
* 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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* 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. 
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* 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 தீ் ு கோணு் 1942 மோ்்ு 23 ஆ் நோ் ச் 

்டோதெோ்ு கி ்் எ்ெவலர இ்தியோவி்ு அு்ெி லவ்து. 
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* 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 ] : 
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* கி ்் ூு்ுுவி் ததோ்வி, இ்தியோ மீு ெ்ெோ் 

ெ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 தீ் ு கோண ுிீ் எ்ு கோ்தி குதினோ். 

* 1942 ஆக்் 8 ஆ் நோளி் அகில இ்திய கோ்கிர் கமி்ி 

ெ்ெோயி் ூி ுக் வோ்்த " பவ்லளயதன பவளிதயு " 

தீ் மோன்லத 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. 
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* 1943 இ் இ்த இய்க் தமு் வுவலட்து. வ்கோள், 

பச்லன தெோ்ற இட்களி் அரு க்ிட்க் மீு 

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. 
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* தநதோெி சிறிு கோல் வ ீ் ு் 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 
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பச்றோ். அ்கிு்ு தடோ்கிதயோ பச்ு் வழியி் 1945 ஆக்் 

18 ஆ் நோ் விமோன விெ்தி் இற்ு வி்டோ் என ந்ெ்ெுகிறு. 

* பட்லியிு்ள பச்தகோ்லடயி் இ்திய ததசிய ரோுவ 

வரீ்க் மீதோன 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 

தீ் லவ ு் லவ்து. இத் ெி மோகோண்க் 3 ுு்களோக 

ெி ்க்ெ்ு தனி்தனி அரசியலலம்ுகளி் கீ் இய்ு். 

* ெி ்ி் இ்திய மோகோண்க், ுததச அருக் ஆகியவ்லற 

உ்ளட்கிய இ்திய ஒ்றிய் ஒ்லறீ் அு ு் பமோழி்து. 

இ்த ஒ்றிய், 
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[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. 

Winmeen VAO Mission 100 Day 6

www.winmeen.com



* 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. 
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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 மீது்ள ெு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 
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* 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 

கோ்மீ், ஐதரோெோ், ெூனோக் ஆகியலவ இ்தியோுட் இலணய் 

தய்கின. 

* ெ்தட் தனு அரசிய் திறலமயோு், குலமயோன 

நடவி்லககளோு் , அ்த் ெுதிகலள இ்திய ூனியுட் 
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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. 

தெோ்்ு்கீசிய்க் ெுதிக் இலண்ு 1961 : 

* தகோவோ, லடூ, டோம் ஆகிய ெுதிக் தெோ்்ு்கீசிய ் 

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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	* 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.
	* போரில் இந்தியாவை ஈடுபடுத்தியதைக் காங்கிரஸ் விரும்பவில்லை. எனவே தங்களது எதிர்ப்பை வெளிகாட்டும் வகையில் 1939 இல் காங்கிரஸ் 8 மாநிலங்களில் அமைச்சரவையை ராஜினாமா செய்தன.
	* காங்கிரஸ் கட்சி ராஜினாமா செய்ததை , முஸ்லீம் லீக் கட்சி தலைவரான முகமது அலி ஜின்னா வரவேற்று உற்சாகமாக கொண்டாடினார். அவர் அந்நாளை 1939 செப்டம்பர் 22 விடுதலை நாளாக கொண்டாடினார்.
	* அதன் பின்னர் முகமது அலி ஜின்னா 1940 மார்ச்சு மாதம் இந்துக்களும், முஸ்லீம்களும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது, என்றும் அவர்களுக்கு தனித்தனியாக இருநாடுகள் தேவை என்றும் கோரிக்கை வைத்தார்.
	பாகிஸ்தான் கோரிக்கை 1940 :
	* முகமது அலி ஜின்னா 1940 ஆம் ஆண்டு லாகூரில் நடைபெற்ற முஸ்லீம் லீக் மாநாட்டில் தனது தனி நாடு கோரிக்கையை வெளியிட்டார்.
	ஆகஸ்டு நன்கொடையும், தனி நபர் சத்யாகிரகம்1940 :
	* ஆங்கில அரசப் பிரதிநிதி லின்லித்கோ இந்தியர்களை இரண்டாம் உலகப்போரில் ஈடுபடுத்தினார். இதனை காங்கிரஸ் எதிர்த்தது. இதனால் காங்கிரசை திருப்தி அடையச் செய்ய சில உறுதி மொழிகளை லின்லித்கோ வழங்கினார்.
	* இதன் மூலம் போர் முடிந்ததும், இந்தியாவிற்கு அரசியல் நிர்ணயசபை அமைக்க ஒரு குழு நியமிக்கப்படும் என்றும் , அரசப் பிரதிநிதியின் நிர்வாகக் குழுவில் இந்தியருக்கு இடம் அளிக்கப்படும் என்றும் உறுதியளிக்கப்பட்டது.
	* இது ஆகஸ்டு நன்கொடை எனப்பட்டது. [ 1940 ஆகஸ்டு 8 ]
	* ஆனால் , காந்தி இதனை ஏற்க மறுத்து , தனிநபர் சத்யாகிரகத்தை தொடங்க முடிவு செய்தார்.
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	தனிநபர் சத்யாகிரகம் 1940 :
	* தனி நபர் சத்யா கிரகம் என்பது வன்முறையற்ற, குறைந்த அளவில் ஒரு அடையாளமாக நடத்தப்பட்ட இயக்கமாகும்.
	* சத்யா கிரகத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காந்தியே தேர்வு செய்தார்.
	* முதலில் தனி நபர் சத்யா கிரகத்தில் ஈடுபட்டவர் ஆசார்யா வினோபா பாவே. இவருக்கு மூன்று மாதம் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அடுத்து ஜவஹர்லால் நேரு தனி நபர் சத்தியாகிரகத்தில் ஈடுபட்டு 4 மாதம் சிறை தண்டனை பெற்றார்.
	* தனி நபர் சத்யாகிரகம் 15 மாதங்கள் நீடித்தது.
	கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 1942 :
	* வைஸ்ராய் லின்லித்கோ பிரபு 1941 ஜூலையில், மேலும் 4 இந்தியர்களை தனது நிர்வாகிக் குழுவில் சேர்த்துக் கொண்டார்.
	* இரண்டாவது உலகப்போரில் ஜப்பான் இங்கிலாந்திற்கு எதிராக ஈடுபட்டது. இங்கிலாந்து போரில் வெற்றி பெற, இந்தியாவின் ஆதரவு தேவைப்பட்டது.
	* எனவே, காங்கிரசின் ஒத்துழைப்பை பெறவும் , இந்திய அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவும் 1942 மார்ச்சு 23 ஆம் நாள் சர் ஸ்டாபோர்டு கிரிப்ஸ் என்பவரை இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைத்தது.
	* கிரிப்ஸ் குழு இரண்டாம் உலகப் போரில் ஆங்கிலேயருக்கு உதவிகரமாய் இந்தியா இருக்க வேண்டுமென அறிவித்தது.
	கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவின் முக்கிய பரிந்துரைகள் :
	* இந்தியாவிற்கு டொமினியன் அந்தஸ்து வழங்கப்படும்.
	* சிறுபான்மையினர் பாதுகாப்பு - சுதேச அரசுகள் மற்றும் பிரிட்டிஸ் இந்திய மாகாணங்களின் பிரதிநிதிகளைக் கொண்ட ஒரு அரசியலமைப்புக் குழு ஏற்படுத்தப்படும்.
	* பிரிட்டிஸ் இந்தியாவிலுள்ள எந்த மாகாணமாவது இந்த அரசியலமைப்பை ஏற்க மறுக்கும் பட்சத்தில் தற்போதைய நிலையில் தொடரவோ அல்லது தங்களுக்கென தனி அரசியலமைப்பை வரைந்து கொள்ளவோ அனுமதிக்கப்படும்.
	* ஆனால் இந்தியாவிற்கு முழு சுதந்திரம் வழங்குவது பற்றி எதுவும் குறிப்பிடவில்லை.
	* கிரிப்சின் யோசனைகளை நாட்டின் பெரும்பாலான அரசியல் கட்சிகள் ஏற்கவில்லை. காந்தி கிரிப்சின் யோசனைகளை " பின் தேதியிட்ட காசோலை " என்று வர்ணித்தார்.
	* சுதேச அரசுகள் விரும்பினால் அரசியலமைப்பு குழுவிற்கு தனது பிரதிநிதிகளை அனுப்பலாம் அல்லது இந்திய ஒன்றியத்திலிருந்து விலகியே இருக்கலாம் என்ற யோசனையை அரசியல் கட்சிகள் ஏற்கவில்லை.
	* பாகிஸ்தான் கோரிக்கை ஏற்கப்படாததால் முஸ்லீம் லீக் இதனை நிராகரித்தது.
	வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் [ 1942 - 1944 ] :
	* கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவின் தோல்வி, இந்தியா மீது ஜப்பான் படையெடுக்கும் என்ற அச்சம் போன்ற காரணங்களால் பிரிட்டிஷாரை நாட்டை விட்டு வெளியேறச் செய்யும் இயக்கத்தை மகாத்மா காந்தி தொடங்கினார்.
	* பிரிட்டிஷார் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறினால் மட்டுமே ஓர் இடைகால அரசாங்கத்தை அமைக்க முடியும். இந்து - முஸ்லீம் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியும் என்று காந்தி கருதினார்.
	* 1942 ஆகஸ்ட் 8 ஆம் நாளில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி பம்பாயில் கூடி புகழ் வாய்ந்த " வெள்ளையனே வெளியேறு " தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது.
	* காந்தி செய் அல்லது செத்து மடி என்று அறை கூவலை விடுத்தார்.
	* 1942 ஆகஸ்ட் 8 மற்றும் 9 ஆம் தேதிகளில் காங்கிரசின் முக்கிய தலைவர்களை பிரிட்டிஷார் கைது செய்தனர்.
	* மகாத்மா காந்தி பூனா சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். ஜவஹர்லால் நேரு , அபுல் கலாம் ஆசாத் போன்ற தலைவர்கள் அகமது நகர் கோட்டையில் சிறை வைக்கப்பட்டனர்.
	* சரியான வழி காட்டுதல் இல்லாமல் , நாடெங்கும் வன்முறைக் கலவரங்கள் வெடித்தன. இத்தருணத்தில் 1. ராம் மனோகர் லோஹியா
	2. அச்சுதன்
	3. எஸ்.எம்.ஜோஷி
	4. ஜெய பிரகாஸ் நாராயண் போன்றோர் இயக்கத்தை தலைமையேற்று நடத்தினர்.
	* இளைஞர்கள் பலர் நாட்டுப்பற்றுடன் கலந்து கொண்டனர். கிராமப்புறங்களுக்கும் இந்த இயக்கம் மெல்ல மெல்ல பரவத் தொடங்கியது.
	* 1943 இல் இந்த இயக்கம் மேலும் வலுவடைந்தது. வங்காளம், சென்னை போன்ற இடங்களில் அரசு கட்டிடங்கள் மீது தாக்குதல்களும் நடத்தப்பட்டன. 1944 இல் காந்தி சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யப் பட்டார்.
	* வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டம் நாட்டின் விடுதலைப் போராட்டத்தின் உச்சகட்டமாகும்.
	* பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியது. 538 முறை துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டது. குறைந்தது 7000 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 60229 பேர் சிறையிலடைக்கப்பட்டனர்.
	* வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் இந்திய விடுதலைக்கு நேரடியாக இட்டுச் சென்றது.
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	சுபாஸ் சந்திர போஸ் - இந்திய தேசிய ராணுவம் - 1942 :
	* நேதாஜி சுபாஸ் சந்திர போஸ் [ நேதாஜி - தலைவர் ] புகழ் பெற்ற தேசத் தலைவர்களில் ஒருவராவார்.
	[1] அயலுறவுக் கொள்கை
	[2] பாதுகாப்பு
	[3] தகவல் தொடர்பு போன்றவற்றை தமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டு எஞ்சிய அதிகாரங்களை மாகாணங்கள் இடமே ஒப்படைக்க வேண்டும்.
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	[*] மேற்கு பஞ்சாப்
	[*] சிந்து
	[*] வட மேற்கு எல்லைப்புற மாகாணம்
	[*] கிழக்கு வங்காளம்
	[*] அசாம் மாநிலத்திலுள்ள சில்ஹட் மாவட்டமும் இடம் பெற்றன. இந்தியாவில் மீதமுள்ள பகுதிகள் இடம் பெற்றன.
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