
e            PLUSKerala in 

FOCUS AREA
7. FEDERALISM

India adopted federal system of government. Indian 
federal system consists of one central government and several state 
governments.
   The Division of Powers   

The powers of the Central Government and the State 
Governments are very clearly described in the Constitution of India. 
Economic powers and other major powers are vested with the central 
government.  The powers of the government are divided into three lists: the 
Union List consisting of 99 subjects under the authority of the Central 
Government, the State List containing the 61 subjects under the 
authority of the State Government, and the Concurrent List containing 
the 52 subjects under the authority of both  the Central Government and 
the State Government. Decisions on the subjects in  the Concurrent List 
can be taken by the Central Government and the State Government. But 
if there is a disagreement between the central and state governments, the
decision of the central government will remain. 
UNION LIST STATE LIST CONCURRENT LIST

Defense Agriculture Education 

Atomic energy Police Forests 

Foreign affairs Prison Trade unions

War and Peace Local governments Adulteration 

Banking Public health Adoption and succession

Railways Livestock and Animal 
husbandry

Transfer of property other 
than agricultural land

Post and Telegraph Liquor 

Airways Trade and Commerce

Ports Land 

Foreign trade State public service

Currency and Coinage
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The Central Government has been given residual powers which
are not included in all three lists. Example – Cyber Laws.

   Federalism with a Strong Central Government   
The Indian federal system  gives more powers to the central government . 
The reasons for giving the central government more power are as follows.

1. To maintain the unity of India.
2. To ensure the socio - economic development of the country.

The major provisions that strengthen the central government 
are given below.

1. The central government has the power to create new states 
and to change the boundaries and names of the states.

2. The central government has the power to declare an 
emergency.

3. The Central Government can dissolve the State Government 
and directly control the States by imposing presidential rule. 

4. The central government has the authority over financial 
matters. It is the central government that passes the budget 
and decides the financial allocation of the states.

5. The Governor who is the representative of the Central 
Government has the right to interfere in the activities of the 
State Government. 

6. The Rajya Sabha is empowered to change a subject from the 
State List to the Union List.

7. States  cannot take disciplinary actions nor remove the officers 
in all India services.

8. The Parliament is authorised to protect the persons in the 
central or state service in respect of any action taken by them 
during martial law to maintain or restore order.
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7.   ഫെ�ഡറലിസം  
 ഒരു  കേ�ന്ദ്ര  ഗവൺമെ�ന്റും  അകേ��ം  സംസ്ഥാ�  ഗവമെ�ന്റു�ളും

അടങ്ങുന്ന മെ�ഡറൽ സംവിധാ��ാണ് ഇന്ത്യയിൽ �ില�ിൽക്കുന്നത് 

   അധി�ാര വിഭജ�ം   
കേ�ന്ദ്ര  ഗവൺമെ�ന്റിമെന്റയും   സംസ്ഥാ�  ഗവൺമെ�ന്റു�ളുമെടയും

അധി�ാരങ്ങൾ    ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വളമെര  വ്യക്ത�ായി  വിവരിച്ചിട്ടുണ്്ട.
സാമ്പത്തി�  അധി�ാരങ്ങളും  �റ്റു  പ്രധാ�  അധി�ാരങ്ങളും  �ൽ�ിയിരിക്കുന്നത്
കേ�ന്ദ്ര ഗവൺമെ�ന്റി�ാണ്.  കേ�ന്ദ്ര ഗവൺമെ�ൻറിൻമെറ അധി�ാരത്തിൻ �ീഴിലുള്ള
99 വിഷയങ്ങൾ  അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന  യൂണിയൻ  ലിസ്റ്റ്,  സംസ്ഥാ�
ഗവൺമെ�ൻറിൻമെറ  അധി�ാരത്തിൻ  �ീഴിലുള്ള 61  വിഷയങ്ങൾ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന  സംസ്ഥാ�  ലിസ്റ്റ്,  കേ�ന്ദ്ര  ഗവൺമെ�ൻറിനും  സംസ്ഥാ�
ഗവൺമെ�ൻറിനും  അധി�ാരമുള്ള  52  വിഷയങ്ങൾ  അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
�ൺ�റൻറ് ലിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങമെ� ഭരണഘട�യിൽ അധി�ാരവിഭജ�ം കൃത്യ�ായി
കേരഖ  മെLടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  �ൺ�റൻറ്  ലിസ്റ്റിൽ  മെLട്ട  വിഷയങ്ങളിൽ  കേ�ന്ദ്ര
ഗവൺമെ�ന്റിനും സംസ്ഥാ� ഗവൺമെ�ന്റിനും തീരു�ാ�ങ്ങൾ എ ടുക്കാവുന്നതാണ്.
എന്നാൽ  കേ�ന്ദ്ര-സംസ്ഥാ�  ഗവൺമെ�ന്റു�ൾ    അഭിപ്രായ  വ്യത്യാസം
ഉണ്ടാകു�യാമെണങ്കിൽ കേ�ന്ദ്ര�ിയ�ം ആയിരിക്കും �ില�ിൽക്കു�. 
യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സംസ്ഥാ� ലിസ്റ്റ് �ൺ�റൻറ് ലിസ്റ്റ്
പ്രതികേരാധം കൃഷി വിദ്യാഭ്യാസം
ആണകേവാർജ്ജം ജയിൽ വ�ങ്ങൾ
വികേദശ ബന്ധം  കേLാലീസ് �ായം കേ]ർക്കൽ
യുദ്ധവും സ�ാധാ�വും ഭൂ�ി കേ`ഡ് യൂണിയനു�ൾ
ബാങ്കിംഗ് Lബ്ലി�് സർവീസ് 

�മ്മീഷൻ
�ാർഷി� ഭൂ�ി ഒഴിമെ�യുള്ള 
സ്വത്ത് കൈ��ാറ്റം

�റൻസിയും 
�ാണയവും

�ന്നു�ാലി�ളും 
മൃഗസംരക്ഷണവും

ദമെത്തടുക്കലും 
Lിന്തുടർച്ചയും

കേLാസ്റ്റും മെടലിഗ്രാഫും പ്രാകേദശി� സർക്കാരു�ൾ
കേവ്യാ�ഗതാഗതം �ദ്യം
തുറമുഖങ്ങൾ മെLാതുജ�ാകേരാഗ്യം
വികേദശ വ്യാLാരം വ്യാLാരവും വാണിജ്യവും
മെറയിൽ കേവ
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 മൂന്നു ലിസ്റ്റിലും   ഉൾമെnടാത്ത അവശിഷ്ട അധി�ാരങ്ങൾ 
�ൽ�ിയിരിക്കുന്നത് കേ�ന്ദ്ര ഗവൺമെ�ന്റി�ാണ് . കൈസബർ �ിയ�ങ്ങൾ അവശിഷ്ട
അധി�ാരങ്ങൾക്്ക ഉദാഹരണ�ാണ് .
   ശക്ത�ായ കേ�ന്ദ്ര ഗവൺമെ�ൻറ്   
കേ�ന്ദ്ര ഗവൺമെ�ന്റിനു കൂടുതൽ അധി�ാരം �ൽകുന്ന മെ�ഡറൽ സംവിധാ��ാണ്
ഇന്ത്യയിൽ �ില�ിൽക്കുന്നത്. കേ�ന്ദ്ര ഗവൺമെ�ന്റിനു കൂടുതൽ അധി�ാരം 
�ൽ�ാൻ ഉള്ള �ാരണങ്ങൾ താമെഴ Lറയുന്നു.

1.  ഇന്ത്യയുമെട ഐ�്യം �ില�ിർത്തുന്നതിനുകേവണ്ടി.
2. രാജ്യത്തിൻമെറ സാമൂഹി� സാമ്പത്തി� പുകേരാഗതി 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു കേവണ്ടി.
   കേ�ന്ദ്ര ഗവൺമെ�ന്റിമെ� ശക്തിമെnടുത്തുന്ന പ്രധാ� ഘട�ങ്ങൾ  

1. പുതിയ സംസ്ഥാ�ങ്ങൾ രൂLീ�രിക്കുവാനും സംസ്ഥാ�ങ്ങളുമെട 
അതിർത്തി �ാറ്റുവാനും ഉള്ള അധി�ാരം കേ�ന്ദ്ര ഗവൺമെ�ന്റി�ാണ് 
ഉള്ളത്.

2.  അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാLിക്കുവാനുള്ള അധി�ാരം കേ�ന്ദ്ര 
ഗവൺമെ�ന്റിനു ഉണ്്ട.

3. സംസ്ഥാ� ഗവൺമെ�ൻറിമെ� Lിരിച്ചുവിട്ട് രാഷ്ട്രLതിഭരണം 
ഏർമെnടുത്താനും അതിലൂമെട സംസ്ഥാ�ങ്ങമെള കേ�രിട്ട് �ിയന്ത്രിക്കാനും
കേ�ന്ദ്ര ഗവൺമെ�ന്റിനു സാധിക്കുന്നു.

4. സാമ്പത്തി� �ാര്യങ്ങളിൽ അധി�ാരം കൂടുതലുള്ളത് കേ�ന്ദ്ര 
ഗവൺമെ�ന്റി�ാണ്. ബജറ്റ് Lാസ്സാകുന്നതും സംസ്ഥാ�ങ്ങളുമെട 
സാമ്പത്തി� വിഹിതം തീരു�ാ�ിക്കുന്നതും കേ�ന്ദ്ര ഗവൺമെ�ന്റാണ്.

5. കേ�ന്ദ്ര ഗവൺമെ�ൻറ് പ്രതി�ിധിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവർണർക്ക് 
സംസ്ഥാ� ഗവൺമെ�ൻറിൻമെറ പ്രവർത്ത�ങ്ങളിൽ ഇടമെLടാൻ 
അധി�ാരമുണ്്ട.

6. സംസ്ഥാ� ലിസ്റ്റിൽ മെLട്ട ഒരു വിഷയം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലികേലക്്ക 
�ാറ്റുവാൻ രാജ്യസഭയ്ക്ക് അധി�ാരമുണ്്ട.

7. സംസ്ഥാ�ങ്ങൾക്്ക അഖികേലന്ത്യാ  സർവീസിമെല 
ഉകേദ്യാഗസ്ഥന്മാർമെക്കതിമെര അച്ചടക്ക�ടLടി�ൾ സ്വീ�രിക്കുവാകേ�ാ  
സർവീസിൽ �ിന്നും �ീക്കം മെ]യ്യാകേ�ാ �ഴിയില്ല.

8. കേ�ന്ദ്ര സർവീസികേലാ സംസ്ഥാ� സർവീസികേലാ ഉള്ള ഉകേദ്യാഗസ്ഥർ 
Lട്ടാള �ിയ�ം �ിലവിൽ ഉള്ളകേnാൾ �ിയ�Lാല�ം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതി�ായി എടുക്കുന്ന ഏമെതാരു �ടLടിമെയയും 
സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള അധി�ാരം Lാർല മെ�ന്റിനുണ്്ട. 

Prepared by Mathew Joseph (GHSS Kozhichal)
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CLICK THE IMAGES 
TO WATCH THE  VIDEOS  

ക്ലാസ്സ്  കാണുവാനായി ചിത്രങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ഫെചയ്യുക 
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