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வரலாறு பகுதி - 31 

31] இந்திய விடுதலல இயக்கம் – இரண்டாம் நிலல 

பாடக்குறிப்புகள் 

காந்தி சகப்தம் கி.பி. 1920 – 1947 

 பாலகங்காரத திலகர் 1920 ஆம் ஆண்டு மறைந்தறதத் ததாடர்ந்து 
காந்தியடிகள் தறலறமயில் இந்திய ததசிய இயக்கம் நுறைந்தது. இது 
இந்திய மக்களிறடதய புதிய ஆரம்பத்றதயும், விைிப்புணர்றவயும் 
ஏற்படுத்தியது. 

 காந்தியடிகள் விடுதறலப் தபாராட்டத்தில் உண்றம மற்றும் அகிம்றசறய 
அடறப்பறடயாகக் தகாண்ட சத்தியாகிரகம் என்ை புதிய யுக்திறயக் 
றகயாண்டவர். 

ஒத்துலையாலை இயக்கம் கி.பி.1920 - 1922 

 1919 ஆம் ஆண்டு தரௌலட் சட்டத்றத எதிர்க்கும்,ஜாலியன் வாலாபாக் 
படுதகாறலறயக் கண்டித்து, மாண்தடகு-தசம்ஸ் தபார்டு சீர்திருத்தச் 
சட்டத்தின் பயனின்றமறய ஆங்கிதலயருக்கு உணர்த்தவும் கல்கத்தாவில் 
நறடதபற்ை காங்கிரஸ் மாநாட்டில் ஒத்துறையாறம இயக்கத்றத 
தமற்தகாள்வது என காந்தியடிகள் அைிவித்தார். 

 காங்கிரஸ் ஆட்சி 1920 ஆம் ஆண்டு ஒத்துறையாறம இயக்கத்றதத் 
ததாடங்கியது. 

 இவ்வியக்கம் மூன்று நிறலகளில் கறடபிடிக்கப்பட்டது. 
 ஆங்கில அரசிடமிருந்து தபற்ை பதவிகறளயும்,பட்டங்கறளயும், 
விருதுகறளயும் துைந்தனர். 

 தவறல நிறுத்தம் உட்பட தபரும் தபாராட்டங்கறள நடத்தினர். அறனத்து 
அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் நீதிமன்ை 
நடவடிக்றககள் அறனத்து புைக்கணிக்கப்பட்டன. முக்கியத் தறலவர்றகள் 
றகது தசய்யப்பட்டனர். 

 முக்கிய மற்றும் கறடசிகட்டமாக வரிதகாட இயக்கம் ததாடங்கப்பட்டது 
 1921 ஆம் ஆண்டு அகமதாபதத்தில் நறடதபற்ை காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் அரசு 
கூடாது என்ை தீர்மானம் நிறைதவற்ைப்பட்டது. 

ரீடிங் கி.பி.1921 - 1926 

 தரௌலட் சட்டம், பத்திரிக்றக சட்டம் – 1910 திரும்பப் தபற்ைது. 
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 1921 - ல் தமாப்னா புரட்சி தகரளாவில் நறடதபற்ைது. 
 1921 ஆம் ஆண்டு தவல்ஸ் இளவரசர் தசன்றன வந்த தபாது அவரது 
வருறகறய புைக்கணித்தார். 

 ராஜாஜி றகது தசய்யப்பட்டு தவலூர் சிறையில் அறடக்கப்பட்டார். அறதத் 
ததாடர்ந்து நடந்த கிளர்ச்சியில்  அரசு அலுவலகங்கள், நீதிமன்ைங்கறள 
மக்கள் புைக்கணித்தனர். 

 ஒத்துறையாறம இயக்கம் முழுவசீ்சில், கறடயறடப்பு, தவறலநிறுத்தம் 
தபான்ை முறைகளில் நாடுமுழுவதும் தீவிரமாக நறடதபற்ைது. 

சசௌரி சசௌரா சம்பவம் - 1922 

 ஒத்துறையாறம இயக்கத்தின் தபாது காந்தியடிகள், எத்தறகய 
வன்முறையிலும் ஈடுபட தவண்டாம் என்று தவண்டுதகாள் விடுத்தார். 

 1922 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 5 ஆம் நாள் உத்திரப்பிரததசத்தில் தசௌரி தசௌரா 
(தகாராக்பூர்) என்னுமிடத்தில் ஆயிரம் விவசாயிகள் பங்தகற்ை தபரணி 
நறடதபற்ைது. இப்தபரணியின் தபாது காவலர்கள் விவசாயிகளின் மீது 
துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர். இதனால் தகாபமறடந்த விவசாயிகள் துப்பாக்கி 
சூட்டிற்கு எதிராக காவல் நிறலயத்றதத் தாக்கி தீயிட்டுக் தகாளுத்தினர்.  
இதில் 22 காவலர்கள் உயிரிைந்தனர். 

 இதறனக் கண்ட காந்தியடிகள் ஒத்துறையாறம இயக்கத்றத பிப்ரவரி 12 – ல் 
உடனடியாக றகவிட்டனர். ஆனால் காந்தியடிகள் உடனடியாக றகது 
தசய்யப்பட்டார். இதனால் ததசிய இயக்க நடவடிக்றககள் சில ஆண்டுகள் 
நிறுத்தி றவக்கப்பட்டன. 

 காந்தியடிகள் இந்து – முஸ்லீம் ஒற்றுறம, தீண்டாறம ஒைிப்பு மற்றும் 
தபண்கள் முன்தனற்ைம் தபான்ைவற்ைிற்காகப் பாடுபட்டார்.   

சுயராஜ்ஜியக் கட்சி 1923 - 1925 

 1923 ஆம் ஆண்டு ததசிய இயக்கத்றத வைி நடத்த ததசத் தறலவர்களான 
சி.ஆர்.தாஸ் மற்றும் தமாதிலால் தநரு ஒன்று தசர்ந்து சுயராஜ்ஜியக் 
கட்சிறயத் ததாற்றுவித்தனர். இக்கட்சி , காந்தியடிகள் றகது 
தசய்யப்பட்டறதத் ததாடர்ந்து சுதந்திர தபாராட்டத்றத தறலறமதயற்று 
நடத்தியது. 

 இக்கட்சி நிறுவனம் சி.ஆர்.தாஸ் மரணமறடந்ததால் 1925 ஆம் ஆண்டு 
சுயராஜ்ஜிய கட்சியும் கறலக்கப்பட்டது. 

 1923 ல் நறடதபற்ை ததர்தலில் வங்காளம் மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் 
தபரும்பான்றம தபற்ைது. 

 1921 ல் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி எம்.என்.ராய் என்பவரால் ததாடங்கப்பட்டது. 
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 1925 ஆகஸ்ட் 9 காதகாரி ரயில் தகாள்றள நறடதபற்ைது 

இர்வின் 1926 - 1931 

லசைன் தூதுக்குழு 1927 – 1938 

 மாண்தடகு – தசம்ஸ்தபார்டு சீர்த்திருத்தம் – 1919 எந்த அளவிற்கு 
பயன்பட்டுள்ளது என்பறத ஆராயவும், இந்திய நிர்வாகத்றத தமம்படுத்த 
தமலும் பல ஆதலாசறனகறள வைங்கவும், சர் ஜான் றசனம் தறலறமயில் 
7 தபர் தகாண்ட ஒரு குழுறவ 1927 ஆம் ஆண்டு ஆங்கில அரசு நியமித்தது. 
இதற்கு றசமன் குழு என்று தபயர். 

 இக்குழுவில் இடம் தபற்ைிருந்தவர்கள் அறனவரும் ஆங்கிதலயர்கள் , ஒரு 
இந்தியர் கூட இதில் இடம் தபைவில்றல. எனதவ இக்குழு 1928 ஆம் ஆண்டு 
இந்தியா வந்ததபாது கடும் எதிர்ப்பு ததரிவிக்கப்பட்டது. 

 இக்குழுவிற்கு கருப்புக்தகாடி தபாராட்டமும், எதிர்ப்பும் ததருவிக்கப்பட்டன. 
றசமதன திரும்பச் தசல் என்று நாடு முழுவதும் குரதலழுப்பப்பட்டது. ஆங்கில 
அரசு எதிர்ப்பாளர்கறள கடுமறமயாகத் தாக்கியது. 

 பஞ்சாபின் சிங்கம் என்ைறைக்கப்பட்ட லாலா லஜபதிராய், றசமன் குழுவிற்கு 
எதிர்ப்பு ததரிவித்தால், காவர்கள் நடத்திய தடியடியால் தாக்கப்பட்டு சிைிது 
நாட்களுக்கு  பிைகு உயிர் துைந்தார். 

 தடியடிக்குக் காரணமாயிருந்தவறர பகத்சிங் சுட்டுக் தகான்ைார். 
 இந்தியர்கள் இல்லாத றசமன் குழு சத்தியமூர்த்தி தறலறமயில் 
புைக்கணிக்கப்பட்டது. 

 1927 ல் காங்கிரஸ் ததாண்டர்கள் தசன்றனயில் உள்ள கர்னல் நீல் சிறலறய 
அகற்ைக் தகாரி தபாராட்டம் நடத்தினர். 

 1928 ல் தமாதிலால் தநரு தகாண்டு வந்த தநரு அைிக்றகயில் இந்தியாவிற்கு 
அரசியலறமப்புச் சட்டம் ததறவ என்ை தகாரிக்றக முதன் முதலில் 
றவக்கப்பட்டது. 

 1928 பர் ததாலி இயக்கம் – நிலவரிக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட இந்த 
இயக்கத்திற்கு வல்லபாய் பதடல் தறலறம தாங்கினார். 

லாகூர் ைாநாடு 1929 

 1929 ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் மாநாடு லாகூரில் ஜவஹர்லால் தநரு 
தறலறமயில் நறடதபற்ைது. 

 இம்மாநாட்டில் முழு விடுதறல (பூரண சுதந்திரம்) தபறுவதத இந்திய ததசிய 
காங்கிரசின் தநாக்கம் என அைிவிக்கப்பட்டது. 
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 டிசம்பர் 31, 1929 ஆம் ஆண்டு நள்ளிரவு “வந்தத மாதரம்” என்ை 
பாடலுக்கிறடதய ராவி நதிக்கறரயில் இந்திய மூவர்ணக் தகாடி ஏற்ைப்பட்டது. 
இதறனத் ததாடர்ந்து, ஜனவரி 26, 1930 ஆம் ஆண்டு நாடு முழுவதும் 
விடுதறல நாளாக தகாண்டாடப்பட்டது. 

 இதன் நிறனவாக, 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26 ஆம் நாள் இந்தியா 
அரசியலறமப்பு சட்டம் நறடமுறைக்கு வந்தது. 

சட்ட ைறுப்பு இயக்கம் (அ) உப்பு சத்தியாகிரகம் 1930 

 உப்பு மீது ஆங்கில அரசு வரி விதித்தது. இது ஏறை, எளிய மக்கறள 
பாதித்தது. 

 முழு சுதந்திரம் தபறுவறத தநாக்கமாக க் தகாண்டு 1930 ஆம் ஆண்டு உப்பு 
சத்தியாகிரகம் (சட்ட மறுப்பு இயக்கம்) ததாடங்கப்பட்டது. 

 இதறன எதிர்த்து காந்தியடிகள் மார்ச் 12, 1930 – ஆம் ஆண்டு சட்டமறுப்பு 
தபாராட்டத்றத தமற்தகாண்டார். 

 1932 ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 11 ஆம் நாள் திருப்பூரில்  நடந்த ஊர்வலத்தின் 
மீது தடியடி நடத்தப்பட்டது. அதில் திருப்பூர் குமரன் உயிர் நீத்தார். தகாடி 
காத்த குமரன் என்று அறைக்கப்பட்டார். 

தண்டி யாத்திலர   

 சதராஜினி நாயுடு உட்பட 78 ததாண்டர்களுடன் காந்தியடிகள் 
அகமதாபாத்திலுள்ள சபர்மதி ஆசிரமத்திலிருந்து பாதயாத்திறர ததாடங்கி, 
சுமார் 400 கி.மீ பயணம் தமற்தகாண்டு குஜராத் கடற்கறர பகுதியிலுள்ள 
தண்டி வந்தறடந்தார். இது தண்டி யாத்திறர(உப்பு சத்தியாகிரகம்) 
என்ைறைக்கப்பட்டது. 

 தண்டியில் உப்பு காய்ச்சி ஏப்ரல் 6 ஆம் நாள் உப்புச் சட்டங்கறள  மீைினார். 
காந்தியடிகள் றகது தசய்யப்பட்டு சிறையில் அறடக்கப்பட்டார். 

 ததன் இந்தியாவில், தமிழ் நாட்டில் சி. ராஜதகாபாலச்சாரியார் தறலறமயில் 
திருச்சியிலிருந்து ததாண்டர்கள் பாதயாத்திறர தமற்தகாண்டு தஞ்சாவூர் 
கடற்கறைப் பகுதியில் தவதாரண்யத்தில் உப்புச் சட்டங்கறள மீைி உப்பு 
காய்ச்சினார். இதில் சார்தார் தவதரத்ணம் பிள்றள, டிஎஸ்.எஸ்.ராஜன், திருமதி 
ருக்குமனி லட்சுமிபதி ஆகிய தறலவர்கள் பங்கு தகாண்டனர். 

 மலபார் கடற்கறரயில் தகாைியிலிருந்து றபயனூர் வறர தகளப்பன் 
தறலறமயில் பயணம் தமற்தகாண்டு உப்பு வரிறய எதிர்த்தனார். 

 வட தமற்குப் பகுதியில் எல்றல காந்தி (Frontier Gandhi)  என அறைக்கப்ட்ட 
கான் அப்துல் காபார்கான் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்றத நடத்தினார் 
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வட்ட மைலச ைாநாடுகள் 1930 – 1932 

முதல் வட்ட மைலச ைாநாடு 1930. 

 சட்ட மறுப்பு இயக்கத்றத ஆங்கில அரசால் கட்டுபடுத்த முடியவில்றல. 
எனதவ இந்திய அரசியல் பிரச்சறனகளுக்கு தீர்வு காணும் முயற்சியில் 
ஆங்கில அரசு ஈடுபட்டது. இதனால் 1930 – ம் ஆண்டு லண்டன் நகரில் முதல் 
வட்டதமறச மாநாட்றடக் கூட்டியது. 

 சட்ட மறுப்பு இயக்கம் இந்தியாவில் நறடதபற்றுக் தகாண்டிருந்தனால், 
காங்கிரஸ் கட்சி இம்மாநாட்டில் கலந்து தகாள்ளவில்றல.இதனால் இம்மாநாடு 
ததால்வியில் முடிந்தது. 

காந்தி – இர்வின் ஒப்பந்தம் 1931 

 முதல் வட்டதமறச மாநாடு ததால்வியில் முடிந்ததால், எந்த முடிவும் 
எட்டப்ப்வில்றல. எனதவ பிரிட்டிஷ் அரசு இர்வின் பிரபுறவ, காந்திஜிறய 
சந்திக்க இந்தியாவிற்கு அனுப்பியது. இருவருக்கும் இறடதய தபச்சுவார்த்றத 
நறடதபற்ைது. அதன் முடிவில்1931 ஆம் ஆண்டு காந்தி – இர்வின் ஒப்பந்தம் 
றகதயழுத்தானது. 

 இவ்தவாப்பந்தத்தின்படி சட்டமறுப்பு இயக்கத்றத றகவிடுவது என்று 
இரண்டாவது வட்டதமறச மாநாட்டில் கலந்து தகாள்வது என்றும் காங்கிரஸ் 
ஒப்புக்தகாண்டது. இதற்கு றகமாைாக, ஆங்கில அரசு தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 
அறனவறரயும் விடுதறல தசய்வததன்றும், உப்புச் சட்டங்கறள திரும்பப் 
தபறுவது என்னும் ஒப்புக்தகாண்டது. 

வில்லிங்டன் பிரபு 1931 – 1934 

  இரண்டாம் வட்ட மைலச 1931 

 இரண்டாம் வட்டதமறச மாநாடு இலண்டனில் 1931 – ல் நறடதபற்ைது. 
 காந்தி – இர்வின் ஒப்பந்தத்தின் படி, காந்தியடிகள் இம்மாநாட்டில் கலந்து 
தகாண்டார். 

 முழு சுதந்திரம், வகுப்பு பிரச்சறன தபான்ைவற்ைிற்கு எந்த தீர்வும் இந்த 
மாநாட்டில் எட்டப்படவில்றல. எனதவ காந்தியடிகள் தபருத்த ஏமாற்ைத்துடன் 
நாடு திரும்பினார். 

 காந்திஜி நாடு திரும்பியவுடன் றகது தசய்யப்பட்டார். காங்கிரஸ் தறட 
தசய்யப்பட்டது, இதனால் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் மீண்டும் ததாடங்கப்பட்டது. 

வகுப்புவாத அறிக்லக – 1932 
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 1932 இல் காந்திஜி சிறையில் அறடக்கப்பட்டிருந்த தபாது, இங்கிலாந்து பிரதமர் 
இராம்தச – தமக்தடானால்டு வகுப்புவாத அைிக்றகறய தவளிவிட்டார். 

 இந்த அைிக்றகயில் சறுபான்றமயினருக்கும்.தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் தனி 
இட ஒதுக்கீடு வைங்கப்படும் என அைிவிக்கப்பட்டது. 

 அத்திட்டத்றத தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் ஒருவறக என்று கூைிய காந்தி சாகும் 
வறர உண்ணாவிரதத்றத தமற்தகாண்டார். 

பூனா ஒப்பந்தம் 1932 

 1932 ஆம் ஆண்டு அம்தபத்காருடன் ஏற்பட்ட பூனா உடன்படிக்றகக்குப்பின் 
தமது உண்ணாவிரதத்றத றகவிட்டார். இவ்வுடன்படிக்றகயின்படி 
தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான தனித் ததாகுதி ஒதுக்கீடு றகவிடபட்டது. 

 சட்டசறபயில் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர்களுக்கு அதிக அளவு 
எண்ணிக்றகயில் இடங்கள் வைங்க ஒப்புக் தகாண்டது. இதன் மூலம் 
இந்துக்களிடமிருந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்கறள தளியாக பிரிக்கும்  
ஆங்கிதலயரின் சூழ்ச்சி ததால்வியறடந்தது. 

மூன்றாம் வட்ட மைலச ைாநாடு 1932 

 1932 ஆம் ஆண்டு மூன்ைாவது வட்டதமறச மாநாடு லண்டனில் நறடதபற்ைது. 
 காங்கிரஸ் தறலவர்கள் இதில் பங்கு தபை வில்றல. எனதவ இம்மாநாடு 
ததால்வியில் முடிந்தது.  

 மூன்ைாவது வட்டதமறச மாநாடுகளிலும் கலந்து தகாண்டவர் டாக்டர். பி.ஆர். 
அம்தபத்கர் ஆவார். 

லின்லித்மகா பிரபு 1934 – 1936 , 1938 – 1943 

இந்திய அரசுச்சட்டம் – 1935 

 இச்சட்டம் றசமன் குழுவின் அைிக்க மற்றும் மூன்று வட்டதமறச 
மாநாடுகளில் தமற்தகாள்ளப்பட்ட முடிவுகளில் அடிப்பறடயில் 
இயற்ைப்பட்டது. இச்சட்டம், பல்தவறு மாற்ைங்கறள அைிமுகப்படுத்தியது.      
1. மாகாணங்களில் தன்னாட்சி அைிமுகம். 
2. மாகாணங்களில் தசயல்பட்டு வந்த இரட்றட ஆட்சி ஒைிக்கப்பட்டது. 
3. மத்தியில் கூட்டாட்சி அரசாங்கம்  ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
4. மாநிலங்களுக்கிறடதய ஏற்படும் சிக்கல்கறள தீர்த்து றவக்க கூட்டாட்சி 
நீதி மன்ைம் நிறுவப்பட்டது. 
5. கூட்டாட்சி ரிசர்வ் வங்கி நிறுவப்படுதல். 

 1935 ம் ஆண்டு சட்டத்தின்படி கல்வி மாநில அரசிடம் ஒப்பறடக்கப்பட்டது. 
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 இந்திய அரசுச் சட்டம் 1937ல் அமலுக்கு வந்தது. 

இரண்டாம் உலகப் மபார் 1939 – 1945 

 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசியல் சட்டத்தின்படி, 1937 ஆம் ஆண்டு 
மாநிலங்களில் தபாதுத் ததர்தல் நறடதபற்ைது.இத்ததர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி 
8 மாநிலங்களில் தவற்ைிதபற்று, மந்திரி சறப அறமத்தது. 

 காங்கிரஸ் அறமச்சரறவ பல திட்டங்கறளத் தீட்டி அவற்றை   
நிறைதவற்றுவதில் தபருமளவு தவற்ைியும் கண்டது . ஆனால் இத்திட்டங்கள் 
எல்லாம் 1939 ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் உலகப்தபார் ததாடங்கும் வறர 
அறமதியாகச் தசயல்படுத்தப்பட்டன. 

 இந்நிறலயில் ஆங்கில அரசு காங்கிரஸ் தறலவர்கறளக் கலந்ததலாசிக்காமல் 
இந்தியாறவ இரண்டாவது உலகப் தபாரில் ஈடுபடுத்தியது இந்தியாறவ 
தபாரில் ஈடுபடுத்தியறதக் காங்கிரஸ் விரும்பவில்றல. எனதவ, தங்களது 
எதிர்ப்றப தவளிக்காட்டும் வறகயில்  1939 – ல் காங்கிரஸ் 8 மாநிலங்களில் 
அறமச்சரறவகறள ராஜினாமா தசய்தன. 

 காங்கிரஸ் கட்சி ராஜினமா  தசய்தறத, முஸ்லீம் லீக் கட்சித் தறலவரான 
முகமது அலி ஜின்னா வரதவற்று, உற்சாகமாகக் தகாண்டாடினார். அதன் 
பின்னர், அவர் இந்துக்களுக்கு , முஸ்லீம் ஒன்ைாகஇருக்க முடியாது என்றும் 
அவர்களுக்கு தனித்தனியாக இரு நாடுகள் ததறவ என்றும் கூைினார். 

 1939 ல் ஏற்பட்ட இரண்டாம் உலகப் தபாரில் இந்தியாறவ ஈடுபடுத்தியது. இது 
காங்கிரசுக்கு விருப்பமில்றலதயன்ைாலும் தபாரின் முடிவில் இந்தியாவிற்கு  
சுதந்திரம் அளிக்கப்பட தவண்டும் என்ை நிபந்தறனயுடன் ஏற்றுக்தகான்டது. 

பாகிஸ்தான் 1940  

 1930 – ல் இக்பால் என்பவர் எல்றல மாகாணம்,பலுசிஸ்தான்,சிந்து,காஷ்மீர் 
ஆகிய பகுதிகறள இறணத்தார். 

 1933 – ல் இப்பகுதிகளுக்கு பாகிஸ்தான் எனப் தபயரிட்டவர் தசௌத்ரி ரகமத் 
அலி ஆவார். 

 முகமது அலி ஜின்னா 1940 ஆம் ஆண்டு லாகூரில் நறடதபற்ை முஸ்லீம் லீக் 
மாநாட்டில் தனது தனி நாடு தகாரிக்றகறய தவளிட்டார். 

 தனது இரு நாட்டு தகாள்றகயின் மூலம்  இந்திய நாட்றட இந்துக்களுக்கு 
இந்தியா என்றும் பிரிக்க தவ்ண்டுதமன்று வலியுறுத்தினார். 

 முஸ்லீம்களின் தாய்நாடாக பாகிஸ்தான் விளக்க தவண்டும் எனவும், 
முஸ்லீம்கள் அதிகமாக வாழும் மாநிலங்கள் பாகிஸ்தானில் அடங்கும் 
எனவும் அைிவித்தார். 
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ஆகஸ்ட் நன்சகாலட 1940 (ஆகஸ்ட் – 8) 

 ஆங்கில அரசப் பிரதிநிதி லின்லித்தகா இந்தியர்கறள இரண்டாம் 
உலகப்தபாரில்  ஈடுபடுத்தினார். இதறன காங்கிரஸ் எதிர்த்தது. காங்கிரஸ் 
ஆட்சி தசய்யும் மாநிலங்களிலிருந்து பதவி விலகியது. இதனால் காங்கிரறச 
திருப்தி தசய்ய சில உறுதி தமாைிகறள லின்லித்தகா வைங்கினார். 

 இதன் மூலம் தபார் முடிந்தது, இந்தியாவிற்கு அரசியல் நிர்ணய சறப 
அறமக்க ஒரு குழு நியமிக்கப்படும் என்றும், தடாமினியன் அந்தஸ்து, அரசப் 
பிரதிநிதியின் நிர்வாகக் குழுவில் இந்தியருக்கு இடம் அளிக்கப்படும் என்றும் 
உறுதியளிக்கப்பட்டது. இது ஆகஸ்ட் நன்தகாறட என்று அறைக்கப்பட்டது. 

 இதறன காங்கிரஸ் முற்ைிலுமாக நிராகரித்தது. 
 இதறன முஸ்லீம் லீக் ஏற்ைது. 

கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 1942  

 இரண்டாவது உலகப்தபாரில் ஜப்பான் இங்கிலாந்திற்கு எதிராக ஈடுபட்டது. 
இங்கிலாந்து தபாரில் தவற்ைி தபை, இந்தியாவின் ஆதரவு ததறவப்பட்டது. 
எனதவ காங்கிரசின் ஒத்துறைப்றபப் தபைவும், இந்திய அரசியல் 
பிரச்சறனகளுக்கு தீர்வு காணவும், 1942 ஆம் ஆண்டு சர்.ஸ்டாதபார்டு கிரிப்ஸ் 
தறலறமயில் ஒரு தூதுக்குழுறவ இந்தியாவிற்கு அனுப்பியது. இக்குழு 
கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு என்று அறைக்கப்பட்டது. 

 

 இக்குழு இரண்டாம் உலகப் தபாரில் ஆங்கிதலயருக்கு உதவிகரமாய் இந்தியா 
இருக்க தவண்டும் என அைிவித்தது. தபாருக்குப்பின், இந்தியர்களுக்கு 
தடாமினியன் அந்தஸ்து வைங்கப்படும் எனவும், இந்திய அரசியல் 
அறமப்பிறன வறரவதற்கு புதிய திட்டம் அைிவிக்கப்படும் எனவும் 
அைிவித்தது. 

 ஆனால் இந்தியாவிற்கு முழு சுதந்திரம் வைங்குவது பற்ைி எதுவும் 
குைிப்பிடப்படவில்றல. எனதவ காந்தி, கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு உறுதி தமாைிகறள 
திவாலாகிக் தகாண்டிருக்கும் வங்கியின் பின் தததியிட்ட காதசாறல எனக் 
குைிப்பிட்டார். 

 கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு ததால்வியறடந்தது. 

சவள்லையமன சவைிமயறு இயக்கம் – 1942 

 கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவின் ததால்வி, காந்தியடிகளின் தபாக்கில் மாற்ைங்கறளக் 
தகாண்டு வந்தது. அதுவறர அவர் பின்பற்ைி வந்த அகிம்றச வைிகள் 
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எத்தறகய பலறனயும் அளிக்கவில்றல என்பறத உணர்ந்தார். எனதவ, அவர் 
ஆங்கிதலயர் இந்திய நாட்றடவிட்டு தவளிதயை தவண்டுதமனக் தகாரினார். 

 இரண்டாம் உலகப்தபாரில் ஜப்பான் தவற்ைிதபற்றுக்தகாண்தட தசன்ைது, 
எனதவ ஆங்கிதலயர்கள் இனி இந்தியாவில் இருந்தால் ஜப்பான் இந்தியா மீது 
பறடதயடுக்கக் கூடும் என காங்கிரஸ் தறலவர்கள் உணர்ந்தனர். 

 1942 – ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 8-ம் நாள் 1942 பம்பாய் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் 
ஆங்கிதலயர்கள் இந்தியாறவ விட்டு உடனடியாக தவளிதயை தவண்டும் 
என்று தவள்றளயதன தவளிதயறு தீர்மானத்றதக் தகாண்டு வந்தது. 

 முழுச்சுதந்திரம் தவிர தவறு எதனாலும் நான் திருப்தி அறடயமாட்தடன். நாம் 
அதற்காக வாழ்தவாம் அல்லை வழீ்தவாம், இந்தியாறவ விடுதறல தபைச் 
தசய்தவாம் அல்லது அதற்காக தசத்து மடிதவாம் என்ைார். 

 அதற்கு அடுத்தநாதள காந்திஜி, தநருஜி, அபுல் கலாம் ஆசாத் மற்றும் முக்கிய 
காங்கிரஸ் தறலவர்கள் அறனவரும் றகது தசய்யப்பட்டனர். 

 இரண்டாம் உலகப்தபார் 1945 ஆம் ஆண்டு முடிவறடந்தது. 
 தபாருக்குப் பின் இங்கிலாந்தில் ததாைிற்கட்சி தவற்ைி தபற்று கிளமண்ட் 
அட்லி தறலறமயில் ஆட்சி அறமத்தது, ததாைிற்கட்சியின் தறலவர் அட்லி 
இந்திய சுதந்திரப் தபாராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளித்தார். அவர் இங்கிலாந்தின் 
பிரதமரானார். அவர் காங்கிரசின் மீது ஆங்கில அரசு விதித்திருந்த தறட 
உத்தரவுகறளயும் விலக்கினார். அட்லி இந்தியாவின் பிரச்சறனகறள தீர்க்க 
ஒரு குழுறவ அறமத்தார். அக்குழு இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் வைங்க 
பரிந்துறரத்தது. 

சுபாஷ் சந்திரமபாஸ் – இந்திய மதசிய ராணுவம் (I.N.A) 1942 

 1927 ஆண்டு இந்திய ததசிய காங்கிரசில் தசர்ந்தார். ஜவஹர்லால் தநருவுடன் 
இறணந்து பணியாற்ைினார். 

 தநதாஜி இறளஞர்களும், தபாதுமக்களும் ததசிய உணர்வு தபைக் காரணமாய் 
 திகழ்ந்தார். ஏராளமான இறளஞர்கறள ததசிய இயக்கத்தில் பங்கு தபைச் 
தசய்தார்.  

 1989 ஆம் ஆண்டு இந்திய ததசிய காங்கிரசின் தறலவராக 
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். 

 1989 ல் அவர் முற்தபாக்கு கட்சிறய ததாடங்கினார். பல நாடுகளுக்குச் 
சுற்றுப்பயணம் தமற்தகாண்டு, இந்தியா மீது அந்நாடுகளின் அனுதாபத்றதப் 
தபற்ைார். அவர் சிைிது காலம் வடீ்டுச் சிறையில் றவக்கப்பட்டார். அவர் 
ஆப்கானியர் தபால மாறுதவடமிட்டு, இந்தியாவிலிருந்து தப்பி தஜர்மனிறய 
அறடந்து, ஹிட்லறரச் சந்தித்து உதவி தகாரினார். 
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 பின்னர் 1942 ஆம் ஆண்டு பர்மாவிற்கு தசன்ைார். ஜப்பானியர்களால் பர்மா 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. அச்சமயத்தில் பிரிட்டிஷ் பிடியிலிருந்த ஏராளமான 
இந்தியக் றகதிகறள ஜப்பான் றகப்பற்ைியது. 

 ஜப்பானிய அரசாங்கத்துடன் கூட்டுச்தசர்ந்து சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் இந்திய 
ததசிய இராணுவத்றத அறமத்தார். 

 இராஷ் பிகாரரி தபாஸ் 1942 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் தடாக்கிதயா நகரில் 
சுதந்திர மாநாடு நடத்தினார். 

 1943 ல் சிங்கப்பூர் தசன்ைார். அங்கு இந்திய விடுதறலக் கைகத்தின் தறலறமப் 
தபாறுப்றப இராஷ்பிகாரி தபாஸ், சுபாஷ்சந்திர தபாசிடம் ஒப்பறடத்தார். 

 ஆசாத் ஹிந்த் பவுஜ் என்று அறைக்கப்பட்ட இந்திய ததசிய இராணுவத்தின் 
தளபதியாக சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் தபாறுப்தபற்ைார். இதறனத் ததாடர்ந்து 
சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் தநதாஜி என்ைறைக்கப்பட்டார். 

 தநதாஜி என்ைால் தறலவர் என்று தபாருள். 
 இந்திய ததசிய ராணுவத்தின் தபண்கள் பிரிவு தமிழ்நாட்றடச் தசர்ந்த லஷ்மி 
என்ை தபண்ணின் தறலறமயில் ஜான்சி ராணி தபயரில் அறமக்கப்பட்டது. 

 இந்திய ததசிய ராணுவம், ஆங்கிதலயருக்கு எதிராக இந்திய விடுதறலக்கு 
கடுறமயாக தபாராடியது. 

 தஜய்ஹிந் என்ை சுபாஷ் சந்திரதபாசின் முைக்கமாக மாைி, இந்தியா முழுக்க 
எதிதராலித்தது. தடல்லிறய தநாக்கிச் தசல் என்ை மற்தைாரு புகழ்தபற்ை 
முைக்கமும் தபாசினுறடயதாகும். 

 இரண்டாம் உலகப்தபாரில் 19545 – ம் ஆண்டு ஜப்பான் சரணறடந்தது. இந்திய 
ததசிய இராணுவ வரீர்கள் றகது தசய்யப்பட்டனர். தநதாஜி பாங்காங்கிலிருந்து 
தடாக்கிதயாவிற்கு தப்பிச் தசன்ைார். அவ்வாறு தசல்லும் வைியில் அவர் 
விமான விபத்தில் உயிர் இைந்ததாக நம்பப்படுகிைது. 

மவவல் (1944 – 1947) 

 சிம்லா மாநாடு ஜனீ் 25, 1945 
 ராசதகாபாலச்சாரி விதி (formula) – 1945 
 தவவல் திட்டம் 1945  ஆளுநரின் நிர்வாகக் குழுவில் இந்தியர்களுக்கு வாய்ப்பு 
அளிக்கப்படும் (கவர்னர் தஜனரல் மற்றும் கமாண்டர் பதவி தவிர) 

அலைச்சரலவத் தூதுக்குழு – 1946 

 1946 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் தபதிக் லாரன்ஸ், ஏ.வி. அதலக்சாண்டர் 
மற்றும் சர்ஸ்டாதபார்டு கிரிப்ஸ் ஆகிய மூவர் அடங்கிய குழு இந்தியாவிற்கு 
வந்தது. அவர்கள் மூவருதம பிரிட்டிஷ் அறமச்சரறவயில் உறுப்பினர்களாக 
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இருந்தனர். எனதவ, இக்குழு காபிதனட் அல்லது அறமச்சரறவ தூதுக்குழு 
என்ைறைக்கப்பட்டது. 

 இக்குழு இந்தியத் தறலவர்களிடம் ஆட்சி மாற்ைம் குைித்து தபச்சுவார்த்றத 
நடத்தியது. இக்குழு கூட்டாட்சி அரசு அறமய பரிந்துறர தசய்தது. அரசியல் 
நிர்ணய சறப ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டு, இந்திய அரசியலறமப்புச் சட்டம் 
எழுதப்படதவண்டுதமன்றும், அச்சட்டம் தயாராகும் வறர அறனத்துக்கட்சி 
பிரதிநிதிகறளக் தகாண்ட இறடக்கால அரசு ஒன்று மத்தியில் அறமக்க 
தவண்டும் என்றும் பரிந்துறர தசய்தது. 

1.இந்துக்கள், முஸ்லீம்கள் தபருவாரியாக அறமந்த மாகாணங்கள் 
உருவாக்கம். 

2. கூட்டாட்சி அரசு முறை 

3. இறடக்கால அரசு அறமத்தல். 

 இந்தியா பாகிஸ்தான் என இரு நாடுகளாக பிரிக்கப்பட்டது. சுததச அரசுகள் 
இவ்விரு நாடுகளில் ஏததனும் ஒன்ைில் தசர்ந்து தகாள்ளதவா அல்லது தனித்து 
தசயல்படதவா விருப்ப உரிறம தபற்ைன. இதறன காங்கிரசும் முஸ்லீம் 
லீக்கும் ஏற்றுக் தகாண்டன. 

இலடக்கால அரசாங்கம் – 1946 

 காபிதனட் குழுவின் பரிந்துறரன்படி ஜவஹர்லால் தநருறவப் பிரதமராகக் 
தகாண்ட இறடக்கால அரசு 1946 – ல் நிறுவப்பட்டது. 

 இவ்வரறச ஏற்படுத்த தநரு ஜின்னாவின் உதவிறய நாடினார். ஆனால் 
ஜின்னா மறுத்துவிட்டார். தனது பாகிஸ்தான் தகாரிக்றகயில் பிடிவாதமாக 
இருந்தார். எனதவ, இந்தியப் பிரிவிறன தவிர்க்க முடியாத ஒன்ைாயிற்று. 

ைவுண்ட்மபட்டன் (24 ைார்ச் 1947 – 15 ஆகஸ்ட் 1947) 

ைவுண்ட்மபட்டன் (1947 – 1948) 

இராஜமகாபாலாச்சாரி (1948 – 1950) 

ைவுண்ட்மபட்டன் திட்டம் – 1947  

 1947 – ஆம் ஆண்டு மவுண்ட்தபட்டன் ஆங்கில அரசுப் பிரதிநிதியாக 
பதவிதயற்ைார். இவதர ஆங்கில அரசின் கறடசித் தறலறம ஆளுநர் ஆவார். 
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 இவர் இந்திய அரசியல் பிரச்சறனகளுக்கு தீர்வு காண முயற்சி 
தமற்தகாண்டார். எனதவ, 1947 ஜனீ் 3-ல் மவுண்ட்தபட்டன் ஒரு முக்கிய 
அைிவிப்றப தவளியிட்டார். அது மவுண்ட்தபட்டன் திட்டம் அல்லது ஜனீ் 3 
ஆம் நாள் திட்டம் என்ைறைக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின்படி இந்தியா, இந்திய 
யூனியன் என்றும், பாகிஸ்தான் யூனியன் என்றும் இருநாடுகளாகப் 
பிரிக்கப்படும். 

 இந்திய சுததசி அரசுகள், இவ்விரு நாடுகளில் ஏதாவது ஒன்றுடன் தசர்ந்து 
தகாள்ளதவா அல்லது சுதந்திரத்துடன் இருக்கதவா தசய்யலாம் என 
அைிவிக்கப்பட்டது, இத்திட்டத்றத காங்கிரசும், முஸ்லீம் லீக்கும் 
ஏற்றுக்தகாண்டன. 

இந்திய விடுதலலச் சட்டம் – 1947 

 மவுண்ட்தபட்டன் திட்டத்தின் அடிப்பறடயில், இங்கிலாந்து அரசு 1947 ஆம் 
ஆண்டு ஜறீல மாதம் இந்திய விடுதறலச் சட்டத்திறன நிறைதவற்ைியது. 
இச்சட்டத்தின்படி இந்தியப் பிரிவிறன 1947 ஆம் ஆண்டு 
நறடமுறைப்படுத்தப்பட்டது. 

 ஆங்கில அரசிடமிருந்து அதிகாரங்கள் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய 
நாடுகளுக்கு மாற்ைப்பட்டன. 

 புதிய நாடான பாகிஸ்தானில், முஸ்லீம்கள் அதிகம் வாழும் பகுதிகளான 
தமற்கு பஞ்சாப், சிந்து, வடதமற்கு எல்றலப்புை மாகாணம் மற்றும் கிைக்கு 
வங்காளம், அசாம் மாநிலத்திலுள்ள சில்ஹட் மாவட்டமும் இடம் தபற்ைன. 

 இந்தியா 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் நாள் விடுதறல தபற்ைது. 
தடல்லியில் உள்ள வரலாற்றுப் புகழ்தபற்ை தசங்தகாட்றடயில் ஆங்கிலக் 
தகாடி (யூனியன் – ஜாக்) இைக்கப்பட்டு, இந்திய மூவர்ணக் தகாடி 
ஏற்ைப்பட்டது. 

 மவுண்ட்தபட்டன் பிரபு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தறலறம 
ஆளுநராகவும், (ஆங்கில அரசின் கறடசித் தறலறம ஆளுநர்) பண்டித 
ஜவஹர்லால் தநரு முதல் பிரதமராகவும் தபாறுப்தபற்ைனர். பின்னர் 
சி.இராசதகாபாலாச்சாரியார் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய தறலறம 
ஆளுநராகப் பதவி ஏற்ைார். 

 இந்திய பிரிக்கப்பட்ட தபாது, இந்து – முஸ்லீம் இனக் கலவரங்கறளத் 
காந்தியடிகள் தடுத்து, இந்து முஸ்லீம்களுக்கிறடதய சமாதானத்றதயும், 
ஒற்றுறமறயயும் ஏற்படுத்தினார். 

 1948 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 30 ஆம் நாள் காந்திஜி சுட்டுக்தகால்லப்பட்டார். 
இதறன ஜவஹர்லால் தநரு நம் வாழ்வில் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் 
சூழ்ந்துவிட்டது என்ைார். 
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 1950 ஜனவரி 26ம் நாள் இந்தியா குடியரசானது. முதல் குடியரசுத் தறலவர் 
Dr.ராஜந்திர பிரசாத். 

சுமதசி சைஸ்தானங்கைின் இலைப்பு 

 இந்திய அரசுகறள ஒன்ைிறணத்தது சர்தார் வல்லபாய் பட்தடலின் மாதபரும் 
சாதறனயாகும். 

 இந்தியா சுதந்திரம் அறடந்த தபாது நாட்டில் ஏைத்தாை 565 சுததசி அரசுகள் 
இருந்தன. அவற்றை நவாப்புகள், அரசர்கள் மற்றும் நிஜாம்கள் ஆட்சிதசய்து 
வந்தனர். இந்த அரசுகறள இந்தியாவுடன் இறணக்கும் தபாறுப்பு சர்தார் 
வல்லபாய்பட்தடலிடம் விடப்பட்டது. இதற்காக இந்திய அரசுகள் துறை ஒன்று 
உருவாக்கப்பட்டு அதன் அறமச்சராக தபாறுப்தபற்ைார். 

 சுததசி அரசர்கள் பலர் தனித்துச் தசயல்படதவ விரும்பினர், பட்தடல் 
அவர்கறள இந்திய யூனியனுடன் தசரும்படி அறைப்பு விடுத்தார். 

 ஏைத்தாை 562 சுததசி அரசுகள் இந்திய யூனியனுடன் இறணத்தார். இதனார் 
இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் என்றும் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்றும் 
தபாற்ைப்பட்டார். 

 1948ம் ஆண்டு காஷ்மீறர ஆண்ட மகாராஜா ஹரிசிங் காஷ்மீறர 
இந்தியாவுடன் இறணத்தார். 

 சுததச அரசுகளில் தபரியது ஐதராபாத் ஆகும். இந்துக்கள் அதிகமாக வாழ்ந்த 
இப்பகுதிறய நிஜாம் என்ை முஸ்லீம் ஆட்சி புரந்தார். ஐதராபாத் நிஜாமிடம் 
பிரதம அறமச்சராக இருந்த காசிம், ராசக்கார் இயக்கம் ததாடங்கினார். 

 1948ல் ஐதராபாத் இந்திய யூனியனுடன் இறணந்தது. 
 கத்தியவார் பகுதியில் இருந்த இந்துக்கள் அதிகம் வாழ்ந்த ஜனீாகத் பகுதிறய 
முஸ்லீம் மன்னர் ஆண்டார். 

 1949 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 29ம் நாள் ஜனீாகத் இந்தியாவுடன் இறணந்தது. 

பிசரஞ்சுப் பகுதிகள் இலைக்கப்படுதல் – 1954 

 பிதரஞ்சு அரசின் அனுமதியுடன் பாண்டிச்தசரி, காறரக்கால், மாஹி, ஏனாம் 
மற்றும் சந்திரநாகூர் ஆகிய பகுதிகள் 1954 ஆம் ஆண்டு இந்திய யூனியனுடன் 
இறணக்கப்பட்டன. 

மபார்ச்சுக்கீசியர்கள் பகுதிகள் இலைப்பு – 1961 

 தகாவா, றடயூ மற்றும் டாமன் ஆகிய பகுதிகள் தபார்ச்சுச்கீசியரின் வசமிருந்த 
பகுதிகளாகும். அப்பகுதி மக்கள் இந்தியாவுடன் இறணய விரும்பினர். இந்திய 
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அரசு தனது இராணுவ நடவடிக்றககளின் மூலம் 1961 ஆம் ஆண்டு 
அப்பகுதிகறள இந்தியாவுடன் இறணத்தது. 
 

இந்திய மதசிய காங்கிரஸ் ைாநாடுகள் 
எண் தலலலை ஆண்டு இடம் 
1 உதமஷ் சந்திர பானர்ஜி 1885 பம்பாய் 
2 தாதாபாய் நவ்தராஜி 1886 கல்கத்தா 
3 பத்ருதீன் தாயப்ஜி 1887 தசன்றன 
4 ஜார்ஜ் யூல் 1888 அலகாபாத் 
5 சர் வில்லியம்ஸ் தவட்டர்பன் 1889 பம்பாய் 
6 சர் தபர்தராஷா தமத்ரா 1890 கல்கத்தா 
7 P. அனந்த சார்லு 1891 நாக்பூர் 
8 உதமஷ் சந்திர பானர்ஜி 1892 அலகாபாத் 
9 தாதாபாய் நவ்தராஜி 1893 லாகூர் 
10 அல்தரட் தவப் 1894 தசன்றன 
11 சுதரந்திரநாத் பானர்ஜி 1895 பூனா 
12 ரஹிம்துலா ஆ. சயானி 1896 கல்கத்தா 
13 சர்.உ.சங்கரன் நாயர் 1897 அம்தராதி 
14 ஆனந்த தமாகன் தபாஸ் 1898 தசன்றன 
15 ரதமஷ் சந்தர் தத் 1899 லக்தனா 
16 சிரி நாராயன் கதணஷ் சந்தவர்கர் 1900 லாகூர் 
17 சர் தீன்ஷா எடல்ஜி வாச்சா 1901 கல்கத்தா 
18 சுதரந்திரநாத் பானர்ஜி 1902 அலகபாத் 
19 லால் தமாகன் தகாஷ் 1903 தசன்றன 
20 சர் தஹன்ைி காட்டன் 1904 பம்பாய் 
21 தகாபால கிருஷ்ண தகாகதல 1905 பனாரஸ் 
22 தாதாபாய் நவ்தராஜி 1906 கல்கத்தா 
23 ராஷ்பிகாரி தகாஷ் 1907 சூரத் 
24 ராஷ்பிகாரி தகாஷ் 1908 தசன்றன 
25 மதன்தமாகன் மாலாவியா 1909 லாகூர் 
26 சர் வில்லியம் தவட்டர்பன் 1910 அலகபாத் 
27 பிஷன் நாராயண் தர் 1911 கல்கத்தா 
28 ராவ் றசயது முகம்மது பகதூர் 1912 பாங்கிபூர் 
29 நவாப் றசயது முகம்மது பகதூர் 1913 கராச்சி 
30 பூதபந்திரநாத் தபாஸ் 1914 தசன்றன 
31 சத்தயந்திர பிரசன்ன சின்கா 1915 பம்பாய் 
32 அம்பிகா சரண் மசும்தார் 1916 லக்தனா 
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33 அன்னி தபசன்ட் 1917 கல்கத்தா 
34 பண்டிட் மதன் தமாகன் மாளவியா 1918 தடல்லி  
35 றசயது ஹசன் இமாம் 1918 பம்பாய் (சிைப்புக் கூட்டம்) 
36 தமாதிலால் தநரு 1919 அமிர்தசரஸ் 
37 லாலா லஜபதிராய் 1920 கல்கத்தா 
38 விஜயராகவாச்சாரியர் 1920 நாக்பூர் 
39 ஹகிம் அஜ்மல் கான் 1921 அகமதாபாத் 
40 ததசபந்து சித்தரஞ்சன் தாஸ் 1922 கயா 
41 மவுலானா முகமது அலி 1923 காக்கிநாடா 
42 மவுலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 1923 தடல்லி (சிைப்புக் கூட்டம்) 
43 மகாத்மா காந்தி 1924 தபல்காம் 
44 சதராஜினி நாயுடு 1925 கான்பூர் 
45 சீனிவாச அய்யங்கார் 1926 தகௌகாத்தி 
46 M.A. அன்சாரி 1927 தசன்றன 
47 தமாதிலால் தநரு 1928 கல்கத்தா 
48 ஜவகர்கலால் தநரு 1929 – 30 லாகூர் 
49 சர்தார் வல்லபாய் பதடல் 1931 கராச்சி 
50 மதன்தமாகன் மாலாவியா 1932 தடல்லி 
51 மதன்தமாகன் மாலாவியா 1933 கல்கத்தா 
52 தநல்லி தசங்குப்தா 1933 கல்கத்தா 
53 இராதஜந்திர பிரசாத் 1934 – 35 பம்பாய் 
54 ஜவகர்லால் தநரு 1936 லக்தனா 
55 ஜவகர்லால் தநரு 1936 – 37 பாய்ஸ்யூர் 
56 தநதாஜி சுபாஸ் சந்திரதபாஸ் 1938 ஹரிபுரா 
57 தநதாஜி சுபாஸ் சந்திரதபாஸ் 1939 ஜபல்பூர் 
58 மவுலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 1940 – 46 ராம்கார் 
59 J.B.கிரிபிளானி 1947 தடல்லி 
60 பட்டாபி சித்தாராறமயா 1948 – 49 தஜய்ப்பூர் 
61 புருதசாத்தம் தாஸ் தான்டன் 1950 நாசிக் 
62 ஜவகர்லால் தநரு 1951 – 52 தடல்லி 
63 ஜவகர்லால் தநரு 1953 றஹதரபாத் 
64 ஜவகர்லால் தநரு 1954 கல்யாணி 
65 U.N. ததபார் 1955 ஆவடி 
66 U.N. ததபார் 1956 அமிர்தசரஸ் 
67 U.N. ததபார் 1957 இந்ததார் 
68 U.N. ததபார் 1958 தஹௌகாத்தி 
69 U.N. ததபார் 1959 நாக்பூர் 
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70 இந்திரா காந்தி 1959 தடல்லி 
71 நீலம் சஞ்சீவ தரட்டி 1960 தபங்களூர் 
72 நீலம் சஞ்சீவ தரட்டி 1961 பாவ் நகர் 
73 நீலம் சஞ்சீவ தரட்டி 1962 - 63 பாட்னா 
74 காமராஜ் 1964 புபதனஸ்வர் 
75 காமராஜ் 1965 துர்காபூர் 
76 காமராஜ் 1966 – 67 தஜய்ப்பூர் 
77 S.நிஜலிங்கப்பா 1968 றஹதராபாத் 
78 S.நிஜலிங்கப்பா 1969 பாரிதாபாத் 
79 ஜகஜவீன் ராம் 1970 – 71 பம்பாய் 
80 சங்கர் தயாள் சர்மா 1972 – 74 கல்கத்தா 
81 ததவ் காந்த் பரூஆ 1975 - 77 சண்டிகார் 
82 இந்திரா காந்தி 1978 – 83 தடல்லி 
83 இந்திரா காந்தி 1983 - 84 கல்கத்தா 
84 ராஜிவ் காந்தி 1985 – 91 பம்பாய் 
85 P.V.நரசிம்மராவ் 1992 – 96 திருப்பதி 
86 சீத்தாராம் தகசரி 1997 - 98 தகால்கத்தா 
87 தசானியா காந்தி 1998 தகால்கத்தா 
 


