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അദ്ധയായം : 1
ഭരണഘടന: എന്തുസകാണ്ട്? എങ്ങസന?
ജ ്റീവ് ത്തചാദ്യങ്ങൾ:ഒബ്ക
1. ഭരണഘടന നിർമ്മാണ െമിതിയുസട അധ്യക്ഷൻ?
ത്ത
ാ. രാത്തേന്ദ്ര ന്ദ്പൊദ്്
2. ഭരണഘടനാ ന്ദ്
ാഫ്്റിംഗ് കമ്മിറിയുസട അധ്യക്ഷൻ?
ക
ബി. ആർ അംത്തബദ്ർ
3. ഭരണ ഘടന നിർമ്മാണ െഭയിൽ െക്ഷയന്ദ്പത്തമയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആര്?

േവഹർ ൊൽ സനഹ്്റു
4. ഭരണഘടന രൂപീകൃതമായത് എന്ന്?
1949 നവംബർ 26
5. ഭരണഘടന നിെവിൽ വന്നത് എന്നായിരുന്നു?
1950 േനുവരി 26

ഭരണഘടനയുസട ചുമതെകൾ

Important

ഏത്തകാപനവും ഉറപ്പും നൽകുന്നു.
തീരുമാനസമടുക്കാനുള്ള അധ്ികാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
ഗവൺസമന്റിന്സറ അധ്ികാരങ്ങൾക്ക് പരിധ്ി നിശ്ചയിക്കുന്നു.
്
ഒരു െമൂഹേിന്സറ െക്ഷയങ്ങളും അഭിൊഷങ്ങളും
ഉയർേിപിടിക്കുന്നു.
ഒരു േനതക്ക് മൗെിക വയക്തിതവം നൽകുന്നു.

Important

ഇന്തയൻ ഭരണഘടന കടസമടുേ വയവസ്ഥകൾ
രാേയം

വയവസ്ഥകൾ

ന്ദ്ബിട്ടീഷ് ഭരണഘടന

•
•
•
•

നിയമ വാഴ്ച
ത്തകവെ ഭൂരിപക്ഷ െന്ദ്രദ്ായം - FPTP
പാർെസമന്ററി ഗവൺസമന്റ്
പ ക്കർ പദ്വിയും അധ്ികാരങ്ങളും
സ്ീ

ന്ദ്ഫ്ഞ്ച് ഭരണഘടന

•

െവാതന്ദ്ന്തയം, െമതവം, ൊത്തഹാദ്രയം

അത്തമരിക്ക

•
•
•

മൗെികാവകാശം
ഭരണഘടനാ പുനരവത്തൊകനം
െവാതന്ദ്ന്ത നീതിനയായ െംവിധ്ാനം

അയർെണ്ട്

•

നിർത്തദ്ശക തതവങ്ങൾ

•

അർദ്ധ സഫ്

•

കൺകറണ്ട് െിസ്റ്റ്

കാന
ഓെ്ത്തന്ദ്
് ടെിയ

റൽ െംവിധ്ാനം

അദ്ധയായം : 2

PART III

മൗെികാവകാശങ്ങൾ

Art – 12-34

Important

ഇന്തയൻ ഭരണഘടന ആറ് മൗെികാവകാശങ്ങൾ വയവെ്്ഥ സചയ്യുന്നു

െമതവേിനുള്ള അവകാശം – Article 14 to 18
െവാതന്ദ്ന്തയേിനുള്ള അവകാശം - Article 19 to 22
SIX
CATEGORIES

ചൂഷണേിസനതിസരയുള്ള അവകാശം - Article 23 & 24
മതെവാതന്ദ്ന്തയേിനുള്ള അവകാശം - Article 25 to 28
ക രികവും വിദ്യാഭയാെ പരവുമായ
ൊംസ്ാ
അവകാശങ്ങൾ

- Article 29 & 30

ഭരണഘടനാ ന്ദ്പതിവിധ്ികൾക്കുള്ള അവകാശം - Article 32
െംൊര െവാതന്ദ്ന്തയവും
ആവിഷ്കാര െവാതന്ദ്ന്തയവും
െത്തമ്മളന െവാതന്ദ്ന്തയം
െംഘടനാ െവാതന്ദ്ന്തയം
െഞ്ചാര െവാതന്ദ്ന്തയം
താമെ െവാതന്ദ്ന്തയം
സതാഴിൽ െവാതന്ദ്ന്തയം

ആർട്ടിക്കിൾ 19

•

മൗെികാവകാശങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ അവകാശം?
െവേവകാശം

•

െവേവകാശം മൗെികാവകാശമാല്ലാതാക്കിയ ഭരണഘടനാ ത്തഭദ്ഗതി?

•

44
െുന്ദ്പ ീം ത്തകാടതിയുസട റിട്ട് അധ്ികാരം

Article 32
•

ഹഹത്തകാടതികളുസട റിട്ട് അധ്ികാരം

െവേവകാശം
നിയമപരമായ അവകാശം

Article 300A

Article 226
•

മൗെിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ത്തചർക്കസപ്പട്ട ത്തഭദ്ഗതി?
42
ന്ദ്പധ്ാനസപ്പട്ട മൗെികാവകാശങ്ങളും വകുപ്പുകളും

Article 16
Article 17
Article 21A
Article 24

അവെര െമതവം
അയിേ നിർമ്മാർജ്ജനം
ൌേനയ വിദ്യാഭയാെം
ബാെത്തവെ നിത്തരാധ്നം

റിട്ടുകൾ
ത്തഹബിയെ് ത്തകാർപെ്
മാൻ

മെ്

അനയായമായ തടങ്കെിൽ നിന്നും ത്തമാചിപ്പിക്കാൻ
ഉത്തദ്യാഗസ്ഥരുസട ചുമതെ നിർവഹിക്കാൻ

സെർഷിത്തയാററി

ത്തകെ് ത്തമൽത്തക്കാടതിയിത്തെക്ക് ഹകമാറാൻ

സന്ദ്പാഹിബിഷൻ

ത്തകെ് അധ്ികാര പരിധ്ിക്കപ്പുറം ത്തപായാൽ

ത്തകവാ വാറത്തണ്ടാ

നിയമവിരുദ്ധമായി പദ്വി വഹിക്കുന്നതിസനതിസര

അദ്ധയായം : 3
തിരസെടുപ്പും ന്ദ്പാതിനിധ്യവും

ആദ്യസേ

ഇസപ്പാഴസേ മുഖ്യ

സതരസെടുപ്പ്

സതരസെടുപ്പ്

കമീഷനുമായി

കമ്മീഷണർ?

ബന്ധസപ്പട്ട വകുപ്പ്?
Article 324

സതരസെടുപ്പ്
കമ്മീഷൻ?
െുകുമാർ സെൻ

െുശീൽ ചന്ദ്ര

•

സതസരസെടുപ്പ് കമ്മീഷന്സറ അധ്ികാരങ്ങൾ
പ
െുതാരയവും നിക്ഷ്ക്ഷ
വുമായ സതരസെടുപ്പ്.
Important
ത്തവാട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക.
എംപിമാർ എംഎൽഎ മാർ എന്നിവരുസട സതരസെടുപ്പ്.
രാഷ്ന്ദ്ടപതി, ഉപരാഷ്ന്ദ്ടപതി സതരസെടുപ്പ് നടേൽ.
പാർട്ടികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകൽ
* ചിഹ്നം അനുവദ്ിക്കൽ
സപരുമാറചട്ടം പുറേിറക്കൽ.
സതരസെടുപ്പ് തർക്കം പരിഹരിക്കൽ * സതരസെടുപ്പ് സചെവ്്
നിയന്ദ്ന്തിക്കൽ
സതരസെടുപ്പ് തീയതി തീരുമാനിക്കൽ.
സതരസെടുപ്പ് നടോൻ ഉത്തദ്യാഗസ്ഥസര നിയമിക്കൽ.
അത്തയാഗയത വിഷയേിൽ ശിപാർശ നൽകൽ.
ഫ്െം ന്ദ്പഖ്യാപിക്കൽ.
* ത്തവാട്ടിങ് സമഷീൻ െൂക്ഷിക്കൽ.
തിരസെടുപ്പ് പരിഷ്്കാരം
Important
ആനുപാതിക ന്ദ്പാതിനിധ്യം ഏർസപ്പടുേുക.
െ്ന്ദ്തീ െംവരണം.
* േനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ന്ദ്ടീയ വിദ്യാഭയാെം നൽകുക.
പണേിന്സറ പങ്ക് നിയന്ദ്ന്തിക്കുക.
കുറവാളികസള മത്സരിപ്പിക്കരുത്.
ോതിയുസടയും മതേിന്സറയും ത്തപരിൽ ന്ദ്പചാരണം വിെക്കുക.
െവതന്ദ്ന്ത സ്ഥാനാർഥികൾ പാടില്ല.
തിരസെടുപ്പ് സചെവ്്കമ്മീഷൻ വഹിക്കുക.
ത്തവാട്ടിങ് നിർബന്ധമാക്കുക.
* സതരസെടുപ്പ് െമയേ് രാഷ്ന്ദ്ടപതി
ഭരണം.
ബഹു അംഗതവ നിത്തയാേക മണ്ഡെങ്ങളാക്കുക

•

ത്തവാട്ടർ പട്ടിക ബത്തയാ സമന്ദ്ടിക് വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Important

ത്തകവെ ഭൂരിപക്ഷ െന്ദ്രദ്ായം

ആനുപാതിക ന്ദ്പാതിനിധ്യം

ത്തവാട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക്

ത്തവാട്ട് പാർട്ടിക്ക്

ഒരു െമയം ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് വിേയം

ഒരു െമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ
സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വിേയം

േയിക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷ ത്തവാട്ട് ത്തവണ്ട

േയിക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷ ത്തവാട്ട് ത്തവണം

ത്തവാട്ടും െീറും തമ്മിൽ അനുപാതമില്ല

ത്തവാട്ടും െീറും ആനുപാതികമാണ്

ഇന്തയ ന്ദ്ബിട്ടൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ

സ

ന്മാർക്ക് ഇന്ദ്ൊത്തയൽ
എന്നിവിടങ്ങളിൽ

അദ്ധയായം : 4
Important

GOVERNMENT
EXECUTIVE

LEGISLATURE

ന്ദ്പെി

UNION EXECUTIVE
ന്ദ്പെി
ണ്ട്
+
ഹവെ് ന്ദ്പെി
ണ്ട്
+
മന്ദ്ന്തി െഭ

•
•
•
•
•

ന്ദ്പെി

ണ്ട്

രാഷ്ന്ദ്ട തെവൻ.
എക്സികയൂട്ടീവ് തെവൻ.
സതരസെടുക്കുന്നത് ഇെക്ടറൽ ത്തകാത്തളേ്.
അഞ്ചു വർഷം കാൊവധ്ി.
പുറോക്കുന്നത് ഇരീച്ചുസമന്റ്
നടപടിയിെൂസട.

ണ്ട് - അധ്ികാരങ്ങൾ

▪

ഭരണപരമായ അധ്ികാരം
എക്ിസ കയൂട്ടീവ് അധ്ികാരം

▪

നിയമ നിർമ്മാണ അധ്ികാരം

▪

നീതിനയായ അധ്ികാരം

▪

ൊരേിക അധ്ികാരം

▪

അടിയന്തിര അധ്ികാരം

▪

ഹെനിക അധ്ികാരം

▪

JUDICIARY

Important

വിത്തവചനാധ്ികാരങ്ങൾ
•

മന്ദ്ന്തിെഭാ തീരുമാനം പുനഃപരിത്തശാധ്നക്കായി മടക്കുക.

•

ബില്ലിന് അനുമതി നൽകാസത മടക്കുക.

•

ബില്ലിന് അനുമതി കാെതാമെം വരുേുക - ത്തപാക്കറ് വീത്തറാ.

•

പാർെസമന്റീൽ ഒരു കക്ഷിക്കും വയക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാേ
അവെരേിൽ ന്ദ്പധ്ാനമന്ദ്ന്തിയുസട നിയമനം.
രാേയെഭയുസട എക്സ് ഓഫ്ീത്തഷയാ സചയർമാൻ
ഉപരാഷ്ന്ദ്ടപതി

ന്ദ്പധ്ാനമന്ദ്ന്തി

ന്ദ്പെി ണ്ട് ആണ്
ന്ദ്പധ്ാനമന്ദ്ന്തിസയയും മന്ദ്ന്തിമാത്തരയും
നിയമിക്കുന്നത്.

ന്ദ്പധ്ാനമന്ദ്ന്തി - അധ്ികാരങ്ങൾ
•
•
•
•
•
•
•

മന്ദ്ന്തിെഭയുസട തെവൻ.
മന്ദ്ന്തിമാരുസട എണ്ണം തീരുമാനിക്കുന്നത്.
വകുപ്പുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
Important
ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയുസട ത്തനതാവ്.
നിതി ആത്തയാഗിന്സറ സചയർമാൻ.
െർക്കാർ നയം തീരുമാനിക്കൽ
രാഷ്ന്ദ്ടപതിയും മന്ദ്ന്തിെഭയും തമ്മിെുള്ള െിങ്ക്.

Important

െർവീെുകൾ
ത്തകന്ദ്ര െർവീെ്

െംസ്ഥാന െർവീെ്

അഖ്ിത്തെന്തയാ െർവീെ്

ഇന്തയൻ തപാൽ
െർവീെ്

പ നികുതി
വില്ന

ഇന്തയൻ ത്തപാെീെ്
െർവീെ്

സറയിൽത്തവ

ആത്തരാഗയ ത്തെവനങ്ങൾ

ഇന്തയൻ ഭരണ
െർവീെ്

അദ്ധയായം : 5
UNION LEGISLATURE
രാേയ െഭ

ത്തൊക് െഭ

ന്ദ്പെി

ണ്ട്

രാേയ െഭ

ത്തൊക് െഭ

സ്ഥിരം െഭ

5 വർഷം കാൊവധ്ി

െംസ്ഥാനസേ MLA മാർ
സതരസെടുക്കുന്നു

േനങ്ങൾ
സതരസെടുക്കുന്നു

അംഗേിന് 6 വർഷം കാൊവധ്ി

രാഷ്ന്ദ്ടപതിക്ക്്പിരിച്ചു വിടാം

ആസക 250 അംഗങ്ങൾ

545 അംഗങ്ങൾ

12 ത്തപസര രാഷ്ന്ദ്ടപതി
നാമനിർത്തദ്ശം സചയ്യുന്നു

2 ത്തപസര നാമനിർത്തദ്ശം സചയ്യുന്നു

അധ്ികാരങ്ങൾ
രാേയ െഭ

ത്തൊക് െഭ

നിയമ നിർമ്മാണം

നിയമ നിർമ്മാണം

എക്സികയൂട്ടീവിസന നിയന്ദ്ന്തിക്കുന്നു

എക്സികയൂട്ടീവിസന നിയന്ദ്ന്തിക്കുന്നു

രാഷ്ന്ദ്ടപതി, ഉപരാഷ്ന്ദ്ടപതി
സതരസെടുപ്പിൽ പങ്കാളി

രാഷ്ന്ദ്ടപതി, ഉപരാഷ്ന്ദ്ടപതി
സതരസെടുപ്പിൽ പങ്കാളി

ഭരണഘടന ത്തഭദ്ഗതി

ഭരണഘടന ത്തഭദ്ഗതി

ഇരീച്ചുസമന്റ്

ഇരീച്ചുസമന്റ്
അവിശവാെന്ദ്പത്തമയം
ധ്നബില്ല്

ത്തൊകെഭയിസെ ഭൂരിപക്ഷ ന്ദ്പകാരമാണ് െർക്കാർ രൂപീകരിക്കസപ്പടുന്നത്.

എക്ിസ കയൂട്ടീവിസന പാർെിസമന്റ് നിയന്ദ്ന്തിക്കൽ
•
•
•
•

പരയാത്തൊചനകളും ചർച്ചകളും
നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകത്തയാ തള്ളുകത്തയാ സചയ്യൽ
ധ്നകാരയ നിയന്ദ്ന്തണം
ആവിശവാെന്ദ്പത്തമയം
Important

Important

BILL

LAW

നിയമ നിർമ്മാണം - നടപടി ന്ദ്കമങ്ങൾ
ഒന്നാം വായന

അവതരണം

രണ്ടാം വായന

ബില്ലിന്സറ അടിസ്ഥാന തതവം

കമ്മിറി ഘട്ടം

വിശദ്മായി പരിത്തശാധ്ിക്കുന്നു

റിത്തപ്പാർട്ട്്ഘട്ടം

ആഴേിൽ ചർച്ച –
ബില്ലിൽ വെിയ മാറം

മൂന്നാം വായന

അവൊനഘട്ടം
ബില്ല് ത്തവാട്ടിനിടുന്നു

മത്തറ െഭയിെും ഇത്തത നടപടികൾ,
ആവശയസമങ്കിൽ െംയുക്ത െത്തമ്മളനം
രാഷ്ന്ദ്ടപതിയുസട അംഗീകാരം

അദ്ധയായം : 6

JUDICIARY
റിട്ടധ്ിക്കാരം
െുന്ദ്പ ീം ത്തകാടതി – Art 32

േൂ

ഹഹത്തകാടതി – Art 226

പ
ിഷയറിയുസട നിക്ഷ്ക്ഷ
ത ഉറപ്പ് വരുേുന്നതിന് െവീകരിച്ച
മുൻകരുതെുകൾ

നിയമന രീതി
▪ ന്ദ്പെി ണ്ടാണ് േഡ്ിജ മാസര നിയമിക്കുന്നത്.
Important
നിശ്ചിത കാൊവധ്ി
▪ വിരമിക്കൽ ന്ദ്പായം 65 ആണ്.
ൊരേിക െുരക്ഷിതതവം
▪ േഡ്ിജ മാരുസട ശരളവും ആനുകൂെയങ്ങളും െഞ്ചിത
നിധ്ിയിൽ ചാർജ്ജ് സചയ്തിട്ടുണ്ട്.
വയക്തിപരമായ വിമർശനങ്ങൾ പാടില്ല
▪ ത്തകാടതിയെക്ഷയ നടപടി െവീകരിക്കും.
പദ്വിയുസട െുരക്ഷിതതവം
▪ ഇരീച്ച്സമന്റ് നടപടിയിെൂസട അല്ലാസത പുറോക്കാൻ
ൊധ്ിക്കില്ല.
വിരമിക്കൽ ത്തശഷം ന്ദ്പാക്ീട െ് അനുവദ്ിക്കില്ല
▪ വിരമിച്ചതിന് ത്തശഷം അഭിഭാഷകരായി ന്ദ്പാക്ീട െ്
അനുവദ്ിക്കില്ല.

STRUCTURE OF JUDICIAL SYSTEM IN INDIA

Supreme Court
High Courts
District and
Sessions Courts
Subordinate Courts

Important

െുന്ദ്പ ീം ത്തകാടതിയുസട അധ്ികാര പരിധ്ി

തനത് അധ്ികാരം

•
•
•

അപ്പീൽ അധ്ികാരം

ഉപത്തദ്ശാധ്ികാരം

റിട്ടധ്ികാരം

ത്തരഖ്ാത്തകാടതി

സഫ്
റൽ തർക്കങ്ങൾ.
രാഷ്ന്ദ്ടപത, ഉപരാഷ്ന്ദ്ടപതി എന്നിവരുസട
സതരസെടുപ്പ് തർക്കങ്ങൾ.
Art്32്ന്ദ്പകാരം മൗെികാവകാശങ്ങൾ
നടപ്പിൊക്കൽ.

•
•

കീഴ്ത്തകാടതികളിൽ നിന്നുള്ള െിവിൽ,
ന്ദ്കിമിനൽ, ഭരണഘടന അപ്പീെുകൾ.

•

രാഷ്ന്ദ്ടപതി ആവശയസപ്പടുന്ന
വിഷയങ്ങളിൽ ഉപത്തദ്ശം നൽകൽ.

•
•

Art്32്ന്ദ്പകാരം.
ഹഹത്തകാടതികളിൽ നിന്നുള്ള അപ്പീൽ.

•

െുന്ദ്പ ീം ത്തകാടതി വിധ്ികൾ നിയമപരവും
ഭരണഘടന പരവുമായി ന്ദ്പാധ്ാനയമുണ്ട്.
െുന്ദ്പ ീം ത്തകാടതി ഒരു
ത്തരഖ്ാത്തകാടതിയാണ്.

അദ്ധയായം : 7

FEDERALISM
ഇന്തയൻ സഫ്

റൽ െംവിധ്ാനം്-്സഫ്
▪

ഇരട്ട െർക്കാർ

▪

അധ്ികാര വിഭേനം

▪

െിഖ്ിത ഭരണഘടന

▪

സഫ്

റൽ ത്തകാടതി

ത്തറഷന്സറ െവിത്തശഷതകൾ

ഇന്തയൻ സഫ്

റഷൻ

‘അർദ്ധ സഫ്

റഷൻ’

കത്തന

യൂണിററി െവിത്തശഷതകൾ

ിയൻ ത്തമാ

•

ഏക ഭരണഘടന.

•

ഏക പൗരതവം.

•

പുതിയ െംസ്ഥാന രൂപീകരണം.

•

െംസ്ഥാനങ്ങളുസട ത്തപര്, അതിർേി എന്നിവ മാറൽ.

•

ഗവർണർ.

•

അടിയന്തരാവസ്ഥ.

•

ത്തകന്ദ്രേിന് അനുകൂെമായ അധ്ികാര വിഭേനം.

•

ത്തകന്ദ്രേിന് അനുകൂെമായ ൊരേിക ത്തന്ദ്ൊതെുകൾ.

•

ഭരണഘടനയിൽ ‘യൂണിയൻ ഓഫ്് ത്തസ്റ്ററ്’ എന്ന ന്ദ്പത്തയാഗം.

ൽ

Important

െിസ്റ്റുകൾ
യൂണിയൻ െിസ്റ്റ്
ത്തസ്റ്ററ് െിസ്റ്റ്
കൺകറണ്ട് െിസ്റ്റ്
അവശിഷ്ടാധ്ിക്കാരം

ത്തകന്ദ്രേിന് പൂർണ്ണമായ അധ്ികാരം
െംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ അധ്ികാരം
ത്തകന്ദ്രേിനും െംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അധ്ികാരം
ത്തകന്ദ്രേിന് അധ്ികാരം

അവശിഷ്ടാധ്ികാരം: ഹെബർ നിയമങ്ങൾ
Important

യൂണിയൻ െിസ്റ്റ്

ത്തസ്റ്ററ് െിസ്റ്റ്

കൺകറണ്ട് െിസ്റ്റ്

വിത്തദ്ശകാരയം

സപാെീെ്

ന്ദ്കിമിനൽ്നിയമങ്ങൾ

പൗരതവം

സപാതുേനാത്തരാഗയം

വിദ്യാഭയാെം

ആണത്തവാർജ്ജം

തത്തേശ്ഭരണം

ത്തഫ്ാറസ്റ്റ്

അദ്ധയായം : 8
തത്തേശ െവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ

73
Amendment
ഭരണഘടനാ ത്തഭദ്ഗതിയുസട െവിത്തശഷതകൾ
•

ന്ദ്തിതെ പഞ്ചായേ്്െംവിധ്ാനം.

•

ന്ദ്ഗാമെഭ

•

മൂന്ന് തെേിത്തെക്കും ത്തനരിട്ടുള്ള സതരസെടുപ്പ്.

•

പഞ്ചായേ്്െമിതിയുസട കാൊവധ്ി 5 വർഷം.

•

50% െീറുകൾ െ്ന്ദ്തീകൾക്ക് െംവരണം.
SC/ST വിഭാഗങ്ങൾക്ക് െീറുകൾ െംവരണം.
29 വിഷയങ്ങൾ പഞ്ചായേുകൾക്ക് ഹകമാറം സചയ്തു.
െംസ്ഥാന സതരസെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിെവിൽ വന്നു.
െംസ്ഥാന ധ്നകാരയ കമ്മീഷൻ നിെവിൽ വന്നു.

•
•
•
•

Important

ന്ദ്തിതെ പഞ്ചായേ്്ഘടന

േില്ലാ പഞ്ചായേ്
ത്തലാക്ക് പഞ്ചായേ്
ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായേ്

ന്ദ്തിതെ പഞ്ചായേ്്ഘടന
ശിപാർശ സചയ്തത്
ബൽവന്ത്്റായ് ത്തമേ കമ്മിറി

പഞ്ചായേുകൾക്ക് ഭരണഘടന
പദ്വി ശുപാർശ സചയ്തത്
പി സക തുംഗൻ കമ്മിറി

Important

അദ്ധയായം : 9
ഭരണഘടന ഒരു െേീവ ന്ദ്പമാണസമന്ന നിെയിൽ

ഭരണഘടനാ ത്തഭദ്ഗതിസയക്കുറിച്ച്
ന്ദ്പതിപാദ്ിക്കുന്ന വകുപ്പ്്–്Art 368

3

വിധ്േിൊണ്

Important

ഭരണഘടന ത്തഭദ്ഗതി സചയ്യുന്നത്
•
•
•

ത്തകവെ ഭൂരിപക്ഷം.
ന്ദ്പത്തതയക ഭൂരിപക്ഷം.
ന്ദ്പത്തതയക ഭൂരിപക്ഷവും പകുതി െംസ്ഥാനങ്ങളുസട അംഗീകാരവും.

ഭരണഘടനയുസട അടിസ്ഥാന ഘടനസയന്ന ആശയം ഉടസെടുേ
െുന്ദ്പ ീം ത്തകാടതി വിധ്ിനയായം
ത്തകശാവാനര ഭാരതി ത്തകെ്

അദ്ധയായം : 10
ഇന്തയൻ ഭരണഘടനയുസട തതവശാെ്ന്ദ്തം

ഇന്തയൻ ഭരണഘടനയുസട പരിമിതികൾ

•

ഇന്തയൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ത്തകന്ദ്രീകൃത ആശയമുണ്ട്.

•

െിംഗനീതി ത്തപാെുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഗണന
െഭിച്ചില്ല.

•

ൊമൂഹിക - ൊരേിക അവകാശങ്ങസള മൗെിക
അവകാശങ്ങളാക്കാസത, ഉറപ്പില്ലാേ നിർത്തദ്ശക
തതവങ്ങളിൽ ഉൾസപ്പടുേുകയാണ് സചയ്തത്.

Important

ഇന്തയൻ ഭരണഘടനസയ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ

•

ഒതുക്കമില്ലാേത്.

•

ന്ദ്പാതിനിധ്യമില്ലാേത്.

•

പാശ്ചാതയ ഇറക്കുമതി.

•

ഇന്തയൻ ൊഹചരയേിന് ത്തയാേികാേത്.

അദ്ധയായം : 11
രാഷ്ന്ദ്ടീയ െിദ്ധാന്തേിന് ഒരു ആമുഖ്ം

രാഷ്ന്ദ്ടതന്ദ്ന്തേിന്സറ പിതാവ് - അരിത്തസ്റ്റാട്ടിൽ
Book:്ഹിര് െവരാേ്്–്ഗാന്ധിേി

Important

“രാഷ്ന്ദ്ടീയം നസമ്മ പാര്
ചുറിയിരിക്കുന്നത് ത്തപാസെ
ചുറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിത്തനാട്
മല്ലടിക്കുകയല്ലാസത മറു
ത്തപാംവഴികളില്ല”

ഇതാരുസട നിരീക്ഷണമാണ്??
ഗാന്ധിേി

രാഷ്ന്ദ്ടതന്ദ്ന്ത പഠനേിന്സറ ന്ദ്പാധ്ാനയം

Important

•

ഇഷ്ടമുള്ള സതാഴിൽ സതരസെടുക്കാൻ.

•

പൗരത്തബാധ്ം വളരാൻ.

•

രാഷ്ന്ദ്ടീയ കാരയങ്ങൾ മനസ്സിൊക്കാൻ.

•

രാഷ്ന്ദ്ടീയ െങ്കൽപങ്ങസള കുറിച്ച് മനസ്സിൊക്കാൻ.

•

രാഷ്ന്ദ്ടം ഗവൺസമണ്ട് എന്നിവസയ കുറിച്ച് മനസ്സിൊക്കാൻ.

•

അന്താരാഷ്ന്ദ്ട െംഘടനകസള കുറിച്ച് മനസ്സിൊക്കാൻ.

•

െവാതന്ദ്ന്തയം, െമതവം, നീതി തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങസള
കുറിച്ച് മനസ്സിൊക്കാൻ.

•

േനാധ്ിപതയം, ത്തൊഷയെിെം, കമ്മയൂണിെം തുടങ്ങിയ

•

രാഷ്ന്ദ്ടീയ ന്ദ്പതയയശാെ്ന്ദ്തങ്ങസള കുറിച്ച് മനസ്സിൊക്കാൻ.
വയതയസ് ത ഭരണഘടനകസള കുറിച്ച് മനെിൊക്കാൻ.

അദ്ധയായം : 12
Important

െവാതന്ദ്ന്തയം

(Harm Principle) ഹാനി തതവം – JS MILL
െവെംബന്ധിയായ
ന്ദ്പവൃേി
(Self regarding Actions)

വയക്തിസയ മാന്ദ്തം
ബാധ്ിക്കുന്നത്

അപര െംബന്ധിയായ
ന്ദ്പവൃേി
(Other regarding Actions)

മറുള്ളവസര
ബാധ്ിക്കുന്നത്

ബാഹയ നിയന്ദ്ന്തണം
പാടില്ല
െവാതന്ദ്ന്തയം
നിയന്ദ്ന്തണങ്ങൾക്ക്
വിത്തധ്യമാണ്

NEGATIVE LIBERTY

POSITIVE LIBERTY

യാസതാരു നിയന്ദ്ന്തണവും
ഇല്ലാേ െവാതന്ദ്ന്തയം

നിയന്ദ്ന്തണങ്ങൾക്ക്
വിത്തധ്യമായി മാന്ദ്തം
െവാതന്ദ്ന്തയം
അനുവദ്ിക്കുന്നു

Important

BOOKS AND AUTHORS
Long Walk to Freedom

Nelson Mandela

Freedom from Fear

Aung San Suki

On Liberty

J S Mill

Ramayana Retold

Aubrey Manon

The satanic verses

Salman Rushdie

Water

Deepa Mehtha

Unto this Last

John Ruskin

Hind Swaraj

Mahatma Gandhiji

Politics

Aristotle

Republic

Plato

The prince

Machiavelly

അദ്ധയായം : 13
െമതവം
െമതവേിന്സറ മൂന്ന് മാനങ്ങൾ
Three Dimensions of Equality

•

രാഷ്ന്ദ്ടീയ െമതവം

•

ൊരേിക െമതവം

•

ൊമൂഹിക െമതവം

Important

Important

െമതവം എങ്ങസന ഹകവരിക്കാം??

ഔപചാരിക െമതവം
നിയമന്ദ്പകാരവും
ഭരണഘടനാ
ന്ദ്പകാരവും
ഉദ്ാഹരണം
അയിേ
നിർമ്മാർജ്ജനം,
െ്ന്ദ്തീധ്ന നിത്തരാധ്ന
നിയമം

വയതയസ് ത
പരിഗണനയിെൂസട
യുള്ള െമതവം

അനുകൂൊത്മക
നടപടികൾ

ഉദ്ാഹരണം

ഉദ്ാഹരണം

അംഗപരിമിതർക്ക്
വാഹനം,

െ്ത്തക്കാളർഷിപ്പ്

വാർദ്ധകയ കാെ
സപൻഷൻ

ത്തഹാസ്റ്റൽ

അദ്ധയായം : 14
ൊമൂഹയ നീതി

നീതിയുസട മൂന്ന് തതവങ്ങൾ

തുെയത്തരാട്

ആനുപാതിക നീതി

തുെയ പരിഗണന

െമൂഹേിസെ
എല്ലാവസരയും തുെയരായി
പരിഗണിക്കുക എന്നതാണ്
ഈ തതവേിന്സറ
അടിസ്ഥാനം.

തുെയർക്ക് തുെയവും
തുെയരല്ലാേവർക്ക്
തുെയമല്ലാേതുമായ പങ്ക്
നൽകസപ്പടുക എന്നതാണ്
ആനുപാതിക നീതി െങ്കൽപം.

ആശയം:്േർമി സബന്താം

ആശയം: അരിത്തസ്റ്റാട്ടിൽ

ന്ദ്പത്തതക ആവശയങ്ങസള അംഗീകരിക്കൽ
ശാരീരിക അവശതകൾ, ന്ദ്പായം, ആത്തരാഗയ പരിരക്ഷ, പിത്തന്നാക്കാവസ്ഥ
തുടങ്ങിയ ന്ദ്പത്തതയക ആവശയങ്ങൾ െഭയമാത്തക്കണ്ട ൊഹചരയങ്ങൾ
കൂടി പരിഗണിച്ചു നീതി നടപ്പിൊക്കുക

Important

അജ്ഞതയുസട
മുഖ്പടം
ത്തോൺ റൗൾെ്

അദ്ധയായം : 15
അവകാശങ്ങൾ
Important

രാഷ്ന്ദ്ടീയാവകാശങ്ങൾ
പൗരാവകാശങ്ങൾ

അവകാശങ്ങൾ
ൊരേികാവകാശങ്ങൾ
ക രികാവകാശങ്ങൾ
ൊംസ്ാ

രാഷ്ന്ദ്ടീയാവകാശങ്ങൾ

പൗരാവകാശങ്ങൾ

ത്തവാട്ടവകാശം

അഭിന്ദ്പായ െവാതന്ദ്ന്തയം

മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശം

െഞ്ചാര െവാതന്ദ്ന്തയം

പാർട്ടികൾ രൂപീകരിക്കാൻ

െത്തമ്മളന െവാതന്ദ്ന്തയം

െർക്കാരിസന വിമർശിക്കാൻ

െംഘടനാ െവാതന്ദ്ന്തയം

പരാതിസപടാനുള്ള അവകാശം

മതെവാതന്ദ്ന്തയം

ൊരേിക അവകാശങ്ങൾ

ക രികാവകാശങ്ങൾ
ൊംസ്ാ
വിദ്യാഭയാെേിനുള്ള
അവകാശം
ക രവും
ഭാഷയും െംസ്ാ
െംരക്ഷിക്കാൻ
വിദ്യാഭയാെ സ്ഥാപനങ്ങൾ
രൂപീകരിക്കാൻ

ത്തോെി സചയ്യാൻ
തുെയ ത്തോെിക്ക്
തുെയ ത്തവതനം
വിന്ദ്ശമേിനുള്ള അവകാശം
സതാഴിൽ െംഘടനകൾ
രൂപീകരിക്കാൻ
െുരക്ഷിതതവേിനുള്ള
അവകാശം

ക ണേിനുള്ള
പരിഷ്ര
അവകാശം

Important

അദ്ധയായം : 16
പൗരതവം

ഒരു രാഷ്ന്ദ്ടേിസെ പൂർണ്ണവും തുെയവുമായ
അംഗതവമാണ് പൗരതവം

പൗരതവം ആർജ്ജിക്കുന്നേിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
▪

േന്മം സകാണ്ടുള്ള പൗരതവം.

▪

പാരരരയമായി െഭിക്കുന്നത്.

▪

രേിെ്്ത്തന്ദ്ടഷൻ വഴി െഭിക്കുന്നത്.

▪

തത്തേശീകരണേിെൂസട െഭിക്കുന്ന പൗരതവം.

▪

ഭൂന്ദ്പത്തദ്ശം കൂട്ടിത്തചർക്കുന്നത് വഴി.

Important

െർവന്ദ്തിക പൗരതവം

ആത്തഗാള പൗരതവം

ൊർവ്വന്ദ്തികമായി
എല്ലാവർക്കും പൗരതവം
നൽകുക. പൗരതവം
ഇല്ലാേവരായി ആരും
ഉണ്ടാവരുത്.

േനങ്ങസള ത്തൊകേിന്സറ
പൗരന്മാരായി
കണക്കാക്കുക. ഇസതാരു
ൊങ്കൽപിക ആശയമാണ്.

Important

ഇന്തയൻ പൗരതവ നിയമം: 1955

അദ്ധയായം : 17
ത്തദ്ശീയത
ത്തദ്ശീയതയിത്തെക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

പങ്കുസവക്കസപ്പടുന്ന
വിശവാെങ്ങൾ

ചരിന്ദ്തം
സ്മരണകൾ,
ഐതിഹയങ്ങൾ,
ത്തരഖ്കൾ, െവാതന്ദ്ന്തയ
െമരങ്ങൾ, ചരിന്ദ്ത
വയക്തികൾ.

ഒന്നാസണന്ന
ത്തതാന്നൽ
ൊത്തഹാദ്രയ
ത്തബാധ്ം

ഭൂന്ദ്പത്തദ്ശം

Important

മാതൃരാേയസമന്ന
െങ്കൽപം

Important

വിശുദ്ധ ഭൂമി

പങ്കുസവക്കസപ്പടുന്ന
രാഷ്ന്ദ്ടീയാദ്ർശങ്ങൾ

സപാതുവായ
രാഷ്ടീയ
്
െവതവം

േനാധ്ിപതയം

ത്തദ്ശീയ ദ്ിനങ്ങൾ,
പതാക, ത്തദ്ശീയ
ഗാനം, ഭാഷ, മതം,
കറൻെി

മത്തതതരതവം
ത്തൊഷയെിെം

അദ്ധയായം : 18
മത്തതതരതവം

പാശ്ചാതയ
മത്തതതരതവം

വയതയാെം

ഇന്തയൻ
മത്തതതരതവം

പാശ്ചാതയ മത്തതതരതവം

ഇന്തയൻ മത്തതതരതവം

ഭരണകൂടവും മതവും കർശന അകെം
പാെിക്കുന്നു

പ ം
ഭരണകൂടവും മതവും പരസ്ര
ഇടസപടുന്നു

വയക്തിയും വയക്തി
െവാതന്ദ്ന്തയവുമാണ് ന്ദ്പാധ്ാനം

വയക്തികളുസടയും
മതെമൂഹേിന്സറ
അവകാശങ്ങളും
െംരക്ഷിക്കസപ്പടുന്നു

മതം ഒരു െവകാരയ വിഷയമാണ്.
രാഷ്ന്ദ്ട നയവുമായി അതിനു
ബന്ധമില്ല

രാഷ്ന്ദ്ടനയങ്ങളിൽ മത െവാധ്ീനം
കടന്നു വരുന്നു

നയൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ ന്ദ്പത്തതയകം
പരിഗണിക്കുന്നില്ല

നയൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾക്ക്
പരിഗണന െഭിക്കുന്നു

ക ണസേ രാഷ്ന്ദ്ടം
മതപരിഷ്ര
പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല

ഭരണകൂടേിന്സറ പിന്തുണത്തയാസട
ക ണം നടക്കുന്നു
മതപരിഷ്ര

വിവിധ് മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ
െമതവേിന് ന്ദ്പാധ്ാനയം

ഒത്തര മതേിസെ വിവിധ്
വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിസെ െമതവം

മതസ്ഥാപനങ്ങസള ഭരണകൂടം
ൊരേികമായി െഹായിക്കുന്നില്ല

മതസ്ഥാപനങ്ങസള ഭരണകൂടം
ൊരേികമായി െഹായിക്കുന്നു

Important

അദ്ധയായം : 19
െമാധ്ാനം

Vs

െമാധ്ാനം

ഘടനാപരമായ ഹിംെ

ഘടനാപരമായ ഹിംെയുസട രൂപങ്ങൾ
ോതിവയവസ്ഥ
വർഗ്ഗ ന്ദ്ദ്ുവീകരണം
പുരുഷാധ്ിപതയം
• സപൺ ന്ദ്ഭൂണഹതയ
•

ത്തപാഷകാഹാര കുറവ്

•

ഹശശവ വിവാഹം

•

വിദ്യാഭയാെം നിത്തഷധ്ിക്കുക

•

െ്ന്ദ്തീധ്നം

•

ഹെംഗിക പീ

Important

നം

സകാത്തളാണിയെിെം
വംശീയത

Vs

െമാധ്ാനം

െമകാെിക സവല്ലുവിളികൾ

െമകാെിക സവല്ലുവിളികൾ
ഏകപക്ഷീയ ഹെനിക നടപടികൾ
• അത്തമരിക്കയുസട ഇറാഖ്്, അഫ്്ഘാനിസ്ഥാൻ
്
അധ്ിനിത്തവശം.
ഭീകരവാദ്ം
• 2001സെപ്റംബർ്11 സെ ഭീകരാന്ദ്കമണം.

Important

വംശഹതയ
• ത്തബാസ്ിന യ, റുവാണ്ട എന്നിവിടങ്ങളിസെ വംശഹതയ.

െമാധ്ാനേിന് ത്തവണ്ടി
വാദ്ിച്ചവർ
ഗാന്ധിേി
മാർട്ടിൻ െൂതർ
സനൽെൺ മത്തണ്ടെ

യുദ്ധസേയും ഹിംെത്തയയും
പിന്തുണച്ചവർ
ന്ദ്ഫ്

റിക് നീത്തഷ
ഹിറ്െർ
മുത്തസ്സാളിനി
വിൽന്ദ്ഫ്ത്ത
ാ പാസരത്തറാ

അദ്ധയായം : 20
വികെനം
വികെനേിന്സറ ൊമൂഹയ സചെവ്

Important

•

കുടിസയാഴിപ്പിക്കൽ

•

ഉപേീവന മാർഗ്ഗം നഷ്ടസപ്പടൽ

•

ത്തചരികളുസട ഉത്ഭവം

•

പരരരാഗത സതാഴിൽ ഇല്ലാതാവൽ

•

ക രങ്ങളുസട തകർച്ച
െംസ്ാ

വികെനേിന്സറ പാരിസ്ഥിതിക സചെവ്

Important

•

വായു മെിനീകരണം

•

ആത്തഗാള താപനം

•

ഓത്തൊൺ ത്തശാഷണം

•

മണ്ണ് മെിനീകരണം

•

പക്ഷി മൃഗാദ്ികളും െെയോെങ്ങളും നശിക്കൽ

•

പുതുക്കാനാവാേ വിഭവങ്ങളുസട ത്തശാഷണം

•

വന നശീകരണം

TEAM
MOOTHEDAM

