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भारत सरकार कायदा 1919 

 भारत सरकार कायदा 1919 हा Council's Act 1919 आणि मोोंटेगु चेम्सफोर्ड सुधारिा म्हिूनही ओळखला जातो. भारत 

सरकार कायदा 1919 मधे्य णिणटश पालडमेंटने भारतीयाोंच्या सरकारी व्यवस्थेत आणि प्रशासनात सहभाग घेण्यास कसे सहमती 

दशडणवली याचे विडन केले आहे. या कायद्याबद्दल जािून घेिे महत्त्वाचे आहे, कारि णिणटश सरकारने प्रथमच भारताच्या 

र्ोणमणनयनबद्दल काही प्रकारची जबाबदारी दाखणवली होती. 

या महत्त्वाच्या णवषयाणवषयी पूवड आणि मुख्य दृष्टीकोनातून वाचण्यासाठी णदलेल्या णलोंकवरून तुम्ही भारत सरकार कायदा 

1919 MPSC नोट्स PDF र्ाउनलोर् करू शकता. भारत सरकार कायदा 1919 MPSC सहसा णप्रणलम्स आणि मुख्य दोन्ही 

परीक्ाोंमधे्य आधुणनक इणतहास अोंतगडत णवचारला जातो. 

मााँटेगू्य चेम्सफोर्ड  सुधारणा (Montague Chelmsford Reform) 

भारत सरकार कायदा 1919 हा Secretary of State for India एर्णवन सॅमु्यअल मॉनॅ्टगू आणि भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड 

चेम्सफोर्ड याोंनी लागू केला होता. णिटीश सरकारने प्रथमच जाहीर केले की त्ाोंना भारतात जबाबदार सरकार आिायचे आहे. 

कें द्र आणि प्राोंतीय सरकाराोंच्या (central and provincial governments) अणधकाराोंचे वगीकरि करिारी ही तरतूद 

होती. हा घटक MPSC Exam आणि इत्ादी परीक्ाोंसाठी उपयुक्त आहे.  

• भारत हा णिटीश साम्राज्याचा अणवभाज्य भाग राहायला हवा होता. आत्तापयंत स्वातोंत्र्याला जागा नव्हती. 

• प्राणधकरिाचे क्रणमक णवकें द्रीकरि (Gradual Decentralization of Authority) प्रस्ताणवत करण्यात आले. 

णदल्लीतील व्हॉईसरॉयचे अणधकार प्राोंताोंमधे्य वाटले जािार होते. 

• णवकें द्रीकरिानोंतरही सरकारचे एकात्मक स्वरूप (unitary form) कायम राणहले. 

• भारतात जबाबदार सरकार बनवण्याची जबाबदारी णिणटश सोंसदेची होती. 

• तथाणप प्राोंताोंना आोंणशक जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या; त्ामुळे कें द्र सरकारच्या कायडपद्धतीत कोिताही बदल झाला 

नाही. कें द्र सरकारमधे्य 'diarchy' नव्हती. 

• भारताच्या राजकीय व्यवस्थेत णिसदनी व्यवस्था सुरू करण्यात आली. भारतीय णवधान पररषदेची जागा णिसदनी 

प्रिालीने घेतली जी राज्याोंची पररषद आणि णवधानसभेची (जी सध्याच्या राज्यसभा आणि लोकसभा आहेत) याोंचे 

सोंयोजन होते. 

• भारत सरकार कायदा 1919 अोंतगडत, पणहल्याोंदाच कें द्र आणि प्राोंताोंचे बजेट वेगळे केले गेले. याचा अथड आता प्राोंताोंना 

त्ाोंचे बजेट आवश्यकतेनुसार तयार करण्याची मुभा आहे. 

• णिश्चनाोंसाठी स्वतोंत्र साोंप्रदाणयक मतदाराोंचा णवस्तार करण्यात आला. मुस्लिमाोंचा आधीच वेगळा जातीय मतदार होता. 

त्ानोंतर शीख, णिश्चन आणि अँग्लो-इोंणर्यन देखील सामील झाले. 

 

भारत सरकार कायदा 1919 चा इततहास (History) 
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भारत सरकार 1919 चा कायदा कशा पद्धतीने तयार झाला याचा इणतहास खाली देण्यात आलेला आहे: 

• भारत सरकार कायदा, 1919, याला मॉने्टगु चेम्सफोर्ड ररफॉम्सड देखील म्हटले जाते कारि, 1917 मधे्य एर्णवन मॉनॅ्टगू 

याोंना Secretary of State for India बनवण्यात आले होते. 

• एर्णवन मोोंटागू याोंनी भारतीयाोंचा हळूहळू णवकास करून स्वशाणसत देश णनमाडि करण्याचे उणद्दष्ट ठेवले. ही कल्पना 

त्ाोंनी णिणटश सोंसदेसमोर माोंर्ली. 

• लॉर्ड कझडनने प्रस्ताव मान्य केला. त्ाोंनी एर्णवन मॉनॅ्टगू याोंना सरकारी व्यवहारात भारतीयाोंची सोंख्या वाढवण्याचा 

सल्ला णदला. 

• लॉर्ड कझडन आणि एर्णवन मॉने्टगू्य याोंचा एकणत्रत प्रस्ताव मोंणत्रमोंर्ळाने मोंजूर केला आणि स्वीकारला आणि म्हिून 

त्ाची अोंमलबजाविी झाली. 

भारत सरकार कायदा 1919 ची वैतिष्ट्ये (Features) 

भारत सरकार कायदा 1919 ची वैणशष्ट्ये खालीलप्रमािे आहेत: 

• भारत सरकार कायदा, 1919 मधे्य, कें द्र आणि राज्याोंचे अणधकार णवभागले गेले आणि तरतुदी ोंवर कें द्र सरकारचे 

णनयोंत्रि मयाडणदत केले. 

• यासह, कें द्र सरकार आणि प्राोंतीय सरकारला आपापल्या णवषयाोंच्या यादीनुसार णनयम आणि कायदे बनवण्याची 

परवानगी देण्यात आली. तथाणप, सरकारचे unitary form अद्याप चालू ठेवायचे होते. 

• 1919 च्या भारत सरकारच्या कायद्यात, प्राोंताोंचे पुढे प्रशासनावर आधाररत, हस्ताोंतररत णवषय आणि राखीव णवषयाोंमधे्य 

(Transferred Subjects and Reserved Subjects) वगीकरि करण्यात आले. 

• हस्ताोंतररत केलेले णवषय Legislative Council ला जबाबदार असलेल्या मोंत्र्याोंच्या मदतीने Governor च्या हाताखाली 

प्रशाणसत केले जात होते. राखीव णवषय Governor and Executive Council प्रशाणसत होते. 

• या दुहेरी शासन पद्धतीला राजेशाही म्हिून ओळखले जात असे. Dyarchy हा शब्द आहे जो ग्रीक शब्द di-arche 

पासून आला आहे , म्हिजे दुहेरी णनयम. 

• भारत सरकारने णिसदनी आणि थेट णनवर्िूक प्रिाली भारतात आिली. णिसदनीय णवधानमोंर्ळात वरचे सभागृह 

आणि खालचे सभागृह असते, ज्याोंचे सदस्य पोटणनवर्िुकीच्या प्रणक्रयेिारे णनवर्ले जातात. 

• व्हाईसरॉयच्या कायडकारी पररषदेच्या सहा सदस्याोंपैकी तीन सदस्य भारतीय असावेत, सेनापती आणि प्रमुख णिणटश 

होते. 

• या सवड गोष्टी ोंसह, भारत सरकार कायदा 1919 ने लोंर्नमधे्य भारताच्या उच्चायुक्ताोंसाठी एक नवीन कायाडलय देखील 

स्थाणपत केले आणि भारताच्या राज्य सणचवाोंकरे् असलेले काही अणधकार त्ाोंच्याकरे् हस्ताोंतररत केले गेले. 

• या कायद्याचा सवाडत महत्वाचा भाग म्हिजे लोकसेवा आयोग याची स्थापना केली. 1926 मधे्य कें द्रीय लोकसेवा 

आयोगाची स्थापना करण्यात आली, जी नागरी सेवकाोंची भरती करण्यासाठी उघर्ण्यात आली. 

• या कायद्याने प्राोंतीय अथडसोंकल्पाोंना कें द्रीय अथडसोंकल्पापासून वेगळे केले, जेथे प्राोंताोंना त्ाोंचे बजेट आवश्यकतेनुसार 

व्यवस्थाणपत करायचे होते. 

• आणि शेवटी, दर 10 वषांनी कामाचा अहवाल देण्यासाठी कायदेशीर आयोग नेमला. 

1919 च्या भारत सरकारच्या कायद्यातील तरतुदी (Provisions) 

भारत सरकार अणधणनयम 1919 मधील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमािे आहेत. 
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• त्ात PSC म्हिजेच लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 

• कायडकारी पररषदेत आठपैकी तीन भारतीय होते. 

• लोंर्न, यूके येथे भारताच्या उच्चायुक्त कायाडलयाची स्थापना करण्यात आली. 

भारत सरकार कायदा, 1919 मधील दोष (Defects) 

भारत सरकार कायदा 1919 मधील काही महत्त्वाच्या मयाडदा णकों वा दोष खाली देण्यात आलेले आहेत: 

• राज्य सरकाराोंना स्वतः साठी बजेट व्यवस्थाणपत करण्याचे अणधकार देण्यात आले होते, परों तु ते कें द्र सरकारच्या 

कोित्ाही थेट आणथडक बाबी ोंमधे्य सहभागी होऊ शकत नव्हते. 

• देशासाठी महत्त्वपूिड णनिडय घेण्यात मोंत्री गुोंतले नाहीत आणि त्ाोंनी काही सूचना देण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यपालाोंनी 

त्ाोंना प्रणतवाद केला. 

• प्राोंतीय मोंत्र्याोंनी घेतलेले कोितेही णनिडय राज्यपालाोंना आवर्त नसतील तर ते सहजपिे रद्द करू शकतात. त्ामुळे 

भारतीयाोंना मात्र मोंत्री बनवले गेले तरी प्रशासनाच्या मूळ अणधकाराोंपासून वोंणचत ठेवण्यात आले, असा सहज णनष्कषड 

काढता येतो. 

 

MPSC परीके्षत भारत सरकार कायदा 1919 वरील प्रश्न 

एमपीएससी च्या मागील परीक्ाोंच्या झालेल्या प्रश्नपणत्रकाोंच्या सहाय्याने खालील प्रश्न तुमच्या पररपूिड तयारीसाठी देण्यात आलेले 

आहेत. उमेदवाराोंनी MPSC Question Papers चा अभ्यास व्यवस्लस्थत करिे गरजेचे आहे. 

1.भारत सरकार कायदा 1919 अोंतगडत स्थापन झालेल्या कें द्रीय णवधानसभेतील सदस्याोंची सोंख्या णकती होती? 

A. 90 

B. 110 

C. 200 

D. 145 

Answer ||| D 

2.पुढीलपैकी सत् णवधाने ओळखा. 
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1. भारत सरकार कायदा 1919 अन्वये भारतमोंत्र्याला मदतीसाठी तीन उपमोंत्री नेमले गेले. 

2. 1 एणप्रल 1920 पासून भारत सरकार कायदा 1919 तरतूदीनुसार बोंगाल, मुोंबई, पोंजाब, आसाम, णबहार व मध्यप्राोंतात णिदल 

राज्यपद्धतीला सुरुवात झाली. 

3. 1919 च्या कायद्यावर हे स्वराज्य नवे्ह आणि त्ाचा पायही नवे्ह अशी टीका महात्मा गाोंधी ोंनी केली. 

खालील कोर् वापरून योग्य उत्तर णनवर्ा: 

A. 1 व 2 फक्त 

B. 2 व 3 फक्त 

C. 1 व 3 फक्त 

D. वरील सवड चूक 

Answer ||| D 
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