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இந்திய வட்டபமறச மாநாடுகள்

இந்திய வட்டமேசை ோநாடுகள் (RoundTable 
Conferences) என்ேன 1930-32 காலகட்டத்தில்ேிரித்தானிய 
இந்தியாவில்அரசியல் சீர்திருத்தங்கறள ஏற்ேடுத்த 
ேிரித்தானிய அரசினால் நடத்தப்ேட்ட 
பேச்சுவார்த்றதகள். 

மூன்று சுற்றுகளாக நறடபேற்ை 
இப்பேச்சுவார்த்றதகளின் விறளவாகஇந்திய அரசுச் 
சட்டம், 1935இயற்ைப்ேட்டது.

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D,_1935


▪ 1929ல் பவளியானறசமன் குழுவின்அைிக்றக 
ேல தரப்ேட்ட இந்தியர்கபளாடு பேச்சு வார்த்றத 
நடத்தி அடுத்த கட்ட அரசியல் சீர்திருத்தங்கறளத் 
தீர்மானிக்க பவண்டுபமனப் ேரிந்துறரத்திருந்தது. 
பமலும் 1930சட்ட மறுப்பு 
இயக்கத்தால்இந்தியாவில் விடுதறலப் போராட்டம் 
தீவிரமறடந்தது.

▪ ேல ேிரித்தானியத் தறலவர்கள் 
இந்தியாவுக்குபமலாட்சி அங்கீகாரம்வழங்கும் 
காலம் வந்துவிட்டதாகக் கருதினர். எனபவ றசமன் 
குழுவின் ேரிந்துறரயின்ேடி அடுத்த கட்ட 
நடவடிக்றககறளத் தீர்மானிக்க வட்டபமறச
மாநாடுகள் கூட்டப்ேட்டன.

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF_%E0%AE%85%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D


▪ மூன்று வட்டபமறச மாநாடுகளிலும்
இறுதியாக எந்த முடிவும் எடுக்கேடவில்றல. 
ஆனால் ேிரித்தானிய அரசு தன்னிச்றசயாகச் 
பசயல்ேட்டுஇந்திய அரசு சட்டம், 1935ஐ 
இயற்ைியது.

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D,_1935


முதலாவது வட்டபமறச மாநாடு (நவம்ேர் 1930 - ஜனவரி 1931)

▪ நவம்ேர் 12, 1930 அன்றுஆைாம் ஜார்ஜ் மன்னர் 
முதலாவது வட்ட பமறச மாநாட்றடத் பதாடங்கி 
றவத்தார். இந்திய பதசிய காங்கிரசு சட்டமறுப்பு 
இயக்கத்தில் தீவிரமாக ஈடுேட்டிருந்தேடியாலும், 
அதன் பேரும்ோன்றமயான தறலவர்கள் றகது 
பசய்யப்ேட்டு சிறையிலறடக்கப்ேட்டிருந்ததாலும் 
இம்மாநாட்றடப் புைக்கணித்து விட்டது.

▪ ஐக்கிய இராச்சியத்தின் ேிரதமர் ராம்பச 
பமக்படானால்டு தறலறம வகித்த இம்மாநாட்டில் 
மூன்று ேிரித்தானிய அரசியல் கட்சிகளின் சார்ேில் 16 
ேிரதிநிதிகளும் ேிரித்தானிய இந்தியா மற்றும் அதன் 
சமஸ்தானங்களின் ேிரதிநிதிகளாக 57 பேராளர்களாக 
இந்துமகாசறேயினர், இந்தியக் கிருத்தவர்கள், 
முசுலிம் தறலவர்கள், சீக்கியர்கள் போன்பைார் 
கலந்துபகாண்டனர்.

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%86%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%9C%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9C%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%87_%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8B%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1


▪ இவர்கபளாடு தாழ்த்தப்ேட்டவர்களின்
சார்ோகஅம்பேத்கர்,இரட்றடமறல 
சீனிவாசன்ஆகிபயார் கலந்து பகாண்டனர். ஒரு 
அறனத்திந்திய கூட்டாட்சி ஆட்சி முறைறய 
உருவாக்குவது குைித்து இம்மாநாட்டில்
விவாதிக்கப்ேட்டது. இதற்கு கலந்து பகாண்ட 
அறனத்து தரப்ேினரும் ஒப்புதல் அளித்தனர்.

▪ ஆட்சிப் போறுப்றே அதிகார 
அறமப்ேிலிருந்து சட்டமன்ைங்களுக்கு மாற்றுவது 
குைித்தும் பேச்சுவார்த்றத நடத்தப்ேட்டது.

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%88_%E0%AE%9A%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D


இரண்டாவது வட்டபமறச மாநாடு (பசப்டம்ேர் - டிசம்ேர், 1931)

▪ காந்தி-இர்வின் ஒப்ேந்தம்றகபயழுத்தானதால், 
இந்திய பதசிய காங்கிரசு இரண்டாவது வட்டபமறச 
மாநாட்டில் கலந்து பகாண்டது.மகாத்மா
காந்தி,சபராஜினி நாயுடுஉள்ளிட்படார் காங்கிரசு 
ேிரதிநிதிகளாகக் கலந்து பகாண்டனர். பசப்டம்ேர் 7, 
1931ல் மாநாடு பதாடங்கியது.

▪ அம்பேத்கர்ஏற்கனபவ முசுலிம்கள் மற்றும் 
கிைித்தவர்களுக்கு பகாடுக்கேப்ட்டது 
போன்றுதலித்மக்களுக்காக தனித் பதாகுதிகளும், 
தனி வாக்குரிறமயும் பவண்டுபமனக் பகாரினார்.

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF-%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%92%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%9C%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BF_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D


▪ ஆனால் காந்தி இதற்கு ஒப்ேவில்றல. 
அபத போன்று ேிை சிறுோன்றமயினருக்கும் தனித் 
பதாகுதிகள் பவண்டாபமன்று வற்புறுத்தினார். 
இதறன ேிை இந்திய கட்சிகளும் ேிரதிநிதிகளும் 
ஏற்றுக்பகாள்ள வில்றல. இதனால் பேச்சு
வார்த்றதகள் பதால்வியறடந்தன. 

▪ பமலும் ஐக்கிய இராச்சியத்தில் அரசியல் 
மாற்ைங்கள் ஏற்ேட்டு பதாழிலாளர் கட்சி அரசு 
கவிழ்ந்து அறனத்து கட்சி பதசிய அரசு 
உருவானது.



மூன்ைாவது வட்டபமறச மாநாடு (நவம்ேர் - டிசம்ேர், 1932)

இறுதி வட்ட பமறச மாநாடு நவம்ேர் 17, 1932ல்
பதாடங்கியது. காங்கிரசும் ேிரித்தானிய பதாழிலாளர் கட்சியும் 
இதில் ேங்கு பகாள்ள மறுத்து விட்டன. ேிை தரப்புகளிலிருந்து 

46 ேிரதிநிதிகள் கலந்துபகாண்டனர்.




