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आंतरराज्यीय पररषद 
तामिळनाडूचे िुख्यिंत्री एिके सॅ्टमिन यांनी 16 जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र िोदी यांना पत्र मिहून "सहकारी संघराज्यवादाची 

भावना बळकट करण्यासाठी" आंतर-राज्य पररषदेच्या मकिान तीन बैठका दरवषी घेतल्या पामहजेत. स्टामिन यांनी असेही 

सुचविे की राष्ट्र ीय िहत्त्वाची मवधेयके संसदेत िांडण्यापूवी पररषदेसिोर ठेवावीत. आजच्या िेखात आपण आंतरराज्य 

पररषदा काय असतात? या मवषयी ची संपूणण िामहती घेणार आहोत. 

 

ही एक यंत्रणा आहे जी "भारतात कें द्र-राज्य आमण आंतरराज्य सिन्वय आमण सहकायाणिा सिर्णन देण्यासाठी" स्र्ापन 

करण्यात आिी आहे. आंतर-राज्य पररषदेची स्र्ापना घटनेच्या अनुचे्छद 263 अन्वये करण्यात आिी होती, ज्यािधे्य असे 

निूद केिे आहे की राष्ट्र पती अशी संस्र्ा स्र्ापन करू शकतात, जर गरज भासिी तर. कौन्सिि ही िुळात मवमवध 

सरकारांिधीि चचेसाठी एक िंच म्हणून काि करते. 

पार्श्वभूमी: 

• कें द्र आमण राज्यांिधीि मवद्यिान व्यवस्रे्च्या कािकाजाचा आढावा घेण्याच्या प्रमियेचा एक भाग म्हणून, सरकारने 

1988 िधे्य न्यायिूती सरकाररया यांच्या अध्यक्षतेखािी एक आयोग स्र्ापन केिा. 

• सरकाररया आयोगाच्या िहत्त्वाच्या मशफारशीपैंकी एक म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुचे्छद 263 नुसार चांगल्या 

प्रकारे पररभामषत केिेल्या आदेशासह सल्लािसित करण्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्र ीय िंच म्हणून कायिस्वरूपी आंतर-

राज्य पररषद स्र्ापन करणे. 

बद्दल: 

• आंतर-राज्य पररषद ही एक मशफारस करणारी संस्र्ा आहे ज्यािा कें द्र आमण राज्य(चे) मकंवा राज्यांिधे्य सिान 

महताच्या मवषयांची चौकशी आमण चचाण करण्याचा अमधकार देण्यात आिा आहे. 

• हे या मवषयांवरीि धोरण आमण कृतीचा उत्ति सिन्वय साधण्यासाठी आमण राज्यांना सािान्य महताच्या बाबीवंर 

मवचारमवमनिय करण्यासाठी मशफारसी देखीि करते, ज्यांचा त्याच्या अध्यक्षांद्वारे संदभण मदिा जाऊ शकतो. 

• हे राज्यांच्या सािान्य महताच्या इतर बाबीवंर देखीि चचाण करते जे अध्यक्षांद्वारे पररषदेकडे पाठविे जाऊ शकतात. 

• पररषदेची वषाणतून मकिान तीनदा बैठक होऊ शकते. 

• पररषदेची स्र्ायी समितीही आहे. 

रचना 

पंतप्रधान पररषदेचे अध्यक्ष म्हणून काि करतात. 

• पंतप्रधान: अध्यक्ष 

• सवण राज्यांचे िुख्यिंत्री: सदस्य 

• मवधानसभा नसिेल्या कें द्रशामसत प्रदेशांचे िुख्यिंत्री आमण मवधानसभा नसिेल्या कें द्रशामसत प्रदेशांचे प्रशासक 

आमण राष्ट्र पती राजवटीत राज्यांचे राज्यपाि (J&K) सदस्यांच्या बाबतीत राज्यपाि. 

• कें द्रीय िंमत्रिंडळात कॅमबनेट दजाणचे सहा िंत्री पंतप्रधान सदस्यांद्वारे नािमनदेमशत केिे जातीि. 

आंतर-राज्य पररषदेची काये काय आहेत? 

देशातीि सहकारी संघराज्यवादाचा प्रचार आमण सिर्णन करण्यासाठी एक िजबूत संस्र्ात्मक फे्रिवकण  तयार करणे आमण 

मनयमित बैठका आयोमजत करून पररषद आमण के्षत्रीय पररषदांना समिय करणे. 

• कें द्र-राज्य आमण आंतर-राज्य संबंधांच्या सवण प्रिंमबत आमण उदयोनु्मख िुद्द्ांवर मवभागीय पररषद आमण आंतर-

राज्य पररषदेद्वारे मवचार करणे सुिभ करते. 

• त्यांनी िांडिेल्या मशफारशीचं्या अंििबजावणीवर िक्ष ठेवण्यासाठी एक प्रणािी मवकमसत करते. 
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ISC ची स्थायी सममती काय आहे? 

1996 िधे्य पररषदेच्या मवचारासाठी सतत सल्लािसित आमण प्रकरणांवर प्रमिया करण्यासाठी याची स्र्ापना करण्यात 

आिी. 

त्यात खािीि सदस्यांचा सिावेश आहे: (i) अध्यक्ष म्हणून कें द्रीय गृहिंत्री (ii) पाच कें द्रीय कॅमबनेट िंत्री (iii) नऊ िुख्यिंत्री 

पररषदेिा आंतर-राज्य पररषद समचवािय नावाच्या समचवाियाद्वारे िदत केिी जाते. 

या समचवाियाची स्र्ापना 1991 िधे्य करण्यात आिी होती आमण भारत सरकारचे समचव त्याचे नेतृत्व करतात. 2011 पासून, 

हे मवभागीय पररषदांचे समचवािय म्हणून देखीि कायणरत आहे. 

काये: 

• स्र्ायी समितीिधे्य सतत सल्लािसित आमण पररषदेच्या मवचारार्ण प्रमिया केल्या जातीि, कें द्र-राज्य संबंधांशी 

संबंमधत सवण बाबी आंतर-राज्य पररषदेिधे्य मवचारात घेण्यापूवी प्रमिया केल्या जातीि. 

• स्र्ायी समिती पररषदेच्या मशफारशीवंर घेतिेल्या मनणणयांच्या अंििबजावणीवर िक्ष ठेवते आमण अध्यक्ष मकंवा 

पररषदेने संदमभणत केिेल्या इतर कोणत्याही बाबीवंर मवचार करते. 

11 व्या आंतरराज्य पररषदेच्या बैठकीचा सारांश 

• कें द्र-राज्य संबंधांवर पुच्छी आयोगाच्या मशफारशीचंा मवचार. 

• सबमसडी, फायदे आमण सावणजमनक सेवा प्रदान करण्यासाठी आधार आमण DBT चा वापर 

• शैक्षमणक पररणाि सुधारणे, चांगल्या कािमगरीिा प्रोत्साहन देणे इत्यादीवंर िक्ष कें मद्रत करून मशक्षणाची गुणवत्ता 

वाढवणे. 

• दहशतवाद आमण बंडखोरी आमण पोिीस सुधारणा आमण पोिीस आधुमनकीकरणाशी िढण्यासाठी गुप्तचर 

सािामयकरण आमण सिििण यावर िक्ष कें मद्रत करून अंतगणत सुरक्षा. 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

