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ലഖ്നൗ ഉടമ്പടി, 1916 
1916-ൽ ലഖന്ൗവിൽ നടന്ന ഇരുപാർട്ടികളുടടയുും സുംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ 

മ്മകാൺഗ്രസുും (INC) അഖിമ്മലന്ത്യാ മുസ്ലും ലലരുും ഉണ്ടാക്കിയ കരാറാണ ് ലഖന്ൗ ഉടമ്പടി. 

ടസഷനിൽ രണ്ട ്സമുദായങ്ങൾ തേിലുള്ള ഗ്പകടമായ സ്മ്മനഹും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുും വർരലയത 

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ഗ്ടലയത്തിന്ടറ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഭാരമായി നിലടക്കാണ്ടു. 

മ്മകരള പിഎസ്സി പരലക്ഷകൾക്ക ്ഇത ്ഒരു ഗ്പധാന വിഷയമാണ.് താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന്ന 

ലിങ്കിൽ നിന്ന ്ഉമ്മദയാരാർത്ഥികൾക്ക ്ലഖന്ൗ ഉടമ്പടി കുറിപ്പുകൾ PDF ഡൗൺമ്മലാഡ ്ടെയ്ാും. 

 

ലഖ്നൗ കരാറിന്ററ പശ്ചാത്തലം 

 1906-ൽ മുസ്ലും ലലര ്രൂപലകൃതമായമ്മപ്പാൾ ഗ്രിട്ടലഷ ്അനുകൂല നിലപാടുകളുള്ള 

താരതമ്മമയന മിതവാദ സുംഘടനയായിരുന്നു അത.് 

 ഒന്നാും മ്മലാകമഹായുദ്ധത്തിനുമ്മേഷും, ഗ്രിട്ടലഷ ്യുദ്ധഗ്േമത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ പിന്ത്ുണക്്ക 

പകരമായി വവമ്മഗ്സായി മ്മലാർഡ ്ടെുംസമ്്മഫാർഡ ്ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്ന ്പരിഷ്കരണ 

നിർമ്മേേങ്ങൾ അഭയർത്ഥിച്ചിരുന്നു. 

 മുഹേദലി ജിന്നയുടട മ്മനതൃതവത്തിലുള്ള മുസ്ലും ലലര ്ഈ അവസരും ഉപമ്മയാരിച്ച ്

ഹിന്ദു-മുസ്ിും സുംയുക്ത മ്മവദിയിലൂടട ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി സേർേും 

ടെലുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. 

 ജിന്ന അന്ന ്ഇരു പാർട്ടികളിലുും അുംരമായിരുന്നു, ഉടമ്പടിയുടട ഉത്തരവാദിത്തും 

അമ്മേഹത്തിനായിരുന്നു. 

 ഇതാദയമായാണ ്ഐഎൻസിയുടടയുും മുസ്ലും ലലരിന്ടറയുും മ്മനതാക്കൾ സുംയുക്ത 

സമ്മേളനത്തിനായി മ്മയാരും മ്മെരുന്നത.് 
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 മ്മയാരത്തിൽ, മ്മനതാക്കൾ പരസ്പരും കൂടിയാമ്മലാെിക്കുകയുും ഭരണഘടനാ 

പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി ഒരു കൂട്ടും ആവേയങ്ങളുടട കരട ്തയ്ാറാക്കുകയുും ടെയ്തു. 

 1916 ഒകമ്്മടാരറിൽ, ഇുംപലരിയൽ ടലജിമ്മസ്റ്റലവ ്കൗൺസിലിടല തിരടെടുക്കടപ്പട്ട 19 

ഇന്ത്യൻ അുംരങ്ങൾ പരിഷക്രണങ്ങൾ ആവേയടപ്പട്ട ്വവമ്മഗ്സായിക്്ക ഒരു ടമമ്മോറാണ്ടും 

നൽകി. 

 1916 നവുംരറിൽ ഇരു പാർട്ടികളിടലയുും മ്മനതാക്കൾ കൽക്കട്ടയിൽ വലണ്ടുും മ്മയാരും 

മ്മെരുകയുും നിർമ്മേേങ്ങൾ െർച്ച ടെയ്ുകയുും മ്മഭദരതി ടെയ്ുകയുും ടെയ്തു. 

 ഒടുവിൽ, 1916 ഡിസുംരറിൽ ലഖന്ൗവിൽ നടന്ന അവരുടട വാർഷിക ടസഷനുകളിൽ, 

INCയുും ലലരുും കരാർ സ്ഥിരലകരിച്ചു. ഇത ്ലഖന്ൗ കരാർ എന്നറിയടപ്പട്ടു. 

 അമ്മേഹത്തിന്ടറ ഗ്േമങ്ങൾക്ക,് സമ്മരാജിനി നായിഡു ജിന്നയ്ക്്ക 'ഹിന്ദു-മുസ്ിും 

ഐകയത്തിന്ടറ അുംരാസഡർ' എന്ന പദവി നൽകി. 

ലഖ്നൗ ഉടമ്പടിയിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പരിഷ്കാരങ്ങൾ 

 ഇന്ത്യയിൽ സവയും ഭരണും. 

 ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിർത്തലാക്കൽ. 

 ജുഡലഷയറിയിൽ നിന്ന ്എക്സികയൂട്ടലവിന്ടറ മ്മവർതിരിവ.് 

 ഇന്ത്യൻ അഫമ്മയഴസ്് മ്മേറ്്റ ടസഗ്കട്ടറിയുടട േമ്പളും നൽമ്മകണ്ടത ്ഗ്രിട്ടലഷ ്ഖജനാവിൽ 

നിന്നാണ,് അല്ലാടത ഇന്ത്യൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നല്ല. 

 മ്മകഗ്ന്ദസർക്കാരിൽ മുസ്ലങ്ങൾക്ക ്1/3 ഗ്പാതിനിധയും നൽകുും. 

 ഗ്പവിേയാ നിയമനിർോണ സഭകളിടല മുസ്ലങ്ങളുടട എണ്ണും ഓമ്മരാ ഗ്പവിേയയ്ക്കുും 

നിശ്ചയിക്കണും. 

 ഒരു സുംയുക്ത ഇലകമ്്മഗ്ടറ്റ ്എല്ലാവരുും ആവേയടപ്പടുന്നത ്വടര എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കുും 

ഗ്പമ്മതയക ഇലകമ്്മഗ്ടറ്റുകൾ. 

 നയൂനപക്ഷ ഗ്പാതിനിധയത്തിനായുള്ള ടവയ്മ്മറ്റജ ്സഗ്മ്പദായത്തിന്ടറ ആമുഖും 

(നയൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക ്ജനസുംഖയയിൽ അവരുടട വിഹിതമ്മത്തക്കാൾ കൂടുതൽ 

ഗ്പാതിനിധയും നൽകുന്നുടവന്ന ്ഇത ്സൂെിപ്പിക്കുന്നു). 

 ടലജിമ്മസ്റ്റലവ ്കൗൺസിലിന്ടറ കാലാവധി 5 വർഷമായി ഉയർത്തുും. 

 ഇുംപലരിയൽ ടലജിമ്മസ്റ്റലവ ്കൗൺസിലിടല പകുതി അുംരങ്ങളുും ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു. 

 തിരടെടുക്കടപ്പട്ട എല്ലാ അുംരങ്ങളുും മുതിർന്നവരുടട ഗ്ഫാവൈസിയുടട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ മ്മനരിട്ട ്തിരടെടുക്കടപ്പടുും. തിരടെടുക്കടപ്പമ്മടണ്ട ഗ്പവിേയാ 

നിയമസഭകളിടല അുംരങ്ങളിൽ 4/5-ഉും നാമനിർമ്മേേും ടെയ്ടപ്പമ്മടണ്ട 1/5-ഉും. 

 ടലജിമ്മസ്റ്റലവ ്കൗൺസിൽ അുംരങ്ങൾ അവരുടട ഗ്പസിഡന്റിടന സവയും 

തിരടെടുക്കണും. 

ലഖ്നൗ കരാറിന്ററ ഫലങ്ങൾ 

 ലഖന്ൗ ഉടമ്പടി മ്മദേലയ രാഷ്ഗ്ടലയ രുംരത്ത ്ഹിന്ദു-മുസ്ിും ഐകയത്തിന്ടറ ഗ്പതലതി 

സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ അത ്ഒരു മതിപ്പ ്മാഗ്തമായിരുന്നു, ഗ്ഹസവകാലമാണ.് 

 ഒരു ഗ്പമ്മതയക വർരലയ മ്മവാട്ടർമാരുടട കാരയത്തിൽ പാർട്ടികൾ തേിലുള്ള കരാർ 

ഇന്ത്യയിൽ വർരലയ രാഷ്ഗ്ടലയും ഔപൊരികമായി സ്ഥാപിച്ചു. 

 ഈ ഉടമ്പടിയിലൂടട, ഇന്ത്യ വയതയസ്ത താൽപ്പരയങ്ങളുള്ള രണ്ട ്വയതയസ്ത സമൂഹങ്ങൾ 

ഉൾടക്കാള്ളുന്നുടവന്ന ്INC നിേബ്ദമായി അുംരലകരിച്ചു. 

 ഈ ഉടമ്പടി ഇതുവടര ഗ്പസക്തമല്ലാത്ത മുസ്ലും ലലരിടന മ്മകാൺഗ്രസ് പാർട്ടിടക്കാപ്പും 

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ഗ്ടലയത്തിന്ടറ മുൻനിരയിമ്മലക്്ക തള്ളിവിട്ടു. 
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