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सातवी अनुसूची 
आधी नमूद केल्याप्रमाणे, कलम 246 भारतीय संविधानाच्या 7 व्या अनुसूचीशी संबंवधत आहे ज्यात कें द्र आवण राज्यांमधील 

सते्तची विभागणी वनवदिष्ट करणारी कें द्र सूची, राज्य सूची आवण समिती सूची या नािाच्या तीन सूचीचंा उले्लख आहे. 

कें द्रीय यादी, राज्य सूची आवण समिती यादीची प्रमुख िैवशष्ट्ये खाली नमूद केली आहेत: 

भारतीय राज्यघटनेची 7वी अनुसूची – संघ सूची 

• त्यात सुरुिातीला 97 विषय होते. आता, त्यात 100 विषय आहेत 

• भारतीय राज्यघटनेच्या कें द्रीय यादीत नमूद केलेल्या विषयांिर कायदे करण्याचे विशेष अवधकार कें द्राला आहेत. 

• कें द्र यादी हे मजबूत कें द्र दशििते कारण त्यात राज्य यादीपेक्षा जास्त विषय आहेत. 

• इतर कोणत्याही दोन सूचीमंधे्य समाविष्ट करण्यापेक्षा त्यात अवधक महत्त्वाचे विषय आहेत 

• राष्टर ासाठी महत्त्वाचे असलेले सिि मुदे्द/विषय आवण ज्यांना देशव्यापी कायद्याची एकसमानता आिश्यक आहे अशा 

सिि बाबी कें द्रीय यादीमधे्य समाविष्ट केल्या आहेत. 

• राज्य सूचीिर कें वद्रय यादीचे िचिस्व भारतीय राज्यघटनेने सुरवक्षत केले आहे कारण या दोघांमधील कोणत्याही संघषाित 

वकंिा ओव्हरलॅवपंग झाल्यास, संघ सूची प्रचवलत असते. 

• कें द्राच्या यादीतील एखाद्या विषयािर संसदेने बनिलेला कायदा राज्याला अवधकार देऊ शकतो आवण कतिवे्य लादू 

शकतो वकंिा कें द्राकडून राज्याला अवधकार प्रदान करणे आवण कतिवे्य लादणे अवधकृत करू शकतो. 

• कें द्रीय यादीमधे्य 15 विषय आहेत ज्यािर संसदेला कर आकारण्याचा अनन्य अवधकार आहे 

• 88 व्या घटनादुरुस्तीने कें द्रीय यादीमधे्य ‘सेिांिरील कर’ नािाचा निीन विषय जोडला. 

• सिोच्च न्यायालयाचे अवधकार के्षत्र आवण कें द्रीय यादीतील प्रकरणांबाबतचे अवधकार संसदेद्वारे िाढिले जाऊ 

शकतात. 

भारतीय राज्यघटनेची 7वी अनुसूची – राज्य यादी 

त्यात 61 विषय आहेत. यापूिी यात 66 विषय होते. 

42िी दुरुस्ती कायदा 1976 खाली नमूद केलेले पाच विषय राज्य यादीतून समिती यादीत हलिले: 

1. वशक्षण 

2. जंगले 

3. िन्य प्राणी आवण पक्ष्ांचे संरक्षण 

4. िजन आवण मापे आवण 

5. सिोच्च न्यायालय आवण उच्च न्यायालये िगळता सिि न्यायालयांचे न्याय प्रशासन, घटना आवण संघटना 

• भारतीय राज्यघटनेच्या राज्य यादीत समाविष्ट असलेल्या विषयांिर विशेषत: राज्य विधानमंडळांद्वारे कायदे केले जाऊ 

शकतात. तथावप, हे सिि केिळ ‘सामान्य पररस्थथतीत’ केले जाऊ शकते. 

• कलम २४९ संसदेला राष्टर ीय वहतासाठी राज्य यादीत समाविष्ट असलेल्या विषयािर कायदा करण्याचा अवधकार देतो. 

• संसद तीन अटीिंर राज्य यादीत समाविष्ट असलेल्या विषयांिर कायदा करू शकते: 

1. जेव्हा राज्यसभेने ठराि पास केला 

2. राष्टर ीय आणीबाणीच्या काळात (अनुचे्छद 250) 

जेव्हा दोन वकंिा अवधक राज्यांनी संसदेला राज्य यादीतील विषयांिर कायदा करण्याची विनंती करणारा ठराि पास केला 

टीप: 

• राज्यांच्या ठरािािर, बनिलेला कायदा फक्त अशा राज्यांनाच लागू होतो ज्यांनी ठराि पास केला. तथावप, इतर राजे्य 

देखील समान ठराि पाररत करून ते स्वीकारू शकतात. 

• राज्यांच्या ठरािािर संसदेने बनिलेला कायदा केिळ संसदेद्वारे सुधाररत वकंिा रद्द केला जाऊ शकतो आवण राज्यांना 

नाही: 
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• प्रादेवशक आवण थथावनक महत्त्वाच्या बाबी आवण स्वारस्याच्या विविधतेला अनुमती देणार् या बाबी राज्य सूचीमधे्य नमूद 

केल्या आहेत. 

• राज्य सूचीमधे्य असे 20 विषय आहेत ज्यािर राज्यांच्या विधानसभांना कर आकारण्याचा विशेष अवधकार आहे. 

• 1991 च्या 69 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने राष्टर ीय राजधानीच्या संदभाित विशेष तरतूद केली. साििजवनक व्यिथथा, 

पोलीस आवण जमीन या राज्य यादीतील तीन विषयांिर वदल्ली सरकार कायदे करू शकत नाही 

भारतीय राज्यघटनेची 7वी अनुसूची – समवती यादी 

• त्या अंतगित 52 विषयांची गणना केली आहे. 

• भारतीय राज्यघटनेतील ‘समिती यादी’ ही संकल्पना ऑस्ट्र ेवलयाच्या राज्यघटनेतून घेतली गेली आहे. 

• समिती सूची अंतगित नमूद केलेल्या विषयांिर कें द्र सरकार आवण राज्य सरकार दोघेही कायदे करू शकतात 

• समिती यादीत नमूद केलेल्या विषयांिर कें द्र आवण राज्य सरकार दोघेही कायदे करू शकतात, तथावप, कोणत्याही 

संघषािच्या बाबतीत, कें द्र सरकारने केलेला कायदा प्रचवलत आहे. 

• ज्या मुद्द्ांिर देशभरातील कायद्याची एकसमानता इष्ट आहे परंतु आिश्यक नाही त्या समिती यादीत समाविष्ट केल्या 

आहेत 

• समिती सूचीमधे्य 03 विषय आहेत ज्यािर कें द्र आवण राज्य सरकारांना कर लािण्याचा अवधकार आहे. 

कें द्र सूची, राज्य सूची आणि समवती सूची अंतर्गत णवषय 

संघाच्या यादीत जे विषय गणले गेले आहेत ते खाली नमूद केले आहेत. इचू्छकांना पूिि आवण मुख्य परीके्षसाठी कें द्रीय यादीतील 

विषय, राज्य यादीतील विषय आवण समिती याद्या मावहत असणे आिश्यक आहे. 

संघ सूची णवषय 

त्यातील काही महत्त्वाचे विषय पुढीलप्रमाणे: 

1. संरक्षण 

2. सैन्य 

3. आंतरराष्टर ीय संबंध 

4. बंदरे 

5. रेले्व 

6. महामागि 

7. कमु्यवनकेशन 

राज्य यादी विषय 

त्यातील काही महत्त्वाचे विषय पुढीलप्रमाणे: 

1. साििजवनक सुव्यिथथा 

2. पोलीस 

3. साििजवनक आरोग्य आवण स्वच्छता 

4. रुग्णालये आवण दिाखाने 

5. सटे्टबाजी आवण जुगार 

समिती सूची विषय 

त्यातील काही महत्त्वाचे विषय पुढीलप्रमाणे: 

1. वशक्षण 

2. िन 
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3. कामगार संघटना 

4. लग्न 

5. दत्तक घेणे 

6. उत्तरावधकारी 
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