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రేగయయలటంగ్ చటట ం – 1773


ఈ చటట ం తూయపు ఇండిమా కంెతుకి భాయత్ లో లయతృయం చేసఽకునందఽకు తరటష్ రబయతవం రత్ేయక
హకుులు కల్ుంచంది.



1765 లో ఈ కంెతు దిలతూ (రేవనఽయ వసాలు హకుు) తృ ందడంత్ో తృటు బయఫాగం ెై అధికయం కుడా
తృ ందింది.

1773 చటట ంలోతు రధాన అంళలు ;


ఫంగల్ గవయనర్ నఽ గవయనర్ జ్నయల్ ఆఫ్ ఫంగల్ గ భాయపు చేసయప.



ఫంగల్ ముదట గవయనర్ జ్నయల్ గ లరెన్ శేవట ం గ్్ తుమమితులమాయయప.



ఫంఫాయ, భదారసఽ గవయనయపునఽ ఫంగల్ గవయనర్ జ్నయల్ కు ఆదిన అధికయపలుగ భారాయప.



ఈ చటట ం దావర తృో ర్ట విల్మం (కోల్ కత్ాా) లో సఽ఼రం కోర్ట నఽ 1774 ఏరుటు చేళయప.
ట్స్ ఇండిమా చటట ం – 1784



1773 రేగయయలేటంగ్ చటట ంలోతు లోతృలనఽ సరిదిదద ంే దఽకు ఈ చటట ం యూతృ ందింది.



ట్స్ ఇండిమా చటట ంనఽ తరటష్ రధాతు విలమం ట్స్ ేయప మీదఽగ లవటం జ్రిగింది.



ట్స్ ఇండిమా చటట ం దావర భాయత రబయతవ వయవహారలు తరటష్ రబయతవ రతయక్ష తుమంతరణ లోకి
లెఱళాయ.



ఈ చటట ం కోర్ట ఆఫ్ డైరెకటర్్ ెై తుమంతరణ ఫో ర్్ ఆఫ్ కంటరరల్ నఽ ఏరుటు చేసయప.



కంెతు బూఫాగలనఽ “ తరటష్ తృోర ఴేన్్ ఇన్ ఇండిమా” గ ేరకునడంత్ో ఈ చటట ం తృరభయఖ్యత
సంతరించఽకుంది.



6గయయప సబయయలత్ో ఫో యప్ అఫ్ కంటరరల్ ఏరుటు అయయంది. వీరితు తరటష్ రబయతవం తుమమిసఽాంది.

చాయటర్ చటట ం - 1793 :


ఈ చటట ం ఇండిమా లో కంెతు లణిజ్య గయత్ాాధిత్ాయతున భరో 20 సంవత్రలు తృ డగించంది.



భాయత్ ఆదామం నఽంచే ఫో ర్్ అఫ్ కంటరరల్ ఖ్యపాలు బరించేందఽకు ఈ చటట ం దావర విలు కల్ుంచాయప.

చాయటర్ చటట ం – 1813 :


ఈ చటట ం భాయత్ లోతు కంెతు లయతృయ గయత్ాదిత్ాయతున అంతం ల్కింది.



ఇండిమాలో కెరైసావ భత రచారతుకి, తృళాతయ విదాయ లయా కి మిషనరిలకు అనఽభతి ఇచాంది.

చాయటర్ చటట ం – 1833 :


కంెతు కయయ కలాతృలనఽ ఈ చటట ం యదఽద చేవంది.



ఫంగల్ గవయనర్ జ్నయల్ హో దానఽ గవయనర్ జ్నయల్ అఫ్ ఇండిమా గ భారిాంది.



గవయనర్ జ్నయల్ కు 1833 చటట ం దావర అతున మిల్టరీ భరిమ సధాయణ అధికరలు కల్ుంచాయప.



భాయత దేశు ముటట ముదట గవయనర్ జ్నయల్ అఫ్ ఇండిమాగ విల్మం ఫంటక్
తుమమితులమాయయప.



గవయనర్ జ్నయల్ కౌతు్ల్ లో ఒక నాయమ సంఫంద సబయయడితు చేరిాంది.



ఈ కౌతు్ల్ లో ముదట లా మంఫర్ ముకలే.



కౌతు్ల్ ఆఫ్ ేరవదేతు్ల సంఖ్ాయ నఽ 3 నఽండి 2 కు తగిగంచంది.



భాయతీమయల టు అతున యకల వివక్షతనఽ ఈ చటట ం యదఽద చేవంది.



భతం, కులం, యంగయ, ుటుటక తృరతిదికన అధికయం, ఉదయ యగం] కల్ుంచడాతున తుఴేదించంది.
ఫశియంగ తృో ట దద తితు రలశెటట ంది.



ఫాంఫే, భదారసఽ రబయత్ావలకు గల ళసన అధికరలనఽ ఈ చటట ం దావర త్ొలగించంది.



భాయత దేశంలో తరటష్ కయయకలాతృలనఽ కేందిరకయణకు ముదట మటుటగ 1833 చటాటతున ేరకునవచఽా.



ఈ చటట ం దావర ఈస్టట ఇండిమా కంెతు యొకు లణిజ్య కయయకలాతృలనఽ తుమంతిరంచటం జ్రిగింది.

చాయటర్ చటట ం – 1853 :


గవయనర్ జ్నయల్ కౌతు్ల్ సబయయల సంఖ్య 12 కు ెంచంది.



ఇండిమాలో వవిల్ సరివస్ట ఏరుటు చేవేందఽకు తుమాభకలు తృో ట రిక్షల దావర చేట్ట ందఽకు
విలు కల్ుంచంది.



ఈ చటట ం దావర గవయనర్ జ్నయల్ యొకు ళసన, కయయతురవహక అధికరలనఽ లయపచేమటం
జ్రిగింది.



ఈ చటట ం వవిల్ సరివస్ట ఉదయ యగయలకు తుమాభకల కోసం మరిట్స ఆధారిత విధానాతున రలశెటట ంది.

భాయత రబయతవ చటట ం - 1858 :


1858 నఽ గయడ్ గవయనమంట్స ఆఫ్ ఇండిమా గ లుసాయప.



1858 భాయత రబయతవ చటట ం దావర ఈస్టట ఇండిమా కంెతు నఽండి తరటష్ రచరికతుకి బూఫాగలనఽ,
ఆదామాలనఽ, అధికరలనఽ ఫడలయంచటం జ్రిగింది.



తరటష్ రణి అధికరలనఽ వెకట
ర రి ఆఫ్ వేటట్స (భాయత రజ్య కయయదరిి) దావర తుయవశించటం
జ్యపగయతుంది.



వెకట
ర రి ఆఫ్ వేటట్స కు భాయత రబయతవ కయయ కలాతృలనఽ తుమంతిరంచటంలో 15 భంది గల కయయ
తురవహక భండల్ సహామడుతుంది.



వెకట
ర రి ఆఫ్ వేటట్స భాయత రబయతవ వయవహారలెై ూరిా తుమంతరణ కల్గి ఉంటాడు. వెకట
ర రి ఆఫ్ వేటట్స కు
గవయనర్ జ్నయల్ ఏజ్ెంట్స గ వయవహరిసా డు.



భాయత దేశు ముదట వెకట
ర రి ఆఫ్ వేటట్స సర్ చారెుస్ట ఉడ్.



గవయనర్ జ్నయల్ అఫ్ ఇండిమా నఽ “లెైసరయ్ అఫ్ ఇండిమా గ ేయప భారాయప.



భాయత దేశు ముటట ముదట లెైసరయ “ లార్్ కతుంగ్”

ఇండిమన్ కౌతు్ల్ చటట ం – 1861 :


3 గయయప భాయతీమయలనఽ లేజ్ేవట వ్
 కౌతు్ల్ కు తుమమించాయప.



లయప 1) ఫనాయస్ట రజు 2) తృటమాలా భహారజు 3) సర్ దినకర్ రవు

ఇండిమన్ కౌతు్ల్ చటట ం 1892 : ఈ చటట ం ఉదేదశయం లేజ్ేవట వ్
 కౌతు్ల్ లో భాయతీమయలకు సరెరన తృరధానయం
కల్ుంచాయప.
ఇండిమన్ కౌతు్ల్ చటట ం 1909 :


తృరతితుధయం, రజ్ామోదం తృ ందిన వయవసథ నఽ రలశ ెట్టందఽకు జ్రిగిన త్ొల్ రమతనమే ఈ చటట ం.



దీతుతు మింటర భారేు సంసుయణలుగ ేరకుంటాయప.



లెైసరయ లార్్ మింటర, అుట విదేళంగ భంతిర (బయత్) లార్్ భారేు ల్ ేరిట తృరచఽయయం తృ ందాయ.



1909 చటట ం లోతు అంళలు :



గవయనర్ జ్నయల్ కౌతు్ల్ లో ఒక భాయతిమ సబయయడితు చేయపాకునందఽకు ఈ చటట ం విలు కల్ుంచంది.



జ్నయల్ ఎకిి కుయటవ్ కౌతు్ల్ లో చేరిన ముదట భాయతీమయడు : S P. వనా ా



ఈ చటట భ భత యమైన తృరతితుధాయతుకి అవకశ కల్ంచంది.

భాయత రబయతవ చటట ం – 1919 :


దీతుతు భాంట్గ్ - చేమ్స్ పర్్ సంసుయణలు అంటాయప..



అుట భాయత్ దేశ కయయదరిి భాంట్గ్, భాయత లెైసరయ చేమ్స్ పర్్ ఈ సంసుయణలనఽ యూకలున
చేసయప.



1919 భాయత రబయతవ చటట ం రష్టటాలోు “దవందవ రబయతవం” రలశ ెటట ంది.



కేందర ళసన సబలో కౌతు్ల్ అఫ్ వేటట్స్, లేజ్ేవట వ్
 అవెంతెు ఉంటాయ.



ళసన సబ కలరిమితి 3 సంవత్రలు.



కౌతు్ల్ అఫ్ వేటట్స్ కలరిమితి 5 సంవత్రలు.



తు క్ సరివస్ట కమిషన్ ఏరుటు చేమాలతు ఈ చటట ం ఆదేశంచంది.



1926 లో వెంటర ల్ తు క్ సరివస్ట కమిషన్ తుమమించాయప.

భాయత రబయతవ చటట ం – 1935 :


1930 లో వెైభన్ కమిషన్ చేవన వతౄయప్ల ఆధాయంగ ఈ చటట ం ఏయుడింది.



ఈ వతౄయప్ ల ెై చరిాంచేందఽకు తరటష్ రబయతవం తుయవశించన 3 రౌండ్ ట్ఫయల్ సభాలళలు,
అణగరిన తయగతుల నతలకు భధయ కుదిరిన ూనా ఒుందం కుడా ఈ చటాటతుకి ఆధాయం.



తరటష్ ఇండిమాలోతు అతున రష్టటాలు, సవదేశ సంసథనాలత్ో అఖిల భాయత సభాఖ్య నఽ ఏరుటు
చేమాలతు చటట ం తురేదశంచంది.



సవదేశ సంసథనాలత్ో అఖిల భాయత సభాఖ్యనఽ ఏరుటు చేమాలతు చటట ం తురేదశంచంది.



సవదేశ సంసథనాల సభాఖ్య చేయలేదఽ.



59 అంళలనఽ సభాఖ్య జ్ాతత్ాలో 54 అంళలు రషటా జ్ాతత్ాలో 36 అంళలు ఉభాడి జ్ాతత్ాలో
చేరాయప.



అుడు ఉనన ముతా ం 11 రష్టటాలోు 6 రష్టటాలోు దవందవ సబలు ఉండేవి. అవి ఫంగల్, ఫాంఫే, భదారస్ట,
UP, తెహార్, అస్ం.



మిగిల్న 5 రష్టటాలోు (ంజ్ాబ్, వెంటర ల్ తృరవిన్్, నార్ా లెసటర్న తౄరనట యర్ వేటట్స్, ఒరిస్, వంద్) కేవలం
ఒకే సబ ఉండేది.

