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सारांश : - 

भारतीय संणवधािाच्या अिुच्छेद एक मध्ये भारतािा पररिय “India That is a Bharat shall be a 

Union of States” अश्या पद्धतीिे करण्यात आला आह.े यात स्पष्टपिे “संघराज्याच्या “ ऐवजी “राज्यांिा संघ” 

असे करण्यात आले आह.े1 भारताच्या संघराज्य प्रणतमािा( मॉडेल) बाबतमोठ्या प्रमािात ििाथ करण्यात येते. 

आज भारतीय संणवधाि सभा जरी अणस्थत्वात िसेल परंतु त्या संबंधात एखादा वाद  पुढे आल्यास न्यायपाणलका 

णकंवा न्याय तज्ञ संबंणधत णववादाबाबत तरतुदी मािील संणवधाि णिमाथत्यांिी मूळ भाविा जािूि घऊेि  णकंवा 

दुसरे म्हिजे सद्यणस्थतीत  त्या तरतुदीिा अथथ कशाप्रकारे लािला जातो यासंबंधी णविार करूि णििथय घतेले 

जातात .  

संणवधािाच्या णवणवध तरतुदी व प्रणतमािािा णविार करूि त्या आधारे काही णिष्कर्थ काढण्यािा प्रयत्ि 

करण्यात आला आह.े भारतीय संघराज्य व्यवस्था आणि आपत्ती णिवारिाथथ त्यािी उपयोणिता यावर काही 

मुद्द्यांच्या आधारे ििाथ करण्यािा प्रयत्ि या संशोधि लेखात करण्यात आलेला आह.े  

बीज शब्द : संणवधाि सभा, संघराज्य, कें द्र राज्य संबंध, आपत्ती णिवारि. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पार्श्थभमूी :- 

प्रािीि भारतात अिेक प्रकारिे ििराज्य अणस्तत्वात होती यामध्ये एक मजबतू कें द्रीय सत्ता व 

त्याभोवती छोटी छोटी राज्ये वसलेली असत. ज्यामध्ये आजच्या स्वरूपात ििराज्य (संघराज्य) म्हिजे छोट्या 

राज्यांि ेराज्य अस ेिहृीत धरले जात होते. 1861 मध्ये णवधायी शक्ती प्रांतांिा सोपवण्यािा णििथय घणे्यात आला. 

भारत सरकार अणधणियम 1919 मध्य ेणवधािसभांिा वाढीव अणधकार दणे्यात आले. सोबति आवश्यक णवत्तीय 

शक्तीही  प्रदाि करण्यात आली. 1930 मध्य े सायमि आयोिािे णहदं ू मसु्लीम वाद कमी करण्याच्या दृष्टीिे 

णवधािसभा व संस्थािांिा यासंबंधी अणधक अणधकार दणे्यािे समथथि केले. 

        भारत सरकार अणधणियम 1935 मध्ये प्रांतांिा स्वायत्तता दऊेि संघ स्वरूपािी व्यवस्था प्रत्यक्षात 

आिण्यािा प्रयत्ि केला. 1937 मध्ये ही व्यवस्था प्रत्यक्षात सरुू झाली. 1935 च्या कायद्यािे भारतात सवथप्रथम 

संघीय स्वरूपािी व्यवस्था अणस्तत्वात आली.2 भारतीय संणवधाि णिमाथि करतांिा भारत सरकार अणधणियम 

1935 ि ेप्रणतमाि म्हििू पढुे होतेि तसेि संणवधाि णिणमथतीच्या वळेी तेि लाि ूहोते. यामळेु संघराज्य व्यवस्थेिा 

अिभुव भारतीयांिा आल्यामळेु त्याि प्रकारिी संघात्मक रििा करण्यात यावी या बाबतीत एकमत णदसते. 
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भारतीय संणवधािामध्ये संघ म्हिजिे फेडरेशि यािा स्पष्ट उल्लेख कुठेही िाही. पि भारत राज्यांिा एक संघ 

म्हिजिे “यणुियि ऑफ द स्टेट” असा उपयोिात आिण्यात आला.  अमरेरकेमध्ये सदु्धा त्यांच्या संणवधािामध्ये 

संघराज्य असा शब्द वापरण्यात आला िाही. 19 व्या शतकात लॉडथ ब्राईस यांिी म्हटले होते की “संघराज्य एक 

राजकीय अणवष्कार आह.े त्यािा उद्दशे राष्रीय एकता आणि राज्यांि े अणधकार कायम ठेवण्यासाठी एक 

सामजंस्य तयार करि ेअसत”े3  

संघाच्या बाबतीत यािा अथथ प्रत्यक्षात झालेल्या समझोता णकंवा कराराच्या स्वरूपात अणस्तत्वात 

आलेली व्यवस्था जशी की अमरेरकेत राज्यांच्या मध्य ेझालेल्या कराराच्या द्वारे अणस्तत्वात आलेली व्यवस्था 

होय. हिे प्रणतमाि जािणतक स्तरावर संघराज्य व्यवस्थेसाठी वापरण्यात येते. भारतीय संघाच्या बाबत ह ेप्रणतमाि 

योग्य िाही कारि भारतीय संघ ह ेणब्रणटश साम्राज्याच्या कें द्रीय प्रवतृ्तीतिू अणस्तत्व आल ेआह.े म्हिजिे यामध्ये 

प्रथम भारतीय एकात्मतेिा णविार करण्यात आलेला असिू प्रशासकीय सणुवधेच्या दृणष्टकोिातिू छोट्या छोट्या 

घटक राज्यािी णिणमथती करण्यात आली आह.े  

भारतीय संणवधाि राज्यांच्या बाबत ‘शक्तीच्या णवभाििी’ बाबत उल्लेख करीत िाही तर संणवधािाच्या 

भाि 11 मध्य े दणे्यात आले आह ेकी, संघ आणि राज्यांच्या मध्ये संबंध याअतंिथत अध्याय 14 शीर्थक णवधायक 

संबंध तसेि उपशीर्थक ‘णवधायी शक्तींिे णवतरि ‘असे करण्यात आल ेआह.े म्हिजिे केवळ सत्तिेे णवभाजि ि 

करता त्या सत्तिेे णवतरि करण्याबाबत व्यवस्था भारतीय संणवधािािे स्वीकारली आह.े4  

   भारतीय संणवधािाच्या अकराव्या भािात युणियि म्हिजे संघटि शब्दािा प्रामखु्यािे वापर केला आह.े 

फेडरेशि हा शब्द वापरि े टाळले आह.े संणवधािाच्या पणहल्या भािामध्ये ज्यात संघ आणि त्यािे राज्य 

के्षत्रासंबंधी समाधाि करण्यात आल ेअसिू भारताला एका ‘राज्यािा संघ’ (यणुिअि ऑफ द स्टेटस )असे िाव 

णदलेले आह.े भारताच्या संणवधािात कुठेही संघराज्य असे शब्द प्रयोजि करण्यात आले िाही. यािे अिेक 

उदाहरिे आह े जसे की भारतीय सवोच्ि न्यायालयाला ‘संघीय न्यायालय’ (फेडरल कोटथ) असे ि म्हिता 

‘सवोच्ि न्यायालय’(सपु्रीम कोटथ) असेि म्हटले जाते. संपिूथ भारतभर असिाऱ्या दडं संणहता दखेील एकाि 

प्रकारिी असिू त्यामळेु दशेभरात कायद्याबाबत मोठ्या प्रमािात समािता णदसते. 

  संणवधाि सभचे्या 13 णडसेंबर 1946 च्या सभते पंणडत िेहरू द्वारा ठेवण्यात आलेल्या प्रस्तावािी 

सरुुवात वाििाच्या रूपात अशा स्वरूपात केली आह े “वादांपासिू दरू राहण्यासाठी पररपक्वता पिूथ ििाथ व 

प्रयास यांच्या आधारे अिेक िोष्टींिा वापर करण्यात आला. त्यामध्ये भारत एक ििराज्य हा शब्द वापरण्यात 

आला तसेि समाजवाद हा शब्द वापराि े काही सदस्यांच्या संभाणवत आपत्तीच्या कारिािे सिुणवण्यात आला 

िाही. जिेकेरूि यावर एकवाक्यता असावी. याि प्रस्तावात युणियि हा शब्द ठेवण्या संबंधी णकंवा लक्ष 

दणे्यासंबंधी जबाबदारी डॉ. आबेंडकरांिा दणे्यात आली होती.5  

                 17 णडसेंबर 1946 ला संणवधािसभेच्या प्रस्तावावर भार्ि करतािा आबेंडकरांिी स्पष्ट केले की, “मला 

वयैणक्तक स्तरावर णिंता वाटते णक, मी मजबतू एणककृत भारत णिमाथि करू इणच्छतो ज्याच्या कें द्रास अणधक 

मजबतू रििा असेल ज्याप्रमाि े1935 िा भारत सरकार अणधणियम मध्य ेलाि ूकरण्यात आली होती.” त्यांिी 
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लक्षात आििू णदले कीं, कााँग्रेसिे काही िेत्यांिी मजबतू कें द्राच्या बाबत णविार बाजलूा ठेवला होता.त्यामािे 

त्यांिा वाटत होते की बहुसंख्य णहदंकूडूि अल्पसंख्यांिा न्याय णमळिार िाही म्हििू राज्य णवधािमडंळािा 

अणधक अणधकार दऊेि ह ेसंतलुि साधले जाऊ शकेल .परंत ुपाणकस्थािच्या स्थापिेिे या णस्थतीत बदल झाला. 6  

1935 च्या कायदयामध्ये अणतशय मजबतू अशा कें द्रीय व्यवस्थेिी णिणमथती करण्यात आली होती. 

भारतीय संणवधाि णिमाथि करण्याच्या वळेेस सदु्धा 1935 िा कायदा लाि ू होता. त्यामळेु भारताच्या 

अखडंतेबाबत िौकस असिाऱ्या लोकांिा भणवष्यात अशाि प्रकारच्या कें द्राच्या णिणमथतीिी अपेक्षा होती.  

संणवधाि णिमाथि होत्यावळेेस प्रारुप सणमतीिे अध्यक्ष डॉ. आबेंडकर यांिी म्हटले होते की ” संणवधािािी रििा 

परीसंघात्मक आह ेकी, सणमतीिे या शब्दािा प्रयोि हतेपुरुस्कर  केला. भारतीय परीसंघ घटक राज्याच्या मध्ये 

कराराच्या  स्वरूपात अणस्तत्वात आला िाही. दसुरा घटक सरकारांिा संघाच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारे 

कराराच्या स्वरूपात अणस्तत्वात ि येता ते प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीिे णिमाथि करण्यात आले आह.े त्यांिा 

संघापासिू अलि होता येिार िाही.8 यािंतर न्यायालयािे ही एका णिकालात स्पष्ट केले की राज्यांिा िंतर 

संघापासिू विेळे  होण्यािा अणधकार  िाही. कन्हय्यालाल मनु्शी यांच्या िसुार “भारताच्या इणतहासात स्विथ 

काळ त्या वळेी होते, जेव्हा कें द्रीय सत्ता मजबतू होती व सवाथत दखुःद काळ हा कें द्रीय सत्तेच्या कमजोरीिा होता 

असे म्हटले.” त्यांिी सदस्यांिा कें द्राला कमजोर करिाऱ्या िकुी पासिू दरू राहण्यास सांणितले. णतसरी िोष्ट एक 

महत्त्वािी होती की ज्यामध्ये मजबतू कें द्रािी आवश्यकता होती ती म्हिज ेदशेी संस्थांच्या समस्या ही संस्थािे 

िेहमीि आपले स्वातंत्र्य व स्वायत्तता याच्या बाबत प्रयत्िात होते. त्यामळेु अखडं भारत णिमाथि करि ेअणतशय 

अवघड होते. काही संस्थाि स्वतःला स्वातंत्र्य घोणर्त करत होते. तर काही पाणकस्तािला जाऊि णमळण्यािे 

प्रयत्ि केल ेअशा पषृ्ठभमूीवर मजबतू कें द्र असिारी संघात्मक व्यवस्था णिमाथि करि ेअत्यंत आवश्यक होते.9  

भारत एक संघ आह ेयावर अणधक दबाव दऊेि त्यािा उपयोि केला जातो. यामध्ये भारताच्या अन्य 

घटक राज्यांत द्वारे कुठल्याही प्रकारच्या सौदबेाजी णकंवा कराराच्या आधारावर भारतीय संघ राज्य णिमाथि झाले 

िसिू, संणवधाि सभते द्वारे स्पष्ट घोर्िा करण्यात आली की, “आपली शक्ती व प्राणधकार भारतािी संप्रभतुा 

संपन्ि जितेच्या आणधि राहुि प्राप्त झाली असिू यामळेु कोितेही राज्य संघापासिू अलि होऊ शकत िाही. संसद 

आपल्या मजीिे संणवधािाच्या अिसुिूी दोि मध्ये णिधाथररत राज्य के्षत्रांमध्ये पररवतथि करू शकतात.” डॉ. 

आबेंडकर िसुार अमरेरकी संणवधाि एका करार अतंिथत णिमाथि झाले असिू संघ कायदेमडंळाला घटक राज्यात 

बदल करण्यािा अणधकार िसिू त्यात राज्ये ह े अणविाशी आह.े भारताच्या संणवधािामध्ये राज्याच्या 

अणविाशीत्वािी  याबाबत कुठलीही हमी  दणे्यात आली िाही.10  

भारतीय संणवधािाच्या अिचु्छेद 3 िसुार संसद कोित्याही राज्यामध्ये त्यािे क्षेत्र त्यािे िाव बदलू 

शकते णकंवा त्याला दोि णकंवा अिेक राज्यांमध्य ेवाटू शकते, णमळऊ शकते, कुठल्या राज्याि ेक्षेत्र वाढू शकत े

णकंवा कमी करू शकते या प्रकारे राज्य क्षेत्रात अखंडत्व णकंवा त्याच्या अणस्तत्व कायम ठेविू याबाबत कुठलीही 

हमी भारतीय संणवधािामध्ये राज्यांिा दणे्यात आली िाही. यासंबंधी णबरुवाडी णवरुद्ध भारत सरकार यामध्ये 1950 

या प्रकरिात म्हिण्यात आले की भारतीय राज्य क्षेत्रात कुठल्याही प्रकारिे बदल करण्यािा अणधकार कें द्राला 

म्हिजिे भारतीय संसदलेा असिू संसदते भारतीय राज्य क्षेत्राला कुठल्या णवदशेी राज्याला समणपथत करण्यािी 
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शक्ती सणम्मणलत िाही. म्हिजिे भारत अमरेरकेप्रमािे ‘अणविाशी राज्यांिा अणविाशी संघ ‘िसिू तो ‘िाशवाि 

राज्यािा अणविाशी संि आह’े.11  

अिचु्छेद 3 मध्ये राज्यांिा आपल्या क्षेत्रातील परीवतथिा बाबत काही बोलण्यािा अणधकार दणे्यात 

आला आह,े ज्यामध्ये प्रथम अशा प्रकारि ेणवधेयक ज ेराज्यांच्या िावांमध्ये के्षत्रांमध्ये पररवतथि करीत असेल ते 

राष्रपतीच्या णशफारशीिे संसदमेध्ये ठेवण्यात येईल. असे णवधेयक राष्रपती संबंणधत राज्याच्या णवधाि 

मडंळांमध्ये त्यािे मत जाििू घणे्यासाठी पाठवले परंत ु राज्य णवणधमंडळ द्वारे व्यक्त केलेले मत राष्रपती णकंवा 

संसदवेर बाध्याकारी  िसेल (बाबलूाल णवरुद्ध मुबंई राज्य ए आय आर 1960) 12 

      भारतीय संघराज्यात मध्ये राज्यांच्या अणस्तत्वाबाबत महत्त्वपिूथ उच्िार स्पष्ट करते की, अिचु्छेद 2 

आणि 3 मध्य ेराज्यांच्या स्थापिा त्यांिा प्रवशे णवद्यमाि राज्याि ेिाव क्षेत्र सीमा यांमधील बदल अिचु्छेद 368 

आधी संणवधाि संशोधि म्हििू मािला जािार िाही. म्हिजिे कुठल्याही णवशेर् प्रणियेच्या णशवाय 

अिन्यसाधारि णवधाि कायद्याप्रमािे साधारि बहुमतािे अस ेसंशोधि करू शकेल. म्हिजिे भारतीय संणवधािािे 

राज्यांच्या िावांमध्ये णकंवा के्षत्रांमध्ये बदल अत्यंत सामान्य कायद्याप्रमािे मािले असिू त्यात संणवधाि संशोधि 

म्हििू सदु्धा ििल्या जात िाही अस ेअसले तरी वास्तवात भारतीय राज्य आपल्या भाणर्क, प्रांणतक अणस्मतेच्या 

आधारावर मोठ्या प्रमािात राजकीय प्रभाव पाडतात. वतथमािात बहुपक्षीय पद्धतीमळेु तसेि प्रांतीय पक्षांच्या 

प्रभावामळेु राज्यांिी अणस्मता अणधकि प्रभावी होऊि राजकीय दृष्टीिे कें द्रीय सत्ता त्यापढुे कमजोर वाटते. 

मध्यंतरीच्या काळात अणस्थर कें द्रीय राजकीय पररणस्थतीमळेु णिमाथि झालेली सरकारे प्रादणेशक पक्षांवर 

अवलंणबली असलेली णदसतात.13  

भारतीय संणवधािामध्ये फेडरेशि म्हिज े संघराज्य यािा वापर णवशरे् प्रकारच्या प्रयोजिाथथ केला िलेा 

िाही, ज्याप्रमाि े अमरेरकि संणवधािामध्ये तो अथथ सणुियोणजत अथाथिे करण्यात आला. अमरेरकेमध्ये घटक 

राज्यांिा  विेळे होण्यािा अणधकार दणे्यात आला होता. त्याप्रमािे कुठलाही अणधकार भारतीय संघ व्यवस्थेमध्ये 

राज्यांिा दणे्यात आला िाही. डॉ. आबेंडकरांिी भारतीय संघराज्याच्या बाबतीत स्पष्ट करतािा म्हटले अमरेरकि 

संणवधािाच्या प्रमािे कुठलीही व्यवस्था भारतात िाही. याबाबत बोलतािा त्यांिी स्पष्ट सांणितले की ते एका 

मजबतू कें द्रीय सत्तिेा संघािी व्यवस्था अणस्तत्वात आि ू इणच्छतात. तसेि काही अथाथिे भारतीय संणवधाि 

संघराज्य व्यवस्थेिी णिणमथती करेल, परंत ु आपात्कालीि व्यवस्थेमध्ये त्यािे रूपांतर सहज पद्धतीिे ‘राज्याच्या 

संघात’ होईल यामािे दशेाच्या एकता व अखडेंतेच्या बाबत त्यांिी आपली भाविा व्यक्त केली.14  

भारतीय संणवधािात काही लक्षिे संघराज्यािी आह े ज्यामध्ये १) दहुरेी शासि व्यवस्था २) शक्तीिे 

णवतरि ३) णलणखत संणवधाि ४) न्यायालयािी स्वतंत्रता णदसतात. परंत ु िािररकांबाबत दहुरेी िािररकत्व, 

कायदमेडंळाच्या  णद्वतीय सभािहृात राज्यािंा समाि प्रणतणिणधत्व, तसेि राज्यांच्या अणस्तत्वाबाबत कुठल्याही 

प्रकारे हमी सणवधाि दते िाही. भारत शासि अणधणियम 1935 पयंत भारतात पिूथता कें द्रीकृत संणवधाि होते. राज्य 

वास्तवात कें द्रीय सरकारिे एक अभीकरि मात्र होते कें द्राकडूिि अणधकार राज्यांिा दऊे करण्यात आले होते. 

त्यामळेु भारतात कुठल्याही प्रकारे एका सहकारी संघात्मक व्यवस्थेिे अणस्तत्व णकंवा कल्पिा केल्यािे णदसत 

िाही. परंत ु वास्तवात राजकीय पररणस्थतीच्या आधारे राज्यांच्या अणस्मता व प्रादणेशक पक्षांि े राजकारि 
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,णवणवधता यांच्या आधारे सहकारी संघाच्या बाबत प्रकार आरोणपत केला जातो. जवे्हा की भारतात कुठल्याही 

राज्याच्या बाबत कुठल्याही करार करूि राज्य अणस्तत्वात आली िाही.(अपवाद जम्म ू कश्मीर व णसक्कीम) 

अमरेरकी सवोच्ि न्यायालयािे अमरेरकेला ‘अणविाशी राज्यािा अणविाशी संघ’ अस े घोणर्त केले आह.े15 

भारतीय संघराज्य मध्य ेकाही अशी उदाहरि ेआह ेजी अपवादात्मक णस्थतीत भारतात समाणवष्ट झाली. यासंबंधी  

काही प्रकारि ेकरार सदु्धा झाले. ज्यामध्ये जम्म ूआणि कश्मीर राज्य कराराि ेभारतात सहभािी झाले. 

संघात्मक शासि प्रिाली शब्द इगं्रजी भार्ेतील फेडरेशि या णहदंी शब्दािा अिवुाद आह ेफेडरेशि शब्द 

लॅणटि भार्मेधील ‘फोडस’ पासिू बिलेला आह.ेयािा अथथ संधी णकंवा करार असा होतो. राज्य संघराज्य म्हििू 

अणस्तत्वात येतात ते प्रामखु्यािे णवणवध राज्यांच्या एकणत्रत करारािे पररिाम असतात. उदाहरिाथथ अमरेरका, 

ऑस्रेणलया,णस्वत्झारलंड ह ेसव ेराज्य कराराच्या अतंिथत फेडरेशि स्वरूपात अणस्तत्वात आले.  

      के.सी णवयर िसुार “शासि प्रिालीत सरकारिी शक्ती परेुपरू वापर कोिी एक ि करता णवणवध प्रांतांमध्ये 

त्यािी णवभाििी केल्या जाते. प्रत्येक सरकार आपल्या कायथक्षेत्रात राहूि स्वतंत्रपिे कायथ करते.” 

       िािथर िसुार “संघ एक अशी प्रिाली आह ेज्यात कें द्रीय व स्थािीय सरकार एकाि सावथभौम शक्तीच्या 

आधीि असतात व ती आपापल्या क्षेत्रात संणवधािा अतंिथत राहूि कायथ करीत असतात संघ सरकार ही केवळ 

एकमवे कें द्रीय सरकार िसिू कें द्रीय व राज्य सरकारे एकणत्रत येऊि णिमाथि होतात.” 

       हमथि फायिर िसुार “संघात्मक राज्य ते आह ेज्यात सत्ता व शक्ती यांिा एक भाि संघर राज्यातल्या अन्य 

घटकांमध्ये णलणहत असतात जवे्हा णक दसुरा भाि कें द्रीय संस्थांमध्ये व क्षेत्रीय घटकांमध्ये हतेपुरुस्कर स्थाणपत 

केल्या िलेा असतो.”16   

संघ व्यवस्थेिे णवणवध प्रणतमाि मॉडेल्स वतथमािकाळात अणस्थत्वात आह.े संघ व्यवस्थेमध्ये तीि 

प्रकारि ेप्रणतमािे  आढळतात. यात १) सहकारी संघ  २) सौदबेाजीवाला संघ ३) एकात्म संघ यािसुार  

१) सहयोिी संघवाद :- 

संघीय संणवधािात  राष्रीय सत्ता तथा राज्य प्रजासत्ताक च्या दाव्यांमध्ये सामजंस्य तयार करण्यासाठी 

प्रयत्ि केला जातो. संणवधािाच्या अतंिथत अस ेकाही तरतदुी असतात ज्यामळेु सामजंस्यावर अणधक भर टाकला 

जातो. कें द्र व राज्य सरकारांमध्ये सामजंस्यापिूथ संबंधाच्या स्थापिा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली ही 

प्रिाली सहकारी संघवादाच्या िावािे ओळखले जाते. यात संघीय सरकार शणक्तशाली असत ेतसेि राज्य सरकारे 

आपल्या क्षेत्रात कमजोर णस्थतीत असतात परंत ुदोन्ही सरकारे परस्परांवर आत्मणिभथर असतात णिभथर असतात. 

संवाद मलूभतू तत्व आह े की शक्तीिे णवभाजि परंत ु सहयोिी संवाद मध्ये शक्तीिे णवभाजि केल्या 

िंतरही कें द्र व राज्यांच्या मध्य ेअतंर क्षेत्रीय सहभािावर अणधक जोर णदला जातो. हा संयोि कें द्रीय व प्रादणेशक 

सरकारांच्या मध्य े िसिू त्यास होते परस्पर संस्थांमध्ये सदु्धा सहयोिािी भाविा णदसते. अमरेरका ऑस्रेणलया 

कॅिडा तथा भारत यांच्या संघ व्यवस्थांच्या अध्ययिावर लक्षात येत े की यामध्ये ह े सहकारी संवादािे लक्षि 

असलेली राज्य आह.े यामध्ये प्रांतीय संमलेिे, मतं्री मडंळी संमलेिे, ऋि पररर्द, णवत्तीय पररर्द, राज्य आतंर 

आयोि या प्रकारच्या व्यवस्थांच्या अतंिथत परस्पर सहयोि वणृदं्धित केले जातात. भारतीय संवधैाणिक व्यवस्था 
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राष्रीय व घटक राज्य सरकारांिा एक दसुऱ्यांच्या आणित ठेवते ज्यािसुार राज्य सरकारे परस्पर व कें द्रीय आणि 

राज्य सरकारांमध्य ेआतंरणिया यांिी प्रणिया संपन्ि होऊ शकते. योजिा आयोि, णवत्त आयोि, राष्रीय णवकास 

पररर्द अतंर राज्य पररर्द उच्ि स्थळ स्थायी व तदथथ संस्थांिी स्थापिा तसेि संघीय व राज्य सरकारांमध्य े

सहयोि यासंबंधी अिेक व्यवस्था मळेु परस्परांमध्य ेसामजंस्य णिमाथि होते. 

२) सौदबेाजीवाला संघ : - 

प्रादणेशक ,वांणशक व अन्य प्रकारच्या अणस्मतेच्या कारिािे मोठ्याप्रमािात राजकीय पक्ष व अन्य 

संघटिांच्या माध्यमािे िेहमीि कें द्रीय सरकार बरोबर कुठल्यािा कुठल्या मोबदल्याच्या स्वरुपात सहकायाथिी 

भणूमका आत्मसात केली जाते. ज्यामळेु कें द्र राज्य संबंधात सहकायथ ह ेअणधकाणधक सौदेबाजी करूि ज्यास्तीत 

ज्यास्त लाभ प्राप्त करण्यािा प्रयत्िकेल्या जातात. यात कें द्र राज्य संबंधािा अिेक घटक प्रभाणवत करतांिा 

णदसतात. अश्या प्रकारच्या संघराज्य व्यवस्था आणशया ,आणिकी राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमािात आढळतात. 

भारतीय संघ व्यवस्थेमध्ये अशी णकत्तके वळेा प्रसंि आल ेजवे्हा अशा प्रकारिी व्यवस्था णिमाथि झाली. िौथ्या 

सामान्य णिवडिकुांमध्ये कााँग्रेसी पक्षांिी णस्थती कमजोर झाली त्यामळेु प्रादणेशक पक्षांिा जोर वाढला. िरै 

कााँग्रेसी पक्षांिे सरकार असिारे मखु्यमतं्र्यांिी आपल्या प्रांतांिी अणस्मता अणधकि प्रखर करूि छोट्या छोट्या 

णवर्यांिा अणधकि महत्त्व णदले.प्रत्येकवळेी कें द्र राज्य संबंधात अणधकाणधक लाभ आपल्या पदरात पाडूि 

घणे्यािा प्रयत्ि राज्याकडूि िाल ूझाले. यात पंजाब, पं बंिाल, ताणमळिाडू व केरळ यांिा प्रामखु्यािे सहभाि 

होता. यामळेु मॉरीस जोन्स यांिी “भारतीय संघ व्यवस्थेला सौदबेाजी वाला संघ असे म्हटल’े.”17  

३) एकात्मक संघवाद :- 

प्रा.णवलॉबीच्या िसुार संघाच्या स्थापिेच्या सोबति राष्रीय भाविेला महत्त्व प्राप्त होते व त्याच्या 

आवश्यकतेिसुार कें द्रीय सरकार शक्ती वाढू लािते ज्यामळेु राज्यािा त्रास होऊ लाितो. संघाच्या स्थापिेिंतर 

काही असे पररवतथि प्रारंभ होतात ज े संघाच्या स्थापिेच्या उणद्दष्टांच्या णकंवा अटींिा तोडूि एकात्म सरकारकडे 

िाल ू लाितात. त्यािसुार णवसाव्या शतकात राजकारि, अथथशास्त्र, णवज्ञाि यांच्या दबावात णवकें द्रीकरिािी 

व्यवस्था समाप्त होते. 18  

भारतीय संघराज्य बद्दल बोलायिे झाल्यास आत्मा एक कें द्र आणि शरीर संघात्मक असल्यािे णदसते. 

यात संघराज्य व्यवस्थेबाबत आवश्यक सहा लक्षिांपैकी अधे लक्षि ेयात आह.े तर अधी लक्षि िाही. जस ेकी 

णलणखत घटिा, स्वतंत्र न्यायपाणलका, कें द्रीय कायद ेमडंळािे णद्वतीय सभािहृात राज्यांिा प्रणतणिणधत्व, णलणखत 

अणधकारांिी णवभाििी ह े संघराज्यािी लक्षिे णदसतात तर लवणिक घटिा, अणधकाराच्या णवभािणित कें द्राि े

पारडे अणधक मजबतू, एकेरी न्यायपाणलका, एकेरी िािररकत्व, अणखल भारतीय सेवांिे प्रभतु्व, कें द्रीय कायद े

मडंळात राज्यांिा असमाि प्रणतणिणधत्व या सवांमळेु भारतीय संघराज्य पिूथपि े संघराज्यात्मक स्वरूपािी आह.े 

याबाबत एक लक्षात घतेले पाणहज े सामान्य पररणस्थतीत भारत संघराज्य व्यवस्थेिसुार वाितो तर णवणशष्ट 

पररणस्थतीत दशेाच्या एकात्मतेच्या दृणष्टकोिातिू संघ ‘एकात्म व्यवस्थेसारखा’ व्यवहार करू लाितो. यामळेु 

आपत्कालीि पररणस्थतीत संघाला सामिा करण्यासाठी अणधक बळ णमळते तसेि फुटीरवादी तत्त्वांच्या णवरोधात 

मजबतूपि ेउभे राहता येते. 
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भारतीय संघराज्य व्यवस्था व आपत्ती णिवारिाथथ उपयोणिता व उपाययोजिा :- 

 वतथमाि काळात भारतीय संघराज्य स्वरूपाबाबत अिेक प्रश्न उपणस्थत झाले. यामध्ये प्रामखु्यािे ते सवथ 

राजकीय स्वरूपािे होते. ितकाळात मजबूत कें द्र सरकारमळेु प्रादणेशक पक्षांकडूि कें द्राबाबत अिेक प्रकारच्या 

तिारी होत्या . त्यािंतर जसजशी राष्रीय पक्ष कमजोर होऊि प्रादणेशक पक्षांच्या आधारावर संयकु्त सरकारांिा 

काळ आला त्यावळेी कमजोर कें द्रीय सरकारे प्रादणेशक पक्षांच्या राजकारिामळेु जरेीस आल ेहोते यािे उदाहरि 

बांिलादशे संबंणधत  परराष्र धोरिाबाबत पणिम बंिाल सरकारिा हस्तक्षेप  णकंवा िीलंकेबाबत ताणमळिाडूच्या 

राजकीय पक्षांिी मिधरिी करि े यामळेु कें द्राच्या अखत्यारीत असिारा परराष्र व्यवहार संबंधी अणधकार 

िेहमीि बाणधत होतािा णदसत होती परंत ुवतथमािात केवळ राजकीय समस्या िव्ह ेतर दशेासमोर उभ्या असिाऱ्या 

णवणवध आपत्तींच्या वळेी मजबतू कें द्रािी आवश्यकता जािवते.आपत्तीिा सामिा करतांिा लक्ष्यात येते की, 

िािररकांच्या जीविाशी प्रत्यक्ष संबंणधत असिारे अिेक णवर्य समवती सिूी मध्ये येतात. अशावेळी णििथय 

घतेािा मोठ्या प्रमािात समस्या येतात. प्रादणेशक पक्ष आपल्या आडमठेुपिािे अशा णस्थतीिा फायदा घणे्यािा 

प्रयत्ि करतात प्रादणेशक व राजकीय अणस्मता मध्य ेआितात व त्यामळेु िािररकांिा प्रत्यक्ष अशा पररणस्थतीतिू 

बाहरे काढि,े णदलासा दिे ेणकंवा समस्यांि ेणिराकरि करिे यात अिेक समस्या णिमाथि होतात.  

आपत्ती णिवारिासाठी 2005 मध्य े कें द्र सरकारकडूि कायदा करण्यात आला. वेळोवळेी त्यात 

आवश्यक सधुारिा करण्यात आल्या परंत ुप्रत्यक्षात मोठ्याप्रमािात आपत्ती येते त्यावळेी मदतीसाठी आवश्यक 

असिारी कें द्रीय व्यवस्था जस े की एिडीआरएफ,सैन्यदल  तकुड्या या कें द्राकडूि परुले जातात. राज्यांिी 

आपल्या भौिोणलक क्षेत्राच्या अिसुार उभी राहिारे आव्हािांिा सामिा करण्यासाठी आवश्यक पयाथयी व्यवस्था 

फारशी तयार ि केल्यािे णदसते. तसेि आपत्ती काळात व िंतर सातत्यािे कें द्रीय सरकारकडे मोठ्या प्रमािात 

णिधीिी माििी केल्या जाते. जी फारशी तकथ संित िसते यामध्ये राजकीय लाभ घणे्यासाठी तसेि जबाबदारीिे 

तत्व कें द्राकडे ढकलण्याि े प्रवतृ्ती मोठ्या प्रमािात णदसते. यातिू िािररकांिे हाल होतात अशा प्रकारच्या 

कुठल्याही आपत्तीमध्ये तात्काळ मदत िािररकांिा णमळत िाही.मोठ्या मिषु्य व संपप्ती िी हािी होते या सवांिा 

णविार करता भणवष्यात येिाऱ्या यदु्ध, िैसणिथक आपत्ती तसेि महामारी आरोग्य णवर्यक समस्या यांिा मकुाबला 

करण्यासाठी भारतीय कें द्र व राज्य संबंधामध्ये अमलुाग्र बदल करण्यािी आवश्यकता भासत आह.े 

 अशा राष्रीय स्तरावर आपत्तीच्या प्रसंिी णकंवा राज्यांिा मोठ्या प्रमािात मकुाबला करतांिा आवश्यक 

कायद्यािी िरज आह.े ज्यात, 

1. कें द्र राज्यािा अश्या णवपत्तीिा सामिा करतांिा योग्य समन्वय असेल, 

2. जबाबदारी णिणच्छत केल्या जातील,  

3. आपत्ती काळात जवाबदार यंत्रिा तत्काळ प्रभावी होतील. िािररकांिा णदलासा दतेील. 

4. ज्या वळेी राज्य सरकारे आपत्तीिा सामिा करण्यास कुिकामी ठरतील तेव्हा कें द्र सरकार पढुाकार घऊेि 

अशा वळेी संबंणधत मयाथणदत स्वरूपािी णकंवा मोठ्या प्रमािात व्यवस्था आपल्या अधीि घेऊि कायथ करू 

शकेल.  

एकेरी िािररकांच्या तत्वािसुार प्रत्येक िािररक हा संपिूथ भारतािा िािररक असिू या जबाबदारीिी 

णिणिती झाली पाणहज.े यासाठी आपत्ती णिवारि कायद्यामध्ये कें द्र व राज्याच्या अणधकार णवभाििी संबंधी 
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येिाऱ्या समस्यांवर स्पष्ट असेल णिदशे तयार करि े आवश्यक आह,ेजिेकेरूि भणवष्यातल्या आव्हािांिािा 

सामिा भारतीय संघ व्यवस्था करू शकेल. 

णिष्कर्थ :- 

भारतीय घटिाकारांिी तत्कालीि समस्यािा णविार कररता एका मजबतू संघराज्य व्यवस्थेसह मजबतू 

कें द्रािी कल्पिा केली जी आव्हािात्मक काळात दशेािी अखडंीतता णटकवले व दशेाला स्थैयथ प्रदाि करतील. 

आज भणवष्यात मोठ्या िैसणिथक आपदा व करोिा सारख्या महामारीिा णविार कररता यासाठी काही महत्वपिूथ 

बदलांिी आवश्यक्त आह.ेज्यामळेु िािररकांिे जीणवत कें द्र व राज्यांसाठी सवाथणधक प्रथाणमकतेवर राहील. 
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