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 ந� க��ரிய��, �த�த�ர த�னவ�ழா இ�� (15.08.2022)

ேகாலாகலமாக� ெகா�டாட�ப�ட�. வ�ழாவ��� ந� க��ரி

�த�வ� ம��� ெசயல� �ைனவ� ப�.எ�. ச�வ��மா� தைலைம

வக��தா�. 

 ேகாய����� ேதச�ய மாணவ� பைட தைலைமய�ட� பய��ச�

அ�வல� ெல��ன�� க�ன� த�ேன��மா� ப�த�, வ�ழாவ����

ச�ற�� வ���த�னராக� கல�� ெகா��, ேதச�ய� ெகா�ேய�ற�

ைவ�தா�. வ�ழாவ�� ச�ற�� ந�க�வாக நா�� நல�பணி� த��ட

மாணவ�களி� அணிவ��ைப� ெதாட�க� ைவ�� பா�ைவய��டா�.

அைத�ெதாட��� ப�ேவ� ேபா��களி� ச�ற�� வ�ள�க�ய ேதச�ய

மாணவ� பைட, நா�� நல�பணி� த��ட மாணவ�க���� பரி�க�

வழ�க�னா�. ப��ன� அைனவ���� இனி��க� வழ�க�

மக���ச�ைய� பக���� ெகா�டன�. 

 ��னதாக பா�பநாய�க�பாைளய� மணி ேம�ந�ைல�ப�ளி2

Events @ SRCAS

SRCAS Pulse th15    August 2022  

நம்  கல்���ல்
�தந்�ர �ன�ழா ெகாண்டாட்டம்

ேகாலாகலம்



 ��னதாக பா�பநாய�க�பாைளய� மணி ேம�ந�ைல�ப�ளி

அ�க�� உ�ள கா�த� ம�டப�த�� இ���, நா�� நல�பணி� த��ட

அ�வல� �ைனவ� எ�.ப�ரக��வர� தைலைமய��, நா��

நல�பணி� த��ட� ம��� ேதச�ய மாணவ� பைட மாணவ,

மாணவ�க�, ேதச�ய� ெகா�ைய ஏ�த�யவா�, க��ரி வளாக�

வைர ஊ�வலமாக வ�தன�. அ�ேபா� ெபா�ம�க��� �த�த�ர

த�ன வா���கைள� ெதரிவ��தன�. �த�த�ர த�னவ�ழாவ�� க��ரி

�ைற�தைலவ�க�, ேபராச�ரிய�க� ம��� மாணவ, மாணவ�க�

த�ரளாக� கல�� ெகா�டன�. 

3

Events @ SRCAS

SRCAS Pulse th15    August 2022  



4

Events @ SRCAS

SRCAS Pulse th15    August 2022  

Glimpses of Independence Day Celebrations
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NSS - Special Award - Bharathiar University
15    August 2022

NSS Programme Officers Dr.S.Prahadeeshwaran,
Mr.R.Nagarajan and Ms.A.Subhasheni received special award
from VC of Bharathiar University today (15-08-2022).

th
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NSS - Appreciation - ABLEity 2022 
14    August 2022th

Nithiliyam trust (NISSARC) & Rotary Coimbatore galaxy Organized
ABLEity 2022 on 14.08.2022. The National Service Scheme volunteers of
our college received appreciation from Dr.G.S.Sameeran IAS,
Coimbatore District collector for volunteer support for the
programme.
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NSS - Best Volunteer Support Award -
Tamilnadu Govt Health Department

12    August 2022

13 SRCAS NSS volunteer received Best
Volunteer Award for Eat Right
Walkathon 2022 organised by
Tamilnadu Health Department in
association with No Food Waste NGO.

th

NSS SRCAS WING Received Best
Volunteer Support Award from
Tamilnadu Govt Health Department in
association with No Food Waste NGO.



      The Rotaract club of Sri Ramakrishna college of arts and science have
done and dusted an event  "8 Square" ~ Make your move forward a
chess tournament for school students, Which consist of 3 categories
ranging from Grade 3 to 12 held at Sai Vidhya Nikethan Matric Hr Sec
School, Mathamapalayam on 13.08.2022.
     Mr.P.K .John -Inspector of Police ( Special Task Force - Athikadavu) was
the chief guest who addressed the gathering about the usage of mobile
phones and how the young minds can be nourished.
  Special Invitee Mrs.S.Ragajeevitha -Principal of Sai Vidhya Niketan
Matric Higher Secondary School who supported and encouraged the
participants with her beautiful words.
     From Rotaract District 3201 Rtr. IPP. Sabarinathan District Director of
International Service, Rtr. PP. Vijay Vignesh GRR Group-2 & Rtr. PP.
Abijeeth GRS Group-3 took part and supports the host team for the
success of the event.
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Rotaract Club - Event "8 Square"
13    August 2022th



    On account of 75th Independence day, flags were provided for all the
participants and to celebrate commonality ever participants pinned the
Indian flags to their counter participants.
   The most cutest relationship which hides the love with fight is revealed by
tieing rakhi. The sweet love of sisters show cased by tieing rakhi to their
lovely brothers of District council members and board members.
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    There were 150+ participants from various schools
around coimbatore had participated and top 10
winners of each categories were awarded with
trophies, medals and certificates. In addition,
Rotaract Club of Sri Ramakrishna College of Arts and
Science had donated 150+ tree saplings for the
participants and to the schools with the theme to
create best friend on earth of man is the tree. 
 



Aswinkumar K
I BBA Shift 2 

Student Zone
வண்ணத்��ைக 
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Yogesh Kumar R
(21209120) - II MBA
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Samreetha M
(21106104)
II B.Sc CS Shift 2

வண்ணத்��ைக 

Atchaya A
(20116008) 
III B.A English Literature 



         ேத�யக்ெகா�ைய வ�வைமத்த ெப�ைம ம��ப்பட்�னத்ைதச் ேசர்ந்த
�ங்கா� ெவங்ைகயாைவேய ேச�ம். 
    இந்�யா �தந்�ரம் அைடந்� 75 ஆண்�கள் �ைறவைடவைத ஒட்�
ேகாலாகலமாக ெகாண்டாடப்பட்� வ��ற�. அதன் ஒ� ப��யாக நா�
��வ�ம் இல்லந்ேதா�ம் �வர்ணக் ெகா� ஏற்�ம் �கழ்ச்� நைடெப��ற�.
ச�ப காலத்�ல் �ைரயா �யாப்� என்பவர் தான் ேத�யக்ெகா�ைய
வ�வைமத்ததாக ஒ� ெசய்� பரவலாக உலா வ��ற�. அதைன ம�த்�,
ேத�ய ெகா�ைய வ�வைமத்த ெப�ைம ம��ப்பட்�னத்ைதச் ேசர்ந்த
�ங்கா� ெவங்ைகயாைவேய ேச�ம் என்பைத சான்�க�டன்
���த்�ள்ளனர் வரலாற்� ஆய்வாளர்கள். 
   நம் நாட்�ன் ேத�யக்ெகா� கடந்� வந்த பாைதைய இப்ேபா� காணலாம்.
1906 ஆம் ஆண்� �தல் 1947ஆம் ஆண்� �தந்�ரம் அைடந்த� வைர, நம�
�வர்ணக் ெகா� பல்ேவ� �றத்ைத�ம் வ�வத்ைத�ம் ெகாண்�
அைமக்கப்பட்ட�. இந்த �ைல�ல் ைசயத் �ர்தவ்ஸ் அஷ்ரப் என்பவர் நம�
ேத�யக்ெகா��ன் �ண்ட வரலாற்� தகவல்கைள ப�ர்ந்�ள்ளார். அதன்ப�
�தன் �தலாக ஆகஸ்ட் 7, 1906இல் நம் நாட்�ல் �தல் ேத�யக் ெகா� பறக்க
�டப்பட்ட�. ெகால்கத்தா�ல் உள்ள பர்� பாகன் ச�க்கத்�ல் நாட்�ன் �தல்
ேத�யக் ெகா� 1906 ஆம் ஆண்� ஏற்றப்பட்ட�.
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1906 �தல் 1947 வைர ேத�யக்ெகா� அைடந்த
மாற்றங்கள்..! கடந்� வந்த பாைத

15    August 2022  



    �ன்றாவ� �ைறயாக மா�பட்ட வ�வத்�ல், டாக்டர் அன்� ெபசண்ட்
மற்�ம் பால கங்காதர் �லகர் இைணந்� 1917இல் நட்சத்�ரங்கள்
ெபா�க்கப்பட்ட �வப்� மற்�ம் பச்ைச �றத்�லான ெகா�ைய
வ�வைமத்தனர்.
  நான்காவ� �ைறயாக 1921 ஆம் ஆண்�, சக்கர ராட்�னத்�டன்
அைமக்கப்பட்ட இந்�ய ெகா� ஏற்றப்பட்ட�. இந்த ெகா��ன் ைமயத்�ல்
சக்கர�ம் ெவள்ைள, பச்ைச, �வப்� என �ன்� வண்ணத்��ம் ெகா�
அைமக்கப்பட்ட�. இந்த வ�வத்ைத கண்ட அண்ணல் காந்�ய�கள், இேத
வ�வத்ைத சற்� மாற்�யைமத்�, இந்�ய ேத�யக் ெகா�யாக உ�வாக்கலாம்
என்� எண்�னார்.
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  அந்த ெகா��ல் �வப்�, மஞ்சள் மற்�ம் பச்ைச என �ன்� �றங்க�ல்
�ைடமட்டமாக ேகா�கள் வைரயப்பட்��ந்தன. �வர்ண ெகா��ன்
ைமயத்�ல் ேதவநாக� ெமா��ல் வந்ேத மாதரம் என ெபா�க்கப்பட்��ந்த�.
அதைனத் ெதாடர்ந்�, ஆகஸ்ட் 22, 1907இல் இரண்டாவ� �ைறயாக ��ய
வ�வத்�ல் இந்�ய ேத�ய ெகா� ஏற்றப்பட்ட�. ஆனால் இம்�ைற
இந்�யா�ல் அல்ல. ெஜர்ம��ல் நைடெபற்ற சர்வேதச ேசா�ய�ச �ட்டத்�ல்
இந்�ய ேத�ய ெகா� ஏற்றப்பட்ட�. இந்த �கழ்�ன் �லம், அந்�ய நாட்�ல்
�தன் �ைறயாக இந்�ய ெகா� ஏற்றப்பட்ட வரலா� பைடக்கப்பட்ட�. இந்த
மாெப�ம் சாதைனக்� ெசாந்தக்காரர் ேமடம் �காய்� காமா என்�
அைழக்கப்ப�ம் ெபண்ம� ஆவார்.
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வ�வத்ைத சற்� மாற்�யைமத்�, இந்�ய ேத�யக் ெகா�யாக உ�வாக்கலாம்
என்� எண்�னார்.
    ெதாடர்ந்� 1947 ஆம் ஆண்� �ைல 22 �தல், இந்�ய ெகா��ன்
ைமயத்���ந்� சக்கர ராட்�னத்ைத ம��ரைமத்� அேசாக சக்கரமாக
���, இப்ேபா� நாம் பயன்ப�த்�ம் �வர்ணக்ெகா� பயன்பாட்�க்�
ெகாண்�வரப்பட்ட�. அ� ச�, காங்�ரஸ் கட்��ன் �ன்னமாக க�தப்பட்ட
ெநச� சக்கரத்ைத ெகா��ன் ைமயத்���ந்� �க்��ட்�, அேசாக
சக்கரத்ைத ெகாண்� வந்த� ஏன் ெத��மா?
      �தந்�ர ேபாராட்டத்�ல் பங்ேகற்ற காங்�ரஸ் கட்� தைலவர்கள் பண்�ட்
ஜவஹர்லால் ேந�, ேத�யக்ெகா� க�ட்�ைய டாக்டர் ராேஜந்�ர �ரசாத்
தைலைம�ல் உ�வாக்�னார். அந்த �� ��ர ஆேலாசைன�ல் இறங்�ய�.
இந்த ேயாசைன, காந்�ய�க�க்� ச�யானதாக பட�ல்ைல. 
     நாட்�க்காக அ�ம்பா�பட்� �தந்�ரம் ெபற்� தந்த காங்�ரஸ் இயக்கத்�ன்
�ன்னம் ேத�யக்ெகா�யாக இ�ந்தால் என்ன? என்ற எண்ணம் அவ�க்�
ேதான்�ய�. அவர் தன� ஆேலாசைனைய அந்த க�ட்�க்� வழங்�னார்.
அதன்ப� ைமயத்�ல் இ�க்�ம் அேசாக சக்கரத்ைத பார்க்�ம்ேபா�
உலகெமங்�ம் அைம�ைய ��ம்�ய ேபரரசர் அேசாக சக்ரவர்த்�ைய
�ைன�ல் ெகாள்ளலாம். அவர் அைனத்� மதத்�ன�ம் சமமாக ஏற்றவர் என்�
காந்�ய�கள் ��னார். 
     இந்�ைல�ல், நம� ேத�யக் ெகா�ைய வ�வைமத்தவர் �ைரயா பத்��ன்
�யாப்�ேய த�ர �ங்கா� ெவங்ைகயா அல்ல, �ைரயா �யாப்� என்பவர்
தான் ேத�யக்ெகா�ைய வ�வைமத்ததாக ஒ� ெசய்� பரவலாக உலா
வ��ற�. நாடா�மன்றத்�ன் வரலாற்� காப்பகங்கைளச் ெசன்� பார்த்த
�ற�, ெகா� வழங்�ம் ���ன் உ�ப்�னர்கள் பட்�ய�ல் �ைரயா �யாப்�
இ�ந்தைத உ�� ெசய்யப்பட்டா�ம், ேத�ய ெகா�ைய வ�வைமத்த ெப�ைம
ம��ப்பட்�னத்ைதச் ேசர்ந்த �ங்கா� ெவங்ைகயாைவேய ேச�ம் என்ப�
உ��ப�த்தப்பட்�ள்ள�.

Courtesy: https://www.dailythanthi.com/News/Sirappukatturaigal/the-tiranga-from-1906-to-1947-768393



இந்�ய ேத�யக் ெகா�ைய வ�வைமத்தவர் �ைரயா �யாப்�.
1. ஒ� ம�த�க்�ச் �தந்�ரம் எவ்வள� �க்�யேமா அேத ேபால ஒ�
நாட்�க்�ம் �தந்�ரம் �க்�யம். உல�ன் �கப் ெப�ய ஜனநாயகக் ��யரசான
இந்�யா�ல்தான் நாம் எல்லாம் வாழ்ந்� ெகாண்��க்�ேறாம். ஆனால்,
உங்கள் தாத்தா, பாட்�கள், அவர்க�ைடய ெபற்ேறார் எல்லாம்
ஆங்�ேலயர்க�ன் ஆட்��ன் �ழ் அ�ைமயாக வாழ்ந்� ெகாண்��ந்தவர்கள்
என்ப� உங்க�க்�த் ெத��மா?
2. வளம் �க்க இந்�யாைவ நா� ேபார்த்�க்��யர்கள், �ெரஞ்�க்காரர்கள்,
ஐேராப்�யர்கள் வந்� ெகாண்��ந்தார்கள். ��ட்டைனச் ேசர்ந்த �ழக்�ந்�ய
��வனத்தால் அ�ப்பப்பட்ட ராபர்ட் க்ைளவ் பைட, 1757ஆம் ஆண்� �ளா�ப்
ேபா�ல் வங்காள நவாப்ைபத் ேதாற்க�த்த�. இதன் �லம் இந்�யா�ல்
ஆங்�ேலயர் ஆட்� கா�ன்�ய�. ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக இந்�யா�ன் �ற
ப��கைள�ம் தங்க�ன் ஆட்�க்�ள் ெகாண்� வந்த�.
3. 1780ஆம் ஆண்� �ழக்�ந்�ய ��வனத்�க்� எ�ராக ஆ�தம் ஏந்�ப்
ேபாரா�னார் �வகங்ைக ரா� ேவ�நாச்�யார். இவேர இந்�யா�ன் �தல்
��தைலப் ேபாராட்ட �ராங்கைன. இவ�க்�த் �ப்��ல்தா�ன் தந்ைத
ைஹதர் அ�, பைடகைளக் ெகா�த்� உத�னார்.
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4. இந்�யா�ன் �ற ப�� மன்னர்கைளப் ேபால அல்லாமல், ஆங்�ல
அரசாங்கத்�க்� அச்சத்ைத ஏற்ப�த்�னார் ைம�ைர ஆண்ட �ப்��ல்தான்.
இவ�ன் ெசாந்த ஏ�கைண ெதா�ல்�ட்பத்ைதக் கண்� ஆங்�ேலயேர
ஆச்ச�யப்பட்டனர். ேபா�ல் ெகால்லப்பட்டா�ம் �ப்��ல்தான் ஏற்� ைவத்த
‘�தந்�ரத் �’ இந்�யா�ன் �ற ப��க�க்�ம் பர�ய�.
5. 1806ஆம் ஆண்� இந்�யப் பைடகள் ஐேராப்�ய உைடகைள அ�ய
ேவண்�ம், மத அைடயாளங்கைள ைவத்�க்ெகாள்ளக் �டா� என்�
ஆங்�ேலய�ட��ந்� உத்தர� வந்த�. இைத எ�ர்த்� ேவ�ர்க்
ேகாட்ைட�ல் �ப்பாய் கலகம் ெவ�த்த�. இ�ேவ �ன்னால் வந்த �ப்பாய்
�ரட்�க்� �ன்ேனா�.
6. �ரன் �ன்னமைல, �ரபாண்�ய கட்டெபாம்மன், கர்நாடகத்�ன் �ட்�ர்
ெசன்னம்மா ேபான்றவர்கள் ஆங்�ேலயப் பைடகைளத் ��ச்சலாக
எ�ர்த்தனர்.
7. 1857... �ப்பாக்�க் �ண்�க�ல் ப�, பன்��ன் ெகா�ப்� தடவப்பட்டதாக
வதந்� �ளம்�ய�. இைத எ�ர்த்� �ப்பாய்கள் கலகம் ெசய்தனர். இதைனத்
ெதாடர்ந்� இந்�யா ��வ�ம் ஆங்�ேலயர்க�க்� எ�ராகப் ேபாராட்டங்கள்
ெவ�த்தன. ஆங்�ேலயர்கள் இ�ம்�க்கரம் ெகாண்� ேபாராட்டக்காரர்கைள
அடக்�னர்.
8. 1858ஆம் ஆண்� �வா�ய�ல் நைடெபற்ற ேபா�ல் ஜான்��ன் ரா�
லஷ்�பாய் ெகால்லப்பட்டார்.
9. இ�வைர �ழக்�ந்�ய ��வனம் �லம் ஆட்� ெசய்�ெகாண்��ந்த
ஆங்�ேலய அரசாங்கம், ேநர�யான ஆட்�க்�க் �ழ் இந்�யாைவக்
ெகாண்�வந்த�. 1877ஆம் ஆண்� �க்ேடா�யா ரா� இந்�யா�ன்
மகாரா�யானார்.
10. பால கங்காதர �லக�ன் ‘�யராஜ்�யம் என� �றப்��ைம’ என்�ற ேகாஷம்
நா� ��வ�ம் பர�ய�.
11. �ேவகானந்தர், லாலா லஜப� ராய், ��ன் சந்�ரபால், வ.உ.�தம்பரனார்,
பார�யார், அர�ந்தர், �ப்�ரம�ய �வா, பக்�ம் சந்�ர சட்டர்�, ர�ந்�ரநாத்
தா�ர், தாதாபாஜ் நவ்ேரா� ேபான்றவர்க�ன் ேபச்�ம் எ�த்�ம் ெசய�ம்
மக்க�டம் �தந்�ர உணர்ைவ ஊட்�ன.
12. 1905ஆம் ஆண்� வங்காளம் இரண்டாகப் ��க்கப்பட்ட�. இ� மக்கைள
அ�ர்ச்��ல் ஆழ்த்�ய�. ஆங்�ேலய�க்� எ�ரான ேபாராட்டத்�க்�ம்
வ�வ�த்த�.
13. ெதன்னாப்��க்கா�ல் �றெவ� எ�ர்ப்� இயக்கத்�ன் தைலவராக இ�ந்த
காந்�, இந்�யா�க்� வந்தார். ேகாபால ��ஷ்ண ேகாகேல, ர�ந்�ரநாத்
தா�ர் ேபான்ேறாைரச் சந்�த்தார். இந்�ய ேத�ய காங்�ரஸ் இயக்கத்�ல்
இைணந்�, ஆங்�ேலயர்க�க்� எ�ரான ேபாராட்டத்�ல் இறங்�னார்.
‘சத்�யா�ரகம்’ என்�ற வன்�ைறகளற்ற ேபாராட்ட வ�வத்ைத
உ�வாக்�னார். 21
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உ�வாக்�னார்.
14. ஆங்�ேலய�க்� எ�ராகச் ெசயல்ப�பவர்கைள �சாரைண இன்�,
இரண்� ஆண்�கள் வைர �ைற�லைடக்�ம் ‘ெரளலட் சட்டம்’ ெகாண்�
வரப்பட்ட�.
15. அடக்��ைற அ�க�க்க அ�க�க்க எ�ர்ப்�ப் ேபாராட்டங்க�ம்
வ�ப்ெபற்றன. 1919ஆம் ஆண்� ஜா�யன் வாலாபாக் �ட�ல் நைடெபற்ற ஒ�
�ட்டத்�ல் ஆ�ரக்கணக்கான மக்கள் ஆர்வத்�டன் கலந்�ெகாண்டனர்.
ஆங்�ேலய ரா�வ ெஜனரல் ெர�னால்ட் ைடயர் �ன்ன��ப்� இன்�,
மக்கள் �� �ப்பாக்�ச்�� �கழ்த்த உத்தர�ட்டார். �ற்�க்கணக்கான
மக்கள் ம�ந்தார்கள். இந்தப் ப�ெகாைல நாட்ைடேய உ�க்�ய�.
ேபாராட்டங்கள் ��ரமைடந்தன.
16. 1929ஆம் ஆண்� இந்�ய ேத�ய காங்�ரஸ் நா� ��வ�ம் ஆங்�ேலயர்
ஆட்�க்� எ�ராக ‘ஒத்�ைழயாைம’ இயக்கத்ைத ஆரம்�த்த�. ஆங்�ேலயக்
கல்� ��வனங்கைள�ம் ��மன்றகைள�ம் �றக்க�த்தல், அர�
ேவைலகைள ரா�னாமா ெசய்தல், வ� ெச�த்த ம�த்தல், ஆங்�ேலயர்க�ன்
ெகௗரவப் பட்டங்கைளத் �றத்தல் ேபான்றைவ ெசயல்ப�த்தப்பட்டன.
17. 1930ஆம் ஆண்� உப்�க்� வ� ��த்த� ஆங்�ேலய அர�. காந்� உப்�ச்
சத்�யா�ரகத்ைத ஆரம்�த்தார். �ஜராத்��ள்ள சபர்ம� ஆ�ரமத்���ந்�
தண்�க்� 23 நாள்கள் நைடப்பயணம் ேமற்ெகாண்�, தைடைய �� உப்�
எ�த்தார். இந்த யாத்�ைர�ல் ஏராளமான மக்கள் இைணந்தனர். த�ழ்நாட்�ல்
ேவதாரண்யத்��ம் ராஜா� தைலைம�ல் உப்�ச் சத்�யா�ரகம்
நைடெபற்ற�.
18. ெபா��டைமக் ெகாள்ைககளால் ஈர்க்கப்பட்ட பகத்�ங், �ரட்�
இயக்கங்க�டன் ேசர்ந்� ஆங்�ேலய ஆட்�ைய எ�ர்த்தார். லாலா லஜப�
ரா�ன் இறப்�க்�க் காரணமாக இ�ந்த காவல் அ�கா�ையச் �ட்�க் ெகான்ற
�ற்றத்�க்காக, ஆங்�ேலய அர� பகத்�ங், ராஜ்��, �கேதவ் ஆ�ேயாைரத்
�க்��ட்ட�. இ� நா� ��வ�ம் ேபாராட்டங்கள் வ�வைடய
காரணமான�. ேபார்த்���யர் க�ட��ந்� ��தைல ெபற்ற ேகாவா,
1961ஆம் ஆண்� இந்�யா�டன் இைணந்த�.
19. 1937ஆம் ஆண்� ஆங்�ேலயரால் ேதர்தல் நடத்தப்பட்ட�. காங்�ரஸ் கட்�
ஐந்� �ரேதசங்க�ல் ெப�ம்பான்ைம ெபற்ற�. இரண்� இடங்க�ல்
தைலைமையப் ��த்த�. கைட�யாக இந்�யா�டன் இைணந்த�
ைஹதராபாத்.
20. இரண்டாம் உலகப் ேபார் ஆரம்�த்த�. இந்�யத் தைலவர்க�டேமா
மக்க�டேமா க�த்� ேகட்காமல், இந்�யா ேபா�ல் பங்ேகற்�ம் என்�
ஆங்�ேலய அர� அ��த்த�. இ� ெப�ம்பான்ைம�ன�க்� அ��ப்�ையத்
தந்த�. �லர் ஆத�த்தார்கள், பலர் எ�ர்த்தார்கள். இந்�யர்கள்
�தந்�ரத்�க்காகத் தங்க�க்�ள் சண்ைட�ட்� ம�ய ேவண்�ம் என்ப�
ஆங்�ேலயர்க�ன் ��ப்பமாக இ�ந்த�. �றாண்�க�க்� ேமல்22
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ஆங்�ேலயர்க�ன் ��ப்பமாக இ�ந்த�. �றாண்�க�க்� ேமல்
ேபாரா��ம் �ைடக்காத �தந்�ரத்ைத, எப்ப�யாவ� அைடந்ேத �ர ேவண்�ம்
என்�ற எண்ணம் உ�வான�.
21. ெவ�நா�க�ல் ேபார்க் ைக�களாக இ�ந்த இந்�யர்கைள ஒன்� �ரட்�,
‘இந்�ய ேத�ய ரா�வம்’ என்�ற அைமப்ைப உ�வாக்�னார் �பாஷ் சந்�ர
ேபாஸ். இதன் �லம் ஆங்�ேலயர்கைள இந்�யா���ந்� �ரட்ட ���ம்
என்� நம்�னார்.
22. இந்�ய ேத�ய ரா�வத்�ன் ெபண்கள் பைடக்� ‘ேகப்டன் லட்��’
தைலைம ஏற்றார்.
23. 1942ஆம் ஆண்� ‘ெசய் அல்ல� ெசத்� ம�’ என்�ற �ழக்கம் இந்�யா
��வ�ம் பர�ய�. அ�ேவ ‘ெவள்ைளயேன ெவ�ேய�’ இயக்கமாக
உ�ெவ�த்த�.
24. பல தைலவர்கள் �ைற�ல் அைடக்கப்பட்டனர். நா� ��வ�ம் ேபாராட்டம்
உச்சத்ைத அைடந்த�.
�தல் �தந்�ர �னத்தன்� ேத�ய �தம் இல்லாததால் பாடப்பட�ல்ைல.
1911ஆம் ஆண்ேட ‘ஜன கண மன’ பாடல் எ�தப்பட்டா�ம் 1950ஆம் ஆண்�தான்
ேத�ய �தமாக ஏற்�க் ெகாள்ளப் பட்ட�.
25. இரண்டாம் உலகப் ேபா�க்�ப் �ற�, ��ட்ட�ல் �ன்ஸ்டன் சர்ச்�ல்
ஆட்�ைய இழந்தார். 1945ஆம் ஆண்� ெதா�லாளர் கட்��ன் தைலவராக
இ�ந்த �ளெமன்ட் அட்� �ரதமரானார். இந்�யா�ல் அர�யல் ைக�கள்
���க்கப்பட்�, �தந்�ரம் ��த்�ப் ேபச்� வார்த்ைதகள் நடத்தப்பட்டன.
26. ஒ��ைற மட்�ேம �ரதமராகப் பத� வ�த்த �ளெமண்ட் அட்� இந்�யா,
பா�ஸ்தான், �யான்மர், இலங்ைக ஆ�ய கால� நா�கைள ��ட்டன்
அர�ட��ந்� ���த்தார்.
27. 1947ஆம் ஆண்� �ன் 3 அன்� மதச்சார்பற்ற இந்�யா, �ஸ்�ம் பா�ஸ்தான்
என்� இரண்டாகப் ��த்தார் ஆங்�ேலய இந்�ய கவர்னர் ெஜனரல் ம�ன்ட்
ேபட்டன்.
28. 1947ஆம் ஆண்� ஆகஸ்ட் 15 அன்� நள்�ர�ல் இந்�யா �தந்�ரம் ெபற்ற�.
�தல் �ரதமராக ஜவஹர்லால் ேந� பத� ஏற்றார்.
29. ஏராளமான தைலவர்களா�ம் இயக்கங்களா�ம் வ�நடத்தப்பட்ட �தந்�ரப்
ேபாராட்டத்�ல், பல லட்சக்கணக்கான மக்க�ம் பங்ேகற்�, உ�ர்கைள
இழந்�, �ண்ட காலம் ேபாரா�ப் ெபற்ற �தந்�ரத்ைதக் காப்ேபாம்!
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இன்� (ஆகஸ்ட் 15) இந்�யா �தந்�ரம் அைடந்� 75 ஆண்�கைள �ைற�
ெசய்�ற�. இந்தத் த�ணத்�ல் ரா�வம் மற்�ம் பா�காப்�த் �ைற
ஆ�யவற்�ல் இந்�யா கடந்� வந்த ைமல்கற்கள் ��த்�ம், வல்லர�
நா�க�க்� இைணயாக �கழ்த்�ய பல்ேவ� சாதைனகள் ��த்�ம் இங்ேக
காண்ேபாம்.
1. �ேளாபல் ஃபயர் பவர் என்ற ரா�வ ஆய்� அைமப்�, உல�ன் 140
நா�க�ைடய ரா�வ வ�ைமைய ஆய்� ெசய்� தரவ�ைச
ெவ����ற�. இதன் க�ப்�ன்ப� அெம�க்கா, ரஷ்யா, �னா�க்� அ�த்�
உல�ன் நான்காவ� சக்�வாய்ந்த ரா�வ ேதசம் இந்�யா.
2. இந்�யா 1974-ம் ஆண்�ேலேய அ��ண்� ேசாதைன ெசய்�, உல�ன் ஐந்�
அ� ஆ�த நா�க�ன் பட்�ய�ல் இைணந்��ட்ட�.
3. அ�சக்�யால் இயங்�ம் �ர்�ழ்�க் கப்பல்கைளச் ெசாந்தமாக
உ�வாக்�ம் �றன்பைடத்த �கச்�ல நா�க�ல் இந்�யா�ம் ஒன்�. 2009-ம்
ஆண்� இந்�யா உ�வாக்�ய ஐ.என்.எஸ் அ�ஹந்த் அப்ப�ப்பட்ட�. இந்த
�ர்�ழ்�க் கப்ப�ல் இ�ந்� 3,500 �.� �ரம் வைர ெசன்� தாக்�ம்
ஏ�கைணகள் ெவற்�கரமாக ப�ேசாதைன ெசய்யப்பட்டன. அ�சக்�24
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ஏ�கைணகள் ெவற்�கரமாக ப�ேசாதைன ெசய்யப்பட்டன. அ�சக்�
ஏ�கைணகைள�ம் ஏ�த் தாக்�ம் �றன் பைடத்த கப்பல்கள் இைவ.
4. அெம�க்கா, ரஷ்யா, �னா, �ரான்ஸ், ��ட்ட�டன், �மானம் தாங்�ப்
ேபார்க்கப்பல்கைள ெசாந்தமாக உ�வாக்�ம் �றன் பைடத்த நா�கள்
பட்�ய�ல் இைணந்�ள்ள� இந்�யா. ஐ.என்.எஸ் �க்ராந்த் கப்பல் இந்தத்
�றன் ெகாண்ட�.
5. அெம�க்கா, ரஷ்யா, �னா, �ரான்ஸ், ��ட்டன் ஆ�ய ஐந்� நா�கைளப்
ேபாலேவ, ஏ�கைண வல்லைம ெபற்ற ஆறாவ� நாடாக ஆ��ள்ள� இந்�யா.
நாம் உ�வாக்�ய �ரேமாஸ் �ப்பர்சா�க் ஏ�கைண, ம�க்� 4,900 �.�
ேவகத்�ல் பயணம் ெசய்� தாக்�ம் வல்லைம ெபற்ற�. �ட்டத்தட்ட ஒ��ன்
ேவகத்ைதப் ேபால 2.8 மடங்� ேவகம். �னா�டம் �ட இவ்வள� சக்� வாய்ந்த
ஏ�கைண இல்ைல.
6. �ைறந்த எைட�ள்ள ேபார் �மானங்கைளச் ெசாந்தமாக உ�வாக்�ம்
�றைன இந்�யா ெபற்��ட்ட�. இந்த ேதஜாஸ் �மானங்கைள 2019-ம் ஆண்�
இந்�ய �மானப்பைட�ல் இைணக்க ஒப்�தல் தரப்பட்ட�.
7. �ண்�ல் �ற்�யப� நம்ைம உள�பார்க்�ம் அந்�ய ெசயற்ைகக்
ேகாள்கைள ஏ�கைணகளால் தாக்� அ�க்�ம் (ASAT Missiles) வல்லைமைய
நாம் ெபற்��ட்ேடாம். '�ஷன் சக்�' என்ற இந்தத் �ட்டம் 2019-ம் ஆண்�ல்
ெவற்�யைடந்த�.
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8. அந்�ய சக்�கள் ஏ�ம் அ�பயங்கர ஏ�கைணகைள �ண்�ேலேய
கண்ட�ந்� தாக்� அ�க்�ம் ஏ�கைணத் த�ப்� அைமப்ைப (Anti ballistic
missile) இந்�யா உ�வாக்��ள்ள�. அெம�க்கா, ரஷ்யா, இஸ்ேரல் ஆ�ய
�ன்� நா�க�க்� அ�த்தப�யாக இந்த சாதைனையச் ெசய்த� இந்�யா.
9. �லத்���ந்�ம், ����ந்�ம் வானத்���ந்�ம் அ�சக்�
ஏ�கைணகைள ஏ�ம் �றன் பைடத்த நா�கைள 'Nuclear Triad Capability' உள்ள
நா�கள் என்பார்கள். அெம�க்கா, ரஷ்யா, �னா, �ரான்ஸ், இஸ்ேர�க்�
அ�த்தப�யாக இந்தத் த��ையக் ெகாண்ட ஆறாவ� வல்லர� ேதசம்,
இந்�யா.
10. உல�ேலேய அ�கம் ெவ�நாட்� ஆ�தங்கைள இறக்�ம� ெசய்�ம் நாடாக
இந்�யா இ�க்�ற�. இைத மாற்�வதற்காக உள்��ல் ஆ�தத்
தயா�ப்�கைள இந்�யா ஊக்��த்�ள்ள�. இதற்காக 309 வைகயான
ஆ�தங்கைள இறக்�ம� ெசய்ய மத்�ய அர� தைட ��த்�ள்ள�.
11. ஆ�தங்கைள இறக்�ம� ெசய்வ� ேபாலேவ ஏற்�ம��ம் ெசய்�ற�
இந்�யா. கடந்த ��யாண்�ல் �மார் 13 ஆ�ரம் ேகா� �பாய் ம�ப்�ள்ள
ஆ�தங்கைள இந்�யா ஏற்�ம� ெசய்�ள்ள�. அெம�க்கா, ��ப்ைபன்ஸ்
மற்�ம் ெதற்கா�ய நா�க�க்ேக அ�கம் ஏற்�ம� நடந்�ள்ள�.
12. உத்தரப் �ரேதசத்��ம் த�ழகத்��ம் தலா 10 ஆ�ரம் ேகா� �பாய்
�த�ட்ைட ஈர்க்�ம் அள�க்� ஒவ்ெவா� பா�காப்�த் �ைற ெதா�ல்
மண்டலத்ைத உ�வாக்க மத்�ய அர� �ட்ட�ட்�ள்ள�. அர� மற்�ம் த�யார்
�ைற �ட்� �யற்��ல் ரா�வத் தளவாடங்கள் உ�வாக்கப்பட உள்ளன.
13. �ழக்� பா�ஸ்தா�ல் அரச வன்�ைற �கழ்ந்தேபா� இந்�யா தைல�ட்�
வங்க ேதசம் என்ற நா� உ�வாகக் காரணமான�. இப்ப� ஒ� நாட்�ன்
�தந்�ரத்�க்� உத�ய ெப�ைம ெவ��ல நா�க�க்ேக �ைடத்��க்�ற�.
அந்தப் ேபா�ன்ேபா� 80,000 பா�ஸ்தான் �ரர்கள் இந்�ய ரா�வத்�டம்
சரணைடந்தனர். உல�ன் �கப்ெப�ய சரணைடதல் �கழ்� இ�.
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14. உல�ன் �க உயரமான எல்ைலப் �ரேதசம் எனக் க�தப்ப�ம் �யாச்�ன்
மைலைய இந்�ய ரா�வம் தன் கட்�ப்பாட்�ல் ைவத்��க்�ற�. கார்�ல்
ப���ல் 1999-ம் ஆண்� பா�ஸ்தான் ரா�வம் ஊ���யேபா� நம்
ரா�வம் �ரத்�டன் ேபா�ட்� ெவற்� அைடந்த�. உல�ன் �க உயர்ந்த
ேபார்க்களத்�ல் �கழ்ந்த ேபார் இ�.
15. �யான்மர் கா�க�ல் ப�ங்���ந்� இந்�யா �� தாக்�தல் ெதா�த்த
ேபாரா�க் ��க்கைள அங்ேக ெசன்� தாக்� அ�த்த� இந்�ய ரா�வம்.
இேதேபான்ற சர்�கல் ஸ்ட்ைரக்ைக பா�ஸ்தா�க்�ள் ெசன்�ம்
நடத்���க்�ற� நம் ரா�வம்.
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