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ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽമാരുടെ പട്ടിക
ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രദേശങ്ങളെ ബ്രസിഡൻസികൾ എന്ന് വിെിക്കുന്ന ഭരണരരമായ യൂണിറ്റുകൊയി
വിഭജിക്കളെട്ടു. മൂന്ന് ബ്രസിഡൻസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു: രംഗാൾ, മബ്ോസ്, ദരാംളര. ഓദരാന്നും
ഗവർണർമാർ ഭരിച്ചു. ഭരണത്തിന്ളെ രരദമാന്നത തലവൻ ഗവർണർ ജനെലായിരുന്നു.
ആേയളത്ത ഗവർണർ ജനെലായ വാെൻ ദേസ്റ്ിംഗ്സ് നിരവധി ഭരണരരിഷ്ാക രങ്ങൾ
ളകാണ്ടുവന്നു, ബ്രദതയകിച്ച് നീതിനയായ ദമഖലയിൽ.
രംഗാെിളല ആേയളത്ത ഗവർണർ ജനെൽ, ഇന്ത്യയുളെ വിവിധ ഗവർണർമാർ-ജനെലുകൾ,
അവരുളെ ദനട്ടങ്ങൾ, അവർ ഇന്ത്യയുളെ ഗവർണർ ജനെൽ അളെങ്കിൽ
വവദബ്സായിമാരായിരുന്ന കാലത്ത് നെന്ന ബ്രധാന രരിഷ്ാക രങ്ങൾ എന്നിവളയക്കുെിച്ചുള്ള
ബ്രസക്തമായ എൊ വിവരങ്ങെും ഈ ദലഖനം നിങ്ങളെ അെിയിക്കും.
ഇന്ത്യയുളെ ഗവർണർ ജനെലിളനദൊളല, ദകരെ രിഎസ്സി രരീക്ഷയിൽ
ഉൾളെെുത്തിയിട്ടുള്ളതും ബ്രധാന മത്സരരരീക്ഷകെിൽ ബ്രസക്തിയുള്ളതുമായ ഇന്ത്്യൻ
ചരിബ്തത്തിൽ നിന്നുള്ള കൂെുതൽ വിഷയങ്ങെുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ & പ്പധാന സംഭവങ്ങൾ
1772-1785 കാലഘട്ടത്തിൽ വാെൻ ദേസ്റ്ിംഗ്് സ ആയിരുന്നു രംഗാെിളല ആേയളത്ത ഗവർണർ
ജനെൽ. വാെൻ ദേസ്റ്ിംഗ്് സ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് രാഷ്ബ്െതബ്ന്ത്ജ്ഞനായിരുന്നു, സുബ്രീം കൗൺസിൽ ഓഫ്
രംഗാെിന്ളെ തലവനായിരുന്നു. 1773-ളല ളെഗുദലറ്റിംഗ് ആക്റ്റ് നെെിലാക്കിളക്കാണ്ട് അദേേം
ഡയുവൽ ഗവൺളമന്െ് സബ്രോയം അവസാനിെിച്ചു. ഇസ്ലാമിക രഠനത്തിന്ളെ
ദബ്രാത്സാേനത്തിനായി അദേേം കൽക്കട്ട മബ്േസയും 1781-ലും 1784-ലും വിലയം
ദജാൺസിളനാെം ഏഷയാറ്റിക് ളസാവസറ്റി ഓഫ് രംഗാെും സ്ഥാരിച്ചു. 1801-ൽ ദൊയൽ
ളസാവസറ്റിയുളെ അംഗമായും ദേസ്റ്ിംഗ്് സ തിരളെെുക്കളെട്ടു.
1833-ളല ചാർട്ടർ ആക്് ട രംഗാൾ ഗവർണർ ജനെലിളന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുളെ ഗവർണർ
ജനെലാക്കി. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുളെ ആേയളത്ത ഗവർണർ ജനെലായിരുന്നു വിലയം ളരന്െിക്.
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ബംഗാൾ ഗവർണർ ജനറലുകളുടെ പട്ടിക
ബംഗാൾ
വർഷം ഗവർണർ ജനറൽ

ക രങ്ങളും ഇവന്റുകളും
പ്പധാന പരിഷ്ാ
രംഗാെിളല ആേയളത്ത ഗവർണർ ജനെൽ

17721785

ഇരട്ട ഭരണ സബ്രോയം അവസാനിെിക്കുക
1773-ളല ളെഗുദലറ്റിംഗ് ആക്റ്റ്
കൽക്കട്ടയിളല സുബ്രീം ദകാെതി
ഏഷയാറ്റിക് ളസാവസറ്റി ഓഫ് രംഗാൾ
ഒന്നാം ആംദഗ്ലാ-മൊത്ത യുദ്ധവും സൽരായ്
ഉെരെിയും
ഭഗവേ് ഗീതയുളെ ആേയ ഇംഗ്ലീഷ് രരിഭാഷ
രിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്്-ട 1784

വാെൻ ദേസ്റ്ിംഗ്് സ
അെീൽ ദകാെതികെും ദലാവർ ദബ്ഗഡ് ദകാെതികെും
സ്ഥാരിക്കൽ

17861793

ക ത ദകാദെജ് സ്ഥാരിക്കൽ
സംസ്ൃ
മൂന്നാം ആംദഗ്ലാ-വമസൂർ യുദ്ധവും ളസരിംഗരട്ടം
ഉെരെിയും
ളരർമനന്െ് ളസറ്റിൽളമന്െിന്ളെയും സിവിൽ
സർവീസുകെുളെയും ആമുഖം

ദകാൺവാലിസ്
ബ്രഭു
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1793-ളല ചാർട്ടർ ആക്റ്റ്

17931798

ഇെളരൊത്ത നയം
ഖാർേ യുദ്ധം

സർ ദജാൺ ദഷാർ
സബ്ിസ ഡിയെി അലയൻസ് സിസ്റ്ത്തിന്ളെ ആമുഖം

17981805

നാലാമളത്ത ആംദഗ്ലാ-വമസൂർ യുദ്ധവും രാസിൻ
ഉെരെിയും
രണ്ടാം ആംദഗ്ലാ മൊത്ത യുദ്ധം
മബ്ോസ് ബ്രസിഡൻസിയുളെ സ്ഥാരനം
കൽക്കട്ടയിൽ ദഫാർട്ട് വിലയം ദകാദെജ്
സ്ഥാരിക്കുന്നു

ളവെസ്ലി ബ്രഭു
മിന്ദൊ ബ്രഭുവിന്ളെ വരവ് വളര ഇന്ത്യയുളെ
ആക്ിട ംഗ് ഗവർണർ ജനെൽ,

18051807

സരേ്വ യവസ്ഥദയാെുള്ള അഭിനിദവശവും
രിരിച്ചുവിെലും കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രദേശത്തിന്ളെ
ത തി കുെച്ചു.
വിസ്ൃ

സർ ദജാർജ്ജ്
രാർദലാ

ളവെൂർ കലാരം നെന്നത് 1806-ലാണ്

1809-ൽ മോരാജ രഞ്ജിത് സിങ്ങുമായി അമൃത്സർ
ഉെരെി അവസാനിെിച്ചു.

18071813

1813-ളല ചാർട്ടർ നിയമം അവതരിെിച്ചു

ദലാർഡ് മിന്ദൊ I
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ഇെളരൊതിരിക്കുക എന്ന നയം അവസാനിച്ചു

18131823

മൂന്നാം ആംദഗ്ലാ മൊത്ത യുദ്ധം
ദരഷവാഷിെ് നിർത്തലാക്കൽ
മബ്ോസിലും (ദതാമസ് മൺദൊ) ദരാംളരയിലും
െദയാതവാരി സബ്രോയം സ്ഥാരിക്കൽ
വെക്കുരെിൊെൻ ബ്രവിശയകെിലും
ദരാംളരയിലും മേൽവാരി സബ്രോയം
ദേസ്റ്ിംഗ്് സ ബ്രഭു

അസമിന്ളെ അധിനിദവശം 1824-ളല ഒന്നാം
രർമീസ് യുദ്ധത്തിദലക്ക് നയിച്ചു.

18231828

1824-ൽ രാരക്ൂപ ർ കലാരം+
ആംളേർസ്റ്് ബ്രഭു

ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽമാർ
വർഷം

ഇന്ത്യയുടെ
ഗവർണർ ജനറൽ

ക രങ്ങൾ
പ്പധാന പരിഷ്ാ

ഇന്ത്യയുളെ ആേയളത്ത ഗവർണർ ജനെൽ (1833-ളല
ചാർട്ടർ ആക്െ് രംഗാൾ ഗവർണർ ജനെലിളന
ഇന്ത്യയുളെ ഗവർണർ ജനെലാക്കി.)

18281835

സതി ഉന്മൂലനം
തുഗീ, ശിശുേതയ, ശിശുരലി എന്നിവ
അെിച്ചമർത്തൽ.
1835-ളല ഇംഗ്ലീഷ് വിേയാഭയാസ നിയമം

വിലയം ളരന്െിങ്ക്
ബ്രഭു

ളമഡിക്കൽ ദകാദെജ് ആൻഡ് ദോസ്ിപ റ്റൽ,
ളകാൽക്കത്ത
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'ഇന്ത്യൻ രബ്തങ്ങെുളെ വിദമാചകൻ

18351836

ചാൾസ് ളമറ്റ്കാൾഫ്
ബ്രഭു

ബ്രസ്സിൽ എൊ നിയബ്ന്ത്ണങ്ങെും ദവർളരെുത്തി

ദനറ്റീവ് സ്ൂക െുകെുളെ രുദരാഗതിക്കും ഇന്ത്യയിളല
വാണിജയ വയവസായത്തിന്ളെ വികാസത്തിനും
സവയം സമർെിച്ചു

18361842

ആേയളത്ത ആംദഗ്ലാ-അഫ്ാഗ ൻ യുദ്ധം

ഓക്ക്ാല ൻഡ് ബ്രഭു
സിന്ധ് കൂട്ടിദച്ചർക്കളെട്ടു

18421844

എലൻരദൊ ബ്രഭു
18441848

ദലാർഡ് ോർഡിംഗ്
ഐ

ഒന്നാം ആംദഗ്ലാ സിഖ് യുദ്ധം (1845-46)

'ദഡാക്ബ്െിൻ ഓഫ് ലാര്സ'് അവതരിെിച്ചു
നന്മയുളെ സിദ്ധാന്ത്ം
പ ച്ച്
ചാൾസ് വുഡ് ഡിസ്ാ
ദരാസ്റ്് ഓഫീസ് നിയമം, 1854
ദരാംളരളയയും താളനളയയും രന്ധിെിക്കുന്ന
ഒന്നാം ളെയിൽദവ വലൻ
െൂർക്കിയിൽ എഞ്ചിനീയെിംഗ് ദകാദെജ് സ്ഥാരിച്ചു
രണ്ടാം ആംദഗ്ലാ-സിഖ് യുദ്ധം
ആേയളത്ത ളെലിബ്ഗാഫ് വലൻ

ഡൽേൗസി ബ്രഭു
(ഗവർണർമാർജനെൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ)

ളരാതുമരാമത്ത് വകുെിന്ളെ സ്ഥാരനം
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രട്ടയങ്ങെും ളരൻഷനുകെും നിർത്തലാക്കൽ.
ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് മത്സര രരീക്ഷ തുെങ്ങി
വിധവ രുനർവിവാേ നിയമം

1857-ൽ കൽക്കട്ട, മബ്ോസ്, ദരാംളര
എന്നിവിെങ്ങെിലായി മൂന്ന് സർവകലാശാലകൾ
സ്ഥാരിക്കളെട്ടു

18561857

1857-ളല കലാരം നെന്നു
Note – 1857-ളല കലാരത്തിനു ദശഷം, ഇന്ത്യയുളെ
ഗവർണർ ജനെലിളന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുളെ
വവദബ്സായിയാക്കി, അങ്ങളന കാനിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ്
ഇന്ത്യയുളെ ആേയ വവദബ്സായി ആയി.

കാനിംഗ് ബ്രഭു
Note:സി ആർ ഗഗാപാലാചാരി ആയിരുന്നു ആേയളത്തയും അവസാനളത്തയും
ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ ജനെൽ . 1950-ൽ ഇന്ത്യ ഒരു െിെബ്ലിക്ക് രാജയമായി. അദത തുെർന്ന്
ആ രേവി നിർത്തലാക്കളെട്ടു.

