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അ��ായം 1- ഭരണഘടന

1, ഭരണഘടനഎ�ാൽഎ�്? ഭരണഘടനയുെട കർ�വ��ൾഎെ��ാം?

രാഷ്�ടം എ�െന രൂപീകരി�െ��ിരി�ു�ുെവ�ും, ഗവൺെമ��െ� അധികാര�ള�ം,
�പവർ�ന�ള�ം എെ�ാെ�യാെണ�ും,ഈഅധികാര�ള�െട അടി�ാന തത��ള�ം,
നിയമ�ള�ം എ�ായിരി�ണെമ�ും നിർേദശി�ു� ഒരു �പമാണെ�േയാ, ഒരു കൂ�ം
�പമാണ�െളേയാ ആണ് ഭരണഘടനെയ�ു പറയു�ത്. അതായത് ഒരു രാജ�െ�

അടി�ാന നിയമ�െളയാണ്ണഘടനെയ�ു പറയു�ത്.

ഭരണഘടനയുെടഅടി�ാനതത��ൾ

 വ�ത�സ്ത വിഭാഗ�ിൽെ�� ആള�കൾ�ിടയിൽ സഹകരണവും കൂ�ായ്മയും

വർ�ി�ി�ു�ു.

 നിയമം നിർ�ിേ��താരാെണ�ും, �പധാനെ�� തീരുമാന�െളടുേ��ത്

ആരാെണ�ും ഭരണഘടന നിർേ�ശി�ു�ു.

 ഗവെ���െ�അധികാര�ൾ�് പരിധി നിർണയി�ു�ു.

 പൗര�ാരുെടഅവകാശ�ൾസംര�ി�ു�ു.

 ഭരണഘടന ജന�ള�െടആ�ഗഹ�ള�ംഅഭിലാഷ�ള�ം �പതിഫലി�ി�ു�ു.

2. ഭരണഘടന നിർ�ാണസമിതിയുെട രൂപീകരണെ��ുറി�് വിവരി�ുക?

ഇ��ൻ ഭരണഘടന ഔപചാരികമായി ത�ാറാ�ിയത് ഭരണഘടനാ നിർ�ാണ സഭയാണ്.
1946 െല ക�ാബിന�� മിഷനാണ് ഭരണഘടനാനിർ�ാണ സമിതിയുെട

രൂപീകരണെ��ുറി�് നിർേദശി�ു�ത്. 1946 ഡിസംബർ 9 ന് ഭരണഘടനാനിർ�ാണ
സമിതിയുെട ആദ� സേ�ളനം ഡൽഹിയിൽ കൂടി. േഡാ. രാേജ���പസാദിെന ഭരണഘടന
നിർ�ാണസഭയുെട �പസിഡ�ായി തിരെ�ടു�ു. 389അംഗ�ൾ ഭരണഘടനനിർ�ാണ
സമിതിയിലു�ായിലു�ായിരു�ു. മൗ�് ബാ�ൻ �ാനിെ� (ജൂൺ 3 പ�തി)
അടി�ാന�ിൽ ഇ��ാ വിഭജി�തിെന�ുടർ�് അംഗസംഖ� 299 ആയി കുറ�ു.
സാർ��തിക േവാ�വകാശ�ിെ� അടി�ാന�ില� ഭരണഘടന നിർ�ാണ സഭയിെല

അംഗ�െള തിരെ�ടു�ത്. എ�ിരു�ാലും ഭരണഘടന നിർ�ാണ സഭെയ �പാതിനിധ�
സ�ഭാവമു�താ�ാൻ എ�ാ മത വിഭാഗ�ൾ�ും �പാതിനിധ�ം നൽകിയിരു�ു. ഇതു
കൂടാെത പ�ിക വിഭാഗ�ിൽെ�� 28 അംഗ�ൾ സഭയിലു�ായിരു�ു.
രാഷ്�ടീയപാർ�ികളിൽ 82 ശതമാനം സീ��കള�ം േകാൺെ�ഗ�ിനായിരു�ു.. എ�ിരു�ാലും
േകാൺ�ഗ�്എ�ാവിധൈവവിധ��ള�ം ഉൾെകാ���പാർ�ിയായിരു�ു.

ഭരണഘടന നിർ�ാണസഭയിൽ 8 �പധാനെ�� ക�ി�ികൾ ഉ�ായിരു�ു. ഇതിൽ ഏ�വും
�പധാനെ��ത് �ഡാഫ്�ിംഗ് ക�ി�ിയായിരു�ു. േഡാ. ബി. ആർ അംേബദ്കർ ആയിരു�ു
�ഡാഫ്�ിംഗ് ക�ി�ിയുെട െചയർമാൻ. ഓേരാ ക��ികള�ം ഭരണഘടനയുെട �പേത�ക
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വ�വ�കള�െട കരട് തയാറാ�ുകയും, ഭരണഘടന നിർമാണ സഭയിൽ ചർ�യ്�്

വിേധയമാ�ുകയും െചയ്തു. 1949 നവംബർ 26 ന് ഭരണഘടനാ നിർ�ാണസമിതി ഇ��ൻ
ഭരണഘടനഅംഗീകരി��. 1950ജനുവരി 26 ന് ഇ��ൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വ�ു.

3.ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട ശി�ി എ�റിയെ�ടു�ത്? േഡാ.ബി.ആർഅംേബദ്കർ

4, ല���പേമയെ��ുറി�് വിവരി�ുക.

1946 ഡിസംബർ 13 ന് ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവാണ് ഭരണഘടന നിർ�ാണ സഭയിൽ

ല���പേമയമവതരി�ി�ത്. ഭരണഘടന നിർ�ാണ സമിതിയുെട ല���ൾ

എ�ായിരി�ണെമ�ും, ഭരണഘടന ഉയർ�ി�ിടിേ��മൂല��െള�ായിരി�ണെമ�ും
ല�� �പേമയ�ിൽ ഉൾെകാ���ു. ല�� �പേമയ�ിെല �പധാന ഇന�ൾ താെഴ

പറയു�വയാണ്.

 ഇ�� ഒരു സ�ത��പരമാധികാര റി��ി�ാണ്.

 മുൻ �ബി�ീഷി��ൻ �പവശ�കള�െടയും, നാ��രാജ��ള�െടയും, ഇ��യിൽ

േചരാനാ�ഗഹി�ു� �പേദശ�ള�െടയും യൂണിയനായിരി�ും ഇ��.

 യൂണിയനിൽ േചരു� �പേദശ�ൾ�് േക�� ഗവെ���ൽ നി�ിപ്തമായിരി�ു�

അധികാര�െളാഴിെകയു�വിഷയ�ളിൽസ�യംഭരണമു�ായിരി�ും.

 ഇ��യുെട പരമാധികാരവും, ഭരണഘടനയും ജന�ളിൽ നി�ും ഉ�വി�ു�താണ്.

 എ�ാ വിഭാഗം ജന�ൾ�ും സാമൂഹികവും രാഷ്�ടീയവും സാ��ികവുമായ നീതി
ഉറ�ാ�ണം.

 പിേ�ാ� വിഭാഗ�ാർ�ും അധഃ�ിതരായ ആള�കൾ�ും േഗാ�ത സമൂഹ�ിനും

�പേത�കസംര�ണം നൽകണം.

5. ഭരണഘടനയുെട ആധികാരികതെയ�ാൽ എ�്? ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട

ആധികാരികത നിർണയി�ു�ഘടക�ൾഏെത�ാം?

ഭരണഘടനയുെട സമൂഹ�ിെല സ�ീകാര�തയാണ് ആധികാരികത എ�തുെകാ�്

ഉേ�ശി�ു�ത്. ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട ആധികാരികത നിർണയി�ു� ഘടക�ൾ

താെഴ പറയു�ു.

 �പഖ�ാപന രീതി- ഭരണഘടനാ നിർ�ാണ സഭയിെല വിശദമായ ചർ�കൾ�ും,
സംവാദ�ൾ�ും േശഷമാണ് ഭരണഘടന നിർ�ി�ത്. െപാതു യു�ിയായിരു�ു
സംവാദ�ള�െട അടി�ാനം. അഭി�പായവ�ത�ാസ�ൾ സമവായ�ിലൂെടേയാ,
േവാെ�ടു�ിലൂെടേയാ ആണ് പരിഹരി�ത്. �പായപൂർ�ി േവാ�വകാശമാണ്

സംവാദ�ളി�ാെത പാ�ാ�ിയഏകവകു�്.

 നടപടി�കമ�ൾ- ഭരണഘടനാനിർ�ാണ സമിതിയിെല 8 �പധാനെ�� ക�ി�ികൾ
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വ�ത�സ്ത വിഷയ�ൾ ൈകകാര�ം െചയ്തു. അഭി�പായവ�ത�ാസ�ൾ സഭയിൽ

പരിഹരി�ുകയും, സമവായ�ിെല�ിേ�രുകയും െചയ്തു. സഭയിെല ചർ�കൾ

നിരീ�ി�ു�തിനും, വിശകലനം െച���തിനും മാധ�മ�ൾ�ും,
െപാതുജന�ൾ�ുംഅനുമതിയു�ായിരു�ു.

 േദശീയ �പ�ാന�ിൻെറ ൈപതൃകം- ഇ��ൻ സ�ാത�� സമര�ലുയർ�ി�ിടി�

സ�ാത��ം, സമത�ം, മേതതരത�ം, സാർ�ലൗകികത, ജനാധിപത�ം എ�ീ ആശയ�ൾ
ഭരണഘടനയിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

 �ാപനപരമായ �കമീകരണ�ൾ- ഇ��ൻ ഭരണഘടനയിൽ കാര�നിർവഹണ വിഭാഗം,
നിയമനിർ�ാണ വിഭാഗം, നീതിന�ായ വിഭാഗം എ�ിവയ്�ിടയിൽ കൃത�മായ അധികാര
വിഭജനം നട�ിയി���്. കൂടാെത േക��വും, സം�ാന�ള�ം ത�ിലും കൃത�മായ

അധികാര വിഭജനം നട�ിയി���്.

6.ഇ��ൻ ഭരണഘടനയിെല കടെമടു�വ�വ�കൾഏെത�ാം?

 �ബി�ീഷ് ഭരണഘടന- പാർലെമൻററി സ��ദായം, നിയമവാഴ്ച, േകവല ഭൂരിപ�
വ�വ�, സ്പീ�റുെട �ാപനവും അേ�ഹ�ിെ� ചുമതലകള�ം, നിയമനിർ�ാണ
നടപടി�കമം.

 അേമരി�ൻ ഭരണഘടന- മൗലികാവകാശ�ൾ, ജുഡീഷ�ൽ റിവ��, നീതിന�ായ
വിഭാഗ�ിെലസ�ത��ത.

 �ഫ�് ഭരണഘടന -സ�ാത���ം,സമത�ം,സാേഹാദര�ം എ�ീ തത��ൾ

 ഐറിഷ് ഭരണഘടന- നിർേ�ശകതത��ൾ

 കേനഡിയൻ ഭരണഘടന-അർ�-െഫഡറൽഗവൺെമ� ,്അവശിഷ്ടാധികാരം

അ��ായം 2- ഭരണഘടനയിെലഅവകാശ�ൾ

1,ഇ��ൻ ഭരണഘടനയിെല മൗലികാവകാശ�േള�ുറി�് വിവരി�ുക?

ഒരു രാജ�െ� ഭരണഘടന അനുവദി�� നൽകുകയും, സംര�ി�ുകയും െച���
അവകാശ�ളാണ് മൗലികാവകാശ�ൾ. ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട മൂ�ാം ഭാഗ�ാണ്
മൗലികാവകാശ�ൾ ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. 1928 െല െനഹ് റു ക�ി�ി റിേ�ാർ�ാണ്
മൗലികാവകാശ�ൾ ഭരണഘടനയിലുൾെ�ടു�ണെമ�് ആദ�മായി നിർേദശി�ത്.
�പധാനമായുംആറ് തരം മൗലികാവകാശ�ളാണു�ത്.

(a) സമത��ിനു� അവകാശം (ആർ�ി�ിൾ 14 മുതൽ 18 വെര). ഭരണഘടനയുെട
അടി�ാന �പമാണമാണ്സമത�ാവകാശം

ആർ�ി�ിൾ 14- നിയമ�ിനു മു�ിൽ എ�ാവരും തുല�രാണ്, നിയമം എ�ാവർ�ും തുല�
സംര�ണം നൽകു�ു. നിയമ�ിനു മു�ിൽ സമത�െമ� ആശയം �ബി�ീഷ് ഭരണ
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ഘടനയിൽ നി�ും, നിയമ�ിെ� തുല�സംര�ണെമ� ആശയം അേമരി�ൻ

ഭരണഘടനയിൽ നി�ും കടെമടു�ി���താണ്.

ആർ�ി�ിൾ 15- െപാതു�ല�ളിൽ ജാതിയുെടേയാ, മത�ിേ�േയാ, വർ��ിെ�േയാ,
�പേദശ�ിേ�േയാ േപരിൽ ഒരാേളാടും വിേവചനം പാടി�.

ആർ�ി�ിൾ 16- ഗവൺെമൻറ് നിയമന�ളിൽ എ�ാവർ�ും തുല� അവസരം. എ�ാൽ
സംവരണം േപാലു� നയ�െള സമത�ാവകാശ�ിനെ� ലംഘനമായി കാണാൻ

കഴിയിെ��് ഭരണഘടനയുെടആർ�ി�ിൾ 16 (4)വ��മാ�ു�ു.

ആർ�ി�ിൾ 17-അയി�ംഅഥവാ െതാ��കൂടായ്മ നിയമം മൂലം നിേരാ�ിരി�ു�ു.

ആർ�ി�ിൾ 18- ൈസനികപരവും, വിദ�ാഭ�ാസപരവുമായ ബഹുമതികൾ ഒഴിെക മ��

ബഹുമതികൾ ഗവൺെമൻറ് പൗരൻമാർ�് നൽകാൻ പാടി�.

(b)സ�ാത����ിനു�അവകാശം (ആർ�ി�ിൾ 19 മുതൽ 22വെര)

ആർ�ി�ിൾ 19- ആർ�ി�ിൾ 19 ‘മൗലികാവകാശ�ള�െട നെ��്' എ�ാണറിയെ�ടു�ത്.
ഈ ആർ�ി�ിൾ ചില മൗലിക സ�ാത����ൾ പൗര�ാർ�് അനുവദി�ിരി�ു�ു.
അഭി�പായം പറയുവാനും �പകടി�ി�ാനു� സ�ാത���ം, സമാധാനമായി സേ�ളി�ാനു�
അവകാശം, സംഘടനകൾ രൂപീകരി�ാനു� അവകാശം, ഇ��യിെലവിെടയും

സ�ത��മായി സ�രി�ുവാനു� അവകാശം, ഇ��യിെലവിെടയും

�ിരതാമസമാ�ാനു� അവകാശം, ഇഷ്ടമു� െതാഴിൽ െച���തിനു� അവകാശം

എ�ിവയാണിത്.

ആർ�ി�ിൾ 20-ആർ�ി�ിൾ 20കു�കൃത�ം െചയ്തവെരസംബ�ി���സംര�ണമാണ്.
ആർ�ി�ിൾ 20അനുസരി�് ഒരു െത�ിന് ഒ�ിൽ കൂടുതൽ തവണ ഒരാെള ശി�ി�ുവാൻ
പാടി�. ഒരു വ��ി കു�ം െച��� സമയ�് നിലനിൽ�ു� നിയമമനുസരി�് മാ�തേമ

ശി�ി�ുവാൻ പാടു��. മാ�തമ� സ�യം സാ�ി പറയു�തിന് കു�ാേരാപിതെന

നിർബ�ി�ാനും പാടു�ത�.

ആർ�ി�ിൾ 21- ആർ�ി�ിൾ 21 ജീവി�ു�തിനും, വ��ിസ�ാത����ിനുമു�
സംര�ണം നൽകു�ു. നിയമ�ാൽ �ാപിതമായ നടപടി�കമ�ളിലൂെടയ�ാെത

ഏെതാരാള�േടയും ജീവേനാ, വ��ി സ�ാത���േമാ ഹനി�ാൻ പാടി�. 2002 െല 86 ആം
ഭരണഘടന േഭദഗതി �പകാരം വിദ�ാഭ�ാസ�ിനു� അവകാശം ആർ�ി�ിൾ 21 A യിൽ
ഉൾെ�ടു�ി.

ആർ�ി�ിൾ 22- നിയമവിരു�മായ അറ�ിൽ നി�ും തട�ൽ വയ്�ൽ നി�ുമു�

സംര�ണം. ആർ�ി�ിൾ 22 �പകാരം അറ�ിന് ആസ്പദമായ കാരണം വ��ിെയ

േബാധി�ിേ��താണ്. അറ�് െച�െ�ടു� വ��ി�് അയാൾ തിരെ�ടു�ു�

അഭിഭാഷകനുമായി ബ�െ�ടുവാനും, അറ�് െച�െ��ാൽ 24 മണി�ൂറിനകം ഏ�വും
അടു�ു� മജിസ്േ�ട�ിന് മു�ാെക ഹാജരാ�െ�ടു�തിനു� അവകാശവും
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ആർ�ി�ിൾ 22 ഉറ�� നൽകു�ു.

(c) ചൂഷണ�ിെനതിെരയു�അവകാശ�ൾ (ആർ�ി�ിൾ 23, 24 )

ആർ�ി�ിൾ 23- മനുഷ� ക�വടവും, കൂലി നൽകാെതയു� നിർബ�ിത േജാലിയും

നിേരാധി�ു�ു.

ആർ�ി�ിൾ 24- ബാലേവല നിേരാധി�ിരി�ു�ു. 14 വയ�ിൽ താെഴയു�

കു�ികെളെ�ാ�്അപകടകരമായ േജാലികൾ െച�ി�ാൻ പാടി�

(d) മതവിശ�ാസ�ിനു� അവകാശം (ആർ�ി�ിൾ 25 മുതൽ 28 വെര) ഭരണഘടനയിൽ
മേതതരത�ം വ��മാ�ു�ആർ�ി�ിള�കളാണിവ.

ആർ�ി�ിൾ 25- ഇഷ്ടമു� മതം സ�ീകരി�ു�തിനും, പി�ുടരു�തിനും,
�പചരി�ി�ു�തിനുമു�അവകാശം.

ആർ�ി�ിൾ 26- മതപരമായ�ാപന�ൾതുട�ു�തിനു�അവകാശം.

ആർ�ി�ിൾ 27- ഏെത�ിലും ഒരു �പേത�ക മതെ� പരിേപാഷി�ി�ു�തിനായി ഒരു

വ��ിെയയും നികുതി നൽകാൻ നിർബ�ി�രുത്.

ആർ�ി�ിൾ 28- ഗവൺെമ��െ� ഉടമ�തയിലു� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ

മതേബാധനം പടി�.

മതസ�ാത���ം ചില നിയ��ണ�ൾ�് വിേധയമായാണ് �കമസമാധാനം, ധാർ�ികത,
ആേരാഗ�ം എ�ിവെയ സംര�ി�ു�തിനുേവ�ി മതസ�ാത����ിനുേമൽ സർ�ാരിന്

ചില നിയ��ണ�ൾ ചുമ�ാൻ കഴിയും. ചില സാമൂഹിക തി�കൾ പിഴുെതറിയു�തിനും
സർ�ാരിന് മതകാര��ളിൽ ഇടെപടാം.

(e)സാംസ്കാരികവും വിദ�ാഭ�ാസപരവുമായഅവകാശ�ൾ (ആർ�ി�ിൾ 29,30)

ആർ�ി�ിൾ 29- ന��നപ��ൾ�് സ��ം ഭാഷ, ലിപി, സംസ്കാരം എ�ിവ
സംര�ി�ു�തിനു�അവകാശം.

ആർ�ി�ിൾ 30- മത-ഭാഷാ ന��നപ��ൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ

ആരംഭി�ു�തിനു� അവകാശം. സാ��ിക സഹായമനുവദി�ുേ�ാൾ ഇ�രം

�ാപന�േളാട് സർ�ാർ യാെതാരുവിധ വിേവചനവും കാണി�ുവാൻ പാടി�.

(f) ഭരണഘടനാപരമായി പരിഹാര�ൾ�ു�അവകാശം (ആർ�ി�ിൾ 32)

ആർ�ി�ിൾ 32- ആർ�ി�ിൾ 32 െന ഭരണഘടനയുെട ഹൃദയവും, ആ�ാവുെമ�ാണ്
അംേബദ്കർ വിേശഷി�ി�ത്. മൗലികാവകാശ ലംഘനമു�ാകുകയാെണ�ിൽ

ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണു�തിനു�യവകാശം ആർ�ി�ിൾ 32
ഉറ��നൽകു�ു. മൗലികാവകാശലംഘനമു�ായാൽ അത് പുന�ാപി�� കി���തിനായി
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ഏെതാരു വ��ി�ും ൈഹേ�ാടതിെയേയാ, സു�പീം േകാടതിെയേയാ

സമീപി�ാവു�താണ്.

2. മൗലികാവകാശ�ള�െട സംര�ണ�ിനായു� റി��കെള�ുറി�് വിവരി�ുക.

മൗലികാവകാശലംഘനമു�ാവുകയാെണ�ിൽ ആർ�ി�ിൾ 32 അനുസരി�് സു�പീം

േകാടതിെയയും, ആർ�ി�ിൾ 226 അനുസരി�് ൈഹേ�ാടതിെയയും

സമീപി�ാവു�താണ്. മൗലികാവകാശ�ൾ സംര�ി�ു�തിനായി റി��കൾ

പുറെ�ടുവി�ാൻ സു�പീം േകാടതി�ും, ൈഹേ�ാടതി�ും അധികാരമു�്. ഈ

റി��കെള�ുറി�� താെഴ പറയു�ു.

 േഹബിയസ് േകാർ�സ്- അറ�് െച�െ�� വ��ിെയ േകാടതി�ു മുൻപാെക

ഹാജരാകാൻ ആവശ�െ���െകാ�് േകാടതി പുറെ�ടുവി�ു� ഉ�രവിെനയാണ്

േഹബിയസ് േകാർ�സ് എ�തുെകാ�് അർ�മാ�ു�ത്. നിയമവിരു�മായി

തടവിൽവയ്�ു�തിെനതിരായ ഉ�രവാണിത്. ഭരണാധികാരികൾെ�തിെര മാ�തമ�,
സ�കാര�വ��ികൾെ�തിരായും ഇത് �പേയാഗി�ാവു�താണ്.

 മാൻഡമസ്- സർ�ാരുേദ�ാഗ�ർ തെ� കർ�വ�ം നിറേവ�ാതിരി�ു�ത് മൂലം

മെ�ാരു വ��ിയുെട അവകാശം ഹനി�െ�ടുകയാെണ�ിൽ േകാടതി

പുറെ�ടുവി�ു� റി�ാണിത്.

 െ�പാഹിബിഷൻ- കീഴ്േ�ാടതികൾ അധികാരപരിധി ലംഘി�ുേ�ാൾ അതിെന

തടയു�തിനായി സു�പീം േകാടതിേയാൈഹേ�ാടതിേയാ പുറെ�ടുവി�ു� റി�ാണിത്.

 െസേർഷൃാററി- കീഴ്േ�ാടതിയിൽ പരിഗണനയിലിരി�ു� ഒരു േകസ് േമൽ

േകാടതിയിേല�് മാ��വാൻ പുറെ�ടുവി�ു� റി�ാണിത്.

 േകാ വാറേ�ാ- െപാതു�ാപന�ളിൽ ഒരു ഉേദ�ാഗ�ൻഅർഹതയി�ാ�പദവികൾ

വഹി�ു�തിെന തടയു�തിന് പുറെ�ടുവി�ു� റി�ാണിത്.

3. മൗലികാവകാശ�ൾഇ��ൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾെ�ടു�ണെമ�് നിർേ�ശി� ക�ി�ി?
േമാ�ിലാൽ െനഹ്റു ക�ി�ി റിേ�ാർ�് 1928

4. 1978 െല 44 ആം ഭരണഘടനാ േഭദഗതി �പകാരം അടിയ�ിരാവ� കാലഘ��ിൽ

സസ്െപൻഡ് െച�ാൻ സാധി�ാ� ആർ�ി�ിള�കൾ ഏെത�ാം? ആർ�ി�ിൾ 20,
ആർ�ി�ിൾ 21

5. സ��വകാശം മൗലിക അവകാശമ�ാതായി�ീർ�ത് ഏത് ഭരണഘടനാേഭദഗതി

�പകാരമാണ്?

1978 െല നാ��ിനാലാം ഭരണഘടനാ േഭദഗതി �പകാരം (സ��വകാശം
നിയമാവകാശമായിആർ�ി�ിൾ 300 A ഉൾെ�ടു�ിയി���്)
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6.സാമൂഹ�വും വിദ�ാഭ�ാസപരവുമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�വിഭാഗ�ൾ�ും, പ�ികജാതി,
പ�ികവർ��ാർ�ും, നിയമന�ിൽ സംവരണേമർെ�ടു�ാൻ പതിനാറാം വകു�്

രാഷ്�ട�ിന്അനുമതി നൽകു�േതതു േപരിലaറിയെ�ടു�ു? പരിര�ാ വിേവചനം

7.കരുതൽതട�ൽഎ�ാൽഎ�്?

ഒരു വ��ി രാഷ്�ട�ിെ� സുര�യ്േ�ാ, �കമസമാധാന�ിേനാ ഭീഷണിയുയർ�ുെമ�്
ക�ാൽ അയാെള അറ�് െച�ാനും വിചാരണ കൂടാെത തട�ലിൽ വയ്�ാനു�

അധികാരമാണിത്. മൂ�ു മാസം വെര ഒരു വ��ിെയ കരുതൽ തട�ലിൽ സൂ�ി�ാം.
മൂ�് മാസ�ൾ�് േശഷം ഈ േകസ് ഒരു ഉപേദശക സമിതി�ു മുൻപാെക

പുനഃപരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ണം.

8. മൗലിക ചുമതലകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾെ�ടു�ണെമ�് നിർേ�ശി� ക�ി�ി?

സ�രൺസിങ് ക�ി�ി.

9. മൗലികാവകാശ�ൾഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട ഭാഗമായെത�?്

1976 (നാ��ി ര�ാം ഭരണഘടനാ േഭദഗതി)

10. മൗലിക കർ�വ��ൾഏത്ആർ�ി�ിളിലാണ്?ആർ�ി�ിൾ 51 A

11.ഇ��ൻ ഭരണഘടനയിൽഎ�ത മൗലിക കർ�വ��ൾ ഉ�്? 11

12. പതിെനാ�ാമെ� മൗലിക കർ�വ�ം ഇ��ൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾെ�ടു�ിയ

ഭരണഘടനാ േഭദഗതി? 2002 െല 86ആം ഭരണഘടനാ േഭദഗതി

13. പതിെനാ�ാമെ�മൗലികകർ�വ�ം �പതിപാദി�ു�െത�്?

6 മുതൽ 14വയ��വെരയു�കു�ികൾ�് ര�ിതാ�ൾവിദ�ാഭ�ാസം നൽകണം.

14. ഭരണഘടനയുെട എ�താം ഭാഗ�ാണ് നിർേ�ശകതത��ൾ ഉൾെ�ടു�ിയി���ത്?
നാലാം ഭാഗം (ആർ�ി�ിൾ 36 മുതൽ 51).

15.നിർേദശകതത��ള�െട �പധാന ല��െമ�്?

േ�മരാഷ്�ടം പടു�ുയർ�ുകയും സമൂഹ�ിെല എ�ാ വിഭാഗം ജന�ൾ�ും

സാമൂഹികവും,സാ��ികവും, രാഷ്�ടീയവുമായ നീതി ഉറ��വരു�ുകയും െച��ക.

15. മൗലികാവകാശ�ള�ം, നിർേദശകതത��ള�ം ത�ിലു�വ�ത�ാസം വിവരി�ുക.

മൗലികാവകാശ�ൾ ഗവൺെമ��െ� േമൽ നിയ��ണ�ൾ ഏർെ�ടു�ു�ു. എ�ാൽ
നിർേ�ശക തത��ൾ ചില കാര��ൾ െച�ാൻ ഗവൺെമ��േനാട് ആവശ�െ�ടു�ു.
മൗലികാവകാശ�ൾ വ��ികള�െട അവകാശ�ൾ സംര�ി�ുേ�ാൾ,
നിർേ�ശകതത��ൾ സാമൂഹ�േ�മം ഉറ��വരു�ു�ു. മൗലികാവകാശ�ൾ
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ന�ായവാദാർഹ�ളാണ്. ഇവ ലംഘി�െ��ാൽ ഒരു വ��ി�് േകാടതിെയ സമീപി�ാം.
നിർേദശകതത��ൾ ന�ായവാദാർഹ�ള�. ഇവ ലംഘി�െ��ാൽ േകാടതിെയ

സമീപി�ാൻസാധി�ി�.

16. േദശീയ മനുഷ�ാവകാശക�ീഷൻനിലവിൽ വ�െത�?് 1993

17. േദശീയ മനുഷ�ാവകാശക�ീഷെ�ആദ� െചയർമാൻ? രംഗനാഥ മി�ശ

18. മനുഷ�ാവകാശ ദിനം എ�ാണ്? ഡിസംബർ 10

19. ഐക�രാഷ്�ടസഭയുെട ജനറൽ അസം�ി മനുഷ�ാവകാശ �പഖ�ാപനം നട�ിയെത�?്
1948ഡിസംബർ 10

ആ��ായം 3- െതരെ�ടു��ം �പാതിനിധ�വും

1.തിരെ�ടു�് എ�ാൽഎ�്?വിവിധ തര�ിലു�തിരെ�ടു�് മാർഗ�ൾഏെത�ാം?

ഒരു ജനാധിപത� രാജ��് ജന�ൾ ത�ള�െട �പതിനിധികെള െതരെ�ടു�ു�ു. ഈ
�പതിനിധികൾ രാജ��ിെ� ഭരണ�ിലും ഭരണനിർ�ഹണ�ിലും �കിയാ�കമായി

പെ�ടു�ുകയും െച���ു. ഇ�െന ജന�പതിനിധികെള െതരെ�ടു�ു� മാർഗമാണ്

െതരെ�ടു�്. തിരെ�ടു�ിന് വിവിധ മാർഗ�ൾ അവലംബി�ാറു�്. ഇവയിൽ
�പധാനെ��വയാണ് േകവല ഭൂരിപ�വ�വ�യും,ആനുപാതിക �പാതിനിധ� സ��ദായവും.

a. േകവല ഭൂരിപ�വ�വ�

േകവല ഭൂരിപ� വ�വ�ആേപ�ിക ഭൂരിപ� വ�വ�അഥവാ ഫാ�് ഫാ�് ദി േപാ�്

സി�ം എ�ും, ബഹുത� വ�വ� എ�ും അറിയെ�ടു�ു. ഈസ��ദായ�ിൽ രാജ�െ�

വിവിധ നിേയാജകമ�ല�ളായി തിരി�ു�ു. ഓേരാ മ�ല�ിേലയും േവാ�ർമാർ

�ാനാർഥികൾ�് േവാ�് െച���ു. ഓേരാ മ�ല�ിെലയും�ാനാർഥികളിൽ ഏ�വും

കൂടുതൽ േവാ�� കി�ിയ ആൾ തിരെ�ടു�െപടു�ു. അതായത് ഓേരാ മ�ലവും ഒരു

�പതിനിധിെയയാണ് തിരെ�ടു�ു�ത്. ഇ��യിൽ േലാകസഭ,സം�ാന നിയമ നിർമാണ

സഭ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിേല�ു� െതരെ�ടു�് േകവല

ഭൂരിപ� വ�വ� �പകാരമാണ്. ഉദാഹരണമായി േലാകസഭ െതരെ�ടു�ിൽ രാജ�െ�

െമാ�ം 543 നിേയാജകമ�ല�ൾ ആയി വിഭജി�ിരി�ു�ു. ഓേരാ നിേയാജക
മ�ലവും ഒരു �പതിനിധിെയ വീതം െതരെ�ടു�ു�ു.

ഈ സ��ദായ�ിെ� വിമർശനെമ�ു പറയു�ത് ധാരാളം �ാനാർ�ികൾ

മ�രരംഗ�ു�േ�ാൾ വിജയിയാകു��ാനാർ�ി�് പലേ�ാഴും ഭൂരിപ� േവാ��കൾ

കി�ണെമ�ി�. അതായത് 50 ശതമാന�ിൽ താെഴ േവാ��കളായിരി�ും പലേ�ാഴും

ലഭ�മാവുക. പരാജയെ�ടു� �ാനാർഥികൾ�് അഥവാ സീ��കൾ കി�ാെത േപാകു�

പാർ�ികൾ�ു ലഭ�മാകു� േവാ��കൾ പാഴായി േപാവുകയാണ് െച���ത്. ഇത് പല

വിഭാഗ�ൾ�ും �പാതിനിധ�ം ലഭ�മാകാെത േപാകു�തിന് കാരണമാകു�ു.
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b.ആനുപാതിക �പാതിനിധ�ം

എ�ാ വിഭാഗം ജന�ൾ�ും അവരുെട അംഗസംഖ�യുെട അനുപാത�ിൽ �പാതിനിധ�ം

നൽകു� സ��ദായമാണ് ആനുപാതിക �പാതിനിധ� വ�വ�. ആനുപാതിക �പാതിനിധ�
വ�വ�യിൽ രാജ�െ�മുഴുവൻവിവിധബഹുഅംഗ മ�ല�ൾആയി വിഭജി�ുകേയാ,
രാജ�െ� മുഴുവൻ ഒ� നിേയാജകമ�ലമായി കണ�ാ�ുകേയാ െച���ു. ഒരു
മ�ല�ിൽ നി�് ഒ�ിൽ കൂടുതൽ �ാനാർഥികെള തിരെ�ടു�ു�ു. ഇവിെട
േവാ�ർമാർ േവാ�് െച���ത് �ാനാർ�ികൾ�് അ� മറി�് പാർ�ികൾ�ാണ് േവാ�്

െച���ത്. നിയമസഭയിൽ ഓേരാ പാർ�ി�ും കി��� സീ��കള�െട എ�ം ആ പാർ�ി�ു

കി�ിയ േവാ��കള�െട എ��ിന് ആനുപാതികമായിരി�ും. ഇതിെ� ഫലമായി

സമൂഹ�ിെല വിവിധ വിഭാഗ�ൾ�് നിയമ നിർ�ാണസഭയിൽ �പാതിനിധ�ം ലഭ�മാകു�ു.
ന��നപ� വിഭാഗ�ൾ�് �പാതിനിധ�ം ലഭ�മാകു�തിന് ഏ�വും ഉചിതമായ മാർഗമാണ്

ആനുപാതിക �പാതിനിധ� സ��ദായം. ഇ��യിൽ രാഷ്�ടപതി, ഉപരാഷ്�ടപതി, രാജ�
സഭയിെല അംഗ�ൾ എ�ിവെര െതരെ�ടു�ു�ത് പേരാ� തിരെ�ടു�് സ��ദായ

�പകാരമാണ്.

2. േകവല ഭൂരിപ� വ�വ�യും, ആനുപാതിക �പാതിനിധ� വ�വ�യും ത�ിലു�

വ�ത�ാസെമ�്?

 േകവല ഭൂരിപ� വ�വ�യിൽ രാജ�െ� െചറിയ നിേയാജകമ�ല�ളായി തരം

തിരി�ു�ു. ഉദാഹരണമായി േലാക്സഭാ തിരെ�ടു�ിൽ ഇ��െയ 543
നിേയാജകമ�ല�ൾ ആയി വിഭജി�ിരി�ു�ു. ആനുപാതിക �പാതിനിധ�

വ�വ�യിൽ രാജ�െ� വലിയ നിേയാജകമ�ല�ളായി വിഭജി�ുകേയാ, രാജ�െ�
മുഴുവൻ ഒ� നിേയാജകമ�ലമായി പരിഗണി�ുകേയാ െച���ു. ഉദാഹരണമായി
ഇ�സാേയൽ, െനതർലാൻഡ് എ�ീ രാജ��ളിൽ രാജ�െ� മുഴുവൻ ഒരു ഏക

നിേയാജകമ�ലമായി കണ�ാ�ു�ു.

 േകവല ഭൂരിപ� വ�വ�യിൽ േവാ�ർമാർ േവാ�് െച���ത് �ാനാർഥികൾ�ാണ്.
എ�ാൽ ആനുപാതിക �പാതിനിധ� സ��ദായ�ിൽ േവാ�ർമാർ േവാ�് െച���ത്

രാഷ്�ടീയ പാർ�ി�ാണ്. ആയതിനാൽ ഓേരാ രാഷ്�ടീയ പാർ�ിയും മ�ല�ിെല

�ാനാർഥികള�െട ഒരു ലി�് ത�ാറാ�ു�ു.

 േകവല ഭൂരിപ� വ�വ�യിൽ ഒരു മ�ല�ിൽനി�ും ഒരു �പതിനിധിെയ

തിരെ�ടു�ു�ു എ�ാൽആനുപാതിക �പാതിനിധ� സ��ദായ�ിൽ ഒ�ിൽകൂടുതൽ

�പതിനിധിെയ ഒരു മ�ല�ിൽനി�ും തിരെ�ടു�ു�ു.

 േകവല ഭൂരിപ�വ�വ�യിൽഏ�വും കൂടുതൽ േവാ�് ലഭി�ു�യാൾ നിയമനിർ�ാണ

സഭയിേല�് തിരെ�ടു�െപടു�ു. എ�ാൽ ആനുപാതിക �പാതിനിധ� വ�വ�യിൽ

ഓേരാ രാഷ്�ടീയ പാർ�ി�ും അവർ�് ലഭ�മായ േവാ�ിന് ആനുപാതികമായ സീ��കൾ
നിയമനിർമാണസഭയിൽ ലഭ�മാകു�ു

 േകവല ഭൂരിപ� വ�വ�യിൽ ഒരു രാഷ്�ടീയ പാർ�ി�് അവർ�് ലഭ�മായ േവാ�ിംഗ്
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ശതമാന�ിെ� അനുപാതേ��ാൾ കൂടുതൽ സീ��കൾ നിയമനിർമാണസഭയിൽ

ലഭ�മാകാം. ഉദാഹരണമായി 1984 െല േലാക് സഭ െതരെ�ടു�ിൽ േകാൺ�ഗസ്

പാർ�ി�് 543 സീ��കളിൽ 415 സീ��കൾ ലഭ�മായി (ഏകേദശം 80 ശതമാനേ�ാളം
സീ��കൾ). എ�ാൽ ആ തിരെ�ടു�ിൽ േകാൺ�ഗസ് പാർ�ി�് ലഭ�മായ േവാ�്

വിഹിതം 48 ശതമാനം മാ�തമായിരു�ു. എ�ാൽ ആനുപാതിക �പാതിനിധ�

സ��ദായ�ിൽ ഓേരാ രാഷ്�ടീയ ക�ി�ും അവരുെട േവാ�് വിഹിത�ിന്

അനുസൃതമായി��� സീ��കൾ മാ�തേമ നിയമനിർമാണസഭയിൽ ലഭ�മാകൂ.
ഉദാഹരണ�ിന് ഇ�സാേയലിൽ േവാ��കൾ എ�ി കഴി�ാൽ ഓേരാ പാർ�ി�ും

ലഭ�മായ േവാ��കൾ�് ആനുപാതികമായി പാർലെമ��ൽ സീ��കൾ അനുവദി�ു�ു.
ഓേരാ പാർ�ിയും ആനുപാതികമായി ലഭ�മായ സീ��കളിേല�് തിരെ�ടു�ിന് മുൻപ്
തെ� മുൻഗണനാ�കമ�ിൽ നി�യി�ി��� �ാനാർഥികള�െട പ�ികയിൽനി�ും

�പതിനിധികെള െതരെ�ടു�ു�ു.

3. േലാകസഭാ മ�ല�ള�െടയും സം�ാന അസം�ി കള�െടയും അതിർ�ി

നിർണയി�ു�താര?് അതിർ�ി നിർണയക�ീഷൻ

4.സാർവ�തിക േവാ�വകാശെ�കുറി�് വിവരി�ുക?

ഒരു രാജ�െ� �പായപൂർ�ിയായ ഏെതാരു പൗരനും ജാതി, മത, ലിംഗ, സാമുഹ�,
സാ��ിക വ�ത�ാസമി�ാെത തിരെ�ടു�ിൽ േവാ�് െച�ാനു� അവകാശെ�യാണ്

‘സാർവ�തിക േവാ�വകാശം’ എ�് പറയു�ത്. ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട 326 ആം വകു�്
േലാകസഭയിേല�ും, നിയമസഭയിേല�ുമു� െതരെ�ടു��കൾ �പായപൂർ�ി

േവാ�വകാശ�ിെ�അടി�ാന�ിലായിരി�ണംഎ�് വ�വ�െച���ു.

5. ഇ��യിൽ േവാ�വകാശ�ിനു� കുറ� �പായം 21 നി�ും 18 ആയി കുറ�
ഭരണഘടനാേഭദഗതി?

1989 െലഅറുപ�ിെയാ�ാം ഭരണഘടനാ േഭദഗതി

6. േലാകസഭയിേല�ും, സം�ാന നിയമനിർ�ാണ സഭയിേല�ും മ�രി�ു�തിനു�

കുറ� �പായപരിധി എ�ത? 25വയ�്

7. രാജ�സഭയിേല�് മ�രി�ു�തിനു�കുറ� �പായപരിധി? 30വയ�്

8.തിരെ�ടു�് ക�ീഷെ� �പവർ�ന�െളകുറി�് വിവരി�ുക?

ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട 324 വകു�് െതരെ�ടു�് ക�ീഷെന�ുറി�് �പതിപാദി�ു�ു.
1989 വെര തിരെ�ടു�് ക�ീഷൻ ഏകാംഗ ക�ീഷൻ ആയിരു�ു. 1989 െല െപാതു
െതരെ�ടു�ിന് മുേ�ാടിയായി ര�് തിരെ�ടു�് ക�ീഷണർമാെര നിയമി��.എ�ാൽ
െതരെ�ടു�ിന് േശഷം വളെര െപെ��് തെ�യിത് ഏകാംഗ ക�ീഷനായി

പുന�കമീകരി��. എ�ാൽ 1993 ൽ വീ�ും ര�ു തിരെ�ടു�് ക�ീഷണർമാെര

നിയമി�ുകയും െതരെ�ടു�് ക�ീഷൻ വീ�ുെമാരു ബഹു അംഗ ക�ീഷനായി.
അ�ുമുതൽ ഇെതാരു ബഹു അംഗ ക�ീഷൻ ആയി തുടരു�ു. മുഖ� തിരെ�ടു�്
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ക�ീഷണർ, 2 ക�ീഷണർമാർ ഉൾെ�െട മൂ�ംഗ ക�ീഷനാണ് ഇേ�ാൾ നിലവിലു�ത്.
രാഷ്�ടപതിയാണ് ഇവെര നിയമി�ു�ത്. ഇവരുെട കാലാവധി ആറു വർഷം അെ��ിൽ 65
വയ�് തികയു�ത് വെരയാണ്. പാർലെമ� ് ഇരുസഭകള�ം �പേത�ക ഭൂരിപ�േ�ാെട ഒരു
�പേമയം പാസാ�ിയാൽ രാഷ്�ടപതി�് തിരെ�ടു�് ക�ീഷണെറ നീ�ം

െച�ാവു�താണ്.തിരെ�ടു�് ക�ീഷൻചുമതലകൾതാെഴ വിവരി�ു�ു.

 സ�ത��വും, നീതിപൂർ�കവും, നിഷ്പ�വുമായതിരെ�ടു�് നട�ുക.

 രാഷ്�ടപതി, ഉപരാഷ്�ടപതി, പാർലെമ� ് അംഗ�ൾ, സം�ാന നിയമസഭാംഗ�ൾ

എ�ിവെര തിരെ�ടു�ു�തിനു�തിരെ�ടു�� നട�ുക.

 േവാ�ർ പ�ിക ത�ാറാ�ുക

 തിരെ�ടു��മായി ബ�െ�� തീയതികൾ നി�യി�ുക.

 രാഷ്�ടീയ പാർ�ികൾ�് അംഗീകാരം നൽകുകയും, അവയ്�് ചി��ൾ

അനുവദി�ുകയും െച��ക.

 തിരെ�ടു��മായി ബ�െ�� െപരുമാ�ച�ം നട�ിലാ�ുക.

 തിരെ�ടു�് ചിലവുകൾ�് പരിധി നിർണയി�ുക.

 േവാെ��ൽനട�ുകയും,തിരെ�ടു�് ഫലം �പഖ�ാപി�ുകയും െച��ക.

8.ഇ��യിെലആദ�െ�തിരെ�ടു�് ക�ീഷണർആര?്സുകുമാർ െസൻ

9.ഇ��യിെലആദ�െ�വനിതാ തിരെ�ടു�് ക�ീഷണർ?വിഎസ് രമാേദവി

10.ഇ��യിൽ െതരെ�ടു�് സ��ദായം പരിഷ്കരിേ��തിെ�ആവശ�കതഎ�്?

 േകവല ഭൂരിപ�വ�വ�യിൽ നി�ും ആനുപാതിക �പാതിനിധ� സ��ദായ�ിേല�്

തിരെ�ടു�് മാ�ണെമ�് വിദഗ്ധർ അഭി�പായെ�ടു�ു. ഓേരാ രാഷ്�ടീയ ക�ി�ും
കി��� സീ��കൾ അവർ�് കി��� േവാ��കൾ�് ആനുപാതികമായിരി�ണെമ�ിവർ

ആവശ�െ�ടു�ു

 ഇ��ൻ ജനതയുെട പകുതിേയാളം വരു� സ്�തീകൾ�് മതിയായ �പാതിനിധ�ം

പാർലെമ��ലും,അസം�ികളിലും നൽകണം.

 തിരെ�ടു�് െചലവുകൾ ഗവൺെമ��െ� �പേത�കഫ�ിൽ നി�ായിരി�ണം.

 കു�വാളികെള�ാനാർഥികളായി മ�രി�ി�ാൻ പാടി�.

 രാഷ്�ടീയപാർ�ികളിൽ ജനാധിപത�-മേതതര മൂല��േളാടു� �പതിബ�തവളർ�ണം.

 െതരെ�ടു�് �പചാരണ�ളിൽ ജാതിപരവും, മതപരവുമായ വികാര�ൾ
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ഉപേയാഗി�ു�ത് ഒഴിവാ�ണം

 രാഷ്�ടീയ�ാർ�ികൾ�് രജിസ്േ�ടഷൻ നിർബ�മാ�ുകയും, കണ�ുകൾ

നിർബ�മായും ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ുകയും േവണം.

അ��ായം 4-കാര�നിർ�ഹണവിഭാഗം (എക്സിക���ീവ്)

1. ഇ��യിെല േക��സം�ാനകാര�നിർവഹണവിഭാഗെ�കുറി�് വിവരി�ുക?

നിയമനിർ�ാണസഭ പാ�ാ�ു� നിയമ�ൾ നട�ിലാ�ു� ഗവൺെമ��െ� വിഭാഗമാണ്

കാര�നിർ�ഹണവിഭാഗം. ഇ��യിൽ ര�ു തല�ളിലു� കാര�നിർ�ഹണവിഭാഗ�ള��്.
രാഷ്�ടപതി, ഉപരാഷ്�ടപതി, �പധാനമ��ി, മ��ിസഭ എ�ിവരുൾെ�ടു� േക��

കാര�നിർ�ഹണ വിഭാഗം അഥവാ യൂണിയൻ കാര�നിർ�ഹണ വിഭാഗവും, ഗവർണർ,
മുഖ�മ��ി, മ��ിസഭ എ�ിവ അട�ിയ സം�ാന കാര�നിർ�ഹണ വിഭാഗവും. ഇവെയ
രാഷ്�ടീയ കാര�നിർ�ഹണ വിഭാഗെമ�ു വിളി�ു�ു. രാഷ്�ടീയ കാര�നിർ�ഹണ

വിഭാഗെ� നയ�ൾ രൂപീകരി�ുവാനും, നട�ിലാ�ുവാനും സഹായി�ു� ഉേദ�ാഗ�
വിഭാഗെ�യാണ്�ിര കാര�നിർ�ഹണവിഭാഗെമ�ു വിളി�ു�ു.

2. രാഷ്�ടപതിയുെടഅധികാര�െള�ുറി�് വിവരി�ുക?

രാഷ്�ട�ിെ� തലവനാണ് രാഷ്�ടപതി. േക�� ഗവൺെമ��െ� എ�ാ എക്സിക���ീവ്

അധികാര�ള�ം രാഷ്�ടപതിയിൽ നി�ിപ്തമാണ്. എ�ിരു�ാലും അേ�ഹം നാമമാ�ത
എക്സിക���ീവാണ്. �പധാനമ��ി ഉൾെ�ടു� മ��ിസഭയാണ് യഥാർ�

എക്സിക���ീവധി�ാരം ൈകയാള��ത്. രാഷ്�ടപതിെയ അ�ു വർഷേ��ാണ്

െതരെ�ടു�ു�ത്. പാർലെമ��െലയും, സം�ാന നിയമസഭകളിെലയും

െതരെ�ടു�െ�� അംഗ�ളട�ു� ഒരു ഇലക്ടറൽ േകാേളജാണ് രാഷ്�ടപതിെയ

െതരെ�ടു�ു�ത്. പേരാ� തിരെ�ടു��രീതിയായ ആനുപാതിക �പാതിനിധ�

വ�വ�യിെല ഏക ൈകമാ� േവാ�് വഴിയാണ് െതരെ�ടു�് നട�ു�ത്. ഭരണഘടനാ
ലംഘന കു��ിേ�ൽ പാർലെമ��െ� �പേത�ക ഭൂരിപ�േ�ാെട കൂടി രാഷ്�ടപതിെയ

പുറ�ാ�ാവു�താണ്. ഈ നടപടിെയ ഇംപീ�്െമ� ് എ�ു പറയു�ു.
രാഷ്�ടപതിയാവാനു� കുറ� �പായപരിധി 35 വയ�ാണ്. രാഷ്�ടപതിയുെട

അധികാര�ൾതാെഴ വിവരി�ു�ു.

 എ�ാ �പധാന വിഷയ�െള�ുറി��ം, മ��ിസഭയിെല ചർ�കെള�ുറി��ം

വിവര�ളറിയുവാനു� അവകാശം രാഷ്�ടപതി�ു�്. മ��ിസഭയുെട തീരുമാനം
രാജ��ിെ� താ�ര��ൾ�് നിര�ു�തെ��് േബാധ�മായാൽ പുനപരിേശാധി�ാൻ

രാഷ്�ടപതി�്ആവശ�െ�ടാം.

 പാർലെമ� ് പാ�ാ�ു� എ�ാ ബി��കള�ം രാഷ്�ടപതി ഒ�ിടു�േതാടുകൂടി മാ�തേമ

നിയമമാകു�ു��.

 പാർലെമ� ് പാ�ാ�ു� ധനകാര� ബി��കെളാഴിെകയു� എ�ാ ബി��കള�ം തട�ു
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വയ്�ുകേയാ,അനുമതി നിേഷധി�ുകേയാ െച�ാൻ രാഷ്�ടപതി�് സാധി�ും.

 രാഷ്�ടപതി�് ഓർഡിനൻസുകൾ പുറെ�ടുവി�ാനു�അധികാരം ഉ�്.

 പാർലെമ��ൽ ഒരു ക�ികൾ�ും ഭൂരിപ�മി�ാ� സാഹചര��ിൽ

�പധാനമ��ിെയ നിയമിേ��ത് രാഷ്�ടപതിയാണ്.

 �പധാനമ��ി, േക��മ��ിമാർ, സു�പീംേകാടതിയിെലയും, ൈഹേ�ാടതിയിെലയും,
ജഡ്ജിമാർ, സം�ാന ഗവർണർമാർ, ഫിനാൻസ് ക�ീഷണർ, അേ�ാർണി ജനറൽ,
കംേ�ടാളർആൻഡ്ഓഡി�ർ ജനറൽഎ�ിവെര�ാം നിയമി�ു�ത് രാഷ്�ടപതിയാണ്.

 കു�വാളികൾ�് ശി�യിളവുെചയ്തു െകാടു�ുവാനു� അധികാരം

രാഷ്�ടപതി�ു�്.

 അടിയ�രാവ� �പഖ�ാപി�ുവാനു�അധികാരം രാഷ്�ടപതി�ാണ്.

3.എ�ാണ് േപാ��് വീേ�ാ?

പാർലെമ� ് പാ�ാ�ു� ധനകാര� ബി��കൾ ഒഴിെകയു� എ�ാ ബി��കൾ�ും

രാഷ്�ടപതിയുെട അനുമതി ആവശ�മാണ്. രാഷ്�ടപതിയുെട അനുമതി ലഭി�ാ� ഒരു

ബി��ം നിയമമാവുകയി�. എ�ാൽ രാഷ്�ടപതി�് സമർ�ി�െ�ടു� ബി��കൾ

തിരി�യേ�� സമയപരിധിെയ��ി ഭരണഘടനയിൽ സൂചനെയാ�ുമി�. ആയതിനാൽ
ഏതു ബി��ം തീർ��കൽ�ി�ാെത എ�ത കാലം േവണെമ�ിലും ൈകവശം വയ്�ാൻ

രാഷ്�ടപതി�ു കഴിയും. ഇതിെനയാണ് 'േപാ��് വീേ�ാ'എ�റിയെ�ടു�ത്.

4. �പധാനമ��ിയുെടഅധികാര�െളകുറി�് വിവരി�ുക?

േക��മ��ിസഭയുെട തലവനായ �പധാനമ��ിയാണ് യഥാർ� എക്സിക���ീവ് അധികാരം

ക�ാള��ത്. േലാകസഭയിൽ ഭൂരിപ�ം ലഭി�ു� ക�ിയുെട അെ��ിൽ മു�ണിയുെട
േനതാവിെനയാണ് �പധാനമ��ിയായി തിരെ�ടു�ു�ത്. �പധാനമ��ിയുെട

അധികാര�ൾതാെഴ�റയു�ു

 മ��ിസഭാംഗ�ൾ ആെര�ാമായിരി�ണെമ�ും, അവരുെട വകു��കൾ

ഏെത�ാമായിരി�ണെമ�ും തീരുമാനി�ുക.

 മ��ിസഭയുെട �പവർ�ന�െളഏേകാപി�ി�ുക.

 ഗവൺെമ��െ� നയ�ൾനി�യി�ുക.

 ആഭ��രവിേദശ നയ�ൾരൂപകൽ�ന െച��ക.

 മ��ിസഭേയയും, രാഷ്�ടപതിേയയുംബ�ി�ി�ു�ക�ിയായി �പവർ�ി�ുക.

 മ��ിസഭേയയും പാർലെമ��േനയുംബ�ി�ി�ു�ക�ിയായി �പവർ�ി�ുക.
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5. പാർലെമ�ഗമ�ാ� ഒരാൾ മ��ിേയാ �പധാനമ��ിേയാ ആയി ചുമതലേയ�ാൽ എ�ത

കാല�ിനു�ിൽ പാർലെമ��ൽഅംഗത�ം േനടിയിരി�ണം? 6 മാസ�ിനു�ിൽ

6. പരമാവധി എ�ത മ��ിമാെര വെര മ��ിസഭയിൽ ഉൾെ�ടു�ാം?

2003 െല 91 ആം ഭരണഘടന േഭദഗതിയനുസരി�് മ��ിമാരുെട എ�ം േലാക സഭയുെട
ആെകഅംഗസംഖ�യുെട 15ശതമാന�ിൽകവിയാൻ പാടി�.

7. ആധുനിക കാലഘ��ിൽ ബ��േറാ�കസി അഥവാ സിവിൽ സർവീസിെ� �പാധാന�ം

വിവരി�ുക.

നയ�ൾ രൂപീകരി�ാൻ മ��ിമാെര സഹായി�ുകയും, അവ നട�ിലാ�ുകയും െച���
ഗവൺെമ��െ� ഉേദ�ാഗ� വിഭാഗെ�യാണ് �ിരം എക്സിക���ീവ് അഥവാ

ബ��േറാ�കസി എ�് വിളി�ു�ത്. ൈസനിക േസവന�ിൽ നി�് ഇതിനു� വ�ത�ാസം

അടിവരയിടു�തിനാണ് ഇതിെന സിവിൽസർവീസ് എ�് വിളി�ു�ത്. േയാഗ�തയുെട
അടി�ാന�ിൽ നിയമി�െ�ടു� ഈ ഉേദ�ാഗ�ാർ�് �ിരമായ ഔേദ�ാഗിക

കാലാവധിയു�്. ഗവൺെമ��കൾ മാറിമാറി വരുേ�ാഴും രാഷ്�ടീയ നിഷ്പ�തേയാെട
ജന�െള േസവി�ുകെയ�താണ് ഇതിെ� �പധാന ധർ�ം. ഗവൺെമ��െ�

നയരൂപീകരണ�ിൽ മ��ിമാെര സഹായി�ുകയും, ഈ നയ�ൾ നട�ിലാ�ുകയും

െച���ത്ഈഉേദ�ാഗ�വിഭാഗമാണ്.

7.സിവിൽസർ�ീസിെ�വർ�ീകരണെ��ുറി�് വിവരി�ുക.

സിവിൽസർ�ീസിെന �പധാനമായും മൂ�ു വിഭാഗമായി തരം തിരി�ിരി�ു�ു.

 അഖിേല��ാ സർ�ീസ്- േക�� ഗവൺെമ��െ�യും,സം�ാന ഗവൺെമ��കള�െടയും

ആവശ��ിനായി നിയമി�െ�ടു� ഉേദ�ാഗ�രാണ് അഖിേല��ാ

സർവീസിലുൾെ�ടു�ത്. ഇ��ൻ അഡ്മിനിസ്േ�ട�ീവ് സർ�ീസ്, ഇ��ൻ േപാലീസ്

സർ�ീസ് എ�ിവ ഉദാഹരണ�ളാണ്. ഇവർെ�തിെര അ�ട� നടപടിെയടു�ു�ത്

േക�� ഗവൺെമ�ാണ്.

 േക�� സർ�ീസ്- േക�� ഭരണ നിർവഹണം നട�ു�തും, േക���ിന് പൂർ�
നിയ��ണമു�തുമായ ഉേദ�ാഗ�രാണ് േക��സർ�ീസിലുൾെ�ടു�ത്.

 സം�ാന സർ�ീസ്- സം�ാന ഭരണ നിർ�ഹണം നട�ു�

ഗവൺെമ��േദ�ാഗ�രുെട വിഭാഗമാണ് സം�ാന സർ�ീസ്. സം�ാന പ�ിക്

സർ�ീസ് ക�ീഷനാണ് ഇവരുെട നിയമന�ൾനട�ു�ത്.
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അ��ായം 5- നിയമനിർ�ാണസഭ

1. പാർലെമ��െ�അധികാര�െളെ��ാം?

ഇ��യുെട നിയമ നിർ�ാണ സഭയാണ് പാർലെമ� .് ഇെതാരു ദിമ�ല സഭയാണ്.
പാർലെമ��െല ഉപരി മ�ലം രാജ�സഭ അഥവാ കൗൺസിൽ ഓഫ് േ��്സ് എ�ും,
അേധാമ�ലം േലാകസഭഅഥവാഹൗസ്ഓഫ് പീ�ിൾഎ�ുമറിയെ�ടു�ു.

 േക�� ലി�ിലും, കൺകറ� ് ലി�ിലും, അവശിഷ്ട വിഷയ�ളിലും നിയമനിർ�ാണം
നട�ുവാനു�അധികാരം പാർലെമ��നു�്.

 അടിയ�രാവ�ഘ��ളിലും, േദശീയ താ�ര�ം മാനി��ം, സം�ാനവിഷയ�ളിൽ

നിയമനിർ�ാണം നട�ാനു�അധികാരം പാർലെമ��നു�് .

 എക്സിക���ീവിെന നിയ��ി�ു�ത് പാർലെമ�ാണ്. മ��ിമാേരാട് േചാദ��ൾ

േചാദി�ു�തിനു�അവകാശം പാർലെമ��െലഅംഗ�ൾ�ു�്.

 േലാകസഭയുെട ഭൂരിപ�മുെ��ിേല മ��ിസഭയ്�് അധികാര�ിൽ തുടരാൻ

സാധി�ൂ.

 േക�� ഗവൺെമന��െനതിെര അവിശ�ാസ �പേമയം പാ�ാ�ുവാനു� അധികാരം

േലാക്സഭയ�ു�്.

 േലാകസഭയുെടഅധികാരമി�ാെത നികുതി ചുമ�ാൻപാടി�.

 േക�� ഗവൺെമ� ് സമർ�ി�ു�ബജ�് പാസാ�ു�ത് േലാകസഭയാണ്.

 ഭരണഘടന േഭദഗതി െച�ാനു�അധികാരം പാർലെമ��നാണ്.

 രാഷ്�ടപതിയുെടയും, ഉപരാഷ്�ടപതിയുെടയും തിരെ�ടു�ിൽ പാർലെമ��ന്

നിർണായകപ�ു�്.

 രാഷ്�ടപതിയും, ഉപരാഷ്�ടപതിയും, നീ�ം െച���തിനു� അധികാരം

പാർലെമ��നാണ്

 സു�പീം േകാടതിയിെലയും, ൈഹേ�ാടതിയിെലയും ജഡ്ജിമാെര നീ�ം െച��വാനു�
അധികാരം പാർലെമ��നാണ്.

2. രാജ�സഭയുെടഅധികാര�െള�ുറി�് വിവരി�ുക?

രാജ�സഭ ഇ��യുെട സം�ാന�െള �പതിനിധാനം െച���ു. ഇെതാരു �ിര സഭയാണ്.
ഓേരാ അംഗ�ള�െടയും കാലാവധി ആറു വർഷമാണ്. ര�ു വർഷം കൂടുേ�ാൾ
മൂ�ിെലാ�് അംഗ�ൾ പിരി�ു േപാകു�ു. ഇതിെല അംഗ�െള പേരാ�മായി

തിരെ�ടു�ു�ു. സം�ാന നിയമനിർ�ാണസഭകളിെല തിരെ�ടു�െ��
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അംഗ�ളാണ് രാജ�സഭാംഗ�െള തിരെ�ടു�ു�ത്. 30 വയ�ാണ് രാജ�സഭയിേല�്

മ�രി�ാനു� കുറ� �പായപരിധി. രാജ�സഭയിെല പരമാവധി അംഗസംഖ� 250ആണ്.
238 േപെര സം�ാന�ളിൽ നി�ും, േക��ഭരണ �പേദശ�ളിൽ നി�ും

െതരെ�ടു�ു�ു. 12 അംഗ�െള കല, സാഹിത�ം, സാമൂഹ� േസവനം എ�ീ
േമഖലകളിൽ നി�ും രാഷ്�ടപതി നാമനിർേ�ശം െച���ു. രാജ�സഭയുെട അധികാര�ൾ
താെഴ പറയു�ു.

 ധേനതര ബി��കൾ പരിഗണി�ുകയും അംഗീകരി�ുകയും െച���ു. ധന

ബി��കൾ�് േഭദഗതി നിർേ�ശി�ു�ു.

 ഭരണഘടനാ േഭദഗതികൾഅംഗീകരി�ുക.

 േചാദ��ൾ േചാദി�� െകാ�ും, �പേമയ�ൾ അവതരി�ി�� െകാ�ും കാര�നിർ�ഹണ
വിഭാഗെ�നിയ��ി�ുക

 രാഷ്�ടപതിയുെടയും, ഉപരാഷ്�ടപതിയുെടയും തിരെ�ടു�ിൽ പ�ാളികളാകു�ു.

 ഉപരാഷ്�ടപതിെയ നീ�ം െച��� �പ�കിയയ്�് മുൻൈകെയടു�ു�ത് രാജ�സഭയാണ്.

 രാഷ്�ടപതിെയയും, ഉപരാഷ്�ടപതിെയയും, സു�പീംേകാടതിയിെലയും,
ൈഹേ�ാടതിയിെലയും ജഡ്ജിമാെര നീ�ം െച��� �പ�കിയയിൽ പ�ാളികളാകു�ു.

രാജ�സഭയ്�് മാ�തമു�അധികാര�ൾ

 സം�ാന ലി�ിെല വിഷയ�ളിൽ നിയമനിർ�ാണം നട�ു�തിന് പാർലെമ��െന

ചുമതലെ�ടു�ുവാനു�അധികാരം രാജ�സഭയ്�ാണ്.

 സം�ാന ലി�ിൽെ�� ഏെത�ിലുെമാരു വിഷയം രാജ��ിെ� െപാതുതാൽപര�ം

പരിഗണി�് യൂണിയൻ ലി�ിേലേ�ാ, കൺകറ� ് ലി�ിേലേ�ാ മാ�ാൻ പാർലെമ� ്
ആ�ഗഹി�ുകയാെണ�ിൽ രാജ�സഭയുെടഅംഗീകാരംആവശ�മാണ്.

3. േലാകസഭയുെടഅധികാര�െള�ുറി�് വിവരി�ുക.

േലാകസഭയിെല അംഗ�െള �പായപൂർ�ി േവാ�വകാശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

ജന�ൾ േനരി�് െതരെ�ടു�ു�ു. �പാേദശിക നിേയാജകമ�ല�ളിൽ നി�ാണ്

ഇവെര തിരെ�ടു�ു�ത്. േലാകസഭയിലിേ�ാൾ 543 തിരെ�ടു�െ��

അംഗ�ളാണു�ത്. േലാകസഭയുെട കാലാവധി 5 വർഷമാണ്. 25 വയ�ാണ്

േലാക്സഭയിേല�് മ�രി�ാനാവശ�മായകുറ� �പായപരിധി.

 യൂണിയൻ ലി�ിലും, കൺകറ� ് ലി�ിലുമുൾെ�� വിഷയ�ളിൽ നിയമനിർ�ാണം

നട�ു�ു.

 ധനകാര� ബി��കള�ം, ധേനതര ബി��കള�ം അവതരി�ി�ുകയും, നിയമനിർമാണം
നട�ുകയും െച���ു.
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 നികുതി ചുമ�ൽ, വാർഷിക സാ��ിക കണ�ുകൾ, ബഡ്ജ�് എ�ിവയ്�ു�
നിർേ�ശ�ൾഅംഗീകരി�ു�ു.

 േചാദ��ൾ, ഉപേചാദ��ൾ, �പേമയ�ൾ, അവിശ�ാസ �പേമയ�ൾ

തുട�ിയവയിലൂെട കാര�നിർ�ഹണവിഭാഗെ�നിയ��ി�ു�ു.

 ഭരണഘടന േഭദഗതി െച���ു

 അടിയ�രാവ� �പഖ�ാപന�ിെനഅംഗീകരി�ു�ു

 രാഷ്�ടപതി, ഉപരാഷ്�ടപതി എ�ിവരുെട തിരെ�ടു�ിൽ പെ�ടു�ുക.

 രാഷ്�ടപതി, ഉപരാഷ്�ടപതി, സു�പീംേകാടതിയിെലയും ൈഹേ�ാടതിയിെലയും

ജഡ്ജിമാർഎ�ിവെര നീ�ം െച��� �പ�കിയയിൽ പെ�ടു�ുക.

 ക�ി�ികെളയും, ക�ീഷനുകെളയും നിയമി�ുകയും, അവയുെട റിേ�ാർ��കൾ
പരിഗണി�ുകയും െച���ു.

േലാകസഭയ്�് മാ�തമു�അധികാര�ൾ

 ധനബി��കൾ േലാകസഭയിൽ മാ�തേമഅവതരി�ി�ുവാൻസാധി�ുകയു��.

 മ��ിസഭയ്�് േലാകസഭേയാടാണ് ഉ�രവാദിത�മു�ത്. മ��ിസഭെ�തിെര

അവിശ�ാസ�പേമയംഅവതരി�ി�ുവാൻ േലാക്സഭയ്�് മാ�തേമഅധികാരമു��.

4.എ�െനയാണ് പാർലെമ� ് നിയമം നിർ�ി�ു�ത്?

നിയമ�ൾ നിർ�ി�ുക എ�താണ് നിയമനിർ�ാണ സഭയുെട അടി�ാന ചുമതല.
നിർ�ി�ാനുേ�ശി�ു� നിയമ�ിെ� ഒരു കരട് രൂപമാണ് ബി�്. ബി�ിെ� �ഡാഫ്�്
ത�ാറാ�ു�ത് ബ�െ�� മ��ാലയമാണ്. ബി��കൾ പാർലെമ��� ഏത് സഭയിലും
അവതരി�ി�ാവു�താണ്. ധനകാര� ബി��കൾ േലാകസഭയിൽ മാ�തേമഅവതരി�ി�ാൻ
പാടു��. നിയമനിർ�ാണ �പ�കിയയ്�് വ��മായ ഒരു നടപടി�കമം ഉ�്. ഇവ താെഴ
പറയു�ു.

ബി�് ഒ�ാംസഭയിൽ

 ഒ�ാം വായന- ബി��കൾ പാർലെമ��� ഏത് സഭയിലും ആ സഭയിെല ഒരംഗ�ിന്

അവതരി�ി�ാവു�താണ്. സാധാരണയായി മ��ിയാണ് ബി�് അവതരി�ി�ാറു�ത്.
ഒരുബിൽസഭയിൽഅവതരി�ി�ു�ഘ�മാണ് ഒ�ാം വായന.

 ര�ാം വായന- ഈ ഘ��ിൽ ബി�ിെന�ുറിെ�ാരു െപാതുചർ� നട�ുകയും, ബി�്
ക�ി�ി�് വിടുകയും െച���ു. ബി�ിെന�ുറി��� ചർ�കള�െട �പധാന ഭാഗ�ൾ

നട�ു�ത് ക�ി�ികളിൽ വ�ാണ്. ക��ി നൽകു� ശുപാർശകൾ പി�ീട് സഭയുെട
അംഗീകാര�ിനായി അയ�ു�ു. അതുെകാ�ാണ് ക��ികെള 'മാതൃക
നിയമനിർമാണസഭ'എ�് വിളി�ു�ത്.
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 മൂ�ാംവായന- ബി�് പാ�ാ�ി�രണെമ� �പേമയമാണ് മൂ�ാം വായനയിൽ

അവതരി�ി�ു�ത്.  ബി�് പാ�ാ�ു�തിനായി േവാ�ിനിടു�ു. സഭയിൽ ഹാജരായി
േവാ�് െചയ്തവരുെട ഭൂരിപ�ം കി�ിയാൽബി�് പാ�ായതായി �പഖ�ാപി�ു�ു.

ബി�് ര�ാം സഭയിൽ- ബി�് ഒരു സഭ പാ�ാ�ി�ഴി�ാൽഅത്അടു�സഭയിേല�്

അയ�ു�ു. അവിെടയും ഇേത നടപടി�കമ�ളിലൂെട ഈ ബി�് കട�ു േപാവുകയും

െച���ു. ഒരു ബി�് നിയമമാകണെമ�ിൽ ര�് സഭകള�ം പാ�ാ�ിയിരി�ണം.
പാർലെമ��െല ഇരുസഭകള�ം ത�ിൽ അഭി�പായ വ�ത�ാസമു�ാവുകയാെണ�ിൽ

ഇരുസഭകള�െടയും സംയു� സേ�ളനം വിളി�� േചർ�ു�ു. സംയു� സേ�ളന�ിൽ

ഹാജരായി േവാ�് െചയ്തവരിൽ ഭൂരിപ�ം ബി�ിെന അനുകൂലി�ാൽ ബി�് ഇരുസഭകള�ം

പാ�ാ�ിയതായി �പഖ�ാപി�ു�ു.

�പസിഡ��െ� അനുമതി- പാർലെമ��െല ഇരുസഭകള�ം പാ�ാ�ിയ ബി�് �പസിഡ��െ�
അനുമതി�ായി സമർ�ി�ു�ു.അനുമതി ലഭി�ാൽബിൽ നിയമമാകു�ു.

ധനകാര� ബി��കൾ

ധനകാര� ബി��കൾ േലാകസഭയിൽ മാ�തേമ അവതരി�ി�ാൻ പാടു��. േലാക്സഭ
പാസാ�ിയ ബി�് രാജ�സഭയ്�് അയ�ു�ു. ധനബി�ിെന രാജ�സഭയ്�്

അംഗീകരി�ുകേയാ, മാ��ൾ നിർേ�ശി�ുകേയാ െച�ാം. എ�ാൽ അത്

ത�ി�ളയാൻ കഴിയി�. രാജ�സഭ 14 ദിവസ�ിനകം ധനബി�ിൽ നടപടി

എടു�ി�ിെ��ിൽ അത് രാജ�സഭ പാ�ാ�ിയതായി പരിഗണി�ും. ധനബി�ിൽ രാജ�സഭ
നിർേ�ശി�ു� േഭദഗതികൾ േലാക്സഭയ്�് സ�ീകരി�ുകേയാ,
സ�ീകരി�ാതിരി�ുകേയാ െച�ാം.

5. പാർലെമ� ് എ�െനയാണ് കാര�നിർ�ഹണവിഭാഗെ�നിയ��ി�ു�ത്?

േലാകസഭയിൽ ഭൂരിപ�മു� പാർ�ിേയാ, മു�ണിേയാവാണ് ഗവൺെമ� ്

രൂപീകരി�ു�ത്. ആയതിനാൽ കാര�നിർ�ഹണ വിഭാഗം അഥവാ എക്സിക���ീവ്

േലാകസഭേയാട് ഉ�രവാദി�െ��ിരി�ു�ു. പാർലെമ��ന് പല മാർ��ളിലൂെട

എക്സിക���ീവിെന നിയ��ി�ാൻസാധി�ും.

 പര�ാേലാചനകള�ം ചർ�കള�ം- നിയമ നിർ�ാണ �പ�കിയയുെട അവസര�ിൽ

സഭാംഗ�ൾ�് എക്സിക���ീവിെ� നയ�െള�ുറി�് ചർ� െച�ാൻ അവസരം

ലഭി�ു�ു. കൂടാെത പാർലെമ��െല േചാേദ�ാ�രേവളയിൽ സഭാംഗ�ള�െട

േചാദ��ൾ�് മറുപടി പറയാൻ മ��ിമാർ ബാധ��രാണ്. ശൂന�േവളയിൽ

സഭാംഗ�ൾ�് �പധാനെമ�് കരുതു� ഏത് വിഷയവും ഉ�യി�ാവു�താണ്.
എ�ാൽ ഇ�രം വിഷയ�ൾ�് മറുപടി നൽകാൻ മ��ിമാർ�് ബാധ�ത

ഉ�ാവണെമ�ി�. െപാതു �പാധാന�മു� വിഷയ�െള ബ�െ�ടു�ി പാർലെമ��ൽ

നട�ു� അരമണി�ൂർ ചർ�, അടിയ�ര�പേമയം തുട�ിയവയും എക്സിക���ീവിെന
നിയ��ി�ാനു� മാർ��ളാണ്.
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 നിയമ�ൾ അംഗീകരി�ൽ അെ��ിൽ തിരസ്�രികൽ- പാർലെമ��െ�

അംഗീകാരേ�ാടുകൂടി മാ�തേമ ഒരുബിൽ നിയമമായി മാറുകയു��.

 ധനപരമായ നിയ��ണം- ബഡ്ജ�ിന് നിയമനിർ�ാണസഭയുെട അംഗീകാരം

ആവശ�മാണ്. ഗവൺെമ��ന് പണം അനുവദി�ു�തിന് മു�് അതിനു� കാരണം

േലാകസഭ�് ചർ� െച�ാം. മാ�തമ� കൺേ�ടാളർ ആൻഡ് ഓഡി�ർ ജനറലിെ�യും,
പ�ിക് അ�ൗ�് ക�ി�ികള�െടയും റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ േലാക്സഭയ്�്

ഗവൺെമ��� ധന ദുർവിനിേയാഗ�ിെനതിെരഅേന�ഷണം നട�ാം.

 അവിശ�ാസ�പേമയം- േലാക്സഭയ്�് എക്സിക���ീവിെനതിെര അവിശ�ാസ �പേമയം

പാ�ാ�ാൻ സാധി�ും. അവിശ�ാസ �പേമയം പാ�ാകുകയാെണ�ിൽ ഗവൺെമ� ്

രാജി െവേ��താണ്.

അ��ായം 6-നീതിന�ായ വിഭാഗം

1. ജുഡീഷ�റിയുെട ധർ��െളെ��ാം? ജുഡീഷ�റിയുെട സ�ാത���െ��ുറി��

വിവരി�ുക.

ഗവൺെമ��െ� �പധാന ഘടക�ളിൽ ഒ�ാണ് നീതിന�ായ വിഭാഗം. നീതിന�ായ
വിഭാഗ�ിെ� ധർ��ൾഎെ��ാമാെണ�് താെഴ വിവരി�ു�ു.

 നിയമ�െള വ�ാഖ�ാനി�ുക.

 ഭരണഘടനെയവ�ാഖ�ാനി�ുകയും,സംര�ി�ുകയും െച��ക

 നിയമവാഴ്ചസംര�ി�ുക.

 പൗര�ാരുെടഅവകാശ�ൾസംര�ി�ുക.

 വ��ികൾത�ിലും,വ��ിയും രാഷ്�ടവും ത�ിലു�തർ��ൾപരിഹരി�ുക.

 കാര�നിർവഹണ വിഭാഗവും, നിയമനിർ�ാണ വിഭാഗവും പാ�ാ�ു� നിയമ�ൾ

ഭരണഘടനാനുസൃതമാേണാെയ�് പരിേശാധി�ുക

ജുഡീഷ�റിയുെട സ�ാത���ം

ജുഡീഷ�റിയുെട സ�ാത����ാൽ നിയമനിർമാണസഭയും, എക്സിക���ീവും ജുഡീഷ�റിയുെട
നീതി നിർ�ഹണെ� തട�െ�ടു�ാതിരി�ുകെയ�താണ്. എ�ിൽ മാ�തേമ

ജഡ്ജിമാർ�് നിർഭയമായും, നിഷ്പ�മായും ചുമതലകൾ നിർ�ഹി�ാൻ സാധി�ൂ.
ജുഡീഷ�റിയുെട സ�ാത���ം സംര�ി�ാനു� മാർ��ൾതാെഴ�റയു�ു

 ജഡ്ജിമാരുെട നിയമനം രാഷ്�ടീയാതീതമായിരി�ണം.

 ജഡ്ജിമാർ�് നി�ിതമായഔേദ�ാഗിക കാലാവധി ഉ�ായിരി�ണം.
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 ദുഷ്�രമായ നടപടി�കമ�ളിലൂെട മാ�തേമ ജഡ്ജിമാെര പുറ�ാ�ാൻപാടു��.

 ജഡ്ജിമാർ�് ആകർഷകമായ ശ�ളം നൽകിയിരി�ണം. ഇത് കാര�നിർവഹണ

വിഭാഗ�ിേ�േയാ, നിയമനിർമാണ വിഭാഗ�ിെ�േയാ അംഗീകാര�ിനു

വിേധയമായിരി�രുത്.

 ജഡ്ജിമാരുെട �പവർ�ന�ള�ം,തീരുമാന�ള�ം വിമർശന വിമു�മായിരി�ണം.

 േകാടതിയല�� കു�ം െച���വെര ശി�ി�ുവാനു� അധികാരം

ജുഡീഷ�റി�ു�ായിരി�ണം.

2.സു�പീം േകാടതിയുെടഅധികാര�ൾെള�ുറി�് വിവരി�ുക.

ഇ��യുെട പരേമാ�ത നീതി പീഠമാണ് സു�പീംേകാടതി. സു�പീം േകാടതി ജഡ്ജിമാെര
നിയമി�ു�ത് �പസിഡ�ാണ്. എ�ിരു�ാലും ജഡ്ജിമാരുെട നിയമന�ിൽ

െകാളീജിയാലി�ി സ��ദായമാണ് നിലനിൽ�ു�ത്. ഇതു �പകാരം സു�പീംേകാടതിയിെല
മുതിർ� നാല് ജഡ്ജിമാരുമായി കൂടിയാേലാചി�തിനുേശഷം ചീഫ് ജ�ിസ് ജഡ്ജിമാരായി

നിയമി�െ�െട�വരുെട േപരുകൾ �പസിഡ��ന് നൽകു�ു. സു�പീം േകാടതി ജഡ്ജിയുെട
ഔേദ�ാഗിക കാലാവധി 65 വയ�� വെരയാണ്. െതളിയി�െ�� െപരുമാ� ദൂഷ��ിന്
പാർലെമ��െ� ഇരുസഭകള�െടയും �പേത�ക ഭൂരിപ�േ�ാെട സു�പീം േകാടതിയിെല

ജഡ്ജിമാെര പുറ�ാ�ാൻ സാധി�ു�താണ്. സു�പീം േകാടതിയുെട അധികാര�ൾ
താെഴ പറയു�വയാണ്.

 തനത് അധികാര�ൾ- സു�പീംേകാടതി�് മാ�തം ൈകകാര�ം െച�ാൻ സാധി�ു�

േകസുകളാണ് തനത് അധികാര�ൾ. സം�ാന�ൾ ത�ിേലാ, സം�ാന�ള�ം

േക�� ഗവൺെമ��ം ത�ിേലാ ഉ� തർ��ളിൽ തീർ��കൽ�ി�ാനു�അധികാരം

സു�പീംേകാടതി�ാണ്. ഇ�രം വിഷയ�ൾ പരിഗണി�ാനു� അധികാരം

ൈഹേ�ാടതികൾേ�ാ, മ�് കീഴ്േ�ാടതികൾേ�ാ ഇ�.

 അ�ീൽ അധികാരം- രാജ�െ� ഏ�വും ഉ�തമായ അ�ീൽ േകാടതിയാണ് സു�പീം

േകാടതി. ഭരണഘടനാപരമായ േകസുകൾ, സിവിൽ, �കിമിനൽ േകസുകൾ

എ�ിവയിെല�ാം സു�പീംേകാടതി�്അ�ീൽഅധികാരമു�്.

 ഉപേദശ അധികാരം- െപാതു �പാധാന�മു� ഏെതാരു വിഷയെ��ുറി��ം,
നിയമെ��ുറി��ം �പസിഡ��ന് സു�പീം േകാടതിയുെട അഭി�പായം

ആരായാവു�താണ്.

 റി�് അധികാരം- മൗലികാവകാശ�ൾ സംര�ി�ു�തിനുേവ�ി റി��കൾ

പുറെ�ടുവി�ാനു�അധികാരം സു�പീംേകാടതി�ു�്.

3.ജുഡീഷ�ൽആക്ടിവിസംഎ�ാെല�്?

പര�രാഗതമായി ത�ൾ�് മു�ിെല�ു� വ�വഹാര�ളിൽ തീർ��കൽ�ി�ു�തിൽ
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മാ�തം ഒതു�ി നി�ിരു� നീതിന�ായ വിഭാഗം, പ�തവാർ�കള�െട അടി�ാന�ിലും,
തപാലിലൂെട ത�ൾ�് ലഭി�ു� പരാതികള�െട അടി�ാന�ിലും, വ�വഹാര�ൾ
പരിഗണി�ാൻ ആരംഭി��. ഇതിെനയാണ് ജുഡീഷ�ൽ ആക്ടിവിസെമ�ു പറയു�ത്.
െപാതുതാൽപര� ഹർജികൾ ജുഡീഷ�ൽ ആക്ടിവിസ�ിനു� �പധാന ഉപാധിയാണ്.
നീതിന�ായ വ�വ�െയ ജനാധിപത�വൽ�രി�ു�തിനും, സാമൂഹിക �പശ്ന�ളിൽ

േകാടതികൾ ജാ�ഗത പുലർ�ു�തിനും, സാമൂഹ�നീതി ഉറ�ാ�ു�തിനും ഇത്

സഹായകമായി.

4. െപാതുതാൽപര� ഹർജികൾഎ�ാൽഎ�്?

ഒരു വ��ി�് അവകാശലംഘനമു�ാവുകയാെണ�ിൽ പരാതിയു� വ��ി�് മാ�തമ�,
പരാതിയു�യാൾ�ു േവ�ി മ���വർ�ും േകാടതിെയ സമീപി�ാവു�താണ്. ഇതിൽ
ഒരു െപാതു താ�ര�മട�ിയി��െ��ിൽ ഇ�രം േകസുകെള െപാതുതാൽപര� ഹർജികൾ

എ�ുപറയു�ു.

5. നീതിന�ായ പുനപരിേശാധനഎ�ാൽഎ�്?

പാർലെമ��ം, സം�ാന നിയമസഭകള�ം പാ�ാ�ു� നിയമ�ള�െട ഭരണഘടനാപരമായ

സാധുത പരിേശാധി�ാനു� സു�പീംേകാടതിയുെടയും, ൈഹേ�ാടതികള�െടയും

അധികാരെ�യാണ് നീതിന�ായ പുനപരിേശാധനാധികാരെമ�ു പറയു�ത്. ഏെത�ിലും
ഒരു നിയമം ഭരണഘടനയിെല വകു��കൾെ�തിരാെണ�ു ക�ാൽ അവ

ഭരണഘടനാനുസൃതമെ��ും,അസാധുവാെണ�ും �പഖ�ാപി�ാനു�അധികാരമാണിത്.

6. ഭരണഘടനയുെട അടി�ാന ഘടനയിൽ മാ�ം വരു�ുവാൻ

പാർലെമ��നധികാരമിെ��ു സു�പീംേകാടതി �പഖ�ാപി� േകസ്? േകശവാന� ഭാരതി േകസ്
(1973)

അ��ായം 7- െഫഡറലിസം

1. െഫഡറലിസം എ�ാൽ എ�്? ഇ��ൻ െഫഡറലിസ�ിെ� സവിേശഷതകൾ

വിവരി�ുക.

േക�� ഗവൺെമ��നും, സം�ാന ഗവൺെമ��കൾ�ുമായി അധികാരം വിഭജി��

നൽകിയി��� ഭരണസംവിധാനമാണ് െഫഡറലിസം. െഫഡറലിസ�ിൽ ര�ുതരം

ഗവൺെമ��കൾ ഉ�ായിരി�ും േക�� ഗവൺെമ��ം, �പാേദശിക ഗവൺെമ��കള�ം.
ഓേരാ ഗവൺെമ��ം ത�ള�െട േമഖലയിൽ സ�യം ഭരണം ഉ�വരായിരി�ും. ഇ��ൻ
ഭരണഘടന ഒരു െഫഡറൽ ഭരണഘടനയാണ്. ഇ��ൻ െഫഡറലിസ�ിെ�

സവിേശഷതകൾതാെഴ പറയു�വയാണ്.

 ദ�ിഭരണസ��ദായം- ഇ��യിൽ ര�ു തര�ിലു� ഗവൺെമ��കള��്- േക��
ഗവൺെമ��ം, സം�ാന ഗവൺെമ��കള�ം. ഈ ര�് ഗവൺെമ��കൾ�ും

ഭരണഘടനാപരമായ പദവിയും,അധികാരവും നിർവചി�ി���്.
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 അധികാര വിഭജനം- ഇ��ൻ ഭരണഘടന േക���ിനും, സം�ാന�ൾ�ും

അധികാര�ൾ വിഭജി�� നൽകിയിരി�ു�ു. നിയമനിർമാണം നട�ാവു�

വിഷയ�െള േക�� ലി�്, കൺകറ� ് ലി�്, സം�ാന ലി�് എ�ി�െന തരം

തിരി�ിരി�ു�ു.

 ഭരണഘടനാ േമധാവിത�ം- േക���ിെ�യും, സം�ാന�ള�െടയും അധികാര�ള�െട

ഉറവിടം ഭരണഘടനയാണ്.

 സ�ത�� നീതിന�ായ വിഭാഗം- േക��വും സം�ാന�ള�ം ത�ിൽ തർ��ൾ

ഉ�ാവുകയാെണ�ിൽ അതിെന തീർ��കൽ�ി�ാൻ ഒരു സ�ത�� നീതിന�ായ

വ�വ�ഇ��യിലു�്.സു�പീം േകാടതിയാണ്ഈതർ��ിൽതീരുമാനെമടു�ു�ത്.

2.അധികാര വിഭജനംഎ�ാൽഎ�്?

ഇ��ൻ ഭരണഘടന ഭരണാധികാര�െള േക���ിനും, സം�ാന�ൾ�ുമായി വിഭജി��

നൽകു�ു.ഇവെയ �പധാനമായും മൂ�ായി തരംതിരി�ിരി�ു�ു.

 യൂണിയൻ ലി�്- ഈ ലി�ിൽ വരു� ഇന�ളിൽ നിയമനിർ�ാണം നട�ാനു�

അധികാരം േക�� ഗവൺെമ��നു മാ�തേമയു��. �പതിേരാധം, ആണേവാർ�ം,
യു�വും സമാധാനവും, െറയിൽേവ, തപാൽ, േവ�ാമയാനം, തുറമുഖ�ൾ, വിേദശ
വ�ാപാരം, വിേദശകാര�ം,ബാ�ിംഗ്, വാർ�ാവിനിമയം, കറൻസി, ആദായനികുതി എ�ീ
ഇന�ൾഈവിഭാഗ�ിൽെ�ടു�ു.

 സം�ാന ലി�്- ഈ ലി�ിൽ വരു� ഇന�ളിൽ നിയമനിർ�ാണം നട�ാനു�

അധികാരം സം�ാന നിയമസഭയാണ്. �കമസമാധാനം, േപാലീസ്, വാണിജ�ം, കൃഷി,
മദ�നിേരാധനം, �പാേദശിക ഗവൺെമ� ,് െപാതുജനാേരാഗ�ം, മദ�ം, ജയിൽ, ഭൂമി,എ�ിവ
ഈവിഷയ�ളിലുൾെ�ടു�ു.

 കൺകറ� ് ലി�്- ഈ ലി�ിൽെ�� വിഷയ�ളിൽ നിയമനിർ�ാണം നട�ാനു�

അധികാരം േക��ഗവൺെമ��നും, സം�ാനഗവൺെമ��കൾ�ുമു�്. വിദ�ാഭ�ാസം,
വനം, െതാഴിൽ സംഘടനകൾ, വിവാഹം, മായം േചർ�ൽ, ദെ�ടു�ൽ,
പി�ുടർ�ാവകാശംഎ�ിവഈഇന�ിൽെ�ടു�ു.

ഇവയിെലാ�ും െപടാ� അവശിഷ്ടാധികാര�ളിൽ നിയമനിർമാണം

നട�ാനു�അധികാരം േക�� ഗവൺെമ��നാണ്.

3. ഇ��ൻ െഫഡറലിസ�ിൽ േക��ഗവൺെമ��നു അധികാര�ൂടുതലു�്.
സമർ�ി�ുക.

ഇ��ൻ െഫഡറലിസ�ിൽ േക�� ഗവൺെമ��ന് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകു�തിന്

ഭരണഘടനാ നിർ�ാതാ�ൾ �ശ�ി�ിരു�ു. രാജ��ിെ� ൈവവിധ��ൾ

ഉൾെ�ാ���തിനും, രാജ�െ� ഏകീകരി�ു�തിനും, സാമൂഹിക-രാഷ്�ടീയ �പശ്ന�ൾ
ൈകകാര�ം െച���തിനും േവ�ിയായിരു�ു ഇത്. േക�� ഗവൺെമ��ന് അമിത
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അധികാരം നൽകു�വ�വ�കൾതാെഴ പറയു�ു

 സം�ാന�ള�െട ഭൂപരിധി നിർ�യി�ാനു� അധികാരം പാർലെമ��നാണ്. ഒരു
സം�ാനെ� വിഭജി�് അെ��ിൽ ഒ�ിലധികം സം�ാന�െള കൂ�ിേ�ർേ�ാ

പുതിയസം�ാന�ൾരൂപീകരി�ാനു�അധികാരം പാർലെമ��നു�്.

 അടിയ�രാവ� �പഖ�ാപി�ാനു� അധികാരം േക���ിനു�്. അടിയ�രാവ�
സമയ�് സം�ാന�ള�െട അധികാര�ൾ േക�� ഗവൺെമ��െ�

നിയ��ണ�ിേല�് വരു�ു.

 സം�ാന ലി�ിൽ ഇടെപ�് നിയമനിർമാണം നട�ാനു� അധികാരം േക��

ഗവൺെമ��നു�്.

 വരുമാന�ിനെ� �പധാനെ�� േ�സാത��കെള�ാം േക��ഗവൺെമ��െ�

നിയ��ണ�ിലാണ്. അതുെകാ�ുതെ� സാ��ിക സഹായ�ൾ�് സം�ാന

ഗവൺെമ��കൾ േക�� ഗവൺെമ��െനആ�ശയിേ��ി വരു�ു.

 ഗവർണർ�് സം�ാന ഗവൺെമ��െനയും നിയമസഭേയയും പിരി�� വിടാൻ

േക��േ�ാട് ശുപാർശ െച�ാവു�താണ്.

 സം�ാന നിയമസഭ പാ�ാ�ിയ ഒരു ബിൽ ൈകവശം െവ�ുവാേനാ,
രാഷ്�ടപതിയുെട പരിഗണനയ്�ായി സമർ�ി�ാേനാ ഗവർണർ�്അധികാരമു�്.

 അഖിേല��ാ സർവീസുകൾ അത��ികമായി േക��ഗവൺെമ��െ�

നിയ��ണ�ിലാണ്. ഈ ഉേദ�ാഗ�ർ സം�ാന സർവീസുകളിൽ േസവനം

അനുഷ്ഠി�ാറു�്. സം�ാന�ൾ�് ഈ ഉേദ�ാഗ�രുെട േമൽ അ�ട� നടപടി

സ�ീകരി�ാേനാ, േജാലിയിൽ നി�് പിരി�� വിടാേനാ കഴിയി�.

അ��ായം 8- േലാ�ൽഗവൺെമ� ്

1. �പാേദശിക ഗവൺെമ��കള�െടആവശ�കതെയ�്?

�ഗാമതല�ിലും ജി�ാതല�ിലുമു� ഗവൺെമ�ാണ് �പാേദശിക ഗവൺെമ� .്അധികാര
വിേക��ീകരണം നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ു�ത് തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ളിലൂെടയാണ്. �പാേദശിക ഗവൺെമ��കൾ ജന�േളാട് അടു�്

നിൽ�ുകയും, �പാേദശിക �പശ്ന�ൾ എള���ിലും, േവഗ�ിലും പരിഹരി�ാൻ
സഹായകരമാകും െച���ു. തേ�ശീയരായ ആള�കള�െട അറിവും പ�ാളി�വും

ഭരണ�ിൽ ഉറ�� വരു�ാൻ �പാേദശിക ഗവൺെമ��ലൂെട സാധി�ു�ു. മാ�തമ�
ഭരണ�ിൽ ജന�ള�െട പ�ാളി�വും, ചുമതലാ േബാധവും വർ�ി�ു�തിനും
�പാേദശിക ഗവൺെമൻറുകൾസഹായകരമാകു�ു.
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2.ഇ��യിൽ �പാേദശിക ഗവൺെമ��കള�െട വളർ�െയ�ുറി�് വിവരി�ുക?

1882 ൽ റി�ൺ �പഭു െകാ�ുവ� ഭരണപരിഷ്കാര�ളാണ് ആധുനിക ഇ��യിൽ

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് തുട�മിടു�ത്. 1919 െല ഇ�� ഗവൺെമ��െ�
നിയമ�പകാരം ഇ��യിെല ഏതാനും �പവിശ�കളിൽ വിേ�ജ് പ�ായ�ുകൾ

�ാപി�െ���. 1935-െല ഇ��ാ ഗവൺെമ� ് നിയമ�ിലും ഈ �പവണത തുടർ�ു.
സ�ാത���സമര കാലഘ��ിൽ സാ��ിക രാഷ്�ടീയ അധികാര�ള�െട

വിേക��ീകരണ�ിന് േവ�ി �ഗാമപ�ായ�ുകൾ ശാ�ീകരിണെമ�് മഹാ�ാഗാ�ി

ശ�മായി വാദി��. 1952 ആരംഭി� ക���ണി�ി െഡവല�്െമ� ് േ�പാ�ഗാം

�പാേദശികതല�ിൽ ജന�ള�െട പ�ാളി�ം ഉറ�� വരു�ി. 1957 െല ബൽവ�് റായ്

േമഹ്�ക�ി�ിയാണ് �തിതല പ�ായ�് രൂപീകരണെ��ുറി�് നിർേ�ശി�ത്. 1959ൽ
രാജ�ാനാണ് ആദ�മായി പ�ായ�് രാജ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയത്. പി�ീട് പല
സം�ാന�ളിലും തേ�ശ സമിതികൾ രൂപീകരിെ��ിലും ഈ സമിതികൾ�് മതിയായ

അധികാര�ള�ം, ചുമതലകള�ം ഇ�ായിരു�ു. തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�്

ഭരണഘടനാ പദവി നൽകണെമ�് 1989 ൽ പി. െക തുംഗൻ ക�ി�ി നിർേദശി��. 1992 ൽ
പാർലിെമ� ് 73 ഉം, 74 ഉം ഭരണഘടനാ േഭദഗതി പാ�ാ�ി. 73 ആം േഭദഗതി

�ഗാമ�പേദശ�ളിെല �പാേദശിക ഭരണെ��ുറി��ം, 74 ആം േഭദഗതി

നഗര�പേദശ�ളിെല �പാേദശികഭരണെ��ുറി��ം �പതിപാദി�ു�ു. 1993-ൽ ഈ

ഭരണഘടനാേഭദഗതികൾ നിലവിൽ വ�ു.

3. ഭരണഘടനയുെട 73-ആം േഭദഗതിെയ�ുറി�് വിവരി�ുക.

1992-െല എഴുപ�ിമൂ�ാം ഭരണഘടനാേഭദഗതി �ഗാമ�പേദശ�ളിെല �പാേദശിക

ഭരണെ��ുറി��ം �പതിപാദി�ു�ു. 1993-ൽ എഴുപ�ിമൂ�ാം ഭരണഘടനാേഭദഗതി

നിലവിൽ വ�ു.

 എഴുപ�ിമൂ�ാം ഭരണഘടനാേഭദഗതി എ�ാ സം�ാന�ളിലും ഒരു ഏകീകൃത �തിതല

പ�ായ�് രാജ് സ��ദായ�ിന് രൂപം നൽകി. �ഗാമീണ തല�ിൽ �പവർ�ി�ു�

�ഗാമപ�ായ�,് മധ��ാന�ായി നിലെകാ��� േ�ാ�് പ�ായ�് അഥവാ

മ�ൽ, ഏ�വും ഉയർ� തല�ിലു� ജി�ാപ�ായ�് എ�ിവയാണ് ഈ മൂ�ു

തല�ൾ. 20 ല��ിൽ താെഴ ജനസംഖ�യു� സം�ാന�ളിൽ േ�ാ�്

പ�ായ�ുകൾ�ാപിേ��ആവശ�മി�.

 73 ആം േഭദഗതി �ഗാമസഭകൾ രൂപീകരി�ണെമ�് നിർേ�ശി�ു�ു. �പേദശെ�

േവാ�ർമാരായി രജി�ർ െചയ്തി��� �പായപൂർ�ിയായ എ�ാ അംഗ�ള�ം

�ഗാമസഭയിൽ ഉൾെ�ടും.

 പ�ായ�് രാജ് �ാപന�ള�െട മൂ�ു തല�ളിലും ജന�ൾ േനരി�ാണ്

െതരെ�ടു�ു�ത്. ഇവയുെട കാലാവധി 5വർഷമാണ്.

 സ്�തീകൾ�ും, പ�ികജാതി പ�ികവർ�കാർ�ും സീ��കൾ സംവരണം െചയ്തി���്.
ആവശ�െമ�ിൽ മ�് പിേ�ാ�വിഭാഗ�ൾ�ും സംവരണംഏർെ�ടു�ാവു�താണ്.
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 പ�ായ�ുകള�െട അധികാര�ള�ം, ചുമതലകള�മായി ബ�െ�� 29 വിഷയ�ൾ
ഭരണഘടനയുെട പതിെനാ�ാം പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടു�ി. കൃഷി, െചറിയേതാതിലു�
ജലേസചനം, കുടിെവ�ം, ൈ�പമറി െസ�ൻഡറി വിദ�ാഭ�ാസം, �ഗാമീണ

ൈവദ��തീകരണം, കുടുംബേ�മം, സാമൂഹ�േ�മം, �ഗാമീണ ഭവന നിർ�ാണം,
േറാഡുകൾ,കലു�ുകൾഎ�ിവെയ�ാം ഇതിൽ ഉൾെ�ടു�ു.

 പ�ായ�് രാജ് �ാപന�ളിേല�ു� െതരെ�ടു�് നട�ു�തിനായി സം�ാന

ഗവൺെമ��കൾസം�ാന െതരെ�ടു�് ക�ീഷെന നിയമിേ��താണ്.

 �പാേദശിക ഗവൺെമ��കള�െട ധന�ിതി പരിേശാധി�ു�തിനായി ഓേരാ അ�ു

വർഷം കൂടുേ�ാറും സം�ാന ഗവൺെമ� ് സം�ാന ധനകാര� ക�ീഷെന

നിയമി�ണം.

 നഗര�പേദശ�ളിെല �പാേദശിക ഗവെ���കെള�ുറി�് �പതിപാദി�ു� ഭരണഘടന

േഭദഗതി? 74ആം ഭരണഘടന േഭദഗതി

 തേ�ശ സ�യം ഭരണ�ാപന�ിേല�് മ�രി�ു�തിനു� കുറ� �പായപരിധി? 21
വയ�്

അ��ായം 9- ഭരണഘടന ഒരു സജീവ �പമാണംഎ�നിലയിൽ

1. ഭരണഘടന േഭദഗതി എ�ാൽ എ�്? ഇ��ൻ ഭരണഘടന േഭദഗതി

െച���തിനാവശ�മായ നടപടി�കമ�ൾഎെ��ാം?

ഭരണഘടന േഭദഗതിെയ�ാൽ ഭരണഘടനയിെല ഏെത�ിലും ഒരു ഭാഗ�ിന് മാ�ം

വരു�ുകേയാ, പുതിയ ഭാഗം കൂ�ിേ�ർ�ുകേയാ, നിലവിലു�തിെന പരിഷ്കരി�ുകേയാ
െച��� �പ�കിയയാണ്.

ഭരണഘടനാേഭദഗതി ഇ��ൻ പാർലെമ��െ� ഏതു സഭയിലും അവതരി�ി�ാവു�താണ്.
എ�ാൽ പാർലെമ��െല ഇരുസഭകള�െടയും അംഗീകാരം ആവശ�മാണ്. േഭദഗതി

�പസിഡ� ് ഒ�� വയ്�ു�േതാെട �പാബല��ിൽ വരു�ു. ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട

ആർ�ി�ിൾ 368 ഭരണഘടന േഭദഗതി െചേ�� ര�ു വ�ത�സ്ത നടപടി�കമ�െള�ുറി�്

വിവരി�ു�ു. എ�ാൽ ഭരണഘടനയുെട ചില അനുേഛദ�ൾ ആർ�ി�ിൾ 368 ൽ
സൂചി�ി�ു� വ�വ�കൾ പാലി�ാെത തെ� േഭദഗതി വരു�ാൻ സാധി�ും.
ആയതിനാൽ 3 മാർഗ�ളിലൂെട ഇ��ൻ ഭരണഘടന േഭദഗതി െച�ാൻസാധി�ും.

a. പാർലെമ��െ� േകവല ഭൂരിപ�േ�ാെടയു� ഭരണഘടനാേഭദഗതി.

ഭരണഘടനയിെല ചില വകു��കൾ േഭദഗതി െച���തിന് പാർലെമ��െല

ഇരുസഭകള�െടയും േകവല ഭൂരിപ�െമ ആവശ�മു��. േകവല ഭൂരിപ�െമ�ാൽ

സഭയിൽ ഹാജരായി േവാ�് െച��� അംഗ�ള�െട ഭൂരിപ�ം എ�താണ്. ഇരുസഭകള�ം
പാ�ാ�ിയ ബി�് �പസിഡ��െ� സ�ത�ിനായി സമർ�ി�ു�ു. �പസിഡ� ്

അംഗീകരി�ു�േതാെട േഭദഗതി നിലവിൽ വരു�ു. ആർ�ി�ിൾ 368 �പകാരമു�
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ഭരണഘടന േഭദഗതി നടപടികെള�ുറി�് താെഴ വിവരി�ു�ു

b. പാർലെമ��െ� �പേത�ക ഭൂരിപ�േ�ാെടയു� ഭരണഘടനാേഭദഗതി.

ചില വകു��കൾ േഭദഗതി െച�ണെമ�ിൽ പാർലെമ��െല ഇരുസഭകള�െടയും �പേത�ക

ഭൂരിപ�ം ആവശ�മാണ്. �പേത�ക ഭൂരിപ�െമ�ാൽ ര�ു വ�ത�സ്ത തര�ിലു�

ഭൂരിപ�മാണ്. ഒ�ാമതായി സഭയുെട െമാ�ം അംഗബല�ിൽ ഏ�വും ചുരു�ിയത്
പകുതിേ�ർ ബി�ിെന അനുകൂലി�് േവാ�് െചയ്തിരി�ണം. ര�ാമതായി പാർലെമ��ൽ
ഹാജരായി േവാ�് െച��� അംഗ�ള�െട മൂ�ിൽ ര�് വിഭാഗ�ിെ� പി�ുണയും

ആവശ�മാണ്. ഉദാഹരണമായി േലാകസഭയിൽ 545 അംഗ�ള��്. അതുെകാ�് തെ�
ഏത് ഭരണഘടനാേഭദഗതി�ും 273 അംഗ�ള�െട പി�ുണ ഉ�ാവണം. േഭദഗതിബി�ിെ�
േവാെ�ടു�് സമയ�് 300 അംഗ�ൾ മാ�തേമ സഭയിൽ ഹാജരായി����െവ�ിലും

ഭരണഘടനാേഭദഗതി�് 273അംഗ�ള�െട പി�ുണ ഉ�ായിരി�ണം.

c. പാർലെമ��െല �പേത�ക ഭൂരിപ�വും, പകുതിയിൽ കുറയാ� സം�ാന�ള�െട

അംഗീകാരവും.

ചില വകു��കൾ േഭദഗതി െച���തിന് പാർലെമ��െല �പേത�ക ഭൂരിപ�വും,
പകുതിയിൽ കുറയാ� സം�ാന�ള�െട അംഗീകാരവും ആവശ�മാണ്. സം�ാന

നിയമനിർ�ാണ സഭകള�െട കാര��ിൽ േകവലഭൂരിപ�ം മാ�തേമ ഭരണഘടനാേഭദഗതി

അംഗീകാര�ിന്ആവശ�മു��.

അ��ായം 10ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട തത�ശാസ്�തം

1.ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട വിമർശന�ൾഎെ��ാം?

 ഇ��ൻ ഭരണഘടനയ്�് ഒതു�മി�. നിരവധി വിശദാംശ�ള�ം, �പേയാഗ�ള�ം,
�പസ്താവനകള�ം ഉൾെ�ാ�ി��െകാ�ു�ബൃഹ�ായ ഒരു �പമാണമാണിത്

 ഭരണഘടന നിർ�ാണ സമിതിയിെല അംഗ�ൾ �പായപൂർ�ി േവാ�വകാശ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽതിരെ�ടു�െ��വർആയിരു�ി�.

 ഇ��ൻ ഭരണഘടന പാ�ാത� ഭരണഘടനയുെട മാതൃകയിലു�താണ്. ഇ��ൻ
സാഹചര��ൾ�്ഇണ�ു�ത�.

2.ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട പരിമിതികൾഎെ��ാം?

 േദശീയഐക�െമ� ഒരു േക��ീകൃതആശയം ന�ുെട ഭരണഘടന�ു�്.

 ലിംഗനീതി േപാലു�, �പേത�കി�് കുടുംബ�ിനക�ു� ചില �പധാന �പശ്ന�െള

ഭരണഘടന നിരാകരി�തായി കാണു�ു.

 ചില അടി�ാന സാമൂഹിക-സാ��ിക അവകാശ�ൾ മൗലികാവകാശ�ളായി

പരിഗണി�ി�.
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അ��ായം 11 രാഷ്�ടീയസി�ാ�ം ഒരുആമുഖം

1.എ�ാണ് രാഷ്�ടീയസി�ാ�ം?

ഭരണഘടന, ഗവൺെമ� ,് സാമൂഹ�ജീവിതം എ�ിവയുെട രൂപീകരണവുമായി ബ�െ��
ആശയ�ള�െടയും, തത��ള�െടയും ശാസ്�തീയ വിശകലനമാണ് രാഷ്�ടീയ സി�ാ�ം.
കൂടാെതസ�ാത���ം,സമത�ം, നീതി, മേതതരത�ം, ജനാധിപത�ം എ�ീ രാഷ്�ടീയ മൂല��ള�െട
അർ�വും �പാധാന�വും ഇത് വിശദീകരി�ു�ു.

2. രാഷ്�ടീയസി�ാ��ിൽഎ�ാണ് നാം പഠി�ു�ത്?

 ഭരണഘടനകൾ, ഗവൺെമ� ,് സാമൂഹ�ജീവിതം എ�ിവയ്�് രൂപംനൽകിയ

ആശയ�െളയും, തത��െളയും രാഷ്�ടീയ സി�ാ�ം പഠനവിേധയമാ�ു�ു. കൂടാെത
സ�ാത���ം,സമത�ം, നീതി, ജനാധിപത�ം, മേതതരത�ം തുട�ിയ മൂല��ൾ�് വ��മായ

അർ��ൾകെ��ാൻ �ശമി�ുകയും െച���ു.

 ഭരണഘടന ഉറ�� നൽകിയി��� അവകാശ�ൾ�് സമൂഹ�ിലു�ാകു�

മാ��ൾ�നുസൃതമായി പുതിയ വ�ാഖ�ാന�ള�ം, അർ�തല�ള�ം കെ��ുക.
ഉദാഹരണമായി ജീവേനാപാധികൾ�ു�അവകാശം േകാടതികള�െട വ�ാഖ�ാന�ിലൂെട

ജീവി�ാനു�അവകാശ�ിെ� ഭാഗമായി മാറി.

 േലാക�ിെ� മാ��ിനനുസരി�് സ�ാത����ിന് പുതിയ മാന�ൾ ൈകവ�ു.
വിവരസാേ�തികവിദ�യുെട അ�ുത പൂർ�മായ വളർ�യുെട ഫലമായി വ��ി

സുര�യ്�ും,സ�കാര�തയുെട സംര�ണ�ിനും നിയ��ണ�ൾആവശ�മായി വ�ു.
ഇ�രം നിയ��ണ�ൾ ഏർെ�ടു�ാനു� അവകാശം ആർ�ാണ്, എ�തമാ�തം
നിയ��ണ�ളാകാം എ�ീ �പശ്ന�ൾ�് ഉ�രം കെ��ാൻ രാഷ്�ടീയ സി�ാ�ം

ന�െളസഹായി�ു�ു

അ��ായം 12-സ�ാത���ം

1.സ�ാത��ംഎ�ാൽഎ�്?

നിയ��ണ�ള�െട അഭാവമാണ് സ�ാത���ം. എ�ാൽ സ�ാത����ിന് ര�് തല�ള��്.
ഒ�ാമേ�ത് ബാഹ�മായ നിയ��ണ�ള�െട അഭാവ�ിൽ ഒരു വ��ി�് സ�ത��മായി

തീരുമാനെമടു�ാനും, �പവർ�ി�ാനുമു� സാഹചര�മാണ്. ര�ാമേ�ത്

സ�ാത����ിെ� �കിയാ�ക തലമാണ്. ഇവിെട ജന�ൾ�് അവരുെട കഴിവുകൾ

വികസി�ി�ാൻകഴിയു�സാഹചര�ം കൂടിയാണ്സ�ാത���ം.

2.ഹാനി സി�ാ�ംഎ�ാൽഎ�്?

േജാൺ ��വർ�് മിൽ തെ� 'സ�ാത���െ���ി' എ� �പബ��ിലാണ് ഹാനി

സി�ാ�െ�അവതരി�ി�ത്.ഇേ�ഹം ഒരാള�െട �പവൃ�ികെള ര�ായി തരം തിരി�ു�ു
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 സ�സംബ�ിയായ �പവർ�ികൾ-ഒരു വ��ിയുെട �പവർ�ികള�െട ഫല�ൾ

അയാെള മാ�തം ബാധി�ു�വയാെണ�ിൽ അതിെന സ�സംബ�ിയായ

�പവർ�ികൾ എ�ു പറയു�ു. സ�സംബ�ിയായ �പവർ�ന�ളിൽ ഇടെപടാൻ

രാഷ്�ട�ിേനാ,അധികാരികൾേ�ാഅവകാശമി�.

 അപരസംബ�ിയായ �പവർ�ികൾ- ഒരു വ��ിയുെട �പവർ�ികൾ മ���വെര

ബാധി�ു�വയാെണ�ിൽ അതിെന അപര സംബ�ിയായ �പവർ�ികൾ എ�്

വിളി�ു�ു.അപര സംബ�ിയായ �പവർ�ികൾ മ���വെര ബാധി�ു�താകയാൽ
രാഷ്�ട�ിേനാ, അധികാരികൾേ�ാ ഇടെപടാൻ സാധി�ും. മ���വർ�്

ഹാനികരമായ �പവർ�ന�ളിൽ നി�് ഒരു വ��ിെയ തടേയ� ചുമതല

രാഷ്�ട�ിനു�്.

3. നിേഷധാ�കവും, �കിയാ�കവുമായസ�ാത����ൾത�ിലു�വ�ത�ാസെമ�്?

സ�ാത����ിനെ� ര�് തല�ളായ ബാഹ� നിയ��ണ�ള�െട അഭാവ�ിലു�

സ�ാത��വും, വ��ിത� വികസന�ിനു�അവസരം വ�ാപി�ി�ു�തിനു� സ�ാത��വും
രാഷ്�ടീയ സി�ാ��ിൽ നിേഷധാ�ക സ�ാത���െമ�ും, �കിയാ�ക സ�ാത���െമ�ും
അറിയെ�ടു�ു.

നിേഷധാ�ക സ�ാത���ം- ബാഹ�മായ യാെതാരു നിയ��ണവുമി�ാ� അവ�യാണ്

നിേഷധാ�ക സ�ാത���െമ�ു പറയു�ത്. ഒരാൾ ആ�ഗഹി�ു�െത�ാം െച�ാനു�

സ�ാത���മാണിത്. ഇതിൽ എ�ാവിധ വില�ുകെളയും, ഇടെപടലുകെളയും എതിർ�ു�ു.
മ���വർ�് ഇടെപടാൻ സാധി�ാ� അലംഘനീയമായ േമഖലകള�മായി ഇത്

ബ�െ��ിരി�ു�ു. ഈ േമഖലയ്�് പുറ�ു� സമൂഹ�ിെ� അവ�കെള ഇത്

പരിഗണി�ു�ി�.

�കിയാ�ക സ�ാത���ം- ഒരു വ��ി�് തെ� കഴിവുകൾ വികസി�ി�ണെമ�ിൽ

ഭൗതികവും, രാഷ്�ടീയവും, സാമൂഹികവുമായ േമഖലകളിൽ അനുകൂല

സാഹചര��ള��ാവണം.അതായത് ദാരി�ദ��ിൽ നി�ും െതാഴിലി�ായ്മയിൽ നി�ും ഒരു
വ��ി മു�നായിരി�ണം. ആ വ��ിയുെട ആ�ഗഹ�ള�ം ആവശ��ള�ം

നിറേവ���തിനാവശ�മായ ഭൗതിക വിഭവേശഷി ഉ�ായിരി�ണം. മാ�തമ� ഒരു

വ��ിയുെട ബു�ിപരവും, മാനസികവുമായ വികാസ�ിന് ഒരു വ��ി�് വിദ�ാഭ�ാസ

സൗകര��ള�ം, അതിേനാടനുബ�ി��� അവസര�ള�ം ലഭിേ��താണ്. ആയതിനാൽ
സമൂഹ�ിനക�് മാ�തേമ ഒരു വ��ി�് സ�ത��നായിരി�ാൻ കഴിയുെവ�് �കിയാ�ക

സ�ാത���ം തിരി�റിയു�ു. അതുെകാ�് വ��ിയുെട വികാസ�ിന് പ�ിയ രീതിയിൽ
സമൂഹെ�മാ�ിെയടു�ണം.ഇവിെട രാഷ്�ട�ിെ�ഇടെപടലു�ാകു�ു.

4.സ�ാത���ം േപാെല തെ� �പധാനമാണ്സമത�െമ�വാദി�ത്ആര്?കാൾ മാക്സ്

5. 1909ൽ 'ഹി�്സ�രാജ'്എ�പുസ്തകം രചി�താര്? ഗാ�ിജി

6. ദ�ിണാ�ഫി�യിൽ വർ�വിേവചന�ിെനതിെര േപാരാടിയ േനതാവ?് െനൽസൺ
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മേ�ല.

7. 'സ�ാത����ിേല�ു� ദീർഘയാ�ത' അഥവാ 'േലാങ് വാ�് ടു �ഫീഡം' എ� �ഗ�ം

രചി�താര?് െനൽസൺമേ�ല.

8. 'ഭയ�ിൽ നി�ു� േമാചനം' അഥവാ '�ഫീഡം �ഫം ഫിയർ' എ� േലഖന�ിെല

രചയിതാവ്?ആങ്സാൻസൂകി

9. 'സ�ാത���ം എെ� ജ�ാവകാശമാണ് ഞാനത് േനടിെയടു�ും' എ�് �പഖ�ാപി�താര്?
ബാലഗംഗാധരതിലകൻ

10. 'െചകു�ാെന വചന�ൾ'എ�േനാവലിെ� രചയിതാവ?്സൽമാൻ റുഷ്ദി

11. 'സ�ാത��െ���ി' എ� കൃതിയിലൂെട ആവിഷ്കാര സ�ാത����ിനു േവ�ി വാദി�
ചി�കനാര?് െജയിംസ് ��വർ�് മിൽ.

അ��ായം 13-സമത�ം

1.സമത�ം എ�ാൽഎ�്?വിവിധതരം സമത��െളകുറി�് വിവരി�ുക

എ�ാ മനുഷ�രും തുല�രാെണ�ും, എ�ാവർ�ും തുല�മായ ആദരവും, പരിഗണനയും,
അവസര�ള�ം ലഭി�ണെമ�ുമു� ആശയെ�യാണ് സമത�െമ�ു പറയു�ത്. ജാതി,
മതം, വർ�ം, സ��,് േദശം എ�ിവയുെട േപരിൽ വിേവചനം ഉ�ാകാൻ പാടി�.
സമത��ിെ�വിവിധ മാന�െളകുറി�് താെഴ വിവരി�ു�ു

(a) രാഷ്�ടീയ സമത�ം- സ�യം വികാസ�ിനും, രാഷ്�ടീയ കാര��ളിൽ പെ�ടു�ുവാനും
പൗര�ാെര �പാപ്തരാ�ു�തിന് അനിവാര�മാെണ�് കരുതെ�ടു�വയാണ് രാഷ്�ടീയ

അവകാശ�ൾ. രാഷ്�ട�ിെല എ�ാ അംഗ�ൾ�ും തുല�മായ രാഷ്�ടീയ അവകാശ�ൾ
അനുവദി�� നൽേക�താണ്. േവാ�് െച�ാനു� അവകാശം, ആവിഷ്കാരസ�ാത��ം,
തിരെ�ടു�ിൽ മ�രി�ു�തിനു� അവകാശം, െപാതു പദവികൾ വഹി�ു�തിനു�
അവകാശംഎ�ിവെയ�ാം ഇതിൽ ഉൾെ�ടു�ു.

(b) സാമൂഹ� സമത�ം- സമൂഹ�ിൽ എ�ാവർ�ും തുല� പദവി ലഭി�ു�

അവ�െയയാണ് സാമൂഹ� സമത�െമ�ു പറയു�ത്. ജാതി, മതം, വർഗം, നിറം, സ��്
എ�ിവയുെട അടി�ാന�ിൽ ആർ�ും �പേത�ക പരിഗണന ലഭി�ു�ി�.
അവസരസമത�മാണ്സാമൂഹികസമത��ിെ�ഏ�വും �പധാനഘടകം.

(c) സാ��ിക സമത�ം- രാഷ്�ട�ിെ� സ��് എ�ാവരും തുല�മായി

അനുഭവി�ണെമ�ാണ് സാ��ിക സമത��ിെ� അർ�ം. എ�ാൽ സ��ിെ�

അഥവാ വരുമാന�ിെ� സ�ൂർണ സമത�ം ഒരു സമൂഹ�ിലും നിലനിൽ�ു�ി�.
ആയതിനാൽ സാ��ിക വിഭവ�ൾ ചുരു�ം ചിലരിൽ േക��ീകരി�െ�ടരുത്

എ�താണ് സാ��ിക സമത��ിെ� ചുരു�ം. ദാരി�ദ� നിർ�ാർ�നം, തുല� േജാലി�്
തുല�േവതനം, വി�ശമി�ാനു� അവകാശം, െതാഴിൽ െച���തിനു� അവകാശം,
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അർഹമായ കൂലി കി�ാനു� അവകാശം, എ�ിവെയ�ാം സാ��ിക സമത��ിൽ

ഉൾെ�ടു�ു.

3. േസാഷ�ലിസംഎ�ാൽഎ�്?

മുതലാളി� വ�വ�യ്�് എതിെര ഉയർ�ുവ� രാഷ്�ടീയ സി�ാ�മാണ് േസാഷ�ലിസം.
നിലവിലു� അസമത��െള എ�െന കുറയ്�ാം എ�ും വിഭവ�െള എ�െന

നീതിപൂർ�മായി വിതരണം െച�ാെമ�ുമു�താണ് േസാഷ�ലിസ�ിന് �പധാന ചി�കൾ.
േസാഷ�ലിസ�ിനെ� വ�ാ�ൾ കേ�ാള വ�വ�യ്�് പൂർ�മായും എതിരെ��ിലും,
വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം തുട�ിയ �പഥമ പരിഗണന അർഹി�ു� േമഖലകളിൽ

ഗവൺെമ��െ� ചില നിയ��ണ�ള�ം,ആസൂ�തണവുംആവശ�മാെണ�ിവർ വാദി�ു�ു.

4.സമത�ം വളർ�ിെയടു�ാനു�വിവിധ മാർഗ�ൾഏെത�ാം?

(a) ഔപചാരിക സമത�ം �ാപി�ൽ- ഔേദ�ാഗികമായി അഥവാ നിയമംമൂലം എ�ാ
അസമത��ള�ം ഇ�ാതാ�ുകെയ�താണ് ഇതിനർ�ം. ഒ��മി� ആധുനിക ജനാധിപത�

രാഷ്�ട�ള�ം സമത�ം എ� തത�ം ഔപചാരികമായി അംഗീകരി�ുകയും ജാതി, വർ�, മത,
ലിംഗ പരിഗണനകളി�ാെതഎ�ാ പൗര�ാർ�ും തുല� പരിഗണനനൽകുകയും െച���ു.

(b) വ�ത�സ്ത പരിഗണനകളിലൂെടയു� സമത�ം- ജന�ൾ�് തുല� അവകാശ�ൾ

ഉറ��വരു�ുേ�ാള�ം ചില സാഹചര��ളിൽ വ�ത�സ്ത പരിഗണനകൾ നൽേക�തു�്.
സാമൂഹികവും സാ��ികവുമായി പി�ാ�ം നിൽ�ു� വിഭാഗ�ാർ�് �പേത�കം

സംര�ണം നൽകു�തിലൂെട മാ�തേമ തുല�ത ൈകവരി�ാൻ സാധി�ൂ. ഇതിെനയാണ്
വ�ത�സ്ത പരിഗണന എ�ത് െകാ�് അർ�മാ�ു�ത്. ഇ��ൻ ഭരണഘടനയിെല

സംവരണനയം ഇതിനുദാഹരണമാണ്.

അനുകൂലാ�ക നടപടി. നിയമം മുേഖന സമത�ം �ാപി�ാെമ�ിലും സമൂഹ�ിൽ

േവരുറ�ി�ി��� അസമത��ൾ തുട��മാ�ാൻ ചില �കിയാ�ക നടപടികൾ ആവശ�മാണ്.
ഇതിെനയാണ്അനുകൂലാ�കമായ നടപടികെള�ു പറയു�ത്. പിേ�ാ� വിഭാഗ�ാർ�്
നൽകു� സ്േകാളർഷി�്, േഹാ�ൽ സൗകര��ൾ, െതാഴിലുകളിലും, വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ളിലും നൽകു� �പേത�ക പരിഗണനഎ�ിവെയ�ാം ഇതിനുദാഹരണ�ളാണ്.

5. �ഫ�് വി�വ�ിെ� മു�ദാവാക�ം ഏതായിരു�ു?സ�ാത���ം,സമത�ം,സാേഹാദര�ം

അ��ായം 14സാമൂഹികനീതി

1. നീതി എ�ാൽഎ�്? നീതിയുെട മൂ�ു തത��ൾഏെത�ാം.

നീതി എ�തുെകാ�ർ�മാ�ു�ത് ഓേരാ വ��ി�ും നിലവിലു� നിയമവ�വ�യ്�്

അനുസൃതമായി അവെ� ആ�ഗഹ�ള�ം അഭിലാഷ�ള�ം പൂർ�ീകരി�ു�തിനു�

അവസരവും,അവെ�അവകാശ�ൾലംഘി�െ�ടു�തിൽ നി�ു�സംര�ണവുമാണ്.
ഓേരാ വ��ി�ും അവൻ അർഹി�ു�ത് നൽകുക എ�താണ് നീതിയുെട ഒരു �പധാന

ആശയം. എ�ാവരുെടയും േ�മ�ിലും, ഐശ�ര��ിലുമാണ് നീതി കുടിെകാ���ത്.
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നീതിയുെട മൂ�് തത��ൾതാെഴ�റയു�ു

(a) തുല�േരാട് തുല�പരിഗണന- തുല� േരാട് തുല�പരിഗണന എ�തുെകാ�ർ�മാ�ു�ത്
മനുഷ�െര� നിലയിൽ എ�ാവരും ചില സവിേശഷതകൾ പ�ുവയ്�ു�ു. അതിനാൽ
അവർ തുല� അവകാശ�ള�ം, തുല� പരിഗണനകള�ം അർഹി�ു�ു. ആയതിനാൽ
പൗരാവകാശ�ൾ, രാഷ്�ടീയഅവകാശ�ൾഅവസരസമത�ം സാമൂഹികഅവകാശ�ൾ
എ�ിവെയ�ാം എ�ാവർ�ും തുല�മായി അനുവദി�ണം.എ�ാൽ തുല� അവകാശ�െള
കൂടാെത തുല�േരാട് തുല�പരിഗണന എ�തുെകാ�ർ�മാ�ു�ത് ജന�െള

വിലയിരുേ��ത് അവരുെട െതാഴിലിെനയും, �പവർ�ികള�െടയും

അടി�ാന�ിലായിരി�ണെമ�ും, ജാതി, മത, വർ�, ലിംഗ വ�ത�ാസ�ള�െട

േപരിലായിരി�രുെത�ുമാണ്. അതായത് ഒേര േജാലി െച��� ര�് േപർ�് ജാതി, മത,
വർ�, ലിംഗ വ�ത�ാസ�ൾപരിഗണി�ാെത ഒേര �പതിഫലം നൽകണം.

(b) അനുപാതിക നീതി- എ�ാവർ�ും തുല� പരിഗണന എ�ത് എ�ാ സാഹചര��ളിലും
�പാേയാഗികമാ�ാൻ സാധി�ുകയി�. തുല� േജാലി�് തുല� �പതിഫലെമ�തുേപാെല

വ�ത�സ്ത േജാലികൾ�് വ�ത�സ്ത �പതിഫലം നൽകു�താണ് ന�ായവും നീതിയു�വും.
ഓേരാരു�ർ�ും അവരവരുെട �പയ��ിെ� അളവും, േമ�യും അടി�ാനെ�ടു�ി

അതിന് ആനുപാതികമായ �പതിഫലം നൽകണം. സമൂഹം നീതിനിഷ്ഠമാകണെമ�ിൽ
തുല�പരിഗണനഎ�തത�വുംആനുപാതിക നീതി എ�തത�വും ത�ിൽസ�ുലിതാവ�

നില നിർേ��താവശ�മാണ്.

(c) �പേത�ക ആവശ��ൾ അംഗീകരി�ൽ- �പതിഫല�ള�ം, ചുമതലകള�ം വിതരണം
െച��േ�ാൾ ജന�ള�െട �പേത�ക ആവശ��ൾ പരിഗണി�ണം. തുല�െര തുല�രായി
പരിഗണി�ുേ�ാൾ ൈവകല��േളാ, അവശതകേളാ ഉ� ആള�കെള �പേത�കമായി

പരിഗണി�ണം. സമൂഹ�ിൽ മുേ�ാ�ം നിൽ�ു�വെരയും. പിേ�ാ�ം

നിൽ�ു�വെരയും തുല�രായി പരിഗണി�ാൽ സമൂഹ�ിൽ അസമത�ം നിലനിൽ�ും.
ഇ��യിൽ പിേ�ാ� വിഭാഗ�ാർ�് നൽകു� സംവരണം �പേത�ക ആവശ��ൾ

അംഗീകരി�ലിന് ഉദാഹരണമാണ്.

2. 'ദ റി��ിക് 'എ� �ഗ��ിെ� രചയിതാവ്? േ�േ�ാ

അ��ായം 15-അവകാശ�ൾ

1.അവകാശ�ൾഎ�ാൽഎ�്?വിവിധതരംഅവകാശ�െളകുറി�് വിവരി�ുക

നീതികരി�ാവു�തും, നിയമപരവുമായ അവകാശവാദ�ളാണ് അവകാശ�ൾ.
അവകാശ�ൾ�് രാഷ്�ട�ിെ�യും, സമൂഹ�ിെ�യും അംഗീകാരമു�ായിരി�ണം.
ചുരു��ിൽ 'രാഷ്�ടം അംഗീകരി�ി��� അവകാശവാദ�ളാണ് അവകാശ�ൾ'.
അ���� ജീവിതം നയി�ു�തിനും, വ��ിത� വികസന�ിന് ആവശ�വുമായ
അവകാശവാദ�ളാണ് അവകാശ�ൾ. അവകാശ�ള�െട ല��ം വ��ിയുെടയും,
സമൂഹ�ിെ�യും േ�മമാണ്.
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(a) രാഷ്�ടീയ അവകാശ�ൾ- േവാ�വകാശം, തിരെ�ടു�ിൽ മൽസരി�ാനു�

അവകാശം, രാഷ്�ടീയക�ികൾ രൂപീകരി�ാനു� അവകാശം, ഗവൺെമ� ് ഉേദ�ാഗം
വഹി�ു�തിനു� അവകാശം, അഭി�പായം പറയാനു� അവകാശം, വിമർശി�ാനു�
അവകാശം, പരാതിെ�ടാനു� അവകാശം എ�ിവയാണ് രാഷ്�ടീയ അവകാശ�ൾ.
രാഷ്�ടീയ അവകാശ�ൾ�് അനുബ�മാണ് പൗരാവകാശ�ൾ. സ�ത��വും,
നീതിയു�വുമായ വിചാരണ�ു� അവകാശം, തുല� പരിഗണന�ു� അവകാശം,
സംഘടി�ാനു� അവകാശം, ജീവി�ാനു� അവകാശം, സ�ാത���ിനു� അവകാശം

എ�ിവയാണിവ.

(b) സാ��ിക അവകാശ�ൾ- ന�ുെട അടി�ാന ആവശ��ൾ

നിറേവ���തിനാവശ�മായി��� അവകാശ�ളാണിവ. േജാലി െച�ാനു� അവകാശം,
ന�ായമായ കൂലി ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം, െതാഴിൽ സംഘടനകൾ

രൂപീകരി�ു�തിനു� അവകാശം, വി�ശമി�ാനു� അവകാശം എ�ിവെയ�ാം

ഇതിൽെ�ടു�ു.

(c) സാംസ്കാരിക അവകാശ�ൾ- മി� ജനാധിപത� രാജ��ള�ം

സാംസ്കാരികാവകാശ�േളയും അംഗീകരി�ു�ു. മാതൃഭാഷയിൽ വിദ�ാഭ�ാസം

ലഭി�ാനു� അവകാശം, ഒരു വ��ി�് സ��ം ഭാഷയും, സംസ്കാരവും

പി�ുടരു�തിനു�അവകാശംഎ�ിവയാണിവ.

3. യുഎൻ െപാതുസഭ സാർവ�തിക മനുഷ�ാവകാശ �പഖ�ാപനം നട�ിയെത�?് 1948
ഡിസംബർ 10

അ��ായം 16- പൗരത�ം

1.പൗരത�ം എ�ാൽഎ�്?

ഒരു രാഷ്�ട�ിെല പൂർ�വും, തുല�വുമായ അംഗത�മാണ് പൗരത�ം. രാഷ്�ട�ിെ� പൂർ�
അംഗമാകുകെയ�താണ് ഇതിനർ�ം. പൗരത��ിലൂെട രാഷ്�ടം ഒരു വ��ി�് രാഷ്�ടീയ

അ�ിത�വും, തുല�തയും, ചില അവകാശ�ള�ം ലഭ�മാ�ു�ു. പൗരത��ിൽ

സമൂഹേ�ാടു� ചില കട�ാടുകള�ം ഉൾെ�ാ���ു. ഇത് രാഷ്�ടം ചുമ�ു�

നിയമപരമായ കടമകൾ മാ�തമ�. സാമൂഹ�ജീവിത�ിൽ പ�ാളിയാകാനും, തെ�തായ
സംഭാവന നൽകാനുമു� ധാർമിക ഉ�രവാദിത�മാണിത്. രാജ�െ�

സംസ്കാര�ിെ�യും, �പകൃതിവിഭവ�ള�േടയും അന�രാവകാശികള�ം,
സൂ�ി��കാരുമായാണ് പൗര�ാെര കണ�ാ�ു�ത്.

2.ഇ��യിൽ പൗരത�ം േനടു�തിനു� മാർ��േളെത�ാം?

പൗരത�െ� സംബ�ി�് വ�വ�കൾ ഭരണഘടനയുെട ര�ാം ഭാഗ�ും (ആർ�ി�ിൾ 5
മുതൽ 11 വെര), പാർലെമ� ് പാസാ�ിയ അനുബ� നിയമ�ളിലും കാണാൻ കഴിയും.
1955 ലാണ് പൗരത�െ� സംബ�ി�് സമ�ഗ നിയമം പാസാ�ു�ത്. ഈ നിയമം പൗരത�ം

ആർജി�ു�തിനു� 5 മാർഗ�ൾവ�വ�െച���ു.
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ജ�സി�മായ പൗരത�ം, പി�ുടർ� വഴിയു� പൗരത�ം, രജിസ്േ�ടഷൻ മുഖാ�ിരമു�
പൗരത�ം, ചിരകാലധിവാസം മുേഖനയു� പൗരത�ം, �പേദശ സംേയാജനം മൂലം ലഭി�ു�
പൗരത�ം എ�ിവയാണിവ

4.സാർവ�തിക പൗരത�ം എ�ാൽഎ�്?

ഒരു രാജ��് താമസി�ുകയും, പണിെയടു�ുകയും െച���വർ�ും, പൗരത��ിന്
അേപ�ി�ു�വർ�ും രാഷ്�ട�ിെ� പൂർണഅംഗത�ം ലഭി�ുക എ�ാണ് സാർവ�തിക

പൗരത�ം എ�തുെകാ�്അർ�മാ�ു�ത്.

5.ആേഗാള പൗരത�ം എ�ാൽഎ�്?

ആേഗാള പൗരത�ം ഒരു സ��മാണ്. താൻ ഒരു രാജ��ിെ� പൗരൻ മാ�തമ� േലാക�ിെല
പൗരനാണ് എ� കാഴ്ച�ാടാണിത്. േലാക സമുദായവും, ആേഗാള സമൂഹവും ഇതുവെര
നിലവിൽ വ�ിെ��ിലും േദശീയ അതിർ�ികൾ���റേ��് ത�ൾ പരസ്പരം

ബ�െ��ിരി�ു�ു എ� േതാ�ൽ നിലനിൽ�ു�തായി ആേഗാള പൗരത�െ�

പി�ുണയ്�ു�വർ വാദി�ു�ു. വാർ�ാവിനിമയ രംഗെ� പുേരാഗതിയും,
േലാക�ിെല വിവിധ രാജ��ളിെല ജന�ൾ�ിടയിലു� പരസ്പരബ�വും ആേഗാള

പൗരത�െമ� ആശയ�ിന് ബലേമകു�ു. ആധുനിക കാല�് രാഷ്�ട�ൾ േനരിടു� പല
�പശ്ന�ള�ം രാഷ്�ട�ിനു തനിെയ പരിഹരി�ാവു�വയ�. വിവിധ രാജ��ളിെല

ജന�ള�െടയും, ഗവൺെമ��കള�െടയും കൂ�ായ �പവർ�ന�ളിലൂെട മാ�തേമ ഇവ

പരിഹരി�ാൻ സാധി�ൂ. രാഷ്�ട�ൾ ത�ിലു� �പശ്ന�െള സുഗമമായി പരിഹരി�ാൻ
സാധി�ുെമ�തുംആേഗാള പൗരത��ിെ� �പധാനആകർഷണീയതയാണ്.

അ��ായം 17 േദശീയത

1.േദശീയതഎ�ാൽഎ�്? േദശീയതെയസ�ാധീനി�ു�ഘടക�ൾഎെ��ാം

ഒരു രാഷ്�ട�ിെല ജന�ൾ�ിടയിലു�, ഏകതാ േബാധവും കൂ�ായ്മയുമാണ് േദശീയത.
നിരവധി ഘടക�ൾ േദശീയതയുെട വളർ�െയസ�ാധീനി�ു�ു.അവതാെഴ പറയു�ു

 ചരി�തം- രാഷ്�ട�ിെ� നീ�കാല ചരി�തവും, ൈപതൃകവും ജന�ളിൽ േദശീയത

വളർ�ു�ു.

 െപാതുവായ വിശ�ാസ�ൾ- രാഷ്�ട�ിെ� െപാതുവായ വിശ�ാസ�ൾ,ഐതിഹ��ൾ,
ആചാര�ൾ,അനുഷ്ഠാന�ൾ, നിയമ�ൾഎ�ിവ ജന�െള ഒ�ി�ി�ു�ു.

 ഭൂ�പേദശം- ഒരു �പേത�ക ഭൂ�പേദശ�് ഏെറ കാലം ഒരുമി�് താമസി�ുകയും,
െപാതുവായ ഒരു ഭൂതകാലം പ�ുവയ്�ുകയും െച��േ�ാൾ ജന�ളിൽ

ഏകതാേബാധം രൂപെ�ടു�ു.

 െപാതുവായ രാഷ്�ടീയ ആദർശ�ൾ- രാഷ്�ടെ��ുറി�് ജന�ൾ�് െപാതുവായ

ചില കാഴ്ച�ാടുകള��്. ജനാധിപത�ം, മേതതരത�ം, പാർലെമ�റി ജനാധിപത�ം,
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േസാഷ�ലിസം, ലിബറലിസം എ�ിവെയ�ാമാണിത്. ഇ�രം ആശയ�ൾ

ജന�ൾ�ിടയിൽകൂ�ായ്മ വർ�ി�ി�ു�ു.

കൂടാെത െപാതുവായ ഭാഷയും, െപാതുവായ സംസ്കാരവും, െപാതുവായ വംശപര�രയും,
െപാതുവായ മതവും േദശീയേബാധം വളരു�തിന് കാരണമാകു�ു.

അ��ായം 18 മേതതരത�ം

1.അ�ർ മത േമധാവിത�വുംആ�രിക മതേമധാവിത�വും ത�ിലു�വ�ത�ാസംഎ�്?

ഒരു മതം മെ�ാരു മത�ിെ� േമൽ ആധിപത�ം �ാപി�ുകയും, വിേവചനം
പുലർ�ുകയും െച���താണ് അ�ർ മതേമധാവിത�ം. മി� രാജ��ളിലും

മതന��നപ��ളാണ് ഇ�രം വിേവചന�ൾ േനരിേട�ിവരു�ത്.

ഒരു മത�ിനു�ിലു� ഒരു വിഭാഗം മെ�ാരു വിഭാഗേ�ാട് കാണി�ു� േമധാവിത�വും,
വിേവചനവുമാണ് ആ�രിക മതേമധാവിത�ം. ഒരു മത�ിനു�ിൽ തെ�യു� ജാതി

വിേവചനവും, സ്�തീകേളാടു� വിേവചനവും, യാഥാ�ിതിക േമധാവിത�വുെമ�ാം

ആ�രിക മതേമധാവിത��ിെ� ഉദാഹരണ�ളാണ്.

2. മേതതരത�ം എ�ാൽഎ�്?

അ�ർ മത േമധാവിത��ിൽ നി�ും, ആ�രിക മത േമധാവിത��ിൽ നി�ും മു�മായ
ഒരു സമൂഹം സാ�ാത്�രി�ാൻ ല��മി��െകാ�ു� ഒരു ൈനതിക സി�ാ�മാണ്

മേതതരത�ം. ഇത് മത�ൾ�ു�ിലു� സ�ാത���െ�യും,സമത�െ�യും,അേതാെടാ�ം
തെ� മത�ൾ�ിടയിലു� സമത�െ�യും േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു. ഇവിെട എ�ാ
മത�െളയും തുല�തേയാെട പരിഗണി�ു�ു. ഒരു മത�ിനും �പേത�ക �പാധാന�ം

നൽകു�ി�.

3.എ�ാണ് മേതതര രാഷ്�ടം?

എ�ാ മത�ൾ�ും തുല� �പാധാന�ം നൽകു� രാഷ്�ടമാണ് മേതതര രാഷ്�ടം. മേതതര
രാഷ്�ട�ിൽ ഔേദ�ാഗികമായ മതം ഉ�ായിരി�ി�. രാഷ്�ടെ�യും മതെ�യും ത�ിൽ
േവർെപടു�ിയിരി�ും. എ�ാ മത�ൾ�ും സ�ത��മായി �പവർ�ി�ുവാനു�

അവകാശമു�ായിരി�ും.

4. മേതതരത��ിെ� പാ�ാത� മാതൃകയും, ഇ��ൻ മാതൃകയും ത�ിലു� വ�ത�ാസം

വിവരി�ുക

പാ�ാത� മേതതരത��ിൽ രാഷ്�ടവും, മതവും പരസ്പരം ഇടെപടാെത കർശനമായ

അകലം പാലി�ു�ു. അതായത് രാഷ്�ടം മത കാര��ളിേലാ, മതം രാഷ്�ട കാര��ളിേലാ
ഇടെപടു�ി�. രാഷ്�ട�ിെ� നിയമവ�വ�യ്�ു�ിൽ നി�ുെകാ�്

�പവർ�ി�ു�ിടേ�ാളം മതസമുദായ�ള�െട �പവർ�നെ� രാഷ്�ടം

തട�െ�ടു�ു�ി�. ഉദാഹരണമായി ഏെത�ിലുെമാരു മതസമൂഹം ചില അംഗ�െള
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േ��ത�ിൽ �പേവശി�ു�തിൽ നി�ും തട�ാൽ രാഷ്�ട�ിന് ഈ വിഷയ�ിൽ

ഇടെപടാെത മാറി നിൽ�ാൻ കഴിയൂ. ഇതനുസരി�് മതം എ�ത് സ�കാര� വിഷയമാണ്.
ഇവിെട വ��ികൾ�ും, വ��ികള�െട അവകാശ�ൾ�ുമാണ് �പാധാന�ം നൽകു�ത്.
സാമുദായിക അടി�ാന�ിലു� അവകാശ�ൾ�് �പാധാന�ം നൽകു�ി�. മാ�തമ�
മതപരിഷ്കരണെ�രാഷ്�ടം പി�ുണയ്�ുകേയാ, മത�ാപന�ൾ�്സാ��ികമായ

സഹായം നൽകുകേയാ െച���ി�.

ഇ��ൻ മേതതരത��ിൽ രാഷ്�ടം മത കാര��ളിൽ തത�ാധിഷ്ഠിതമായ ഇടെപടൽ

നട�ു�ു. വ��ികള�െട അവകാശ�ൾ സംര�ി�ു�േതാെടാ�ം, മത സമൂഹ�ിെ�
അവകാശ�ള�ം സംര�ി�ു�ു. മതന��നപ��ൾ�് അവരുേടതായ സംസ്കാരം

നിലനിർ�ാനും വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ൾ നട�ാനുമവകാശമു�്. ഇ��ൻ മേതതരത�ം
രാഷ്�ട പി�ുണേയാെടയു� മത പരിഷ്കരണ�ിെന പി�ുണയ്�ു�ു. അയി�
നിർമാർജനവും,ൈശശവവിവാഹ നിേരാധനവും ഇതിനുദാഹരണ�ളാണ്.

അ��ായം 19സമാധാനം

1.ഘടനാപരമായഹിംസഎ�ാൽഎ�്?ഘടനാപരമായഹിംസയുെട രൂപ�ൾഏെത�ാം?

സാമൂഹ�ഘടനയിൽ വിവിധതരം അസമത��ള�ം ചൂഷണ�ള�ം നിലനിൽ�ു�ു. ജാതി,
വർഗം, ലിംഗം മുതലായ സാമൂഹ� അസമത��െള േ�പാ�ാഹി�ി�ു� സാമൂഹ�

�ാപന�ള�ം സ��ദായ�ള�ം ഇ�രം അസമത��ൾ�ും ചൂഷണ�ൾ�ും

കാരണമാകു�ു. ഇവിെട പീഡിത വർ�ം സാമൂഹ� േ�ശണി �കമെ�

െവ��വിളി�ുകയാെണ�ിൽ അത് േപാരാ��ൾ�ും ഹിംസയും വഴിവയ്�ും. സാമൂഹ�
ഘടനയിേലാ, സാമൂഹ� �ാപന�ളിേലാ ഇ�രം വിേവചനവും, അസമത�വും

നിലനിൽ�ു�ുെ��ിൽഅതിെനഘടനാപരമായഹിംസെയ�ു പറയു�ു.ഘടനാപരമായ
ഹിംസയുെട കാരണ�ൾതാെഴ വിവരി�ു�ു.

 ജാതി വ�വ�- ജാതി വ�വ� നിലനിൽ�ു� സമൂഹ�ളിൽ ചില ജാതികൾ താഴ്�

ജാതികളായി പരിഗണി�െ�ടുകയും, പലവിധ സാമൂഹ� പീഡന�ൾ�ും അവർ

ഇരകളാ�െ�ടുകയും െച���ു. സമൂഹ�ിെ� മുഖ�ധാരയിൽ നി�ും ഇവർ മാ�ി

നിർ�െ�ടു�ു.

 പുരുഷാധിപത�ം- സ്�തീകേളാട് വിേവചനം കാണി�ു� സാമൂഹ� വ�വ�യാണ്

പാ�ടിയാർ�ി.ഇ�രംസമൂഹ�ളിൽ സ്�തീകൾ നിരവധി വിേവചന�ൾ�ിരയാവു�ു.
െപൺ�ഭൂണഹത�, െപൺകു�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസം നിേഷധികൽ, ബാല�വിവാഹം,
സ്�തീധനപീഡനം,ൈലംഗിക പീഡനം, െപൺകു�ികൾ�് േപാഷകാഹാരം നിേഷധി�ൽ
എ�ിവെയ�ാം ഇതിനുദാഹരണ�ളാണ്.

 വർ� വ�ത�ാസം- വികസ�ര രാഷ്�ട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ കടു� ചൂഷണ�ിനും,
പീഡന�ിനുമിരയാകു�ു. േവതന കുറവും, േമാശമായ െതാഴിൽ സാഹചര��ള�ം

െതാഴിലാളികള�െട ജീവിതം ദുരിതപൂർ�മാ�ു�ു.
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 േകാളനിവൽ�രണം- െകാേളാണിയൽ ശ�ികൾ മ�� രാജ��ള�െട ഭൂ�പേദശ�ൾ

ൈകവശെ�ടു�ുകയും, തേ�ശീയരായ ജനതെയ വിവിധ തര�ിൽ ചൂഷണ�ിന്

വിേധയരാ�ുകയും െച���ു.

 വംശീയത- വംശീയ ആ�കമണ�ള�ം, വംശീയ വിേവചനവും േലാക�ിെ� പല

ഭാഗ�ളിലും നിലനിൽ�ു�ു. അേമരി�യിെല നീേ�ഗാ അടിമ�വും, ജർ�നിയിെല
ജൂതകൂ�െ�ാലയും, ദ�ിണാ�ഫി�യിെല വർണ വിേവചനവും

ഇതിനുദാഹരണ�ളാണ്.

 വർഗീയത- ഒരു സമുദായം മെ�ാരു സമുദായ�ിെ� േമൽ ആധിപത�ം �ാപി�ാൻ

�ശമി�ു�താണ് വർഗീയതയ്�് കാരണമാകു�ത്. മി� രാജ��ളിലും ന��നപ� മത

വിഭാഗ�ൾവിവിധതരം വിേവചന�ൾ�ും ഹിംസ�ും ഇരയാകാറു�്.

2.സമാധാന�ാപന�ിനു� െവ��വിളികൾഎെ��ാം?

 പല രാഷ്�ട�ള�ം അവരുെട പരമാധികാരം ഉയർ�ി�ിടി�ുകയും, മ�� രാഷ്�ട�ള�െട
ആഭ��രകാര��ളിൽ ഇടെപടുകയും െച���ു.

 �പാേദശികൈസനികസഖ��ള�ം, മ�� രാജ��ള�െട േമലു�ആ�കമണവും

 ആധുനികആയുധ�ള�ം,സാേ�തിക വിദ�യുമുപേയാഗി��� ഭീകരവാദം

 േലാക�ിെല വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ നട�ു�വംശഹത�കൾ

അ��ായം 20 വികസനം

1.വികസന�ിെ�സ�ുചിതവും വിശാലവുമായഅർ�തല�െള�ുറി�് വിവരി�ുക.

സാ��ികവളർ�യുെട നിര�്, �പതിശീർഷ വരുമാന�ിെ� ഉയർ�, മുൻകൂ�ി നി�യി�
ല���േളാ പ�തികേളാ പൂർ�ിയാ�ുക എ�ിവെയ�ാമാണ് വികസന�ിനെ�

സ�ുചിത അർ��ിൽ വരു�ത്. വികസന�ിനെ� വിശാലമായ അർ��ിൽ

സാമൂഹ� പുേരാഗതി, േ�മം, ജന�ള�െട ജീവിത ഗുണനിലവാര�ിലു� ഉയർ�

എ�ിവെയ�ാം പരിഗണി�െ�ടു�ു.

2.വികസന�ിനെ�സാമൂഹ�െ�ലവ് എെ��ാം?

വികസനം മനുഷ�െ� സാമൂഹികജീവിത�ിലു�ാകു� �പത�ാഘാത�ളാണ്

സാമൂഹ�െ�ലവ.് വൻകിട വ�വസായശാലകൾ, ഡാമുകൾ, േദശീയപാതകൾ എ�ിവയുെട
നിർ�ാണം നിരവധി സാമൂഹ� �പത�ാഘാത�ൾ�് വഴിെതളി�ു�ു. ഇവ താെഴ

വിവരി�ു�ു.

 കുടിെയാഴി�ി�ലിെ� ഫലമായി പലരുെടയും ജീവിതമാർ�ം നഷ്ടെ�ടുകയും, ദാരി�ദ�ം
വർ�ി�ുകയും െച���ു.
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 കുടിെയാഴി�ി�െ�� ജനതയുെട പര�രാഗതൈവദഗ്ധ��ൾനഷ്ടെ�ടു�ു.

 കുടിെയാഴി�ി�െ�� ജന�ൾ േചരി �പേദശ�ളിൽ ജീവിേ��

സാഹചര�മു�ാകു�ു.

 കുടിെയാഴി�ി�െ�� �പേദശെ�ജന�ള�െട സംസ്കാരം ഇ�ാതാകു�ു.

3.വികസന�ിെ� പാരി�ിതിക െചലവിെന�ുറി�് വിവരി�ുക.

വികസന�ിെ� ഫലമായു� പാരി�ിതിക �പശ്ന�ൾ മുഴുവൻ ജനതേയയുമാണ്

ബാധി�ു�ത്.ഇത് താെഴ വിവരി�ു�ു.

 വായു മലിനീകരണവും,ജലമലിനീകരണവും

 ഓേസാൺ േശാഷണം

 ഓേസാൺ േശാഷണ�ിെ�ഫലമായു�ആേഗാളതാപനം.

 രാസവള�ള�െടയും,കീടനാശിനികള�െടയും ഉപേയാഗഫലമായു� മ�് മലിനീകരണം.

 പുനർനിർ�ി�ാനാവാ� ഊർ� േ�സാത��കള�െട അമിതമായ ഉപേയാഗം ഈ

േ�സാത��കൾഇ�ാതാകു�തിന് വഴിെതളി�ും.

 വനനശീകരണം വിറകിനും, മരു�ിനും, ആഹാര�ിനും വനെ�ആ�ശയി�ു�വെര

േദാഷകരമായി ബാധി�ു�ു.

 ഭൂഗർഭ ജലനിര�് താഴു�ു.


