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భారత దేశంలో సమాఖ్య వ్యవ్సథ  
 
 

భారత దేశంలో సమాఖ్య వ్యవ్సథ  ఉంది. క ంద్రం, రాష్టార ా లు రాజ్యంగపరంగా ఏరపరచిన అధికార 
విభజన సూతరం ఆధారంగా పని చేస్ాా యి. సమాఖ్య ఏ విధంగా ఏరపడ ంద,ి రాష్టార ా ల ఏరాపటు, 
పునర వ్యవ్స్థథకరణ తదితర అంశాలను ఒకటవ్ భాగంలో పరకరణలు 1 నుంచి 4 వ్రకు 
పరస్ాా వించారు.  

భారత భూభాగం (Territory of India) 

• పరకరణ 1–భారత  లేదా ఇండ యా అనేది రాష్టార ా ల యూనియన్ . ఈ పరకరణ పరకారం–
భారత భూభాగం అంటే.. రాష్టార ా ల సరహిద్ుు లు, క ంద్రపాలిత పరా ంతాలు, అలాగ  క ంద్ర 
పరభుతవం సముపారిజంచుకునన ఇతర భూభాగాలు ఉంటాయి.  

• ‘భారత భూభాగం’ అనే భావ్న విసాృతమ ైనద.ి ఇది భారత స్ారవభౌమాధికారం ఏ విధంగా 
విసారించి ఉంటుందో  తెలుపుత ంది. భారత స్ారవభౌమాధికారం భౌగోళిక పరా ంతాలక  
పరిమితం కాద్ు. భారత సముద్ర పరా దశేిక జలాలు (Territorial Waters) 12 నాటకిల  
మ ైలస  వ్రకు,  విశిష్ర ఆరిథక మండళ్లు  (Exclusive Economic Zones) 200 నాటకిల  
మ ైలస  వ్రకు, అలాగ  భారత అంతరిక్ష సరహిద్ుు లకు కూడా స్ారవభౌమాధకిారం 
వ్రిాసుా ంది. 

భారత యూనియన్  (Union of India) 

ఇంద్ులో రాష్టార ా లు మాతరమే ఉంటాయి. రాష్టార ా లు సమాఖ్యలో అంతరాాగంగా ఉంటూ.. నిరణీత 
అధికారాలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ పద్ం క ంద్ర రాష్ర  ాసంబంధాలను సూచిసుా ంది.  

రాష్టార ా ల సమ్మేళనం (Union of States) 



• భారత రాజ్యంగంలో ఒకటవ్ పరకరణలో భారతదేశానిన ‘రాష్టార ా ల యూనియన్ ’ (Union of 

States)గా పేరకొనానరు.  సమాఖ్య (Federation) అనన పదానిన ఎకొడా పేరకొనలేద్ు. 
కెనడా సమాఖ్యను సూూరిాగా తీసుకుని ‘యూనియన్ ’ అనే పదానిన రాజ్యంగంలో 
చేరాారు.  

• భారత సమాఖ్య అమ రికాలో జరిగినటుు  రాష్టార ా ల మధయ ఒపపంద్ం దావరా ఏరపడలేద్ు. 
అలాగ  కనెడాలో జరిగనిటుు  ఏకక ంద్ర రాజ్యనిన సమాఖ్యగా విడగకటరలేద్ు. భారత సమాఖ్య 
ఒక పరతేయక పద్ధతిలో ఏరపడ ంది. 

• భారత సమాఖ్యలో.. క ంద్రం, రాష్టార ా ల మధయ ఒపపంద్ం లేద్ు. కాబటిర  రాష్టార ా లు యూనియన్  
నుంచి విడ పో లేవ్ు.  

• అమ రికా సమాఖ్యలో పరా రంభంలో రాష్టార ా లకు క ంద్రం నుంచి విడ పో యిే హకుొ ఉండేది. 
ఐతే ఈ హకుొను ఆ తరావత రద్ుు  చేస్ారు.  

• అంద్ుక  భారత సమాఖ్యను ‘విచిిననం కాగల రాష్టార ా ల అవిచిినన యూనియన్ ’గా 
పేరకొంటారు (Indestructible Union of Destructible States). అలాగ  అమ రికాను 
‘అవిచిిన రాష్టార ా ల అవిచిినన యూనియన్ ’గా (Indestructible Union of 

Indestructible States)గా పేరకొనవ్చుా. 

ప్రకరణ 2 
ఈ పరకరణ పరకారం–పారుమ ంటు ఒక చటరం దావరా కొనిన ష్రత లతో కొతా రాష్టార ా లను 
చేరుాకోవ్చుా లేదా ఏరాపటు చేయవ్చుా (Admission or establishment of new 

states). ఈ అధికారం భారత భూభాగంలో లేని అంశాలకు వ్రిాసుా ంద.ి ఈ అధికారం 
పారుమ ంటుకు సంబంధించినదెనైా.. అంతరాజ తీయ ఒపపందాలకు లోబడ  ఉంటుంద్ని 
గమనించాలి.  

ప్రకరణ 3 
ఈ ప్రకరణలో.. ఈ క్రంది అంశాలు ఉన్నాయి.   
ఎ) కొతా రాష్టార ా నిన ఏరాపటు చేయడం. రెండు లేదా ఎకుొవ్ రాష్టార ా లను కలిపి నూతన రాష్ర ంాగా 



(ఆంధర రాష్ర ంా, హ ైద్రాబాద  కలయికతో 1956లో ఆంధరపరదేశ  ఏరపడ ంది) ఏరాపటు చేయడం. 
అలాగ  రాష్టార ా నిన విడగకటిర .. ఒక కొతా రాష్ర ంా ఏరాపటు చేయడం. తాజ్ ఉదాహరణ.. 2014 జూన్ 
లో ఏరపడ న తెలంగాణ రాష్ర ంా.  
బి) రాష్ర  ావిస్థా రాీ నిన ప ంచవ్చుా. 
స్ి) రాష్ర  ావిస్థా రాీ నిన తగిగంచవ్చుా. 
డ ) రాష్ర  ాసరహిద్ుు లను సవ్రించవ్చుా. 
ఇ) రాష్టార ా ల పేరును మారావ్చుా.  

ప్రకరణ 2, ప్రకరణ 3ల మధ్య తడేన 

• పరకరణ 2 అనేది భారత యూనియన్ లో లేని భూభాగాలకు వ్రిాసుా ంది. పరకరణ 3 భారత 
భూభాగంలోని పరా ంతాలకు వ్రిాసుా ంది. పరకరణ 2 కొతా రాష్టార ా లను భారత యూనియన్ లో 
కలుపుకోవ్డానికి సంబంధించింది. పరకరణ 3 అనదేి అపపటిక  అమలులో ఉనన రాష్టార ా ల 
పునర వ్యవ్స్థథకరణకు సంబంధించినది.  

రాష్టార ా ల ఏరాాటు–ప్రక్రయ–ప్ద్ధతి 

• పరకరణ 3లో పేరకొనన అనిన అంశాలకు ఒక  పరకియి ఉంటుంద.ి   
• ప ై అంశాలకు సంబంధించిన బిలుు ను పారుమ ంటులోని ఏ సభలో(లోక సభ, రాజయసభ)న ైనా 

పరవేశప టరవ్చుా. 
• సంబంధిత బిలుు ను పారుమ ంటులో పరవేశప టరడానికి ముందే పరభావితమవ్ుత నన రాష్ర  ా

శాసనసభల అభిపరా యానిన రాష్రపాతి కోరతారు.   
• ఆ సంబంధిత రాష్ర  ాశాసన సభ.. రాష్రపాతి సూచించిన నిరణీత సమయంలోనే తమ 

అభిపరా యానిన తలెియచయేాలి. 
• రాష్ర  ాశాసనసభలు వ్యకాం చేస్ిన అభిపరా యాలను పారుమ ంటు పరిగణలోకి తీసుకోవ్చుా 

లేదా తీసుకోకపో వ్చుా(అమ రికా,ఆస్ేరలాియా దేశాలలో రాష్ర  ాశాసనసభల అంగణకారం 
తపపనిసరి). 



• ఈ బిలుు ను రాష్రపాతి పూరవ అనుమతితోనే పరవేశప టార లి.  
• పారుమ ంటు ఉభయసభలు సంబంధిత బిలుు ను స్ాధారణ మ జ్రిటతీో వరే వరుగా 

ఆమోదించాలి. ఉభయసభల మధయ పరతిష్రంభన ఏరపడ తే.. సంయుకా సమావేశానికి 
ఆస్ాొరం లేద్ు. బిలుు  వీగిపో త ంది.  

• రాష్రపాతి బిలుు ను తపపనిసరిగా ఆమోదించాలి. పున:పరశిీలనకు అవ్కాశం లేద్ు.  
• రాష్రపాతి ఆమోద్ం తలెిపతిే బిలుు  చటరంగా మారుత ంది. దనీితో పరకిియ పూరిా 

అవ్ుత ంద.ి  
• కొతా రాష్ర ంా ఏరాపటు ఎపపటి నుంచి అమలోు కి వ్సుా ంద్నేది క ంద్ర పరభుతవం పరకటిసుా ంది. 

దీనినే ‘‘అపాయింటెడ  డటే ’’ అంటారు.  

ప్రకరణ 4 
ఈ పరకరణ–రాష్టార ా ల పునర వ్యవ్స్థథకరణ తరువాత సంభవించే పరణిామాల గురించి వివ్రిసుా ంద.ి 
ఉదాహరణకు పరతేయక హో దా, సద్ుపాయాలు, మినహాయింపులు వ్ంటి వాటిప ై పారుమ ంటు 
చటార లు చయేవ్చుా. పరకరణ 2,3 పరకారం–ఏదెనైా సవ్రణ చేస్నిపుపడు 1,4 ష డూయల లో 
పేరకొనన అంశాలను కూడా తద్నుగుణంగా మారాాలిస ఉంటుంది. ఇంద్ుకోసం పారుమ ంటు 
పరతేయక చటరం చయేాలిసన అవ్సరం లేద్ు. పరకరణ 2, 3 పరకారం–ఏ సవ్రణ చేస్ినా.. 
తద్నుగుణంగా 1,4 ష డూయల లోని అంశాలు కూడా మారుపనకు గురవ్ుతాయి.  

భాష్టా ప్రయుకత రాష్టార ా లు–రాష్టార ా ల ప్ునర వ్యవ్స్థథకరణ 

భారతదేశానికి స్ావతంత్రం వ్చేా సమయానికి రెండు రకాల ైన రాజకీయ భాగాలు ఉండేవి. అవి.. 
1) నేరుగా బిరటషీ  పరభుతవ నియంతరణలో ఉననవి, 2) బిరటీష్  స్ారవభౌమాధకిారం కింద్ పనిచేస్ే 
సంస్ాథ నాలు(సవదేశీ సంసథనాలు). 

• ఆ నాటికి దేశంలో 552 సవదశేీ సంస్ాథ నాలు ఉండవేి. బిరటీష్రుు  పరకటించిన విలీన 
ఒపపంద్ం పరకారం–549 సవదశేీ సంస్ాథ నాలు భారత యూనియన్ లో విలీనం అయాయయి. 



కాని హ దై్రాబాద, జునాఘఢ్, కాశీీర  సంస్ాథ నాలు విలీనానిన వ్యతిర కించాయి. తరువాత 
కాలంలో కాశీీర, భారత లో విలీన ఒపపంద్ం దావరా అంతరాాగం అయింద.ి  

• జునాగఢ్  పరజ్భిపరా యం దావరా భారత లో కలిస్పిో యింది. ఆ విధంగా పరజ్భిపరా యం 
దావరా కలిస్ిన మొద్టి, చివ్రి సంస్ాథ నం ఇదే. 

• హ ైద్రాబాద  సంస్ాథ నానిన 1948 స్ ప రంబర  17న ‘ఆపర ష్న్  పో లో’ అనే పో లీసు చరయ 
(లేదా స్ నైిక చరయ) దావరా విలీనం చయేడం జరగింిది. 

• 1950 నాటికి రాజ్యంగం పరకారం–నాలుగు రకాల నై రాష్టార ా లు అమలులో ఉండేవి. వీటనిి 
పారర –ఎ, పారర –బి, పారర –స్ి, పారర –డ గా వ్రణగకరించారు. పారర –ఎలో బిరటీష  పాలిత గవ్రనర  
పరా విన్స లు ఉండేవి. వీటి సంఖ్య 9. పారర –బిలో శాసనసభ కలిగిన సవదశేీ సంస్ాథ నాలు 
ఉండేవి. వీటి సంఖ్య 9. పారర –స్ిలో చీఫ  కమీష్నర  పరా ంతాలు ఉండవేి. వీటి సంఖ్య 10. 

పారర –డ లో అండమాన్  నికోబార  దీవ్ులు ఉండేవి.  

రాష్టార ా ల ప్ునర  వ్యవ్స్థథకరణ–ఫజల  అలీ కమీషన్   (States Reorganisation 

Commission [SRC]) 
భాష్టాపరయుకా పరా తిపదికన ఆంధరరాష్ర ంా ఏరాపటు కావ్డంతో.. దశేంలోని ఇతర పరా ంతాలలో కూడా 
భాష్టా పరా తిపదికన రాష్టార ా లు ఏరాపటు చయేాలనే డ మాండు గటిరగా వినిపించింది. ఈ డ మాండుకు 
అనుగుణంగా క ంద్ర పరభుతవం ఫజల  అలీ (అనాటి ఒరిస్ాస గవ్రనర, సుపథరంకోరుర  మాజీ 
నాయయమూరాి) నాయకతవంలో ఇద్ురు సభుయలతో(కె.ఎం.ఫణికొర, హ చ .ఎం.కుంజుర ) రాష్టార ా ల 
పునర వ్యవ్స్థథకరణ కమిష్న్ ను నియమించింది. ఈ కమిష్న్  1955 అకోర బర లో తన నివేదికను 
సమరిపంచింద.ి భాష్టా పరా తిపదికన రాష్టార ా ల ఏరాపటును సమరిథంచినపపటికీ.. ‘ఒక భాష్, ఒక 
రాష్ర ంా’ అనే డ మాండును తిరసొరించింది. ఫజల  అలీ కమిష్న్  పలు పరతి పాద్నలు చేస్ింది. 
అవి.. 

• రాష్టార ా ల పునర వ్యవ్స్థథకరణలో దేశ ఐకయతను, రక్షణను బలోపేతం చేస్ేలా చరయలు ఉండాలి. 
• భాష్,స్ాంసొృతికపరమ ైన సజ్తీయత ఉండాలి. 
• ఆరిథక,పరిపాలనాపరమ నై అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. 



• జ్తీయ అభివ్ృదిధతోపాటు రాష్టార ా ల సంక్ష మానిన పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.     
• దీనికనుగుణంగా 1956లో పారుమ ంటు రాష్టార ా ల పునర వ్యవ్స్థథకరణ చటార నిన, 7వ్ రాజ్యంగ 

సవ్రణను చేస్ి,అంతకుముంద్ు ఉనన పారర –ఎ, పారర –బి,పారర –స్ిఅనే వ్యతాయస్ాలను 
రద్ుు చేస్.ి. రాష్టార ా లను పునర వ్యవ్స్థథకరించింది. ఫలితంగా 14 రాష్టార ా లు,6క ంద్రపాలిత 
పరా ంతాలతో కొతా వ్యవ్సథ  అమలులోకి వ్చిాంది. 

 


