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Historical Evolution of the Constitution/ संविधानाची ऐतिहाससक उत्क्ािंी 
ब्रिटीश प्रशासनाला दोन टप्प््ांि विभागले जाऊ शकि,े म्हणज े

1. कंपनी प्रशासन (1773-1857) 

2. ्ाउन प्रशासन (1858-1947) 

खाली काही महत्किाच ेअधधतन्म, तन्म आणण घडामोडी आहेि ज््ामळेु अखेरीस सध््ाच््ा भारिी् राजिटीचा 
विकास झाला असे म्हणिा ्ेईल.  
 

कंपनी प्रशासन (1773-1857) 

1773 चा तन्मन का्दा (रेग््लेुटटगं अ ॅक्ट) 

• 'गव्हननर' हे पद आिा 'गव्हननर-जनरल' असे करण््ाि आले आणण बगंाल चा पटहला गव्हननर-जनरल म्हणून 
िॉरेन हेस्टंग्स ला नेमण््ाि आले. त्क्ाला मदि म्हणनू चार सद््ांच््ा का्नकारी पररषदेची ्थापना 
करण््ाि आली. 

• कलकत्ता ्थेे सिोच्च न््ा्ाल्ाची ्थापना करण््ाि आली. त्क्ाि  एक मखु्् न््ा्ाधीश आणण इिर िीन 
न््ा्ाधीशांनी असिील.पटहले सरन््ा्ाधीश एसलजा इम्पे हे होि.े 

वपट्स इंडड्ा अ ॅक्ट - 1784 

• भारिािील राजकी् घडामोडींचे व््ि्थापन करण््ासाठी 'बॉडन ऑफ कंट्रोल' ही दसुरी सं् था ि्ार केली. 
सचंालकांनी व््ािसात्क व््िहारांचे व््ि्थापन केले. 

• अशाप्रकारे, कंपन््ांच््ा मालमते्तला पटहल्ादंा 'भारिािील ब्रिटटश मालमत्ता' असे सबंोधले गेले आणण िाणणज्् 
शाखेचे अध््क्ष सचंालक न््ा्ाल् आणण राजकी् मडंळाचे अध््क्ष तन्तं्रण मडंळ होि.े 

• ित्ककालीन ब्रिटटश पिंप्रधान विल्म वपट ्ांनी हा का्दा आणला होिा. 
• ्ा का्द््ाि दहेुरी शासन व््ि्था ि्ार केली गेली होिी.  

सनदी अधधतन्म - 1813 

• ब्रिटटश ई्ट इंडड्ा कंपनीच््ा व््ापारी हक्कांची मक्िदेारी सपंषु्टाि आणली. फक्ि चहा आणण चीन सोबि 
व््ापार करण््ाची मक्िदेारी चाल ूराहील आणण इिर कंपन््ांना भारिाबरोबरच््ा व््ापार का्ानि सहभागी 
होण््ाची परिानगी टदली. 

• सशक्षण साठी एक लाख रुप्े खचन करणार  
सनदी का्दा - 1833 

• बगंालच््ा गव्हननर जनरलच््ा जागी 'गव्हननर जनरल ऑफ इंडड्ा' हे पद तनमानण केले. मद्रास आणण बॉम्बचेी 
पे्रससडने्सी त्क्ांच््ा सबंधंधि िधैातनक अधधकारांसह काढून घेण््ाि आली आणण त्क्ानंा कलकत्त््ाच््ा 
प्रेससडने्सीच््ा अधीन्थ करण््ाि आले. विल्म बेंटटक हे भारिाचे पटहले गव्हननर जनरल होि.े 

• ्ा का्द््ाने कंपनीच ेव््ािसात्क उप्म पणूनपणे सपंले. कंपनी अस्ित्किाि राहील पण िी पणूनपणे 
प्रशासकी् आणण राजकी् सघंटना बनली. 

सनद का्दा - 1853 

• ्िितं्र गव्हननर जनरलची विधान पररषद ्थापन केली. 
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• भारिी् नागररकांसाठी नागरी सेिांमध््े ्पधेची ओळख आणण खुली व््ि्था. ्ा कारणासाठी मॅकॉले 
ससमिीची ्थापना (1854) करण््ाि आली. सत्क्ेंद्रनाथ टागोर 1863 मध््े त्क्ा सेिेला पात्र ठरणारे पटहले 
भारिी् बनले. 

• टीप - भारिािील नागरी सिेांचे जनक - लॉडन चालसन कॉननिासलस कारण त्क्ांनी भारिािील नागरी सेिाचंे 
आधतुनकीकरण करण््ाच््ा प्र्त्कनांमळेु. 

्ाउन प्रशासन 

• 1858 चा भारि सरकार का्दा 
• भारिाच््ा चांगल्ा सरकारसाठी का्दा म्हणूनही ओळखले जाि.े 
• ब्रिटटश ई्ट इंडड्ा कंपनी रद्द केली आणण मोगल प्रशासनालाही रद्द केले. 
• गव्हननर जनरलचे पद रद्द केले आणण एक निीन पद व्हा्सरा् ि्ार केले. लॉडन कॅ तनगं भारिाचे पटहले 

व्हाईसरॉ् झाले. 
• एक निीन का्ानल् देखील ि्ार केले-भारिाचे राज्् सधचि आणण त्क्ाला मदि करण््ासाठी 15 सद््ी् 

पररषद. ि ेब्रिटटश ससंदेचे सद्् होि.े 
भारिी् कौसन्सल का्दा 1861 

• व्हाईसरॉ्च््ा का्नकारी पररषदेचा वि्िार केला. त्क्ाच््ासाठी काही भारिी्ांना अशासकी् सद्् म्हणून 
नामांककि करण््ाची िरिदू केली. लॉडन कॅ तनगंने बनारसचा राजा, पटट्ालाचे महाराजा आणण सर टदनकर राि 
्ानंा नामांककि केले. 

• बगंाल (1862), उत्तर पसचचम सीमा प्रांि (1866) आणण पजंाब (1897) साठी निीन विधान पररषदांची ्थापना 
करण््ाि आली. 

भारिी् कौसन्सल का्दा 1892 

• बजेटिर चचान करण््ाचे अधधकार ित्ककालीन भारिािील विधान पररषदेला देण््ाि आले होि.े 
• (कौसन्सलचा वि्िार केला आणण काही सद््ांना कें द्री् िसेच प्रांिी् विधान पररषद दोन्हीसाठी नामाकंकि 

केले जाऊ शकि.े 
 

भारिी् कौसन्सल का्दा 1909 

• ्ाला मॉले-समटंो सधुारणा असेही म्हणिाि. 
• कें द्री् विधान पररषदेि सद््ांची सखं््ा 16 िरून 60 करण््ाि आली. 
• सत्क्ेंद्र प्रसाद ससन्हा व्हाईसरॉ्च््ा का्नकारी पररषदेि का्दा सद्् म्हणून नामांककि झालेले पटहले 

भारिी् बनले. 
• जािी् मिदारांची ओळख झाली. मसु्लमांना त्क्ांचे प्रतितनधी तनिडण््ासाठी ्िितं्र प्रतितनधधत्कि देण््ाि आले. 

म्हणूनच, समटंोला 'सांप्रदात्क मिदाराचंे जनक' असेही सबंोधले जाि.े 
 

भारि सरकार का्दा 1919 

• ्ाला मोंटेग््-ूचमे्सफोडन सधुारणा असेही म्हटले जाि ेआणण ि े1921 मध््े अमंलाि आले. 
• कें द्री् आणण प्रांिी् विष् ककंिा ्ाद््ा सादर केल्ा गेल्ा जेथे ि ेत्क्ांच््ा सबंधंधि ्ाद््ांमध््े का्दे बनि ू

शकिील. प्रांिी् विष् पढेु ह्िांिररि आणण आरक्षक्षि मध््े विभागले गेले. अशाप्रकारे, ्ा का्द््ाने 
राजशाहीची ओळख करून टदली. 

• द्विदलीिाद आणण थटे तनिडणुका सादर केल्ा. 
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भारि सरकार अधधतन्म 1935 

• ्तुनट्स म्हणून प्रांि आणण रर्ासि असलेल्ा अणखल भारिी् महासघंाच््ा ्थापनेसाठी प्रदान केले. रर्ासि 
त्क्ाि सामील झाली नाही म्हणून फेडरेशन कधीही अस्ित्किाि आले नाही. 

• प्रांिांमध््े राजशाही रद्द केली आणण त्क्ाच््ा जागी 'प्रािंी् ्िा्त्तिा' सरुू केली. पण मध््भागी, त्क्ाने 
हुकूमशाही सरुू केली. िथावप, ि ेकधीही अस्ित्किाि आले नाही. 

• प्रांिांमध््े द्विसद््िादाची ओळख करून टदली िसेच तनराश िगाांना ्िितं्र मिदारांचा वि्िार केला. 
• कें द्राि RBI आणण फेडरल कोटन ्थापन केले. 

भारिी् ्िाितं्र्् का्दा 1947 

• विभाजन ्ोजना ककंिा माउंटबॅटन ्ोजना (3 जून 1947) देशाचे विभाजन आणण राष्ट्राला ्िाितं्र्् देण््ासाठी 
अटलीच््ा घोषणेची (20 फेििुारी 1947) अमंलबजािणी करणे होि.े 

• भारि आणण पाकक्िानचे दोन ्िितं्र अधधराज्् तनमानण केल,े ब्रिटीश राजिटीचा अिं केला आणण दोन ्िितं्र 
राष्ट्रांच््ा घटक समेंलनांना त्क्ांच््ा सबंधंधि सवंिधान ि्ार करण््ासाठी अधधकृि केले. 

• भारिी् ्िाितं्र्् विधे्काला 18 जुल ै1947 रोजी ब्रिटीश राजशाही ची मान््िा समळाली. 
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