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ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം ക ോെതി 
രാജ്യത്തെ പരമ ാന്നത നീതിനയായ മ ാടതിയാണ ് ഇന്ത്യയുത്തട സുപപീീം മ ാടതി. രാജ്യത്തെ 

അന്ത്ി  അപ്പീൽ മ ാടതിയാണിത.് അതിനാൽ, മ രള പിഎസ്സി പരീക്ഷാ ത്തപാളിറ്റിയിലുീം 

ഗമേണൻസ് േിഭാഗെിലുീം ഇത ്േളത്തര പപധാനത്തപ്പട്ട ഒരു േിഷയ ാണ.് ഈ മലഖനെിൽ, മ രള 

പിഎസ്സി പരീക്ഷ ൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യയുത്തട സുപപീീം മ ാടതിത്തയക്കുറിച്ച ്നിങ്ങൾക്ക ്എല്ാീം 

ോയിക്കാീം. 

ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം ക ോെതിയുമോയി ബന്ധടെട്ട ഏറ്റവുീം ്ുതിയ 

അ്്കേറ്റു ൾ: 

1. 2022 ടമയ ്11 ന ്സുപ്രീം ക ോെതി രോജ്യകപരോഹ  ുറ്റീം ക  ോരയീം ടെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ 

്രനൽ ക ോേ ്വ ുെ ്124-A മരവിെിച്ചു. അതികനോടെോെീം ഈ വ ുെ ്്ുനഃ 

്രിക ോധിക്കോൻ ക പര സർക്കോരികനോെ ്സുപ്രീം ക ോെതി െരഫ ്ജ്സ്റ്റിസ ്എൻ വി 

രമണയുടെ അധയക്ഷതയിലുള്ള മൂന്നീംഗ ബഞ്ച ്ആവ യടെട്ടു. 

2. 2021 ത്തെപരുേരി 15:  ുൻ സുപപീീം മ ാടതി ജ്ഡ്ജി ജ്സ്റ്റിസ ്പി രി സാേന്്ത് അന്ത്രിച്ചു. 

3. 2021 ത്തെപരുേരി 8-ന് പുറെിറങ്ങാനിരുന്ന അേരുത്തട മസേന നിരന്ധന ളുീം 

സവ ാരയതാ നയേുീം സീംരന്ധിച്ച ്മസാഷയൽ  ീഡിയ സ്ഥാപന ായ Facebook-ഉീം 

അതിന്ത്തറ സമേശ യയക്്കൽ ആപ്ലിമക്കഷൻ ോട്ടസ്്ആപ്പ ്എന്നിേയു ായി രന്ധത്തപ്പട്ട 

ഹർജ്ി സുപപീീം മ ാടതി പരിമശാധിക്കുന്നു. 

4. 2021 ത്തെപരുേരി 13: 2019-ൽ ഡൽഹിയിത്തല ഷഹീൻരാഗിൽ നടന്ന പൗരതവ നിയ  

േിരുദ്ധ പപമക്ഷാഭങ്ങത്തളക്കുറിച്ചുള്ള പുനഃപരിമശാധനാ ഹർജ്ി തള്ളിത്തക്കാണ്ട ്സുപപീീം 

മ ാടതിയിൽ നിന്നുള്ള പപസ്താേന - "എമപ്പാൾ മേണത്ത ങ്കിലുീം എല്ായിടെുീം 

പപതിമഷധിക്കാനുള്ള അേ ാശീം സാധയ ല്". 

സുപ്രീം ക ോെതി െരിപതീം 

 1935 ത്തല ഗേൺത്ത ന്റ ്ഓെ് ഇന്ത്യ ആക്ട ്പപ ാര ാണ ്ത്തെഡറൽ മ ാടതി ഓെ ്ഇന്ത്യ 

രൂപീ രിച്ചത.് 

 ഈ മ ാടതി പപേിശയ ളുീം ത്തെഡറൽ സീംസ്ഥാനങ്ങളുീം തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ 

പരിഹരിക്കു യുീം ഹഹമക്കാടതി ളുത്തട േിധിനയായങ്ങൾത്തക്കതിരായ അപ്പീലു ൾ 

മ ൾക്കു യുീം ത്തെയ്തു. 

 സവാതപന്ത്യാനന്ത്രീം, ത്തെഡറൽ മ ാടതിക്കുീം പപിേി  ൗൺസിലിന്ത്തറ ജ്ുഡീഷയൽ 

 മ്മിറ്റിക്കുീം പ ര ായി ഇന്ത്യൻ സുപപീീം മ ാടതി 1950 ജ്നുേരിയിൽ നിലേിൽ േന്നു. 

 1950 ത്തല ഭരണഘടന ഒരു െീെ് ജ്സ്റ്റിസുീം 7 ജ്ഡ്ജി ാരുീം ഉള്ള ഒരു സുപപീീം മ ാടതി 

േിഭാേനീം ത്തെയ്തു. 

 സുപപീീം മ ാടതി ജ്ഡ്ജി ാരുത്തട എണ്ണീം പാർലത്ത ന്റ ്േർദ്ധിപ്പിച്ചു, നിലേിൽ െീെ് ജ്സ്റ്റിസ ്

ഓെ ്ഇന്ത്യ (സിത്തജ്ഐ) ഉൾത്തപ്പത്തട 34 ജ്ഡ്ജി ാരുണ്്ട.  
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ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം ക ോെതി - പ്വർത്തനങ്ങൾ 

 ഹഹമക്കാടതി ളുത്തടയുീം  റ്്റ മ ാടതി ളുത്തടയുീം ഹപടരയൂണലു ളുത്തടയുീം 

േിധി ൾത്തക്കതിരായ അപ്പീലു ൾ ഇത ്ഏത്തറ്റടുക്കുന്നു. 

 േിേിധ സർക്കാർ അധി ാരി ൾ തമ്മിലുള്ള, സീംസ്ഥാന സർക്കാരു ൾ തമ്മിലുള്ള, 

മ പേേുീം ഏത്തതങ്കിലുീം സീംസ്ഥാന സർക്കാരുീം തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഇത ്

പരിഹരിക്കുന്നു. 

 രാഷ്പടപതി അതിന്ത്തറ ഉപമേശ  മറാളിൽ പരാ ർശിക്കുന്ന  ാരയങ്ങളുീം ഇത് 

മ ൾക്കുന്നു. 

 എസ്സിക്ക ്സവമ ധയാ മ സു ൾ എടുക്കാനുീം  ഴിയുീം (സവന്ത് ായി). 

 എസ്സി പപഖയാപിക്കുന്ന നിയ ീം ഇന്ത്യയിത്തല എല്ാ മ ാടതി ൾക്കുീം മ പേെിനുീം 

സീംസ്ഥാന സർക്കാരു ൾക്കുീം രാധ  ാണ.് 

സുപ്രീം ക ോെതി അധി ോര്രിധി 

സുപപീീം മ ാടതിയുത്തട അധി ാരപരിധി  ൂന്ന ്തരെിലാണ:് 

1. ഒറിജ്ിനൽ അധി ാരപരിധി.  

2. ഉപമേശ അധി ാരപരിധി.  

3. അപ്പീൽ അധി ാരപരിധി 

സുപ്രീം ക ോെതി ഘെന   

 െീെ് ജ്സ്റ്റിസടക്കീം 34 ജ്ഡ്ജി ാരാണ് സുപപീീം മ ാടതിയിലുള്ളത.് 

 നയായാധിപന്മാർ രമണ്ടാ  ൂമന്നാ ത്തരഞ്ചു ളിമലാ (ഡിേിഷൻ ത്തരഞ്ച ്എന്്ന 

േിളിക്കത്തപ്പടുന്നു) അമഞ്ചാ അതിലധി മ ാ ത്തരഞ്ചു ളിമലാ (ഭരണഘടനാ ത്തരഞ്ച ്എന്്ന 

േിളിക്കത്തപ്പടുന്നേ) ഇരിക്കുന്നത ്നിയ െിത്തല  ൗലി  ായ പപശന്ങ്ങളിൽ തീർപ്പു 

 ല്പിക്കുമപാഴാണ്. 

ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം ക ോെതിയുടെ നെ്െിപ മീം 

മ ാടതിയുത്തട  ീഴേ്ഴക്കങ്ങളുീം നടപടിപ  ങ്ങളുീം നിയപന്ത്ിക്കുന്നതിന് രാഷ്പടപതിയു ായി 

 ൂടിയാമലാെിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സുപപീീം മ ാടതിക്ക ്അധി ാര ുണ്ട.് 

ഭരണഘടനാപര ായ മ സു ൾ സാധാരണയായി അഞ്ച ്ജ്ഡ്ജി ാർ അടങ്ങുന്ന ത്തരഞ്ചാണ ്

തീരു ാനിക്കുന്നത,്  റ്്റ മ സു ൾ  ുറഞ്ഞത ് ൂന്ന ്ജ്ഡ്ജി ാരുള്ള ത്തരഞ്ചാണ ്

തീരു ാനിക്കുന്നത.് 

സുപ്രീം ക ോെതിയുടെ ഇരിെിെീം 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച ്ഡൽഹിത്തയ സുപപീീം മ ാടതിയുത്തട ആസ്ഥാന ായി 

പപഖയാപിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലുീം, സുപപീീം മ ാടതിയുത്തട ഇരിപ്പിട ായി  ത്തറ്റാരു സ്ഥലീം ( ൾ) 

നിമയാഗിക്കാൻ ഇന്ത്യയുത്തട െീെ് ജ്സ്റ്റിസിന് അധി ാര ുണ്ട.് ഇത ്ഒരു ഓപഷ്ണൽ േയേസ്ഥ 

 ാപത ാണ,് നിർരന്ധ ല്. 
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സുപ്രീം ക ോെതി ജ്ഡ്ജിയുടെ കയോഗയത 

ആർട്ടിക്കിൾ 124 അനുസരിച്ച,് 65 േയസ്സിന് താത്തഴയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് സുപപീീം മ ാടതി 

ജ്ഡ്ജിയായി നിയ നെിന് ശുപാർശ ത്തെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ട.്: 

1. ഒമന്നാ അതിലധി മ ാ ഹഹമക്കാടതി ളിത്തല  ുറഞ്ഞത ്5 േർഷത്ത ങ്കിലുീം 

ജ്ഡ്ജിയായിരിക്കണീം. 

2.  ുറഞ്ഞത ്10 േർഷ ായി ഒമന്നാ അതിലധി മ ാ ഹഹമക്കാടതി ളിൽ 

അഭിഭാഷ നായിരിക്കണീം. 

3. രാഷ്പടപതിയുത്തട അഭിപപായെിൽ അേർ സർോത്മനാ മയാഗയനായിരിക്കണീം. 

ജ്ുേരഷ്യറിയുടെ സവോതപന്ത്യീം 

ജ്ുഡീഷയറിയുത്തട സവാതപന്ത്യീം ഉറപ്പാക്കാൻ ഭരണഘടനയിൽ നിരേധി േയേസ്ഥ ളുണ്ട.് അേ 

െുേത്തട െർച്ചത്തെയ്യുന്നു: 

1.  ാലാേധിയുത്തട സുരക്ഷ: സുപപീീം മ ാടതിയിത്തല ജ്ഡ്ജി ാർക്്ക  ാലാേധിയുത്തട സുരക്ഷ 

നൽ ുന്നു. ഒരിക്കൽ നിയ ിക്കത്തപ്പട്ടാൽ, അേർ 65 േയസ്്സ േത്തര അേരുത്തട ഓെീസിൽ 

തുടരുീം. ത്തതളിയിക്കത്തപ്പട്ട മ ാശീം ത്തപരു ാറ്റീം  ൂടാത്തത/അത്തല്ങ്കിൽ  ഴിേില്ായ്മയുത്തട 

അടിസ്ഥാനെിൽ പപസിഡന്റിന്ത്തറ ഉെരേിലൂത്തട  ാപതമ  അേത്തര നീക്കീം ത്തെയ്യാൻ 

 ഴിയൂ. ആർട്ടിക്കിൾ 368 അനുസരിച്ച ്നീക്കീം ത്തെയ്യുന്നതിന് പപമതയ  ഭൂരിപക്ഷീം 

ആേശയ ാണ.് 

2. ശപളേുീം അലേൻസു ളുീം: സുപപീീം മ ാടതിയിത്തല ജ്ഡ്ജി ാർ നല് ശപളേുീം 

അലേൻസു ളുീം ആസവേിക്കുന്നു, സാപെി  അടിയന്ത്രാേസ്ഥയിലല്ാത്തത ഇത ്

 ുറയക്്കാൻ  ഴിയില്. സീംസ്ഥാന നിയ സഭയിൽ മോത്തട്ടടുപ്പിന് േിമധയ ല്ാെ 

സീംസ്ഥാനെിന്ത്തറ ഏ ീ ൃത െണ്ടിൽ നിന്നാണ ്ഹഹമക്കാടതിയുത്തട ത്തെലേു ൾ 

ഈടാക്കുന്നത.് 

3. അധി ാരങ്ങളുീം അധി ാരപരിധിയുീം: സുപപീീം മ ാടതിയുത്തട അധി ാരങ്ങളുീം 

അധി ാരപരിധിയുീം പാർലത്ത ന്റിന്  ാപതമ  മെർക്കാൻ  ഴിയൂ, ത്തേട്ടിച്ചുരുക്കാൻ 

 ഴിയില്. 

4. സുപപീീം മ ാടതിയിത്തല ഏത്തതങ്കിലുീം ജ്ഡ്ജിയുത്തട െു തല ൾ നിറമേറ്റുന്നതിത്തന  ുറിച്ച ്

നിയ സഭയിൽ െർച്ച ത്തെയ്യാനാേില്. 

5. ആർട്ടിക്കിൾ 129 അനുസരിച്ച,് ഏത്തതങ്കിലുീം േയക്തിത്തയ അേമഹളിച്ചതിന് ശിക്ഷിക്കാൻ 

എസ്സിക്ക ്അധി ാര ുണ്ട.്  

6. ജ്ുഡീഷയറിത്തയ എക്സി യൂട്ടീേിൽ നിന്ന ്മേർത്തപടുെൽ: സീംസ്ഥാനെിന്ത്തറ ത്തപാതു 

മസേനങ്ങളിത്തല എക്സി യൂട്ടീേിൽ നിന്ന ്ജ്ുഡീഷയറിത്തയ മേർതിരിക്കുന്നതിന് 

സീംസ്ഥാനീം നടപടിത്തയടുക്കുത്ത ന്ന ്സീംസ്ഥാന നയെിന്ത്തറ ഒരു നിർമേശ  തതവീം 

പറയുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 50 അനുസരിച്ച,് എക്സി യൂട്ടീേ ്നിയപന്ത്ണെിൽ നിന്ന ്

സവതപന്ത് ായ ഒരു പപമതയ  ജ്ുഡീഷയൽ മസേനീം ഉണ്ടായിരിക്കുീം. 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

