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ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയിമോരുലെ പട്ടിക 

1858 മുതൽ 1947 വരെയുള്ള ഇന്ത്യയിരെ വവസ്രോയിമോെുരെ പട്ടികയോണ ്ഈ 

സെഖനത്തിെുള്ളത.് 1857രെ യുദ്ധത്തിന് സേഷമോണ ്വവസ്രോയി പദവി നിെവിൽ വന്നത.് 

ഈസ്്റ്റ ഇന്ത്യോ കമ്പനിയുരെ രകെുകോെയസ്ഥതയക്് ്രിട്ടീഷ ്രർകോർ രോക്ഷ്യം വഹിച്ചതിനോൽ 

രർകോർ വവസ്രോയി എന്ന സപെിൽ ഒെു ്പതിനിധി തെവരന ഇന്ത്യയിൽ അവതെിപ്പിച്ചു.  

1858 മുതൽ 1947 വരെ ഇന്ത്യയിരെ വവസ്രോയികൾ 

വെോനിെികുന്ന സകെള പിഎര്രി പെീക്ഷ്കളുരെ വീക്ഷ്ണസകോണിൽ നിന്ന ്്പധോനരപ്പട്ട 

ഇന്ത്യയിരെ വവസ്രോയിമോെുരെ പട്ടികയും അവെുരെ കോെോവധിയും സനട്ടങ്ങളും ചുവരെ 

നൽകിയിെികുന്നു. 

വൈസ്രോയി കോെോൈധി സേട്ടങ്ങൾ 

കോനിംഗ ്്പഭു 

1858-1862 

 സ ോക്ടറിൻ ഓഫ് െോപ്സ ്രിദ്ധോന്ത്ം ഇല്ലോതോകി 

എൽജിൻ ്പഭു 

1862 – 1863 

 വഹോരി ്പസ്ഥോനം 

സെോറൻര ്്പഭു 

1864 – 1869 
 അസേഹത്തിന്രറ ഭെണകോെത്ത് മ്ദോരിരെ 

കൽകട്ടയിൽ വഹസകോെതി 

സ്ഥോപികരപ്പട്ടു. 

 ആംസലോ-ഭൂട്ടോൻ യുദ്ധം 

മോസയോ ്പഭു 

1869 – 1872  സക്രവും രംസ്ഥോനവും തമ്മിെുള്ള 

രോമ്പത്തിക വിതെണം ആദയമോയി 

അവതെിപ്പിച്ചു      

   

 1872-രെ ആദയരത്ത രരൻരര്   

  

 െോജകീയ ്പമുഖർകോയി മസയോ സകോസളജ ്

സ്ഥോപിച്ചു       

       

 ഇന്ത്യയിൽ രകോല്ലരപ്പട്ട ഏക ഗവർണർ ജനറൽ 

ആയിെുന്നു സെോർ ് മസയോ. സപോർട്്ട രെയറിൽ 

രവച്ച ്സഷർ അെി അ്ഫീദിയോണ ്അസേഹരത്ത 

രകോെരപ്പെുത്തിയത ്      
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 സ്റ്റോറ്റിസ്റ്റികൽ രർസവ ഓഫ ്ഇന്ത്യ സ്ഥോപിച്ചു. 

സനോർത്ത്്രൂക ്

്പഭു 

1872 – 1876  രിവിൽ വിവോഹവും ആെയരമോജ 

വിവോഹവും അവതെിപ്പിച്ചു 

 1872-ൽ രോർവ്തിക വിവോഹ നിയമം 

നിെവിൽ വന്നു 

 അന്ത്ർ ജോതി വിവോഹം അനുവദിച്ചു 

 പഞ്ചോരിരെ കുക ്പസ്ഥോനം 

െിറ്റൺ ്പഭു 

1876 – 1880  രവർണോകുെർ ്പര ്ആക്റ്്റ, 1878 

 ആയുധ നിയമം, 1878 

 സദേീയ വീക്ഷ്ണം - ഉയർന്ന നികുതി നിെക ്

കോെണം, വോങ്ങൽ സേഷി കുറഞ്ഞു. 

 ഗവൺരമന്റ ്വീക്ഷ്ണം - വെൾച്ച രവോഭോവിക 

്പതിഭോരമോണ,് അതിനോൽ ആളുകൾ 

ദെി്ദെോയി 

 കെുത്ത ക്ഷ്ോമം അവഗണിച്ച ്ദർരോർ 

രംഘെിപ്പിച്ചു. വിക്സെോറിയ 

െോജ്ഞിരയ  "ഇന്ത്യയുരെ ച്കവർത്തി" എന്്ന 

്പഖയോപികരപ്പട്ടു 

 ്രിട്ടീഷ ്വയോപോെികൾക ്പെുത്തിയുരെ 

നികുതി നിർത്തെോകി 

 രിവിൽ രർവീര ്പെീക്ഷ് എഴുതോനുള്ള 

മിനിമം ്പോയം 21ൽ നിന്്ന 19 ആയി കുറച്ചു. 
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റിപ്പൺ ്പഭു 

1880 – 1884  ഏറ്റവും ്പിയരപ്പട്ട ഗവർണർ ജനറെോയിെുന്നു 

 വിവോദമോയ ആംര് ആൻ  ്രവർണോകുെർ 

്പര ്ആക്ട ്റേോകി 

 തസേേ രവയംഭെണ സ്ഥോപനങ്ങൾ - 

പഞ്ചോയത്തുകളും മുനിരിപ്പൽ സരോർ ുകളും 

സ്ഥോപികുക, അതിനോെോണ ്അസേഹം രവയം 

ഭെണത്തിനര്റ പിതോവ ്എന്നറിയരപ്പെുന്നത്. 

 2 പുതിയ രർവ്വകെോേോെകൾ തുറന്നു - 

പഞ്ചോര് യൂണിസവഴ്സിറ്റി 1884, അെഹരോദ് 

യൂണിസവഴ്സിറ്റി 1887 

 ഇൽരർട്്ട രിൽ - ഇന്ത്യൻ ജഡ്ജിക് ഇംലീഷ ്

ജഡ്ജിരയ വിചോെണ രചയ്യോൻ കഴിയിെെ് 

 ഹണ്ടർ കമ്മീഷനര്റ നിയമനം 

 ഫറിൻ ്പഭു 

1884 – 1888  ആംസലോ-രർമ്മീര ്യുദ്ധം III (1885--1886) 

 1885-െോണ ്ഇന്ത്യൻ നോഷണൽ സകോൺ്ഗര ്

സ്ഥോപിതമോയത ്

െോൻര ്ൗൺ 

്പഭു 

1888 – 1894  ഇന്ത്യൻ കൗൺരിൽ നിയമം, 1892 (ആദയമോയി 

പസെോക്ഷ് തിെരഞ്ഞെുപ്്പ അവതെിപ്പിച്ചു) 

 ഫോക്ടറി നിയമം, 1891 

എൽജിൻ II ്പഭു 

1894 – 1899  റോൻഡ്സ ്എന്ന ആദയരത്ത ്രിട്ടീഷ ്ഓഫീരർ 

രകോല്ലരപ്പട്ടു. 

 ചോസപകർ (െോമകൃഷ്ണ & ദോസമോദർ) 

രസഹോദെന്മോെോൽ അസേഹം രകോല്ലരപ്പട്ടു. 

ആദയ െോഷ്്െീയ രകോെപോതകമോയിെുന്നു ഇത.് 
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കഴ്സൺ ്പഭു 

1899 – 1905  ഇന്ത്യൻ രർവ്വകെോേോെകൾ നിയമം - ഇന്ത്യൻ 

രർവ്വകെോേോെകരള നിയ്ന്ത്ികോൻ 

 റോെി കമ്മീഷൻ 

 രംഗോൾ വിഭജനം 

 കഴ്സൺ-അെുകള വിവോദം 

മിന്സറോ െണ്ടോമൻ 

്പഭു 

1905 – 1910  സമോർെി - മിന്സറോ പെിഷ്കോെങ്ങൾ 

സെോർ ് 

ഹോർ ിംഗ ്II 

1910 – 1916  രമരരോരപ്പോസട്ടമിയൻ ്പചോെണം 

 കൽകട്ടയിൽ നിന്്ന  ൽഹിയിസെക് 

തെസ്ഥോനം വകമോറ്റം 

 മദൻ സമോഹൻ മോളവയയോണ് ഹിരു മഹോരഭ 

സ്ഥോപിച്ചത ്

രചംര്സഫോർ  ്

്പഭു 

1916 – 1921  സഹോം റൂൾ െീഗ ്്പസ്ഥോനങ്ങൾ 

 റൗെറ്റ ്നിയമം പോരോകി 

 രമോസണ്ടഗ ്- രചംര്സഫോർ ് പെിഷ്കെണം 

പോരോകി 

സെോർ ് റീ ിംഗ ്

1921 – 1926  രവെോജ ്പോർട്ടി െൂപീകെിച്ചു. 

 ചൗെി-ചൗെ രംഭവം. 

ഇർവിൻ ്പഭു 

1926 – 1931  നിയമെംഘന ്പസ്ഥോനത്തിനും ദണ്ഡി 

മോർച്ചിനും തുെകം 

 ആദയ വട്ടസമേ രസമ്മളനം നെന്നു 
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വില്ലിംഗ്ഡൺ ്പഭു 

1931 – 1936  െണ്ടോമരത്തയും മൂന്നോമരത്തയും വട്ടസമേ 

രസമ്മളനം 

 പൂന കെോർ ഒപ്പിട്ടു 

 കമ്മയൂണൽ അവോർ ് ആെംഭിച്ചു 

െിൻെിത്സഗോ 

്പഭു 

1936 – 1944  ്കിപ്സ ്മിഷൻ 

 കവിറ്റ ്ഇന്ത്യ ്പസ്ഥോനം 

സെോർ ് 

സവവൽ 

1944 – 1947  CR സഫോർമുെ 1944 

  യറക്ട ്ആക്ഷ്ൻ സ യുരെ രമോെംഭം 

 സവവൽ പ്ലോൻ & ഷിംെ രസമ്മളനം 

മൗണ്്ട രോറ്റൺ 

്പഭു 

1947-48  ജൂൺ 3 പ്ലോൻ 

 രവത്ന്ത് ഇന്ത്യയുരെ അവരോന 

വവസ്രോയിയും ആദയരത്ത ഗവർണർ 

ജനറെും 
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