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എന്താണ് 1773-ലെ ലെഗുലെറ്റിംഗ് ആക്്ററ്്? 
ബംഗാളിലെ ഈസ്്റ്റ ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുലെ ഭൂരിഭാഗവും നിയന്ത്ന്ത്ിക്കുന്നതിനായി ന്ത്ബിട്ടീഷ ്

പാർെലെന്റ ്1773-ലെ ലറഗുലെറ്ിംഗ് ആക്റ് ്പാസാക്കി. ഈ നിയെം പാസാക്കിയത ്ന്ത്ബിട്ടീഷ ്ഈസ്്റ്റ 

ഇന്ത്യാ ഗവൺലെന്റിന്ലറ ദുർഭരണലെ തുെർന്നാണ,് ഇത ്പാപ്പരെെിന്ലറ ഒരു സാഹചരയം 

അവതരിപ്പിക്കുകയും സർക്കാരിന് കമ്പനിയുലെ കാരയങ്ങളിൽ ഇെലപലെണ്ടി വരികയും ലചയ്തു.. 

ബാങ്ിംഗ് പിഒ, എസ്എസ്സി, സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷകൾ തുെങ്ങിയ െറ്് െത്സര 

പരീക്ഷകൾക്കും ഈ കുറിപ്പുകൾ ഉപലയാഗന്ത്പദൊകും. ഈ ലെഖനം 1773-ലെ ലറഗുലെറ്ിംഗ് 

ആക്ടിലന കുറിച്ച ് സംസാരിക്കുന്നു. താലെ നൽകിയിരിക്കുന്ന െിങ്ിൽ നിന്നും 

ഉലദയാഗാർത്ഥികൾക്്ക കുറിപ്പുകൾ PDF ഡൗൺലൊഡ ്ലചയ്യാവുന്നതാണ.് 

1773 ജൂണിൽ ന്ത്ബിട്ടീഷ ്പാർെലെന്റിൽ ലറഗുലെറ്ിംഗ് ആക്റ് ്പാസാക്കി. ഈസ്്റ്റ ഇന്ത്യാ 

കമ്പനിയുലെ ഇന്ത്യൻ സവെുക്കളുൊയി ബന്ധലപ്പട്ട ്അതിന്ലറ 

അധികാരങ്ങലള  നിർവചിക്കുന്ന ആദയലെ പാർെലെന്ററി അംഗീകാരവുൊയിരുന്നു ഇത്. 

നറയമിം പാസാക്കുന്നതറനുള്ള പശ്ചാത്തെിം/ക്റാരണങ്ങൾ 

 ഈസ്്റ്റ ഇന്ത്യാ കമ്പനി കെുെ സാമ്പെിക ന്ത്പതിസന്ധിയിൊയതിനാൽ 1772-ൽ ന്ത്ബിട്ടീഷ ്

ഗവൺലെന്റിൽ നിന്ന ്10 െക്ഷം പൗണ്്ട വായ്പ ആവശ്യലപ്പട്ടിരുന്നു. 

 അെിെതി, സവജനപക്ഷപാതം തുെങ്ങിയ ആലരാപണങ്ങൾ കമ്പനി 

ഉലദയാഗസ്ഥർലക്കതിലര വയാപകൊയിരുന്നു. 

 ബംഗാളിൽ ഭയാനകൊയ ക്ഷാെം ഉണ്ടായി, അവിലെ ഒരു വെിയ ജനസംഖയ നശ്ിച്ചു. 

 ലറാബർട്ട ്ക്ലൈവ ്ഏർലപ്പെുെിയ ഇരട്ട ഭരണരീതി സങ്ീർണ്ണവും നിരവധി പരാതികൾ 

ഉന്നയിക്കുന്നതുൊയിരുന്നു. ഈ സന്ത്മ്പദായെനുസരിച്ച,് കമ്പനിക്്ക ബംഗാളിൽ ദിവാനി 

അവകാശ്ങ്ങളും (ബക്സർ യുദ്ധെിന് ലശ്ഷം െഭിച്ച) നവാബിന് െുഗൾ ചന്ത്കവർെിയിൽ 

നിന്ന ്െഭിച്ച നിസാെെ ്അവകാശ്ങ്ങളും (ജുഡീഷയൽ, ലപാെീസിംഗ് അവകാശ്ങ്ങൾ) 

ഉണ്ടായിരുന്നു. വാസ്തവെിൽ, രണ്ട ്അധികാരങ്ങളും കമ്പനിയിൽ നിക്ഷിപ്തൊയിരുന്നു. 

കർഷകരും സാധാരണക്കാരും അവരുലെ പുലരാഗതി അവഗണിക്കുകയും കമ്പനി 

പരൊവധി വരുൊനം ലനെുന്നതിൽ ൊന്ത്തം ന്ത്ശ്ദ്ധാെുവായിരിക്കുകയും ലചയ്തു. 

 ബംഗാളിൽ നിയെെംഘനം വർദ്ധിച്ചു. 

 1769-ൽ ക്ലെസൂരിലെ ക്ലഹദരാെിലക്കതിലര കമ്പനിയുലെ പരാജയം. 

ലെഗുലെറ്റിംഗ ്ആക്ടറലെ വ്യവ്സ്ഥക്റൾ 

 ഈ നിയെം കമ്പനിലയ ഇന്ത്യയിൽ അതിന്ലറ ന്ത്പലദശ്ിക സവെുക്കൾ നിെനിർൊൻ 

അനുവദിലച്ചങ്ിെും കമ്പനിയുലെ ന്ത്പവർെനങ്ങളും നിയന്ത്ന്ത്ിക്കാൻ ന്ത്ശ്െിച്ചു. അത ്

പൂർണൊയി അധികാരം ഏലറ്െുെില്ല, അതിനാൽ ഇതിലന  'നിയന്ത്ന്ത്ണം' എന്്ന 

വിളിക്കുന്നു. 

 ല ാർട്ട ്വിെയം (കൽക്കട്ട) ന്ത്പസിഡൻസിയിൽ നാെ ്കൗൺസിെർൊർലക്കാപ്പം ഗവർണർ 

ജനറെിലന നിയെിക്കുന്നതിന് ഈ നിയെം വയവസ്ഥ ലചയ്തു. 

 ഇതനുസരിച്ച,് ല ാർട്ട ്വിെയം ന്ത്പസിഡൻസിയുലെ ഗവർണർ ജനറൊയി വാറൻ ലഹസ്റ്റിംഗ്

സിലന നിയെിച്ചു.. 

 െന്ത്ദാസിലെയും ലബാംലബയിലെയും കൗൺസിെുകളിലെ ഗവർണർൊലര ബംഗാളിന്ലറ 

നിയന്ത്ന്ത്ണെിൊക്കി, ന്ത്പലതയകിച്ച ്വിലദശ്നയെിന്ലറ കാരയങ്ങളിൽ. ഇലപ്പാൾ, 

ബംഗാളിന്ലറ അംഗീകാരെില്ലാലത അവർക്്ക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾലക്കതിലര യുദ്ധം 

ലചയ്യാൻ കെിയില്ല. 
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 കമ്പനി ഡയറക്ടർൊലര അഞ്ച ്വർഷലെക്്ക തിരലെെുെു, അവരിൽ നാെിലൊന്ന ്

എല്ലാ വർഷവും വിരെിലക്കണ്ടതായിരുന്നു. കൂൊലത, അവർക്്ക വീണ്ടും 

തിരലെെുക്കലപ്പൊൻ കെിെില്ല. 

 ന്ത്ബിട്ടീഷ ്അധികാരികൾക്്ക െുമ്പാലക ഇന്ത്യൻ അധികാരികളുൊയുള്ള റവനയൂ, സിവിൽ, 

ക്ലസനിക കാരയങ്ങളിൽ എല്ലാ കെിെപാെുകളും പരസയൊക്കാൻ കമ്പനി 

ഡയറക്ടർൊലരാെ ്നിർലേശ്ിച്ചു. 

 കൽക്കെയിൽ സർ ഏെിജാ ഇംലപ ആദയ ചീ ് ജസ്റ്റിസായി ഒരു സുന്ത്പീം ലകാെതി ഓ ് 

ജുഡീഷയറി സ്ഥാപിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ ്ജഡ്ജിൊർ വലരണ്ടിയിരുന്നത.് അതിന് 

ന്ത്ബിട്ടീഷ ്ന്ത്പജകളുലെ ലെൽ സിവിൽ, ന്ത്കിെിനൽ അധികാരപരിധി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

1773-ലെ ലെഗുലെറ്റിംഗ ്ആക്ടറലെ അപാക്റതക്റൾ 

1773-ലെ ലെഗുലെറ്റിംഗ് ആക്ടറനല്െ പ്പധാന ലപാരായ്മക്റൾ ചുവ്ലെ പ്പസ്താവ്റച്ചറരറക്കുന്നു: 

 ഗവർണർ ജനറെിന് വീലറ്ാ അധികാരെില്ലായിരുന്നു. 

 കമ്പനിക്്ക വരുൊനം നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയുലെ ആശ്ങ്കൾ അത ്പരിഹരിച്ചില്ല. 

 കമ്പനി ഉലദയാഗസ്ഥർക്കിെയിലെ അെിെതി അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. 

 സുന്ത്പീം ലകാെതിയുലെ അധികാരങ്ങൾ കൃതയൊയി നിർവചിക്കലപ്പട്ടിട്ടില്ല. 

 കൗൺസിെിൽ ഗവർണർ ജനറൽ അയച്ച റിലപ്പാർട്ടുകൾ പഠിക്കാൻ 

സംവിധാനെില്ലാെതിനാൽ കമ്പനിയുലെ ന്ത്പവർെനങ്ങളിൽ ആവശ്യലപ്പട്ട 

പാർെലെന്ററി നിയന്ത്ന്ത്ണം  െന്ത്പദെലല്ലന്ന ്ലതളിെു. 
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