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सनदी (चार्टर) कायदा 1853  
सनदी (चार्टर) कायदा 1853 च्या ठळक बाबी सहज, जलद ररविजनसाठी खाली वदल्या आहेत:  

चार्टर कायदा 1853 [भारताचा आधुनिक इनतहास MPSC िोर््स] 

याांनी परिचय करून दिला दिदिश सांसि 

चािटि कायिा 1853 चा उदे्दश • दिधानपरिषि आदि कायटकािी परिषि याांच्यातील फिक. 

• गव्हनटि-जनिल बांगालच्या प्रशासकीय कतटव्ाांपासून मुक्त झाले आदि त्याऐिजी 

त्याांनी भाित सिकािसाठी काम केले. 

सनदी (चार्टर) कायिा 1853 

गव्हनटि-जनिल 

लॉर्ट र्लहौसी 

सनदी (चार्टर) कायिा 1853 चे 

महत्त्व 

सन 1853 चा सनदी (चार्टर) कायिा भाितातील सांसिीय व्िस्थेची सुरूिात आहे. 

प्रभादित प्रिेश भाितातील दिदिशाांच्या ताब्यातील प्रिेश 

चार्टर कायदा 1853 ची िैविष्ट्ये (Features) 

सनदी कायदा 1853 ची महत्त्वाची िैविष्ट्ये खाली देण्यात आलेली आहेत: 

• गव्हनटर-जनरल कौन्सिलची विविमंडळ आवि कायटकारी काये प्रथमच िेगळी करण्यात आली. त्यात वििानपररषद 

म्हिून ओळखल्या जािार् या पररषदेत (एकूि 12) 6 निीन सदस्य जोडण्याची तरतूद आहे.  

12 सदस्य होते: 

a. 1 गव्हनटर जनरल, 

b. 1 सेनापती, 

c. गव्हनटर-जनरल कौन्सिलचे 4 सदस्य, 

d. 1 कलकत्ता येथील सिोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायािीि, 

e. कलकत्ता येथील सिोच्च न्यायालयाचे 1 वनयवमत न्यायािीि आवि 

f. बंगाल, बॉमे्ब, मद्रास आवि उत्तर-पन्सचचम प्रांतातील स्थावनक सरकारांद्वारे वनयुक्त केलेल्या वकमान 10 िषाांच्या 

कायटकाळासह कंपनीच्या नोकरांमिून 4 प्रवतवनिी सदस्य काढण्यात आले. 

• सनदी (चार्टर) कायदा 1853 द्वारे, बंगाल, बॉमे्ब, मद्रास आवि उत्तर-पन्सचचम प्रांतातील स्थावनक स्वराज्य संस्थांमिून 

चार सदस्यांच्या रूपात वििान पररषदेत स्थावनक प्रवतवनवित्व सुरू करण्यात आले. 

• सनदी (चार्टर) कायदा 1853 ने स्वतंत्र गव्हनटर-जनरल वििान पररषद स्थापन केली जी भारतीय (मध्य) वििान पररषद 

म्हिून ओळखली जात असे. पररषदेची ही विविमंडळ िाखा एक लघु संसद म्हिून कायटरत होती. 

• गव्हनटर-जनरल बंगालच्या प्रिासकीय कतटव्ांपासून मुक्त झाले आवि त्याऐिजी त्यांनी भारत सरकारसाठी काम 

केले. 

• गव्हनटर-जनरल पररषदेसाठी उपराष्ट्र पतीची वनयुक्ती करू िकतात आवि सिट वििायी कृतीसंाठी त्यांची संमती 

आिचयक असेल. 

• सनदी (चार्टर) कायदा 1853 ने मागील चार्टर कायद्ांप्रमािे कंपनीचा वनयम अवनन्सचचत काळासाठी िाढिला. 

• चार्टर कायदा 1853 ने आिुवनक संसदीय सरकारचा पाया म्हिून काम केले. 

• कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सदस्यांची संख्या 24 िरून 18 पयांत कमी करण्यात आली होती ज्यापैकी 6 क्राउनद्वारे 

नामांवकत केले जािार होते. संचालक न्यायालयाला निीन अध्यक्षपदाची स्थापना करण्याचा अविकार देण्यात आला. 
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• चार्टर कायदा 1853 ने भारतीयांसाठी नागरी सेिक वनिड आवि भरतीसाठी खुली स्पिाट प्रिाली स्थापन केली. 1854 

मधे्य, मॅकॉले सवमती (भारतीय नागरी सेिा सवमती) स्थापन करण्यात आली. 

चार्टर कायदा 1853 MPSC प्रश्न 

प्रश् न- विर्ीि संसदेने कोित्या चार्टर कायद्ान्वये भारतीय नागरी सेिा भारतीयांसाठी खुल्या केल्या होत्या: 

अ) सनदी (चार्टर) कायदा 1833 

ब) सनदी (चार्टर) कायदा 1853 

क) भारत सरकार कायदा, 1858 

ड) 1861 चा भारतीय पररषद कायदा 

उत्तर- पयाटय ब 
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