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இந்திய அரசியலமைப்பு 

பகுதி – 3 

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை 

1. பல இனங்களின் அருங்காட்சியகம் --- இந்தியா. 

2. ைனித இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என அமைக்கப்படுேது? 

இந்தியா. 

3. இந்தியாேின் பைமையான ைதம் --- வேத சையைாகும். 

4. கிருஸ்துே ைதைானது இந்தியாேில் யாரால் ககாண்டுேரப்பட்டது? 

ஏசுேின் சடீர் புனித தாைஸ் என்பேரால் (கி.பி.1 ஆம் நூற்றாண்டில்). 

5. இந்தியாேில் வபசப்படும் கைாைிகளின் எண்ணிக்மக --- 845 

கைாைிகள். 

6. இந்தியாேில், இந்திய அரசியலமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

கைாைிகள் கைாத்தம் --- 22 கைாைிகள். 

7. இந்தியாேின் அலுேலக கைாைி --- வதேநாகிரி ேடிே இந்தி எழுத்து. 

8. இந்தியாேின் அலுேலக இமணப்பு கைாைி --- ஆங்கிலம். 

9. கைாைி என்பது ஒரு --- இமணப்புக் கருேி. 

10. இந்தியாேின் இரு கபரும் இதிகாசங்கள் --- இராைாயணமும், 

ைகாபாரதமும். 

11. தைிைின் ைிகச்சிறந்த நூல் --- திருக்குறள். 

12. இந்துக்களின் புனித நூல் --- பகேத் கீமத. 

13. உைறுப்புலேர் எழுதிய ‘சறீாப்புராணம்’ --- இமறத் தூதர் முகைது 

நபிகளின் ோழ்க்மகமய கூறுகிறது. 
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14. ேரீைாமுனிேர் இயற்றிய ‘வதம்பாேனி’ கிருத்துே ைதத்துடன் 

கதாடர்புமடயது (“கிருஸ்துே சையத்தாரின் கமலக் களஞ்சியம்”). 

15. சைய ேிைாக்கள் ைக்களிமடவய --- சவகாதரத்துேத்மதயும், 

நட்மபயும், சைய சகிப்புத் தன்மைமயயும் ேளர்த்து ேருகின்றது. 

16. உலகப் புகழ்கபற்ற இந்திய ஓேியங்கள் --- அஜந்தா, எல்வலாரா. 

17. இந்தியாேின் சிற்பக் கமலயின் சிறப்மப எடுத்து உமரப்பது --- 

காந்தாரக்கமல. 

18. கர்நாடகம், இந்துஸ்தானி இமசப்பாணி --- இந்தியமே 

பிறப்பிடைாகக் ககாண்டது. 

19. “வதசிய ஒருமைப்பாடு தினம்” --- நேம்பர் – 19. 

20. கி.பி. 1956 ஆம் ஆண்டு இந்தியா எதன் அடிப்பமடயில் பல 

ைாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டது? --- கைாைி அடிப்பமடயில். 

21. கூற்று: இந்தியா சுதந்திரம் கபற்ற நாளிலிருந்து பல்வேறு சமூகப் 

பிரச்சமனகமள சந்தித்து ேருகிறது. 

காரணம்: அேற்றில் முக்கியைானமே எழுத்தறிேின்மை, குைந்மத 

கதாைிலாளர்கள் பிரச்சமன, கபண்களுக்கு எதிரான அநீதிகள் 

வபான்றமேயாகும்.   

22. நாட்டின் ேளார்ச்சிமய நிர்ணயம் கசய்யும் காரணிகள் --- எழுத்தறிவு 

அளவு, ைற்றும் கல்ேி ேளர்ச்சி. 

23. குைந்மத கதாைிலாளர்கள் பிரச்சமனகள், கபண் சிசுக் ககாமல, 

ைக்கள் கதாமக கபருக்கம் வபான்ற சமூகப் பிரச்சமனகளுக்கு 

காரணைானது எது? எழுத்தறிேின்மை. 
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24. “தாய்கைாைி மூலம் கல்ேி கற்பது எழுத்தறிவு அளேிமன 

உயர்த்தும்” என கூறியது? --- பல்கமலக் கைக ைானியக் குழு (1948 – 

1949 ஆம் ஆண்டு). 

25. நாடு முழுேதும் ஒவர ைாதிரியான கல்ேிக் ககாள்மக (10 +2 +3) --- 

1968. 

26. வதசிய கல்ேிக் ககாள்மக – 1986 --- ஆரம்பக் கல்ேி கட்டாயம் 

ஆக்கப்பட்டது. 

27. 1991 ஆம் ஆண்டு வபராசிரியர் தாவே அறிமுகப்படுத்திய 

குமறந்தபட்ச கற்றல் அளவு (MLL) மூலம் ஆரம்பக் கல்ேி ேளர்ச்சி 

அமடந்துள்ளது.   

28. 1992 ஆம் ஆண்டின் வதசிய கல்ேிக் ககாள்மக --- “கரும்பலமக 

திட்டம்” மூலம் பள்ளிகளுக்கு அடிப்பமட ேசதிகமள 

கசய்துத்தருதல். 

29. அமனேருக்கும் கல்ேி இயக்கம், சர்ே சிக்க்ஷ அபியன் (SSA) --- 

ஆரம்பக் கல்ேி திட்டத்வதாடு கதாடர்புமடயது. 

30. 2011 ஆம் ஆண்டு ைக்கள் கதாமக கணக்கீட்டின் படி தைிழ்நாட்டின் 

எழுத்தறிவு சதேதீம்? 80.33%. 

31. 2011 ஆம் ஆண்டு ைக்கள் கதாமக கணக்கீட்டின் படி தைிழ்நாட்டின் 

ஆண்கள் எழுத்தறிவு சதேதீம் --- 86.81%. 

32. 2011 ஆம் ஆண்டு ைக்கள் கதாமக கணக்கீட்டின் படி தைிழ்நாட்டின் 

கபண்கள் எழுத்தறிவு சதேதீம் --- 73.86%. 

33. ஐக்கிய நாடுகள் சமப எந்த ஆண்டிமன “பன்னாட்டு எழுத்தறிவு 

ேருடைாக” அறிேிதுள்ளது? --- 1990. 
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34. “உலக எழுத்தறிவு தினம்” என்று கமடபிடிக்கப்படுகிறது? கசப்டம்பர் 

– 08. 

35. கதாைிற்சாமலகளில் பணிபுரியும் 14 ேயதுக்குட்பட்டேர்கள் --- 

குைந்மத கதாைிலாளர்கள். 

36. உலகிவலவய அதிக குைந்மத கதாைிலாளார்கள் உள்ள நாடு? 

இந்தியா. 

37. இந்தியாேில், 1991 ஆம் ஆண்டு கணக்கின் படி 11.29 ைில்லியன் 

குைந்மத கதாைிலாளர்கள் உள்ளனர் (இந்திய ைக்கள் கதாமகயில் 

1.34%). 

38. குைந்மத கதாைிலாளர்கள் எதனால் உருோகிறார்கள்? முமறயான 

உணவு, உமட, கல்ேி, இருப்பிடம் ஆகியனமே இல்லாத 

காரணத்தால். 

39. 1949 ஆம் ஆண்டு ‘குைந்மதகள் பணி சட்டத்தின்படி’ குைந்மதகள் 

பணிபுரிய 14 ேயது நிறம்பி இருக்க வேண்டும் (17 ேயதாக 

ைாற்றப்பட்டது). 

40. 1951 ஆம் ஆண்டு ‘வதாட்டத் கதாைிலாளர் சட்டத்தின்’ படி 12 

ேயதிற்கு உட்பட்ட குைந்மதகள் வதாட்டத்கதாைிலில் பணி 

அைர்த்தப்படுேது தமட கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

41. 1986 ஆம் ஆண்டு குைந்மத கதாைிலாளர் சட்டத்தின் படி, 

கதாைிற்சாமலகளிலும், சுரங்கங்களிலும் பணிபுரிய 14 ேயது 

நிரம்பியிருக்க வேண்டும். 
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42. 1987 ஆம் ஆண்டு ‘வதசிய குைந்மத கதாைிலாளர் ககாள்மக’ --- 

குைந்மத கதாைிலாளர் முமற ஒைிக்கப்பட்டது, குைந்மத 

கதாைிலாளர்களுக்ககன பிரத்வயாக பள்ளிகள் உருோக்கப்பட்டன. 

43. இந்தியாேின் முன்னாள் பிரதைர், இந்திரா காந்தி அேர்களால், 1976 

ஆம் ஆண்டு ‘ககாத்தடிமை கதாைிலாளர் ஒைிப்பு சட்டம்’ 

ககாண்டுேரப்பட்டது. 

44. ேட்டார ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு காரணைாக அமைேது எது? ேறுமை, 

வேமலயில்லா திண்டாட்டம், குமறோன ோழ்க்மகத் தரம், 

குமறோன தனி நபர் ேருைானம். 

45. ேட்டார ஏற்றத்தாழ்வுகள் --- வதசிய ஒருமைப் பாட்மட பாதிக்கிறது. 

46. “ேறுமை என்பது குமறந்தபட்ச ோழ்வு நிமலமய அமடய இயலாத 

நிலமைமை ஆகும்” இது யாருமடய கூற்றாகும் --- உலக ேங்கி. 

47. ைக்கள் கதாமகயில் மூன்றில் ஒரு பகுதி ைக்கள் ேறுமை 

வகாட்டிற்கு கீவை உள்ளனர். 

48. ேறுமையிற்கான காரணங்கள்? ைக்கள் கதாமக கபருக்கம், 

ைக்களின் குமறோன ேருைானம், ேிமலோசி உயர்வு, 

வேமலயில்லா திண்டாட்டம், எழுத்தறிேின்மை. 

49. முதலாேது ஐந்தாண்டு திட்டம் --- 1951 – 1956. 

50. முதலாேது ஐந்தாண்டு திட்டம் (1951 – 1956) வநாக்கம்? 

ேிேசாயத்திற்கு முக்கியத்துேம் அளித்து உணவு பற்றாக்குமறமய 

வபாக்க நடேடிக்மக எடுக்கப்பட்டது. 
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51. நான்காேது ஐந்தாண்டு திட்டம் --- 1969 – 1974 ைக்கள் ோழும் 

நிமலமய உயர்த்தவும், ேிமலோசியிமன குமறக்கவும் ேைிேமக 

கசய்யப்பட்டது. 

52. ஐந்தாேது ஐந்தாண்டு திட்டம் --- 1974 – 1979 ேறுமை ஒைிப்பு 

நடேடிக்மககளுக்கு முக்கியத்துேம் அளிக்கப்பட்டது. 

53. ஏைாேது ஐந்தாண்டு திட்டம் --- 1985 – 1990 உணவு உற்பத்தியில் 

சுயசார்பு நிமலமய உருோக்கி ேறுமைமய ஒைிக்க 

நடேடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டன. 

54. பத்தாேது ஐந்தாண்டு திட்டம் --- ைக்களின் தனி நபர் ேருைானத்மத 

இரட்டிப்பாக ைாற்ற நடேடிக்மககள் வைற்ககாள்ளப்பட்டன. 

55. இந்திய அரசின் ‘ஜேஹர் வராஜ்கர் வயாஜனா திட்டம்’ (JRY) --- 1989 

ஆம் ஆண்டு வேமலயற்வறாருக்கான வேமலோய்ப்பு திட்டம், 

ேறுமை ஒைிப்வபாடு கதாடர்புமடய திட்டம். 

56. முன்னாள் பிரதைர் திருைதி. இந்திரா காந்தி அேர்களால் அறிமுகம் 

கசய்யப்பட்ட திட்டம் --- 20 அம்ச திட்டம் (கிராைப் புறங்களில் 

ேறுமை ஒைிப்பு). 

57. பணிபுரிய ேிருப்பமும், உடல் தகுதியும் இருந்தும் கேமல 

ோய்ப்பின்றி இருத்தல் --- வேமலயில்லா திண்டாட்டம். 

58. வதசிய கிரைப்புற வேமல ோய்ப்புத்திட்டம் (NREP) --- 1980. 

59. ‘கிராைப்புற வேமல ோய்ப்பு உத்திரோத திட்டம்’ (RLEG) --- 1983 

ேருடத்தில் குமறந்தபட்சம் 100 நாட்களுக்கான வேமல ோய்ப்பு 

உத்திரோதம். 
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60. 1979 ஆம் ஆண்டு ‘கிராைப்புற இமளஞர் வேமல ோய்ப்புத் திட்டம்’ --

- இமளஞர்களுக்கு கதாைிற்பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு சுய 

வேமலோய்ப்பிற்கு ேைி ேகுத்தது. 

61. அத்யாேசிய கபாருட்களிகளின் ேிமல உயர்மே தடுக்க அரசு 

ககாண்டு ேந்துள்ள திட்டம் --- கபாது ேினிவயாக திட்டம் (Public 

Distribution Scheme (PDS)). 

62. எதிர்பாராத ேிதைாக ஏற்படும் ைக்கள் கதாமக ேளர்ச்சி --- ைக்கள் 

கதாமக கபருக்கம். 

63. உலக ைக்கள் கதாமகயில் இந்தியா இரண்டாைிடம். 

64. உலக ைக்கள் கதாமகயில் இந்தியா 16.84% கபற்றுள்ளது. 

65. உலக ைக்கள் கதாமக தினம் --- ஜூமல – 11. 

66. பிரகதஸீ்ேரர் ஆலயம் உள்ள இடம்? தஞ்சாவூர். 

67. சகீ்கியர்கள் ககாண்டாடும் பண்டிமக --- குருநானக் கஜயந்தி. 


