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डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचे सवंिधान वनवमितीत योगदान – एक ऐवतहावसक दृष्टीके्षप 

प्रा.राजेंद्र घोरपडे  

राज्यशास्त्र विभाग प्रमखु   

अरवििंदबाब ूदशेमखु महाविद्यालय  

भारव िंगी,तह-नरखडे वि-नागपरू 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सारांश  

 डॉ. भीमराि रामिी आिंबेडकर ह ेआपल्या दशेातील  एक महान व्यविमत्ि आवि दशे नायक मानले 

िातात. बालपिात अस्पशृ्यतेमळेु त्यािंच्या िीिनाचा मागग पिूगपि े बदलला ि त्यामळेु त्यािंनी स्ित:ला 

त्यािळेचे उच्चवशवित भारतीय नागररक होण्या ाठी प्रेररत केले. भारतीय राज्यघटना तयार करण्यातही त्यािंचे 

महत्त्िपिूग योगदान आह.े मागा िगीयािंना न्याय,  मानता आवि हक्क वमळिनू दणे्या ाठी त्यािंनी आपले िीिन 

 मवपगत केले.भारताच्या स्िातिंत्र्यानिंतर ते दवलत िगागचे नेते आवि  ामाविक अस्पशृ्यता दरू करिारे प्रवतवनधी 

बनल.े प्रस्ततु शोधवनबिंधात डॉ. भीमराि आिंबेडकर यािंचे भारतीय  िंविधान वनवमगतीत योगदान ि त्यािंचे विचार 

यािर प्रकाश टाकण्यात आलेला आह.े 

प्रस्तािना : 

भीमराि आिंबेडकर ह े एक  माि धुारक, रािकारिी, अर्गशास्त्रज्ञ, िकील, लेखक, विचारििंत, 

तत्िज्ञ, खा दार, मिंत्री आवि  िंविधान वनमागता अशा बहुविध व्यविमत्त्िाचे व्यवि होते. त्यािंच्या बहुआयामी 

व्यविमत्त्िामळेु त्यािंनी न ुते भारतात नाही तर िगातही आपल्या ज्ञानाची प्रकाशझोत टाकली. ते  ामाविक 

मानिते ाठी प्रकाशाचे स्रोत बनले होते. त्यािंनी लोकशाहीला िीिनशैली म्हिनू महत्त्ि वदले, अर्ागत 

लोकशाहीचे महत्त्ि केिळ रािकीय िेत्रातच नाही तर ियैविक,  ामाविक आवि आवर्गक िेत्रातही आह.े 

स्िातिंत्र्य चळिळीच्या िळेी प्रवतकूल पररवस्र्तीत  मािातील घिृा ि  अपमान  हन करिारे आवि   भारतीय 

राज्यघटना बनविण्याचे मखु्य आधारस्तिंभ, ििंवचत  मािातील वनिःशब्द नायक डॉ. भीमराि आिंबेडकर यािंचा 

िन्म 14 अप्रैल 1891 मध्ये झाला. आिंबेडकरािंचे िडील  ैन्यात होते. त्यािेळी  ैवनकािंच्या मलुािं ाठी शाळेत  

एक विशषे व्यिस्र्ा होती या कारिास्ति आिंबेडकरािंचे शालेय वशिि  ामान्य मागागने शक्य झाले. 1894 मध्ये 

रामिी  कपाल वनितृ्त झाल्यानिंतर ह ेकुटुिंब  ातारा येर्े गेले आवि दोन िषाांनिंतर आिंबेडकरािंच्या आईचे वनधन 

झाले. या अिघड पररवस्र्तीत रामिी  कपाल यािंचे बलराम, आनिंदराि आवि भीमराि आवि दोन मलुी मिंिळुा 

ि तलु ा यापैकी  फि तीन पतु्र वटकले. त्यािंच्या भाऊ-बवहिींपैकी केिळ आिंबेडकर शालेय परीिेत यशस्िी 

झाले आवि त्यानिंतर त्यािंना मोठ्या शाळेत िाि ेशक्य झाले.  त्यािंनी एका ब्राह्मि वशिक महादिे आिंबेडकर 

यािंच्या आदशेानु ार  कपाल ह ेनाि काढून टाकले आवि आिंबेडकर या नािाची िोड वदली ि े "आिंबिडे" या 

त्यािंच्या गािच्या नािािर आधाररत होते. रामिी  कपाल  यािंनी 1898  मध्ये पनु्हा लग्न केले आवि ते 

कुटूिंवबयािं ह मुिंबईत गलेे. येर्े आिंबेडकर ह ेएवल्फन्स्टन रोडिर अ लेल्या शा कीय हायस्कूलचे पवहले अस्पशृ्य 
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विद्यार्ी झाले. अभ्या ामध्ये त्यािंनी उत्कृष्ट कामवगरी करूनही त्यािंच्यात होिार् या भदेभािामळेु आिंबेडकर  तत 

व्यवर्त होते. आिंबेडकरािंचे पूिगि आवि त्यािंचे िडील वब्रवटश पिूग भारतीय  ैन्यात बराच काळ कायगरत होते. 

आिंबेडकर अस्पशृ्य शाळािंमध्ये गलेे, आवि त्यािंना वशिकािंमाफग त विविध अिहलेना  हन कराव्या लागल्या. ते 

िगागबाहरे ब ल ेराहत होते, ब्राह्मि आवि  मािातील उच्च िगागपा नू ते  िगेळे राहत होते, त्यािंना पािी आवि 

त्या  पाण्याच्या भािंड्याला  दु्धा स्पशग करण्याची परिानगी नव्हती. कारि अ े मानले िात होते की अ े केल्याने 

पािी आवि पात्र दोन्ही दवूषत होईल. एकदा ते बैलगाडीिर ब ले तेव्हा त्यािंना ढकलण्यात आले. त्यािंना  िंस्कृत 

वशकायचे होते पि कोिीही वशकिायला तयार झाले नाही. एकदा पाि ात, त्यािंनी  एका घराच्या वभिंतीला  

वचकटून पाि ापा नू  स्ितिःचे रिि करण्या   रुिात केली तेव्हा त्या  घरमालकािंनी  त्यािंना वचखलात ढकलले. 

या  गळ्या गोष्टींचे ििगन त्यािंनी  'वलहायचे तर पािी नाही'  या लेखनात केले आह.े आिंबेडकर यािंना  िगत्र 

अवलप्तपिाचा आवि अपमानाचा  ामना करािा लागला. त्यािळेी  मािात इतकी मोठी अ मानता आवि 

िातीभदे  होती की अस्पशृ्य मलेु ज्या शाळेत वशकत अ त त्या शाळेतच त्यािंना वशिि घ्याि ेलागले. अशा 

मोठ्या अडचिी ि अपमान  हन केल्यानिंतर डॉ. आिंबेडकर आपले वशिि पिूग करण्यात यशस्िी झाले. 1906 

मध्ये आिंबेडकरािंचे लग्न रमाबाईशी झाले. 1907 मध्ये मवॅिकची परीिा उत्तीिग झाल्यानिंतर आिंबेडकरािंनी मुिंबई 

यवुनव्हव गटीमध्ये प्रिशे घेतला. त्यािंच्या यशामळेु  िंपिूग  मािात आनिंदाची लाट वनमागि झाली. 1912 मध्ये 

त्यािंनी राज्यशास्त्र आवि अर्गशास्त्र विषयातील पदिी  िंपादन केली आवि बडोदा राज्य  रकारच्या नोकरी  

मान्य केले. त्याच िषी त्यािंच्या पत्नीने त्यािंचा पवहला मलुगा यशििंत याला िन्म वदला. आिंबेडकर आपल्या 

कुटूिंबा मिते बडोदाला गलेे, पि लिकरच 2 फेब्रिुारी 1913 रोिी  िवडलािंच्या आिारामळेु त्यािंना मुिंबईला 

परत याि ेलागले. िवडलािंच्या मतृ्यनूिंतरही आिंबेडकर अस्पशृ्यतेविरूद्ध  िंघषग करत रावहले. िवे्हा आिंबेडकर यािंना 

भारत  रकारचा अवधवनयम 1919 ची तयारी करण्यापिूी  ाऊर्बरो  वमतीने भारताचा विद्वान म्हिनू  ाि 

दणे्या ाठी बोलािले होते. या  नुाििीदरम्यान, आिंबेडकर यािंनी दवलत आवि अन्य धावमगक  मदुाया ाठी 

स्ितिंत्र मतदार आवि आरििाची मागिी केली. 1926 मध्ये ते मुिंबई विधानपररषदेचे नावमत  दस्य झाले. 

1927 मध्ये डॉ.आिंबेडकर यािंनी अस्पशृ्यतेविरूद्ध व्यापक आिंदोलन करण्याचा वनिगय घतेला. त्यािंनी पनूा 

करारािंतगगत िगेळ्या मतदार  िंघा ाठी लढा वदला. ज्याने गािंधीिींच्या भािना दखुािल्या. पि, शिेटी गािंधीिींना 

आिंबेडकरािंच्या मागण्या मान्य करण्या  भाग पडाि ेलागले. आिंबेडकरािंचे रािकीय िीिन 1935 पा नू  रुू झाले 

अ े मानले िाते. आिंबेडकरािंच्या िीिनातल्या अनेक मोठ्या बदलािंचा हाच काळ होता. 

भारताची संविधान सभा : 

20 नोव्हेंबर 1946 रोिी व्हाय रॉय यािंनी  दस्यािंना  िंविधान  भाच्या पवहल्या कायगकाळात हिर 

राहण्याचे आमिंत्रि पाठिले. अविभावित भारता ाठी  िंविधान  भा 14 ऑगस्ट 1947 रोिी पवहल्यािंदा 

बोलािण्यात आली होती आवि 14  ऑगस्ट 1947 रोिी विधान भचेे िचगस्ि अ लेल्या विभािीत 

भारताला 'डोवमवनयन ऑफ इिंवडया' अ े नाि दणे्यात आले होते. बिंगाल, पिंिाब, व िंध, उत्तर-पविम फ्रिं वटयर 

प्रािंत इत्यादींचे प्रवतवनवधत्ि करिारे  दस्य मतदार  िंघाचे  दस्य नव्हते. या प्रवियेमध्ये बाबा ाहबे आिंबेडकर 

यािंचीही िागा बिंगालमधनू वनिडून आल्यामळेु ररि झाली. त्यानिंतर त्यािंची मुिंबईच्या कॉ िंग्रे  विवधमिंडळ पिाने 
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वनिड केली. मवुस्लम लीगने अिंतररम  रकारमध्ये प्रिशे केला पि त्यािंनी आपले प्रवतवनधींना  िंविधान भिेर 

पाठिले नाही. हा मिंवत्रमिंडळ योिनेचा अविभाज्य भाग होता. 9 वड ेंबर 1946 रोिी पिंवडत नेहरूिं नी 

िस्तवुनष्ठ ठरािाचा प्रस्ताि वदला. डॉ. ियकर आवि डॉ. आिंबेडकर यािंच्या  ल्ल्यान ुार बैठकीत 

मवुस्लम लीग आवि ररया त्यािंचे प्रवतवनधी विधान भते येण्याचे र्ािंबले. म्हिनू, 22 िानेिारी 1947 

रोिी िस्तवुनष्ठ ठराि मिंिरू करण्यात आला.  भागहृातील घटनात्मक  ल्लागार  र बी.एन. राि यािंनी 

ऑक्टोबर 1947 मध्ये घटनेचा पवहला म दुा तयार केला. यात 243 अनुच्छेद आवि 13 अन ुचूी 

होते. 29 ऑगस्ट 1947 रोिी  िंविधान  भाने एक म दुा  वमती वनिडली. म दुा  वमतीने 

बनविलेल्या घटनेची वनिड २१ फेब्रिुारी १९४८ रोिी  वमतीचे अध्यि डॉ. भीमराि आिंबेडकर यािंनी 

 िंविधान  भा आवि त्या बाहरेच्या चचेचा आधार तयार केला. यात 315  अनचु्छेद आवि 8 अन ुचूी 

होते. राज्यघटनेच्या म दु्या ाठी एकूि 7635 घटना दरुुस्ती प्रस्तावित करण्यात आल्या, त्यापैकी 2478 

घटना प्रत्यिात  भागहृात मािंडल्या गेल्या होत्या. 

डॉ . आबेंडकर यांचा संविधान वनवमितीत प्रिेश : 

म े1945 रोिी डॉ. आिंबेडकर यािंनी िाहीर घोषिा केली की 1935 चा कायदा परेु ा अ ल्याने 

 िंविधान  भा घणे्याची गरि नाही. द ुर् या वदिशी त्यािंनी  िंविधान  भा स्र्ापनेच्या प्रस्तािाला विरोध केला. 

त्यािंनी  िंविधान  भते काही निीन कल्पना अ लेले वनिदेन वदले.  िंविधान  भा ाठी वनिडिकुा घणे्यात 

आल्या तेव्हा डॉ. आिंबेडकर मवुस्लम लीगच्या मदतीने बिंगालमधनू वनिडून आले. त्यािंच्या पिाला मुिंबई 

विधान भते एकही िागा वमळाली नाही. त्यािंचे  दस्यत्ि फाळिीनिंतर  िंपले. मग डॉ.रािेंद्र प्र ाद आवि  रदार 

पटेल, मुिंबईचे मखु्यमिंत्री बी.िी. खरे यािंना वलवहले की डॉ. आिंबेडकर यािंना ियकर यािंच्या रािीनाम्याने ररि 

केलेल्या िागिेर वनिडले िाि.े अशा प्रकारे ते 22 िलैु 1947 रोिी पनु्हा  िंविधान  भा  दस्य झाले.त्यािंना 

म दुा  वमतीचा  दस्य आवि निंतर अध्यि म्हिनू नेमण्यात आल्याने डॉ.  ाहबेािंना आियग िाटले.  वमतीमध्ये 

प्रामखु्याने िवकलािंचा  मािेश होता. 2 ऑगस्ट, 1947 रोिी ही  वमती स्र्ापन झाली आवि विधान भा  िंमत 

झाली. 

संविधान सवमतीचे गठन  

24 िानेिारी 1950 रोिी  िंविधान  भचेी अिंवतम बैठक झाली ि खालील प्रमाि े वमतीचे गठन 

करण्यात आले होते. 

 

     सवमती        सभापतींचे नाि 

 प्रविया वनयम  वमती         डॉ.  रािेंद्र प्र ाद 

  िंचालन   वमती        डॉ. रािेंद्र प्र ाद 

 वित्त ि कमगचारी  वमती       डॉ. रािेंद्र प्र ाद 

 प्रत्यय-पत्र  िंबिंधी  वमवत      अल्लादी कृष्िस्िामी अय्यर 

 आिा   वमवत       बी. पट्टावभ  ीतारमयै्या   

 कायग  िंचालन  िंबिंधी  वमवत     के.एम. मनु्शी  
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 राष्िीय ध्िि  िंबिंधी तदर्ग  वमवत     डॉ. रािने्द्र प्र ाद  

  िंविधान  भचे्या कामकािाची  वमती     िी.िी. मािलिंकर 

 राज्य  िंबिंधी  वमवत                   ििाहरलाल नेहरू  

 मलूभतू हक्क, अल्प िंख्यािंक  ल्लागार  वमती          िल्लभभाई पटेल, 

 मलूभतू हक्कािंची उप वमती                  ि.ेबी. कृपलानी 

 ईशान्य  ीमेिरील िेत्रे  वमती                        गोपीनार् बारडोलोई  

 अिंशतिः िगळलेले िेत्र   वमती (आ ाम िगळता)        ए.व्ही. ठक्कर 

  िंघराज्य  वमती       ििाहरलाल नेहरू  

  िंघीय घटना  वमती      ििाहरलाल नेहरू 

 म दुा  वमती       डॉ.आिंबेडकर 

भारतीय राज्यघटनेची 12 अनुसूची  

भारतीय घटनेत एकूि 12 अन ुचूी आहते, ि ेखालीलप्रमाि ेआहते- 

 

 पवहली अन ुचूी  - 29 राज्ये आवि भारताच्या 7 कें द्रशाव त प्रदशेािंचा या अिंतगगत उल्लेख करण्यात 

आला आह.े 

 द ुरी  अन ुचूी  - यात भारतीय लोक  िंघाचे  भापती आवि उप भापती, राष्िपती, राज्यपाल, 

राज्य भचेे अध्यि आवि उप भापती, विधान भचेे  भापती आवि उप भापती अशा भारतीय 

 िंघटनेच्या पदावधकायाांचा  मािशे आह.े विधानपररषदचेे अध्यि ि उपाध्यि,  िोच्च न्यायालय 

आवि उच्च न्यायालये आवि भारतीय न्यायाधीश यािंचे न्यायाधीश, महालेखा परीिक, लेखापरीिक 

इत्यादी पगार, भत्त ेआवि वनितृ्तीितेनाचा उल्लेख आह.े 

 वत री अन ुचूी - राष्िपती, उपराष्िपती,  िोच्च न्यायालय आवि उच्च न्यायालयािंच्या 

न्यायाधीशािं ारख्या भारताच्या विविध अवधकायाांचा  शपर्ेचा उल्लेख आह.े 

 चौर्ी अन ुचूी - या अिंतगगत राज्य भतेील राज्ये आवि कें द्रशाव त प्रदशेािंचे प्रवतवनवधत्ि वदले िाते. 

 पाचिी अन ुचूी - यामध्ये अन ुवूचत विभाग आवि अन ुवूचत िमातींचे प्रशा न आवि वनयिंत्रि 

याबद्दल नमदू आह.े 

  हािी अन ुचूी- यात आ ाम, मघेालय, वत्रपरुा आवि वमझोरम या राज्यािंतील आवदिा ींच्या 

प्रशा ना िंबिंधी तरतदुी आहते. 

  ातिी अन ुचूी - याअिंतगगत कें द्र आवि राज्य यािंच्यात शिींचे विभािन वदले गलेे आह,े त्याखालील 

खालीलप्रमाि ेतीन याद्या आहते- 

१  िंघ  चूी  - यवुनयन वलस्ट अिंतगगत 100 विषय आहते, फि या कें द्रालाच या विषयािंिर 

कायद ेकरण्याचे अवधकार आहते, राज्यघटना अवस्तत्िात येण्याच्या िळेी तेर्े 97 विषय होते. 



RESEARCH HUB 
International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary E-Journal 

Website : www.researchhub.org.in/research-hub                     !!                        Email : researchhubjournal@gmail.com 

Published In Collaboration With 

                               Department of History, Yashoda Girls’ Arts & Commerce College, Nagpur  Page-72 

Volume-2 (2021) 
Special Issue-1 

 

 

२. राज्य यादी - या यादीमध्ये 61 विषय आहते, ज्यािर केिळ राज्याला कायद ेकरण्याचे 

अवधकार आहते, परिंत ुराष्िीय वहताशी  िंबिंवधत प्रकरिािंमध्ये, कायदा कें द्राकडून लाग ूकरता 

येईल.घटनेत 66 विषय होते. 

३   मिती यादी - त्याअिंतगगत 52 विषय आहते, यािर कें द्र ि राज्य दोघहेी कायद ेकरु 

शकतात, परिंत ुकायद्याचा विषय  मान अ ल्या  कें द्र  रकारने केलेला कायदा िधै आह,े 

राज्याने केलेला कायदा राज्यघटनेच्या अिंमलबिाििीनिंतर त्याचे  47 विषय होते. 

 आठिी  अन ुचूी - यात भारतीय राज्यघटनेने मान्य केलेल्या 22 भाषािंचा उल्लेख केला आह.े मळू 

घटनेत 14 मान्यताप्राप्त भाषा होत्या. 2004 मध्ये मतैाली,  िंर्ाली, डोगरी आवि बोडो या चार निीन 

भाषािंचा  मािेश करण्यात आला. 

 नििी अन ुचूी - या अन ुचूीला प्रर्म घटना दरुुस्ती अवधवनयम 1951 ने िोडले होते, या िळेापत्रकात 

 माविष्ट विषयािंना न्यायालयात आव्हान वदले िाऊ शकत नाही, परिंत ु कोित्याही विषयाने मलूभतू 

अवधकारािंचे उल्लिंघन केल्या   िोच्च न्यायालय या कायद्याचे पनुरािलोकन करू शकते, आतापयांत 

तेर्े 283 आहते निव्या अन ुचूीतील काये, ज्यात राज्य  रकारच्या मालमत्ता न्यायावधकरिाचा 

उल्लेख प्रमखु आह.े 

 दहािी अन ुचूी - 52 व्या घटना दरुुस्ती अवधवनयम  1985 ने मळू घटनेत या  िोडले होते, या 

अन ुचूीमध्ये अिहलेना  िंबिंवधत कायद्याचा उल्लेख केला आह.े 

 अकरािी अन ुचूी - 73 व्या घटना दरुुस्ती अवधवनयम 1992, न े मळू घटनेत या िळेापत्रकात भर 

टाकली, ह ेिळेापत्रक पिंचायती रािशेी  िंबिंवधत आह,े ज्यात पिंचायती राि  िंबिंवधत 29  विषय आहते. 

 बारािी अन ुचूी - 74 व्या घटना दरुुस्ती अवधवनयम 1992,  मध्ये मळू घटनेत या िेळापत्रकात भर 

घालण्यात आली होती, त्यात शहरी भागातील स्र्ावनक स्िराज्य  िंस्र्ािंशी  िंबिंवधत 18  विषय आहते. 

संविधान वनवमितीत डॉ. आबेंडकर यांचे योगदान 

राज्यघटनेच्या आराखड्यात आिंबेडकरािंच ेअतलुनीय योगदान होते. त्यािंनी खपू कमी िेळात (2 िषे, 11 

मवहने, 18 वदि ) राज्यघटना तय्यार करून आपली अनोखी प्रवतभा दाखविली.  त्यािंची प्रवतभा, वशिा ि 

कायद्याचे  ज्ञान इतके होते की कॉ िंग्रे  आवि गािंधी यािंच्यािर कडक टीका करूनही त्यािंना कॉ िंग्रे च्या 

नेततृ्िाखालील  रकारने दशेातील पवहले कायदामिंत्री म्हिनू काम करण्या  आमिंवत्रत केले होते, ि े त्यािंनी 

स्िीकारले. 29 ऑगस्ट 1947 रोिी स्ितिंत्र भारताची निीन राज्यघटना तयार करण्या ाठी आिंबेडकरािंना 

 िंविधान म दुा  वमतीच्या अध्यिपदी वनयिु करण्यात आले. या कायागत आिंबेडकरािंनी बौद्ध  िंघाच्या 

प्रारिंभीच्या चालीररती ि इतर बौद्ध ग्रिंर्ािंचा अभ्या  उपयोगी ठरला. आिंबेडकरािंनी पािात्य मॉडेलचा िापर 

घटनेच्या रूपात केला आह े ि े,वब्रवटश, आयलांड, अमरेरका, कॅनडा आवि फ्रान्  ह विविध दशेािंच्या 

घटनात्मक तरतदुी घतेल्या गेल्या परिंत ु त्यािंची भािना मात्र भारतीयच होती. भारतीय राज्यघटनेच्या वनवमगतीच्या 

िळेी, त्या  395 अनचु्छेद, 08 अन ुवूच आवि 22 भागािंमध्ये विभागले गलेे होते, निंतर भारतीय राज्यघटना 
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448 अनचु्छेद, 12 अन ुवूच आवि 22 भागािंमध्ये विभागली गलेी आह.े अब्दलु कलाम, पिंवडत ििाहरलाल 

नेहरू, डॉ. रािेंद्र प्र ाद, डॉ. भीमराि आिंबेडकर,  रदार िल्लभभाई पटेल ह े िंविधान भचेे प्रमखु  दस्य होते. 

भारतीय राज्यघटना वहिंदी ि इिंग्रिी भाषते हाताने वलवहलेली होती. भारतीय राज्यघटना तयार करण्या ाठी  मुारे 

एक कोटी रुपये खचग झाला. भारतीय राज्यघटनेत डॉ. रािेंद्र प्र ाद 11 वड ेंबर 1946 रोिी स्र्ायी अध्यि 

म्हिनू वनिडले गेले. भारतीय राज्यघटना अवस्तत्त्िात आल्यानिंतरही त्यात 100 हून अवधक दरुुस्ती करण्यात 

आल्या आह.े भारतात, 26 नोव्हेंबर हा वदि   िंविधान वदन म्हिनू  ािरा केला िातो. भारतीय राज्यघटनेत 

 रकारमधील अवधकार्यािंची कतगव्ये आवि नागररकािंचे हक्कदखेील दणे्यात आले आहते. आिंबेडकर यािंनी तयार 

केलेल्या घटनेत धावमगक स्िातिंत्र्य, अस्पशृ्यता वनमूगलन आवि  िग प्रकारच्या िातीय भेदभाि वनमुगलन  या ह 

नागररकािंना व्यापक नागरी स्िातिंत्र्य अ िार् या मिकूरात घटनात्मक हमी दणे्यात आल्या आहते. आिंबेडकरािंनी 

मवहलािंच्या  मवष्ट आवर्गक आवि  ामाविक अवधकाराचे  मर्गन केले आवि त ेच नागरी  ेिा, शाळा आवि 

महाविद्यालय े गळ्यािं ाठी खलेु केले. भारताच्या वििध  नोकरीत अन ुवूचत िाती ि अन ुवूचत िमातीं ाठी 

आरिि व्यिस्र्ा लाग ूकरण्या ाठी अ ेंब्लीचे पाठबळ वमळिनू वदले. दवलत घटकािंकररता  ामाविक आवि 

आवर्गक अ मानता आवि त्यािंना प्रत्येक िेत्रात  िंधी उपलब्ध करुन वदली.  26 नोव्हेंबर 1949 रोिी घटना 

 वमतीने राज्यघटनेचा अिलिंब केला आवि 26 िानेिारी 1950 रोिी लोकशाही शा न प्रिालीद्वारे लाग ू

करण्यात आले.  

मूलभूत हक्क 

भारतीय राज्यघटनेने भारतीय नागररकािंना  हा मलूभतू अवधकार वदले आहते, ज्याचे ििगन कलम १२ ते 35  

दरम्यान आह े- 

  मानतेचा अवधकार 

 स्िातिंत्र्याचा हक्क 

 शोषिाविरूद्ध अवधकार 

 धावमगक स्िातिंत्र्याचा हक्क 

  िंस्कृती आवि वशििाशी  िंबिंवधत हक्क 

 घटनात्मक उपायािंचा हक्क 

पिूी आमच्या राज्यघटनेला  ात मलूभतू अवधकार होते, ि े1978 च्या  44 व्या घटना दरुुस्ती अिंतगगत काढले 

गलेे. 'मालमत्तचेा हक्क' हा  ातिा मलूभतू अवधकार होता. 

वनष्कर्ि  

 दशेाच्या स्िातिंत्र्यानिंतर बाबा ाहबे पवहले कायदेमिंत्री झाले आवि त्यािंनी कायदेमिंत्री म्हिनूही अनेक महत्त्िाची 

काम े केली. आिंबेडकरािंना भारतीय राज्यघटनेची िबाबदारी दणे्यात आली. विर्े त्यािंनी विवशष्ट प्रकाराच्या 

प्रत्येक िातीय  दृष्टीने  िंविधान तयार केले. 
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 आिंबेडकरािंनी भारतीय  िंविधान 2 िष े11 मवहने आवि 18  वदि ािंच्या पररश्रमािंनी तयार केले .  

 डॉ. भीमराि आिंबेडकर यािंनी भारतीय राज्यघटनेच्या उभारिीत महत्िाची भवूमका बिािली, म्हिनूच त्यािंना 

'राज्यघटनेचे वनमागता' म्हटले िाते. 

 26 िानेिारी 1950 रोिी घटना लाग ूकरण्यात आली 

 1951 मध्ये 'वहिंद ूकोड वबल' हा म दुा  िं दमेध्ये र्ािंबविल्यानिंतर आिंबेडकरािंनी मिंवत्रमिंडळातनू रािीनामा 

वदला. या म ुद्यात, उत्तरावधकार, वििाह आवि अर्गव्यिस्र्ेच्या कायद्यािंमध्ये लैंवगक  मानता बद्दल 

 ािंगण्यात आले होते. 

 बाबा ाहबेािंनी आपले  िंपूिग आयषु्य  मािातील दवलत, गरीब ि ििंवचतािंच्या हक्कािं ाठी लढत व्यतीत केले. 

आयषु्यभर  ामाविक दषु्कमग आवि अस्पशृ्यतेविरूद्ध  िंघषग केला.  

 अ े म्हितात की बाबा ाहबेािंना नऊ भाषािंचे ज्ञान होते.  

 त्यािंनी दशे-विदशेातील अनेक विद्यापीठातनू एकूि 32 वडग्र्या  िंपावदत केल्या.  

 1990 मध्ये त्यािंना मरिोत्तर भारताचा  िोच्च नागरी  न्मान भारतरत्न दणे्यात आला. 

समारोप  

डॉ. आिंबेडकर ह ेन्यायाचे प्रेषक होते. दवलत मानि कल्याि या मलूभतू तत्त्िाचा अिलिंब करून, स्ितिःत 

िागरूकता वनमागि करून ते  मािाचे प्रवतवनधी बनले.  त्य ह ेआह ेकी त्यािंना  पद,  त्ता, प्रव द्धी इत्यादी 

गोष्टींमध्ये आ िी नव्हती.  माि कल्यािा ाठी काम करि ेह े त्यािंनी आपले कतगव्य  मिले. मनषु्यात महान 

कृत्ये पार पाडण्या ाठी आत्मवनिगय आवि आत्मविश्वा  पिूगपि ेआिश्यक आह.े बाबा ाहबे आिंबेडकरािंनी  

आपल्या दीघग  विचार रिीतनू िगण्याचे वशिि वदले. िो  िागत िास्त विचार करतो,  िागत िास्त अनभुितो 

तोच  िोत्तम कायग करतो. डॉ. भीमराि आिंबेडकर यािंची भवूमका भारत घडविण्यात  अत्यिंत महत्त्िपिूग आह.े 

आयषु्यात  ामाविक िीिनात अ लेल्या आव्हानािंचा  ामना करताना बाबा  ाहबेािंनी भारत वनवमगती ाठी 

केलेले योगदान अनन्य आह.े राज्यघटना अ ो िा वशिि, रािकारि आवि  ामाविक िेत्रात त्यािंनी केलेले 

प्रयत्न ह े गळे अतलुनीय आहते. डॉ. आिंबेडकर यािंनी  ामाविक  मते ाठी केलेल्या प्रयत्नािंचा पररिाम म्हििे 

भारतातील मागा लेल्या, शोवषत िगागला  िंविधानात  मानतेचा घटनात्मक हक्क वमळिनू वदला. 
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