
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

അന്തർ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ 

ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന അന്ത്ർ സംസ്ഥാന സഹേരണവ ം ഏകോപനവ ം 

എന്ന നയകതാടെയാണ് അന്ത്ർ സംസ്ഥാന േൗൺസിൽ സ്ഥാപിതമായത്. 

ഭരണഘെനയ ടെ ആർട്ടിക്കിൾ 263 ന്ദ്പോരമാണ് അന്ത്ർ സംസ്ഥാന േൗൺസിൽ 

സ്ഥാപിതമായത്. േൗൺസിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന-അന്ത്ർ-സംസ്ഥാന സർക്കാര േൾ 

തമ്മില ള്ള ചർച്ചേൾക്ക ള്ള ഒര  കവദി മാന്ദ്തമാണ.് േൗൺസിലിന് വർഷതിൽ മൂന്ന് 

തവണടയങ്കില ം കയാഗം കചരാം. േൗൺസിലിന  സ്റ്റാൻഡിങ് േമ്മിറ്റിയ മ ണ്്ട. 

എന്തുകകാണ്്ട വാർത്തയിൽ  

സഹേരണ ടെഡറലിസതിന്ടറ ചചതനയം ശക്തിടെെ ത ന്നതിനായി അന്ത്ർ 

സംസ്ഥാന േൗൺസിലിന്ടറ പരമാവധി മൂന്ന് കയാഗങ്ങൾ സംഘെിെിക്കണടമന്ന് 

തമിഴ്നാെ് മ ഖ്യമന്ദ്ന്ത്ി എം ടേ സ്റ്റാലിൻ വയാഴാഴ്ച (ജൂൺ 16) ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്ത്ി നകരന്ദ്ര 

കമാദികയാെ് അഭയർത്ഥിച്ച . ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്ത്ി ടചയർമാനായ ം മ ഖ്യമന്ദ്ന്ത്ിമാര ം മറ്റ് 

കേന്ദ്രമന്ദ്ന്ത്ിമാര ം േമ്മിറ്റിയ ടെ എേ്സ് ഒെീകഷയാ അംഗങ്ങള മായി അെ തിടെ 

അന്ത്ർസംസ്ഥാന േൗൺസിൽ പ നഃസംഘെിെിച്ച . പത് കേന്ദ്രമന്ദ്ന്ത്ിമാർ 

അന്ത്ർസംസ്ഥാന േൗൺസിലിടല സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കളാണ്. ആഭയന്ത്രമന്ദ്ന്ത്ി 

ടചയർമാനായ ള്ള സ്റ്റാൻഡിംഗ് േമ്മിറ്റിേള ം സർക്കാർ പ നഃസംഘെിെിച്ച . 
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അന്തർ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിന്കെ ഘടന: 

അന്ത്ർ സംസ്ഥാന േൗൺസിലിന്ടറ ഘെനടയക്ക റിച്്ച താടഴ പരാമർശിക്ക ന്ന : 

 അധയക്ഷനായി ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്ത്ി 

 എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിടലയ ം മ ഖ്യമന്ദ്ന്ത്ിമാർ അംഗങ്ങൾ 

 നിയമസഭയ ം കേന്ദ്ര ഭരണ ന്ദ്പകദശങ്ങള ടെ ഭരണാധിോരിേള ം ഉള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ 

ന്ദ്പകദശങ്ങളിടല മ ഖ്യമന്ദ്ന്ത്ിമാർ 

 കേന്ദ്രമന്ദ്ന്ത്ിസഭയിൽ ോബിനറ്റ ്റാങ്കില ള്ള ആറ ്മന്ദ്ന്ത്ിമാടര ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്ത്ി അംഗങ്ങൾ 

നാമനിർകേശം ടചയ് ം. 

അന്തർ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിന്കെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്: 

അന്ത്ർ സംസ്ഥാന േൗൺസിലിന്ടറ ന്ദ്പവർതനടതക്ക റിച്്ച താടഴ 

പരാമർശിക്ക ന്ന : 

 സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മില ള്ള തർക്കങ്ങൾ അകനേഷിക്ക േയ ം ഉപകദശിക്ക േയ ം 

ടചയ് ന്ന . 

 രണ്്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടല്ലങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, യൂണിയന േൾ എന്നിവയ്ക്ക ്

ടപാത വായ താൽെരയമ ള്ള വിഷയങ്ങൾ അകനേഷിക്ക േയ ം ചർച്ച ടചയ് േയ ം 

മിേച്ച നയതിനായി ശ പാർശേൾ നൽേ േയ ം ടചയ് ന്ന . 

അന്തർ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിന് കീഴിലുള്ള ബ ാഡികൾ 

അന്ത്ർ സംസ്ഥാന േൗൺസിലിന ്േീഴിൽ ന്ദ്പധാനമായ ം മൂന്ന് കബാഡിേള ണ്്ട. 

ബസാണൽ കൗൺസിൽ 

ഇന്റർ-കസ്റ്ററ്റ് േൗൺസിലിന ്േീഴിൽ ന്ദ്പവർതിക്ക ന്ന ഒര  നിയമപരമായ 

സ്ഥാപനമാണ ്കസാണൽ േൗൺസിൽ. 1956-ടല സംസ്ഥാന പ നഃസംഘെന നിയമം 

അന സരിച്്ച സഹേരണ ന്ദ്പവർതന ശീലം വളർതിടയെ ക്ക ന്നതിനായി അഞ്ച് 

കസാണൽ േൗൺസില േൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട ണ്്ട. 

 ജമ്മ  േശ്മീർ, ഹിമാചൽ ന്ദ്പകദശ,് ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ഡൽഹി, ചണ്ഡീഗഢ് 

എന്നിവ ഉൾടെെ ന്നതാണ ്കനാർകതൺ കസാണൽ േൗൺസിൽ. 

 ബീഹാർ, ജാർഖ്ണ്ഡ,് പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡീഷ എന്നിവ ഉൾടെെ ന്നതാണ ്ഈകസ്റ്റൺ 

കസാണൽ േൗൺസിൽ 

 ഗ ജറാത,് മഹാരാഷ്ന്ദ്െ, കഗാവ, ദാദർ നഗർ ഹകവലി, ദാമൻ ദിയ  എന്നിവ 

ഉൾടെെ ന്നതാണ ്പശ്ചിമ കമഖ്ലാ േൗൺസിൽ. 

 ആന്ദ്രാന്ദ്പകദശ,് േർണാെേ, തമിഴ്നാെ,് കേരളം, പ ത കച്ചരി എന്നിവ ഉൾടെെ ന്നതാണ് 

സകതൺ കസാണൽ േൗൺസിൽ. 
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 അസം, അര ണാചൽ ന്ദ്പകദശ,് മണിെൂർ, മികസാറാം, നാഗാലാൻഡ്, കമഘാലയ, ന്ദ്തിപ ര, 

സിക്കിം എന്നിവ ഉൾടെെ ന്നതാണ ്വെക്ക േിഴക്കൻ കസാണൽ േൗൺസിൽ. 

ഓകരാ കസാണൽ േൗൺസിലില ം താടഴെറയ ന്ന അംഗങ്ങൾ ഉൾടെെ ന്ന : 

 ഒര  കേന്ദ്ര സർക്കാരിനട്റ ആഭയന്ത്ര മന്ദ്ന്ത്ി 

 കസാണിടല എല്ലാ സംസ്ഥാന മ ഖ്യമന്ദ്ന്ത്ിമാര ം 

 കസാണിൽ ഓകരാ സംസ്ഥാനത നിന്ന ം മറ്റ ്രണ്്ട മന്ദ്ന്ത്ിമാർ. 

 കസാണിടല ഓകരാ യ െിയ ടെയ ം അഡ്മിനിസ്കന്ദ്െറ്റർ 

അന്തർ സംസ്ഥാന വയാരാര വാണിജ്യ കൗൺസിൽ 

ഭരണഘെനയ ടെ ആർട്ടിക്കിൾ 301 മ തൽ 307 വടര ഇന്ത്യൻ ന്ദ്പകദശതിന ള്ളിടല 

വയാപാരം, വാണിജയം, ചലംഗിേ ബരങ്ങൾ എന്നിവടയക്ക റിച്്ച ന്ദ്പതിപാദിക്ക ന്ന . 

ഭരണഘെനയ ടെ പതിമൂന്നാം ഖ്ണ്ഡിേയിൽ ഇത ്ന്ദ്പതിപാദിച്ചിട്ട ണ്്ട. 

അന്തർ സംസ്ഥാന ജ്ല തർക്കങ്ങൾ 

ഒര  അന്ത്ർസംസ്ഥാന നദിയികലാ അന്ത്ർസംസ്ഥാന നദീതെതികലാ ഉള്ള 

ജലതിന്ടറ ഉപകയാഗകമാ നിയന്ദ്ന്ത്ണകമാ ഉൾടെെ ന്ന ഏടതാര  

തർക്കതിന്ടറയ ം അധിോരപരിധി പാർലടമന്റ് തീര മാനിക്ക ടമന്ന ്

ആർട്ടിക്കിൾ 262 അന ശാസിക്ക ന്ന . പാർലടമന്റ് അതന സരിച്്ച 1956ടല റിവർ 

കബാർഡ് നിയമവ ം 1956ടല അന്ത്ർസംസ്ഥാന ജല തർക്ക നിയമവ ം പാസാക്കി. 

അന്ത്ർസംസ്ഥാന ജല തർക്ക നിയമം ഒര  അഡ്കഹാക്്ക ന്ദ്െിബയൂണൽ സ്ഥാപിക്കാൻ 

കേന്ദ്രതിന ്അധിോരം നൽേ ന്ന , ചന്ദ്െബയൂണൽ നൽേ ന്ന ഉപകദശം 

നിർബരവ ം അന്ത്ിമവ മാണ്. അന്ത്ർ സംസ്ഥാന ജല തർക്ക അഡ്കഹാക്്ക 

ചന്ദ്െബയൂണല േൾ ഇവടയല്ലാമാണ്: 

 േൃഷ്ണ ചന്ദ്െബയൂണൽ 

 ോകവരി ന്ദ്െിബയൂണൽ 

 നർമ്മദാ ന്ദ്െിബയൂണൽ 

 കഗാദാവരി ന്ദ്െിബയൂണൽ 
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11-ാമതത് അന്തർ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ബയാഗത്തിന്കെ 

പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ 

 കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ബരങ്ങടളക്ക റിച്ച ള്ള പ ഞ്ചി േമ്മീഷൻ ശ പാർശേൾ 

പരിഗണിക്ക ന്ന . 

 സബസ്ിഡിേൾ, ആന േൂലയങ്ങൾ, ടപാത  കസവനങ്ങൾ എന്നിവ നൽേ ന്നതിന ്

ആധാർ, ഡിബിെി എന്നിവയ ടെ ഉപകയാഗം. 

 പഠന െലങ്ങൾ ടമച്ചടെെ ത േ, മിേച്ച ന്ദ്പേെനം കന്ദ്പാത്സാഹിെിക്ക േ 

ത െങ്ങിയവയിൽ ന്ദ്ശദ്ധ കേന്ദ്രീേരിച്ച ്വിദയാഭയാസതിനട്റ ഗ ണനിലവാരം 

ഉയർത േ. 

 ഇന്റലിജൻസ ്പങ്കിെലില ം തീന്ദ്വവാദതിന ം േലാപതിന ം എതിടര 

കപാരാെ ന്നതിന ള്ള സമനേയതില ം ന്ദ്ശദ്ധ കേന്ദ്രീേരിച്ച ള്ള ആഭയന്ത്ര സ രക്ഷയ ം 

കപാലീസ ്പരിഷേ്രണങ്ങള ം കപാലീസ ്നവീേരണവ ം. 
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