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യൂണിയൻ, സംസ്ഥാന & കൺകറന്റ ്ലിസ്റ്റ ്

 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട ഏഴാം ടെഡ്യൂൾ കകന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും 

തമ്മിലുള്ള അധികാര വിഭജനടെക്കുറിച്ച ്ന്ദ്രതിരാദിക്കുന്നു. ഇത ്ഇന്ത്യൻ 

ഭരണഘടനയുടട 12 ഷെഡ്യൂളുകളുഷെ ഭാഗമാണ.് യൂണിയനും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള 

അധികാര വിഭജനം ഏഴാം ടെഡ്യൂളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന ്തരം രട്ടികയിലൂടട 

അറിയിക്കുന്നു: 

 യൂണിയൻ ലിസ്്റ്റ - ലിസ്്റ്റ I 

 സംസ്ഥാന പട്ടിക - പട്ടിക II 

 കൺകറന്റ ്ലിസ്്റ്റ - ലിസ്്റ്റ III 

കനരടെ സൂചിപ്പിച്ചതുകരാടല, ആർട്ടിക്കിൾ 246 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട ഏഴാം 

ഷെഡ്യൂളുമായി ബന്ധടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു, അതിൽ യൂണിയനും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 

അധികാര വിഭജനം വയക്തമാക്കുന്ന യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ,് കസ്റ്ററ്റ ്ലിസ്റ്റ,് കൺകറനറ് ്ലിസ്റ്റ ്

എന്നിങ്ങടന മൂന്ന ്രട്ടികകൾ രരാമർശിക്കുന്നു. 

 

യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് 
 ഇതിന ്ആദയം 97 വിെയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇകപ്പാൾ, ഇതിന ്100 വിെയങ്ങളുണ്്ട 

 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിന ്കീഴിൽ രരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന 

വിെയങ്ങളിൽ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കകന്ദ്രെിന ്ന്ദ്രകതയക അധികാരമുണ്്ട 

 സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റികനക്കാൾ കൂടുതൽ വിെയങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ശക്തമായ 

കകന്ദ്രടെയാണ ്യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ ്സൂചിപ്പിക്കുന്നു 

 മറ്റ ്രണ്്ട ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾടപ്പടുന്നതികനക്കാൾ ന്ദ്രധാനടപ്പട്ട വിെയങ്ങൾ ഇതിൽ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 

 രാജയെിന ്ന്ദ്രധാനടപ്പട്ടതും രാജയവയാരകമായി ഏകീകൃത നിയമനിർമ്മാണം 

ആവശയമുള്ളതുമായ എല്ലാ ന്ദ്രശ്നങ്ങളും/കാരയങ്ങളും യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ 

ഉൾടപ്പടുെിയിട്ടുണ്്ട. 

 സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിന ്കമലുള്ള യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിന്ടറ ആധിരതയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 

ഉറപ്പ ്വരുെിയിട്ടുണ്്ട 

 യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിടല ഒരു വിെയെിൽ രാർലടമന്റ ്നിർമ്മിച്ച നിയമെിന ്ഒരു 

സംസ്ഥാനെിന ്അധികാരങ്ങൾ നൽകാനും ചുമതലകൾ ചുമൊനും കഴിയും, 

അടല്ലങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനെിന ്കകന്ദ്രം അധികാരം നൽകാനും ചുമതലകൾ 

ചുമൊനും അധികാരടപ്പടുൊം. 

 നികുതി ചുമൊൻ രാർലടമന്റിന ്ന്ദ്രകതയക അധികാരമുള്ള 15 വിെയങ്ങൾ 

യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലുണ്്ട 

 88-ാാാം കഭദഗതി യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ 'കസവനങ്ങളുടട നികുതി' എന്ന കരരിൽ ഒരു 

രുതിയ വിെയം കചർെു. 

 യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിടല വിെയങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ്സുന്ദ്രീം കകാടതിയുടട 

അധികാരരരിധിയും അധികാരങ്ങളും രാർലടമന്റിന ്വിരുലീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 
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സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് 
 ഇതിൽ 61 വിെയങ്ങളുണ്്ട. കനരടെ 66 ഇനങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത.് 

 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിന ്കീഴിലുള്ള വിെയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന 

നിയമസഭകൾക്ക ്മാന്ദ്തമായി നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, 

ഇവടയല്ലാം 'സാധാരണ സാഹചരയങ്ങളിൽ' മാന്ദ്തകമ ടചയ്യാൻ കഴിയൂ. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 249, കദശീയ താൽപ്പരയം കണക്കിടലടുെ ്സംസ്ഥാന രട്ടികയിൽ 

ഉൾടപ്പടുെിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിെയെിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടൊൻ 

രാർലടമന്റിന ്അധികാരം നൽകുന്നു 

 മൂന്ന ്വയവസ്ഥകകളാടട സംസ്ഥാന രട്ടികയിൽ ഉൾടപ്പടുെിയിട്ടുള്ള വിെയങ്ങളിൽ 

രാർലടമന്റിന ്നിയമനിർമ്മാണം നടൊൻ കഴിയും: 

o രാജയസഭ ന്ദ്രകമയം രാസാക്കുകപാൾ 

o കദശീയ അടിയന്ത്രാവസ്ഥയിൽ (ആർട്ടിക്കിൾ 250) 

o രകണ്ടാ അതിലധികകമാ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിന ്കീഴിലുള്ള 

വിെയങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടൊൻ രാർലടമന്റികനാട ്

അഭയർത്ഥിക്കുന്ന ന്ദ്രകമയം രാസാക്കുകപാൾ 

 കുറിപ്പ:് 

o സംസ്ഥാനങ്ങളുടട ന്ദ്രകമയെിൽ, ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം ഒരു ന്ദ്രകമയം 

രാസാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക ്മാന്ദ്തകമ ബാധകമാകൂ. എന്നിരുന്നാലും, അകത 

ന്ദ്രകമയം രാസാക്കി മറ്റ ്സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇത ്സവീകരിക്കാം. 

o സംസ്ഥാനങ്ങളുടട ന്ദ്രകമയെിൽ രാർലടമന്റ ്ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം 

രാർലടമന്റിന ്മാന്ദ്തകമ കഭദഗതി ടചയ്യാകനാ റദ്ദാക്കാകനാ കഴിയൂ, 

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കല്ല: 

 ന്ദ്രാകദശികവും ന്ദ്രാകദശികവുമായ ന്ദ്രാധാനയമുള്ള കാരയങ്ങളും താൽപ്പരയങ്ങളുടട 

വവവിധയം അനുവദിക്കുന്ന കാരയങ്ങളും സംസ്ഥാന രട്ടികയിൽ 

വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

 സംസ്ഥാനങ്ങളുടട നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്ക ്നികുതി ചുമൊനുള്ള ന്ദ്രകതയക 

അധികാരമുള്ള സംസ്ഥാന രട്ടികയിൽ 20 വിെയങ്ങളുണ്്ട. 

 1991-ടല 69-ാാാം ഭരണഘടനാ കഭദഗതി നിയമം കദശീയ തലസ്ഥാനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ്

ന്ദ്രകതയക വയവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി. രബ്ലിക് ഓർഡ്ർ, കരാലീസ ്& ലാൻഡ്് എന്നിങ്ങടന 

കരരുള്ള സംസ്ഥാന രട്ടികയ്ക്ക ്കീഴിലുള്ള മൂന്ന ്വിെയങ്ങളിൽ ഡ്ൽഹി 

സർക്കാരിന ്നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല. 

 

കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് 
 ഇതിന ്കീഴിൽ 52 വിെയങ്ങൾ രട്ടികടപ്പടുെിയിട്ടുണ്്ട 

 42-ആം കഭദഗതി നിയമം 1976 താടഴ സൂചിപ്പിച്ച അഞ്ച ്വിെയങ്ങൾ സംസ്ഥാന 

ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന ്കൺകറനറ് ്ലിസ്റ്റികലക്ക ്മാറ്റി: 

o വിദയാഭയാസം 

o വനങ്ങൾ 

o വനയമൃഗങ്ങളുടടയും രക്ഷികളുടടയും സംരക്ഷണം 

o ഭാരവും അളവുകളും ഒപ്പം 

o സുന്ദ്രീം കകാടതിയും വഹകക്കാടതിയും ഒഴിടകയുള്ള എല്ലാ 

കകാടതികളുടടയും നീതിനിർവഹണം, ഭരണഘടന, സംഘടന 
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 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിടല 'കൺകറനറ് ്ലിസ്റ്റ'് എന്ന ആശയം ഓസക്ന്ദ്ടലിയയുടട 

ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന ്കടടമടുെതാണ്. 

 കൺകറന്റ ്ലിസ്റ്റിൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിെയങ്ങളിൽ കകന്ദ്ര സർക്കാരിനും 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം 

 കൺകറന്റ ്ലിസ്റ്റിന ്കീഴിൽ രരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വിെയങ്ങളിൽ കകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന 

സർക്കാരുകൾക്ക ്നിയമനിർമ്മാണം നടൊൻ കഴിയുടമങ്കിലും, എടന്ത്ങ്കിലും 

വവരുദ്ധ്യമുണ്ടായാൽ, കകന്ദ്ര സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം നിലനിൽക്കുന്നു. 

 രാജയെുടനീളമുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുടട ഏകീകൃതത അഭികാമയവും എന്നാൽ 

അനിവാരയമല്ലാെതുമായ കാരയങ്ങൾ കൺകറന്റ ്ലിസ്റ്റിൽ ഉൾടപ്പടുെിയിട്ടുണ്്ട. 

 കകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക ്നികുതി ചുമൊൻ അധികാരമുളള് 03 

വിെയങ്ങൾ കൺകറനറ് ്ലിസ്റ്റിലുണ്്ട. 

 

യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റസ്റ്ററ്റ് ലിസ്റ്റ്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് 

കീഴിലുള്ള വിെയങ്ങൾ 

 

യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് വിെയങ്ങൾ: 
 

 ന്ദ്രതികരാധം 

 വസനയം 

 അന്ത്ാരാെ്ന്ദ്ട ബന്ധങ്ങൾ 

 തുറമുഖങ്ങൾ 

 ടറയിൽകവ 

 വഹകവകൾ 

 ആശയവിനിമയം 

 

സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് വിെയങ്ങൾ: 
 

 ടരാതു ന്ദ്കമം 

 കരാലീസ ്

 ടരാതുജനാകരാഗയവും ശുചിതവവും 

 ആശുരന്ദ്തികളും ഡ്ിസട്രൻസറികളും 

 വാതുടവപ്പും ചൂതാട്ടവും 

 

കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് വിെയങ്ങൾ: 
 

 വിദയാഭയാസം 

 വനം 

 കന്ദ്ടഡ്് യൂണിയനുകൾ 

 വിവാഹം 

 ദടെടുക്കൽ 

 രിന്ത്ുടർചച് 

 

http://www.byjusexamprep.com/

