www.byjusexamprep.com

സൈമൺ കമ്മീഷൻ
സൈമൺ കമ്മീഷൻ' എന്നും അറിയപ്പെടനന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി കമ്മീഷൻ, ൈർ ജ ാൺ
സൈമണിന്പ്പറ (1st Viscount സൈമൺ) അധ്യക്ഷനായ ഏഴ് പാർലപ്പമന്റ് അുംഗങ്ങളനപ്പട ഒരന
ൈുംഘമായിരനന്ന.
1928-ൽ
കമ്മീഷൻ
ബ്രിട്ടന്പ്പറ
ഇന്ത്യയിപ്പല
ഏറ്റവനും
വലനതനും
ക ണും പഠിക്കാൻ എത്തിയതായിരനന്ന.
ബ്പധ്ാനപ്പെട്ടതനമായ ഭരണഘടനാ പരിഷ്ര
അതിപ്പല ഒരന അുംഗമായിരനന്ന ജലരർ പാർട്ടിയനപ്പട ഭാവി ജനതാവായിരനന് പ്പെമന്റ് ആറ്റ്ലി,
അജേഹും ഇന്ത്യക്ക് ൈവയും ഭരണത്തിനായി ബ്പതിജ്ഞാരദ്ധനായി. അതിന്പ്പറ പ്പെയർമാൻ ൈർ
ജ ാൺ സൈമണിന്പ്പറ ജപരിലാണ് ഇത് സൈമൺ കമ്മീഷൻ എന്റിയപ്പെട്ടത്.
ജകരള പിഎൈ്ൈി പരീക്ഷകകക്ക് ഈ വിഷയും ആധ്നനിക ഇന്ത്യൻ െരിബ്തത്തിന്പ്പറ ഭാഗമാണ്.
ഈ ജലഖനും സൈമൺ കമ്മീഷപ്പനക്കനറിച്ചനള്ള ബ്പൈക്തമായ വിവരങ്ങക നൽകനും.
ഉജ്യാഗാർത്ഥികകക്ക് സൈമൺ കമ്മീഷൻ കനറിെനകക താപ്പഴ പ്പകാടനത്തിരിക്കനന് PDF
ഡൗൺജലാഡ് പ്പെയ്യാവനന്താണ്:

സൈമൺ കമ്മീഷൻ - പശ്ചാത്തലം
1919 മനതൽ 10 വർഷത്തിനനള്ളിൽ, ഈ നിയമത്തിന്പ്പറ ബ്പവർത്തനപ്പത്തക്കനറിച്ച് റിജൊർട്ട്
പ്പെയ്യാൻ ഒരന ജറായൽ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കനപ്പമന്് ബ്പഖയാപിച്ചത് 1919 പ്പല ഗവൺപ്പമന്റ് ഓഫ്
ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് ആണ്. സൈമൺ കമ്മിഷന്പ്പറ പശ്ചാത്തലും മനസ്സിലാക്കാൻ െനവപ്പടയനള്ള
ജപായിന്റനകക വായിക്കനക:












1919പ്പല ഗവൺപ്പമന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്ട് ബ്പകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡയാർക്കി
അവതരിെിച്ചത്. ആക്റ്റ് മനജഖന സകപ്പക്കാണ്ട നടപടികളനപ്പട ബ്പവർത്തനവനും
പനജരാഗതിയനും അവജലാകനും പ്പെയ്യാൻ 10 വർഷത്തിന് ജേഷും ഒരന കമ്മീഷപ്പന
ദ നും പ്പെയ്യനന്ന.
നിയമിക്കനപ്പമന്നും നിയമും വാഗ്ാ
ഇന്ത്യൻ നങ്ങളനും ജനതാക്കളനും ഭരണകൂടത്തിന്പ്പറ ഡയാർക്കി രൂപത്തിലനള്ള
ക ണും ആബ്ഗഹിച്ചന.
പരിഷ്ര
യനപ്പകയിപ്പല കൺൈർജവറ്റീവ് പാർട്ടിയനപ്പട ജനതൃതവത്തിലനള്ള ഗവൺപ്പമന്റ്
വരാനിരിക്കനന് പ്പതരപ്പെടനെിൽ ജലരർ പാർട്ടിയനപ്പട സകകളിൽ പരാ യപ്പെടനപ്പമന്്
ഭയപ്പെട്ടന, അതിനാൽ 1928 ൽ ഒരന കമ്മീഷപ്പന നിയമിക്കനന്ത് ജവഗത്തിലാക്കി, 1919 പ്പല
നിയമും അനനൈരിച്ച് 1929 ൽ മാബ്തമാണ് ഇത് നൽജകണ്ടിയിരനന്ത്.
കമ്മീഷൻ പൂർണ്ണമായനും ബ്രിട്ടീഷ് അുംഗങ്ങപ്പള ഉകപ്പക്കാള്ളനന്തായിരനന്ന, അതിൽ ഒരന
ഇന്ത്യൻ അുംഗും ജപാലനും ഉകപ്പെട്ടിരനന്ില്ല. വിരലിപ്പലണ്ണാവനന് ബ്രിട്ടീഷനകാർക്ക്
തങ്ങളനപ്പട വിധ്ി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയിപ്പല്ലന്് പറെത് േരിയാപ്പണന്് പറെ
ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇത് അപമാനമായി കാണപ്പെട്ടന.
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ബ്ടീയ രുംഗപ്പത്ത എല്ലാ വിഭാഗങ്ങകക്കിടയിലനും ൈമവായത്തിലൂപ്പട
ക ിക്കാനനള്ള കഴിവില്ലായ്മയനപ്പട
പരിഷ്ാക രങ്ങളനപ്പട മൂർത്തമായ ഒരന പദ്ധതി ആവിഷ്ര
ജപരിൽ ഇന്ത്യൻ ജസ്റ്ററ്റ് പ്പൈബ്കട്ടറി, ജലാർഡ് രിർക്കൻപ്പഹഡ് ഇന്ത്യക്കാപ്പര േകാരിച്ചിരനന്ന.
കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കനന്തിന്പ്പറ ഉത്തരവാ്ിത്തും ജലാർഡ്
രിർക്കൻപ്പഹഡിനായിരനന്ന.
പ്പെമന്റ് ആറ്റ്ലി കമ്മീഷൻ അുംഗമായിരനന്ന. പിന്ീട് ഇന്ത്യൻ ൈവാതബ്ന്ത്യത്തിലനും 1947 പ്പല
വിഭ നത്തിലനും അജേഹും ബ്രിട്ടന്പ്പറ ബ്പധ്ാനമബ്ന്ത്ിയായി.
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ക ിച്ചത്?
എന്തുകകാണ്ടാണ് ഇന്തയക്കാർ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ബഹിഷ്ര
ഇന്തയൻ പ്പതികരണം:











കമ്മീഷനിൽ നിന്് ഒഴിവാക്കിയതിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ജരാഷാകനലരായിരനന്ന.
1927-ൽ മബ്്ാൈിൽ ജെർന് ജകാൺബ്ഗൈ് പാർട്ടി കമ്മീഷപ്പന രഹിഷ്കരിക്കാൻ
തീരനമാനിച്ചന.
ക ിച്ചന. മനഹമ്മ്് ഷാഫിയനപ്പട
എും എ ിന്യനപ്പട ജനതൃതവത്തിലനള്ള മനസ്ീും ലീഗനും രഹിഷ്ര
ജനതൃതവത്തിൽ ഒരന വിഭാഗും അുംഗങ്ങക ൈർക്കാരിപ്പന പിന്ത്നണച്ചന.
ഈ വിഷയത്തിൽ ൈർക്കാരിപ്പനാെും നിൽക്കാൻ ്ക്ഷിജണന്ത്യയിപ്പല സ്റ്റിൈ് പാർട്ടി
തീരനമാനിച്ചന.
1928 പ്പഫബ്രനവരിയിൽ കമ്മീഷൻ ഇറങ്ങിയജൊക രാ യത്തനടനീളും നകീയ
ബ്പതിജഷധ്ങ്ങളനും ഹർത്താലനകളനും കരിപ്പകാടി ബ്പകടനങ്ങളനും നടന്ന.
ആളനകക ‘സൈമൺ ജഗാ രാക്ക്’ എന് മനബ്്ാവാകയും മനഴക്കി.
ൈമരപ്പത്ത അടിച്ചമർത്താൻ ജപാലീൈ് ലാത്തിച്ചാർ ് നടത്തി. പണ്ഡിറ്റ് പ്പനഹ്
റനവിപ്പനജൊലനള്ള മനതിർന് ജനതാക്കപ്പള ജപാലനും പ്പവറനപ്പത വിട്ടില്ല.
പ ് റായിപ്പയ
ലാജഹാറിൽ സൈമൺ കമ്മീഷപ്പനതിരായ ബ്പകടനും നയിച്ച ലാലാ ലജ്ത
ബ്കൂരമായി ലാത്തി ൊർ ് പ്പെയ്തന. അന്നണ്ടായ പരിക്കനകക കാരണും ആ വർഷും
അവൈാനും അജേഹും മരിച്ചന.
ജരാുംപ്പര ബ്പൈിഡൻൈിയിപ്പല അധ്ഃസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങളനപ്പട വി്യാഭയാൈപ്പത്തക്കനറിച്ച്
ക റിജൊർട്ട്
രഹിഷ്ൃക ത ഹിതകാരിണി ൈഭപ്പയ ബ്പതിനിധ്ീകരിച്ച് ജഡാ.രി.ആർ.അുംജരദ്ർ
ൈമർെിച്ചിരനന്ന.

സൈമൺ കമ്മീഷന്കെ ആഘാതം








കമ്മീഷൻ റിജൊർട്ട് 1930-ൽ ബ്പൈിദ്ധീകരിച്ചന. ബ്പൈിദ്ധീകരണത്തിന് മനമ്പ്, ഇനി മനതൽ
ഇന്ത്യൻ അഭിബ്പായും പരിഗണിക്കനപ്പമന്നും ഭരണഘടനാ പരിഷ്ാക രങ്ങളനപ്പട ൈവാഭാവിക
ഫലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആധ്ിപതയ പ്വിയായിരിക്കനപ്പമന്നും ൈർക്കാർ ഉറെനനൽകി.
ഡയാർക്കി
നിർത്തലാക്കാനനും
ബ്പവിേയകളിൽ
ബ്പതിനിധ്ി
ഗവൺപ്പമന്റനകക
സ്ഥാപിക്കാനനും അത് േനപാർേ പ്പെയ്തന.
വർഗീയ ൈുംഘർഷങ്ങക അവൈാനിക്കനന്തനവപ്പര ബ്പജതയക വർഗീയ ജവാട്ടർമാപ്പര
നിലനിർത്താനനും േനപാർേ പ്പെയ്തന.
സൈമൺ കമ്മീഷൻ 1935 പ്പല ഗവൺപ്പമന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ിട ജലക്ക് നയിച്ചന, അത്
നിലവിപ്പല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയനപ്പട പല ഭാഗങ്ങകക്കനും അടിസ്ഥാനമായി ബ്പവർത്തിച്ചന.
ആ്യപ്പത്ത ബ്പവിേയാ തിരപ്പെടനെ് 1937 ൽ നടന്ന, മിക്കവാറനും എല്ലാ ബ്പവിേയകളിലനും
ജകാൺബ്ഗൈ് ൈർക്കാരനകക സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടന.
കമ്മിഷന്പ്പറ വരവ് ജനതാക്കപ്പളയനും രഹന നങ്ങപ്പളയനും ആജവേഭരിതരാക്കിപ്പക്കാണ്ട്
ഇന്ത്യൻ ൈവാതബ്ന്ത്യൈമരത്തിന് ഉജത്ത നും നൽകി.

