இ்திய ததசிய இய்க்
* 1857 ஆ் ஆ்ு ததோ்றிய பெு் ுர்சியி் ில் உுவோனு
இ்திய ததசிய இய்க். இு மோபெு் தெோரோ்டமோக மோறி,
இுதியி் 1947 ஆ் ஆ்ு இ்தியோவி்ு விுதலல பெ்ு த்து.
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* இ்தியோவி் இ்திய ததசிய இய்க்
ததோ்ுவத்கோன கோரண்க் :
1. ஆ்கில ஏகோதிெ்திய் [ அரசிய் ஒ்ுலம ]
2. ஐதரோ்ெிய நோுகுட் பதோட்ு [ ஆ்கில பமோழிீ் தமலல
நோ்ு் க்விீ் ]
3. தகவ் பதோட்ு ம்ு் தெோ்ுவர்ு வள்்சி
4. அ்சகு் பச்தி்தோு்
5. 19 ஆ் ூ்றோ்ு சிக, சமய சீ்திு்த்க்
6. ெி ்ீசோ ் பெோுளோதோர் ுர்ட்
7. 1857 ஆ் ஆ்ு ுர்சி
8. இன்ெோுெோு
9. லி்டனு நி்வோக்
10. இ்ெ்் மதசோதோ ச்சரு.
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1. ஆ்கில ஏகோதிெ்திய் [ அரசிய்
ஒ்ுலம ]
* இ்திய ததசிய இய்க் ஏ்ெட ஆ்கில ஏகோதிெ்திய் ஒு
ு்கியமோன கோரணமோு்.
* ஆ்கிதலய் இ்தியோ ுுவலதீ் த்க் க்ு்ெோ்ி்
பகோ்ு வ்ததி் ில் ஒ்ுலமலய நிலல நோ்ின். இதனோ்
இ்தியோ ஒதர நோு எ்ற எ்ண்லத ம்களிலடதய உுவோ்கின்.
இு ததசிய இய்க் மலர வழி வு்து.
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2. ஐதரோ்ெிய நோுகுட் பதோட்ு [ ஆ்கில
பமோழிீ் தமலல நோ்ு் க்விீ் ]
* நோ்ி் ததசிய் வளர ஆ்கில பமோழி பெு் ெ்கோ்றியு.
ஆ்கில் க்ற இ்திய்க் ததசிய இய்க்லத வள்்ு தலலலம
தோ்கி நட்தி் பச்றன்.
* தமலல நோ்ு க்வி ில் ுத்தி், சம்ுவ், விுதலல,
ததசிய், தெோ்ற தமலல நோ்ு கு்ு்க் இ்தியோவி் ெரவி
ததசிய் ததோ்றலோயி்ு. www.tnpscexam.info
* தமு் ெி்த இ்திய்களி் பமோழியோக ஆ்கில் அலம்து.
* இ்திய்க் பெ்மனி, இ்தோலி, ஆகிய நோுக்
ஐ்கியமலட்தலத் க்ு ஊ்கமலட்தன. எனதவ தோ்கு்
விுதலல பெற எ்ணின்.

3. தகவ் பதோட்ு ம்ு் தெோ்ுவர்ு
வள்்சி
* ரயி் ெோலதக், த்தி, அ்ச் தசலவக், ம்ு் சோலலக்,
கோ்வோ்க் ிலமோக தெோ்ுவர்ு வசதிக்
அறிுக்ெு்த்ெ்டதோ் ம்க் இலடதய தகவ் பதோட்ு
எளிதோகியு.
* இ்திய்க் ஒுவு்பகோுவ் பநு்கமோயின்.
* தமு் , அகில இ்திய அி்ெலடயி் ததசிய இய்க் ததோ்று்
இு வழி வு்து.
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4. அ்சகு் பச்தி்தோு்
* இ்திய் மி்ர் எ்ற ெ்தி ்லகீ் , ெ்ெோ் சமோ்சோ், அமி்த
ெெோ் ெ்தி கோ, இ்ு, தகச , மரோ்தோ தெோ்ற ெ்தி லகக்
பெோும்களி் கு்ு்கலள ெிரதிெலி்தன.
* 1878 - இ் பகோ்ுவர்ெ்ட தோ்பமோழி் ெ்தி லக தலட் ச்ட்
, ெ்தி ்லக ுத்திர்லத ெறி்து. இு ஆ்கிதலய ஆ்சி்ு
எதிரோன எதி்்லெ வு்பெற் பச்து.

5. 19 ஆ் ூ்றோ்ு சிக, சமய
சீ்திு்த்க்
6. ெி ்ீசோ ் பெோுளோதோர் ுர்ட்

7. 1857 ஆ் ஆ்ு ுர்சி
* இ்கலக் ததசியவோத் மல்வத்ு கோரணமோக அலம்து.
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8. இன்ெோுெோு
* 1857 ஆ் ஆ்ு கலக் ெி ்ிஷோு்ு் , இ்தியு்ு்
இலடதய தீரோத பவு்ுண்லவீ் ெர்ெர ச்ததக உண்லவீ்
ஏ்ெு்தியு.
* ஆ்கிதலய் ெி ்தோு் பகோ்லகலய ெி்ெ்றின். இத்ெி
இன தவுெோ்ு் பகோ்லகலய கலடெிி்தன். இதனோ்
ஆ்கிதலய் த்கலள உய்வோகு், இ்திய ம்கலள தோ்வோகு்
குதின்.
* அலன்ு உய் ெதவிகு் ஆ்கிதலயு்தக வழ்க்ெ்டன.

9. லி்டனு நி்வோக்
10. இ்ெ்் மதசோதோ ச்சரு
*

்ெ் ெிரு கோல்தி் ம்திய ச்ட சலெயி் இ்ெ்் மதசோதோ

தோ்க் பச்ய்ெ்டு.
* நீதிம்ற்களி் ஐதரோ்ெிய நீதிெதிகு்ு் , இ்திய
நீதிெதிகு்ு் இலடதய நிலவிய இன தவுெோ்லட
கலளவத்கோக இ்மதசோதோ பகோ்ுவர்ெ்டு.
* இ்தியோவி் வோ்்த ெி ்ிஷோ் இதலன குலமயோக எதி்்தன்.
இுதியி் இு திு்ெ பெற்ெ்டு.

* இ்தலகய ெ்தவு கோரண்களோ் இ்தியோவி் ததசிய இய்க்
ததோ்றியு.
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ஆர்ெகோல அரசிய் கலக்க் :1. ெி ்ி் இ்திய கழக் - 1851 [ வ்கோள் ]
2. ெ்ெோ் கழக் - 1852 [ தோதோெோ் பநௌதரோெி ]
3. கிழ்ு இ்திய கழக் - 1856 [ ல்ட் ]
4. பச்லன ுததசி ச்க் - 1852
5. ூனோ ச்வென் சலெ - 1870
6. பச்லன மகோென ச்க் - 1884.

இ்திய ததசிய கோ்கிர் :
* ஆ்கில ஆ்சியி் ந்ெி்லக இழ்த இ்திய ம்க், இ்திய
ததசிய கோ்கிர் எ்ற அலம்லெ ஏ்ெு்தின்.
* 1885 ஆ் ஆ்ு ஓ்ு பெ்ற ஆ்கில அதிகோ யோன ஆல்
ஆ்தடவிய் கிூ் எ்ெவ ் ஆதலோசலன தெ ் இ்திய ததசிய
கோ்கிர் ததோ்ுவி்க்ெ்டு.
* கோ்கிரசி் ுத் ூ்ட் ு்லெயி் நலடபெ்று [ 1885 ]. W.C.
ெோன்ெி தலலலம வகி்தோ். இ்தியோ ுுவதிு் இு்ு 72
ெிரதிநிதிக் இ்மோநோ்ி் கல்ு பகோ்டன்.

* சமய , ெோதி, பமோழி ம்ு் ெிரோ்திய தவுெோுக் இ்றி
அலன்ு இ்திய்களி் ெிர்சலனக் ுறி்ு விவோத்க்
நலடபெ்றன.
* கோ்கிரசி் ுத் ூ்ட் ு்லெயி் நலடபெ்று [ 1885 ]
* கோ்கிரசி் இர்டோ் ூ்ட் க்க்தோவி் நலடபெ்று [ 1886 ]
* கோ்கிரசி் ி்றோ் ூ்ட் பச்லனயி் நலடபெ்று [ 1887 ]
இ்திய ததசிய இய்க்தி் வரலோ்லற ி்ு ு்கிய
நிலலகளோக அறி்ு பகோ்ளலோ்.
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1. மிதவோதி ததசிய் [ 1885 - 1905 ]
* இ்கோல்தி் கோ்கிர் ெி ்ிஷோு்ு
விுவோசமோகதவ பசய்ெ்டு.
2. தீவிரவோதிக் கோல் (Exteremist Period) - [ 1906 - 1916 ]
* ுததசி இய்க், தீவிரவோத ததசிய், த்னோ்சி இய்க்
தெோ்றலவ நலடபெ்றன.
3. கோ்தியி் கோல் (Gandhian Era) - [ 1917 - 1947 ]

1. மிதவோதி ததசிய் [ 1885 - 1905 ]:
* ததசிய இய்க்தி் பதோட்க கோலமோன இ்த் க்ட்தி்
தோதோெோ் பநௌதரோெி, டெி்ூ.சி. ெோன்ெி, ுதர்திரநோ் ெோன்ெி,
பெதரோஸோ தம்தோ, ெ்ுதீ் தியோ்ெி, தகோெோலகிு்ண தகோகதல,

ி.ஈ. வோ்சோ, ஆன்த தமோக்தெோ், ரோ்ெிகோ

தகோ், ு்ரமணிய

அ்ய் ஆகிதயோ் ு்கியமோன மிதவோதி ததசிய்தி் தலலவ்க்.
* இவ்க் ெி்த , நுவ்க்லத தச்்தவ்களோக இு்தன். எனதவ
இவ்க் மிதவோதிக் என்ெ்டன்.
* மிதவோதிக் ஆ்கிதலய ் தந்லமயோன அுுுலறயி்
ந்ெி்லக பகோ்ிு்தன்.
* த்க் தகோ ்லககலளீ் , வோத்கலளீ் அலமதியோன
ுலறயி் தகோ ்லக மு்க் ில் நிலறதவ்ற விு்ெின்.
* மிதவோதிகளி் தகோ ்லகக் " அரசிய் ெி்லச " தெோ் உ்ளு
என் கோ்கிரசி் இு்த இலளய தலலுலறயின் வ்ணி்தன்.
* பதோட்க கோல்தி் ஆ்கில அரு கோ்கிருட் ந்ு ெோரோ்ியு.
அத் ெிறு கோ்கிர் நிலறய சீ்திு்த்கலள தக்ெதோ் ந்ு
ர்தோனு.

1. ுதர்திரநோ் ெோன்ெி
* ுதர்திரநோ் ெோன்ெி இ்தியோவி் " ெ்் " எ்ு
அலழ்க்ெ்டோ்.
* [ ுதர்திரநோ் ெோன்ெி - INDIAN CORPORATION - 1876 ]
* ுதர்திரநோ் ெோன்ெி வ்க் ெி விலனலய அவ் குலமயோக
எதி்்தோ்.
* ுதர்திரநோ் ெோன்ெி 1876 இ் அரசிய் சீ்திு்த்க் தகோ
தெோரோுவத்கோக இ்திய கழக் ஒ்லற ததோ்ுவி்தோ்.
ுதர்திரநோ் ெோன்ெி நிுவிய இ்திய ததசிய தெரலவ [ 1883 ] ,
ெி்ன் 1886 இ் இ்திய ததசிய கோ்கிருட் இலண்க்ெ்டு.

* ெி. ு்ரமணிய ஐய் பச்லன மகோென சலெ ில் ததசிய்லத
ெர்ெினோ்.
[1] தி இ்ு
[2] ுததச மி்திர் தெோ்ற ெ்தி ்லககலளீ் அவ் நிுவினோ்.
* தோதோெோ் பநௌதரோெி இ்தியோவி் ுு் பெு் மனித் எ்ு
அலழ்க்ெ்டோ். இ்தியோவி்கோன அதிகோர் ூ்வம்ற ூதரோக
இ்கிலோ்தி் இவ் குத்ெ்டோ். ெி ்ி் நோடோும்ற்தி்
பெோும்க் அலவயி் உு்ெினரோன ுத் இ்திய் இவதர
ஆவோ்.
* தகோெோல கிு்ண தகோகதல கோ்தியி் ுுவோக குத்ெ்டோ்.
1908 இ் தகோெோல கிு்ண தகோகதல இ்திய் ெணியோள்
கழக்லத ததோ்ுவி்தோ். நோ்ி்கோக பதோ்ு பச்ய
இ்திய்கு்ு ெயி்சி அளி்ெதத இ்திய் ெணியோள் கழக்தி்
தநோ்கமோு்.
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மிதவோதிகளி் வழிுலறக் :
* ெி ்ிஷோ ் நீ தி ம்ு் நியோய்தி் மிதவோதிக் பெு்த
ந்ெி்லக லவ்திு்தன். உ்சோக்தி்ு், வழிகோ்ுது்ு்
அவ்க் இ்கிலோ்லத எதி்தநோ்கியிு்தன்.
* தகோ ்லக மு்கலள அழி்த் , தீ்மோன்க் தெோுத்,
ூ்ட்க் நட்ுத் தெோ்ற வழிுலறகலளதய மிதவோதிக்
ெி்ெ்றின். ெி்தவ்க் ம்ுதம அரசிய் நடவி்லககளி்
ஈுெ்டன்.

* அரசிய் உ லமகலளீ் , த்னோ்சிலயீ் ெி்ெியோக
அலடவதத அவ்களு ுறி்தகோளோு்.
* ஆர்ெ கோல்தி் ெி ்ி் அரசோ்கு் இ்திய ததசிய
கோ்கிரசி் ததோ்ற்லத வரதவ்று. 1886 இ் க்க்தோ
கோ்கிர் மோநோ்ி் உு்ெின்கு்ு தலலலம ஆுந் ட் ்
ெிரு ததநீ் விு்தளி்தோ்.
* கோ்கிரசி் தகோ ்லகக் அதிக ்க அதிக ்க அரசோ்க்
கோ்கிரு்ு எதிரோக் திு்ெியு. ு்லி்கலள கோ்கிரசி்
இு்ு விலகி இு்ுமோு ஊ்ுவி்து.
* இ்த கோலக்ட்தி் ெி ்ிஷோரோ் நிலறதவ்ற்ெ்ட
கோ்கிரசி் தகோ ்லக ஒ்தற ஒ்ு தோ். அு 1892 - இ்திய
கு்சி் ச்ட்.

மிதவோதிகளி் சோதலனக் :
[1] ம்களிலடதய ெர்த ததசிய விழி்ுண்லவ மிதவோதிகளோ்
உுவோ்க ுி்து.
[2] ெனநோயக், சிவி் உ லமக் , ெிரதிநிதி்ுவ நிுவன்க்
தெோ்ற சி்தோ்த்கலள அவ்க் ெிரெல்ெு்தின்.
[3] ெி ்ிஷோ் எ்வோு இ்திய்கலள் ுர்ுகிறோ்க் எ்ு,
மிதவோதிக் ம்கு்ு ு ய லவ்தன். தோதோெோ் பநௌதரோெி
எுதிய " இ்தியோவி் வுலமீ் ெி ்ி் த்லமய்ற ஆ்சிீ்
" எ்ற ூலி் " பச்வ ுர்ட் தகோ்ெோ்லட "
விள்கியிு்கிறோ். இ்தியோவி் பச்வ் எ்பத்த வழிகளி்
இ்கிலோ்ு்ு எு்ு் பச்ல்ெுகிறு எ்ெலத ெ்ியலி்ு்
கோ்ினோ்.

ஊதிய்க், தசமி்ு, ஓ்ூதிய்க், இ்தியோவிலிு்த ெி ்ி்
ெலடகு்கோன பசலவின்க், ெி ்ி் வணிக நிுவன்களி்
லோெ் எ்ெலவ அ்த ெ்ியலி் அட்கியிு்தன.
* இலத்ெ்றி விசோ ்க ெி ்ி் அரசோ்க் பவ்ெி ுுலவ
நியமி்து. அதி் ுத் இ்திய உு்ெினரோக தோதோெோ் பநௌதரோெி
நியமி்க்ெ்டோ்.
[4] 1892 ஆ் ஆ்ு இ்திய கு்சி்க் ச்ட்தி் வோயிலோக ச்ட
சலெ உு்ெின்களி் எ்ணி்லகலய உய்்தியு்
மிதவோதிகளி் சோதலனயோு்.

இ்திய ததசிய இய்க் - ii
* இ்திய ததசிய இய்க்தி் 1905 ஆ் ஆ்ு பதோட்கி தீவிரவோத
கோல் பதோட்கியு.
* தீவிரவோதிக் அ்லு தீவிர ததசிய வோதிக் ுணி்சலோன
வழிுலறலய லகயோ்ு பவ்றி பெற ுிீ் எ்ு ந்ெின்.
1. ெோல க்கோதர திலக்
2. லோலோ லெெதிரோ்
3. ெிெி் ச்திரெோ்
4. அரவி்த தகோ் ஆகிதயோ் தீவிரவோத தலலவ்களி்
ு்கியமோதனோ்.

தீவிரவோத் ததோ்ுவத்கோன கோரண்க் :
* 1892 ஆ் ஆ்ு இ்திய கு்சி் ச்ட்ெி ச்டசலெ வி வோ்க்
தவிர தவு எ்த ுறி்ெிட்து்த பவ்றிலயீ் மிதவோதிக்
பெற் தவறின்.

* 1896 - 1897 ஆ் ஆ்ு ததோ்றிய ெ்ச்தினோு் , ெிதள்
தநோயினோு் நோு ுுவதிு் ம்க் கு் ு்ெ்தி்ு
ஆளோயின்.
* நிற பவறி கோரணமோக பத் ஆ்ெி ்கோவி் இ்திய்க்
தமோசமோக நட்த்ெ்டன்.
* 1904 - 1905 ஆ் ஆ்ுகளி் நலடபெ்ற ர்ய - ெ்ெோனிய்
தெோ ் , ஐதரோ்ெிய நோடோன ர்யோலவ ெ்ெோ் பவ்று. இதனோ்
ஐதரோ்ெிய நோடோன ெி ்டலன இ்திய்களோு் பவ்ல ுிீ்
என ஊ்க் ெிற்து.
* க்ச் ெிருவி் ெி்தெோ்கோன ஆ்சி தீவிரவோத்ு்ு உடனி
கோரணமோக அலம்து.
* க்ச் ெிரு க்க்தோ மோநகரோ்சி ச்ட்லத [ 1899 ] பகோ்ு வ்ு
இ்திய ் அதிகோர்லத ுலற்தோ்.
* க்ச் ெிருவி் ெ்கலலகழக்க் ச்ட் [ 1904 ], ெ்கலலகழக
அலம்ுகளி் தத்்பது்க்ெ்ட உு்ெின ் எ்ணி்லகலய
ுலற்து. ெ்கலல்கழக்க் அரசி் ுலறகளோக
மோ்ற்ெ்டன.
* க்ச் ெிருவி் இரோச ுதரோக ு்ற ச்ட் , அதிகோ க் இரகசிய
கோ்ு் ச்ட் ம்களி் உ லமகலள் ெறி்து.
* க்ச் ெிருவி் தமோசமோன நடவி்லக வ்க் ெி விலனயோு். [
1905 ]
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தீவிரவோதிகளி் ுத்லம ுறி்தகோ் :

* தீவிரவோதிகளி் தலலயோய ுறி்தகோ் "ுயரோ்ய்" அ்லு
"ுு விுதலலதய " தவிர பவு் த்னோ்சி அ்ல. தீவிரவோதிக்
ெி்ெ்றிய வழிுலறக் :
* அரு நீதிம்ற்கலளீ், ெ்ளிகலளீ், க்ூ கலளீ்
ுற்கணி்தன்.
* ுததசி் பெோு்கலள ஆத ்ெு. அ்நிய பெோு்கலள வோ்க
மு்ெு.
* ததசிய் க்விலய அறிுக்ெு்தி வள்்ெு.

தீவிரவோதிகளி் தலலவ்க் :
1. ெோலக்கோதர திலக் [ தலோகமோ்ய திலக் ]
2. லோலோ லெெதிரோ்
3. ெிெி் ச்திர ெோ்
4. அரவி்த தகோ்

1. ெோலக்கோதர திலக் [ தலோகமோ்ய திலக்
]:
* இ்தியோவி் ெி ்ிஷோு்ு எதிரோன ஒு ுுலமயோன
இய்க்லத ததோ்ு வி்தவ் ெோல க்கோதர திலக். இவலர
தலோகமோ்ய திலக் எ்ு் அலழ்ெ்.
* திலக் மரோ்தியி் மரோ்டோ, தகச

எ்ற வோர இத்களி்

ிலமோக ெி ்டோஷோ ் பகோ்லகலய சோினோ்.
* திலக் 1908 இ் ஆு ஆ்ுக் சிலறவோச்தி்கோக மோ்்தல
பகோ்ு பச்ல்ெ்டோ்.

* திலக் 1916 இ் ூனோவி் த்னோ்சி கழக்லத அலம்தோ். "
ுயரோ்ய் எனு ெிற்ு லம , அலத நோ் அலட்தத தீுதவ் "
எ்ு ுழ்கினோ்.
* திலக் கணெதி ம்ு் சிவோெி ெ்ிலகக் ில் ததசிய
உண்லவ் ூ்ினோ்.

2. லோலோ லெெதிரோ் :
* லோலோ லெெதிரோ் " ெ்சோ்ெி் சி்க் " எ்ு ெலரோு்
அறிய்ெ்டவ். ுததசி இய்க்தி் இவ் ஆ்றிய ெ்ு
மக்தோனு.
* அபம ்கோவி் 1916 இ் த்னோ்சி கழக்லத லோலோ லெெதிரோ்
ததோ்ுவி்தோ்.
* லோலோ லெெதிரோ் - மோ்்தல
* லசம் ுுவி்ு எதிரோன தெோரோ்ட்தி் தெோீ் தியியி்
கோயமலட்ு 1928 நவ்ெ் 17 இ் உயி் நீ்தோ்.

3. ெிெி் ச்திர ெோ்:
* ெிெி் ச்திர ெோ் ஒு மிதவோதியோக தனு வோ்்லகலய்
பதோட்கி தீவிரவோதியோக மோறியவ். ுததசி இய்க்தி் ெ்ு
பகோ்டோ்.
* ெிெி் ச்திர ெோ் தனு அன் ெற்ு் தெ்ு்களோு் ,
எு்ு்களோு் ததசிய்லத நோ்ி் ிலல
ுு்ுகளிபல்லோ் ெர்ெினோ்.
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4. அரவி்த தகோ்:
* அரவி்த தகோ் ுததசி இய்க்தி் தீவிரமோக ெ்தக்றோ்.
அத்கோக சிலறெு்த்ெ்ு விுதலலயோன ெிறு ெிபர்ு்
ெுதியோன ெோ்ி்தச யி் த்கி ஆ்மீ க நடவி்லககளி்
கவன் பசு்தினோ்.

வ்க் ெி விலனீ் தீவிரவோத எு்சிீ் [
1905 ] :
* இ்திய ததசிய இய்க்தி் தீவிரவோத் ததோ்ுவத்ு 1905 ஆ்
ஆ்ு வ்க்ெி விலன ஒு தீ்பெோறியோக அலம்து.

க்ச் ெிருவி் உ்லமயோன ுறி்தகோ் :
* இ்திய ததசிய்தி் அி்தளமோக விள்கிய வ்கோள்தி்
வள்்ு வு் ததசிய்தி் வலிலமலய ுறியி்த்.
* வ்கோள்திலிு்த இ்ு்கலளீ் , ு்லி்கலளீ் ெி ்ு
லவ்ெு.
* தோ் நிலன்தலத சோதி்ு ெி ்ி் அரசி் வலிலமலய
பவளி்ெு்ுவு.
* 1905 அ்தடோெ் 16 ஆ் நோ் வ்க்ெி விலன நலடுலற்ு
வ்து. [ 1905 அ்தடோெ் 16 ஆ் நோ் - வ்கோள ு்க தின் ]
* இ்தியோவி் உ்லமயோன விழி்ுண்ு வ்க் ெி விலன்ு்
ெி்ு தோ் ததோ்றியு, என கோ்தி எுதினோ்.
* வ்க் ெி விலன எதி்்ு் தெோரோ்ட் ுததசி இய்கமோக
வு்பெ்ு , இ்தியோவி் ெிற ெுதிகளிு் ெரவியு.

* தீவிர ததசியவோதிகளி் பசய்ெோுக், மிதவோதியோன தோதோெோ்
பநௌதரோெிலயதய 1906 க்க்தோ கோ்கிர் மோநோ்ி் ுயரோ்ய்
ுறி்ு தெச லவ்து. அ்த மோநோ்ி் ுததசி அ்நிய
பெோு்கு்ு தலட ுறி்த தீ்மோனக் நிலறதவ்ற்ெ்டன.
* மிதவோதிக் அரசியலலம்ு

தியோக்தோ் ுயரோ்ய்

பவ்ல்ெட தவ்ு் எ்ு குதின்.
* இ்தலகய கு்ு தமோத்களோ் தோ் 1907 ஆ் ஆ்ு ூர்
கோ்கிர் மோநோ்ி் கோ்கிர் க்சி இர்டோக் ெி ்து.
இுதவ ூர் ெிளு என்ெுகிறு. திலக் தலலலமயி்
தீவிரவோதிக் மோநோ்லட வி்ு பவளிதயறின். [ மிதவோதிகளி்
தலலவ் தகோகதல ]
* 1905 ஆ் ஆ்ு க்ச் ெிரு வ்கோள் ெி விலனலய
தம்பகோ்டோ். ஆ்சியி் எளிலம்ு் , நி்வோக வசதி்ு்
வ்கோள்லத
[1] கிழ்ு வ்கோள் ம்ு் அ்ஸோ் ,
[2] தம்ு வ்கோள் ம்ு் ெீ கோ் என ெி ்ு அறிவி்தோ்.
* தீவிர எதி்்ெினோ் 1911 ஆ் ஆ்ு வ்கோள் மீ ்ு் ஒ்றோக
இலண்க்ெ்டு.
* வ்க் ெி விலன பெோுளோதோர் ுற்கணி்ு எ்ு் ுததசி
இய்க் ததோ்ுவத்ு கோரணமோயி்ு.

ுததசி இய்க் :
* ுததசி எ்ெத் பெோு் பசோ்த நோு எ்ெதோு்.

* ுததசி இய்க்தி் ெி நோ்ி் பதோழி்க் தம்ெோு அலடவலத
ஊ்ுவி்ு, அய்நோ்ு பெோு்க் ெய்ெோ்லட
ுற்கணி்ெதோு்.
* ெ்கி் ச்திர ச்ட்ெி எ்ெவரோ் இய்ற்ெ்ட " வ்தத மோதர் "
எ்ு் தோ்நோ்ு ெ்ுமி்க ுழ்க்லத கோ்கிரசோ் எு்ெின்.

* ுததசி இய்க் ெ்தவு தி்ட்கலள
பகோ்டதோு். அலவயோவன :
[1] அரு்ெணி , நீதிம்ற்க் , ெ்ளிக் ஆகியவ்லற
ுற்கணி்த்.
[2] அ்நிய பெோு்கலள வோ்க மு்ு ுததசி் பெோு்கலள
வோ்கி ஆத ்த்.
[3] ததசிய் ெ்ளிகலளீ், க்ூ கலளீ் நிுவி ததசிய
க்விலய வள்்த்.
* ுததசி ஒு அரசிய் பெோுளோதோர இய்க்.
* ுததசி இய்க் மோபெு் பவ்றி பெ்று. வ்கோள்தி் பெு்
நில் ுவோ்தோ்கு் இதி் ெ்தக்றன். மகளிு் , மோணவு்
மறியலி் ஈுெ்டன். அ்நிய கோகித்தோலோன லகதயுகலள
மோணவ்க் மு்தன்.
* ுததசி இய்க்தினோ் வ்தத மோதர் ுழ்ுவத்ு தலட
விதி்க்ெ்டு.
* தீவிரவோத தலலவ்களோன,
[1] ெோலக்கோதர திலக்
[2] லோலோ லெெதிரோ்

[3] ெிெி் ச்திரெோ்
[4] அரவி்த தகோ் தெோ்தறோ் சிலறயி் அலட்க்ெ்டன்.
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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.

* 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.

* 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.

[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.

* 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.

[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

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.

ெோ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.

* ு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 சீ்திு்த
ச்ட்தி் ெயனி்லமலய ஆ்கிதலயு்ு உண்்து் 1920 ஆ்

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.

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.
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ஒ்ுலழயோலம இய்க்தி் ு்கிய்ுவ்
:
* ுியோனவ்க், பதோழிலோள்க், மோணவ்க், ஆசி ய்க்,
பெ்க், தெோ்ற சுதோய்தி் அலன்ு ெி வினு் ெ்தக்ற
ுதலோவு ம்க் இய்கமோக இு திக்கிறு.

* 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.

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.

* 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

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

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

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 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 ,

* 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.

* ு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.

* 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.

* தெோ ் இ்தியோலவ ஈுெு்தியலத் கோ்கிர்
விு்ெவி்லல. எனதவ த்களு எதி்்லெ பவளிகோ்ு்
வலகயி் 1939 இ் கோ்கிர் 8 மோநில்களி் அலம்சரலவலய
ரோெினோமோ பச்தன.
* கோ்கிர் க்சி ரோெினோமோ பச்தலத , ு்ீ் ீ் க்சி
தலலவரோன ுகமு அலி ெி்னோ வரதவ்ு உ்சோகமோக
பகோ்டோினோ். அவ் அ்நோலள 1939 பச்ட்ெ் 22 விுதலல
நோளோக பகோ்டோினோ்.
* அத் ெி்ன் ுகமு அலி ெி்னோ 1940 மோ்்ு மோத்
இ்ு்கு், ு்ீ்கு் ஒ்றோக இு்க ுியோு, எ்ு்
அவ்கு்ு தனி்தனியோக இுநோுக் ததலவ எ்ு் தகோ ்லக
லவ்தோ்.

ெோகி்தோ் தகோ ்லக 1940 :
* ுகமு அலி ெி்னோ 1940 ஆ் ஆ்ு லோூ ் நலடபெ்ற
ு்ீ் ீ் மோநோ்ி் தனு தனி நோு தகோ ்லகலய
பவளியி்டோ்.

ஆக்ு ந்பகோலடீ், தனி நெ்
ச்யோகிரக்1940 :
* ஆ்கில அரச் ெிரதிநிதி லி்லி்தகோ இ்திய்கலள இர்டோ்
உலக்தெோ ் ஈுெு்தினோ். இதலன கோ்கிர் எதி்்து.
இதனோ் கோ்கிரலச திு்தி அலடய் பச்ய சில உுதி
பமோழிகலள லி்லி்தகோ வழ்கினோ்.
* இத் ில் தெோ் ுி்து், இ்தியோவி்ு அரசிய்
நி்ணயசலெ அலம்க ஒு ுு நியமி்க்ெு் எ்ு் , அரச்
ெிரதிநிதியி் நி்வோக் ுுவி் இ்தியு்ு இட் அளி்க்ெு்
எ்ு் உுதியளி்க்ெ்டு.

* இு ஆக்ு ந்பகோலட என்ெ்டு. [ 1940 ஆக்ு 8 ]
* ஆனோ் , கோ்தி இதலன ஏ்க மு்ு , தனிநெ் ச்யோகிரக்லத
பதோட்க ுிு பச்தோ்.
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தனிநெ் ச்யோகிரக் 1940 :
* தனி நெ் ச்யோ கிரக் எ்ெு வ்ுலறய்ற, ுலற்த அளவி்
ஒு அலடயோளமோக நட்த்ெ்ட இய்கமோு்.
* ச்யோ கிரக்தி் ஈுெ்டவ்கலள கோ்திதய தத்ு பச்தோ்.
* ுதலி் தனி நெ் ச்யோ கிரக்தி் ஈுெ்டவ் ஆசோ்யோ விதனோெோ
ெோதவ. இவு்ு ி்ு மோத் சிலற்த்டலன விதி்க்ெ்டு.
அு்ு ெவஹ்லோ் தநு தனி நெ் ச்தியோகிரக்தி் ஈுெ்ு 4
மோத் சிலற த்டலன பெ்றோ்.
* தனி நெ் ச்யோகிரக் 15 மோத்க் நீி்து.

கி ்் ூு்ுு 1942 :
* லவ்ரோ் லி்லி்தகோ ெிரு 1941 ெூலலயி், தமு் 4
இ்திய்கலள தனு நி்வோகி் ுுவி் தச்்ு் பகோ்டோ்.
* இர்டோவு உலக்தெோ ் ெ்ெோ் இ்கிலோ்தி்ு எதிரோக
ஈுெ்டு. இ்கிலோ்ு தெோ ் பவ்றி பெற, இ்தியோவி் ஆதரு
ததலவ்ெ்டு.
* எனதவ, கோ்கிரசி் ஒ்ுலழ்லெ பெறு் , இ்திய அரசிய்
ெிர்சலனகு்ு தீ்ு கோணு் 1942 மோ்்ு 23 ஆ் நோ் ச்
்டோதெோ்ு கி ்் எ்ெவலர இ்தியோவி்ு அு்ெி லவ்து.

* கி ்் ுு இர்டோ் உலக் தெோ ் ஆ்கிதலயு்ு
உதவிகரமோ் இ்தியோ இு்க தவ்ுபமன அறிவி்து.

கி ்் ூு்ுுவி் ு்கிய ெ ்ுலரக்
:
* இ்தியோவி்ு படோமினிய் அ்த்ு வழ்க்ெு்.
* சிுெோ்லமயின் ெோுகோ்ு - ுததச அருக் ம்ு் ெி ்ி்
இ்திய மோகோண்களி் ெிரதிநிதிகலள் பகோ்ட ஒு
அரசியலலம்ு் ுு ஏ்ெு்த்ெு்.
* ெி ்ி் இ்தியோவிு்ள எ்த மோகோணமோவு இ்த
அரசியலலம்லெ ஏ்க மு்ு் ெ்ச்தி் த்தெோலதய நிலலயி்
பதோடரதவோ அ்லு த்கு்பகன தனி அரசியலலம்லெ வலர்ு
பகோ்ளதவோ அுமதி்க்ெு்.
* ஆனோ் இ்தியோவி்ு ுு ுத்திர் வழ்ுவு ெ்றி எுு்
ுறி்ெிடவி்லல.
* கி ்சி் தயோசலனகலள நோ்ி் பெு்ெோலோன அரசிய்
க்சிக் ஏ்கவி்லல. கோ்தி கி ்சி் தயோசலனகலள " ெி்
தததியி்ட கோதசோலல " எ்ு வ்ணி்தோ்.
* ுததச அருக் விு்ெினோ் அரசியலலம்ு ுுவி்ு தனு
ெிரதிநிதிகலள அு்ெலோ் அ்லு இ்திய ஒ்றிய்திலிு்ு
விலகிதய இு்கலோ் எ்ற தயோசலனலய அரசிய் க்சிக்
ஏ்கவி்லல.
* ெோகி்தோ் தகோ ்லக ஏ்க்ெடோததோ் ு்ீ் ீ் இதலன
நிரோக ்து.

பவ்லளயதன பவளிதயு இய்க் [ 1942 1944 ] :

* கி ்் ூு்ுுவி் ததோ்வி, இ்தியோ மீ ு ெ்ெோ்
ெலடபயு்ு் எ்ற அ்ச் தெோ்ற கோரண்களோ் ெி ்ிஷோலர
நோ்லட வி்ு பவளிதயற் பச்ீ் இய்க்லத மகோ்மோ கோ்தி
பதோட்கினோ்.
* ெி ்ிஷோ் இ்தியோலவ வி்ு பவளிதயறினோ் ம்ுதம ஓ்
இலடகோல அரசோ்க்லத அலம்க ுிீ். இ்ு - ு்ீ்
ெிர்சலன்ு தீ்ு கோண ுிீ் எ்ு கோ்தி குதினோ்.
* 1942 ஆக்் 8 ஆ் நோளி் அகில இ்திய கோ்கிர் கமி்ி
ெ்ெோயி் ூி ுக் வோ்்த " பவ்லளயதன பவளிதயு "
தீ்மோன்லத நிலறதவ்றியு.
* கோ்தி பச் அ்லு பச்ு மி எ்ு அலற ூவலல விு்தோ்.
* 1942 ஆக்் 8 ம்ு் 9 ஆ் தததிகளி் கோ்கிரசி் ு்கிய
தலலவ்கலள ெி ்ிஷோ் லகு பச்தன்.
* மகோ்மோ கோ்தி ூனோ சிலறயி் அலட்க்ெ்டோ். ெவஹ்லோ்
தநு , அு் கலோ் ஆசோ் தெோ்ற தலலவ்க் அகமு நக்
தகோ்லடயி் சிலற லவ்க்ெ்டன்.
* ச யோன வழி கோ்ுத் இ்லோம் , நோபட்ு் வ்ுலற்
கலவர்க் பவி்தன. இ்துண்தி் 1. ரோ் மதனோக் தலோஹியோ
2. அ்ுத்
3. எ்.எ்.தெோஷி
4. பெய ெிரகோ் நோரோய் தெோ்தறோ் இய்க்லத
தலலலமதய்ு நட்தின்.
* இலளஞ்க் ெல் நோ்ு்ெ்ுட் கல்ு பகோ்டன்.
கிரோம்ுற்கு்ு் இ்த இய்க் பம்ல பம்ல ெரவ்
பதோட்கியு.

* 1943 இ் இ்த இய்க் தமு் வுவலட்து. வ்கோள்,
பச்லன தெோ்ற இட்களி் அரு க்ிட்க் மீ ு
தோ்ுத்கு் நட்த்ெ்டன. 1944 இ் கோ்தி சிலறயிலிு்ு
விுதலல பச்ய் ெ்டோ்.
* பவ்லளயதன பவளிதயு தெோரோ்ட் நோ்ி் விுதலல்
தெோரோ்ட்தி் உ்சக்டமோு்.
* ெி ்ி் அரசோ்க் ு்ெோ்கி்ூு நட்தியு. 538 ுலற
ு்ெோ்கி்ூு நட்த்ெ்டு. ுலற்து 7000 தெ்
பகோ்ல்ெ்டன். 60229 தெ் சிலறயிலலட்க்ெ்டன்.
* பவ்லளயதன பவளிதயு இய்க் இ்திய விுதலல்ு
தநரியோக இ்ு் பச்று.
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ுெோ் ச்திர தெோ் - இ்திய ததசிய
ரோுவ் - 1942 :
* தநதோெி ுெோ் ச்திர தெோ் [ தநதோெி - தலலவ் ] ுக் பெ்ற
ததச் தலலவ்களி் ஒுவரோவோ்.
* ுெோ் ச்திர தெோ் 1927 ஆ் ஆ்ு இ்திய ததசிய கோ்கிரசி்
தச்்தோ். தநுுட் இலண்ு ெணியோ்றினோ்.
* தநதோெி இலளஞ்கு், பெோும்கு் ததசிய உண்ு பெற்
கோரணமோ் இு்தோ்.
* 1938 ஆ் ஆ்ு தநதோெி இ்திய ததசிய கோ்கிரசி் தலலவரோக
தத்்பது்க்ெ்டோ்.
* 1939 இ் தநதோெி ு்தெோ்ு க்சியிலன் பதோட்கினோ்.

* தநதோெி சிறிு கோல் வ்ு்
ீ
சிலறயி் லவ்க்ெ்டோ்.
ஆ்கோனிய் தெோல தவடமி்ு , இ்தியோவிலிு்ு த்ெி
பெ்மனிலய அலட்ு , ஹி்லலர் ச்தி்ு உதவி தகோ னோ்.
ெி்ன் 1942 இ் ெ்மோவி்ு பச்றோ். ெ்ெோனிய்களோ் ெ்மோ
ஆ்கிரமி்க்ெ்டு.
* அ்சமய்தி் ெி ்ிஷோ ் ெிியிலிு்த ஏரோளமோன இ்திய்
லகதிகலள ெ்ெோ் லக்ெ்றியு. ெ்ெோனிய அரசோ்க்ுட்
ூ்ு தச்்ு ுெோ் ச்திர தெோ் இ்திய்கு்கோக இ்திய
ததசிய ரோுவ்லத அலம்தோ்.
* 1943 ெூலல 2 ஆ் நோ் ுெோ் ச்திர தெோ் சி்க்ூலர
பச்றலட்தோ். அ்ு இ்திய விுதலல் கழக்தி் தலலலம்
பெோு்லெ இரோ் ெிகோ

தெோ், ுெோ் ச்திர தெோஸிட்

ஒ்ெலட்தோ்.
" ஆசோ் ஹி்் ெு் " எ்ு அலழ்க்ெ்ட இ்திய ததசிய
ரோுவ்தி் தளெதியோக ுெோ் ச்திர தெோ் பெோு்தெ்றோ்.
இதலன் பதோட்்ு ுெோ் ச்திர தெோ் " தநதோெி "
எ்றலழ்க்ெ்டோ் [ 1943 ].
* இ்திய ததசிய ரோுவ்தி் பெ்க் ெி ு தமி்நோ்லட் சோ்்த
ல்ுமி எ்ற பெ்ணி் தலலலமயி் ெோ்சி ரோணி பெய ்
அலம்க்ெ்டு.
இ்திய ததசிய ரோுவ்தி் ி்ு ெி ுகு்ு், [1] ுெோ்
ெி ு, [2] கோ்தி ெி ு [3] தநு ெி ு எ்ு பெய ட்ெ்டன.
* பெ்ஹி்், பட்லி சதலோ ---> ுெோ் ச்திர தெோ்
* தகோஹிமோவி் பவ்றிலய் பெ்ற இ்திய ததசிய ரோுவ்
இ்ெோலல தநோ்கி ு்தனறியு. 1945 இ் ெ்ெோ் சரணலட்த
ெிறு அு த் ுய்சிகலள லகவி்டு. தநதோெி லதவோு்ு

பச்றோ். அ்கிு்ு தடோ்கிதயோ பச்ு் வழியி் 1945 ஆக்்
18 ஆ் நோ் விமோன விெ்தி் இற்ு வி்டோ் என ந்ெ்ெுகிறு.
* பட்லியிு்ள பச்தகோ்லடயி் இ்திய ததசிய ரோுவ
வர்க்
ீ
மீ தோன விசோரலண நலடபெ்று. தநு ம்ு் தத் ெகூ்
சோ்ு அவ்க் சோ்ெோக வோதி்டன்.
* ெோ்வ்் ெிளோ் க்சி தநதோெி ுெோ் ச்திரதெோசோ் ுவ்க்ெ்ட
தின் " - 1940, ெூ் 22.

கோெின் ூு்ுு [ அ்லு ] அலம்சரலவ
ூு்ுு 1946 :
* இர்டோ் உலக்தெோு்ு் ெி், இ்கிலோ்ு ெிரதமரோக அ்லி
ெிரு பெோு்தெ்றோ். 1946 மோ்்ு 15 ஆ் நோ் அவ் பவளியி்ட
அறி்லகயி் இ்தியோவி் ுயநி்ணய உ லமலய ஏ்றுட்
இ்திய அரசியலலம்லெ உுவோ்ுவத்ு ஒ்ுதலலீ்
வழ்கினோ்.
* [ அ்லி அறி்லக - 1946 மோ்்ு 15 ]
* ெி ்ி் அலம்சரலவலய் சோ்்த ி்ு தெ் [1] பெதி்
லோர்் [2] ச் ்டோதெோ்ு கி ்் [3] ஏ.வி.அபல்ஸோ்ட்
பகோ்ட ுுலவ இ்தியோவி்ு அு்ெி லவ்தோ்.
* இுதவ கோெின் ூு்ுு என்ெ்டு.
* கோெின் ூு்ுு இ்தியோவி் அரசியலலம்ு சி்கு்ு ஒு
தீ்லவ ு் லவ்து. இத் ெி மோகோண்க் 3 ுு்களோக
ெி ்க்ெ்ு தனி்தனி அரசியலலம்ுகளி் கீ ் இய்ு்.
* ெி ்ி் இ்திய மோகோண்க், ுததச அருக் ஆகியவ்லற
உ்ளட்கிய இ்திய ஒ்றிய் ஒ்லறீ் அு ு் பமோழி்து.
இ்த ஒ்றிய்,

[1] அயுறு் பகோ்லக
[2] ெோுகோ்ு
[3] தகவ் பதோட்ு தெோ்றவ்லற தமு க்ு்ெோ்ி்
லவ்ு்பகோ்ு எ்சிய அதிகோர்கலள மோகோண்க் இடதம
ஒ்ெலட்க தவ்ு்.
* ுதிய அரசியலலம்ு எுத்ெ்ு ுதிய அரசோ்க் ெதவிதய்ு்
வலர இலட்கோல அரசோ்க் ஒ்லற ஏ்ெு்து் தயோசலன
ூற்ெ்டு.
* ு்ீ் ீ், கோ்கிர் இர்ுதம இ்தி்ட்லத ஒ்ு்
பகோ்டன.
* 1946 ெூலலயி் அரசியலலம்ு் ுுவி்கோன தத்த்க்
நலடபெ்றன.
* 214 பெோு் பதோுதிகளி் 205 இ் கோ்கிர் பவ்றி. 78
பதோுதியி் 73 இ் ு்ீ் ீ் பவ்றி.
* 1946 பச்ட்ெ் 2 ஆ் நோ் தநு தலலலமயி் இலட்கோல
அரசோ்க் அலம்க்ெ்டு.
[ இலட்கோல அரசோ்க் 1946 பச்ட்ெ் 2 ]

மு்் தெ்ட் தி்ட் 1947 :
* 1947 ெி்ரவ

20 ஆ் நோ் ெிரதம் அ்லி கோம்் அலவயி் 1948

ெூ் மோத்தி்ு ு்ு இ்திய்களிட் ஆ்சி அதிகோர்
மோ்ற்ெு் எ்ற ெி ்ி் அரசி் திடமோன எ்ண்லத
அறிவி்தோ்.

* இதலன நிலறதவ்ுவத்ு மு்் தெ்ட் ெிருலவ
இ்தியோவி் லவ்ரோயோக அு்ுவு எ்ு் அவ் ுிு
பச்தோ்.
* 1947 மோ்்ு 24 ஆ் நோ் மிு்த அதிகோர்குட் மு்்
தெ்ட் ெிரு இ்தியோவி் லவ்ரோயோக ெதவிதய்றோ்.
* இ்தியோலவ் ெி ்ு ெோகி்தோலன உுவோ்ுவு எ்ெு
தவி்்க ுியோது எ்ு மு்் தெ்ட் குதினோ்.
* நீ்ட விவோத்கு்ு் ெிறு 1947 ெூ் 3 ஆ் நோ் இ்திய்
ெி விலன்கோன தனு தி்ட்லத மு்் தெ்ட் அறிவி்தோ்.
இு மு்் தெ்ட் தி்ட் [ அ்லு ] ெூ் 3 ஆ் நோ் தி்ட்
எ்றலழ்க்ெ்டு.
* மு்் தெ்ட் தி்ட் 1947 [ அ்லு ] ெூ் 3 ஆ் நோ் தி்ட் இ்த தி்ட்தி் ெி இ்தியோ, இ்திய ூனிய் எ்ு் , ெோகி்தோ்
ூனிய் எ்ு் இு நோுகளோக் ெி ்க்ெு்.
* இ்திய ுததசி அருக் இ்விு நோுகளி் ஏதோவு ஒ்ுட்
தச்்ு பகோ்ளதவோ அ்லு ுத்திர்ுட் இு்கதவோ
பச்யலோ், என அறிவி்க்ெ்டு.
* இ்தி்ட்லத கோ்கிரு், ு்ீ் ீ்ு் ஏ்ு்பகோ்டன.
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இ்திய விுதலல் ச்ட் 1947:
* மு்் தெ்ட் தி்ட்தி் அி்ெலடயி் இ்கிலோ்ு அரு 1947
ெூலல 18 ஆ் நோ் இ்திய விுதலல் ச்ட்லத நிலறதவ்றியு.

இ்திய விுதலல் ச்ட் 1947இ் ு்கிய
ூுக் :
[1] இ்தியோ, ெோகி்தோ் ெி விலன 1947 ஆக்் 15 ுத்
நலடுலற்ு வு். ெி ்ி் அரசோ்க் அலன்ு
அதிகோர்கலளீ் இ்விர்ு நோுகளிடு் வழ்ு்.
[2] ுதிய நோடோன ெோகி்தோனி் ு்ீ்க் அதிக் வோு்
ெுதிகளோன,
[*] தம்ு ெ்சோ்
[*] சி்ு
[*] வட தம்ு எ்லல்ுற மோகோண்
[*] கிழ்ு வ்கோள்
[*] அசோ் மோநில்திு்ள சி்ஹ் மோவ்டு் இட் பெ்றன.
இ்தியோவி் மீ து்ள ெுதிக் இட் பெ்றன.
[3] ெ்சோ், வ்கோள் இ்விர்ு மோகோண்களி் எ்லலகலள
வலரயு்ெத்ு எ்லல வலரயு்ு் ஆலணய்
ஏ்ெு்த்ெு்.
[4] ெோகி்தோ், இ்தியோ ஆகிய இர்ு நோுகளி் அரசியலலம்ு
ுு்கு்ு அரசியலலம்லெ உுவோ்ு் அதிகோர்க்
வழ்க்ெு்.
* ரோ்கிள் தலலலமயிலோன எ்லல வலரயு்ு் ஆலணய்,
இ்தியோ - ெோகி்தோ் எ்லலகலள வலரயு்து.
* 1947 ஆக்் 14 - ெோகி்தோ் ுத்திர்
* 1947 ஆக்் 15 - இ்தியோ ுத்திர்

* 1947 ஆக்் 15 ஆ் நோ் பட்லி பச்தகோ்லடயி் ஆ்கில்
பகோி ( ூனிய் ெோ் ) இற்க்ெ்ு, இ்திய ிவ்ண பகோி
ஏ்ற்ெ்டு.
* ுத்திர இ்தியோவி் ுத் தலலலம ஆுநரோக மு்் தெ்ட்
ெிரு பெோு்ு ஏ்றோ். ெி்ன் சி. இரோெதகோெோலோ்சோ

ுத்திர

இ்தியோவி் ுத் இ்திய தலலலம ஆுநரோக ெதவி ஏ்றோ்.
ெோகி்தோனி் ுத் தலலலம ஆுந் - ுகமு அலி ெி்னோ.
* 1948 ெனவ

30 கோ்திலய அவ் வழிெோ்ு் ூ்ட்ு்ு்

பச்ு் வழியி் நோூரோ் தகோ்தச ு்ு் பகோ்றோ்.
* இதலன தநு " ந் வோ்வி் ஒளி மலற்து எ்ு் இு் ூ்்ு
வி்டு " எ்றோ்.
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ுததசி சம்தோன்களி் இலண்ு :
* இ்திய அருகலள ஒ்றிலண்து ச்தோ் வ்லெோ் ெதடலி்
மோபெு் சோதலனயோு்.
* இ்தியோ ுத்திர் அலட்த தெோு நோ்ி் ஏற்தோழ 565 ுததசி
அருக் இு்தன. அவ்லற நவோ்ுக், அரச்க், ம்ு்
நிெோ்க் ஆ்சி பச்ு வ்தன். இ்த அருகலள இ்தியோுட்
இலண்ு் பெோு்ு ச்தோ் வ்லெோ் ெதடலிட் விட்ெ்டு.
* 562 ுததசி அருக் இ்திய ூனியுட் இலண்தன. ஆனோ்
கோ்மீ ், ஐதரோெோ், ெூனோக் ஆகியலவ இ்தியோுட் இலணய்
தய்கின.
* ெ்தட் தனு அரசிய் திறலமயோு், குலமயோன
நடவி்லககளோு் , அ்த் ெுதிகலள இ்திய ூனியுட்

இலண்தோ். இதனோ், " இ்தியோவி் ெி்மோ்் " எ்ு் " இு்ு
மனித்" எ்ு் தெோ்ற்ெ்டோ்.

ெிபர்ு ெுதிக் இலண்க்ெுத் 1954 :
* ெிபர்ு அரசி் அுமதிீட் ெோ்ி்தச , கோலர்கோ், மோஹி,
ஏனோ், ச்திரநோூ் ஆகிய ெுதிக் 1954 ஆ் ஆ்ு இ்திய
ூனியுட் இலண்க்ெ்டன.

தெோ்்ு்கீ சிய்க் ெுதிக் இலண்ு 1961 :
* தகோவோ, லடூ, டோம் ஆகிய ெுதிக் தெோ்்ு்கீ சிய ்
வசமிு்த ெுதிகளோு். அ்ெுதி ம்க் இ்தியோுட் இலணய
விு்ெின். எனதவ, இ்திய அரு தனு ரோுவ நடவி்லககளி்
ில் 1961 ஆ் ஆ்ு அ்ெுதிகலள இ்தியோுட் இலண்து.
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ுதிய இ்தியோ உுவோ்க் :
* இ்திய அரசியலலம்ு நி்ணய சலெ்ு டோ்ட். ரோதெ்திர
ெிரசோ் தலலலம தோ்கினோ்.
* அரசியலலம்ு ச்டவலரு் ுு தலலவ் ---> அ்தெ்க்.
* 1950 ெனவ

26 ுியரு நோ்.

* இ்திய அரசியலலம்ு ச்ட் நலடுலற்ு வ்த நோ் --->
ெனவ

26 , 1950.

* இ்தியோவி் ுத் ுியரு் தலலவ் --> இரோதெ்திர ெிரசோ்.
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