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കാബിനറ്്റ മിഷൻ 
1946 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആറ്്റലി ഗവൺഫെന്റ ്(ബ്രിട്ടീഷ ്ബ്രധാനെബ്രി) ഇരയയിലലക്്ക അയച്ച ഒരു 

ഉന്നതാധികാര ദൗതയൊയിരുന്നു കാരിനറ്്റ െിഷൻ. ദൗതയത്തിൽ െൂന്ന ്ബ്രിട്ടീഷ ്കാരിനറ്്റ 

അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു - ഫരത്തിക്ക ്ലലാറൻസ്, സ്റ്റാലൊർഡ ്ബ്കിപ്സ,് & എ.വി. അലക്സാണ്ടർ. 

കാരിനറ്്റ െിഷന്ഫറ ലക്ഷ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന ്ഇരയൻ ലനതൃതവത്തിലലക്ക ്അധികാരം 

കകൊറുന്നതിഫന കുറിച്ച ്ചർച്ച ഫചയ്യുകയായിരുന്നു. 

കാരിനറ്്റ ദൗതയം എരാഫെന്നും അതിന്ഫറ ൊർഗ്ഗനിർലേശങ്ങൾ രാലിക്കാൻ ലകാൺബ്ഗസ് 

വിസമ്മതിച്ചതിഫനത്തുടർന്ന ്അത ്എങ്ങഫന രരാജയഫെട്ടുഫവന്നും അവതരിെിക്കുന്ന 

വിഷയഫത്തക്കുറിച്ചുള്ള ബ്രസക്തൊയ വിവരങ്ങഫളക്കുറിച്ചുള്ള NCERT കുറിെുകൾ ഈ ലലഖനം 

നൽകും. 

കാരിനറ്റ് െിഷൻ എരായിരുന്നു & അതിഫല അംഗങ്ങൾ ആരായിരുന്നു? 

ഫെെന്റ ്ആറ്്റലി (ബ്രിട്ടീഷ ്ബ്രധാനെബ്രി) ബ്രിട്ടീഷ ്ഇരയൻ ഗവൺഫെന്റിൽ നിന്ന ്

അധികാരങ്ങൾ ഇരയൻ ലനതാക്കൾക്്ക കകൊറുന്നതിനായി ഇരയയിലലക്ക ്ഒരു കമ്മീഷൻ 

അയയ്ക്കാൻ തീരുൊനിച്ചു. 

ദൗതയത്തിൽ െൂന്ന ്അംഗങ്ങഫള അവരുഫട ലരാസ്റ്റുകൾഫക്കാെം ചുവഫടയുള്ള രട്ടികയിൽ 

രരാെർശിച്ചു: 

കാബിനറ്്റ മിഷൻ അംഗങ്ങൾ കാബിനറ്്റ മിഷൻ അംഗങ്ങൾ - പദവി 

ഫരത്തിക്ക ്ലലാറൻസ ് ഇരയയുഫട ലസ്റ്ററ്റ ്ഫസബ്കട്ടറി 

സ്റ്റാലൊർഡ ്ബ്കിപ്സ ് ബ്രസിഡന്റ ്ഓെ ്ലരാർഡ് ഓെ് ലബ്ടഡ ് 

എ.വി. അലക്സാണ്ടർ അഡ്മിറൽറ്റിയുഫട ആദയ ബ്രഭു 

ല ാർഡ ്ലവവൽ കയാരിനറ്്റ െിഷനിൽ അംഗൊയിരുന്നില്ല, െറിച്ച ്അതിൽ 

ഉൾഫെട്ടിരുന്നുഫവന്ന ്നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കെം. 

 

കാരിനറ്റ ്െിഷന്ഫറ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

 ഇരയക്ക ്ലവണ്ടി ഒരു ഭരെഘടന രൂരീകരിക്കുന്നത ്സംരന്ധിച്ച ്ഇരയൻ ലനതാക്കളുൊയി 

ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്. 

 ഒരു ഭരെഘടനാ നിർമ്മാെ സെിതി രൂരീകരിക്കുന്നതിന് (ഇരയൻ ഭരെഘടനാ 

അസംബ്ലി). 

 ബ്രധാന ഇരയൻ രാർട്ടികളുഫട രിരുെലയാഫട ഒരു എക്സികയൂട്ടീവ ് കൗൺസിൽ 

സ്ഥാരിക്കുക. 
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എരുഫകാണ്ടാെ് കാരിനറ്റ ്െിഷൻ രരാജയഫെട്ടത്? 

കാരിനറ്്റ െിഷന്ഫറ രരാജയത്തിന്ഫറ ബ്രധാന കാരെങ്ങൾ ചുവഫട നൽകിയിരിക്കുന്നു: 

 ബ്രവിശയകൾക്ക ് െിനിെം അധികാരങ്ങളുള്ള ശക്തൊയ ഒരു ലകബ്രൊെ ് ലകാൺബ്ഗസ് 

രാർട്ടി ആബ്ഗഹിച്ചത.് 

 നിയെസഭകളിൽ തുലയത ലരാഫല െുസ്ലിംകൾക്ക ്ശക്തൊയ രാഷ്ബ്ടീയ സംരക്ഷ്െൊെ ്

െുസ്ീം ലീഗ ്ആവശയഫെട്ടത.് 

 ഇരുരാർട്ടികൾക്കും ബ്രതയയശാസ്ബ്തരരൊയ നിരവധി വയതയാസങ്ങൾ 

ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലും ഫരാതുവായ ആശയങ്ങൾ കഫണ്ടത്താനാകാത്തതിനാലും, 1946 

ഫെയ ്ൊസത്തിൽ െിഷൻ അതിന്ലറതായ നിർലേശങ്ങൾ ഫകാണ്ടുവന്നു.. 

 ഇരയയുഫട ആധിരതയത്തിന് ഒരു വിഭജനവുെില്ലാഫത സവാതബ്രയം ലഭിക്കും. 

 ബ്രവിശയകഫള െൂന്ന ്ബ്ഗൂെുകളായി/വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കും: 

 ബ്ഗൂെ ്എ: െബ്ദാസ്, ഫസൻബ്ടൽ ബ്രവിശയകൾ, യുരി, രിഹാർ, ലരാംഫര, ഒറീസ 

 ബ്ഗൂെ ്രി: രഞ്ചാര,് സിന്ധ,് NWFP, രലൂചിസ്ഥാൻ 

 ബ്ഗൂെ ്സി: രംഗാൾ, അസം 

 െുസ്ീം ഭൂരിരക്ഷ് ബ്രവിശയകഫള രണ്ട ് ബ്ഗൂെുകളായും രാക്കിയുള്ള ഹിരു-

ഭൂരിരക്ഷ്ഫത്ത ഒരു ബ്ഗൂൊയും തരംതിരിച്ചു. 

 ബ്രതിലരാധം, വിലദശകാരയം, വാർത്താവിനിെയം, കറൻസി തുടങ്ങിയ കാരയങ്ങളിൽ 

ഡൽഹിയിഫല ലകബ്രസർക്കാരിന് അധികാരെുണ്ടാകും. രാക്കിയുള്ള 

അധികാരങ്ങൾ ബ്രവിശയകളിൽ നിക്ഷ്ിപ്തൊയിരിക്കും. 

 രാജയത്തിന് രുതിയ ഭരെഘടന എഴുതുന്നതിനായി ഒരു ഭരെഘടനാ അസംബ്ലി 

രൂരീകരിക്കും. ഭരെഘടനാ അസംബ്ലി എഴുതിയ ഭരെഘടനയുഫട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രുതിയ സർക്കാർ രൂരീകരിക്കുന്നതുവഫര ഒരു ഇടക്കാല 

സർക്കാർ സ്ഥാരിക്കഫെടും. 

 ഹിരു-െുസ്ലിം ഭൂരിരക്ഷ്ത്തിന്ഫറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രവിശയകഫള വിഭജിക്കുകയും 

ലകബ്രത്തിൽ ഭരെത്തിനായി െത്സരിക്കുകയും ഫചയ്യുന്ന ആശയത്തിൽ ലകാൺബ്ഗസിന് 

താൽെരയെില്ല. ദുർരലൊയ ലകബ്രഫെന്ന ആശയത്തിനും ലകാൺബ്ഗസ്്സ എതിരായിരുന്നു. 

 രദ്ധതി അംഗീകരിക്കഫെടാത്തതിനാൽ, 1946 ജൂെിൽ െിഷൻ ഒരു രുതിയ രദ്ധതി 

നിർലേശിച്ചു. ഈ രദ്ധതി ഇരയഫയ ഹിരു ഭൂരിരക്ഷ് ഇരയയായും െുസ്ീം ഭൂരിരക്ഷ് 

ഇരയയായും വിഭജിച്ച ്രിന്നീട ്രാകിസ്ഥാൻ എന്്ന രുനർനാെകരെം ഫചയ്യാൻ നിർലേശിച്ചു. 

ഒന്നുകിൽ യൂെിയനിൽ ലചരുകലയാ അഫല്ലങ്കിൽ സവതബ്രൊയി തുടരുകലയാ ഫചയ്യാവുന്ന 

നാട്ടുരാജയങ്ങളുഫട ഒരു രട്ടികയും തയ്യാറാക്കി. 

 ജവഹർലാൽ ഫനഹറ്ുവിന്ഫറ കീഴിലുള്ള ലകാൺബ്ഗസ് രാർട്ടി രണ്ടാം രദ്ധതി 

അംഗീകരിച്ചില്ല. രകരം, അത ്ഭരെഘടനാ അസംബ്ലിയുഫട ഭാഗൊകാൻ സമ്മതിച്ചു. 

 ഇടക്കാല സർക്കാർ രൂരീകരിക്കാൻ കവലബ്സായി 14 ലരഫര ക്ഷ്െിച്ചു. ലകാൺബ്ഗസിൽ 

നിന്ന ് 5, ലീഗിൽ നിന്ന ് 5, സിഖ,് രാഴസ്ി, ഇരയൻ ബ്കിസത്യൻ, രട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങഫള 

ബ്രതിനിധീകരിച്ച ്1 അംഗം വീതവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 കവലബ്സായിയുഫട ഇടക്കാല കൗൺസിലിലലക്ക ് 5 അംഗങ്ങഫള ലനാെിലനറ്്റ ഫചയ്യാൻ 

ലീഗിനും ലകാൺബ്ഗസിനും അവകാശം ലഭിച്ചു. ലകാൺബ്ഗസ് അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായി 

സക്കീർ ഹുകസഫന നാെനിർലേശം ഫചയ്തു, അത ് ഇരയൻ െുസ്ീങ്ങഫള ൊബ്തലെ 

ബ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുള്ളൂഫവന്നും െഫറ്റാരു രാർട്ടിയിഫല്ലന്നും ലീഗ ് എതിർത്തു. 

അതുഫകാണ്ട ്െുസ്ീം ലീഗ ്അതിൽ രഫങ്കടുത്തില്ല. 

 ലകാൺബ്ഗസ് ലനതാക്കൾ കവലബ്സായിയുഫട ഇടക്കാല കൗൺസിലിൽ ബ്രലവശിച്ചു, 

അങ്ങഫന ഫനഹറ്ു ഇടക്കാല സർക്കാരിന് ലനതൃതവം നൽകി. രുതിയ സർക്കാർ രാജയത്തിന് 

ഒരു ഭരെഘടന രൂരീകരിക്കാനുള്ള ദൗതയം ആരംഭിച്ചു. 
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 NWFP ഉൾഫെഫട െിക്ക ബ്രവിശയകളിലും ലകാൺബ്ഗസ് ലനതൃതവത്തിലുള്ള സർക്കാരുകൾ 

രൂരീകരിച്ചു. രംഗാളിലും സിന്ധിലും ലീഗ ്സർക്കാർ രൂരീകരിച്ചു. 

 ജിന്നയും ലീഗും രുതിയ ലകബ്രസർക്കാരിഫന എതിർത്തു. രാക്കിസ്ഥാനുലവണ്ടി ബ്രലക്ഷ്ാഭം 

നടത്താൻ അലേഹം തയ്യാഫറടുക്കുകയും ഏത ്വിലധനയും രാകിസ്ഥാഫന ആവശയഫെടാൻ 

െുസ്ീങ്ങഫള ലബ്രരിെിക്കുകയും ഫചയ്തു. 1946 ഓഗസ്്റ്റ 16-ന് അലേഹം ‘ഡയറക്ട ്ആക്ഷ്ൻ ലഡ’ 

ആചരിച്ചു. 

 ഈ ആഹവാനം രാജയത്ത ്വയാരകൊയ വർഗീയ കലാരത്തിലലക്്ക നയിച്ചു, കൽക്കത്തയിൽ 

ആദയ ദിവസം 5000 ലരർ ഫകാല്ലഫെട്ടു. ലനാഖാലി, രിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലലക്ക ്വർഗീയ 

കലാരങ്ങൾ രടർന്നു. 

 കലാരത്തിന്ഫറ ലരരിൽ രാജയം വിഭജിക്കെഫെന്ന െുറവിളി ഉയർന്നിരുന്നു. ബ്കൂരൊയ 

അബ്കെങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള ൊർഗൊയി വിഭജനത്തിന്ഫറ അനിവാരയത അംഗീകരിച്ച 

ആദയഫത്ത ലകാൺബ്ഗസ് ലനതാക്കളിൽ ഒരാളാെ ്സർദാർ വല്ലഭായ ്രലട്ടൽ. 
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