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यूरोपीयन ांचे भ रत तील आगमन/Arrival of Europeans in India 
 

युरोपपयन कां पन् ांच्य  स्थ पनेच  क्रम 

क्रम  यरुोपियन कंिन्या वर्ष  

1 पोर्तुगीज 1498 

2 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 

3 िच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 

4 फ्रें च ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 

 

1. पोतुषगीज 

• व स्को द ग म :वास्को द गामा या पोर्तुगीज खिाशाने भारर्ार् येण्याचा सागरी मागु शोधिा. र्ो भारर्ाच्या पग्चचम 

डकनाऱ्यावरीि काडिकर् या बंदरार् 20 मे 1498 रोजी उर्रिा. काडिकर्चा ड ंदू राजा झामोरीनने त्याचे स्वागर् केिे. 

• पोतुषगीज वस हती - पग्चचम डकनाऱ्यावर कोचीन, गोवा, दमन, चोि (1531), दीव (1532) साष्टी/ सािसेट व वसई 

(1534) इत्यादी. 

• गव्हनषर: 1505 िा फ्राग्िस्को िी अि्मेिा यािा भारर्ार्ीि पड िा पोर्तुगीज गव्हनुर म्हणून नेमण्यार् आिे. 1509 

िा अि्फािो िी अि्बतककु  ा दतसरा गव्हनुर झािा. त्याने 1510 मधे डवजापूरच्या आडदिशा किून गोवा डजंकून 

घेर्िे 

2. डच 

• माचु 1602 मधे  ॉिंिमधीि का ी व्यापाऱ्यांनी िच ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना केिी. 

• 1759 मधे्य बेदाराच्या िढाईर् िचांचा इंग्रजांकिून पराभव झािा आडण करारानतसार, िचांनी इंिोनेडशयावर आडण 

डिटीशांवर भारर्, श्रीिंका आडण मािेवर डनयंत्रण डमळविे. 

• वस हती: त्यांनी 1605 मधे्य मसतिीपट्टनम येथे त्यांचा पड िी वसा र् उभारिा. त्यांचे इर्र वसा र्ी पतिीकट, डचनसतरा, 

पाटणा, बािासोर, नागा पट्टणम, कोचीन, सतरर्, काररकि आडण काडसमबाजार येथे  ोरे्. 

3. इांग्रज 

• 1599 मधे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झािी. इंलिंिची राणी एडिझाबेथने या कंपनीिा 31 डिसेंबर 1600 

मधे्य सनद देऊन पतढीि 15 वर्ाांसाठी भारर्ासड र् पूवेकिीि देशांशी व्यापार करण्याचा एकाडधकार डदिा. 

• इंग्रजांची भारर्ार्ीि पड िी वखार 1611 मधे मसलीपट्टणम येथे स्थापन झािी  ोर्ी.मतघि बादशा  ज ांगीरने 1613 

मधे्य सुरत येथे वखार स्थापन करण्याची परवानगी डदिी. 

• इंलिंिचा राजा जेम्स पड िा याचा राजदूर् म्हणून 1615 मधे सर थॉमस रो ज ांगीरच्या दरबारार् आिा व रे्थे र्ो 1618 

पयांर् थांबिा या काळार् अनेक डठकाणी व्यापारी वसा र्ी स्थापन करण्याच्या परवानग्या त्याने डमळवि्या. 

• 1717 मधे्य, जॉन सतरमनने फारुखडसयारकिून एक फरमान डमळविा, ज्याने कंपनीिा मोठ्या सविर्ी डदि्या.  या 

फामुनिा कंपनीचे मॅग्न  क र् ष म्हटिे गेिे आ े. 

• प्ल सीची लढ ई (1757):  इंग्रजांनी बंगािचा नवाब डसराजतद्दौिाचा पराभव केिा. 

• बक्सरची लढ ई (1764) : कॅप्टन मतनरोने मीर काडसम (बंगाि), शतजाउद्दौिा (अवध) आडण शा  आिम दतसरा (मतघि) 

यांच्या संयतक्त सैन्याचा पराभव केिा. 
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4. फ्रें च 

• 1664 मधे्य फ्राि ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झािी. फ्रें चाची भारर्ार्ीि पड िी वसा र् 1668 मधे्य केरॉन 

नेमण्यार् याने सुरत येथे स्थापन केिी. 1669 मधे्य मसलीपट्टणम येथे वसा र् येथे स्थापन केिी. 

• 1673 मधे माडटुन व िेस्पी यांनी वािीकोिंपतरमच्या मतघि गव्हनुरकिून एक गाव डमळविे  ेच गाव पतढे पााँडिचेरी 

म्हणून डवकडसर् झािे. माडटुनिा पड िा गव्हनुर नेमण्यार् आिे. 

• 1690 मधे्य फ्रें चांनी मतघिांकिून बंगािमधीि चंद्रनगर डमळडविे. 1725 मधे्य मा े व यानम व 1739 मध्ये कारीकि 

डमळडविे. 

• 1742 मधे्य डूपे्ल  ा फ्रें च गव्हनुर म्हणून भारर्ार् आिा. 
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