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இந்தி அசியமப்பு 

அசியமப்பின் அவசிம்: 

 அனத்து நக்காட்சி ாடுகளும் தங்கன ிர்யகித்துக் ககாள் அபசினனநப்புச் சட்டத்னத 

கற்றுள். ஒரு ாட்டின் குடிநக்கள் யாம யிரும்பும் யனகனில் சி அடிப்னடக் ககாள்னககன 

அபசினனநப்பு யகுத்து ககாடுக்கிது. நது சபகத்தின் அடிப்னட தன்னநனன அபசினனநப்பு 

நக்கு கதரியிக்கிது. 

 காதுயாக ஒரு ாடு ல்வயறு ம்ிக்னககனக் ககாண்டுள் ல்வயறு இ நக்கனக் 

ககாண்டிருக்கும். எவய அபசினனநப்ாது அவ்யாா குடிநக்கின் ம்ிக்னககன ினவு 

கசய்ன உதயி கசய்பம் யனகனில் உருயாக்கப்ட்டிருக்கும். 

இந்தி அசியமப்பு உருவான வயாறு: 

அசியமப்புச் சட்டம்: 

 ஒரு ாட்டின் நக்கின் உரினநகனப் ாதுகாக்கத் வதனயப்டும் அடிப்னடச் சட்டவந 

அபசினனப்புச் (Constitution) சட்டநாகும். 

 இந்தின அபசினனநப்ின் யர்ச்சினன ாம் இபண்டு ிரிவுகாகப் ிரித்து டிக்காம்.  

 பதாயதாக 1773 பதல் 1858 யனப கிமக்கிந்தின கம்கி இனற்ின சட்டங்கள் எவும், 

 இபண்டாயதாக ஆங்கிவன வபடி ஆட்சி நாற்த்திற்கு ிகு 1858 பதல் 1947 யனப ிரிட்டிஷ் வபடி 

ஆட்சினில் இனற்ப்ட்ட சட்டங்கள் எவும் ிரிக்காம். 

1773 முதல் 1858 வம கிழக்கிந்தி கம்பபனி இற்மி சட்டங்கள்: 

1. ஒழுங்குபனச் சட்டம் -1773  

2. ிட் இந்தினச் சட்டம் - 1784  

3. இந்தின சாச/ட்டனச் சட்டம் – 1793 

4. இந்தின சாச/ட்டனச் சட்டம் – 1813 

5. இந்தின சாச/ட்டனச் சட்டம் – 1833 

6. இந்தின சாச/ட்டனச் சட்டம் - 1853 

ஆங்கிலய லேடி ஆட்சி ாற்மத்திற்கு பிமகு 1858 முதல் 1947 வம பிரிட்டிஷ் லேடி ஆட்சிில் 

இற்மப்பட்ட சட்டங்கள்: 

1. இந்தின அபசாங்கச் சட்டம் - 1858  

2. இந்தின கவுன்சில் சட்டம் – 1861 

3. இந்தின கவுன்சில் சட்டம் – 1892 

4. இந்தின கவுன்சில் சட்டம் – 1909 

5. இந்தின அபசுச் சட்டம் – 1919 

6. இந்தின அபசுச் சட்டம் – 1935 
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7. இந்தின சுதந்திபச் சட்டம் - 1947 

இந்தி அசியமப்பு உருவாக்கம்: 

 1946ஆம் ஆண்டு, அனநச்சபனய தூதுக்குழு திட்டத்தின் கீழ் உருயாக்கப்ட்ட, இந்தின அபசினல் ிர்ணன 

சனனால் இந்தின அபசினனநப்பு உருயாக்கப்ட்டது.  

 இச்சனனில் 292 நாகாணப் ிபதிிதிகள், 93 சுவதச அபசுகின் ினந உறுப்ிர்கள், லுச்சிஸ்தாின் 

சார்ில் ஒருயர் (1) நற்றும் நாகாண பதன்னந ஆனணனர்கள் சார்ில் பயர் (3) எ கநாத்தம் 389 

உறுப்ிர்கள் இருந்தர்.  

 அபசினல் ிர்ணன சனனின் பதல் கூட்டம், 1946ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் 9ஆம் ாள் னடகற்து.  

 இச்சனனின் தற்காிக தனயபாக பத்த உறுப்ிர் Dr.சச்சிதாந்த சின்கா அயர்கள் 

வதர்ந்கதடுக்கப்ட்டார்.  

 இந்தின அபசினனநப்ன உருயாக்க கூட்டத்கதாடர் டந்துககாண்டிருக்கும் வாவத அயர் இந்தனதத் 

கதாடர்ந்து,  

 Dr. இபாவேந்திபிபசாத் இந்தின அபசினனநப்பு ிர்ணன சனனின் தனயபாகவும், H.C. பகர்ேி நற்றும் 

V.T. கிருஷ்ணநாச்சாரி இருயரும் துனணத் தனயர்காகவும் வதர்ந்கதடுக்கப்ட்டர்.  

 இக்கூட்டத் கதாடர் 11 அநர்வுகாக 166 ாட்கள் னடகற்து.  

 இக்கூட்டத்தின் வாது 2473 திருத்தங்கள் பன்னயக்கப்ட்ட. அயற்றுள் சி ஏற்கப்ட்ட. அபசினல் 

ிர்ணன சன ல்வயறு குழுக்கின் பம் இந்தின அபசினனநப்பு சட்டத்னத உருயாக்கும் ணினன 

வநற்ககாண்டது.  

 இந்தின அபசினனநப்பு சட்ட யனபவுக் குழுத் தனயர் Dr. B.R. அம்வத்கர் தனனநனின் கீழ் இந்தின 

அபசினனநப்புச் சட்டம் உருயாக்கப்ட்டது.  

 எவய அயர் "இந்தின அபசினனநப்ின் தந்னத" எ அினப்டுகிார். 

 இந்தின அபசினனநப்புச் சட்டம் எழுதப்ட்ட ின்ர், காதுநக்கள், த்திரிக்னககள், 

நாகாணசட்டநன்ங்கள்நற்றும் பால் யியாதிக்கப்ட்டது.  

 இறுதினாக பகவுனப, 22 ாகங்கள், 395 சட்டப்ிரிவுகள் நற்றும் 8 அட்டயனணகனக் ககாண்ட இந்தின 

அபசினனநப்பு, 1949ஆம் ஆண்டு யம்ர் 26ஆம் ாள் ஏற்றுக்ககாள்ப்ட்டது.  

 1950ஆம் ஆண்டு ேயரி 26ஆம் ாள் இந்தின அபசினனநப்புச் சட்டம் னடபனக்கு யந்தது. இந்த 

ாவ ஒவ்கயாரு ஆண்டும் இந்தின குடினபசு திநாகக் ககாண்டாடப்டுகிது. 

 வகிட் நிரன் எ அனமக்கப்ட்ட ிரித்தாின அனநச்சபனயக் குழு பன்கநாமிந்த திட்ட 

ஆங்கிவன அபசின் அடிப்னடனில் அபசனநப்பு ிர்ணனசன உறுப்ிர்கள் யரினச அனநந்தது. 

இந்தி அசியமப்புச் சட்டத்தின் சிமப்புக் கூறுகள்: 

 உகிலுள் எழுதப்ட்ட, அனத்து அபசினனநப்புகனயிடவும்நிகவும் ீநாது.  

 இதன் கரும்ாா கருத்துகள் ல்வயறு ாடுகின் அபசினனநப்புகிிருந்து கப்ட்டனய.  
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 இது ககிமாத்தன்னந ககாண்டதாகவும், ககிழும் தன்னந ககாண்டதாகவும் உள்து. கூட்டாட்சி 

பன அபசாங்கத்னத (நத்தின, நாி அபசுகள்) ஏற்டுத்துகிது. 

 நத்தினில் நட்டுநல்ாநல் நாிங்கிலும் ாடாளுநன் பனனனத் வதாற்றுயிக்கிது.  

 இந்தினானயச் சநனச்சார்ற் ாடாக்குகிது. சுதந்திபநா ீதித்துனனன யமங்குகிது.  

 உகாயின யனது யந்வதார் யாக்குரினநனன அிபகப்டுத்தினவதாடு 18 யனது ிபம்ின குடிநக்கள் 

அனயருக்கும் எந்த யித ாகுாடுநின்ி யாக்குரினநனன யமங்குகிது.  

 ஒற்ன குடிபரினநனன யமங்குகிது.  

 சிறுான்னநனிர், ட்டினல் இத்தயர், மங்குடினிர் ஆகிவனாருக்கு சிப்பு யிதிகள் பம் 

சலுனககள் யமங்க யனக கசய்கிது.  

 சுதந்திபநா, ஒருங்கினணந்த ீதி அனநப்பு 

 அடிப்னட உரினநகள்  

 'கல்யி உரினந'  

 அபசின் யமிகாட்டு கிகள்  

 அடிப்னடக் கடனநகள்  

 கூட்டாட்சி அல்து ஒற்னனாட்சி 



Kaw;rp gapw;rp Nju;r;rp 
www.jsriasacademy.in 

JSR IAS Academy, East Tambaram, Mobile No: 7358001586 /87 Page 5 
 

 

அசில் சட்ட வமவுக்குழு: 

 அபசினல் சட்டத்னத யடியனநக்க டாக்டர் அம்வத்கார் தனனநனிா ஒரு யனபவுக்குழு 1947, 

ஆகஸ்டு 29 -ஆம் வததி அனநக்கப்ட்டது.  
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 அம்வத்கர் தனனநனிா யனபவுக் குழு இந்தினாவுக்கா யனபவு அபசினல் சட்டத்னத' (Draft 

Constitution of India) அபசினல் ிர்ணன சனத் தனயரிடம் 1948, ிப்பயரி 21 ஆம் வததி யமங்கினது. 

 கநாத்த உறுப்ிர்கள் 7. 

யனபவுக் குழுத்தனயர் Dr.B.R.அம்வத்கார் 

உறுப்ிர்கள்: 

1. வகாால்சாநி அய்னங்கார்  

2. அல்ாி கிருஷ்ணசாநி அய்னர் 

3. Dr.K.M.பன்ரி 

4. பகநது சாதுல்ா  

5. என்.நாதயபாவ் (ி.எல்.நிட்டர்க்கு திாக), 

6. டிடி.கிருஷ்ணநாச்சாநி டி.ி.ககய்த்தானுக்கு திாக, 

 இந்தின அபசினனநப்ன உருயாக்க அபசினல் ிர்ணன சன 11 பன கூடினது.  

 அபசினல் சட்டத்துக்கு இறுதி யடியம் ககாடுக்க 2 யருடங்கள், 11 நாதம், 18 ாட்கள் ிடித்தன் 

 சுநார் 64 இட்சம் ரூாய் கசயில் 60 ாடுகின் அபசினனநப்புகன ஆய்வு கசய்து 

உருயாக்கப்ட்டது.141 ாட்கில் எழுதி படிக்கப்ட்டது.  

 இந்தினப் ிரியினக்குப்ின் அபசினல் ிர்ணன சன உறுப்ிர் எண்ணிக்னக 299 ஆகக் குனந்தது. 

இயர்கில் 284 வர் 1949, யம்ர் 26 ஆம் வததி இந்தின அபசினனநப்புச் சட்டத்தின் இறுதி யடினய 

அங்கீகரித்து னககனழுத்திட்டர்.  

 1949, யம்ர் 26: அபசினனநப்புச் சட்டம் ஏற்றுக் ககாள்ப்ட்டது.  

 குடிபரினந, வதர்தல், தற்காிக ாபாளுநன்ம் ஆகின ரபத்துக்கள் உடடினாக அநலுக்கு யந்த 

(1949,யம்ர் 26) 

 அபசினனநப்பு ிர்ணன சன 1950 சயரி 24 ஆம் ாள் கனடசினாக கூடினது. ஏனன ரபத்துக்கள் 1950, 

ேயரி 26 ஆம் வததி பதல் அநில் யந்த.  

 எவய தான் இந்தின அபசினல் அனநப்புச் சட்டம் னடபனனில் யந்த ாள் அதிகாபபூர்யநாக 1950, 

ேயரி 26 என்று யமங்கப்டுகிது.  

 1929 ஆம் ஆண்டு ாகூரில் னடகற் இந்தின வதசினக் காங்கிபஸ் நாாட்டு பூபண சுனபாஜ்னம் 

தீர்நாத்தின்டி 1930 ஆம் ஆண்டு சயரி 26 ஆம் ாள் பதல் இந்தின சுதந்திப திம் ககாண்டப்ட்டது.  

 அதன ினவு கூறும் யனகனில் 1950 சயரி 2 ஆம் ாள் இந்தின அபசினனநப்பு சட்டம் 

னடபனக்குக் ககாண்டுயபப்ட்டது. 

 இந்தின யிடுதன நற்றும் இந்தின அபசினனநப்பு ிர்ணன சன கூடினவாது காங்கிபறின் தனயர் 

J.P . கிருாிி.  
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 இந்தின அபசினனநப்பு ஏற்றுக் ககாண்ட வாது, 22 ாகங்கனபம், 8 அட்டயனணகனபம், 395 

சபத்துக்கனபம் ககாண்டிருந்தது.  

 தற்வாது இந்தின அபசினனநப்பு 25 ாகங்கனபம், 12 அட்டயனணகனபம், 465 சபத்துக்கனபம் 

ககாண்டுள்து. 

 

 

முகவும: 

 பகவுனப (Preamble) என் கசால் அபசினனநப்ிற்கு அிபகம் அல்து பன்னுனப என்னதக் 

குிக்கிது.  

 இது அபசினனநப்ின் அடிப்னடக் ககாள்னககள், வாக்கங்கள் நற்றும் இட்சினங்கன 

உள்டக்கினது.  

 இது அபசினனநப்ின் சுருக்கம் அல்து சாபாம்சத்னதக் ககாண்டது. இது 

கரும்நதிப்புடன்"அபசினனநப்ின் திவுவகால்" எ குிப்ிடப்டுகிது. 

 1947ஆம் ஆண்டு ேயரி 2ஆம் ாள் இந்தின அபசினல் ிர்ணன சனனால் ஏற்றுக்ககாள்ப்ட்ட 

ேயகர்ால் வருயின் குிக்வகாள் தீர்நாத்தின் அடிப்னடனில் இந்தின அபசினனநப்ின் பகவுனப 

அனநந்துள்து.  

 இந்தின நக்காகின ாம்' என் கசாற்களுடன் இந்தின அபசினனநப்ின் பகவுனப கதாடங்குகிது.  

 இது இந்தின அபசினனநப்புத் தது அதிகாபத்னத நக்கிடநிருந்து கப்ட்டனதத் 

கதிவுடுத்துகிது.  

 இதிிருந்து, இந்தின நக்கவ இந்தின அபசினனநப்ின் ஆதாபம் எ ாம் கூபடிபம்.  

 இந்தினா ஒரு இனனாண்னநநிக்க, சநதர்ந, சநனச்சார்ற், ோனக, குடினபசு எ நது 

அபசினனநப்ின் பகவுனப கூறுகிது. இந்தின குடிநக்கள் அனயருக்கும் சபக, காருாதாப, 

அபசினல் ீதி எ அனத்திலும் ாதுகாப்பு யமங்குயவத இதன் வாக்கநாகும்.  

 இந்தின நக்கள் அனயருக்கும் சுதந்திபநாகச் சிந்தித்தல், உணர்வுகன கயிப்டுத்துதல், ம்ிக்னக, 

சநன யமிாடு ஆகினயற்ில் சுதந்திபநாக கசனல்ட இந்தின அபசினனநப்பு உத்திபயாதம் 

அிக்கிது.  
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