इ. स. पर्
ू .व - ऐतिहाससक घटना
वर्षे

घटना

इ. स. पू. ३००० िे २०००

ससिंधू सिंस्कृिी, मोहिं जोदडो, हडप्पा उत्खनन यािंच्या आधारे .

इ. स. पू. २००० िे १४००

आयावच्या र्साहिी, र्ेदकाल.

इ. स. प.ू १४०० िे ८००

रामायण, महाभारि काव्य तनसमविीचा काळ.

इ. स. पू. ८०० िे ३२०

आयव सिंस्कृिीचा दे शभर प्रसार.

इ. स. पू. ५६३

गौिम बुध्दाचा जन्म.

इ. स. पू. ३२७

अलेक्ािंडरची भारिार्र स्र्ारी.

इ. स. पू. २७३ िे २३२

सम्राट अशोकाचा काळ.

इ. स. प.ू ५८

वर्क्रम सिंर्िस सरु
ु र्ाि.

एैतिहाससक घटना (घटनाक्रम)
वर्षे

घटना

१००१

महिं मद ग्नीची भारिार्र स्र्ारी.

१०२६

सोमनाथ मिंददराचा मिंहमद ग्नीकडुन नाश.

११९२

पथ्
ृ र्ीराज चौहान याचा मिंहमद घोरीकडुन पराभर्-मत्ृ यू.

१२०६

महिं मद घोरीचा मत्ृ यू.

१२१५

कुिब
ु द
ु दीन ऐबकने मस्
ु लीम राज्याचा पाया घािला.

१२२१

चें गी्खानाची भारिार्र स्र्ारी.

१२३२

कुिुबमीनारची उभारणी.

१२९८

माकोपोलोची भारिाला भेट.

१२९०

खखलजी घराण्याची ददल्लीि स्थापना.

१३२०

ददल्लीि िघ
ु लक घराण्याची स्थापना.

१३३६

दक्षिणेच वर्जयनगर साम्राज्याची मुहूिवमेढ.

१३४७

दक्षिणेि बहामनी राज्याची स्थापना.

१३९८

िैमुरलिंगची भारिार्र स्र्ारी.

१४६९

गरु
ु नानक यािंचा जन्म.

१४८९

वर्जयपूरच्या आददलशाहाची स्थापना.

१४९०

अहमदनगर तनजामशाहीची स्थापना.

१४९८

र्ास्को-द-गामा जलमागावने कासलकि बिंदरािुन भारिाि आला.

१५१०

पोजुगव गजािंनी गोर्ा जजिंकला- पदहला गव्हनवर अलबक
ु कव.

१५२६

बाबरची भारिार्र स्र्ारी, पातनपिची पदहली लढाई बाबरने जजिंकली.

१५३०

हुमायुनचे राज्य सुरु.

१५३८

गुरु नानक यािंच्या मत्ृ यू.

१५३९

हुमायूनचा पराभर् करुन शेरशहा ददल्लीचा बादशाह होिो.

१५५५

शेरशहाचा र्ारस इस्लामशहा यािंच्याकडून हुमायन
ू ददल्लीचे िख्ि बळकार्िो.

१५५६

हुमायन
ू ाचा मत्ृ य,ू पातनपिची दस
ु री लढाई, अकबर हे मच
ू ा पराभर् करिो.

१५६४

अकबराने दहिंदर्
ू रील जज्ीया कर रदद् केला.

१५६५

िासलकोटची लढाई- वर्जयनगर साम्राज्याचा नाश.

१५७१

फत्िेपुर सशक्रीची स्थापना.

१५७६

हळदीघाटची लढाई- अकबराकडुन मेर्र्डच्या राणाप्रिाप ससिंगचा पराभर्.

१५८२

अकबराकडुन ददनेइलाहीची घोषणा.

१५९७

राणाप्रिापचा मत्ृ यू.

१६००

ईस्ट इिंडडया किंपनीची स्थापना.

१६०५

अकबराचा मत्ृ यू, जहािंगीरची राज्यारोहण.

१६०९

पल
ु ीकि येथे डचािंची र्खार.

१६१२

सुरिेला इिंग्रजािंची र्खार.

१६२७

जहािंगीरचा मत्ृ यू - शहाजहन राज्यार्र.

१६३०

सशर्ाजीचा जन्म.

१६३१

शहाजहानची पत्नी मुमिाज महालचा मत्ृ यू, िाजमहालच्या बािंधकामास सुरुर्ाि.

१६४८

िाजमहालाचे बािंधकाम पुण.व

१६५८

औरिं गजेब ददल्लीचा बादशाह .

१६६६

सशर्ाजी महाराजािंची आग्राहुन सुटका.

१६७४

दहिंदर्ी स्र्राज्याची स्थापना आखण सशर्राज्यासभषेक.

१६८०

छत्रपिी सशर्ाजी महाराजािंचा मत्ृ यू.

१७०७

औरिं गजेबचा मत्ृ यू.

१७२०

बाजीरार् पेशर्े राज्यकारभार करु लागले.

१७३९

नाददरशाहाची स्र्ारी-ददल्ली काबीज.

१७४२

मराठयािंची बिंगालर्र लढाई.

१७५७

प्लासीची लढाई- ससराजउददौलाचा इिंग्रजाकडुन पराभर्.

१७६१
१७६४
१७६५

पातनपिची तिसरी लढाई- अफगाखणस्थानचा बादशाह अहमदशहा अबदाली याच्याकडुन
मराठयािंचा पराभर्.

बकसारची लढाई, इिंग्रजािंकडुन मीर कासीमचा पराभर्.
ईस्ट इिंडडया किंपनीला बिंगाल, बबहार र् ओररसा प्रािंिाचे ददर्ाणीचे हकक समळाले, ललवड
कललईव्ह बिंगालचा गव्हनवर.

१७७०

बिंगालमध्ये दष्ु काळ.

१७७२

र्लरन हे स्टीिंग्ज बिंगालचा गव्हनवर.

१७७३७४
१७७५८२

रे ग्यल
ॅ  ट मिंजरु .
ु ेदटिंग अक
इिंग्रज- मराठा यध्
ु द- लालभाईचा िह.

१७८४

वपट्स इिंडडया अॅ कट.

१७९३

कलनवर्ालीसने बिंगालमध्ये कायमधारा पध्दि सरु
ु केली.

१७९९

चर्थी म्है सूर लढाई, इिंग्रजािंकडुन दटपुचा पराभर्, दटपुचा मत्ृ यू

१८०३०५

दस
ु रे इिंग्रज- मराठा यध्
ु द

१८१८

पेशर्ाई समाप्ि

१८२९

ललवड वर्ल्यम बेदटिंगने सिीची चाल बिंद केली.

१८३७

ठगािंचा बदोबस्ि केला.

१८४९

बिदटशािंनी पिंजाब घेिला

१८५३

१६ एवप्रल १८५३ - भारिाि पदहली रे ल्र्े मुबिंई िे ठाणे या दरम्यान सुरु ्ाली.

१८५६

लोकमान्य दटळकािंचा जन्म

१८५७

भारिाचे पदहले स्र्ाििंत्र्ययध्
ु द

१८५८

ईस्ट इिंडडया किंपनीचे बिदटश राज्यसत्िेकडे हस्िािंिर, जव्हकटोररया राणीचा जाहीरनामा

१८६१

इिंडडयन कौजन्सल अॅ कट, टागोरािंचा जन्म

१८६९

महात्मा गािंधीचा जन्म- पोरबिंदर येथे

१८७७

ददल्ली दरबार- इिंग्लिंडची राणी भारिाची सम्राज्ञम्प ्;म्प ्;ाा म्हणन
ु घो-ाुनर्जयाणा

१८८१

फॅ कटरी अॅ कट

१८८३

स्र्ा. सार्रकरािंचा जन्म

१८८५

राष्रीय सभेची स्थापना

१८८९

१४ नोव्हें बर १८८९, जर्ाहरलाल नेहरु यािंच्या जन्म

१८९९

ललवड क्वन- गव्हनवर जनरल आखण व्हाईसरलय

