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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.
www.tnpscexam.info

* 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.
www.tnpscexam.info
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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.
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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
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7. 1857 ஆ் ஆ்ு ுர்சி
* இ்கலக் ததசியவோத் மல்வத்ு கோரணமோக அலம்து.
www.tnpscexam.info

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.
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* இ்தலகய ெ்தவு கோரண்களோ் இ்தியோவி் ததசிய இய்க்
ததோ்றியு.
www.tnpscexam.info

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.
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* 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,
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ி.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.
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* ெி. ு்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.
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* 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.
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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.
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* 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 ]
www.tnpscexam.info
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* 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.
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* 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.
www.tnpscexam.info
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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.
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* 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.
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* ு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
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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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