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1893 चा चार्टर कायदा 

• ईस्ट इंडिया कंपनी कायदा 1813, ज्याला चार्टर ऍक्ट 1813 म्हणूनही ओळखले जाते, हा युनायरे्ि डकंगिमच्या 

संसदेचा एक कायदा होता ज्याने डिर्ीश ईस्ट इंडिया कंपनीला जारी केलेल्या चार्टरचे नूतनीकरण केले आडण कंपनीचे 

भारतातील शासन चालू ठेवले.  

• तथाडप, चहा आडण अफूचा व्यापार आडण चीनबरोबरचा व्यापार वगळता कंपनीची व्यावसाडयक मके्तदारी संपुष्टात 

आली, हे भारतातील डिडर्श सते्तच्या वाढीचे प्रडतडबंडबत करते. 

पार्श्वभूमी 

• सनद कायदा 1893 डकंवा ईस्ट इंडिया कंपनी कायदा 1893 हा डिडर्श पालटमेंर्ने डिडर्श ईस्ट इंडिया कंपनीच्या 

सनदेचे नूतनीकरण करण्यासाठी आडण पुढील 20 वरे्ष भारतात तोच शासन चालू ठेवण्यासाठी मंजूर केला. 

• ततू्पवी, सन 1793 च्या चार्टर कायद्याने भारतात 20 वर्षाांसाठी डिर्ीश ईआयसी मके्तदारी वाढवली जी 1813 मधे्य 

संपत होती. 

• फ्रान्सच्या नेपोलियन बोनापार्वचे महाद्वीपीय धोरण: युरोपीय खंिातील डिडर्श व्यापार यांचे पयाटय कमी झाले. 

यामुळे डिर्ीश व्यापारयांनी भारतातील EIC ची मके्तदारी संपुष्टात आणण्यासाठी आडण इतर डिर्ीश व्यापार यांसाठी 

भारतीय बाजारपेठ खुली करण्यासाठी मागणी वाढवली.युरोपमधील महाद्वीपीय व्यवस्थेने फ्रान्सशी संलग्न असलेल्या 

डकंवा त्यावर अवलंबून असलेल्या युरोपीय देशांमधे्य डिडर्श वसंू्ची आयात करण्यास मनाई केली. 

• अॅडम स्मिथच्या मुक्त व्यापार धोरणाच्या लिद्ाांताची वाढती िोकलियता: या धोरणाच्या समथटकांचा असा डवश्वास 

होता की भारतासोबतच्या व्यापारातील EIC ची मके्तदारी संपुष्टात आणल्याने डिर्ीश वाडणज्य आडण उद्योगाची वाढ 

होईल. 

• लिर्ीश EIC कडून लवरोध: भारतातील कंपनीची राजकीय आडण आडथटक काये वेगळी करता येणार नाहीत या 

कारणावरुन. 

िन 1813 च्या िनद कायद्याच्या िमुख तरतुदी 

• सन 1813 च्या चार्टर कायद्याने भारतातील डिडर्श मालमते्तवर डिर्ीश सावटभौमत्व पुन्हा स्थाडपत केले. 

• चहा, अफू आलण चीनबरोबरचा व्यापार वगळता EIC ची व्यापार मके्तदारी िांपिी: अशा प्रकारे, चहा सोिून 

इतर सवट वसंू्साठी भारताबरोबरचा व्यापार सवट डिडर्श लोकांसाठी खुला करण्यात आला. हे 1833 पयांत डर्कले 

जेव्हा पुढच्या चार्टरने कंपनीचे व्यापाररक काये रद्द केली. 

• लिश्चन लमशनऱयाांना परवानगी: सन 1813 च्या चार्टर कायद्याने नैडतक आडण धाडमटक सुधारणांना प्रोत्साहन 

देण्यासाठी भारतात जाण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीनंा परवानगी डदली. कायद्यातील तरतुदीनुंसार डिडर्श 

भारतासाठी डबशपची नेमणूक करण्यात डमशनरी यशस्वी झाले होते, ज्याचे मुख्यालय कलकत्ता येथे होते. 

• सन 1813 च्या चार्टर कायद्याने कंपनीचे प्रादेडशक महसूल आडण व्यावसाडयक नफा डनयंडित केला. कंपनीला डतची 

प्रादेडशक आडण व्यावसाडयक खाती वेगळी ठेवण्यास सांगण्यात आले. 

• कंपनीचा लाभांश 10.5% डनडित करण्यात आला. 

• लशक्षणातीि गुांतवणुकीची तरतूद: चार्टर कायद्याने त्यांच्या अंतगटत असलेल्या भारतीयांच्या डशक्षणात कंपनीने 1 

लाख रुपये वेगळे ठेवून मोठी भूडमका घेण्याची तरतूद केली. 

लनष्कर्व 

• 1813 च्या चार्टर अॅक्टद्वारे बोिट ऑफ कंर्र ोलचे डदशाडनदेश आडण पयटवेक्षण अडधकार तयार आडण डवस्ाररत केले 

गेले. 
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• 1893 च्या सनद कायद्यातील सवाटत महत्त्वाच्या तरतुदीपैंकी एक म्हणजे साडहत्याचे पुनरुज्जीवन आडण सुधारणा आडण 

भारतातील डवद्वान रडहवाशांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, तसेच वैज्ञाडनक ज्ञानाचा पररचय आडण प्रचार यासाठी दरवर्षी 

एक लाख रुपयांची तरतूद.  

• राज्य डशक्षण जबाबदारीच्या कल्पनेला मान्यता देण्याच्या डदशेने हे पडहले पाऊल होते. हा वाक्प्रचार, डनिः संशयपणे, 

भारताच्या संबंधात डिडर्श सरकारने केलेल्या सवाटत लक्षणीय हालचालीपैंकी एक होता. 
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