
 
மத்திய மாநில அரசுகள்: ப ாட்டி அல்ல, ஒருங்கிணைப்பு பதணை 

லூயிஸ் டில்லின் 

பல்வேறு அடுக்குகளாலான நிர்ோகத்தையும் சிக்கலான 
அைிகாரப் பரேதலயும் ககாண்ட கூட்டாட்சி அதைப்பு 
கநருக்கடியின்வபாது முடிகேடுப்பைற்குப் கபாருத்ைைானைல்ல 
என்று சில வேதளகளில் கருைப்படுகிறது. நிைி கநருக்கடிகள், 
உலகப் வபார்கள் கபருந்கைாற்றுக்கள் ஆகியதே கூட்டாட்சி 
அதைப்பு ேழக்ககாழிந்துவபானது என அறிேிப்பதுண்டு. 
இத்ைதகய கநருக்கடிகள் அரசியல் சாசனத்ைின் பல 
ைிட்டங்களில் முன்கூட்டிவய ஊகிக்கப்படாை ஒருங்கிதைப்புப் 
பிரச்சிதனகதள உருோக்குகின்றன. அைிகாரத்தைப் பிரித்து 
அளித்ைல் என்னும் நடப்பிலுள்ள நதடமுதறதய நசுக்கிேிட்டு 
கநருக்கடி கால அைிகாரங்கதளக் தகக்ககாள்ேதை இந்ை 
கநருக்கடிகள் நியாயப்படுத்துகின்றன. “கூட்டாட்சி யுகம் 

முடிவுக்கு ேந்துேிட்டது… தையப்படுத்ைப்பட்ட அதைப்பு ைட்டுவை புைிய காலத்ைின் 
பிரச்சிதனகதள எைிர்ககாள்ள முடியும்” என்று 1930களில் அகைரிக்காதேக் குறித்து ஹரால்ட் 
கஸ்கி எழுைினார். “கைாற்று வநாதயக் கட்டுப்படுத்ை வைசிய அளேிலான ஒருங்கிதைப்பும் 
அரசுகளுக்கிதடயிலன ஒத்துதழப்பும் கபரிய அளேில் வைதே” என்று அண்தையில் 
வராஸல்லும் ேில்காக்ஸும் குறிப்பிட்டார்கள்.  

ைத்ைிய-ைாநில உறவுகளின் ேழியாகப் பார்க்தகயில் இந்ைியாேில் வகாேிட்-19 கபருந்கைாற்று 
என்னும் நாடகம் இரண்டு காட்சிகதளக் ககாண்டது. தையப்படுத்ைப்பட்ட நடேடிக்தககள், 
அைிகாரத்தைப் பகிர்ந்ைளித்ைது என்னும் வபாக்குகள் ககாண்ட இந்ை இரு காட்சிகளும் 
இந்ைியாேின் ஆளுதக சார்ந்ை சோல்களின் ஆைார தையைாக இருந்துேரும் ைத்ைிய-ைாநில 
உறவுகளின் கட்டதைப்பிலுள்ள முக்கியைான பலேனீங்கதள அம்பலப்படுத்ைியிருக்கின்றன. 
அளவுக்கைிகைாக தையப்படுத்ைப்பட்ட ஒருைரப்பிலான நடேடிக்தககள் இருந்ைைாக 
ேிைர்சனம் எழுந்ை நிதலயிலிருந்து தைய அரசு என்பவை இல்லாை நிதல என்னும் 
ேிைர்சனம்ேதர இந்ைப் வபாக்கு ஊசலாடுகிறது. முடிகேடுக்கும் நதடமுதறயில் 
தையப்படுத்ைப்பட்ட அைிகாரமும் அைிகாரப்பரேலும் எந்ை அளவு இருக்க வேண்டும் என்னும் 
ேிோைத்தைத் ைாண்டி, ைத்ைிய-ைாநில அரசுகளுக்கிதடவய இருக்க வேண்டிய ைிறன்ைிகு 
ஒருங்கிதைப்பு இல்லாைல்வபானதுைான் கபருந்கைாற்றின் இரு கட்டங்களிலும் முக்கியைான 
பிரச்சிதன என்பதைக் காை இந்ை ேிைர்சனங்கள் ைேறிேிடக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது. 

முதல் அணலயின் ணமயம்சார்ந்த அணுகுமுணை  

 

வகாேிட்-19 கபருந்கைாற்றுக்கான இந்ைியாேின் கைாடக்கக் கட்ட எைிர்ேிதன கபருைளேில் 
தையப்படுத்ைப்பட்டைாக இருக்கும் என்பது ஓரளவுக்கு முன்வப கைரிந்ைதுைான். 2019 

வைர்ைலுக்குப் பிறகு நவரந்ைிர வைாடி அரசு ைன்னுதடய அரசியல் ஆைிக்கத்தை ேலுப்படுத்தும் 
முயற்சியாக, கூட்டாட்சி முதறக்குப் பைில் தையப்படுத்ைப்பட்ட “ஒவர நாடு” என்னும் 
அணுகுமுதறதயத் ைீேிரப்படுத்ைியது.  

கூட்டாட்சி முதற நிலவும் பிவரசில், அகைரிக்கா வபான்ற நாடுகளின் வைசியோை ைக்கள் 
ைதலேர்கள் கபருந்கைாற்றின் முைல் சில ைாைங்களில் கசயல்பட்ட ேிைத்ைிற்கு முரைாக 
வைாடி ஒவர நாளில் உலகின் ஆகக் கடுதையான கபாதுமுடக்கத்தை அைல்படுத்ைினார். உரிய 
நடேடிக்தககதள எடுப்பைற்கான கபாறுப்தப ைாநில அரசுகளிடம் ேிடுேைற்குப் பைிலாக, 
ைத்ைிய அரசு வேகைான நடேடிக்தக எடுத்ைைது என்று கபருதையடித்துக்ககாள்ள 
ேிதழந்ைார். ோக்காளர்களுடன் உைர்வுபூர்ேைான கைாடர்புககாள்ேைில் ைனக்கிருக்கும் 
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ைிறதைதய நம்பி, பல்வேறு துன்பங்கதளயும் ைீறிப் கபாதுமுடக்கத்தையும் 
அைல்படுத்ைினார். நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பைைைிப்பிழப்பு நடேடிக்தகதயயும் அேர் 
இப்படித்ைான் அைல்படுத்ைினார். 

கபரிதும் தையப்படுத்ைப்பட்ட இந்ைியாேின் இந்ைச் கசயல்பாட்தடப் பலரும் ேிைர்சித்ைார்கள். 
வகாேிட்-19இன் ைாக்கமும் ைருத்துேக் கட்டதைப்பும் ைாநிலத்துக்கு ைாநிலம் கபருைளேில் 
வேறுபடும் நிதலயில் நாடு முழுதைக்கும் ஒவர ைீர்தே அைல்படுத்ைக் கூடாது என்றார்கள். 
கடுதையான கபாதுமுடக்கத்ைின் சமூக, கபாருளாைார பாைிப்புகதள - குறிப்பாக இந்ைியாேின் 
முதறசாராத் துதறதயச் வசர்ந்ை கபருைளேிலான கைாழிலாளர்களுக்கு ஏற்பட்ட 
பாைிப்புகதள - எைிர்ககாள்ேைில் ைத்ைிய, ைாநில அரசுகளுக்கு உள்ள ைிறதனயும் இது 
கடுதையாகச் வசாைித்ைது.  

இைற்கு முன்பு இருந்ை ஐக்கிய முற்வபாக்குக் கூட்டைி ஆட்சியின்வபாது ைாநிலங்களால் 
ைனித்ை துதைவைசிய ைக்கள் நல அரசுகளாகத் ைம்தைக் கட்டதைத்துக்ககாள்ள முடிந்ைது. 
ஆனால், வகாேிடுக்கு முன்பு நிலேிய தையத்ைில் அைிகாரங்கதளக் குேிக்கும் வபாக்கு 
ைாநிலங்களின் நிைி ைற்றும் ககாள்தக ேகுப்புத் ைன்னாட்சிதயப் பலேனீப்படுத்ைிேிட்டது. 
இந்ைியாேிலிருந்து வகாேிதட அகற்றுைல்: இந்ைியாேில் அைிகாரப்பரேலும் வகாேிடும் 
(Decovindia: Decentralisation and COVID-19 in India) என்னும் ைிட்டத்ைின் ஒரு பகுைியாக நதடகபற்ற 
கூட்டு ஆய்வு ைாநில அரசுகள் வைற்ககாண்ட சமூகப் பாதுகாப்பு நடேடிக்தககளில் உள்ள 
ைாறுபாடுகதள ேதகப்படுத்ை முயன்றது. கேவ்வேறு பிரிவு ைக்களுக்கான அேசர கால 
உைேிகள் குறித்து ஏகப்பட்ட ககாள்தக அறிேிப்புகளும் கசய்ைி அறிக்தககளும் 
கேளியானாலும் ைாநில அளேில் இதே எந்ை அளவுக்குக் கூடுைல் ஆைரோக அதைந்ைன 
என்பது ைாநிலத்துக்கு ைாநிலம் கபருைளேில் ைாறுபட்டிருந்ைது. ைாங்கள் ைீர்ைானகரைாகச் 
கசயல்படுேைாகக் கூறிக்ககாள்ள ைாநில அரசுகள் ேிரும்பினாலும் பல வேதளகளில் 
அவ்ோறு கசயல்படுேைற்கான அேற்றின் ைிறன் குதறோகவே இருந்ைது. கபாதுச் சுகாைார 
ேியூகங்கதள அடிகயாற்றி ைக்களுக்கான உைேிகதள வேகைாகவும் பயனுள்ள ேதகயிலும் 
ைருேைற்கு உள்ளூர் சூழல்களுக்கு ஏற்பத் ைிட்டங்கதளத் ைகேதைத்துக்ககாள்ேது ைிகவும் 
முக்கியைானது (வகரளத்ைில் நடந்ைதுவபால – காண்க பிவரரைா சிங்கின் கட்டுதர). 

வைசிய அளேிலான கபாதுமுடக்கத்தைத் கைாடர்ந்து புலம்கபயர் கைாழிலாளர்கள் ைிடீகரன்று 
கபருைளேில் ைாநிலங்களின் எல்தலகதளத் ைாண்டிச் கசன்றது இந்ைியாேின் கூட்டாட்சி 
அதைப்பில் இடம்கபயரும் கைாழிலாளர்களின் சமூகப் பாதுகாப்பிற்காக ைாநில 
அரசுகளிதடவய எந்ை ேிைைான ேலுோன ஒருங்கிதைப்புக் கட்டதைப்பும் இல்தல 
என்பதைக் காட்டிேிட்டது.  

இரண்டாம் அணல: முன்னைியில் மாநிலங்கள் 

இந்ைியாேில் வகாேிட்-19 இரண்டாம் அதலயின் கடுதையான ைாக்கத்ைின்வபாது அைற்கான 
ைத்ைிய அரசின் எைிர்ேிதனயில் ைாற்றம் கைரிகிறது. ைத்ைிய அரசு வநரடியாகச் 
கசயல்படாைல் ைடுப்பூசி ககாள்முைல், ேினிவயாகம் முைலான முக்கியைான 
நடேடிக்தககளுக்கான கபாறுப்தப ைாநில அரசுகளுக்கு அளித்ைிருக்கிறது. இரண்டாம் 
அதலயின்வபாது இந்ைிய தைய அரசின் எைிர்ேிதன முைல் அதலயின்வபாது அகைரிக்காவும் 
பிவரசிலும் கசயல்பட்ட ேிைத்தைவய கபரிதும் ஒத்ைிருக்கிறது.  

இரண்டாம் அதலயில் வைசிய அளேில் கபாதுமுடக்கம் இல்தல. ஆனால், உள்ளூர் அளேில் 
கபாதுமுடக்கமும் ஊரடங்கும் கைாடர்கின்றன. ைத்ைிய அரசு “கசயல்படாைல்” இருப்பைாகக் 
குற்றம்சாட்டப்படுகிறது. இரண்டாம் அதலக்கான ைடயங்கள் உருோனவபாது ைக்கள் 
கபருந்ைிரளாகக் கூடுேதைத் ைடுப்பைில் அது ைந்ைைாகச் கசயல்பட்டது. முக்கியத் 
வைதேயான ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கதள ைாநிலங்களுக்கு ேினிவயாகிக்கும் பைிதய 
வைற்பார்தேயிடும் கபாறுப்தப நீைிைன்றங்களுக்கும் சமூக ேதலைளங்கள் ோயிலாகச் 
கசயல்படும் சமூகச் கசயல்பாட்டாளர்களுக்கும் அது ேிட்டுக்ககாடுத்துேிட்டது. ைடுப்பூசிப் 
பற்றாக்குதறக்காக ைாநில அரசுகளின் கடும் கண்டனத்ைிற்கு ஆளான தைய அரசு, 45 
ேயதுக்குட்பட்வடாருக்கான ைடுப்பூசிக் ககாள்முைல், ேினிவயாகம் ஆகிய கபாறுப்புகதள 
ைாநில அரசுகளுக்கு அளித்துேிட்டது. நிர்ோகக் வகாளாறுகளுக்கான பழிதய தைய அரசு 
ைாநிலங்களின் பக்கம் ைள்ளிேிடுேதையும் இரண்டாம் அதலயின்வபாது காை முடிகிறது. 
இது ைத்ைிய-ைாநில அரசுகளின் வைாைதலத் ைீேிரப்படுத்ைியுள்ளது.  
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ைடுப்பூசிக் ககாள்முைதலயும் ேினிவயாகத்தையும் ைிடீகரன்று ைாநிலங்களின் கபாறுப்பில் 
ேிட்டுேிட்ட ைத்ைிய அரதச ஆளும் பாஜக, ஏப்ரல் ைாை இறுைியில் வைற்கு ேங்கச் 
சட்டைன்றத் வைர்ைல் பிரச்சரத்ைின்வபாது, அந்ை ைாநிலத்ைில் ைாங்கள் கேற்றிகபற்றால் 
அதனேருக்கும் இலேசைாகத் ைடுப்பூசி கசலுத்துவோம் என்று ோக்குறுைி அளிக்கும் 
அளவுக்குச் கசன்றது. அைாேது, ைத்ைிய – ைாநில அரசுகள் ஒன்றாக இருந்ைால்ைான் 
ைாநிலத்ைில் அதனேருக்கும் ைடுப்பூசி கிதடப்பதை உறுைிகசய்ய முடியும் என்று பாஜக 
குறிப்புைர்த்ைியது.  

 
 

ைடுப்பூசிக் ககாள்முைலின் கபாறுப்தப ைாநில அரசுகளுக்கு ேழங்குேது, ைடுப்பூசி 
ேிற்பதனயின் ைீைான கட்டுப்பாட்தடத் ைளர்த்துேது ஆகிய முடிவுகள், ஆக்சிஜன் 
உற்பத்ைிதயயும் ைாநிலங்களுக்கிதடவய அதை ேினிவயாகம் கசய்ேதையும் 
ஒருங்கிதைப்பைற்கான உள்கட்டதைப்தப உருோக்கத் ைேறியது ஆகியதே ைாநிலங்கள் 
ைங்களுக்குள் வபாட்டியிட்டுக்ககாள்ளும் அபாயத்தை உருோக்கின. இந்ைக் களத்ைில் தைய 
அரசு நடுேராக இல்லாைல் அதுவும் ஒரு பங்வகற்பாளராக இருந்ைது.  

கூட்டாட்சி அணுகுமுணைகளின் ைணகணமகள் 

ஐவராப்பியக் கூட்டாட்சி நாடுகள் வகாேிட்-19ஐக் தகயாள்ேது கைாடர்பான முடிகேடுத்ைலில் 
கூட்டாட்சி அணுகுமுதறகதள ேதகப்படுத்துேைற்காக ஹகீலியும் ஷ்னாகபல்லும் 
உருோக்கிய பகுப்பாய்ேின் அடிப்பதடயில் பார்க்கும்வபாது, முைல் அதலயின்வபாது 
ஒருைரப்பிலான, தையப்படுத்ைப்பட்ட முடிகேடுக்கும் அணுகுமுதறதயக் ககாண்டிருந்ை 
இந்ைியா இரண்டாம் அதலயின்வபாது ைன்னிச்தசயான அைிகாரப்பரேல் அணுகுமுதறக்குத் 
ைானாகவே ைாறிேிட்டது என்று கசால்லலாம்.  



எப்படிப்பட்ட அணுகுமுதறதயயும் (அைிகாரக்குேிப்பு, அல்லது அைிகாரப்பரேல்) 
ைன்னிச்தசயாக எடுப்பைில் உள்ள பிரச்சிதன என்னகேன்றால் இது “ஒவர ேிஷயத்தை இரு 
ைரப்பினரும் கசய்ேது, முரண்பாடுகள் வைாைல்கள்” ஆகியேற்தற உருோக்கிேிடக்கூடும் 
என்று ஹகீலியும் ஷ்னாகபல்லும் குறிப்பிடுகிறார்கள். இந்ைியாவுக்குத் ஒருைரப்பிலான 
அைிகாரக்குேிப்பு, அைிகாரப்பரேல் ஆகியேற்றுக்கு ைாற்றாக, வைசியக் ககாள்தகக் 
கட்டதைப்பிற்குள் கூடுைலான ைத்ைிய-ைாநில ஒருங்கிதைப்பு வைதே என்று ோைிடலாம். 
உள்ளூர் அளேிலான புதுதைகளுக்கும் ைகேதைத்ைல்களுக்கும் இடைளிக்கும் ேதகயில் 
இந்ைக் கட்டதைப்பு இருக்க வேண்டும். 

ஒருங்கிதைப்பு என்பைில் குதறந்ைபட்சைாக, ைாநில அரசுகளுக்கும் ைத்ைிய அரசுக்கும் 
இதடயிலும் ைாநில அரசுகளுக்கிதடயிலும் ைகேல் கைாடர்பு, ைகேல் பரிைாற்றம், 
ேிோைித்ைல் ஆகியதே இருக்க வேண்டும். கசயலற்று இருக்கும் 
ைாநிலங்களுக்கிதடவயயான கவுன்சில், நிைி ஆவயாக் (ைிட்டக் கைிஷதனக் கதலத்துேிட்டு 
“கூட்டுறவுக் கூட்டாட்சி”தய முன்கனடுத்துச் கசல்ேைற்காக உருோக்கப்பட்டது) ஆகிய 
முதறசார்ந்ை அரசு அதைப்புகளின் மூலைாகவோ அல்லது முதறசாராை ஏற்பாடுகள் 
மூலைாகவோ இந்ைப் பரிைாற்றங்கள் நிகழ வேண்டும். 

ஒருங்கிதைப்பு என்பது தைய அரசின் வைற்பார்தே வைதேப்படும் அம்சங்களில் கீழிருந்து 
வைவல ேரும் ைகேல்களின் அடிப்பதடயில் முடிகேடுத்ைதலயும் ேள ஆைாரங்கதள 
ஒதுக்குைதலயும் தைய அரசு வைற்பார்தேயிடுேைாக இருக்க வேண்டும். அப்வபாதுைான் 
பல்வேறு ைரப்பினரும் ஒவர சையத்ைில் ஆளுக்கு ஒரு ைிதசயில் கசயல்படுேைால் 
உண்டாகும் பிரச்சிதனகதளத் ைேிர்க்க முடியும். புலம்கபயர் கைாழிலாளர்களுக்கான சமூகப் 
பாதுகாப்தப உறுைிகசய்ைல், ஆக்சிஜன் வபான்ற ைிக முக்கியைான கபாருள்கதள 
ைாநிலங்களுக்கிதடவய பிரித்து அளித்ைல், தையப்படுத்ைப்பட்ட ைடுப்பூசிக் ககாள்முைல் 
ஆகிய கசயல்கள் இைில் அடங்கும். அவை வேதளயில், முடிகேடுத்ைல், ககாள்தகசார் 
எைிர்ேிதனகள் ஆகியேற்தற உள்ளூர்ச் சூழல்களுக்வகற்ப ைாற்றி 
அதைத்துக்ககாள்ேைற்கான ேழியும் ைாநிலங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, 
ைக்கள் நலத் ைிட்டங்கதள ேடிேதைத்துச் கசயல்படுத்துேைில் இத்ைதகய ோய்ப்பு இருக்க 
வேண்டும். பதழய கூட்டாட்சி அதைப்புகதளப் வபால அல்லாைல், தையப்படுத்ைப்பட்ட 
கூட்டாட்சி அதைப்பிற்குள் இவைவபான்ற ஒருங்கிதைப்பு ைாைிரிதயத்ைான் இந்ைியாேின் 
அரசியல் சட்டச் சிற்பிகள் உருோக்க முதனந்ைார்கள்.    

தைய அரசு சமூக, கபாருளாைாரத் துதறகளில் ககாள்தககதள ேகுக்க ேழிகசய்யும் 
ேதகயில் இந்ைியக் கூட்டாட்சி ேடிேதைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைப் கபாறுப்தப ைாநில 
அரசுகளிடம் ககாடுத்ைால் அது கநறிமுதறகளற்ற வபாட்டிக்கு ேழிேகுத்துேிடக்கூடும். 
வகாேிட்-19 இரண்டாம் அதலதயச் சைாளிப்பதும் அைிலிருந்து ைீண்கடழுந்து இனி 
ேரக்கூடிய அதலகதள எைிர்ககாள்ேைற்கான ைிறதன ேளர்ப்பைற்கும் அரசியல் சட்டத்ைின் 
இந்ை உைர்தே நாம் ைீட்கடடுத்து நதடமுதறப்படுத்ை வேண்டும்.    

லூயிஸ் டில்லன் அரசியல் துதறயின் இதைப் வபராசிரியர், லண்டன் கிங்ஸ் கல்லூரியின் 
கிங்ஸ் இந்ைியா இன்ஸ்டிட்யூட்டின் இயக்குநர். 


