
ભભારતતીય ઈતતહભાસ મભામાં  અમાંગગ્રેઝ શભાસકકો નકો ફભાળકો  

  લગ્રેખન સમાંકલન  – કગ્રે    .  આર કટરરયભા   (   ૯૬૨૪૬ ૯૬૭૮૨   )
 મમ.પકો – ભકોરકોલ તભા થરભાદ જજ- બનભાસકભામાંઠભા 

ભભારતતીય ઈતતહભાસ મભામાં  અમાંગગ્રેઝ શભાસકકો નકો ફભાળકો 

(૧) હકોજકન્સ

 ભભારત નતી ધરતતી ઉપર પગ મમકનભાર પ્રથમ અમાંગગ્રેઝ ( જહભાજ નકો કગ્રેપટન )

(૨)  સર ટકોમસ રકો 

 વગ્રેપભાર નતી પરવભામાંતગ મગ્રેળવનભાર પ્રથમ  અમાંગગ્રેઝ

(૩)  રકોબટર  કલભાઈવ 

 જજૈનનભા લતીધગ્રે ભભારત ગમલભામ બન્યમ
 અમાંગગ્રેઝતી સતભાનકો પભાયકો નભામાંખનભાર 

બમાંગભાળ નભા પ્રમમખ ગવનરર જનરલ 

(૪) વકોરન હગ્રે સસટગ્સ – ૧૭૭૨ થતી ૧૭૮૫

 ઈ.સ ૧૭૭૨ નભા જનયભામક ધભારભાથતી બમાંગભાળનકો પ્રથમ ગવનરર બનનભાર 
 રગ્રે ગ્યમલગ્રેરટમાં ગ એક્ટ ૧૭૭૩ કલકતભા 
 અમાંગગ્રેઝતી સતભાનમમાં રક્ષણ કરનભાર 

(૫) લકોરર   કકોનરવકોજલસ – ૧૭૮૬ થતી ૧૭૯૩ 

 કભાયમતી જમભાબમાંધતી દભાખલ કરનભાર ગવનરર જનરલ 
 સસજવલ સરવસ નકો જનક 
 કભાયદભાનમમાં પમસતક “ કકોનરવકોજલસ કકોર “ લખનભાર 

(૬) લકોરર  વગ્રેલગ્રેસલતી - ૧૭૯૮ થતી ૧૮૦૫ 

 ચકોથભા મજૈસમર ૧૭૯૯ જવગહ મભામાં રટપમ સમલતભાનનગ્રે હરભાવતી નગ્રે મભારતી નભાખ્યકો 
 ભભારત મભામાં “ સહભાય કભારતી યકોજનભા “ દભાખલ કરનભાર 
 અમાંગગ્રેઝતી શભાસન  નગ્રે સવર્વોપરતી બનભાવ્યમમાં. 

(૭) લકોરર  જવજલયમ બબેંરટક – ૧૮૨૮ થતી ૧૮૩૫ 
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 ઉદભારમત વભાદતી જનતતી ધરભાવનભાર અનગ્રે સભામભાજજક સમધભારક 
 ઈ.સ ૧૮૨૯ મભામાં “ સતતી પ્રથભાનકો કભાયદકો “ બમાંધ કરભાવનભાર 
 અમાંગગ્રેઝતી જશક્ષણ નકો સવતીકભાર કરનભાર 

(૮) લકોરર  ચભારસર મગ્રેટ્કકોફ - ૧૮૩૫ થતી ૧૮૩૬ 

 ભભારતતીય પ્રગ્રેસનભા મમજક્તદભાતભા 

(૯) લકોરર  રગ્રે લહભાઊસતી – ૧૮૪૮ થતી ૧૮૫૬ 

 “ ખભાલસભાજનતતી નકો જનક  “  ઝભામાંસતી, નભાગ્પમર, સતભારભા જગ્રેવભા રભાજ્યકો નગ્રે ખભાલસભા કયભાર . 
 બભાળ લગ્ન બમાંધ કરભાવનભાર 
 જવધવભા  પમનરલગ્ન ધભારકો પસભાર કરનભાર 
 ભભારત મભામાં સસૌ પ્રથમ ૧૮૫૩ મભામાં મમમાંબઈ અનગ્રે થભાણભા વચ્ચગ્રે રગ્રેરવગ્રે સરૂ કરનભાર 
 તથભા તભાર અનગ્રે ટપભાલ સગ્રેવભા સરૂ કરનભાર 

ભભારત નભા પ્રમમખ વભાઈસરકોય  

(૧૦) લકોરર  કગ્રે સનગ ૧૮૫૬ – ૧૮૬૨ 

 કમાંપનતી શભાસનનકો અમાંતતમ ગવનરર જનરલ અનગ્રે બબ્રિરટસ ભભારતનકો પ્રથમ વભાઈસરકોય 
 હભાઈકકોટર્વો નતી સથભાન કરનભાર 

(૧૧) લકોરર  જલટન – ૧૮૭૬ – ૧૮૮૦ 

 ભવભાય રદલતી દરબભાર નમમાં આયકોજન કરનભાર 
 મહભારભાણતી જવક્ટકોરરયભાનગ્રે  “ કજૈસરગ્રે  રહમાંદ “ નતી ઉપભાજધ આપનભાર 
 વનભારક્યમલર પ્રગ્રેસ એક્ટ તથભા હથથયભારબમાંધતી ધભારકો બમાંધ કરભાવનભાર 

(૧૨) લકોરર  રરપન – ૧૮૮૦ – ૧૮૮૪ 

 અફધભાન યમધ્ધ નતી સમભાજપ્તિ 
 સથભાજનક સવરભાજ્ય નભા તપતભા 
 જશક્ષણ મભાટગ્રે  હમાં ટર આયકોગનતી સથભાપનભા કરનભાર 

(૧૩) લકોરર  કઝરન – ૧૮૯૯ – ૧૯૦૫ 

 ઈ.સ ૧૯૦૫ મભામાં બમાંગભાળ નભા ભભાગલભા પભારનભાર 
 તગ્રેનભા સમય મભામાં ભભૂખમરકો અનગ્રે દમષ્કભાળ નતી પરરજસથતત સરરઈ . 

www.katariyagk.blogspot.com Page 2



ભભારતતીય ઈતતહભાસ મભામાં  અમાંગગ્રેઝ શભાસકકો નકો ફભાળકો  

(૧૪) લકોરર  હભારરઝ – ૨ – ૧૯૧૦ – ૧૯૧૬ 

 બમાંગભાળ નભા ભભાગલભા રદ કરનભાર . 

 સમભાટ જ્યકોજર પભામાંચમભાનમમાં ભભારત આગમન
 રભાજધભાનતી નમમાં  કલક્તભા થતી રદલતી સથળભામાંતર 

(૧૫) લકોરર  ચગ્રેમ્સફકોરર  – ૧૯૧૬ – ૧૯૨૧ 

 ભભારત શભાસન અજધજનયમ ૧૯૧૯ 
 તગ્રેનભા સમય મભામાં જજલયભાવભાલભા બભાગ હત્યભાકભામાંર થયકો.

 રકોલગ્રેટ એક્ટ, સખલભાફત આમાંદકોલન અનગ્રે અસહકભાર નભા આમાંદકોલનકો થયભામાં.
 વભાણતી સવભાતમાંત ધભારકો 

(૧૬) લકોરર  રરસરગ – ૧૯૨૧ – ૧૯૨૬ 

 એકમભાત  યહમદતી ગવનરર જનરલ 
 તપ્રન્સ ઓફ વગ્રેરસ નમમાં ભભારત આગમન 
 કભાકકોરતી ટટગ્રે ન નતી લમમાંટ થઈ.

(૧૭) લકોરર  ઈરજવન – ૧૯૨૬ – ૧૯૩૧ 

 ૧૯૨૭ સભાયમન કતમશનનમમાં ભભારત આગમન 
 ૧૯૩૦ દભામાંરતી યભાતભા 

(૧૮) લકોરર  વગ્રેસલગટન – ૧૯૩૧ – ૧૯૩૪ 

 ૧૯૩૧ નભા બતી.આર આમાંબગ્રેરકર અનગ્રે ગભામાંધતીજી વચ્ચગ્રે પમનભા કરભાર 

(૧૯) લકોરર  જલનજલથગકો – ૧૯૩૪ – ૧૯૪૩ 

 ૧૯૩૫ મભામાં પ્રભામાંતતીય સવરભાજ્ય નતી સથભાપનભા 
 ઓગસટ ઓફર
 ૧૯૪૨ રહમાં દ છકોરકો આમાંદકોલન અનગ્રે જક્રિપ્શ તમશન નમમાં ભભારત આગમન 

(૨૦) લકોરર  વગ્રેવગ્રેલ – ૧૯૪૩ – ૧૯૪૭ 

 વગ્રેવગ્રેલ યકોજનભા અનગ્રે સસમલભા સમાંમગ્રેલન 
 નસૌસગ્રેનભા જવદકોહ કગ્રે બબનગ્રેટ તમશન 
 વચગભાળભા નતી સરકભાર 
 એટલતી ઈંગ્લગ્રેર નભા વરપ્રધભાન બન્યભા. 

(૨૧) લકોરર  મભાઉનટ બગ્રેટન – ૧૯૪૭ – ૧૯૪૮ 
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 બબ્રિરટસ ભભારતનભા અમાંતતમ વભાઈસરકોય અનગ્રે સવતમાંત ભભારત નભા પ્રથમ ગવનરર જનરલ 
 ભભારતનભા ભભાગલભા પભાજકસતભાનનમમાં જનમભારણ 

(૨૨) ચક્રિક્ર્વતતી રભાજગકોપભાલભાચભારતી 

 સવતમાંત ભભારત નભા પ્રથમ ભભારતતીય ગવનરર જનરલ

  લગ્રેખન સમાંકલન  – કગ્રે  .આર કટરરયભા ( ૯૬૨૪૬ ૯૬૭૮૨ )
 મમ.પકો – ભકોરકોલ તભા થરભાદ જજ- બનભાસકભામાંઠભા 
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