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రాజ్యాంగ వికాసాంలో భాగమ ైన చట్ాా లు





భారత రాజ్యాంగ వికాసానికి సుదరీఘ చరతిర ఉాంద.ి ప్రసుు తాం అమలవుతునన రాజ్యాంగాం ఈ రూప్ాం 
సాంతరిాంచుకోవడానికి అనేక చట్ాా లుఉద్యమాలుసాంసకరణలు దోహద్ాం చేశాయి. పో టీ్ 
ప్రీక్షలకుసననద్ధమయియయ అభ్యరథు లు భారత రాజ్యాంగ ప్రిణామ కరమాంరాజ్యాంగ చరతిరలోని 
ముఖ్య ఘట్ాా ల గురిాంచి సమగరాంగా తెలుసుకోవాలి..

భారత రాజ్యాంగాంచారితరక నేప్థ్యాం
భారతదేశంలో  మధ్యకాలంలో ఈస్టండయిా కంపెనీ వ్ాయపారంఇతర వ్యవ్హారాలను 
నిరవహ ంచంది. వీటనిి నియంత్రిచడానికి బి్రటషి  పారలమ ంటు కొనిి చటాట లను రూప ందించంద.ి 
వీటినే చారటర  చటాట లుఅంటారు. వీటి గురించ పరిశీలిదాద ం..

రెగుయలేట్ ాంగ  చటా్ాం
రెగుయలేటింగ  చటాట నికి రాజ్యంగ వికాసపరంగా చాలా పాిముఖ్యం ఉంది. ఇంగలండ  నుంచ 
భారతదేశానికి వ్ాయపార రీత్ాయ వ్చిన ఈస్టండయిా కంపెనీ వ్యవ్హారాలను నియంత్రించడానిక ి
బి్రటిష  పారలమ ంట  చసేన్ త్ొలి చటటం ఇదే. అందువ్లల  దనీిి భారతదేశానిక ి సంబంధించ 



మొటటమొదటి లిఖిత చటటంగా పేర్కంటారు. అంతకుముందు వ్రకు 
వ్ాయపార కారయకరమాలు నిరవహ సుు ని ఈస్టండయిా కంపెనీకి ఈ చటటం దావరా మొదటసిారిగా 
రాజకీయ పరపిాలనఅధికారాలు సంకరమంచాయి. దీంత్ో భారతదేశంలో క ందీికృత పాలనకు 
బీజం పడిందని చెపపవ్చుి.

ముఖ్ాయాంశాలు:

• ఈ చటాట నిి  మ ే న నాటి బి్రటన  పధిాని లారడ  నారు  ఆ దశే పారలమ ంట లో 
పివ్ేశపెటాట రు. కంపనెీ వ్యవ్హారాలను నియంత్రించే ఉదేదశంత్ో రూప ందించడం వ్లల  దనీిి 
రెగుయలేటింగ  చటటంఅంటారు.

• బ ంగాల  గవ్రిర  హో దాను గవ్రిర  జనరల  ఆఫ  బ ంగాల గా మారాిరు. ఇతడిక ి
సలహాలు ఇవ్వడానికి నలుగురు సభ్ుయలత్ో కారయనిరావహక మండలిని ఏరాపటు చేశారు. 
వ్ారన  హసే్టంగస ను త్ొలి గవ్రిర  జనరల గా నియమంచారు.

• బ ంబాయిమదాిసు పెసి్డెనీసల గవ్రిరలను బ ంగాల  గవ్రిర  జనరల కు ఆధీనులుగా 
చేశారు.

• కలకత్ాు లో సుప్ింకోరుట  ఏరాపటుకు పతి్రపాదించారు. లో ఒక పిధాన 
నాయయమూరిుముగుు రు సాధారణ నాయయమూరుు లత్ో కలకత్ాు లో సుప్ింకోరుట ను ఏరాపటు 
చేశారు. సుప్ింకోరుట  మొదటి పిధాన నాయయమూరిు ఎలిజ్ ఇంఫే

• ఈస్టండయిా కంపనెీపె ై బి్రటిష  ఆధిపత్ాయనిి మరింతగా పెంచడానికి తమ 
రెవ్ెనయయపౌరసెనైిక వ్యవ్హారాలోల  కంపెనీ కోరట  ఆఫ  డెైరెకటరస  నేరుగా పిభ్ుత్ావనికి బాధ్యత 
వ్హ ంచలేా మారుపలు చశేారు.

• కంపెనీ అధికారుల వ్ాయపార లావ్ాదవేీలను నిషేధించారు. వ్ారు పిజల నుంచ 
లంచాలుబహుమతులను సవ్కరించకుండా కటటడి చేశారు.

• ఇరవ్ెై ఏళ్ల  వ్రకు ఈస్టండయిా కంపెనీకి వ్ాయపార అనుమత్ర ఇచాిరు.

• రెగుయలేటింగ  చటటం దావరా ఈస్టండియా కంపనెీని ఆశంచనంతగా 
నియంత్రించలేకపోయారు. క ందీికృత పాలనను నిరోధించడంఅధికార సమత్ౌలయం లాంట ి



పియోజనాలు నెరవ్రేలేదు. అదవేిధ్ంగా గవ్రిర  జనరల  కారయనిరావహక పరిధిపెై సపష్టత 
ఏరపడలేదు.

పిట ఇాండియా చటా్ాం
రెగుయలేటింగ  చటటంలోని లోపాలను సవ్రించడానికి బి్రటిష  పారలమ ంటు ఈ చటాట నిి లో 
ఆమోదించంది. నాటి బి్రటన  పిధాని విలియం పట్ ఈ చటాట నిి పతి్రపాదంిచారు. అందువ్లల ∙దనీిి 
ప్ట  ఇండయిా చటటంగా వ్యవ్హరసిాు రు.

ముఖ్ాయాంశాలు:

• ఈస్టండయిా కంపనెీ కారయకలాపాలను వ్ాణిజయరాజకీయ విధ్ులుగా విభ్జంచారు.
• బో రడ  ఆఫ  కంటరి ల అనే నయతన విభాగానిి ఏరాపటు చసే్ కంపనెీ రాజకయీ 

వ్యవ్హారాలను దనీికి అపపగించారు. అపపటకి  ఉని కోరట  ఆఫ  డెైరెకటరస ను వ్ాణిజయ 
వ్యవ్హారాలక  పరిమతం చేశారు.

• గవ్రిర  జనరల  కారయనిరావహక మండలికి పెసి్డెనీస పాింత్ాలపెై పితయక్ష నియంతణి 
అధికారానిి ఇచాిరు. గవ్రిర  జనరల  కారయనిరావహక మండలిలోనయ కొనిి మారుపలు 
చేశారు.

• కారయనిరావహక మండలి సభ్ుయల సంఖ్య నాలుగు నుంచ మూడుకు తగిుంచారు.
• ఈ చటటం వ్లల  కంపనెీ పాలనపెై ఒక విధ్మ నై అదుపు ఏరపడింద.ి కోరట  ఆఫ  డెైరెకటరసబో రడ  

ఆఫ కంటరి ల  అనే రెండు సవతంతి సంసథలను ఏరాపటు చేయడం వ్లల  ప్ట  ఇండయిా 
చటాట నిి దవందవ పాలనకు నాంది పలికిన చటటంగా చెపపవ్చుి. పారలమ ంటేతర 
నియంతిణకు త్ొలి అడుగుగా ఈ చటాట నిి పిసాు విసాు రు. భారతదశేంలో కొలల గ్టిటన 
ధ్నానిి పంచుకోవ్డానిక ిచేస్న చటటంగా మారక్ఎంగిలస  అభివ్రిణంచారు.

చారార  చటా్ాం

• ఈ చటటం దావరా గవ్రిర  జనరల  ఆఫ  ఇండయిా అధికారాలను విసు ృతం చశేారు.



• కంపెనీ వ్ాయపార గుత్ాు ధపిత్ాయనిి మరో ఏళ్లకు ప డిగించారు.
• బో రుడ  కారయదరిిని పారలమ ంటులో కూరోివ్డానికి అనుమత్రంచారు.

చారార  చటా్ాం

• ఈస్టండయిా కంపనెీ చారటర ను మరో ఇరవ్ెై ఏళ్లల  ప డిగించారు.
• భారతదేశ వ్రుకంపెై కంపెనీ గుత్ాు ధిపత్ాయనిి త్ొలగించ క వ్లం పాలనాపరమ ైన సంసథగా 

మారాిరు.
• పనుిలు విధించడంఅవి చెలిలంచని వ్ారిపెై చరయలను తీసుకునే అధకిారానిి సాథ నిక 

సంసథలకు ఇచాిరు.
• భారతీయులకు మతవిదాయపరమ ైన అధ్యయనం కోసం లక్ష రూపాయలత్ో నిధి ఏరాపటు 

చేశారు. సవ్ిల  సరెవంటల కు శక్షణా సదుపాయానిి కలిపంచారు.
ఈ చటటం దావరా భారత లో వ్రుకం చయేడానికి అందరికీ అవ్కాశం కలిపంచారు. భారత లో 
మష్నరీలు పివ్శేంచ చరిిలుఆసుపతుిలువిదాయలయాలు సాథ ప్ంచడం వ్లల  
మతమారిపడులకు వ్ెసులుబాటు కలిగింది.

చారార  చటా్ాం

• ఈస్టండయిా కంపనెీ పాలనను మరో ఏళ్లకు ప డిగించారు.
• బ ంగాల  గవ్రిర  జనరల  హో దాను ఈ చటటం దావరా ఇండయిన  గవ్రిర  జనరల గా 

మారాిరు. ఈ హో దాలో మొదటి భారత గవ్రిర  జనరల  విలియం బ ంటింగ .
• రాష్ట ర పిభ్ుత్ావల శాసనాధికారాలు రదదయాయయి. కారయనిరావహక మండలి సమేతుడెనై 

గవ్రిర  జనరల కు పూరిు శాసనాధికారాలు లభించాయి.
• కంపెనీ వ్ాయపార లావ్ాదవేీలను రదుద చసే్పరిపాలనా సంసథగా మారాిరు.
• స్విల  సరవీసుల నియామకాలోల  సారవజనిక పో ట ీపదధత్రని పిత్రపాదించారు. కానీ కోరట  ఆఫ  

డెైరెకటరస  వ్యత్రర కించడం వ్లల  ఇది అమలోల కి రాలేదు.



• భారతీయ శాసనాలను కరో డీకరించడానికి భారతీయ లాకమష్న ను నియమంచారు. 
దీనికి త్ొలి అధ్యక్షుడు లారడ  మ కాలే.

• ఈ చటాట నిి భారతదేశంలో క ందీికృత పాలనకు తుదిమ టుట గా అభివ్రిణసాు రు.

చారార  చటా్ాం
చారటర  చటాట లోల  చవ్రిద.ి అత్ర తకుకవ్ కాలం అమలోల  ఉని చారటర  చటటం ఇదే. పిత్ర  ఏళ్లకు 
ఒకసారి చారటర  చటాట లను ప డిగించడం అనే ఆనవ్ాయితీ పికారం దనీిి రూప ందించారు. కానీ 
దీని దావరా కంపనెీ పాలనను ప డిగించలేదు. దీంత్ో కంపనెీ పాలన తవరలోన ే
అంతమవ్ుతుందని సయచంచనటలయింది.

ముఖ్ాయాంశాలు:

• గవ్రిర  జనరల  సాధారణ మండలి అధికారాలను శాసనకారయనిరావహక విధ్ులుగా 
విభ్జంచారు. శాసనాలు రూప ందించే పికిరయ కోసం ఇండియన  సెంటిల  లెజసేల టవి  
కౌనిసల ను ఏరాపటు చేశారు. ఇది బి్రటిష  పారలమ ంటులా విధ్ులు నిరవరిుసుు ంది. అందువ్లల  
దీనిి మనీ పారలమ ంట గా పేర్కంటారు.

• క ంది లెజసేలటివ  కౌనిసల లో మొదటిసారిగా సాథ నిక పిత్రనిధ్ులకు పాిత్రనిధ్యం కలిపంచారు. 
మొతుం ఆరుగురు శాసన సభ్ుయలోల .. మదాిసుబ ంబాయిబ ంగాలఆగార  పాింత్ాల నుంచ 
ఒకొకకకరి చ్పుపన నలుగురిని తీసుకునాిరు.

• స్విల  సరవీసు నియామకాలోల  సారవజనిక పో టీ విధానంపవి్ేశపెటాట రు. దీనికోసం లో 
లారడ  మ కాలే కమటనీి ఏరాపటు చేశారు.

• వివిధ్ లా కమష్న ల సఫ్ారసుల దావరా స్విల  ప ి సజ్ర  కోడ  (ఇండియన  ప్నల  
కోడ  (కిరమనల  ప ి స్జర  కోడ  (ను రూప ందించారు.
కంపెనీ పాలనకు సంబంధించ నిరిదష్ట  వ్యవ్ధి పేర్కనకపో వ్డం వ్లల  కంపనెీ పాలన చకరవ్రిు 
చేతులోల కి మారడానికి చారటర  చటటం మారుం సుగమం చేస్ందనిభావిసాు రు. భారతీయులకు 



పిభ్ుతవంలో భాగసావమయం కలిపంచకపో వ్డం వ్లల  తరావత జరిగిన పరిణామాలు 
స్పాయిలు త్రరుగుబాటుకు దారితీశాయి.

బ్రరట్ ష  రాణి లేదా రాజు పాలన (
 నుంచ రాజు లేదా రాణి నేరుగా అధకిారానిి చేపటటడం వ్లల  ఆ తరావత చేసన్ 
చటాట లను/సవ్రణలను భారత పిభ్ుతవ చటాట లులేదా కౌనిసల  చటాట లుఅంటారు.

భారత రాజ్యాంగ చటా్ాం
 స్పాయిల త్రరుగుబాటుత్ో భారతదేశంలో కంపెనీ పాలన అంతమ ై చకరవ్రిు (బి్రటషి  
రాజు/రాణి) పరిపాలన వ్చింది. ఇద ిభారత రాజ్యంగ చరితలిో ఒక నయతన అధాయయం. బి్రటషి  
రాణి  నవ్ంబర  న భారత పరిపాలనా అధకిారానిి నేరుగా చేపడుతూ ఒక పికటన జ్ర ీ
చేస్ంది.

ముఖ్ాయాంశాలు:

• గవ్రిర  జనరల  ఆఫ  ఇండియా హో దాను వ్ెైసాియ  ఆఫ  ఇండయిాగా మారాిరు. మొదట ి
వ్ెైసాియ  చారెలస  కానింగ .

• దేశంలో బి్రటిష  రాణి మొదటి పతియక్ష పిత్రనిధ ివ్ెైసాియ . ఇతడు బి్రటిష  రాణి పేరుపెై దశే 
పాలన నిరవహ సాు డు.

• లో పివ్ేశపెటిటన బో రడ  ఆఫ  కంటరి లకోరట  ఆఫ  డెరైెకటరస  అనే దవందవ పాలన రదదయింది.
• భారతదేశంలో అతుయనిత సాథ నానిి కలిగిన వ్ెైసాియ ని రాజ పిత్రనిధిగా  ఏళ్ల  కాలానిక ి

నియమంచారు. ఇతడికి సహాయంగా ఒక కారయనిరావహక మండలి ఉండేద.ి
• భారత రాజయ కారయదరిిఅనే కొతు  పదవిని సృష్టంచారు. ఇతడు బి్రటషి  మంత్రివ్రాు నిక ి

చెందిన వ్యకిు. అనిి విష్యాలోల  ఇతడదిే తుది నిరణయం. ఇతడికి సహాయంగా  మంద ి
సభ్ుయలత్ో సలహా మండలి ఏరాపటు చేశారు. మొదటి కారయదరిి చారెలస  వ్ుడ .





ప్రతేయక వివరణ
వ్ెైసాియగవ్రిర  జనరల  అనే రెండు హో దాలు ఒకరిక  ఉంటాయి. బి్రటిష  రాజు/రాణ ిపిత్రనిధిగా 
ఉంటే వ్ెైసాియ గాభారతదేశ పాలనాపరంగా అధపిత్రగా ఉంట ేగవ్రిర  జనరల గా వ్యవ్హరిసాు రు. 
దేశంలో పాలనాపరమ నై అంశాలను.. ముఖ్యంగా పిభ్ుత్ావనిి నియంత్రించడానికి  చటాట నిి 
చేశారనివీటికి సంబంధించన మారుపలను ఇంగలండులో చేశార గానీభారత లోని పాలనా 
వ్యవ్సథలకు ఎలాంటి మారుపలు చయేలేదని విమరికుల అభిపాియం.




