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இந்திய அரசியலமைப்பு 

பகுதி – 8 

இந்தியாவும் உலக அமைதியும் 

1. இந்தியா சுதந்திரம் அமைந்த நாள்? 15 – ஆகஸ்ட், 1947. 

2. இந்தியா சுதந்திரம் அமையும் முன்பு வமர ஒரு சார்பு நாைாக 

விளங்கியது. இந்தியா சுதந்திரம் அமைந்த பின்பு உலக 

விவகாரங்களில் தவீிரைாகவும், தன்னிச்மசயாகவும் 

சசயல்படுகிறது. 

3. இந்தியா, உலக பிரச்சமனகமள தரீ்ப்பதில் சபரும் பங்கு 

வகிக்கிறது. இந்தியாவின் சபரும் முயற்சியினால் சகாரியா ைற்றும் 

இந்ததா – சனீாவில் அமைதி நிமல நாட்ைப்பட்ைது. 

4. இஸ்தரல், இங்கிலாந்து ைற்றும் பிரான்ஸ் தபான்ற நாடுகள் 

தபாருக்கு தயாரான தபாது இந்தியா, தகுந்த தநரத்தில் தமலயிட்டு 

தபாமர தடுத்தது. 

5. “இந்தியா ஒரு ைாசபரும் அமைதிமய உருவாக்கும் நாடு” என 

அமைக்கப்படுகிறது. 

6. இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதைர், ஜவஹர்லால் தநரு அவர்கள் 1955 

– ஆம் ஆண்டு பாண்டுங் ைாநாட்டில், அமைதிக்காக ‘ஐந்து அம்ச 

சகாள்மகமய’ சவளியிட்ைார் இதுதவ “பஞ்ச சலீம்” என 

அமைக்கப்படுகிறது. 

7. ஐ.நா. சபாது சமபயில் 1956 ஆம் ஆண்டு ‘ஆயுத குமறப்பு 

தரீ்ைானத்மத’ சகாண்டுவந்த முதல் நாடு --- இந்தியா. 
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8. 1963 ஆம் ஆண்டு, ‘ஆயுத தமை ஒப்பந்தம்’ உருவாகுவதற்கு 

காரணைான நாடு --- இந்தியா. 

9. ‘ஹாலந்து’ நாட்டின் பிடியிலிருந்து இந்ததாதனஷியா நாடு 

விடுதமல அமைய சபரிதும் உதவியாய் இருந்தது --- இந்தியா. 

10. எகிப்து, சூைான், இந்ததா – சனீா, கானா, சைாராக்தகா, 

வங்காளததசம் தபான்ற நாடுகளில் நமைசபற்ற ததசிய 

இயக்கத்திற்கு இந்தியா முழு ஆதரமவ சகாடுத்தது. 

11. உலகில் எந்த பகுதியிலாவது அநிதி, அைக்குமுமறகள் 

நமைசபறுைாயின் அதற்கு எதிராக இந்தியா தனது குரமல 

அழுத்தைாக பதிவு சசய்யும். 

12. பிரான்ஸ், அல்ஜரீியாவிற்கு எதிராகவும், இந்திலாந்து, மசப்பரஸ்க்கு 

எதிராகவும், ரஷ்யா, ஹங்தகரிக்கு எதிராகவும் ஆக்கிரைிப்புகமள 

தைற்சகாண்ைதபாது, இந்தியா அதமன வண்மையாக கண்டித்தது. 

13. சனீா, ஐ.நா. சமபயின் உறுப்பினராக இந்தியா தனது ஆதரமவ 

சதரிவித்தது. 

14. இந்தியா, இன ஒதுக்கல் குழுவிற்கு எதிரானது. 

15. இன ஒதுக்கல் குழு என்பது ஆப்ரிக்காவில் பின்பற்றப்பட்ை இன 

தவறுபாட்டு சகாள்மகயாகும். 

16. இந்தியாவில் அமனத்து பகுதிகளில் வாழும் ைக்களும் 

சைைானவர்கள் என்பது இந்தியாவின் அயல்நாட்டு சகாள்மகயின் 

அடிப்பமையாகும். 
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17. சதன்னாப்ரிக்காவில் சவள்மளயர்கள், ஆப்ரிக்கர்களுக்கு சை 

உரிமை வைங்க ைறுத்தனர். இப்பிரச்சமனமய 1946 ஆம் ஆண்டு 

ஐ.நா. சபாதுச் சமபயில் இந்தியா முதன் முதலில் எழுப்பியது. 

18. இந்தியாவின் சதாைர் ஆதரவு ைற்றும் சநல்சன் ைண்தைலாவின் 

தபாராட்ைங்களால் 1990 ஆம் ஆண்டு ’இன ஒதுக்கல் சகாள்மக’ 

முடிவுக்கு வந்தது. 

19. சநல்சன் ைண்தைலா ‘ஆப்ரிக்க ததசிய காங்கிரசின்’ தமலவரானார்.  

20. சதன்னாப்பிரிக்காவில் காணப்பட்ை இனப் பிரச்சமனகளுக்கு 

எதிராக பாடுபட்ைார் இதன் காரணைாக 27 ஆண்டுகள் சிமறயில் 

அமைக்கப்பட்ைார். 

21. சநல்சன் ைண்தைலா சதன்னாப்ரிக்காவின் குடியரசுத் தமலவராக 

ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ை ஆண்டு --- 1994. 

22. அமைதிமய நிமல நாட்ை ‘வட்ைார கூட்ைமைப்மப’ உருவாக்க 

இந்தியா பாடுபட்ைது. இதன் விமளவாக சார்க் (SAARC) அமைப்பு 

ததான்றியது. 

23. சதற்காசிய நாடுகளின் பிராந்திய கூட்ைமைப்பின் முதல் கூட்ைம் 7 

டிசம்பர், 1985 ஆம் ஆண்டு வங்காளத்தில், ‘ைாக்கா’ நகரத்தில் 

நமைசபற்றது. 

24. சார்க் (SAARC) அமைப்பின் முதல் சபாதுச் சசயலாளர் யார்? ஆசான், 

வங்காளததசம். 

25. சார்க் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள், வங்காளததசம், பூைான், 

இந்தியா, ைாலத்தவீு, தநபாளம், பாகிஸ்தான், இலங்மக ஆகிய 7 

நாடுகளாகும். 
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26. 2007 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் – 3 தததியன்று தில்லியில் நமைசபற்ற 

சார்க் வருைாந்திர ைாநாட்டில், ஆப்கானிய அதிபர், அைிது ஹசாய் 

கலந்து சகாண்ைார்.  

27. சார்க் அமைப்பில் எட்ைாவது உறுப்பு நாைாக தசர்ந்துள்ள நாடு? 

ஆப்கானிஸ்தான். 

28. பூைான் தமலநகர் ‘திம்புவில்’ 2010 ஏப்ரல் 28, 29 ல் சார்க் 

அமைப்பின் 16 வது உச்சி ைாநாடு நமைசபற்றது. 

29. சார்க் உறுப்பு நாடுகள் தங்களுக்குள் பரஸ்பர நல்லுறவின் 

அடிப்பமையில், தபாக்குவரத்து, கடித தசமவ, சுற்றுலா, வாணியல், 

சுகாதாரம், தவளாண்மை, கிராை புணரமைப்பு ைற்றும் தகவல் 

சதாைர்பு தபான்றவற்றில் உதவி சசய்துசகாள்ளுதல் என்ற 

அடிப்பமையில் சசயல்பட்டு வருகின்றன.  

30. இந்தியா, பாகிஸ்தான் நடுகளுக்கிமைதய கைந்த காலங்களில் 

பமகமை நிலவிய தபாதிலும் அவற்மற முறியடித்து இரு 

நாடுகளும் நல்லுறமவ தைற்சகாள்ள நைவடிக்மககள் 

தைற்சகாண்டு வருகின்றன.  

31. ைார்ச் 16, 1999 தில்லி – லாஹூர் இமைதய தபருந்து தபாக்குவரத்து 

சதாைங்கப்பட்ைது. 

32. ஈரான், பாகிஸ்தான், இந்தியா இமைதய எரிவாயு குைாய் இமணப்பு 

தைற்சகாள்ள நைவடிக்மககள் தைற்சகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

33. 1949 ஆம் ஆண்டு ‘சனீா’ குடியரசு நாைானமத முதலில் 

அங்கீகரித்தது --- இந்தியா. 



Winmeen VAO Mission 100 2018 
 

5 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

34. சனீா, ஐ.நா. வில் உறுப்பு நாைாக தசறுவதற்கு இந்தியா தனது 

ஆதரவு நல்கியது. எனதவ இந்தியா, ஐ.நா. பாதுகாப்பு குழுவில் 

இந்தியா நிரந்திர உறுப்பு நாைாக, சனீா ஆதரவு அளித்தது. 

35. இலங்மக புத்த ைதத்மத அடிப்பமையாக சகாண்ை நாடு. 

36. சைளரிய தபரரசரான அதசாகர் தனது ைகன், ைகள் ஆகிதயாமர 

இலங்மகக்கு அனுப்பி புத்த ைதத்மத பரப்பினார். 

37. இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதைர், இந்திரா காந்தி அவர்கள் தனது 

சபரும் முயற்சியால் 1971 ஆம் ஆண்டு, பாகிஸ்தானிைைிருந்து 

வங்காளததசத்மத தனி நாைாக பிரித்தார். 

38. 1972 ஆம் ஆண்டு இந்தியா – வங்கததசம் நாடுகளுக்கிமைதய 

நட்புறவு, ஒத்துமைப்பு ைற்றும் அமைதி பராைரிப்பிற்கான 25 

ஆண்டுகால ஒப்பந்தம் ‘ைாக்கா’ நகரில் சசய்துக் சகாள்ளப்பட்ைது. 

39. கங்மக நீமர பகிர்ந்து சகாள்வதற்கான ‘பராக்கா அமண’ கட்டும் 

பிரச்சமனக்கு அமைதியான முமறயில் தரீ்வு காணப்பட்ைது. 

40. 1956 ஆம் ஆண்டு எகிப்து அதிபர், நாசர், சூயஸ் கால்வாமய ததசிய 

ையைாக்கினார். இதமன எதிர்த்து பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து, இஸ்தரல் 

ஆகிய நாடுகள் எகிப்து நாட்டின் ைீது பமைசயடுத்தன. இந்தியாவின் 

தமலயீட்ைால் தபார் நிறுத்தப்பட்டு அமைதி நிமல நாட்ைப்பட்ைது. 

41. காங்தகா ஒரு ஆப்பிரிக்க நாடு. 1960 ஆம் ஆண்டு காங்தகாவில் 

உள்நாட்டுப் தபார் சவடித்தது. ஐ.நா. சமப இப் பிரச்சமனக்கு தரீ்வு 

காணும் படி இந்தியாமவ தகட்டுக்சகாண்ைது. இதமனயடுத்து 

பமைத் தளபதி தக.ஏ.எஸ்.ராஜா தமலமையில் இந்திய அமைதிப் 
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பமை காங்தகாவிற்கு அனுப்பப்பட்டு அங்தக அமைதி நிமல 

நாட்ைப்பட்ைது. 

42. தவீிர கிருஸ்த்துவர்கள் ைற்றும் துருக்கிய முஸ்லீம்களிமைதய 

மசப்பிரஸ் நாட்டில் உள்நாட்டுப் தபார் துவங்கியது. இந்திய பமைத் 

தளபதி, ‘திம்மையா’ தமலமையில் ஐ.நா. அமைதிப்பமை ஒன்று 

அங்கு அனுப்பப் பட்ைது. இவரது தவீிர முயற்சியால் மசப்பிரஸ் 

தவீில் அமைதி நிமல நாட்ைப்பட்ைது. 

43. சாமல பாதுகாப்புக் குழு அமைக்கப்பட்ை ஆண்டு --- 1986. 

44. வாகன ஓட்டிகள் எப்தபாதும் தங்கதளாடு மவத்துக்சகாள்ள 

தவண்டியமவ எமவ? --- பதிவுச் சான்றிதழ், வாகன வரி 

கட்டியதற்கான ரசதீு, வாகனத்திற்கான காப்பீட்டுச் சான்றிதழ். 

45. சாமலகளில் ைஞ்சள் தகாடுகள் --- பாதசாரிகள் சாமலமயக் கைக்க  

46. சாமல பாதுகாப்பு வாரம் --- ஜனவரி முதல் வாரம். 


