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வரலாறு பகுதி - 33 

33] இந்திய விடுதலல இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு 

பாடக்குறிப்புகள் 

இந்திய விடுதலை ப ோரோட்ட இயக்கத்தில் தமிழ்நோடு மிக முக்கியப்  ங்கோற்றியது.  

புைித்பதவர், கட்டப ோம்மன், மருது சபகோதரர்கள், பவலுத்தம் ி ப ோன்ற மோப ரும் 

தலைவர்கள் முக்கியப்  ங்கோற்றினர். 

 ஆங்கிை ஆட்சியின் ப ோது மோப ரும் தலைவர்கள், அறிஞர்கள் மற்றும் சமூக 

சீர்திருத்தவோதிகளோன ஜி.சுப் ிரமணயீ அய்யர், வ்.உ. சிதம் ரம் ிள்லள, சுப் ிரமணிய 

 ோரதி, சி. இரோசபகோ ோைோச்சோரி, ப ரியோர் ஈ.பவ.இரோமசோமி, திருப்பூர் குமரன், பக. 

கோமரோஜ் மற்றும்  ைர் சுதந்திரப்ப ோரட்டத்தில் ப ரும் ங்கோற்றி இந்திய 

விடுதலைக்குப்  ோடு ட்டனர். 

சென்லை மாகாஜை ெலப 

 பசன்லன மோகோணத்தில் மக்கள் உரிலமகலள நிலைநோட்ட ஏற் டுத்தப் ட்ட 

முதல் அலமப்பு பசன்லன சுபதசி சங்கம். இதலன 1852 ம் ஆண்டு ஹோர்ைி, 

இைஷ்மி நரசுச் பசட்டி மற்றும் சீனிவோசப் ிள்லள ஆகிபயோர் நிறுவினர். 

 இச்சங்கம் ஆங்கிை கிழக்கிந்தியக் கம்ப னியின் பகோள்லககலள விமர்சனம் 

பசய்தது. 1884 ம் ஆண்டு பசன்லன சுபதசி சங்கம், பசன்லன 

மகோஜனசல யுடன் இலணக்கப் ட்டது. எஸ்.இரோமசோமி முதைியோர்,  ி. 

அனந்தோசோருலு, மற்றும் இரங்கய்யோ நோயுடு ஆகிபயோர் இதலன 

ஏற் டுத்தினோர். 

 இச்சல  பசன்லன அண்ணோசோலையில் அலமந்துள்ள இந்து  த்திரிக்லக 

அலுவைகத்தில் பசயல் டத் துவங்கியது. 
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 பசன்லன மோகோஜன சல யின் முதல் தலைவரோக  ி.இரங்லகயோ நோயுடு 

பதர்ந்பதடுக்கப் ட்டோர். இச்சல   ல்பவறு பநோக்கங்கலளக் பகோண்டு 

பசயல் டத் துவங்கியது. 

 இந்திய அரசப்  ிரதிநிதி எல்ஜின்  ிரபு டிசம் ர் 1895 ம் ஆண்டு பசன்லனக்கு 

 யணம் பமற்பகோண்ட ப ோது பசன்லன மகோஜன சல  

சுதந்திரப்ப ோரோட்டத்தில் ப ரும்  ங்கோற்றியது. இந்திய மக்களின் அடிப் லட 

உரிலமகளுக்கோக குரல் எழுப் ியது. 

 1920 ம் ஆண்டு உப்புச் சத்தியோகிரகப் ப ோரோட்டத்லத பசன்லனயில் 

ஜோர்ஜ்டவுன், யோலனக்கவுனி, உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் கடற்கலரப் குதியில் 

தலைலமபயற்று நடத்தியது. அப்ப ோரோட்டத்தின் ப ோது உறுப் ினர்கள் 

கடுலமயோகத் தோக்கப் ட்டனர். இதலன விசோரிக்க 3 ப ோர் பகோண்ட குழு 

நீதி தி டி.ஆர். இரோமச்சந்திர் அய்யர் தலைலமயில் அலமக்கப் ட்டு விசோரலன 

பமற்பகோள்ளப் ட்டு அரசிடம் அறிக்லக சமர்ப் ித்தது. 

 ஆங்கிை அரசு கோங்கிரஸ் கட்சிக்குத் தலட விதித்தப ோது, பசன்லன மகோஜன 

சல   ல்பவறு ப ோருட்கோட்சிகலள நடத்தி, குறிப் ோக அலனத்திந்திய கோதி 

(லகத்தறி) கண்கோட்சி மற்றும் சுபதசி ப ோருட்கள் கண்கோட்சி மூைம் மக்கள் 

மனதில் பதசியப் ற்லற வளர்த்தது. 

 1896 அக்படோ ர் 24 ம் நோள் பதசத்தந்லத மகோத்மோ கோந்தி பசன்லன மகோஜன 

சல யில் உலரயோற்றினோர். இச்சல யின் ப ோன்விழோ பகோண்டோட்டத்தில் 

ஜவஹர்ைோல்பநரு கைந்து பகோண்டோர். 

வ.உ. ெிதம்பரம்பிள்லை 

 வ.உ.சிதம் ரம்  ிள்லள சுபதசி நீரோவிக் கப் ல் என்ற நிறுவனத்லத 

தூத்துக்குடியில் பதோடங்கினோர். ஆகபவ கப் பைோட்டிய தமிழன் 

என்றலழக்கப் ட்டோர். 
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 பசக்கிழுத்த பசம்மல் என்று அலழக்கப் ட்ட சிதம் ரம் ிள்லள பசப்டம் ர் 5, 

1872 ம் ஆண்டு ஒட்டப் ிடோரத்தில்  ிறந்தோர். 

 திருபநல்பவைியில் வழக்குலரஞரோக தமது வோழ்க்லகலயத் பதோடங்கினோர். 

 வ.உ.சிதம் ரம் ிள்லள வியோ ோர சங்கம் மற்றும் பதோழிைோளர்கள் 

அலமப் ிலன ஊக்குவித்தோர். 

 சுபதசி தர்ம சங்க பநசவோளிகள் சங்கம் மற்றும் சுபதசி கூட்டுறவு அகோடிகலள 

தூத்துக்குடியில் பதோற்றுவித்தோர். 

 சுபதசி கப் ல் நிறுவனத்லத பதோற்றுவித்து, தூத்துக்குடி-பகோழும்பு இலடபய 

கப் ல் ப ோக்குவரத்லதத்துவங்கினோர். 

 1905 ம் ஆண்டு பமற்பகோள்ளப் ட்ட வங்கோளப்  ிரிவிலன இவலர அரசியைில் 

ஈடு டச் பசய்தது. 

 தூத்துக்குடி அருகில்  வள ஆலை பவலை நிறுத்தப்ப ோரோட்டத்தில் 

ஈடு ட்டோர். இதன் விலளவோக பதோழிைோளர்கள் பவலை பநரம் குலறக்கப் ட்டு, 

ஊதியம் உயர்த்தப் ட்டது. 

 1907 ம் ஆண்டு சூரத்தில் நலடப ற்ற கோங்கிரஸ் மோநோட்டில் கைந்து 

பகோண்டோர். இம்மோநோட்டில் மிதவோதிகள், தீவிரவோதிகள் என கோக்கிரஸ் 

இரண்டோகப்  ிரிந்தது. 

 வ.உ.சி.,  ோைகங்கோதர திைகலரப்  ின் ற்றி தீவிரவோதத்லத தீவிரமோக 

 ரப் ினோர். இவர் மீது பதசத் துபரோக குற்றம் சுமத்தப் ட்டு, 40 ஆண்டுகள் 

சிலற தண்டலன விதிக்கப் ட்டது. இவருலடய வைதுகோல் சங்கிைியோல் 

பகோர்க்கப் ட்டு மோடுப ோல் சிலறயில் பசக்கிழுத்தோர். இவர் முலறயீடு 

பசய்ததோல் இந்த தண்டலன  ின்னர் குலறக்கப் ட்டது. 

சுப்பிரமணிய ெிவா 

 சுப் ிரமணிய சிவோ, திண்டுக்கல் மோவட்டத்தில் வத்தைக்குண்டு கிரோமத்தில் 

 ிறந்தோர். 
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 சிறந்த விடுதலைப்ப ரரோட்ட வரீரோகவும், சிறந்த எழுத்தோளரோகவும் 

விளங்கினோர். 

 ஆங்கிபையருக்கு எதிரோன நடவடிக்லகயில் ஈடு ட்டதோல் 1908-1922 

இலடப் ட்ட கோைத்தில்  ைமுலற லகது பசய்யப் ட்டோர். 

 சிலறயில் இருந்த ப ோது பதோழு பநோயோல்  ோதிக்கப் ட்டோர். இதனோல் பசைம் 

சிலறக்கு மோற்றப் ட்டோர். இவரோல் நடக்க முடியோத நிலை ஏற் ட்டது. 

இதற்கிலடயில் ஆங்கிை அரசு இவருக்கோகபவ பதோழு பநோயோளிகள் இரயிைில் 

 யணம் பசய்யக்கூடோது என்று சட்டம் ஒன்லற பகோண்டு வந்தது. இதன் 

விலளவோக சுப் ிரமணிய சிவோ உடல் முழுவதும் பதோழு பநோய் புண்களுடன் 

தமிழகம் முழுவதும் நீண்ட நலட  யணமோகபவ சுற்றி வந்தோர். ின்னர் தனது 

பநோயின் கோரணமோக ஜூலை 23, 1925 ல் கோைமோனோர். 

சுப்பிரமணிய பாரதியார் 

 சுப் ிரமணிய  ோரதியோர் திருபநல்பவைி மோவட்டத்திலுள்ள எட்டயபுரத்தில் 

டிசம் ர் 11, 1882 ம் ஆண்டு  ிறந்தோர். மதுலரயில் தமிழோசிரியரோக சிறிது 

கோைம்  ணியோற்றினோர். 

 சுபதசமித்ரன்  த்திரிக்லகயின் உதவி ஆசிரியரோகப்  ணியோற்றினோர். 

 1907 ம் ஆண்டு சூரத்தில் நோலடப ற்ற கோங்கிரஸ் மோநோட்டில் கைந்து 

பகோண்டோர். 

  ோைகங்கோதர திைகர் மற்றும் அரவிந்த பகோஷடன் பசர்ந்து சுயரோஜ்ஜியத்திற்கு 

ஆதரவோகச் பசயல் ட்டோர். 

 1907 ம் ஆண்டு தமிழ் வோரப்  த்திரிலகயோன “இந்தியோ”  த்திரிக்லகயின் 

ஆசிரியரோனோர். அபத சமயத்தில் “ ோை ோரதம்” என்ற ஆங்கிைப் 

 த்திரிக்லகலய பவளியிட்டோர். 

 1908 ம் அண்டு பசன்லனயில் மோப ரும் கூட்டத்லத நடத்தி, சுயரோஜ்ஜிய 

நோலள பகோண்டோடினோர். 
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 அவரது  ோடல்களோன வந்பத மோதரம், அச்சமில்லை-அச்சமில்லை, எந்லதயும் 

தோயும், பஜய ோரதம் ப ோன்றலவ அச்சிடப் ட்டு தமிழ் மக்களுக்கு இைவசமோக 

வழங்கப் ட்டது. 

 1908 ம் ஆண்டு, வ.உ.சிக்கு எதிரோக ஆங்கிை அரசு பதோடர்ந்த வழக்கில் வ.உ.சி. 

க்கு ஆதரவோக சோட்சி வழங்கினோர். இதனோல் ஆங்கிை அரசு இவலரக் லகது 

பசய்ய ஆலண  ிறப் ித்தது. எனபவ  ோரதியோர்  ிரஞ்சுக்கோரர்களின் 

கட்டுப் ோட்டிைிருந்த புதுலவக்கு தப் ி ஓடினோர். அங்கிருந்து தினசரி, வோர 

இதழ் மற்றும்  மோத இதழ்களில் தனது  லடப் ிலனத் பதோடர்ந்து 

பவளியிட்டோர். 

 ஆங்கிை அரசு 1909 ம் ஆண்டு  ோரதியின்  லடப்புகளுக்கு தலட விதித்தது. 

 முதல் உைகப்ப ோருக்குப்  ிறகு நவம் ர் 1918 ம் ஆண்டு,  ோரதியோர் 

கடலூருக்கு வந்தோர். அச்சமயத்தில் அவர் லகது பசய்யப் ட்டோர். ஆனோல் 

மூன்று வோர கோவலுக்குப்  ிறகு விடுவிக்கப் ட்டோர். 

 பசன்லனயிைிருந்து சுபதசமித்ரன்  த்திரிக்லகயின் ஆசிரியரோக மீண்டும் 

 ணியோற்றினோர். பசப்டம் ர் 11, 1921 ம் ஆண்டு கோைமோனோர். 

வாஞ்ெிநாதன் 

 வோஞ்சிநோதன் திருவிதோங்கூர் சமஸ்தோனத்தில்  ணியோற்றினோர். 

 1908 ம் ஆண்டு தூத்துக்குடி மற்றும் திருபநல்பவைி  ஞ்சோலைத் 

பதோழிைோளர்கள் பவலை நிறுத்தத்தில் ஈடு ட்டனர். அப்ப ோது திருபநல்பவைி 

மோவட்ட ஆட்சியோளரோக இருந்த ஆஷ் என் வர் 4 ப லர திருபநல்பவைியில் 

சுட்டுக்பகோன்றோர். 

 இக்பகோடுஞ்பசயலுக்குப்  ழிதீர்க்க எண்ணிய வஞ்சிநோதன், மணியோச்சி 

புலகவண்டி நிலையத்திற்குச் பசன்று 1911, ஜுன் 17 ம் நோள் மோவட்ட ஆட்சியர் 

ஆஷ் அவர்கலளச் சுட்டுக் பகோன்று விட்டு, தோமும் தற்பகோலை பசய்து 

பகோண்டோர். 
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 வோஞ்சிநோதன் இறந்த ின் அவர் சட்லடப்ல யில் இருந்த கடிதத்தில், ஆட்சியர் 

ஆஷின் பகோலை பசன்லன வரும் அரசர் ஐந்தோம் ஜோர்லஜ பகோலை 

பசய்வதற்கோன ஒத்திலகபய ஆகும் என்று எழுதப் ட்டிருந்தது. 

திருப்பூர் குமரன் 

 ஈபரோடு மோவட்டத்தில் பசன்னிமலையில் 1904 ம் ஆண்டு  ிறந்தோர். 

 சோகும் தருவோயில் பதசியக் பகோடிலயக் லகயில் ஏந்திய டி தனது 

பதசப் ற்லற பவளிப் டுத்தினோர். இவர் தமிழக வரைோற்றில் பகோடிகோத்த 

குமரன் என்று ப ோற்றப் ட்டோர். 

 தமிழக அரசு திருப்பூர் இரயில் நிலையத்திற்கு அருகிலுள்ள பூங்கோவில் 

இவரது நிலைலய நிறுவியுள்ளது. 

எஸ். ெத்தியமூர்த்தி 

 1887ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 19 ம் நோள் பசன்லன மோகோணத்திலுள்ள திருமயம் 

என்னும் ஊரில்  ிறந்தோர். 

 கோமரோசின் அரசியல் குருவோன சத்தியமூர்த்தி ஒரு சிறந்த அரசியல்வோதி. 

 1930ம் ஆண்டு இரோஜபகோ ோைோச்சோரியோர் தனக்குப் ின் சத்தியமூர்த்திலய 

அகிை இந்தியக் கோங்கிரஸ் தமிழ்நோட்டுப்  ிரிவின் தலைவர் ஆக்கினோர். 

 1939 ம் ஆண்டு பசன்லன பமயரோக இருந்தப ோது ப ோதுக்கல்வி, தரமோன 

குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வளமோன வோழ்வு ப ோன்றலவகலள மக்களுக்கு 

வழங்க  ோடு ட்டோர். 

 வழக்கறிஞரோகத் தன் வோழ்க்லகலயத் பதோடங்கினோர். சிறு வயதிபைபய 

அரசியைில் ஈடு ட்டு இந்திய பதசியக் கோங்கிரசின் முக்கியத் தலைவர்களில் 

ஒருவரோக உயர்ந்தோர். 
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 1919 ம் ஆண்டு மோண்படகு-பசம்ஸ்ப ோர்டு சீர்திருத்தம் மற்றும் பரளைட் 

சட்டத்லத எதிர்ப் தற்கோக அலமக்கப் ட்டிருந்த கூட்டுக் குழுவில் ஒரு 

உறுப் ினரோக கோங்கிரசோல்  நியமிக்கப் ட்டோர். 

 1939 ம் ஆண்டு பசன்லன பமயரோக இருந்தப ோது, பசன்லனயில் மிக 

பமோசமோன குடிநீர்  ற்றோக்குலறலயப் ப ோக்குவதற்கோக பசன்லனக்கு பமற்பக 

50 கி.மீ தூரத்திலுள்ள பூண்டி என்னுமிடத்தில் ஒரு குடிநீர்த் பதக்கம் 

கட்டுவதற்கோன ஏற் ோடுகலளச் பசய்தோர். இக்குடிநீர்த் பதக்கம்  ின்னர் 

கோமரோசர் அவர்களோல் திறந்து லவக்கப் ட்டது. சத்தியமூர்த்திலய நிலனவு 

கூறும் வலகயில்  சத்தியமூர்த்தி சோகர் என்று இதற்கு ப யரிடப் ட்டது. 

 தமிழ்நோடு கோங்கிரசுக் கமிட்டி தலைலமயகத்திற்கு சத்தியமூர்த்தி  வன் எனப் 

 ங்பகற்று  ைமுலற சிலர பசன்றுள்ளோர். 

 சத்தியமூர்த்தி 1943 ம் ஆண்டு மோர்ச் மோதம் 28 ம் நோள் கோைமோனோர். 

ெி. இராெககாபாலச்ொரி 

 இரோஜோஜி என்று புகழப் ப ற்ற இரோஜபகோ ோைச்சோரி, டிசம் ர் 10, 1878 ம் 

ஆண்டு பதோரப் ள்ளி என்ற கிரோமத்தில்  ிறந்தோர். 

 சட்டம்  யின்று வழக்கறிஞரோக பசைத்தில் தன் வோழ்க்லகலயத் 

பதோடங்கினோர். இந்திய பதசிய கோங்கிரசில் உறுப் ினரோனோர். 

 1906 ம் ஆண்டு கல்கத்தோவில் நலடப ற்ற கோங்கிரஸ் மோநோட்டில் 

கைந்துபகோண்டோர். 

 1907 ம் ஆண்டு சூரத் மோநோட்டில் கைந்து பகோண்டோர். கோந்தியின் தீவிர 

ஆதரவோளர் ஆனோர். 

 1930 ம் ஆண்டு பவதோரோண்யம் சத்தியோகிரகத்லதத் தலைலமபயற்று 

நடத்தினோர். தமது தலைலமயில் திருச்சியில் இருந்து 100 பதோண்டர்களுடன் 

பவதோரண்யத்திற்கு  யணம் பமற்பகோண்டு, உப்புக் கோய்ச்சி உப்புச்சட்டங்கலள 

மீறினோர். 
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 1937 ம் ஆண்டு நலடப ற்ற மோநிைத் பதர்தைில் ப ோட்டியிட்டு பசன்லன 

மோகோண முதைலமச்சரோனோர். ஆதிதிரோவிடர் மற்றும் தோழ்த்தப் ட்ட மக்கைின் 

நைலன பமம் டுத்த  ல்பவறுச் சட்டங்கலளக் பகோண்டுவந்தோர். 

 இந்தி பமோழிலய கட்டோயப்  ோடமோக  ள்ளிகளில் அறிமுகப் டுத்தினோர். 

இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு பதோன்றியது. ப ரியோர் ஈ.பவ.ரோமசோமி தலைலமயில்  

இந்தி எதிர்ப்புப் ப ோரோட்டம் தீவிரமலடந்தது. 

 இரண்டோவது உைகப்ப ோரின் ப ோது ஆங்கிை அரசு இந்தியத் தலைவர்கலளக் 

கைந்தோபைோசிக்கோமல் இந்தியோலவப் ப ோரில் ஈடு டுத்தியலதக் கண்டித்து, 1939  

ம் ஆண்டு தனது முதைலமச்சர்  தவிலய இரோஜினோமோ பசய்தோர். 

 சுதந்திர இந்தியோவின் முதல் இந்தியக் கவர்னர் பஜனரைோகப் ப ோறுப்ப ற்றோர். 

மீண்டும் தமிழக முதைலமச்சரோக 1952 ம் ஆண்டு மீண்டும்  தவி ஏற்றோர். 

 குைக்கல்வித் திட்டத்லத தமிழகத்தில் அறிமுகப் டுத்தினோர். ஆனோல் இதற்கு 

கோமரோஜர் மற்றும் ப ரியோர் கடும் எதிர்ப்பு பதரிவித்தனர். எனபவ இரோஜோஜி 

தனது முதைலமச்சர்  தவிலய 1954 ம் ஆண்டு இரோஜினோமோ பசய்தோர். 

 ின்னர் கோங்கிரசிைிருந்தும் பவளிபயறினோர். 

 சுதந்திரக் கட்சிலயத் பதோற்றுவித்து இளம் இந்தியோ என்ற  த்திரிக்லகலய 

நடத்தினோர். சக்கரவர்த்தி திருமகன் (இரோமோயணம்), வியோசர் விருந்து 

(மகோ ோரதம்) ப ோன்றலவ இவர் எழுதிய உலரநலட நூல்களோகும். 

 கீலத மற்றும் உ நிடதங்களுக்கு உலர எழுதியுள்ளோர். 

 1955 ம் ஆண்டு இவருக்கு  ோரத ரத்னோ விருது வழங்கப் ட்டது. இவர் டிசம் ர் 

25, 1972 ம் ஆண்டு கோைமோனோர். 

 இவருலடய தந்திரமோன அரசியல் பசயல்களோல் “சோணக்யர்” என 

அறியப் டுகிறோர். 

கக. காமராஜர் 
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 கர்மவரீர், ப ருந்தலைவர் என்று ப ோற்றப் ட்ட கோமரோஜர், விருதுநகருக்கு 

அருகில் உள்ள விருதுப் ட்டி கிரோமத்தில் ஜூலை 15, 1903 ம் ஆண்டு  ிறந்தோர். 

 1924 ம் ஆண்டு லவக்கம் சத்தியோகிரகப் ப ோரோட்டத்தில் ஈடு ட்டதின் மூைம் 

சுதந்திரப்ப ோரட்டத்தில் தன்லன ஈடு டுத்திக் பகோண்டோர். 

 1929 ம் ஆண்டு முதல், கோங்கிரஸ் கட்சியின் முழுபநர உறுப் ினரோனோர். 

 1930 ம் ஆண்டு கோந்தியடிகள் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்லத பதோடங்கியப ோது, 

தமிழகத்தில் இரோஜஜியுடன் பசர்ந்து பவதோரண்ய உப்புச் சத்தியோகிரகத்லத 

பமற்பகோண்டோர். அதனோல் லகது பசய்யப் ட்டு இரண்டோண்டுகள் சிலற 

தண்டலன விதிக்கப் ட்டு அைிப்பூர் சிலறயில் அலடக்கப் ட்டோர். கோந்தி-

இர்வின் ஒப் ந்தத்தின் டி விடுவிக்கப் ட்டோர். 

 1940 ம் ஆண்டு தனது சத்தியோகிரகப் ப ோரோட்ட திட்டங்களுக்கு கோந்தியிடம் 

அனுமதி ப ற வோர்தோ  யணமோனோர். பசல்லும் வழியில் லகது பசய்யப் ட்டு, 

பவலூர் சிலரயில் அலடக்கப் ட்டு  ின்னர் விடுவிக்கப் ட்டோர். 

 1942 ம் ஆண்டு பவள்லளயபன பவள்பயறு இயக்கத்தில் ஈடு ட்டு, மீண்டும் 

லகது பசய்யப் ட்டு, 3 ஆண்டுகள் அமரோவதி சிலறயில் அலடக்கப் ட்டோர். 

 1947 ம் ஆண்டு இந்தியோ விடுதலை அலடந்தப ோது சத்தியமூர்த்தியின் வடீ்டில் 

இந்திய பதசியக் பகோடிலய ஏற்றினோர். 

 கோமரோஜர் தமிழக முதைலமச்சரோக 9 ஆண்டுகள்  ணியோற்றினோர். 

 மதிய உணவுத் திட்டம், புதிய  ள்ளிகலளத் திறந்து, இைவச கல்வி 

வழங்குதல், பவளோண்லமலய பமம் டுத்துதல், கோல்வோய்கலள பவட்டுதல், 

அலணகலளக் கட்டுதல் மற்றும் புதிய பதோழிற்சோலைகலள அலமத்தல் 

ப ோன்ற நடவடிக்லககலள பமற்பகோண்டோர். 

 பதசிய அரசியைில் முக்கிய  ங்கு வகித்ததோல் அரசலர உருவோக்கு வர் எனப் 

ப ோற்றப் ட்டோர். 
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 ைோல் கதூர் சோஸ்திரிலய 1964 ம் ஆண்டு இந்தியப்  ிரதமரோகவும், இந்திரோ 

கோந்திலய 1966 ம் ஆண்டில் இந்தியப்  ிரதமோரகவும் உருவோக்கியதில் 

முக்கியப்  ங்கு வகித்தோர். 

 கோமரோஜர் திட்டம்(K திட்டம்) என்ற திட்டத்தின்  டி கட்சிப்  ணிக்கோக தனது 

 தவிலய இரோஜினோமோ பசய்தோர். 

 அக்படோ ர் 2, 1975 ம் ஆண்டில் கோைமோனோர். 


