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सनदी कायदा 1833 
• ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सनदेचे आणखी 20 वर्ाांसाठी नूतनीकरण करणारा 1833 चा सनदी कायदा डिडिश संसदेत 

संमत करण्यात आला. औद्योडिक क्ांतीमुळे गे्रि डििनमधे्य झालेल्या बदलांच्या पाश्र्वभूमीवरून हे घिले. ईस्ट इंडिया 

कंपनीचा सनदी कायदा, 1813 चे नूतनीकरण करण्यासाठी 1833 चा सनदी कायदा संमत करण्यात आला. 

औद्योडिक उद्योिाकिे पाहण्याचा सरकारचा दृडिकोन म्हणून लॅसेझ-फेअर ही संकल्पना स्वीकारली िेली. चहा आडण 

चीनबरोबरचा व्यापार विळता व्यापारावरील कंपनीची मके्तदारी लाइसेझ-फेअर आडण नेपोडलयन बोनापािटने 

स्वीकारलेल्या खंिीय पद्धतीमुळे संपुिात आली. आजच्या लेखात आपण Charter Act 1813 डवर्यी संपूणट माडहती 

बघणार आहोत.  

• 1833 सालच्या सनद कायद्यामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीची व्यावसाडयक संस्था म्हणून असलेली काये संपुिात आली; ती 

केवळ एक प्रशासकीय संस्था होती. या कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली होती की, भारतातील कंपनीचे प्रदेश 

‘in trust for His Majesty, His heirs, and successors' सरकारद्वारे शाडसत केले जाईल. 1833 च्या सनद 

कायद्याला भारत सरकार कायदा 1833 डकंवा Saint Helena Act 1833 असेही म्हणतात. 

• 1833 एमपीएससी नोि्सच्या सनद कायद्यावरील या लेखाच्या माध्यमातून डवद्यार्थ्ाांना आिामी राज्यसेवा परीके्षसाठी 

सवांकर् पद्धतीने डवर्याची तयारी करता येईल. 

सनदी कायदा 1833 काय आहे?  

• 1833 चा सनदी कायदा ही 1813 च्या सनद कायद्याची अद्ययावत आवृत्ती होती. या सनदेला फार महत्त्व होते, कारण 

ते संपूणट भारतावर डिडिशांच्या वचटस्वाचे द्योतक होते. या सनदेने बंिालच्या िव्हनटर जनरलला भारताच्या िव्हनटर 

जनरलमधे्य डनयुक्त करण्यास प्रोत्साहन डदले होते या वसु्तस्स्थतीवरून हे डदसून येते 

• सेंि हेलेना कायदा 1833, ज्याला सनदी कायदा 1833 या नावाने ओळखले जाते, तो डििनने भारताला जारी केला 

होता. या कायद्याला संत हेलेना कायदा 1833 असे म्हणण्याचे कारण असे की, संत हेलेना यांचे एक बेि होते, ते या 

कायद्याच्या अंमलबजावणीवर काढून घेण्यात आले. 

सनदी कायदा 1833 MPSC Notes 

कोणी मांिला ब्रिटीश संसद 

सन 1833 च्या सनदी कायद्याचा 

उदे्दश 

त्यामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीची व्यावसाडयक संस्था म्हणून काये संपुिात आली. 

या कायद्याने भारतातील कंपनीचे प्रदेश मुकुिाखाली ठेवण्याची तरतूद केली 

आहे. 

त्याला असे सुद्धा म्हणतात भारत सरकार कायदा 1833 डकंवा सेंि हेलेना कायदा 1833. 

सनदी कायदा 1833 िव्हनटर-जनरल लॉिट डवल्यम बेंडिक 

सनदी कायदा 1833 चे महत्त्व भारताच्या डिडिश वसाहतीला कायदेशीर मान्यता डदली. 

बंिालच्या िव्हनटर जनरलला भारताचे िव्हनटर जनरल बनवण्यात आले. 

नािरी सेवकांच्या डनविीसाठी खुल्या स्परे्धच्या प्रणालीचा पररचय. 

भारतीय कायदा आयोिाची स्थापना झाली. 

प्रभाडवत प्रदेश भारतातील डिडिशांच्या ताब्यातील प्रदेश 
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सनदी कायदा 1833: तरतूद आब्रि वैब्रिष्ट्ये 

सनदी कायदा 1833 ची महत्त्वाची तरतूद आडण वैडशष्ट्ये खाली देण्यात आलेली आहेत: 

• सनदी कायदा 1833 मुळे ईस्ट इंडिया कंपनीची व्यावसाडयक संस्था म्हणून डक्या संपुिात आली. EIC ही फक्त एक 

प्रशासकीय संस्था होती. कंपनीचे भारतातील प्रदेश सरकारच्या ‘महामडहम, त्यांचे वारस आडण उत्तराडर्धकारी यांच्या 

डवश् वासात आहेत’ अशी तरतूद त्यात आहे. 

• याने भारतातील डिडिश वसाहतीला कायदेशीर मान्यता डदली आडण इंग्रजांना भारतात मुक्तपणे स्थाडयक होण्याची 

परवानिी डदली. 

• बंिालच्या िव्हनटर-जनरलला भारताचा िव्हनटर-जनरल बनवले आडण त्याच्याकिे सवट नािरी आडण लष्करी 

अडर्धकार डनडहत केले. बॉमे्ब आडण मद्रासच्या िव्हनटरांनी त्यांचे डवर्धायी अडर्धकार िमावले. 

• लॉिट डवल्यम बेंडिक हे भारताचे पडहले िव्हनटर जनरल. 

• संपूणट डिडिश भारतावर िव्हनटर-जनरलला कायदेडवर्यक अडर्धकार होते. कंपनीच्या नािरी आडण लष्करी 

व्यवहारांशी संबंडर्धत बाबीदेखील िव्हनटर-जनरल इन कौस्िलद्वारे डनयंडित केल्या जात होत्या. 

• िव्हनटर-जनरल कौस्िलमधे्य चार सदस्य होते. चौर्थ्ा सदस्याला मयाटडदत अडर्धकार होते. डपि्स इंडिया ऍक्ट 1784 

ने सुरुवातीला ते कमी केले होते. 

• िव्हनटर-जनरल इन कौस्िलला डििीश, परदेशी डकंवा भारतीय मूळ डििीश भारतीय प्रदेशातील सवट लोक आडण 

डठकाणांशी संबंडर्धत कोणताही कायदा सुर्धारण्याचा, रद्द करण्याचा डकंवा बदलण्याचा अडर्धकार होता. 

• िव्हनटर-जनरल सरकारला Government of India आडण पररर्देला India Council असे संबोर्धले जाईल.  

• पूवीच्या सनदी कायद्यांतिटत बनवलेल्या कायद्यांना Regulations असे म्हणतात तर सनदी कायदा 1833 अंतिटत 

केलेल्या कायद्यांना Laws असे म्हणतात. 

• सनदी कायदा 1833 ने भारतातील नािरी सेवकांच्या डनविीसाठी खुल्या स्परे्धची प्रणाली सुरू केली. कायद्याने असे 

नमूद केले आहे की भारतीयांना कंपनीच्या अंतिटत कोणतेही स्थान, कायाटलय डकंवा नोकरी ठेवण्यास प्रडतबंडर्धत 

केले जाऊ नये. 

• लंिनच्या हेली बरी कॉलेजने भडवष्यातील नािरी सेवकांना प्रवेश देण्यासाठी कोिा तयार करावा, अशी डशफारस या 

कायद्याने केली आहे. 

• भारतीय कायदा आयोिाची स्थापना सवट भारतीय कायदे संडहताबद्ध करण्यासाठी करण्यात आली, लॉिट मॅकॉले 

त्याचे पडहले अध्यक्ष होते. 

• सनदी कायदा 1833 ने भारतातील डिश्चन संस्थांच्या स्थापनेचे डनयमन करण्यास मदत केली आडण डबशपची संख्या 

3 वर डशक्कामोतटब करण्यात आली. भारतातील डिश्चन संस्थांच्या स्थापनेचे डनयमन करण्याचाही प्रयत्न केला. 

• या कायद्याने भारतातील िुलामडिरी कमी करण्याची तरतूद केली. 1833 मधे्य डििनमर्धील डििीश संसदेने 

िुलामडिरी संपुिात आणली. 

सनदी कायदा 1833: दोष आब्रि कमतरता 

सनदी कायदा 1833 मर्धील काही दोर् खाली देण्यात आलेले आहेत: 

• सवट अडर्धकार मद्रास आडण मंुबईच्या िव्हनटर जनरलकिून डहसकावून बंिालच्या िव्हनटर जनरलला देण्यात आले. 

• अडत-कें द्रीकरणाचे हे ओझे अनेकदा सरकारला पररर्देत िाळत होते की ते सावटजडनक समस्या सोिवण्यासाठी 

वेळ काढू शकत नाहीत. 

• कौस्िलमर्धील सरकार संपूणट डिडिश भारताच्या भूभािासाठी केवळ जबाबदार होते, म्हणून बहुतेक वेळा, त्यांना 

स्थाडनक सरकारांच्या िरजा व्यवस्थाडपत करणे शक्य नव्हते कारण त्यांच्या बाजूने कोणतेही प्रडतडनर्धी नव्हते. 
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• या िैरव्यवस्थापनामुळे अध्यक्षीयांमर्धील दरी डनमाटण होते आडण सवोच्च पररर्देने केलेल्या कायद्यांच्या बाबतीत ते 

डनदटयी बनू लािले. 

• सवोच्च नेते - बंिालचे िव्हनटर जनरल नेत्यांच्या कमतरतेमुळे दूरवरच्या प्रदेशांवर प्रभावी प्रशासनाचा वापर करू 

शकले नाहीत. 

• माि, सवट अडर्धकार एका हाताला देण्याच्या या कृतीमुळे डनरंकुशतेची शक्यता वाढली. 

सनदी कायदा 1833 MPSC परीके्षत ब्रवचारले जािारे प्रश्न 

Que: सनदी कायदा, 1833 च्या संदभाटत, खालीलपैकी कोणते डवर्धान बरोबर नाही? 

A. बंिालचा िव्हनटर-जनरल संपूणट भारताचा िव्हनटर-जनरल झाला. 

B. कायदेशीर सल्लामसलत करण्यासाठी िव्हनटर जनरलच्या कौस्िलमधे्य 'कायदा सदस्य' म्हणून चौर्थ्ा सदस्याचा 

समावेश करण्यात आला. 

C. कौस्िल िव्हनटर-जनरल यांना संपूणट भारतासाठी कायदे करण्याचा अडर्धकार देण्यात आला होता. 

D. कंपनीचे अडर्धकार पुन्हा 10 वर्ाांसाठी वाढवण्यात आले. 

Answer ||| D 
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