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[3] ெிெி் ச்திரெோ்
[4] அரவி்த தகோ் தெோ்தறோ் சிலறயி் அலட்க்ெ்டன்.
www.tnpscexam.info

தீவிரவோதிகளி் சோதலனக் :
* ுயரோ்ய்லத ெிற்ு லமயோக ுதலி் தகோ யவ்க்
தீவிரவோதிகதளயோவ்.
* 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 சீ்திு்த்களி் 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 சீ்திு்த்க் :
* ு்ீ்கலள திு்திெு்த , 1909 ஆ் ஆ்ு மி்தடோ - மோ்லி
சீ்திு்த 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 ்
தீவிரமோக ெ்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 மீ ்ு் உயி்
பகோு்து எனலோ். ுததசி இய்க் மீ ்ு் ுு்ெி்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 , தீவிரவோதிக் ]
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 சீ்திு்த்க்
ெ்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 , தீவிரவோத 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.
www.tnpscexam.info

மோ்தடு - பச்்தெோ்ு சீ்திு்த்க் : [
1919 ]
* ுத் உலக்தெோ ் தெோு இ்திய்க் ஆ்கிதலயு்ு ுு
ஆதரு பகோு்தன். இதனோ் ஆ்கிதலய்க் பவ்றி பெ்றன்.
இத்ு மோறோக, 1919 ஆ் ஆ்ு ஆ்கில் ெோரோும்ற்
மோ்தடு - பச்்தெோ்ு சீ்திு்த ச்ட்லத இய்றியு.
இ்ச்ட்தி் ெி, [1] ம்திய ம்ு் மோகோண ச்டம்ற்க்
வி ுெு்த்ெ்டன.
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[2] மோகோண்களி் இர்லட ஆ்சிுலற
அறிுக்ெு்த்ெ்டு.
[3] ஆ்கிதலோ - இ்திய்க் , சீ்கிய்க் 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 சீட்களி் 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 தீவிரமோக 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 ுலறயீ தடோ
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 மீ ு ு்ெோ்கி்ூு நட்தினோ்.
* ு்ெோ்கி்ூு 10 ுத் 15 நிமிட்க் நீி்து.
* 379 தெ் பகோ்ல்ெ்டன். 1137 தெ் ெுகோயமலட்தன்.
* ரவ்திரநோ்
ீ
தோூ் ெோலிய் வோலோெோ் ெுபகோலலலய எதி்்ு
தனு " லந்ு்" ெ்ட்லத ுற்தோ்.
[ ெோலிய் வோலோெோ் ெுபகோலல்ு ெி்ு ரவ்தரநோ்
ீ
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.
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* ு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.
www.tnpscexam.info

ஒ்ுலழயோலம இய்க் [ 1920 - 1922 ]
* பரௌல் ச்ட்லத எதி்்ு், ெோலிய் வோலோெோ்
ெுபகோலலலய க்ி்ு், மோ்தடு பச்்தெோ்ு சீ்திு்த
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 தீ்மோன் 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 மீ ு ு்ெோ்கி் ூு நட்தின். இதனோ்
தகோெமலட்த விவசோயிக் ு்ெோ்கி் ூ்ு்ு எதிரோக கோவ்
நிலலய்லத தோ்கி தீயி்ு் 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.
www.tnpscexam.info

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
தீ்மோன்கலள் பகோ்ு வ்து. உ்ுலற்கோன உு்ெின்
அபல்சோ்த் ு்ிமோ் இர்லடயோ்சி ுலறலய தெோ்றி்
ுக்்த தெோு , ம்திய ச்ட சலெயி் அத்ு எதிரோன தீ்மோன்லத
ு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.
www.tnpscexam.info

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 மீ ு ஆ்கில
அரு வ

விதி்து. இதலன எதி்்ு கோ்தி மோ்்ு 12 - 1930 ஆ்

ஆ்ு த்ியோ்திலரலய பதோட்கினோ்.
* கோ்தியோ் தத்ு பச்ய்ெ்ட சதரோெினி நோீு உ்ெட 79
சீட்குட் 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 மீ றியதோக
கோ்தி லகு பச்ய்ெ்டோ்.
* உ்ு் ச்ட்கலள மீ ு் 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
மீ றி , 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
www.tnpscexam.info

1. ுத் வ்ட தமலச மோநோு - 1930 நவ்ெ் :
* ச்ட மு்ு இய்க்லத ஆ்கில அரசோ் க்ு்ெு்த
ுியவி்லல. எனதவ இ்திய அரசிய் ெிர்சலனகு்ு தீ்ு
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 ,
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* 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 தீ்ு்
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 மீ ்ு் 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 ஒு்கீ ு பச்து.
* " வு்ு பகோலடயி் ெி " 71 இட்கதள தோ்்த்ெ்டவ்கு்ு
ஒு்கீ ு பச்ய்ெ்ு இு்து.
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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 தீ்்ு 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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