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कॅबिनेट बिशन 1946
क्लेमेंट ऍटली (ब्रिब्रटश पंतप्रधान) यांनी ब्रिब्रटश भारतीय सरकारकडून भारतीय नेत्ांकडे अब्रधकार हस्ांतररत करण्यासाठी
भारतात एक ब्रमशन पाठवण्याचा ब्रनर्णय घेतला.
ब्रमशनमध्ये खालील तक्त्यामध्ये त्ांच्या पदांसह तीन सदस्ांचा उल्लेख आहे :
कॅबिनेट बिशन सदस्य कॅबिनेट बिशन सदस्य – पद
पेब्रिक लॉरे न्स
भारताचे राज्य सब्रचव
स्टॅ फोडण ब्रिप्स
व्यापार मंडळाचे अध्यक्ष
ए.व्ही. अले क्ांडर
अॅडब्रमरल् टीचा पब्रहला लॉडण
कॅ बिने ट बिशनची उबिष्टे (Objectives of Cabinet Mission)
1. भारतासाठी राज्यघटना तयार करण्याबाबत भारतीय नेत्ांशी करार करर्े.
2. संब्रवधान बनवर्ारी संस्िा (भारताची संब्रवधान सभा) तयार करर्े .
3. प्रमुख भारतीय पक्षांच्या पाब्रठंब्याने कायणकारी पररषद स्िापन करर्े .
कॅ बिने ट बिशन का अयशस्वी झाले ?
कॅब्रबनेट ब्रमशनच्या अपयशाची मुख्य कारर्े खाली ब्रदली आहेत:
• कााँ ग्रेस पक्षाला प्रां तां साठी ब्रकमान अब्रधकार असले ले मजबूत केंद्र हवे होते .
• मुस्लीम लीगला मुस्लस्लमां साठी कायदे मंडळातील समानतेसारखे मजबूत राजकीय संरक्षर् हवे होते .
• दोन्ही पक्षां मध्ये बरे च वैचाररक मतभेद असल्याने आब्रर् समान आधार सापडत नसल्यामुळे , ब्रमशनने मे 1946 मध्ये
स्वतः चे प्रस्ाव मांडले.
• भारताच्या वचणस्वाला कोर्त्ाही फाळर्ीब्रशवाय स्वातं त्र्य ब्रदले जाईल.
प्ाांत तीन गट/बिभागाांिध्ये बिभागले जातील:
1. गट अ: मद्रास, मध्य प्रांत, उत्तर प्रदे श, ब्रबहार, बॉम्बे आब्रर् ओररसा
2. ब गट: पंजाब, ब्रसंध, NWFP आब्रर् बलुब्रचस्ान
3. गट क: बंगाल आब्रर् आसाम
• मुस्लीम बहुसंख्य प्रां त दोन गटात आब्रर् उवणररत ब्रहंदू बहुसंख्य एका गटात ब्रवभागले गे ले.
• ब्रदल्लीतील केंद्र सरकारला संरक्षर्, परराष्ट्र व्यवहार, दळर्वळर् आब्रर् चलन यां वर अब्रधकार असतील. बाकीचे
अब्रधकार प्रांतांना ब्रदलेले असतील.
• दे शासाठी नवीन राज्यघटना ब्रलब्रहण्यासाठी संब्रवधान सभा स्िापन केली जाईल. संब्रवधान सभेने ब्रलब्रहलेल्या
संब्रवधानाच्या आधारे नवीन सरकार स्िापन होईपयंत अंतररम सरकार स्िापन केले जाईल.
• ब्रहंदू-मुस्लस्लम बहुसंख्येच्या आधारे प्रां तां ची गटबाजी आब्रर् केंद्रावर ब्रनयंत्रर् ब्रमळवण्याच्या कल्पनेत कााँ ग्रेस उत्सुक
नव्हती. ते कमकुवत केंद्राच्या कल्पनेच्या ब्रवरोधातही होते. मुस्लस्लम लीगला या प्रस्ावांमध्ये कोर्तेही बदल नको होते .
• ही योजना मान्य न ्ाल्यामुळे, जून 1946 मध्ये ब्रमशनने एक नवीन योजना प्रस्ाब्रवत केली होती. या योजनेनुसार
भारताचे ब्रवभाजन ब्रहंदू-बहुल भारत आब्रर् मुस्लस्लम-बहुल भारत असे नंतर पाब्रकस्ान असे नामकरर् प्रस्ाब्रवत होते.
एकतर संघराज्यात सामील होऊ शकतील ब्रकंवा स्वतंत्र राहू शकतील अशा संस्िानांची यादी दे खील तयार करण्यात
आली.
• जवाहरलाल नेहर
ं च्या नेतृत्वाखालील कााँग्रेस पक्षाने दु सरी योजना स्वीकारली नाही. त्ाऐवजी, संब्रवधान सभेचा भाग
होण्याचे मान्य केले.
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व्हाईसरॉयने अंतररम सरकार स्िापन करण्यासाठी 14 लोकांना आमंब्रत्रत केले. कााँ ग्रेसचे 5, लीगचे 5, शीख, पारसी,
भारतीय ब्रिश्चन आब्रर् अनुसूब्रचत जाती समुदायांचे प्रब्रतब्रनब्रधत्व करर्ारे प्रत्ेकी 1 सदस् होते.
• लीग आब्रर् कााँ ग्रेस या दोन्ही पक्षां ना व्हाईसरॉयच्या अं तररम कौस्लन्सलमध्ये 5 सदस् ब्रनयुक्त करण्याचा अब्रधकार
दे ण्यात आला होता. कााँग्रेसने ्ाकीर हुसेन यांना सदस्ांपैकी एक म्हर्ून नामब्रनदे ब्रशत केले ज्यावर लीगने आक्षेप
घेतला की केवळ ते भारतीय मुस्लस्लमांचे प्रब्रतब्रनब्रधत्व करतात आब्रर् इतर कोर्त्ाही पक्षाचे नाहीत. मुस्लस्लम लीगने
त्ात भाग घेतला नाही.
• कााँ ग्रेस नेत्ां नी व्हाईसरॉयच्या अंतररम कौस्लन्सलमध्ये प्रवेश केला आब्रर् अशा प्रकारे नेहर
ं नी अंतररम सरकारचे
नेतृत्व केले. नवीन सरकारने दे शासाठी राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुर केले .
• NWFP सह बहुते क प्रां तां मध्ये कााँ ग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारे स्िापन ्ाली. बं गाल आब्रर् ब्रसंधमध्ये लीगने सरकारे
स्िापन केली.
• ब्रजना आब्रर् लीगने नवीन केंद्र सरकारवर आक्षेप घेतला. त्ां नी पाब्रकस्ानसाठी आं दोलन करण्याची तयारी केली
आब्रर् मुस्लस्लमांना कोर्त्ाही प्रकारे पाब्रकस्ानची मागर्ी करण्याचे आवाहन केले. 16 ऑगस्ट 1946 रोजी त्ांनी
'डायरे क्ट अॅक्शन डे 'चे आवाहन केले.
• या कॉलमुळे दे शात मोठ्या प्रमार्ावर जातीय दं गल उसळली आब्रर् कलकत्ता ये िे पब्रहल्याच ब्रदवशी 5000 लोक
मारले गेले. नोआखली आब्रर् ब्रबहारमध्ये जातीय दं गली इतर अनेक भागात पसरल्या.
• दं गलींमुळे दे शाच्या फाळर्ीची हाक दे ण्यात आली होती. िूर ब्रहंसाचार िां बवण्याचे साधन म्हर्ून फाळर्ीची
अपररहायणता मान्य करर्ारे सरदार वल्लभभाई पटे ल हे पब्रहले कााँग्रेस नेते होते .
‘कॅब्रबनेट ब्रमशन’ हा ब्रवषय महत्त्वाचा आहे. आधुब्रनक भारतीय इब्रतहास अभ्यासिम आब्रर् संबंब्रधत तपशीलांसाठी वाचले
पाब्रहजे. एमपीएससी ब्रप्रब्रलम्समध्ये यापूवी प्रश्न ब्रवचारले गेले आहेत आब्रर् उमेदवारांनी हा ब्रवषय वाचल्यानंतर मागील वषाणच्या
प्रश्नपब्रत्रकांचा सराव करावा.
•

