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 सांशोधन विषयाचा उददेश :- 

प्रसु्तत सोंश धन विषयाचा उददेश पुढीलप्रमाणे नमूद करता येईल 

1. विकास ही वनरोंतर चालणारी प्रविया आहे हे वसध्द करणे. 

2. आधुवनक ल कशाहीचे धडे विविश काळात वमळाले याचा श ध घेणे. 

3. ऐवतहावसक िारस्याचा प्रभाि राज्यघिना वनवमितीिर ह त , हे वसध्द करणे. 

4. भारतातील सोंसदीय शासन प्रणालीचा ऐवतहावसक पृष्ठभूमीचा उलगडा करणे. 

 

 संशोधन विषयाचे गृवितकृत्य :- 

प्रसु्तत सोंश धन विषयाला वदशा देण्यासाठी पुढील गृवहतकृत्याचा स्विकार करण्यात आला. 

1. विविशाोंनी भारतात कें द्रीकृत पध्दतीने शासन केले. 

2. जनप्रब धनामुळे प्रवतवनध्यात्मक शासनप्रणालीचा उगम झाला. 

3. 1858 नोंतरच्या कालखोंडात विविशाच्या शासन करण्याच्या पध्दतीत बदल झाला नाही. 

4. भारताच्या राज्यघिनेिर विविश कारकीदीचा क णताही प्रभाि पडला नाही. 

सारांश :  प्लासी ि बक्सारमधील ईस्ट इोंवडया कों पनीच्या विजयाने विविशाोंची राजकीय सत्ता भारतात भक्कम पायािर र िली 

गेली. ईस्ट इोंवडया कों पनीतील अवधकारी आणी कमिचारी हे प्रामुख्याने िावणज्य के्षत्राशी सोंबोंवधत ह ते प्रशासनाचा त्याोंना 

अनुभि नव्हता त्यामुळे प्राप्त झालेल्या सोंधीचा फायदा घेत मोहम्मद घोरी ि मोहम्मद गझनीच्या लुटीपेक्षा शेकडो पटी ांनी 

लुि ईस्ट इोंवडया कों पनीने केले. इांग्लडला लोकशाहीची जननी गणल्या जाते. त्यामुळे ईस्ट इोंवडया कों पनीच्या भारतातील 

अमानुष कारभाराची वनोंदा भारताप्रमाणे इोंग्लडमधे्यही ह िू लागली. ताोंवत्रक साधनाच्या अभािामुळे विविश पालिमेन्टचा कों पनी 

सरकारिर िचक फारसा नव्हता. अचानक केलेल्या कजािच्या मागणीमुळे कों पनी सरकार विवटश पाललमेन्टच्या तािडीत 

सापडली. त्यातून 1773 च्या रेगु्यलेविोंग अॅक्ट चा जन्म झाला. याला भारतातील पवहली वलखित लघु राज्यघटना असे 

म्हणने अवतशय क्तीपूणि ठरणार नाही.  

 येणा-या प्रते्यक चाििर अॅक्ट नोंतर कों पनी सरकारची सत्ता विविश पालिमेन्टने क्षीण केली. 1773 ते 1858 या दरम्यान 

प्रशासन चालिण्याकरीता ज्या घटकात्मक दुरूस्ती करण्यात आल्या त्या भारतीयाकररता निीन ह त्या.     

1858 च्या राणीच्या जाहीरनाम्याद्वारे विविश पालिमेन्टने भारतीयाकरीता भविष्यात अवधक उदार ध रण 

अिलोंबविण्याची शाश्वती  वदली. 1861, 1892, 1909, 1919 ि 1935 च्या भारत सुधारणा कादयाद्वारे भारतात अनेक 

सांस्थागत सुधारणा करण्यात आल्या शासन कारभार चालवित असताोंना जनतेची प्रतीविया जाणून घेण्यासाठी विविशाोंनी 

विविध कवमशन सवमत्या नेमल्या ि भारतीयाोंना विविध मोंच उपलब्ध करून वदले. लोकशाहीच्या बुरख्यािाली विविशाोंनी 

भारतीयाोंिर एकावधकारशाही पध्दतशीरपणे गाजिली ि विविश सरकार िरदान आहे असे समर्िन करणारा िगिवनमािण केला. 

शासन ि प्रशासन चाविण्याच्या नादातविविशाोंनी भारतीयाोंना आधुनीक ल कशाहीची सिय ि पररचय करून वदला. 

त्याोंनीवनमािण केलेल्या सांस्थागत सांरचना ल कताोंवत्रक िरूपाच्या ह त्या परों तु त्याोंनाविविशाोंनी कें वद्रकृत पध्दतीने राबविले. 

विविश भारतातून गेले पण त्याोंनी स डलेल्या प्रशासकीय योंत्रणेला भारत स डू शकला नाही ि त्याची छाप भारतीय 

राज्यघिनेिर पडली. हे वनविििाद सत्य आहे.  

 

सांशोधन विषयातील बीजभाषक शब्द :-  म हम्मद घ री ि म हम्मद गझनी, ल कशाहीची जननी, विविश पालिमेन्ट, लस्वखत 

लघु राज्यघिना, क्षीण, घिनात्मक दुरूस्ती, राणीच्या जाहीरनामा, सोंस्र्ागत सुधारणा, ल कशाहीच्या बुरखा, सोंस्र्ागत 

सहरचन. 
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 संशोधन पध्दती :- 

 प्रसु्तत सोंश धन विषयाचे अध्ययन करण्याकररता प्रार्वमक स्त्र ताोंचा उपय ग करण्यात आला त्यात ग्रोंर्रचना, ऐवतहावसक 

दस्ताऐिज ितिमानपत्र, सोंकेतस्र्ळ इत्यादीचा उपय ग करून िणिनात्मक ि विशे्लषणात्मक पध्दतीने सोंश धन करण्यात आला. 

 संशोधन विषयाचे मित्व   :- 

 प्रसु्तत सोंश धन विषयाचे महत्व पुढीलप्रमाणे व्यक्त करता येईल. 

1. आधुवनक ल कशाहीचा विकास विविश कालखोंडात झाला याची कल्पना येण्यास मदत ह ते.  

2. ितिमान काळातील राजकीय व्यिस्रे्िर विविश कारकीदीचा प्रभाि आहे हे समजण्यास मदत ह ते. 

3. प्रवतवनवधक शासन प्रणालीचा विकास विविशाोंमुळे भारतात झाला. याची प्रवचती ह ण्यास मदत ह ते.    

4. राज्यघिनेिर ऐवतहावसक िारस्याचा प्रभाि असत  याची साक्ष वमळण्यास मदत ह ते.  

 

1. प्रस्तािना :- 

 क णत्याही राज्याच्या विकासाचा आधारस्तोंभ तेर्ील नागररकाोंना वमळालेल्या  अवधकाराोंच्या दजाििर अिलोंबून असत . जे 

राज्य नाररकाोंना त्याोंच्या न्याय अवधकाराोंपासून िोंवचत ठेितात. त्या राज्याचा पाया िाळूिर आधारलेला असत . अवधकार हे 

नागररकाोंच्या सुप्त ि व्यक्त गुणाोंच्या विकासाकररता प षक पररस्वस्र्ती असते. जेिढया जास्त प्रमाणात राज्य ि समाज नाररकाोंच्या 

सिाांगीण विकासाकररता प षक िातािरणाची वनवमिती करते त्या प्रमाणात नागररकाोंचा ि एकों दरीत देशाचा विकास ह त .  

 िातोंत्र, समता, बोंधुता ि न्याय या ल कशाही मूल्याोंच्या मूलभूत आधारािर देशाच्या विकासाचा पाया अिलोंबून असत . 

भारतासारख्या देशामधे्य प्राचीन, मध्ययुगीन, म घल ि विविशकालीन ऐवतहावसक िारस्याचे अध्ययन केल्यास ल कशाही मूल्याोंची 

स्वस्र्ती फारशी प्रसोंशनीय नव्हती याचे पुरािे वमळतात. राष्ट्र ीय एकात्मतेचा भाि ि सामावजक विषमतेमुळे विदेशी शासकाोंनी भारतािर 

शेकड  िषे राज्य केले. म घल शासन सते्तच्या िचििाखाली भारतातील  बहुताोंश नागररक त्याआधी असलेल्या शासन सते्तप्रमाणे 

अवधकाराोंपासून िोंवचत राहीले. विविशाोंनी भारतातील तत्कालीन  पररस्वस्र्वतचा फायदा घेिून राजकीय सत्ता र िली ि त्याचा तीव्र 

गतीने विस्तार केला. 

विखुरलेल्या प्रशासकीय व्यिस्रे्लाविविशाोंनी एकतेच्या सूत्रात बाोंधण्याचे अवभनि काये केले. सोंपावदत केलेली राजकीय 

सत्ता दीघि काळापयांत विकिण्याकरीता अनेक अवभनि प्रशासकीय सुधारणा िविशाोंनी  येरे् घडिून आणले आहे. वमळिलेली 

राजकीय सत्ता गाजिीण्याच्या नादात विविशाोंनी भारतीयाोंना आधुवनक ल कशाहीचे धडे वगरिले. 26 जानेिारी 1950 ला जी 

राज्यघिना लागू करण्यात आली त्या राज्यघिनेत अतिभूत असलेल्या विविध घिकाोंिर विविशाोंच्या प्रशासकीय सहरचनेची छाप 

पडलयाचे वदसून येते. स्र्ळ, काळ  पररस्वस्र्तीनुसार मानिाच्या मागण्याोंमधे्य ि दृष्ट्ीक नात पररितिन ह त असते. त्याची छिा 

तत्कालीन राज्यघिनारूपी दस्तऐिजािर उमिते. ज्या राज्यघिनेने भारतीयाोंना सामावजक, राजकीय, आवर्िक न्याय वमळिूनवदला 

त्या राज्यघिनेच्या ऐवतहावसक पाश्विभूमीचा पाया विविशाोंनी रचला असे म्हणणे येरे् अवतशय क्तीपूणि ठरणार नाही. राज्यघिना ही 

इवतहासाचे प्रवतकाळ असते. राज्यघिनेकडून नाररकाोंच्या फार म ठया अपेक्षा असतात. नाररकाोंच्या न्याय भािभािनाोंचे प्रवतबी ोंब 

राज्यघिनेत उमिले असते. भारताच्या राज्यघिनेिर विविशाोंच्या कारकीदीच्या प्रामुख्याने कसा प्रभाि पडला याचा माग िा 

घेण्यासाठी ि पुरािे श धण्याकररता प्रसु्तत सोंध धन विषयाची वनिड सोंश धनाकररता करण्यात आलेली आहे. त्याबाबत िप्प्या-िप्प्याने 

विचार मुदे्दसुदपणे पुढीलप्रमाणे व्यक्त करण्यात येत आहे.  

 

2. घटनात्मक विकास ि भारत :-  

विकास ही वनरोंतर चालणारी  प्रविया आहे. भारतीय राज्यघिनेचाविकासाचा पाया प्राचीन, मध्ययुगीन, म गलकालीन, 

विविशकालीन राजकीय व्यिस्रे्मधे्य तत्कालीन प्रशासकीय सहरचनेच्या आधारेवनमािण झाला. भारतीय राजकीय व्यिस्रे्चा प्रिास 

राजतोंत्राोंकडून आधुवनक तोंत्राकडे झालेला आहे. प्राचीन ि मध्ययुगीन काळात साम्राज्य विस्ताराची सोंकल्पना अस्वस्तत्वात ह ती. 

तत्कालीन काळात प वलसी राज्याचे अस्वस्तत्व ह ते. ल ककल्याणकारी राज्याच्या सोंकल्पनेचे पुरािे तुरळक प्रमाणात आढळून येतात.  

 प्रमुख राजकीय पद प्राचीन ि मध्ययुगीन काळामधे्य अनुिाोंवशक िरूपाचे ह ते. त्यामुळे तत्कालीन सोंिैधावनक 

सहरचनेबाबतीत वनणियवनधािरण प्रविया कें वद्रत िरूपाची ह ती. “िेद, पुराण, उपवनषद ि ऋगे्वद’’1 यामधे्य राजािर ल कमताचे 

दडपण ह ते. याचे पुरािे वमळतात. विदेशी शसकाोंनी भारतामधे्य शासन करीत असताोंना येर्ील प्राचीन ि मध्ययुगीन िारसाच्या 

मूलभूत सापडयाला धक्का न लािता भारतािर दीघिकाळपयांत शासन केले. आधुवनक काळातील गणतोंत्राप्रमाणे “बौध्दकालीन 

गणतोंत्राचे’’2 अस्वस्तत्व भारतात ह ते परों तु तत्कालीन काळातदेखील राजा अनुिाोंवशकच ह ता. त्याच्या कायािला मदत करण्याकररता 

गणतोंत्रात्मक पध्दातीने गवठत झालेली “सवमती’’ इवतहासात अस्वस्तत्वात ह ती.  

 कपोंनीपासून िाउनकडे सत्ता हस्ताोंतरणादरम्यान ईस्ट इोंवडया कों पनीने भारतीयाोंिर शासन प्रस्र्ावपत करण्याकररता भीषण 

अन्याय ि अत्याचार केले. परों तु त्याचबर बर सते्तला अवधमान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी घिनात्मक पाया रचून भारतात अनेक 

प्रकारच्या राजकीय सामावजक आवर्िक सुधारणा घडिून आणल्या. भारतीयाोंचा असोंत ष शमिण्याकररता बनाििी सुधारणाोंचे आवमष 

ख्विले असे जरी असले तरी 1773 ते 1858 दरम्यानचा काळ राजकीय विकासाचा आरोंभाचा काळ ह ता असे म्हणणे येरे् 
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अवतशय क्तीपूणि ठरणार नाही. “एफ. डबु्ल.ररग्जरच्या’’3 मतानुसार शासनािर वनयोंत्रण प्रस्र्ावपत करताोंना ल कताोंवत्रक मागािने 

वनयोंत्रण प्रस्र्ावपत करणे राजकीय विकासात अवभपे्रत असते. त्याचा प्रारोंभ 1858 पूिी झाल्याचे ऐवतहावसक पुरािे वमळतात. 

 1857 चा उठाि शमिण्यामधे्य विविशाोंना तारेिरची कसरत करािी लागली. 1857 च्या उठािामुळे ईस्ट इोंवडयाला कों पनीला 

भारतातील सत्ता गमिािी लागली. भारतीयातवनमािण झालेल्या असोंत षाोंची आग पूणिपणे विझिण्याकररता विविशाोंना घाम गाळािा 

लागला. भारतात अभूतपूिि अशा सुधारण्याचा िम सुरू झाला. 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 इत्यादी साली भारतातील आपले 

साम्राज्य कायमिरूपी वनमािण करण्याच्या प्रवियेमधे्य चढत्या िमाने राजकीय सहभागाचे आवमष विविशाोंनी भारतीयाोंना वदले. 

त्यातूनच आधुवनक काळातील राज्यघिनेचा पाया रचण्यास म लाचे सहकायि लाभले. विविशाोंच्या शासन करण्याच्या कलेमुळे 

भारतीयाोंना आधुवनक ल कशाहीचा पररचय झाला. ज्या विविशाोंनी शासन सत्ता दीघिकाळापयांत चाविण्याकरीता घिनात्मक सहरचना 

आखली त्यामुळे भारतीयाोंमधे्य भारतीयत्वाची अस्विता जागृत झाली. प्राचीन काळातील लाभलेल्या राजकीय सोंसृ्कतीला इोंग्रजाोंनी 

आधुवनक काळात जागृत केले त्यामुळे भारतीयाोंमधे्य राजकीय पररपक्वतेची िाि तयार ह ण्यास प्रारोंभ झाला.  

 युग क णताही अस  शासनसते्तिर जनतेचे वनयोंत्रण असणे हे ल कशाहीशी अवभपे्रत आहे. राजेशाहीचे प्रस्र् असताोंना देखील 

जनमताच्या कौलाला राजा दुलिक्ष करू शकत नव्हता. 19 व्या शतकाच्या अोंत ि 20 व्या शतकाच्या मध्यापयांतचा जुन्या प्राचीन 

िारस्याला बदलत्या पररस्वस्र्नुसार नव्या मागण्याोंशी जुळिून घेण्याचे काम विविश कारकीदीत नकळत घडले. यालाच “लु्यवसयन 

पाई’’4 याोंनी राजकीय विकास सोंब धले आहे. सुमारे 190 िषे विविशाोंनी भारतािर राज्य केले असे शासन करताोंना 1947 पयांत ज्या 

विविध प्रशासकीय सुधारणा भारतात करण्यात आल्या त्याोंचा राज्यघिनेत बदलत्या पररस्वस्र्तीनुसार समािेश करण्यात आला. त्याची 

ऐवतहावसक तथे्य ि ितिमानकालीन प्रभाि तपासण्याचा प्रयत्न यापुढील चचेत करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे  

 

3. कंपनी शासनापासून ते क्राउनकडे िस्तांतरणाचा काळ :- 

शेकड  िषे विदेशी सते्तच्या गुलामीत असलेला भारत स न्याची खान म्हणून शीषिकाने गणल्या जात ह ता. 16 व्या ि 17 व्या 

शतकामधे्य भारताचा व्यापार समृध्दीच्या अवतउच्च वशखरािर प हचला ह ता. सिि विश्वातील स ने भारतात जमा झाले की काय असे 

िाित ह ते. याचा दुज रा तत्कालीन “फ्रावससी पयििक बवनियर’’5 याोंनी वदलेला आहे. 

 16 ि ि 17 व्या शतकामधे्य म गलाची शासन सत्ता, प्रवतष्ठा ि शक्तीच्या अवतउच्च वशखरािर ह ती त्यामुळे पाश्चात्य देशाोंची 

भारताकडे िाकडी नजर करण्याची वहम्मत झाली नाही ‘’31वडसेंबर 1600 मधे्य तत्कालीन राणी एवलझाबेर् याोंनी 15 िषाि कररता’’6 

दवक्षण आवशया ि भारतात व्यापार करण्याकररता ईस्ट इोंवडया कों पनीला परिाना वदला. व्यापारी उददेशाने प्रिेवशत झालेल्या ईस्ट 

इोंवडया कों पनीने भारतातील सामावजक ि राजकीय दुोंभगतेचा फायदा घेिून आपली राजकीय सत्ता र िल्यास प्रारोंभ केला. 1757 ची 

प्लासीची लढाई ि त्यातील विविशाोंचा विजय इोंग्रजाकररता राजकीय सत्ता विस्तारण्याकररता मैलाचा दगड ठरला. 1765 ते 1784 

दरम्यान ईस्ट इोंवडया कों पनीने भारतात ज  कहर केला त्याचे ऐवतहावसक पुरािे आढळून येतात. ‘’ररचडि बेचर आवण 

के.एम.िण्णीकर’’7 या लेखकाोंनी तत्कालीन ईस्ट इोंवडया कों पनीच्या शासन कलेिर घणाघाती किाक्ष केलेला आहे. सििसाधारणपणे 

1770 नोंतर इोंगलोंडमधे्य औदय वगक िाोंतीचा प्रारोंभ झाला असे मानले जाते. या  औदय वगक िाोंतीला ईस्ट इोंवडया कों पनीने भारतात 

केलेली अभुतपूिि लूि सहायक ह ती. याची कबुली ‘’िुक ऐडम्स’’8 याोंनी वदलेली आहे. कों पनी सरकारच्या अमाणूष शासनाची िाताि 

इोंग्लडपयांत िारोंिार प हचत ह ती. परों तु त्यािर लगाम कशी घालायची हा पेच इोंग्लोंडच्या सोंसदेला पडला. अखेर 1772 मधे्य ईस्ट 

इोंवडया कों पनीचेवदिाळेवनघाले ि त्यातून 1773 च्या रेगु्यलेविोंग अॅक्टचा जन्म झाला. 1773 पासून 1858 पयांतचा कालािधी शासन ि 

प्रशासन चालिण्याकररता विविशाोंनी ज्या राजकीय सामावजक शैक्षवणक ि आवर्िक सुधारणा घडिून आणल्या त्याचा भारताच्या 

राज्यघिनेिर अवतशय प्रभाि पडला त्याचा सोंवक्षप्त आढािा येणा-या पररचे्छदामधे्य घेण्यात येईल. 

 बोंगाल, मुोंबई ि मद्रासमधील वदिाणी अवधकार ईस्ट इोंवडया कों पनीला प्राप्त झाल्यामुळे कों पनीने या तीनही प्राताोंत कमालीची 

लूि केली. कपोंनी सरकारच्या अमानुषपणे शासन करण्याविषयीची िाताि इोंग्लडोंच्या सरकारकडे प हचत ह ती. भारतातील कों पनी 

सरकारने इोंग्लडच्या सरकारला 10 लाख पौोंड कजािची मागणी केली. या सुिणि सोंधीचा फायदा घेत लॉडि नॉर्ि याोंनी  रेगु्यलेविोंग 

अॅक्टचा  प्रस्ताि इोंग्लडच्या पालिमेन्टसम र ठेिला. या प्रस्तािाला “हाउस आफ कॉमन्स ि हाउस आफ लॉडस ने 10 जून ि 19 जून 

1773 ला मोंजूरी वदली’’9 1773 च्या रेगु्यलेविोंग अॅक्टमुळे भारतात प्रर्मत:च वलस्वखत िरूपाच्या दस्तऐिजाने शासन कारभार 

करण्याचा प्रारोंभ झाला. “कीर्च्या मते’’10 1773 च्या रेगु्यलेविोंग अॅक्टमुळे भारतातील कों पनी सरकारिर इोंग्लडच्या पालिमेन्टचे िचिि 

प्रस्र्ावपत ह िून सते्तची सूत्र िाउनकडे गेली. 

 1773 च्या रेगु्यलेविोंग अॅक्टमुळे भारतामधे्य विधान मोंडळात्मक शासनप्रणाली ि न्यायालयीन पुनििल कनाचा आरोंभ झाला. 

1774 मधे्य कलकत्ता येरे् क िि विवलयममधे्य “सिोच्च न्यायालयाची’’11 स्र्ापना करण्यात आली. तत्कालीन गव्हनिर जनरल याोंनी 

घेतलेल्या वनणियाची न ोंदणी सिोच्च न्यायालयात ह णे अवनिायि करण्यात आले तसेच गव्हनिर जनरल ि त्याच्या पररषदेनेवनणिय घेताोंना 

बहुमताच्या कौलाला अॅक्टनुसार महत्व प्राप्त झाले.  

 1773 च्या रेगु्यलेविोंग अॅक्टनुसार बोंगाल, मुोंबई, मद्रास या तीनही पे्रवसडेन्सीचा प्रमुख म्हणून गव्हनिर जनरल या 

पदाचीवनयुक्ती करण्यात आली. प्रर्म गव्हनिर जनरल “िॉरेन  हेस्वस्टोंग’’12 याोंनी तत्कालीन कों पनी सरकारमधील अवधकारी ि कमिचा-

याोंच्या सेिाोंना नौकरशाहीचे रूप प्राप्त करून वदले. ि त्याोंच्यािर सुरक्षा, शाोंती ि अन्य जबाबदा-या स पविण्यात आल्या. कों पनी 
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सरकारमधील अवधकारी, कमिचारी, गव्हनिर जनरलच्या पररषदेतील सदस्य सिोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायावधश ि अन्य 

न्यायावधशाला राजा, निाब, “नागररकाोंकडून भेििसु्त अर्िा नजराणा घेण्यास 1773 च्या अॅक्ट ने मज्जाि’’13 केला. यालाच 

‘अनावमकता’ असे सोंब धता येईल. 

 शासन कारभार करण्याच्या कलेमधे्य विविश पारोंगत ह ते. वनमािण केलेले वनयम कायदे अवधवनयम याला जनतेचा प्रवतसाद 

कसा वमळत य याचा आढािा घेिूनच विविश शासन कारभार चालिण्याविषयीची पुढील चाल खेळत ह ते. 1773 च्या रेगु्यलेविोंग 

अॅक्टनुसार कों पनी सरकार शासन करत अहे काय य बाबतीतला अहिाल ग ळा करण्याकररता प्रिर समीती (Select Committee)  

ि चे गुप्त समीतीचे  (Secret Committee) चे गठन करण्यात आले ह ते. या सवमतीने इोंग्लडोंमधील विविश सरकारकडे भारतातील 

कों पनी सरकारचे अनेक ग-हाणे  प्रसु्तत केले. कों पनी सरकारच्या अत्याचारी शासकाला वनयोंवत्रत करण्याकररता 1784 मधे्य प्रधानमोंत्री 

वपिस याोंनी म ठया चतुराईने कों पनी सरकारच्या शासन सोंचालकासोंबोंधी  अवधवनयम पाररत करिून घेतला. त्यामुळे भारतात दुहेरी 

शासनाची वनवमिती ह िून विविश सरकारने वनयोंत्रक मोंडळाच्याद्वारे कों पनी सरकारची लगाम आपल्या हार्ी घेतली. “1784 या वपिस 

इोंवडया अॅक्ट’’14 मधील तरतुदीमधे्य काही तु्रिी असून देखील या अॅक्टनुसार 1858 पयांत कों पनी सरकारने शासन केला. याचे 

ऐवतहावसक दाखले इवतहासकार “इलबडि ’’15 याोंनी वदले आहे. “1781’’16 च्या न्यायावधकरण अधीवनयमामुळे भारतातीलवहोंदु ि 

मुस्लीम  याोंच्या ररतीररिाज ि परोंपरागत कायदे याोंना अनुसरून न्यायवनिाडा देण्याची तरतूद करण्यात आली.  

 18 व्या शतकाच्या शेििच्या दशकात कों पनी सरकारच्या भारतातील शासनािर विविश पालिमेन्टने आपल्या िचििाचा 

सापडा रचण्यास प्रारोंभ केला. विविश पालिमेन्टचा वशरकाि चाििर अॅक्ट च्या माध्यमातून उत्तर त्तर िाढत गेला. भारतासारख्याविशाल 

प्रदेशाची सत्ता एखादया कों पनीकडे दयािी या बाबतीत भारतात ि इोंग्लडमधे्य सकारात्मक मानवसकतेचा अभाि ह ता. त्याचाच 

पररणाम  चाििर अॅक्ट ह ता. या अॅक्टनुसार भारतातील कों पनी सरकारचा शासन कारभार कसा चालत य याचा तपास करून दर 20 

िषािला कों पनी सरकारच्या भारतािरील शासन कारभाराला वहरिी झेंडी देण्याची प्रविया चाििर अॅक्ट ह ती. 

 1773 च्या पवहल्या चाििर अॅक्टनुसार “गव्हनिर जनरलच्या शासन सते्तत’’17 प्रभािशाली िाढ करण्यात आली. कें वद्रय 

प्रिृत्तीच्या शासनसते्तला या अॅक्टनुसार प्रारोंभ झाला. वनयोंत्रक मोंडळाचे िचिि भारताच्या शासन कारभारािर िाढत गेले. 1813 च्या 

चाििर अॅक्टने कों पनी सरकारच्या व्यापार करण्याच्या अवधकारािर कमालीची मयािदा आवण त्याोंची व्यापाराची मयािदा “चहाच्या 

व्यापाराोंशी’’18 वनगवडत ठेिली. पाश्चात सोंसृ्कतीच्या प्रभािामुळे तत्कालीन मूठभर भारतीयाोंमधे्य जन प्रब धकाला प्रारोंभ झाला. 

वशक्षणाच्या अवधकाराविषयी जनजागृतीला िेग आला. मूठभर भारतीयाोंमधे्य सरकार दरबारी आपले मत माोंडण्याचे धाडस वनमािण 

झाले. याचा पररणाम “पुनरूर्ाक, िैज्ञावनक प्रगती, वशक्षणाची स य, सावहत्याचा विकास विद्वानाोंना प्र त्सावहत करण्याकररता 1813 

च्या अॅक्टनुसार 1 लाख रूपयाोंची राखीि तरतूद करण्यात आली.’’19  

 तत्कालीन भारत राजे रजिाडे आणी सोंस्र्ावनकाच्या शासन कारभारात विभावजत ह ता. तत्कालीन कायदे राजेरजिाडे ि 

सोंस्र्ावनक वनहाय अवतत्वात ह ते. त्यामुळे त्यात एकसूत्रतेचा अभाि ह ता. “विधी आय गाने’’20 या बाबतीत सरकारला जाणीि करून 

वदली. “लॉडि मॅकाले’’21 याोंनी प्राज्य पाश्चात्य ि तत्कालीन अस्वस्तत्वात असलेल्या कायदयाचे सोंवहताकरण करून भारतीय दोंड सोंवहतेची 

वनवमिती केली. पररस्वस्र्ती अन्वये तत्कालीन भारतीय दोंड सोंवहतेतील अनुचे्छद काही अोंशी बदल करून जशाच्या तसे ितिमान स्वस्र्तीत 

लागू आहेत. 1833 च्या चाििर अॅक्टमुळे तत्कालीन भारतीय नागरीकाोंना जे लाभ वमळाले ते त्या आधीच्या विदेशी शासकाोंनी ि 

भारतीय सत्ताधारकाोंनी कधीही वदले नसतील यामुळे “लॉडि मेकि म ले’’22 याोंनी 1833 अॅक्टला भरतातील मानिी मूल्याची बीजे 

पेरणारा अॅक्ट असे सोंब धले आहे. त्याच्या कर्ाोंना ऐवतहावसक तथ्याचे वचवकत्सक अध्यन केल्यास सत्याोंश आढळत .  

 1853 च्या अॅक्टनुसार कों पनी सरकारच्या अोंताला प्रारोंभ झाला. त्यानोंतर कों पनी सरकारचे अस्वस्तत्व विविश मोंवत्रमोंडळाच्या 

ध रणािर अिलोंबून ह ते. कों पनी सरकारच्या हातातून सत्ता काढािी अशी मागणी भारतात ि इोंग्लडोंमधे्य प्रखरतेने करण्यात आली. 

1853 च्या अॅक्टनुसार प्रतीवनवधक शासनाला साजेशी “लघु सोंसदेचा’’23 उगम झाला. कायिकारी मोंडळ ि कायदेमोंडळ याोंच्या ितोंत्र 

बैठका ह ण्यास प्रारोंभ झाला.  

 1773 च्या रेगु्यलेविोंग अॅक्ट ि त्यानोंतर पाररत करण्यात आलेले चाििर अॅक्ट याद्वारे  विविश सरकारची सत्ता प्रते्यक 

दशकानोंतर िाढत गेले. ि भारतातील कों पनी सरकारची सत्ता मािळत गेली. 1857 च्या भारतीय सैवनकाोंच्या विद्र हाने कों पनी 

सरकारच्या अन्याय ि अत्याचाराचे वपतळ उघडे केले. तत्कालीन सरकारने भारतातील िातोंत्र लढयाचा या विद्र हाला अर्क 

पररश्रमाने शमविले. भारत ि इोंग्लडमधे्य अनेक दशकापासून कों पनीसरकारच्या बरखास्तीची मागणी ह ती. त्याची पूतिता “1858 च्या 

भारत प्रशासन सुधारणा अवधवनयम द्वारा झाली.’’24 भारताची शासन सत्ता कों पनीकडून िाउनकडे हस्ताोंतररत झाली. 

 

4. क्राउन कडून भारतीयाांनकडे सत्ता हस्तातरणाचा काळ :-  

 1857 च्या विद्र हातून विविशाोंनी धडा वगरिला की, भारतातील शासन सत्ता प्रदीघिकाळापयांत कायम ठेिायची असेल तर 

भारतीयाोंना प्रशासनाशी ज डणे अगत्याचे आहे. कों पनी सरकारकडून िाउनकडे सत्ता हस्ताोंतरणाची औपचाररक प्रविया 1958 च्या 

भारत प्रशासन सुधारणा अवधवनयमाद्वारे पार पाडण्यात आली. 1 न व्हेंबर 1858 मधे्य राणीचा जावहरनाम्यात भारतीयाोंना भुरळ 

पाडणा-या अनेक उदारमतिादी घ षणा करण्यात आल्या. कों पनी सरकारच्या बाबतीतली नकरात्मक मानवसकता इोंग्लड ि 

भारतामधे्य फार पूिीपासून ह ती. रॅमेस्ययुरने’’25 कों पनी सरकारला पाचिे चाक सोंब धले ह ते. परों तु सत्ता हस्ताोंतरणानोंतरही शासन 
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करण्याच्या कलेत फारसा बदल झाला नाही. राणीच्या घ षणापत्रात अनेक उदारमतिादी घ षणाोंचा समािेश असून देखील 

भारतीयाोंना प्रशासनातील मुख्य पदाोंिर वनयुक्त करण्याचे प्रमाण अत्यल्प ह ते. उदा. “1947 पयांत सैवनक विभागातील विगेवडयर 

पदाच्या िर एकाही मूळ भारतीय व्यक्तीची नेमणूक करण्यात आली नाही.”26 आधुवनक ल कशाहीला समस्त अशा घिनात्मक 

पायाची रचना 1773 ते 1858 पयांतच्या विविशाोंच्या शासनप्रणालीद्वारे रचण्यात आला. या पायािर बनाििी िरूपाची परों तु मजबूत 

आधारािर आधुवनक ल कशाहीची इमारत िाउनच्या कारकदीत उभारण्यात आली. आधुनीक ल कशाहीचा पररचय भारतीयाोंना या 

कालखोंडात झाला. 1857 च्या विद्र हातून धडा घेत जेव्हा जेव्हा भारतीयाोंचा असोंत ष पेित ह ता तेव्हा तेव्हा विविश सरकार राजकीय 

ि सामावजक सुधारणारूपी पाणी वशोंपून असोंत षाची आग विझिण्याचा प्रयत्न करीत ह ते. “प्रधानमोंत्री लॉडि डरबीच्या’’27 ध रणानुसार 

िाउनने भारतीयाोंच्या हातात अवतशय मोंद गतीने सत्ता देण्याच्या प्रवियेला प्रारोंभ केला. परों तु कें वद्रकृत शासनाची सुते्र िाउनने 1773 

च्या रेगु्यलेविोंग अक्टप्रमाणे आपल्याकडेच ठेिली. तत्कालीन बम्बईचे गव्हनिर “बाििल फे्रयरच्या’28 मतानुसार भारतीय ल काोंची नाडी 

तपासण्याकररता विवशष्ट् कालािधीच्या अोंतराने बौस्वध्दक चातुयािचा आधार घेिून िायुमापक ि सुरक्षा वभोंतीप्रमाणे राजकीय ि 

सामावजक सुधारणेची पििणी भारतीयाोंना विविश िाउने वदली. त्याचा र् डक्यात आढािा येणा-या पुढील पररचे्छदात घेण्यात येईल. 

 1858 पूिी विविश पालिमेन्ट भारताच्या प्रशासन कारभारािर करडी नजर ठेिून ह ती. तत्कालीन काळामधे्य दळणिळण 

साधनाोंचा अभाि ि कों पनी सरकारच्या प्रशासनाविषयी मावहती वमळण्यास बराच कालािधी लागायचा त्यामुळे विविश सरकार कों पनी 

सरकारच्या कारभाराविषयी अवधक लक्ष पुरवित ह ते. 1850 च्या मधल्या दशकात तारा योंत्राच्या सोंश धनामुळे इोंग्लडमधीलविविश 

सरकारने भारतातील प्रशासनािर आिश्यकतेपेक्षा जास्त प्रमाणािर लक्ष देण्यास बोंद केले कारण आिश्यक ती मावहती त्याोंना लगेच 

प्राप्त ह त ह ती. “राज्य सवचि ि त्याच्या अोंतगित 15’’29 सदस्याद्वारे िाउनच्या अवधन राहून भारतीय प्रशासन सुगमपणे चालले ह ते. 

“1861 च्या अॅक्ट नुसार प लीस आवण सेना याोंचे पृर्करण करण्यात आले.”30 व्हॉहसरॉय िा गव्हनिर जनरल याोंच्या अवधकार के्षत्रात 

िाढ करण्यात आली. विशेष पररस्वस्र्तीमधे्य अध्यादेश काढण्याचा अवधकार त्याोंना देण्यात आला. या अस्त्राचा उपय ग गव्हनिर 

जनरलने अतीशय धुतिपणे प्रशासनाला चालिण्यासाठी केला. 

 1858 नोंतर US कॅवनोंगच्या नेतृत्वाखाली मोंवत्रमोंडळात्मक कॅवबनेि प्रारोंभ झाला. गव्हनिर जनरलच्या पररषदेतील सदस्याोंना 

विवशष्ट् विभाग िािून देण्यात आले. कायदा वनमािण करण्याकररता विधान पररषदेचे गठन केले गेले. गव्हनिर जनरलच्या 

सहपररषदेमधे्य “भारतीयाोंना”31 मन वनत करण्यात आले असे मन वनत सदस्य नामावकों त उच्च िणीय ह ते. मन वनत सदस्य 

असल्यामुळे ते शासनाच्याविरूध्द जाण्याचा धाडस करत नव्हते. “1861 च्या अॅक्टनुसार प्राोंतीय विधान पररषदेला देखील कायदा 

वनवमितीचा अवधकार अशोंत: देण्यात आला’’32 त्यामुळे 1861 चा अॅक्ट सत्ता विकें द्रीकरणाचा आभास करित .  

 य ग्यता ि पात्रातेच्या आधारािर नौकरशाहीमधे्य भती ह णे ही विविश सरकारची गरज ह ती. त्यामुळे त्याोंनी खुल्या स्पधाि 

परीके्षच्या माध्यमातून नौकरशाहीतील पदाधीकाराोंना वनयुक्ती करण्याचा प्रारोंभ केला. याच शृ्रखोंलेत “1886-87 च्या एचीसन 

आय गाने तत्कालीन कॉिनेणे्टड ि अनकॉिनेणे्टड नागरी सेिा व्यिर्ा समाप्त केली. ि त्याऐिजी खालील सेिाोंचा प्रारोंभ केला.  

1. इोंम्परीयल वसविल सवििस – या नागरी सेिेमधे्य इोंग्लडमधून भती ह त ह ती. 

2. प्र विस्वन्सयल वसविल सवििस – या नागरी सेिेमधे्य समाविष्ट् पदावधका-याोंची भती भारतातून केली जात ह ती.  

3. सब ओवडनेि वसविल सवििस – या नागरी सेिेमधे्य समाविष्ट् असलेल्या पदावधका-याोंची भती देखील भारतातूनच ह त 

ह ती.’’33 

जन सम्मती जन इच्छा ि जन समर्िन वशिाय शासन सत्ता चालविणे अिघड आहे याची पूणि कल्पना विविशाोंना ह ती. पाररत 

केलेले वनयम अवधवनयम ि कायदे याोंची अमलबजािणी झाल्यानोंतर जनतेची प्रवतविया जाणून घेण्यासाठी विविशाोंनी विविध हेर 

नेमले ह ते. भारतीयाोंच्या विविश सरकार सोंबोंधीच्या प्रवतविया जाणून घेण्यासाठी “ए. हयू. हूम. याोंच्या प्र त्साहानाने 1885 मधे्य 

भारतीय राष्ट्ीय कॉगे्रसची स्र्ापना करण्यात आली.’’34 तत्कालीन कॉगे्रसचा मोंच 1861 िषी पाररत केलेल्या अवधवनयमाोंच्या 

वनकालाबाबतीत फारशी समाधानी नव्हती त्यामुळे तत्कालीन कॉगे्रसने विविश सरकारसम र घिनात्मक सुधारणची मागणी रेिून 

धरली. विधानपररषदेचा विस्तार करून जास्तीत जास्त भारतीयाोंना समाविष्ट् करून घेण्याची त्याोंची मुख्य मागणी ह ती. याचाच 

पररणाम 1892 च्या सुधारणा कायदयात झाला. या सुधार अवधवनयमाने “कें वद्रय ि प्राोंवतय विधानपररषदेतील सदस्याोंच्या सोंखे्यत 

विस्तार केला.’’35 सरकारी गैरसरकारी ि वनिािवचत सदस्य वमळून विधानपररषदेचे गठन करण्याचे अवधवनयमाोंनी ठरविले. “तत्कालीन 

गव्हनिर जनरल लॉडि डफारीन’’36 याोंचे भारतीयाोंच्या िशासनातील सहभागीत्वाला पूणि समर्िन ह ते. इोंग्लडच्या प्रभुसते्तला धक्का 

प ह चणार नाही याची दक्षता घेत भारतीयाोंचा अल्प प्रमाणात विधानपररषदेत समािेश करण्यात आला. 1892 च्या अवधवनयमाोंचे 

वचवकत्सक अध्ययन केल्यास नेहमीप्रमाणे शासनाची मुख्य सुत्र गव्हनिर जनरलकडे कें वद्रत ह ती परों तु या अवधवनयमाोंमुळे “अप्रत्यक्ष 

सदस्याोंची वनिड कायिकारी पररषदेला प्रश्न विचारणे आवर्िक बाबतीत प्रश्न विचारणे ि िादवििाद घडिून आणणे’’37 इत्यादी 

प्रवतवनवधक शासनाच्या िैवशष्ट्याला साजेसा बाबी ोंना प्रर्मत: प्रारोंभ झाला. 

ितिमानपत्र ि वशक्षणाच्या प्रभािामुळे भारतीयाोंमधे्य राष्ट्र िादी भािना ि राजकीय चेतना तीव्रतेने िाढत ह ती. पाश्चात्य 

सोंसृ्कतीच्या पररचयामुळे ल कशाही मूल्याोंची जनजागृती भारतीय अभीजनिादयाोंनी केली. त्याचाच परीणाम 1892 मधे्य विविशाोंनी 

केलेल्या सुधारणा बाबतीतील असोंतुवष्ट्त झाला. भारतातून विदेशात गेलेल्या भारतीयाोंना तुच्छतेच्या नजरेने बवघतल्या जात ह ते. 

विशेषत: दवक्षण “आवफ्रकेतील भारतीयाोंना’’38 दासत्वाच्या दृवष्ट्क नातून बघून हीन िागणूक वदली जात ह ती. त्यात “लॉडि कझिन’’39 
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सारख्या साम्राज्य विस्तारिादी महत्वकाोंक्षी व्हनिर जनरलच्या कृती ोंनी आगीत तेल ओतण्याचे कायि केले. विविशाोंविरूध्दचा िाढत 

चाललेला भारतीयातील असोंत ष शमविण्याकररता तब्बल 17 िषािनोंतर मॉले वमोंन्ट  सुधारणा कायदयाचे आमीष भारतीयाोंना देण्यात 

आले. 

1909 च्या मॉले वमोंन्ट  सुधारणा कायदयाने “कें वद्रय ि प्राोंतीय विधानपररषदेच्या कायाित िाढ केली. वनिािचनाच्या माध्यमातून 

वनिडणूक लढविणा-या उमेदिाराोंची अहिता वनधािररत करण्यात आली. कें द्रीय ि प्राोंतीय कायिकाररणीमधे्य सदस्याोंच्या सोंखे्यत िाढ 

करण्यात आली.’’40 अशा सुधारणाोंमुळे ल कशाहीच्या गुणात्मक विकासाला खतपाणी वमळाले परों तु 1909 च्या अॅक्टने भारतातील 

साोंप्रदायीक सदभाि वबघडिण्यास जातीय ि धामीक पृर्कता िाढविण्यात अभूतपूिि यश सोंपादन केले. 1909 च्या मॉले वमोंन्ट  

अवधवनयमाने मुस्वस्लमाोंना पृर्क धवमिक आधारािर सोंखे्यच्या तुलनेत जास्त प्रवतवनवधत्व देिून भारतीयाोंमधे्य वनमािण झालेल्या 

राष्ट्र िादाला कायमिरूपी भेग पाडली. यामुळेच के.एम. मुन्शी याोंनी मॉले वमोंन्ट  सुधरणा कायदा म्हणजे “उगित्या ल कताोंवत्रक 

प्रिासाची हत्या करणारा कायदा अशी उपमा देणे गैर नाही.’’41 

1914 ते 1918 दरम्यान प्रर्म महायुध्द झाले. या युध्दामधे्य इोंग्लडने प्रमुख भूवमका िठविली. इोंग्लडला युध्दामधे्य 

विकण्याकररता ि वजकों ण्याकररता गुलाम राष्ट्र ातील गत काळात केलेल्या मागण्याकडे लक्ष पुरिािे लागले. भारत देखील याकररता 

अपिाद नव्हता. विसाव्या शतकाच्या दुस-या दशकात ग खले य जना ल कमान्य विळक ि बेन्सर याोंची ह मरूल चळिळ ि कॉगे्रस 

आवण मुस्वस्लम लीग याोंच्यातील लखनौ य जना’’42 याोंनी तत्कालीन वनमािण झालेल्या राजकीय पेचप्रसोंगाचा लाभ घेिून आपल्या रास्त 

मागण्या विविशाोंसम र प्रसु्तत केल्या. इतर गुलाम राष्ट्र ातील देशाोंना िशासनाचा ज  अवधकार विविशाोंनी बहाल केला ह ता. अगदी 

तशाच िरूपाच्या िशासनाच्या अवधकाराची मागणी तत्कालीन भारतीय पुढा-याोंनी लािून धरली. त्यामधे्य कें द्र ि प्राोंतीय 

कायिकारीमोंडळ ि कायदेमोंडळामधे्य वनिािवचत सदस्याोंचे प्रमाण िाढिून त्याोंचे बहुमत प्रस्तावपत व्हािे ही मुख्य मागणी ह ती. 

मॉले वमोंन्ट  भारत शासन अवधवनयमाोंिर तब्बल 10 िषाांनी भारतीयाोंचा असोंत ष दाबण्यासाठी विविशाोंनी भारतीयाोंसम र 

मॉिेंगू्य चेम्सफ डि भारत शासन सुधारणा कायदा 1919 आणला या कायदयाने घिनात्मक विकासाच्या प्रवियेमधे्य म लाची भर 

िाकली. उदा. “1. कें वद्रय कायिकाररणी पररषदेत 3 भारतीयाोंचा समािेश 2. कें वद्रय विवधमोंडळ स्वददगृही करण्यात आले. त्यातील राज्य 

पररषद (Council of State)  हे उच्च सदन ि कें वद्रय विधान सभा (Central Legislative Assembly)  हे वनम्न सदन म्हणून वनवश्चत 

करण्यात आले. 3. मतदाराोंच्या अहिता आवर्िक घिकाोंिर वनधािररत करण्यात आल्या. 4. कें वद्रय विवधमोंडळातील सदस्याोंना स्र्गन 

प्रस्ताि, पूरक ि अल्प प्रश्न विचारणे, अोंदाजपत्रकािर िादवििाद करणे इत्यादी महत्वपूणि अवधकार देण्यात आले. 5. प्राोंतीय 

विवधमोंडळातील सदस्याोंना प्रस्ताि प्रसु्तत करणे, प्रश्न ि पूरक प्रश्न विचारणे तसेच अोंदाजपत्रकािर चचाि करणे इत्यादी अवधकार 

बहाल केले गेले. 6. कें वद्रय विवधमोंडळातील सदस्याोंनी क णत्या विषयािर चचाि करू नये याची आचार सोंवहता 1919 च्या अॅक्टने 

वनधािररत केले.’’43 

1919 च्या अॅक्टने भारतीयाोंना अोंशत: जबाबदार शासन वदले. सते्तचे विकें द्रीकरण  अोंशत: केले परों तु गव्हनिर जनरलकडेच 

भारत सरकारच्या शासनाची सूते्र कें वद्रत ठेिली. भारतासारख्या गरीब देशामधे्य मतदाराोंच्या अहिता आवर्िक घिकािर वनधािररत 

केल्यामुळे मतदानाचा अवधकार अत्यल्प नागररकाोंना वमळाला. “1919 च्या अॅक्टने राखीि ि स पी ि असे प्राोंतीय के्षत्रातील विषयाोंचे 

विभाजन केले.’’44 त्यािरही गव्हनिर जनरलचे प्रभुत्व ठेिले. राज्य सवचिाच्या अवधकार के्षत्रात मयािदा आणण्यात आली. ि त्याोंच्या 

अोंतगित “हाय कमीशनर’’45 या पदाची नेमणूक 1919 च्य अॅक्टने करण्यात आली. या पदाकडे मुख्यत: व्यापारी कायि, ि 

विविशकालीन भारताचे प्रवतवनवधत्व आतोंरराष्ट्र ीय स्तरािर करण्याचे काम स विण्यात आले. 

1919 च्या भारत शासन अवधवनयमाोंची अमलबोंजािणी 1920 मधे्य करण्यात आली. या अवधवनयमात अोंतभूित असलेल्या 

घिकानुसार शासन चालिताोंना क णत्या बाबी सम र आल्या याचे अध्ययन करण्याकररता पुढील 10 िषाांनी आय गाची नेमणूक 

करण्याचे ठरविण्यात आले. “1919 च्या अवधवनयम बाबीतला भारतीयाोंचा असोंत ष 1920 चे असहय ग आोंद लन िराज्य दलाची 

भूवमका’’46 इत्यादी कारणाोंमुळे ज  आय ग 1919 च्या अॅक्टची शाहवनशा करण्याकररता 10 िषाांनी नेमण्यात येणार ह ता. त  न व्हेंबर 

1927 मधे्य सायमन कवमशन या नािाने नेमण्यात आला. या आय गािर नेमण्यात आलेल्या सदस्याोंमधे्य एकही भारतीय नव्हता 

त्यामुळे याचा कडाडून विर ध झाला. “1928 मधे्य कलकत्ताच्या कॉगे्रस अवधिेशनात िसाहतीतील िराज्याची मागणी करण्यात 

आली ह ती. इोंग्रजाोंनी या मागणीकडे दुलिक्ष केल्यामुळे लाह रमधील कॉगे्रस अवधिेशनात 1930 मधे्य पूणि िराज्याची मागणी 

करण्यात आली.’’47 भारतीयाोंचा असोंत ष वदिसेंवदिस िाढत ह ता त्याकडे विविश दुलिक्ष करून चालणार नव्हते. “1928 ची नेहरूने 

ररप िि ि तीन्ही ग लमेज पररषदेमधे्य’’48 भारतीयाोंनी केलेल्या मागण्या यामुळे विविशाोंना भारतीयाोंचा असोंत षाचा पररचय झाला. 

1919 ते 1935 दरम्यान भारतामधे्य विविशाोंविरूध्द विविध आोंद लने झाली. 1927 ला भारतात आलेल्या सायमन आय गाने 

आपले प्रतीिेदन मे 1930 ला सादर केले. त्याकडे भारतातील जनमत ि इोंग्लडमधील तत्कालीन मजूर सरकारने दुलिक्ष केले. परों तु 

सायमन कवमशनने प्रवतिेदनात वदलेल्या सूचनाोंचा 1935 च्या भारत शासन अवधवनयमामधे्य बहुताोंशी जसाचा तसा समािेश करण्यात 

आला. सायमन कवमशनने प्रवतिेदनात सूचविलेल्या महत्वपूणि सूचना पुढीलप्रमाणे ह त्या : 

1. “तत्कालीन उदभिलेल्या राष्ट्र ीय आकाोंके्षकडे विविश सरकारने दुलिक्ष करािे.  

2. िसाहती ोंचे िराज्य देण्याबाबतीत सध्या स्र्ीतीत विचार करू नये. 

3. जातीय ि धावमिक आधारािर विभेदीकरण कायम ठेिािे. 
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4. सोंसदीय आवण जबाबदार शासन देण्याची सध्या गरज नाही. 

5. प्राोंतीय सरकारच्या मोंत्राोंना जबाबदारी तत्वाच्या आधारािर कायिभार स पिािा. 

6. कें द्रीकृत शासनाऐिजी सोंघीय िरूपाचे शासन भारतासाठी लाभदायक ठरेल. 

7. मतावधकारात िाढ करािा. 

8. साििवत्रक प्रौढ मतावधकार देणे ितिमान स्वस्र्तीत य ग्य नाही. 

9. विधी मोंडळाच्या सोंखे्यत िाढ करािी. 

10. प्रस्र्ावपत कें द्रीय व्यिस्रे्मधे्य बदल करण्याची गरज नाही. 

11. कें वद्रय विधीमोंडळातील द न्ही सभागृहातील सदस्याोंची नेमणूक प्राोंतीय विधीमोंडळाच्या सदस्याोंद्वारा अप्रत्यक्षपणे करण्यात 

यािी. याकररता सोंघात्मक व्यिस्रे्चा िीकार करणे अगत्याचे आहे. 

12. साोंप्रदावयक तत्वािर मतदार सोंघाची विभागणी करणे गैर आहे तरी त्यावशिाय पयािय नाही.’’49 

1920 ते 1933 पयांतच्या भारतीय राजकारणातील घिना िमाचा प्रभाि पडून विविश पालांमेन्टद्वारे प्रिर सवमतीचे गठन 

करण्यात आले. या समीतीच्या सवचि “सॅमु्यअल ह र’’50 याोंनी सुधाररत अहिाल तयार करून विविश पालांमेन्टसम र ठेिला. त च 

1935 चा भारत शासन अवधवनयम ह त. या अवधवनयमात “321 कलमे 10 पररवशषे्ट् ह ती. ि हा अवधवनयम 14 भागात विभावजत 

ह ता.’’51 या अवधवनयमाप्रमाणे भारतीय राजकीय व्यिस्रे्त आमूलाग्र पररितिन घडिून आणले. प्राोंतीय विवधमोंडळाोंना िायत्ता देण्यात 

आली. 

 1773 ते 1835 या दरम्यान विविश शासनाची कें वद्रकृत प्रिृत्ती कायम रावहली. “1935 च्या भारत शासन अवधवनयमाने 11 

प्राोंत 6 चीफ कवमशनर के्षत्रातील प्रदेश ि 600 देशी सोंस्र्ानाोंना एकवत्रत करून भारतात सोंघिाद वनमािण करण्याची य जना ह ती. 

कें द्रीय विवधमोंडळातील राज्य पररषद ि प्राोंतीय विवधमोंडळातील विधानसभेत मवहलाोंना काही प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले. कें द्र 

ि प्राोंत याोंच्यातील िाढ स डिण्याकररता ि इतर मुख्य कामासाठी सिोच्च न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली. 11 प्राोंतापैकी मद्रास, 

बम्बई, बोंगाल,वबहार, सोंयुक्त प्राोंत ि असम या 6 प्राोंतामधे्य विधानसभा ि विधानपररषद असे अशा स्वददगृही विधीमोंडळाची तरतूद 

करण्यात आली. प्राोंतीय विधीमोंडळाच्या वनिडणूकीत मतावधकाराोंचे के्षत्र व्यापक करण्यात आले. एकूण ल कसोंखे्यपैकी 14 िके्क 

नागररकाोंना मतदानाचा अवधकार बहाल करण्यात आला. परों तु मतदाराची अहिता मुख्यत: आवर्िक घिकािरच कायम ठेिण्यात 

आली.’’52 

 1935 च्या अवधवनयमातील बहुताोंश कलमाोंचा समािेश भारतीय पररस्वस्र्तीनुसार बदल करून भारतीय राज्यघिनेत 

समाविष्ट् करण्यात आला. 1935 च्या अवधवनयमाचे वचवकत्सकपणे अध्ययन केल्यास विविशाोंनी एका हाताने अवधकार वदले. ि दुस-

या हाताने ते अवधकार काढून घेतले. या वनष्कषािपयांत प हचता येते. यामुळे “पों. नेहरू याोंनी 1935 च्या अवधवनयमाला दास्यतत्वाचे 

आशापत्र ि इोंजन नसलेली म िार ज्यात अनेक िेक आहेत अशी उपमा वदली आहे.’’53 

 1937 नोंतर प्राोंतीय विवधमोंडळाच्या वनिडणूका झाल्या तत्कालीन 11 प्राोंतापैकी 8 प्राोंतामधे्य कॉगे्रस सत्ता काबीज करण्यास 

यशिी झाले. 1939 मधे्य स्वददतीय महायुध्दाचा भडका उडाला. विविशाोंच्या साम्राज्य अोंतगित असणाच्या िसाहतमधे्य िराज्य दजाि 

प्राप्त झालेल्या राष्ट्ाोंनी विवधमोंडळाच्या बैठका ब लिून मुदद्यामधे्य इोंग्लडोंला सार् देण्याचा वनणिय घेतला. विविशाोंनी भारताला देखील 

युदधात झ कून िाकले परों तु येर्ील कें द्रीय ि प्राोंतीय विवधमोंडळाची सहमती घेण्याची गरज तत्कालीन गव्हनिर जनरल “लॉडि वसनली 

रूग ला’’54 िािली नाही. कॉगे्रसने याचा कडाडून विर ध केला ि प्राोंतीय विवधमोंडळातील कॉगे्रसच्या मोंवत्रमोंडळाोंनी आपल्या पदाचा 

राजीनामा वदला. तत्कालीन भारतात असोंत षाची आग सिित्र पेिली त्यामुळे “8 ऑगष्ट् 1940’’55 ला भारतीयाोंना त्याोंची राज्यघिना 

वलवहण्याचा अवधकार देण्यात येईल अशी घ षणा विवशष्ट् अिी लादून तत्कालीन गव्हनिर जनरलने केली. 

 स्वददतीय महायुध्दात विविश ि मोंत्र राष्ट्ाोंचा विजय झाला. परों तु विविशाोंची त्याोंच्या अवधकार के्षत्रात असलेल्या राष्ट्ािरची पकड 

सैल ह त गेली. आोंतरराष्ट्र ीय दबाि ि तत्कालीन भारतीय जनमानसातील प्रचोंड असोंत ष यामुळे भारतीयाोंना पूणि िावधनता दयािी 

लागेल याचा िेध विविशाोंना लागला. विप्स य जना ि वशमला  करार याोंच्या अयशस्वितेमुळे सर पॅवर्क लॉरेन्स “सर सॅ्टकडे विप्स ि 

अल्बिि अलेक्झाडर’’56 याोंच्या नेतृत्वाखाली सुप्रवसध्द कॅवबनेि वमशन भारतात पाठिण्यात आले. भारताकररता राज्यघिना वनमािण 

करण्याची जबाबदारी भारतीयाोंिरच स पविण्यात येईल. राष्ट्मोंडळाचे सदस्यतत्व कायम ठेिणे अर्िा राष्ट्मोंडळातून बाहेर पडणे 

याचा वनणिय भारत घेईल. या “15 माचि 1946 च्या तत्कालीन विविश प्रधानमोंत्री अिलीच्या घ षणेने भारताची ितोंत्रता वनवश्चत झाली 

ह ती. त्या दृवष्ट्क णातून पाठविलेल्या वत्रमोंत्री वशष्ट्मोंडळाने  भारतातील 472 गणमाोंण्याचे भेि घेिून 182 बैठकाच्याद्वारे भारताची 

ितोंत्रता ि राज्यघिना वनवमितीची प्रविया याची मुहुतिमेढ केली. अखेर “18 जुलै 1947”58 ला विविश सोंसदेने भारतीय ितोंत्रता 

कायदा 1947 पाररत करून भारताच्या पूणि िराज्याला वशक्का म तिब केले. 
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5. विविशकालीन भारतीय प्रशासनाची अवधकारपद सोपान 

(विविश ताज महारानी)  

 

सोंसद 

 

भारत राज्य सवचि आवण त्याोंची पररषद 

 

गिनिर जनरल वकों िा िाईस राय 

 

मोंवत्रपररषद 

 

 विवधमोंडळ                   इम्पीररयल (कें वद्रय) सवचिालय              सोंघात्मक न्यायालय 

 

प्राोंतीय गिनिर    अन्य ल कसेिा      उच्च न्यायालय  

 

मोंवत्रपररषद    लेफिीन्ट गिनिर         वजल्हा न्यायालय 

 

        विधानसभा चीफ कवमशनर 

 

      वजल्हावधकारी वकों िा उपवजल्हावधकारी 

       स्त्र त59 

6. वनष्कषष :- 

विविशाोंनी भारतािर सुमारे 190 िषे सत्ता गाजिली प्रारोंभाच्या काळी दर डेख राोंच्या ि ळीप्रमाणे भारतीयाोंिर अमानुष अन्याय 

ि अत्याचार करून आवर्िक लूि केली. कों पनी सरकरच्या काळात प्रशासन करण्याच्या अनुभिहीनतेमुळे भारतीयाोंचा असोंत ष 1857 

च्या उठािाच्या रूपाने उफाळून सम र आला. रेगु्यलेविोंग अॅक्ट ि त्यानोंतरच्या चाििर अॅक्टद्वारे विविश पालिमेन्टने कों पनी सरकारची 

शक्ती हळूहळू स्वखळस्वखळी केली. 1858 नोंतर पालिमेंन्टने भारताच्या शासनाची सूते्र ित:च्या हातात घेिून भारतीयाोंना ियाियाने 

राजकीय ि सामावजक सुधारणा करीत भारतािर सत्ता गाजिली. सोंश धन विषयाच्या अनुषोंगाने केलेल्या सोंश धनाद्वारे पुढील 

वनष्कषािपयांत प हचता येते.  
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 1773 चा रेगे्यलेविोंग अॅक्ट ि 1935 चा भारत शासन अवधवनयम ि त्यात अोंतभूित असलेल्या तरतूदी प्रत्यक्ष व्यिहारात 

विविशाोंनी केलेली कृती याचे विचारमोंर्न केल्यास विविशाोंची कें वद्रकृत पध्दतीने शासन करण्याची कला 1947 पयांत 

अस्वस्तत्वात  ह ती हे वसध्द ह ते. 

 कों पनी सरकार ि 1958 नोंतरचे विविश सरकार याोंची प्रशासकीय व्यिस्र्ा मुख्यत: नौकरशाहीिर आधाररत ह ती. 

विविश सोंखे्यने फार कमी ह ते त्यामुळे भारतीयाोंिर शासन करण्याकररता भारतीयाोंची मदत घेण्यावशिाय तरण पाय 

नव्हता त्यामुळे पाश्चात्य धतीचे वशक्षण विविशाोंनी भारतीयाोंना वदले ि कारकुनाची फॅक्टरी तयार केली. वशक्षणाच्या सोंधी 

सिाांना उपलब्ध झाल्यामुळे जनप्रब धनाोंची लाि पसरून प्रशासनाच्या स ईसाठी वनमािण केलेल्या राजकीय व्यिस्रे्त 

भारतीयाोंनी प्रवतवनतिाची मागणी केली शासनप्रणालीचा पररचय भारतीयाोंना झाला. या वनष्कषािपयांत प हचण्यास मदत 

ह ते. 

 1957 च्या उठािामुळे कों पनी सरकारला भारतातील सत्ता गमिािी लागली. विविश पालिमेन्टच्या हातात सते्तचे 

हस्ताोंतरण झाल्यामुळे ि िप्पािप्पाने वनमािण ह णा-या असोंत षाला शमविण्याकररता विविशाोंनी मृदू ि बनाििी उदार 

ध रण िीकारािे लागले. या वनष्कषािपयांत प हचता येते. 

 विविश शासन कलेमधे्य सुविख्यात ह ते. भारतात प्रस्तावपत झालेली राजकीय सत्ता विकविण्यासाठी ज्या बाबी 

इोंग्लोंडमधे्य नव्हत्या त्याचाही प्रारोंभ विविशाोंनी भारतात केला. उदा. नौकरशाहीतील भतीकररता खुल्या स्पधाि परीक्षा 

भारतासारख्या विशाल ल कसोंखे्यच्या देशाला सूत्रबद्ध पद्धतीने प्रशावसत करण्यासाठी विविशाोंनी भारतात पाश्चात्य 

धतीच्या राजकीय व्यिस्रे्चे आराखडे रचले. त्याोंच्या नकळत केलेल्या या कायािचा भारताच्या राज्यघिनेिर ि त्यातील 

तरतूदी ोंिर फार म ठा प्रभाि पडला यात दुमत नाही. 
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