, अ�नचु्छक, लोकमान्य, संघराज्यवत्, पुनर� �चत

अशा �व�वध गुणधम�नी ओळखले जाते.१३ सव�च्च न्यायालयाने एका सुनावणीच्या

�नकालात भारतीय संघराज्यव्यवस्थलेा ‘उभयचर व्यवस्था’ म्हटले आह.े१४ बऱ्याचदा

राज्यांवरील कें द्राचे वच�स्व हे कें द्र-घटकराज्य संबंधांबाबत पेच �नम�ण करणारे

आह.े कें द्र आ�ण घटकराज्य यांच्यातील संबंध यांचा अभ्यास करण्यासाठी

घटकराज्य आ�ण कें द्र पातळीवर अनेक स�मत्या, आयोगांची स्थापना केली गेली.

त्यापैकी महत्त्वाच्या स�मत्या आ�ण आयोग यांची मा�हती पुढे थोडक्यात �दलेली

आह.े

ॲड�म�नस्ट्र े�टव �रफॉम� आयोग १५ कें द्र आ�ण घटकराज्य यांच्यातील संघष� आ�ण
१३कश्यप २००८, पृ. २०२.
१४पांडे २०१९.
१५लक्ष्मीकांत २०१५, पृ. १४.२.

।। आलोक ।। १२ पुष्प प��ले
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पेच टाळण्यासाठी १९६० नंतर बरेच प्रयत्न झाले. १९६६ मध्ये मोरारजी

दसेाई (नंतरचे अध्यक्ष के. हनुमंतय्या) यांच्या अध्यक्षतेखालील घ�टत

केलेला ६ सदस्यीय ॲड�म�नस्ट्र �ेटव �रफॉम� आयोग ही त्यामधली महत्वाची

पायरी मानली पा�हजे. आक� ने मोतीलाल �चमणलाल सेटलवाड यांच्या

अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट घ�टत केला. या अभ्यासगटाने �दलेल्या

अहवालानुसार आक� ने स्वतःचा अहवाल १९६९ रोजी कें द्र सरकारला प्रस्ततु

केला. या अहवालामध्ये कें द्र घटकराज्य संबंधांबाबत २२ �शफारसी केलेल्या

होत्या ज्यामध्ये सं�वधानातील कलम २६३ अंतग�त आंतरराज्य प�रषदचेी

�न�म�ती, सामा�जक आ�ण प्रशासनाचा दीघ� अनुभव असलेल्या �नष्पक्षपाती

व्यक्तीची राज्यपाल म्हणून नेमणूक, घटकराज्यांना अ�धका�धक �वकें द्रीत

अ�धकार, घटकराज्यांचे कें द्रावरील आ�थ�क अवलं�बत्व कमी करण्यासाठी

राज्यांना अ�धका�धक �वत्तीय संसाधनांचे वाटप इत्यादींचा समावेश होता.

परंतु यापैकी एकाही �शफारसीवर कुठल्याही पद्धतीचा �नण�य कें द्राकडून

घेतला गेला नाही.

राजमन्नार स�मती १६ कें द्र आ�ण घटकराज्य यांमधील संबंध आ�ण राज्यांना

जास्तीत जास्त स्वायतता �मळावी यासाठी कराव्या लागणाऱ्या घटनादुरुस्त्या

यावर सखोल अभ्यासपूण� उपाय काढण्यासाठी १९६९ मध्ये ता�मळनाडू

राज्याच्या द्रमुक सरकारने डॉ. पी. व्ही. राजमन्नार यांच्या अध्यक्षतेखाली

�त्रसदस्यीय स�मती घ�टत केली. या स�मतीने १९७१ साली सादर केलेल्या

अहवालामध्ये कें द्र आ�ण राज्य संबंधामध्ये तणाव �नम�ण करणारी कारणे

मांडली गेली. ती कारणे पुढील प्रमाणे.

१. स�ंवधानामधील �वशेष तरतुदींनुसार घटकराज्यांच्या तुलनेत कें द्राला

�दलेले गेलेले �वशेष अ�धकार.
१६लक्ष्मीकांत २०१५, पृ. १४.२.

।। आलोक ।। १३ पुष्प प��ले
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२. कें द्र आ�ण घटकराज्यांमध्ये एकाच पक्षाचे असलेले वच�स्व.

३. घटकराज्यांना �मळणारा अपुरा �नधी आ�ण त्यामुळे घटकराज्यांचे

कें द्रावरील वाढते अवलं�बत्व.

४. कें �द्रत �नयोजन यंत्रणा आ�ण �नयोजन आयोगाची भू�मका

अहवालामधल्या काही महत्वाच्या �शफारसी

(अ) आंतरराज्य प�रषद तात्काळ घ�टत करणे.

(आ) �वत्त आयोग ही यंत्रणा कायमस्वरूपी करणे.

(इ) �नयोजन आयोग रद्द करणे आ�ण त्या जागी वैधा�नक यंत्रणा

स्थापन करणे.

(ई) कलम ३५६, ३५७ आ�ण ३६५ या स�ंवधानातून पूण�पणे वगळणे.

(उ) कें द्रसूची आ�ण समवत� सूचीतील काही �वषय राज्य सूचीत

हस्तांत�रत करणे.

(ऊ) राज्यपालाची मज� असेपय�त मंत्री पदे धारण करतील, ही

स�ंवधांनातील तरतूद वगळणे.

(ए) भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), (आयपीएस) आ�ण

(आयएफएस) रद्द करणे. राजमन्नार स�मतीच्या �शफारसींकडे कें द्र

शासनाने पूण�पणे दुल�क्ष केले.

आनंदपूर सा�हब ठराव १७ पंजाबमधील आनंदपूर सा�हब येथे झालेल्या बैठकीत

अकाली दलाने राजकीय आ�ण धा�म�क मागण्या असलेला ठराव मंजूर करून

घेतला. १९७३ साली झालेल्या या ठरावाला आनंदपूर सा�हब ठराव असे

म्हणतात. या ठरवामध्ये कें द्राचे काय�क्षेत्र हे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, संपक�

व्यवस्था आ�ण चलन इत्यादीपुरतेच मय��दत असायला हवे आ�ण इतर
१७लक्ष्मीकांत २०१५, पृ. १४.३.

।। आलोक ।। १४ पुष्प प��ले
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अ�धकार हे घटकराज्यांना प्रदान करावे आ�ण खऱ्याअथ� स�ंवधानामध्ये

संघराज्यपद्धती आणून सव� घटकराज्यांना कें द्रात एकसमान प्र�त�न�धत्व

द्यावे, अशा पद्धतीची मागणी केली गेली.

प��म बंगालचे �नवेदन १८ १९७७ मध्ये प��म बंगाल सरकारने कें द्र घटकराज्य

संबंधामधील �नवेदन प्रका�शत करून कें द्राला पाठवले. या �नवेदनातील

�शफारसी पुढीलप्रमाणे.

१. स�ंवधानातील ’यू�नयन’ (संघ) हा शब्द काढून त्याजागी फेडरल

(संघराज्य) हा शब्द वापरावा.

२. कें द्राचे काय�क्षेत्र हे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, संपक� व्यवस्था आ�ण

चलन इत्यादीपुरतेच मय��दत असायला हवे.

३. इतर अ�धकार घटकराज्यांना प्रदान करावे.

४. कलम ३५६ आ�ण ३५७ (राष्ट्र पती राजवट) आ�ण ३६० (आ�थ�क

आणीबाणी) हे रद्दबातल ठरवावे.

५. नवीन राज्यांच्या �न�म�तीसाठी �कंवा �वद्यमान राज्यांची पुनर�चना

करण्यासाठी कें द्राने संबंधीत घटकराज्याची संमती घेणे बंधनकारक

असावे.

६. लोकसभेइतकेच समान अ�धकार राज्यसभेलाही असावेत.

७. कें द्राला येणाऱ्या महसुलातील ७५% वाटा राज्यांना दणे्यात यावा.

८. अ�खल भारतीय प्रशास�नक सेवा रद्द कराव्यात व त्याजागी फक्त कें द्र

आ�ण घटकराज्य यांच्यासाठीच्या प्रशास�नक सेवा असाव्यात.

प��म बंगालचे हे �नवेदन कें द्र सरकारने मान्य केले नाही.
१८लक्ष्मीकांत २०१५, पृ. १४.३.

।। आलोक ।। १५ पुष्प प��ले



भारतातील कें द्र-घटकराज्य संबंध ऐश्वय� धनवड,े २०२१

१९६७ हे साल �नवडणुकांमुळे �वशेष गाजले. �बहार, ह�रयाणा, केरळ,

मध्यप्रदशे, ओ�डसा, ता�मळनाडू, उत्तरप्रदशे आ�ण प��म बंगाल या

राज्यांमध्ये �बगर कॉगं्रसेी सरकारे अ�स्तत्वात आली. याच काळामध्ये

अनेक राज्यांमधील युती सरकारे �नवडून आली. याचाच प�रपाक म्हणून

कें द्र-घटकराज्य संबंध आ�ण राज्यांच्या स्वायत्ततेवरील कें द्राचे वच�स्व या

बाबतीत �बगर कॉगं्रसेी राज्यांमध्ये �वचार मंथने सुरू झाली. पंजाबमधील

�शरोमणी अकाली दल, आंध्रप्रदशेातील तेलुगू दसेम पक्ष, प��म

बंगाल, त�मळनाडू आ�ण ईशान्यकेडील राज्ये यांच्यामधून कें द्र-घटकराज्य

संबंधावरील सं�वधा�नक तरतुदींचे पुनरावलोकन व्हायला हवे, असा सूर

धरू लागला. याच काळात जम्मू आ�ण काश्मीरचा प्रश्न पुन्हा डोकं वर काढू

लागलेला होता. आक� , राजमन्नार स�मती, आनंदपूर सा�हब ठराव आ�ण

प��म बंगालचे �नवेदन यांच्या �शफारसींकडे कें द्राने संपूण�पणे दुल�क्ष केले.

याच पाश्व�भूमीवर सरका�रया आयोग घ�टत करण्याचा �नण�य महत्वपूण�

मानायला हवा.

सरक�रया आयोग १९ १९८३ साली इं�दरा गांधी सरकारने कें द्र-राज्य संबंधांवरील

सरक�रया आयोग घ�टत केला. कें द्र सरकारचा कें द्र-घटकराज्य संबंधांवरील

प्रश्नांवर उपाय शोधण्यासाठी अशा प्रकारचा आयोग स्थापन करण्याचा

हा प�हलाच प्रयत्न होता. या आयोगाने २७ ऑक्टोबर १९८७ रोजी

तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना अहवाल प्रस्ततु केला. या

आयोगाने राज्यपालाची भू�मका, राज्यांतग�त पाणी वाटपाचा प्रश्न, शेती,

जंगले, आणीबाणीच्या राष्ट्र ीय आपत्ती अशा एकूण १९ �वषयांवर २४७

�शफारसी केल्या. या आयोगाचा एकूण उदे्दश कें द्र-घटकराज्य संबंधांवरील

काय�पद्धतीतील बारकावे तपासताना सं�वधान �न�म�तीपासून आत्तापय�त

झालेले सामा�जक आ�ण आ�थ�क बदल समजून घेणे आ�ण त्यानुसार

१९सरका�रया, �शवरामन व सेन १९८८.

।। आलोक ।। १६ पुष्प प��ले
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�शफारसी करणे हा होता.२० या आयोगाच्या �शफारसी पुढील प्रमाणे

१. राज्यांतग�त पाणी वाटपाच्या प्रश्नाची तक्रार ही तक्रारदार

घटकराज्याकडून दाखल केल्याच्या �दनांकापासून एक वष� मुदतीच्या

आत कें द्राने प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी न्याया�धकरण स्थापन करावे.

२. कलम २६३ अंतग�त कायमस्वरूपी आंतरराज्य प�रषद स्थापन करावी.

३. कें द्रामधील सत्ताधारी पक्षातील नेता हा राज्यपाल म्हणून ज्या राज्यात

त्या पक्षाची सत्ता नाही �कंवा दोन �कंवा अ�धक पक्षांचे �मळून युती

सरकार आहे अशा राज्यात नेमला जाऊ नये. राज्याच्या राज्यपाल

�नवडीबाबत पंतप्रधानाने उपराष्ट्र पती आणे लोकसभेचा सभापती

यांच्याशी सल्लामसलत करावी.

४. मुख्यमंत्री �नवडीमध्ये राज्यापालाने �वधानसभेमध्ये ज्या पक्षाला �कंवा

दोन �कंवा अ�धक पक्षांची �मळून तयार झालेल्या युतीला स्पष्ट बहुमत

असेल तर सत्ता�न�म�तीसाठी पाचारण करावे.

५. कलम ३६५ अत्यतं �नकडीच्यावेळेस शेवटचा उपाय म्हणून वापरावे.

६. भा�षक अल्पसंख्यांक आयोग पुनरुज्जी�वत करावा.

७. �त्रभाषा सूत्राची योग्य ती अंमलबाजावणी करावी.

पी. व्ही. नर�संहराव सरकारने सरका�रया आयोगाच्या काही �शफारसींच्या

अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केला. जून १९९६ साली कें द्रात दवेेगौडा सरकारने

या आयोगाच्या सव�च �शफारसींची अंमलबाजवणी करण्याचा �नण�य

घेतला. सरका�रया आयोगाने १९८३ साली अहवाल सादर केला. ए�प्रल

२००७ मध्ये माजी न्यायाधीश मदन मोहन पूंछी यांच्या अध्यक्षतेखाली

कें द्र-घटकराज्य संबंधांवरील दुसरा आयोग घ�टत केला गेला. सरक�रया

२०सरका�रया, �शवरामन व सेन १९८८, खंड १, प्रकरण १, १.१.०१.

।। आलोक ।। १७ पुष्प प��ले



भारतातील कें द्र-घटकराज्य संबंध ऐश्वय� धनवड,े २०२१

आयोग घ�टत करण्याची मागणी तत्कालीन महत्वाच्या राजकीय पक्षांनी

आ�ण घटकराज्य सरकारांनी केली होती. परंतु पूंछी आयोग घ�टत करणे हा

संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा स�क्रय �नण�य होता. आधीच्या कें द्र-घटकराज्य

संबंधामध्ये लोकशाहीचे �वकें द्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने पंचायतीराज हा

महत्वाचा पैलू मानला गेला.२१ यादृष्टीने �त्रस्तरीय राज्यव्यवस्थलेा अनुसरून

करावे लागणारे बदल आ�ण त्यासोबतच्या �शफारसी लक्षात घेता पूंछी

आयोगाचे महत्व अधोरे�खत होते. दोन आयोगांमधील दोन दशकांच्या

कालखंडात अनेकघडामोडी घडल्या. जम्मू काश्मीर आ�ण ईशान्य भारतातील

प्रदशे यांच्या पुरता मय��दत असलेला अंतग�त सुरक्षेचा मुद्दा हा प��म

बंगालमधील नक्षल चळवळ आ�ण अकालींच्या पंजाबी सुभ्यांच्या मागणीमुळे

ऐरणीवर आला. यासोबतच संसदवेरील हल्ला, मुंबईमधील बॉम्बस्फोट यामुळे

दहशतवादाची भीषणता स्पष्ट होत गेली. १९९० च्या दशकामध्ये पी. व्ही.

नर�संह राव सरकारने महत्वाच्या आ�थ�क सुधारणा घडवून आणल्या आ�ण

त्यामुळे जाग�तकीकरण आ�ण उदारीकरण भारतामध्ये रुजू लागले. थेट

परकीय गुंतवणुकीवरील �नब�ध काढून टाकणे व त्यासाठी अनुकूल प�र�स्थती

�नम�ण करणे असे प्रयत्न याच काळात सुरू झाले. या दोन दशकाच्या

कालखंडात ‘�वनाशी राज्यांचा अ�वनाशी संघ’ ही संकल्पना बदलून त्या

जागी ‘अ�वनाशी राज्यांचा अ�वनाशी संघ’ ही संकल्पना रूढ होवू लागली.

ह्या सगळ्या पाश्व�भूमीवर पूंछी आयोगाचे गठन महत्त्वाचे ठरते.

पूंछी आयोग २२ पूंछी आयोगाचा मूळ उदे्दश हा कें द्र आ�ण राज्य संबंधामधील

बारकावे तपासणे, तत्कालीन आ�थ�क आ�ण सामा�जक बदल आ�ण

त्यानुसार बदलणाऱ्या गरजा समजून घेणे आ�ण या सोबतच सरका�रया

आयोगाच्या �शफारसींचा अभ्यास करणे आ�ण ही सव� पाश्व�भूमी लक्षात

२१पूंछी व इतर २०१०, प्रस्तावना पृ. xxi.
२२पूंछी व इतर २०१०, पृ. १०५-१५९.

।। आलोक ।। १८ पुष्प प��ले
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घेऊन �शफारसी करणे हा होता. पूंछी आयोगाच्या काही �शफारसी

पुढीलप्रमाणे.

१. राज्यपालाचा काय�काल हा पाच वष�चा असावा. हा काय�काल कें द्रातील

सरकारच्या मज�नुसार बदलला जाऊ नये. सं�वधानाच्या कलम ६१

मध्ये राष्ट्र पतीच्या महा�भयोगाची प्र�क्रया �दलेली आह.े त्याच धत�वर

राज्यपालाच्या महा�भयोग प्र�क्रयेबाबत तरतूद असावी.

२. �नयोजन आयोग आ�ण �वत्त आयोग यांच्यात चांगला समन्वय

असायला हवा. �वत्त आयोगाने आ�थ�कदृष्ट्या मागासलेल्या राज्यांच्या

गरजा ओळखून त्यानुसार त्या राज्यांना अ�धक अथ�सहाय्य द्यावे.

३. आरोग्य, �शक्षण, अ�भयां�त्रकी आ�ण न्याय या क्षेत्रांक�रता नव्या

अ�खल भारतीय प्रशास�नक सेवांची �न�म�ती केली जावी.

४. पय�वरण, प�रसंस्था आ�ण वातावरण बदल यांच्याबाबत प्रभावी

�नण�यांक�रता सं�वधानातील सातव्या अनुसूचीतील संघ सू�चत योग्य

ते बदल केले जावेत.

५. राज्याराज्यांमधील सत्तासमतोल राखण्यासाठी सव� राज्यांना

राज्यसभेत समान प्र�त�न�धत्व दतेाना लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा �नकष

वापरला जाऊ नये.

५ �नष्क��

एकराज्य आ�ण संघराज्य या दोन्ही व्यवस्थमेधील गुणधम� असणारी भारतीय

राज्यव्यवस्था वै�शष्टपूण� आह.े १९४७ ते १९६० पय�त कें द्रीकरणाकडे असलेला

कल नंतर हळूहळू बदलून राज्यांना स्वायत्तता �मळावी आ�ण बळकट कें द्रासोबत

बळकट घटकराज्य यांनी संघ म्हणून काम करावे ही संकल्पना रूढ होऊ लागली.

।। आलोक ।। १९ पुष्प प��ले
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कें द्रात आ�ण घटकराज्यांत दोन �कंवा अ�धक पक्षांची �मळून तयार झालेली

युती सरकारे ही काही नवी संकल्पना रा�हलेली नाही. �दल्लीतील सत्ता बळकट

ठेवण्यासाठी घटकराज्यांतील सत्ता बळकट असावी, हे यशाचे गमक राष्ट्र ीय

पक्षांसोबत प्राद�ेशक पक्षांनीही चांगलेच ओळखलेले आह.े याचाच प�रपाक म्हणून

घटकराज्यांतील �नवडणुकीमध्ये राष्ट्र ीय पातळीवरील चेहरा �दसणे, हा �नत्यपाठ

झालेला आह.े

दशेांतील नद्यांच्या पाण्याचे वाटप हा कळीचा मुद्दा आह.े आजही एका राज्यात

जास्त पाऊस पडला तर त्याचे प�रणाम त्या राज्यातील नदी ज्या ज्या इतर

राज्यांमधून जाते त्या राज्यांना भोगावे लागतात. पावसाळ्यात अ�धकपाण्याचा

�वसग� करताना इतर राज्यांना योग्य वेळेत इशारा न �दल्याने अनेकदा जी�वत

आ�ण �वत्त हानी घडून येते. दुष्काळात पाण्याचा मुद्दा अ�धक ज्वलंत होतो.

भाषावार प्रांतरचना होऊनही आजवर राज्य पुनर�चनेची प्र�क्रया पूण� झालेली

नाही. आजही भारताच्या �व�वध भागात भा�षक चळवळी धगधगत आहते.

�त्रभाषासूत्राची संपूण� भारतभर प्रभावी अंमलबजावणी करणे अजूनही कोणत्याही

सरकारला जमलेले नाही. भारतातील सीमेवरील सुरक्षा आ�ण अंतग�त सुरक्षेचा

मुद्दा अ�धका�धक जटील होत चाललेला आह.े

वर नमूद केलेल्या समस्यांसोबत कोरोनासारख्या इतरही अनेक अडचणींचा

सामना भारत करत आहे आ�ण भ�वष्यातही करणार आह.े या सव� आव्हानांना

प्रबळतेने सामोरे जाण्यासाठी कें द्राला घटकराज्यांचे सहकाय� �मळणे गरजेचे आह.े

यासाठी घटक राज्यांना स्वायत्तता दणेेही गरजेचे आह.े

कें द्र आ�ण घटकराज्य तसेच राज्याराज्यांमध्ये आपापसात बऱ्याचदा �व�वध

�वषयांवर संघष� झाला आह.े त्यातील काही �नवडक मुदे्द ह्या मा�लकेतील पुढच्या

लेखात आपण �वचारात घेऊ.
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