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12ம் வகுப்பு
வரலாறு
அலகு – 5
ஏகாதிபத்தியத்திற்கு
எதிரான பபாராட்டங்களில்
புரட்சிகர பேசியவாேத்தின் காலம்

அறிமுகம்
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❖இந்தியப் பபாதுவுடடடைக் (கம்யூனிஸ்ட்) கட்சியானது எம்.என். ராய், அபானி முகர்ஜி, எம்.பி.டி. ஆச்சார்யா, முகைது
அலி, முகைது ஷாஃபிக் ஆகிபயாரால் உஸ்பபகிஸ்ோனில் உள்ள ோஷ்கண்டில் உருவாக்கப்பட்டது.
❖ பின்னர் பசாவியத் யூனியனிலும் 1920ஆம் ஆண்டு அக்படாபர் ைாேத்தில் உருவாக்கப்பட்டது.

❖ அது இந்தியாவில் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான பபாராட்டங்களில் ஒரு புதிய புரட்சிகர பேசியவாே சகாப்ேம்
போன்ற வழிவகுத்ேது.
❖1922-1927ஆம் ஆண்டுகளுக்க கம்யூனிஸ்ட்கள் மீது போடர்ச்சியாக ஐந்து சதி வழக்குகள் போடுக்கப்பட்டன.

❖அவற்றுள் முேலாவது பபஷாவர் சதி வழக்கு ஆகும்.
❖இேடனத் போடர்ந்து கான்பூர் (பபால்ஷ்விக்) சதி வழக்கு 1924ஆம் ஆண்டிலும்
❖ மிகவும் பிரசித்தி பபற்ற மீரட் சதி வழக்கு 1929ஆம் ஆண்டிலும் போடுக்கப்பட்டன.
❖ இேற்கிடடயில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய ைண்ணில் 1925இல் பம்பாயில் முடறப்படி போடங்கப்பட்டது.

கான்பூர் சதி வழக்கு, 1924
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❖பபால்ஷ்விசம் என்று அடழக்கப்பட்ட அரசியல் புரட்சிகர
பேசியவாேத்டே
நசுக்கும்
பபாருட்டு
பிரிட்டிஷ்
ஆட்சியாளர்களால் ஒடுக்கு முடறகள் பைற்பகாள்ளப்பட்டன
❖.
1924ஆம்
ஆண்டின்
கான்பூர்
வழக்கில்
குற்றம்
சாட்டப்பட்டவர்கள் கம்யூனிஸ்ட்களும் போழிற்சங்கவாதிகளும்
ஆவர்
❖குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ஆறுைாே கால அளவில் டகது
பசய்யப்பட்டனர்.
❖ இந்திய ேண்டடனச் சட்டம் 121 ஏ பிரிவின் கீழ் எட்டு பபர் மீது
குற்றம் சாட்டப்பட்ட்டது.
❖ "வன்முடறயான

புரட்சி
ஒன்றின்
மூலம்
ஏகபபாக
பிரிட்டனிடமிருந்து இந்தியாடவ முற்றிலும் பிரித்து பிரிட்டானிய
இந்தியாவின் பபரரசரின் இடறயாண்டைக்குக் குந்ேகம்
விடளவிப்போகக்" குற்றம் சாட்டப்பட்டுப் பல்பவறு சிடறகளுக்கு
அனுப்பப்பட்டனர்.
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கான்பூர் சதிவழக்கு, 1924
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❖கான்பூர் சதிவழக்கில் முசாபர் அகைது, சவுகத் உஸ்ைானி, நளினி குப்ோ,
எஸ். ஏ. டாங்பக ஆகிபயார் நான்கு ஆண்டுகள் கடுங்காவல் ேண்டடன
அனுபவிப்பேற்காகச் சிடறக்கு அனுப்பப்பட்டனர்
❖குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு ஆேரவாக வழக்கறிஞர்கடள
அைர்த்ேவும் நிதி திரட்டவும் ‘கம்யூனிஸ்ட்களின் பாதுகாப்புக் குழு’

ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது.
❖1925இல் இந்தியாபவங்கிலும் இருந்து வந்திருந்ே பல்பவறு
கம்யூனிஸ்ட்களின் குழுக்களின் ைாநாடு ஒன்று நடந்பேறியது.
❖இந்ே ைாநாட்டில் ேமிழ்நாட்டிலிருந்து சிங்காரபவலர் பசன்று
கலந்துபகாண்டார்.
❖அங்கிருந்து பம்பாடயத் ேடலடையிடைாகக் பகாண்டு இந்திய

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முடறப்படி நிறுவப்பட்டது.

போழிற் சங்கங்களின் வளர்ச்சிக்காகச்
சிங்காரபவலர் ஆற்றிய பங்களிப்பு
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❖எம். சிங்காரபவலர் (18 பிப்ரவரி 1860 – 11 பிப்ரவரி 1946)
ைேராசில் பிறந்ோர்.

❖ஆரம்பத்தில் இந்திய பேசிய காங்கிரசில் இடைந்து
பசயல்பட்டவர்.
❖புரட்சிகர
பேசியவாேப்
பாடேடயத்
பின்பற்றி.
திரு.வி.
கல்யாை சுந்ேரத்துடன் இடைந்து
பேன்னிந்தியாவில்
பல
போழிற்சங்கங்கடள
போற்றுவித்ோர்

❖. 1923ஆம் ஆண்டு பை ைாேம் முேல் நாள் முேன்
முடறயாக நாட்டில் பை தினத்டேக் பகாண்டாடினார்.

❖ 1928ஆம்
ஆண்டு
பேன்னிந்திய
ரயில்பவ
பவடலநிறுத்ேத்டே
ஏற்பாடு
பசய்ேதில்
இவர்
முக்கியப்பங்கு வகித்ோர்.

மீரட் சதி வழக்கு, 1929
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❖ 1929ஆம்

ஆண்டின் மீரட் சதி வழக்குோன் ஆங்கிபலய அரசினரால்
போடுக்கப்பட்ட அடனத்துக் கம்யூனிஸ்ட் சதி வழக்குகளிலும் பபரிதும்
புகழ்பபற்றோகும்.

❖ உடழப்பாளர்கடள ஒருங்கிடைப்பதில்
பாத்திரத்டே வகித்ேனர்.
❖ 1927
பிப்ரவரியில்
பவடலநிறுத்ேம்,

நடடபபற்ற

கம்யூனிஸ்டுகள்

காரக்பூர்

ரயில்பவ

முக்கியப்
பணிைடன

❖ 1928 ஜனவரியில் நடடபபற்ற லில்லுவா ரயில் பணிைடன பவடலநிறுத்ேம்,
❖ 1928 கல்கத்ோவில் துப்புரவுத் போழிலாளர்களின் பவடலநிறுத்ேம்,
❖ 1929 ஜூடல, ஆகஸ்டில் வங்காளத்தில் நடடபபற்ற சைல் ஆடலகளில்
பவடலநிறுத்ேம்,

❖ 1928ஆம் ஆண்டு ஜூடலயில் திருச்சிராப்பள்ளியின் பபான்ைடல
பணிைடனயில் நடடபபற்ற பேன்னிந்திய ரயில்பவ பவடலநிறுத்ேம்,
❖ 1928 ஏப்ரலில் பம்பாயில் நடந்பேறிய ஜவுளித் போழிலாளர் பவடலநிறுத்ேம்
ஆகியன குறிப்பிட்டுச் பசால்லத்ேக்கச் சில பவடலநிறுத்ேங்கள் ஆகும்.

அரசு ஒடுக்குமுடற நடவடிக்டக
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❖இந்ே பவடலநிறுத்ேங்கள், கம்யூனிஸ்ட் பசயல்பாடுகள் பரவுவோலும் கவடல அடடந்த்து,
❖1928ஆம் ஆண்டின் போழிற் ேகராறுகள் சட்டம்
❖1928ஆம் ஆண்டின் பபாதுைக்கள் பாதுகாப்பு ைபசாோ ஆகிய இரு பகாடுஞ்சட்டங்கடள இயற்றியது
❖இந்தியாவின் பகுதிகளிருந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 32 முன்பனாடிச் பசயல்பாட்டாளர்கடளக் டகது பசய்த்து
❖இந்திய ேண்டடனச் சட்டம் 121 ஏ பிரிவின் கீழ் குற்றம் சாட்டப்பட்டனர்.
❖டகது பசய்யப்பட்ட 32 ேடலவர்களும் மீரட்டுக்கும் (அப்பபாது ஒருங்கிடைந்ே பிரபேசத்தில் இருந்ேது)

பகாண்டுவரப்பட்டுச் சிடறயில் அடடக்கப்பட்டனர்.
❖காலனிய நிர்வாகத்தினரால் ’நிடலகுடலவிக்கும் விஷயங்கள்’ (subversive materials) என்று விவரிக்கப்பட்ட
புத்ேகங்கள்,

கடிேங்கள்,

பபான்ற

கணிசைான

ஆவைங்கள்

சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான சாட்சியங்களாக ஒப்படடக்கப்பட்டன.

பறிமுேல்

பசய்யப்பட்டுக்

குற்றம்
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மீரட் சதி வழக்கு
விசாரடைுமம் ேண்டடனுமம்
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❖1929இல் நடடபபற்ற டகது நடவடிக்டககளுக்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் 1933 ஜனவரி 16இல் மீரட்
அைர்வு நீதிைன்றம் கடுடையான தீர்ப்டப வழங்கியது.
❖27 பபர் ேண்டிக்கப்பட்டு பவவ்பவறு இடங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.
❖இங்கிலாந்து நாட்டினர் மூவர் இந்ே வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டடேத் போடர்ந்து இந்ே வழக்கு சர்வபேச

அளவிலும் பேரியவந்ேது.
❖மிகவும் முக்கியைாக பராைன் பராலண்ட், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் பபான்றவர்களும் கூடக் குற்றம் சாட்டவர்களுக்கு
ஆேரவாகக் குரல் பகாடுத்ேனர்.
❖பேசிய, சர்வபேச அழுத்ேங்களின் காரைைாக, அவர்களின் பகாரிக்டகடயத் போடர்ந்து ஜூடல 1933இல்
ேண்டடன பவகுவாகக் குடறக்கப்பட்டது.

பகத்சிங்கின் பின்புலம்
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, பஞ்சாப் ைாநிலத்திலுள்ள லயல்பூர் ைாவட்டம், ஜார்ன்வாலா என்ற

இடத்தில் 1907 பசப்டம்பர் 28 இல் கிஷன்சிங் (ேகப்பனார்), வித்யாவதி
கவுர் (ோயார்) ஆகிபயாருக்கு ைகனாக பிறந்ோர்.
❖அவருடடய ேகப்பனார் ஒரு ோராளவாதியாக இருந்ோர்.

❖அவருடடய குடும்பத்தினர் சுேந்திரப் பபாராட்டக்காரர்களாக
விளங்கினர்.

❖பகத்சிங்கின் 14ஆம் வயதில் ஜாலியன் வாலாபாக் படுபகாடல
நிகழ்ந்ேது.

❖ ேனது இளடைக் காலம் முேலாகபவ, நவ்ஜவான் பாரத் சபா,
ஹிந்துஸ்ோன் ரிபப்ளிகன் அபசாசிபயஷன் ஆகிய அடைப்புகளில்
ேன்டன இடைத்துக்பகாண்டார

❖ 1917இல் ரஷ்யாவில் நடந்ே அக்படாபர் புரட்சிுமம் பசாசலிசச்
சித்ோந்ேங்களும் புரட்சியாளர்களிடடபய பபரும் பசல்வாக்டகச்
பசலுத்தியது.

❖ சந்திரபசகர ஆசாத், சிவராம் ராஜகுரு, சுகபேவ் ோபர்
ஆகிபயாருடன் ஹிந்துஸ்ோன் பசாசலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன்
அபசாசிபயஷனின் ேடலவர்களில் ஒருவராக பகத்சிங் விளங்கினார்.

www.Padasalai.Net

பகத்சிங்கின் குண்டுவீச்சு
❖1929 ஏப்ரல் 8இல் ைத்திய சட்டைன்றத்தில் குண்டு வீசினார்.
அந்ேக் குண்டுகள் எவடருமம் பகால்லவில்டல.
❖ ஆங்கிபலயர்களின் பகாடுங்பகான்டைச் சட்டங்களுக்கு

எதிரான ஒரு பபாராட்ட நடவடிக்டகயாகப் கருேப்பட்டது.
❖ போழிலாளர் வர்க்கத்திற்கு முற்றிலும் எதிரான ஒரு
சட்டத்டேச் சட்டைன்றத்தில் நிடறபவற்றுவேற்காக

அேற்கான போழிற்ேகராறுகள் ைபசாோடவ அறிமுகப்படுத்தும்
நாடள அவர்கள் இேற்பகனத் பேர்ந்பேடுத்திருந்ேனர்.
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Ïu©lhtJ yhT® rÂ tH¡F
• rh©l®° bfhiy bjhl®ghd tH¡F .
• “uh#FU , Rfnj›, #ÔªÂueh¤ jh° , gf¤Á§”
c£gl 21 ng® ifJ brŒa¥g£ld®
• ÏJ Ïu©lhtJ yhT® rÂ tH¡F vd
m¿a¥gL»wJ.

வழக்கு விசாரடன
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❖ சிடறயின் பைாசைான நிடலடைகள் , பாரபட்சைான நடவடிக்டககள்
ஆகியவற்டற எதிர்த்து உண்ைாவிரேம் பைற்பகாண்ட ஜதீந்திரநாத்
ோஸ் 64 நாட்களுக்குப் பின்னர் சிடறயிபலபய ைரைம் அடடந்ோர்.
❖ லாகூர் சதி வழக்கின் விசாரடைகள் முடிுமம்வடர குண்டு வீச்சு
வழக்கின் தீர்ப்பு ஒத்திடவக்கப்பட்டிருந்ேது.
❖ இந்ே வழக்கில்ோன் பகத்சிங், ராஜகுரு சுகபேவ் , ஆகிபயாருக்கு 1930
அக்படாபர் 7 அன்று ைரை ேண்டடன விதிக்கப்பட்டது.
❖ புரட்சி என்பது பவறும் குண்டு எறிேபலா டகத்துப்பாக்கியால்
சுடுவபோ அல்ல. புரட்சி என்பது ைனிேகுலத்தின் பிரிக்க முடியாே
உரிடை ஆகும். சுேந்திரம் என்பது அடனவரின் அழியாே பிறப்புரிடை
ஆகும்.
❖ புரட்சி ஓங்குக’ (Inquilab Zindabad) என்று அவர்கள் முழக்கமிட்டனர்.
❖ லாகூர் சிடறச்சாடலயில் 1931 ைார்ச் 23 அன்று அதிகாடலயில்
பகத்சிங், ராஜகுரு, சுகபேவ் ஆகிபயார் தூக்கிலிடப்பட்டனர
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கல்பனா ேத் (1913 – 1995)
❖இந்திய குடியரசு இராணுவத்டேச் பசர்ந்ேவர் - கல்பனா ேத்

❖பி . சி . பஜா ஷி டய த் திருைைம் பசய்து பகாண்ட பின்னர்
கல்பனா பஜாஷி என்று அறியப்பட்டவர்
❖ சிட்டகாங் ஆுமேப் படடத்ேளத்டேத் துணிகரைாகத்
ோக்கியேன் மூலம் இளம் பநஞ்சங்களில் பேசபக்திடயக்
பரப்ப பசய்ேவர்.
❖1920களின் நடுப்பகுதியில் ுமகந்ேர், அனுஷிலன் சமிதி
பபான்ற புரட்சிகரக் குழுக்கள் பேக்கைடடந்துவிட,
அவற்றிலிருந்து புதிய குழுக்கள் போன்றின.
❖அவற்றுள் வங்காளத்தில் பள்ளிக்கூடம் ஒன்றில்
ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்ே சூரியா பசன்னின் ேடலடையில்
பசயல்பட்ட குழு முக்கியைானோகும்

www.Padasalai.Net

சூரியாபசன் சிட்டகாங் ஆுமேப்படடத் ோக்குேல்
❖சிட்டகாங்டகக் டகப்பற்று வேற்காக ைடறந்திருந்து
ோக்கும் பகாரில்லா பாணி ோக்குேடல நடத்ே அவர்கள்
திட்டமிட்டனர்.
❖ 1930 ஏப்ரல் 18 அன்று இரவில் சிட்டகாங் படடத்ேளம்
ோக்கித் ேகர்க்கப்பட்டது.

❖ைாகாைத்தின் பிறபகுதிகளிலிருந்து ேனிடைப்படுத்தும்
முகைாக ரயில்பவ உட்பட அடனத்துத் ேகவல்போடர்பு
வடலப் பின்னல்கடளுமம் துண்டிக்கும் பபாருட்டு ேந்தி,
அலுவலகங்கள், படடத்ேளங்கள், காவல்துடற முகாம்கள்
ஆகியவற்றின் மீது ோக்குேல்கள் போடுக்கப்பட்டன
❖. காலனிய நிர்வாகத்திற்கு பநரடியாகச் சவால் விடுக்கும்
பநாக்குடன் அது நடந்பேறியது.

சிட்டகாங் ஆுமேப்படடத் ோக்குேல் போடர்பான
விசாரடை
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❖புரட்சியாளர்கள் பேசியக்பகாடிடய ஏற்றி ’வந்பே ைாேரம்’, ’புரட்சி ஓங்குக’
பபான்ற பகாஷங்கடள முழங்கிைர்.
❖ஆுமேப்படடத் ோக்குேல் போடர்பான விசாரடையில். சூரியா
பசன்டனக் டகது பசய்ய மூன்று ஆண்டுகள் பிடித்ேன.
❖ பிப்ரவரி 1933இல் அவர் டகோனார்.
❖பதிபனாரு ைாேங்கள் கழித்து 1934 ஜனவரி 12இல் அவருக்குத்
தூக்குத்ேண்டடன நிடறபவற்றப்பட்டது.

❖புரட்சிகர சிட்டகாங் இயக்கத்தில் தீவிரைாகப் பங்பகற்றதினால்
கல்பனா ேத் டகது பசய்யப்பட்டார்.
❖ ேண்டடனயாக சூர்யா பசன்னும் கல்பனா ேத்தும் வாழ்நாள் முழுதும்
நாடுகடத்ேப்பட்டனர்.
❖சுைத்ேப்பட்டக் குற்றச்சாட்டு யாபேனில் "பபரரசருக்கு எதிரான
பபாடர நடத்தியது.
❖" சிட்டகாங் ஆுமேக்கிடங்கு ோக்குேல் போடங்கி அவர்கள் மீோன
ஒட்டுபைாத்ே வழக்கு விசாரடைுமம் சிட்டகாங் ஆுமேக்கிடங்கு
வழக்கு என அறியப்படுகிறது.

www.Padasalai.Net

இந்திய பேசிய காங்கிரசின் கராச்சி அைர்வு, 1931
❖ உலக அளவிலான பபாருளாோர பபருைந்ேநிடலயால் விவசாயம் பபருைளவில் பாதிக்கப்பட்டு விவசாயிகளும்
பசால்பலாைாத் துயரத்தில் இருந்ேோல் காங்கிரஸ் விவசாயிகடள அணிதிரட்டியது.
❖ ேனது சட்டைறுப்பு இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக காங்கிரஸ் குத்ேடக பசலுத்ோ ைற்றும் வரிபசலுத்ோப் பபாராட்டத்டேக்
கடடபிடித்ேது. பபருைந்ே அழுத்ேத்தினால் ஏற்பட்ட சமூக-பபாருளாோரத் பேடவகள் கராச்சியின் காங்கிரஸ் அைர்வில்
தீவிரைாய் பபசப்பட்டது
❖ விவசாயிகள் கிசான் சபா எனப்படும் விவசாயிகள் சங்கத்தில் ேங்கடள இடைத்துக் பகாண்டும் போழிலாளர்கள்
போழிற்சங்கங்களில் இடைந்துபகாண்டும் ேங்களது பபரிய அளவிலான ஈடுபாட்டடச் சுேந்திரப் பபாராட்டக்களத்தில்
உைர்த்தினர்.
❖ 1930களில் இந்திய பேசிய காங்கிரஸ் ஒரு பபரும் ைக்கள்கட்சியாக உருபவடுத்ேது. பநருவின் ேடலடையின் கீழ் வந்ே
காங்கிரஸ் சமூக ைற்றும் பபாருளாோர நீதி அடிப்படடயில் ஒரு சைத்துவ சமூகத்டேப் பற்றிப் பபச ஆரம்பித்ேது
❖ ைார்ச் 1931இல் நடந்ே கராச்சி அைர்வு சர்ோர் வல்லபாய் பபடல் ேடலடையில் அடிப்படட உரிடைகள் ைற்றும் கடடைகளில் ஒரு
தீர்ைானத்டே நிடறபவற்றியது’
❖ சுேந்திர இந்தியாவின் பபாருளாோர பகாள்டக பற்றிய ஒரு பார்டவடய வழங்கியது. பின் இதுபவ சுேந்திர இந்தியாவிற்கான
இந்திய பேசிய காங்கிரசின் பகாள்டக அறிவிப்பு விளக்கைானது.
❖ இந்ே உரிடைகளும் சமூக ைற்றும் பபாருளாோரத் திட்டங்களும் உறுதிபசய்வது யாபேனில் அரசியல் சுேந்திரம் ைற்றும்
பபாருளாோரச் சுேந்திரம் என்பது பிரித்துப் பார்க்கமுடியாே ஒன்றாகும்
❖ இந்திய பேசிய காங்கிரஸ் ோன் வழங்க உறுதியளித்துள்ள உரிடைகள் பட்டியலில் காந்தியடிகளின் பகாள்டக களும்
பநருவின் பசாசலிச பார்டவகளும் இடம் பபற்றன.
❖ அடிப்படட உரிடைகள், உண்டையில் இந்திய அரசடைப்பின் பகுதி IIIல் இடம்பபற்றுள்ளன. அவற்றுள் சில, பகுதி IVல்
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உலகப் பபருைந்ேமும் இந்தியாவில் அேன் ோக்கமும்

❖உலகப் பபருைந்ே நிடல 1929இல் இருந்து ஒரு பத்ோண்டாக நீடித்ேப்
பபாருளாோர பநருக்கடி ஆகும்.
❖ ைந்ேைான பபாருளாோர நடவடிக்டககள், குறிப்பாகத் போழிலகத்தில்
உற்பத்திக் குடறப்பு, கேவடடப்பு, ஊதிய குடறப்பு, பவடலயின்டை
ைற்றும் பட்டினி பபான்ற பநருக்கடிகளுக்கு இட்டுச் பசன்றது.
❖வட அபைரிக்காவில் போடங்கிய பபாருளாோரப் பபருைந்ேைானது
ஐபராப்பாடவுமம் உலகின் அடனத்துத் போழில்துடற டையங்கடளுமம்
பாதித்ேது.
❖அபைரிக்காவில் வால் பேருவில் (Wall Street) உண்டான
(அபைரிக்கப்பங்குச் சந்டேஅடைந்துள்ள இடம்) பபரும் அளவிலான
பபாருளாோர வீழ்ச்சி உலடகபய உலுக்கியது. இது இந்தியாடவுமம்
ோக்கியது.
❖பபருைந்ேம் உற்பத்தித்போழில், பவளாண் துடறகள் என இரண்டடுமம்
பாதித்ேது
❖1929-1930இல் ₹.311 பகாடியாயிருந்ே இந்திய ஏற்றுைதியின் ைதிப்பு 19321933இல் ₹.132 பகாடியாகச் சரிந்ேது.
❖எனபவ, 1930களில் போன்றிய கிசான் சபாக்கள் குத்ேடகக் /வாடடகக்
குடறப்புகள், கடன் பிடியிலிருந்து நிவாரைம், ஜமீன்ோரி முடற
அகற்றப்படுேல் ஆகியவற்றிற்காகப் பபாராடியது

இந்தியாவில் போழில்துடற வளர்ச்சி
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❖1854இல் பம்பாயில் கவஸ்ஜீ நானாபாய் ேவர் (1815-73) என்ற பார்சி இனத்டேச்
பசர்ந்ே இந்தியபர பருத்தி ஆடலடய முேன்முேலில் போடங்கினார்
❖. இது பாம்பப ஸ்பின்னிங் அண்ட் வீவிங் கம்பபனி என்று அறியப்பட்டது.
❖ நகரத்தின் முன்னணி வர்த்ேகர்கள் , பபரும்பாலும் பார்சிக்கள், இந்ே
முயற்சிக்குப் பங்களிப்புச் பசய்ேனர்
❖ஐபராப்பியர்கள் இந்தியாவில் பருத்தியின் ைலிவான, அபரிேைான
உற்பத்தியால் இந்தியாவில் ஜவுளித் போழிற்சாடலகடளத் துவக்கினர்,
❖அகைோபாத் ைற்றும் பம்பாய் ஆகியடவ பருத்தி ஆடலகளின் முக்கிய
டையங்களாக ைாறின.
❖1913-14க்கும் இடடப்பட்ட காலத்தில் இந்தியாவில் பருத்தி ஜவுளி ஆடலகள்
எண்ணிக்டக 47 லிருந்து 271 ஆக அதிகரித்ேது.

இருப்புப்பாடே விரிவாக்கமும் புடகவண்டிப்
பபாக்குவரத்தும்

www.Padasalai.Net

❖முேல் பயணிகள் ரயில் 1853இல் பம்பாய்க்கும்
ோபனவுக்குமிடடபய இயங்கியது.

❖இருபோம் நூற்றாண்டின் முேல் பத்ோண்டில் இந்தியாவின்
மிகப்பபரிய பபாறியியல் போழில் இரயில்பவ ஆகும்.
❖1911இல் 98,723 நபர்கள் பணியில் இருந்ேனர்.

❖முேல் சைல் உற்பத்தி ஆடல கல்கத்ோவில் 1855இல்
நிறுவப்பட்டது.

❖ சைல் போழில் வளர்ச்சி மிகவும் விடரவாக இருந்ேோல்
1914ஆம் ஆண்டில் கல்கத்ோ ைாகாைத்தில் ைட்டும் 64
ஆடலகள் இருந்ேன.
❖இருப்பினும், பாம்பப துணி ஆடலகள் பபாலன்றி, இந்ே
ஆடலகள் ஐபராப்பியர்களுக்குச் பசாந்ேைானடவ.

❖துவாரகநாத் ோகூர் (1794-1847) என்பவரால் ராய்கஞ்ச் என்ற
இடத்தில் பபங்கால் நிலக்கரி நிறுவனம் நிறுவப்பட்டே
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டாடா இரும்பு ைற்றும் எஃகு நிறுவனம் (TISCO)
❖1907இல் பீகாரிலுள்ள சாகி நகரில் டாடா குழுைத்ோல் டாடா
இரும்பு ைற்றும் எஃகு நிறுவனம் (TISCO) போடங்கப்பட்டது.

❖ - முேன் முேலில் சுபேசி இயக்கத்தின் ஒரு நிகழ்வாக
கருேப்பட்டது.
❖1889 இல் வங்காள இரும்பு ைற்றும் எஃகு ஆடல அடைக்கப்பட்டது.
❖ இந்ேத் துடறயில் உள்ள ைற்ற முயற்சியாளர்கடள விட டாடா மிக
உன்னே நிடலடய அடடந்துள்ளது.
❖அேன் உற்பத்தி 1912-13இல் 31,000 டன்னிலிருந்து 1917-18இல்
1,81,000 டன்னாக அதிகரித்துள்ளது
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இந்திய நவீனத் போழிலகங்களின் ேந்டே
• பஜ.என். டாடா எனப் பிரபலைாய் அறியப்பட்டவர் - ஜாம்பஷட்ஜி
நுஸர்வஞ்சி டாடா (1839 - 1904),
• பபராடாவில் உள்ள நவ்சாரி என்ற இடத்தில் ஒரு பார்சி
( பஜா ராஷ்ட்ரியன் ) வணிகக் குடும்பத்திலிருந்து வந்ேவர்.
• இந்தியாவின் முேல் பவற்றிகரைான போழிலதிபர் இவர் என்போல்,
• இந்திய நவீனத் போழிலகங்களின் ேந்டே என
அடழக்கப்படுகிறார்

பபாருளாோரப் பபருைந்ேத்தின் பபாது
போழில்துடற வளர்ச்சி
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❖1882ஆம் ஆண்டில் லக்பனாவில் முேல் காகிே ஆடல இந்திய முேலாளிகளால் - கூப்பர் பபப்பர் மில் என்ற பபயரில்
அடைக்கப்பட்டது.
❖ இடேத் போடர்ந்து ஐபராப்பியர்களால் இேகர் காகிே ஆடல ைற்றும் பபங்கால் காகிேஆடலநிறுவப்பட்டது.
❖1904இல் ைேராஸ் நகரில் பேன்னிந்திய போழிற்சாடல நிறுவனம் சிபைண்ட் உற்பத்திடயத் போடங்கியது.
❖19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் போல் பேனிடும் போழிற்சாடலகள் போடங்கப்பட்டன.
❖1860இல் கான்பூரில் அரசால் ஒரு போல் பேனிடும் போழிற்சாடல அடைக்கப்பட்டது.

❖ 1905இல் முேன் முேலாக இந்தியருக்குச் பசாந்ேைான பேசிய போல் பேனிடும் போழிற்சாடல ஒன்று
கல்கத்ோவில் அடைக்கப்பட்டது.

❖ 19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் டைசூர் பகாலார் ேங்கச் சுரங்கத்தில் ேங்கம் பவட்டிபயடுக்கும் பணி
போடங்கப்பட்டது

❖ேமிழ்நாட்டில் போழில்துடற வளர்ச்சி

❖பசன்டன ைாகாைத்தில் போழில்துடற வளர்ச்சி கணிசைானோக இருந்ேது. பகாயம்புத்தூரில், 1896இல் ஸ்படன்ஸ்
மில் (பகாயம்புத்தூர் நூற்பு ைற்றும் பநசவு ஆடல) நிறுவப்படது
❖1932இல் பகாயம்புத்தூர் ைாவட்டத்தில் ைதுக்கடர என்ற இடத்தில் சிபைண்ட் போழிற்சாடல போடங்கப்பட்டது
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கற்றலின் விடளவுகள்
❖கான்பூர் சதி வழக்கு
❖ மீரட் வழக்கு விசாரடை
❖ பகத் சிங் – கல்பனா ேத்
❖ இந்திய பேசிய காங்கிரசின் கராச்சி கூட்டத்போடர்
❖ ைாபபரும் பபாருளாோர ைந்ேநிடலுமம் இந்தியாவில் அேன் ோக்கமும்
❖இந்தியாவில் போழில் பைம்பாடு
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க.சுந்தரமூர்த்தி ,
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
வடஇலுப்லப , திருவண்ணாேலை
ோவட்டம் -632511.

