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भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 

भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 ब्रिटीश संसदेने लागू केला आब्रि भारताला दोन स्वतंत्र राष््टांमधे्य ब्रिभागले, भारत आब्रि पाब्रकस्तान. 

भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 ला 18 जुलै 1947 रोजी युनायटेड ब्रकंगडमच्या संसदेने शाही संमती ब्रदली. आब्रि शेिटी, 15 ऑगस्ट 

1947 रोजी भारत आब्रि पाब्रकस्तान दोन स्वतंत्र सािवभौम राष््टांमधे्य ब्रिभागले गेले. 

भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 MPSC हा भारतीय राजकारि आब्रि शासनाच्या अंतगवत व्यापकपिे ब्रिचारात घेतला जातो, तथाब्रप, तो 

इब्रतहासाचा एक भाग देखील असू शकतो. भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 मधील प्रश्न ब्रप्रब्रलम आब्रि मुख्य परीके्षत ब्रिचारले जातात. 

आगामी परीके्षची तयारी करिाऱ्या उमेदिारांनी ब्रिषयाची सिवसमािेशक तयारी करिे आिश्यक आहे. खाली नमूद केलेल्या थेट 

ब्रलंकचा िापर करून भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 MPSC नोट्स PDF डाउनलोड करा. 

भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 काय आहे? 

भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 हा ब्रिब्रटश संसदेने लागू केला होता, ज्याला 18 जुलै 1947 रोजी शाही संमती ब्रमळाली. शाही 

संमतीने भारताला स्वातंत्र्य ब्रमळाले. 

• भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 ने तरतूद केली की 15 ऑगस्ट 1947 ही तारीख भारत सरकार कायदा, 1935 अंतगवत 

"ब्रनयुक्तीची तारीख( appointment date)" असेल आब्रि भारत आब्रि पाब्रकस्तान या दोन सािवभौम अब्रधराज्य असतील. 

• दोन्ही अब्रधराज्यांच्या संब्रिधान सभेला कोितेही संब्रिधान तयार करण्याचा आब्रि स्वीकारण्याचा अब्रधकार ब्रनिडण्याचे स्वातंत्र्य 

आब्रि अब्रधकार देण्यात आले होते. 

• ब्रिटीश संसदेने केलेले कोितेही कृत्य, अगदी 1947 चा भारतीय स्वातंत्र्य कायदा देखील रद्द करण्याचे सिव अब्रधकार संब्रिधान 

सभेला ब्रदले. 

• 15 ऑगस्ट 1947 ते 26 जानेिारी 1950 पयंत भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्यासाठी मसुदा सब्रमती स्थापन 

करण्यात आली. मसुदा सब्रमतीने थेट तत्कालीन कायदामंत्री डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली काम केले. 

• या सब्रमतीने सध्याच्या प्रशासन पद्धतीिर सब्रिस्तर ब्रिचारमंथन आब्रि चचाव केल्यानंतर भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार 

केला. या मसुद्याला भारताचे राष््टपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची संमती ब्रमळाली आहे. 

भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 चा इततहास 

20 फेिुिारी 1947 रोजी तत्कालीन ब्रिब्रटश पंतप्रधान के्लमेंट ऍटली यांनी भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 घोब्रषत केला. के्लमेंट 

ऍटलीच्या घोषिेनंतर लगेचच, मुस्लिम लीगने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राष््टासाठी देशाची फाळिी करण्याची मागिी केली. 

• याबद्दल, ब्रिब्रटश सरकारने 3 जून 1947 रोजी स्पष्टपिे सांब्रगतले की भारताच्या संब्रिधान सभेने तयार केलेली कोितीही 

राज्यघटना देशाच्या त्या भागांना लागू होिार नाही, जे ती स्वीकारण्यास तयार नाहीत. 

• त्याच ब्रदिशी म्हिजे 3 जून 1947 रोजी भारताचे व्हाईसरॉय असलेले लॉडव माउंटबॅटन यांनी फाळिीची योजना ब्रदली, जी 

माउंटबॅटन योजना म्हिून प्रब्रसद्ध होती. या योजनेने सय्यद अहमद खान यांचा ब्रिराष््ट ब्रसद्धांत लागू केला. 

• कााँगे्रस आब्रि मुस्लिम लीग यांनी एकब्रत्रतपिे या योजनेिर सहमती दशवब्रिली आब्रि ती तात्काळ लागू करण्यात आली, ज्यामुळे 

भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 लागू करण्यात आला. 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 ची वैतिष्ट्ये  

भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 ने भारतातील ब्रिब्रटश राजिटीचा अंत घोब्रषत केला आब्रि 15 ऑगस्ट 1947 पासून भारत एक 

सािवभौम राज्य बनले.  

• या कायद्याने व्हाईसरॉय आब्रि गव्हनवर-जनरल यांची कायावलये रद्द केली, ज्यांची ब्रनयुक्ती ब्रिटीश राजाने प्रते्यक 

अब्रधराज्यासाठी केली होती. कारि, या कायद्यानंतर ब्रिटनची भारत सरकार आब्रि पाब्रकस्तान सरकारची कोितीही 

जबाबदारी राहिार नाही. 

• ब्रशिाय, या कायद्याने दोन्ही अब्रधराज्यांना त्यांच्या संबंब्रधत राष््टांसाठी संब्रिधान ब्रनिडण्याचे आब्रि ब्रिटीश सरकारने लागू 

केलेल्या कोित्याही कायद्याला ब्रिरोध करण्याचे स्वातंत्र्य ब्रदले. 

• याने भारतासाठी राज्य सब्रचिांचे कायावलय रद्द केले आब्रि त्यांची काये राष््टकुल व्यिहार खात्याच्या सब्रचिांकडे हस्तांतररत 

करण्यात आली. 

• सिव भारतीय ररयासतांना भारताच्या िचवस्वात ब्रकंिा पाब्रकस्तानच्या िचवस्वात सामील होण्याचे ब्रकंिा स्वतः हून स्वतंत्र राहण्याचे 

स्वातंत्र्य ब्रदले गेले. 

• तसेच, ब्रिटीश राज्याच्या शाही पदव्यांमधून भारताचा सम्राट ही पदिी काढून टाकली. 

भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 चा प्रभाव 

• भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 संपूिव देशात आब्रि कााँगे्रस आब्रि मुस्लिम लीग या दोन्ही पक्षांनी स्वीकारला होता. 

• ब्रिटीश उदारमतिादी राजकारिी असलेले लॉडव सॅमु्यअल यांनी असेही म्हटले की भारतीय स्वातंत्र्य कायदा हा "युद्धाब्रशिाय 

शांतता करार" आहे. 

• ब्रिटीश आब्रि डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारख्या अनेक महान भारतीय नेत्यांनी असेही सांब्रगतले की, भारतातील ब्रिटीश राजिट 

संपल्यानंतर, ब्रिटीशांशी पुढील संबंध सद्भािना आब्रि परस्पर समंजसपिािर अिलंबून असतील. 

• एकीकडे, या कायद्याने मुक्त भारताची सुरुिात झाल्यामुळे मोठ्या संखे्यने लोक आब्रि नेते आनंदी होते. तरीही मौलाना अबुल 

कलाम आझाद 2 राष््ट ब्रसद्धांताच्या ब्रनिवयािर खूश नव्हते. 14 ऑगस्ट हा पाब्रकस्तानमधील मुस्लिमांसाठी एक ब्रदिस असू 

शकतो, परंतु तो ब्रहंदू आब्रि शीखांसाठी शोकाचा ब्रदिस होता, असे त्यांनी नमूद केले. 

भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 रद्द करणे  

• निीन राज्यघटनेने कायदे रद्द करण्याचा कायदेशीर अब्रधकार नेत्यांना ब्रदलेला नाही. तरीही राज्यघटनेला स्वतंत्र कायदेशीर 

व्यिस्था बनिण्यासाठी कायद्याची साखळी तोडण्याचे काम केले गेले. 

• भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 रद्द करण्याबाबत एक मनोरंजक िसु्तस्लस्थती अशी आहे की ब्रिटीश संसदेने हा कायदा रद्द 

करण्याच्या प्रब्रियेत हातभार लािला नाही. 

• तथाब्रप, कायद्याने भारत आब्रि पाब्रकस्तान या दोन्ही प्रांतांना स्वतः  ब्रकंिा ब्रिटीश संसदेने ब्रकंिा अगदी भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 

देखील रद्द करण्याचा अब्रधकार ब्रदला. 

• शेिटी, भारत आब्रि पाब्रकस्तानने 1947 चा भारतीय स्वातंत्र्य कायदा रद्द केला आब्रि त्यांची स्वतः ची घटना तयार केली. 

भारतीय संब्रिधानाच्या कलम 395 ने भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 प्रभािीपिे रद्द केला. 

• सिावत चांगली गोष्ट घडू शकली ती म्हिजे, राज्यघटनेचा स्वीकार केल्यामुळे, भारत यापुढे एक अब्रधराज्य राब्रहला नाही. तो 

प्रजासत्ताक देश बनला. 
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भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 वर MPSC प्रश्न 

येथे भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 वरील काही प्रश्न आहेत, जे MPSC Question Paper मधून घेण्यात आले आहेत. 

1.भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 च्या संदभाात, खालील विधाने विचारात घ्या: 

1) या कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 पासून भारत आणि पाणकस्तान या दोन प्रादेणिक सरकारांची स्थापना करण्यात 

येिार होती. 

2) नवीन राज्यघटना तयार होऊन त्याची अंमलबजाविी होईपयंत संणवधान सभा णवधानसभेचे काम करेल. 

3) स्वातंत्र्यानंतर एक वर्ष णिटीि राजवट भारतीय संस्थानांवर वचषस्व कायम ठेवेल. , 

4) राष््टांना राष््टकुल सोडण्याची परवानगी नव्हती. 

5) णिणटि संसदेने भारतीय स्वातंत्र्य कायदा णवधेयकाला भारतासाठी मंजूर केलेल्या सवष णवधेयकांपैकी 'सवाषत महान आणि 

सवोत्तम' म्हटले आहे. 

खालील पयाषयांमधून योग्य उत्तर णनवडा: 

A. णवधाने 1, 3, 5 अनुसरि करतात. 

B. णवधाने 1, 2, 4 अनुसरि करतात. 

C. णवधाने 1, 2, 5 अनुसरि करतात. 

D. णवधाने 3, 4, 5 अनुसरि करतात. 

Answer ||| C 
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