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भारतीय राष्ट्र ीय क ॉंगे्रसची स्थापना 
• भारतातील राष्ट्र वादाचा उदय: सामाजिक, आजथिक आजि रािकीय घटकाांनी लोकाांना त्ाांची राष्ट्र ीय ओळख पररभाजित 

करण्यासाठी आजि साध्य करण्यासाठी पे्रररत केले होते. वसाहतवादाजवरुद्धच्या त्ाांच्या सांघिािच्या प्रजियेत लोकाांनी 

त्ाांची एकता शोधून काढण्यास सुरुवात केली. 

• औपजनवेजशक रािवटीत दडपल्या िाण्याच्या भावनेने जवजवध गटाांना एकत्र बाांधून एक सामाजयक बांधन प्रदान केले. 

प्रते्क वगािला आजि गटाला वसाहतवादाचे पररिाम वेगवेगळे िािवले. 

• 19व्या शतकातील सामाजिक आजि धाजमिक सुधारिा चळवळी ांनीही राष्ट्र वादाच्या भावनेला हातभार लावला. 

• स्वामी जववेकानांद, अॅनी बेझांट, हेन्री डेरोजिओ आजि इतर अनेकाांनी प्राचीन भारताचे वैभव पुन्हा जिवांत केले, 

लोकाांमधे्य त्ाांच्या धमि आजि सांसृ्कतीवर जवश्वास जनमािि केला आजि अशा प्रकारे मातृभूमीवरील पे्रमाचा सांदेश जदला. 

• राष्ट्र वादाची बौद्धद्धक आजि आध्याद्धिक बािू बांजकमचांद्र चटिी, स्वामी दयानांद सरस्वती आजि अरजबांदो घोि 

याांसारख्या व्यक्ी ांनी माांडली होती. 

• बांजकमचांद्राांचे मातृभूमीचे भिन, ‘वांदे मातरम्’ हे देशभक् राष्ट्र वाद्ाांचा िल्लोि बनले. त्ाने जपढ्ाांना सवोच्च 

आित्ागाची पे्ररिा जदली. 

• 1857 च्या उठावाने जिजटश आजि भारतीय याांच्यात एक प्रकारची कायम कटुता आजि सांशय जनमािि केला. 

भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रसचा उदय (1885) 

• जिटीश सरकारमधील जनवृत्त नागरी सेवक अॅलन ऑक्टाद्धियन ह्यूम याांनी अद्धखल भारतीय सांघटना स्थापन 

करण्यासाठी पुढाकार घेतला. 

• अशा प्रकारे, भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रसची स्थापना झाली आजि जतचे पजहले अजधवेशन 1885 मधे्य मुांबई येथे झाले. 

भारतीय राष्ट्र ीय चळवळीचा इततहास तीन महत्त्वाच्या टप्प्ाॉंमधे्य अभ्यासला जाऊ शकतो: 

• मध्यम राष्ट्र वादाचा टप्पा (1885-1905) असा होता िेिा कााँगे्रसने जिटीश रािवटीशी एकजनष्ठ राजहले. 

• 1906-1916 ही विे साक्षीदार होती- स्वदेशी चळवळ, अजतरेकी राष्ट्र वादाचा उदय आजि गृहराज्य चळवळ. 

जिजटशाांच्या दडपशाहीच्या उपाययोिनाांमुळे जबजपन चांद्र पाल, बाळ गांगाधर जटळक आजि लाला लिपत राय (लाय, 

बाल, पाल) याांसारख्या कााँगे्रसमधे्य अरजवांदो घोि याांसारख्या िहालाांना िन्म जमळाला. 

• १९१७ ते १९४७ हा कालखांड गाांधीयुग म्हिून ओळखला िातो. 

भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रसचे महत्त्वाचे अतिवेशन 

• दर जडसेंबरमधे्य कााँगे्रसची बैठक होत असे. पजहली बैठक पूना येथे होिार होती, परां तु तेथे कॉलराच्या प्रादुभािवामुळे 

ती बॉमे्बला हलवण्यात आली. 

• िाईसरॉय लॉडि डफररन याांच्या मान्यतेने ह्यूमने मुांबईत पजहली बैठक आयोजित केली. 

• चांद्र बॅनिी हे कााँगे्रसचे पजहले अध्यक्ष होते. 

• पजहले अजधवेशन 28-31 जडसेंबर 1885 दरम्यान मुांबईत झाले आजि त्ात 72 प्रजतजनधी उपद्धस्थत होते. 

• महािा गाांधी ांनी १९२४ मधे्य कााँगे्रसच्या बेळगाव अजधवेशनाचे अध्यक्षपद भूिवले होते. 

• INC च्या पजहल्या मजहला अध्यक्षा श्रीमती ऍनी बेझांट होत्ा. 

• INC च्या पजहल्या भारतीय मजहला अध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी नायडू होत्ा. 

• INC चे अध्यक्ष बनलेले पजहले इांग्रि िॉिि यूल होते 

• INC चे पजहले मुद्धिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तय्यबिी होते. 

• भारताच्या स्वातांत्र्याच्या वेळी INC चे अध्यक्ष आचायि िेबी कृपलानी होते. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रसच्या महत्त्वाच्या सत्ाॉंची यादी 

वर्ष स्थळ राष्ट्र पती 

1885 बॉमे्ब डब््लयू.सी.बॅनिी 

1886 कलकत्ता दादाभाई नौरोिी 

1887 मद्रास बदरुद्दीन तय्यबिी (पजहले मुद्धिम राष्ट्र पती) 

1888 अलाहाबाद िॉिि यूल (पजहले इांद्धललश अध्यक्ष) 

1889 बॉमे्ब सर जवल्यम वेडरबनि 

1890 कलकत्ता सर जफरोि एस. मेहता 

1895, 1902 पूना, 

अहमदाबाद 

एस.एन.बॅनिी 

1905 बनारस िी.के.गोखले 

1907, 1908 सुरत, मद्रास रासजबहारी घोि 

1909 लाहोर एम.एम.मालवीय 

1916 लखनौ ए.सी.मिुमदार (कााँगे्रसचे पुनजमिलन) 

1917 कलकत्ता अॅनी बेझांट (पजहल्या मजहला राष्ट्र पती) 

1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू 

1920 कलकत्ता 

(sp.session) 

लाला लिपत राय 

19,211,922 अहमदाबाद, 

गया 

सी.आर.दास 

1923 जदल्ली 

(sp.session) 

अबु्दल कलाम आझाद (सवाित तरुि राष्ट्र पती) 

1924 बेळगाव एम.के.गाांधी 

1925 कानपूर सरोजिनी नायडू (पजहल्या भारतीय मजहला राष्ट्र पती) 

1928 कलकत्ता मोतीलाल नेहरू (पजहली अद्धखल भारतीय युवक कााँगे्रसची स्थापना) 

1929 लाहोर िे.एल.नेहरू (पूिि स्वराि ठराव पास झाला) 

1931 कराची वल्लभभाई पटेल (येथे, मूलभूत हक्क आजि राष्ट्र ीय आजथिक कायििमावरील ठराव 

मांिूर झाला) 

1932, 1933 जदल्ली, 

कलकत्ता 

(सत्र बांदी) 

1934 बॉमे्ब रािेंद्र प्रसाद 

1936 लखनौ िे.एल.नेहरू 

1937 फैिपूर िे.एल.नेहरू (गावातील पजहले अजधवेशन) 

1938 हररपुरा एस.सी.बोस (नेहरूां च्या अांतगित राष्ट्र ीय जनयोिन सजमतीची स्थापना). 

1939 जत्रपुरी एस.सी.बोस पुन्हा जनवडून आले पि गाांधीिी ांच्या जवरोधामुळे (गाांधीिी ांनी डॉ. पट्टाभी 

सीतारामय्या याांना पाजठां बा जदल्याने) रािीनामा द्ावा लागला. त्ाांच्या िागी रािेंद्र 

प्रसाद याांची जनयुक्ी करण्यात आली. 

1940 रामगड अबु्दल कलाम आझाद 
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1946 मेरठ आचायि िे.बी.कृपलानी 

1948 ियपूर डॉ.पट्टाभी सीतारामय्या. 
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