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मोरे्ल-ममिंटो सुधारणा, इिंमियन कौन्सिर्ल ऍक्ट 1909, Morley-Minto Reforms 

मोरे्ल-ममिंटो सुधारणा: मोरे्ल-ममिंटो सुधारणािंना 'Indian Council Act 1909' या नावानेही ओळखरे्ल जाते, त्ािंना भारतीय 

व्यवहार खात्ाचे समचव र्लॉर्ड जॉन मोरे्ल आमण व्हाइसरॉय र्लॉर्ड ममिंटो यािंचे नाव देण्यात आरे्ल. भारतीय पररषद कायदा 1909 

च्या माध्यमातून 1861 व 1892 च्या भारतीय पररषद कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. मोरे्ल-ममिंटो सुधारणािंनी मवधान 

पररषदािंमधे्य काही सुधारणा घर्वून आणल्या आमण मिमटश भारताच्या कारभारात भारतीयािंचा मयाडमदत सहभाग वाढवर्ला. या 

कायद्याअिंतगडत स्वतिंत्र मतदार ही सिंकल्पनाही मािंर्ण्यात आर्ली होती. तसेच अनेक सुधारणा या कायद्यािंतगडत करण्यात 

आरे्लल्या, या सवड बाबी आपण या आधीच्या रे्लखात बघणार आहोत. 

मोरे्ल-ममिंटो सुधारणा (Morley-Minto Reforms) 

मॉरे्ल ममिंटो ररफॉर्म्ड ही आधुमनक भारतीय इमतहासातीर्ल एक महत्त्वाची घटना आहे आमण म्हणूनच एमपीएससी परीके्षसाठी 

हा एक महत्त्वाचा मवषय आहे. मोरे्ल ममिंटो ररफॉर्म्ड एमपीएससी नोट्स आपल्यार्ला या कायद्याबद्दर्ल, त्ाच्या हेतूबद्दर्ल, 

पररणामािंबद्दर्ल सवड तपशीर्ल कव्हर करण्यास मदत करतीर्ल. तुम्ही ममिंटो-मोरे्ल ररफॉर्म्ड 1909 पीर्ीएफ देखीर्ल र्ाउनर्लोर् 

करू शकता.  

मोरे्ल-ममिंटो सुधारणा काय आहेत? 

आगामी परीके्षसाठी मोरे्ल-ममिंटो ररफॉर्म्डच्या प्रमुख ठळक गोष्ी िंचा मवचार करा: 

मोरे्ल-ममिंटो सुधारणा 

मोरे्ल ममिंटो सुधारणा तारीख 12 माचड 1909 

यािंनी पररचय करून मदर्ला मिमटश सिंसद 

मोरे्ल-ममिंटो सुधारणािंचे उमद्दष् "भारतीय राजकारणात जातीय प्रमतमनमधत्व आमण स्वतिंत्र मतदारािंची ओळख करून मदर्ली.  

मवधानपररषदािंचा आकार वाढवर्ला.  

व्हाईसरॉय आमण गव्हनडर यािंच्या कायडकारी मिंर्ळािंशी प्रथमच भारतीयािंचा सहभाग 

मोरे्ल-ममिंटो सुधारणा गव्हनडर 

जनरर्ल 

द अर्लड  ऑफ ममिंटो 

मोरे्ल-ममिंटो सुधारणा सुधारर््लया 1861 आमण 1892 च्या भारतीय पररषद कायद्यािंमधे्य सुधारणा करण्यात आर्ली. 

मोरे्ल-ममिंटो सुधारणािंचे महत्त्व "मनवरू्न आरे्लर््लया भारतीयािंच्या प्रशासनाशी सिंबिंध ठेवण्यास जबाबदार आहे.  

भारतीयािंना अमधका-यािंवर टीका करण्याची आमण देशाच्या चािंगर््लया प्रशासनासाठी सूचना करण्याची सिंधी 

ममळार्ली." 

प्रभामवत प्रदेश भारतात मिमटशािंच्या ताब्यातीर्ल प्रदेश 

मोरे्ल-ममिंटो सुधारणा पार्श्डभूमी 

भारतीयािंना समान वागणूक मदर्ली जाईर्ल, या राणी व्हव्हक्टोररयाच्या घोषणेनिंतरही मिमटश अमधकारी भारतीयािंना समान 

भागीदार म्हणून स्वीकारण्यास तयार नव्हते. 1905 मधे्य र्लॉर्ड कर्डनने केरे्लल्या बिंगार्लच्या मवभाजनानिंतर बिंगार्लमधे्य प्रचिंर् 

उठाव र्ार्ला. 

• भारतीय राष्र ीय कााँगे्रसचे (आयएनसी) वाजवी हेतू १८९२ च्या भारतीय पररषद कायद्याने पूणड केरे्ल नाहीत आमण ते 

भारतीयािंच्या अमधक सुधारणा आमण स्वयिं-प्रशासनासाठी आिंदोर्लन करत होते. 

• 1906 मधे्य, आयएनसीने पमहल्यािंदा होमरूर्लची मागणी केर्ली. 

• सुधारणेच्या गरजेवर भर देण्यासाठी गोपाळ कृष्ण गोखरे्ल यािंनी इिंग्लिंर्मधे्य मोरे्ल यािंची भेट घेतर्ली. 
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• आगा खानयािंच्या नेतृत्वाखार्ली मुस्लीम उच्चभू्िंच्या एका गटाने र्लॉर्ड ममिंटो यािंची भेट घेतर्ली आमण मुव्हस्लमािंसाठी स्वतिंत्र 

मतदार सिंघाची मागणी केर्ली. त्ार्ला मशमर्ला प्रमतमनयुक्ती (Shimla Deputation) असे नाव देण्यात आरे्ल. याच गटाने 

र्लगेच मुस्लीम र्लीगचा ताबा घेतर्ला. सुरुवातीर्ला र्क्काचे नवाब सर्लीमुल्ला यािंनी मोहसीन-उर्ल-मुल्क आमण वकार-

उर्ल-मुल्क या नवाबािंबरोबर ही र्लीग सुरू केर्ली होती. 

मोरे्ल-ममिंटो सुधारणािंची वैमशष्ट्ये 

मध्य आमण प्रािंमतक अशा दोन्ही प्रकारच्या मवधान पररषदािंचा आकार वाढमवण्यात आर्ला. हा आकार १६ वरून ६० सदस्ािंपयंत 

वाढमवण्यात आर्ला. 

प्रािंमतक मवधान पररषदािंमधे्य सदस्ािंची सिंख्या एकसारखी नव्हती. कें द्रीय मवधान पररषदेतीर्ल अमधकृत बहुमत कायम होते, 

पण प्रािंमतक मवधान पररषदािंना अशासकीय बहुमताची परवानगी देण्यात आर्ली. 

1. पदमसद्ध सदस् : गव्हनडर जनरर्ल व कायडकारी पररषदेचे सदस्. 

2. नाममनदेमशत अमधकृत सदस् : गव्हनडर जनरर्लने नाममनदेमशत केरे्लरे्ल सरकारी अमधकारी. 

3. नाममनदेमशत अशासकीय सदस् : गव्हनडर जनरर्लने नाममनदेमशत केरे्लरे्ल पण ते सरकारी अमधकारी नव्हते. 

4. मनवरू्न आरे्लरे्ल सदस् : भारतीयािंच्या मवमवध शे्रणी िंद्वारे मनवरू्न आरे्लरे्ल. 

भारतीय पररषद कायदा १९०९ मधे्य मवधान पररषदािंच्या कें द्रीय आमण वैधामनक अशा दोन्ही स्तरािंवरीर्ल मवचारमवमनमयात्मक 

कायांचा मवस्तार करण्यात आर्ला.  

कें द्रीय मवधान पररषदेचे मनवरू्न आरे्लरे्ल सदस् अप्रत्क्षपणे मनवरू्न द्यायचे होते. स्थामनक स्वराज्य सिंस्थािंना एका इरे्लक्टोरर्ल 

कॉरे्लजची मनवर् करायची होती, जी त्ाबदल्यात प्रािंमतक मवमधमिंर्ळािंच्या सदस्ािंची मनवर् करणार होती, जे त्ाबदल्यात 

कें द्रीय मवमधमिंर्ळाच्या सदस्ािंची मनवर् करतीर्ल. 

• इिंमर्या कौव्हिर्ल अॅक्ट, १९०९ (मोरे्ल-ममिंटो ररफॉर्म्ड) मधे्य प्रथमच व्हाइसरॉय आमण गव्हनडरािंच्या कायडकारी पररषदािंशी 

भारतीयािंच्या सिंबिंधाची तरतूद करण्यात आर्ली. भारतीय व्यवहार खात्ाच्या सेके्रटरी ऑफ से्टटच्या कौव्हिर्लवर दोन 

भारतीयािंना नामािंकन देण्यात आरे्ल. 

• सत्ेंद्र प्रसाद मसन्हा व्हाइसरॉयच्या कायडकारी पररषदेत सामीर्ल होणारे पमहरे्ल भारतीय ठररे्ल.  

• तसेच चेंबसड ऑफ कॉमसड, पे्रमसरे्िी कॉपोरेशन, मवद्यापीठे आमण जमीनदार यािंच्या स्वतिंत्र प्रमतमनमधत्वाची तरतूद 

करण्यात आर्ली होती. 

• मोरे्ल-ममिंटो ररफॉर्म्डनेही 'स्वतिंत्र मतदार' ही सिंकल्पना स्वीकारून मुव्हस्लमािंसाठी जातीय प्रमतमनमधत्वाची व्यवस्था सुरू 

केर्ली. याअिंतगडत मुव्हस्लम सदस् केवळ मुव्हस्लम मतदारच मनवरू्न देणार होते.  

• र्लॉर्ड ममिंटो हे जातीय मतदारािंचे जनक म्हणून ओळखरे्ल जाऊ र्लागरे्ल. 

• मोरे्ल-ममिंटो सुधारणािंचा मनष्कषड 

• मोरे्ल-ममिंटो ररफॉर्म्ड मकिं वा इिंमर्यन कौव्हिल्स अॅक्ट १९०९ ने भारतीय राजकारणात सािंप्रदामयक प्रमतमनमधत्वाची 

सुरुवात केर्ली. राष्र वादाच्या वाढत्ा र्लाटेच्या मवरोधात मवाळ आमण मुव्हस्लमािंना एकत्र आणण्याचे सरकारचे उद्दीष् 

होते. 

• वसाहतवादी स्वराज्यार्ला मान्यता देण्यासाठी या कायद्याने काहीही केरे्ल नाही. र्लॉर्ड मोरे्ल यािंनी भारतासाठी ते योग्य 

नसल्याचे स्पष् केरे्ल आमण भारतात सिंसदीय मकिं वा जबाबदार सरकार आणण्याच्या मवरोधात आपण आहोत, असे 

स्पष् केरे्ल. 

• गव्हनडर जनरर्लचे स्थान अपररवतडनीय रामहरे्ल आमण त्ािंची वे्हटो पॉवर अबामधत रामहर्ली. 

• मोरे्ल-ममिंटो ररफॉर्म्ड मकिं वा इिंमर्यन कौव्हिल्स अॅक्ट १९०९ ने भारतातीर्ल मवमवध मवधान पररषदािंवर प्रथमच भारतीयािंची 

मनवर् करण्यास प्रभावीपणे परवानगी मदर्ली. 
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MPSC परीके्षत मोरे्ल ममिंटो सुधारणावर PYQ's 

यापूवी मवचाररे्लल्या मोरे्ल ममिंटो ररफॉर्म्ड एमपीएससीच्या प्रश्ािंचा सराव करण्यासाठी MPSC मागीर्ल वषाडच्या प्रश्पमत्रका पहा. 

आपण या मवषयासाठी मेि उत्तर रे्लखनाचा सराव देखीर्ल करू शकता. 

Que: 'इिंमर्यन कौव्हिल्स अॅक्ट, 1909', मकिं वा 'मोरे्ल-ममिंटो ररफॉमडस वर 'र्लोकशाही तत्त्वार्ला फासरे्लर्ला हरताळ' या शब्दात 

टीका केर्ली. 

A. सुरेन्द्रनाथ बॅनजी 

B. र्लोकमान्य मटळक 

C. मफरोजशाह मेहता 

D. र्लार्ला र्लजपत राय 

Answer ||| A 
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