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മൗണ്്ട ബാറ്റൺ പ്ലാൻ 1947  
മൗണ്ട ്ബാറ്റൻ പ്രഭു (ഇന്ത്യയുടെ അവസാന വവസപ്സായി) 1947 ടമയ ്മാസത്തിൽ ഒരു രദ്ധതി 

നിർസേശിച്ചു, അതനുസരിച്ച ്പ്രവിശയകടെ സവതപ്ന്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൊയി പ്രഖ്യാരിക്കുകയും, 

ഭരണഘെനാ അസംബ്ലിയിൽ സേരസണാ സവണ്ടസയാ എന്്ന തിരടെെുക്കാനുള്ള അധികാരം 

പ്രവിശയകൾക്ക ്നല്കു കയ്ും ടേയ്ും. 

മൗണ്ട ്ബാറ്റൺ പ്ലാൻ പശ്ചാത്തലം 

 മൗണ്ട ് ബാറ്റൺ പ്രഭു അവസാനടത്ത വവസപ്സായിയായി ഇന്ത്യയിടെത്തി, അന്നടത്ത 

പ്ബിട്ടീഷ ് പ്രധാനമപ്ന്ത്ി ടെമന്റ ്അറ്റെ്ി  അധികാര  േുമതെ മൗണ്ട ്ബാറ്റൺ പ്രഭുവിടന 

ഏൽപ്പിച്ചു. 

 1947 ടമയ ് മാസത്തിൽ, മൗണ്ട ് ബാറ്റൺ ഒരു രദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു, അതിനനുസരിച്ച ്

പ്രവിശയകടെ സവതപ്ന്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൊയി  പ്രഖ്യാരിക്കുകയും ഭരണഘെനാ 

അസംബ്ലിയിൽ സേരസണാ സവണ്ടസയാ എന്്ന തിരടെെുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ടേയ്തു. 

ഈ പ്ലാൻ 'ഡിക്കി സബർഡ ്പ്ലാൻ' എന്നായിരുന്നു. 

 രദ്ധതിടയക്കുറിച്ച ്ജവഹർൊൽ ടനഹറ്ു അറിെസപ്പാൾ, അത ്രാജയടത്ത 

ബാൽക്കവണസസഷനിസെക്ക ്നയിക്കുടമന്ന ്രറെ ്അതിടന ശക്തമായി എതിർത്തു. 

അതിനാൽ, ഈ പ്ലാൻ "പ്ലാൻ ബാൽക്കൻ" എന്നും വിെിക്കടപ്പട്ടു. 

 തുെർന്്ന വവസപ്സായി ജൂൺ 3 പ്ലാൻ എന്ന മടറ്റാരു രദ്ധതി ടകാണ്ടുവന്നു. ഇന്ത്യൻ 

സവാതപ്ന്ത്യത്തിനായുള്ള അവസാന രദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത.് ഇതിടന മൗണ്ട ്ബാറ്റൺ പ്ലാൻ 

എന്നും വിെിക്കുന്നു. 

 വിഭജനം, സവയംഭരണം, ഇരു രാജയങ്ങൾക്കും രരമാധികാരം, സവന്ത്ം ഭരണഘെന 

ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശം തുെങ്ങിയ തതവങ്ങൾ ജൂൺ 3ടെ രദ്ധതിയിൽ 

ഉൾടപ്പെുത്തിയിരുന്നു. 

 എല്ലാറ്റിനുമുരരിയായി, ജമ്മു-കശ്മീർ സരാെുള്ള നാട്ടുരാജയങ്ങെ് ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയിസൊ 

രാക്കിസ്ഥാനിസൊ സേരാനുള്ള ഒരു സോയിസ് നൽകി. ഈ തിരടെെുപ്പുകെുടെ 

അനന്ത്രഫെങ്ങൾ വരും ദശകങ്ങെിൽ രുതിയ രാഷ്പ്െങ്ങടെ ബാധിക്കും. 

 ഈ രദ്ധതി സകാൺപ്രസും മുസ്ീം െീരും അംരീകരിച്ചു. അസപ്പാസേക്കും വിഭജനത്തിന്ടറ 

അനിവാരയത സകാൺപ്രസും അംരീകരിച്ചിരുന്നു. 

 പ്ബിട്ടീഷ ്രാർെടമന്റിൽ രാസാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിടരൻഡൻസ് ആക്ട ്1947 പ്രകാരം ഈ 

രദ്ധതി നെപ്പിൊക്കുകയും 1947 ജൂവെ 18 ന് രാജകീയ അനുമതി െഭിക്കുകയും ടേയ്തു. 

മൗണ്ട ്ബാറ്റൺ പദ്ധതിയുടെ വ്യവ്സ്ഥകൾ 

 പ്ബിട്ടീഷ ് ഇന്ത്യടയ രണ്ട ് ആധിരതയങ്ങൊയി വിഭജിസക്കണ്ടതായിരുന്നു - ഇന്ത്യയും 

രാകിസ്ഥാനും. 

 ഭരണഘെനാ അസംബ്ലി രൂരടപ്പെുത്തിയ ഭരണഘെന മുസ്ീം ഭൂരിരക്ഷ പ്രസദശങ്ങൾക്ക ്

ബാധകമായിരിക്കില്ല (ഇവ രാകിസ്ഥാനായി മാറും). മുസ്ീം ഭൂരിരക്ഷ പ്രസദശങ്ങൾക്കായി 

പ്രസതയക ഭരണഘെനാ അസംബ്ലിയുടെ പ്രശ്നം ഈ പ്രവിശയകൾ തീരുമാനിക്കും. 

 രദ്ധതി പ്രകാരം ബംരാെിടെയും രഞ്ചാബിടെയും നിയമസഭകൾ സയാരം സേർന്ന ്

വിഭജനത്തിന് സവാട്ട ്ടേയ്തു. അതനുസരിച്ച,് ഈ രണ്ട ്പ്രവിശയകെും മതരരമായ രീതിയിൽ 

വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെനാ അസംബ്ലിയിൽ സേരണസമാ സവണ്ടസയാ എന്്ന സിന്ധ ്ടെജിസസ്റ്റീവ ്

അസംബ്ലി തീരുമാനിക്കും. ഞാൻ രാകിസ്ഥാനിസെക്ക ്സരാകാൻ തീരുമാനിച്ചു. 
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 ഏത ് ആധിരതയത്തിൽ സേരണടമന്ന ് തീരുമാനിക്കാൻ NWFP (വെക്ക-്രെിൊറൻ 

അതിർത്തി പ്രവിശയ) യിൽ ഒരു റഫറണ്ടം നെസത്തണ്ടതായിരുന്നു. ഖ്ാൻ അബ്ദുൾ രഫാർ 

ഖ്ാൻ റഫറണ്ടം ബഹിഷ്കരിക്കുകയും നിരസിക്കുകയും ടേയ്തസപ്പാൾ NWFP രാകിസ്ഥാനിൽ 

സേരാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

 1947 ഓരസ്്റ്റ 15 ആയിരുന്നു അധികാര വകമാറ്റം. 

 ഇരു രാജയങ്ങെും തമ്മിെുള്ള അന്ത്ർസദശീയ അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി സർ 

സിറിൽ റാഡെ്ിഫ് അധയക്ഷനായ അതിർത്തി കമ്മീഷൻ രൂരീകരിച്ചു. ബംരാെിടനയും 

രഞ്ചാബിടനയും രണ്ട ്രുതിയ രാജയങ്ങൊയി സവർതിരിക്കാനായിരുന്നു കമ്മീഷൻ. 

 നാട്ടുരാജയങ്ങൾക്ക ് സവതപ്ന്ത്മായി തുെരാസനാ ഇന്ത്യയിസെസക്കാ രാകിസ്ഥാനിസെസക്കാ 

സേരാസനാ ഉള്ള തിരടെെുപ്പ ് നൽകടപ്പട്ടു. ഈ രാജയങ്ങെുടെ സമെുള്ള പ്ബിട്ടീഷ ്

ആധിരതയം അവസാനിപ്പിച്ചു. 

 പ്ബിട്ടീഷ ്രാജാവ ്'ഇന്ത്യയുടെ േപ്കവർത്തി' എന്ന രദവി ഇനി ഉരസയാരിക്കില്ല. 

 ആധിരതയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ടതിനുസശഷം, രുതിയ ആധിരതയങ്ങെുടെ പ്രസദശങ്ങെിൽ 

പ്ബിട്ടീഷ ്രാർെടമന്റിന് ഒരു നിയമവും നെപ്പിൊക്കാൻ കേിെില്ല. 

 രുതിയ ഭരണഘെനകൾ നിെവിൽ വരുന്നത ് വടര, ആധിരതയങ്ങെുടെ ഘെക 

അസംബ്ലികൾ രാസാക്കിയ ഏത ് നിയമത്തിനും രവർണർ ജനറൽ അസേഹത്തിന്ടറ 

മഹതവത്തിന്ടറ സരരിൽ അംരീകാരം നൽകുമായിരുന്നു. രവർണർ ജനറെിടന 

ഭരണഘെനാ തെവനാക്കുകയും ടേയ്തു. 

1947 ഓരസ്്റ്റ 14, 15 അർദ്ധരാപ്തികെിൽ യഥാപ്കമം രാക്കിസ്ഥാന്ടറയും ഇന്ത്യയുടെയും 

ആധിരതയം നിെവിൽ വന്നു. സവതപ്ന്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആദയടത്ത രവർണർ ജനറൊയി മൗണ്ട ്

ബാറ്റൺ പ്പഭുവും എം.എ. ജിനന് രാക്കിസ്ഥാന്ടറ ആദയ രവർണർ ജനറെുമായി . 
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