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அரசியலமைப்பு உருவாக்கம் MAKING OF CONSTITUTION  

Join our telegram: https://t.me/iyachamyacdemy   

(அரசியலமைப்பு புத்தகம் தமிழில் ஜனவரி ைாதம் வவளியிடப்படும்) 

அரசியல் நிர்ணய சமை Constituent Assembly  

வரலாற்றுச் சிறப்புமைய இந்திய அரசியல் நிர்ணய சமை 1946ஆம் ஆண்டு, டிசம்ைர் ைாதம் 

ஒன்ைதாம் நாள் கூடிற்று. சமையின் வயது முதிர்ந்த உறுப்பினராகிய சச்சிதானந்த சின்ஹா என்ைார் 

முதல் கூட்ைத்திற்குத் தமலமை தாங்கினார். பின்னர், காங்கிரசுக் கட்சியின் முதன்மையாளர்களில் 

ஒருவராகிய இராஜேந்திர பிரசாத் என்ைாமரத் தமலவராகச் சமை உறுப்பினர்கள் ஒருைனதாகத் 

ஜதர்ந்ததடுத்தார்கள்.  

சமைமயக் கூட்டிய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அமதக் கமலக்கவும் முடியுதைன்றமையால் சிலர் 

அதன் இமறமைமயப் ( sovereign)  ைற்றி ஐயுற்றனர். இருப்பினும், இச்சமைக்கான 

விதிமுமறகமளச் சமைஜய தசய்து நிமறஜவற்றலாதைன்றமையால் சமை தன் ைணிகமளத் 

ததாைங்கும் தைாழுஜத இமறமையுமையதாக ைாறிக் தகாள்ளும் என்றும் காங்கிரசுக் கட்சித் 

தமலவர்கள் கருதினார்கள். இக்கருத்திமன நீண்ை விவாதத்திற்குப்பின் சமை ஏற்றுக் தகாண்ைது.  

சமை சில நமைமுமற விதிகமளச் தசய்து தகாண்ைது. அவற்றில் சிறப்ைாக இரண்டு விதிகமளக் 

கூறலாம். ஒன்று. சமைத் தமலவமரச் சமையின் தனிச்சிறப்புரிமைகளுக்குக் காவலராக 

அைர்த்தியதாகும். இரண்டு, சமை உறுப்பினர்களின் மூன்றிலிரு தைரும்ைான்மை வாக்குகளாலன்றிச் 

சமைமயக் கமலக்க முடியாது. இவ்விரு விதிகளும் சமையின் முழு இமறமைமய வலியுறுத்தின 

தவனக் கருதலாம்.  

சமை ஜைற்தகாள்ளத்தக்க ைணிகமள, ஜநருவின், வமரவுத்  தீர்ைானம்' (Objective Resolution) 

நன்கு விளக்கிக் கூறிற்று. அரசியலமைப்பு ைற்றிய கருத்துகமள ஆராய, சமை ைல குழுக்கமள 

அைர்த்தியது. ைல குழுக்களில் ஜநருவும் ைட்ஜைலும் தமலவர்களாய் இருந்து அரசியலமைப்பின் சில 

அடிப்ைமைக் கருத்துகமள உருவாக்கினர். குழுக்களின் அறிக்மகமய ஆதாரைாகக் தகாண்டு 

தைனகல் நரசிங்கராவ் ஒரு நகல் அரசியலமைப்மை உருவாக்கினார். அம்ஜைத்காமரத் தமலவராகக் 

தகாண்ை ஒரு வமரவுக் குழுவிமனச் (Drafting Committee) சமை அைர்த்தியது. இக் குழு நகல் 

அரசியலமைப்மை நன்றாக ஆராய்ந்து பிறிததாரு நகல் அரசியலமைப்மைச் சமை முன் மவத்தது. 

இந்நகமலச் சமை நீண்ை நாட்கள் ஆழ்ந்து ஆய்ந்த பின் ஏற்றுக்தகாண்ைது.  

அரசியலமைப்மைப் ைமைக்க (அரசியல் நிர்ணய ) சமை ஏறத்தாழ மூன்றாண்டுகமளச் 

தசலவிட்ைது. சமை ைதிஜனாரு ததாைக்கக் கூட்ைங்களாக 165 நாட்கள் கூடிற்று. 165 நாை களில் 

114 நாட்கமள நகல் அரசியலமைப்பு ஆய்வினில் தசல விட்ைது. அரசியலமைப்பு இறுதிநிமலயில் 

395 பிரிவுகமளயும் 9 தைசில்கமளயும் தகாண்டிருக்கிறது.  
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சமை', அரசியலமைப்மைப் ைமைக்க ேனநாயக முமறகமளஜய ஜைற்தகாண்ைது. நகல் 

அரசியலமைப்பிற்கு 7,635 திருத்தங்கமளச் சமை உறுப்பினர்கள் தகாண்டுவந்தனர். இவற்றில் 

2,473 திருத் தங்கமளச் சமை ஏற்று விவாதித்துப் பின் அமவகமளத் தள்ளியது. உறுப்பினர்கள் 

அஞ்சாைல் கருத்துகமள தவளியிைவும், பிறர் கருத்துகமள ஏற்றுச் சிந்திக்கவும் சமை தைருைளவில் 

உதவிய ததனலாம்.  

ைற்ற நாடுகளின் அரசியல் நிர்ணய சமைகளுைன் நைது சமைமய ஒப்பிடும் தைாழுதுதான் அதன் 

சிறப்பு நைக்கு விளங்குகிறது. அதைரிக்கா தனது அரசியலமைப்மைப் ைமைக்க நான்கு 

ைாதங்கமளயும், ஆஸ்திஜரலியா ஒன்ைது ஆண்டுகமளயும், கனைா இரண்டு ஆண்டுகள் ஐந்து 

ைாதங்கமளயும் தசலவிட்ைன. இந் நாடுகளின் அரசியலமைப்புகதளல்லாம் மிகச் சிறியனவாகஜவ 

இருந்தன. ஆனால், நைது அரசியலமைப்ஜைா மிகப் தைரியதாகும். இமத ைனத்திற்தகாண்டு 

ைார்க்கும் தைாழுது நாம் தசலவிட்ை காலம் குமறவானஜதயாகும். ைற்ற நாடுகளின் அரசியல் 

நிர்ணய சமைகள் திருத்தங்கமள ஏற்கவில்மல. அமவ நகல் அரசியல் அமைப்புகமளக் 

தகாண்டுவந்தைடிஜய நிமறஜவற்றின .  

ஜகபிதனட் குழுவினர் திட்ைப்ைடி அரசியல் நிர்ணய சமையில் 385 உறுப்பினர்கள் 

இருக்கஜவண்டும். இவர்களில் 292 உறுப் பினர்கமள பிரிட்டிஷ் இந்திய ைாகாணங்களுக்தகனவும், 

93 உறுப்பினர்கமள இந்திய அரசுகளுக்தகனவும் ஜகபிதனட் குழுவினர் பிரித்திருந்தனர். ஆனால், 

நாட்டுப் பிரிவிமனக்குப் பின் 75 உறுப்பினர்கள் குமறந்துவிட்ைார்கள் ; எனினும், சமை 

தைரிதாகஜவ ஜதான்றிற்று.  

சமையின் தசயற்கரிய ைணிகமளச் தசய்துகாட்டியவர்களில் தமலசிறந்தாராக வமரவுக்குழு 

உறுப்பினர்கமளயும், அதன் தமலவமரயும் குறிப்பிைஜவண்டும். இக் குழு, அம்ஜைத்காமரத் தமலவ 

ராகவும், அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி அய்யர், ஜகாைாலசாமி அய்யங்கார், ஜக. எம். முன்ஷி, டி. டி. 

கிருஷ்ணைாச்சாரி, முகைது சாதுல்லா, ைாதவராவ் ஜைான்றாமர உறுப்பினராகவும் தகாண்டிருந்தது. 

இவர்களமனவரும் தம்ைாலான ைணிகமளச் சிறப்புைன் தசய்து புகழ்தைற்றனர்.  

அம்ஜைத்கார் காங்கிரசுக் கட்சியின் எதிர்ப்ைாளராகஜவ அரசியல் நிர்ணய சமையில் 

நுமழந்தாதரனினும், நாட்டுப் பிரிவிமனக்குப் பின் அவருமைய தகாள்மககளில் சில ைாறுதல்கள் 

ஏற்ைட்ைன. அவரும் சமையுைன் ஒத்துமழக்க விரும்பினார். எனஜவ, காங்கிரசுத் தமலவர்கள் 

அவமர வமரவுக் குழுவின் தமலவ ராகத் ஜதர்ந்தைர்த்தினார்கள். அவருக்களித்த தைாறுப்புகமளத் 

திறமையுைன் தசயலாற்றினார். ஜதர்ந்த கல்வியறிவாலும், ைரந்த அனுைவத் திறனாலும், அவர் 

சமையின் சிக்கல் நிமறந்த தசாற்ஜைார்களுக்குத் தக்க விளக்கம் கூறிச் சமை நிகழ்ச்சிகளில் 

அறிதவாளி ைைரச் தசய்தார்.  

சமைத் தமலவராக இருந்த இராஜேந்திரப்பிரசாத், தம் கைமை உணர்ந்து, நடுநிமல நின்று ைாண்பு 

குமறயாது சமை நிகழ்ச்சிகமள நைத்தினார். அடிக்கடி சமை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து தகாண்டு தம் 

ததளிந்த கருத்துகமளயும் சமைக்கு வழங்கினார்.  
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ஜநரு பிரதை அமைச்சர் என்ற முமறயிலும், காங்கிரசுக் கட்சியின் தமலவர் என்ற முமறயிலும் 

சமையில் எழுந்த சிக்கல்க ளமனத்திற்கும் தக்க ைாற்றம் கூறி நிகழ்ச்சிகளில் ததளிவுண்ைாக் 

கினார்.  

அடிப்ைமை உரிமைகள், சிறுைான்மையினர்கள் ைற்றிய - குழுவின் தமலவராகச் சர்தார் வல்லைாய் 

ைட்ஜைல் ைணியாற்றினார். அவருக்களித்த மிகக் கடினைான தைாறுப்புகமள அவருக்ஜக உரித் தான 

திறமையால் தசய்து காட்டினார் ; எல்ஜலாமரயும் அச் சுறுத்தி வந்த இந்திய அரசுகமளத் தக்க 

முமறயில் ைக்குவைாய் இமணத்துக் கூட்ைாட்சிக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.  

அரசியல் நிர்ணய சமையின் ஆஜலாசகராக B. N. ராவ் ைணியாற்றினார். சமைக்குப் ையன்ைடும் 

வமகயில் இவர், ஒரு நகல் அரசியலமைப்பிமன வழங்கினார். இமதஜய வமரவுக் குழுவினர் 

ஆதாரைாகக் தகாண்டு ைற்தறாரு நகல் அரசியலமைப்பிமனச் சமை முன் மவத்தனர்.  

இவர்கள் நீங்கலாகச் சமை நிகழ்ச்சிகளில் தைரும் ைங்கு தகாண்ைவர்களில் எச். வி. காைத், 

நாசர்யுதின் அகைது, சிைன்லால் சாக்தசனா. ஜக. டி. ஷார், குன்சுரு , தக்குர்தாஸ் ைார்க்காவா, ஃபிராங் 

அந்ஜதானி , தேய்ைால் சிங் ஜைான்ஜறார்களுைன் இன்னும் ைலமரச் 

ஜசர்த்துக்தகாள்ளலாம். சமையின் திறமை மிக்க உறுப்பினர்களுைன் கட்சிச் சார்ைற்ற 

உறுப்பினர்களும் நன்முமறயில் தசயல்ைட்டுச் சமையின் ைரந்த அமைப்பிற்கு தைருகிட்டு அணி 

தசய்தனர்.  

நிர்ணய சமை விவாதங்கள் Constitutional Assembly Discussion  

25.11.1949 ைற்றும் 26.11.1949 இரண்டு நாட்களும் ைாக்ைர் அம்ஜைத்காரும் ைாக்ைர் ராஜேந்திர 

பிரசாத்தும் சில விளக்கங்கமள அளித்தார்கள். 

"அரசமைப்புச் சட்ைம் ஜைன்மையானதாக இருந்தாலும் அமதச் தசயல்ைடுத்துைவர்கள் 

ஜைாசைானவர்களாக இருந்தால் சட்ைமும் ஜைாசைாகி விடும் என்றும் எதிர்காலத்தில் அரசியல் 

கட்சிகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்று இப்ஜைாது எதுவும் தசால்ல முடியாது என்றும், சாதி ைத 

ஜைதங்கஜள நம்முமைய எதிரிகள் என்றும், நாட்டிற்கும் ஜைலானதாக ைதத்மத அரசியல் கட்சிகள் 

தூக்கிப் பிடிக்குைானால் நைது சுதந்திரம் இரண்ைாவது முமறயாக இன்னலுக்கு ஆளாகும்” என்றும் 

ைாக்ைர் அம்ஜைத்கர் எச்சரிக்மக தசய்தார். ஜைலும் ைாக்ைர் அம்ஜைத்கர் கூறுகிறார். 

“இந்திய அரசியல் துமறயில் தமலவர்களிைம் ைக்தி காட்டும் வழக்கம் ஏற்ைட்டுவிட்ைது. ஜைாட்சம் 

தைறுவதற்கு ஜவண்டுைானால் ைக்தி ையன்ைைலாம். ஆனால் அரசியல் தமலவர் மீது ைக்தி 

ஏற்ைட்டுவிட்ைால் நைக்கும் ஜைரழிவு விமளயும். இதன் தவிர்க்க முடியாத பின் விமளவாக 

சர்வாதிகாரம் ஜதான்றும்”. 

“நாம் அரசியலில் குடி ஆட்சிமுமற கிமைத்து விட்ைால் ைட்டும் திருப்தி அமைந்து விைக்கூைாது. 

இந்தக் குடியாட்சி முமறக் தகாள்மக நைது சமூக வாழ்விலும், தைாருளாதார வாழ்விலும் 

முழுமையாக ஊடுருவி ைரவி இருக்க ஜவண்டும். நைக்கு அரசியல் ேனநாயகம் ைட்டும் ஜைாதாது. 

தைாருளாதார ைற்றும் சமூக அடிப்ைமையிலான ேனநாயகமும் ஜதமவ”. 
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“நைது நாட்டின் அரசியல் வாழ்வில் 26.01.1950லிருந்து சைத்துவம் நமைஜைாைத் துவங்கும். 

ஆனாலும் சமூக வாழ்விலும், தைாருளாதார வாழ்விலும் ஜவறுைாடுகள் நீடிக்கத்தான் தசய்யும். இந்த 

விைரீதம் நீடித்தால், ஏற்றத்தாழ்வு என்ற தநருப்ைால் கருகும் வர்க்கத்தினர், நாம் கடுமையாக 

முயன்று நிறுவிய இந்த ேனநாயக அரசியல் ைாளிமகமயத் தூளாக்காைல் விை ைாட்ைார்கள். 

ைாக்ைர் ராஜேந்திர பிரசாத் ைக்களால் ஜதர்ந்ததடுக்கப்ைடுைவர்கள் ஜயாக்கியர்களாக இருக்க 

ஜவண்டும் என்றும் நாட்டு நலனிஜல ைட்டும் அக்கமறயுள்ள ஜநர்மையானவர்கஜள இப்ஜைாது 

இந்தியாவின் ஜதமவ என்றும் குறிப்பிட்ைார். 

வமரவு அரசமைப்புச் சட்ைம் 4.11.1948 அன்று விவாதத்திற்கு எடுக்கப்ைட்டு 9.11.1948 வமர 

நைந்தது. பின்ன ர் 15.11.1948 அன்று மீண்டும் விவாதம் ஜைற்தகாள்ளப்ைட்டு 17.10.1949 வமர 

நைந்தது. 7635 திருத்தங்கள் தகாண்டுவரப்ைட்ைன. 2473 திருத்தங்கள் விவாதிக்கப்ைட்ைன 

மீண்டும் 14.11.1949 அன்று விவாதத்திற்கு எடுக்கப்ைட்டு 26.11.1949 வமர விவாதம் நைந்தது. 

கமைசியாக அரசியல் சட்ை நிர்ணய சமையின் கூட்ைம் 24.1.1950 அன்று நமைதைற்றது. அந்தக் 

கூட்ைத்தில் ராஜேந்திர பிரசாத் குடியரசுத் தமலவராகத் ஜதர்ந்ததடுக்கப்ைட்ைார். 

நகல் அரசமைப்புச் சட்ைம் விவாதத்திற்கு வந்தஜைாது ைல கடும் விைர்சனங்கள் மவக்கப்ைட்ைன. 

குறிப்ைாக அடிப்ைமை உரிமைகள் ைற்றி விைர்சனங்கள் எழுந்தன. 13ஆவது விதி ைற்றிக் 

குறிப்பிட்டு, அதில் சில விதி விலக்குகள் தசால்லப்ைட்டுள்ளன, அமவ அடிப்ைமை உரிமைகமள 

அழித்துவிடும் என்றும், அமவ ஏைாற்று ஜவமலயாக இருக்கின்றது என்றும் வாதம் மவக்கப்ைட்ைது. 

அந்த வாதத்திற்கு ைாக்ைர் அம்ஜைத்கர் ைதில் தசான்னார். "அடிப்ைமை உரிமைகள் முழுமையானது. 

அடிப்ைமை உரிமைகள் அல்லாதமவ முழுமையானது அல்ல. அடிப்ைமை உரிமைகள் ைற்றும் 

அடிப்ைமை அல்லாத உரிமைகள் இரண்டிற்கும் உள்ள ஜவறுைாடுகமளப் புரிந்து தகாள்ள ஜவண்டும். 

அடிப்ைமை அல்லாத உரிமைகள் என்றால் அமவ இரு தரப்பினரின் ஒப்ைந்த அடிப்ைமையில் 

உருவாகின்றன. ஆனால் அடிப்ைமை உரிமைகள் சட்ைம் தகாடுக்கும் தகாமை (Gift) ஆகும்”. 

“அரசமைப்புச் சட்ைத்தின் ஜகாட்ைாடுகள் தற்ஜைாமதய தமலமுமறயின் எண்ணங்கமளக் 

தகாண்டிருக்கின்றன. இப்ைடி நான் தசால்லும்ஜைாது, என் வாக்குமூலம் அதிகப்ைடியானது என்று 

நீங்கள் நிமனத்தால் இது அரசமைப்பு நிர்ணய சமையின் கருத்தாகக் தகாள்ள ஜவண்டும். இந்தச் 

சந்தர்ப்ைத்தில் அதைரிக்க சட்ை ஜைமத தேைர்சன் (Jafferson) தசான்னமதத் தான் தசால்ல 

ஜவண்டும். ஒரு நாட்டின் ஒவ்தவாரு தமலமுமறயும், ஒரு வமகயில் தனி நாடு தான். 

தைரும்ைான்மை ைக்களின் விருப்ைப்ைடி, அம்ைக்கமளக் கட்டுப்ைடுத்தும் சட்ைங்கள்தான் 

உருவாகும். ஆனால் அடுத்த தமலமுமறமய அது கட்டுைடுத்தாது, எப்ைடி அடுத்த நாட்ைவரின் 

சட்ைம் இன்தனாரு நாட்மைக் கட்டுப்ைடுத்தாஜதா. அஜத நிமலதான் ஒவ்தவாரு தமலமுமறக்கும். 

அதாவது ஒவ்தவாரு தமல முமறயும் தங்கள் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ை சட்ைங்கமள உருவாக்கிக் 

தகாள்ளும்”. 
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அரசமைப்புச் சட்ை நகல் வடிவத்மத விவாதிக்கும் ஜைாது ஒரு முக்கிய குற்றச்சாட்டு 

மவக்கப்ைட்ைது. ைத்திய அரசு அதிகாரக் குவிப்மைக் தகாண்டிருக்கிறது. ஆனால் ைாநில 

அரசுகஜளா நகராட்சி நிமலயில் நிறுத்தப்ைட்டுள்ளன என்ைது தான் அந்தக் குற்றச்சாட்டு. 

ைத்திய அரசிைம் அதிகாரம் குவிக்கப்ைட்டிருக்கிறது என்ற வாதத்மத அம்ஜைத்கர் ஏற்கவில்மல. 

ஆனால் ைாநில அரசுகமள மீறிச் தசயல்ைடும் அதிகாரம் ைத்திய அரசுக்கு இருக்கிறது என்ைமத 

ஒப்புக்தகாண்ை அவர், ைத்திய அரசு அப்ைடிச் தசயல்ைடுவது அவசர காலத்தின் ஜைாது தான் என்றும், 

சாதாரண சூழ்நிமலயில் அல்ல என்றும் விளக்கம் தகாடுத்தார். 

இன்தனாரு முக்கிய விைர்சனம் உண்டு. அதாவது இந்தியப் ைாரம்ைரிய ஆட்சி முமறமய, 

அரசமைப்புச் சட்ைம் பிரதிைலிக்கவில்மல என்ைது தான் அது. அதாவது ஊராட்சி அமைப்பு தான் 

அடிப்ைமையாக இருக்க ஜவண்டும் என்ைது தான் அந்த விைர்சனம். இந்தியா அப்ைடித்தான் 

ஆளப்ைட்டு வந்தது என்ைது தான் அந்த வாதம். அம்ஜைத்காரின் ைதில் இவ்விதைாய் அமைந்தது. 

“இந்தியாவில் எத்தமனஜயா ைமைதயடுப்புகள் நைந்தன. கிராைங்கள் வழியாகப் ைமைகள் தசன்றன. 

ஆனால் கிராைப் ைஞ்சாயத்து முமறயால் அதமன எதிர்தகாள்ள முடிந்ததா? தங்கமளயும், தங்கள் 

ஆடு ைாடுகமளயும் ைாதுகாத்துக் தகாண்டு வீட்டில் இருப்ைமதத் தவிர ஜவறு என்ன தசய்ய 

முடிந்தது? எதிரிப் ைமைகள் ஜைாகும்ஜைாது, தங்கமளப் ைாதுகாத்துக் தகாள்வஜத தைரும் ைாைாய்ப் 

ஜைானது. எனஜவ ஆற்றல் வாய்ந்த ைாநில அரசும், ைத்திய அரசும் ஜதமவப்ைடுகிறது. கிராை 

ஆட்சிமய விை தனிைனிதனின் உரிமை மிக முக்கியைானது. அந்த உத்தரவாதத்மத அரசமைப்புச் 

சட்ைம் தந்திருக்கிறது.” 

அரசமைப்பு நிர்ணய சமை மீதான விைர்சனம் Criticism about Constituent Assembly  

1946ஆம் ஆண்டில் ஜதர்ந்ததடுக்கப்ைட்ை இந்த அரசியல் நிர்ணய சமையின் உறுப்பினர்கள் 

அமனவரும் வாக்குரிமை என்ற அடிப்ைமையில் ஜதர்ந்ததடுக்கப்ைட்ைவர்கள் அல்ல  .விடுதமலப் 

ஜைாராட்ைத்திற்கு தமலமை தாங்கி நைத்திவந்த காங்கிரஸ் கட்சி அமனத்து ைக்களும் 

ைங்ஜகற்கின்ற ஒரு ஜதர்தலின் மூலைாகஜவ அரசியல் நிர்ணய சமை ஜதர்ந்ததடுக்கப்ைடும் என்று ைல 

தீர்ைானங்கமள அதற்கு முன்பு நிமறஜவற்றியிருந்த ஜைாதிலும், இந்த அரசியல் நிர்ணய 

சமைக்கான உறுப்பினர்கள் தசாத்து உமையவர்கள் அல்லது கல்வி அறிவு தைற்றவர்கள் என்ற இரு 

பிரிவினரால் ைட்டுஜை ஜதர்ந்ததடுக்கப்ைட்ைனர்  .அதாவது தைாத்த ைக்கள் ததாமகயில் சுைார் 10 

சதவிகித ஜைராக ைட்டுஜை இருந்த ைணக்காரர்களும், ஜைல் சாதியினரும் ைட்டுஜை இந்த அரசியல் 

நிர்ணய சமைக்கான உறுப்பினர்கமளத் ஜதர்ந்ததடுப்ைதில் ைங்ஜகற்றார்கள் 

இந்த அரசியல் நிர்ணய சமை, ைல்ஜவறு குழுக்களாகப் பிரிந்து ைணி தசய்தது. ைாபு ராஜேந்திர பிரசாத் 

4 குழுக்களுக்குத் தமலவராக இருந்தார். நிர்ணய சமைக்கான விதிகமள வகுக்கும் குழு, 

வழிகாட்டும் குழு, நிர்ணய சமைக்காகும் நிதிமய நிர்வகித்தல், ஊழியர்கமள அைர்த்துதல் 

ஆகியவற்றுக்கான குழு, ஜதசியக் குடிமயத் ஜதர்வுதசய்யும் குழு ஆகியவற்றுக்கு அவர் 

தமலவராகத் திகழ்ந்தார். 

Important Committee of the Constitution 
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அரசியலமைப்பு உருவாக்கத்தின் முக்கிய குழுக்கள் 

Sr. 

No. 

Name of the Committee Chairman 

1 Committee on the Rules of Procedure 

தசயல்முமற விதிகளுக்கான குழு 

Rajendra Prasad 

ராஜேந்திர பிரசாத் 

2 Steering Committee 

வழி நைத்துதல் குழு 

ராஜேந்திர பிரசாத் 

3 Finance and Staff Committee 

 நிதி ைற்றும் ைணியாளர் குழு 

ராஜேந்திர பிரசாத் 

4 Credential Committee 

நம்பிக்மகக் குழு 

Alladi 

Krishnaswami 

Ayyar 

அல்லாடி 

கிருஷ்ணசாமி ஐயர் 

5 House Committee 

அமவக் குழு 

B Pattabhi 

Sitaramayya 

ைட்ைாபி சீதாரைய்யா 

6 Order of Business Committee 

வணிக ஒழுங்குக் குழு 

KM Munshi 

7 Ad-hoc Committee on the National Flag 

ஜதசியக் தகாடிக்கான தற்காலிக குழு 

Rajendra Prasad 

ராஜேந்திர பிரசாத் 

8 Committee on the Functions of the Constituent Assembly 

அரசியலமைப்பு சமையின் தசயல்ைாட்டுக்குழு 

GV Mavalankar 

ஜி வி ைாவ்லங்கார் 

9 States Committee 

ைானிலங்களுக்கான குழு 

Jawaharlal Nehru 

ேவஹர்லால் ஜநரு 

10 Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and 

Tribal and Excluded Areas 

Vallabbhai Patel 

வல்லைாய் ைஜைல் 
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அடிப்ைமை உரிமைகள்,சிறுைான்மையினர் ைற்றும் ைழங்குடியினர் 

ைற்றும் நீக்கப்ைட்ை ைகுதிகளுக்கான ஆஜலாசமனக் குழு 

11 Minorities Sub-committee 

சிறுைான்மையினருக்கான துமணக்குழு 

HC Mookherjee 

எச் சி முகர்ஜி 

12 Fundamental Rights Sub-Committee 

அடிப்ைமை உரிமைகள் துமணக்குழு 

JB Kripalani 

ஜே பி கிருைாளினி 

13 North-East Frontier Tribal Areas and Assam, Excluded and 

Partially Excluded Areas Sub-Committee 

வைகிழக்கு முன்னனி ைழங்குடியின ைகுதிகள் ைற்றும் அசாம் ஆகிய 

ைகுதிகளுக்கான துமனக்குழு 

Gopinath 

Bardoloi 

ஜகாபினாத் ைர்ஜதாலி 

14 Excluded and Partially Excluded Area (other than those in 

Assam) Sub-Committee 

அஸாம் தவிர்த்த வைகிழக்கு குழு 

AV Thakur 

ஏ வி தாக்கூர் 

15 Union Powers Committee 

ஒன்றிய அதிகாரக் குழு 

Jawaharlal Nehru 

ேவஹர்லால் ஜநரு 

16 Union Constitution Committee 

ஒன்றிய அரசியலமைப்புக் குழு 

Jawaharlal Nehru 

ேவஹர்லால் ஜநரு 

17 Drafting Committee 

வமரவுக்குழு 

BR Ambedkar 

பி ஆர் அம்ஜைத்கார் 

 

வமரவுக்குழு  

அமனத்துக் குழுக்கமளக் காட்டிலும் வமரவுக்குழு மிக முக்கியைானதாகும் . இது 7 ஜைமரக் 

தகாண்டு தசயல்ைட்ைது 

1. பி.ஆர் அம்ஜைத்கார்-தமலவர் 

2. என்.ஜகாைாலசாமி ஐயங்கார் 

3. அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் 

4. ைாக்ைர் ஜக எம் முன்ஷி 

5. மசயது முகைது சாதுல்லா 
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6. என் ைாதவராவ் ( பி எல் மில்ட்டருக்கு பதிலாக )  

அரசியல் அமைப்புக்குழுவின் கூடுதல் ைணிகள் 

அரசியலமைப்பு குழுவானது அரசியலமைப்புச் சட்ைத்திமன ைட்டும் உருவாக்காைல் அதஜனாடு 

கீழ்க்கண்ை ைணிகமளயும் ஜைற்தகாண்ைது  

 காைன்தவல்த் அமைப்பில் இந்தியா உறுப்பினராவதற்கான தீர்ைானத்மத நிமறஜவற்றியது 

1949, ஜை 

 ஜதசியக் தகாடியிமன ஜீமல,22 1947ல் ஏற்றுக்தகாண்ைது 

 ஜதசியக் கீதத்திமன ேனவரி 24,1950ல் ஏற்றுக் தகாண்ைது 

 ஜதசியப் ைாைலிமன ேனவரி 24,1950ல் ஏற்றுக் தகாண்ைது 

 ைாக்ைர் ராஜேந்திரபிரசாத்திமன இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத்தமலவராக ஜதர்வு தசய்தது 

 


