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भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रसच्या महत्त्वाच्या सत्ाांची यादी 

पररचय 

• भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रसची स्थापना डिसेंबर 1885 मधे्य म ुंबई येथे झाली. 

• स रुवातीचे नेतृत्व - दादाभाई नौरोजी, फेरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तय्याबजी, िब््लयू.सी. बोनरजी, स रेंद्रनाथ बॅनजी, 

रोमेशचुंद्र दत्त, एस. स ब्रमडिया अय्यर, इतराुंसह - म ख्यते्व म ुंबई आडि कलकत्त्याचे होते. 

• डनवृत्त डब्रडिश अडिकारी, ए.ओ. ह्यूमने डवडवि के्षत्ाुंतील भारतीयाुंना एकत् आिण्यातही भूडमका बजावली. 

• भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रसची स्थापना हा राष्ट्र डनडमितीच्या प्रडियेला चालना देण्याच्या डदशेने एक प्रयत्न होता. 

• सवि प्रदेशाुंपयंत पोहोचण्याच्या प्रयत्नात, कााँगे्रसचे अडिवेशन देशाच्या डवडवि भागाुंमधे्य डफरवण्याचा डनििय घेण्यात 

आला. 

• क ुंगे्रसचे अडिवेशन ज्या डिकािी होत होते त्याडशवाय अन्य प्रदेशाचे अध्यक्ष होते. 

सत्ाचे नेते 

• वोमेशचुंद्र बोनजी भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रसच्या पडहल्या अडिवेशनाचे अध्यक्ष होते. 

• बेझुंि भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रसच्या पडहल्या मडहला अध्यक्षा होत्या. 

• सरोडजनी नायिू भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रसच्या पडहल्या भारतीय मडहला अध्यक्षा होत्या. 

• बद्र द्दीन तय्याबजी हे इुंडियन नॅशनलचे पडहले म स्लिम अध्यक्ष होते 

• रडहमत ल्ला सयानी इुंडियन नॅशनलचे द सरे म स्लिम अध्यक्ष होते 

• कााँगे्रस. 

• ज जि यूल हे भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रसचे पडहले य रोडपयन अध्यक्ष होते. 

• दादाभाई नौरोजी हे भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रसचे पडहले पारसी अध्यक्ष होते. 

• शुंकरन नारायि हे भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रस अडिवेशनाचे पडहले आडि एकमेव केरळी अध्यक्ष होते. 

• INC, अस्लिल भारतीय म स्लिम लीग आडि अस्लिल भारतीय स्लिलाफत सडमतीचे अध्यक्ष म्हिून हकीम अजमल िान 

याुंची एकमेव व्यक्ती होती. 

वर्ष आणि 

णिकाि राष्ट्र पती तपशील 

ब मे्ब, 1885 िब््लयू सी बोनजी हे पडहले सत् होते. त्यात 72 प्रडतडनिी उपस्लस्थत होते. 

कलकत्ता, 1886 दादाभाई नौरोजी राष्ट्र ीय कााँगे्रस आडि नॅशनल क न्फरन्स डवलीन झाले. 

मद्रास, 1887 

सय्यद बदरुद्दीन 

तय्याबजी 

607 प्रडतडनिी हजर होते. 

म स्लिमाुंना इतर राष्ट्र ीय नेत्याुंशी हातडमळविी करण्याचे आवाहन  

कलकत्ता, 1896 

रडहमत ल्ला एम. 

सयानी राष्ट्र ीय गीत 'वुंदे मातरम' प्रथमच गायले गेले 

बनारस, 1905 गोपाल कृष्ण गोिले बुंगालच्या फाळिीडवरोिात सुंताप व्यक्त करण्यात आला 
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कलकत्ता, 1906 दादाभाई नौरोजी स्वराज' या शब्दाचा उल्लेि पडहल्याुंदा झाला. 

स रत, 1907 रास डबहारी घोष ‘सूरत स्लस्िि’- पािी मवाळ आडि जहाल मधे्य डवभागली जाते 

लाहोर, 1909 मदन मोहन मालवीय 

भारतीय कौस्लन्सल अॅक्ट, १ 9 ० in मधे्य डदलेल्या िमािच्या आिारावर स्वतुंत् 

मतदाराुंवर नापसुंती व्यक्त करण्यात आली. 

कलकत्ता, 1911 डबशन नारायि दार जन गि मन' हे राष्ट्र गीत प्रथमच गायले गेले 

लिनौ, 1916 

अुंडबका चरि 

मज मदार 

"लिनौ करारावर स्वाक्षरी झाली. 

मवाळ आडि जहाल प न्हा एकत् आले. " 

कलकत्ता, 1917 अॅनी बेझुंि त्या INC च्या पडहल्या मडहला अध्यक्षा होत्या 

अमृतसर, 1919 मोतीलाल नेहरू 

जाडलयनवाला बाग हत्याकाुंिाचा डनषेि करण्यात आला. 

स्लिलाफत चळवळीला चालना डमळाली  

बेळगाव, 1924 एम के गाुंिी - 

कानपूर, 1925 सरोडजनी नायिू - 

लाहोर, 1929 जवाहरलाल नेहरू 

“हे एक प्रडतडित सत् होते.  

'पूिाि स्वराज'चा िराव सुंमत झाला.  

सडवनय कायदेभुंगाची चळवळ स रू झाली.  

गाुंिी-इडविन कराराला मान्यता डमळाली. " 

कराची, 1931 वल्लभभाई पिेल कााँगे्रसने मूलभूत अडिकार आडि आडथिक िोरि यावर एक िराव स्वीकारला 

हररप रा, 1938 स भाषचुंद्र बोस नेहरू याुंच्या नेतृत्वािाली राष्ट्र ीय डनयोजन सडमती स्थापना 

डत्प री, 1939 स भाषचुंद्र बोस गाुंिी ुंशी मतभेद झाल्याने बोस याुंना राजीनामा द्यावा लागला 

मेरि, 1946 आचायि कृपलानी स्वातुंत्र्यापूवीचे शेविचे सत् 
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