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இந்திய அரசியலமைப்பு 

பகுதி – 7 

நுகர்வ ோர் உரிமைகள் 

1. ஒரு பபோருமை முழுமையோக பயன்படுத்துப ர் --- நுகர்வ ோர். 

2. ஒரு பபோருமை  ிமல பகோடுத்து  ோங்கும் வபோவதோ பயன்படுத்தும் 

வபோவதோ ஒரு நுகர்வ ோர் உரு ோகிறோர். 

3. தக ல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் போரோளுைன்றத்தில் 

நிமறவ ற்றப்பட்ட நோள்? அக்வடோபர் – 12, 2005. 

4. தக ல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தினோல் பபோதுத்துமற 

நிறு னங்கைின் அமனத்து நட டிக்மககமை பபோதுைக்கள் 

அறிந்து பகோள்ளும் உரிமையோகும். 

5. நுகர்வ ோமர போதுகோக்க, நுகர்வ ோர் போதுகோப்புச் சட்டம் இயற்றப் 

பட்ட ஆண்டு? 1986. 

6. நுகர்வ ோர் போதுகோப்புச் சட்டத்தின் முக்கிய அம்சம் யோது? மூன்று 

அடுக்குகைோக வதசிய அை ில், ைோநில அை ில், ைோ ட்ட அை ில் 

 ிசோரமை வைற்பகோள்ை நுகர்வ ோர் நீதிைன்றங்கள் 

அமைக்கப்பட்டன. 

7. வதசிய அை ிலோன நுகர்வ ோர் நீதிைன்றம் --- வதசிய நுகர்வ ோர் 

கழகம், தில்லி. 

8. ைோநில அை ிலோன நுகர்வ ோர் நீதிைன்றம் --- ைோநில நுகர்வ ோர் 

கைிஷன். 

9. ைோ ட்ட அை ிலோன நுகர்வ ோர் நீதிைன்றம் --- ைோ ட்ட அமைப்பு. 
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10. இந்தியோ ில் உற்பத்தி தரத்மத நிர்ையம் பசய்ய பதோழில் சோர்ந்த 

ைற்றும் நுகர்வ ோர் பபோருட்கைில் --- இந்திய தரக் குழுை குறியீடு 

(BIS) தரம் முத்திமர. 

11. உலகில் உற்பத்தி பபோருட்கைின் தரத்மத உறுதி பசய்ய உலக தர 

அமைப்பு (ISO) --- 1947 ஆம் ஆண்டு பெனி ோ ில் து க்கப்பட்டது. 

12. ISO ஒரு அரசு சோரோ நிரு னைோகும். 

13. உைவுப் பபோருட்கைின் உலகத் தரத்திமன அறிந்து பகோள்ை 

‘வகோவடக்ஸ் அலுைண்வடசன் கைிஷன்’ நிறு ப்பட்டது. 

14.  ‘வகோவடக்ஸ் அலுைண்வடசன் கைிஷன்’, 1963 ஆம் ஆண்டு 

இத்தோலியில் வரோம் நகரில் உைவு ைற்றும் வ ைோண்மை துமற 

நிறு னம் (FAO) ைற்றும் உலக சுகோதோர நிறு னம் (WHO) ம  

நிறு ியது. 

15. ‘வதசிய நுகர்வ ோர் தினம்’ --- டிசம்பர் – 24. 

16. ‘இந்திய நுகர்வ ோர் போதுகோப்புச் சட்டம்’ இயற்றப்பட்ட நோள்? டிசம்பர் 

– 24, 1986. 

17. ‘உலக நுகர்வ ோர் தினம்’ --- ைோர்ச் – 15. 

18. 1962 ஆம் ஆண்டு நுகர்வ ோரின் உரிமைகள் அடங்கிய நகல் 

அவைரிக்க கோங்கிரஸ் சமபக்கு அனுப்பி ம க்கப்பட்டது. 

19. நுகர்வ ோர் இயக்கத்தின் தந்மத --- ரோல்ஃப் நோடோர். 

20. நுகர்வ ோரின் குமறகமை வபோக்கும்  ிதைோக நுகர்வ ோர் 

போதுகோப்புச் சட்டம் (வகோப்ரோ) --- 1986 ஆம் ஆண்டு இந்தியோ ில் 

இயற்றப்பட்டது. 
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21. ‘நுகர்வ ோர் போதுகோப்புச் சட்டம்’ (வகோப்ரோ) – 1986 இந்தியோ ில் 

இயற்றப்பட்டது --- நுகர்வ ோரின் “ைஹோசோசனம் என 

அமழக்கப்பட்டது”. 

22. ‘தைிழ்நோடு நுகர்வ ோர் க சம்’ எங்கிற ைோத இதழ் மூலைோக 

தைிழ்நோட்டில் நுகர்வ ோர்  ிழிப்புைர்வு பசய்யப்படுகிறது. 

23. உலகிவலவய அதிக வபோக்கு ரத்து  சதிகமைக் பகோண்ட 

இரண்டோ து நோடு --- இந்தியோ (3 ைில்லியன் கிவலோைீட்டர் 

சோமலகள், 60% தோர் சோமலகைோக உள்ைன). 

24. இந்திய பபோருைோதோரத்தில் சோமலப் வபோக்கு ரத்தின் பங்கு 

முக்கியைோனதோகும். 

25. சோமலப் வபோக்கு ர்த்து உத ிக்கோன முக்கிய எண்? 103. 

26. சோமலயில்  ிபத்துகள் ஏற்படக் கோரைிகள் --- தனிப்பட்ட 

கோரைங்கள்:  யது முதிர்வு, வசோர்வு, உடல்நலக் குமறபோடு, 

 ோகன ஓட்டுதலில் வபோதிய பயிற்சியின்மை ைற்றும் ைனநிமலக் 

குமற. 

சுற்றுச்சூழல் கோரைிகள்: தட்பப ட்ப நிமல, இயந்திரக் வகோைோறு, 

ஓட்டுநரின் க ைக் குமறபோடுகள். 

27. 1989 ஆம் ஆண்டு ெூமல – 1 வததி அன்று இந்தியோ ில் 

பகோண்டு ரப்பட்ட ‘சோமலப் வபோக்கு ரத்துச் சட்டம்’  ோகன 

ஓட்டிகளுக்கு ஒரு அடிப்பமட  ழிகோட்டியோக அமைந்துள்ைது. 

28. 1986 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர் ைோதம் தமர ழி வபோக்கு ரத்து 

அமைச்சகத்தோல் அமைக்கப்பட்ட குழு ின் பபயர் என்ன? ‘சோமலப் 

போதுகோப்பு குழு’. 
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29. ‘சோமலப் போதுகோப்புக் குழு’ ின் முக்கிய பைிகள் யோம ? சோமல 

போதுகோப்பு பகோள்மககமை  குப்பது, சோமல  ிபத்துகமை 

குமறப்பதும் ஆகும். 

30. ‘வதசிய சோமல போதுகோப்புக் பகோள்மகமய’ உரு ோக்கியது? சோமல 

போதுகோப்புக் குழு. 

31. சோமல மசமககள் எத்தமன  மககைோக பிரிக்கப்பட்டுள்ைன? 

மூன்று. 

32. சோமல மசமககள் யோம ? 1) உத்தரவு மசமககள், 2) எச்சரிக்மக 

மசமககள், 3) தக ல் சின்னங்கள். 

33. அரசு பதரி ிக்கும் புள்ைி  ி ரத்தின் படி, ஆண்டு ஒன்றுக்கு 1.1 

லட்சம் ைக்கள்  ிபத்தினோல் உயிரிழக்கின்றனர். 


