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ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ  

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട രൂപീകരണം 

1. 1934 -ൽ ഇന്ത്യക്കായി ഒരു സവതന്ത്ന്ത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി എന്ന ആശയം 

മുന്ന്നാട്ടുവച്ചത ്എം.എൻ.ന് ായ് ആയിരുന്നു. 

2. 1946 ടെ കയാബിനറ്റ ്മിഷൻ പ്ലാൻ നിർന്േശിച്ച മാർഗ്ഗനിർന്േശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് 

ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി രൂപീകരിച്ചത.് ഈ ദൗതയത്തിന ്ന്നതൃതവം നൽകിയത ്

ടപത്തിക് ന്ൊ ൻസാണ,് കൂടാടത അന്േഹടത്ത കൂടാടത മറ്റ ്രണ്്ട അംഗങ്ങടെ 

ഉൾടെടുത്തി - സ്റ്റാന് ാർഡ ്ന്ത്കിപ്ു ം എവി അെക്ാ്ണ്ട ും. 

3. അസംബ്ലിയുടട ആടക ശക്തി 389. എന്നിരുന്നാെും, വിഭജനത്തിനു ന്ശഷം 299 

മാന്ത്തന്മ അവന്ശഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത ്ഭാഗികമായി തിരടെടുക്കടെട്ടതും 

ഭാഗികമായി നാമനിർന്േശം ടെയ്യടെട്ടതുമായ ഒരു ന്ബാഡിയായിരുന്നു. 

4. അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തിരടെടുെ ്1946 ജൂലെ-ആഗസ്റ്റ ്മാസങ്ങെിൽ 

നടന്നു, 1946 നവംബ ിൽ ന്ത്പന്ത്കിയ പൂർത്തിയായി. 1946 ഡിസംബർ 9 ന ്നടന്ന ആദയ 

സന്മ്മെനത്തിൽ 211 അംഗങ്ങൾ പടെടുത്തു. 

5. ന്ഡാ. സച്ചിദാനന്്ദ സിൻഹ ന്ത് ഞ്ച ്സന്ത്രദായം പിന്ത്ുടർന്ന ്നിയമസഭയുടട 

താൽക്കാെിക ന്ത്പസിഡന് ായി. 

6. 1946 ഡിസംബർ 11 ന ്ന്ഡാ. രാന്ജന്ത്ന്ദ ന്ത്പസാദ,് എച്ച്സി മുഖർജി എന്നിവടര യഥാന്ത്കമം 

ന്ത്പസിഡന ്ായും ലവസ ്ന്ത്പസിഡന് ായും തിരടെടുത്തു. 

7. സർ ബി എൻ  ാവു നിയമസഭയുടട ഭരണഘടനാ ഉപന്ദഷ്ടാവായി നിയമിക്കടെട്ടു. 

8. 1946 ഡിസംബർ 13 ന,് ടനഹ ്ു െക്ഷ്യ ന്ത്പന്മയം മുന്ന്നാട്ടുവച്ചു, അത് പിന്നീട ്

ഭരണഘടനയുടട ആമുഖമായി മാ ി. 1947 ജനുവരി 22 ന ്ന്ത്പന്മയം ഏകകണ്ഠ മായി 

അംഗീകരിച്ചു. 

9. 1949 ന്മയ് മാസത്തിൽ ന്കാമൺടവൽത്തിൽ ഇന്ത്യയുടട അംഗതവം ഭരണഘടനാ 

അസംബ്ലി അംഗീകരിച്ചു. കൂടാടത, 1950 ജനുവരി 24 ന് ന്ദശീയ ഗാനവും ന്ദശീയ 

ഗാനവും അംഗീകരിച്ചു. 1947 ജൂലെ 22 ന് ന്ദശീയ പതാക അംഗീകരിച്ചു. 

10. അസംബ്ലി 11 ടസഷനുകൾ ന്യാഗം ന്െർന്നു, അവസാന കരട ്തയ്യാ ാക്കാൻ 2 

വർഷം, 11 മാസം 18 ദിവസം എടുത്തു, ടമാത്തം 141 ദിവസം ഇരുന്നു, 

ഭരണഘടനയുടട കരട ്114 ദിവസം പരിഗണിച്ചു. ടമാത്തം ടെെവ ്ഏകന്ദശം 64 

െക്ഷ്ം രൂപ. 

11. അസംബ്ലിയിൽ 15 വനിതാ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വിഭജനത്തിനു ന്ശഷം 9 

ആയി െുരുങ്ങി. 

12. ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടട െിെ ന്ത്പധാന കമ്മിറ്റികെും അതത് ടെയർന്പഴ്ൺ്മാരും 

താടെ പ യുന്നവയാണ്: 

 യൂണിയൻ പവർസ് കമ്മിറ്റി - ജവഹർ ൊൽ ടനഹ ്ു. 

 യൂണിയൻ ഭരണഘടനാ സമിതി - ജവഹർൊൽ ടനഹ ്ു. 

 പ്പവിശ്യ ഭരണഘടനാ സമിതി - സർദാർ പന്ട്ടൽ. 

 പ്രാഫ്്റ്റിംഗ ്കമ്മിറ്റി - ബി ആർ അംന്ബദ്കർ 

 നിയമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ - ന്ഡാ. രാന്ജന്ത്ന്ദ ന്ത്പസാദ.് 
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 സ്റ്റിയറിംഗ ്കമ്മിറ്റി - ന്ഡാ. രാന്ജന്ത്ന്ദ ന്ത്പസാദ.് 

 ഫ്ലാഗ ്കമ്മിറ്റി - ടജബി കൃപൊനി. 

  13. താടെ പ യുന്നവർ ന്ത്ഡാ ്റ്റിംഗ ്കമ്മിറ്റിയിടെ അംഗങ്ങൊയിരുന്നു:-    

 ഡരാ. ബി ആർ അംഡബദ്കർ (ചെയർമാൻ) 

 അല്ലടി കൃഷ്ണസവാമി അയ്യർ 

 ഡരാ.ചക.എം. മുൻഷി 

 എൻ. ഡഗാപാലസവാമി അയ്യങ്കാർ 

 സയ്യിദ ്മുഹമ്മദ ്സാദുള്ള 

 എൻ മാധവ റാവു 

 ടി ടി കൃഷ്ണമാൊരി 

 

  14.ഭരണഘടനയുടട അന്ത്ിമ കരട് ന്രഖ 1949 നവംബർ 26 ന് അംഗീകരിച്ചു, അതിൽ 

8 ടഷഡയൂെുകെും 22 ഭാഗങ്ങെും 395 ആർട്ടിക്കിെുകെും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട വിവിധ ഉ വിടങ്ങൾ             

1. 1935 ചല ഗവൺചമന്റ് ഓഫ്് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ ്- ട ഡ ൽ സകീം, ഗവർണ ുടട 

ഓ ീസ,് ജുഡീഷയ ി, പബ്ലിക് സർവീസ ്കമ്മീഷനുകൾ, അടിയന്ത്ര വയവസ്ഥകൾ, 

ഭരണപരമായ വിശദാംശങ്ങൾ. 

2. പ്ബിട്ടീഷ ്ഭരണഘടന - പാർെടമന്  ി സർക്കാർ, നിയമവാഴ്ച, നിയമനിർമ്മാണ 

നടപടിന്ത്കമം, ഏക പൗരതവം, കാബിനറ്റ ്സംവിധാനം, ന്ത്പന്തയകാവകാശങ്ങൾ, 

പാർെടമന്  ി പദവികൾ, ദവിരാഷ്ന്ത്ടവാദം. 

3. യുഎസ ്ഭരണഘടന - മൗെികാവകാശങ്ങൾ, ജുഡീഷയ ിയുടട സവാതന്ത്ന്ത്യം, 

ജുഡീഷയൽ അവന്ൊകനം, ന്ത്പസിഡന് ിനട്  ഇംപീച്ച്ടമന് ,് സുന്ത്പീം ന്കാടതി, 

ലഹന്ക്കാടതി ജഡ്ജിമാർ, ലവസ ്ന്ത്പസിഡന്  ്സ്ഥാനം എന്നിവ നീക്കം ടെയ്യൽ. 

4. ഐറിഷ ്ഭരണഘടന - സംസ്ഥാന നയത്തിനട്  നിർന്േശപരമായ തതവങ്ങൾ, 

രാജയസഭയിന്െക്ക ്അംഗങ്ങെുടട നാമനിർന്േശം, ന്ത്പസിഡന് ിടന തിരടെടുക്കുന്ന 

രീതി. 
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5. കഡനരിയൻ ഭരണഘടന - ശക്തമായ ന്കന്ത്ന്ദമുള്ള ട ഡന് ഷൻ, ന്കന്ത്ന്ദത്തിൽ 

അവന്ശഷിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിന്യാഗിക്കൽ, ന്കന്ത്ന്ദം സംസ്ഥാന 

ഗവർണർമാരുടട നിയമനം, സുന്ത്പീം ന്കാടതിയുടട ഉപന്ദശക അധികാരപരിധി. 

6. ഓസ്ഡപ്ടലിയൻ ഭരണഘടന - സമാന്ത്ര പട്ടിക, വയാപാര സവാതന്ത്ന്ത്യം, വാണിജയം, 

ലെംഗിക ബന്ധം, പാർെടമന് ിനട്  രണ്്ട സഭകെുടട സംയുക്ത സന്മ്മെനം. 

7. ജർമ്മനിയിചല ചവയ്മർ ഭരണഘടന - അടിയന്ത്രാവസ്ഥയിൽ 

മൗെികാവകാശങ്ങൾ  ോക്കൽ. 

8. ഡസാവിയറ്്റ ഭരണഘടന (USSR, ഇഡപാൾ റഷയ) - ആമുഖത്തിൽ 

അടിസ്ഥാനപരമായ െുമതെകെും നീതിയുടട ആശയവും (സാമൂഹിക, സാരത്തിക, 

രാഷ്ന്ത്ടീയ). 

9. പ്ഫ്ഞ്ച ്ഭരണഘടന -  ിെബ്ലിക്കും ആമുഖത്തിടെ സവാതന്ത്ന്ത്യം, സമതവം, 

സാന്ഹാദരയത്തിനട്  ആദർശങ്ങൾ. 

10. ദക്ഷിണാപ്ഫ്ിക്കൻ ഭരണഘടന - ഭരണഘടന ന്ഭദഗതി ടെയ്യുന്നതിനും രാജയസഭാ 

അംഗങ്ങടെ തിരടെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിന്ത്കമം. 

11. ജാപനീസ ്ഭരണഘടന - നിയമന്ത്പകാരം സ്ഥാപിതമായ നടപടിന്ത്കമം. 
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