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ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട സ്രോതസ്സുകൾ  
1949 നവംബർ 26-ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു. മറ്്റ രാജ്യങ്ങളിലല ഭരണഘടനയുലട 

സവിശേഷതകളും അതുശ ാലല 1935 ലല ഗവൺലമന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആകറ്്റും  രിഗണിച്ചാണ ്

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഭരണഘടനയുലട കരട ്തയ്യാറാക്കിയത.് ഇന്ത്യൻ 

ഭരണഘടനയ്ക്്ക വിവിധ ശ്സാതസ്സുകൾ ഉണ്ട.്  

ഇന്്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്്ക മറ്്റ രാജ്യങ്ങളുലട ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന ്കടലമടുത്ത വിവിധ 

സവിശേഷതകളുണ്ട.് 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുലട എല്ലാ ശ്സാതസ്സുകലളക്കുറിച്ചും അവയിൽ നിന്ന ്കടലമടുത്ത എല്ലാ 

സവിശേഷതകലളക്കുറിച്ചും ഈ ശലഖനം  രാമർേിക്കും. 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട ഉറവിടങ്ങൾ - കടടെടുത്ത രവിസേഷതകൾ  

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മറ്്റ രാജ്യങ്ങളുലട ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന ്ഇന്ത്യൻ ് ശ്നങ്ങൾക്കും 

അഭിലാഷങ്ങൾക്കും അനുശയാജ്യമായ സവിശേഷതകൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്നു. ഭരണഘടനാ 

അസംബ്ലി എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഏറ്റവും മികച്ച സവിശേഷതകൾ എടുത്ത ്അവ സവന്ത്മായി 

ഉണ്ടാക്കി. 

1935ലല ഗവൺലമന്റ ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്ന ്എടുത്ത സവിശേഷതകളാണ ്നമ്മുലട 

ഭരണഘടനയിലുള്ളത.് ആ സവിശേഷതകൾ ഇവയാണ:് 

 ലഫഡറൽ സക്ം 

 ഗവർണറുലട ഓഫകസ് 

 ജ്ുഡകഷയറി 

  ബ്ലിക ്സർവകസ് കമ്മകഷനുകൾ 

 അടിയന്ത്ര വയവസ്ഥകൾ 

 ഭരണ രമായ വിേദാംേങ്ങൾ 
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വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന ്കടലമടുത്ത മറ്്റ വയവസ്ഥകളും അവയുലട വിേദാംേങ്ങളും 

ചുവലടയുള്ള  ട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു: 

S.No രോജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട കടടെടുത്ത 

രവിസേഷതകൾ 

1. 

 ഓസ്ശ്ടലിയ 

 കൺകറന്റ ്ലിസ്റ്റ ്

 വയാ ാരം, വാണിജ്യം, സഹവാസം 

എന്നിവയുലട സവാത്ന്ത്യം 

  ാർലലമന്റിന്ലറ ഇരുസഭകളുലടയും 

സംയുക്ത സശമ്മളനം 

2. 

കാനഡ 

 േക്തമായ ശക്രവുമായി ലഫഡശറഷൻ 

 ശേഷിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ ശക്രത്തിൽ 

നിക്ഷിപ്തമാക്കൽ 

 സംസ്ഥാന ഗവർണർമാരുലട നിയമനം ശക്രം 

 സു് കം ശകാടതിയുലട ഉ ശദേക 

അധികാര രിധി 

3. 

അയർലൻഡ് 

 സംസ്ഥാന നയത്തിന്ലറ നിർശേേ തതവങ്ങൾ 

 രാജ്യസഭയിശലക്കുള്ള അംഗങ്ങളുലട 

ശനാമിശനഷൻ 

 ് സിഡന്റിലന തിരലെടുക്കുന്ന രകതി 

4. 

ജ്പ്പാൻ 

 നിയമ് കാരം സ്ഥാ ിതമായ നട ടി്കമം 

5. 

ശസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ 

(USSR) (ഇശപ്പാൾ, റഷയ) 

 അടിസ്ഥാന കടമകൾ 

 ആമുഖത്തിലല നകതിയുലട ആദർേങ്ങൾ 

(സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും 

രാഷ്്ടകയവും) 
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6. 

യുലക 

  ാർലലമന്ററി സർക്കാർ 

 നിയമവാഴച് 

 നിയമനിർമ്മാണ നട ടി്കമം 

 ഏക  ൗരതവം 

 കാബിനറ്റ ്സംവിധാനം 

 ് ിശറാശഗറ്റകവ ്റിട്ടുകൾ 

  ാർലലമന്ററി ് ശതയകാവകാേങ്ങൾ 

 ദവിസഭ 

7. 

യു.എസ ്

 മൗലികാവകാേങ്ങൾ 

 ജ്ുഡകഷയറിയുലട സവാത്ന്ത്യം 

 നിയമ രമായ അവശലാകനം 

 ് സിഡന്റിന്ലറ ഇം കച്ചല്മന്റ ്

 സു് കം ശകാടതി, ഹഹശക്കാടതി 

ജ്ഡ്ജിമാരുലട നകക്കം 

 ഹവസ് ് സിഡനറ് ്സ്ഥാനം 

8. 

ജ്ർമ്മനി (ലവയ്മർ) 

 അടിയന്ത്രാവസ്ഥ കാലത്ത ്

മൗലികാവകാേങ്ങൾ തടയുക  

9. 

ദക്ഷിണാ്ഫിക്ക 

 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ശഭദഗതി 

വരുത്തുന്നതിനുള്ള നട ടി്കമം 

 രാജ്യസഭാംഗങ്ങളുലട തിരലെടുപ്്പ 

10. 

്ഫാൻസ ്

 ജ്നാധി തയഭരണം 

 ആമുഖത്തിലല സവാത്ന്ത്യത്തിനല്റയും 

സമതവത്തിന്ലറയും 

സാശഹാദരയത്തിനല്റയും ആദർേങ്ങൾ 
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ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന  ൂർണമായും കടലമടുത്ത ഒന്നാശണാ? 

ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുലട മൂന്ന ്വർഷലത്ത കഠിനാധവാനത്തിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു 

അതുലയ ശരഖയാണ ്ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുലട ചില സവിശേഷതകൾ മറ്്റ 

രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന ്കടലമടുത്തതാലണങ്കിലും, അത ്കടലമടുക്കലിന്ലറ ഒരു ബാഗാലണന്ന ്

 റയുന്നത ്ലതറ്റാണ.് 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന  ൂർണമായും കടലമടുത്ത ഒന്നല്ല എന്്ന  റയാനുള്ള  കാരണങ്ങൾ ചുവലട 

നൽകിയിരിക്കുന്നു: 

 മറ്്റ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന ്കടലമടുത്ത വിവിധ വയവസ്ഥകൾ ഉണ്ട,് എന്നാൽ അവ ഇന്ത്യൻ 

ഭരണഘടനയിൽ അതിന്ലറ രാഷ്്ടകയത്തിനും ഭരണത്തിനും അനുശയാജ്യമായ 

രകതിയിൽ ഉൾലക്കാള്ളുന്നു. അവ കൃതയമായി  കർത്തിയിട്ടില്ല. 

 ശലാകത്തിലല ഏറ്റവും വിേദമായ ഭരണഘടനയാണ ്ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന. അശമരിക്കൻ 

ഭരണഘടനയിൽ ഏഴ ്അനുച്ശേദങ്ങൾ മാ്തമുള്ളിടത്ത,് ഓസശ്്ടലിയൻ ഭരണഘടന 128 

അനുച്ശേദങ്ങൾ മാ്തമുള്ളിടത്ത,് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ 395 

അനുച്ശേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത ്ഇശപ്പാൾ 448 ആയി വർദ്ധിച്ചു. 

 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിന്ലറ ഉള്ളടക്കത്തിലും ആത്മാവിലും അതുലയമാണ.് 

 ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസ്റ്റ ്ശ ാരാട്ടങ്ങളുലട ചരി്ത രമായ വകക്ഷണം, ഇന്ത്യയുലട 

ഭൂമിോസ്്ത രമായ ഹവവിധയം, മശറ്റലതാരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വയതയസതമായ 

അതിന്ലറ  രമ്പരാഗതവും സവിശേഷതകളും  രിഗണിച്ചാണ ്ഇത ്തയ്യാറാക്കിയത.് 
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