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आधुनिक इनिहासािील महत्त्वाच्या घटिा 

वर्ष  घटिा  

1757 प्लासी  लढाई भारतात ब्रिब्रिशाांच्या राजकीय ब्रियम स्थापिा घेतली. 

1761 पाब्रिपत तृतीय लढाई 

1764 बक्सर लढाई 

1765 क्लाईव्ह भारतातील कां पिीचा गव्हिनर म्हणूि ब्रियुक्ती करण्यात आली होती 

1767-69 पब्रहले इांग्रज-मै्हसूर युद्ध 

1780 महाराजा रणब्रजत ब्रसांग जन्म 

1780-84 दुसरे इांग्रज-मै्हसूर युद्ध 

1784 ब्रपि भारत कायदा 

1790-92 तृतीय इांग्रज-मै्हसूर युद्ध 

1793 बांगालचा कायमस्वरुपी तोडगा 

1799 चौथ्या इांग्रज-मै्हसूर युद्ध आब्रण ब्रिपू सुलताि मृतू्य 

1802 बेब्रसि तह 

1809 अमृतसर तह 

1829 सती सराव प्रब्रतबांब्रित 

1830 राजा राममोहि रॉय इां ग्लां ड भेि 

1833 राजा राममोहि रॉय ब्रिस्टल, इांग्लां ड मृतू्य 

1839 महाराजा रणब्रजत ब्रसांग मृतू्य 

1839-42 पब्रहले इांग्रज-अफगाण युद्धात 

1845-46 पब्रहले इांग्रज-शीख युद्ध 

1852 दुसरे इांग्रज-बमी युद्ध 

1853 पब्रहली रेल्वेगाडी िावली मुांबई आब्रण ठाणे व कलकत्ता येथे तारसेवा दरम्याि उघडले 

1857 स्वातांत्र्य प्रथम युद्ध भारतातील स्थाि घेतले 

1861 रवी ांद्रिाथ िागोर याांच्या जन्म 

1869 महात्मा गाांिी याांच्या जन्म 

1885 भारतीय राष्ट्र ीय कॉांगे्रस फाउांडेशि 
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1889 जवाहरलाल िेहरू जन्म 

1897 सुभाषचांद्र बोस जन्म 

1903 ब्रतबेि मोहीम (तरुण पती प्रब्रतब्रििी) 

1905 लॉडन कर्नि याांिी बांगालच्या फाळणी 

1906 मुस्लिम लीग च्या फाउांडेशि ढाका  

1911 ब्रदल्ली दरबार, ब्रिििच्या राजा आब्रण राणी भारत आब्रण ब्रदल्ली भारताची राजिािी भेि 

1914 पब्रहले महायुद्ध सुरू 

1916 लखिौ करार कॉांगे्रस आब्रण मुस्लिम लीग दरम्याि साइि इि 

1918 पब्रहले महायुद्ध समाप्त 

1919 Montague-करण्यात आली सुिारणा अमृतसर येथे पररचय, जाब्रलयिवाला बाग हत्याकाांड 

1920 स्लखलाफत चळवळ सुरू 

1927 त्या काळी सायमि कब्रमशि बब्रहष्कार 

1928 लाला लाजपत राय मृतू्य 

1929 Poorna स्वराज' (पूणन स्वातांत्र्य) ठराव भारतीय राष्ट्र ीय कॉांगे्रस लाहोर अब्रिवेशिात मांजूर करण्यात 

आले होते. 

1930 महात्मा गाांिी याांिी दाांडी माचन (6 एब्रप्रल, 1930), सब्रविय कायदेभांग चळवळ सुरू 

1931 गाांिी-Irwin करार 

1935 भारत कायदा सरकारिे पास 

1937 प्राांब्रतक स्वायत्तता, 'कााँगे्रस मांत्री अजन 

1939 दुसरे महायुद्ध सुरू होते (3 सप्टेंबर) 

1941 भारत सुभाषचांद्र बोस, रवी ांद्रिाथ िागोर याांच्या मृतू्य पडा 

1942 ब्रिप्स ब्रमशि, भारतात आगमि भारत चळवळ 8 ऑगस्ट रोजी सुरू बाहेर पडा 

1943-44 बांगाल दुष्काळ 

1945 भारतीय राष्ट्र ीय सेिा लाल ब्रकल्ला येथे चाचणी; ब्रसमला पररषद; दुसरे महायुद्ध समाप्त 

1946 ब्रिब्रिश कॅब्रबिेि ब्रमशिच्या भारताला भेि ब्रदली, अांतररम सरकार स्थापि 

1947 भारत ब्रवभाग; भारत आब्रण पाब्रकस्ताि स्वतांत्र स्वतांत्र राज्यातील र्ाले 
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