
 

PREPARED BY PRABHATH JACOB HSST POLITICAL SCIENCE  

GHSS THAZHATHUVADAKARA - KOTTAYAM  

CHAPTER ONE

 ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനാ ശില്പി ?
ANS :- ഡ ാ. ബി ആര് അംഡബദ്കര്

 ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന നിര്മിച്ചത് ആരാണ് ?
ANS :- ഭരണഘടനാ നിര്മാണ സമിതി 

 ഭരണഘടനാ നിര്മാണ സമിതി   ട സ്ഥിരം അദ്ധ്യക്ഷന് ആരാ ിര ന്ന ?
ANS :- ഡ ാ. രാഡേന്ദ്രന്ദ്പസാദ് 

4)      ഭരണഘടനാ നിര്മാണ സമിതി ില് ലക്ഷയ ന്ദ്പഡമ ം അവതരിപ്പിച്ചത് ആര് ?
 ANS :- േവഹര്ലാല്  നഹ്റ  
5)      ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനക്ക് അന്ത്ിമ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത തന്ന്?
 ANS :- 1949 നവംബര് 26 
6)      ഭരണഘടനാ നിര്മാണ സമിതി   ട ആ യ സഡമളനം എന്നാ ിര ന്ന ?
         ANS :- 1946  ിസംബര് 9
7)      ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനാ  ിനം എന്നാണ്?
         ANS :- നവംബര് 26
8) ഭരണഘടനാ നിര്മാണ സമിതി ി ല സ ന്ദ്പധാന കമിറ്റി ആ  ന്ദ് ാഫ്ററ്റിംഗ 

രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണ്? 
         ANS :- 1947 ആഗസ്റ്റ് 29
9)      ഭരണഘടനാ നിര്മാണ സമിതി   ട താല്ക്കാലിക അദ്ധ്യക്ഷന് ആരാ ിര ന്ന  
         ANS :- സച്ചതിതാനര സിന്ഹ 

10)    ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന നിലവില് വന്ന് എന്നാണ്? 
         ANS :- 1950 േന വരി 26  



CHAPTER TWO

1)      ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന   ട ഏത  ഭാഗത്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങ ള- ക്ക റിച്ചത് 
ന്ദ്പതിപാ ിക്ക ന്ന്?

         ANS :- മൂന്നാം ഭാഗം (അന ഡേ ം 12 മ തല് 35 വ ര) 
2)      സവത്തവകാശം മൗലികാവകാശത്തില് നിന്ന് ിവിവാക്കി ് ഏത  ഭരണഘടനാ 

ഡഭ ഗതി ന്ദ്പകാരമാണ്? 
         ANS :- 44 –ാം ഭരണഘടനാ ഡഭ ഗതി.
3)     ഏത  ആര്ടിക്കി് ന്ദ്പകാരമാണ് സവത്തവകാശം ിര  നി മാവ കാശമാ ി 
        ഇന്ന് േനങ്ങ്ക്ക് ലഭിക്ക ന്ന്?
        ANS :- ആര്ടിക്കി് 300 A.
4)    മൗലിക അവകാശങ്ങളില് അ ിത്തനിര്മാര്ജനം ഏ് ആര്ടിക്കിളില് 

ന്ദ്പതിപാ ിക്ക ന്ന്
         ANS :- ആര്ടിക്കി് 17. 
5)      വി യാഭയാസത്തിന ള്ള അവകാശം മൗലിക അവകാശത്തില് ഉ് പ്പട ത്തി  

ഭരണഘടനാ ഡഭ ഗതി?
         ANS :- 86-ാം ഡഭ ഗതി.
6)      ബാലഡവല നിഡരാധിക്ക ന്ന ഭരണഘടനാ ആര്ടിക്കി്?
         ANS :- ആര്ടിക്കി് 24.
7)      മൗലികാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനാ ി സ ന്ദ്പീംഡകാടതി  ം ഹഹഡക്കാടതികള ം 

ഏ താ ക്ക ആര്ടിക്കി് ന്ദ്പകാരമാണ് റിട ക് പ റ പ്പട വിക്ക ന്ന്?
         ANS :- സ ന്ദ്പീംഡകാടതി ആര്ടിക്കി് 32, ഹഹഡക്കാടതിക് ആര്ടിക്കി് 226.
8)     ഏത  ഭരണഘടന ില് നന്നാണ് ‘നിര്ഡേശക തതവങ്ങ്’ എന്ന ആശ ം 

കട മട ത്ത്?
         ANS :- ഐറിഷ് ഭരണഘടന.
9)      ഡലാക മന ഷ്യാവകാശ  ിനം എന്നാണ്?
         ANS :-  ിസംബര് 10.
10)    ഏ് ഭരണഘടനാ ഡഭ ഗതി ന്ദ്പകാരമാണ് മൗലിക കടമക് ഇന്ത്യന് 

ഭരണഘടന ില് ഉ് പ്പട ത്തി ്?
         ANS :- 42-ാം ഭരണഘടനാ ഡഭ ഗതി.(സവരണ് സിംഗ കമിറ്റി   ട ശ പാര്ശ 

ന്ദ്പകാരം)



CHAPTER THREE

 

1)    ഇന്ത്യ ി ല ആ യ ത്ത  തിര െട പ്പ് കമീഷ്ണര് ആരാ ിര ന്ന ? 

       ANS :- സ ക മാര്  സന്. 
2)    ഇന്ത്യ ില് രാേയ സഭ ിഡലക്ക ള്ള തിര െട പ്പ് നടത്ത ന്ന് ഏ് തിര െട പ്പ് 

സന്ദ്ര ാ ം വവി ാണ്? 

       ANS :- ആന പാതിക ന്ദ്പാതിനിധയം. 
3) ഇന്ത്യ ില് നിഡ ാേകമണ്ഡലങ്ങള  ട സംവരണം സംബന്ധിച്ചത 

തീര മാന മട ക്ക ന്ന് ആരാണ്? 

ANS :- അതിര്ത്തി നിര്ണ  കമീഷ്ന് (Delimitation Commission) 

4)    ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന   ട ഏ് ആര്ടിക്കിളിലാണ് തിര െട പ്പ്        
കമീഷ് നക്ക റിച്ചത് ന്ദ്പതിപാ ിക്ക ന്ന്? 

       ANS :- ആര്ടിക്കി് 324. 

5)    തിര െട പ്പ കളില് സാര്വന്ദ്തിക ന്ദ്പാ പൂര്ത്തി ഡവാടവകാശം വയവസ്ഥ 
 െയ്യ ന്ന ഭരണഘടനാ വക പ്പ്? 

       ANS :- ആര്ടിക്കി് 326. 

6)    ഏ് ഭരണഘടനാ ഡഭ ഗതി ന്ദ്പകാരമാണ് ഡവാട്  െ യ്യ ന്നതിന ള്ള ന്ദ്പാ ം 21-ല് 
നിന്ന് 18 ആ ി ക റച്ചത്?  

       ANS :- 61 –ാം ഭരണഘടനാ ഡഭ ഗതി. 

7)    ഇന്ത്യ ില് തിര െട പ്പ് കമീഷ്ണര്മാര  ട കാലാവധി എന്ദ്ത ാണ്?  

       ANS :- ആറ വര്ഷ്ം/ 65 വ സ് തിക  ന്നത വ ര. 

8)    നിലവില് ഡകന്ദ്ര തിര െട പ്പ് കമീഷ്നില് എന്ദ്ത അംഗങ്ങ് ഉണ്ട്? 

       ANS :- മൂന്ന് അംഗങ്ങ്. 

9)    ഇന്ത്യ ില്   തിര െട പ്പ് കമീഷ്ന് രൂപീകരിക്ക പ്പട് എന്നാണ്?  

       ANS :- 1950 േന വരി 25. 

10)  നിലവില് ഇന്ത്യ   ട മ ഖ്യ തിര െട പ്പ് കമീഷ്ണര് ആരാണ്? 

        ANS :- സ ശീല് െന്ദ്ര. (Sushil Chandra) 

 

 



 

CHAPTER FOUR 

 

1)     ഇന്ത്യന് ന്ദ്പസി ന്റ് സതയവാെകം  ൊലലി അധികാരം ഏ റ്റട ക്ക ന്ന്  ആര  ട 
മ ന്പാ ക ആണ്?  

        ANS :- സ ന്ദ്പീം ഡകാടതി െീഫ്റേസ്റ്റിസ്. 

2)     ഇന്ത്യ   ട നിലവി ല ന്ദ്പസി ന്റ് ആരാണ്? 

        ANS :- റാം നാഥ് ഡകാവിര്. 

3)     ഇന്ത്യന് ന്ദ്പസി ന്റി ന പ വി ില്നിന്ന് ഏത  കാരണത്താല് പ റത്താക്കാം? 

        ANS :- ഭരണഘടനാ ലംഘനം. 

4)     ഇന്ത്യ ില് ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്ത്ി    ം  അഡേഹത്തി ന്റ ഉപഡ ശ ന്ദ്പകാരം മറ്റ  
മന്ദ്ന്ത്ിമാ ര  ം നി മിക്ക ന്ന് ആരാണ്? 

        ANS :- ഇന്ത്യന് ന്ദ്പസി ന്റ്. 

5)     ഇന്ത്യ ില് മന്ദ്ന്ത്ിമാര  ട എണം പാര്ല മന്റി ല അ ലലങ്കില് സംസ്ഥാന 
നി മസഭ ി ല  മാത്തം എണത്തി ന്റ 15%- ത്തില് കവി ര  തന്ന് 
വയവസ്ഥ െയ്ത ഭരണഘടനാ ഡഭ ഗതി ഏതാണ്? 

        ANS :- 91-ാം ഭരണഘടനാ ഡഭ ഗതി. 

6)     നിലവില് ഇന്ത്യ ില് എന്ദ്ത അഖ്ിഡലന്ത്യാ സര്വീസ ക് ഉണ്ട്? 

        ANS: - മൂന്ന്  (IAS, IPS, IFS) 

7)     ഇന്ത്യ   ട ആ യ ത്ത  ന്ദ്പസി ന്റ് ആരാ ിര ന്ന ? 

        ANS :- ഡ ാ. രാഡേന്ദ്രന്ദ്പസാദ്. 

8)     അഖ്ിഡലന്ത്യാ സര്വീസി ന്റ പിതാവ് എന്നറി  പ്പട ന്നതാരാണ്? 

        ANS :- സര് ാര് വലലഭാ ി പഡടല്  

9)     ന്ദ്പസി ന്റി ന്റ  ം ഹവസ് ന്ദ്പസി ന്റി ന്റ  ം അഭാവത്തില് ആരാണ് 
ന്ദ്പസി ന്റി ന്റ െ മതല നിര്വഹിക്ക ന്ന്? 

        ANS :- സ ന്ദ്പീം ഡകാടതി െീഫ്റേസ്റ്റിസ്. 

 

  



 

CHAPTER FIVE 

 

1)     ഇന്ത്യ   ട ഡ ശീ  നി മനിര്മാണ സഭ ഏത  ഡപരിലാണ് അറി  പ്പട ന്ന്? 

        ANS :- പാര്ല മന്റ്.  

2)     1952 ഏന്ദ്പില് 3-ന  രൂപീകരിക്ക പ്പട രാേയസഭ 1954 ആഗസ്റ്റ് വ ര ഏത  
ഡപരിലാണ് അറി  പ്പട ന്ന്? 

        ANS :- കൗണ്സില് ഓഫ്റ ഡസ്റ്ററ്റ്സ്. 

3)     രാേയസഭാംഗങ്ങ ള തിര െട ക്ക ന്ന് ആരാണ്? 

        ANS :- സംസ്ഥാന നി മസഭ ി ല തിര െട ക്ക പ്പട അംഗങ്ങ് (MLAs) 

4)    ഡലാകസഭ ിഡലക്ക് മത്സരിക്കാന് ഡവണ്ട ക റെ ന്ദ്പാ ം എന്ദ്ത ാണ്? 

       ANS:- 25 വ സ്. ( രാേയസഭ ിഡലക്ക് 30 വ സ്)  

5)    നിലവി ല ഡലാകസഭ സ്പീക്കര് ആരാണ്? 

       ANS :- ഓം ബിര്ല. 

6)    മന്ദ്ന്ത്ി അലലാത്ത ിരംഗം അവതരിപ്പിക്ക ന്ന ബില് ഏത  ഡപരിലാണ് 
അറി  പ്പട ന്ന്?  

       ANS :- സവകാരയ അംഗബില്. 

7)    ധനകാരയ ബിലല ക് ഏ് സഭ ിലാണ് അവതരിപ്പിക്ക ന്ന്? 

       ANS :- ഡലാകസഭ.  

8)    ഇന്ത്യ ി ല ആ യ ഡലാകസഭാ സ്പീക്കര് ആരാ ിര ന്ന ? 

       ANS :- ഗഡണഷ് വാസ ഡ വ് മാവ് ലങ്കര്  ( G V Mavalankar) 

9)    ഇന്ത്യ ില് കൂറ മാറ്റം വിലക്കി  ഭരണഘടനാ ഡഭ ഗതി? 

       ANS :- 52 –ാം ഭരണഘടനാ ഡഭ ഗതി 1985. 

10)  ഡലാകസഭ ില് ഇഡപ്പാ് എന്ദ്ത നിഡ ാേക മണ്ഡലങ്ങ് ആണ ള്ള്? 

       ANS :- 543 

 

 



 

CHAPTER SIX 

 

1)     ഇന്ത്യ ില് സ ന്ദ്പീംഡകാടതി   ട ന്ദ്പവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചത തന്നാണ്? 

         ANS :- 1950 േന വരി 28 

2)     ഇന്ത്യ ി ല പരഡമാന്നത നീതിനയാ ഡക്കാടതി ഏതാണ്? 

        ANS :- സ ന്ദ്പീംഡകാടതി 

3)     സ ന്ദ്പീംഡകാടതി ി ല േഡ്േിമാ ര നി മിക്ക ന്ന് ആരാണ്?  

        ANS :- ഇന്ത്യന് ന്ദ്പസി ന്റ് 

4)     ഡകന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവ െന്റ ക് തമില ള്ള തര്ക്കങ്ങ് പരിഹരിക്ക ന്നതിന ള്ള 
സ ന്ദ്പീംഡകാടതി   ട ന്ദ്പഡതയക അധികാരം ഏത  ഡപരില് അറി  പ്പട ന്ന ? 

        ANS:- ഉത്ഭവാധികാരം. (Original Jurisdiction)  

5)     ഏ് ഭരണഘടനാ ആര്ടിക്കി് ന്ദ്പകാരമാണ് ഇന്ത്യന് ന്ദ്പസി ന്റ് സ ന്ദ്പീംഡകാടതി- 
ഡ ാട് നി ഡമാപഡ ശം ഡതട ന്ന്? 

        ANS :- ആര്ടിക്കി് 143. 

6)     നിലവി ല സ ന്ദ്പീംഡകാടതി െീഫ്റേസ്റ്റിസ് ആരാണ്? 

        ANS:- എന് വി രമണ. ( N V Ramana)  

7)     കാലാവധിക്ക മ ര് േഡ്േിമാ ര നീക്കം  െഡയ്യണ്ടിവര ന്ന് ഏത  
സാഹെരയത്തിലാണ്?  

        ANS :-  തളി ിക്ക പ്പട  പര മാറ്റ   ഷ്യം/ കവിവിലലായ്മ. 

8)     PIL –  ന്റ പൂര്ണ രൂപം  

        ANS:- Public Interest Litigation. ( പാത  താല്പരയ ഹര്േിക്)  

9)    സ ന്ദ്പീംഡകാടതി േഡ്േിമാര  ട വിരമിക്കല് ന്ദ്പാ ം എന്ദ്ത ാണ്?  

       ANS :- 65 വ സ്. ( ഹഹഡക്കാടതി – 62 വ സ് )  

10)  1973 – ല് സീനിഡ ാറിറ്റി മറികടന്ന  കാണ്ട് സ ന്ദ്പീംഡകാടതി െീഫ്റേസ്റ്റിസ് ആ  
േഡ്േി ആരാണ്?  

        ANS:- േസ്റ്റിസ് എ എന് ഡറ. (A N Ray) 



CHAPTER SEVEN 

 

1)    ഇന്ത്യ പിന്ത് ടര ന്ന അര്ദ്ധ്- െ റല് വയവസ്ഥിതി (Quasi-Fedaralism) ഏത 
രാേയത്ത നിന്ന്  കട മട ത്തതാണ്?

       ANS :- കാന 
2)    ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന   ട ിന്നാം ആര്ടിക്കിളില് ഇന്ത്യ   വിവരിക്ക ന്ന് 

എങ്ങ ന ാണ്? 
       ANS :- ഇന്ത്യ അതാ ് ഭാരതം സംസ്ഥാനങ്ങള  ട ിര    ണി ന് ആണ്.                 

(India, that is Bharat shall be a Union of States) 
3)    ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന ഭരണാധികാരങ്ങ ള ഡകന്ദ്രത്തിന ം സംസ്ഥാനങ്ങ്ക്ക മാ ി 

വിഭേിച്ചത  നല്ക ന്ന ലിസ്റ്റ ക് ഏവ?
       ANS:-   നി ന് ലിസ്റ്റ്, ഡസ്റ്ററ്റ് ലിസ്റ്റ്, കണ്കറന്റ് ലിസ്റ്റ്.( 7th Schedule)
4)    അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങളില് നി മം നിര്മിക്ക വാന ള്ള അധികാരം 

ആര്ക്കാണ്?
       ANS:- ഡകന്ദ്ര ഗവ െന്റിന്.
5)    1983 – ല് ഡകന്ദ്ര – സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങ ളക്ക റിച്ചത് പഠിച്ചത  റിഡപ്പാര്ട് 

സമര്പ്പിക്ക വാന് നി മിക്ക പ്പട കമീഷ്ന് ഏ്?
       ANS :- സര്ക്കാരി  കമീഷ്ന് 
6)    ഇന്ത്യ ില് ഡ ശീ  അടി ന്ത്രാവസ്ഥ ന്ദ്പഖ്യാപിക്ക ന്നതിന ള്ള ഭരണഘടനാ 

വക പ്പ്?
       ANS :- ആര്ടിക്കി് 352. (356 – സംസ്ഥാനങ്ങളി ല ന്ദ്പസി ന്റ് ഭരണം)
7)    േമ  കാശ്മീരിന  ന്ദ്പഡതയക പ വി ‘നല്കി ിര ന്ന’ ഭരണഘടനാ വക പ്പ്?
       ANS :- ആര്ടിക്കി് 370. ( ഇഡപ്പാ് ഇലല.)
8)    ഇന്ത്യ ില് ഏറ്റവ ം ിട വില് രൂപീകരിക്ക പ്പട സംസ്ഥാനം?
       ANS :-  തലങ്കാന. ( 2014 േൂണ് 2) 
9)    അന്ത്ര് - സംസ്ഥാന തര്ക്കങ്ങ്ക്ക ള്ള ഉ ാഹരണങ്ങ് ഏവ?
       ANS :- അതിര്ത്തി തര്ക്കം, ന ീേല തര്ക്കം.
10)  േമ  കാശ്മീരി ന ഡകന്ദ്ര ഭരണന്ദ്പഡ ശം ആക്കി  നടപടി ന്ദ്പാബലയത്തില്  

വന്ന തന്നാണ്? 
       ANS :- 2019 ികഡടാബര് 31.  

 



  
CHAPTER EIGHT 

 
 

 
1)   1882 – ല് ഇന്ത്യ ില് തഡേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് രൂപം നല്ക ന്നതിന      

മ ന്ഹക  ട ത്ത ന്ദ്ബിടീഷ് ഹവഡന്ദ്സാ ി ആര്? 
       ANS :- റിപ്പണ് ന്ദ്പഭ  ( Rippon Resolution – 1882)   

 2)    ഇന്ത്യ ില് പഞ്ചാ ത്ത് രാജ് സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചത ആ യ സംസ്ഥാനം? 

       ANS :- രാേസ്ഥാന്  
 
3)    ന്ദ്പാഡ ശിക ഭരണകൂടങ്ങ്ക്ക് ഭരണഘടനാ പ വി നിര്ഡേശിച്ചത കമറ്റി ഏ്? 
       ANS :- പി  ക ത ംഗണ്  കമിറ്റി (Appointed by Rajiv Gandhi in 1988) 
 
4)    73-ാം ഭരണഘടനാ ഡഭ ഗതി ഏ് ഡപരിലാണ് അറി  പ്പട ന്ന്? 
        ANS :-  പഞ്ചാ ത്ത് രാജ് നി മം. ( 74-ാം ഡഭ ഗതി – നഗരപാലിക സംവിധാനം) 
 
5)    ഏത  വര്ഷ്മാണ് 73, 74 ഭരണഘടനാ ഡഭ ഗതി പാര്ല മന്റ് പാസാക്കി ്? 
        ANS :- 1992  ിസംബര്. 
 
6)    ഏ് ആര്ടിക്കി് ന്ദ്പകാരമാണ് പഞ്ചാ ത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളില് സ്ന്ദ്തീക്ക്ക്     

സംവരണം നല്കി ിരിക്ക ന്ന്?  
       ANS :- ആര്ടിക്കി് 243 D 

 

7)    പഞ്ചാ ത്ത കള  ട അധികാരങ്ങള ം െ മതലകള മാ ി ബന്ധ പ്പട 11-ാം 
പടിക ില് എന്ദ്ത വിഷ് ങ്ങ് ഉണ്ട്?  

       ANS :- 29 വിഷ് ങ്ങ് ( 12-ാം പടിക 18 വിഷ് ങ്ങ് ) 
 

8)    പ രാതന ഇന്ത്യ ില് നിലനിന്നിര ന്ന സവ ംഭരണാധികാരമ ള്ള 
ന്ദ്ഗാമസമ  ാ ങ്ങ്  അറി  പ്പടിര ന്ന് ഏത  ഡപരിലാണ്?  

       ANS:- സഭ / സമിതി  
 

 

 

 

 

 



 

CHAPTER NINE 

 

1)     ഭരണഘടന ഡഭ ഗതി  െ യ്യ ന്നതിന ള്ള നടപടിന്ദ്കമങ്ങ് ഇന്ത്യ കടം കാണ്ട്  

        ഏ് രാേയത്ത നിന്നാണ്? 

        ANS :-  ക്ഷിണാന്ദ്െിക്ക. 

2)     ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന ഡഭ ഗതി  െ യ്യ ന്നതിന ള്ള ആര്ടിക്കി് ഏതാണ്? 

        ANS :- ആര്ടിക്കി് 368. 

3)     ഇന്ത്യന്  ഭരണഘടന മൂന്ന  രീതി ില് ഡഭ ഗതി  െയ്യാം അവ ഏ താ ക്ക ാണ്? 

        ANS: പാര്ല മന്റി ന്റ ഡകവല ഭൂരിപക്ഷഡത്താ ട, പാര്ല മന്റി ന്റ ന്ദ്പഡതയക  

        ഭൂരിപക്ഷഡത്താ ട, പാര്ല മന്റി ന്റ ന്ദ്പഡതയക ഭൂരിപക്ഷവ ം പക തി  

        സംസ്ഥാനങ്ങള  ട പിന്ത് ണഡ ാട ം കൂ ട. 

4)     “ െറ  ഭരണഘടന” (Mini Constitution) എന്നറി  പ്പട ന്ന ഭരണഘടന ഡഭ ഗതി? 

         ANS :- 42-ാം ഭരണഘടന ഡഭ ഗതി. 

5)      ഇന്ത്യന്  ഭരണഘടന ഡഭ ഗതികളില് ഏറ്റവ ം വിവാ മാ  ഡഭ ഗതിക്  

          ഏ തലലാം? 

          ANS:- 38, 39, 42 ഡഭ ഗതിക്. 

6)       ഭരണഘടന   ട “അടിസ്ഥാന ഘടന സിദ്ധ്ാന്ത്ം” സ ന്ദ്പീംഡകാടതി മ ഡരാട  

           വച്ചതതിന  ആസ്പ മാ  ഡകസ് ഏതാ ിര ന്ന ?  

          ANS:- ഡകശവാനര ഭാരതി ഡകസ് – 1973 

7)       ഡകന്ദ്ര സര്ക്കാര് 2000- ത്തില് നി മിച്ചത ഭരണഘടന പ നരവഡലാകന കമീഷ് ന്റ  

           െ ര്മാന് ആരാ ിര ന്ന ? 

          ANS :- േസ്റ്റിസ് എം എന്  വങ്കട െലലയ്യ. 

8)       ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന ില് ഡഭ ഗതി വര ത്ത വാന ള്ള അധികാരം ആരിലാണ്  

           നിക്ഷിപ്തമാ ിട ള്ള്? 

           ANS :- പാര്ല മന്റില്. 



BORROWED PROVISIONS OF THE INDIAN CONSTITUTION 

 

  ==========================================PJ========================================= 

      

 
 

British Constitution 

Parliamentary government, Rule of  Law, Legislative 
procedure, Single Citizenship, Cabinet system, 
Prerogative Writs, Bicameralism 

 

US Constitution 
Fundamental Rights, Independence of Judiciary, 
Judicial Review, Impeachment of the President, 
Removal of Supreme court and High court Judges. 

 
Canadian Constitution 

Federation with a Strong Centre, Residuary powers, 
Appointment of State governors by Centre, Advisory 
jurisdiction of the Supreme Court.  

 
Irish  Constitution 

Directive Principles of State Policy, Method of 
election of President. 

 

Australian Constitution 

Concurrent list, Joint sitting of the two houses of the 
Parliament. 

 

German Constitution 

Suspension of Fundamental Rights during 
emergency. 

 
Soviet Constitution 

Fundamental Duties. 

 
   French Constitution 

Republic, The ideals of Liberty, Equality, and 
Fraternity in the Preamble. 

South African 
Constitution 

Procedure for amendment of the Constitution, 
Election of members of Rajya Sabha. 

Japanese Constitution Procedure established by Law. 


