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ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം 

ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരം ഇന്ത്യയുടെ സവാതന്ത്രന്ത്യ ചരിന്ത്രതത്തിടെ സുന്ത്രരധാന  ന്ത്രരസ്ഥാനമായിരുന്നു. 

1942 ഓഗസ്റ്റ ്8-ന് അഖിലെന്ത്യാ ലക്ാൺന്ത്രഗസ ്ക്മ്മിറ്റിയുടെ ലൊംടെ സലമ്മളനത്തിൊണ ്

മഹാത്മാഗാന്ധി ഈ ന്ത്രരസ്ഥാനത്തിന ്തുെക്കം ക്ുറിച്ചത.് ഓഗസ്റ്റ ്ന്ത്രക്ാന്ത്ിയിൽ നിന്ന ്

ഗാന്ധിജി "ന്ത്രരവർത്തിക്കുക്  അടെങ്കിൽ മരിക്കുക്" എന്ന ്ആഹവാനം ടചയ്തത് ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യ 

ന്ത്രരസ്ഥാനത്തിനട്റ ഭാഗമായാണ.് ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരക്ാെത്ത ്മുംബെയിടെ ലഗാവാെിയ 

ൊങ്ക ്ബമതാനിയിൽ ഇന്ത്യൻ രതാക് ഉയർത്തിയത ്സവാതന്ത്രന്ത്യ സമരത്തിടെ 'ന്ത്രഗാൻഡ് 

ഓൾഡ് ലെഡി' എന്നറിയടെെുന്ന അരുണ ആസഫ ്അെിയാണ.് 

യൂസഫ ്ടമഹറെിയാണ ്‘ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ’ എന്ന മുന്ത്രരാവാക്യം ആരയമായി വിളിച്ചത.് ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ 

ന്ത്രരസ്ഥാനം 'ഭാരത ്ലചാലഡാ' അടെങ്കിൽ 'ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യ' തുെങ്ങിയ മുന്ത്രരാവാക്യങ്ങൾ 

ആരംഭിച്ചു. ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാർ ഇന്ത്യ വിൊനും അവരുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന ്സവാതന്ത്രന്ത്യം 

വാഗ്ദാനം ടചയ്യാനും ലന്ത്രരരിെിക്കുന്ന സമാധാനരരവും അഹിംസാത്മക്വുമായ ഒരു 

സംരംഭമായാണ ്ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരടത്ത ക്ണക്കാക്കുന്നത.് ന്ത്രക്ിരസ് ്മിഷനട്റ 

രരാജയമായിരുന്നു ന്ത്രരസ്ഥാനത്തിനട്റ തുെക്കത്തിന ്ന്ത്രരഥമരൃഷ്െയാ ക്ാരണം. രണ്ാം 

ലൊക്മഹായുദ്ധസമയത്ത ്ജൊൻ ഇന്ത്യയ്ടക്കതിരായ യുദ്ധത്തിനട്റ 

ആലൊചനയിൊയിരുന്നു എന്നതാണ ്ഇതിടന രിന്ത്ുണച്ച മടറ്റാരു ക്ാരണം. ഇന്ത്യൻ 

ലനതാക്കളുമായി മുൻക്ൂട്ടി ആലൊചിക്കാടത ന്ത്രെിട്ടീഷ ്ഉലരയാഗസ്ഥർ ഇന്ത്യടയ യുദ്ധത്തിൽ 

രങ്കാളിക്ളാക്കി. 

ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാർ ഇന്ത്യ വിട്ടാൽ ജൊന ്ഇന്ത്യടയ ആന്ത്രക്മിക്കാൻ മതിയായ ക്ാരണമിടെന്ന ്

ഗാന്ധി വിശ്വസിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിസ്സഹക്രണ ന്ത്രരസ്ഥാനത്തിന്ടറ ഭാഗമായാണ് 

ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരടത്ത ക്ണക്കാക്കുന്നത്. 

ക്വിറ്്റ ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ ക്ാരണങ്ങൾ 

ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരത്തിനട്റ തുെക്കം രെ ക്ാരണങ്ങളാൽ ആയിരുന്നു. ആരയം, 

ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാർ ഇന്ത്യ വിട്ടാൽ ജൊന ്ഇന്ത്യലയാെ ്യുദ്ധം ടചയ്യണ് ആവശ്യമിടെന്ന ്ഗാന്ധി 

വിശ്വസിച്ചു. ലൊക്മഹായുദ്ധസമയത്ത ്അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിെക്കയറ്റം 

ഇന്ത്യക്കാർക്കിെയിൽ ആശ്ങ്ക ഉയർത്തി. 

പ്ക്ിര്സ് മിഷന്റെ രരാജയം 

ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരത്തിനട്റ തൽക്ഷണ ക്ാരണം ന്ത്രക്ിരസ് ്മിഷനട്റ രരാജയമായിരുന്നു. 

സ്റ്റാലഫാർഡ ്ന്ത്രക്ിപ്സിനട്റ ക്ീഴിൽ ഒരു രുതിയ സവയംഭരണവും ഭരണഘെനയും 

രൂരീക്രിച്ച ് ഇന്ത്യൻ തർക്കങ്ങൾ രരിഹരിക്കാൻ രൗതയം ആരംഭിച്ചു. എന്നിരുന്നാെും, 

വിഭജനലത്താടൊെം ഇന്ത്യയ്ക്ക ്സമ്പൂർണ്ണ സവാതന്ത്രന്ത്യം നൽക്ാടത ടഡാമിനിയൻ രരവി 

നൽക്ാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ മിഷൻ ഒെുവിൽ രരാജയടെട്ടു. 

ന്ത്രെിട്ടീഷ ്ന്ത്രരധാനമന്ത്രന്ത്ിയായിരുന്ന വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ 1942 മാർച്ചിൽ ന്ത്രക്ിരസ്് മിഷൻ 

അയച്ചു. ഈ രൗതയത്തിനട്റ തുെക്കത്തിലെക്ക ്നയിച്ച ക്ാരണങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു: 
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 ബചന, അലമരിക്ക, ന്ത്രെിട്ടനിടെ ലെെർ രാർട്ടി എന്നിവയിൽ നിന്ന ്ശ്ക്തമായ 

സമ്മർദ്ദം ഉണ്ായിരുന്നു. 

 യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ രൂർണ രങ്കാളിത്തം ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാർ ആന്ത്രഗഹിച്ചു. 

 ടതക്ക-്ക്ിഴക്്ക്ൻ ഏഷയയിലെക്ക ്ജൊൻ ആന്ത്രക്മണം അഴിച്ചു വിട്ടു. 

രണ്ാം ല ാക്മഹായുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുറെ രങ്കാളിത്തം 

ഇന്ത്യൻ ലനതാക്കളുമായി ചർച്ച നെത്താടതയാണ ്ഇന്ത്യടയ  രണ്ാം ലൊക് മഹായുദ്ധത്തിൽ 

രടങ്കെുെിച്ചത.് രണ്ാം ലൊക്മഹായുദ്ധത്തിൽ തങ്ങൾക്ക ്ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന ്രരിധിയിൊത്ത 

രിന്ത്ുണ െഭിക്കുന്നുടണ്ന്ന ്ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാർ അനുമാനിച്ചു, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലക്ാൺന്ത്രഗസ ്

ഈ നിെരാെിടന എതിർത്തു. 

പ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ വിക്ാരത്തിന്റെ വയാരനം 

ഇന്ത്യക്കാർ ന്ത്രെിട്ടീഷ ്വിരുദ്ധ വിക്ാരങ്ങൾ വളർത്തിടയെുക്കുക്യും ന്ത്രെിട്ടീഷ ്സർക്കാരിൽ 

നിന്ന ്രൂർണ്ണ സവാതന്ത്രന്ത്യം ആവശ്യടെെുക്യും ടചയ്തു. ഇന്ത്യൻ ലരശ്ീയതയുടെ ഈ വിക്ാരം 

ജനങ്ങൾക്കിെയിൽ ന്ത്രരചാരം ലനെുക്യായിരുന്നു. 

നിരവധി റെെിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുറെ ലക്പ്രീക്രണം 

രണ്് ടചറിയ െഹുജന ന്ത്രരസ്ഥാനങ്ങളായ, അഖിലെന്ത്യാ ക്ിസാൻ സഭ, ലഫാർലവഡ് ലലാക്ക ്

മുതൊയവ, ലക്ാൺന്ത്രഗസിനട്റ അനുെന്ധ സംഘെനക്ളുടെ ലമൽലനാട്ടത്തിൽ വളടര 

വിപ്ലവക്രമായ രീതിയിൽ നെത്തിയ ന്ത്രരവർത്തനം ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരത്തിനട്റ 

തുെക്കത്തിന ്ക്ളടമാരുക്കി. രാജയത്തിനട്റ രെ സ്ഥെങ്ങളിെും ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരത്തിന ്

അനുെന്ധമായി ബസനിക് ടരാട്ടിടത്തറിക്ൾ ഉണ്ായി. 

അെിസ്ഥാന സാമപ്രിക്ളുറെ ക്ുെവ് 

രണ്ാം ലൊക്മഹായുദ്ധത്തിനട്റ തുെക്കത്തിൽ, അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ 

അഭാവമുണ്ായിരുന്നു, ഇത ്ടമാത്തത്തിെുള്ള സമ്പരവ്യവസ്ഥയുടെ തക്ർച്ചയിലെക്ക ്

നയിച്ചു. 

ക്വിറ്്റ ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ ആവശ്യം 

ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരത്തിനട്റ ന്ത്രരാഥമിക് ആവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ ന്ത്രെിട്ടീഷ ്ഭരണം 

അവസാനിെിക്കുക് എന്നതായിരുന്നു. രണ്ാം ലൊക്മഹായുദ്ധത്തിൽ എൊ ഇന്ത്യക്കാരിൽ 

നിന്നും രിന്ത്ുണ ലനെുക് വഴി ന്ത്രെിട്ടീഷ ്ഗവൺടമന്റിന്ടറ ലസവച്ഛാധിരതയത്തിടനതിടര 

ലരാരാൊൻ അവർക്ക ്ഒന്നിക്കാം എന്ന ്ഇന്ത്യക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാരുടെ 

തിരിച്ചുലരാക്കിനു ലശ്ഷം ഉെൻ തടന്ന ഒരു താൽക്കാെിക് സർക്കാർ രൂരീക്രിക്കാൻ 

ഇന്ത്യക്കാർ ആവശ്യടെട്ടു. 
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ക്വിറ്്റ ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ 

ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരത്തിന ്മൂന്ന ്ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത.് ഇവയായിരുന്നു: 

 ആദ്യ ഘട്ടം: ടമലന്ത്രൊടരാളിറ്റൻ ക്ൊരങ്ങൾ, രണിമുെക്കുക്ൾ, െഹിഷക്്രണങ്ങൾ, 

രിക്കറ്റിംഗ ്(ഒരു ബെൻ അെയാളടെെുത്താൻ നിെത്ത ്ക്ുെുങ്ങിയ തൂണുക്ൾ) 

ടരടട്ടന്ന ്നിശ്ബ്ദമാക്കടെട്ടു. ടതാഴിൊളിക്ൾ ഫാക്ടറിക്ളിൽ ലജാെി ടചയ്തിെ. 

ഗാന്ധിജി രൂടനയിടെ ആഗാഖാൻ ടക്ാട്ടാരത്തിൽ എൊ ലനതാക്കളുടമാത്ത ്

ജയിെിൊയി. 

 രണ്ാം ഘട്ടം: ന്ത്രഗാമന്ത്രരലരശ്ങ്ങളിൽ ക്ൂെുതൽ ന്ത്രശ്ദ്ധ ലക്ന്ത്രരീക്രിച്ചു, ഭൂവുെമക്ളുടെ 

ക്ാരയമായ ക്ൊരം, ടറയിൽലവ ലസ്റ്റഷനുക്ൾ, ന്ത്രൊക്കുക്ൾ, ബവരയുത തൂണുക്ൾ, 

വയറുക്ൾ എന്നിവയുടെ നശ്ീക്രണം, സർക്കാരിനട്റലയാ ഏടതങ്കിെും 

ടക്ാലളാണിയൽ അലതാറിറ്റിയുടെലയാ ടക്ട്ടിെത്തിന ്ലനടരയുള്ള ആന്ത്രക്മണം 

എന്നിവ ന്ത്രശ്ദ്ധയിൽടെട്ടു. 

 മൂന്ാം ഘട്ടം: അഭയലക്ന്ത്രരങ്ങളിൽ (താംെുക്ക,് സത്താറ, െെിയ, മുതൊയവ) 

ലരശ്ീയവും സമാന്ത്രവുമായ സർക്കാരുക്ളുടെ രൂരീക്രണം. 

ക്വിറ്്റ ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ വിജയങ്ങൾ 

ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരത്തിന ്അതിന്ലറതായ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരുടെ എൊ 

ന്ത്രരായ വിഭാഗങ്ങൾക്കിെയിെും ഐക്യലൊധം ഉണ്ായിരുന്നു. രണ്ാം 

ലൊക്മഹായുദ്ധത്തിനുലശ്ഷം, ന്ത്രെിട്ടീഷ ്ഗവൺടമന്റിൽ നിന്ന ്സവാതന്ത്രന്ത്യം ലനെുന്നതിന ്

രാജയത്തിന ്ക്ൂെുതൽ ഒന്നിച്ചു. നിരവധി ന്ത്രരമുഖ ലനതാക്കൾ ന്ത്രരസ്ഥാനത്തിൽ രടങ്കെുത്തു. 

 രുതിയ ലനതാക്കളുറെ ഉദ്യം: ടജ.രി. നാരായൺ, െിജു രെന്ായിക്്, സുലചത 

ക്ൃപ്ലാനി, അരുണ ആസഫ ്അെി, രാം മലനാഹർ ലൊഹയ തുെങ്ങിയവർ 

ഉൾടെടെയുള്ള ചിെ ലനതാക്കൾ ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരക്ാെത്ത ്രഹസയ നെരെിക്ൾ 

ആരംഭിച്ചു. ഈ ലനതാക്കടളൊം, മറ്റ ്ചിെർടക്കാെം, ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരത്തിനട്റ 

ന്ത്രരശ്സ്ത ലനതാക്കളായി ന്ത്രരതയക്ഷടെട്ടു. 

 സ്പ്തീക്ളുറെ രങ്കാളിത്തം: ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ ന്ത്രരസ്ഥാനം വളടര ചെനാത്മക്മായിരുന്നു, 

ക്ാരണം അതിൽ സന്്ത്രതീ രങ്കാളിത്തവും ഉണ്ായിരുന്നു. അംഗീക്ൃത വനിതാ 

ലനതാക്കളിടൊരാളായ ഉഷ ലമത്ത ഒരു ഭൂഗർഭ ലറഡിലയാ ലസ്റ്റഷനട്റ ഒരു രുതിയ 

സജ്ജീക്രണം ആരംഭിച്ചു, അത് ന്ത്രരസ്ഥാനടത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും രുതിയ 

വാർത്തക്ൾ ന്ത്രരചരിെിക്കാൻ സഹായിച്ചു. 

 ലദ്ശ്ീയതയുറെ ഉയർച്ച: ഇന്ത്യക്കാടര ഒന്നിെിക്കുന്നതിനും അവർക്കിെയിൽ 

സാലഹാരരയം വളർത്തിടയെുക്കുന്നതിനും ഈ ന്ത്രരസ്ഥാനത്തിന ്ന്ത്രരലയാജനം െഭിച്ചു. 

ന്ത്രെിട്ടീഷ ്സർക്കാരിടനതിടര ജനങ്ങൾ ഒറ്റടക്കട്ടായി നിന്ന ്യുദ്ധം ടചയ്തു. 

തൽഫെമായി, വിരയാർത്ഥിക്ൾ സ്കൂ ളുക്ളിെും ലക്ാലളജുക്ളിെും ലരാക്ുന്നിെ, 

ടതാഴിെുെമക്ൾ അവരുടെ ലജാെി ഉലരക്ഷിച്ചു. 

 സവാതപ്ന്ത്യത്തിന് വഴിറയാരുക്കി: ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാർ ഇന്ത്യക്ക ്സവാതന്ത്രന്ത്യം നൽക്ാൻ 

വിസമ്മതിച്ചു, രണ്ാം ലൊക് മഹായുദ്ധം രൂർത്തിയായതിന ്ലശ്ഷം അത് 

സംഭവിക്കാടമന്ന ്ആശ്യവിനിമയം നെത്തി. യുദ്ധടച്ചെവ ്ക്ാരണം 

രീർഘക്ാൊെിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത ്അസാധയമാടണന്ന ്ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാർ 
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മനസ്സിൊക്കി. ഒെുവിൽ, ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാരുമായുള്ള രാഷ്ന്ത്രെീയ ചർച്ചക്ൾ 

സൗഹൃരരരമാവുക്യും ഇന്ത്യയുടെ സവാതന്ത്രന്ത്യത്തിന ്വഴിടയാരുക്കുക്യും ടചയ്തു. 

ക്വിറ്്റ ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ രരാജയം 

ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരം രെ ലമഖെക്ളിെും വിജയിടച്ചങ്കിെും ടചറിയലതാതിെുള്ള രരാജയവും 

അനുഭവിച്ചു. അലനക്ം ആളുക്ൾക്ക ്ജീവൻ നഷ്ടടെട്ടു, ന്ത്രരലരശ്ങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി, 

ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാടര എതിർക്കാൻ ന്ത്രശ്മിച്ചവർക്ക ്രിഴ ചുമത്തടെട്ടു. 

 ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ ന്ത്രരസ്ഥാനം ആസൂന്ത്രതണം ടചയ്യാത്ത സ്ഥെങ്ങളിൽ ആന്ത്രക്മണങ്ങൾ 

ഉണ്ായി. ഈ ന്ത്രരവണത തെയാൻ ന്ത്രശ്മിച്ച ജനങ്ങൾടക്കതിടര ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാർ 

അന്ത്രക്മാസക്തമായ നെരെിക്ൾ സവീക്രിച്ചു. നിരവധി ആളുക്ടള ൊത്തി ചാർജ ്

ടചയ്തു, ടവെിവച്ചു ടക്ാന്നു, ന്ത്രഗാമങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി, സർക്കാരിടനതിടര 

ന്ത്രരവർത്തിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന ്വൻ തുക് രിഴ ഈൊക്കി. 

 ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരത്തിന ്ഹിരു മഹാസഭ, ഇന്ത്യൻ ക്മ്മയൂണിസ്റ്റ ്രാർട്ടി, ഇന്ത്യൻ 

െയൂലറാന്ത്രക്സി, മുസ്ീം െീഗ ്എന്നിവയിൽ നിന്ന ്രൂർണ രിന്ത്ുണ െഭിച്ചിെ. 

ഓലരാ സമുരായവും ന്ത്രരസ്ഥാനത്തിടനതിരായി ലരാക്ുന്നതിനുള്ള ക്ാരണങ്ങൾ താടഴ 

രറയുന്നവയായിരുന്നു: 

 ഹിരു മഹാസഭ ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരത്തിന ്എതിരായിരുന്നു, യുദ്ധസമയത്ത ്ഈ 

ന്ത്രരസ്ഥാനം ആഭയന്ത്ര അസവാസ്ഥയം വളർത്തിടയെുക്കുടമന്നും സുരക്ഷയ്ക്ക ്

ഭീഷണിയാക്ുടമന്നും അവർ ഭയന്നതിനാൽ അത് ഔലരയാഗിക്മായി െഹിഷ്കരിച്ചു. 

 ലസാവിയറ്റ ്യൂണിയനുമായി െന്ധമുള്ള ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാടര ക്മ്മയൂണിസ്റ്റ ്രാർട്ടി 

എലൊഴും രിന്ത്ുണച്ചു. 

 രാജയം വിഭജിക്കടെെുന്നത ്വടര മുസ്ീം െീഗ ്ക്ാത്തിരിക്കുക്യായിരുന്നു, 

അതുടക്ാണ്ാണ ്ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാർ ഇന്ത്യ വിൊൻ അവർ ആന്ത്രഗഹിച്ചിെ. 

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശ്യം ഇഷ്ടടെൊത്തതിനാൽ സി രാജലഗാരാൊചാരിയും മറ്റ ്രെ 

ലക്ാൺന്ത്രഗസ ്ലമധാവിക്ളും ന്ത്രരാലരശ്ിക് നിയമസഭയിൽ നിന്ന ്രാജിവച്ചു. 

ക്വിറ്്റ ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ പ്രാധാനയം 

ന്ത്രെിട്ടീഷ ്ഗവൺടമന്റ ്എൊ ശ്ക്തിയും ഉരലയാഗിച്ച ്അെിച്ചമർത്തെിനു ന്ത്രശ്മിച്ചിട്ടും 

ജനങ്ങൾ ശ്ാന്ത്തലയാെും നിശ്ചയരാർഢ്യലത്താെും ക്ൂെി സവാതന്ത്രന്ത്യത്തിനായുള്ള ലരാരാട്ടം 

തുെർന്നു. രണ്ാം ലൊക്മഹായുദ്ധത്തിനുലശ്ഷം ഇന്ത്യക്കാർക്ക ്സവാതന്ത്രന്ത്യം െഭിക്കുടമന്ന ്

ന്ത്രെിട്ടീഷുക്ാർ അറിയിച്ചു. എന്നിട്ടും, ഇന്ത്യക്കാരുടെ രൂർണ രിന്ത്ുണലയാടെ മാന്ത്രതലമ ഇന്ത്യ 

ഭരിക്കാൻ ക്ഴിയൂ എന്ന ്ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സമരം ടതളിയിച്ചു. 

ക്വിറ്റ ്ഇന്ത്യാ ന്ത്രരസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതിനട്റ ന്ത്രരധാന അജണ് ന്ത്രെിട്ടീഷ ്അധിക്ാരത്തിൽ 

നിന്ന ്സവാതന്ത്രന്ത്യം ലനെുക്യും ഒരു താൽക്കാെിക് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ സ്ഥാരിക്കുക്യും 

ടചയ്യുക് എന്നതായിരുന്നു.  
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