
 

 

మజ్యాంగ పమిషత్ 

 1935 లో ఫారత జ్తీయ కాంగ్రెస్ ఫారత దేశతుకి సవాంత మజ్యాంగాం కవలతు డిమ ాండ్ చేసాంది. 

 మజ్యాంగ సభను 1946 నవాంబర్ లో కయతనెట్ మిషన్ పరణాలుక పరకరాం ఏమాటు చేయడబ  ాంది.  

 మజయాంగ సభ ఏమాటు చేసనపుడు సభయయల మొతతాం సాంఖ్య 389.  

 మజయాంగ సభ లో 292 మాంది మష్టర ా ల నుాండ,ి 4గయరు క ాంద్ర తృలిత తృర ాంతాల నుాంచి, సవదేశి సాంస్థ నాల 

నుాంచి 93 మాంది ఎాంక చేయబడాా రు. 

 మజ్యాంగ పమిషత్ ఎతుికలను మయసల ాం లీగ్ బహిశకమిాంచిాంది అనగ్ ఎతుికలోల  తృలగొ నలేద్ు. 

 మజయాంగ్ సభ మొద్టి సమ వేశాం 1946 డిస ాంబర్ 9న డిలిలలో జమిగ్ిాంది. దీతుకి 211 మాంది సభయలు 

హాజరయ యరు. 

 మజయాంగ్ సభ యొకక తొలి సమ వేశతుకి తాతకలిక అధ్యక్షుతుగ్ S.N సనాా  ను ఎనుికోవడాం 

జమిగ్ిాంది. 

 S.N సనాా  వయసుులో  ద్దవడు. వయసుులో  ద్దవమితు తాతాకలిక అధ్యక్షుతుగ్ ఎనుికోవడాం 

తౄర న్ు  సాంపరదాయాం. 

 1946 డిస ాంబర్ 11 న శశవత మజయాంగ పమిషత్ అధ్యక్షుతుగ్ మజ ాంద్ర పరస్ద్ ను ఎనుికోవడాం 

జమిగ్ిాంది. 

 మజయాంగ్ పమిషత్ (సభ) మజయాంగాం తాయ రు చేయటాతుకి 13 పరధాన కమిటీలను ఏమాటు చెయయడాం 

జమిగ్ిాంది. 

 1947 జుల ై 26 న తృకిస్త న్ కు పరతేయక మజయాంగ పమిషత్ ఏమాటు చేసుత నిటుల  పరకటిాంచారు. 

 మజయాంగ పమిషత్ సభయలు : బాబయ మజ ాంద్ర పరస్ద్, సమద ర్ వలలబాభ పటేల్, త.ఆర్. అాంబేద్కర్, 

సమ వపలిల మధాకృషణన్, క ఎాం. మయతిు, జ్కీర్ హృసేన్, సమోజితూ నాయయడు, ద్ురొ బాభ దేశ్ మయఖ్. 

 1946 డిస ాంబర్ 13 న జవహర్ ల ల్ నెహృు  ఫారత మజయాంగ పమిషత్ సమ వేశాంలో “ఫారత లక్ష్యయల, 

ఆశయ ల తీమానాం ను “ పరవేశ టార డు.  

 ఈ లక్ష్యయల, ఆశయ ల తీమానాతుి “ఫావి ఫారత జ్తక చకాెం గ్  మకకనివరు క .ఎాం. మయతిు. 



 

 

 మజయాంగ్ పమిషత్ యొకక సాంబల్ : ఐమవతాం (వెైట్ ఎలిప ాంట్) 

 మజయాంగ్ పమిషత్ ఆగసుర  29న, 1947 లో మయస్భదా కమిటి (లేదా) డార ఫరాంగ్ కమిటి తు ఏమాటు 

చేసాంద.ి 

 మయస్భదా కమిటి యొకక అధ్యక్షుడు : త.ఆర్. అాంబేద్కర్. 

 మయస్భదా కమిటి లో గల సభయయలు :   

 1) గ్ోతృల స్వమి అయయాంగ్ర్  

 2) అలలడి కృషణ  స్వమి అయయర్  

 3)సయయద్ మహమాద్ స్ద్ుల ల  

  4) క .ఎాం. మయతిు  

 5) త.ఎల్. మిటరర్ మజీనామ  తమవత స.మ ధ్వమవు  

 6) డి..ఖ్రైతాన్ మరణ ాంచడాంతో ఆయన స్థ నాంలో టి.డి. కృషణమ చామి తుయమితులయ యరు. 

 ఫారత మజ్యాంగ పమిషత్ కు నాయయ సలహాదారుడిగ్ త.య న్. మవు ను తుయమిాంచారు. 

 మొద్టి మజయాంగ పరతి తు అకోర బర్ 1947 లో తాయ రు చేయటాం జమిగ్ిాంది. 

 మజ్యాంగ్తుి మయస్భదా సాంఘాం మజ ాంద్రపరస్ద్ కు 21 పబరవమి 1948 న సమమిాాంచిాంది. 

 మజయాంగ సభ మజ్యాంగాం  ై 15 నవాంబర్ 1948 నుాంచి  17 అకోర బర్ 1949 వరకి చమిచాంచిాంది. 

 మజ్యాంగ పమిషత్ 26 నవాంబర్ 1949 న మజ్యాంగ్తుిమ్ ఆమోదిాంచిాంది. 

 మజ్యాంగాం  ై మజ్యాంగ పమిషత్ సభయయలు సాంతకలు చేసన తేది 24 జనవమి 1950. ఇది మజ్యాంగ సభ 

చివమి సమ వేశాం. 

 మజయాంగ పమిషత్ లోతు మొతతాం 299 మాంది సభయయలలో 284 మాంది సాంతకలు చేశరు. 

 మజ్యాంగాంను ఆమోదిాంచినపుడు మజ్యాంగాంలో 22 ఫాగ్లు , 395 తుభాంధ్లు, 8 ష డుయల్ు ఉనాిభ. 

 మజ్యాంగాం తయ రు చేయటాతుకి పటిరన కలాం 2 సాంవతుమల 11 నెలల 18 మోజులు. 

 మజ్యాంగ్తుి తయ రు చేయటాతుకి మజయాంగ పమిషత్ కు అభన ఖ్రుచ 64 లక్షలు. 

 మజ్యాంగ పమిషత్ తాతాకలిక తృరలబ ాంట్ గ్ 26 నవాంబర్ 1949 న రూతృాంతరాం చెాందిాంది. 



 

 

 1951 - 52 లలో మొద్టి స్ధారణ ఎతుికలు జమిగ్  వరకు మజ్యాంగ సభ తృరలబ ాంట్ ఫాద్యతలు 

తురవహిాంచిాంది. 

 జ్తీయ జరాండాను మజ్యాంగ పమిషత్ ఆమోదిాంచిన తేది : 22 జుల ై 1947 

 జ్తీయ గ్ యాం ను మజ్యాంగ పమిషత్ ఆమోదిాంచిన తేది : 24 జనవమి 1950. 

 పరపాంచాంలో “మజ్యాంగ” అనే ఫావనను మొద్టి స్మిగ్ పరతితృధిాంచారు  ఆమిస్ర టిల్. 

 ఫారతీయ మొద్టి లిఖిత  మజ్యాంగాం అబ మిక మజ్యాంగాం. 

 ఫారతీయ  ల  కమిషన్ అధ్యక్షుడిగ్ ల రా్ మొకలే వయవమిాంచారు. 

 మజ్యాంగ పమిషత్ మజ్యాంగాం  ై చరచకు మొతతాం 11 స్రుల  సమ వేశాం అభాంది. 

 1919 ఫారత పరభయతవ చటరాం దావమ హ ైకమిషనర్ అనే పద్వి సృసరాంచబడిాంది. 

 త. ఆర్. అాంబేద్కర్ ను మజయాంగ త అతు లుస్త రు. 

 26, జనవమి 1950న మజ్యాంగ అమలులోకి వచిచన మోజుగ్ జరపడాతుకి కరణాం 1930 లో ఇదే మోజున 

లోహో ర్ లో కాంగ్రెస్ సమ వేశాంలో పూరణ సవమజ్ తీమానాతుి ఆమోదిాంచారు. 

 

 

 

 

 


