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भारतीय इततहासाची कालरेखा (Timeline of Indian History) 
एमपीएससी नागरी सेवा प्रीलिम्स परीके्षसाठी इलिहास लवषयाचा अभ्यास करणे लवज्ञान शैक्षलणक पार्श्वभूमीिीि एमपीएससी 

परीक्षा इचु्छकाांसाठी िुिनेने आव्हानात्मक ठरू शकिे. परां िु एकदा इचु्छकाांना नोट्स बनलवण्याची आलण लनवडक अभ्यासाची 

हािोटी समजिी की इलिहास आलण सांसृ्किीशी पररलचि होणे सोपे आहे. येथे, आम्ही भारिाच्या प्राचीन िे आधुलनक 

इलिहासाच्या कािक्रमानुसार महत्त्वाच्या घटना देि आहोि, म्हणजेच भारिीय इलिहास कािक्रमानुसार, ज्यामुळे िुमचा 

इलिहास लवषयाचा अभ्यास करणे सोपे होईि.  

 

या िेखाि, आपण भारिािीि राज्यकर्त्ाांची नावे कािक्रमानुसार शोधू शकिा. भारिीय इलिहासाचे िीन कािखांडाि 

वगीकरण करिा येईि. 

1. प्राचीन भारि 

2. मध्ययुगीन भारि 

3. आधुलनक भारि 

भारिीय इलिहासाचे िपशीिवार टपे्प खािी नमूद केिे आहेि: 

Timeline of Indian History: Ancient India (प्राचीन भारत) 

भारिीय प्राचीन इलिहास टाइमिाइन मधे्य देशािीि सवावि प्राचीन सांसृ्किी, शेिी आलण सभ्यिेच्या प्रारांभाबद्दि साांलगििे 

आहे. याच काळाि आयवपूवव, इांडो-आयवन, ग्रीक, हुना, लसलथयन इर्त्ादी ांनी भारिावर आक्रमण करून र्त्ािा आपिी मािृभूमी 

बनविे. 

खािी लदिेल्या सारणी मधे्य प्राचीन भारिाच्या इलिहासाची कािरेषा देण्याि आिेिी आहे. 

The table below gives a timeline of the history of ancient India in Marathi: 

वर्ष घटना महत्त्व 

2 दशलक्ष इ.स.पू ते 10,00 

इ.स.पू 
2 दशलक्ष इ.स.पू ते 50,000 

इ.स.पू 
50,000 इ.स.पू ते 40,000 

इ.स.पू 
40,000 इ.स.पू ते 10,000 

इ.स.पू 

पॅललओललथिक (पार्ाणकालीन) 
कालावधी 
लोअर पार्ाणकालीन 

मध्य पार्ाणकालीन 

अप्पर पार्ाणकालीन 

आग सापडली 
चुनखडीची साधन ेवापरण्यात आली. ते छोटानागपूर पठार आणण कुनूषल 

जिल्ह्यात आढळतात. 
लशकारी आणण पशुपालक 

10,000 इ.स.पू पासून मेसोललथिक युग मायक्रोललि साधन ेवापरली गेली" 
7000 इ.स.पू ननओललथिक युग अन्न उत्पादक 

पॉललश साधनाांचा वापर 

हडप्पा पूवष टप्पा - 3000 

इ.स.पू 
चाळकोललथिक युग ताांब्याचा वापर - पहहला धात ू

2500 इ.स.पू हडप्पा टप्पा काांस्य युगाची सभ्यता, शहरी सांस्कृतीचा ववकास 

1500 इ.स.पू-1000 इ.स.पू प्रारांलिक वैहदक काळ ऋग्वेदाचा काळ 

1000इ.स.पू-500इ.स.पू नांतरचा वैहदक काळ महािनपइ.स.च्या स्िापनेसह दसुऱ्या शहरी टप्प्याची वाढ 

600 इ.स.पू - 325 इ.स.प ू महािनपद ववलशष्ट प्रिासत्ताकाांसह 16 राज्ये स्िापन केली 
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544 इ.स.पू - 412 इ.स.प ू हररयाांका रािवांश बिांबिसार, अिातशत्र ुआणण उदयीन 

412 इ.स.पू - 342 इ.स.प ू लशसुांगा रािवांश लशसुांगा आणण कालाशोक 

344इ.स.पू - 323 इ.स.पू नांदा रािवांश महापद्मानांद 

563 इ.स.पू गौतम िुद्धाांचा िन्म िौद्ध धमाषची स्िापना केली 
540 इ.स.पू महावीराांचा िन्म िैन धमाषच े२४ वे तीिकंर 

518 इ.स.पू पलशषयन आक्रमण डॅररयस 

483 इ.स.पू पहहली िौद्ध पररर्द रािगीर 

383 इ.स.पू दसुरी िौद्ध पररर्द वैशाली 
326 इ.स.पू मॅसेडोननयन आक्रमण ग्रीक आणण िारत याांच्यात िेट सांपकष  
250 इ.स.पू नतसरी िौद्ध पररर्द पाटलीपुत्र 

322 इ.स.पू - 185 इ.स.प ू

322 इ.स.पू - 298 इ.स.प ू

298 इ.स.पू - 273 इ.स.प ू

273 इ.स.पू - 232 इ.स.प ू

232 इ.स.पू - 185 इ.स.प ू

मौयष कालखांड 

चांद्रगुप्त मौयष 
बि ांदसुार 

अशोक 

नांतर मौयष 

िारताच ेरािकीय एकीकरण, अशोकाचे धम्म धोरण, कला आणण 
वास्तुकलेची वाढ 

185 इ.स.पू - 73 इ.स.पू सुांग रािवांश पुष्यलमत्र सुांगा 
73 इ.स.पू - 28 इ.स.पू कण्व रािवांश वासुदेवान ेवांशाची स्िापना केली 
इ.स.पूवष 60 - 225 इ.स सतवाहन वांश पैठण येिील रािधानी, एम.एच 

2रा इ.स.पू इांडो-ग्रीक मेनेंडर(१६५-१४५इ.स.) 
1st इ.स.पू - 4th इ.स. शक रुद्रइ.स.अमन (१३० इ.स. – १५० इ.स.) 
1st इ.स.पू - 1st इ.स. पाथिषयन सेंट िॉमस गोंडोफनेसच्या कारककदीत िारतात आला 
इ.स. पहहला - चौिा इ.स कुशाण कननष्क (७८ इ.स. – १०१ इ.स.) 
72 इ.स चौिी िौद्ध पररर्द काश्मीर 

3रा इ.स.पू - 3रा इ.स सांगम वय सांगम कम्यून, चेर, चोल आणण पाांडयाांचे राज्य िोलावण े

319 इ.स - 540 इ.स 

319 - 334 इ.स 

335 - 380 इ.स 

380 - 414 इ.स 

415 - 455 इ.स 

455 - 467 इ.स 

गुप्त वय 

चांद्रगुप्त आय 

समुद्रगुप्त 

चांद्रगुप्त दसुरा 
कुमारगुप्त 

स्कां दगुप्त 

३१९ इ.स. – गुप्ता वय 

िारताचा सुवणषकाळ 

असांख्य कला आणण साहहत्याचा ववकास. 
मांहदराच्या इमारतीची नगारा शलैी 

550 इ.स. - 647 इ.स. वधषन रािवांश हर्ष (६०६-६४७ इ.स.) 
कन्नौि ववधानसिा आणण प्रयाग ववधानसिा झाली 

हुआन-त्साांगन ेहर्ाषच्या सिलेा िेट हदली 
543 - 755 इ.स वातापीचे चालुक्य वेसेरा शलैीचा ववकास 

575 - 897 इ.स काांचीचे पल्हलव द्रववड शैलीतील मांहदरे ववकलसत होऊ लागली 
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Timeline of Indian History: Medieval India (मध्ययुगीन भारत) 

भारिीय मध्ययुगीन इलिहास कािमयावदेची सुरुवाि आठव्या शिकापासून होिे जेव्हा देशाच्या लवलवध भागाि राजकीय 

लवसांवाद लनमावण झािा होिा. खल्जी, िुघिका, मोगि अशी महत्त्वाची राजघराणे याच काळाि स्थापन झािी. 

महत्वाच्या घटना:  

• AD: 800-1200: लिपक्षीय सांघषव - प्रलथहार, पाि आलण राष्ट्र कूट 

• मोहम्मद लबन कालसमचा हल्ला (इ.स. ७१२) 

• इस्लाम आलण सुफीवादाचा उदय 

• मोहम्मद गझनी (इसवी 1000-27) 

• मोहम्मद घोरी (1175-1206) 

The table below gives a timeline of the history of Medieval India in Marathi: 

प्रारां लभक मध्ययुगीन कालखांड (650 - 1206 AD) 

वर्ष कायषक्रम महत्त्व 

750 – 1150 

AD 

पालाांची राजवट मुांगेर, लबहार येथे राजधानी 

752 – 973 AD राष्ट्र कूट मालखेड येथे राजधानी 

730 – 1036 

AD 

प्रलिहारास पश्चचम भारिावर राज्य केले 

712 AD पलहले मुश्िम आक्रमण महमूद लबन कालसमने भारिावर आक्रमण केले 

850 – 1279 

AD 

चोल िांजोर येथील राजधानी, द्रलवडीयन वासु्तकलेचा आदर्व क्षण 

998 – 1030 

AD 

िुकाांचे पलहले आक्रमण गझनीचा महमूद 

1175 – 1206 

AD 

दुसरे िुकव  आक्रमण घोरीचा महमूद 

1178 – 1192 

AD 

पृथ्वीराज चौहान 1191 मधे्य पृथ्वीराज आलण घोरीचा महमूद याांच्याि िराईनची पलहली 

लढाई 

1192, िराईनची दुसरी लढाई" 

सल्तनत काळ (1206 – 1526 AD) 

The Slave Dynasty 

वर्ष कायषक्रम/ घटना महत्त्व 

1206 – 1210 

AD 

कुिुबुद्दीन ऐबक लाल बख्र् या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कुिुबलमनारच्या 

बाांधकामाला सुरुवाि झाली 

1211 – 1236 

AD 

र्मसुद्दीन इल्िुलमर् लदल्ली सल्िनिचे खरे सांस्थापक 

1236 – 1240 

AD 

रलझया सुलिाना भारिावर राज्य करणारी पलहली आलण एकमेव मुश्िम मलहला 

1240 – 1266 

AD 

कमकुवि उत्तरालधकारी - 
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1266 – 1287 

AD 

लघयासुद्दीन बलबन लदवाण-ए-आरझची स्थापना केली 

खलजी राजवंश 

वर्ष कायषक्रम/ घटना महत्त्व 

1290 – 1296 

AD 

जलालुद्दीन खल्जी खलजी घराण्याचे सांस्थापक 

1296 – 1316 

AD 

अल्लाउद्दीन खलजी अनेक प्रर्ासकीय सुधारणा केल्या, दाग आलण चेहरा पद्धि आणली 

तुघलक राजवंश 

वर्ष कायषक्रम/ घटना महत्त्व 

1320 – 1325 

AD 

लघयासुद्दीन िुघलक सांस्थापक 

1325 – 1351 

AD 

मुहम्मद-लबन-िुघलक प्रर्ासकीय सुधारणा आलण काही महत्त्वाकाांक्षी प्रकल्पाांचा पररचय 

1351 – 1388 

AD 

लफरोजर्हा िुघलक उत्तम र्हरे वसवली 

1398 – 1399 

AD 

िैमूर आक्रमण चेंगीझ खानचा वांर्ज िैमूर याने मुहम्मद र्ाह िुगलकाच्या काळाि 

आक्रमण केले. 

लोधी राजवंश (1451 – 1526 AD) 

वर्ष कायषक्रम/ घटना महत्त्व 

1451 – 1488 

AD 

बहलोल लोधी लोधी घराण्याचे सांस्थापक 

1489 – 1517 

AD 

लसकां दर लोधी आग्रा र्हराची स्थापना केली 

1517 – 1526 

AD 

इब्रालहम लोधी पालनपिच्या पलहल्या युद्धाि बाबरने लोधीचा पराभव केला 

Vijaynagar Kingdom 

वर्ष कायषक्रम/ घटना महत्त्व 

1336 – 1485 

AD 

सांगमा राजवांर् हररहरा आलण बुक्का याांनी स्थापना केली 

1485 – 1505 

AD 

सलुवा राजवांर् सलुवा नरलसांह 

1505 – 1570 

AD 

िुलुवा राजवांर् वीर नरलर्मा 

1509 – 1529 

AD 

कृष्ण देवा राया बाबरचे समकालीन, प्रलिभावान लवद्वान 

1570 – 1650 

AD 

अरलवदु राजवांर् लिरुमला याांनी स्थापना केली 

Bahmani Kingdom 
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वर्ष कायषक्रम/ घटना महत्त्व 

1347 – 1358 

AD 

अलाउद्दीन हसन बहमन 

र्ाह 

गुलबगाव येथे बहमनी राज्याची स्थापना केली 

1397 – 1422 

AD 

िाजुद्दीन लफरोज र्ाह - 

1422 – 1435 

AD 

अहमद र्ाह वली - 

Mughal Empire 

वर्ष कायषक्रम/ घटना महत्त्व 

1526 – 1530 

AD 

बाबर पालनपिच्या पलहल्या लढाईनांिर मुघल साम्राज्याचे सांस्थापक 

1530 – 1540 

AD 

1555 – 1556 

AD 

हुमायून र्त्ाचा रे्रर्ाहकडून पराभव झाला 

1540 – 1555 

AD 

सूर साम्राज्य रे्रर्ाहने हुमायूनचा पराभव केला आलण 1540-45 पयांि राज्य केले 

1556 पालनपिची दुसरी लढाई अकबर लव. हेमू 

1556 – 1605 

AD 

अकबर दीन-ए-इलाहीची स्थापना केली, मुघल साम्राज्याचा लवस्तार केला 

1605 – 1627 

AD 

जहाांगीर कॅप्टन लवल्यम हॉलकन्स आलण सर थॉमस रो याांनी मुघल दरबाराला भेट 

लदली 

1628 -1658 

AD 

र्हाजहान मुघल साम्राज्य आलण कला आलण स्थापर्त्कलेचे लर्खर 

1658 – 1707 

AD 

औरांगजेब मुघल साम्राज्याच्या पिनाची सुरुवाि 

1707 – 1857 

AD 

नांिर मुघल इांग्रजाांच्या सामर्थ्ावने मुघल साम्राज्याचा ऱ्हास आलण लवघटन 

Maratha state 1674 – 1720 AD 

वर्ष कायषक्रम/ घटना महत्त्व 

1674 – 1680 

AD 

लर्वाजी औरांगजेबाचा समकालीन आलण दख्खनमधील मुघलाांसाठी सवावि मोठे 

आव्हान 

1680 – 1689 

AD 

सांभाजी - 

1689 – 1700 

AD 

राजाराम - 

1700 – 1707 

AD 

िाराबाई - 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

1707 – 1749 

AD 

र्ाहू पेर्व्याांचा उदय 

1713 – 1720 

AD 

बाळाजी लवचवनाथ पलहला पेर्वा 

Maratha Confederacy 1720 – 1818 AD 

वर्ष कायषक्रम/ घटना महत्त्व 

1720 – 1740 

AD 

बाजीराव प्रथम - 

1740 – 1761 

AD 

बाळाजी बाजीराव - 

1761 AD पालनपिची लिसरी लढाई अहमदर्हा अब्दालीकडून मराठ्ाांचा पराभव 

1761 – 1818 

AD 

नांिरचे उत्तरालधकारी - 

Anglo Maratha Wars 

वर्ष कायषक्रम/ घटना महत्त्व 

1775 – 1782 

AD 

पलहले इांग्रज मराठा युद्ध इांग्रजाांचा पराभव झाला 

1803 – 1806 

AD 

दुसरे युद्ध मराठ्ाांचा पराभव झाला आलण र्त्ाांनी सहयोगी आघाडीवर स्वाक्षरी केली 

1817 – 1818 

AD 

लिसरे युद्ध मराठ्ाांचा लनणावयक पराभव झाला 

Timeline of Indian History: Modern India (आधुतनक भारत) 

इांलडयन मॉडनव लहस्ट्र ी टाइमिाइन एकामागोमाग एक युरोलपयन िोकाांचे आगमन आलण र्त्ाांच्या व्यापाराची सुरुवाि मोठ्ा 

प्रमाणाि झािी आहे. लब्रलटशाांच्या राजवटीि येण्यापासून िे स्वािांत्र्य लमळवण्यापयांिच्या ऐलिहालसक घटनाांची मालिका 

आधुलनक इलिहासाच्या कािमयावदेखािी येिे. 

The table below gives a timeline of the history of Modern India in Marathi: 

Bengal 

वषव कायवक्रम/ घटना महत्त्व 

1717 – 1727 AD मुलर्वद कुली खान बांगालची राजधानी मुलर्वदाबादला हस्ताांिररि 

केली 

1727 – 1739 AD रु्जाउद्दीन - 

1739 – 1740 AD सरफराज खान - 

1740 – 1756 AD अलीवदी खान - 

1756 – 1757 AD लसराजुद्दौला प्लासीची लढाई 

1757 – 1760 AD मीर जाफर - 

1760 – 1764 AD मीर कालसम बक्सरची लढाई 

Mysore 

वषव कायवक्रम/ घटना महत्त्व 
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1761 – 1782 AD हैदर अली आधुलनक मै्हसूर राज्याची स्थापना 

1766 – 1769 AD पलहले अँग्लो-मै्हसूर युद्ध हैदर अलीने इांग्रजाांचा पराभव केला 

1780 – 1784 AD दुसरे अँग्लो-मै्हसूर युद्ध हैदर अलीचा सर आयरकूटकडून पराभव 

झाला 

1782 – 1799 AD लटपू सुलिान दुसरे युद्ध चालू ठेवले 

1790 – 1792 AD लिसरे अँग्लो-मै्हसूर युद्ध लटपूने र्त्ाचा लनम्मा प्रदेर् लदला 

1799 चौथे अँग्लो-मै्हसूर युद्ध लटपू सुलिान मरण पावला 

Punjab 

1792 – 1839 AD महाराजा रणलजि लसांग र्ीख राजवटीचे सांस्थापक 

1845 – 1846 AD पलहले अँग्लो-र्ीख युद्ध लर्खाांचा पराभव झाला 

1848 – 1849 AD दुसरे अँग्लो-र्ीख युद्ध डलहौसीने पांजाबचा िाबा घेिला 

The advent of 

Europeans in India 

  

वषव कायवक्रम/ घटना महत्त्व 

1498 पोिुवगीज ईस्ट् इांलडया कां पनी कोचीन आलण गोवा येथे मुख्यालय 

1600 इांग्रजी ईस्ट् इांलडया कां पनी मद्रास, कलकत्ता आलण बॉमे्ब 

1602 डच ईस्ट् इांलडया कां पनी पुललकट, नागपट्टीनम 

1616 डॅलनर् ईस्ट् इांलडया कां पनी सेरामपूर 

1664 फ्रें च ईस्ट् इांलडया कां पनी पाँलडचेरी 

Carnatic wars 

1746-48 पलहले अँग्लो-फ्रें च युद्ध आयक्स-ला-चॅपेलचा िह 

1749-54 दुसरे अँग्लो-फ्रें च युद्ध पाँलडचेरीचा िह 

1758-63 लिसरे अँग्लो-फ्रें च युद्ध पॅररसचा िह 

Freedom Struggle 

वषव कायवक्रम/ घटना महत्त्व 

1857 भारिीय स्वािांत्र्याचे पलहले युद्ध सामालजक-धालमवक आलण आलथवक 

कारणाांमुळे उठाव 

1885 भारिीय राष्ट्र ीय काँगे्रसची स्थापना ए.ओ. ह्यूम 

1885 – 1905 मवाळ टप्पा दादाबाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बॅनजी याांचे 

वचवस्व 

1905 – 1917 जहाल टप्पा लाल-बाल-पाल आलण अरलबांदो घोष याांचे 

वचवस्व 

1905 बांगालची फाळणी कझवनने फाळणीची घोषणा केली 

1905 – 1908 स्वदेर्ी चळवळ लवदेर्ी उत्पादनाांवर बलहष्कार 

1906 मुश्िम लीगची लनलमविी - 

1906 INC चे कलकत्ता अलधवेर्न स्वराज हेच धे्यय आहे 

1907 सुरि फुटली आांदोलनाचा उववररि भारिाि लवस्तार 

करण्यावर प्रचन 
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1909 मोले - लमांटो सुधारणा मुश्िमाांसाठी स्विांि मिदार सांघ 

1915 – 1916 गृहराज्य आांदोलन बीजी लटळक आलण अॅनी बेझांट 

1916 लखनौ करार काँगे्रस आलण लीग याांच्यािील करार 

1916 लखनौ अलधवेर्न काँगे्रसमधे्य अलिरेकी प्रवेर् 

Gandhian Era 

वषव कायवक्रम/ घटना महत्त्व 

1893 – 1914 गाांधी दलक्षण आलफ्रकेि लब्रलटर्ाांच्या अलिरेकाांच्या लवरोधाि नेटाल 

इांलडयन काँगे्रस, सर्त्ाग्रह आलण सीडीएमची 

स्थापना 

1915 – 1948 भारिाि गाांधी - 

1915 मुांबईि आले. पलहली दोन वषे भारि दौरा 

करणे आलण कोणर्त्ाही राजकीय चळवळीि 

भाग न घेणे 

 

1917 चांपारण मोहीम इांलडगो लागवड करणाऱ्याांच्या लवरोधाि 

1918 अहमदाबाद पलहले उपोषण 

1918 खेडा पलहले असहकार आांदोलन 

1919 रौलेट सर्त्ाग्रह रौलट कायदा आलण जाललयनवाला 

हर्त्ाकाांडाच्या लवरोधाि 

1920-22 असहकार आलण श्खलाफि चळवळ - 

1924 बेळगाव अलधवेर्न गाांधी ांची काँगे्रस अध्यक्षपदी लनवड झाली 

1930 -34 सलवनय कायदेभांग चळवळ दाांडी माचव 

गाांधी-आयलववन करार 

दुसरी गोलमेज पररषद 

सलवनय कायदेभांगाची चळवळ पुन्हा सुरू 

करणे 

1940-41 वैयश्िक सर्त्ाग्रह - 

1942 भारि छोडो आांदोलन करु लकां वा मरु 

Important Events during this period 

वषव कायवक्रम/ घटना महत्त्व 

1919 रौलेट कायदा गाांधी ांनी रौलेट सर्त्ाग्रहाची हाक लदली 

1919 जाललयनवाला हर्त्ाकाांड - 

1920-22 श्खलाफि आलण असहकार चळवळ लहांदू मुश्िम एकिा 

1922 चौरी चौरा घटना गाांधी ांनी एनसीएम बांद पुकारला 

1923 काँगे्रस श्खलाफि स्वराज पाटी लवधान पररषदेि प्रवेर् करा 

1927 सायमन कलमर्न 1919 च्या कायद्याचे पुनरावलोकन 

करण्यासाठी सवव पाांढरे आयोग 

1928 नेहरू सलमिीचा अहवाल सांलवधानाची िते्त्व लनश्चचि करणे 

1929 लजना याांचे १४ गुण - 

1929 लाहोर अलधवेर्न पूणव स्वराज 
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1930 सलवनय कायदेभांग चळवळ दाांडी माचव 

1931 गाांधी आयलववन करार गाांधी ांना दुसऱ्या RTC मधे्य सहभागी होण्यास 

साांगणे 

1931 लां डन येथे आयोलजि 2रा RTC - 

1932 साांप्रदालयक पुरस्कार - 

1932 पूना करार - 

1935 भारि सरकारचा कायदा िातु्परिी स्वायत्तिा 

1937 काँगे्रसची १८ मलहन्ाांची सत्ता सुरू झाली - 

1939-45 दुसरे महायुद्ध सुरू होिे - 

1939 काँगे्रसच्या मांलिपदाांचा राजीनामा - 

1940 ऑगस्ट् ऑफर ललनललथगो याांनी महायुद्धाि भारिाचे 

सहकायव लमळलवण्याचा प्रस्ताव माांडला 

1941 वैयश्िक सर्त्ाग्रह - 

1942 लक्रप्स लमर्न - 

1942 भारि छोडो आांदोलन - 

1943 गाांधीजी ांचे 21 लदवसाांचे उपोषण - 

1944 सी आर फॉरु्म्वला - 

1945 Wavell योजना आलण लर्मला पररषद - 

1945 INA टर ेल्स - 

1946 RIN रेलटांग बांडखोरी - 

1946 कॅलबनेट लमर्न योजना - 

1946 अांिररम सरकारची स्थापना - 

1946 सांलवधान सभेची लनलमविी - 

1947 ऍटली याांची घोषणा - 

1947 माउांटबॅटन योजना - 
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