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அறிமுகம்

❖ம ோகன்தோஸ்கரம்சந்த்கோந்தி 1869இல் கடற்கரரம ோரநகரோனம ோர் ந்தரில்
பிறந்தோர். 

❖1915ஆம் ஆண்டு அவர் ததன்னோப்பிரிக்கோவில்இருந்துஇந்தி ோ திரும்பினோர்
❖மகோ ோலகிருஷ்ணமகோகமலவின்தச ல் ோடுகள்  ற்றும் தகோள்ரககளோல்
ஈர்க்கப் ட்டு அவரரத்தனது அரசி ல் குருவோகஅரட ோளம் கண்டோர்.
❖ததன்னோப்பிரிக்கோவில்இருந்தம ோது இனவோதஅடிப் ரடயில்
தச ல் ட்டஅந்நோட்டுஅரசுக்கு எதிரோக சத் ம் (உண்ர ), அஹிம்ரச 
(வன்முரற ற்றதன்ர ) ஆகி வற்றின் அடிப் ரடயிலோன சத்தி ோகிரகப்
ம ோரோட்டத்ரதப் டிப் டி ோகஉருவோக்கினோர்
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கோந்தி டிகளின்சத்தி ோகிரகமசோதரனகள்
❖அ) சம் ரோன்இ க்கம் (1917)

➢ பீகோரின்சம் ரோன் ோவட்டத்தில்இருந்த கருநீலச்சோ (இண்டிமகோ) விவசோயிகள் ஐமரோப்பி வர்த்தகர்களோல்த ரிதும் 
ஏ ோற்றப் ட்டனர். 

➢அவர்களிடம் இருந்த 3/20  ங்கு நிலத்தில் விவசோயிகள் கருநீலச்சோ த்தக்கட்டோ ம் விரளவிக்கமவண்டு 
➢ஐமரோப்பி வர்த்தகர்கள் டிப் டி ோகசம் ரோரனவிட்மடதவளிம றிவிட்டனர்.

❖ஆ) ஆரலத்ததோழிலோளர்களின் மவரலநிறுத்தம்  ற்றும் அக தோ ோத்தில்
கோந்தி டிகளின்உண்ணோவிரதம் (1918)
➢துணிஆரலப் ணி ோளர்களுக்கும், ஆரல முதலோளிகளுக்கும்இரடம  பிரச்சரன நிலவி து. கோந்தி டிகள்
இருதரப்ர யும்சந்தித்துப்ம சினோர். 

➢மிகக் குரறவோன ஊதி ம் த ற்ற  ணி ோளர்களின்மகோரிக்ரககரளஏற்க முதலோளிகள் றுத்தரத
➢அடுத்து 35 சதவீதம் ஊதி உ ர்வு மவண்டும் என்று மகோரி மவரலநிறுத்தத்தில்ஈடு டு ோறுகோந்தி டிகள்அவர்களுக்கு 
அறிவுரர வழங்கினோர்

❖இ) மகதோம ோரோட்டம் (1918)
➢  ோவட்ட விவசோயிகள்  ருவ ரழ த ோய்த்ததன்கோரண ோகச்சிர த்ரதச்சந்தித்தனர். 
➢ 1918இல் நில வருவோய் வசூரலரத்துதசய்யு ோறுகோலனி ஆட்சி நிர்வோகத்திடம்அவர்கள் மகோரினோர்
➢எந்தவிவசோயி ோல் ணம்தசலுத்தமுடியும ோஅவரகளிடம்இருந்து ட்டும வருவோர வசூல்தசய் மவண்டும்என்று
அறிவுறுத்தினோர்
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 ோகோணங்களில்இரட்ரட ோட்சி

ஒதுக்கீடு
தசய் ப் ட்ட
துரற ஆளுநர்

சட்டம்

நிதிஒழுங்கு

❖இரட்ரட ஆட்சியின் கீழ்  ோகோண அரசுகளுக்கு
நிரவோகத்தில் ங்குவழங்கப் ட்டது.
❖சட்டம் . ஒழுங்கு , நிதி ஆகி முக்கி துரறகள்
ஆங்கிமல ருக்கு ஒதுக்கீடு தசய் ப் ட்டு ஆளுநரின்
மநரடிகட்டுப் ோட்டின் கீழ்தகோண்டுவரப் ட்டது.
❖சுகோதோரம் , கல்வி, உள்ளோட்சி ம ோன்ற இதர துரறகள்
இந்தி பிரதநிதிகளுக்கு ோற்றப் ட்டது.
❖ ோற்றப் ட்ட துரறக்கு த றுப்ம ற்ற அர ச்சர்கள்
சட்டப்ம ரரவக்குகடர  ட்டவர்களோவர்
❖ஒதுக்கீடு தசய் ப்டடத் துரறகளுக்குப்
த ோறுப்ம ோற்றவர்கள் சட்டப்ம ரரவக்கு
கடர  ட்டவர்கள்இல்ரல.

 ோற்றப் ட்ட
துரற

இந்தி பிரதநிதி

கல்வி

உள்ளோட்சிசுகோதோரம்
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பிரோ ணரல்லோதோர்இ க்கம்
❖வங்கோளத்திலும் இந்தி ோவின் கிழக்குப்  குதிகளிலும்
ததோடங்கப் ட்டநோ சூத்ரோஇ க்கம்,

❖இந்தி ோவின் வடம ற்கு  குதியில் ததோடங்கப் ட்ட ஆதிதர் ோ
இ க்கம்,

❖ம ற்குஇந்தி ோவில்சத் மசோதக்இ க்கம்
❖ததன்னிந்தி ோவின்திரோவிடஇ க்கங்கள்
❖20நூற்றோண்டின்தங்கள்குரல்கரளஎழுப்பின
❖1872 ஆம்ஆண்டு ம ோதி ரோவ் பூமலவின் புத்தகம் குலோம்கிரி என்ற
தரலப்பில்முதலில்தவளிவந்தது.

❖அவரது அர ப்பு, சத் மசோதக் ச ோஜ், பிரோ ணி த்தின்
தகோடுங்மகோல்  ற்றும் சுரண்டலிலிருந்து ஒடுக்கப் ட்ட
சோதியினரர விடுவிப் தற்கோன அவசி த்ரத அடிக்மகோடிட்டுக்
கோட்டி து. .
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கோலனி அரசுக்கு எதிரோகப்பூர்வோங்கமதசி வோதத்தரலவர்கள் எந்த 
 ோதிரி ோன உத்திர ப்  ன் டுத்தினோர்கமளோஅமத  ோதிரி ோன 
உத்திர ப்பிரோ ணர் அல்லோத இ க்கத்தரலவர்களும்பின் ற்றத்

ததோடங்கினர்
❖இந்தி ோவின் கீழ்த்தட்டு  க்கள் விழிப்புணர்வு த ற்ற மதசி வோதிகளோல்
கூறி தோரோள   னநோ க கருத்துகரள அறிந்துதகோள்ள
முடி வில்ரல.

❖அடிப் ரட  ோற்றம் விரழமவோர் தீவிரத்தன்ர யுடன் இந்த
இ க்கங்கரளஎதிர்த்தனர்.

❖பிரிட்டிஷோர், மதசவிமரோத சக்திகள் ம ோன்றவற்றுக்குக் ரகத்தடிகள்
என்றுஇந்த இ க்கங்கரளச்சிலர்குறிப்பிட்டனர்.

❖ கோலனிஅரசுக்குஎதிரோகப்பூர்வோங்கமதசி வோதத்தரலவர்கள்எந்த ோதிரி ோனஉத்திர ப்
  ன் டுத்தினோர்கமளோ அமத  ோதிரி ோன உத்திர ப் பிரோ ணர் அல்லோத இ க்கத்
தரலவர்களும்பின் ற்றத்ததோடங்கினர்
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ஒத்துரழ ோர  இ க்கம்
❖ அ) தரௌலட்சட்டம்

❖ ஆ)  ோலி ன்வோலோ ோக்  டுதகோரல

❖ இ) ஒத்துரழ ோர  இ க்கத்தின் ததோடக்கம்

❖ ஈ) கோந்தி டிகளின்தரலர ஏற் டுத்தி த்தோக்கம்

❖ உ) தசௌரிதசௌரோ சம் வம்  ற்றும் ஒத்துரழ ோர  இ க்கத்ரதத்
திரும் ப்த றுதல்
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தரௌலட்சட்டம்
❖1919இல் இந்தி கவுன்சில்கள் சட்டம்  ற்றும் தரௌலட் சட்டம்
ஆகி னஒமர ஆண்டில்இ ற்றப் ட்டன.

❖மதச க்த புரட்சி ோளர்களுக்கு எதிரோன அடக்குமுரற
நடவடிக்ரககள்ததோடர்ந்தன.

❖  லர் தூக்கில் ததோங்கவிடப் ட்டனர் அல்லது நீண்ட கோலத்துக்குச்
சிரறயில்அரடக்கப் ட்டனர்.

❖1919இல் ோர்ச் ோதம் தரௌலட்சட்டம் இ ற்றப் ட்டது.

❖ த்தி சட்டப்ம ரரவயின் ஒவ்தவோரு உறுப்பினரும் இந்த
 மசோதோரவஎதிர்த்தனர்

❖ சட்டப்ம ரரவயில்தரௌலட்சட்டத்ரதஅரசுநிரறமவற்றி து.

❖ எந்த வித நீதி ன்ற விசோரரணயுமின்றி எவரரயும் சிரறயில்
அரடக்கஅரசுக்குஇந்தச்சட்டம்அதிகோர ளித்த்து
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 ோலி ன்வோலோ ோக் டுதகோரல
❖ 1919 ஏப்ரல் 13 இல், அமிர்தசரஸ் நகரில்  ோலி ன்வோலோ ோக்  குதியில்
சத்தி  ோல், சோய்புதீன் கிச்லு ஆகிம ோரரக் ரகது தசய்ததற்கு
எதிர்ப்புத் ததரிவித்து அர தி ோன வரகயில் ஆர்ப் ோட்டம்
நரடத ற்றது.

❖இரண்டோயிரத்துக்கும் அதிக ோன  க்கள் ம ோரோட்டக் களத்தில்
கூடியிருந்தனர்.

❖  ஞ்சோபின் துரணநிரல ஆளுநரோக ‘ர க்மகல் ஓ ரட ரும்,“
ரோணுவக் க ோண்டரோக “த னரல் தரஜினோல்டு ரட ரும்“  தவி
வகித்தனர்.

❖ஒரு குறுகி வோயில் சிக்கிக் தகோண்ட  க்கரள எந்திரத்
துப் ோக்கிகளில் குண்டுகள் தீரும்வரர சுடு ோறு த னரல் ரட ர்
உத்தரவிட்டோர்.

❖அரசுதகவல்களின் டி 379ம ர்தகோல்லப் ட்டனர்
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ஒத்துரழ ோர  இ க்கத்தின் ததோடக்கம்
கிலோ த்  ோநோட்டில், கோந்தி டிகளின் வற்புறுத்தலின் ம ரில் 1920
ஆகஸ்டு 31 முதல் ஒத்துரழ ோர இ க்கத்ரதத் ததோடங்க முடிவ
தசய் ப் ட்டது
அரசு கல்வி நிறுவனங்கள்  ற்றும் அரசு நீதி ன்றங்கரளப்
புறக்கணிக்கும் திட்டத்ரத அலகோ ோத்தில் கூடி அரனத்துக் கட்சிக்
கூட்டம்முடிவுதசய்தது.
1920ஆம் ஆண்டு தசப்டம் ர்  ோதம் கல்கத்தோவில் நடந்த கோங்கிரஸ்
சிறப்பு அ ர்வில் கோலனி ஆதிக்க அரசுடன் ஒத்துரழ ோர ர க்
கரடபிடிப் து என்ற கோந்தி டிகளின் ம ோசரனகரள
ஏற்றுக்தகோள்ளும்தீர் ோனம்நிரறமவற்றப் ட்டது.
 ள்ளிகள், கல்லூரிகள், நீதி ன்றங்கள், அரசு அலுவலகங்கள்,
சட்டப்ம ரரவகள்,அந்நி ப்த ோருட்கரளப்புறக்கணித்தல்,
அரசு வழங்கி  ட்டங்கரளயும் விருதுகரளயும் திரும் 
ஒப் ரடப் து ஆகி ன ஒத்துரழ ோர இ க்கத்தில் மசர்க்கப் 
ட்டன.
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கோந்தி டிகளின்தரலர ஏற் டுத்தி த்தோக்கம்
❖ ல முன்னணி வழக்கறிஞர்கள் தங்கள் ததோழிரலக்
ரகவிட்டனர்

❖. ஆயிரக்கணக்கோன  ள்ளி  ற்றும் கல்லூரி  ோணவர்கள் அரசு
நிறுவனங்கரளவிட்டுதவளிம றினர்.

❖மதசத்துமரோக குற்றம் சோட்டப் ட்ட அலி சமகோதரர்கள் ரகது
தசய் ப் ட்டுசிரறயிலரடக்கப் ட்டன

❖இந்தி ர்கள் ஒத்துரழ ோர இ க்கத்ரத வன்முரற ற்ற
வரகயில் பின் ற்றினோல் ஓரோண்டுக்குள் சு ரோஜ் த்ரதப்
த ற்றுத்தருவதோககோந்தி டிகள்உறுதிகூறினோர்.

❖அரசு ஏழு நோட்களுக்குள்  த்திரிக்ரகச் சுதந்திரத்ரத மீட்டு
சிரறக்ரகதிகரளவிடுதரலதசய் ோவிட்டோல்

❖ ர்மதோலியில் வரிதகோடோ பிரச்சோரங்கள் உட் ட சட்ட றுப்பு
இ க்கத்ரத ததோடங்கப்ம ோவதோக கோந்தி டிகள் பிப்ரவரி
1922இல்அறிவித்தோர்
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மவல்ஸ்இளவரசர்இந்தி ோவருரக
❖1921இல் மவல்ஸ்இளவரசர்இந்தி ோவில்சுற்றுப்  ணமும்
ம ற்தகோண்டோர்

❖இவரின்சுற்றுப்  ணமும்புறக்கணிக்கப் ட்டது. 

❖இந்தி   க்களின் விசுவோசஉணர்ரவ மவல்ஸ்இளவரசரின்
  ணம் தூண்டும் என்று எதிர் ோர்த்த கோலனி ஆதிக்கஅரசின் 
கணக்கு தவறோகப்ம ோனது.

❖நோடு முழுவதும் ததோழிலோளர்களும்விவசோயிகளும்
மவரலநிறுத்தத்தில்ஈடு ட்டனர்

❖ஒத்துரழ ோர இ க்கம்வலுப்த றகோரண ோகஅர ந்த்து. 

www.Padasalai.Net



தசௌரிதசௌரோ சம் வம்  ற்றும் ஒத்துரழ ோர  
இ க்கத்ரதத்திரும் ப்த றுதல்

❖உத்தரப்பிரமதசத்தில் மகோரக்பூர்  ோவட்டத்தில் தசௌரி தசௌரோ என்ற
கிரோ த்தில்  துக் கரடகள்  ற்றும் உள்ளூர் சந்ரதயில் அதிக
விரலக்குப் த ோருட்கள் விற்கப் டுவரதக் கண்டித்து ஒரு
தன்னோர்வக்குழுஆர்ப் ோட்டங்கரளநடத்தி து

❖. 1922 பிப்ரவரி 5இல் 3,000 ந ர்களுடன் நடந்த ஒரு கோங்கிரஸ் கட்சிப்
ம ரணிமீதும ோலீசோர்துப் ோக்கிச்சூடுநடத்தினர்

❖துப் ோக்கி சூட்டோல் ஆத்திர ரடந்த ஆர்ப் ோட்டக் குழுவினர் கோவல்
நிரல த்ரதக்குறிரவத்துதோக்குதல்நடத்தினர்

❖ஆர்ப் ோட்டக்குழுவினர் கோவல்நிரல த்ரத எரித்ததில் 22 ம ோலீசோர்
உயிரிழந்தனர்.

❖இந்த நிகழ்ரவஅடுத்து கோந்தி டிகள் ஒத்துரழ ோர இ க்கத்ரதத்
திரும் ப்த றுவதோகஅறிவித்தோர்
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சு ரோஜ் கட்சி  ற்றும் அதன் தச ல் ோடுகள்
 ோற்றத்ரதவிரும்புவர்கள் –  ோற்றத்ரதவிரும் ோதவர்கள்

❖தீவிரஅரசி லுக்குத்திரும்புவது.

❖மதர்தல்அரசி லில்ஈடு டுவது..

❖சீர்திருத்தம் த ற சட்டப் ம ரரவர க் ரகப் ற்றி
அதன் தச ல் ோடுகரள முடக்கும் ஆற்றரலத்
மதசி வோதிகள்தவளிப் டுத்தினர்.

❖சு ரோஜ் ம் மவண்டுமவோர்  ற்றும்  ோற்றம்
மவண்டுமவோர்என்று அரழக்கப் ட்டனர்.

❖தமிழ்நோட்டில் சத்தி மூர்த்தி இந்தக் குழுவில்
இரணந்தோர்.

❖சட்டப்ம ரரவநுரழரவஎதிர்த்த ற்தறோருகுழு 
கோந்தி டிகளின்வழிர ப்பின் ற்றி  க்கரளஒன்று
திரட்டும் ணிகளில்ஆர்வம்கோட்டி து. 

❖இந்தக்குழுவுக்குஇரோ ோஜி,வல்ல ோய் ட்மடல், 
இரோம ந்திரபிரசோத்ஆகிம ோர்தரலர ஏற்றனர். 

❖எந்த ோற்றமும்மதரவயில்ரலஎன்று இந்தஅணி 
வலியுறுத்தி து. 

❖இவர்கள்  ோற்றம்விரும் ோமதோர்என்று 
அரழக்கப் ட்டனர்
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இடதுசோரி இ க்கம்
❖ கத்சிங், சந்திரமசகர் ஆசோத், ரோ குரு, சுகமதவ்ஆகிம ோர் 
முக்கி ப்  ணி ோற்றினர். 

❖நவ வோன் ோரத்சர , இந்துஸ்தோன்குடி ரசு அர ப்புஆகி ன 
ததோடங்கப் ட்டன

❖சோண்டர்ரைலோகூரில்நடத்தப் ட்ட தடி டிக்குத்தரலர  
தோங்கி வர்என் து குறிப்பிடத்தக்கது

❖ கத்சிங், சந்திரமசகர் ஆசோத், ரோ குருஆகிம ோர் லோலோலஜ் த்
ரோய்தகோல்லப் ட்டது  ற்றும் கோவல்துரற அரோ கத்ரதஎதிர்த்து, 
பிரிட்டிஷ்கோவல்துரற அதிகோரி சோண்டர்ரைதகோன்றனர். 

❖ த்தி  சட்டப்ம ரரவ அரங்குக்குள் 1929 ஏப்ரல் 8இல் கத்
சிங்கும்,  டுமகஷ்வர்தத்தும் தவடிகுண்டுஒன்ரற எறிந்தனர். 

❖1929இல் மீரட்சதித்திட்ட வழக்கு  தி ப் ட்டுமூன்று ட ன் 
கம்யூனிசதரலவர்கள் நீண்ட கோல சிரறத் தண்டரனகரளப்
த ற்றனர்
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ரச ன்குழ
❖அரசி ல்சோசன சீர்திருத்தங்களின் முதல் தவரணர 
பிரிட்டிஷோர்  ரிசீலித்து அறிவிக்க மவண்டியிருந்தது.
இதன்ஆ த்தத்தில் சட்டஉருவோக்கக்குழுவோனரச ன்
குழுநிறுவப் ட்டது.

❖அதன் தரலவரோன ரச னின் த  ரில் இந்தக் குழு
அர ந்தது.

❖தவள்ரள ர்கள்  ட்டும இந்தக் குழுவில்
உறுப்பினர்களோகஇருந்தனர்.

❖அதுஇந்தி ர்களுக்குஅவ ோன ோகக்கருதப் ட்டது.
❖1927இல்  தரோஸில் நடந்த கோங்கிரஸ் வருடோந்திர
 ோநோட்டில் இந்தக் குழுரவ புறக்கணிக்க முடிவு
தசய் ப் ட்டத

❖ரச ன் குழுவுக்கு எதிரோன மிகப்த ரி 
ஆர்ப் ோட்டம்தோன்முக்கி திருப்  ோகஅர ந்தது.

❖ரச ன் குழு எங்குச் தசன்றோலும் எப்ம ோது தசன்றோலும்
ஆர்ப் ோட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன
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மநரு அறிக்ரக
❖1928இல் கோங்கிரஸ்  ோநோட்டுக்குத்தரலர  
வகித்தம ோதிலோல்மநருரவத்ததோடர்ந்து

❖  வஹர்லோல்மநரு 1929இல் நடந்த கோங்கிரஸ் 
 ோநோட்டுக்குத்தரலர  வகித்தோர்
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லோகூர் கோங்கிரஸ்
❖இந்தி விடுதரல  ற்றும் கோங்கிரஸ் வரலோற்றில் கோங்கிரஸ்

கட்சியின்லோகூர் ோநோடுசிறப்புவோய்ந்ததோகும்.

❖முழுர  ோன சுதந்திரம் அரடவது என் ரதக் குறிக்மகோளோகக்

கோங்கிரஸ்கட்சிஇம் ோநோட்டில்அறிவித்தது.

❖1929டிசம் ர்31இல்லோகூரில்மூவர்ணக்தகோடிஏற்றப் ட்டது.

❖ஒவ்தவோருஆண்டும் னவரி 26ஆம்நோரளவிடுதரல நோளோகக்

தகோண்டோடவும்முடிவுதசய் ப் ட்டது.
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j©oah¤Âiu 1930 

➢ கோலனி ஆதிக்கஅரசு உப்பு மீது வரி விதித்தமதோடுஅதன் 
மீது ஆளுர  தசலுத்திவந்தது. 

➢ கோந்தி டிகளின்ச ர் திஆசிர த்தில்இருந்துகு ரோத்
கடற்கரரம ோரம்உள்ளதண்டிவரர 375 கிமலோமீட்டர்
ததோரலவுக்குத்தண்டி  ோத்திரர நரடத ற இருந்தத

➢ 1930 kh®¢ 12 « ehŸ fhªÂ òfœ bg‰w j©oah¤Âiu bjhl§»dh®. 

➢ கோந்தி டிகள் ோத்திரர ோகநடந்து தண்டிர 25 
ஆவதுநோளில் அதோவது 1930 ஏப்ரல் 6இல் தசன்று 
அரடந்த
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மவதோரண் ம் உப்புச்சத்தி ோகிரகம்
❖தமிழ்நோட்டில்இரோ ோஜிதரலர யில் உப்புசத்தி ோகிரக
 ோத்திரர மவதோரண் ம் மநோக்கி நடந்தது. 

❖திருச்சிரோப் ள்ளியில்ததோடங்கி 150 ர ல்கள்
ததோரலவில் தஞ்சோவூர்  ோவட்டத்தின்கரரம ோர
கிரோ  ோனமவதோரண் ம் வரர இந்த நரட  ணம்
ம ற்தகோள்ளப் ட்டது. 

❖1930 ஏப்ரல் 13இல் ஆரம்பித்த இந்த நரட  ணம்ஏப்ரல் 
28இல் முடிவரடந்தது.

❖மவதோரண் ம் இ க்கம் ததன்னிந்தி  க்கரள கோலனி 
ஆதிக்கஆட்சிக்கு எதிரோக ம ோரோட்டத்தில் ங்மகற்கத்
தூண்டி து
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வட்ட ம ரச  ோநோடுகள்
❖ரச ன்குழு தனது அறிக்ரகர அரசிடம்
ச ர்ப்பித்தது. கோங்கிரஸ், இந்து  கோ சர , முஸ்லிம்
லீக் ஆகி ன அதரனப்புறக்கணித்தன

❖லண்டனில்ஒரு வட்டம ரச ோநோட்ரடக்
கூட்டவிருப் தோகஅரசு அறிவித்தது.

❖சுதந்திரம் த ற்மறஆக மவண்டும் என்ற
கருத்திலஇந்தவட்ட ம ரச  ோநோட்ரட 
புறக்கணிக்கப்ம ோவதோகக்கோங்கிரஸ் அறிவித்தது.
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❖1931 ோர்ச்5இல்கோந்தி-இர்வின்ஒப் ந்தம்ரகத ழுத்தோனது.

❖சகோந்தி டிகளும்இர்வின்பிரபுவும்ஒப் ந்தத்தின்அம்சங்கள்குறித்துப்
ம ச்சுவோர்த்ரதநடத்தினர்

❖சத்தி ோகிரகபிரச்சோரத்ரதக்ரகவிடகோந்தி டிகள்உறுதிஏற்றோர்.

❖. சட்ட  றுப்பு இ க்கத்தின் ம ோது சிரறயில் அரடக்கப் ட்ட
 த்தோயிரக்கணக்கோன இந்தி ர்கரள விடுதரல தசய் இர்வின்
ஒப்புக்தகோண்டோர்.

❖கோந்தி-இர்வின் ஒப் ந்தத்ரதக் கரோச்சியில் நடந்த கோங்கிரஸ்  ோநோடு
ஏற்றுக்தகோண்டது.
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வட்டம ரச ோநோடுகளின்முடிவிற்குபிறகு கோங்கிரஸ்
ஏன் தரடதசய் ப் ட்டது

❖லண்டனில்நரடத ற்றமூன்றுவட்டம ரச ோநோடுகளும்
மதோல்வியில்முடிந்த்தன.

❖இதனோல்சட்ட றுப்புஇ க்கத்ரத மீண்டும் ரகயில்எடுப் து
என்று கோங்கிரஸ் தீர் ோனித்தது

❖. த ோருளோதோர வீழ்ச்சி கோரண ோக நோட்டு  க்களின்த ோருளோதோர
நிரலர  ம ோச ரடந்தது.

❖ததோழிலோளர்கள்  ற்றும் விவசோயிகளின் ம ோரோட்டங்கரள
இடதுசோரிகள்முன்னின்று நடத்தினோர்கள்.

❖இந்த இ க்கத்ரத முடக்க நிரனத்த அரசு முக்கி த் 
தரலவர்களும்ரகது தசய் ப் ட்டனர்
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டோக்டர் பி. ஆர். அம்ம த்கரின்தரலர   ற்றும் 
தனித்ததோகுதிகளின்உருவோக்கம்

❖1920களில் ஒடுக்கப் ட்டவர்களின்ம ோரோட்டங்களின்
ர  ப்புள்ளி ோக டோக்டர் அம்ம த்கர்விளங்கினோர்.

❖அம்ம த்கரின்கல்வியும்அவர் த ற்ற  ட்டங்கள்
❖எல்பின்ஸ்டன்கல்லூரியில்மசர்ந்த அம்ம த்கர்கல்வி 
உதவித்ததோரக த ற்று 1912இல்  ட்டதோரி ஆனோர்

❖ மரோடோ அரசரின்கல்வி உதவித்ததோரக த ற்ற அவர் அத ரிக்கோ 
தசன்று  ட்டம ற் டிப்புப் ட்டத்ரதயு 

❖தகோலம்பி ோ  ல்கரலக்கழகத்தில்முரனவர்  ட்டத்ரதயும்த ற்

❖சட்டம்  ற்றும் த ோருளோதோர  டிப்புக்களுக்கோகஅவர்லண்டன் 
தசன்றோர்.
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அம்ம த்கரின்தீவிரச்தச ல் ோடு
gïZ»ç¤ ï£fçå rig

➢Ï¢ rig m«ng¤f® Mš bjhl§f¥g£lJ

➢ÏJ “ jå¤J él¥g£lt®fë‹ eyD¡fhd mik¥ò ” 

MF«.

➢Ô©lhik bfhLik¡F cŸsh¡f¥g£l k¡fë‹ Âw‹ 

FiwghLfis fistj‰F ghLg£lJ.

➢ “_¡ eha¡ ” g¤Âçif _y« jdJ fU¤J¡fis

btë¥gL¤ÂaJ.
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kA¤ r¤Âah»uf«

❖தீண்டோர  தகோடுர க்கு உள்ளோக்கப் ட்ட க்களின் 

மீது விதிக்கப் ட்ட திறன்குரற ோடுகரளக்

கரளவதற்கோகஅ ரோது ோடு ட்டோர். 

❖ஊருணிகள் ற்றும் கிணறுகளில்தீண்டோர  

தகோடுர க்கு உள்ளோக் க்களுக்கு தரமவண்டி 

அடிப் ரட உரிர கரளமீட்டுத்தர ஹத்

சத்தி ோகிரகம்என்ற அர ப்ர த்ததோடங்கினோ
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ரோம்மச க்மடோனோல்டின்
வகுப்புவோதஅறிக்ரக

❖கோந்தி டிகள்  ற்றும் அம்ம த்கர் தசல்வதற்கு முன் அவர்கள் இரடம 
தனித்ததோகுதிகள்  ற்றி கருத்தில் நடந்த ம ச்சுகள் மதோல்வி
அரடந்தன.

❖வட்டம ரச  ோநோட்டின்ம ோது இருதரலவர்கள் இரடம இமத
கருத்துக்குறித்துவிவோதம்நடந்தது.

❖ பிரிட்டிஷ் பிரத ர் ரோம்மச த க்தடோனோல்டு இதில் தரலயிட்டு
முடிதவடுக்கமவண்டும் என்று இந்த கருத்தில் முடிவு எட்டப் டோ ல்
இருந்தது

❖ . ஆகஸ்ட் 1932இல் வகுப்புவோரித் ததோகுதி ஒதுக்கீடுகள் குறித்து
பிரிட்டிஷ்அரசுஅறிவித்தது.

❖இடஒதுக்கீட்டுடன் கூடி தனித்ததோகுதிகள்  ற்றி அம்ம த்கரின்
மகோரிக்ரககள் ஏற்கப் ட்டன
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பூனோஒப் ந்தத்தின்முக்கி த்துவம்
❖ ராம்தச வமக்வ ானால்டு 1932இல் வகுப்புவாாித் தனித் வதாகுதிகள்

வழங்கப்பட் லத எதிர்த்து எரவா ா சிலறயில் சாகும்வலர

உண்ைாவிரதம் இருக்க முயன்றார். 

❖ அம்தபத்கர் மற்றும் காந்தியடிகளுக்கு இல தய ஏற்பட் புதிய

ஒப்பந்தம் பூனாஒப்பந்தம் என்றுஅலழக்கப்பட் து.

❖காந்தியடிகளு ன் சிலறச்சாலையில் ந ந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு

வகுப்புவாாித் வதாகுதி ஒதுக்கீடு திருத்தப்பட் து.

❖தீண் ாலம வகாடுலமக்கு உள்ைாக்கப்பட் மக்களுக்கு தனித்

வதாகுதிகலைப் பறித்துக் வகாண் து.

❖எனினும் வதாகுதி ஒதுக்கீடு குறித்து உத்தரவாதம்அைிக்கப்பட் து.

❖ இ ஒதுக்கீடு வபற்ற வதாகுதிகள் என்ற சட் அம்சம் அரசியல்

சாசனத்தில் தசர்க்கப்பட்டு திருத்தங்கள் ஏற்படுத்தப்பட் ன.

❖ சுதந்திர இந்தியாவின் அரசியல் சாசனத்தில் இ ம் வபற்றது.
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க.சுந்தரமூர்த்தி ,                                                                
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி

வடஇலுப்லப , திருவண்ணாேலை

ோவட்டம் -632511.
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