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ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്്ററ്, 1935 
1935 ഓഗസ്റ്റിൽ ബ്രിട്ടീഷ ്പാർലമെന്റ ്ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ ്ആക്ട ്പാസാക്കി. അക്കാലത്ത ്

ബ്രിട്ടീഷ ്പാർലമെന്റ ്നടപ്പിലാക്കിയ ഏറ്റവ ും ദൈർഘ്യമെറിയ നിയെൊണിത.് ഗവൺമെന്റ ്

ഓഫ ്ഇന്ത്യ ആകട്് 1935, ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ് രർമ്മ ആക്ട ്1935 എന്നിങ്ങമന രണ്ട ്വയതയസ്ത 

നിയെങ്ങളായി ഇതിമന വിഭജിച്ച .ഉമൈയാഗാർത്ഥികൾക്്ക മലഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്ക ന്ന 

ലിങ്കിൽ നിന്ന ും ക റിപ്പ കൾ PDF ഡൗൺമലാഡ ്മെയ്യാവ ന്നതാണ.് 

ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ്, 1935 - അവല ോക്റനം 

ആക്ടിന്മറ വിശൈൊയ വിശൈാുംശങ്ങൾ െ വമടയ ള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്ക ന്ന : 

ഗവൺമെനറ് ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1935 

 ക്ഷ്യം 

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിനായി കൂട തൽ വയവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്ക ന്നതിന ള്ള 

ഒര  നിയെും. 

പ്രലേശിക്റ വയോപ്തി 

മനരിട്ട ള്ള ബ്രിട്ടീഷ ്നിയബ്ന്ത്ണത്തില ള്ള ബ്പമൈശങ്ങൾ  

നിയെെോക്കിയത ്

യ ദണറ്റഡ ്കിുംഗ്ഡും പാർലമെന്റ ്

രോജക്റീയ 

സമ്മതം 

24th July 1935 

ആരംഭിച്ചു 

1st April 1937 

രേവി 

1950 ജന വരി 26-ന ്ഇന്ത്യയിൽ റദ്ദാക്കി 

ഗവൺമെനറ് ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ ആക്റ്റ,് 1935 - രശ്ചോത്ത ം 

1. ഇന്ത്യൻ മനതാക്കളിൽ നിന്ന ്ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘ്ടനാ പരിഷക്ാരങ്ങൾ മവണമെന്ന 

ആവശയും ഉയർന്നിര ന്ന . 

2. ഒന്നാും മലാകെഹായ ദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടന ള്ള ഇന്ത്യയ മട പിന്ത് ണ, സവന്ത്ും രാജയത്തിന്മറ 

ഭരണത്തിൽ കൂട തൽ ഇന്ത്യക്കാമര ഉൾമപ്പട മത്തണ്ടതിന്മറ ആവശയകത ബ്രിട്ടീഷ കാർ 

അുംഗീകരിക്ക ന്നതിന ും സഹായിച്ച . 

3. നിയെും അടിസ്ഥാനൊക്കിയ ള്ളതായിര ന്ന : 

 ദസെൺ കമ്മീഷൻ റിമപ്പാർട്ട ്

 വട്ടമെശ സമമ്മളനങ്ങള മട ശ പാർശകൾ 
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 1933-ൽ ബ്രിട്ടീഷ ്സർക്കാർ ബ്പസിദ്ധീകരിച്ച ധവളപബ്തും (െൂന്നാും വട്ടമെശ 

സമമ്മളനമത്ത അടിസ്ഥാനൊക്കി) 

 സുംയ ക്ത മസലക്ട ്കമ്മിറ്റിയ മട റിമപ്പാർട്ട.് 

ഓൾ ഇന്ത്യ മഫഡലറഷനമ്റ രൂരീക്റരണം 

1. ഈ മഫഡമറഷൻ ബ്രിട്ടീഷ ്ഇന്ത്യയ ും നാട്ട രാജയങ്ങള ും ഉൾമക്കാള്ള ന്നതായിര ന്ന . 

2. ബ്രിട്ടീഷ ്ഇന്ത്യയിമല ബ്പവിശയകൾ മഫഡമറഷനിൽ മെരണും, എന്നാൽ 

നാട്ട രാജയങ്ങൾക്ക ്ഇത ്നിർരന്ധൊയിര ന്നില്ല. 

3. ആവശയൊയ നാട്ട രാജയങ്ങള മട പിന്ത് ണയില്ലാത്തതിനാൽ ഈ മഫഡമറഷൻ ഒരിക്കല ും 

യാഥാർത്ഥയൊയില്ല. 

1935മ  ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യോ ആക്ട് എങ്ങമനയോണ് അധിക്റോരങ്ങൾ 

വിഭജിച്ചത്? 

1. ഈ നിയെും മകബ്രത്തിന ും ബ്പവിശയകൾക്ക ും ഇടയിൽ അധികാരങ്ങൾ വിഭജിച്ച . 

2. ഓമരാ സർക്കാരിന ും കീഴില ള്ള വിഷയങ്ങൾ നൽക ന്ന െൂന്ന ്ലിസ്റ്റ കൾ ഉണ്ടായിര ന്ന . 

 മഫഡറൽ ലിസ്റ്റ ്(മകബ്രും) 

 ബ്പവിശയാ ലിസ്റ്റ ്(ബ്പവിശയകൾ) 

 കൺകറന്റ ്ലിസ്റ്റ ്(രണ്ട ും) 

3. മശഷിക്ക ന്ന അധികാരങ്ങൾ ദവമബ്സായിക്ക ്നിക്ഷിപ്തൊയിര ന്ന . 

1935 മല ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട ്വഴി മകാണ്ട വന്ന െില ൊറ്റങ്ങൾ െ വമടയ ള്ള 

പട്ടികയിൽ പരാെർശിച്ചിരിക്ക ന്ന : 

ഗവൺമെനറ് ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ്, 1935 - നിയെം മക്റോണ്ടുവന്ന െോറങ്ങൾ 

S.No 

സവിലശഷതക്റൾ 

1. 

ബ്പവിശയാ സവയുംഭരണും 

2. 

മകബ്രത്തിൽ ഡയാർക്കി 

3. 

ദരകാമെറൽ നിയെസഭ 

4. 

മഫഡറൽ മകാടതി 

5. 

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ 
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6. 

ബ്ഫാദൈസി 

7. 

പ നഃസുംഘ്ടന 

പ്രവിശയോ സവയംഭരണം 

1. നിയെും ബ്പവിശയകൾക്്ക കൂട തൽ സവയുംഭരണാവകാശും നൽകി. 

2. ബ്പവിശയാ തലങ്ങളിൽ ഡയാർക്കി നിർത്തലാക്കി. 

3. ഗവർണറായിര ന്ന  എക്സികയൂട്ടീവിന്മറ തലവൻ. 

4. അമദ്ദഹമത്ത ഉപമൈശിക്കാൻ ഒര  െബ്ന്ത്ി സഭയ ണ്ടായിര ന്ന . അവമര നിയബ്ന്ത്ിക്ക ന്ന 

ബ്പവിശയാ നിയെസഭകമളാട ്െബ്ന്ത്ിൊർ ഉത്തരവാൈികളായിര ന്ന . നിയെസഭയക്്്ക 

െബ്ന്ത്ിൊമരയ ും നീക്കും മെയ്യാും. 

5. എന്നിര ന്നാല ും, ഗവർണർൊർ ഇമപ്പാഴ ും ബ്പമതയക കര തൽ അധികാരങ്ങൾ 

നിലനിർത്തി. 

6. ബ്രിട്ടീഷ ്അധികാരികൾക്്ക ഇമപ്പാഴ ും ഒര  ബ്പവിശയാ സർക്കാരിമന സസ്മപൻഡ ്മെയ്യാൻ 

കഴിയ ും. 

ലക്റപ്രത്തിൽ ഡയോർക്കി 

1. മഫഡറൽ ലിസ്റ്റിന് കീഴില ള്ള വിഷയങ്ങമള രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്ക ന്ന : റിസർവ്ഡ,് 

ബ്ടാൻസ്ഫർഡ്. 

2. സുംവരണും മെയ്ത വിഷയങ്ങൾ ഗവർണർ ജനറലിന്മറ നിയബ്ന്ത്ണത്തിലായിര ന്ന , 

അമദ്ദഹും നിമയാഗിച്ച െൂന്ന ്കൗൺസിലർൊര മട സഹായമത്താമട അവ ഭരിച്ച . അവർ 

നിയെനിർമ്മാണ സഭമയാട ്ഉത്തരവാൈികളായിര ന്നില്ല. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ബ്പതിമരാധും, 

സഭാകാരയങ്ങൾ (പള്ളിയ ൊയി രന്ധമപ്പട്ടത)്, വിമൈശകാരയങ്ങൾ, ബ്പസ്്സ, മപാലീസ്, 

നിക തി, നീതി, ദവൈയ തി വിഭവങ്ങൾ, മഗാബ്തകാരയങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾമപ്പട ന്ന . 

3. ഗവർണർ ജനറൽ കൗൺസിലിന് നിയെനിർമ്മാണ സഭമയ വിശവാസത്തിമലട ക്കണും. 

ഈ പട്ടികയിമല വിഷയങ്ങളിൽ ബ്പാമൈശിക സർക്കാർ, വനും, വിൈയാഭയാസും, ആമരാഗയും 

െ തലായവ ഉൾമപ്പട ന്ന . 

4. എന്നിര ന്നാല ും, ദകൊറ്റും മെയ്യമപ്പട്ട വിഷയങ്ങളില ും ഇടമപടാൻ ഗവർണർ ജനറലിന് 

ബ്പമതയക അധികാരെ ണ്ടായിര ന്ന . 

ബൈക്റോമെറൽ നിയെനിർമ്മോണ സഭ 

1. ഒര  ദരകാമെറൽ മഫഡറൽ നിയെസഭ സ്ഥാപിക്ക ും. 

2. മഫഡറൽ അസുംബ്ലി (താഴമത്ത സഭ), കൗൺസിൽ ഓഫ ്മസ്റ്ററ്്റസ് (ഉന്നത സഭ) 

എന്നിവയായിര ന്ന  രണ്ട ്സഭകൾ. 

3. മഫഡറൽ അസുംബ്ലിക്്ക അൈ ്വർഷൊയിര ന്ന  കാലാവധി. 

4. ഇര സഭകളില ും നാട്ട രാജയങ്ങളിൽ നിന്ന ള്ള ബ്പതിനിധികള ും ഉണ്ടായിര ന്ന . 

നാട്ട രാജയങ്ങള മട ബ്പതിനിധികമള ഭരണാധികാരികൾ നാെനിർമദ്ദശും മെയ്യണും, 

തിരമെട ക്കമപ്പടര ത.് ബ്രിട്ടീഷ ്ഇന്ത്യയ മട ബ്പതിനിധികമള 

തിരമെട മക്കണ്ടതായിര ന്ന . െിലമര ഗവർണർ ജനറലാണ ്നാെനിർമദ്ദശും മെമയ്യണ്ടത.് 

5. രുംഗാൾ, െബ്ൈാസ്, മരാുംമര, രിഹാർ, അസും, യ ദണറ്റഡ ്ബ്പവിശയകൾ ത ടങ്ങിയ െില 

ബ്പവിശയകളില ും ദരകാമെറൽ നിയെനിർമ്മാണ സഭകൾ അവതരിപ്പിച്ച . 
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മഫഡറൽ ലക്റോടതി 

1. ബ്പവിശയകൾക്കിടയില ും മകബ്രവ ും ബ്പവിശയകള ും തമ്മില ള്ള തർക്കങ്ങൾ 

പരിഹരിക്ക ന്നതിനായി ഡൽഹിയിൽ ഒര  മഫഡറൽ മകാടതി സ്ഥാപിച്ച . 

2. 1 െീഫ് ജസ്റ്റിസ ും 6 ജഡ്ജിൊരിൽ കൂടര ത ്എന്നതായിര ന്ന  അത.് 

ഇന്ത്യൻ ക്റൗൺസിൽ 

1. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഇല്ലാതായി. 

2. ഇന്ത്യയ മട മസ്റ്ററ്്റ മസബ്കട്ടറിക്്ക പകരും ഉപമൈശകര മട ഒര  ടീും ഉണ്ടായിരിക്ക ും. 

പ്ഫോബൈസി 

1. ഈ നിയെും ഇന്ത്യയിൽ ആൈയൊയി മനരിട്ട ള്ള തിരമെട പ്പ ്മകാണ്ട വന്ന . 

രുനഃസംഘടന 

1. മരാുംമര ബ്പസിഡൻസിയിൽ നിന്നാണ ്സിന്ധ ്മവട്ടിൊറ്റമപ്പട്ടത.് 

2. രീഹാറ ും ഒറീസയ ും വിഭജിച്ച . 

3. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന ്രർമ്മ വിെമ്േൈിക്കമപ്പട്ട . 

4. ഏൈന ും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന ്മവർമപട ത്തി ബ്കൗൺ മകാളനിയാക്കി. 

െറ ്ലരോയിനറ്ുക്റൾ 

1. ബ്രിട്ടീഷ ്പാർലമെന്റ ്ഇന്ത്യൻ നിയെനിർമ്മാണസഭകള മട മെൽ ബ്പവിശയാ, മഫഡറൽ 

എന്നിവയ മട മെൽമക്കായ്മ നിലനിർത്തി. 

2. ഇന്ത്യൻ മറയിൽമവമയ നിയബ്ന്ത്ിക്കാൻ ഒര  മഫഡറൽ മറയിൽമവ അമതാറിറ്റി 

രൂപീകരിച്ച . 

3. ഈ നിയെും റിസർവ ്രാങ്്ക ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്ക ന്നതിന് വയവസ്ഥ മെയ്തിട്ട ണ്്ട. 

4. മഫഡറൽ, മബ്പാവിൻഷയൽ, മജായിന്റ ്പബ്ലിക ്സർവീസ് കമ്മീഷന കൾ 

സ്ഥാപിക്ക ന്നതിന ും നിയെും വയവസ്ഥ മെയ്തിട്ട ണ്്ട. 

5. ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തരവാൈിത്തെ ള്ള ഒര  ഭരണഘ്ടനാ ഗവൺമെന്റിന്മറ വികസനത്തിമല 

നാഴികക്കല്ലായിര ന്ന  ഈ നിയെും. 

6. 1935മല ഗവൺമെന്റ ്ഓഫ ്ഇന്ത്യാ ആകട്് സവാതബ്ന്ത്യാനന്ത്രും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘ്ടനയ്ക്്ക 

പകരൊയി. 

7. ബ്പവിശയാ സവയുംഭരണാവകാശും അന വൈിച്ചിട്ട ും ഗവർണർൊർക്ക ും ദവമബ്സായിക്ക ും 

ഗണയൊയ 'ബ്പമതയക അധികാരങ്ങൾ' ഉണ്ടായിര ന്നതിനാൽ ഇന്ത്യൻ മനതാക്കൾ ഈ 

നിയെത്തിമനാട ്താല്പരയും കാണിച്ചില്ല. 

8. മകാൺബ്ഗസ് പാർട്ടിക്്ക ഒരിക്കല ും സവന്ത്ൊയി ഭരിക്കാൻ കഴിയിമല്ലന്ന ്ഉറപ്പാക്കാൻ 

ബ്രിട്ടീഷ കാർ ആബ്ഗഹിച്ച ഒര  നടപടിയായിര ന്ന  ബ്പമതയക വർഗീയ മവാട്ടർൊർ. 

ജനങ്ങമള ഭിന്നിപ്പിക്കാന ള്ള വഴി കൂടിയായിര ന്ന  അത.് 
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