
[3] ெிெி் ச்திரெோ் 

[4] அரவி்த தகோ் தெோ்தறோ் சிலறயி் அலட்க்ெ்டன். 
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தவீிரவோதிகளி் சோதலனக் : 

* ுயரோ்ய்லத ெிற்ு லமயோக ுதலி் தகோ யவ்க் 

தவீிரவோதிகதளயோவ். 

* விுதலல இய்க்தி் ம்கலள பெுமளவி் ஈுெு்தியு 

ம்பறோு சோதலனயோு். 

* ுத் ுதலி் அலன்ு இ்திய அரசிய் இய்க்லத [ ுததசி 
இய்க் ] அலம்ு நட்தியு தெோ்ற்த்கதோு். 

ு்ீ் ீ் ததோ்ுவி்க்ெுத்: 

* 1906 ிச்ெ ் இ்தியோ ுுவதிு் இு்த ு்ீ்க் , 

ு்லி் க்வி மோநோ்ி் கல்ு பகோ்வத்கோக டோ்கோ நக ் 

ூியிு்தன். இ்த துண்லத ச யோக் ெய்ெு்தி்பகோ்ட 

டோ்கோலவ் சோ்்த நவோ் சலி ு்லோ எ்ெவ் 1906 ிச்ெ் 30 ஆ் 

நோ் அகில இ்திய ு்லி் ீ்லக ததோ்ுவி்தோ். 

* பதோட்க்தி் ெி ்ிஷோ் இத்ு ஆதரு கோ்ின். மி்தடோ - 

மோ்லி சீ் திு்த்களி் தெோு ு்ீ்கு்பகன 

தனி்பதோுதிலய தக்ு் பெ்று அவ்களு சோதலனயோு்.  

ு்ீ் ீ்கி் தநோ்க் : 

* ு்லி் உ லமகலள் ெோுகோ்ெு. 
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* கோ்கிரசி் இு்ு ு்ீ்கலள தனியோக் ெி ்ெு. 

* ஆ்கிதலய்கு்ு விுவோசமோக நட்ு , தனி் பதோுதி 
பெுவு, ஆகியவ்லற தநோ்க்களோக பகோ்ிு்து. 

மி்தடோ - மோ்லி சீ் திு்த்க் : 

* ு்ீ்கலள திு்திெு்த , 1909 ஆ் ஆ்ு மி்தடோ - மோ்லி 
சீ் திு்த ச்ட் பகோ்ு வர்ெ்டு. இ்ச்ட்தி் ெி 

ு்ீ்கு்ு தனி்பதோுதிக் வழ்க்ெ்டன. ஆனோ் 

இதலன கோ்கிர் குலமயோக எதி்்து. 

ுத் உலக்தெோ் 1914 - 1918 : 

* 1914 இ் ுத் உலக்தெோ் ததோ்றியு. இ்தெோ ் ெி ்ட் , 

ெிரோ்ு, இர்யோ ஆகிய ி்ு நோுகு் ஒ்றோக தச்்ு 

பசய்ெ்டன. ஆ்கிதலய ் சோ்ெி் இ்திய்க் இ்தெோ ் 

தவீிரமோக ெ்தக்றன். இத் ில் ஆ்கிதலய்க் த்கு்ு 

பெோு்ெோ்சி வழ்ுவோ்க் எ்ற ந்ெி்லக இ்திய்கு்ு 

ஏ்ெ்டு. 

த்னோ்சி இய்க் : 

* 1916 ஆ் ஆ்ு இர்ு த்னோ்சி கழக்க் ஏ்ெு்த்ெ்டன. 

[1] ஏ்ர் மோத்தி் ூனோவி் திலக் த்னோ்சி கழக்லத 

பதோட்கினோ். 

[2] பச்ட்ெ ் அ்னிபெச்் அ்லமயோ் பச்லனயி் 

ம்பறோு த்னோ்சி கழக்தி் கிலளலய் பதோட்கினோ். 

* த்னோ்சி இய்க்தி் ுறி்தகோ் ெி ்ி் அரு்ு்தளதய 

இ்தியோு்ு த்னோ்சி பெுவதோு். 
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* இ்தியோவி் வள்க் அத் ு்தன்ற்ு்கோக 

ெய்ெு்த்ெடவி்லல எ்ு த்னோ்சி இய்க் தலலவ்க் 

குதின். 

* அய்லோ்தி் அ்னிபெச்் அ்லமயோ் த் தெ்சோு் , 

எு்தோு் இ்திய ம்களிலடதய மிக்பெ ய அளவி் 

உ்சோக்லத ஏ்ெு்தினோ். இதனோ் அ்னிபெச்் அ்லமயோ் 

நட்திய " நிூ இ்தியோ " ெ்தி ்லகலய ஆ்கில அரு தலட 

பச்து. 

* தமோதிலோ் தநு ம்ு் சி.ஆ்.தோ் த்னோ்சி இய்க்தி்ு 

த்க் ுு ஆதரலவ் த்தன். 

* இர்ு த்னோ்சி கழக்குதம த்கு்ு் ூ்ுறு 

மன்ெோ்லமதயோு நட்ு பகோ்டன. கோ்கிருடு் , ு்ீ் 

ீ் உடு் தச்்ு தெோரோின. 

* திலக ் த்னோ்சி இய்க் மகோரோ்ிரோவி் கவன்லத 

பசு்தியு. 

* த்னோ்சி இய்க் இ்திய ததசிய இய்க்தி்ு மீ்ு் உயி் 

பகோு்து எனலோ். ுததசி இய்க் மீ்ு் ுு்ெி்க்ெ்டு. 

பெ்க் அதிக எ்ணி்லகயி் கல்ு பகோ்டன். 

ல்தனோ ஒ்ெ்த் 1916 : 

* இ்திய ததசிய கோ்கிரசி் ஆ்ு மோநோு 1916 ஆ் ஆ்ு 

ல்தனோ நக ் நலடபெ்று. இ்மோநோ்ி் இர்ு ு்கிய 

வரலோ்ு நிக்்சிக் நலடபெ்றன. 

[1] ெி ்த கோ்கிர் [ மிதவோதிக் , தவீிரவோதிக் ] 

ஒ்றிலண்து. 
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[2] கோ்கிரு், ு்ீ் ீ்ு் ுய ஆ்சி பெுவதி் 

ஒுவு்பகோுவ் ஒ்ுலழ்ு ந்கிட ஒ்ெ்த் ஒ்றி் 

லகபயு்தி்டன். 

* ல்தனோ ஒ்ெ்த் 1916 -->> இ்ு - ு்லி் ஒ்ுலம்ு 

சோதகமோக எு்க்ெ்ட ுிவோு். 

* இ்த மோநோ்ி் தோ் ெவஹ்லோ் தநு , கோ்திலய ுத் 

ுதலோக ச்தி்தோ். 

ஆக்் அறி்லக 1917 : 

* 1917 ஆக்் 20 ஆ் நோ் இ்கிலோ்ு அயுறு அலம்ச் 

மோ்தடு இ்கிலோ்ு நோடோும்ற்தி் ஒு அறி்லக 

பவளியி்டோ். இ்தியோவி் எதி்கோல அரசிய் சீ் திு்த்க் 

ெ்றி இ்த அறி்லக ுறி்ெி்டு. 

* இ்தியோவி் ெி்ெியோக த்னோ்சி நிுவன்க் 

ஏ்ெு்த்ெு் எ்ு அவ் உுதியளி்தோ். இ்த ஆக்் 

அறி்லக த்னோ்சி இய்க்லத ுிு்ு பகோ்ு வ்து. 

ுர்சிகர இய்க்க் : 

* 19 ஆ் ூ்றோ்ி் ு்ெுதியி் வ்கோள், மகோரோ்ிர், 

ெ்சோ், பச்லன ஆகிய ெுதிகளி் ுர்சிவோத ுு்க் 

ததோ்றின. மிதவோத , தவீிரவோத பகோ்லகக் இர்ிுதம 

இவ்கு்ு உட்ெோு இ்லல. 

* வ்கோள்தி் [1]. அுசிலோ் சமிதி [2]. ெுக்த் ஆகிய ரகசிய 

இய்க்க் நிுவ்ெ்டன. 

* மகோரோ்ிர்தி் சவோ்்க் சதகோதர்களோ் "அெினவ ெோர் 

ச்க் " ததோ்ுவி்க்ெ்டு. 
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* பச்லன மோகோண்தி் நீலக்ட ெிரம்சோ  " ெோரத மோதோ " 

ச்க்லத ததோ்ுவி்தோ். 

* ெ்சோ்ெி் இலளஞ்களிலடதய ுர்சி கு்ுகலள ெர்ுவத்ு 

அெி் சி் ஒு ரகசிய அலம்லெ ஏ்ெு்தினோ். ல்டனிலிு்த 

இ்திய ஹுசி் சியோ்ெி கிு்ண வ்மோ , இ்திய ததசிய 

வோதிகளோன 

[1] மத்லோ் தி்ரோ 

[2] சவோ்்க் 

[3] வி.வி.எ்.ஐய் 

[4] ி.எ்.எ். ரோெ் தெோ்தறோலர ஒ்ு திர்ினோ். 

* அபம ்கோவி் லோலோ ஹ் தயோ் --> கோத் க்சிலய 

உுவோ்கினோ். தமு் இ்தியோவி்ு பவளிதய ுர்சியோள்களி் 

பசய்ெோுகலள ஊ்ுவி்தோ். 
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மோ்தடு - பச்்தெோ்ு சீ் திு்த்க் : [ 

1919 ] 

* ுத் உலக்தெோ ் தெோு இ்திய்க் ஆ்கிதலயு்ு ுு 

ஆதரு பகோு்தன். இதனோ் ஆ்கிதலய்க் பவ்றி பெ்றன். 

இத்ு மோறோக, 1919 ஆ் ஆ்ு ஆ்கில் ெோரோும்ற் 

மோ்தடு - பச்்தெோ்ு சீ் திு்த ச்ட்லத இய்றியு. 

இ்ச்ட்தி் ெி, [1] ம்திய ம்ு் மோகோண ச்டம்ற்க் 

வி ுெு்த்ெ்டன. 
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         [2] மோகோண்களி் இர்லட ஆ்சிுலற 

அறிுக்ெு்த்ெ்டு. 

         [3] ஆ்கிதலோ - இ்திய்க் , சீ் கிய்க் ம்ு் கிறி்ுவ்க் 

ஆகிதயோு்ு தனி்தனி பதோுதிக் வழ்க்ெ்டன. 

* எனிு் இ்திய ததசிய கோ்கிர் இதலன நிரோக ்து. 

* இ்ச்ட்லத பவளியி்டு ஆ்கிதலய ் பெு்த்லமய்ற 

பசய் எனு், அதலன ஏ்ு்பகோ்வு இ்தியு்ு 

மதி்ுலடயதோகோு எனு் அ்னிபெச்் விவ ்தோ். 

3. இ்திய ததசிய இய்க் [ கோ்தி கோல் ] [ 

1917 - 1947 ] 

* இ்திய ததசிய இய்க்தி் ி்றோ் நிலல [ 1917 - 1947 ] கோ்தி 
கோல் என்ெுகிறு. இ்த கோல க்ட்தி் மகோ்மோ கோ்தி ததசிய 

இய்க்தி் த்னிகர்ற தலலவரோக விள்கினோ். 

* ததசிய இய்க்லத கோ்தி ம்க் இய்கமோக மோ்றினோ். 

* கோ்தி 1869 அ்தடோெ் 2 இ் ெிற்தோ். இ்கிலோ்ு பச்ு ச்ட் 

ெயி்றோ். 1891 இ் இ்தியோ திு்ெினோ். 1893 இ் பத் 

ஆ்ெி ்கோ பச்ற அவ் அ்ு நிலவிய இன ஒு்க் பகோ்லக்ு 

எதிரோன தெோரோ்ட்தி் 20 ஆ்ுக் த்லம ஈுெு்தி் 

பகோ்டோ். இுதியோக 1915 இ் இ்தியோவி்ு வ்தோ். 

* 1917 இ் ெீகோ ் ச்்ரோ் எ்ற இட்தி் ஐதரோ்ெிய அு ்பசி 

ெ்லணயோள்கு்ு எதிரோன தெோரோ்ட்தி் கல்ு பகோ்டோ். 

அ்ு தோ் கோ்தி தனு "ச்யோகிரக்" எ்ற அற்தெோ் ுலறலய 

ுத் ுதலோக இ்திய ம்ணி் ெ தசோதி்ு் ெோ்்தோ். 

* 1918 இ் ுெரோ்தி் தகடோ மோவ்ட்தி் ம்பறோு ச்யோகிரக 

தெோரோ்ட்லத நட்தினோ். இ்தெோரோ்ட்தி் தெோுதோ் ச்தோ் 
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வ்லெோ் ெதட், கோ்தியி் ந்ெி்லக்ு ய சடீ்களி் ஒுவரோக 

எு்சி பெ்றோ். 

* 1918 இ் அகமதோெோ் ஆலல் பதோழிலோள்களி் தகோ ்லகலய 

ஆத ்ு சோு் வலர உ்ணோ விரத்லத கோ்தி தம்பகோ்டோ். 

* இ்வோறோக [1] ச்்ரோ், [2] தகடோ, [3] அகமதோெோ் தெோ்ற சிறிய 

அளவிலோன தெோரோ்ட்க் தோ் மகோ்மோ கோ்திலய ம்களிட் 

பநு்கமோக பகோ்ு பச்று. 

பரௌல் ச்ட் 1919 : 

* ஆ்கில அரு, இ்திய ுத்திர தெோரோ்ட்லத தவீிரமோக எதி் 

பகோ்ள 1919 ஆ் ஆ்ு பரௌல் ச்ட்லத பகோ்ு வ்து. 

பரௌல் ச்ட்தி் ெி, 

* ஆ்கில அரு்ு எதிரோன சதி தவலலகலள ஆ்ு பச்வத்கோக " 

ச் சி்னி பரௌல் " எ்ெவரு தலலலமயி் 1917 இ் ஒு ுு 

நியமி்க்ெ்டு. அ்ுுவி் அறி்லக்ெி 1919 மோ்்ு மோத் 

பரௌல் ச்ட் ம்திய ச்ட சலெயி் பகோ்ு வர்ெ்டு. 

பரௌல் ச்ட்தி் ெி, 

* ச்ததக்தி் தெ ் எவலரீ் லகு பச்யலோ். இ்தலகய 

லகுகலள எதி்்ு வி்ண்ெதமோ அ்லு தம் ுலறயீதடோ 

பச்ய ுியோு. பரௌல் ச்ட் கு்ு் ச்ட் எ்ு குத்ெ்டு. 

* 1919 ஏ்ர் 6 ஆ் நோ் இ்தியோ ுுவதிு் [ ஹ்்தோ் ] மறிய் 

தெோரோ்ட்க் நலடபெ்றன. 

* பட்லி்ு அுகி் மகோ்மோ கோ்தி லகு பச்ய்ெ்டோ். 

ெ்சோ்ெி் ு்கிய தலலவ்களோன டோ்ட் ச்திய ெோ் ம்ு் 

டோ்ட் லசுதீ்  கி்ு இுவு் அமி்தசரசி் லகு 

பச்ய்ெ்டன். 
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ெோலிய் வோலோெோ் ெுபகோலல 1919 : 

* பரௌல் ச்யோகிரக் தெோரோ்ட்ு்ு ெ்சோெி் பெு்த ஆதரு 

திர்டு. வ்ுலறலய எதி்தநோ்கிய ெ்சோ் அரசோ்க் ஆ்சி 
பெோு்லெ பெனர் டய் தலலலமயிலோன ரோுவ்திட் 

ஒ்ெலட்து. 

* ஏ்ர் 13 ஆ் நோ் லெசோகி எ்ற அுவலட் திுநோள்ு 

ெோலிய் வோலோெோ் ூ்கோவி் ஒு பெோு்ூ்ட் ஏ்ெோு 

பச்ய்ெ்டு. டய் அ்ு பச்ு தனு ெலடீட் எ்தவித 

ு்னறிவி்ுமி்றி ூ்ட்தி் மீு ு்ெோ்கி்ூு நட்தினோ். 

* ு்ெோ்கி்ூு 10 ுத் 15 நிமிட்க் நீி்து. 

* 379 தெ் பகோ்ல்ெ்டன். 1137 தெ் ெுகோயமலட்தன். 

* ரவ ீ் திரநோ் தோூ் ெோலிய் வோலோெோ் ெுபகோலலலய எதி்்ு 

தனு " லந்ு்" ெ்ட்லத ுற்தோ். 

[ ெோலிய் வோலோெோ் ெுபகோலல்ு ெி்ு ரவ ீ் தரநோ் தோூ் 

ுற்த ெ்ட் - ans C) லந்ு் ( 2014 ஆ் ஆ்ி் நலடபெ்ற 

வி.ஏ.ஓ. தத்வி் தக்க்ெ்ட வினோ) ] 

* ெோலிய் வோலோெோ் ெுபகோலல விுதலல இய்க்தி்ு பெு் 

உ்தவக்லத த்து. 

கிலோெ் இய்க் 1919 : 

* ுத் உலக் தெோ ் ுு்கியி் ததோ்விதய கிலோெ் 

இய்க்தி்ு ு்கிய கோரணமோு். பசவபர் உட்ெி்லகீ் ( 

1920 ) ு்ீ்கு்ு பெு்த அவமோனமோக குத்ெ்டு. 

Winmeen VAO Mission 100 DAY 5

www.winmeen.com



* ுத் உலக்தெோ ் பெ்மனிீ் அத் ந்ு நோடோன ுு்கிீ் 

ததோ்வியலட்தன. ுு்கி தெரரு ு்டோ்க்ெ்ு ெி ்டு், 

ெிரோ்ு் த்கு்ு் ெ்ு தெோ்ு்பகோ்டன. 

* உலக ு்லி் ம்களி் சமய் தலலவரோன "கோலி் " 

அவமதி்க்ெ்டோ். இதலன ு்ீ்க் பெு்த அவமோனமோக 

எ்ணினோ். 

* எனதவ ஆ்கில அரு்ு எதிரோக இ்தியோவி் பமௌலோனோ அு் 

கலோ் ஆசோ், எ்.எ.அ்சோ  , லசுதீ்  கி்ு , ுகமு அலி, சுக் 

அலி எ்ற அலி சதகோதர்க் கிலோெ் இய்க்லத 

பதோட்கினோ்க். 

* 1919 அ்தடோெ் 19 ஆ் நோ் கிலோெ் தின். 

* நவ்ெ் 23 ஆ் நோ் இ்ு்கு், ு்ீ்கு் கல்ு 

பகோ்ட ஒு மோநோு ூியு. நோ்ி் விுதலல்ு 

இ்ு்கலளீ் , ு்ீ்கலளீ் ஒ்ு ெு்த தவ்ியத் 

க்டோய்லத மகோ்மோ கோ்தி உண்்திு்தோ். ெி்ன், கிலோெ் 

இய்க் 1920 இ் மகோ்மோ கோ்தி பதோட்கிய ஒ்ுலழயோலம 

இய்க்ுட் ஒ்ு கல்து. 

* ெோல க்கோதர திலக் 1920 ஆ் ஆ்ு மலற்தலத் பதோட்்ு 

கோ்தியிக் கோ்கிரசி் தலலவரோனோ். 
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ஒ்ுலழயோலம இய்க் [ 1920 - 1922 ] 

* பரௌல் ச்ட்லத எதி்்ு், ெோலிய் வோலோெோ் 

ெுபகோலலலய க்ி்ு், மோ்தடு பச்்தெோ்ு சீ் திு்த 

ச்ட்தி் ெயனி்லமலய ஆ்கிதலயு்ு உண்்து் 1920 ஆ் 
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ஆ்ு நலடபெ்ற நோ்ூ் இ்திய ததசிய கோ்கிர் மோநோ்ி் 

ுிு எு்க்ெ்டு. 

* இத் ெி கோ்கிர் க்சி 1920 ஆ் ஆ்ு ஒ்ுலழயோலம 

இய்க்லத பதோட்கியு. 

* ஒ்ுலழயோலம இய்க் ி்ு 

நிலலகளி் கலடெிி்க்ெ்டு : 

1] [*] ஆ்கில அரசிடமிு்ு பெ்ற ெதவிகலளீ் , ெ்ட்கலளீ் 

, விுுகலளீ் ுற்த். 

[*] 1919 ஆ் ஆ்ு ச்ட்ெி நலடபெறவிு்த தத்த்கலள 

ுற்கணி்த். 

[*] அரு விழோ்கலள ுற்கணி்த். 

[*] ததசிய ெ்ளிக், க்ூ க், தனியோ் ெ்சோய்ு 

நீதிம்ற்க் தெோ்றவ்லற நிுுத். கோசி வி்யோ ெீட், ெீகோ் 

வி்யோ ெீட், ெோமியோ மிலியோ தெோ்ற ததசிய க்வி்ூட் 

ஏ்ெு்த்ெ்டன. 

[*] தலலவ்கு் , சுதோய்தி் பச்வோ்ு மி்கவ்கு் 

த்களு சிற்ு் துதிகலளீ் , ெ்ட்கலளீ் ுற்தன். 

2] [*] இர்டோவு க்டமோக தவலல நிு்த் உ்ெட பெு் 

தெோரோ்ட்கலள நட்தின். அலன்ு அரு அுவலக்க் , 

ெ்ளிக், க்ூ க் ம்ு் ச்டம்ற நடவி்லகக் 

அலன்ு் ுற்கணி்க்ெ்டன. 

[*] 1921இ் தவ்் இளவரச் இ்தியோவி்ு வ்த தெோு மறிய் 

தெோரோ்ட்க் நலடபெ்றன. 
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3] [*] ி்றோவு ு்கிய கலடசி க்டமோக வ பகோடோ இய்க். 1921 

ஆ் ஆ்ு அகமதோெோ்தி் நலடபெ்ற கோ்கிர் ூ்ட்தி் 

அரு த்களு ததலவகலள் ூ்்தி பச்ீ் வலர ம்க் அரு்ு 

வ  பசு்த்ூடோு எ்ற தீ் மோன் நிலறதவ்ற்ெ்டு. இு 

வ பகோடோ இய்க் என்ெ்டு. 

பசௌ  பசௌரோ ச்ெவ் 1922 : 

* ஒ்ுலழயோலம இய்க்தி் தெோு கோ்தியிக் , எ்தலகய 

வ்ுலறயிு் ஈுெட தவ்டோ் எ்ு நோ்ு ம்கு்ு 

தவ்ுதகோ் விு்தோ். 

* 1922 ெி்ரவ  5 ஆ் நோ் உ்திர ெிரததச்தி் தகோர்ூ் 

மோவ்ட்திு்ள பசௌ  பசௌரோ எ்ுமிட்தி் 1000 விவசோயிக் 

ெ்தக்ற தெரணி நலடபெ்று. இ்தெரணியி் தெோு கோவல்க், 

விவசோயிகளி் மீு ு்ெோ்கி் ூு நட்தின். இதனோ் 

தகோெமலட்த விவசோயிக் ு்ெோ்கி் ூ்ு்ு எதிரோக கோவ் 

நிலலய்லத தோ்கி தயீி்ு் பகோு்தின். இதி் 22 கோவல்க் 

உயி ழ்தன். இதலன் க்ு வு்தமலட்த கோ்தியிக் 1922 

ெி்ரவ  11 இ் ஒ்ுலழயோலம இய்க்லத இலடயிதலதய 

லகவி்டோ். 1922 மோ்்ு 10 ஆ் நோ் கோ்தி லகு பச்ய்ெ்டோ். 
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ஒ்ுலழயோலம இய்க்தி் ு்கிய்ுவ் 

: 

* ுியோனவ்க், பதோழிலோள்க், மோணவ்க், ஆசி ய்க், 

பெ்க், தெோ்ற சுதோய்தி் அலன்ு ெி வினு் ெ்தக்ற 

ுதலோவு ம்க் இய்கமோக இு திக்கிறு. 
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* இ்தியோவி் ிலல ுு்ுகளிபல்லோ் ததசிய் ெரவ இு [ 

ஒ்ுலழயோலம இய்க் ] வழி வு்து. 

* கிலோெ் இய்கு் இதுட் ஒ்றிலண்க்ெ்டதோ், இ்ு - 

ு்லி் ஒ்ுலமயி் உ்சக்டமோக இு திக்்து. 

* இ்திய ம்க் எ்தலகய ு்ெ்லதீ் தோ்ுவோ்க் எ்ெலத 

ஒ்ுலழயோலம இய்க் எு்ு்கோ்ியு. 

ுயரோ்ய் க்சி [ 1923 - 1925 ]: 

* ஒ்ுலழயோலம இய்க் நிு்த்ெ்டலத பதோட்்ு 1922 

ிச்ெ ் நலடபெ்ற கயோ கோ்கிர் மோநோ்ி் ெிளு ஏ்ெ்டு. 

* தமோதிலோ் தநு , சி்தர்ச் தோ் தெோ்ற தலலவ்க் 

கோ்கிரு்ு்தளதய 1923 ெனவ  1 ஆ் நோ் ுயரோ்ய க்சிலய் 

ததோ்ுவி்தன். 

* 1923 நவ்ெ ் ச்டம்ற் தத்த்க் நலடபெ்றன. இதி் 

ுயரோ்ய் க்சி ுறி்ெிட்த்க பவ்றிகலள்பெ்று. 

* ம்திய ச்ட ம்ற்தி் தமோதிலோ் தநு க்சி்தலலவரோகு் , 

வ்கோள ச்ட ம்ற்தி் சி.ஆ்.தோ் க்சி் தலலவரோகு் 

தத்்பது்க்ெ்டன். 

* ுயரோ்ய் க்சி அரசி் அட்ுுலற் ச்ட்கு்ு எதிரோக ெல 

தீ் மோன்கலள் பகோ்ு வ்து. உ்ுலற்கோன உு்ெின் 

அபல்சோ்த் ு்ிமோ் இர்லடயோ்சி ுலறலய தெோ்றி் 

ுக்்த தெோு , ம்திய ச்ட சலெயி் அத்ு எதிரோன தீ் மோன்லத 

ுயரோ்ய் க்சி பகோ்ு வ்து. 

* 1925 ஆ் ஆ்ு ெூ் மோத் சி.ஆ்.தோ் இற்ததோ் ுயரோ்ய் 

க்சிீ் கலல்க்ெ்டு. 
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லசம் ூு்ுு [ 1927 - 1928 ] 

* 1919 ஆ் ஆ்ு ச்ட் ெ்ு ஆ்ுகு்ு் ெிறு , அத் 

பசய்ெோுக் மு ஆ்ு பச்ய்ெட தவ்ு் எ்ு 

விதி்திு்து. 

* இர்ு ஆ்ுகு்ு ு்தெ 1927 ஆ் ஆ்ு ெி ்ி் 

அரசோ்க் மு ஆ்ு்ுு ஒ்லற நியமி்து. 

* இ்ுுவி் தலலவரோன ச் ெோ் லசம் எ்ெவரு 

பெயரோதலதய " லசம் ுு " எ்ு இு அலழ்க்ெ்டு. 

* லசம் ுுவி் இட் பெ்றிு்த 7 தெ்கு் 

ஆ்கிதலய்களோவ். இதி் ஒு இ்திய உு்ெின் ூட இட் 

பெறோலமயோ், இ்தியோு்ு வ்தலடீ் ு்தெ ெல்த 

எதி்்ுக் ததோ்றின. 

* 1928 ெி்ரவ  3 ஆ் நோ் இ்ுு ெ்ெோ் வ்திற்கியதெோு நோு 

ுுவு் மறிய் தெோரோ்ட் நலடபெ்றன. பச்ற இடபம்லோ் 

கு்ு்பகோி ஆ்்ெோ்ட்கு் , " லசமதன திு்ெி் தெோ " எ்ற 

ுழ்க்கு் இ்ுுலவ அதிர லவ்தன. 

* 1928 அ்தடோெ் 30 ஆ் நோ் லோூ ் , லோலோ லெெதி ரோ் 

தலலலமயி் லசம் ுு எதி்்ு தெோரோ்ட் நலடபெ்று. 

அ்தெோு நலடபெ்ற தியியி் லோலோ லெெதி ரோ் 

ெுகோயமலட்தோ். ஒு மோத் கழி்ு இற்தோ். 

* ெக் சி் உ்ெட ஏரோளமோன கிள்்சியோள்க் ஆ்கிதலய்களோ் 

பகோ்ல்ெ்டன். 

* 1930 தம மோத் லசம் ுு அறி்லக பவளியிட்ெ்டு. 

இர்லடயோ்சியி் ுலறெோுகலள இு ு்ி்கோ்ியு. அத்ு 

ெதி் மோநில ுய ஆ்சிலய இ்ுு ெ ்ுலர்து. 
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* 1935 ஆ் ஆ்ு இ்திய அரு ச்ட்தி்ு இ்ுுவி் அறி்லக 

அி்ெலடயோக விள்கியு. 

தநு அறி்லக 1928 : 

* இ்கிலோ்தி் அயுறு் பசயலோள் ெி்க் பஹ் ெிரு 

அலனவு் ஏ்ு்பகோ்ள் ூிய அரசியலலம்லெ உுவோ்க 

ுிீமோ எ்ு தக்ு இ்திய்கு்ு சவோ் விு்தோ். 

* இ்த சவோலல ஏ்ற கோ்கிர் 1928 ெி்ரவ  28 இ் அலன்ு 

க்சி ூ்ட்லத் ூ்ியு. எதி்கோல இ்தியோவி் 

அரசியலலம்ு ச்ட் ஒ்லற வலரவத்ு 8 தெ் பகோ்ட ுு 

ஒ்ு ஏ்ெு்த்ெ்டு. இத் தலலவரோக தமோதிலோ் தநு 

நியமி்க்ெ்டோ். 

* இ்ுுவி் அறி்லகதய " தநு அறி்லக " என்ெ்டு. 
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தநு அறி்லகயி் சிற்ு்ூுக் : 

[1] நிலலயோன படோமினிய் அ்த்ு வழ்க்ெுத் . 

[2] ம்தியி் ுு்பெோு்ு வோ்்த அரு. 

[3] மோகோண்கு்ு ுயோ்சி. 

[4] ம்திய மோகோண அருகு்கிலடதய பதளிவோன அதிகோர்ெி ு. 

[5] ம்தியி் 2 அலவக் பகோ்ட ச்ட ம்ற். 

* ு்ீ் ீ் தலலவரோன ுகமு அலி ெி்னோ , தநு அறி்லக 

ு்லி் ம்களி் நலு்ு எதிரோனு எ்ு குதினோ். அகில 
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இ்திய ு்லி் மோநோ்லட ூ்ிய ெி்னோ தனு 14 அ்ச 

தகோ ்லககலள பவளியி்டோ். 

லோூ் மோநோு 1929: 

* 1929 ஆ் ஆ்ு ிச்ெ் மோத் கோ்கிர் மோநோு லோூ ், 

ெவஹ்லோ் தநு தலலலமயி் நலடபெ்று. இ்மோநோ்ி் " 

ூரண ுத்திர் பெுவதத, இ்திய ததசிய கோ்கிரசி் தநோ்க் " 

என அறிவி்க்ெ்டு. 

* ிச்ெ் 31, 1929 ஆ் ஆ்ு ந்ளிரவி் " வ்தத மோதர் " எ்ற 

ெோடு்கிலடதய ரோவி நதி்கலரயி் இ்திய ிவ்ண தகோி 

ஏ்ற்ெ்டு. இதலன் பதோட்்ு ெனவ  26 , 1930 ஆ் ஆ்ு 

நோு ுுவு் விுதலல நோளோக பகோ்டோட்ெ்டு. இதத நோளி் 

1950 ஆ் ஆ்ு ெனவ  26 இ்திய அரசியலலம்ு் ச்ட் 

நலடுலற்ு வ்து. எனதவ ெனவ  26 ஆ் நோ் இ்ு் 

ுியரு தினமோக அுச ்க்ெ்ு வுகிறு. 

ச்ட மு்ு இய்க் [அ்லு] உ்ு 

ச்தியோகிரக் 1930 - 1934 : 

* ுு ுத்திர் பெுவலத தநோ்கமோக் பகோ்ு கோ்தியிக் 

1930 ஆ் ஆ்ு ச்ட மு்ு இய்க்லத பதோட்கினோ். 

* ெல ல்ச்கண்கோன ம்க் ெய்ெு்தி வு் உ்ு மீு ஆ்கில 

அரு வ  விதி்து. இதலன எதி்்ு கோ்தி மோ்்ு 12 - 1930 ஆ் 

ஆ்ு த்ியோ்திலரலய பதோட்கினோ். 

* கோ்தியோ் தத்ு பச்ய்ெ்ட சதரோெினி நோீு உ்ெட 79 

சடீ்குட் கோ்தி அகமதோெோ்திு்ள செ்மதி ஆசிரம்திலிு்ு 

ெோதோயோ்திலர பதோட்கி ுமோ் 400 கி.மீ. ெயண் தம்பகோ்ு 

1930 ஏ்ர் 5 ஆ் நோ் ுெரோ் கட்கலர ெுதியிு்ள த்ி 
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வ்தலட்தோ். இு த்ியோ்திலர [ அ்லு ] உ்ுச்தியோ கிரக் 

எ்ு அலழ்க்ெ்டு. 

* த்ியிலிு்ு ஏ்ர் 6 ஆ் நோ், உ்ு் ச்ட்லத மீறியதோக 

கோ்தி லகு பச்ய்ெ்டோ். 

* உ்ு் ச்ட்கலள மீு் வலகயி் 

[*] கிரோம்ததோு் உ்ு உ்ெ்தி, 

[*] மு்கலடக், அெினி ம்ு் அ்நிய்ுணி வி்ெலன 

நிலலய்க் ு்ு பெ்க் மறியலி் ஈுெுத், 

[*] ரோ்லடக் ில் ுணி பந்த் தெோ்றலவகலள ம்க் 

பச்தன். 

* அரசோ்க்தி்ு வ  க்ட தவ்டோ் எ்ு ம்கலள கோ்தி தக்ு 

பகோ்டோ். 

* விலரவி் இ்த இய்க் நோு ுுவு் ெரவியு. மோணவ்க், 

பதோழிலோள்க், ுியோனவ்க்,பெ்க் உ்ளி்ட அலனவு் 

உ்ு ச்தியோ கிரக்தி் ெ்ு பகோ்டன். 

* தமி்நோ்ி் சி.ரோெதகோெோலோ்சோ யோ் தலலலமயி் 

திு்சியிலிு்ு பதோ்ட்க் ெோதயோ்திலர தம்பகோ்ு 

த்சோூ் கட்கலர ெுதியி் தவதோர்ய்தி் உ்ெ் ச்ட்கலள 

மீறி , உ்ு கோ்்சின். 

வ்ட தமலச நோுக் ( 1930 - 1932 ) 

1. ுத் வ்ட தமலச மோநோு - 1930 நவ்ெ் 

2. கோ்தி - இ்வி் ஒ்ெ்த் - 1931 மோ்்ு 8 

3. இர்டோ் வ்ட தமலச மோநோு - 1931 பச்ட்ெ் 
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4. வு்ு வோத அறி்லகீ் , ூனோ ஒ்ெ்து் - 1932 

5. ி்றோ் வ்ட தமலச மோநோு – 1932 
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1. ுத் வ்ட தமலச மோநோு - 1930 நவ்ெ் : 

* ச்ட மு்ு இய்க்லத ஆ்கில அரசோ் க்ு்ெு்த 

ுியவி்லல. எனதவ இ்திய அரசிய் ெிர்சலனகு்ு தீ் ு 

கோு் ுய்சியி் ஆ்கில அரு ஈுெ்டு. இதனோ் 1930 ஆ் 

ஆ்ு ல்ட் நக ் ுத் வ்ட தமலச மோநோ்லட் ூ்ியு. 

* ச்ட மு்ு இய்க் இ்தியோவி் நட்ு பகோ்ிு்ததோ் , 

கோ்கிர் க்சி இ்மோநோ்ி் கல்ு பகோ்ளவி்லல. இதனோ் 

ுத் வ்ட தமலச மோநோு ததோ்வி அலட்து. 

2. கோ்தி - இ்வி் ஒ்ெ்த் - 1931 மோ்்ு 8: 

* ுத் வ்ட தமலச மோநோு ததோ்வியி் ுி்ததோ் எ்த ுிு் 

எ்ட்ெடவி்லல. எனதவ ெி ்ி் அரு இ்வி் ெிருலவ 

கோ்திலய ச்தி்க இ்தியோவி்ு அு்ெியு. 

* கோ்தி்ு் , இ்வி் ெிருு்ு் இலடதய தெ்ு வோ்்லத 

நலடபெ்று. இத் ுிவி் 1931 மோ்்ு 8 ஆ் நோ் கோ்தி - 
இ்வி் ஒ்ெ்த் லகபயு்திட்ெ்டு. 

கோ்தி - இ்வி் ஒ்ெ்த்தி் ெி, 

* ச்டமு்ு இய்க்லத லகவிுவு எ்ு் , 

Winmeen VAO Mission 100 DAY 5

www.winmeen.com



* 2 ஆவு வ்ட தமலச மோநோ்ி் கல்ு பகோ்வு எ்ு் கோ்தி 
ஒ்ு பகோ்டோ். 

* இத்ு லகமோறோக , ஆ்கில அரு தெோரோ்ட்தி் ஈுெ்ட 

அலனவலரீ் விுதலல பச்வபத்ு் , உ்ு் ச்ட்கலள 

திு்ெ பெுவபத்ு் ஒ்ு் பகோ்டு. 

3. இர்டோ் வ்ட தமலச மோநோு - 1931 

பச்ட்ெ் : 

* இர்டோ் வ்ட தமலச மோநோு - 1931 பச்ட்ெ ் இல்டனி் 

நலடபெ்று. 

* கோ்தி - இ்வி் ஒ்ெ்த்தி் ெி கோ்தியிக் இ்மோநோ்ி் 

கல்ு பகோ்டோ். 

* ுு ுத்திர் , வு்ு ெிர்சிலன தெோ்றவ்றி்ு எ்த தீ் ு் 

இ்த மோநோ்ி் எ்ட்ெடவி்லல. எனதவ கோ்தியிக் பெு்த 

ஏமோ்ற்ுட் நோு திு்ெினோ். 

* கோ்திெி , ச்தோ் ெதட் தெோ்ற தலலவ்க் நோு திு்ெியுட் 

லகு பச்ய்ெ்டன். கோ்கிர் தலட பச்ய்ெ்டு. இதனோ் 

1932 ெனவ யி் ச்ட மு்ு இய்க் மீ்ு் பதோட்க்ெ்டு. 

4. வு்ு வோத அறி்லகீ் , ூனோ 

ஒ்ெ்து் - 1932: 

* 1930 ஆ் ஆ்ு வோ்கி், டோ்ட் அ்தெ்க் தோ்்த்ெ்ட 

ம்களி் நல்கு்கோக தெோரோு் ததசிய அளவிலோன தலலவரோக 

உுபவு்தோ். 
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* ுத் வ்ட தமலச மோநோ்ி் தோ்்த்ெ்ட ம்களி் உ்லம 

நிலலலய எு்ுலர்த அ்தெ்க், அவ்கு்ு தனி் பதோுதி 
ஒு்க்ெட தவ்ு் எ்ு ூறினோ். 

* 1932 ஆக்் 16 ஆ் நோ் ெி ்ி் ெிரதம் ரோ்தச 

பம்படோனோ்ு தனு " வு்ு் பகோலடலய " [ வு்ுவோத 

அறி்லக ] அறிவி்தோ். இத் ெி, தோ்்த்ெ்ட ம்க் தனி 
வு்ெினரோக குத்ெ்ு அவ்கு்ு தனி்பதோுதி வழ்க்ெு் 

எ்ு ூற்ெ்டு. 

* " வு்ு பகோலடலய " [ வு்ு வோத அறி்லக ] எதி்்ு மகோ்மோ 

கோ்தி 1932 பச்ட்ெ் 20இ் எரவோடோ சிலறயி் சோு் வலர 

உ்ணோ விரத தெோரோ்ட்லத பதோட்கினோ். 

* இுதியி் டோ்ட் அ்தெ்கு்ு் , கோ்தி்ு் இலடயி் ஒு 

ஒ்ெ்த் ஏ்ெ்டு. இுதவ " ூனோ ஒ்ெ்த் " என்ெுகிறு. [ 

ூனோ ஒ்ெ்த் - 1932 ] 

* ூனோ ஒ்ெ்த்லத ெி ்ி் அரு் ஏ்ு்பகோ்டு. ூனோ 

ஒ்ெ்த்தி் ெி, ெ்தவு மோகோண ச்ட ம்ற்களி் 148 

இட்க் தோ்்த்ெ்டவ்கு்ு கோ்கிர் ஒு்கீு பச்து. 

* " வு்ு பகோலடயி் ெி " 71 இட்கதள தோ்்த்ெ்டவ்கு்ு 

ஒு்கீு பச்ய்ெ்ு இு்து. 

www.tnpscexam.info 

 

5. ி்றோ் வ்ட தமலச மோநோு - 1932 : 

* 1932 ஆ் ஆ்ு ி்றோவு வ்ட தமலச மோநோு ல்டனி் 

நலடபெ்று. கோ்கிர் தலலவ்க் இதி் ெ்தக்கவி்லல. 

இ்மோநோு ததோ்வியி் ுி்து. 
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* இு்ெிு், 1933 - மோ்்ு மோத் ெி ்ி் அரசோ்க் பவ்லள 

அறி்லகலய பவளியி்டு. 

* 1935 ஆ் ஆ்ு இ்திய அரு் ச்ட் பவ்லள அறி்லகயி் 

அி்ெலடயிதலதய உுவோ்க்ெ்டு. 

* 1935 ஆ் ஆ்ு இ்திய அரு் ச்ட் லசம் ுுவி் அறி்லக 

ம்ு், ி்ு வ்ட தமலச மோநோுகளி் தம்பகோ்ள்ெ்ட 

ுிுகளி் அி்ெலடயி் இய்ற்ெ்டு. அலவயோவன : [1] 

மோகோண்களி் த்னோ்சி அறிுக்ெு்த்ெ்டு. 

[2] மோகோண்களி் பசய்ெ்ட இர்லடயோ்சி ஒழி்க்ெ்டு. 

[3] ம்தியி் ூ்டோ்சி அரசோ்க் ஏ்ெு்த்ெ்டு. 

[4] மோநில்கு்கிலடதய ஏ்ெு் சி்க்கலள தீ் ்ு லவ்க 

ூ்டோ்சி நீதிம்ற் நிுவ்ெ்டு. 

[5] ூ்டோ்சி ச்் வ்கி நிுவ்ெுத் ஆகியனவோு். 

இர்டோ் உலக்தெோு் ததசிய இய்கு் 

: 

* 1935 ஆ் ஆ்ு இ்திய அரசிய் ச்ட்தி் ெி, 1937 ஆ் ஆ்ு 

மோநில்களி் பெோு் தத்த் நலடபெ்று. இ்தத்தலி் 

கோ்கிர் க்சி 8 மோநில்களி் பவ்றி பெ்ு ம்தி  சலெ 

அலம்து. 

* 1939 ஆ் ஆ்ு பச்ட்ெ் ுத் நோ் இர்டோ் உலக்தெோ் 

பதோட்கியு. இ்நிலலயி் ஆ்கில அரு கோ்கிர் 

தலலவ்கலள் கல்ததோசி்கோம் , இ்தியோலவ இர்டோ் 

உலக்தெோ ் ஈுெு்தியு. 
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	* 1914 இல் முதல் உலகப்போர் தோன்றியது. இப்போரில் பிரிட்டன் , பிரான்சு, இரஷ்யா ஆகிய மூன்று நாடுகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து செயல்பட்டன. ஆங்கிலேயரின் சார்பில் இந்தியர்கள் இப்போரில் தீவிரமாக பங்கேற்றனர். இதன் மூலம் ஆங்கிலேயர்கள் தங்களுக்கு பொறுப்பாட்சி வழங்குவார...
	தன்னாட்சி இயக்கம் :
	* 1916 ஆம் ஆண்டு இரண்டு தன்னாட்சி கழகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.
	[1] ஏப்ரல் மாதத்தில் பூனாவில் திலகர் தன்னாட்சி கழகத்தை தொடங்கினார்.
	[2] செப்டம்பரில் அன்னிபெசன்ட் அம்மையார் சென்னையில் மற்றொரு தன்னாட்சி கழகத்தின் கிளையைத் தொடங்கினார்.
	* தன்னாட்சி இயக்கத்தின் குறிக்கோள் பிரிட்டிஷ் அரசுக்குள்ளேயே இந்தியாவுக்கு தன்னாட்சி பெறுவதாகும்.
	* இந்தியாவின் வளங்கள் அதன் முன்னேற்றத்துக்காக பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று தன்னாட்சி இயக்கத் தலைவர்கள் கருதினர்.
	* அயர்லாந்தின் அன்னிபெசன்ட் அம்மையார் தம் பேச்சாலும் , எழுத்தாலும் இந்திய மக்களிடையே மிகப்பெரிய அளவில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தினார். இதனால் அன்னிபெசன்ட் அம்மையார் நடத்திய " நியூ இந்தியா " பத்திரிக்கையை ஆங்கில அரசு தடை செய்தது.
	* மோதிலால் நேரு மற்றும் சி.ஆர்.தாஸ் தன்னாட்சி இயக்கத்திற்கு தங்கள் முழு ஆதரவைத் தந்தனர்.
	* இரண்டு தன்னாட்சி கழகங்களுமே தங்களுக்குள் கூட்டுறவு மனப்பான்மையோடு நடந்து கொண்டன. காங்கிரசுடனும் , முஸ்லீம் லீக் உடனும் சேர்ந்து போராடின.
	* திலகரின் தன்னாட்சி இயக்கம் மகாராஷ்டிராவில் கவனத்தை செலுத்தியது.
	* தன்னாட்சி இயக்கம் இந்திய தேசிய இயக்கத்திற்கு மீண்டும் உயிர் கொடுத்தது எனலாம். சுதேசி இயக்கம் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டது. பெண்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் கலந்து கொண்டனர்.
	லக்னோ ஒப்பந்தம் 1916 :
	* இந்திய தேசிய காங்கிரசின் ஆண்டு மாநாடு 1916 ஆம் ஆண்டு லக்னோ நகரில் நடைபெற்றது. இம்மாநாட்டில் இரண்டு முக்கிய வரலாற்று நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
	[1] பிரிந்த காங்கிரஸ் [ மிதவாதிகள் , தீவிரவாதிகள் ] ஒன்றிணைந்தது.
	[2] காங்கிரசும், முஸ்லீம் லீக்கும் சுய ஆட்சி பெறுவதில் ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைப்பு நல்கிட ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டனர்.
	* லக்னோ ஒப்பந்தம் 1916 -->> இந்து - முஸ்லிம் ஒற்றுமைக்கு சாதகமாக எடுக்கப்பட்ட முடிவாகும்.
	* இந்த மாநாட்டில் தான் ஜவஹர்லால் நேரு , காந்தியை முதன் முதலாக சந்தித்தார்.
	ஆகஸ்ட் அறிக்கை 1917 :
	* 1917 ஆகஸ்ட் 20 ஆம் நாள் இங்கிலாந்து அயலுறவு அமைச்சர் மாண்டேகு இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டார். இந்தியாவின் எதிர்கால அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் பற்றி இந்த அறிக்கை குறிப்பிட்டது.
	* இந்தியாவில் படிப்படியாக தன்னாட்சி நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார். இந்த ஆகஸ்ட் அறிக்கை தன்னாட்சி இயக்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது.
	புரட்சிகர இயக்கங்கள் :
	* 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் வங்காளம், மகாராஷ்டிரம், பஞ்சாப், சென்னை ஆகிய பகுதிகளில் புரட்சிவாத குழுக்கள் தோன்றின. மிதவாத , தீவிரவாத கொள்கைகள் இரண்டிலுமே இவர்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை.
	* வங்காளத்தில் [1]. அனுசிலான் சமிதி [2]. ஜுகந்தர் ஆகிய ரகசிய இயக்கங்கள் நிறுவப்பட்டன.
	* மகாராஷ்டிரத்தில் சவார்க்கர் சகோதரர்களால் "அபினவ பாரத் சங்கம் " தோற்றுவிக்கப்பட்டது.
	* சென்னை மாகாணத்தில் நீலகண்ட பிரமச்சாரி " பாரத மாதா " சங்கத்தை தோற்றுவித்தார்.
	* பஞ்சாப்பில் இளைஞர்களிடையே புரட்சி கருத்துகளை பரப்புவதற்கு அஜித் சிங் ஒரு ரகசிய அமைப்பை ஏற்படுத்தினார். லண்டனிலிருந்த இந்திய ஹவுசில் சியாம்ஜி கிருஷ்ண வர்மா , இந்திய தேசிய வாதிகளான
	[1] மதன்லால் திஸ்ரா
	[2] சவார்க்கர்
	[3] வி.வி.எஸ்.ஐயர்
	[4] டி.எஸ்.எஸ். ராஜன் போன்றோரை ஒன்று திரட்டினார்.
	* அமெரிக்காவில் லாலா ஹர் தயாள் --> காதர் கட்சியை உருவாக்கினார். மேலும் இந்தியாவிற்கு வெளியே புரட்சியாளர்களின் செயல்பாடுகளை ஊக்குவித்தார்.
	www.tnpscexam.info
	மாண்டேகு - செம்ஸ்போர்டு சீர்திருத்தங்கள் : [ 1919 ]
	* முதல் உலகப்போரின் போது இந்தியர்கள் ஆங்கிலேயருக்கு முழு ஆதரவு கொடுத்தனர். இதனால் ஆங்கிலேயர்கள் வெற்றி பெற்றனர். இதற்கு மாறாக, 1919 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலப் பாராளுமன்றம் மாண்டேகு - செம்ஸ்போர்டு சீர்திருத்த சட்டத்தை இயற்றியது. இச்சட்டத்தின் படி, [1] மத்திய ம...
	[2] மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சிமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
	[3] ஆங்கிலோ - இந்தியர்கள் , சீக்கியர்கள் மற்றும் கிறித்துவர்கள் ஆகியோருக்கு தனித்தனி தொகுதிகள் வழங்கப்பட்டன.
	* எனினும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இதனை நிராகரித்தது.
	* இச்சட்டத்தை வெளியிட்டது ஆங்கிலேயரின் பெருந்தன்மையற்ற செயல் எனவும், அதனை ஏற்றுக்கொள்வது இந்தியருக்கு மதிப்புடையதாகாது எனவும் அன்னிபெசன்ட் விவரித்தார்.
	3. இந்திய தேசிய இயக்கம் [ காந்தி காலம் ] [ 1917 - 1947 ]
	* இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் மூன்றாம் நிலை [ 1917 - 1947 ] காந்தி காலம் எனப்படுகிறது. இந்த கால கட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய இயக்கத்தின் தன்னிகரற்ற தலைவராக விளங்கினார்.
	* தேசிய இயக்கத்தை காந்தி மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினார்.
	* காந்தி 1869 அக்டோபர் 2 இல் பிறந்தார். இங்கிலாந்து சென்று சட்டம் பயின்றார். 1891 இல் இந்தியா திரும்பினார். 1893 இல் தென் ஆப்பிரிக்கா சென்ற அவர் அங்கு நிலவிய இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்கு எதிரான போராட்டத்தில் 20 ஆண்டுகள் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். இறுதியாக...
	* 1917 இல் பீகாரில் சம்ப்ரான் என்ற இடத்தில் ஐரோப்பிய அவுரிச்செடி பண்ணையாளர்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். அங்கு தான் காந்தி தனது "சத்யாகிரகம்" என்ற அறப்போர் முறையை முதன் முதலாக இந்திய மண்ணில் பரிசோதித்துப் பார்த்தார்.
	* 1918 இல் குஜராத்தின் கேடா மாவட்டத்தில் மற்றொரு சத்யாகிரக போராட்டத்தை நடத்தினார். இப்போராட்டத்தின் போதுதான் சர்தார் வல்லபாய் படேல், காந்தியின் நம்பிக்கைக்குரிய சீடர்களில் ஒருவராக எழுச்சி பெற்றார்.
	* 1918 இல் அகமதாபாத் ஆலைத் தொழிலாளர்களின் கோரிக்கையை ஆதரித்து சாகும் வரை உண்ணா விரதத்தை காந்தி மேற்கொண்டார்.
	* இவ்வாறாக [1] சம்ப்ரான், [2] கேடா, [3] அகமதாபாத் போன்ற சிறிய அளவிலான போராட்டங்கள் தான் மகாத்மா காந்தியை மக்களிடம் நெருக்கமாக கொண்டு சென்றது.
	ரௌலட் சட்டம் 1919 :
	* ஆங்கில அரசு, இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தை தீவிரமாக எதிர் கொள்ள 1919 ஆம் ஆண்டு ரௌலட் சட்டத்தை கொண்டு வந்தது. ரௌலட் சட்டத்தின் படி,
	* ஆங்கில அரசுக்கு எதிரான சதி வேலைகளை ஆய்வு செய்வதற்காக " சர் சிட்னி ரௌலட் " என்பவரது தலைமையில் 1917 இல் ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டது. அக்குழுவின் அறிக்கைப்படி 1919 மார்ச்சு மாதம் ரௌலட் சட்டம் மத்திய சட்ட சபையில் கொண்டு வரப்பட்டது.
	ரௌலட் சட்டத்தின் படி,
	* சந்தேகத்தின் பேரில் எவரையும் கைது செய்யலாம். இத்தகைய கைதுகளை எதிர்த்து விண்ணப்பமோ அல்லது மேல் முறையீடோ செய்ய முடியாது. ரௌலட் சட்டம் கருப்புச் சட்டம் என்று கருதப்பட்டது.
	* 1919 ஏப்ரல் 6 ஆம் நாள் இந்தியா முழுவதிலும் [ ஹர்த்தால் ] மறியல் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன.
	* டெல்லிக்கு அருகில் மகாத்மா காந்தி கைது செய்யப்பட்டார். பஞ்சாப்பின் முக்கிய தலைவர்களான டாக்டர் சத்திய பால் மற்றும் டாக்டர் சைபுதீன் கிச்லு இருவரும் அமிர்தசரசில் கைது செய்யப்பட்டனர்.
	ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை 1919 :
	* ரௌலட் சத்யாகிரகப் போராட்டத்துக்கு பஞ்சாபில் பெருத்த ஆதரவு திரண்டது. வன்முறையை எதிர்நோக்கிய பஞ்சாப் அரசாங்கம் ஆட்சி பொறுப்பை ஜெனரல் டயர் தலைமையிலான ராணுவத்திடம் ஒப்படைத்தது.
	* ஏப்ரல் 13 ஆம் நாள் பைசாகி என்ற அறுவடைத் திருநாளன்று ஜாலியன் வாலாபாக் பூங்காவில் ஒரு பொதுக்கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. டயர் அங்கு சென்று தனது படையுடன் எந்தவித முன்னறிவிப்புமின்றி கூட்டத்தின் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினார்.
	* துப்பாக்கிச்சூடு 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் நீடித்தது.
	* 379 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 1137 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
	* ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை எதிர்த்து தனது " நைட்வுட்" பட்டத்தை துறந்தார்.
	[ ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு பின்பு ரவீந்தரநாத் தாகூர் துறந்த பட்டம் - ans C) நைட்வுட் ( 2014 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற வி.ஏ.ஓ. தேர்வில் கேட்கப்பட்ட வினா) ]
	* ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை விடுதலை இயக்கத்திற்கு பெரும் உத்வேகத்தை தந்தது.
	கிலாபத் இயக்கம் 1919 :
	* முதல் உலகப் போரில் துருக்கியின் தோல்வியே கிலாபத் இயக்கத்திற்கு முக்கிய காரணமாகும். செவரெஸ் உடன்படிக்கையும் ( 1920 ) முஸ்லீம்களுக்கு பெருத்த அவமானமாக கருதப்பட்டது.
	* முதல் உலகப்போரில் ஜெர்மனியும் அதன் நட்பு நாடான துருக்கியும் தோல்வியடைந்தன. துருக்கி பேரரசு துண்டாக்கப்பட்டு பிரிட்டனும், பிரான்சும் தங்களுக்குள் பங்கு போட்டுக்கொண்டன.
	* உலக முஸ்லிம் மக்களின் சமயத் தலைவரான "காலிப் " அவமதிக்கப்பட்டார். இதனை முஸ்லீம்கள் பெருத்த அவமானமாக எண்ணினார்.
	* எனவே ஆங்கில அரசுக்கு எதிராக இந்தியாவில் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத், எம்.எ.அன்சாரி , சைபுதீன் கிச்லு , முகமது அலி, சவுகத் அலி என்ற அலி சகோதரர்கள் கிலாபத் இயக்கத்தை தொடங்கினார்கள்.
	* 1919 அக்டோபர் 19 ஆம் நாள் கிலாபத் தினம்.
	* நவம்பர் 23 ஆம் நாள் இந்துக்களும், முஸ்லீம்களும் கலந்து கொண்ட ஒரு மாநாடு கூடியது. நாட்டின் விடுதலைக்கு இந்துக்களையும் , முஸ்லீம்களையும் ஒன்று படுத்த வேண்டியதன் கட்டாயத்தை மகாத்மா காந்தி உணர்ந்திருந்தார். பின்னர், கிலாபத் இயக்கம் 1920 இல் மகாத்மா காந்...
	* பால கங்காதர திலகர் 1920 ஆம் ஆண்டு மறைந்ததைத் தொடர்ந்து காந்தியடிகள் காங்கிரசின் தலைவரானார்.
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	ஒத்துழையாமை இயக்கம் [ 1920 - 1922 ]
	* ரௌலட் சட்டத்தை எதிர்த்தும், ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை கண்டித்தும், மாண்டேகு செம்ஸ்போர்டு சீர்திருத்த சட்டத்தின் பயனின்மையை ஆங்கிலேயருக்கு உணர்த்தவும் 1920 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாக்பூர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
	* இதன் படி காங்கிரஸ் கட்சி 1920 ஆம் ஆண்டு ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்கியது.
	* ஒத்துழையாமை இயக்கம் மூன்று நிலைகளில் கடைபிடிக்கப்பட்டது :
	1] [*] ஆங்கில அரசிடமிருந்து பெற்ற பதவிகளையும் , பட்டங்களையும் , விருதுகளையும் துறத்தல்.
	[*] 1919 ஆம் ஆண்டு சட்டப்படி நடைபெறவிருந்த தேர்தல்களை புறக்கணித்தல்.
	[*] அரசு விழாக்களை புறக்கணித்தல்.
	[*] தேசிய பள்ளிகள், கல்லூரிகள், தனியார் பஞ்சாயத்து நீதிமன்றங்கள் போன்றவற்றை நிறுவுதல். காசி வித்யா பீடம், பீகார் வித்யா பீடம், ஜாமியா மிலியா போன்ற தேசிய கல்விக்கூடம் ஏற்படுத்தப்பட்டன.
	[*] தலைவர்களும் , சமுதாயத்தில் செல்வாக்கு மிக்கவர்களும் தங்களது சிறப்புத் தகுதிகளையும் , பட்டங்களையும் துறந்தனர்.
	2] [*] இரண்டாவது கட்டமாக வேலை நிறுத்தம் உட்பட பெரும் போராட்டங்களை நடத்தினர். அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் , பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் சட்டமன்ற நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் புறக்கணிக்கப்பட்டன.
	[*] 1921இல் வேல்ஸ் இளவரசர் இந்தியாவிற்கு வந்த போது மறியல் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன.
	3] [*] மூன்றாவது முக்கிய கடைசி கட்டமாக வரிகொடா இயக்கம். 1921 ஆம் ஆண்டு அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் அரசு தங்களது தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வரை மக்கள் அரசுக்கு வரி செலுத்தக்கூடாது என்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இது வரிகொடா இயக்கம் ...
	சௌரி சௌரா சம்பவம் 1922 :
	* ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் போது காந்தியடிகள் , எத்தகைய வன்முறையிலும் ஈடுபட வேண்டாம் என்று நாட்டு மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
	* 1922 பிப்ரவரி 5 ஆம் நாள் உத்திர பிரதேசத்தில் கோரக்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள சௌரி சௌரா என்னுமிடத்தில் 1000 விவசாயிகள் பங்கேற்ற பேரணி நடைபெற்றது. இப்பேரணியின் போது காவலர்கள், விவசாயிகளின் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். இதனால் கோபமடைந்த விவசாயிகள் துப்பா...
	www.tnpscexam.info
	ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் முக்கியத்துவம் :
	* குடியானவர்கள், தொழிலாளர்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பெண்கள், போன்ற சமுதாயத்தின் அனைத்து பிரிவினரும் பங்கேற்ற முதலாவது மக்கள் இயக்கமாக இது திகழ்கிறது.
	* இந்தியாவின் மூலை முடுக்குகளிலெல்லாம் தேசியம் பரவ இது [ ஒத்துழையாமை இயக்கம் ] வழி வகுத்தது.
	* கிலாபத் இயக்கமும் இதனுடன் ஒன்றிணைக்கப்பட்டதால், இந்து - முஸ்லிம் ஒற்றுமையின் உச்சகட்டமாக இது திகழ்ந்தது.
	* இந்திய மக்கள் எத்தகைய துன்பத்தையும் தாங்குவார்கள் என்பதை ஒத்துழையாமை இயக்கம் எடுத்துக்காட்டியது.
	சுயராஜ்யக் கட்சி [ 1923 - 1925 ]:
	* ஒத்துழையாமை இயக்கம் நிறுத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து 1922 டிசம்பரில் நடைபெற்ற கயா காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பிளவு ஏற்பட்டது.
	* மோதிலால் நேரு , சித்தரஞ்சன் தாஸ் போன்ற தலைவர்கள் காங்கிரசுக்குள்ளேயே 1923 ஜனவரி 1 ஆம் நாள் சுயராஜ்ய கட்சியைத் தோற்றுவித்தனர்.
	* 1923 நவம்பரில் சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் நடைபெற்றன. இதில் சுயராஜ்யக் கட்சி குறிப்பிடத்தக்க வெற்றிகளைப்பெற்றது.
	* மத்திய சட்ட மன்றத்தில் மோதிலால் நேரு கட்சித்தலைவராகவும் , வங்காள சட்ட மன்றத்தில் சி.ஆர்.தாஸ் கட்சித் தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
	* சுயராஜ்யக் கட்சி அரசின் அடக்குமுறைச் சட்டங்களுக்கு எதிராக பல தீர்மானங்களைக் கொண்டு வந்தது. உள்துறைக்கான உறுப்பினர் அலெக்சாந்தர் முட்டிமான் இரட்டையாட்சி முறையை போற்றிப் புகழ்ந்த போது , மத்திய சட்ட சபையில் அதற்கு எதிரான தீர்மானத்தை சுயராஜ்யக் கட்சி கொ...
	* 1925 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் சி.ஆர்.தாஸ் இறந்ததால் சுயராஜ்யக் கட்சியும் கலைக்கப்பட்டது.
	சைமன் தூதுக்குழு [ 1927 - 1928 ]
	* 1919 ஆம் ஆண்டு சட்டம் பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு , அதன் செயல்பாடுகள் மறு ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்று விதித்திருந்தது.
	* இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே 1927 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மறு ஆய்வுக்குழு ஒன்றை நியமித்தது.
	* இக்குழுவின் தலைவரான சர் ஜான் சைமன் என்பவரது பெயராலேயே " சைமன் குழு " என்று இது அழைக்கப்பட்டது.
	* சைமன் குழுவில் இடம் பெற்றிருந்த 7 பேர்களும் ஆங்கிலேயர்களாவர். இதில் ஒரு இந்திய உறுப்பினர் கூட இடம் பெறாமையால், இந்தியாவுக்கு வந்தடையும் முன்பே பலத்த எதிர்ப்புகள் தோன்றின.
	* 1928 பிப்ரவரி 3 ஆம் நாள் இக்குழு பம்பாய் வந்திறங்கியபோது நாடு முழுவதும் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றன. சென்ற இடமெல்லாம் கருப்புக்கொடி ஆர்ப்பாட்டங்களும் , " சைமனே திரும்பிப் போ " என்ற முழக்கங்களும் இக்குழுவை அதிர வைத்தன.
	* 1928 அக்டோபர் 30 ஆம் நாள் லாகூரில் , லாலா லஜபதி ராய் தலைமையில் சைமன் குழு எதிர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது நடைபெற்ற தடியடியில் லாலா லஜபதி ராய் படுகாயமடைந்தார். ஒரு மாதம் கழித்து இறந்தார்.
	* பகத் சிங் உள்பட ஏராளமான கிளர்ச்சியாளர்கள் ஆங்கிலேயர்களால் கொல்லப்பட்டனர்.
	* 1930 மே மாதம் சைமன் குழு அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. இரட்டையாட்சியின் குறைபாடுகளை இது சுட்டிக்காட்டியது. அதற்கு பதில் மாநில சுய ஆட்சியை இக்குழு பரிந்துரைத்தது.
	* 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டத்திற்கு இக்குழுவின் அறிக்கை அடிப்படையாக விளங்கியது.
	நேரு அறிக்கை 1928 :
	* இங்கிலாந்தின் அயலுறவுச் செயலாளர் பிர்கன் ஹெட் பிரபு அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய அரசியலமைப்பை உருவாக்க முடியுமா என்று கேட்டு இந்தியர்களுக்கு சவால் விடுத்தார்.
	* இந்த சவாலை ஏற்ற காங்கிரஸ் 1928 பிப்ரவரி 28 இல் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தைக் கூட்டியது. எதிர்கால இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒன்றை வரைவதற்கு 8 பேர் கொண்ட குழு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதன் தலைவராக மோதிலால் நேரு நியமிக்கப்பட்டார்.
	* இக்குழுவின் அறிக்கையே " நேரு அறிக்கை " எனப்பட்டது.
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	நேரு அறிக்கையின் சிறப்புக்கூறுகள் :
	[1] நிலையான டொமினியன் அந்தஸ்து வழங்கப்படுதல் .
	[2] மத்தியில் முழுப்பொறுப்பு வாய்ந்த அரசு.
	[3] மாகாணங்களுக்கு சுயாட்சி.
	[4] மத்திய மாகாண அரசுகளுக்கிடையே தெளிவான அதிகாரப்பிரிவு.
	[5] மத்தியில் 2 அவைகள் கொண்ட சட்ட மன்றம்.
	* முஸ்லீம் லீக் தலைவரான முகமது அலி ஜின்னா , நேரு அறிக்கை முஸ்லிம் மக்களின் நலனுக்கு எதிரானது என்று கருதினார். அகில இந்திய முஸ்லிம் மாநாட்டை கூட்டிய ஜின்னா தனது 14 அம்ச கோரிக்கைகளை வெளியிட்டார்.
	லாகூர் மாநாடு 1929:
	* 1929 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் காங்கிரஸ் மாநாடு லாகூரில், ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் நடைபெற்றது. இம்மாநாட்டில் " பூரண சுதந்திரம் பெறுவதே, இந்திய தேசிய காங்கிரசின் நோக்கம் " என அறிவிக்கப்பட்டது.
	* டிசம்பர் 31, 1929 ஆம் ஆண்டு நள்ளிரவில் " வந்தே மாதரம் " என்ற பாடலுக்கிடையே ராவி நதிக்கரையில் இந்திய மூவர்ண கோடி ஏற்றப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து ஜனவரி 26 , 1930 ஆம் ஆண்டு நாடு முழுவதும் விடுதலை நாளாக கொண்டாடப்பட்டது. இதே நாளில் 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26...
	சட்ட மறுப்பு இயக்கம் [அல்லது] உப்பு சத்தியாகிரகம் 1930 - 1934 :
	* முழு சுதந்திரம் பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டு காந்தியடிகள் 1930 ஆம் ஆண்டு சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை தொடங்கினார்.
	* பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயன்படுத்தி வரும் உப்பு மீது ஆங்கில அரசு வரி விதித்தது. இதனை எதிர்த்து காந்தி மார்ச்சு 12 - 1930 ஆம் ஆண்டு தண்டியாத்திரையை தொடங்கினார்.
	* காந்தியால் தேர்வு செய்யப்பட்ட சரோஜினி நாயுடு உள்பட 79 சீடர்களுடன் காந்தி அகமதாபாத்திலுள்ள சபர்மதி ஆசிரமத்திலிருந்து பாதாயாத்திரை தொடங்கி சுமார் 400 கி.மீ. பயணம் மேற்கொண்டு 1930 ஏப்ரல் 5 ஆம் நாள் குஜராத் கடற்கரை பகுதியிலுள்ள தண்டி வந்தடைந்தார். இது த...
	* தண்டியிலிருந்து ஏப்ரல் 6 ஆம் நாள், உப்புச் சட்டத்தை மீறியதாக காந்தி கைது செய்யப்பட்டார்.
	* உப்புச் சட்டங்களை மீறும் வகையில்
	[*] கிராமந்தோறும் உப்பு உற்பத்தி,
	[*] மதுக்கடைகள், அபினி மற்றும் அந்நியத்துணி விற்பனை நிலையங்கள் முன்பு பெண்கள் மறியலில் ஈடுபடுதல்,
	[*] ராட்டைகள் மூலம் துணி நெய்தல் போன்றவைகளை மக்கள் செய்தனர்.
	* அரசாங்கத்திற்கு வரி கட்ட வேண்டாம் என்று மக்களை காந்தி கேட்டு கொண்டார்.
	* விரைவில் இந்த இயக்கம் நாடு முழுவதும் பரவியது. மாணவர்கள், தொழிலாளர்கள், குடியானவர்கள்,பெண்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் உப்பு சத்தியா கிரகத்தில் பங்கு கொண்டனர்.
	* தமிழ்நாட்டில் சி.ராஜகோபாலாச்சாரியார் தலைமையில் திருச்சியிலிருந்து தொண்டர்கள் பாதயாத்திரை மேற்கொண்டு தஞ்சாவூர் கடற்கரை பகுதியில் வேதாரண்யத்தில் உப்பச் சட்டங்களை மீறி , உப்பு காய்ச்சினர்.
	வட்ட மேசை நாடுகள் ( 1930 - 1932 )
	1. முதல் வட்ட மேசை மாநாடு - 1930 நவம்பர்
	2. காந்தி - இர்வின் ஒப்பந்தம் - 1931 மார்ச்சு 8
	3. இரண்டாம் வட்ட மேசை மாநாடு - 1931 செப்டம்பர்
	4. வகுப்பு வாத அறிக்கையும் , பூனா ஒப்பந்தமும் - 1932
	5. மூன்றாம் வட்ட மேசை மாநாடு – 1932
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	1. முதல் வட்ட மேசை மாநாடு - 1930 நவம்பர் :
	* சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை ஆங்கில அரசால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. எனவே இந்திய அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் முயற்சியில் ஆங்கில அரசு ஈடுபட்டது. இதனால் 1930 ஆம் ஆண்டு லண்டன் நகரில் முதல் வட்ட மேசை மாநாட்டைக் கூட்டியது.
	* சட்ட மறுப்பு இயக்கம் இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருந்ததால் , காங்கிரஸ் கட்சி இம்மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளவில்லை. இதனால் முதல் வட்ட மேசை மாநாடு தோல்வி அடைந்தது.
	2. காந்தி - இர்வின் ஒப்பந்தம் - 1931 மார்ச்சு 8:
	* முதல் வட்ட மேசை மாநாடு தோல்வியில் முடிந்ததால் எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை. எனவே பிரிட்டிஷ் அரசு இர்வின் பிரபுவை காந்தியை சந்திக்க இந்தியாவிற்கு அனுப்பியது.
	* காந்திக்கும் , இர்வின் பிரபுவுக்கும் இடையே பேச்சு வார்த்தை நடைபெற்றது. இதன் முடிவில் 1931 மார்ச்சு 8 ஆம் நாள் காந்தி - இர்வின் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டது.
	காந்தி - இர்வின் ஒப்பந்தத்தின் படி,
	* சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை கைவிடுவது என்றும் ,
	* 2 ஆவது வட்ட மேசை மாநாட்டில் கலந்து கொள்வது என்றும் காந்தி ஒப்பு கொண்டார்.
	* இதற்கு கைமாறாக , ஆங்கில அரசு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் விடுதலை செய்வதென்றும் , உப்புச் சட்டங்களை திரும்ப பெருவதென்றும் ஒப்புக் கொண்டது.
	3. இரண்டாம் வட்ட மேசை மாநாடு - 1931 செப்டம்பர் :
	* இரண்டாம் வட்ட மேசை மாநாடு - 1931 செப்டம்பரில் இலண்டனில் நடைபெற்றது.
	* காந்தி - இர்வின் ஒப்பந்தத்தின் படி காந்தியடிகள் இம்மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார்.
	* முழு சுதந்திரம் , வகுப்பு பிரச்சினை போன்றவற்றிற்கு எந்த தீர்வும் இந்த மாநாட்டில் எட்டப்படவில்லை. எனவே காந்தியடிகள் பெருத்த ஏமாற்றத்துடன் நாடு திரும்பினார்.
	* காந்திஜி , சர்தார் படேல் போன்ற தலைவர்கள் நாடு திரும்பியவுடன் கைது செய்யப்பட்டனர். காங்கிரஸ் தடை செய்யப்பட்டது. இதனால் 1932 ஜனவரியில் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது.
	4. வகுப்பு வாத அறிக்கையும் , பூனா ஒப்பந்தமும் - 1932:
	* 1930 ஆம் ஆண்டு வாக்கில், டாக்டர் அம்பேத்கர் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் நலன்களுக்காக போராடும் தேசிய அளவிலான தலைவராக உருவெடுத்தார்.
	* முதல் வட்ட மேசை மாநாட்டில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் உண்மை நிலையை எடுத்துரைத்த அம்பேத்கர், அவர்களுக்கு தனித் தொகுதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறினார்.
	* 1932 ஆகஸ்ட் 16 ஆம் நாள் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் ராம்சே மெக்டொனால்டு தனது " வகுப்புக் கொடையை " [ வகுப்புவாத அறிக்கை ] அறிவித்தார். இதன் படி, தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தனி வகுப்பினராக கருதப்பட்டு அவர்களுக்கு தனித்தொகுதி வழங்கப்படும் என்று கூறப்பட்டது.
	* " வகுப்பு கொடையை " [ வகுப்பு வாத அறிக்கை ] எதிர்த்து மகாத்மா காந்தி 1932 செப்டம்பர் 20இல் எரவாடா சிறையில் சாகும் வரை உண்ணா விரத போராட்டத்தை தொடங்கினார்.
	* இறுதியில் டாக்டர் அம்பேத்கருக்கும் , காந்திக்கும் இடையில் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது. இதுவே " பூனா ஒப்பந்தம் " எனப்படுகிறது. [ பூனா ஒப்பந்தம் - 1932 ]
	* பூனா ஒப்பந்தத்தை பிரிட்டிஷ் அரசும் ஏற்றுக்கொண்டது. பூனா ஒப்பந்தத்தின் படி, பல்வேறு மாகாண சட்ட மன்றங்களில் 148 இடங்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு காங்கிரஸ் ஒதுக்கீடு செய்தது.
	* " வகுப்பு கொடையின் படி " 71 இடங்களே தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இருந்தது.
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	5. மூன்றாம் வட்ட மேசை மாநாடு - 1932 :
	* 1932 ஆம் ஆண்டு மூன்றாவது வட்ட மேசை மாநாடு லண்டனில் நடைபெற்றது. காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இதில் பங்கேற்கவில்லை. இம்மாநாடு தோல்வியில் முடிந்தது.
	* இருப்பினும், 1933 - மார்ச்சு மாதம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டது.
	* 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் சட்டம் வெள்ளை அறிக்கையின் அடிப்படையிலேயே உருவாக்கப்பட்டது.
	* 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் சட்டம் சைமன் குழுவின் அறிக்கை மற்றும், மூன்று வட்ட மேசை மாநாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முடிவுகளின் அடிப்படையில் இயற்றப்பட்டது. அவையாவன : [1] மாகாணங்களில் தன்னாட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
	[2] மாகாணங்களில் செயல்பட்ட இரட்டையாட்சி ஒழிக்கப்பட்டது.
	[3] மத்தியில் கூட்டாச்சி அரசாங்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
	[4] மாநிலங்களுக்கிடையே ஏற்படும் சிக்கல்களை தீர்த்து வைக்க கூட்டாச்சி நீதிமன்றம் நிறுவப்பட்டது.
	[5] கூட்டாச்சி ரிசர்வ் வங்கி நிறுவப்படுதல் ஆகியனவாகும்.
	இரண்டாம் உலகப்போரும் தேசிய இயக்கமும் :
	* 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் படி, 1937 ஆம் ஆண்டு மாநிலங்களில் பொதுத் தேர்தல் நடைபெற்றது. இத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி 8 மாநிலங்களில் வெற்றி பெற்று மந்திரி சபை அமைத்தது.
	* 1939 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் முதல் நாள் இரண்டாம் உலகப்போர் தொடங்கியது. இந்நிலையில் ஆங்கில அரசு காங்கிரஸ் தலைவர்களைக் கலந்தோசிக்காமல் , இந்தியாவை இரண்டாம் உலகப்போரில் ஈடுபடுத்தியது.

