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ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്്ററ് 1858 

1858 ആഗസ്റ്റ ്2-ന ്യുണൈറ്റഡ് ക ിംഗ്ഡിം ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ ആക്റ്റ ്1858 പാസാക്ക . ഇത ്

ഇന്ത്യയുമെ നല്ല ഗവൺമെന്റ നുള്ള ന യെിം എന്ുിം അറ യമെെുന്ു, ഇത ്പ റ്റസ് ്ഇന്ത്യ 

ആക്ട ്കാരൈിം ആരിംഭ ച്ച ഇരട്ട സർക്കാർ പദ്ധത  അവസാന െ ച്ചു. 1858-മെ ഗവൺമെന്റ ്

ഓഫ ്ഇന്ത്യ ആക്ട ൽ, ബ്ര ട്ടീഷ ്ഈസ്റ്റ ്ഇന്ത്യാ കമ്പന മയ െ കവ ഡഡറ്റ ്മെയ്യുകയുിം 

അത നമ്റ അധ കാരങ്ങൾ ബ്ര ട്ടീഷ ്ക രീെത്ത ഡെക്ക ്ൊറ്റുകയുിം മെയ്തു. ഇവ മെ ബ്ര ട്ടീഷ ്

ക രീെിം എന്ാൽ ബ്ര ട്ടനമ്റ രാജ്ഞ  എന്ാൈ ്അർത്ഥൊക്കുന്ത.് 1858മെ ഗവൺമെന്റ ്

ഓഫ ്ഇന്ത്യാ ന യെിം "ഡഡാക്ബ്െ ൻ ഓഫ ്ൊപസ്"് അവസാന െ ക്കുന്ത ൽ ഒരു ബ്പധാന പങ്ക ്

വഹ ച്ചു. 

1858 മെ ഗവൺമെനറ്് ഓഫ ്ഇന്ത്യാ ന യെിം ബ്ര ട്ടീഷ ്പാർെമെനറ് ്പാസാക്ക , അത് ബ്ര ട്ടീഷ ്

ഈസ്റ്റ ്ഇന്ത്യാ കമ്പന യുമെ അധ കാരങ്ങമെ ബ്പഡകാപ െ ക്കുകയുിം അവമര ബ്ര ട്ടീഷ ്

ക രീെത്ത ഡെക്ക ്ൊറ്റുകയുിം മെയ്തു. 1858-മെ ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ ്ഇന്ത്യാ ആക്ട് ന െവ ൽ 

വന്ഡതാമെ, ഇന്ത്യയ മെ ബ്ര ട്ടീഷ ്ബ്പഡേശങ്ങെ ൽ കമ്പന യുമെ ഭരൈിം അവസാന ച്ചു. 

വരാന ര ക്കുന് ഡകരെ പ എസസ്  പരീക്ഷയ്ക്ക ്വ ഷയിം സെബ്ഗൊയ  തയ്യാറാക്കാൻ 

ഗവൺമെനറ് ്ഓഫ ്ഇന്ത്യാ ന യെിം 1858 കുറ െുകൾ ന ങ്ങമെ അനുവേ ക്കുന്ു. 

 

ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്്ററ് 1858: അവല ോക്റനം 
GOI ആക്ട് 1858 ന്മറ പൂർണ്ണൊയ വ ശോിംശങ്ങൾ ഇവ മെ നൽക യ ര ക്കുന്ു, ഡകരെ 

പ എസ്സ  പരീക്ഷയ്ക്്ക തയ്യാമറെുക്കുന് ഉഡേയാഗാർത്ഥ കൾ എല്ലാ 

വ ഷയങ്ങൾക്കുിം െ കച്ച സ്ഡകാർ ഡനെുന്ത ന ്നന്ായ  തയ്യാറായ ര ക്കൈിം. 

എെുെത്ത െുള്ള ബ്േുത പുനരവഡൊകനത്ത നായ  1858 മെ ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ് 

ഇന്ത്യാ ന യെിം പര ഡശാധ ക്കുക. 
  

ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1858 

1858-മെ ന യെിം 

മകാണ്ടുവന്ത് 

രാധ ത ബ്പഡേശങ്ങൾ 

1858 മെ ഗവൺമെന്റ ്

ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ നുള്ള 

ഡറായൽ അമസനറ് ്

1858 ഓഗസ്റ്റ് 2 
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ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

ആക്റ്റ് 1858 ഗവർൈർ 

ജനറൽ 

കാന ിംഗ ്ബ്പഭു 

ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

ആക്റ്റ് 1858 തുെക്കിം 

1st November 1858 

1858മെ ഗവൺമെന്റ ്

ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്ട ന്മറ 

െറ്റ് ഡപരുകൾ 

ഇന്ത്യയുമെ നല്ല സർക്കാര നു ഡവണ്ട യുള്ള 

ന യെിം  

1858മെ ഗവൺമെന്റ ്

ഓഫ് ഇന്ത്യാ 

ന യെത്ത ന്മറ 

ബ്പാധാനയിം 

ഈ ന യെിം വ വാേൊയ 'ഡഡാക്ബ്െ ൻ ഓഫ് ൊപസ്്' 

അവസാന െ ച്ചു. 

ഇന്ത്യയുമെ ഗവർൈർ ജനറൽ എന് പേവ  

ഇന്ത്യയുമെ ണവഡബ്സായ  എന്ാക്ക  ൊറ്റ . 

ഡരാർഡ് ഓഫ് കൺഡബ്ൊൾ, ഡകാർട്്ട ഓഫ് ഡയറക്

ഡെഴസ്് എന് വ ന ർത്തൊക്ക  1858 മെ 

ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ ന യെിം ഇരട്ട സർക്കാർ 

ഭരൈിം അവസാന െ ച്ചു. 

ബ്ര ട്ടീഷ ്പാർെമെന്റ ന്മറ ഡനര ട്ടുള്ള 

ഉത്തരവാേ ത്തവുിം ഉത്തരവാേ ത്തവുെുള്ള 

ഇന്ത്യയുമെ ഡസ്റ്ററ്റ ്മസബ്കട്ടറ മയ ഇന്ത്യാ 

ഗവൺമെന്റ് ആക്റ്റ ്അവതര െ ച്ചു. 

രാധ ത ബ്പഡേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയ മെ ബ്ര ട്ടീഷ ്അധീനതയ െുള്ള 

ബ്പഡേശങ്ങൾ 

 

 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്്ററ് 1858 
1858 മെ ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട ന്മറ െര ബ്തത്ത ഡെക്്ക അത ന്മറ 

തുെക്കത്ത ന്മറ ഡവരുകൾ കമണ്ടത്താിം. ഗവർൈർ ജനറെ ന്മറ പേവ  ഇന്ത്യയുമെ 

ണവഡബ്സായ  എന്ാക്ക  ൊറ്റുന്ത ്ഡപാെുള്ള ബ്ശഡദ്ധയൊയ െ െ ൊറ്റങ്ങൾ ഇത ്

അെയാെമെെുത്ത . 

 1857-മെ കൊപിം (1857-മെ ണസന കരുമെ കൊപിം, െൃഗങ്ങെുമെ മകാഴുെ് 

മകാണ്്ട ന ർമ്മ ച്ച മവെ യുണ്ടകെുമെ ബ്പശ്നവുൊയ  രന്ധമെട്്ട) 

അെ ച്ചെർത്തമെട്ടത നുഡശഷിം, ബ്ര ട്ടന ൽ ഇര ക്കുന് ഭരൈാധ കാര കൾ ഈ 

കൊപത്ത ന്മറ കാരൈങ്ങെുിം ഫെങ്ങെുിം പര ഹാരങ്ങെുിം വ ശകെനിം 

മെയ്യാൻ സെയൊയ . 

 യഥാർത്ഥത്ത ൽ വയാപാര ആവശയങ്ങൾക്കായ  രൂപീകര ച്ച കമ്പന മയ 

ബ്ര ട്ടീഷ ്ഡകാെന , അതായത ്ഇന്ത്യ ന യബ്ന്ത് ക്കാൻ അനുവേ ക്കരുത് എന് 

പര ഹാരവുൊയ  ഭരൈകൂെിം എത്ത . അത നാൽ, കമ്പന യുമെ രാഷ്ബ്െീയ 

അധ കാരങ്ങൾ അവസാന ക്കുകയുിം 1858 മെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

ആക്ട ന്മറ വരഡവാമെ ക രീെ ഭരൈത്ത ന്മറ ഒരു പുത യ യുഗിം 

ആരിംഭ ക്കുകയുിം മെയ്തു. 

 1858 ഓഗസ്റ്റ് 2-ന ്ബ്ര ട്ടീഷ് പാർെമെന്റ ്ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ ്

പാസാക്ക , ഈസ്റ്റ ്ഇന്ത്യാ കമ്പന യുമെ ഇന്ത്യയ മെ ഉന്ത 

ഭരൈാധ കാര യായ രുന് ഗവർൈർ ജനറൽ, ക രീെഭരൈത്ത ൻ കീഴ ൽ 

ഇന്ത്യയുമെ ണവഡബ്സായ  എന്റ യമെട്ടു. കാന ിംഗ ്ബ്പഭു ആയ രുന്ു 

ഇന്ത്യയുമെ ആേയമത്ത ണവഡബ്സായ . 

 ബ്ര ട്ടീഷ ്പാർെമെന്റ ൽ ബ്ര ട്ടീഷ ്ഇന്ത്യയുൊയ  രന്ധമെട്ട എല്ലാ 

കാരയങ്ങൾക്കുിം ഉത്തരവാേ  ഇന്ത്യയുമെ ഡസ്റ്ററ്റ് മസബ്കട്ടറ യായ രുന്ു. 

ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്്ററ് 1858: പ്രധോന വശങ്ങൾ 

1857മെ ഒന്ാിം സവാതബ്ന്ത്യസെരത്ത ന് ഡശഷൊൈ് ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്ട് 

1858 ന െവ ൽ വന്ത.് ഈ ന യെമത്ത ഇന്ത്യയുമെ നല്ല സർക്കാര ന്മറ ന യെിം 

എന്ുിം വ െ ക്കുന്ു. എന് രുന്ാെുിം, അത് ന ർത്തൊക്കുകയുിം അധ കാരങ്ങൾ 

ഡനര ട്്ട ബ്ര ട്ടീഷ ്ക രീെത്ത ഡെക്ക് ൊറ്റുകയുിം മെയ്തു. അതുമകാണ്ടാൈ ്ഇത മന 

ബ്കൗൺ റൂൾ എന്ുിം വ െ ക്കുന്ത്. 

 1858 മെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് സൂെ െ ക്കുന്ത് ഈസ്റ്റ ്ഇന്ത്യാ 

കമ്പന യ ൽ ന ന്് ബ്ര ട്ടീഷ ്ക രീെിം എെുത്ത പരൊധ കാരമത്തയാൈ്. 

 ഇന്ത്യയ ൽ ബ്ര ട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ ന്മറ ഡനര ട്ടുള്ള ഭരൈന യെിം 

നെെ ൊക്ക യ ആേയമത്ത ന യെൊൈ ത്. 

 ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ ്പാസാക്ക യഡതാമെ, രാജയത്ത ന്മറ 

ഭരൈത്ത ൽ ഡനര ട്ടുള്ള പങ്കാെ ത്തെ ല്ലാമത ബ്ര ട്ടീഷ ്ക ങ്ഡത്ത ന് 

ഇന്ത്യയുമെ അത ർത്ത കെുമെ പൂർൈ ന യബ്ന്ത്ൈിം െഭ ച്ചു. 
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 െുഴുവൻ രയൂഡറാബ്കസ യുിം ഇന്ത്യക്കാരുമെ അഭ ബ്പായങ്ങമെക്കുറ ച്്ച 

ആശങ്കയ ല്ലാത്ത ബ്ര ട്ടീഷ് ഉഡേയാഗസ്ഥരാൈ്. 

 ഈ ന യെത്ത ന്മറ അെ സ്ഥാന െക്ഷയിം ഇന്ത്യൻ സർക്കാര ന്മറ 

ബ്പവർത്തനങ്ങൾ വ പുെീകര ക്കുകയുിം ഇന്ത്യൻ സെൂഹത്ത മെ 

അനൗഡേയാഗ കവുിം തഡേശീയവുൊയ ഘെകങ്ങൾക്്ക ഗവൺമെന്റ ന്മറ 

ബ്പവർത്തനങ്ങെ ൽ പങ്കാെ കൊകാൻ കൂെുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുക 

എന്തായ രുന്ു. 

ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്്ററ് 1858: സവിലശഷതക്റൾ 

ഇന്ത്യ ഇന  െുതൽ ബ്ര ട്ടീഷ് ക ിംഗ്ഡിം ഭര ക്കൈമെന്് ഇന്ത്യൻ ആക്ട് 1858 വയവസ്ഥ 

മെയ്തു. GOI ന യെത്ത ന്മറ ബ്പധാന സവ ഡശഷതകൾ ഇവ മെ 

പട്ട കമെെുത്ത യ ട്ടുണ്്ട- 

 ഇന്ത്യയുമെ ഗവർൈർ ജനറൽ എന് പേവ  ഇന്ത്യയുമെ ണവഡബ്സായ  എന്ാക്ക  

ൊറ്റ . ഇന്ത്യയ മെ ണവഡബ്സായ മയ ബ്ര ട്ടീഷ് ക രീെത്ത ന്മറ ഡനര ട്ടുള്ള 

ബ്പത ന ധ യാക്ക . 

 ഡരാർഡ് ഓഫ് കൺഡബ്ൊൾ, ഡകാർട്്ട ഓഫ് ഡയറക്ഡെഴസ്് എന് വ 

ന ർത്തൊക്ക  1858 മെ ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യാ ന യെിം ഇരട്ട സർക്കാർ 

ഭരൈിം അവസാന െ ച്ചു. 

 ഇന്ത്യയുമെ ണവഡബ്സായ യുമെ സ്ഥാനാഡരാഹൈിം സൃഷ്ട ച്ചത നു പുറമെ. 

ബ്ര ട്ടീഷ ്പാർെമെന്റ ന്മറ ഡനര ട്ടുള്ള ഉത്തരവാേ ത്തവുെുള്ള ഇന്ത്യയുമെ 

ഡസ്റ്ററ്റ് മസബ്കട്ടറ  എന്റ യമെെുന് ഒരു പുത യ ഓഫീസുിം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് 

ഇന്ത്യ ആകെ്് 1858 അവതര െ ച്ചു. 

 ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആകെ്് 15 അിംഗങ്ങെുമെ കൗൺസ ൽ സ്ഥാപ ച്ചു, 

അവർ ഇന്ത്യയുമെ ഡസ്റ്ററ്റ് മസബ്കട്ടറ മയ സഹായ ച്ചു, ഈ കൗൺസ ൽ 

അഡേഹത്ത ന ്ഒരു ഉപഡേശക സെ ത യായ  ബ്പവർത്ത ച്ചു. 

 സിംസ്ഥാന മസബ്കട്ടറ മയ കൗൺസ ൽ മെയർൊനാക്ക . 

1858 മ  ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്്ററിന്മറ പ്രശ്നങ്ങൾ  
1858മെ ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്ട ന്മറ ബ്പധാന ഡപാരായ്മ, ഭരൈത്ത ന്മറ 

ൊതൃക കമ്പന  ന യെത്ത ന് സൊനൊൈ് എന്താൈ.് അത് സമ്പൂർണ്ണ 

സാബ്ൊജയതവമത്ത ബ്പേർശ െ ക്കുകയുിം ജനങ്ങെുമെ ബ്പാത ന ധയമത്ത 

ന യബ്ന്ത് ക്കുകയുിം മെയ്തു. 

ഇന്ത്യയുമെ ഭരൈസിംവ ധാനവുൊയ  രന്ധമെട്്ട പുത യതായ  ന യുക്തൊക്ക യ 

ഡസ്റ്ററ്റ് മസബ്കട്ടറ  എന് പേവ ക്്ക സമ്പൂർൈ അധ കാരിം നൽക . ഡസ്റ്ററ്റ ്മസബ്കട്ടറ ക്്ക 

ബ്ര ട്ടീഷ് പാർെമെന്റ ഡനാെ് ൊബ്തഡെ ഉത്തരിം പറയണ്ട ആവശയെുള്ളു; ഇന്ത്യൻ 

പൗരന്മാഡരാെ് ആ ഉത്തരവാേ ത്തെ ല്ല. 
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