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શભત્ર આણે વો જાણીએ છીએ તે મુજફ ઇશતશાવભાં બાયત ય શલશલધ શલદે ળી પ્રજાઓ લેાય અથે
આણા દે ળભાં આલી શતી અને ધીભે ધીભે તેભને દે ળભાં ગ ેવાય કયી તાનુ ં વામ્રાજ્મ સ્થાલા ભાંડ્ું
શતુ.ં આ વો શલદે ળી પ્રજાઓભાં અંગ્રેજ લધુ વપ ફની બાયતભાં તાનુ ં ળાવન સ્થાલાભાં વપ યહ્યા શતા.
અશીં બાયતીમ ઇશતશાવભાં શલશલધ અંગ્રેજ ળાવકના આગભન અને તેભની શલળેતાનુ ં વંકરન શ્રી
કે.આય.કટયીમા દ્વાયા કયાયુ ં છે . ત આલ તફક્કા લાય બાયતભાં આલેર શલશલધ અંગ્રેજ ળાવકની ભાહશતી
ભેલીએ.
1. શહકન્વ : બાયતની ધયતી ય ગ મુકનાય પ્રથભ અંગ્રેજ (જ્શાજન કેપ્ટન)
2. વય ટભવ ય : બાયતભાં લેાયની યલાનગી ભેલનાય પ્રથભ અંગ્રેજ.
3. યફટવ ક્રાઈલ : જેના રીધે બાયત ગુરાભ ફન્યુ,ં બાયતભાં અંગ્રેજી વત્તાન ામ નાખનાય.
4. લયન શેસસ્ટિંગ્વ : ઈ.વ. ૧૭૭૨ થી ઈ.વ.૧૭૮૫
a. ઈ.વ. ૧૭૭૨ ના શનમાભક ધાયાથી ફંગાન પ્રથભ ગલનવય ફનનાય.
b. યે ગ્યુરેટીંગ એક્ટ ૧૭૭૩ કરકત્તા દાખર કયનાય.
c. અંગ્રેજી વત્તાનું યક્ષણ કયનાય.
5. રડવ કનવલરીવ : ઈ.વ.૧૭૮૬ થી ઈ.વ. ૧૭૯૩
a. કામભી જભાફંધી દાખર કયનાય ગલનવય જનયર.
b. શવશલર વશલિવન જનક.
c. કામદનું ુસ્તક ‘કનવલરીવ કડ’ રખ્યુ.ં
6. રડવ લેરેસ્રી : ઈ.વ. ૧૭૯૮ થી ઇ.વ. ૧૮૦૫
a. ચથા ભૈસયુ શલગ્રશ ૧૭૯૯ ભાં ટીુ સુરતાનને શયાલી ભાયી નાખ્મ.
b. બાયતભાં ‘વશામકાયી મજના’ દાખર કયનાય.
c. અંગ્રેજી ળાવનને વલોયી ફનાવ્યુ.ં
7. રડવ શલગરમભ ફેંટીક : ઈ.વ. ૧૮૨૮ થી ઈ.વ ૧૮૩૫
a. ઉદાયભતલાદી નીશત ધયાલનાય અને વાભાજજક સુધાકય.
b. ઈ.વ. ૧૮૨૯ ભાં વતી પ્રથાન કામદ ફંધ કયાવ્મ.
c. અંગ્રેજી શળક્ષણન સ્લીકાય કમો.
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8. રડવ ચાલ્વવ ભેટ્કપ : ઇ.વ. ૧૮૩૫ થી ઈ.વ.૧૮૩૬
a. બાયતીમ પ્રેવના મુક્ક્તદાતા.
9. રડવ ડેરશાઉવી : ઈ.વ. ૧૮૪૮ થી ઈ.વ. ૧૮૫૬
a. ‘ખારવા નીશતન જનક’ ઝાંવી, નાગુય, વતાયા જેલા યાજ્મને ખારવા કમાવ .
b. ફાદ રગ્ન ફંધ કયાવ્મા.
c. શલધલા ુનરવગ્નન ધાય વાય કયાવ્મ.
d. બાયતભાં વો પ્રથભ ઈ.વ.૧૮૫૩ ભાં મુફ
ં ઈ અને થાણા લચ્ચે યે રલે ળફૃ કયાલી.
e. તાય અને ટાર વેલા ળરુ કયી.
10. રડવ કેશનિંગ : ઈ.વ. ૧૮૫૬ થી ઈ.વ. ૧૮૬૨
a. કંની ળાવનન અંશતભ ગલનવયજનયર અને ગિટીળ બાયતન પ્રથભ લાઈવયમ.
b. શાઈકટોની સ્થાના કયી.
11. રડવ રીટન : ઈ.વ. ૧૮૭૬ થી ઈ.વ.૧૮૮૦
a. બવ્મ હદલ્રી દયફાયનું આમજન કયનાય.
b. ભશાયાણી શલકટયીમાને ‘કૈ વયે હશિંદ’ ની ઉાધી અાલી.
ુ ય પ્રેવ એક્ટ તથા શશથમાયફંધી ધાય ફંધ કયાવ્મ.
c. લનાવ ક્યર
12. રડવ હયન : ઈ.વ. ૧૮૮૦ થી ૧૮૮૪
a. અપઘાન યુિની વભાપ્પ્ત કયાલી.
b. સ્થાશનક સ્લયાજ્મના શતા.
c. શળક્ષણ ભાટે શંટય આમગની સ્થાના કયી.
13. રડવ કઝવન : ઈ.વ. ૧૮૯૯ થી ઈ.વ. ૧૯૦૫
a. ઈ.વ. ૧૯૦૫ ભાં ફંગાાના બાગરા ાડયા.
b. તેના વભમભાં ભ ૂખભય અને દુષ્કાની હયક્સ્થશત વજાવઈ શતી.
14. રડવ શાડીન્ગ્ઝ ફીજ : ઈ.વ.૧૯૧૦ થી ઈ.વ.૧૯૧૬
a. ફંગાના બાગરા યદ કમાવ.
b. વમ્રાટ જ્મર્જ ાંચભાનું બાયતભાં આગભન.
c. યાજધાની નું કરકત્તાથી હદલ્રી સ્થાંતય કયુ.ું
15. રડવ ચેમ્વપડવ : ઈ.વ. ૧૯૧૬ થી ઈ.વ. ૧૯૨૧
a. બાયતીમ ળાવન અશધશનમભ ૧૯૧૯ તેના વભમભાં દાખર કયામ.
b. તેના વભમભાં જગરમાલારા ફાગ શતમાકાંડ થમ શત.
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c. યરેટ એક્ટ, ગખરાપત આંદરન અને અવશકાયના આંદરન થમાં.
d. લાણી સ્લાતંત્ર્મન ધાય વાય થમ.
16. રડવ યીડીંગ : ઈ.વ. ૧૯૨૧ થી ઈ.વ. ૧૯૨૬
a. એક ભાત્ર મહુદી ગલનવય જનયર.
b. શપ્રન્વ ઓપ લેલ્વનું બાયતભાં આગભન.
c. કાકયી ટ્રેનની લુટં વજાવઈ.
17. રડવ ઈયલીન : ઈ.વ. ૧૯૨૬ થી ઈ.વ. ૧૯૩૧
a. ૧૯૨૭ ભાં વામભન કશભળનનું બાયતભાં આગભન.
b. ૧૯૩૦ ભાં દાંડીકૂચ થઇ.
18. રડવ લેગરિંગ્ટન : ઈ.વ. ૧૯૩૧ થી ઈ.વ. ૧૯૩૪
a. ઈ.વ. ૧૯૩૧ ભાં ગાંધીજી અને ફી.આય.આંફેડકયે ુના કયાય કમાવ .
19. રડવ ગરનગરથગ : ઈ.વ. ૧૯૩૪ થી ઈ.વ. ૧૯૪૩
a. ઇ.વ. ૧૯૩૫ ભાં પ્રાંતીમ સ્લયાજની સ્થાના થઇ.
b. ઓગસ્ટ ઓપય ની જાશેયાત થઇ
c. ઇ.વ. ૧૯૪૨ ભાં હશિંદ છડ આંદરન અને હક્રપ્વ શભળનનુ ં બાયતભાં આગભન થયુ.ં
20. રડવ લેલેર : ઇ.વ. ૧૯૪૩ થી ઈ.વ.૧૯૪૭
a. લેલેર મજના અને શળભરા વંભેરન
b. નોવેના શલદ્રશ કેગફનેટ શભળન
c. લચગાાની વયકાય
d. એટરી ઈંગ્રેન્ડના લડાપ્રધાન ફન્મા.
21. રડવ ભાઉન્ટ ફેટન : ઈ.વ. ૧૯૪૭ થી ઈ.વ.. ૧૯૪૮
a. ગિટીળ બાયતના અંશતભ લાઈવયમ
b. સ્લતંત્ર બાયતના પ્રથભ ગફન બાયતીમ ગલનવય જનયર
c. બાયતના બાગરા અને ાહકસ્તાનનુ ં શનભાવ ણ
22. ચક્રલતી યાજગારાચાયી :
a. સ્લતંત્ર બાયતના પ્રથભ બાયતીમ ગલનવય જનયર
વંકરન : કે.આય.કટહયમા
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