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कें द्र-राज्य संबंध 

भारतातील कें द्र-राज्य संबंधांचा पुढील मथळ्ांखाली अभ्यास केला जाऊ शकतो: - 

1. विवधमंडळ संबंध 

2. प्रशासकीय संबंध 

3. वित्तीय संबंध 

विवधमंडळ संबंध 

राज्यघटनेचे अनुचे्छद २४५ ते २५५ (भाग XI) कें द्र आवि राज्य यांच्यातील विवधमंडळ संबंधांशी संबंवधत आहेत. 

प्रादेविक व्याप्ती (Territorial Extent) 

• संसदेला भारताच्या संपूिण वकंिा कोित्याही भागासाठी कायदे तयार करण्याचा वकंिा त्यामधे्य सुधारिा करण्याचा 

अवधकार आहे. 

• भारताच्या प्रदेशात राजे्य, कें द्रशावसत प्रदेश आवि सध्याच्या काळात भारताच्या प्रदेशात समाविष्ट असलेले इतर 

कोितेही के्षत्र समाविष्ट आहे. राज्य विवधमंडळ राज्याच्या संपूिण वकंिा कोित्याही भागासाठी कायदे करू शकते. 

• या व्यवतररक्त, संसद केिळ 'एक्स्ट्र ा-टेररटोररअल कायदे' बनिू शकते अशा प्रकारे संसदेचे कायदे भारतातील 

नागररकांना आवि जगाच्या कोित्याही भागातील त्यांच्या मालमत्तांना लागू होतात. 

विवधमंडळ विषयांचे वितरण (Distribution of Legislative Subjects) 

• युवनयन केिळ युवनयन यादीतील विषयांिर कायदे करू शकते, राजे्य केिळ राज्य सूचीतील विषयांिर कायदे करू 

शकतात आवि संघ आवि राजे्य दोघेही समिती सूचीिर कायदे करू शकतात, परंतु संघाचे कायदे प्रबळ होतील. 

राज्यघटनेने कें द्रीय संसदेला अिवशष्ट अवधकार (तीनपैकी कोित्याही यादीत न नमूद केलेले विषय) वदलेले आहेत. 

राज्य के्षत्रातील संसदीय कायदा: 

खालील 5 पररस्थथतीमंधे्य असू शकते: - 

1. जर राज्यसभेने राष्टर ीय वहताचा ठराि संमत केला (कलम २४९) 

2. राष्टर ीय आिीबािीच्या घोषिेनुसार (आटण. 250) 

3. आंतरराष्टर ीय करारांची अंमलबजाििी करण्यासाठी (कलम २५३) 

4. जेव्हा राजे्य विनंती करतात (कलम २५२) 

5. राष्टर पती राजिटीची घोषिा (कलम 356) अंतगणत 

राज्य कायद्यािर कें द्राचे वियंत्रण (Centre's control over State Legislation) 

• राज्यघटनेने कें द्राला राज्याच्या विवधमंडळािर काही प्रकरिांमधे्य खालील प्रकारे वनयंत्रि ठेिण्याचा अवधकार वदला 

आहे: 

• राज्यपाल विवशष्ट प्रकारची विधेयके राष्टर पतीचं्या विचाराथण राज्य विधानसभेने संमत करून ठेिू शकतात आवि 

राष्टर पतीनंा अशा विधेयकांिर पूिण वे्हटो असतो. 

• राज्य सूचीमधे्य उपस्थथत असलेल्या अशा प्रकरिांिरील विधेयके राष्टर पतीचं्या प्रारंवभक मंजुरीनेच मांडली जाऊ 

शकतात जसे की व्यापार आवि िाविज्य स्वातंत्र्यािर वनबंध लादिे. 

• राष्टर पती राज्यांना आवथणक आिीबािीच्या काळात त्यांच्या/वतच्या विचारासाठी मनी वबले आवि राज्य विधानसभेने 

मंजूर केलेली इतर वित्त विधेयके राखून ठेिण्याचे वनदेश देऊ शकतात. 

प्रिासकीय संबंध 

कलम 256 ते 263 मधे्य कें द्र आवि राज्यांमधील प्रशासकीय संबंध समाविष्ट आहेत. अनुचे्छद 256 सांगते की "प्रते्यक राज्याचे 

कायणकारी अवधकार संसदेने तयार केलेल्या कायद्ांचे आवि त्या राज्यात लागू असलेल्या इतर कोित्याही विद्मान कायद्ांचे 
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पालन सुवनवित करण्यासाठी केले जातील आवि संघाच्या कायणकारी अवधकारांचा विस्तार केला जाईल. त्या उदे्दशासाठी भारत 

सरकारला आिश्यक िाटेल अशा राज्यांना वनदेश देऊ शकते." 

आिीबािीच्या काळात कें द्र-राज्य संबंध: 

• राष्टर ीय आिीबािीच्या काळात (कलम 352 नुसार), राज्य सरकार कें द्र सरकारच्या अधीन होते आवि राज्याची सिण 

कायणकारी काये कें द्र सरकारच्या थेट वनयंत्रिाखाली येतात. 

• राज्याच्या आिीबािीच्या काळात, राष्टर पती राज्य सरकारची सिण वकंिा कोितीही काये तसेच राज्यपाल वकंिा 

राज्याच्या विधीमंडळाव्यवतररक्त राज्याच्या अवधकार् याने वदलेले वकंिा िापरण्यायोग्य असलेले सिण वकंिा कोितेही 

अवधकार स्वतः कडे घेऊ शकतात. 

• आवथणक आिीबािीच्या कायणकाळात, संघ कोित्याही राज्याला वनदेशांमधे्य नमूद केल्याप्रमािे आवथणक औवचत्याचे 

कोितेही वनयम पाळण्याचे वनदेश देऊ शकते आवि राष्टर पतीनंा पुरेसे आवि आिश्यक िाटतील असे इतर वनदेश 

देखील देऊ शकतात.  

आवथिक संबंध: 

कलम 268 ते 293 मधे्य कें द्र आवि राज्यांमधील आवथणक संबंधांच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. ते कर महसुलाचे वितरि, 

सहाय्यक अनुदान (grants in aids) इत्यादीशंी व्यिहार करतात. 

वित्त आयोग (कलम 280): 

कें द्र आवि राज्यांमधे्य कर महसुलाचे पुनविणतरि करण्यासाठी राष्टर पतीदं्वारे दर 5 िषांनी थथापना केली जाते. 

वित्त आयोग राष्टर पतीनंा पुढीलप्रमािे वशफारस करतो:- 

1. कराच्या वनव्वळ उत्पन्नाचे कें द्र आवि राजे्य यांच्यात िाटप करिे आवि अशा उत्पन्नाच्या संबंवधत समभागांचे 

राज्यांमधे्य िाटप; 

2. भारताच्या एकवत्रत वनधीतून राज्यांच्या महसुलाच्या अनुदानाचे वनयमन करिारी तते्त्व; 

3. राज्यातील पंचायतीचं्या तसेच नगरपावलकांच्या संसाधनांना पूरक म्हिून राज्याच्या एकवत्रत वनधीमधे्य िाढ 

करण्यासाठी आिश्यक असलेल्या उपाययोजना; 

4. राष्टर पतीनंी योग्य वित्ताच्या वहतासाठी आयोगाकडे पाठिलेल्या इतर कोित्याही बाबी 

कें द्र-राज्य संबंधांमधील कल 

सिाणत अलीकडील म्हिजे जमू्म काश्मीर आवि लडाख राज्याचे पूिणपिे एकत्रीकरि करण्यासाठी कलम 370 रद्द करण्याचा 

वनिणय. यामुळे एका राज्याचे कें द्रशावसत प्रदेशात रूपांतर झाले आवि त्यामुळे कें द्र-राज्य संबंधांिर निीन िादवििाद सुरू 

झाले. 

कें द्र आवण राज्य यांच्यातील तणािाची प्रमुख के्षते्र:- 

1. राज्यपालांची वनयुक्ती आवि बडतफीची पद्धत 

2. राज्यपालांची भेदभािपूिण आवि पक्षपाती भूवमका 

3. पक्षपाती कारिांसाठी राष्टर पती राजिट लागू 

4. राज्यांना आवथणक िाटप करताना भेदभाि 

5. अस्खल भारतीय सेिांचे व्यिथथापन 

6. राज्याच्या विषयांचे कें द्राचे अवतक्रमि 

 

सरकाररया आयोग 

विविध के्षत्रातील कें द्र-राज्य संबंध तपासण्यासाठी आवि घटनात्मक चौकटीत सूचना देण्यासाठी कें द्र सरकारने 1983 मधे्य 

सरकाररया आयोगाची थथापना केली होती. आयोगाने 1988 मधे्य पुढील वशफारशीसंह अहिाल सादर केला:- 
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• घटनेच्या कलम 356 चा िापर जपून केला पावहजे आवि राज्यात कलम 356 लागू करण्यापूिी पयाणयी सरकार थथापन 

करण्याच्या सिण शक्यता तपासल्या गेल्या पावहजेत. घोषिेला संसदेची मान्यता वमळाल्यावशिाय राज्य विधानसभा 

विसवजणत करू नये. 

• कें द्र आवि राज्यांमधे्य मतभेद वनमाणि करिार्या शासनाच्या विविध वनयमांिर एकवत्रतपिे चचाण करण्यासाठी 

पंतप्रधान आवि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समािेश असलेल्या आंतर-सरकारी पररषदेची वनवमणती केली जािी. 

• राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून वित्त आयोगाच्या संदभाणच्या अटी वनवित करण्यासाठी आवि राज्य स्तरािर 

तत्सम तज्ञ संथथा थथापन करण्याची सूचना करण्यात आली. 

• उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूतींची त्यांच्या संमतीवशिाय बदली करू नये. 

• वत्रभाषेचे सूत्र भारताच्या सिण भागांत खर्या अथाणने लागू केले पावहजे. 

पंुछी आयोग 

कें द्र-राज्य संबंध तपासण्यासाठी भारत सरकारने 2007 मधे्य पंुछी आयोगाची थथापना केली. भारताचे माजी सरन्यायाधीश 

एमएम पंुछी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग होता. त्याने 2009 मधे्य खालील वशफारसीसंह अहिाल सादर केला: 

• त्यात राज्यपालांना पाच िषांचा एक वनवित कालािधी प्रदान करण्याची आवि राज्य विधानमंडळाद्वारे महावभयोग 

प्रवक्रयेद्वारे (राष्टर पतीपं्रमािेच) त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागिी करण्यात आली होती. 

• मंवत्रपररषदेच्या सल्ल्याविरुद्ध एखाद्ा मंत्र्यािर खटला चालिण्यास मंजुरी देण्याचा अवधकार राज्यपालांना असािा. 

• याने कलम ३५५ आवि ३५६ मधे्य सुधारिा करण्याची मागिी केली आहे, ज्यामुळे कें द्राला विवशष्ट समस्याग्रस्त भाग 

मयाणवदत कालािधीसाठी त्यांच्या अवधपत्याखाली आिता येतील. म्हिून, त्यात ‘थथावनकीकरि आिीबािीच्या तरतुदी’ 

प्रस्तावित केल्या आहेत ज्या अंतगणत एकतर वजल्हा वकंिा वजल्ह्याचा काही भाग संपूिण राज्याऐिजी कें द्र सरकारच्या 

अखत्यारीत आिला जाऊ शकतो, पुढे अशी आिीबािी तीन मवहन्यांपेक्षा जास्त काळ नसािी. 

• एका आठिड्याच्या अल्प कालािधीसाठी राज्याच्या संमतीवशिाय जातीय दंगल झाल्यास आपले सैन्य तैनात 

करण्याचा अवधकार कें द्राला असािा, असा प्रस्ताि त्यात होता. 
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