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ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനടെട്ട ഭരണഘെനാ സ്ഥാരനങ്ങൾ 

 

വിവിധ ഭരണഘടനാ തസ്തികകളിലേക്ക ്നിയമനം നടത്തുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രധാന 

ഭരണഘടനാ സ്ഥാരനങ്ങളുടട സ്ഥാരനം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വയക്തമാക്കുന്നു: 

 

തിരടെെുെ ്കമ്മീഷൻ (EC): 
 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട ആർട്ടിക്കിൾ 324 പ്രകാരമാണ ്തിരടെടുപ്പ ്കമ്മീഷടന 

രരാമർശിക്കുന്നത.് തിരടെടുപ്പ ്കമ്മീഷൻ അഖിലേന്ത്യാ സ്ഥാരനമാണ,് കാരണം 

ഇത ്ലകപ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക ്ടരാതുവായതാണ.് 

 സംസ്ഥാനടത്ത രഞ്ചായത്തുകളുടടയും മുനിസിപ്പാേിറ്റികളുടടയും 

ടതരടെടുപ്പുകൾ സംസ്ഥാന തിരടെടുപ്പ ്കമ്മിഷനട്റ ലമൽലനാട്ടത്തിൽ 

നടത്തുന്നതിനാൽ തിരടെടുപ്പ ്കമ്മിഷനു കാരയമില്ല. 

 മുഖയ തിരടെടുപ്പ ്കമ്മീഷണറും എല്ലാവർക്കും തുേയ അധികാരമുള്ള രണ്്ട 

തിരടെടുപ്പ ്കമ്മീഷണർമാരും അടങ്ങുന്നതാണ ്തിരടെടുപ്പ ്കമ്മീഷൻ. 

 6 വർഷലത്തക്ക ്അടല്ലങ്കിൽ അംഗങ്ങൾക്ക ്65 വയസ്സ ്തികയുന്നത ്വടര ഇന്ത്യൻ 

രാഷ്പ്ടരതിയാണ ്തിരടെടുപ്പ ്കമ്മീഷടന നിയമിക്കുന്നത.് 

 കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾക്ക ്6 വർഷം തികയുന്നതിന ്മുമ്പ ്ഇന്ത്യൻ രാഷ്പ്ടരതിക്ക ്

കടത്തഴുതി രാജിടവക്കാം. 

 അധികാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും: 

o നീതിയുക്തമായ തിരടെടുപ്പ ്നടത്താൻ. 

o 18 വയസ്സ് തികെവരുടട ലരരുകൾ ലേർത്ത ്ലവാട്ടർ രട്ടിക 

തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ലവാട്ടർ രട്ടിക രുതുക്കുന്നതിനും. 

o തിരടെടുപ്പ ്വിജ്ഞാരനം രുറടപ്പടുവിക്കുന്ന സമയത്ത ്എല്ലാ രാഷ്പ്ടീയ 

രാർട്ടികൾക്കും ടരരുമാറ്റച്ചട്ടം പ്രഖയാരിക്കുന്നു. 

o രാഷ്പ്ടീയ രാർട്ടികളുടട അംഗീകാരവും രാഷ്പ്ടീയ രാർട്ടികൾക്ക ്േിഹ്നം 

അനുവദിക്കേും തിരടെടുപ്പ ്സമയടത്ത തർക്കങ്ങൾ രരിലശാധിക്കാൻ 

തിരടെടുപ്പ ്ഓഫീസർമാടര നിയമിക്കുക. 

o തിരടെടുപ്പിന ്ലശഷം സ്ഥാനാർത്ഥിയുടട തിരടെടുപ്പ ്ടേേവ ്

രരിലശാധിക്കാൻ. 

o അപ്കമവും മറ്റ ്പ്കമലക്കടുകളും ഉണ്ടായാൽ തിരടെടുപ്പ ്റദ്ദാക്കാൻ. 
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യൂണിയൻ രബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (UPSC): 
 യൂണിയൻ രബ്ലിക് സർവീസ ്കമ്മീഷൻ ഭരണഘടനയുടട 14-ാാാം ഭാഗത്തിേും 

ആർട്ടിക്കിൾ 315 മുതൽ 323 വടരയുള്ള വകുപ്പുകളിേും രരാമർശിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 യൂണിയൻ രബ്ലിക് സർവീസ ്കമ്മീഷടന 6 വർഷലത്തക്ക ്അടല്ലങ്കിൽ അംഗങ്ങൾക്ക ്

65 വയസ്സ് തികയുന്നത് വടര ഇന്ത്യൻ രാഷ്പ്ടരതിയാണ ്നിയമിക്കുന്നത.് 

 യൂണിയൻ രബ്ലിക് സർവീസ ്കമ്മീഷൻ ടേയർമാനും 10 അംഗങ്ങളും 

ഉൾടക്കാള്ളുന്നു, യുരിഎസസ്ിക്ക ്ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ രറെിരിക്കുന്ന 

ലയാഗയതകടളാന്നുമില്ല. 

 യുരിഎസസ്ിയുടട ടേയർമാനും അംഗങ്ങൾക്കും കാോവധി അവസാനിക്കുന്നതിന ്

മുമ്പ ്രാഷ്പ്ടരതിക്ക ്കടത്തഴുതി രാജിടവക്കാം. ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം ലകാടതിയുടട 

ശുരാർശയ്ക്ക ്ലശഷം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡനറ്ിന ്യുരിഎസസ്ിയുടട ടേയർമാടനയും 

അംഗങ്ങടളയും നീക്കം ടേയ്യാം. 

 UPSC യുടട പ്രവർത്തനങ്ങളും അധികാരങ്ങളും: 

o അഖിലേന്ത്യാ സർവീസുകളുടടയും മറ്റ ്ലകപ്രസർവീസുകളുടടയും 

രരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിന,് ഇന്ത്യൻ രാഷ്പ്ടരതിയുടട അംഗീകാരത്തിന ്

ലശഷം ബന്ധടപ്പട്ട സംസ്ഥാന ഗവർണറുടട അഭയർത്ഥന പ്രകാരം യുരിഎസസ്ി 

സംസ്ഥാനത്തിനട്റ എല്ലാ ആവശയങ്ങളും നിറലവറ്റുന്നു. 

o സിവിൽ സർവീസ ്ഉലദയാഗസഥ്നട്റ പ്രലമാഷൻ, സ്ഥേംമാറ്റം, നിയമനം 

എന്നിവയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന ്യുരിഎസ്

സിയുടട ഉരലദശം. 

o ഇന്ത്യാ ഗവൺടമനറ്ിന ്കീഴിൽ ലസവനമനുഷ്ഠ ിക്കുന്ന വയക്തിടയ ബാധിക്കുന്ന 

അച്ചടക്ക കാരയങ്ങൾ ഇത ്രരിലശാധിക്കുന്നു. 

ധനകാരയ കമ്മീഷൻ (FC): 
 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട ആർട്ടിക്കിൾ 280 ൽ ധനകാരയ കമ്മീഷടന 

രരാമർശിക്കുന്നു, അത് ഒരു അർദ്ധ-ജുഡീഷയൽ ലബാഡിയാണ.് 1951-ോണ ്ഇത ്

നിേവിൽ വന്നത.് 

 ഓലരാ 5 വർഷത്തിേും ഇന്ത്യൻ രാഷ്പ്ടരതിയാണ ്ധനകാരയ കമ്മീഷടന 

നിയമിക്കുന്നത.് ഇന്ത്യൻ രാഷ്പ്ടരതി നിയമിക്കുന്ന ടേയർമാനും മറ്റ ്നാേ ്

അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ ്ധനകാരയ കമ്മീഷൻ. നിതി ആലയാഗിടേ 

അംഗങ്ങൾക്കും രുനർനിയമനത്തിന ്അർഹതയുണ്്ട. 

 ധനകാരയ കമ്മീഷന്ടറ പ്രവർത്തനങ്ങൾ: 

o ലകപ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിേുള്ള നികുതി വിതരണമാണ ്നിതി 

ആലയാഗിനട്റ പ്രധാന പ്രവർത്തനം. 

o കൺലസാളിലഡറ്റഡ് ഫണ്്ട ഓഫ ്ഇന്ത്യയിൽനിന്ന ്സംസ്ഥാന സർക്കാരിന ്

പ്ഗാന്റുകൾ നൽകാൻ ലകപ്ര സർക്കാരിന ്ശുരാർശ നൽകുക 

o സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക താൽപ്പരയത്തിനട്റ കാരയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ 

പ്രസിഡനറ്ിന ്ഉരലദശം നൽകാൻ 

o ധനകാരയ കമ്മീഷൻ നൽകുന്ന ഉരലദശം ഉരലദശം മാപ്തമാണ,് സർക്കാരിന ്

ബാധയതയില്ല. 

 

 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

  
 

ഇന്ത്യയുടെ അറ്റാർണി ജനറലുും റ്സാളിസിറർ ജനറലുും: 

 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട ആർട്ടിക്കിൾ 76 പ്രകാരമാണ ്ഇത ്രരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത.് 

രാജയടത്ത ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിയമ ഉലദയാഗസ്ഥനാണ ്അലറ്റാർണി ജനറൽ. 

 അലറ്റാർണി ജനറേിടന അനിശ്ചിതകാേലത്തക്ക ്ഇന്ത്യൻ രാഷ്പ്ടരതി നിയമിക്കുന്നു 

എന്നതിനർത്ഥം അലറ്റാർണി ജനറേിടന ഏത് കാരണത്താേും അടല്ലങ്കിൽ യാടതാരു 

കാരണവുമില്ലാടത എലപ്പാൾ ലവണടമങ്കിേും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന ്നീക്കം ടേയ്യാൻ 

കഴിയും. 

 സുപ്രീം ലകാടതി ജഡ്ജിയുടട ലയാഗയത അലറ്റാർണി ജനറേിന ്ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

 അലറ്റാർണി ജനറേിന ്പ്പ്രവറ്റ ്പ്രാക്ടീസ ്എടുക്കാൻ അനുവാദമുണ്്ട, 

അതുടകാണ്ടാണ ്അലദ്ദഹത്തിന ്ശമ്പളം േഭിക്കാത്തത,് ഇന്ത്യൻ രാഷ്പ്ടരതി 

നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രതിഫേം അലദ്ദഹത്തിന ്േഭിക്കുന്നത.് 

 ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന ്ലരഖാമൂേം രാജിക്കത്ത ്നൽകി അലറ്റാർണി ജനറേിന ്

രാജിവയ്ക്കാം. 

 പ്രവർത്തനങ്ങളും അധികാരങ്ങളും: 

o അലറ്റാർണി ജനറൽ സുപ്രീം ലകാടതിയിേും വിവിധ പ്ഹലക്കാടതികളിേും 

ഇന്ത്യാ ഗവൺടമനറ് ്ബന്ധടപ്പട്ട ലകസുകളിൽ ഹാജരാകുന്നു. 

o അലറ്റാർണി ജനറേിന ്ഇന്ത്യയിടേ ഏത ്ലകാടതിയിേും കാണാനുള്ള 

അവകാശമുണ്്ട. 

o ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ ്അലദ്ദഹത്തിന ്റഫർ ടേയ്യുന്ന എല്ലാ നിയമ കാരയങ്ങളിേും 

ഇന്ത്യാ ഗവൺടമനറ്ിന ്ഉരലദശം നൽകാൻ. 

o രാർേടമന്റിനട്റ ഇരുസഭകളുടടയും നടരടികളിൽ അലദ്ദഹത്തിന ്

രടങ്കടുക്കാടമങ്കിേും ലവാട്ട ്ടേയ്യാൻ അനുമതിയില്ല. 

കൺറ്പ്ൊളർ ആൻഡ് ഓഡിറർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഎജി): 
 ആർട്ടിക്കിളിനു കീഴിൽ കൺലപ്ടാളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ ്ഇന്ത്യയുടട 

രരാമർശമുണ്്ട 

 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട 148. കൺലപ്ടാളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ ്

ഇന്ത്യയാണ ്ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ ്ആൻഡ് അക്കൗണ്്ടസ ്വകുപ്പിനട്റ തേവൻ. 

 സിഎജിടയ 6 വർഷലത്തലക്കാ 65 വയസ്സ ്വടരയുള്ള കാേയളവിലേലക്കാ തനട്റ 

പ്കയിേും മുപ്ദയിേും ഇന്ത്യയുടട രാഷ്പ്ടരതിയാണ ്നിയമിക്കുന്നത.് 

 കാോവധി തീരുന്നതിന ്മുമ്പ ്സിഎജിക്ക ്രാജിടവക്കാം 

 ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന ്കടത്തഴുതി 6 വർഷം. സുപ്രീം ലകാടതി ജഡ്ജിടയ ലരാടേ 

തടന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്പ്ടരതിക്കും സിഎജിടയ നീക്കം ടേയ്യാം. 

 സുപ്രീം ലകാടതി ജഡ്ജിക്ക ്തുേയമായ ശമ്പളമാണ ്സിഎജിക്ക ്േഭിക്കുന്നത.് 

 പ്രവർത്തനങ്ങളും അധികാരങ്ങളും: 

o ലകപ്രത്തിനട്റയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനട്റയും ടേേവുകൾ അലദ്ദഹം 

ജാപ്ഗതലയാടട നിരീക്ഷിക്കുന്നു. 

o ഇന്ത്യൻ കൺലസാളിലഡറ്റഡ് ഫണ്്ട, സംസ്ഥാനങ്ങൾ, നിയമസഭയുള്ള ലകപ്ര 

ഭരണ പ്രലദശം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ടേേവുകളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

കണക്കുകൾ അലദ്ദഹം ഓഡിറ്റ ്ടേയ്യുന്നു 

o ഇന്ത്യയുടട കണ്ടിജൻസി ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ടേേവുകൾ അലദ്ദഹം ഓഡിറ്റ ്

ടേയ്യുന്നു 

o BHEL, SAIL, GAIL തുടങ്ങിയ സർക്കാർ കമ്പനികളുടട ടറലക്കാർഡ ്ബുക്ക ്

അലദ്ദഹം ഓഡിറ്റ ്ടേയ്യുന്നു. 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

  
 

സുംസ്ഥാന അഡവറ്േറ് ജനറൽ: 
 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട ആർട്ടിക്കിൾ 165 ൽ അഡവലക്കറ്റ ്ജനറേിടന 

രരാമർശിച്ചിട്ടുണ്്ട, ലകപ്ര സർക്കാരിടേ അലറ്റാർണി ജനറേിടനലപ്പാടേ സംസ്ഥാന 

സർക്കാരിനട്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിയമ ഉലദയാഗസ്ഥനാണ ്അലദ്ദഹം. 

 അഡവലക്കറ്റ ്ജനറേിടന അനിശ്ചിതകാേലത്തക്ക ്സംസ്ഥാന ഗവർണർ നിയമിക്കുന്നു 

എന്നതിനർത്ഥം അഡവലക്കറ്റ ്ജനറേിടന ഏത് കാരണത്താേും അടല്ലങ്കിൽ യാടതാരു 

കാരണവുമില്ലാടത എലപ്പാൾ ലവണടമങ്കിേും സംസ്ഥാന ഗവർണർക്ക ്നീക്കം 

ടേയ്യാം. 

 പ്ഹലക്കാടതി ജഡ്ജിയുടട ലയാഗയത അഡവലക്കറ്റ ്ജനറേിന ്ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

 അധികാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും: 

o ഗവർണർ അലദ്ദഹത്തിന ്റഫർ ടേയ്യുന്ന നിയമരരമായ കാരയങ്ങളിൽ 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന ്ഉരലദശം നൽകുന്നതിന.് 

o ഗവർണർ അലദ്ദഹടത്ത ഏൽപ്പിക്കുന്ന മറ്റ ്നിയമരരമായ േുമതേകൾ 

നിർവഹിക്കുന്നതിന.് 

o സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ലകസുകളിൽ അലദ്ദഹം 

സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിടേ ലകാടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നു. 

സുംസ്ഥാന രബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (SPSC): 
 സംസ്ഥാന രബ്ലിക് സർവീസ ്കമ്മീഷൻ ഭരണഘടനയുടട 14-ാാാം ഭാഗത്തിേും 

ആർട്ടിക്കിൾ 315 മുതൽ 323 വടരയുള്ള വകുപ്പുകളിേും രരാമർശിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 സംസ്ഥാന രബ്ലിക് സർവീസ ്കമ്മീഷടന സംസ്ഥാന ഗവർണർ 6 വർഷലത്തക്ക ്

അടല്ലങ്കിൽ അംഗങ്ങൾക്ക ്62 വയസ്സ ്തികയുന്നത ്വടര നിയമിക്കുന്നു. 

 ഗവർണർ നിയമിക്കുന്ന ടേയർമാനും മറ്റ ്അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ ്സംസ്ഥാന 

രബ്ലിക് സർവീസ ്കമ്മീഷൻ. 

 SPSC യുടട പ്രവർത്തനങ്ങൾ: 

o സംസ്ഥാന സർക്കാരിനട്റ ലസവനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള 

രരീക്ഷകൾ എസ്പിഎസസ്ി നടത്തുന്നു. 

o സിവിൽ സർവീസുകാരടന ഒരു സർവീസിൽ നിന്ന ്മടറ്റാന്നിലേക്ക ്പ്രലമാഷൻ, 

സ്ഥേംമാറ്റം, നിയമനം എന്നിവയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട വിഷയത്തിൽ എസ്പിഎസ്

സി സംസ്ഥാന ഗവർണർക്ക ്ഉരലദശം നൽകുന്നു. 

o സംസ്ഥാന സർക്കാരിന ്കീഴിൽ ലസവനമനുഷ്ഠ ിക്കുന്ന വയക്തിടയ ബാധിക്കുന്ന 

അച്ചടക്ക കാരയങ്ങൾ ഇത ്രരിലശാധിക്കുന്നു. 
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