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ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട ടെഡ്യൂളുകളുടട പട്ടിക 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ 12 ടെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്്ട. 1935 ടെ ഗവൺടെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൊണ് 

ടെഡ്യൂളുകടളക്കുറിച്ച് ആദ്യൊയി  പരാെർശിച്ചത് , അതിൽ 10 ടെഡ്യൂളുകൾ ഉൾടെടുന്നു. 

പിന്നീട ്1949-ൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചപ്ൊൾ അതിൽ 8 ടെഡ്യൂളുകൾ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആടക 12 ടെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ട്. 

താടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട ടെഡ്യൂളുകടള പറ്റി ചർച്ച ടചയ്യുന്നു. 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ലെഡ്യൂളുകൾ  

ലെഡ്യൂളുകൾ ലെഡ്യൂളുകളുലട സവിശേെതകൾ 

ഇന്ത്യൻ 

ഭരണഘടനയുടട 

ആദ്യ ടെഡ്യൂൾ 

 സംസ്ഥാനങ്ങളുടടയും പ്കന്ദ്ര ഭരണ ന്ദ്പപ്ദ്ശങ്ങളുടടയും 

പ്പര ്ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 

 സംസ്ഥാനങ്ങളുടട ടടറിപ്ട്ടാറിയൽ 

അധികാരപരിധിയും ഉൾടെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

ഇന്ത്യൻ 

ഭരണഘടനയുടട 

രണ്ടാം ടെഡ്യൂൾ 

അെവൻസുകൾ, ന്ദ്പപ്തയകാവകാശങ്ങൾ, പ്വതനങ്ങൾ 

എന്നിവയുൊയി ബന്ധടെട്ട വയവസ്ഥകൾ: 

 ഇന്ത്യയുടട രാെ്ന്ദ്ടപതി 

 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടട ഗവർണർൊർ 

 പ്ൊകസ്ഭാ സ്പീക്കറും പ്ൊകസ്ഭാ ടഡ്പയൂട്ടി സ്പീക്കറും 

 രാജ്യസഭാ ടചയർൊനും രാജ്യസഭാ ഉപാധയക്ഷനും 

 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിടെ നിയെസഭകളുടട സ്പീക്കറും 

ടഡ്പയൂട്ടി സ്പീക്കറും 

 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിടെ ടെജ്ിപ്േറ്റീവ ്

കൗൺസിെുകളുടട ടചയർൊനും ടഡ്പയൂട്ടി ടചയർൊനുൊണ ്

 സുന്ദ്പീം പ്കാടതി ജ്ഡ്ജിൊർ 

 ഹൈപ്ക്കാടതി ജ്ഡ്ജിൊർ 

 കൺപ്ന്ദ്ടാളർ ആൻഡ് ്ഓഡ്ിറ്റർ ജ്നറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഎജ്ി) 
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െൂന്നാം ടെഡ്യൂൾ ഇതിൽ ന്ദ്പതിജ്ഞയുടടയും സ്ഥിരീകരണത്തിന്ടറയും രൂപങ്ങൾ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: 

 ഇന്ത്യയിടെ പ്കന്ദ്രെന്ദ്ന്ത്ിൊർ 

 പാർെടെന്റ ്തിരടെടുെ ്സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 

 പാർെടെന്റ ്അംഗങ്ങൾ (എംപിൊർ) 

 സുന്ദ്പീം പ്കാടതി ജ്ഡ്ജിൊർ 

 കൺപ്ന്ദ്ടാളർ ആൻഡ് ്ഓഡ്ിറ്റർ ജ്നറൽ 

 സംസ്ഥാന െന്ദ്ന്ത്ിൊർ 

 സംസ്ഥാന നിയെസഭാ തിരടെടുെിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 

 സംസ്ഥാന നിയെസഭാംഗങ്ങൾ 

 ഹൈപ്ക്കാടതി ജ്ഡ്ജിൊർ 

നാൊെടത്ത 

ടെഡ്യൂൾ 

രാജ്യസഭയിടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പ്കന്ദ്ര ഭരണ ന്ദ്പപ്ദ്ശങ്ങൾക്കും 

സീറ്റുകൾ അനുവദ്ിക്കുന്നതുൊയി ബന്ധടെട്ട വയവസ്ഥകൾ ഇതിൽ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

അഞ്ാം ടെഡ്യൂൾ ടെഡ്യൂൾഡ് ്ഏരിയകളുടടയും പട്ടികവർഗക്കാരുടടയും 

ഭരണവും നിയന്ദ്ന്ത്ണവുൊയി ബന്ധടെട്ട വയവസ്ഥകൾ ഇതിൽ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 

ആറാം ടെഡ്യൂൾ അസം, പ്െഘാെയ, ന്ദ്തിപുര, െിപ്സാറാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിടെ 

ആദ്ിവാസി പ്െഖെകളുടട ഭരണവുൊയി ബന്ധടെട്ട വയവസ്ഥകൾ 

ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

ഏൊം ടെഡ്യൂൾ ഈ ടെഡ്യൂൾ െൂന്്ന നിയെനിർമ്മാണ െിസ്റ്റുകൾ ഹകകാരയം 

ടചയ്യുന്നു 

 യൂണിയൻ 

 സംസ്ഥാനം 

 കൺകറന്റ ് 
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എട്ടാം ടെഡ്യൂൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച 22 ഔപ്ദ്യാഗിക ഭാെകൾ 

ഇത് ഹകകാരയം ടചയ്യുന്നു: 

 അസെീസ ്

 ബംഗാളി 

 പ്ബാപ്ഡ്ാ 

 പ്ഡ്ാന്ദ്ഗി (പ്ഡ്ാംന്ദ്ഗി) 

 ഗുജ്റാത്തി 

 ൈിരി 

 കന്നഡ് 

 കശ്മീരി 

 ടകാങ്കണി 

 െതിെി (ഹെഥിെി) 

 െെയാളം 

 െണിെൂരി 

 െറാത്തി 

 പ്നൊളി 

 ഒറിയ 

 പഞ്ാബി 

 സംസ്കൃ തം 

 സന്ത്ാെി 

 സിന്ധി 

 തെിെ ്

 ടതെുങ്ക ്

 ഉർദ്ു 
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ഒമ്പതാം ടെഡ്യൂൾ ഭൂപരിഷ്കരണവും ജ്െീരാരി സന്ദ്മ്പദ്ായം നിർത്തൊക്കെും 

ഹകകാരയം ടചയ്യുന്ന സംസ്ഥാന നിയെങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഇത് 

ഹകകാരയം ടചയ്യുന്നു. 

Note:ൌെികാവകാശങ്ങളുടട െംഘനത്തിന്ടറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

ജ്ുഡ്ീെയൽ പരിപ്ശാധനയിൽ നിന്ന ്അതിൽ ഉൾടെടുത്തിയിട്ടുള്ള 

നിയെങ്ങടള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 1951 ടെ ഒന്നാം പ്ഭദ്ഗതി 

നിയെം ഒമ്പതാം ടെഡ്യൂളിൽ പ്ചർത്തു. എന്നിരുന്നാെും, 2007-ൽ, 

ഈ ടെഡ്യൂളിൽ നിയെങ്ങൾ ഉൾടെടുത്തിയതിന ്പ്ശെം 

സുന്ദ്പീം പ്കാടതി വിധിച്ചു 

പത്താം ടെഡ്യൂൾ കൂറുൊറ്റത്തിന്ടറ പ്പരിൽ പാർെടെനറ്ിടെയും സംസ്ഥാന 

നിയെസഭകളിടെയും അംഗങ്ങടള അപ്യാഗയരാക്കുന്നതുൊയി 

ബന്ധടെട്ട വയവസ്ഥകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

Note:കൂറുൊറ്റ വിരുദ്ധ നിയെം എന്നറിയടെടുന്ന 1985-ടെ 52-ാാാം 

പ്ഭദ്ഗതി നിയെം ഈ ടെഡ്യൂൾ പ്ചർത്തു. 

പതിടനാന്നാം 

ടെഡ്യൂൾ 

പഞ്ായത്തുകളുടട  അധികാരങ്ങൾ, ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങൾ എന്നിവ 

വയക്തൊക്കുന്ന വയവസ്ഥകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 

29 കാരയങ്ങളുണ്ട.് 

Note: ഈ ടെഡ്യൂൾ 1992 ടെ 73-ആം പ്ഭദ്ഗതി നിയെത്തിൽ 

പ്ചർത്തു. 
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പന്ദ്ന്ത്ണ്ടാം 

ടെഡ്യൂൾ 

െുനിസിൊെിറ്റികളുടട അധികാരങ്ങൾ, ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങൾ 

എന്നിവ വയക്തൊക്കുന്ന വയവസ്ഥകൾ ഇത് ഹകകാരയം 

ടചയ്യുന്നു. ഇതിൽ 18 കാരയങ്ങളുണ്ട്. 

Note: ഈ ടെഡ്യൂൾ 1992 ടെ 74-ാാാം പ്ഭദ്ഗതി നിയെത്തിൽ 

പ്ചർത്തു 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട ആർട്ടിക്കിളുകളും ടെഡ്യൂളുകളും  

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട ടെഡ്യൂളുകളുൊയി ബന്ധടെട്ട ഭരണഘടനാ 

അനുച്പ്േദ്ങ്ങടളക്കുറിച്ച ്ഉപ്ദ്യാഗാർത്ഥികൾ അറിെിരിക്കണം. ഇത ്അവർക്്ക 

ആശയങ്ങളുടട വയക്തത നൽകുകയും ന്ദ്പധാനടെട്ട അനുപ്േദ്ങ്ങളുടട കാെഗണന 

െനസ്സിൊക്കാൻ അവടര സൈായിക്കുകയും ടചയ്യും. 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുലട 

ലെഡ്യൂളുകൾ 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുലട 

അനുച്ശേദങ്ങൾ 

ആദ്യ ടെഡ്യൂൾ Article 1 and Article 4 

രണ്ടാം ടെഡ്യൂൾ Articles: 

 59 
 65 
 75 
 97 
 125 
 148 
 158 
 164 
 186 
 221 
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െൂന്നാം ടെഡ്യൂൾ Articles: 

 75 
 84 
 99 
 124 
 146 
 173 
 188 
 219 

നാൊെടത്ത ടെഡ്യൂൾ Article 4 and Article 80 

അഞ്ാം ടെഡ്യൂൾ Article 244 

ആറാം ടെഡ്യൂൾ Article 244 and Article 275 

ഏൊം ടെഡ്യൂൾ Article 246 

എട്ടാം ടെഡ്യൂൾ Article 344 and Article 351 

ഒമ്പതാം ടെഡ്യൂൾ Article 31-B 

പത്താം ടെഡ്യൂൾ Article 102 and Article 191 

പതിടനാന്നാം ടെഡ്യൂൾ Article 243-G 

പന്ദ്ന്ത്ണ്ടാം ടെഡ്യൂൾ Article 243-W 
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