
1. ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಕಾಯಯವನನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರಿ ?            
 

 

                        ಸಂವಿಧಾನವು ದೆೇಶದ ಮೂಲಭೂತ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ ಇದು ಆಡಳಿತಕೆೆ ಅವಶಯಕವಾದ ಕಾನೂನು ಮತುು 
ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು ಸೂಚಿಸುತುದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂೆ ತನುದೆಯಾದ ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ ಅದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೇಯ ವಯವಸ್ೆೆಯ ನಿೇತಿ-
ನಿಯಮ ನಿಯಂತರಣಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಂತೆ ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸುತುದೆ ನಿೇತಿನಿಯಮಗಳು ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಂಘಟ್ಟತವಾಗಿರುವ ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೇಡುತುದೆ ಪರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂೆ ಕಾನೂನು-ಸುವಯವಸ್ೆೆ ಅತಿ ಅಗತಯವಾಗಿದೆ ಅದು ಇಲಿದೆೇ 
ಹೊೇದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ತಾಂಡವವಾಡುತಿುದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೇವಕೆೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ ಿಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೇವನವನುು 
ನಡೆಸಲು ಉದೆದೇಶಪೂವಯಕವಾಗಿ ರಾಜಯವನುು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾದರೆ ರಾಜಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಸರಕಾರ ಅಸಿುತವಕೆೆ ಬರುತುದೆ 
ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸಲು ಕೆಲವು ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳು ಅಗತಯ ಎಂಬ ಅರಿವು ಜನರು ಉಂಟಾದಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತುದೆ 

 

 ಭಾರತಿೇಯ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಸುಲಭದ ಕಾಯಯ ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಾಿಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ಸಮಸ್ೆಯಗಳಿದುದ ಫುಲ್ 
ಸ್ಾಿಪ್ ಸವತಂತರಗೊಳಳಲು ಇದದ ಭಾರತಿೇಯರ ಆಶಯಗಳು ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿಲೆತುರಕೆೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದದವು ಭಾರತದ ಅನೆೇಕ 
ವೆೈರುಧಯಗಳು ಸಂಕೇಣಯತೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಕೆಲಸವನುು ಮತುಷ್ಟ್ುಿ ಕೆರಳಿಸಿದವು ಭಾರತದ ರಾಜಕೇಯ ಭವಿಷ್ಟ್ಯವನುು 
ನಿಧಯರಿಸುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಭಾರತದಲ್ಲ ಿಎಷ್ಟ್ುಿ ಪರಬಲವಾಗಿತೆುಂದರೆ ಸ್ಾವತಂತರಯ ಸಿಕೆದ ಮೂರು ವಷ್ಟ್ಯಗಳ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಮಮ 
ಲ್ಲಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವನುು ಜಾರಿಗೆ ತಂದೆವು.. 

 

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನುು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ರೂಪಿಸಿದೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರೊೇಕ್ಷವಾಗಿ 
ಚುನಾಯಿಸಲಪಟ್ಿ ಭಾರತದ ಪರಜಾಪರತಿನಿಧಿ ಗಳಿದದರೂ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಸಭೆಯು ಕಾಯಬಿನೆಟ್ ಆಯೇಗದ 
ಯೇಜನೆಯನುು ಸ್ಾವಿರ 946 ರಚಿಸಲಪಟ್ಟಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಿಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಯೇಜನೆಯಲಿ 
ಒಳಗೊಂಡಿದದವು 

• ಪಾರಂತಯಗಳ ಶಾಸನಸಭೆಗಳ ಸದಸಯರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸಯರನುು 
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು 

• ಸಿಕ್ಸ್ ಮತುು ಮುಸಿಂಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ತಮಮ ತಮಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯಗೆ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ತಮಮ ಪಾಲ್ಲನ ಪರತಿನಿಧಿಗಳನುು 
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು 

• ಹಿಂದೂಗಳನುು ಸ್ೆೇರಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲಾಿ ವಗಯಗಳನುು ಸ್ಾಮಾನಯ ವಗಯ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು 
 

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಹಿನೆುಲೆ: 

       ಭಾರತದ ರಾಜಕೇಯ ಭವಿಷ್ಟ್ಯವನುು ಭಾರತಿೇಯರೆೇ ನಿಧಯರಿಸಬೆೇಕೆಂದು ಬೆೇಡಿಕೆಯನುು ಮಹಾತಮಗಾಂಧಿೇಜಯವರು 
1922ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದದರು. ಅವರು ರಾಜಯವು ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಪಾಲ್ಲಯಮಂಟ್ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯಲಿ ಭಾರತದ ಸವ 



ಅಭಿವಯಕುಯ ಘೂೇಷ್ಟ್ಣೆ ಎಂದು ನುಡಿದಿದೢರು. ನೆಹರೂರವರು ಚುನಾಯಿತ ಪರತಿನಿಧಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ 
ಸಭೆಯಿಂದಲೆೇ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸುವ ಸಂಪೂಣಯ ಸ್ಾವತಂತರಯ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಇರಬೆೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿದರು. 

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅಭಿಪಾರಯವನುು ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಭಾವನೆಯಂದಿಗೆ ಮೊತುಮೊದಲ್ಲಗೆ 
ಪರತಿಪಾದಿಸಿದವರುಎ ಮ್.ಎನಾರಯ್ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟರೇಯವಾದಿ. ಆದರೆ ಅದನುು ಯಾವುದೆೇ ರಾಜಕೇಯ ಸಂಘಟ್ನೆ ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಲಿ ಹೆಚಿಿನ ಕಾಂಗೆರಸಿ್ಗರಲ್ಲ ಿಅವರ ಬಗೆೆ ಅಸಪಷ್ಟ್ಿ ಭಾವನೆಗಳಿದದವು. ಅಲಿದೆ ಅವರು ರಾಜಕೇಯ ಸಮೇಳನ 
ವಿಧಾನದಲ್ಲ ಿನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದದರು ಆದರೆ ನೆಹರು ಜನರ ಚುನಾಯಿತ ಪರತಿನಿಧಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಒಲವು 
ತೊೇರಿಸಿ ಅದನುು ಪರಸಿದಿಿ ಗೊಳಿಸಿದರು. 

ಎರಡನೆೇ ಮಹಾಯುದದಿ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಸಕಾಯರ ಜಮಯನಿಯ ವಿರುದಿ ಯುದಿವನುು ಘೂೇಷ್ಟಸಿತು ಮತುು ಭಾರತದ 
ಜನರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಒಪಿಪಗೆಯಿಲಿದೆ ಭಾರತವನುು ಕೂಡ ಯುದಿದಲ್ಲ ಿಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತುು ಇದರಿಂದ 
ಕಾಂಗೆರಸ್ ಮುಖ್ಂಡರಿಗೆ ನೊೇವುಂಟಾಗಿ ಕಾಂಗೆರಸ್ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಸರಕಾರದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಕಾರವನುು ಹಿಂದಕೆೆ ಪಡೆಯಿತು ಅಲಿದೆ 
ಅದು ಭಾರತದ ಸ್ಾವತಂತರಯವನುು ಮಾನಯ ಮಾಡಲು ಮತುು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಿೇಯರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ 
ರಚಿಸಲು ಇರುವ ಹಕೆನುು ಮಾನಯ ಮಾಡಲು ಬಿರಟ್ಟಷ್ಟ್ರನುು ಒತಾುಯಿಸಿತುು. ಮಹಾತಮ ಗಾಂಧಿೇಜ ತಮಮ ಹರಿಜನ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲ ಿ
ಮತುು ಜವಾಹಲಾಯಲ್ ನೆಹರು ರವರು ಯೂನಿಟ್ಟ  ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಬಗೆೆ ತಮಮ 
ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುು ಲೆೇಖ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು. 

 

ಒತುಡಕೆೆ ಮಣಿದ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಆಡಳಿತ: ಕಾಯಬಿನೆಟ್ ನಿಯೇಗದ ಆಗಮನ 

ಈ ರಿೇತಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಬಗೆೆ ಇರುವ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುು ಬಿರಟ್ಟಷ್ಟ್ರು ಕೊನೆಗೂ ಒಪಿಪದರೆ. ಈ ಬಗೆ ೆಪರಥಮ 
ಪರಯತುವನುು ಕರಪ್್ ಮಿಷ್ಟ್ನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಾವಿರ 942 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಅದು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಭಾರತಿೇಯ 
ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕಾಂಗೆರಸ್ ಮತುು ಮುಸಿಿಮರಿಗೆ ಒಪಿಪಗೆಯಾಗುವಂತಹ ಪರಸ್ಾುಪ ಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಭಾರತಕೆೆ ಕಾಯಬಿನೆಟ್ ನಿಯೇಗವನುು 
ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಅದರಂತೆ ಪರೊೇಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದವು. ಸ್ೆುೇಹಿತ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಪಾರಂತಯಗಳ ಶಾಸಕರುಗಳು 292 
ಚುನಾಯಿಸಿದರು ದೆೇಶಿಯ ರಾಜಯಗಳಿಗೆ 93 ಸ್ಾನೆಗಳನುು ನಿೇಡಲಾಯಿತು ಪಾರಂತಯಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಾೆನಗಳನುು 
ಜನಸಂಖ್ೆಯಯ ಪರಮಾಣಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಸಿಿಂ ಮತುು ಸ್ಾಮಾನಯ ವಗಯದವರಿಗೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 

• ಮುಸಿಿಮರಿಗೆ 78 
• ಸಿಕೆರಿಗೆ 4 

• ಸ್ಾಮಾನಯ ವಗಯದವರಿಗೆ 210 

       ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ನೆಹರು ರಾಜೆೇಂದರ ಪರಸ್ಾದ್ ವಲಭಿಭಾಯ್ ಪಟೆೇಲ್,ಕೆ.ಎಂ.ಮುನಿಿ,ಕೃಪಾಲನಿ,ಕೆ.ಟ್ಟ.ಷಾ 
ಡಾಕಿರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೆೇಡೆರ್, ಡಾಕಿರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಟ್ಣನ್, ಅಲಾಿಡಿ ಕೃಷ್ಟ್ಣಸ್ಾವಮಿ ಅಯಯರ್, ಹನುಮಂತಯಯ ಮುಂತಾದ 
ಅನೆೇಕ ಸದಸಯರುಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದದರು. 

 



ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಪರಥಮ ಸಭೆ ಸ್ಾವಿರ 943 ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 9ನೆೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರಾಗಿದ್ 

ಸಚಿಿದಾನಂದ ಸಿನಾಾ ರವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪರತೆಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುು ಇಟ್ಟಿದುದ ಮುಸಿಿಂ ಮಧಾಯವಧಿ 
ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದರೂ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಚಚೆಯಯನುು ಬಹಿಷ್ಟ್ೆರಿಸಿತು. ಪಾಕಸ್ಾುನಕೆೆ ಪರತೆಯೇಕ 
ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಬೆೇಕೆಂದು ಹಟ್ ಹಿಡಿದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕಾಂಗೆರಸ್ ಮತುು ಮುಸಿಿಂ ಲ್ಲೇಗ್ ಮಧೆಯ ರಾಜ 
ಏಪಯಡಿಸಲು ನಡೆದ ಹಲವಾರು ಪರಯತುಗಳು ಫಲ ನಿೇಡಲ್ಲಲಿ. ಭಾರತ ಮತುು ಪಾಕಸ್ಾುನಕೆೆ ಪರತೆಯೇಕವಾದ ಸಂವಿಧಾನ 
ರಚನಾ ಸಭೆಯನುು ರೂಪಿಸಲು ಒಪಿಪಗೆ ನಿೇಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸಯರ ಸಂಖ್ೆಯ ಯಲ್ಲಿ 
ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು .ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 389 ರಷ್ಟ್ುಿ ಸದಸಯರುಗಳಿದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಬಲ ಭಾರತ 
ವಿಭಜನೆಯಾದ ಮೇಲೆ 299 ಕೆೆ ಇಳಿದಿತುು. 

• ಪಾರಂತಯಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು 229 

• ದೆೇಶಿಯ ರಾಜಯಗಳಿಂದ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಸದಸಯರುಗಳು 70 

 
ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಅಧಿವೆೇಶನ ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 9,  1946 ರಂದು ರಂದು ಪಾರರಂಭವಾಯಿತು. 
ಡಾಕಿರ್ ಬಾಬು ರಾಜೆೇಂದರ ಪರಸ್ಾದ್ ಅದರ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನವನುು ಸ್ಾವಿರದ 
ಒಂಬೆೈನೂರ 49ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿ ಶಾಸನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷವು 936 
ಜನವರಿ 26ರಂದು ಲಾಹೊೇರ್ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆೆ ಪೂಣಯ ಸವರಾಜಯದ ಪಡೆಯುವ ಘೂೇಷ್ಟ್ಣೆ 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿತು. ಅದರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನುು ಸ್ಾವಿರದ ಒಂಬೆೈನೂರ ಐವತುರ ಜನವರಿ 
26ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. 
 
 

 

 


