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नियामक कायदा 1773 
जून 1773 मधे्य ब्रिब्रिश पार्लमेंिमधे्य ब्रनयमन कायदा संमत करण्यात आर्ा. ईस्ट इंब्रिया कंपनीच्या भारतीय संपत्तीच्या 

संदभालत त्याचे अब्रिकार आब्रि अब्रिकार ब्रनब्रित करिारे हे पब्रहरे् संसदीय मान्यता आब्रि अब्रिकृतता होती. 

कायदा पास करण्याची पार्श्वभूमी/ कारणे 

• ईस्ट इंब्रिया कंपनी गंभीर आब्रथलक संकिात होती आब्रि त्यांनी 1772 मधे्य ब्रिब्रिश सरकारकिून 1 दशर्क्ष प िं कजल 

माब्रगतरे् होते. 

• कंपनीच्या अब्रिकार यांवर भ्रष्टाचार आब्रि घरािेशाहीचे आरोप सरालसपिे होत होते. 

• बंगार्मधे्य भयंकर दुष्काळ पिर्ा होता, ज्यामधे्य र्ोकसंखे्यचा मोठ्या प्रमािावर मृतू्य झार्ा होता. 

• रॉबिल क्लाइव्हने स्थापन केरे्रे् दुहेरी स्वरूपाचे प्रशासन गंुतागंुतीचे होते आब्रि अनेक तक्रारी काढत होते. या 

प्रिार्ीनुसार, कंपनीकिे बंगार्मिीर् ब्रदवािी अब्रिकार (बक्सरच्या र्ढाईनंतर ब्रमळारे्रे्) होते आब्रि नवाबाकिे 

मुघर् सम्रािाकिून सुरब्रक्षत केरे्रे् ब्रनजामत अब्रिकार (न्याब्रयक आब्रि पोर्ीस अब्रिकार) होते. प्रत्यक्षात, दोन्ही 

अब्रिकार कंपनीकिे ब्रनब्रहत होते. शेतकरी आब्रि सामान्य जनतेर्ा त्रास सहन करावा र्ागर्ा कारि त्यांच्या 

सुिारिेकिे दुर्लक्ष केरे् गेरे् आब्रि कंपनीर्ा केवळ महसूर् वाढवण्याची ब्रचंता होती. 

• बंगार्मधे्य अराजकता वाढर्ी. 

• 1769 मधे्य मै्हसूरच्या हैदर अर्ीब्रवरुद्ध कंपनीचा पराभव. 

नियामक कायद्याच्या तरतुदी 

• या कायद्याने कंपनीर्ा भारतातीर् ब्रतची प्रादेब्रशक मार्मत्ता राखून ठेवण्याची परवानगी ब्रदर्ी परंतु कंपनीच्या 

ब्रक्रयाकर्ाप आब्रि कामकाजाचे ब्रनयमन करण्याचा प्रयत्न केर्ा. त्याने पूिलपिे सत्ता ताब्यात घेतर्ी नाही, म्हिून 

'ब्रनयमन' म्हिरे् जाते. 

• फोिल ब्रवल्यम (कर्कत्ता) च्या पे्रसीिेंसीमधे्य गव्हनलर-जनरर् आब्रि संयुक्तपिे गव्हनलर-जनरर् इन क न्सिर् म्हिून 

ओळखल्या जािार या चार क न्सिर्सलसह गव्हनलर-जनरर्ची ब्रनयुक्ती करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. 

• त्यानुसार वॉरन हेन्ससं्टग्जची फोिल ब्रवल्यमच्या अध्यक्षपदावर गव्हनलर-जनरर् म्हिून ब्रनयुक्ती करण्यात आर्ी. 

• मद्रास आब्रि बॉमे्ब येथीर् क न्सिर्मिीर् गव्हनलर बंगार्च्या ब्रनयंत्रिाखार्ी आिरे् गेरे्, ब्रवशेषतः  परराष्टर  िोरिाच्या 

बाबतीत. आता ते बंगार्च्या मान्यतेब्रशवाय भारतीय राज्यांब्रवरुद्ध युद्ध करू शकत नव्हते. 

• कंपनी संचार्कांची ब्रनवि पाच वषाांच्या कार्ाविीसाठी होते आब्रि त्यापैकी एक चतुथाांश दरवषी ब्रनवृत्त होिार होते. 

तसेच, ते पुन्हा ब्रनविून येऊ शकरे् नाहीत. 

• कंपनीच्या संचार्कांना महसूर्, नागरी आब्रि र्ष्करी प्रकरिांवरीर् सवल पत्रव्यवहार ब्रििीश अब्रिकारयांसमोर 

सावलजब्रनक करण्याचे ब्रनदेश देण्यात आरे् होते. 

• पब्रहरे् सरन्यायािीश म्हिून सर एब्रर्जा इमे्प यांच्यासमवेत कर्कत्ता येथे सवोच्च न्यायार्याची स्थापना करण्यात 

आर्ी. न्यायािीश इंगं्लिहून येिार होते. त्यात ब्रिब्रिश प्रजेवर ब्रदवािी आब्रि फ जदारी अब्रिकार के्षत्र होते, भारतीय 

र्ोकांवर नाही. 

रेगु्यलेन िंग ऍक्ट 1773 चे दोष 

1773 च्या ब्रनयामक कायद्यातीर् प्रमुख तोिे खार्ी नमूद केरे् आहेत: 

• गव्हनलर जनरर्र्ा वे्हिोचा अब्रिकार नव्हता. 

• कंपनीर्ा महसूर् देिार या भारतीय र्ोकसंखे्यच्या ब्रचंतेकिे र्क्ष ब्रदरे् नाही. 

• त्यामुळे कंपनीतीर् अब्रिकारयांमिीर् भ्रष्टाचार थांबर्ा नाही. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• सवोच्च न्यायार्याचे अब्रिकार नीि पररभाब्रषत नव्हते. 

• गव्हनलर-जनरर् इन क न्सिर्ने पाठवरे्ल्या अहवार्ांचा अभ्यास करण्याची कोितीही यंत्रिा नसल्याने कंपनीच्या 

कामकाजात संसदीय ब्रनयंत्रिाची मागिी करण्यात आर्ी होती. 
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