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       s]mXp-hn-Z-ym-`-ymk UbdIvSdpsS  
Imcymebw, lbÀsk¡âdn hn`m-Kw, 
luknwKv t_mÀUv _nÂUnwKvkv, 
im´n\KÀ,  Xncph\´]pcw 
t^m¬: 0471-þ2323198 

 Cþ-sa-bnÂ:  jdacad@gmail.com 

\w.FknUn Fkv.]n.kn(4)/113338/2018/F¨v.Fkv.C      XobXn. 14/08/2020 
 
 

kÀ¡p-eÀ 
    
hnjbwþ  s]mXp-hn-Z-ym-`-ymk hIp¸v þ l.sk.hn. þ Ahtijn¡p¶ `c-W-

L-S\m ]T-\- ¢mkpIÄ 2020þ21 hÀjs¯ ]T\ 
{]hÀ¯\§Äs¡m¸w t\cnt«m/Hm¬sse³ aptJ\tbm 
]qÀ¯oIcnt¡Xv þ kw_-Ôn-̈ v.  

kqN\þ  1)  16/11/2018, 06/12/2018, 01/01/2019, 17/01/2019, 22/01/2019, 24/05/2019, 
14/10/2019, 28/02/2020, 05/06/2020 F¶o Xob-Xn-Ifnse 3001/kn.-
]n.-F-kv.-Sn.Fþ3/2017/ \n.-sk. \¼À I¯p-IÄ. 

2) 01/12/2018, 13/12/2018, 18/01/2019, 30/01/2019, 15/02/2019, 19/03/2019, 
28/10/2019, 13/02/2020, 20/03/2020 F¶o Xob-Xn-I-fnse CtX 
\¼À kÀ¡p-edpIÄ. 

3) 01/06/2019 Xob-Xn-bnse 3531792/]n.-F-kv.1/2019/s]m.-hn.-h. \¼À 
kÀ¡mÀ I¯v. 

 

2018-þ19 A²-y-b\ hÀj-¯nÂ Bbncw `c-W-L-S\m ¢mÊp-IÄ \ÂIpI 
F¶ ]cn-]m-Sn-bp-sS `mK-ambn tIcf \nb-a-k`, s]mXphnZ-ym-̀ -ymk hIp-¸nsâ 
kl-I-c-W-t¯msS kwØm-\s¯ sXcsªSp¯ lbÀ sk¡³Udn 
kvIqfpIfnÂ hnhn[ XobXnIfnembn hnZymÀ°nIÄ¡v `c-W-L-S\m ]T-\- 
¢mkpIÄ \ÂInbn«pÅXmWv.  A¯c¯nÂ ]T-\- ¢mkpIÄ \ÂIpIbpw 
hniZmwi§Ä e`yam¡pIbpw sNbvX lbÀ sk¡³Udn A²ym]IÀ¡v 
(BÀ.]n.) ap³hÀjs¯ \nc¡nÂ HmWtddnbw tIcf \nb-a-k-` (-]mÀe-saâdn 
]T\ ]cn-io-e\ tI{µw) bnÂ \n¶pw Sn. A²-ym-]-I-cpsS _m¦v A¡u-p-I-fn-
te¡v t\cn«v ssIam-dnbn«pÅXmWv.  F¶mÂ {]kvXpX hniZmwi§fpw 
A¡uv hnhc§fpw CXphscbpw e`yam¡nbn«nÃm¯ A²-ym-]-IÀ¡v 
HmWtddnbw ssIamdm³ Ignªn«nsÃ¶pw {]kvXpX hnhc§Ä 
e`yam¡Wsa¶pw Bhiys¸«psImv kqN\m I¯pIÄ aptJ\ tIcf \nb-a-
k`bnÂ \n¶pw Adnbn¨n-«p-v.    

2018þ19, 2019þ20 hÀj§fnÂ `cWLS\m ]T\¢mkpIÄ 
kwLSn¸n¨n«nÃm¯ dntkmgvkv A²ym]IÀ/A²ym]IÀ 2020þ21 A²yb\ 
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hÀjs¯ ]T\{]hÀ¯\§Äs¡m¸w Ahtijn¡p¶ `cWLS\ 
]T\¢mkpIÄ ]qÀ¯oIcnt¡XmWv.  kÀ¡mcnsâ tImhnUv {]Xntcm[ 
\S]Sn{Ia§Ä ]men¨pw \nehnse kuIcy§Ä¡\pkcn¨pw hnZymÀ°nIÄ¡v 
t\cnt«m/ Hm¬sse³ aptJ\tbm CtXmsSm¸w \ÂInb samUyqfnepÅ 
]hÀt]mbnâv {]ktâj³ ASnØm\am¡n `cWLS\m ]T\¢mÊpIÄ 
\ÂtIXmWv.  A¯c¯nÂ ¢mÊpIÄ \ÂInbXnsâ hniZmwi§fpw 
km£y]{X§fpw _m¦v ]mkv_p¡nsâ ]IÀ¸pw samss_Â \¼dpw klnXw  cpsta@niyamasabha.nic.in , jdacad@gmail.com F¶o Cþ-sa-bnÂ hnem-k§fnepw 
X]mÂ aptJ\bpw e`-y-am-t¡--Xm-Wv.   

`cWLS\m ]T\¢mkpIÄ ap³hÀj§fnÂ DÄs¸sS \ÂInbXnsâ 
hniZmwi§Ä CXphscbpw e`yam¡nbn«nÃm¯ A²ym]IÀ {]kvXpX 
hniZmwi§fpw _m¦v ]mkv_p¡nsâ ]IÀ¸pw klnXw taÂ CþsabnÂ 
hnemk§fnepw X]mÂ aptJ\bpw ASnb´ncambn e`-y-am-t¡--Xm-Wv. 

 

     H¸v 

tPmbnâv Ub-d-IvSÀ  
(A¡mUanIv) 

 

DÅS¡w: 
 samUyqfnsâ ]hÀt]mbnâv {]ktâj³,  
 km£y]{X¯nsâ amXrIbpw. 





ഡ ോ. ജെ. 

പ്രഭോഷ് 

ഇന്ത്യന്ഭരണഘടന: ഒരു 
അവഡലോകനം 

 



ആമുഖം 

 ഭരണഘടനയഽീട രാപ഼കരണം 

 ഭരണഘടനഺ ന഻ര് മ്മഺണ സഭ : 
ആവ഻ര് ഭഺവം, ഘടന, 

കര് ത്തവയങ്ങള് , നടപട഻ക്കമം 

 ക്പധഺനീെട്ട ുനതഺക്കള ം 
ഭരണഘടനഺ രാപ഼കരണത്ത഻ല്  
അവരഽീട പങ്ഽം 

 



 

ഭരണഘടനയുജട 
തതവശോസ്തപ്തം 

 ലക്ഷ്യ ക്പുമയം 

  പ഼ഠ഻ക 

 ല഻ബറല്  ജനഺധ഻പതയം 

 സഺമാഹയ – സഺമ്പത്ത഻ക – 

രഺക്ര഼യ ന഼ത഻ 
 എലലഺവര് ക്കഽം മത സവഺതക്്യം  
ഉറെ  വരഽത്തഽന്ന മുതതര 
രഺക്രം 

 ുസഺഷയല഻സം 



 

ഭരണഘടനയുജട 
സവിഡശഷതകള്  

  എഴഽതീെട്ട഻ട്ട ള്ള ഏറ്റവഽം  ബിഹത്തഺയ 
ഭരണഘടന 

 വഴക്കത്ത഻ന്ീറയഽം കര് ക്കശത്ത഻ന്ീറയഽം 
സ്ഽലനം 

 പഺര് ലീമന്ററ഻ വയവസ്ഥ 

 മത ന഻രുപക്ഷ്  പൗരതവം എന്ന ആശയം  

 ന഻യമം വഴ഻ ുനട഻ീയടഽക്കഺന്  സഺധ഻ക്കഽന്ന 
രഺക്ര഼യ ന഼ത഻യഽം അത഻ന്ീറ പശ്ചഺത്തലത്ത഻ല്  
ന഻ല് ക്കഽന്ന സഺമാഹയ ന഼ത഻യഽം 

 ീെഡറല഻സം 

 ഏക സമനവ഻ത ന഼ത഻- നയഺയ വ഻ഭഺഗം 

 ജനഺധ഻പതയ വ഻ുകക്ര഼കരണം 

 



രോപ്രവും രൗരന്മോരും 

 മൗല഻കഺവകഺശങ്ങള ം ന഻ര് ുേശക 
തത്തവങ്ങള ം 

  മൗല഻കഺവകഺശങ്ങള്   : സവഭഺവം, 
തരംത഻ര഻വ്, ക്പഺധഺനയം 

 വയക്ത഻ സവഺതക്്യവഽം സഺമാഹ഻ക 
ന഻യക്്ണവഽം തമ്മ഻ലഽള്ള സമതഽലനം 

 മൗല഻ക കര് ത്തവയങ്ങള്  
 ന഻ര് ുേശക തതവങ്ങള്  : 

ഭരണഘടനയ഻ീല സഺമാഹ഻ക 
ന഼ത഻യഽീട അ്:സത്ത 



ഗവണ് ജമന്റിന്ജറ 
ഘടന 

 ന഻യമ ന഻ര് മ്മഺണ മണ്ഡലം : 

ുകക്രവഽം സംസ്ഥഺനവഽം 

 ന഻ര് വ്വഺഹക മണ്ഡലം : ുകക്രവഽം 
സംസ്ഥഺനവഽം 

 ന഼ത഻ നയഺയ മണ്ഡലം  

 ന഻യമ ന഻ര് മ്മഺണ വ഻ഭഺഗം, 

കഺരയന഻ര് വ്വഹണ വ഻ഭഺഗം, ന഼ത഻ 
നയഺയ വ഻ഭഺഗം എന്ന഻വ തമ്മ഻ലഽള്ള 
ബന്ധം : പരസ്പര പാരകുമഺ ? 

സംഘര് ഷഭര഻തുമഺ ? 



ജെ റലിസവും ഡകപ്ര -
സംസ്ഥോന ബന്ധങ്ങള ം 

 ീെഡറല഻സം : സവഭഺവവഽം 
സവ഻ുശഷതകള ം 

 ുകക്ര – സംസ്ഥഺന ബന്ധങ്ങള്  : 

അധ഻കഺര വ഻ഭജനം 

 ന഻യമ ന഻ര് മ്മഺണ, ന഻ര് വ്വഺഹക, 

സഺമ്പത്ത഻ക ബന്ധങ്ങള്  
 ുകക്രം അീലലങ്഻ല്  സംസ്ഥഺനങ്ങുളഺ 

/ ുകക്രവഽം സംസ്ഥഺനങ്ങള ുമഺ ? 



 ഡ ോ. ജെ. പ്രഭോഷ് 

    ഇന്ത്യന്ഭരണഘടന : ഒറ്റ
ഡനോട്ടത്തില് 

 



ഭരണഘടന : 
നിര് വ്വചനം 

 രഽ രഺഷ്ട്രത്ത഻ന്ീറ എലലഺ 
ഷ്ട്രവര് ത്തനങ്ങീളയഽും 
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽഔയഽും 
ന഻യഷ്ട്ര഻ക്കഽഔയഽും ീെയ്യുന്ന 
ആധ഻ഔഺര഻ഔ ഷ്ട്രമഺണും 

 രഺഷ്ട്രത്ത഻ന്ീറ രരുമഺന്നത 
ന഻യമസുംഹ഻ത 

 



 

ഇന്  യന്  ഭരണഘടനയുജട 
നിര് മ്മോണം 

ഭരണഗടനഺ ന഻ര് മ്മഺണസഭ 
 

1934 -  'ഭരണഗടനഺ ന഻ര് മ്മഺണ സഭ' എന്ന 
ആശയും ആദ്യമഺയ഻ എും.എന് . ുറഺയ് 
മഽുന്നഺട്ട് വച്ചു. 
1935 -  ഭരണഗടനഺ ന഻ര് മ്മഺണസഭ എന്ന 
ആവശയും ഓുദ്യഺഖ഻ഔമഺയ഻ ഇരയന്  
നഺഷണല്  ുഔഺണ് ഷ്ട്ഖസ്സ് ഷ്ട്ര഻ട്ട഼ഷ് 
ഖവണ് ീമന്റ഻നഽ മഽന്ന഻ല്  അവതര഻പ്പ഻ച്ചു. 
1940  ആഖസ്റ്റ് -  ' ആഖസ്റ്റ് ഒഫറ഻' ലാീട 
ഷ്ട്ര഻ട്ട഼ഷ് ഖവണ് ീമന്് ആദ്യമഺയ഻ ഈ 
ആവശയും അുംഖ഼ഔര഻ച്ചു. 



 

 

  1946 - ഔയഺര഻നറ്റ് മ഻ഷന്  പ്ലഺന഻ന്ീറ 
ന഻ര് ുേശഷ്ട്രഔഺരും ഭരണഗടനഺ 
ന഻ര് മ്മഺണസഭ രാര഼ഔര഻ച്ചു. 

 1946 ഡ഻സുംരര്  9 - ഭരണഗടനഺ 
ന഻ര് മ്മഺണസഭയഽീട ആദ്യ ുയഺഖും 
നടന്നഽ. 

 1947 ആഖസ്റ്റ് 29 -  ുഡഺ. ര഻.ആര്  
അുംുരദ്ഔറഽീട ുനതിതവത്ത഻ല്  
ഷ്ട്ഡഺഫ്ററ്റ഻ുംഗ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ രാര഼ഔര഻ച്ചു. 

 1949 നവുംരര്  26 -  ഭരണഗടനഺ 
ന഻ര് മ്മഺണസഭ ഭരണഗടനയ്ക്ക് 
അുംഖ഼ഔഺരും നല് ഔ഻. 

  ജനഽവര഻    ഭരണഗടന 
ഓുദ്യഺഖ഻ഔമഺയ഻ ന഻ലവ഻ല്  വന്നഽ.



ഭരണഘടനോ നിര് മ്മോണസഭ : 
അംഗസംഖ്യ 

 

സവസവതഷ്ട്രയത്ത഻ന്/ വ഻ഭജനത്ത഻ന് മഽമ്പ് 
 
ഷ്ട്ര഻ട്ട഼ഷ് - ഇരയന്  ഷ്ട്രവ഻ശയ        - 292 

നഺട്ടുരഺജയങ്ങള്                -    93 

െ഼ഫ്റ ഔമ്മ഼ഷുണഴ്സ് ഷ്ട്രവ഻ശയ           -   
4 
              ആജെ            - 389 
സവതഷ്ട്രയത്ത഻ന്/ വ഻ഭജനത്ത഻ന് ുശഷും    - 
299 



ഭരണഘടനോ നിര് മ്മോണസഭ : 
പ്രധോന െമ്മിറ്റിെള് , 
അദ്ധ്യക്ഷന്മോര്  

 ഷ്ട്ഡഺഫ്ററ്റ഻ുംഗ് ഔമ്മ഻റ്റ഻     - ുഡഺ. 
ര഻.ആര് . അുംുരദ്ഔര്  

 യാണ഻യന്  രുവഴ്സ ്  ഔമ്മ഻റ്റ഻   -

 ജവഹര് ലഺല്  ീനഹ്റഽ 
 ുസ്റ്ററ്റ്് ഔമ്മ഻റ്റ഻      -

 ജവഹര് ലഺല്  ീനഹ്റഽ 
 ീഷ്ട്രഺവ഻ന് ഷയല്  ുഔഺണ് സ്റ്റ഻റ്റയാഷന്   

      ഔമ്മ഻റ്റ഻           - സര് ദ്ഺര്  
വലലഭഺയ഻ രുട്ടല്  

 യാണ഻യന്  ുഔഺണ് സ്റ്റ഻റ്റയാഷന്  ഔമ്മ഻റ്റ഻ -

 ജവഹര് ലഺല്  ീനഹ്റഽ 
 റാള് ്  ഒഫ്റ ീഷ്ട്രഺസ഼ജ഻യര്  ഔമ്മ഻റ്റ഻  - ുഡഺ. 
രഺുജഷ്ട്ര ഷ്ട്രസഺദ് 

 സ്റ്റ഻യറ഻ുംഗ് ഔമ്മ഻റ്റ഻           - ുഡഺ. 
രഺുജഷ്ട്ര ഷ്ട്രസഺദ്

 അഡ് ൂ വസറ഻ ഔമ്മ഻റ്റ഻ സര് ദ്ഺര്  
വലലഭഺയ഻ രുട്ടല് 

 ൂററ്റ്് ഔമ്മ഻റ്റ഻ സര് ദ്ഺര്  
വലലഭഺയ഻ രുട്ടല് 



പ് ോഫ്ററ്റിംഗ് െമ്മിറ്റി 
അംഗങ്ങള്  

1. ുഡഺ. ര഻.ആര് . അുംുരദ്ഔര്  
(ീെയര് മഺന് ) 

2.സര് .ര഻. ഔിഷ്ണസവഺമ഻ അയ്യങ്കഺര്  
3.എന് .ുഖഺരഺലസവഺമ഻ അയ്യങ്കഺര്  
4. ീഔ.എും.മഽന് ഷ഻ 
5.സയ്യദ് മഽഹമ്മദ് സേുള്ള 

6.സര് .ര഻.എല് .മ഻റ്റര്  
7.ഡ഻.ര഻.ുകയ് ത്തഺല്  



ഇന്ത്യന്  ഭരണഘടന : ഡപ്രരെ 
ഘടെങ്ങള്  

 ുദ്ശ഼യ ഷ്ട്രസ്ഥഺനത്ത഻ന്ീറ ൂരതിഔും 
 ലക്ഷ്യ ഷ്ട്രുമയും 
 വ഻ഭജനീത്ത തഽടര് ന്നഽണ്ടഺയ 
ഹ഻ുംസയഽീടയഽും അത഻ഷ്ട്ഔമങ്ങളുീടയഽും 
രശ്ചഺത്തലും 

 സഺും്ഔഺര഻ഔ ൂവവ഻ദ്ധ്യും 



ഇന്ത്യന്  ഭരണഘടന : െടംജെോണ്ട 
ആശയങ്ങള്  

      ീഫഡറല്  സുംവ഻ധഺനും   - ഔുനഡ഻യന്   
ഭരണഗടന,യഽ.എ്                                            
              ഭരണഗടന 

 രഺര് ലീമന്ററ഻ സഷ്ട്മ്പദ്ഺയും  - ഷ്ട്ര഻ട്ട഼ഷ് 
ഭരണഗടന 

 മൗല഼ഔഺവഔഺശങ്ങള്     -  യഽ.എ്. 

ഭരണഗടന 

 രഺഷ്ട്രനയത്ത഻ന്ീറ ന഻ര് ുേശഔ തത്തവങ്ങള്   -

ഐറ഻ഷ് ഭരണഗടന 

 ഭരണഗടനഺ ുഭദ്ഖത഻    - ദ്ക്ഷ്഻ണഺഷ്ട്ഫ഻ക്കന്  
ഭരണഗടന 

 മൗല഻ഔ ഔര് ത്തവയങ്ങള്    - ുസഺവ഻യറ്റ് 
ഭരണഗടന 

 സവഺതഷ്ട്രയും സമതവും സഺുഹഺദ്രയും ഷ്ട്ഫഞ്ചഽ 
ഭരണഗടന



ഇന്  യന്  ഭരണഘടന : പ്രധോന 
സവിഡശഷതെള്  

 ഏറ്റവഽും രിഹത്തഺയ എഴഽതീപ്പട്ട 
ഭരണഗടന 

 ഔര് ക്കശത്ത഻ന്ീറയഽും 
വഴക്കത്ത഻ന്ീറയഽും സരഽലനും 

 രഺര് ലീമന്ററ഻ ഭരണ സുംവ഻ധഺനും 
 ശക്തമഺയ ുഔഷ്ട്രുത്തഺടഽഔാട഻യ  
ീഫഡറല്  സഷ്ട്മ്പദ്ഺയും 

 ഏഔ സമനവ഻ത ന഼ത഻നയഺയ വ഻ഭഺഖും 
 ഏഔ രൗരതവും 
 മുതതര രഺഷ്ട്രും 
 ജനഺധ഻രതയ വ഻ുഔഷ്ട്ര഼ഔരണും 



ഇന്  യന്  ഭരണഘടന: സംക്ഷിപ്തത രൂരം 

ആമഽകും                           -            

ന഻യമന഻ര് മ്മഺണത്ത഻ന്ീറ ലക്ഷ്യവഽും 
ഉുേശയവഽും                                          
സാെ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ 
അനഽുേദ്ങ്ങള്                 -      395 ( 480-31ജാൂല 

2018 വീരയഽള്ള                                                
ഔണക്ക് ഷ്ട്രഔഺരും) 
രട്ട഻ഔഔള്                              -      8

 (ന഻ലവ഻ല്  - 12) 

ഭഺഖങ്ങള്                         -      22 

(ന഻ലവ഻ല്  25) 

ുഭദ്ഖത഻ഔള്                    -     101 

മൗല഼ഔഺവഔഺശങ്ങള്           -    ഭഺഖും III 
രഺഷ്ട്രനയത്ത഻ന്ീറ 
     ന഻ര് ു േശഔ തതവങ്ങള്        ഭഺഖും 
മൗല഻ഔ ഔര് ത്തവയങ്ങള് ഭഺഖും 
അനഽുേദ്ും എ



അധിെോര വിഭെനം 

 ുഔഷ്ട്രും   - ഭഺഖും V 

 സുംസ്ഥഺനും  - ഭഺഖും VI 

 തുേശ സവയുംഭരണ  
 സ്ഥഺരനങ്ങള്   - ഭഺഖും IX & IXA 



അധിെോരം ഡവര് തിരിക്കല്  

ന഻യമന഻ര് മ്മഺണ മണ്ഡലും 
ന഻ര് വ്വഺഹഔ മണ്ഡലും 
ന഼ത഻നയഺയ മണ്ഡലും 


