
12ம் வகுப்பு
வரலாறு

அலகு – 8
காலனியத்துக்குப் பிந்தைய 

இந்தியாவின் மறுகட்டதமப்பு
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காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் 
மறுகட்டதமப்பு

அறிமுகம்
பிரிவிதையின் விதைவுகள்

அரசதமப்பு உருவாக்கம்
சுதைச அரசுகளின் இதைப்பு

மமாழி அடிப்பதடயில் மாநிலங்களின் மறுசீரதமப்பு 
இந்திய மவளியுறவுக் மகாள்தக

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your Questions & Keys to this email id - padasalai.net@gmail.com - Whatsapp No: 7358965593Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


அறிமுகம்
❖இந்தியப் பிரிவிதை வங்காைம் மற்றும் பஞ்சாபின் மாகாைங்கதை இரண்டாகப் பிரித்ைது.

❖முஸ்லிம்கள் மபரும்பான்தமயாக இருந்ை கிராமங்கள் பாகிஸ்ைானுக்கு எைப் பிரிக்கப்பட்டை;

❖இந்துக்கள் மபரும்பான்தமயாக இருந்ை கிராமங்கள் இந்தியாதவாடு இதைக்கப்பட்டை.

❖இந்துக்கள் கிழக்கு வங்காைத்திலிருந்து தமற்கு வங்காைத்திற்கும் , இஸ்லாமியர்கள் பீகார் மற்றும் தமற்கு
வங்காைத்தில் இருந்து கிழக்கு வங்காைத்திற்கும் இடம்மபயர ஆரம்பித்ைைர்,

❖இதைதபால், தமற்கு பஞ்சாபில் இருந்ை இந்துக்கள் மற்றும் சீக்கியர்கள் கிழக்கு பஞ்சாபிற்கும் கிழக்கு பஞ்சாபில்
இருந்ை முஸ்லிம்கள் தமற்கு பஞ்சாபிற்கும் குடிமபயர்ந்ைைர்.

❖இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்ைானுக்கும் இதடயிலாை எல்தலப் பகுதியில் அதமந்ை கிராமங்கள் அவற்றில் வாழ்ந்ை
மபரும்பான்தம மைத்திைதரப் மபாருத்துப் பிரிக்கப்பட்டை.

❖பஞ்சாபில் ைனி மை அதடயாைம் மகாண்டிருந்ை சீக்கியர்கள் பாகிஸ்ைானின் பகுதியாக அதமயவுள்ை
கிராமங்களில் வசித்ை தபாதிலும் இந்தியாதவாடு இதைந்திருக்க விரும்புவைாக அறிவித்ைது
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இந்தியப் பிரிவிதை
❖இங்கிலாந்து பிரைமர் கிைமண்ட் அட்லி, 1947 பிப்ரவரி 20இல் லண்டனில் மவளியிட்ட அறிவிப்பில் பிரிட்டிஷ்

அரசாங்கம் 1948 ஜூன் 30க்குள் இந்தியாவிற்குச் சுைந்திரம் அளித்துவிட்டு இந்தியாதவ விட்டு மவளிதயறும்
என்று மைரிவித்ைார்.

❖1947 மார்ச் 22இல் தவவல் பிரபுவுக்குப் பதிலாக அரச பிரதிநிதியாக பைவிக்கு வந்ை மமௌண்ட்தபட்டன்
பிரபுவின் நடவடிக்தககள் இந்தியாவுக்கு அதிகாரம் மாற்றப்படுவதைத் துரிைப்படுத்திை.

❖1947 ஜூன் 3இல் மமௌண்ட்தபட்டன் பிரபு, அட்லி அறிவித்ை திைத்திற்கு முன்ைைாகதவ 1947 ஆகஸ்ட் 15
அன்று இந்தியாவிற்குச் சுைந்திரம் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்ைார்.

❖வகுப்புவாைப் பிரச்சதை, இருநாடு தகாரிக்தக ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின்
அதிகாரத்தை இந்தியா – பாகிஸ்ைான் எை இரண்டு மடாமினியன் அரசாங்கங்களிடம் பகிர்ந்து ஒப்பதடப்பதை
மமௌண்ட்தபட்டன் திட்டமாகும்.

❖1947 ஜூன் 14 இல் மீரட்டில் நதடமபற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் இந்தியப் பிரிவிதையுடன் கூடிய
சுைந்திரத்திற்காை மமௌண்ட்தபட்டன் திட்டம் ஏற்றுக்மகாள்ைப்பட்டது

❖உருவாக்கிய வகுப்புவாைமும் பிரிவிதையும் இந்திய தைசத்தைப் மபரிதும் பாதித்ைது. 1948 ஜைவரி 30இல்
நிகழ்ந்ை மகாத்மா காந்தியடிகளின் படுமகாதல இைன் மைாடக்கமாக கருைப்படுகிறது
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சுைந்திர இந்தியாவின் முன்னின்ற சவால்கள்
❖பிரிவிதைதயச் சமாளித்ைல்,
❖மபாருைாைாரத் திட்டமிடல்.
❖கல்விமுதறதயச் சீரதமத்ைல்
❖அரசதமப்தப உருவாக்குைல்,
❖ 500க்கும் அதிகமாை சுதைச அரசுகதை

இந்தியாதவாடு ஒருங்கிதைத்ைல்,
❖மக்கைால் தபசப்படும் மமாழிகள் அடிப்பதடயிலாை

தவறுபாட்தடத் தீர்த்து தவத்ைல்
❖ மக்கைாட்சி, இதறயாண்தம, சதகாைரத்துவம் ஆகிய

தகாட்பாதட மகாண்ட மவளியுறவுக் மகாள்தகதய
உருவாக்குைல்
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ராட்க்ளிஃப் எல்தல வதரயதற
❖இந்திய வதரபடத்தைப் பிரிவிதைக்தகற்றவாறு மாற்றி வதரவைற்கு ராட்க்ளிஃப்

உருவாக்கிய எல்தல அடிப்பதடயில் வதரயதற மசய்யப்பட்டது.
❖ 1947 ஆகஸ்ட் 15 க்குப் பின் இந்தியா – பாகிஸ்ைான் என்ற இரண்டு அரசதமப்பு

நாடுகளிடம் ஒப்பதடக்கப்பட்டது. .
❖பஞ்சாப்-வங்காைம் ஆகிய இரண்டு எல்தல ஆதையங்களுக்கும் ைதலதமப்

மபாறுப்பு வகித்ைார்.
❖ ஆதையத்தில் முஸ்லிம் சமூகம் மற்றும் இந்து சமூகத்தைச் தசர்ந்ை ைலா

இரண்டு நீதியரசர்கள் இதைந்து பணியாற்றிைர்
❖இரண்டு ஆதையங்களும் ைங்கள் அறிக்தக 1947 ஆகஸ்ட் 9இல்

மவளியிட்டைர்
❖ ராட்க்ளிஃப் எல்தலக்தகாட்டின் அடிப்பதடயில் எல்தலகதை வதரயறுக்கும்

பணிதயச் சுைந்திரம் வழங்கப்பட்ட பின் தமற்மகாள்ைலாம் எை
மமௌண்ட்தபட்டன் தீர்மானித்ைார்.

❖ தமற்கு பஞ்சாபின் மக்கள் மைாதகயில் நான்கில் ஒரு பங்கு
முஸ்லிம்அல்லாதைார் . ஆவர்.

❖கிழக்கு பஞ்சாப் மக்கள் மைாதகயின் மூன்றில் ஒரு பகுதி முஸ்லிம்கள் ஆவர்
❖ராட்க்ளிஃப் அறிவிப்பு பல முரண்பாடுகதைக் மகாண்டிருந்ைது
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பிரிவிதையின் விதைவுகள்
❖இந்து - முஸ்லிம் ஒற்றுதம குதலந்து வகுப்புவாைக் கலவரங்கள்

நதடமபற்றது.
❖வன்முதறயில் உயிரிழந்தைார்களின் எண்ணிக்தக 2 இலட்சம் முைல்

5 இலட்சம் என்றும், 15 மில்லியன் மக்கள் இடம் மபயர்ந்ைைர்.
❖எல்தலதயக் கடப்பைற்காக நின்ற அகதிகளின் நீண்ட வரிதச கஃபிலா

(Kafila) எைப்பட்டது
❖1950, ஏப்ரல் 8இல் தநரு மற்றும் லியாகத் அலி கான் தகமயழுத்திட்ட

தில்லி ஒப்பந்ைம் இரு ைரப்பிலும் உள்ை சிறுபான்தமயிைரின்
நம்பிக்தகதய மீட்மடடுப்பது பற்றி குறிப்பிட்டது.

❖அரசதமப்பு நிர்ைய சதபக்கும் பிரிவிதை மபரும் சவாலாக நின்றது.
❖பாகிஸ்ைான் இஸ்லாமியக் குடியரசு அரசதமப்பகவும் இந்தியா

சமயச்சார்பற்ற மக்கைாட்சிக் குடியரசு அரசதமப்பகவும்
உருவாக்கியது.
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அரசதமப்பு உருவாக்கம்
❖இந்தியர்கதை ைங்களுக்காை அரசதமப்தப உருவாக்குவார்கள் என்ற

அடிப்பதடக் கருத்து 1922தலதய காந்தியடிகைால் முன்தவக்கப்பட்டது.
❖ைன்ைாட்சி என்பது பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்ைால் இந்தியர்களுக்கு

வழங்கப்படும் மகாதடயாக இல்லாமல்
❖ இந்தியர்கைால் சுைந்திரமாக தைர்ந்மைடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளிடமிருந்து

உருவாக தவண்டும் என்று காந்தியடிகள் மைரிவித்திருந்ைார்
❖இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் 1935இன் அடிப்பதடயில் ஆகஸ்ட் 1946இல் மாகாை

சட்டமன்றங்களுக்காை தைர்ைல் நதடமபற்றது.
❖மாகாை சட்ட மன்றங்கள் மத்திய சட்டமன்றத்தைத் தைர்ந்மைடுக்க அது

அரசதமப்பு நிர்ைய சதபயாக மசயல்பட்டது.
❖மாகாை சட்டமன்றங்களிலிருந்து தைர்ந்மைடுக்கப்பட்ட உறுப்பிைர்கள்

அரசதமப்பு நிர்ையசதபக்காை காங்கிரஸ் உறுப்பிைர்கதைத்
தைர்ந்மைடுத்ைைர்.

❖ . டாக்டர். பி.ஆர்.அம்தபத்கர், பம்பாயிலிருந்து அரசதமப்பு நிர்ையசதபக்கு
தைர்ந்மைடுக்கப்பட்டார்

❖ காங்கிரஸ் அவதர அரசதமப்பு வதரவுக் குழுவின் ைதலவராகவும்
தைர்ந்மைடுத்ைது.

❖காங்கிரஸ் ைதலதமைன் கட்சியின் வல்லுநர்கதைாடு புகழ்மபற்ற அரசதமப்பு
வழக்கறிஞர்கதையும் அரசதமப்பு நிர்ையசதபயில் இடம்மபறச் மசய்ைது
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அரசதமப்பு நிர்ையசதப
❖1946, டிசம்பர் 13 அன்று ஜவகர்லால் தநரு இந்திய

அரசதமப்புக்காை குறிக்தகாள் தீர்மாைத்தை அரசதமப்பு
நிர்ைய சதபயில் அறிமுகப்படுத்திைார் .

❖அரசதமப்பு நிர்ைய சதபயின் முைல் கூட்டம் 1946 டிசம்பர் 9
இல் நதடமபற்றது.

❖இராதஜந்திர பிரசாத் அரசதமப்பு நிர்ைய சதபக்கு ைதலவராகத்
தைர்ந்மைடுக்கப்பட்டார்.

❖டாக்டர். பி.ஆர்.அம்தபத்கர் அரசதமப்பு நிர்ையசதபக்கு
வதரவுக் குழுவின் ைதலவராகவும் தைர்ந்மைடுக்கப்பட்டார்.
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இந்திய அரசதமப்பின் ைனித்ைன்தமகள்
❖குடிமக்களுக்கு அடிப்பதட உரிதமகதையும்
❖அரசு மகாள்தககளுக்காை வழிகாட்டு 

மநறிமுதறகள்
❖இந்திய நாட்டிற்குச் சுைந்திரமாை தைர்ைல் 

ஆதையம்.
❖வயதுவந்தைார் அதைவருக்குமாை வாக்குரிதம.
❖மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்குச் சட்டம் இயற்றுவதில்

இதறயாண்தமதய உறுதிபடுத்தியது .
❖நீதித்துதறயின் சுைந்திரத் ைன்தமதயயும் உறுதி 

மசய்ைது.
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அடிப்பதட உரிதமகள், 
அரசின் மநறிமுதறக் தகாட்பாடுகள்

❖அடிப்பதட உரிதமகள், அரசின் மநறிமுதறக் தகாட்பாடுகள்
ஆகியவற்தறப் பார்த்துப் புரிந்து மகாள்ைலாம்.

❖இந்திய அரசதமப்பு 1949 நவம்பர் 26இல் அரசதமப்பு
நிர்ையசதபயால் ஏற்றுக்மகாள்ைப்பட்டது.

❖அடிப்பதட உரிதமகள் குறிக்தகாள் தீர்மாைத்தின் ஐந்ைாம்
பிரிவிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டை.

❖இந்திய தைசிய காங்கிரசின் கராச்சி கூட்டத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட
உரிதமகளும், இைற்கு மூலங்கைாய் அதமந்ைை

❖. இந்திய அரசதமப்பின் உைர்வ சுைந்திரப் தபாரின்
அனுபவத்திலிருந்து மபறப்பட்டைாகும்.

❖அரதசதமப்பின் சட்டமமாழி குறிக்தகாள் தீர்மாைத்திலிருந்து
மபறப்பட்டைாகும்.

❖ஐக்கிய நாடுகள் சதப 1948 டிசம்பர் 10இல் மவளியிட்ட
அதைத்துலக மனிை உரிதமகள் தபரறிக்தகயிலிருந்தும்
எடுக்கப்பட்டது.
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சுதைச அரசுகளின் இதைப்பு
❖சுதைசஅரசுகதை இந்திய ஒன்றியத்துடன் இதைக்கும் பணி 1947

ஆகஸ்ட் 15 க்குள் விதரவாக முடிக்கப்பட்டது.
❖காஷ்மீர், ஜுைாகத், தைைராபாத் ஆகியவற்தறத் ைவிர மற்ற

சுதைசஅரசுகள் அதைத்தும் இதைப்புறுதி ஆவைத்தில்
தகமயழுத்திட்டை.

❖சுதைசஅரசுகள் பாதுகாப்பு, மவளியுறவு மற்றும் ைகவல் மைாடர்பில்
இந்தியாவின் தமய ஆதிக்கத்தை ஏற்றுக்மகாண்டை.

❖இந்திய இதைய மறுக்கும் மாநிலங்கள் இந்திய ஒன்றியத்தின்
எதிரியாகக் கருைப்படும் என்ற அச்சுறுத்ைலாை அறிவிப்தப
மவளியிட்டது

❖அறிவிப்பு பல சுதைசஅரசுகள் இதைப்புறுதி ஆவைத்தில்
தகமயழுத்திட்டு இந்தியாதவாடு இதைக்கப் காரைமாை
அதமந்ைது.

❖இந்திய ஒன்றியத்தைாடு இதையும் சுதைச மன்ைர்களுக்குத்
ைாராைமாக மன்ைர் மானியங்களும் வழங்கப்பட்டை.

❖சுதைசஅரசுகதை இந்தியாதவாடு நிதறவாக இதைக்கும் பணிதய
உள்துதற அதமச்சராக இருந்ை சர்ைார் வல்லபாய் பதடல் திறம்பட
மசய்து முடித்ைார்.
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இதைப்புறுதி ஆவைம்

❖இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் 1935 கீழ் உருவாக்கப்பட்ட

ஒரு சட்டப்பூர்வமாை ஆவைம் ஆகும். 

❖இந்ை ஆவைதம இந்தியா-பாகிஸ்ைான் பிரிவிதையின்

தபாது பயன்படுத்திக் மகாள்ைப்பட்டது.

❖இந்திய சுதைச அரசர்கள், இந்தியா அல்லது பாகிஸ்ைான் 

ஆகிய ஏதைனும் ஒரு நாட்டுடன் இதைவைற்காை

ஒப்பந்ைமாகவும் பயன்படுத்திக் மகாள்ைப்பட்டது.
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சுதைச அரசுகளின் இதைப்பில் முக்கியப்
பங்கு வகித்ை தபாராட்டங்கள்

❖சுதைச அரசுகளின் இதைப்பில் முக்கியப் பங்கு வகித்ை தபாராட்டங்கைாக
மூன்று தபாராட்டங்கதைக் குறிப்பிடலாம்.

1) திருவாங்கூர் மாநிலத்தின் மபாறுப்பரசாங்கம் தவண்டி அந்ை மாநிலத்தின்
திவான் சி.பி. இராமசாமிதய எதிர்த்து நடத்ைப்பட்ட புன்ைப்புரா – வயலார்
ஆயுைப் தபாராட்டம் முக்கியமாைது.

2) இன்மைாரு முக்கியமாை தபாராட்டம் பிரஜா மண்டல் மற்றும் ஒடிசாவில்
நடந்ை பழங்குடியிைர் கிைர்ச்சிகள் (நீலகிரி, மைங்கைால் மற்றும் ைல்சர்)
இந்தியாவில் நடந்ை இரண்டாவது முக்கிய சுதைச எதிர்ப்புப் தபாராட்டம்
ஆகும்.

3) தமசூர் மகாராஜாவிற்கு எதிராக இந்திய தைசிய காங்கிரஸ் நடத்திய
தபாராட்டங்களும் இந்திய சுதைச அரசுகளின் இதைப்புக்கு முக்கியப்
பங்காற்றிை.

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your Questions & Keys to this email id - padasalai.net@gmail.com - Whatsapp No: 7358965593Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


சுதைச அரசுகதை இந்தியாதவாடு 
ஒருங்கிதைத்ைல்

❖500க்கும் அதிகமாை எண்ணிக்தகயில் மவவ்தவறு பரப்பைவில் 
இருந்ை சுதைச அரசுகதை இந்தியாதவாடு ஒருங்கிதைத்ைல்

❖காஷ்மீர், ஜுைாகத், தைைராபாத் ஆகியவற்தறத் ைவிர மற்ற 
சுதைசஅரசுகள் அதைத்தும் இதைப்புறுதி ஆவைத்தில்
தகமயழுத்திட்டை

❖தைைராபா த் நிஜாம் இ.ந்திய ஆளுதகக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்து, அவர் 
தைைராபாத் அரதச சுைந்திர அரசு என்று அறிவித்ைார். 

❖ஜுைாகத் அரசர் மக்கள் விருப்பத்திற்கு எதிராக பாகிஸ்ைானுடன் தசர 
விரும்பிைார். 

❖இதை தபால், காஷ்மீரின் இந்து அரசராை மகாராஜா ைரிசிங் காஷ்மீர்
சுைந்திர அரசாக இருக்குமமன்று அறிவித்ைார்

❖அந்நாட்டு மக்கள் தைசிய மாநாட்டுத் ைதலதமயில் 'காஷ்மீதரவிட்டு
மவளிதயறுங்கள்' தபாராட்டத்தை அரசருக்மகதிராக மைாடங்கிைர்.
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தைைராபாத் இதைப்பு
❖தைைராபாத் நிஜாம் விடுைதலப் பிரகடைம் மசய்ைார்.

❖விடுைதலப் பிரகடைம் மசய்ை 48 மணிதநரத்திற்குள் இந்தியா
காவல்துதற நடவடிக்தககதைத் மைாடர்ந்ைது.

❖தைைராபாத் நிஜாம் மற்றும் அவரது இராணுவமாை
இரசாக்கர்கள் மீது ைங்கள் தகாபத்தை மவளிப்படுத்திைர்.

❖மைலங்காைா மக்கள் இயக்கத்தை கம்யூனிஸ்டுகள்
வழிநடத்திைர் .

❖இைன் காரைமாக தைைராபாத் மீது காவல்துதற
சட்டப்பூர்வமாை நடவடிக்தக எடுப்பைற்கு காரைம
அதமந்ைது
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காஷ்மீர் இதைப்பு
❖1946 முைதல பதடல் காஷ்மீர் மகாராஜாதவாடு தபச்சுவார்த்தை

நடத்திைார்,
❖காஷ்மீர் அரசர் ைரிசிங் இந்தியாதவாடு இதைய மறுத்து வந்ைார்
❖.இந்திய விடுைதலக்குச் சில மாைங்களுக்குப் பின் (அக்தடாபர் 1947)

பாகிஸ்ைானியர்கள் சிலர் காஷ்மீதரச் சூதறயாடிைர்.
❖மகாராஜா ைரிசிங்கால் அந்ை நடவடிக்தகதயத் ைடுக்க முடியவில்தல. 
❖இந்திய இராணுவம் அனுப்பப்படுவைற்கு முன் காஷ்மீர் அரசர் 

இதைப்புறுதி ஆவைத்தில் தகமயழுத்திட தவண்டும் எை பதடல்
உறுதியாக இருந்ைார்

❖தகமயழுத்திடைன் விதைவாக காஷ்மீர் சுைந்திர இந்தியாவின் ஒரு 
பகுதியாைது. 

❖ைதலவர்கள் காஷ்மீர் மக்களுக்கு அளித்ை உறுதிமமாழிகளும், காஷ்மீர்
மக்கள் மீைாை அக்கதற.

❖ஜம்மு காஷ்மீருக்கு இந்திய அரசதமப்பின் உறுப்பு 370இன் படி ைனி 
அந்ைஸ்து வழங்கக் காரைமாயிை.
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மமாழி அடிப்பதடயில் 
மாநிலங்களின் மறுசீரதமப்பு

❖விடுைதலக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் உருவாக்கத்தில் முக்கியமாைது மமாழிவாரியாக
மாநிலங்கதை மறுசீரதமப்பு ஆகும்.

❖இந்திய அரசதமப்பு நிர்ைய சதபயின் 1947 மற்றும் 1949 இதடப்பட்ட ஆண்டுகளில்
விவாதிக்கப்பட்டது.

❖அரசதமப்பு நிர்ைய சதப இது குறித்ை விவாைத்தை இரண்டு காரைங்களுக்காக நிலுதவயில்
தவத்ைது.

1) மமாழிவாரி மாநில மறுசீரதமப்பாைது மபரும்பணி என்பது முைற் காரைம்,
2) இந்தியப் பிரிவிதையும் அது மைாடர்பாை பிரச்சிதைகதை உருவாக்கும் என்பது 

இன்மைாரு காரைம்.
❖1956இல் ஆந்திரப் பிரதைச உருவாக்கத்தில் மைாடங்கி 1966இல் முற்றுப் மபற்றது
❖ பஞ்சாப் மாநிலத்தைப் பஞ்சாப் மாநிலம் மற்றும் அதிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட ைரியாைா மற்றும் 

இமாச்சலப்பிரதைச மாநிலங்கள் எை மூன்றாகப் பிரித்ைதில் முற்றுப் மபற்றது

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your Questions & Keys to this email id - padasalai.net@gmail.com - Whatsapp No: 7358965593Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


1920 - 1956 மமாழிவாரி மாநிலக் தகாரிக்தக
பல்தவறு நிதலகள்

❖ 1920ஆம் ஆண்டு முைதல இந்திய விடுைதல இயக்கத்தைாடு, மமாழிவாரி மாநிலக் தகாரிக்தக ஒன்றிதைந்திருந்ைது
❖இந்திய தைசிய காங்கிரஸ் (1920ஆம் ஆண்டு) நாக்பூரில் நதடமபற்ற கூட்டத்தில் மமாழி வாரியாை மாகாை காங்கிரஸ்

குழுக்கள் அதமக்கப்படுவைன் மூலம் மமாழி அதடயாைத்தின் அடிப்பதடயில் அதமந்ை தைசிய அதடயாைம் பாதுகாக்கப்படும்
என்று உறுதியளித்ைது.

❖ 1928இல் மவளியாை தநரு அறிக்தக பிரிவு 86 இல். “நிதி மற்றும் நிர்வாக காரைங்களுக்கு உட்பட்டு, மபரும்பான்தம மக்கள்
வாழும் இட அடிப்பதடயில் மாநிலங்கதை மமாழி வாரியாக மறு சீரதமப்பைற்காை தகாரிக்தக நிதறதவற்றப்பட தவண்டும்”

❖945ஆம் ஆண்டு மாகாை மற்றும் மத்திய சட்டமன்றங்களுக்கு நதடமபற்ற தைர்ைலின்தபாது இந்திய தைசிய காங்கிரஸ்
மவளியிட்ட தைர்ைல் அறிக்தகயில் மமாழிவாரி மாகாைங்கள் பற்றிய கருத்து ஆணித்ைரமாக இடம் மபற்றிருந்ைது.

❖ 1946 ஆகஸ்ட் 31இல் பட்டாபி சீைாராதமய்யா ஆந்திரா மாகாைத்திற்காை தகாரிக்தகதய அரசதமப்பு நிர்ையசதபயின் முன்
தவத்ைார்.

❖ “இந்ை முழுப்பிரச்சதைதய முைல் பிரச்சதையாகவும், முக்கியப் பிரச்சதையாகவும் எடுத்து அரசதமப்பு நிர்ைய சதப தீர்வு
காை தவண்டும்” என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

❖ , 1946, டிசம்பர் 8 இல் ஒரு மாநாட்டில் நிதறதவற்றிய தீர்மாைத்தில் மமாழிவாரி மாநில மறுசீரதமப்புக் மகாள்தகதய அரசதமப்பு
நிர்ையசதப ஏற்றுக்மகாள்ை தவண்டும் என்று வலியுறுத்திைார்

❖புதிய அரசதமப்பில் சிந்து, ஒரிசா (ஒடிசா) மாகாைங்கள் தபால ஆந்திராவும் ைனி அலகாகக் குறிப்பிடப்படும் என்று
மைரிவித்ைதைாடு இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் 1935- ல் இடம்மபற்றது.
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1948, மமாழிவாரி மாகாை(மூவர்)ஆதையம்
❖1948, ஜுன் 17இல் அரசதமப்பு நிர்ையசதபத் ைதலவர் இராதஜந்திர பிரசாத் மூவர் ஆதையம் ஒன்தற

அதமத்ைார்.
❖ புதிய மமாழிவாரி மாகாைங்கைாக ஆந்திரம், தகரைம், கர்நாடகம், மகாராஷ்டிரம் ஆகியவற்தற

உருவாக்குவது குறித்து ஆராய்ந்ைது.
❖1948 டிசம்பர் 10 சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்தகயில் மமாழிவாரி மாகாை மறுசீரதமப்பு கருத்ைாக்கத்திற்கு

எதிராை காரைங்கதைப் பட்டியலிட்டது.
❖முன்மமாழியப்பட்ட ஆந்திரம், தகரைம், கர்நாடகம், மகாராஷ்டிரம் ஆகியவற்தற உருவாக்குவைற்கு

எதிராை கருத்துக்கதை ஆதையம் எடுத்துதரத்ைது.
❖எனினும், மமாழிவாரி மாகாைக் தகாரிக்தக நின்றுவிடவில்தல.
❖மஜய்ப்பூர் மாநாட்டில் பட்டாபி சீைாராதமயா ைதலவராகத் தைர்ந்மைடுக்கப்பட்ட பின் இந்ைக் தகாரிக்தக

தமலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைைாக மாறியது.
❖மமாழிவாரி மாகாைக் தகாரிக்தகதய ஆராய ஜவகர்லால் தநரு, வல்லபாய் பதடல் மற்றும் பட்டாபி

சீைாராதமயா ஆகிய மூவதரயும் மகாண்ட தஜ. வி.பி. குழு (J. V. P. Committee) அதமக்கப்பட்டது.
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1949 - தஜ.வி.பி. குழு

❖தஜ.வி.பி. குழு ைைது அறிக்தகதய 1949 ஏப்ரல் 1 இல் சமர்ப்பித்ைது.
❖துரதிருஷ்ட்வசமாக இக் குழுவும் மமாழிவாரி மாகாை

ஆதையத்தின் முடிதவதய ஆைரித்ைது.
❖இந்ைக் குழு மமாழிவாரி மாகாைங்கள் ”குறுகிய பிராந்தியவாைத்தை ”

வலியுறுத்துகின்றை என்றும், அது நாட்டின் தமம்பாட்டிற்கு
”அச்சுறுத்ைலாக” உருவாகக்கூடும் என்றும் மைரிவித்ைது.

❖தஜ.வி.பி. குழு “மமாழியாைது பிதைக்கும் ஆற்றதலக்
மகாண்டிருப்பதைாடு பிரிக்கும் ஆற்றலும் உதடயது” என்று
குறிப்பிட்டது

❖தஜ.வி.பி. குழு ைைது அறிக்தகயின் முடிவுதரயில் மமாழிவாரி
மாநில மறுசீரதமப்பிற்கு அது உகந்ை தநரமல்ல என்று மைரிவித்ைது

❖.மமாழிவாரி மாநிலம் மறுசீரதமப்பிற்காை ஒருமித்ைக் கருத்தை
உருவாக்கும் பணி ைற்காலிகமாக ஒத்திதவக்கப்பட்டது.
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1955 - மாநில மறுசீரதமப்பு ஆதையம்
❖முைல் மபாதுத் தைர்ைல் முடிவதடந்ை பின்ைர் மீண்டும் மமாழிவாரி

மாநில கருத்ைாக்கம் எழுச்சிமபற்றது.
❖ஆந்திரா ைனி மாநிலமாகப இைன் காரைமாக பசல் அலிதயத்

ைதலவராகவும், தக.எம்.பணிக்கர் மற்றும் எச்.என். குன்ஸ்ரூ
ஆகிதயாதர உறுப்பிைராகவும் மகாண்ட மாநில மறுசீரதமப்பு
ஆதையம் அதமக்கப்பட்டது.

❖இந்ை ஆதையம் ைைது அறிக்தகதய 1955 அக்தடாபரில்
சமர்ப்பித்ைது. இந்ை ஆதையம் 16 மாநிலங்கதையும் 6 இந்திய
யூனியன் என்று வதரயறுத்ைது.

❖மைராஸ், தகரைம், கர்நாடகம், தைைராபாத், ஆந்திரம், பம்பாய், விைர்பா,
மத்தியபிரதைசம், இராஜஸ்ைான், பஞ்சாப், உத்திரப்பிரதைசம், பீகார்,
தமற்கு வங்காைம், அஸ்ஸாம், ஒரிசா (ஒடிசா), ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்
ஆகியதவயாகும்.

❖ஆதையத்தின் பரிந்துதரகள் நிர்வாகக் காரைங்கள் மற்றும்
மமாழிவாரி மாகாை தகாரிக்தககள் ஆகியவற்றிற்கிதடதயயாை
சமாைாை நடவடிக்தககைாக அதமந்ைை.
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மமாழிவாரி மாநில மறுசீரதமப்பு 
நதடமுதறப்படுத்ைல்

❖மமாழிவாரி மாநில மறுசீரதமப்புக் மகாள்தக, மாநில மறுசீரதமப்புச்
சட்டமாக 1956இல் நிதறதவற்றப்பட்டு நதடமுதறப்படுத்ைப்பட்டது.

❖தைைராபாத்தை உள்ைடக்கிய ஆந்திரபிரதைசம் உருவாைது.
❖திருவாங்கூர், மகாச்சின் அரசு மற்றும் மைராஸ் மாநிலத்தின் மலபார்

மாவட்டம் ஆகியவற்தற உள்ைடக்கி தகரைம் உருவாைது.
❖தமசூர் அரசு மற்றும் பம்பாய், மைராஸ் மாநிலத்தின் பகுதிகதை

உள்ைடக்கி கர்நாடகம் உருவாைது.
❖அதைத்திலும் மமாழி அதடயாைதம தமயக் கருத்ைாக அதமந்ைது.
❖குஜராத்தி மமாழி தபசும் மக்களின் தகாரிக்தகதய நிதறதவற்றும்

வதகயில் தம 1960இல் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து குஜராத் மாநிலம்
உருவாக்கப்பட்டது.

❖ 1966இல் பஞ்சாப் மாகாைம் பஞ்சாப், ைரியாைா, இமாச்சலப்பிரதைசம்
எை 3 மாநிலங்கைாகப் பிரிக்கப்பட்டது.

❖இைன் மூலம் 1920இல் இந்திய தைசிய காங்கிரசால் மைாடங்கப்பட்ட
மமாழிவாரி மாகாை சீரதமப்பு முடிவுக்கு வந்ைது.
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இந்திய மவளியுறவுக் மகாள்தக
❖ஜவகர்லால் தநருதவ இந்திய மவளியுறவுக் மகாள்தகயின் முைன்தம 

சிற்பி ஆவார்
❖இந்திய மவளியுறவுக் மகாள்தகயின் அடிப்பதடக் தகாட்பாடுகள்

பின்வருமாறு: 
1) காலனிய எதிர்ப்பு (அ) ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு, 
2) இை ஒதுக்கதல எதிர்த்ைல், 
3) இைமவறிதய எதிர்த்ைல், 
4) வல்லரசு நாடுகளுடன் அணி தசராதம, 
5) ஆப்பிரிக்கஆசிய ஒற்றுதம, பிறநாடுகதை ஆக்கிரமிக்காமல்

இருத்ைல்,
6) பிறநாடுகளின் உள்நாட்டு நிகழ்வுகளில் ைதலயிடாமல்

இருத்ைல், 
7) ஒரு நாடு மற்மறாரு நாட்டின் இதறயாண்தம மற்றும் நில 

எல்தலதய மதித்ைல், 
8) உலக அதமதி மற்றும் பாதுகாப்தப தமம்படுத்துைல்,

❖நாடுகளுக்கிதடதயயாை அதமதிதய நிதலநிறுத்துவதில் மவற்றிடம் 
ஏற்படா வண்ைம் இரு நாடுகளும் சமநீதிதயப் பாதுகாத்ைல்.
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இந்தியா - சீைா உறவு
❖1949இல் சீைா ஜப்பானியக் காலனிய விரிவாக்கத்திலிருந்து ைன்தை

விடுவித்துக் மகாண்டது.
❖இந்தியா, சீைாதவாடு நீண்ட எல்தலதயக் மகாண்டிருந்ைைால் தநரு

சீைாவுடைாை நட்புறவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் ைந்ைார்.
❖சீை மக்கள் குடியரதச 1950 ஜைவரி 1இல் முைன் முைலாக அங்கீகரித்ை நாடு

இந்தியா.
❖காலனி ஆதிக்கத்ைால் மபற்ற துன்பம், அைன் விதைவுகைாை வறுதம

மற்றும் பின்ைங்கிய வைர்ச்சி ஆகிய அனுபவ ஒற்றுதமகளின் காரைமாக
இந்தியாவும் சீைாவும் தகதகார்த்து.

❖ஐ.நா பாதுகாப்பு அதவ கம்யூனிச சீைாதவ உறுப்பிைராக ஏற்க
தவண்டுமமன்று தநரு வலியுறுத்திைார்.

❖ 1950இல் சீைா, திமபத்தை ஆக்கிரமித்ை தபாது இந்தியா வருத்ைமதடந்ைது.
❖இந்தியாவின் நம்பிக்தகக்குப் பாத்திரமாகச் சீைா நடந்துமகாள்ைவில்தல

எை இந்தியா கருதியது
❖1954இல் இந்தியா மற்றும் சீைாவிதடதய தகமயழுத்ைாை ஒப்பந்ைம்

சீைாவிற்கு திமப த் மீதிருந்ை உரிதமதய அங்கீகரித்ைது.
❖அத்தைாடு இந்திய சீை உறவுக்காை தகாட்பாடுகைாகப் பஞ்சசீலக்

மகாள்தகதய வகுத்ைது.
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பஞ்சசீலக் மகாள்தகயின் ஐந்து தகாட்பாடுகள்
❖ பஞ்சசீலக் மகாள்தகயின் ஐந்து தகாட்பாடுகள்
1) நில எல்தல மற்றும் இதறயாண்தமதய மதித்து

நடத்ைல்.

2) இரு நாடுகளும் ஒன்தறமயான்று ஆக்கிரமிக்காமல்
இருத்ைல்.

3) ஒரு நாடு மற்மறாரு நாட்டின் உள் நிகழ்வுகளில்
ைதலயிடாமல் இருத்ைல்.

4) இரு நாடுகளுக்கு இதடதயயாை சமத்துவம் மற்றும்
ஒன்றுக்மகான்று பயைதடவைற்காை கூட்டுறவு.

5) சமாைாை சகவாழ்வு
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இந்தியா - சீைா உறவில் ஏற்ப்பட்ட பின்ைதடவு
❖1959இல் சீை அரசாங்கம் மபௌத்ைர்களின் கிைர்ச்சிதய ஒடுக்கியது
❖மபைத்ைர்களின் ைதலவராை ைலாய்லாமா ஆயிரக்கைக்காை

அகதிகளுடன் திமபத்திலிருந்து மவளிதயறி இந்தியாவில் ைஞ்சம்
புகுந்ைார்.

❖இந்தியா, ைலாய்லாமா-விற்கு ைஞ்சம் வழங்கியது சீைாதவ
வருத்ைமதடயச் மசய்ைது

❖அக்தடாபர் 1959இல் லடாக்கில் இருந்ை மகாங்காய் கைவாயில் காவல்
இருந்ை இந்தியப் பதட மீது சீைா ைாக்குைல் நடத்தியது

❖5 இந்தியக் காவலர்கள் மகால்லப்பட்டைர், 12 தபர் தகதிகைாகப் பிடித்துச்
மசல்லப்பட்டைர்;

❖பலகட்ட தபச்சுவார்த்தை நதடமபற்றதபாதிலும் இந்திய- சீை உறவில்
தபாதுமாை முன்தைற்றம் ஏற்படவில்தல. 1962இல் இந்திய சீைப் தபார்
ஏற்பட்டது.

❖1962, மசப்டம்பர் 8 இல் சீைப் பதடகள் ைக்லா மதலப் பகுதியில் ைாக்குைல்
நடத்திை.

❖இைன் விதைவாக, இந்தியா சீைாதவாடு இதைந்து ஆசிய
மண்டலத்தை உருவாக்கும் கைவு ைகர்ந்து தபாைது.
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அணி தசரா இயக்கத்தின் தைாற்றம்
❖1947இல் மடல்லியில் தநரு ஏற்பாடு மசய்ை ஆசிய உறவுக்காை மாநாட்டில்

20க்கும் தமற்பட்ட நாடுகள் கலந்து மகாண்டை.
❖ஆசிய நாடுகளின் விடுைதல மற்றும் உலகில் ஆசியாவின் நிதலதய

உறுதி மசய்ைல் என்பதை மாநாட்டின் தமயக் கருத்ைாகும்.
❖டிசம்பர் 1948இல் இந்தைாதைசியாவில் மறு காலனியாக்கத்திற்கு உட்படுத்ை

விரும்பிய, டச்சுக்காரர்களுக்குப் பதில் கூறும் வதகயில் நடத்ைப்பட்டது.
❖காலனி ஆதிக்க நீக்க முயற்சிகள் 1954இல் மகாழும்பில் நதடமபற்ற ஆசியத்

ைதலவர்கள் மாநாட்டில் தமலும் முன்மைடுத்துச் மசல்லப்பட்டது.
❖இந்ை முயற்சிகளுக்கு 1955இல் இந்தைாதைசியா நாட்டின் பாண்டுங் நகரில்

ஆப்பிரிக்க, ஆசிய நாடுகளின் மாநாடு நதடமபற்றது.
❖சில ஆண்டுகளுக்குப் பின் மபல்கிதரட் நகரில் இந்ை நாடுகள் கூடி 

அணி தசரா இயக்கத்தைத் தைாற்றுவிப்பைற்காை அடித்ைைத்தை
பாண்டுங் மாநாடு ஏற்படுத்திக் மகாடுத்ைது.

❖சுைந்திர இந்தியாவின் மவளியுறவுக் மகாள்தகயின் சிற்பி
ஜவகர்லால்தநரு, 

❖எகிப்து அதிபர் நாசர் மற்றும் யூதகாஸ்லாவியாவின் டிட்தடா
ஆகிதயாருடன் இதைந்து 1961இல் அணுசக்தி ஆயுைக்குதறப்பு மற்றும் 
சமாைாைத்திற்காை அதழப்பு விடுத்ைார்.
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கற்றல் விதைவுகள்

பிரிவிதையின் சவால்கள்

அரசதமப்பு உருவாக்கம்

மசயல்முதறயும் உைர்வும் இந்திய ஒன்றியத்தில் சுதைச அரசுகதை ஒருங்கிதைத்ைல்

மமாழி அடிப்பதடயில் மாநிலங்கதை மறுசீரதமத்ைல்

அண்தட நாடுகளுடைாை இந்தியாவின் உறவுகள்
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க.சுந்தரமூர்த்தி ,                                                                

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிவடஇலுப்லப,

திருவண்ணாேலைோவட்டம் 632511.
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