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स्वातंत्र्योत्तर भारताचे एकत्रीकरण 
• जेव्हा ब्रिब्रिशाांनी भारत सोडण्याचा ब्रनर्णय घेतला, तेव्हा इांब्रडयन नॅशनल कााँगे्रस (INC) आब्रर् मुस्लिम लीग कोर्त्याही 

ब्रनष्कर्ाणप्रत आले नाहीत आब्रर् स्वातांत्र्यासाठी सांयुक्त आघाडी बनवू शकले नाहीत. 

• एकमत ब्रनमाणर् करण्यासाठी ब्रििनने कॅब्रबनेि ब्रमशन भारतात पाठवले. मुस्लिम लीगने कॅब्रबनेि ब्रमशनच्या प्रस्तावाांवर 

सहमती दशणवली नाही आब्रर् ब्रजना याांनी 16 ऑगस्ट 1946 रोजी "प्रत्यक्ष कृती ब्रदन" घोब्रर्त केला. 

• सीमेच्या दोन्ही बाजूांनी ब्रहांसाचार उसळला. 

• ब्रहांसाचार थाांबवण्यासाठी आब्रर् गृहयुद्धाची पररस्लथथती िाळण्यासाठी कााँगे्रसने फाळर्ीची योजना स्वीकारली. 

• 14 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताची ब्रवभागर्ी भारत आब्रर् पाब्रकस्तानच्या वचणस्वात झाली. 

• नांतर, इिाब्रमक ररपस्लिक ऑफ पाब्रकस्तानचे आर्खी ब्रवभाजन झाले आब्रर् 1975 मधे्य पीपल्स ररपस्लिक ऑफ 

बाांगलादेशचे नवीन वचणस्व ब्रनमाणर् झाले. 

• भारतीय स्वातांत्र्य कायदा 1947 मधे्य भारत आब्रर् पाब्रकस्तानच्या स्वातांत्र्यासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात आली 

आहे. 

• भारताने धमणब्रनरपेक्ष देश बनण्याचा ब्रनर्णय घेतला, तर पाब्रकस्तानने इिाब्रमक काउांिी बनण्याचा ब्रनर्णय घेतला. 

• भारत आब्रर् पाब्रकस्तानमधील के्षत्ाांचे वास्तब्रवक भौगोब्रलक सीमाांकन सर ब्रसररल रॅडस्लिफ याांना सोपवले होते. 

स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंधे्यला स्थिती 

 

• स्वातांत्र्यानांतर मानवी इब्रतहासातील लोकाांचे अत्यांत अकस्मात आब्रर् अव्यवस्लथथत थथानाांतर जगाला पाहायला ब्रमळाले. 

सीमेच्या दोन्ही बाजूला धमाणच्या नावाखाली ब्रनघृणर् हत्या, बलात्कार, अत्याचार झाले. 

• एका अांदाजानुसार, सुमारे 80 लाख लोकाांना सीमा ओलाांडून नवीन ब्रठकार्ी थथलाांतर करण्यास भाग पाडले गेले. 

तसेच धाब्रमणक ब्रहांसाचारात फाळर्ीच्या वेळी सुमारे 10 लाख लोक मारले गेले होते. 

• ब्रवब्रवध ब्रनवाणब्रसताांच्या छावण्याांमधे्य ब्रनवाणब्रसताांच्या पुनवणसनासाठी भारताने पुनवणसन ब्रवभाग ब्रनमाणर् केला. 

• फाळर्ीच्या वेळी, ररयासताांची सांख्या अांदाजे ५६५ होती, ब्रिब्रिशाांशी वेगवेगळ्या प्रकारच्या महसूल-वािर्ीची व्यवथथा 

होती आब्रर् त्याव्यब्रतररक्त फ्रान्स आब्रर् पोतुणगालच्या ब्रनयांत्र्ाखाली अनेक वसाहतवादी एन्क्िेव्ह होते. 

• या सवण प्रदेशाांचे भारतात झालेले राजकीय एकीकरर् हे पब्रहले उब्रिष्ट होते आब्रर् नव्याने थथापन झालेल्या भारत 

सरकारपुढे ते मोठे आव्हान होते. 
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संथिानांचे वर्लय 

• सरदार पिेल याांनी जून १९४७ मधे्य नव्याने ब्रनमाणर् झालेल्या राज्य ब्रवभागाचा अब्रतररक्त कायणभार स्वीकारला आब्रर् 

व्ही.पी. मेनन हे त्याांचे सब्रचव होते. 

• आपल्या पब्रहल्या पावलावर पिेल याांनी ज्या राजपुत्ाांचे प्रदेश भारतात पडले आहेत, त्याांना सांरक्षर्, परराष्टर  व्यवहार 

आब्रर् दळर्वळर् या देशाच्या समान ब्रहतावर पररर्ाम करू शकतील अशा ब्रकमान तीन ब्रवर्याांमधे्य भारतीय 

सांघराज्यात सामील होण्याचे आवाहन केले. 

• १५ ऑगस्ट १९४७ नांतर अधीर झालेल्या लोकाांना आपर् रोखू शकर्ार नाही, अशी गब्रभणत धमकीही त्याांनी ब्रदली. 

राज्याांना अराजकता आब्रर् अनागोांदीच्या गब्रभणत धोक्यासह अपील जारी केले गेले आहे. 

• भारताच्या एकात्मीकरर्ासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्याची माऊां िबॅिन याांचीही त्याांनी मनधरर्ी केली. 

माऊां िबॅिननी राजपुत्ाांचे मन वळवले आब्रर् सरतेशेविी काही राजे्य वगळता इतर सवण राजे्य ब्रवलीनीकरर्ाची साधन 

स्वीकारतात. 

• मन वळवरे् आब्रर् दबाव या दोन्ही गोष्टी ांचा वापर करून आपल्या कुशल मुत्सिेब्रगरीने सरदार पिेल बहुतेक सांथथानाांचे 

एकत्ीकरर् करण्यात यशस्वी झाले. 

• तथाब्रप, हैदराबाद, जुनागढ, जमू्म आब्रर् काश्मीर आब्रर् मब्रर्पूर या सांथथानाांचे एकत्ीकरर् बाकीच्या राज्याांपेक्षा 

अब्रधक कठीर् होते. 

• 1948 मधे्य जुनागढ येथे एक जनमत चाचर्ी घेण्यात आली जी जवळजवळ एकमताने भारताच्या बाजूने गेली आब्रर् 

म्हरू्न ते भारताशी जोडले गेले. 

• हैदराबादच्या ब्रनजामाला स्वतांत् व्हायचे होते; तथाब्रप, लोक भारतात प्रवेश करण्याच्या बाजूने होते. भौगोब्रलक स्लथथती 

आब्रर् हैदराबादच्या बहुसांख्य लोकाांची इच्छा लक्षात घेऊन, पिेल याांनी बळाचा वापर करण्याचा ब्रनर्णय घेतला आब्रर् 

शेविी, हैदराबाद पोब्रलसाांच्या कारवाईद्वारे भारताचा भाग बनले. 

• जमू्म आब्रर् काश्मीर राज्य मुस्लिम बहुसांख्य असले तरी महाराजा हररब्रसांह या ब्रहांदू शासकाच्या ब्रनयांत्र्ाखाली होते. 

सुरुवातीला, त्याांनी पाब्रकस्तान तसेच भारताबरोबर स्टाँडस्लस्टल करारावर स्वाक्षरी केली आब्रर् स्वतांत् राहण्याचा ब्रनर्णय 

घेतला. 

• तथाब्रप, पाब्रकस्तानच्या घुसखोरीमुळे, काश्मीरच्या महाराजाांनी भारताला पत् ब्रलहून लष्करी मदत माब्रगतली आब्रर् 

भारतासोबत प्रवेशाच्या करारावर स्वाक्षरी केली. 

• मब्रर्पूरचे महाराजा बोधचांद्र ब्रसांग याांनी मब्रर्पूरच्या अांतगणत स्वायत्ततेच्या आश्वासनावर भारतासोबत प्रवेशाच्या 

करारावर स्वाक्षरी केली. 

फ्रान्स आवण पोततवगीजांच्या अविपत्याखालील राजे्य 
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• सांथथानाांच्या यशस्वी एकीकरर्ानांतर, फ्रें च सेिलमेंि आब्रर् पोतुणगीज सेिलमेंिचा मुिा भारत सरकारने ब्रवचारात 

घेतला. 

• भारत सरकारच्या प्रदीघण वािाघािीनांतर, 1954 मधे्य प ांब्रडचेरी आब्रर् इतर फ्रें च मालमत्ता भारताच्या ताब्यात देण्यात 

आल्या. 

• तथाब्रप, पोतुणगीज त्याांचे के्षत् हस्ताांतररत करण्यास तयार नव्हते. 

• त्याच्या नािो सहयोगी ांनी पोतुणगालच्या भूब्रमकेला पाब्रठां बा ब्रदला आब्रर् भारताने शाांततापूर्ण मागाांना पाब्रठां बा ब्रदला. 

• गोव्यात एक स्वातांत्र्य चळवळ चालली होती आब्रर् भारत सांयमाने ते पाळत होता. 

• परां तु 1961 मधे्य जेव्हा त्या लोकब्रप्रय चळवळीला पाब्रठां बा माब्रगतला गेला तेव्हा भारतीय सैन्याने ऑपरेशन ब्रवजय 

अांतगणत गोव्यात कूच केले आब्रर् पोतुणगीजाांनी कोर्तीही लढाई न करता आत्मसमपणर् केले. 

वसक्कीमचे प्ररे्श 

 

• नेपाळ, भूतान आब्रर् ब्रसक्कीम ही भारताच्या सीमेला लागून असलेली तीन ब्रहमालयीन राजे्य होती, ज्यामधे्य नेपाळ 

आब्रर् भूतान याांनी सुरुवातीला यथास्लथथती कायम ठेवली आब्रर् नांतर स्वतांत् झाले. 

• ऐब्रतहाब्रसकदृष्ट्या, ब्रसक्कीम हे ब्रििीशाांचे अवलांब्रबत्व होते आब्रर् म्हरू्न ते भारतासोबत मानले जात होते. तथाब्रप, 

स्वातांत्र्यानांतर, ब्रसक्कीमच्या चोग्यालने भारतात सांपूर्ण एकीकरर्ासाठी प्रब्रतकार केला. 

• 1973 मधे्य, ब्रसक्कीममधे्य चोग्यालब्रवरोधी आांदोलन झाले ज्यात ब्रनदशणकाांनी लोकब्रप्रय ब्रनवडरु्काांची मागर्ी केली. 

याला भारताने पाब्रठां बा ब्रदला आब्रर् ब्रनवडरु्कीत चोग्यालच्या ब्रवरोधकाांनी दर्दर्ीत ब्रवजय ब्रमळवला. 

• यासह, ब्रसक्कीमसाठी एक नवीन राज्यघिना तयार करण्यात आली ज्यामधे्य 1975 मधे्य भारतीय प्रजासत्ताकासोबत 

सांपूर्ण एकीकरर्ाची तरतूद करण्यात आली होती. 

रे् फॉरर्र्व  

• थथाब्रनक गरजा आब्रर् प्रशासकीय सोयी याांचा समतोल साधून भारतीय राज्याांचे एकीकरर् आब्रर् पुनरणचना मोठ्या 

प्रमार्ात करण्यात आली आहे. भब्रवष्यातही तीच राखण्याची गरज आहे. 

• भारताने त्याांचे प्रश्न आक्रमक आब्रर् एकास्लत्मक मागाणने सोडवण्याची गरज आहे, जे जमू्म आब्रर् काश्मीर पुनरणचना 

ब्रवधेयक 2019 च्या अलीकडील ब्रनर्णयात ब्रदसून आले आहे. 

• प्रते्यक ब्रनर्णय घेताना पररसरातील लोकाांचा ब्रवश्वास लक्षात घेऊन त्याांचे प्रश्न सोडब्रवण्याची गरज आहे. 

• सवाणत मोठी लोकशाही असल्याने, भारताने राज्याांच्या पुनरणचनेबाबत कोर्ताही ब्रनर्णय घेताना नागररकाांच्या हक्काांच्या 

पैलूकडेही लक्ष ब्रदले पाब्रहजे. 
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