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भारतीय पररषद कायदा 1861 काय आहे? 
देशाच्या प्रशासनात भारतीयाांच्या सहकायााची आवश्यकता पूर्ा करण्यासाठी ब्रिब्रिश सांसदेने भारतीय पररषद कायदा 1861 

सादर केला. या कायद्याच्या आगमनाने, सरकारचे अब्रिकार पुनसंचब्रयत केले गेले आब्रर् व्हाईसरॉय कौन्सिलचे पोिाफोब्रलओ 

समाब्रवष्ट केले गेले. 

• 1861 च्या भारतीय पररषद कायद्यात अब्रिकाराांच्या ब्रवकें द्रीकरर्ाची सांकल्पना माांडण्यात आली. 

• भारतीय पररषदेचा कायदा 1861 हा युनायिेड ब्रकां गडमच्या सांसदेने लागू केला होता, ज्याने भारताच्या कायाकारी 

पररषदेचे पोिाफोब्रलओ प्रर्ालीवर चालर्ाऱ्या मांब्रिमांडळात रूपाांतर केले. 

• मांब्रिमांडळात सहा सामान्य सदस्ाांचा समावेश होता ज्याांनी कलकत्ता सरकारमिील गृह महसूल, कायदा, ब्रवत्त आब्रर् 

सावाजब्रनक बाांिकाम यासारख्या वेगवेगळ्या ब्रवभागाांची जबाबदारी घेतली होती. 

• सन 1833 च्या सनद कायद्यानुसार, ब्रििीश सांसदेने ब्रविानसभेचे अब्रिकार परत घेतले. 1861 च्या इांब्रडयन कौन्सिल 

ऍक्टच्या आगमनाने, सवा अब्रिकार पुनसंचब्रयत केले गेले. म्हरू्न, हा कायदा भारताच्या घिनात्मक प्रब्रतषे्ठसाठी एक 

आवश्यक महत्त्वाचा खूर् आहे. 

• 1861 च्या इांब्रडयन कौन्सिल कायद्याने भारतीयाांना कायदा बनब्रवण्याच्या प्रब्रियेत भाग घेण्याची परवानगी ब्रदली. या 

तरतुदीबाबत व्हाइसरॉयने बनारस आब्रर् पब्रतयाळा येथील सर ब्रदनकरराव महाराजाांना नामब्रनदेब्रशत केले. 

• 1861 च्या इांब्रडयन कौन्सिल कायद्यान्वये, आर्ीबार्ीच्या काळात ब्रविान पररषदेची सहमती न मागता अध्यादेश जारी 

करण्याचा अब्रिकार व्हाइसरॉयला प्रदान करण्यात आला होता. 

• या अध्यादेशाांचा कायाकाल फक्त 6 मब्रहन्याांचे ठरब्रवण्यात आले. 

भारतीय पररषद कायदा 1861 चा इततहास (History of Indian Council Act 1861) 

1857 च्या उठावाने ब्रिब्रिश साम्राज्याला हादरा ब्रदला. यामुळे त्ाांना प्रशासनात भारतीयाांची मदत घेरे् भाग पडले. 

• भारताच्या भूभागावर पूर्ा ब्रनयांिर् ठेवल्यानांतर, ब्रििीश सांसदेने प्रशासकीय आब्रर् ब्रविायी सांरचनाांमधे्य फेरबदल 

करण्याचा ब्रनर्ाय घेतला. म्हरू्न, 3 कायदे पाररत केले गेले: 1861, 1892 आब्रर् 1909. 

• भारतीय पररषद कायदा 1861 हा भारताच्या सांब्रविान आब्रर् इब्रतहासातील एक अब्रतशय महत्त्वाचा मानदांड आहे. 

भारतीय पररषद कायदा 1861 ची वैतिष्ट्ये (Features of Indian Council Act 1861) 

अब्रिक चाांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी भारतीय पररषद कायदा 1861 च्या तरतुदी पहा. 

• 1861 चा भारतीय पररषद कायदा महत्त्वपूर्ा होता. भारतीयाांना ब्रवब्रिमांडळ प्रब्रियेत सहभागी करून एक प्राब्रतब्रनब्रिक 

सांस्था ब्रनमाार् केली. 

• लॉडा कॅब्रनांगने आपल्या ब्रवस्ताररत पररषदेचा भाग म्हरू्न काही भारतीयाांना अशासकीय सदस् म्हरू्न नामब्रनदेब्रशत 

केले. पुढे, त्ाांनी तीन भारतीयाांना त्ाांच्या ब्रविानपररषदेवर नामब्रनदेब्रशत केले: बनारसचे राजा, पब्रियाला आब्रर् सर 

ब्रदनकर राव. 

• 1861 च्या इांब्रडयन कौन्सिल कायद्याने मुांबई आब्रर् मद्रास अध्यक्ाांच्या अब्रिकाराांचे ब्रवकें द्रीकरर् करण्याची प्रब्रिया 

सुरू केली. 

• 1861 च्या इांब्रडयन कौन्सिल कायद्यात बांगाल, उत्तर-पब्रिम प्राांत आब्रर् पांजाबमधे्य अनुिमे 1862, 1886 आब्रर् 1897 

मधे्य नवीन ब्रविान पररषद स्थापन करण्याच्या तरतुदी होत्ा. 

• व्हाईसरॉयला कौन्सिलच्या सोयीस्कर व्यावसाब्रयक व्यवहाराांसाठी ब्रनयम आब्रर् आदेश बनवण्याचा अब्रिकार देण्यात 

आला होता. 
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• लॉडा कॅब्रनांग याांनी सरकारमधे्य एक पोिाफोब्रलओ प्रर्ाली सुरू केली ब्रजथे पररषदेचे सदस् सरकारच्या एक ब्रकां वा 

अब्रिक ब्रवभागाांचे प्रभारी बनवले गेले. कौन्सिल आब्रर् ब्रवभागाांच्या वतीने कोर्ताही आदेश जारी करण्याचा अब्रिकार 

व्हाईसरॉयला होता. 

भारतीय पररषद कायदा 1861 ची कारणे (Reasons for the Indian Council Act 1861) 

1857 च्या स्वातांत्र्ययुद्धानांतर सांसदेतील ब्रिब्रिश अब्रिकाऱ्याांना त्ाांच्या सहभागाब्रशवाय भारतात सरकार स्थापन करण्यात 

अडचर् जार्वली. 

• 1833 च्या कायद्याने कायद्याचे कें द्रीकरर् केले; चार प्राांतात प्रते्की एकच प्रब्रतब्रनिी होता. सन 1833 च्या सनद 

कायद्याने कायद्याचे कें द्रीकरर् केले. तेव्हा कें द्र सरकारला सांपूर्ा देशासाठी कायदे करण्याचा अब्रिकार होता. 

• सन 1853 च्या सनद कायद्याने स्थापन केलेल्या ब्रविान पररषदेचे हे काम खूप हवे होते. कां पनीने स्वतः साठी सवा काये 

आब्रर् ब्रवशेषाब्रिकाराांचा दावा केला. 

• तसेच, अनेक वेळा, कां पनीने पूर्ा स्वायत्तता आब्रर् स्वतांि कायदेमांडळ असल्याप्रमारे् वागण्याचा प्रयत्न केला. या 

मानब्रसकतेतून ते अनेकदा इांग्लांडला माल पुरवण्याची साखळी तोडतात. 

• भारतातील कां पनीची ही बेलगाम हुकूमशाही थाांबवण्यासाठी ब्रिब्रिश सांसदेने इांग्लांडमिील अब्रिकाऱ्याांची बैठक 

बोलावली. भारत आब्रर् ब्रििनच्या सरकाराांशी सवासमावेशक चचाा केल्यानांतर, इांब्रडयन कौन्सिल कायदा मांजूर 

करण्यात आला आब्रर् कां पनी बांद करण्यात आली. 

भारतीय पररषद कायदा, 1861 चे गुण (Merits of the Indian Council Act, 1861) 

1861 चा इांब्रडयन कौन्सिल कायदा हा भारतीय सांब्रविानाच्या इब्रतहासातील एक मोठा बदल होता. 

• भारतीय कौन्सिलच्या कायद्याने गव्हनार जनरलच्या कौन्सिलची रचना कायाकारी आब्रर् ब्रविायी हेतूने बदलली. 

• भारतीयाांना त्ाांचा दृब्रष्टकोन माांडण्याची आब्रर् प्रशासकीय प्रब्रियेत सब्रियपरे् सहभागी होण्याची मुभा होती. 
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