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இந்திய அரசியலமைப்பு 

பகுதி – 10 

இந்தியா ஒரு அறிமுகம் 

1. நமது இந்திய நாடு பழமமயான நாகரீகத்மதயும், உயர்ந்த பண்பாட்மையும், 

சிறந்த பண்புகமையும் உமைய நாடு. 

2. இந்தியா உணவு உற்பத்தியில் தன்நிமறமையும், ததாழில் துமறயில் உலக 

அைைில் 10 வது இடத்மதயும் தபற்றுள்ைது. 

3. உலக நாடுகைின் ைரிமசயில், ைிண்தைைி ஆய்ைில், 6 வது இடத்மதப் 

பபற்றுள்ளது இந்தியா. 

4. நில அைவு அடிப்பமையில் 32,87,263 சதுர கி.ைீ. பரப்பைமை தகாண்ைது. 

5. உலகின் 7 ைது மிகப்தபரிய நாடு - இந்தியாவாகும். 

6. மக்கள் ததாமக அடிப்பமையில் உலகின் 2 ைது அதிக மக்கள் ததாமக 

தகாண்ை நாடு - இந்தியாவாகும். 

7. இந்தியாைின் இருப்பிைம், இந்தியா ைைக்கக இமயமமல, ததற்கக இந்தியப் 

தபருங்கைல், கிழக்கக ைங்காை ைிரிகுைா, கமற்கக அரபிக் கைல் 

ஆகியைற்றினால் சூழப்பட்டுள்ைது. 

8. இந்தியா, பூமியின் வடஅமரக் ககாளத்தின் ததற்கு பகுதியில் 

அமமந்துள்ைது. 

9. 8O4’ முதல் 37O6’ ைமர ைை அட்ச கரமகயிலும், 68O7’ முதல் 97O25’ ைமர 

கிழக்கு தீர்க கரமகயிலும் இந்தியா பரைியுள்ைது. 

10. 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் கணக்கீட்டின் படி 121 ககாடிகய 1 லட்சத்து 93 

ஆயிரத்து 422 மக்கள் இந்தியாைில் உள்ைனர். இைர்கைில் ஆண்கள் 62 
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ககாடிகய 37 லட்சத்து 24 ஆயிரத்து 248 கபர் ஆைர். தபண்கள் 58 ககாடிகய 64 

லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 174 கபர் ஆைர். 

11. 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் கணக்கீட்டின் படி, இந்தியாவின் ைக்கள் அடர்த்தி 

382 கபர். 

12. ைக்கள் அடர்த்தி என்பது, ஒரு சதுர கிகலா மீட்ைர் பரப்பைைில் ைாழும் 

மக்கைின் சராசரி எண்ணிக்மகயாகும். 

13. 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் கணக்கீட்டின் படி இந்திய நாட்டில் கல்வியறிவு 

தபற்றைர்கைின் எண்ணிக்மக 74.04%. இதில் ஆண்கள் 82.14% தபண்கள் 65.46% 

கல்ைியறிவு தபற்றைர்கள் ஆைர். 

14. இந்தியா உலகைைில் ைிகப்பபரிய நாடாளுைன்ற ைக்களாட்சிமய தகாண்ை 

நாைாகும். 

15. இந்தியா இமறயாண்மம உமைய, சமதர்ம, மதசார்பற்ற, சமத்துை, 

மக்கைாட்சி, குடியரசு நாைாகும். 

16. இந்திய அரசியலமமப்பின் படி இந்திய குடியரசு நிர்ைகிக்கப்படுகிறது. 

17. இந்திய கதசியக் தகாடிமய ைடிைமமத்தைர் --- பிங்காலி பவங்மகயா. 

18. இந்திய கதசியக் தகாடி, இந்திய அரசியலமமப்பு நிர்ணய சமபயால் 

ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்ை நாள்? 22 ஜூமல, 1947. 

19. இந்திய கதசியக் தகாடி, எந்த நாைில் இந்தியாைிற்கு ைழங்கப்பட்ைது? 

ஆகஸ்ட் – 14, 1947. 

20. பசவ்வக வடிவிலான இந்திய ததசியக் தகாடியின் நீை – அகல ைிகிதம் --- 

3:2. 

21. இந்திய கதசியக் தகாடியில் கமகல உள்ை இைஞ்சிைப்பு நிறமானது சுதந்திர 

கபாராட்ட வரீர்களின் தியாகத்மதயும், மதரியத்மதயும் குறிக்கிறது. 
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22. இந்திய கதசியக் தகாடியின் நடுகை உள்ை தைண்மம நிறமானது, 

தூய்மைமயயும், உண்மையும் குறிக்கிறது. 

23. இந்திய கதசியக் தகாடியின் தைண்மம நிறத்தின் நடுதை கரு நீலத்தில் 

உள்ை சக்கரமானது அறபநறியில் தசன்று அமைதிமயயும், 

பசழுமைமயயும் தபறகைண்டும் என்பதமனக் தூண்டுகிறது. இச்சக்கரம் 24 

ஆரங்கமள உமையது. 

24. இந்திய கதசியக் தகாடியின் தைண்மம நிறத்தின் நடுதை கரு நீலத்தில் 

உள்ை சக்கரமானது, சாரநாத்தில் உள்ை அகசாக ஸ்தூபியிலிருந்து 

எடுக்கப்பட்ைதாகும். 

25. இந்திய கதசியக் தகாடியின் தைண்மம நிறத்தின் நடுதை கரு நீலத்தில் 

உள்ை சக்கரத்தின் ஆரமும், கதசியக் தகாடியின் தைள்மை நிற பட்மையின் 

அகலமும் சமமானதாகும். 

26. இந்திய கதசியக் தகாடியின் தைண்மம நிறத்தின் நடுதை கரு நீலத்தில் 

உள்ை அகசாகச் சக்கரமானது இயக்கத்மதயும், தமலமை பண்மபயும் 

குறிக்கிறது. 

27. இந்திய கதசியக் தகாடியின் கீகழ உள்ை கரும் பச்மச நிறம், இந்தியாவின் 

பசழிப்மபயும், வளைான நிலத்மதயும், பசுமையிமனயும், 

நம்பிக்மகமயயும் குறிக்கிறது. 

28. இந்திய கதசிய கீதத்மத இயற்றியைர் --- ரவநீ்திரநாத் தாகூர். 

29. இந்திய கதசிய கீதமானது ரவநீ்திரநாத் தாகூர் அைர்கைால் ைங்க 

தமாழியில் இயற்றப்பட்ைது. இப்பாடல் பைாத்தம் 5 பத்திகமள உமடயது. 

அைற்றில் முதல் பத்தியில் உள்ை பாைல்கள் மட்டுகம கதசிய கீதமாக கதர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ைது. 
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30. 1911 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 27 ஆம் நாள், கல்கத்தாைில் நமைதபற்ற இந்திய 

கதசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் கதசிய கீதம் முதன் முதலாக பாைப்தபற்றது. 

31. 1950 ஆம் அண்டு ஜனவரி 24 ஆம் நாள் அன்று கதசிய கீதமானது இந்திய 

அரசியல் நிர்ணய சமபயால் ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்ைது. 

32. இந்திய கதசிய கீதத்மத பாடி முடிக்ககைண்டிய கால அைகாசம் என்ன? 52 

விநாடிகள். 

33. இந்திய கதசிய கீதத்தின் குறுகிய ைடிைம் (Short Version) பாடி 

முடிக்ககைண்டிய கால அைகாசம் என்ன? 20 விநாடிகள். 

34. இந்திய கதசிய கீதைானது, நம் இந்திய தாய் திருநாட்டின் பபருமைமயயும், 

புகமழமயயும் பிரதிபைிப்பதாக உள்ைது. கமலும் இது கதசிய ஒற்றுமை, 

ஒருமைப்பாடு, சகிப்புத்தன்மை, நாட்டுப்பற்று ஆகிய அறச்தசய்திகமை 

உணர்த்துகிறது. 

35. நமது இந்திய நாட்டின் இலச்சிமன சாரநாத்தில் உள்ை அகசாக ஸ்தூபியில் 

உள்ை அமர்ந்த நிமல நான்கு சிங்கங்கைாகும். இது 1950 ஆம் ஆண்டு 

ஜனைரி 26 ஆம் நாள் இந்திய நாட்டின் இலச்சிமனயாக 

ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்ைது. 

36. நமது இந்திய சின்னத்தில் உள்ை அமர்ந்த நிமல நான்கு சிங்கங்கள் முதுகில் 

ஒன்கறாடு ஒன்று இமணந்து ைட்ை பைீத்தில் அமர்ந்துள்ைன. பார்பதற்கு 3 

சிங்கங்ககை ததரியும் ஏதனனில் 4 ைது சிங்கமானது பின்புறமாக 

அமமந்துள்ைது. 

37. நமது இந்திய சின்னத்தில், உள்ை அமர்ந்த நிமல நான்கு சிங்கங்கள் 

இலச்சிமனயானது, அதிகாரத்மதயும், கம்பீரத்மதயும், குறிக்கிறது. 

இச்சிங்கங்கள் அமர்ந்துள்ை பைீத்தின் கீகழ குதிமர, சக்கரமும், காமள 
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ஆகிய உருைங்கள் இைம்தபற்றுள்ைது. ‘குதிமர’ ஆற்றமலயும், 

கவகத்மதயும் குறிக்கிறது, ‘காமள’ கடின உமழப்மபயும், உறுதிமயயும் 

குறிக்கிறது, ‘சக்கரம்’ தர்ைத்மதயும், அறவழிமயயும் குறிக்கிறது. கமலும் 

இதன் கீகழ கதைநாகிரி தமாழியில் “சத்யகைவ பஜயகத” எனும் 

ைார்த்மதகள் தபாறிக்கப்பட்டுள்ைது இதன் தபாருள் ‘வாய்மைகய பவல்லும்’ 

என்பதாகும். 

38. இந்தியாைின் கதசியப் பாைல் --- “வந்கத ைாதரம்” 

39. 1882 ஆம் ஆண்டு ‘ஆணந்த ைடம்’ என்னும் நூலில் தைைியான “வந்கத 

ைாதரம்” பாைமல சமஸ்கிரத தமாழியில் எழுதியைர்? பங்கிம் சந்திர 

சட்டர்ஜி (வங்க பைாழிக் கவிஞர்). 

40. 1896 ஆம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் நமைதபற்ற இந்திய கதசிய காங்கிரஸ் 

ைாநாட்டில் “வந்கத ைாதரம்” பாைல் முதன் முமறயாக பாைப்பட்ைது. 

இப்பாைமல முதன் முதலில் பாடியைர், ரவநீ்தரநாத் தாகூர். 

41. இந்திய கதசிய பாைலான “வந்கத ைாதரம்” பாைல், இந்திய கதசிய கீதத்திற்கு 

“ஜன கன ைன” இமணயான மதிப்பிமன 26 ஜனவரி, 1950 இல் தபற்றது. 

42. இந்தியாைின் கதசிய ைிலங்காக முதன் முதலில் சிங்ககை கதர்வு 

தசய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்கபாது ‘வங்காள புலி’ கய இந்தியாைின் 

கதசிய ைிலங்காக நமைமுமறயில் உள்ைது.     

43. இந்தியாைின் கதசிய ைிலங்காக கதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ை ‘வங்காள புலி’ 

ைலிமம, திறமம, மிகுந்த ஆற்றல் ஆகிய பண்புகமை குறிக்கிறது. 

44. இந்தியாைின் கதசியப் பறமையாக, ையில் கதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

மயிலின் அழகான இறகுகள் இந்தியாைின் அழமக பிரதிபைிக்கிறது. இந்திய 

இலக்கியங்கள் மயிலின் தபருமமகமை சிறப்பாக ைிைரிக்கின்றன.  
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45. இந்தியாைின் கதசிய மலர் --- தாைமர. 

46. இந்தியாைின் கதசிய பழம் --- ைாம்பழம். 

47. இந்தியாைின் கதசிய ைிமையாட்டு --- ஹாக்கி. 

48. இந்தியாைின் கதசிய ஆறு --- கங்மக நதி. 

49. இந்தியாைின் கதசிய மரம் --- ஆலைரம். 

50. இந்திய அரசியலமமப்பு ஏற்றுக்தகாள்ைாப்பட்ை கபாது இந்தியாைின் கதசிய 

தமாழிகைின் எண்ணிக்மக --- 14 பைாழிகள். 

51. தற்கபாது இந்தியாைின் கதசிய தமாழிகள் --- 22 பைாழிகள் (இந்திய 

அரசியலமைப்பு அட்டவமண - 8). 

52. இந்தியாைின் அதிகாரப்பூர்ை ஆட்சி தமாழி --- இந்தி.   

53. இந்தியாைின் அலுைல் தமாழிகள் --- இந்தி, ஆங்கிலம். 

54. இந்தியாைின் கதசிய நாட்காட்டி --- கிருக்ககரிய நாட்காட்டி சகா ஆண்டு 22 – 

ைார்ச், 1957 ஆம் ஆண்டு முதல் பின்பற்றப்படுகிறது. 

55. சகா ஆண்டில் உள்ை நாட்கள்? 365 நாட்கள். 


