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Historical Review on Indian Constitution 

 

బి్రటిషర్లు  భార్త లో రాజ్యాంగ సాంసకర్ణల కోసాం చసేిన చటాా లోు  అతిపెద్దది 'భార్త పి్భుతవ 
చటాాం1935'. భార్త రాజ్యాంగాన్నిఈ చటాాం నమూనాగా వరణిస్ాా ర్ల. రాజ్యాంగాంలోన్న సుమార్ల 60 
శాతాం అాంశాలను ఈ చటాాం నుాంచే గరహ ాంచార్ల. ఈ చటాాం పి్ధానాంగా సవయాంపాలనకు 
ఉదేదశాంచాంది. దనీ్నదావరా మొద్టిస్ారణగా క ాంది్ాంలో సమాఖ్య వయవసథ ,రాష్టాా ా లోు  దివసభా విధానాన్ని 
పి్తిపాదిాంచార్ల. 

భార్త రాజ్యాంగాం  చారణతిక నేప్థ్యాం 
నెహ్రూ  న్నవేదకి (1928) 

భారత వ్యవ్హారాల కారయదరశి లార్డ  బిరకెన  హడె  1927 నవ్ంబర్ లో బిిటన  ఎగువ్సభలో 
మాటాా డుతూ 'అందరశకీ సమమతమ ైన రాజ్యంగాన్ని భారతీయులు రూప ంద ంచగలరా?' అన్న 
సవాలు విసిరారు. ఈ సవాలును సవీకరశంచిన భారత జ్తీయ కాంగకెస  1928 మే 19న 
బ ంబాయిలో అఖిల పక్ష సమావేశాన్ని న్నరీహ ంచింద . 1928 ఆగసుు  10న రాజ్యంగ రచనకు 
మోతీలాల  నహె్రూ  అధ్యక్షుడిగా 8 మంద  సభుయలతో కూడని ఉపసంఘాన్ని న్నయమంచింద . 
పండిట  జవ్హ్ర్ లాల  నహె్రూ  దనీ్నకి కారయదరశిగా పన్నచేశారు. 

ముఖ్ాయాంశాలు: 

• భారతదేశాన్నకి డొమన్నయన  (సీయంపితిపతిి) ఇవ్ీడం. 
• భాషాపయిుకి రాషాు ా లు, సీయం పితిపతిి రాషాు ా లు అనే అంశాల ఆధారంగా దేశంలో 

సమాఖ్య వ్యవ్సథను ఏరాాటు చేయడం. 
• కారయన్నరాీహ్క శాఖ్.. శాసన శాఖ్కు బాధ్యతవ్హ ంచడం. 



• అలాసంఖ్ాయక వ్రాా ల వారశకి శాసనమండళా్లో కనీసం 10 సంవ్తసరాల పాటు కొన్ని 
స్ాథ నాలను కేటాయించడం. 

• 19 పాిథమక హ్కుెలను కల్ాంచడం. 
గమన్నక: మొదటసి్ారశగా పాిథమక హ్కుెలను సూచించింద   నహె్రూ  రశపో రుు . 

1929లో బిిటన లో లేబర్  పారటు అధ కారంలోకి వ్చిచంద . స ైమన  కమషన  న్నవేద క, భారత లో 
రాజ్యంగపరమ ైన సంసెరణలప ై చరశచంచడాన్నకి ర ండ  టేబుల  సమావేశాలను ఏరాాటు చేశారు. 
నాటి బిిటన  పధిానమంతి ిరామ  సే మ క డొనాలడ   చొరవ్తో రాజపతిిన్నధ (వెైస్ాియ )ఇరశీ న ను 
ఇంగాండ కు రపిాంచారు. భారతీయుల సమసయల గురశంచి చరశచంచడాన్నకి బిిటిష  పిభుతీం ఒక 
ర ండ  టేబుల  సమావేశాన్ని ఏరాాటు చేసుి ందన్న, ఇందులో పాలగా నడాన్నకి అన్ని పారటులు, 
వ్రాా లకు ఆహాీనం వ్సుి ందన్న మ క డొనాలడ   ఒక పకిటన చేశారు. 

మొద్టి ర ాండ  టేబుల  సమావేశాం 
1930 నవ్ంబర్  12 నుంచి 1931 జనవ్రశ 19 వ్రకు మొదటి ర ండ  టబేుల  సమావేశం 
లండన లో జరశగశంద . ఇందులో 89 మంద  పిముఖ్ రాజనీతిజ్ఞు లు పాలగా నాిరు.కానీ భారత 
జ్తీయ కాంగకెస  పాలగా నలేదు. ఈ సమావేశంలో 'భావి భారత రాజ్యంగం సమాఖ్యగా ఉండాలా? 

లేదా ఏక కేందింగా ఉండాలా?' అనే అంశంప ై చరశచంచారు. కాంగకెస  పాలగా నకపో వ్డం వ్లా చరచలో 
వాసివ్మ నై పిగతి స్ాధ్యం కాలేదు. సమావేశంలో పాలగా నన్న పిజ్ వ్రాా ల సహ్కారం కోసం చరయలు 
తీసుకుంటామన్న చెపిా పధిానమంతిి మ క డొనాలడ   సమావేశాన్ని ముగశంచారు. 
మొదటి ర ండ  టబేుల  సమావేశంలో ముసిా ం లీగ  తరఫున జినాి, అగాఖ్ాన, మహ్మద  అలీ, 

మహ్మద  షా, ఫజల  హ్క ; హ ందూ మహాసభ తరఫున మ ంజే, జయకర్ ; ఉదారవాదుల 
తరఫున తేజ  బహ్ుదూర్  సపరూ , చింతామణి, శ్రెన్నవాస శాసిి ,ి డాకుర్  బి.ఆర్ . అంబేదెర్ ; 
హెైదరాబాద  ద వాన  అకబర్  హెైదర్  పాలగా నాిరు. 

 
 
 



ర ాండో  ర ాండ  టేబుల  సమావేశాం 
1931 స ప ుంబర్  7 నుంచి డిస ంబర్  7 వ్రకు లండన లో రకండో  ర ండ  టేబుల  సమావేశం 
న్నరీహ ంచారు. ఇరశీ న తో చేసుకుని ఒడంబడిక పికారం కాంగకెస  తరఫున గాంధీజీ ఈ 
సమావేశాన్నకి హాజరయాయరు. ఇందులో అన్ని సీదేశ్ర సంస్ాథ నాధ పతులతో పాటు 107మంద  
సభుయలు పాలగా నాిరు. ఈ సమావేశాన్నకి మహ ళా పితిన్నధ గా సరోజినీ నాయుడు, బలహీన 
వ్రాా ల తరఫున డాకుర్  బి.ఆర్ . అంబదేెర్  హాజరయాయరు. ఈ సమావేశంలో ముసిా ం వ్రాా లకు 
రకండు కొతి పాివినుసలను (నారి్  వెసునా  పాివినస, సంిధ ) ఏరాాటు చేసుి నిటుా  పికటించారు. 
గాంధీజీ దీన్ని 'విభజించు, పాల్ంచు' విధానంగా భావించి తీవ్ింగా వ్యతిరేకించారు. అలాసంఖ్ాయక 
వ్రాా ల సమసయప ై ఈ సమావేశం ఏకాభిపాియాన్నకి రాలేకపో యింద . బిిటిష  పిధానమంతిి, తాను 
దారులు వేరయియయ చోటుక ేవ్చాచనన్న గాంధీజీ పికటించారు. 

కమూయనల  అవార్లు  (1932) 

మ ైనారశటీ వ్రాా ల పాితిన్నధాయన్నకి సంబంధ ంచి నాట ిబిిటన  పిధాన్న రామ సే మ క డొనాలడ   1932 
ఆగసుు  4న ఒక పితిపాదన చేశారు. దనీ్ని 'కమ యనల  అవారుడ ' అంటారు. దీన్న పికారం 
ముసిా ంలు, సికుెలు, కిసెిుయనాకే కాకుండా ష డూయలడ   కులాలకు కూడా పితయేక న్నయోజక 
గణాలను పితిపాద ంచారు. దీన్ని డాకుర్  బి.ఆర్ . అంబేదెర్  సమరశథంచారు. మహాతామగాంధీ దీన్ని 
వ్యతిరేకిసూి  పుణేలోన్న ఎరవాడ కారాగారంలో 1932 స ప ుంబర్  20న ఆమరణ న్నరాహార దీక్షకు 
పరనుకునాిరు. రాజ్జీ, మదన మోహ్న  మాలవ్య లాంటి నాయకులు చొరవ్ తీసుకొన్న 
అంబేదెర్, గాంధీజీతో చరశచంచి దీక్షను విరమంపజేశారు. 1932 స ప ుంబర్ లో 'పుణే ఒపాందం' 

కుద రశంద . తదాీరా కమ యనల  అవారుడ  కంటే ఎకుెవ్గా ష డూయలడ   కులాలకు అవ్కాశాలు 
లభించాయి. 

మూడో ర ాండ  టేబుల  సమావేశాం 
1932 నవ్ంబర్  17నుంచి డిస ంబర్  24 వ్రకు లండన లో మ డో ర ండ  టబేుల  సమావేశం 
న్నరీహ ంచారు. బిిటిష  పభిుతీం సమసయలు సృషిుస్ాి రన్న భావించిన వారకవ్రశకీ  ఆహాీనం 
పంపలేదు. అందువ్లా కాంగకెస  పితిన్నధ్ులు సమావేశాన్నకి హాజరు కాలేదు. ఇంగాండ లోన్న లేబర్  



పారటు కూడా దీన్నకి సహ్కరశంచలేదు. ఇందులో అంతకు ముందు న్నయమంచిన ఉపసంఘాల 
న్నవేద కలప ై చరశచంచారు. ఈ సమావేశంలో చేసిన సిఫారుసలకు సంబంధ ంచిన అనేక అంశాలను 
1935 భారత పభిుతీ చటుంలో ప ందుపరశచారు. ఈ సమావేశాన్నకి కేవ్లం 46మంద  పితిన్నధ్ులు 
మాతమిే హాజరయాయరు. 

భార్త పి్భుతవ చటాాం1935 

బిిటిషరుా  రూప ంద ంచిన రాజ్యంగ సంసెరణ చటాు లన్నింటిలో ఇద  వివ్రణాతమకమ ైంద , 
సుదీరఘమ ైంద . 1937 ఏపిలి  నుంచి ఇద  అమలోా కి వ్చిచంద . ఈ చటుంలో 321 పికరణలు, 10 
ష డూయళ్లా , 14 భాగాలు ఉనాియి. 

ముఖ్ాయాంశాలు: 

• అఖిల భారత సమాఖ్య ఏరాాటుకు న్నరణయించారు. ఇందులో 11 పాింతాలు, 6 చీఫ  
కమషనరా పాింతాలు, సమాఖ్యలో చేరడాన్నకి అంగటకరశంచిన సీదశే్ర సంస్ాథ నాలు ఉంటాయి. 

• కేందిం, రాషాు ా ల మధ్య 3 జ్బితాల పికారం అధ కార విభజన ఉంటుంద . కేంది జ్బితాలో 
59, రాషు  ాజ్బితాలో 54, ఉమమడి జ్బితాలో 36 అంశాలు ఉంటాయి. 

• అవ్శిషు అధ కారాలను వెసై్ాియ కి ఇచాచరు. సీదశే్ర సంస్ాథ నాలు ఈ సమాఖ్యలో 
చేరకపో వ్డం వ్లా ఇద  అమలోా కి రాలేదు. 

• రాషాు ా లోా న్న దీందీ పిభుతాీన్ని రదుు చేసి కేందింలో దీందీ పిభుతాీన్ని పితిపాద ంచారు. 
కేందింలో పాలనాంశాలను రశజరుీడు, టాినస ఫర్డ  అంశాలుగా విభజించారు. 

• గవ్రిర్  జనరల .. రశజరుీడు అంశాలను తాను న్నయమంచిన ముగుా రు క న్నసలరా 
సహాయంతో పాల్స్ాి డు. టాినస ఫర్డ  అంశాల కోసం ఒక మంతిిమండల్న్న న్నయమంచి, దీన్న 
సహాయంతో పాలనను పరయవేకి్షస్ాి రు. ఈ మంతిమిండల్లో సభుయలు 10 మంద కి 
మంచకూడదు.  



• రాషు  ాస్ాథ యిలో ద ీసభా పదధతిన్న పివేశప టాు రు. దశేంలోన్న మొతిం 11 రాషాు ా లకుగాను ఆరు 
(బ ంగాల, బ ంబాయి, మదాిసు, బిహార్, అస్ాసం, యునెైటడె  పాివినస ) రాషాు ా లోా  దీన్ని 
పివేశప టాు రు. 

• భారత రాజయ కారయదరశికి ఉని క న్నసల ను రదుు చశేారు. ఇతడికి సహాయకంగా ముగుా రశ 
కంటే తకుెవ్ కాకుండా, ఆరుగురశకి మంచకుండా సలహాదారాను న్నయమంచారు. 

• కేంది శాసనసభల పరశమాణాన్ని ప ంచారు. సభుయల సంఖ్యను ఎగువ్సభ (క న్నసల  ఆఫ  
సేుటస )లో 260కి, ద గువ్ సభ (లెజిసేా టవి  అస ంబా్ల)లో 375కు ప ంచారు. 

• కమ యనల  పాితిన్నధాయన్ని కొనస్ాగశంచారు. ఈ సదుపాయాన్ని ష డూయలడ   కులాలవారశక,ి 

మహ ళ్లకు వ్రశింపజశేారు. 
• ఓటు హ్కుెను విసిృతపరశచారు. జనాభాలో 10 శాతం మంద కి ఓటు హ్కుె 

వ్రశింపజేశారు. 
• కేంద,ి రాషాు ా ల మధ్య సమాఖ్య వివాదాలను పరశషెరశంచడాన్నకి ఫ డరల  కోరుు  

(సుపవింకోరుు )ను ఏరాాటు చేశారు. ఇందులో ఒక పిధాన నాయయమ రశి, ఆరుగురు ఇతర 
నాయయమ రుి లు ఉంటారు. అయితే దనీ్న తీరుాలే సరోీనితం కాదు. వీటపి ై ఇంగాండులో 
ఉండే పిివిక న్నసల కు అపవా ల  చేసుకోవ్చుచ. 

• ఈ చటుం దాీరా బరామను భారతదేశం నుంచి వేరు చేశారు. అదవేిధ్ంగా ఒరశస్ాస, సింధ  
అనే రకండు కొతి పాివినుసలను ఏరాాటు చేశారు. బిిటిష  ఇండయిాప ై బిిటిష  పారామ ంట  
సరాీధ పతాయన్ని పునరుదాఘ టించారు. 

• కేందింలో ఫ డరల  పబాిక  సరటీస  కమషన, రాషాు ా లోా  పబాిక  సరటీస  కమషనాను ఏరాాటు 
చేశారు. భారతదేశంలో వితి విధానం, రుణ న్నయంతిణ కోసం రశజర్ీ  బాయంక  ఆఫ  
ఇండయిాను స్ాథ పించారు. 

చటాాం పాిముఖ్యత: ఈ చటుం దాీరా ప ందుపరచిన అతయంత ముఖ్యమ నై అంశం 'పాింతాల 
సీయంపతిిపతిి'. దీన్న దాీరా మొదటసి్ారశగా రాషాు ా లోా  పిజ్స్ాీమయ పిభుతాీలు ఏరాాటయాయయి. 



పాింతీయ పాలనాంశాలన్నింటినీ మంతుిల ఆధీనంలోకి బద లీ చేశారు. కేందంి న్నయంతిణ చాలా 
వ్రకు తగశాంద . గవ్రిరాను రాషాు ా లకు రాజ్యంగబదధమ ైన అధ పతులుగా పరశగణించారు. 

వాయఖ్ాయనాలు 

• బాన్నసతాీన్నకి ఒక నూతన చటుం, భారతదేశంప ై బలవ్ంతంగా రుదాు రు. ఇంజన  లేకుండా 
కేవ్లం గటిు  బేికులుని యంతిం. - జవహ్ర లాల  నెహ్రూ  

• భారతదేశంలో గోచరశంచే భ స్ాీమయ వ్యవ్సథను దృఢం చేయడాన్నకి బిిటిష  పాలకులు 
ఆడిన నాటకం. 
- సుభాష  చాంది్బో స  

• కచిచతంగా పచిిచద , సమ లంగా చెడడద , మొతాి న్నకి అనంగటకారమ ైంద . - జినాి 

• ఈ చటాు న్ని మా మీద బలవ్ంతంగా రుదాు రు. బాహ్యంగా దీన్నకి కొంత పిజ్స్ాీమయ రూపం 
ఉనిటుా  కన్నపించినా లోపల మాతిం అంతా శూనయం. - ప్ాండిట  మద్న మోహ్న  మాలవయ 

• ఈ చటుం దాీరా వెైస్ాియ కి ముసో్ సల్న్న, హ టార్ ను తలపించే న్నయంతృతీ అధ కారాలు 
ఇచాచరు. ఇద  ప టిు  మనుషులు కటిున అవ్మానకరమ ైన గొపా కటుడం. - విన సాన  చరణిల  

లిన లిత గో ఆగసుా  పి్తిపాద్నలు 
భారత వెైస్ాియ  లార్డ  ల్న ల్త గో 1940 ఆగసుు  8న కొన్ని పితిపాదనలను చశేాడు. 

ముఖ్ాయాంశాలు: 

• రకండో  పిపంచ యుదధం ముగశసని తరాీత భారతదేశాన్నకి డొమన్నయన  పతిిపతిి కల్ాంచే 
విషయాన్ని పరశశ్రల్ంచడం. రాజకీయ పారటుల పాితిన్నధ్యంతో రాజ్యంగ పరశషతుి ను ఏరాాటు 
చేయడం. 

• వివిధ్ రాజకీయ పారటులకు చెంద న పితిన్నధ్ులకు గవ్రిర్  జనరల  కారయ న్నరాీహ్క 
మండల్లో సభయతీం కల్ాంచి మండల్న్న విసిృతం చేయడం. 

• రాజ్యంగ పరశషతుి లో అలాసంఖ్ాయక వ్రాా ల వారశకి సముచిత పాితిన్నధ్యం ఇవ్ీడం. 



•  అన్ని రాజకయీ పారటులు, సంస్ాథ నాల పితిన్నధ్ులతో కూడిన యుదధ  సలహా మండల్ 
ఏరాాటు చయేడం.  

• ఈ పితిపాదనలను రాజకీయ పారటులు తిరసెరశంచాయి. 

కరరప్స  పి్తిపాద్నలు (1942) 

బిిటన  పిధాన్న విన సున  చరశచల  1942 మారశచ 11న ఒక పికటన దాీరా భారత రాజ్యంగ సమసయ 
విషయంలో అకెడి నాయకులతో సంపది ంపుల న్నమతిం కేబినటె  మంతిి సర్  స్ాు ఫర్డ  కిెప్స ను 
భారతదేశాన్నకి పంపిసుి నిటుా గా పేరొెనాిడు. కిెప్స  1942 మారశచ 22న భారతదేశాన్నకి 
వ్చాచడు. ఇతడి పతిిపాదనల పికారం బిిటిష  పిభుతీం రాజ్యంగ పరశషతుి కు సంబంధ ంచి 
మొదటిస్ారశగా అధ కారశక పికటన చేసింద . 

ముఖ్ాయాంశాలు: 

• భారత కు అవ్సరమ ైన కొతి రాజ్యంగాన్ని న్నరశమంచడాన్నకి ఎనుికుని రాజ్యంగ పరశషతుి  
ఏరాాటవ్ుతుంద . భారతదేశాన్నకి వీలెైనంత తీరలో సీయంపితిపతిి లభిసుి ంద . 

• రాషు  ాపిభుతాీలు పసిుి తం అమలోా  ఉని రాజ్యంగాన్ని కల్గశ ఉండవ్చుచ లేదా నూతన 
రాజ్యంగాన్ని రూప ంద ంచుకోవ్చుచ. 

• గవ్రిర్  జనరల  కారయ న్నరాీహ్క మండల్లో ఒక భారతీయుడికి సభయతీం ఇస్ాి రు. 
• కిెప్స  పితిపాదనలను మహాతామగాంధీ తీవ్ింగా విమరశించారు. ఇవి'ద వాళా తీసుి ని 

బాయంకు మీద ముందసుి  తేదీ వేసిన ఒక చెకుె లాంటివి' అన్న వాయఖ్ాయన్నంచారు. 

 


