स्वातंत्र्यलढा घटनाक्रम
१८६९ :
गव्हननर जनरल व्हाईसराय ललनड मेयो (१८६९-७२). पोरबंदर येथे मोहनदास करमचंद गांधी

यांचा जन्म. लाहोर येथे ववद्यापीठाची स्थापना. सुएझ कालव्यातून दळणवळण सुरू.
१८७० :

ललनड मेयोचा ठराव आर्थनक ववकेंद्रीकरणाचे धोरण. गणेश वासुदेव जोशीकडून (सावनजननक

काका) पुण्यात सावनजननक सभेची स्थापना.
१८७२ :

गव्हननर जनरल व व्हाईसरलय ललनड नलथनब्रुक (१८७२-७६). आंतरजातीय व आंतरजमाती वववाहास

परवानगी दे णारा कायदा संमत. सरदार रामससंग यांची कुका चळवळ ब्रब्रटटशांकडून समाप्त.
१८७३ :
महात्मा ज्योतीराव लुलें मालनत पण
ु े येथे सत्यशोधक समाजाची स्थापना.
१८७४ :

सवनसधारण ब्राम्होसमाजाची स्थापना (आंनदमोहन बोसमर्ााफत). ब्रबहारमध्ये मोठा दष्ु काळ.
१८७५ :
मॅडम ब्लाव्हटस्की व कननल ऑलकलट यांच्यातफे अमेररकेतील न्यय
ु लनक येथे र्थओसलफफकल

सोसायटी स्थापन. स्वामी दयानंद सरस्वतीकडून मुंबई येथे आयन समाजाची स्थापना. सर सय्यद
अहमदखानमालनत लाहोर येथे मोहमेडन ओररएन्टल कललेजची स्थापना. विन्स ऑफ वेल्सची
भारतभेट
१८७६ :
गव्हननर जनरल व्हाईसरलय ललनड सलटन (१८७६-८०). म्है सूर, मुंबई, मद्रास अवध, है द्राबाद िांतात

दष्ु काळ स्ट्रॅ ची आयोग, भारतीय ववज्ञान वर्धननी (ाीन्दािान ् अस्स ्ाेच ्ाािात ्ाेन ् फ् ाेर

छुिल्त्वत ्ाेिान ् ाेफ श्च ्िएन्च ्ए) ची कलकत्ता येथे स्थापना (मटहन्द्रालाल सरकार)
आनंद मोहन बोस व सुरेन्द्रनाथ बॅनजी कलकत्ता येथेनी ाीन्दािान ् अस्स ्ाेच ्ाािात ्ाेिान ् ची

स्थापना.

१८७७ :
ललनड सलटनने व्हनानक्युलर िेस अॅक्ट दे शी वतनमानप्र  ननयं्र ण कायदा (१८७८) लागू केला.

त्याने आम्र्स अॅक्ट करून भारतीयांना शस््र े बाळगण्याची परवनगी नाकारली. टदल्ली दरबार
भरवला. दस
ु रे अफगाण युध्द (१८७८-८०).
१८७८ :
आय. सी. एस. पररक्षेची कमाल वयोमयानदा २१ वरून १८ वर्ानपयंत खाली आणली.
१८७९ :
वासुदेव बळवंत फडके यांचे बंड रामोशांचा उठाव.
१८८० :

आयात केलेल्या तयार कपडयवरील जकात कर रदद. गव्हननर जनरल व्हाईसरलय ललनड ररपन
(१८८० ८४). टटळक, र्चपळूणकर, आगरकर यांच्याकडून पुणे येथे न्यु इंिललश स्कूलची स्थापना.
केशवचंद्र सेनामालनत नवववधान समाजाची स्थापना. नारायण लोखंडत
े फे मंब
ु ई येथे भारतातील

पटहली र्गरणी कामगार संघटनेची (समल हॅं ड सोसायटी) ची स्थापना. दष्ु काळ ननवारण आयोग
स्थापन.

१८८१ :
लोकमान्य टटळकांकडून केसरी (मराठी) व मराठा (इंग्रजी) वतनमानप्र ांचे िकाशन सरू
ु .

आगरकर केसरीचे संपादक, टटळक मराठीचे संपादक. ललनड ररपनने व्हरनॅक्यल
ु र िेस अॅक्ट रदद्
केला. इंललंडमध्ये ललॅ डस्टनचे उदारमतवादी सरकार. पटहला फॅक्टरी अॅक्ट संमत.
१८८२ :
अफगाणणस्तान युध्द समाप्त. अन
ॅ ी बेझंटकडून मद्रास िांतातील आिडसर येथे र्थओसलफफकल

सोसायटीची स्थापना. ललनड ररपनने सशक्षण पध्दतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हं टर कसमशन
नेमले. महात्मा फुले यांची या कसमशनसमोर साक्ष. पंजाब ववद्यापीठाची स्थापन. ललनड ररपनने
स्थाननक स्वराज्य संस्थाचा कायदा पास केला.
१८८३ :
इल्र्बट बील वाद. सरु े न्द्रनाथ बॅनजीमालनत कलकत्ता येथे अणखल भारतीय राष्रीय पररर्द

(अल्ल ् ाीन्दािान ् णत ्ाेिानल ् छे न्फएरएन्च ्ए) चे आयोजन.
१८८४ :

गव्हननर जनरल व व्हाईसरलय ललनड झफररन (१८८४-८८). अॅलन ्यम
ू इंिडयन नॅशनल

युननयनची स्थापना. सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभेची स्थापना.
१८८५ :

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची पुण्यात स्थापना. सर अॅलन ्यूम व हे ्ी कलटन यांच्या

िेरणेने राष्रीय सभा स्थापना. राष्रीय सभेचे पटहले अर्धवेशन मुंबई येथे (व्योमेशचंद्र बॅनजी

अध्यक्ष). पुण्यात कललरायाची साथ आल्याने मुंबईच्या गोपालदास तेजपाल संस्कृत पाठशालेत हे
अर्धवेशन झाले. ७२ िनतननधी उपिस्थत. सुरेन्द्रनाथ बॅनजी अनुपिस्थत. फफरोजशहा मेहता,

बद्रद्द
ु ीन तैय्यबजी व तेलंग यांच्या माफनत बलम्बे िेससडन्सी असोससएशनची स्थापना. पुण्यात

ललयस
ुन न कललेजची स्थापना. बंगालमध्ये स्थाननक स्वराज्य संस्थाचा कायदा संमत. नतसरे बमान
युध्द सुरू.

१८८६ :
राष्रीय सभेचे कलकत्ता अर्धवेशन. (दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष). या आर्धवेशनात सुरेन्द्रनाथ

बॅनजी यांचा कााँग्रेस िवेश. ब्रम्हदे शाचे भारतात ववसलनीकरण सर आल्रेड क्रलप्ट भारतातील
सशक्षणववर्यक िगतीचा अहवाल सादर. आंध्रिदे शमध्ये राम्पांचा उठाव.
१८८७ :

राष्रीय सभेचे मद्रास अर्धवेशन. (बुद्रीद्दीन तय्यबजी). दादाभाई नौरोजी इंललंडमध्ये ब्रब्रटीश

इंिडया असोससएशनची स्थापना. न्या. रानडे सामािजक पररर्दे ची स्थापना. आगरकरांचा केसरीच्या

संपादकचा राजीनामा.
१८८८ :
गव्हननर व व्हाईसरलय ललनड लान्स डाऊन (१८८८-१८९४). राष्रीय सभेचे अलाहाबाद अर्धवेशन
(जलजन यल
ू अध्यक्ष). आगरकरांनी सध
ु ारक हे वतनमानप्र  सरु
ु . त्यातील इंग्रजी ववभागाचे सलखाण
ना. गोपाळकृष्ण गोखले यांच्यामाफनत अलाहाबाद ववद्यापीठाची स्थापना.
१८८९ :
राष्रीय सभेचे मंब
ु ई अर्धवेशन (सर ववल्यम वेडरबनन अध्यक्ष). इंललंडच्या पालनमेंटमधील

उदारमतवादी सभासद चालनस ब्रॅडला या अर्धवेशनाला उपिस्थत. विन्स ऑफ वेल्यची दस
ु री भारत
भेट.

१८९० :
राष्रीय सभेचे कलकत्ता अर्धवेशन. (फफरोजशहा मेहता अध्यक्ष). ब्रबरसा मुंडाच्या नेतत्ृ वाखाली

छोटा नागपूर भागात मुंडांचा उठाव. न्या. रानडेमाफनत औद्योर्गक पररर्द आयोिजत. राष्रीय

सभेची इंललंडमध्ये ब्रब्रटटश ससमती स्थापन. सरकारी नोकरांना राष्रीय सभेच्या अर्धवेशनाला हजर
राहता येणार नाही असा आदे श.
१८९१ :
फॅक्टरी अक्
ॅ ट व वववाहसंमती कायदा पाररत. मणणपूरमधील उठाव. राष्रीय सभेचे नागपूर

अर्धवेशन (पी.आनंदचालून अध्यक्ष) १४ एविल महू येथे डल. बाबासाहे ब आंबेडकर यांचा जन्म.
१८९२ :
शाहू महाराजांचा राज्यासभर्ेक. राष्रीय सभेचे अलाहाबाद अर्धवेशन (व्योमेशचंद्र बॅनजी
अध्यक्ष) २६ मे इंिडयन कौिन्सल अॅक्ट लागू. सरकारकडून ननवडणूक तत्त्वाचा अवलंब व

स्वीकार. गव्हननर जनरलच्या व गव्हननरच्या कौिन्सल सदस्य संख्येमध्ये वाढ. अनेक टहंदी
सभासदांचा त्यात समावेश.
१८९३ :

राष्रीय सभेचे लाहोर अर्धवेशन (दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष). सशकागो येथे जागनतक धमन
पररर्द. स्वामी वववेकानंद यांनी टहंदत्ु वावर िभावी भार्ण केले. टटळकांनी गणेशोत्सव सरू
ु केला.
अॅनी बेझंटची बनारस येथे टहंद ू सेंरल स्कूलची स्थापना केली.
१८९४ :
गव्हननर जनरल व व्हाइसरलय ललनड एिल्जन दस
ु रा (१८९४ १८९९)
१८९५ :
लो. टटळकांनी सशवजयंती सरू
ु केली.
१८९६ :
मद्रास, ब्रबहार, वायव्य िांत, मध्यिदे श व मुंबई या िांतात भीर्ण दष्ु काळ. सर हलल आयोगाची

स्थापना. न्या. गोखले, सुरेन्द्रनाथ बॅनजी टहंदी अथनव्यवस्थेत सुधारणा घडून आणण्यासाठी
नेमलेल्या वेल्बी कसमशनसमोर साक्ष टदली.
१८९७ :
पुण्यात प्लेगची साथ. चाफेकर बंधन
ू ी रॅं डचा खन
ू केला. स्वामी वववेकानंदनी रामकृष्ण

समशनची स्थापना केली. राष्रीय शैक्षणणक सेवा सुरू.
१८९८ :

गव्हननर जनरल व्हाईसरलय ललनड कझनन (१८९९ ते १९०५). छ्र पती शाहू महाराज वेदोक्त
िकरण कोल्हापुरात सुरू. पंजाब, राजपुताना, बडोदा, करहाड, मुंबई िांतात दष्ु काळ. मॅकडोनाल्ड
आयोगाची नेमणूक. भारतीय चलन कायदा समंत.
१९०० :
वायव्य िांतांची ननमीती. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी सम्र मेळा या क्रांनतकारी संघनेची स्थापना
केली. कलकत्ता कापोरे शन कायदा संमत.
१९०१ :

टहंदस्
ु तानच्या सशक्षण पध्दतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ससमला पररर्द. (ललडे कझनन

अध्यक्ष) कझननने इंपेररअल कॅडेट कोअरची स्थापना केली. रववंद्रनाथ टागोर यांनी कलकत्त्याजवळ
बोरूर येथे शांती ननकेतनची स्थापना केली.
१९०२ :
पोसलस खात्यातील अकायनक्षता व भार्ांतरांवरूनरष्टचारी नष्ट करण्यासाठी रेझर कसमशन
स्थापन. सर रॅले यांच्या अध्यक्षतेखाली यनु नव्हससनटी कसमशन स्थापन. केरळमध्ये श्री.नारायण
गरू
ु यांच्या नेत्वत्ृ वाखाली एझव ांची चळवळ.
१९०३ :
बंगालचा ले. गव्हननर अॅन्ययु रेझरने कझननच्या आदे शावरून बंगालच्या फाळणीची योजना

ं े नी जागनतक धमन पररर्द, अम
तयार केली. कमनवीर ववठठ्ल रामजी सशद
ॅ स्टरडॅम येथे
टहंदस्
ू थानातील उदार धमन हा शोध ननंबध वाचला.
१९०४ :

टहंदी ववद्यापीठ कायदा संमत. िाचीन स्मारक संरक्षण कायदा संमत. पतपेढया व सहकारी
संस्था या ववर्यीचा कायदा संमत. स्वातंत्र्यवीर सावरकर सम्र  मेळा संघटनेचे असभनव भारतमध्ये
रूपांतर केले. बंगालमधील पुसा येथे भारतीय कृर्ी संशोधन केंद्राची स्थापना. महात्मा गांधी :
आफिकेत दरबानजवळील फफननक्स येथे टललस्टलय आश्रमची स्थापना.
१९०५ :
ना. गोपाळकृष्ण गोखलें नी पुणे भारत सेवक समाजाची स्थापना केली. जपानकडून रसशयाचा

पराभव. १९ जुलै बंगालची फाळणी (ललनड कझननकृत). पूवन बंगाल व आसाम हा नवा िांत ननमानण.
गव्हननर पदी सर फूलर यांची नेमणुक. जमशेदजी टाटा यांनी जमशेदपूर येथे टाटा आयनन अॅन्ड

स्टील कंपनीची स्थापना केली. श्यामजी कृष्ण वमानमाफनत इंललंडमध्ये इंिडया होमरूलची स्थापना.
भारतमं्र ी म्हणून मोले यांची नेमणूक.
१९०६ :
गव्हननर जनरल व व्हाईसरलय ललनड समंटो (१९०६-१९१०) राष्रीय सभेचे कलकत्ता अर्धवेशन
(दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष) स्वराज्याची िथमच मागणी. जहाल आणण मवाळ गटात एकी

ं े यांनी पुणे येथे
साधण्याचा दादाभाईंचा ियत्न. वंगभंगाची चळवळ. महर्ी ववठठ्ल रामजी सशद

िडिेस्ड क्हास समशनची स्थापना केली. बाररंद्र घोर् व भप
ू ें द्रनाथ दत्त यांनी यग
ु ांतर वतनमानप्र 
सरू
ु . आगाखान व नवाब ससलमल्
ु ला यांच्याकडून इंिडयन मिु स्लम लीगची स्थापना. रान्सवाला

येथे काळया कायद्याच ननर्ेधाथन गांधीजींचा सत्याग्रह. आगाखान यांच्या नेतत्ृ वाखालील ससमला
सशष्टमंडळाची ललनड समंटोला भेट व मिु स्लमाच्या स्वतंत्र्य मतदारसंघाची मागणी.
१९०७ :
राष्रीय सभेचे सरु त अर्धवेशन (रासब्रबहारी बोस अध्यक्ष) जहाल मवाळ वादामळ
ु े नागपरू
ऐवजी सरु त येथे अर्धवेशन झाले. कलग्रें समध्ये फूट पडून जहाल व मवाळ गट वेगळे . स्वराज्य,
सशक्षण, स्वदे शी, बटहष्कार या चतु:सू्र ी कायनक्रमाची आखणी बंगालमध्ये क्रांतीकारी आंदोलने.
महर्ी कवे टहंगणे येथे मटहला ववद्यालय. सरदार ससंराणा, मादाम कामा यांनी जमननीच्या
इंटरनॅशनल सोशॅसलस्ट कलन्फरन्स मध्ये भारताचे िनतननर्धत्व.
१९०८ :
खद
ु ीराम बोस व िफुल्लचंद्र चाकीने कलकत्त्याचा न्यायाधीश फकंलजलोडनवर बलम्ब फेकण्याचा

ियत्न केला. लोकमान्य टटळकांना अटक बॅ. जीना यांच्याकडे टटळकांचे वफकलप्र े. टटळकांना ६
वर्े काळया पाण्याची सशक्षा (मंडालेच्या तुरंगात त्यांनी गीतारहस्य सलटहला.) वत्ृ तप्र  कायदा

संमत. ब्रबपीनचंद्र पाल व लाला लजपतराय लंडनमधील टहंदी राष्रवाद्याच्या पररर्दे ला उपिस्थत.
१९०९ :
मोले समंटो सुधारणा कायदा पाररत. मुिस्लमांना स्वतं्र  मतदार संघ, कायदे मंडळात

सभासदांची संख्या वाढववली. भारतमं्र ी मोलेने स्थाननक स्वराज्य संस्थांचा अभ्यास करण्यासाठी
ववकेंद्रीकरण ससमतीची नेमणूक केली. इंिडया हाउस स्थापन. मदनलाल र्धंग्राने सर ववल्यम
वायलीचा खन
ु केला.
१९१० :
गव्हननर जनरल व व्हाईसराय ललनड हािडनग दस
ु रा (१९१०-१९१६) असलपूर केसमध्ये अरववंद

घोर्ांना अटक. इंिडयन िेस अॅक्ट वत्ृ तप्र  व मुद्रणालयाकंडून रू. ५०० ते २००० पयंत जामीन
मागण्याचा मॅिजस्टे र् टला अर्धकार.

१९११ :
गदर वत्ृ तप्र ाची स्थापना (लाला हरदयाल ससंग). २२ माचन सावरकारांना ५० वर्ानची सशक्षा. ११

जून वांची अय्यरने तिन्नवेल्लीच कलेक्टर अॅश याचा गोळया घालून खन
ू केला. कोल्हापुरात

सत्यशोधक समाजाची स्थापना (शाहू महाराज). १२ िडसेंबर इंललडंचा पंचम्टश भा. जलजन व राणी
मेरीच्या आगमनािीत्यथन टदल्ली येथे भव्य दरबार पंचम जलजनने बंगालची फाळणी रदद् करण्याची
व ब्रब्रटटशांची राजधानी कलकत्त्याहून टदल्ली येथे नेणार असे जाहीर केले.
१९१३ :
बाबा गुरूदीप ससंगने कामागाता मारू हे जपानी जहाज भाडयाने कलकत्त्याहून घेऊन कॅनडाकडे
रवाना केले. रासब्रबहारी बोसने ललनड हािडनगवर बलम्ब फेकीचा ियत्न केला.
१९१४ :
जुलै म. गांधीजी भारतात परत. अॅनी बेझंटचा कााँग्रेस िवेश व मद्रास िातांत कॉमनववल व

न्यु इांडिय ही वत्ृ तप्र े सरू
ु . मादाम कामांना अटक. केरळ िांतामध्ये नायर सेवा समाजाची

स्थापना. (ललनड एम ्.पी.वपलाई माफनत) महात्मा गांधीना कैसर-ए-टहंद ही पदवी बहाल. लोकमान्य
टटळकांची सुटका. पटहले महायुध्द सुरू.
१९१५ :
भारतीय सरं क्षण कायदा पाररत. टहंद ु महासभेची स्थापना. ग्रामपंचायतीचा कायदा पास. ना.

गोखले व फफरोजशहा मेहता यांचे ननधन. म. गांधीनी साबरमती येथे पटहला सत्याग्रह आश्रम
स्थापन केला. होमरूल लीगची स्थापना.
१९१६ :
गव्हननर जनरल व व्हाइसरलय ललनड चेम्सलोडन १९१६-१९२१ कलग्रेस व मिु स्लम लीग एक्र 

लखनौ करार. जहाल व मवाळ गट ९ वर्ाननंतर िथमच एक्र . २८ एविल लो. टटळक महाराष््र
होमरूळ लीगची स्थापना (बॅ. जोसेफ बलिप्टस्टा अध्यक्ष) १ सप्टें बर अॅनी बेझंट यांच्या होमरूल
लीगला कलग्रेसची मान्यता. बनारस येथे टहंद ू ववद्यापीठाची स्थापना. सॅडलर कसमशन पुणे येथे
मटहला ववद्यापीठाची स्थापना.

१९१७ :
राष्रीय सभेच्या कलकत्ता अर्धवेशनाच्या श्रीमती अॅनी बेझंट पटहल्या मटहला अध्यक्षा. म.
गांधींच्या ब्रबहारमधील चंपारण्य येथे सत्याग्रह. गांधीजींबरोबर डल. राजेंद्र िसाद व अनुग्राराण

ससन्हा या सत्याग्रहात सहभागी. १० ऑगस्टची घोर्णा भारतमं्र ी मोन्टे लयूची भारताला जबाबदार

सरकार दे ण्याची इंललंडच्या पालनमेटंमध्ये घोर्णा. म्है सूर िांतात सी.आर.रे ड्डी िजा सम्र  मंडळाची
स्थापना. ब्राम्हणेत्तर चळवळीस वाढता पाटठं बा.
१९१८ :
रौलेट ससमतीचा अहवाल सादर. मोन्टे लयू चेम्सलोडन अहवाल िससध्द. कलग्रेसमध्ये वेगळा गट

(सुरेन्द्रनाथ बॅनज
न ी पुरस्कृत). अणखल भारतीय राष्रीय उदारमतवादी संघाची स्थापना. म. गांधींचे

अहमदाबाद येथील र्गरणी कामगाराच्या व खेडा येथील शेतकरयांच्या चळवळीस नेतत्ृ व. सत्याग्रह
सभेची स्थापना. बी.पी. वाडीयमालनत (मद्रास कामगार संघटनेची स्थापना. १० िडसेंबर जस्टीस
ससडनी यांच्या अध्यक्षतेखाली रौलॅ ट अॅक्ट मंजूर.)
१९१९ :
रौलेट अॅक्ट (काळा कायदा) समंत. ६ एविल रौलेट ब्रबलाच्या ननर्ेधाथन हरताळ टदन. १० एविल
सैफद्दीन फकचलू व सत्यपाल या कलग्रेसच्या नेत्यांना अटक. नतसरे अफगाण यध्
ु द सरू
ु . १३ एविल
राष्रीय नेत्यांच्या अटकेच्या ननर्ेधाथन जालीयनवाला बाग येथे जमलेल्या जमावावर जनरल

डायरचा बेछुट गोळीबार. यावेळी पंजाबचा ले. गव्हननर मायकेल ओडवायर. गव्हननमेंट ऑफ इंिडया
अॅक्ट िव्ददल राज्य पध्दती, स्थाननक स्वराज्य संस्था िांतांच्या अर्धकारात, लोकसेवा आयोगाची
स्थापना, सशखांना स्वतं्र  मतदारसंघ. ऑक्टोबर जासलयनवाला बाग हत्याकांडाची चौकशी
करण्यासाठी हं टर कसमशन स्थापन (३ इंग्रज, ३ भारतीय सदस्य). नोव्हें बर : टदल्ली येथे अणखल
भारतीय णखलाफत चळवळीचे अर्धवेशन (म. गांधी अध्यक्ष). िडसेंबर : राष्रीय सभेचे अमत
ृ सर
अर्धवेशन (पं. मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष) िनतयोगी सहकाररता हे कलग्रेसचे तत्कासलन धोरण.

बाबासाहे ब आंबेडकरांचे मूकनायक हे पाक्षक्षक सुरू, (शाहू महाराजांचे सहाय्य). कमनवीर भाउराव
पाटटल यांनी काले ता. कराड िज. सातारा येथे रयत सशक्षण संस्थेची स्थापना केली.
१९२० :
राष्रीय सभेचे कलकत्ता खास अर्धवेशन (लाला लजपतराय अध्यक्ष) असहकार चळवळ सुरू.

म. गांधीनी एका वर्ानत स्वराज्य समळे ल ही घोर्णा केली. जालीयनवाला बाग हत्याकांडाच्या

ननर्ेधाथन महात्मा गांधीनी बोअर युध्दात समळालेली कैसर-ए-टहंद पदवी व रववंद्रनाथ टागोर आणण

सब्र
ु मण्यम अय्यर यांनी त्यांना समळालेली सर ही पदवी ब्रब्रटीश सरकारला परत केली. सर सैय्यद
अहमद खानमालनत असलगढ ववश्वववद्यालय स्थापन. एन.एम. जोशीमालनत अणखल भारतीय टे र् ड

यनु नयन कलग्रेसची स्थापना, पटहले अर्धवेशन मब
ु ंईत. (लाला लजपतराय अध्यक्ष) इंिडयन सायन्स
कलग्रेसची स्थापना, २० एविल :लोकमान्य टटळक लोकशाही पक्षाची स्थापना. २८ मे : हं टर

कसमशनचा अहवाल िससध्द. १ ऑगस्ट : लो. टटळकांचा मत्ृ यु. णखलापत चळवळ, (मौलाना शौकत
अली व मोहम्मद अली) िडसेंबर : राष्रीय सभेचे नागपरू अर्धवेशन (चक्रवती ववजय राधावाचायान
अध्यक्ष), स्वराज्य िाप्ती हे च उटदष्ट असल्याचे जाटहर.
१९२१ :
भारतीय िथम जनगणना. गव्हननर जनरल व व्हाइसरलय ललनड रीिडंग (१९२१-१९२६). मलबार
िांतात मोप्ला मुसलमानांचे टहंदव
ु र अत्याचार. १७ नोव्हें बर : विन्स ऑफ वेल्सची भारत भेट
१९२२ :
मलटे न्यू यांचा राजीनामा. ५ फेब्रुवारी उत्तर िदे शातील चौकी जाळली. म. गांधी असहकार

चळवळ बंद केल्याचे घोवर्त. १० माचन गांधीजीना अटक व ६ वर्े सशक्षा वल्लाभभाई पटे ल

बाडोलीच्या सत्याग्रहाचे नेतत्ृ व. ठक्कर बाप्पामालनत सभल्ल सेवा मंडळाची स्थापना. रववंद्रनाथ
टागोर ववश्वभारती ववद्यापीठाची स्थापना. मोहोंजदडो येथील उत्खननाला िारं भ.
१९२३ :
टे ररफ बोडची स्थापना मीठावरील कर लागू. १ जानेवारी मोतीलाल नेहरू, र्चत्तरं जनदास

ववठठ्लभाई पटे ल यांच्या नेतत्ृ वाखाली स्वराज्य पाटीस ननवडणुका लढववण्यास परवानगी. राष्रीय
सभेचे टदल्ली खास अर्धवेशन (मौ. आझाद अध्यक्ष). या खास अर्धवेशनात स्वराज्य पाटीला
ननवडणुका लढववण्यास परवानगी. स्वराज्य पक्षाने ननवडणुका लढवून १४५ जागा िजंकल्या.
१९२४ :
फेबु ्रवारी म. गांधीची सुटका. राष्रीय सभा बेळगांव अर्धवेशन (महात्मा गांधी अध्यक्ष).

स्वराज्य वाद्यांची टहंदी स्वातंत्र्याचा िश्र सोडववण्यासाठी गोलमेज पररर्दची मागणी. सरकारतफे

रलयल कसमशनची नेमणूक. तो आयोग पुढे सायमन कसमशन म्हणून भारतात आला. १९१९ च्या
कायद्यान्वये िव्ददल राज्यपध्दतीची चौकशी करण्यासाठी सर मूडीमन आयोग स्थापन. डल.

बाबासाहे ब आंबेडकरांमाफनत बटहष्कार टहतकाररणी सभेची स्थापना. आंध्र िदे शातील शेतकरी व
आटदवासींच्या नेतत्ृ व करणारया अलज
ू ी ससतारामलू ला अटक व फाशी. कानपरू कटाचा खटला.
१९२५ :
राष्रीय सभेचे कानपरू अर्धवेशन (सरोिजनी नायडू अध्यक्ष). र्चत्तरं जन दास यांचे ननधन.

काकोरी मझ
ु फ्फर अहमद यांच्याकडून भारतीय कम्यनु नस्ट पक्षाची स्थापना. गरू
ु व्दाराची व्यवस्था
पाहण्याचा अर्धकार सशरोमणी िबंधक कसमटीला दे णारा कायदा संमत. ववठठ्लभाई पटे ल यांची
कायदे मंडळाची पटहले भारतीय अध्यक्ष म्हणन
ू ननवड.
१९२६ :
गव्हननर जनरल व व्हाइसरलय ललनड आयववनन (१९२६ ३१). टहंदी कायदे मंडळाची ननवडणुकीत

स्वराज्य पक्षाला अपयश. फॅक्टरी अॅक्ट दरू
ु स्ती संमत. टे र् ड युननयन कायदा संमत. स्वामी
श्रध्दानंद यांचे हत्याकांड.
१९२८ :

सायमन कसमशनची भारतभेट. राष्रीय सभेचे कलकत्ता अर्धवेशन (मोनतलाल नेहरू अध्यक्ष)
वसाहतीच्या स्वराज्याची मागणी करणारा ठराव संमत. शेतीची पाहणी करण्यासाठी रलयल
कसमशनची स्थापना. बाडोली येथे वल्लभभाई पटे ल यांच्या नेतत्ृ वाखाली शेतकरयांचा साराबंदीसाठी
सत्याग्रह. १९ मे मुंबई येथे डल. अन्सारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सवनपक्षीय पररर्द (भारतीय घटना
ठरववण्यासाठी) पं. मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली ससमतीने नेहरू ररपोट तयार केला.

िडसेंबर नेहरू ररपोटवर चचान करण्यासाठी कलकत्ता येथे सवनपक्षीय सभा. मुिस्लम लीगचे टदल्ली
येथे खास अर्धवेशन. बॅ. जीना यांची १४ कलमी योजना.
१९२९ :
माचन मुिस्लम लीगच्या अर्धवेशनात काही अटीवर नेहरू ररपोटचा स्वीकार. ८ एविल भगतससंग

व बटूकेश्वर दत्त यांनी पिब्लक सेफटी ब्रबलाच्या ननर्धाथन असेंब्लीत बलम्ब फेकला. ३१ ऑक्टोबर
१९२९ कलग्रें सचे लाहोर अर्धवेशन (पंिडत जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष). पूणन स्वातंत्र्याचा ठराव संमत.
२६ जानेवारी व स्वातंत्र्यटदन म्हणून साजरा करण्याचा ठराव. मीरत कटाचा खटला सुरू.
१९३० :

२६ जानेवारी स्वांतत्र्यटदन म्हणून दे शभर साजरा. २० माचन सववनय कायदे भंगाची चळवळ सुरू

करण्याची घोर्णा. १२ माचन दांडी या्र ा गांधीजीच्या नेतत्ृ वाखाली इतर ७८ अनय
ु ायासह साबरमती
ते दांडी ३८५ फकलोमीटर या्र ा. सशरोडा मीठ सत्याग्रह. एस.पी. जावडेकर, डल. आठल्ये, ववनायक
भरु कुटे , लाग.ू ६ एविल दांडी येथे समठाचा सत्याग्रह गांधीजीना अटक नंतर आब्बास तय्यबजी

यांच्याकडे समठाच्या सत्याग्रहाच्या चळवळीचे नेतत्ृ व. १८ एविल सय
न ेन, तारकेश्वर दिस्तदार यांची
ु स
र्चत्तगांव शस््र साठयावर धाड. २७ मे सायमन कसमशनचा ररपोट िससध्द. डल. बाबासाहे ब

आंबेडकरांचा नासशक येथे काळाराम मंटदर सत्याग्रह. िस््र यांना संपत्तीत वाटा, व अस्पश्ृ यांना मंटदर
िवेश दे णारे कायदे संमत. िजामंडळाची स्थापना संस्थानी िजेच्या हक्कांसाठी चळवळ या

चळवळीचे नेतत्ृ व जमनालाल बजाज, ओररसा (सारं गधर दास) ताबनकोर (अॅनी मॅस्करनी), जम्मू
काश्मीर (शेख महम्मद अबदल्
ु लाह), है द्राबाद (स्वामी रामानंदतीथन) यांच्याकडे नोव्हें बर पटहली

गोलमेज पररर्द (इंललंडमध्ये) कलग्रेसचा बटहष्कार अलाहाबाद मुस्लीम लीगचे अर्धवेशन स्वतं्र 

पाफकस्तानची सवानत िथम मागणी (मोहम्मद इक्बाल) २७ फेब्रुवारी अलाहाबाद पोसलस गोळीबार,
(चंद्रशेखर आझाद हुतात्मा). गव्हननर जनरल व व्हाइसरलय ललनड ववलींलडन (१९३१ ते १९३६)
१९३१:
गांधी आयववनन करार. राष्रीय सभेचे कराची अर्धवेशन (वल्लभभाई पटे ल अध्यक्ष) दस
ु रया

गोलमेज पररार्दे त सामील होण्याचा ननणनय. २३ माचन भगतससंग, सुखदे व, राजगुरू यांना फाशी. ७
सप्टें बर दस
ु री गोलमेज पररर्द. महात्मा गांधी राष्रीय सभेचे िनतननधी. राजकीय िश्नावर
तडजोड ननघाली नाही. २८ िडसेंबर गांधीजी गोलमेज पररर्दे हून परत.
१९३२ :
दस
ु री असहकार (सववनय कायदे भंग) चळवळ. राष्रीय सभेचे टदल्ली येथे खास अर्धवेशन.

(लोकनायक बापूजी अणे अध्यक्ष). ३ जानेवारी गांधीजींची कायदे भंगाची चळवळ परत सुरू
करण्याचा आदे श. यंग इंिडयाच्या जागी गांधीजींचे हररजन हे साप्ताटहक सुरू. १६ ऑगस्ट

कम्युनल रॅमसे मॅकडोनाल्ड अॅवराड ( अस्पश्ृ यांना स्वतं्र  मतदार संघ). २६ नोव्हें बर : नतसरी
गोलमेज पररर्द कलग्रेसचा बटहष्कार. फलरे न ररलेशन अॅक्ट. अणखल भारतीय हररजन सभेची
स्थापना. डेहराहून येथे इंिडयन समलीटरी अॅकॅडमीची स्थापना.
१९३३ :
माचन ब्रब्रटटश सरकारची श्वेतपब्र्र का िससध्द. िांताना स्वायत्तता व मध्यवती िव्ददल कारभार

दे ण्याचे जाहीर. नोव्हें बर गांधीजीची अस्पश्ृ यता ननवारणाची मोहीम सुरू. म. गांधीना वध्र्याजवळ

सेवाग्राम या आश्रमासाठी जागा (जमनालाल बजाज यांच्याकडून). सववनय कायदे भंगाची चळवळ
मागे घेण्यात आली. ११ नोव्हें बर संयक्
ु त िवर ससमतीचा अहवाल. पाफकस्तानाच्या संकल्पनेची
िथमच मांडणी.
१९३५ :
४ ऑगस्ट संयक्
ु त िवर ससमतीच्या अहवालास संसदे ची मान्यता. गव्हननमेंट ऑफ इंिडया अॅक्ट

टहंदस्
ु थान सरकारचा १९३५ चा कायदा संघराज्याची स्थापना, िनतक स्वायत्ता, फेडरल कोटानची

स्थापना, िव्ददल राज्यपध्दती नष्ट करणे, ब्रम्हदे श भारतापासन
ू वेगळा करणे. ही या कायद्याची
वैसशष्टये.

१९३६ :
गव्हननर जनरल व व्हाईसरलय ललनड सलनसलयगो (१९३६ ४३). अणखल भारतीय फकसान सभेची
स्थापना (अणखल भारतीय पातळीवर पटहली संघटना). लेबर पाटी ऑफ इंिडयाची स्थापना, (डल.
बाबासाहे ब आंबेडकर यांच्याकडून) जलजन पंचमचा मत्ृ यू.
१९३७ :
१९३५ च्या कायद्यान्वये िांनतक कायदे मंडळांच्या ननवडणुकीच्या कलग्रेसला बहुमत. ११ पैकी ७
िांतात कलग्रें सचे सरकार, २ िांतात इतर पक्षांच्या मदतीने संयुक्त सरकार तर पंजाब व बंगाल
िांतात ब्रबगर कााँग्रेस. सरकार सुभार्चंद्र बोस व पंिडत नेहरूंच्या िांतात कााँग्रेस मं्र ीमंडळ तयार
करण्यास ववरोध. सावरकरांची सुटका.
१९३८ :
राष्रीय सभेच्या अर्धवेशनाचे सुभार्चंद्र बोस अध्यक्ष. संस्थानासह संपूणन भारतासाठी पूणन

स्वराज्याची मागणी. ह द
ां ू मजदरू सेवक सांघ ची स्ट्थ पन . (गुलझारीलाल नंदा व सरदार वल्लभाई
पटे ल यांच्याकडून).
१९३९ :
राष्रीय सभेचे ब्र्र पुरा अर्धवेशन. (अध्यक्ष सुभार्चंद्र बोस). सुभार्चंद्र बोसनी राष्रीय सभा

सोडून नवीन फलरवनड ब्ललक पक्ष तयार केला. नेताजीनी राजीनामा टदल्याने डल. राजेंद्र िसाद यांची

राष्रीय सभेच्या अध्यक्षस्थानी ननवड. ऑल इंिडया स्टे टिस्पपल्स कलग्रें सचे जवाहरलाल नेहरू
अध्यक्ष. सप्टें बर : दस
ु रे महायध्
ु द सरू
ु . नोव्हें बर: भारतीय जनतेला न ववचारता भारतात ब्रब्रटनने
यध्
ु दात खेचल्याच्या ननर्ेधाथन कााँग्रेस मं्र ीमंडळाचा राजीनामा.
१९४० :
राष्रीय सभेचे रामगढ अर्धवेशन (मौ. आझाद अध्यक्ष). कलग्रें सची पण
ू न स्वातंत्र्याची मागणी व

त्यासाठी कायदे भंगाची चळवळ सरू
ु करण्याचा ठराव. माचन मिु स्लम लीगचे लाहोर अर्धवेशन

मिु स्लम बहुसंख्य िदे शांची स्वतं्र  राज्ये बनववण्याचा ठराव मंजरू , (बॅ. जीना अध्यक्ष). १ ऑगस्ट
ऑगस्ट घोर्णा, ववंस्टन चर्चनल. ऑक्टोबर राष्रीय सभेची वैयिक्तक सत्याग्रह चळवळ सरू
ु

(ववनोबा भावे पटहले वैयिक्तक सत्याग्रही.). उधमससंगने जासलयनवाला बाग हत्याकांडास जबाबदार
असलेल्या मायकेल ओडवायरचा खन
ू केला.
१९४१ :
सुभार्चंद्र बोस भारतातून जमननीकडे रवाना. व्हाईसरलयच्या कायनकारी मंडळात वाढ. ७ िडसेंबर

जपानचा पलन हाबनरवर हल्ला. आझाद टहंद फौजेची ससंगापूर येथे स्थापना. त्यासाठी रासब्रबहारी

बोस यांना जपान व दक्षक्षणपूवन आसशयातील लष्करी अर्धरयांचे सहाय्य. फेब्रुवारी चीनचे िधानमं्र ी
चॅ गकाय शेक यांची भारतभेट .
१९४२ :
२९ माचन फक्रप्स योजना जाहीर. ८ ऑगस्ट चले जाव चळवळीचा मसुदा तयार करण्याचे काम

पंडीत नेहरू. युसूफ मेहर अली छोडो भारतचे सूचक . मुंबईत गवासलया टॅ क मैदानावरील राष्रीय

सभेच्या खास अर्धवेशनात गांधीजीचा जनतेला करा फकंवा मरा हा मं्र  टदला. ९ ऑगस्ट गांधीजी,
पंिडत नेहरू व इतर राजकीय नेत्यांना अटक. सशरीर्कुमारचे नंदरु बार येथे बसलदान. महाराष््रात

सातारा, उत्तर िदे शात बासलया, बंगालमध्ये तामलक
ू , ओररसामध्ये तालचेर व कनानटकातील धारवाड
येथे िनतसरकार स्थापन. डल. बाबासाहे ब आंबेडकर माफनत शेडयूल्ड कास्ट फेडरे शनची स्थापना.
र्चमूर येथे पोसलस हत्याकांड. िो. भनसाली यांचे ६२ टदवसांचे उपोर्ण.
१९४३ :
गव्हननर जनरल व व्हाईसरलय ललनड वॅव्हे ल (१९४३ १९४७). ससंगापूर येथे आझाद टहंद सेनेचे

नेतत्ृ व सुभार्चंद्र बोस यांच्याकडे. सुभार्चंद्र बोसनी ससंगापूर येथे हं गामी टहंदी सरकार स्थापन

केले. पंजाब व बंगाल िांतात दष्ु काळाने ३० लाख लोक मत्ृ यूमुखी. माचन राजाजी योजना (चक्रवती
राजगोपालचारी). लीगची राष्रसभेची तडजोड घडवन
ू आणण्यांचा त्यांचा ियत्न अपयशी. महवर्न
कवे समता संघाची स्थापना. आगाखाना पॅलेस, पण
ु े येथे कस्तरू बा गांधीचा मत्ृ यू.
१९४५ :
जानेवारी भल
ू ाभाई दे साई सलयाकत अली योजना. १४ जन
ू वॅव्हे ल योजना. २५ जन
ू ससमला

पररर्द (ललनड वॅव्हे ल अध्यक्ष). राष्रसभेचे नेतत्ृ व मौ. आझाद, मिु स्लमलीग बॅ. जीना. १० जल
ु ै

मजरू पक्षाचे अटॅ ली इंललंडचे पंतिधान. आझाद टहंद सेनेच्या सैननकांवर राजद्रोहाचे खटले दाखल.

टदल्लीच्या लालफकल्यात चौकशी सरू
ु . पंिडत जवाहरलाल नेहरू, भल
ू ाभाई दे साई वकील म्हणन
ू पढ
ु े
दस
ु रया महायुध्दाचा शेवट. केंटद्रय कायदे मंडळासाठी ननवडणूका.
१९४६ :
राष्रीय सभेचे मीरत अर्धवेशन (आचायन कृपलानी अध्यक्ष). फेब्रुवारी मुंबई येथे भारतीय

नौदलाचे बंड. लवकरच पूणन स्वातंत्र्य दे ण्याचे अॅटलींची पालनमेंटमध्ये घोर्णा. कॅब्रबनेट समशन,.

ब्र्र मं्र ी योजना. सर पेटि्रक ललरे न्स भारतमं्र ी, सर स्टॅ फडन फक्रप्स, व सम. अलेक्झांडर टहंदस्
ु तानात.
१६ मे कॅब्रबनेट समशन योजना. जुलै घटना ससमतीच्या ननवडणुका. २४ ऑगस्ट हं गामी सरकारची
स्थापना. पंिडत नेहरू या मं्र ीमंडळाचे िमुख. मुस्लीम सहभागाची तयारी. ९ िडसेंबर घटना
ससमतीची पटहली बैठक (२०७ सभासद उपिस्थत ).
१९४७ :
गव्हननर जनरल व व्हाईसरलय ललनड लुईस माऊंटबॅटन (१३ माचन ते १५ ऑगस्ट १९४७) २०

फेबु ्रवारी जून १९४८ पूवी भारत सोडण्याची अॅटली यांची घोर्णा. ३ जून माऊंटबॅटन फाळणीची

योजना जाहीर. १२ जुलै टहंदस्
ु तानच्या स्वातंत्र्याचा कायदा संमत. १४ ऑगस्ट भारताची फाळणी
व स्वतं्र  पाफकस्तानची ननसमनती. १५ ऑगस्ट भारताला स्वातंत्र्य.

