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இந்திய அரசியலமைப்பு - பகுதி - 1 

1] இந்தியா - ஒரு அறிமுகம் 

பாடக்குறிப்புகள் 

நமது இந்திய நாடு பழமமயான நாகரீகத்மதயும், உயர்ந்த பண்பாட்மையும், சிறந்த 
பண்புகமையும் ககாண்ைது. 

 உணவுப்கபாருள் உற்பத்தியில் தன்னிமறமையும் கதாழில் துமறயில் உலக 
அைைில் பத்தாைது இைத்மதயும் கபற்றுள்ைது. 

 உலக நாடுகைின் ைரிமசயில், ைிண்கைைி ஆய்ைில் இந்தியா ஆறாைது 
இைத்மத கபற்றுள்ைது. 

 நில அைவு அடிப்பமையில் (32,87,163 சதுர கிலலாமீட்ைர் பரப்பைவு) உலகின் 7 – 
ைது கபரிய நாைாகவும், மக்கள் கதாமக அடிப்பமையில் சீனா அடுத்ததாக 
இரண்ைாைது இைத்மதயும் இந்தியா கபற்றுள்ைது. 

இருப்பிடம் 

 இந்தியா, ைைக்லக இமயமமலத்கதாைர், கதற்லக இந்தியப்கபருங்கைல், 
கிழக்லக ைங்காைைிரிகுைா, லமற்லக அரபிக்கைல் ஆகியைற்றினால் 
சூழப்பட்டுள்ைது. 

 804 முதல் 3706, ைைஅட்சக் லகாட்டிற்கு இமையிலும் 6807 முதல் 97025 ைமரயில் 
கிழக்கு தீர்க்க லகாட்டிற்கு இமைலயயும் இைம் கபற்றுள்ைது. 

ைக்கட்ததாமகயும் கல்வியறிவும் 

 2011 – ஆம் ஆண்டு மக்கட்கதாமக கணக்ககடுப்பின்படி 1,210,193,422 மக்கள் 
இந்தியாைில் உள்ைனர்  

 இைர்கைில் ஆண்கள் 623,724,248, கபண்கள் 586,469,174 ஆகும். 

ைக்கள் அடர்த்தியும் கற்றறாரின் விழுக்காடும்  

 மக்கள்கதாமக அைர்த்தி – 382 லபர் (2011). 
 மக்கள்கதாமக அைர்த்தி என்பது ஒரு சதுர கிலலாமீட்ைருக்குள் 
ைாழும்மக்கைின் சராசரி எண்ணிக்மகயாகும். 

 2011 – ஆம் ஆண்டு மக்கள்கதாமக கணக்ககடுப்பின்படி நாட்டில் கல்ைியறிவு 
கபற்றைர்கைின் எண்ணிக்மக 74.04% ஆகும். 

 இைற்றில் ஆண்கள் 82.14%, கபண்கள் 65.46% கல்ைியறிவு கபற்றைர்கள் ஆைார். 
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அரசியல் நிர்வாகம் 

 இந்தியா உலகின் மிகப்கபரிய நாைாளுமன்ற மக்கைாட்சி நாைாகும். இது 
இமறயாண்மமயுைன், சமதர்ம, மதசார்யற்ற, மக்கைாட்சிக் குடியரசு நாடு. 

 இந்தியா அரசியல் அமமப்பின் படி இந்தியக் குடியரசானது 
நிர்ைகிக்கப்படுகிறது. 

இந்திய றதசியச் சின்னங்கள் 

  உலகத்தில் உள்ை சுகந்திரமான நாடுகள் அமனத்தும் தங்கள் நாட்டிற்ககன்று 
சிறப்பான அமையாைங்கமைக் ககாண்டுள்ைன..அைற்மற லதசியச் சின்னங்கள் 
என்று அமழக்கழலறாம். 

 ைலிமமயான அரசியல் அமமப்பு, லதசியச் சின்னங்கள் ஆகியமை நமது 
நாட்டின் ஒருமமப்பாட்மை லமம்மபடுத்துைதாகவும் ைிைங்குகின்றன. 

றதசியக் தகாடி 

 லதசியக் ககாடிமய ைடிைமமத்தைர் பிங்காலி கைங்மகயா. 
 1947 – ஆம் ஆண்டு சூமல மாதம் 22 – ஆம் லததி அரசியல் நிர்ணய சமபயால் 
ஏற்கப்பட்டு அலத ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14 – ஆம் லததி நம் நாட்டிற்கு 
ைழங்கப்பட்ைது. 

 கசவ்ைக ைடிவுள்ை லதசியக் ககாடிக் ககாடியின் நீை, அகல ைிகிதம் 3:2 
ஆகும். 

 ககாடியின் லமல் உள்ை .இைஞ்சிைப்பு நிறமானது தியாகத்மதயும், 
மதரியத்மதயும் சுதந்திரப்லபாராட்ை ைரீர்கைின் தியாகத்மதயும் குறிக்கிறது. 

 நடுைில் உள்ை கைண்மம நிறம் தூய்மமமய / உண்மமமயக் குறிக்கிறது. 
கைண்மமப்பகுதியில் கருநீலநிறத்தில் அமமந்துள்ை சக்கரம் அறைழியில் 
முன்லனறிச் கசன்று அமமதியிமனயும், கசழுமமயிமனயும் கபற்றுத்தர 
தூண்டுகிறது. 

 இந்த சக்கரத்தின் ைடிைம் சாரநாத் அலசாகத்துணின் தமலப்பகுதிக்குக் 
அகலமும், சரிசம ைதீத்தில் உள்ைது. கைள்மைப் பகுதியில் கருநீலத்தில் 
உள்ை 24 ஆரங்கள் ககாண்ை அலசாக சக்கரம் இயக்கத்மதயும், தமலமம 
பண்மபயும் குறிக்கிறது. 

 கீலழ உள்ை கரும்பச்மச நிறம் இந்தியாைின் கசழிப்மபயும், ைைமான 
நிலத்மதயும், பசுமமயிமனயும், நம்பிக்மகயிமனயும் குறிக்கிறது. 

தகாடிமயப் பற்றி விதிமுமறகள் 
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 லைறு எந்த ஒரு ககாடிமயயும் நமது லதசியக்ககாடியின் ைலதுபுறலமா 
அல்லது ககாடிமய ைிை உயரமாகலைா பறக்கைிைக் கூைாது. 

 கம்பத்தின் உச்சி ைமர ககாடி உயர்ந்திருக்க லைண்டும்.  
 சூரியன் மமறைிற்குள் லதசியக் ககாடிமய இறக்கிைிை லைண்டும். 
 நமது நாட்டின், தமலைர் இறந்து ைிட்ைாலலா அல்லது நட்பு நாட்டின் 
தமலைர் இறந்து ைிட்ைாலலா நமது லதசியக் ககாடிமய அமரக்கம்பத்தில் 
பறக்க ைிை லைண்டும். 

றதசிய கீதம்  

 நமது லதசிய கீதத்மத இயற்றியைர் லதசியக்கைிஞர் இராைநீ்திரநாத் தாகூர் 
ஆைார். 

 ைங்காை கமாழியில் இயற்றபட்ை இப்பாைல் 5 பத்திகமைக் ககாண்ைது. 
அைற்றில் முதல் பத்தியில் உள்ை பாைல் மட்டுலம லதசியகீதமாக லதர்வு 
கசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி 24 - ஆம் நாள் நமது அரசியல் நிர்ணய சமபயில் 
நமது கீதம் ஏற்றுக் ககாள்ைப்பட்ைது. 

 1911 – ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 27 – ஆம் நாள், கல்கத்தாைில் நைந்த இந்திய 
லதசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் லதசிய கீதம் முதன் முமறயாகப் பாைப்பட்ைது. 

 லதசிய கீதத்மதப் பாடும் கால லநரம் 52 ைிநாடிகள் ஆகும். 
 குறுகிய ைடிை லதசிய கீதத்மதப் பாடும் கால லநரம் 20 ைிநாடிகள் ஆகும். 
 லதசிய கீதம், தாய்நாட்டின் கபருமம, புகழ் ஆகியைற்மற பிரதிபலிப்பதாக 
உள்ைது. அது லதசிய ஒற்றுமம, ஒருமமப்பாடு,சகிப்புத்தன்மம, நாட்டுபற்று 
ஆகிய அறச்கசய்திகமை உணர்த்துகிறது. 

றதசிய கீதம் தபாருள்  

 இந்தியத் தாலய! மக்கைின் இன்ப, துன்பங்கமைக் கணிக்கன்ற நீலய  

   எல்லாருமைய மனதிலும் ஆட்சி கசலுத்துகின்றாய். 

 நின்திருப்கபயர் பஞ்சாமபயும், சிந்துமையும் கூர்ச்சரத்மதயும், 

   மராட்டியத்மதயும், 

 திராைிைத்மதயும், ஒரிசாமையும், ைங்காைத்மதயும் உள்ைக்கிைர்ச்சி 

   அமையச் கசய்கிறது. 

 நின் திருப்கபயர் இந்திய இமயமமலத் கதாைரில் எதிகராலிக்கிறது, 
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   யமுமன,கங்மக ஆறுகைின் இன்கனாலியில் ஒன்றிமணகிறது. 

இந்தியக் கைலமலகைால் ைணங்கப்படுகிறது. 

அமை நின் அருமை லைண்டுகின்றன. நின் புகமழப் பரப்புகின்றன. 

   இந்தியாைின் இன்ப, துன்பங்கமைக் கணிக்கின்ற தாலய உனக்கு கைற்றி!  

   கைற்றி!! கைற்றி!!! 

றதசியச் சின்னம்  

 நமது நாட்டு இலச்சிமன அலசாகரின் சாரநாத் தூணில் உள்ை சங்கங்கைின் 
உருைமாகும். 

 1950 – ஆம் ஆண்டு ஜனைரி 26 –ஆம் நாள் இந்திய நாட்டின் இலச்சிமனயாக 
ஏற்றுக் ககாள்ைப்பட்ைது. 

 நமது லதசியச் சின்னத்தில் நான்கு சின்னங்கள் முதுலகாடு முதுகு இமணந்த 
நிமலயில், ைட்ைபைீத்தின் லமல் அமமக்கப்பட்டுள்ைது. (பார்ப்பதற்கு மூன்று 
சிங்கங்கள் மட்டுலம கதரியும். நான்காைது சிங்கம் பின்புறம் மமறைாக 
உள்ைது). சிங்கங்கைின் உருைங்கயானது அதிகாரத்மதயும், கம்பரீத்மதயும் 
காட்டுகிறது. 

 சிங்கங்கைின் கீலழ உள்ை அடித்தட்டுப் பைீத்தில் அடியில் இைப்புறம் 
குதிமரயும், மத்தியில் சக்கரமும், ைலதுபுறம் காமையும் உள்ைது. 

 குதிமர: ஆற்றமலயும், லைகத்மதயும் குறிக்கிறது. 
 காமை: கடின உமழப்பும், உநுதிமயயும் குறிக்கிறது. 
 சக்கரம்: தர்மத்மதயும், அறைழிமயயும் குறிக்கிறது. 
 இதன் கீலழ லதைநாகரி கமாழியில், “சத்யலமைகஜயலத” என்னும் ைார்த்மதகள் 
கபாறிக்கப்பட்டுள்ைது.இதன் கபாருள் “ைாய்மமலய கைல்லும்” என்பதாகும். 

றதசியப்பாடல் 

 நமது லதசியப் பாைல் ைந்லத மாதரம் ஆகும். 
 ஆனந்த மைம் என்னும் ஏட்டில் 1882 – ல் கைைியிைப்பட்ை இப்பாைமல 
சயஸ்கிருத கமாழியில் இயற்றியைர் ைங்காைக் கைிஞர் பங்கிம் சந்திர 
சட்ைர்ஜி ஆைார்.  

 1896 இல் கல்கத்தாைில் நமைகபற்ற இந்தியத் லதசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் 
இப்பாைல் முதல்முமறயாகப் பாைப்பட்ைது. 

 இப்பாைமல முதல் முதலில் கல்கத்தாைில் பாடியைர் ரைநீ்தரநாத் தாகூர். 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

5 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

 1950 – ஆம் ஆண்டு சனைரி 24 – ஆம் நாள், லதசியப் பாைல் நமது லதசிய 
கீதத்திற்கு இமணயான மதிப்பிமன ககாண்ைது. 

றதசிய விலங்கு  

 இந்தியாைில் லதசிய ைிலங்காக முதலில் சிங்கம் லதர்வு கசய்யப்பட்டிருந்தது. 
 தற்லபாது லதசிய ைிலங்காக புலி (ைங்காைத்து புலி) ஏற்றுக் 
ககாள்ைப்பட்டுள்ைது. 

 ைலிமம, திறமம, மிகுந்த ஆற்றல் ஆகிய பண்புகமை குறிக்கும் லநாக்குைன் 
புலி லதசிய ைிலங்காக லதர்வு கசய்யப்பட்ைது. 

றதசிய பறமவ  

 நமது லதசியப் பறமை மயில் ஆகும்.இதன் அழகான இறகுகள் நம் நாட்டின் 
இயற்மக அழமகப் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்திய இலக்கியங்கள் மயிலின் 
கபருமமமயப் பற்றி உயர்ைாகப் லபசுகின்றன. 

றதசிய ைலர் 

 “தாமமர” லதசிய மலர் ஆகும். அதன் லதாற்றம்,லபரழகு,மணம் ஆகியன 
ஒப்பற்றதாகும். இதன் இதழ்கள் ஒன்று லசர்ந்திருப்பது நமது நாட்டின் 
ஒபற்றுமமமயக் குறிக்கிறது. புராண இலக்கியங்கைில் முக்கிய இைத்மத 
இம்மலர் கபற்றுள்ைது.  

 றதசியப் பழம் : மா 
 றதசிய விமையாட்டு : ஹாக்கி 
 றதசிய ஆறு : கங்மக 

றதசிய ைரம் 

 “ஆலமரம்” இந்திய “லதசிய மரம்” ஆகும். இது நம் அமனைமரயும் ஒரு 
குமையில் கீழ் ஒன்றிமணக்கும் அமையாைமாகக் கருதப்படுகிறது. 

றதசிய தைாழிகள் 

 இந்திய அரசியலமமப்புச் சட்ைம் 22 கமாழிகமை லதசிய கமாழிகைாக 
அங்கீகரித்துள்ைது. 

 இந்தியாைின் அதிகாரப்பூர்ை ஆட்சி கமாழி இந்தி. 
 இந்த கமாழிகள் இந்திய அரசியல் அமமப்புச் சட்ைத்தின் 8 ைது 
அட்ைைமணயில் உள்ைது. 

றதசிய நாள் காட்டி 
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 கிரிலகறிய நாள் காட்டி சகா ஆண்டு முமறமய இந்தியா 22.03.1957 முதல் 
பின்பற்றுகிறது. 

 சகா ஆண்டில் 365 நாட்கள் உள்ைது. 


