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எ்ுடர
நாு எ்றா் அே்ு ஒு ுி்ி்ை ில்பர்ும எ்டலும இு்ும. அதே தபா்
நா்ி்ு எ்ு ஒு ேி்வகாி,ு்ிடர எ்ும இு்ும. ஒ்வொுெும ே்க் நா்ி் வகாி்ு
ேி ேியாடே வகாு்பாரக். வகாிடய ே்கி் உிிும தேலாக் குி அேடன
பாுகா்பாரக்.வகாி்ு ேி ேியாடே வசு்ுொரக்.வகாிும,ு்ிடரகும ப்டைய
ராஜா்க் கால்ிிு்ு பய்பு்ே்ப்ு ெுிறு.
ுிி் ஆன் வகாிடய உலி்ு அிுகம வச்ேெரக் தராோியரக் ஆெர.ி.ி.1218 ஆம
ஆ்ி் ஒு வகாிடய உுொ்ி அடே தேிய் ி்னோக உலக்ி்ு அிுக்பு்ிய நாு
வை்ோர்.அே் ிறதக உலி் அடன்ு ுே்ிரம வப்ற நாுக் ே்கு்ு எ்ு தேிய்
வகாிடய உுொ்ி் வகா்ைனர.
இ்ிய நா்ி்ு எ்ு தேிய் வகாி உ்ளு.அுேிர தேிய பாை் ,தேியீேம ,ு்ிடர
கால்ைர என பல ி்ன்க் உ்ளன.தேரு வச்ய்ப்ை ி்ன்க் யாும ிகும கென்ுைதன
தேரு வச்ய்ப்ு்ளன.ஒ்வொு ி்ன்ி்ும ஒு ேி்ிற்ு உ்ு.அேடன் ப்ிய
ேகெ்கடள இ்ு்ேக்ி் காணலாம.
இ்ு்ேக்டே எுுெே்ு என்ு ஒ்ுடை்ு வகாு்ே எ் ேடனி ிுிு.இ.ி்டல்கரி
அெரகு்ு எனு ந்ிடய் வேிி்ு் வகா்ிதற்.இ்ே் ு்ேக்டே் வசுடே்பு்ி்
வகாு்ே ஓ்ுவப்ற ஆிியர ிுிு.வச.நேிொயம அெரகு்ும,ே்ை்ு வச்ுவகாு்ே ிுிு
.வப.சாமுதர் அெரகு்ும எனு ந்ி.இ்ே் ு்ேக்டே ி்ூலாக வெிி்ை
ிுிு.ீிொச் அெரகு்ும ே்ும ிுிு.வஜகீஸெர் அெரகு்ும ேனோர்ே ந்ிடய்
வேிி்ு் வகா்ிதற்.

ொ்்ுகுை்,
~ஏ்காு இள்தகா

4

உ்ளை்கம
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

எ்ுடர
தேிய் வகாி
தேிய் ி்னம
தேியீேம
தேிய் பாை்
தேிய நா்கா்ி
தேிய் பறடெ
தேிய ேலர
தேிய பைம
தேிய ில்ு
இ்ிய தேிய ூலகம
தேிய அு்கா்ியகம
தேிய ேரம
தேிய நி
தேிய ீரில்ு
தேிய ிுு
தேிய பாரமபிய ில்ு
இ்ிய ூபாி் ுிீு
தேிய பானம
தேிய ிடளயா்ு
தேச் ே்டே
தேிய வோழ
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1.தேிய் வகாி
உலி் உ்ள ஒ்வொு நா்ி்ும ஒு தேிய் வகாி இு்ிறு . இ்ியாி் தேிய் வகாி
ூெரணம வகா்ை வகாியாும.இேடன ூெரண்வகாி எ்ும அடை்ிறாரக்.இ்ியா ுே்ிரம
வபுெே்ு ு்தப ூெரணம வகா்ை தேிய் வகாி உுொிி்ைு.தேிய் வகாிடய நா்ு
ுிே்க் உிர ூ்சாக் குுி்றனர. ிு்ூர ுேர் வகாிடய கா்க ேனு உிடரதய ியாகம
வச்ோர.இ்ிய தேிய் வகாி்ு எ்ு ஒு ெரலாு உ்ு.
ெரலாு:
இ்ிய ுே்ிர் தபாரா்ை்ி்தபாு ுே்ிர உணரடெும ,ஒ்ுடேடயும ே்கிைம உுொ்க
ஒு வகாி தேடெ்ப்ைு.1904 ஆம ஆ்ி் ிதெிோ எ்பெர ுே்ுேலாக ஒு வகாிடய
உுொ்ினார .ிெ்ு ெ்ண்ி் சுர ெிெ்ுை்,ே்ச் ிற உ் ெிெ்டேும ,நுி்
வெ்டள்ோேடரடயும வகா்ிு்ேு.இி் ெ்தே ோேரம எ்ற ொர்டே ெ்க வோழி் இைம
வப்ிு்ேு.ிெ்ு ிறம ுே்ிர் தபாரா்ை்டேும, ே்ச் வெ்ிடயும,வெ்டள ிறம ூ்டே
ஆியெ்டற் ுி்ும தநா்க்ுை் வகாி உுொ்க்ப்ைு.
ுே்ுேலாக ூ்ு ெ்ண்கடள் வகா்ை வகாி 7,ஆகஸ் 1906 ஆம ஆ்ி்
வகா்க்ோி் ிீ் பார்ி் ஏ்ற்ப்ைு.அ்ே் வகாி ீ் ெிி் ஆர்ு,ே்ச்,ப்டச என
ூ்ு
பாக்க்
ூியோக
இு்ேு.இ்வகாி
ி்ிர
ிரசா்
தபாஸ
எ்பெரா்
ஏ்ற்ப்ைு.இ்வகாிி் நு்பாக்ி் தேெநாகி எு்ுுி் ெ்தே ோேரம எ்ற ொர்டேக்
இைமவப்ிு்ேு .தேைம டப்கி காோ எ்பெர 1907 ஆம ஆ்ு ஆகஸு 22 அ்ு பாிி்
ஏ்ினார .இுும ுே் வகாிடய்தபாலதெ ூெரண் வகாியாகதெ இு்ேு.
இ்வகாிி் ப்டச,இளம ிெ்ு,ிெ்ு என ூ்ு பாக்க் இைமவப்ிு்ேன.ப்டச
இஸலாிய்டேும,இளம ிெ்ு இ்ுெ்டேும, ிெ்ு
ு்ே ேே்டேும ுி்ும தநா்ி்
உுொ்கப்ிு்ேு.தேும இ்வகாிி் ோேடரும, ஏு ந்ச்ிர்கும,நு்பாக்ி் ெ்தே
ோேரம எ்ற ொர்டேக் இைம வப்ிு்ேன.இ்ே் வகாி வபரிி் நை்ே தசாசிச
ோநா்ி்தபாு கா்ி்ு டெ்க்ப்ைு.
பாலக்காேர ிலகர ே்ும அ்ி வபச்் அமடேயார ஆிய இுெும தசர்ு உுொ்ிய
வகாிி் ஐ்ு ிெ்ு ே்ும நா்ு ப்டச ிற பு்டக ெச தகாுகும இைம வப்ிு்ேன.இி்
ஏு ந்ச்ிர்கும,இைு ூடலி் இ்ிலா்ி் ூிய் ஜா்ும , வெ்டள ிற்ி் ிடற
ிலாும, ந்ச்ிரும வகா்ை வகாிடய உுொ்ினர. இ்வகாிடய 1917 ஆம ஆ்ு தஹாம ூ்
இய்க்ி்தபாு ஏ்ினாரக்.
ி்காி வெ்க்யா :
ிஜயொைாி் 1921 ஆம ஆ்ு அில இ்ிய கா்ிரஸ கி்ிி் ூ்ைம நை்ேு.அ்தபாு
ஆ்ிராடெ் தசர்ே ி்காி வெ்க்யா (Pingali Venkaiyya) எ்ற இடளஞர இ்ியரக்
எ்தலாு்ும வபாுொன ஒு வகாிடய ெிெடே்ு ேகா்ோ கா்ிிைம ெை்ினார.இெர
ஆ்ிராி் ேிிப்ி எ்ும ஊி் (2,ஆகஸ்,1876 – 4,ஜூடல,1963) ிற்ோர.இெர ிலிய்
ப்ைம வப்ு டெர்ுர்க்ி் தெடலபார்ோர.வே்னா்ிி்காி் நை்ே தபாி் இ்ிய
ிி்ி் படைி் தசர்ு பிுி்ோர.அ்தபாு ேகா்ோ கா்ிி் வகா்டககளா் ஈர்க்ப்ைார.
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இெர உுொ்ிய வகாிி் இ்ு,ுஸீமகடள ுி்ும ெடகி் வகாிி் ிெ்ு ே்ும ப்டச
ிறம இைம வப்ிு்ேு. அடே் பார்ே கா்ி அி் வெ்டள ிற்டே தசர்ுோு
ூினார.அேுை் ஒு ுைும ச்கர்டே டெ்ுோு ஆதலாசடன ூினார.இ்வகாிி் இைம
வப்ிு்ே ிறோனு வெ்தெு ேே்கடள் ுி்ுோு அடே்ிு்ேன.இி் இைம வப்ிு்ே
ச்கரம எ்லா ெ்ண்கிும இைம வப்ிு்ேன.
கரா்ிி் 1931 ஆம ஆ்ு கா்ிரஸ ுு ூியு.ி்காி வெ்க்யா ெிெடே்ே
காி,வெ்டள,ப்டச ெ்ண்குை் நுி் ச்கர்டே் வகா்ை வகாிடய ுு
ஏ்று.இ்வகாிி் கா்ிி் இரா்டை் ச்கரம இைம வப்ிு்ேு.இ்வகாிடய இ்ிய ுே்ிர்
தபாரா்ை்ி் டேயோக வபிும பய்பு்ினர.
தேிய் வகாி அ்ீகாரம :
இ்ியா ுே்ிரம அடைெே்ு ஒு ோே்ி்ு ு்ு நம நா்ி் தேிய் வகாிடய
ீரோி்பே்காக ஒு கி்ி உுொ்க்ப்ைு . ராதஜ்ிர ிரசா் அெரகி் ேடலடேி்
ி.ஆர.அமதப்கார,அு் கலாம ஆசா்,சதராிி நாுு ,தக.எம.பி்கர,ி.ராஜதகாபால்சாி
,தக.எம.ு்ி ஆிதயார வகா்ை ுு வகாி சமப்ேோக பிீலடன வச்ு 14,ஜூடல,1947 இ்
ுிு்ு ெ்ேு.அி்
ேே அடையாள்டே ோ்ி,தேிய் வகாி்கான ுிய கு்ு
உுொ்க்ப்ைு. வகாிி் எ்ேிே ேேசாயும இு்க் ூைாு.ச்கர்ி்ு் பிலாக சாரநா்ி்
சா்ி ஸூிி் உ்ள ேரே ச்கரம ஏ்க்ப்ைு.

ீரோனம:
இ்ிய அரிய் சாசன ிரணய சடப் ூ்ை்ி் ஜெகரலா் தநு ஒு ீரோன்டே
ு்வோழ்ோர
.தேிய்
வகாி
வச்ெகோகும,அே்
ீள
அகலம
3:2
எ்ும
ிிே்ிும,வகாிி் ூ்ு ெரண்கி் காி தே்ுற்ிும , ப்டச ீ் ுற்ிும,இெ்ி்ு
இடைதய வெ்டள ிறும,அி் ீல ிற்ி் ேரே ச்கரம அடேுமபியாக இு்ும. 1947,ஜூடல
22 இ் நை்ே அரிய் சாசன ிரணய சடப் ூ்ை்ி் ீரோனம ிடறதெ்ற்ப்ு இ்ிய தேிய்
வகாி அ்ீகாரம வப்று.இ்வகாி ுே் ுேலாக ுே்ிர இ்ியாி் 1947 ஆம ஆ்ு ஆகஸு
15 இ் ஜெஹரலா் தநுொ் ஏ்ற்ப்ைு.
தேிய் வகாியானு குமகாி,குமப்டச,ே்ிி் ூய வெ்டே ஆிய ூ்ு ிற்கடள்
வகா்ைு,ூ்ு ெரண் புிகும அளி் சேோனடெ.வெ்ப்டைி் நுதெ கை் ீல
ெ்ணம வகா்ை 24 ஆர்கடள உடைய அதசாக் ச்கரம ஒ்ு உ்ளு.காி ிறோனு டேியம
ே்ும ியாக்டேும,வெ்டே ிறம உ்டே ே்ும அடேிடயும ,ப்டச ிறம
நமி்டக,புடே,ிெசாய வசழ்ு தபா்றெ்டற ுி்போக க்ி்க்புிறு. நுி் இைம
வப்ு்ள அதசாக் ச்கரம ொ்்டக் ுை்ிடய ுி்ும ெடகி் அடே்ு்ளு.
வகாிடய் டகயாும ிிுடறக்:
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வகாி ேயாி்ி்ு எ்ு பல ிிுடறக் உ்ு.சரெதேச அளு ுடற்ு ஏ்ப வே்ி்
அளுுடற
1968 ஆம ஆ்ு ஆகஸ் 17
ுே் வகாிி் ீள,அகலம,ிற்கி்
அளு,அைர்ி,பளபள்ு,ுிி் ேரம ே்ும வகாி்கி்ி் ேர் ே்டேடயும ப்ிும
ிெி்ி்று.வகாி்ேயாி்ி் ிிோசார்க் ீுெு ிக் வபிய ு்றோும.வகாி்ுியானு
காி எ்ி்ற டக்ேி் ுிி் ே்ுதே இு்க தெ்ும.பு்ி,ப்ு ே்ும கமபி இெ்ி்
ஒ்றா் டகினா் வந்ய்ப்ை டக்ேி் ுியாக்ோ் இு்க தெ்ும.
தேிய் வகாிடய டகயாளும, அே்ு உிய ேியாடே வச்யும இ்ிய தேிய் வகாி ச்ைம
(FlagCode Of India) 2002 ஆம ஆ்ு வகா்ுெர்ப்ைு.இி் ப்தெு ிிுடறக்
உ்ளன.தேிய் வகாிடய எ்ே ிளமபர்ி்ும பய்பு்ே் ூைாு.வபாு இை்கி் தேிய்
வகாிிடன ிழ்ே்,எி்ே், அெேி்ே் தபா்றடெ ே்ைடன்ுிய ு்றோும. தேிய்
வகாிடய அிும உடை,பய்பு்ும டக்ு்ுக், டக்ு்டைகி் பய்பு்ே் ூைாு.
தேிய் வகாி ே்,ேடர,ே்ீி் புமபியாக பற்கிை் ூைாு. வகாி ிழ்ே ிடலிதலா.ிறம
ே்ிய ிடலிதலா ஏ்ற்ூைாு.
ூிய உேய்ி்ு ி்ுோ் தேிய் வகாி ஏ்ற்பை தெ்ும.அதே தபால ூிய
அஸேேன்ி்ு் இற்ி டெ்க்பை தெ்ும.ேடலெரக் ேடறி் தபாு தேிய் வகாி அடர்
கமப்ி் பற்கிை்பை தெ்ும.தேிய் வகாி்ு எ்ே ெடகிும அெூு,அெேியாடே
ஏ்பைாே ெடகி் டகயாள தெ்ும,ஏ்ற தெ்ும.
தேிய் வகாிடய ே்க் இ்ை்ி்ு ஏ்ற ுியாே ிடல 2002 ஆம ஆ்ு ெடர
இு்ேு.இே்ு் ி்னர வபாு ே்க் எ்ு தெ்ுோனாும தேிய்வகாிடய ஏ்ி ேிைலாம
என ே்ிய அரு அுேி அி்ு்ளு.இே் ூலம இ்ிய் ுிே்கு்ு தேிய் வகாிடய ே்க்
ீுகி் பற்கிைலாம எ்ி்ற உிடேும ிடை்ு்ளு.
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2 . தேிய் ி்னம
இ்ியாி் தேிய் ி்னம (Emblem Of India) எ்பு அரு ு்ிடரக்,
ூபா்,நாணயம தபா்றெ்ி் வபாி்க்ப்ு்ளன.அதசாக்ூி் உ்ள ி்க்ேடலக் இ்ிய
அரு ே்ும இ்ிய் ுியரி் ி்னோக (இல்ிடன) எு்ு் வகா்ள்ப்ைு.கி்்ே ிடலி்
உ்ள ஒு ோேடர ேலர,அே்தே் நா்ு ச்கர்கடள ப்கொ்ி்வகா்ை ுரு தபா்ற அடே்ு
வகா்ைு.இி் உ்ள ச்கர்கடள ேரே ச்கர்க் என்புி்றன .

ேரே ச்கர்ி் 24 ஆர்க் உ்ளன .ச்கர்கு்ு அுி் நா்ு ப்கும
ி்கம,ுிடர,எுு,யாடன ஆியெ்ி் உுெ்க் உ்ளன.ுரி் தே் ி்க்க் நா்ும
ஒ்டற ஒ்ு ி்ுறம ஒ்ியபி ி்ி்றன.இ்ே் ி்ப்டே படை்ேெர அதசாக தபரரசர ஆொர.
இி் உ்ள ேரே ச்கரம நேு தேிய் வகாிி் டேய்ி் இைம வப்ு்ளு எ்பு
ுி்ிை்ே்கு. இேடன அதசாக் ச்கரம எ்ும அடை்ி்றனர.

அதசாகர:
இ்ியாி் வபும புிடய ஆ்ி வச்ேெர அதசாகர ஆொர.இெி் அரடச வேௌிய அரு
எ்ு அடை்ேனர.அதசாகி் காலம எ்பு ி.ு 273 ுே் ி.ு 232 ெடர ஆும.அதசாகர 18
ெயி் ஆ்ி் வபாு்ிடன ஏ்றார.அதசாகர ி.ு 261 இ் கி்க நா்ி்ீு தபார
வோு்ோர.இ்தபாி் ுோர 1,50,000 தபாரீரரக் ேரணேடை்ேனர.இடே்தபால ல்ச்கண்கான
ீரரக் காயேடை்ு ஊனோனரக்.இேடன் க்ு அதசாகர ேனம ெு்ினார. ஆகதெ
எ்ுிர்ும ீ்ு் வச்ய்ூைாு எ்ி்ற ு்ே ேே்ி்ு ோினார. ு்ே ேே்ி்ு ோிய ி்னர
ிக் ிற்ே அரசராக ோி ே்கு்ு பிுி்ோர.
அெர சாடல ஓர்கி் ிை் ேும ஆலேரம,ோேர்கடள ந்ைார.பயிக் ே்ுெே்ு
ச்ிர்கடள் க்ினார.ுி ே்ீு்காக ிணுகடள வெ்ினார. ிற்ே சாடலெசிகடள
ஏ்பு்ினார.வபாு இை்கி் ேலம கழ்படே் ேடை வச்ு வபாு் ுகார்டே் பாுகா்ோர.
ிற நா்ி்ீு தபார வோு்படே ிு்ினார.ே்கி் ெி பண்டே் வகா்ு ே்கி்
நலு்காக வசலி்ைார.சாி,ேேவெி தபா்ற நைெி்டககடள ேு்ு ே்க் ஒ்ுடேடய கா்க
பாுப்ைார.ே்கு்ு்
வச்ிகடள வசா்ல ுே்ுேி் க்வெ்ுகடள பய்பு்ினார.
ுலனை்கம, ூய எ்ணம,ந்ிுடைடே,அற்வகாடை ுிே்,அ்ு,ூ்டே,ச்ியம,தசடெ
ேன்பா்டே,ஆேரு
ேுே்,வபிதயாரகடள
ேி்ே்
ஆிய
ந்வனிகடள
கடை்ிி்ேதோு,ே்கடள கடைிி்க ெிுு்ினார.
அதசாக் ூ் :
ெை இ்ியாி் ப்தெு இை்கி் அதசாகரா் ி .ு 3 ஆம ூ்றா்ி் பல ூ்க்
ிுெ்ப்ைன.இெ்ி் ிகும ிரபலோக வகா்ைாை்பும ூ் சாரநா் ூ் ஆும.இு ி .ு .
250 ஆம ஆ்ுகி் சாரநா்ி் உுொ்க்ப்ைு.ு்ேர ேேு ுே் தபாேடனகடள சாரநா்ி்
வெிி்ைார.ஆகதெ அ்ிை்ி் அதசாகர ஒு உயரோன க்ூடண ிுினார.அே் உ்ிி்
ி்க்கும,ே்ற உுெ்கும வபாி்க்ப்ு்ளன. கமீரோக நா்ு ி்க்க்,அிீை்ி்
டேய்ி் ேரே ச்கரம (Dharma Chakra) உ்ளு.இ்ே க்ூ் ே்தபாு உ்ிர்ிரதேச்ி்
ொரனாிி் ுறநகர் புியான சாரநா்ி் உ்ள சாரநா் அு்கா்ியக்ி் டெ்க்ப்ு்ளு.
இ்ே ூி் நா்ு ஆிய் ி்க்க் அு்ேு்ு ி்ி்றன.இடெ
அிகாரம,ீரம,வபுடே,நமி்டக ஆிய நா்ு ப்ுகடள் ுி்ி்றன.இடெ ெ்ை ெிெ
ீை்ி் ிுெ்பு்ளன.இ்ே ீை்ி் ிை்ி் யாடன,தே்ி் ுிடர,வே்தக எுு,ெை்ி்
ி்கம வபாி்க்ப்ு்ளன.இ்ே ீைம ஒு ேலர்ே ோேடர ெிெ்ி் அடே்ு்ளு.ேலர்ே
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ோேடர ேலும ொ்்டகடய அி்படையாக்
ிள்ுிறு.

வகா்ைு.ூி் ேுைோக ேரே ச்கரம

தேிய் ி்னம:
இ்ியாி் தேிய் ி்னம அதசாகர ூடண அி்படையாக் வகா்ு
ெிெடே்க்ப்ு்ளு.அதசாக் ூி் தே்புிி் இு்ு எு்க்ப்ை ி்னதே நேு நா்ி்
தேிய் ி்னோும.இு 1950 ஆம ஆ்ு ஜனெி 26 அ்ு இ்ியா ுியரு நாைாக ஆன ின்ி்
தேிய் ி்னோக ஏ்ு்வகா்ள்ப்ைு.

ோே் சா்ி (Madhav Sawhney) எ்பெர அதசாக் ூிிு்ு ி்ன்டே எு்ு நேு
தேிய் ி்ன்டே 1958 ஆம ஆ்ி் ெிெடே்ோர.இி் ூ்ு ி்க்க் ே்ுதே
வேிிறு.நா்காெு ி்கம பாரடெிிு்ு ேடற்க்ப்ு உ்ளு.அதசாக் ச்கரம ீை்ி்
நுி்
அடே்ு்ளு.ெலு
ுற்ி்
எுும,இைுுற்ி்
பாும
ுிடரும
அடே்ு்ளு.ெலு,இைு தகாிகி் ேரேச்கர்ி் ிிமுக் வேிி்றன.ீை்ி் ீழு்ு
ோேடர ீ்க்ப்ு்ளு.
ீை்ி் ீதை ொ்டேதய வெ்ும எ்ும வபாு் வகா்ை ”ச்ய தேெ வஜயதே” எ்ற
ுி்தகா் வகா்ை ொர்டே தேெநாகி எு்ுகளா் வபாி்க்ப்ு்ளன.இ்ியா ுே்ிரம
அடைெே்ு ு்ு ிி்ிஸ ஆ்ிி் ஸைார ஆ் இ்ியா (Star Of India) எ்ிற ி்னம 1857
ுே் 1947 ெடர பய்பு்ே்ப்ைு.இ்ி்னம இ்டற்ு ிி்வக் க்ு்பா்ு ொியம
(BCCI)பய்பு்ி ெுிறு.
தேிய் ி்ன்ி் ு்ிடரடய ே்ிய,ோில அரு அுெலக்கி் தநா்க்கு்காக
ே்ுதே பய்பு்ே்புிறு.ே்ிய அடே்சரக்,ஆுநரக், ுியரு் ேடலெர ஆிதயாி்
அிகாரூரெோன ு்ிடரயாக இ்ி்னம உ்ளு.
தேிய் ி்னம அடே்சரக் பய்பு்ும எுுோ்கி் ீல ெ்ண்ிும,அிகாிக்
பய்பு்ும ோ்கி் ிெ்ு ெ்ண்ிும அ்ிை்பை தெ்ும.ே்களடெ உு்ினரக் ப்டச
ிற்ிும, ோில்களடெ உு்ினரக் ிெ்ு ிற்ிும ி்ன்டே் பய்பு்ே
தெ்ும.தேிய் ி்ன்ி்ு உிய ேியாடே வகாு்க தெ்ும.இடே அெேி்பெரகு்ு
குடேயான ே்ைடன ெை்க்புிறு.

இ்ிய உ்ச ீிே்ற்ி்ு(Supreme Court of India) எ்ு ேி்ி்னம உ்ு. அதேதபா்
ே்ிய ுலனா்ு ுடற்ும (CBI) ேி்ி்னம உ்ு.ஆனா் இெ்ிும ஒு ில ோ்ற்கடள்
ேிர தேிய் ி்னதே இைம வப்ு்ளு.
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3.தேியீேம
நேு இ்ியாி் தேியீேம(National Anthem) ஜன கண ேன.... எ்ிற
பாைலாும.இுதெ நேு நா்ு்ப் என்பும நா்ு ெண்க் பாைலாும.நா்ு ே்க் ே்க்
நா்ி்ீு அ்ும,ப்ுணரும தோ்ுோு அடே்ே நா்ு்ப்ுடைய இடச்பாை்.இ்பாைடல்
பாுமதபாு நம நா்ி் பை்கெை்கம,ெரலாு,உயரொக நாம கடை்ிி்ும வகா்டக,நா்ு்ப்ு
ஆியெ்டற உயர்ி் ிி்ும ஒு நா்ு ெண்க் பாை். நா்ு ெண்க் பாை்க் ஐதரா்பாி்
19 ஆம ூ்றா்ுகி் பரெலாக
தோ்ின. தேியீே்டே் பாுபெரக் அே் அர்ே்டே்
ுி்ு பாுெதே நா்ு்ு நாம வச்ும வபுடே.
இரீ்ிரநா் ோூர:
தேிய ீேோன ஜன கண ேன... எ்ிற பாைடல இரீ்ிரநா் ோூர எ்பெதர
இய்ினார.தேியீேம ஒி்ோ் நமடேும அியாே் நேு உை் ிிர்ு,ஒு ெிடேடய
ஏ்பு்ும ஆ்ற் அே்ு உ்ு.இ்பாைடல இெர சமஸிுேம கல்ே ெ்காள வோழி்
எுினார.இ்பாை் ீோ்சி எ்ும கிடே் வோு்ிிு்ு எு்க்ப்ைு.இ்பாைடல 1911
ஆம ஆ்ு அெர எுினார.இெரா் எுே்ப்ை 5 ப்ிக் வகா்ை இ்ே்பா்ி் ுே் ப்ி
ே்ுதே தேியீேோக ஏ்ு்வகா்ள்ப்ைு.

வகா்க்ோி் இ்ிய தேிய கா்ிரஸ ோநாு 1911 ஆம ஆ்ு ிசமபர 27 அ்ு நை்ேு.இ்ே
ோநா்ி் ுே்ுேலாக இ்பாை் பாை்ப்ைு.இேடன ோூி் உறினர சரளாதேி வசளுராி
பாினார.ோூும ோதன இடசயடே்ு் பாினார.1912 ஆம ஆ்ு ோூி் ே்ுெ தபாிி
ப்ிிடகி் பாரே ிோோ எ்ும ேடல்ி்ீ் இ்பாை் வெிெ்ேு. அ்ுுே் நா்ி் பல
புிகி் இ்பாை் பாை்ப்ைு.1919 ஆம ஆ்ி் ோூர ஆ்ில்ி் Morning Song Of
India
எ்ு
இ்பாைடல
எுினார.இெதர
ே்ுடைய
பாைடல
ஆ்ில்ி்
வோழவபயர்ோர.இெர டக்பை எுிய வோழயா்கம ேேன்ப்ி ியசஃிக் க்ூி ூலக்ி்
க்ணாி ச்ை்ி்ு் ப்ிரோக டெ்க்ப்ு்ளு.
இடச:
ஆ்ிர ோிலம ி்ூர ோெ்ை்ி் உ்ள ேேன்ப்ி எ்ற ஊி் வபச்் ியசஃிக் க்ூி
உ்ளு.இ்ு இரீ்ிரநா் ோூர 1911 ஆம ஆ்ு வச்றார.இ்க்ூிி் அ்தபாடேய ுே்ெர
தஜமஸ வஹ் கி்ஸ(James H.Cousins).இெர ோூி் வநு்ிய ந்பர.தஜமி் ேடனி
ோரகர் கி்ஸ. இெர ஒு தே்க்ிய இடச ெ்ுநர,ஜன கண ேன ....பாைு்ு பலிே வே்ுகடள
தபா்ு்கா்ி்ோர.கடைியாக ேனடே கெும வே்ி் 1911 ஆம ஆ்ு ி்ரெி ோே இுிி்
பாினார.இ்ே வே்ி் ோ் நாம அடனெும இ்பாைடல பாுிதறாம.
தநோி ேனு இ்ிய தேிய ராுெ் படைி் (INA) தேியீேோக இ்பாைடல பய்பு்ி
ெ்ோர.ஐ .எ் .ஏ ு்காக இ்ே் பாைடல தப்் ொ்ிய இடச் ுுினர ொி்ுமபி இடச
அடே்ேெர தக்ை் ராமி், இே்காக தநோி ே்க்பே்கம ெை்ி ராமி்டக குரி்ோர.
தேியீேம ுே்ுேலாக பாை்ப்ு 100 ஆ்ுக் 2011 ஆம ெுைம ிசமபர 27 இ்
ிடறெடை்ேு.அடே நாு ுுெும வகா்ைாினர.இி் ஒு ிற்பமசோக ஆ்ிராி்
ேேன்ப்ி எ்ற இை்ில ுோர ஒு ல்சம ுை்டேக் கல்ுவகா்ு தேியீே்டே்
பாினாரக்.வபாுே்கும இ்ிக்்ிி் கல்ு வகா்ைனர.
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தேியீேம:
ஜன கண ேன.... பாைடல இ்ி வோழி் ஆி் அி எ்பெர வோழவபயர்ோர.இ்பாை் பல
ஆ்ுக் கழ்ு இ்ிய அரிய் அடே்பா் தேியீேோக எு்ு்வகா்ள்ப்ைு.1950 ஆம
ஆ்ு ஜனெி 24 ஆம தேி ஜன கண ேன.. பாை் இ்ியாி் ுே் ுியரு் ேடலெர
ைா்ைர.இராதஜ்ிர ிரசா்ோ் தேிய ீேோக அிி்க்ப்ைு.

ஜன கண ேன அிநாயக ஜய தஹ
பாரே பா்ய ிோோ
ப்சாப ி்ு ுஜராே ேரா்ைா
ிராிை உ்கல ப்கா
ி்ிய ிோசல யுனா க்கா
உ்சல ஜலி ேர்கா
ேெ ுப நாதே ஜாதக
ேெ ுப ஆிஸ ோதக
காதஹ ேெ ஜய காோ
ஜன கண ே்கள ோயக ஜய தஹ
பாரே பா்ய ிோோ
ஜய தஹ ஜய தஹ ஜய தஹ ,
ஜய ஜய ஜய ஜய தஹ !
ேிைா்கம வச்ு இே்ு ிள்கம அி்க்ப்ு்ளு.ேிைக அரி் அிகாரூரெ வோழவபயர்ு
அரு பாை ூ்கி் பய்பு்ே்புி்று. தேியீே்ி் அர்ே்டே் கா்தபாம..
இ்ிய் ோதய! ே்கி் இ்ப ு்ப்கடள் கி்ி்ற ீதய எ்தலாுடைய ேன்ிும
ஆ்ி வச்ிறா்.
ி் ிு்வபயர ப்சாடபடயும,ி்ுடெடயும,ூர்சர்டேும,
ேரா்ிய்டேும,ிராிை்டேும,ஒிசாடெும,ெ்காள்டேும உ்ள் ிளர்ி அடைய்
வச்ிறு.
ி் ிு்வபயர ி்ிய,இேய ேடல் வோைரகி் எிவராி்ிறு; யுடன,க்டக
ஆுகி் இ்வனாிி் ஒ்ுிறு;இ்ிய் கைலடலகளா் ெண்க்புிறு.
அடெ ி்னுடள தெ்ுி்றன;ி் ுகடை் பருி்றன.
இ்ியாி் இ்ப ு்ப்கடள் கி்ி்ற ோதய! உன்ு
வெ்ி! வெ்ி! வெ்ி!
ிிுடற:
தேியீே்டே ஒு ிிை்ி்ு தே் பாை்ூைாு.ுு் பாைடலும 52 ினாிகி் பாி ுி்ு
ிைலாம.தேியீேம பாுமதபாு ஆைாே் அடசயாே் ேடல ிிர்ு ி்க தெ்ும.ுு பாைும
பாைாே் ுு்கோக ுே் அிும கடைி அிும ே்ுதே ில ச்ேர்ப்கி்
பாை்புிறு.ுுியடே 20 ினாிகி் பாி ுி்க தெ்ும.ுே்ிர ினம , ுியரு ினம ஆிய
நா்கி் நா்ி் ேடலநகரான ுுி்ி வச்தகா்டைி் நேு நா்ி் தேிய் வகாி ஏ்ற்ப்ு
தேியீேம இடச்க்புிறு.
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இ்ியாி் அடன்ு ிேோன அரு ிக்ிகி் இுிி் இ்பாை் பாை்வபுிறு.தேிய
ீேம பாும தபாு அடனெும எு்ு ி்ு அடசயாே் ேியாடே வசு்ும பை்கம
உ்ளு.தேிய ீேம அ்ீகி்க்ப்ை கால்ி் அடன்ி்ிய ொவனாிி் அ்றாை ிக்்ிகி்
இுிி் இ்பாை் ஒிபர்ப்ப்ைு.ஆரமப் கால்ி் ிடரயர்ுகிும தேியீேம
ஒி்க்ப்ைு.அோெு ிடர்பை்ி் ுிி் தேிய் வகாி ிடரிும ,தேியீேம ஒிிும
ெ்ேன.ிடரயர்ி் உ்ள ே்க் எு்ு ி்ு ேியாடே வச்ே ி்னதர வச்றனர.ே்கால்ி் இு
நடைுடறி் இ்லாே் தபா்ி்ைு.
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4.தேிய் பாை்
இ்ியாி் தேிய் பாை் (National Song ) ெ்தே ோேரம (Vande Mataram)
எ்போும.இேடன ப்ிம ச்ிர சா்ைரி (Bankim Chandra Chatterjee) எ்பெர ெ்காள
வோழி் எுினார.இ்பாை் இ்ியாி் தேிய் பாைலாக 1950 ஆம ஆ்ு ஜனெி 24 அ்ு
ஏ்ு்வகா்ள்ப்ைு.இேடன இ்ியாி் ுே் ஜனாிபி ராதஜ்ிர ிரசா்ோ் அிி்க்ப்ைு.

ப்ி் ச்ிரர எ்பெர ெ்தே ோேரம பாைடல 1876 ஆம ஆ்ி் எுினார.ெ்காள வோழ
ே்ும சேஸிுே வோழி் வசா்கடள் வகா்ு ஒதர ூ்ி் எுினார.ஜாுணா் ப்ைா்சாரயா
எ்பெர இ்பாைு்ு வே்ைடே்ு் வகாு்ோர.ச்ிர சா்ைரி ஆன்ே ோோ (Anantha Matha)
எ்ிற நாெடல 1882 ஆம ஆ்ி் எுி வெிி்ைார.இ்ே் ு்ேக்ி் ெ்தே ோேரம பாை்
இைம வப்ிு்ேு.
ெ்தே ோேரம:
வகா்க்ோி் இ்ிய தேிய கா்ிரி் 12 ஆெு ோநாு 1896 ஆம ஆ்ு நை்ேு.இ்ே
ோநா்ி் ஆரமப ிக்்ியாக ுே்ுேலாக ெ்தே ோேரம பாை் இரீ்ிரநா் ோூர ுய்ியா்
பாை்ப்ைு.இே்ு இரீ்ிரநா் ோூர இடசயடே்ோர.ோ் ே்தண உ்டன ெண்ுிதற்
எ்பதே இ்பாைி் ிரோன அர்ேோக இு்ேு.இு ஆ்ிதலய அை்ுுடற்ு எிரான ிுேடல
ுை்கோக இு்ேு.
இ்ிய ே்கிைம ிுேடல உணரடெ ஏ்பு்ுெோக இ்பாை் அடே்ேு.ஆ்ிதலய அரு
இ்பாைடல வபாு இை்கி் பாுெே்ு ேடை ிி்ேு.ேடைடய ீி பாியெரகு்ு
ிடற்ே்ைடன ெை்க்ப்ைு. இரீ்ிரநா் ோூர ப்தெு இை்கி் இ்பாைடல
பாினார.ேகா்ோ கா்ி எுும கிே்கி் ேடல்ி் ெ்தே ோேரம என் ுி்ி்ைார.ெ்தே
ோேரம எ்பு தேச ப்ிடய உுொ்ும ே்ிர் வசா் எ்றார அரி்ேர.
ெ்தே ோேரம ுு் பாைி் ேிைா்கம
ோதய ெண்ுிதறாம
இிய ீர
இ்ுடெ் கிக்
வே்ிடச் கா்ி் வே்ிய ே்டே
ேரகே் ப்டச ெய்கி் ோ்ிடே
எ்க் ோ்
ோதய ெண்ுிதறாம
வெ்ிலி் ஒிி் ூி்ிும இருக்
இே் ிி்வேும நுேலரக் வசாிும ேர்ூ்ை்க்
எழ்ிு ு்னடக
இிடே ேுமும ஏ்றிு வோழக்
எ்க் ோ்
ுகேி்பெதள
ெரேு்பெதள
ோதய ெண்ுிதறாம
தகாி் தகாி் ுர்க்
உ் ிு்வபயர ுை்கும
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தகாி் தகாி் கர்க்
உ் காலி்ீ் ொதள்ி ி்கும
அமோ! அ்லா #2 எ்ு உ்டன அடை்பெர எெர?
தபரா்ற் வப்றெ்
தபு ேுபெ்
படகெர படைகடள் வபாு்ி அழ்பெ்
எ்க் ோ்
ோதய ெண்ுிதறாம
அிு ீ
அறம ீ
இேயம ீ
உணரும ீ
எம தோ்கி் வபா்ும ச்ி ீ
எம உ்ள்ி் ே்ும ப்ி ீ
எம ஆலயம எ்ும ஆராேடன வபும
வே்ெ் ிடலகி் ிகும ஒி ீ
ோதய ெண்ுிதறாம
ஆுே்படைக் கர்கி் அிவச்ும
அ்டன ுர்டக ீதய
வச்கேல ேலர இே்கி் உடறும
வச்ெ் ிுேக் ீதய
க்ி் ிறம அு் கடலேகும ீதய
ோதய ெண்ுிதறாம
ிுேகதள
ோச்ற ப்ுகி் ேடனயகதே
ஒ்ுயரெ்ற எம ோயகதே
இிய ீும இ்ுடெ் கிகும ிடறும எம அகதே
குடே அைிதய
எிடே இல்ும ஏ்ிடைதய
ு்ுுெ் ூ்ேெதள
வபா்அிக் ூ்ைெதள
வப்ு ெளர்ேெதள
வபுடேக் அடன்டேும அி்ேெதள
ோதய ெண்ுிதறாம.
தேிய் பாை்:
ெ்தே ோேரம எு்ிடய ஏ்பு்ியதபாிும அு ோ் ே்ி் அைடக் தபா்ி் பாுெோக
இு்ோும ிற ப்ிக் ுர்டகுை் ஒ்ுடே்பு்ுெோக குே்புிறு.இு சேய சாரப்றோக
குே ுியி்டல. ஆகதெ தேியீேோக ஏ்ு்வகா்ள ுியாே் தபானு.பாைி் ுே் இு
ப்ிகடள ே்ுதே தேிய் பாைலாக ஏ்ு்வகா்ெு என தேிய கா்ிரஸ 1937 இ் ுிு வச்ு
அிி்ேு.
ெ்தே ோேரம!
ுஜலாம ,ுபஹலாம ,ேடலயஜ ிேலாம,
ஷ்யியாேலம,ே்ேரம!
ெ்தே ோேரம!
ஷு்பர்தயா்ன ுலி்யிிம
ு்ல்ுுிே ுரேேல தஷா்ிிம
ுகாிிம ுேுர பரிிம,
ுகேம ெரேம ே்ேரம!
ெ்தே ோேரம ,ெ்தே ோேரம!
இேடன ஆ்ில உடரநடைி் அரி்ேர வோழவபயர்ு்ளார.
I bow to thee, Mother,
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richly- watered, richly- fruited,
cool with the winds of the south,
dark with the crops of the harvests,
The Mother!
Her nights rejoicing in the glory of the moonlight,
her lands clothed beautifully with her trees in fowering bloom,
sweet of laughter, sweet of speech,
The Mother , giver of boons, giver of bliss.
அரி்ேி் ஆ்ில வோழ்வபயர்ி் ேி் வபாு்
அமோ நா் ெண்ுிதற்.இிய ீர வபு்ிடன,இ் கி
ெள்ிடன,ேி நுேலய் ே்கா் ிற்ிடன,டப்ிற்
பினம பரிய ெிிடன ெண்ுிதற்.வெ்ிலா் கிர ேி்ிி்ிும இரி் ேலர
ேி் ூ்ிக் ேர் பல வசி்ேடன,ுுநடகி் வசலார ுலிய ோ்ிடன
ந்ுடெ இ்பம,ெரம பல ந்ுடெ அமோ ெண்ுிதற்.
இ்பாைடல அி்படையாக் வகா்ு ப்தெு இடச ே்ும கியா்கம நை்ு்ளன.அேர
ஆஷா,ஆன்் ே் ஆிய ிடரபை்கி் இைம வப்ு்ளன.ெ்தே ோேரம எ்ற பாை் 1997 ஆம
ஆ்ு ஏ.ஆர.ர்ோ் இடசயடே்ி் ோுதஜ சலம எ்ற பாைுை் ஒி்ேதபாு இ்ியா
ீ்ும உிர்வேு்ேு.ெ்தே ோேரம ோ் ே்தண ெண்கம எ்ிற பாைடல 1997 இ் கிஞர
டெரு்ு எுினார.இேடன இடசயடே்ு ஏ.ஆர.ர்ோ் பாினார.இு இடச ஆ்போக
வெிெ்ு்ளு.63 ஆெு ுியரு ின்ி் தபாு ுிய இடசி் பாை்ப்ைு.ி்ராம தகா்
இடசயடே்க ி்னி் பாைகரக் 21 தபர தசர்ு பாிு்ளனர.இு ஆு ிிை்க்ெடர
ஓை்ூிய இ்ே் பாை் பாிு்,ிளாி்க்,ரா் என ூ்ு புிகளாக ிி்க்ப்ு
இடசயடே்க்ப்ுளு.நாு ுுெும ுியரு ின்ி்தபாு ி.ி தசன்க் ே்ும 60 ்ும
தே்ப்ை ிோன ிடலய்கி் இடச்க்ப்ைன.
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5.தேிய நா்கா்ி
இ்ிய தேிய நா்கா்ிடய சக நா்கா்ி (SSaka Calendar) என அடை்ி்றனர.சக ஆ்ு
365 நா்கடள் வகா்ைு.ஆ்ி்ு 12 ோே்க் உடையு.ஆ்ுக் சக சகா்ே்ி்
எ்ண்புி்றன.ஆ்ு ூ்ியம(0) எ்பே்ு இடணயான ிவரவகாிி் ஆ்ு ி.ி.78
ஆும.ுே் ோேம ி.ி.78 ஆம ஆ்ு வோை்ுெோக எு்ு்வகா்தொம.இு ஆ்ி்ு ெ்ே
ஆ்ு்ு இடணயான ிவரவகாிி் ஆ்ு வந்ைா்ு(ீ் ெுைம) எி் சக ஆ்ும
வந்ைா்ுோ்.
சக ஆ்ு நா்கா்ிடய தேிய நா்கா்ியாக 1957 ஆம ஆ்ு ோர் 22 இ்
ஏ்ு்வகா்ள்ப்ைு.நா்கா்ி ீரடே்ு் ுு (Calendar Reform Committee) 1957 ஆம
ஆ்ு இேடன பி்ுடர வச்ேு.இே்பி தேிய நா்கா்ியாக ஏ்ு்வகா்ள்ப்ைு.
சக ஆ்ு டச்ரா (ி்ிடர) ோே்டே அி்படையாக்வகா்ு ஆரமி்ிறு. சாோரண ஆ்ி்
டச்ரா ுே் தேி ோர் 22 ஆும.ீ் ெுை்ி் ுே் தேி 21 ஆும.தேிய நா்கா்ி சக ஆ்ு
1879 ஆம ஆ்ு டச்ரா ுே்தேிி் ுெ்ியு. ீ் ெுை்கி் டச்ராி்ு 31 நா்க்
உ்ு.அ்ே ஆ்ி் ுே்தேி ோர் 21 அ்ு ுெ்ும.சக நா்கா்ிடய ிலர இ்ு நா்கா்ி
எ்ும அடை்ிறாரக்.

இ்ு நா்கா்ி:
இ்ு நா்கா்ி எ்பு ஒ்வொு ில்புிிும ோுப்ு்ளு.அெ்ி் ஒ்ு இ்ிய்
தேிய நா்கா்ி.ஆகதெ இ்ு நா்கா்ி எ்பு ுை்ப்டே ஏ்பு்ும.இ்ிய நா்கா்ியானு
ொனிய் அிஞரகளான ஆிய்ப்ைா (ி.ி.499) ே்ும 6 ஆம ூ்றா்டை் தசர்ே ெராகிேர
ெிெடே்ே ப்சா்கம எ்ற அி்படைி் இடெ அடே்ு்ளன.

ீ் ெுைம:
ீ் ெுைம அ்லு வந்ைா்ு எ்பு புெ ே்ும ொனிய் ஆ்ுை் நா்கா்ிடய ஒு
ுக்பு்ும தநா்ி் ூுேலாக ஒு நாடளதயா , ிைடேடயதயா,ஒு ோே்டேதயா வகா்ை
ஆ்ைாும.ி்ரெி ோே்டே உோரண்ி்ு எு்ு்வகா்ளலாம.ி்ரெி ோே்ி் 28
நா்கு்ு் பிலாக 29 நா்க் ெும ஆ்டை ீ் ஆ்ு என் ுி்ிைலாம. புெ்கும,
ொனிய் ிக்ுகும சியாக ஒதர நா் இடைவெிி் நடைவபுெி்டல. எனதெ சியாக ஒதர
அளு நா்கடள் வகா்ை நா்கா்ி,கால்தபா்ி் அு நை்கதெ்ிய புெ்ி் இு்ு
நகும.இ்ே நகரடெ ஓர ஆ்ி் ஒு நாடளதயா,ிைடேடயதயா,ஒு ோே்ி் ூுேலாக
இடண்பே்ூலம இேடன சி வச்யலாம.ீ் ெுை்டே் ேிர ி்ரெி 28 நா்க் வகா்ை
ஆ்ு சாோரண ெுைம என அடை்க்புிறு
ிவரதகாிி் நா்கா்ிி் ி்ரெி ோே்ி் ூுேலான 29 ஆெு நாடள, நா்கா் ெுபும
எ்ி்டகிலான ஆ்ுகு்ு தசர்ி்று.அு எ்ொு எ்றா் ூ்றா்ு ஆ்ுகி் 400
ஆ் ெுபும ஆ்ுகு்ு ே்ுதே எ்பன ீ் ெுை்க்.அதே சேய்ி் 1700,1800,1900
எ்பு ீ் ெுை்க் அ்ல.இடெ சாோரண ஆ்ுகதள.
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ிவரதகாிய் நா்கா்ி:( Gregorian calendar)
ிவரதகாிய் நா்கா்ியானு ( Gregorian calendar) தபாுோன அளு ு்ியம
வகா்ு்ளு.இு சரெதேச அளி் ிகும பரெலாக ஏ்ு் வகா்ள்ப்ைு.ே்ும பய்பா்ி்
இு்ிறு.இு தே்க்ிய நா்கா்ி எ்ும ிி்ுெ நா்கா்ி எனும ெை்க்புிறு.இ்ே
நா்கா்ியானு சரெதேச ிுென்களான சரெதேச ேபா் ஒ்ியம ே்ும ஐ்ிய நாுக் சடப
தபா்றெ்ினா் அ்ீகி்க்ப்ு்ளு.
ிவரதகாிய் நா்கா்ியான இு ி.ு.45 இ் தராே் தபரரசர ஜூியஸ ீசரா்
உுொ்க்ப்ை
ஜூிி்
நா்கா்ிி்(Julian
Calendar)
ிு்ே்ப்ை
ெிெோும.இ்ோியரான அதலாிியஸ ிியஸ(Aloysius Lilius) எ்ற ேு்ுெரா் ு்
டெ்க்ப்ைு.இு 24,ி்ரெி 1582 ஆம ஆ்ி் அ்தபாடேய ிு்ே்டேயான பி்ூ்றாம
ிரதகாிய்
ஆடண்பி
ுெ்ி
டெ்க்ப்ைு.இே்
காரணோக
ி்னாி்
இ்நா்கா்ி்ு”ிவரதகாிய் நா்கா்ி” எ்ும வபயர ெை்கலாி்ு.

இ்ே நா்கா்ிி்பி இதயு ிற்ேோக கி்க்ப்ை ஆ்ிிு்ு ஆ்ுக்
இல்கிை்ப்ைன.தேும இ்கால்புி “ஆ்ைெி் ஆ்ு ” எனும வபயிை்ப்ைு.இு ி.ி
6 ஆெு ூ்றா்ி் ையீியஸ எ்ீுெஸ(Dionysius Exiguus) எ்ும ிி்ுெ் ுறியா்
தராி் ுெ்க்ப்ை ஆ்ு் கி்ு ுடறயாும.
ிவரதகாிய் நா்கா்ி பய்பு்ும ு்னர இு்ே தராோிய நா்கா்ிி் ஜனெி
,ி்ரெி, ோர்ு, ஏ்ர், தே, ஜூ், வச்ைமபர, அ்தைாபர,நெமபர,ிசமபர என் ப்ு ோே்க்
வகா்ைதே ஒு ஆ்ைாும. ி்னதர ஜூடல ே்ும ஆகஸ் ோே்க் தசர்க்ப்ைன. ஸவபி்,
தபார்ு்க், தபாி் ிுதெிய் காே்வெ்்,இ்ோிி் வபுமபுிக் தபா்றடெதய
ிவரதகாிி் நா்கா்ிடய ுேி் ஏ்ு் வகா்ைன.1582 அ்தைாபருே் இடெ ிவரதகாிய்
நா்கா்ிடய பய்பு்ே் வோை்ின . இ்ிலா்ும அவேி்காும 1752 ஆம ஆ்ி்ு் ிறதக
ிவரதகாிி் நா்கா்ிடய அ்ீகி்ேன.ஆ்ிதலய ஆ்ி் கால்ி் இ்ியாிும இ்ே
நா்கா்ி ுை்க்ி்ு ெ்ேு. ிவரதகாிய் நா்கா்ிடய கடைியாக ஏ்ு்வகா்ை நாுகி்
கடைியாக ெுெு ிீஸ ஆும.1923 ி்ரெி 15-இ் ோ் இ்நாு ிவரதகாிய் நா்கா்ிடய
அ்ீகி்ேு.

தேிய நா்கா்ி:
இ்ியாி் அுெ் ுடற ுிடே நா்கா்ியாும.இ்ே நா்கா்ி ிவரதகாிி் நா்கா்ிுை்
இ்ிய
அரிே்(Gazette
of
India),அடன்ி்ிய
ொவனாி
ே்ும
அரி்
நா்கா்ிக்,ஆடணகி் பய்பு்ே்புிறு.
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எ்

ோேம

காலம

ுெ்ும நா்
(ிவரதகாிி்)

1

டச்ரா

30/31

ோர் 22 *

2

டெசாகா

31

ஏ்ர் 21

3

்தய்ைா

31

தே 22

4

ஆஷாோ

31

ூ் 22

5

ிராெணா

31

ூடல 23

6

ப்ரபாோ

31

ஆகஸ் 23

7

அுி்

30

வச்ைமபர 23

8

கார்ி்

30

அ்தைாபர 23

9

அ்ரஹாயானா

30

நெமபர 22

10

வபௌசா

30

ிசமபர 22

11

ோ்

30

ஜனெி 21

12

ப்ுனா

30

ி்ரெி 20

இி் இ்ு நா்கா்ிி் ோே்கி் வபயரக் இைம வப்ு்ளன.ஆகதெ ுி்ி்ை நா் ோேம
ஆியெ்டற ிவரதகாிி் நா்கா்ிுை் ஒ்ி்ு பார்க ிரேம ஏ்புெு்ு.
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6.தேிய் பறடெ
இ்ியாி் தேிய் பறடெ ேி்(Peacock) ஆும.இ்ியாி் ுோர 2000 ெடகயான
பறடெக் உ்ு.இ்ிய் பறடெகி் ிகும கெர்ியானு ேி் ே்ுதே.ேி் இ்ியாி்
ீ்ை காலோக ொ்்ு வகா்ிு்ிறு.இேடன் ப்ி ி் தெே்ி் எுே்ப்ு்ளு.இ்ிய
கலா்சார்ி் ேி் ிக ு்ிய இை்டே் ிி்ு்ளு.சேஸிுே்ி் ேிடல ேிூரா(Mayura)
என அடை்க்புிறு.
இ்ிய தகாி் ி்ப்க்,கிடேக்,ிராிய இடச ே்ும நைன ிக்்ிகி் ேிு்கான ிற்ு
வகாு்க்புிறு.பல இ்ு் கைு்குை் ேிடல் வோைரு்புிு்ளனர.ிு்ண பகொ்
ேி் இறடக ேனு ேடல ிீை்ி் வசுி டெ்ு்ளார.ுுக் கைுி் ொகனோக ேி்
ி்ேி்க்புிறு.இதேதபா் ு்ே ேே்ிும ேி் அிு சார்ேோக ெரி்க்புிறு.ேிர இே்
இறுக் ஒு ுிே அல்கார் வபாுளாக் குே்புிறு.இ்ிய தகாிி் க்ிை்கடலிும
படைய நாணய்கிும, ுி,ிடர்ீடலகிும,நீன கடலகிும ேிடல வபாி்ு்ளனர.
ேி் ெடக:
ேி்கி் பலெடக உ்ு .ுி்பாக இ்ிய ேி் (Paro cristarus) ே்ும ப்டச ேி்
(Pavo mmuticus) ஆிய ேி் ெடகக் ிரபலோனடெ.இ்ிய ேிடல ீல ேி் எ்பர. இு
இ்ியா, இல்டக ஆிய நாுகி் ே்ுதே காண்புிறு. ப்டச ேி் பரோ ே்ும வே்ு
ஆிய் புிகி் காண்புிறு.வெ்டே ிற ேி்கும பரெலாக் காண்புிறு.
ப்டச ிற ேி் அழும அபாய்ி் உ்ளு.இதே தபா் இ்ிய ேி்கும அழ்ு
வகா்ிு்ி்றன.ேிடல ஆ்ில்ி் ீ்கா் என அடை்ிதறாம.இு ஆ் ேிடல ே்ுதே
ுி்போும.ஆ் ே்ும வப் ேி் இர்டைும தசர்ு ீவபௌ்(Peapowl) என ஆ்ில்ி்
அடை்ி்றனர.
இ்ிய ேி்:
இு ிரகாசோன வபிய தகாழ இன் பறடெயாும.ேி்க் தோடக்காகதெ ிரபலம
அடை்ேன.ீ்ை தோடகும,வகா்டைும வகா்ிு்ும.வகா்டை ிிி தபா்ற இறுகடள
உடையு.க்ு்ு அிி் வெ்டள ிற் ப்டை ுுெமதபா் காண்புிறு.ீ்ை
கு்ும,உுியான ோரும இு்ிறு.ஆ் ேி் வப் ேிடலிை வபியு.அுே்ும அ்லாே்
வப் ேிடலிை ஆ் ேிதல அைகானு.

ஆ் ேி் ெ்ணேயோக இு்ும.இே் ோரும,கு்ும ச்ு ஒிும ீல ிற்ி்
இு்ும.ஆ் ேிு்ு ீ்ை தோடக இு்ும.இு வப் ேிடல கெர்ு இு்பே்காக
தோடகடய ிி்ோும.ுோர 200 ீ்ை தோடகக் இே் ொ்புிி் இு்ி்றன.ஒ்வொு
தோடகிும க் ெிெ்க் உ்ளன. தோடகடய ிி்ுமதபாு இடெ ிகும அைகாக
அடனெடரும கெும ெடகி் கா்ி ேுிறு.ஆ் ேி் ே் ுடணடய கெர்ு இு்க
காரதேகம ூ்்ிு்ும சேய்ி் தோடகடய ிி்ு ஆும.
வப் ேி்கி் உை் ே்கலான ப்டசும,பளபள்பான ீளும,ப்டச கல்ே சாமப் ிறும
வகா்ிு்ும.வப் ேிு்ு ீ்ை தோடக ிடையாு .ேி்களா் அிக உயரம பற்க
ுியாு.ஆகதெ ேர்கி் ஏி அேர்ிு்ும.ேிி் ுர் கருுரைாக இு்ும. ஆனா்
தக்பே்ு இிடேயாக இு்ும.ிஹூ்,ிஹூ் எ்ு ிீ்ி்ு் ூும .இு பலிே்கி்
ூும. சுுகி்ீு நை்ுமதபாும,வபாுு சாுமதபாும ஒு ஒிும,அிகாடல ிிும தபாு
ஒு ிேோன ஒிுை் ூும.
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ேி் ூு க்ி ,ு்டை இ்ு ு்ு வபாி்ும.சுுகடள ஒ்ு தசர்ு,தலசான ப்ள்டே
உ்ைா்ி அி் ு்டை இும.நா்ு ுே் ஆு ு்டைகடள இும.அிோக தெு பறடெி்
ூ்ிும ு்டை இும.ேி் ோெர்க் ே்ும ுு,ூ்ிகடள ிு ிராிகடள உ்ும.
அ்ி்பை்டே ிுமி உ்ும. ிை்ுக், இடலக்,தே் ஆியெ்டறும உ்ும.
ேெடளக்,பாமுகடள் க்ைா் வகா்ி ி்ு ிும.

தேிய் பறடெ:
அரசரக் கால்ி் வபா்ு்ு் சேோக ேி்ேனர.சாலதோ் ே்னு்ு இ்ிய ே்னரக்
ேி்கடள அ்பி்பாக ெை்ினர.ோீர் அவல்சா்ைர இ்ியாிிு்ு ே் நா்ி்ு
ேி்கடள வகா்ு் வச்றார.இே்ூலம ேி் தராம நா்ு்ும ே்ற நா்ி்ும ேி்
பரியு.இ்ியாிிு்ும
இல்டகிிு்ும ேி் தோடக அதரியாி்ு ஏ்ுேி
வச்ய்ப்ைு.
ேிி் அைடக் க்ு ரி்காேெரக் யாும இு்க ுியாு.ேி் இ்ியாி் தேிய்
பறடெயாக 1963 ஆம ஆ்ி் அிி்க்ப்ைு.எிும ேிடல தெ்டையாை்புெோும,அு
ெழ்ேை்ி் பர்பளு ுடறெோும இ்ே இனம அழ்ுவகா்ிு்ிறு.ிெசாய ில்கி்
ுு்ு ிடளபிரகடள உ்போ் இேடன வகா்லும வச்ிறாரக்.ேி் கிி் ேு்ுெ ுணம
உ்ளு என நமுிறெரக் உ்ு.இேனாும இேடன் வகா்ு உ்ி்றனர.ேி் கிி் ேு்ுெ
ுணம உ்ளு எ்பு ேெறான ூை நமி்டக.ஆகதெ ேி்கடள பாுகா்க 1972 ஆம ஆ்ி் ஒு
ச்ை்டே அரு இய்ிு்ளு.இ்ியாி் ேிடல தெ்டையாுெு ு்றோும. தெ்டையாுெு
ே்ைடன்ுிய ு்றோும.ேிடல பாுகா்பு நேு தேிய கைடே எ்படே ேற்ு ிைாீர !!!
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7.தேிய ேலர
இ்ியாி் தேிய ேலர ோேடர(Lotus).1950 ஆம ஆ்ு ஜனெி 26 ஆம தேி தேிய ேலராக
அ்ீகி்க்ப்ைு.ோேடரடய ூ்டேி் அடையாளோக் குுி்றனர.ஏவனி் ோேடர தசு
ிடற்ே,அு்கான
ீி் ெளர்ோும அே் ூ்க் அு்ுபியாே் ூ்டேயாக
இு்ி்றன.தச்ி் ேலர்ே வச்ோேடர எ்பே்ு் வபாு்ேோக உ்ளு.ோேடர ேலர
ே்டனோதன ூ்டேபு்ி் வகா்ிறு என் ூுொரக்.
இ்ிய சேய ே்ுெ்கி் ோேடர்ு எ்ு ஒு ேி இைம உ்ு.இேடன ந்ுணோக இ்ிய
கலா்சார்ி் பார்க்புிறு.ோேடர ேலர கைு் ல்ுிி் ஆசனோக குே்புிறு.வச்ெ
ெள்டே் ுி்க இு டககி் ோேடர ஏ்ி இு்பு,வெ்டள் ோேடரி் சரஸெி ீ்ிு்போக
ூற்புெு தபா்றடெ ோேடர ேலு்ு் வகாு்ும ு்ிய்ுெதே. இதேதபா் பல
தேெடேகி் டககிும ோேடர இைமவப்ிு்ும.ு்ேர உுிும ோேடருை் வநு்ிய
வோைரு உ்ு.ோேடர ேலடர ஆ்ீக்தோு வோைரு்பு்ி டெ்ிு்ிறாரக்.பை்கால
க்ிை் கடலகிும,ி்ப்கிும ோேடர ேலர இைம வப்ு்ளன.அு ேிர ராஜா்கி் ஆ்ி்
கால்ி் ோேடர் ி்னம வபாி்ே நாணய்கும ுை்க்ி் இு்ேன.ஒு்கம,சாேடன,ீ்ை
ொ்்டக ந்ப்ுகடள ோேடர தபாி்ிறு என ஆ்ீகொிக் குுி்றனர.
ோேடர:
ோேடர ஒு ீரொ்்ோெரம.இு ப்லா்ுக் ொும ே்டே உடையு. இே் ோெரிய் வபயர
வநுமதபா ூிதபரா(Nelumbo nnucifera) எ்போும.
ீரிடலக் உ்ள இை்கிதலதய
அிகம காண்பும.ுி்பாக 25 ுே் 35° cc வெ்பிடலி் ந்ு ெளும.ப்டைய எி்ு
நா்ி் டந் நி்கடரதயாரம பரெலாக ெளர்ேு.எி்ியரக் இேடன் ுிேோக தபா்ி
ெழபா்ி்ு் பய்பு்ினர.ோேடரி் ூ்க்,இே்க்தபா்றடெ அ்கால ஆய்ுடற ே்ும
க்ிை்கடல அல்கார்கிும காண்புிறு.எி்ிிு்ு அிியாி்ு் பரிய ோேடர
அ்ிு்ு பாரீகம, இ்ியா, ீனா ுேிய நாுகு்ும பரியு.

ோேடர்ு ே்ை்ே்ு ிை்ு உ்ு.இு தச்ி் ுடே்ு இு்ும.ீி் ே்ை்ி்ு ஏ்ப
ீ்ை காமுை் ூிய இடலக் ீி்ீு ிே்ும.ோேடரி் இடலி்ீு ே்ீர ஒ்ைாு.ேடை
வபாழுமதபாு இடலி் ீு ே்ீர ப்ு ஓி ிும.இே்ு காரணம இடலகி் வக்ியான
வேுு் ூ்ு உ்ளு.இு ூு ே்ும பா்ீியா தபா்றெ்டற ஒ்ைாே் பாுகா்ிறு.இேனா்
ோேடர இடல ு்ேோக் பி்ிுிறு.தச்ி் அு்ு ீி் ெளர்ோும இடலும,ூும
ு்ேோகதெ இு்ும.
ஆிய் க்ை்ி் ே்ீர தோ்ை்கி் ோேடர வபுேளி் ெளர்க்புிறு.ோேடரி்
ிடேக் பல ஆணுகு்ு ுடள்ும ிற் வகா்ைடெ.ோேடர ேலி் நுி் இு்ும ேகர்ே
புிடய உடை்ு் பார்ோ் அேு் ிடேக் காண்பும.இ்ிடேக் ிக் கினோக இு்ும.
ெளர்ு:
இு ஒு சு்ு ில்ோெரோும.இடே நேு ீுகி் ெளர்பி் ிரேம இ்டல.ஆனா்
ெளர்ும ுடற வேி்ிு்க தெ்ும.ிடேகி் ெளர்பு ிகும ிரேம.ிடே கினோனோக
இு்போ் ிடேடய வேுொக உ்ு் ோளா் தே்்ுிை தெ்ும.இேனா் ீர உ்தள
ுும.அேனா் ுடள்க ொ்்ு ஏ்புிறு.ிடேி் வெி்ுற உடற கினோக இு்ோ் பல
ூு ஆ்ுகு்ு ுடள்ு் ிறதனாு இு்ும. ீி் அ்பிதய டெ்ிு்ோ் ுடள்க பல
ஆ்ுக் ஆும.உைதன ுடள்க வச்ெே்காக்ோ் உ்ு்ோி் தே்்க தெ்ும.
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ிடேடய உ்ுோி் தே்்ு ீி் டெ்ோ் அு 24 ேி தநர்ி் இர்ு ேை்ு வபிோக
தெ்ும.அ்பி ஆகி்டல எ்றா் ீ்ும உ்ுகாிே்ோ் தே்்க தெ்ும.24 ேி தநர்ி்
ிடே 2 ேை்ு வபிோக தெ்ும. அ்பி ஆகி்டல எ்றா் ீ்ும தே்்க
தெ்ும.ிடேடய ீி் டெ்ிு்ோதல தபாும.

ிடே ுடள்க உக்ே வெ்பிடல 29-28° cc ஆும.இ்ே வெ்பிடலி் ஒு ொர்ி் ிடே
ுடள்ுிும.ுே் இடல வெிெ்ேுை் ஒு சு்பான அி்ேள்ி் அ்லு ஒு வோ்ிி்
நை தெ்ும.ீர 30 வச.ீ உயர்ி்ு தே் இு்க தெ்ும.ீர்வோ்ிி் அி்ுற்ி்
சரடளயாக இு்ோ் ந்லு. இி் ீ்க் இு்ோ் இ்ே ோேடர ந்ு ெளும.தகாடை் கால்ி்
இேடன ுள்ி்ு ோ்றலாம.ீுகி் கா்ீி் வோ்ிகி் ெளர்கலாம.
பய்க்:
ோேடர ஒு ூிடக் ோெரம.ோேடரி் அடண்ு பாக்கும உ்ண் ூியடெ.ிடேடய
உடை்ு உ்ணலாம.ோேடர ிை்ு,ே்ுகடள சடே்ு உ்ணலாம.ிடேகடள உலர்ி
பா்கார்தபால வபாி்க்ப்ு சா்ிைலாம. ூ்தக் தபா்ற ீன இி்ு ெடககி் ோேடர
ிடே் படச அிகோக பய்பு்ே்புிறு.ோேடரி் ிை்ும, ிடேும ுு்ே ஊ்ை்ச்ு
ி்கடெ.
ிை்ி் நார்ச்ு அிகம உ்ளு.டெ்ைி் ி,ோ்கீஸ ஆியடெும உ்ளன.ோேடர ேலடர
ிைி் உலர டெ்ு,இேடன கஷாயம வச்ு ுி்ி்றனர.ோேடர ிடேி் பு்டப சா்ி்ைா்
இேயம பல்பும. ிுீரக்க் ெு்பும.
ி்ேடெ்ிய்டேிை ஆுரதெே்ி் ோேடர அிகம பய்புிறு.நேு நா்டை் வபாு்ேெடர
ோேடரடய
ஒு
ூிடகயாக்
பார்பி்டல.அேடன
ஒு
ஆ்ீக
ேலராக்ோ்
பார்ி்றனர.ோேடரடய ஒு ே்கள் வபாுளாகதெ பார்ி்றனர.
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8.தேிய பைம
இ்ியாி் தேிய் கி(National Fruit) ோமபைம (Mango) ஆும. உலிதலதய ே்க்
அிகோக
உ்ும
பைம
ோமபைம
ே்ுமோ்.இ்ியரகு்ு
ிி்ே
பை்கி்
ுே்டேயானு.ேி் இல்ிய்ி் ோ,பலா.ொடை ஆிய ூ்டறும ு்கிக் என்
ூற்புி்றன.பைம சாு ிடற்ேு. பைோகும, பை்சாறாகும ே்ும காயாகும,ி்சாகும
பலிே உணு ெடககி் பய்பு்ே்புிறு.
இ்ியாி் தெே்கி் ோமபைம ப்ிய ுி்ுக் உ்ளன.தெே்கி் கைுி் உணொக்
ுி்ி்றன.தே்தகா (Mango) எ்ற ஆ்ில் வபயர ோ்கா் எ்ற ேி்் வசா்ி் இு்ு
ிி்ு உுொனு என் குே்புிறு.இ்ியாி் ுோர ி.ு.4000 ஆ்ிதலதய
பய்பு்ே்ப்ு்ளன . ி.ி.1800 ஆம ஆ்ுகி் ஆ்ிதலயரக் ேர்டே ஐதரா்பாி்ு
அிுகம வச்ேனர.
ோமபை்ி் ுோர 35 ி்ின்க் உ்ளன.தேும ஆிர்ி்ும தே்ப்ை ரக்க் வெ்தெு
ுண்குை் ிடை்ி்றன.உலிதலதய அிக்பியாக ிடளய் ூியும,அிக்பியாக
உ்ண்ூிய பைம எ்ற ிற்ு ோமபை்டேதய சாும. ோேர்க் ூிி் டேய்புிி்
வெ்பே்ைல ிரதேச்கி் அிகம ெளரி்றன.இெ்ு் இ்ியாடெ ோயகோக வகா்ை
ி்ினோன ோ்ிவபரா இ்ிகா(Manjifera indica) எ்பதே உலகளி் அிகளி்
ிடளி்க்புிறு.
இ்ியாி் வெ்தெு உுெ்ி்,அளி்,ிற்ி் ூு்ும தே்ப்ை ரக்க்
உ்ளன.ோமபை்ி் வபுடேடய கி காிோசர (Kalidasar)ி.ு 4 ஆம ூ்றா்ி் ேேு
கிடேகி் ுக்்ு பாிு்ளார.ோீரர அவல்ஸா்ைும ,ீன் பயி ுொ் ுொ் (Hieun
Tsang) ஆிதயாும ோ்கிடய ுடெ்ு ுக்்ு்ளனர.16 ஆம ூ்றா்ி் வோகலாய் தபரரசர
அ்பர(Akbar) ுோர ஒு ல்சம ோேர்கடள ீகாி் உ்ள ேரப்காி் ெளர்ோர.ே்தபாு இ்ே
இைம லாி பா் என அடை்க்புிறு.இ்ிய ேிர பாிஸோி் தேிய் கிும ோமபைதே.
ோேரம:
ோேரம 30 ுே் 40 ீ்ைர உயரமெடர ெளர்ூியு.இே் இடல எ்தபாும புடேயாக இு்ும.
ந்ல ிை் ேும ேரம,வகாு்ு இடலக் கு்ிெ்பாகும,ெளர ெளர ப்டசயாக
ோுி்றன.ூ்க் ிடள ுிி் வகா்ு்வகா்ோக இு்ும.ூ்வகா்ி் ுோர 4000 ூ்க்ெடர
இு்ும.இெ்ி் வபுமபாலான ூ்க் ஆ் ேலரகதள.ே்றடெ இுபா் ேலரகளாும.ுி்பாக
ிைி் ெளும ூ்க் இுபா் ேலரகளாக இு்ும.ுிர்ே ே்பவெ்பும,உலர்ே ூைும
ோேரம ூ்படே ூ்ுிறு.ூ்க் ிியோகும,வெ்ிறோகும,ுடற்ே ேண்ுைும
இு்ும.
ூ்க் ுி்ே ிறு 3 ுே் 6 ோே்ி் கா்க் கிி்றன.ீ்ை காமுை் ேர்ிடளகி் கிக்
வோ்ும.ோ்கா் ந்ு ு்ியுை் அே் ிறம ப்டசிிு்ு ே்சளாக ோும.பை்ி்
சடேும உ்ிு்ு வெி தநா்ி ே்சளாக ோும.ுுெும பு்காே் பாியளு ே்சளாக
இு்ுமதபாதே இடெ அுெடை வச்ய்புி்றன.

பு்ே ோமபைம ே்ச்,ஆர்ு,ிக்ு ஆிய ிற்கி் ிரகாி்ும.ேர்டே் வபாு்ு கிி்
ிறம இு்ும.வபாுொக ூியி் ஒிபுமபாக்க் ிெ்பாகும,ே்ற இை்க் ே்ச்
ிற்ிும இு்ும.பு்ே பைம இிய ேணம வகா்ிு்ும.பை்ி் நுதெ கின ஓுை் ூிய
ஒ்டற ிடே இு்ும.ஓ்ிு் ிடே் பு்ு இு்ிறு.ரக்டே் வபாு்ு இ்ே ஓு நாரகுை்
அ்லு ெுெு்பாக இு்ும.ோ்வகா்டை ரக்ி்ு ேு்ோ்் தபா் அளு ோுபும.ில
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ரக்கி் பை்க் 2.5 ிதலா ிராம எடை வகா்ிு்ும.ுடெும ரக்ி்ு் ேு்ோ்தபா்
ோுபும.ே்தபாு ீகார ோில்ி் ிடேி்லா ோமபை்டே உுொ்ிு்ளனர.
பய்க்:
ோ இடலக் ே்கள ிக்்ிக்,ிதஷச நா்க்,ொிி் தோரணம க்ை பய்புிறு.ோமபைம
அ்பிதய பைோக உ்ி்றனர.பை்கடள ு்ுகளா்ி உ்பு இ்ியரகி் ெை்கம.பை்டே
ூைா்ி ோமபை் சாறாக புுி்றனர.

சாுை் சர்கடர தசர்ு ி்ைா் ேயாி்ி்றனர.பாுை்
கல்ு ுிரபானோகும
புுி்றனர.ஐஸிீம ேயாி்கும பய்புிறு. ோமபை்டேும,ேிடரும கல்ு லஸி
ேயாி்ி்றனர.
ோ்காும உலகவே்ும உ்ண்புிறு.ோ்காடய் வகா்ு ுைமு, ஊுகா்க்,ப்சிக்
ேயாி்ி்றனர. ோ்கா் ச்ிடய பல நாுகி் ேயாி்ி்றனர.ோ்காடய உலர்ி அேடன
அடர்ு ஆம்ூர எ்ற சடேய் வபாிடய் ேயாி்ி்றனர.சாமபார ே்ும ுைமுகி் ுி்ு்
பிலாக இ்வபாிடய் பய்பு்ுி்றனர.
ோமபைம ச்ுக் ிடற்ே பைம.சாு ிடற்ே இ்பை்ி் டெ்ைி் A,C,D ஆியெடெ
உ்ளன.ோு்வபாு்க்,எ்டசமக்,
ஆியடெும
அை்ிு்ளன.
இடெ
ீரண்ு்ு
உேும.ோமபை சடேி் 15 சேீேம சர்கடர, 1 சேீேம ுரேம உ்ளு. வபுமபாலான ோமபை
ெடகக் இி்பாகதெ இு்ும.ில ே்ுதே ச்ு ுி்பாக இு்ும.
ோ்காி் பா் இு்ும.இி் அில்வபாு்க் இு்ி்றன.இு தோி் ப்ைா் ிலு்ு
எி்சும,வகா்ுள்கும
உ்ைாும.தோடல
உ்ைா்
பலு்ு
உை்
உபாடேக்
ஏ்புெு்ு.ோ்கா் தோி் பல ஆ்ி-ஆ்ிை்் வபாு்க் உ்ளன.ஆகதெ தோடல
பேி்ு ஆ்ி-ஆ்ிைா்் உணுை் தசர்ு் வகா்ளலாம.
இ்ிய ோமபை்கடள உ்போ் ெி்ு் வோ்டலக் சியாும.ர்ே இை்ு ி்ும,இேயம நலம
வபும என நமப்புிறு.ோ்காி் ோு்ச்ு அிகம..இுேிர ி்ி்,ஆ்ஸாி் தபா்ற
அில்கும உ்ளன.இு ி்ே ீர ுர்கும,ெி்டற ிுிகிிு்ு பாுகா்ிறு.ிுுொன
ு்றாே காி் வப்ி் எ்ற வபாு் உ்ளு.இு தபிடய ுடற்ும.ோமபை்கி் தேும
ப்தெு ேு்ுெ ுண்க் உ்ளன.
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9.தேிய ில்ு
இ்ியாி் தேியில்ு (Natinal Animal) ெ்காள் ுி (Bengal Tiger) ஆும.இேடன
ராய் வப்கா் ுி (Royal Bengal Tiger) எனும அடை்ி்றனர .இே் ில்ிய் வபயர
ப்தேரா
டைகிஸ
(Panthera
Tigris).இு
இ்ியா,
பாிஸோ்,ெ்காளதேசம,தந்பாளம,ூைா்,ியா்ேர ஆிய புிகி் ொ்ி்றன.இடெ
ெைதே்ு்
புிடய்
ேிர
இ்ியா
ுுடேிும
காண்புி்றன.இடெ
காுக்,வெ்பே்ைல் புிக் என் ப்தெு ெடகயான ூ்ிடலகி் ொ்ி்றன.
ுி ூடன இன்டே் தசர்ேு.உயரிடல ஊ் உ்ி.இு ஆ்ில்ி் டைகர எ்ு
அடை்க்புிறு.இு ிீஸ எ்ற ல்ி் வசா்ி் இு்ு வபற்ப்ைு.ஆியாி் ஐ்ு வபிய
ிடளயா்ு ில்ுகி் ுிும ஒ்றாக இு்ேு.ுிி்தேதல ப்டைப்டையாக தகாுக்
உ்ளன.இே் தே் உ்ள ே்ச் ெ்ண வே்ேிர தோி் கு்ு்ப்டைக் காண்புி்றன.
தேியில்ு:
ுி அைகான தோ்றம உடையு.இே் ெிடே,ிடர்தோும இய்ு, தபரா்ற் ஆியடெதய
இ்ிய் தேியில்ு எ்ும வபுடேடய இே்ு் வப்ு் ே்ேன.வப்கா் ுி இ்ியாி்
தேியில்காக 1973 ஆம ஆ்ு,ஏ்ர் ோே்ி் அிி்க்ப்ைு.அே்ு ு்ுெடர ி்கதே
தேிய ில்காக இு்ேு. இதேசேய்ி் பை்கால்ிலதய ுி இ்ியாி் ி்னோக குே்ப்ு
ெ்ேு. ி.ு.25 இ் பய்பு்ிய ுி ு்ிடரக் ிடை்ு்ளன.தசாை ே்னரக் ே்கி் ஆ்ி்
கால்ி் ுிடய ே்களு அரு ி்னோக கடை்ிி்ு ெ்ு்ளனர.

ுணம:
ெ்க் ுிக் ில்ுகடள தெ்டையாி உ்ுி்றன.இடெ நு்ேர ே்ும வபிய
ில்ுகளான
ுய்,ோ்,கா்வைுடே
,ஆு,கா்ு்ப்ி
ஆியெ்டற
தெ்டையாுி்றன.இடெ ேர்கி் ஏி ுர்ுகடளும தெ்டையாுி்றன.வபாுொக
இரிதலதய தெ்டையாுி்றன.தெ்டையாிய இடரடய பாுகா்பான இை்ி்ு எு்ு் வச்தற
உ்ுி்றன.இெ்றா் ஒதர சேய்ி் 20 ிதலாிராமெடர உ்ண ுிும. இ்ுிக் ீி்
ந்றாக ீ்ே்ூியடெ.
ுிக் ெை்கோக ேிேரகடள உணொக உ்பு ிடையாு.ஆனா் ேிேரகடள் வகா்ு்ளன.
ுிக் ொழை்கி் அழ்க்பும புிக் ,ேரம வெ்ுே் தபா்ற இை்கி் ேிேரகடள
ுிக் வகா்ி்றன.ெயோன ப் ிு்ே,தெ்டையாை ுியாே ுிக் ே்ுதே ேிேரகடள்
வகா்ு உ்ுி்றன.ேிேரகடள உ்ும ுிக் என் குே்பும அடன்ுதே க்ுிி்ு
ு்ு்வகா்ல்புி்றன.காலிடல ோ்ற்ோ் ுிகி் ுிே ொழை இை்ு காரணோக
ேிேரகி் ீோன ோ்ுே் ு்ேரென் காுகி் அிகி்ு்ளன.
காுகி் ொும ஆ் ுிகி் எடை 205 ுே் 227 ிதலாொகும,வப் ுிகி் எடை
சராசியாக 141 ிதலா ெடரிும இு்ி்றன.இு்ிும ெை இ்ிய் ுிகும,ெ்க்ுிகும
இ்ிய் ுடண் க்ை்ி் வே் புிகி் ொை்ூியடெ,வகாு்ேடெயாக உ்ளன.இ்ு
காண்பும ஆ் ுிகி் எடை சராசியாக 235 ிதலாொக இு்ும.
ஆப்ு:
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ுிகு்ு எ்தபாுதே ேிேரகளா் ஆப்ு. ுிகி் இய்டகயான ொழை்க்
அழ்க்புி்றன.ுிகி் தோு்காக அடெ தெ்டையாை்புி்றன.ுிகி் உைி் இு்ு
பல ேு்ுக் ஆிய நாுகி் வச்ி்றனர.இேனா் அடெகு்ு ஆப்ு ஏ்புிறு.அுேிர
அே் உை் பாக்கு்காகும தெ்டையாை்புி்றன.ுிக் ஊு்ு் ுு்ு ேிேரக்
ெளர்ும கா்நடைகடள் வகா்ி்றன.ஊரே்க் ுிகடள் வகா்ி்றனர.20 ஆம ூ்றா்ி்
வோை்க்ி் உலகளி் ுோர ஒு இல்சம ுிக் இு்ேன. ஆனா் இ்டற்ு ிக்
ுடற்ேளிதலதய ொ்ி்றன.ுோர 20000 ுிக் கா்பக்ி் டெ்க்ப்ு்ளே் ூலம ஓரளு
அழிிு்ு பாுகா்க்புி்றன.
உலகம ுுெும 2005 ஆம ஆ்ி் எு்க்ப்ை கண்வகு்ி்பி ுோர 4580 ெ்க் ுிகதள
காுகி் உ்ளன.இ்ியாி் 3500-3750 ,ெ்கதேசம 300-440 ,தநபாளம 150-440,ூைா் 50140,ீனா 30-35 ெடர உ்ளன.ுிகி் எ்ி்டக ுடற்ுவகா்தை இு்ி்றன.
பாுகா்ு :
இ்ியாி் ுிகடள பாுகா்பே்காக 1972 ஆம ஆ்ி் ுிக் பாுகா்ு் ி்ைம (Tiger
Project) வகா்ுெர்ப்ைு.இு 1973 ஆம ஆ்ுுே் ு்னா் ிரேேர இ்ிரா கா்ி
அெரகளா் வோை்க்ப்ு வசயி் உ்ளு.ுோர 25 ுிக் சரணாலயம நாு ுுெும
உுொ்க்ப்ைு.இுெடர 27 ுிக் கா்பக்க் இ்ி்ை்ி்ீ் 37761 சுர டே் பர்பளி்
ிுெ்ப்ு்ளன.
இ்ி்ை்ி் ிடளொக 1973 ஆம ஆ்ி் 1200 எ்ற எ்ி்டகி் இு்ே ெ்காள் ுிக்
1990 ஆம ஆ்ுகி் 3500 என ூ்ு ேை்காக உயர்ேன.ஆனா் இி் ச்தேகம
எு்ேன,ஏவனி் 2007 ஆம ஆ்ு ுிக் கண்வகு்ு இ்ியாி் நை்ேு.12,ி்ரெி 2008
இ் அி்டக வெிிை்ப்ைு.ுிகி் எ்ி்டக 1411 என் ுி்ிை்ப்ைு.இ்ேளி்ு
ுிகி் எ்ி்டக ுடற்ேே்ு ச்ை ிதராேோக தெ்டையாை்ப்ைதே காரணம என்
வேியெ்ேு.
ிி்ேோன ில்ு:
அிே் ்ளாவன்(Animal Planet) நை்ிய கண்வகு்ி் நாடயிை் ுிகதள உலி் ிக்
ிி்ேோன ில்காக் தேர்வேு்க்ப்ைு.உலி் 73 நாுகிிு்ு ுோர 50000
பாரடெயாளரக் ொ்கி்ேனர.ுி்ு 21 சேீேம, நா் 20 சேீேம,ைா்ஃி்க் 13 சேீேம,ுிடர
10 சேீேம,ி்கம 9 சேீேம ,பாமுக் 8 சேீேம ே்ும யாடன ,ிமப்ி ,உரா்ு்ைா் என
ொ்கி்ேனர .ே்க் ுிடய ேேு ிு்போன ில்காக் தேர்வேு்பே்ு் காரணம ுிகி்
ு்ிய்ுெ்டே உணர்ு்ளனர.ுிக் கா்க்பை தெ்ிய அெிய்டே அி்ு்ளனர.
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10.இ்ிய தேிய ூலகம
அிடெ ெளர்ும ஆலய்க் என ூலக்கடள அடை்ி்றனர. இ்ியாி் தேிய ூலகம
(National Library of India) வகா்க்ோி் உ்ளு.இுதெ இ்ியாி் ிக் வபிய ூலகம.
இு வகா்க்ோ நகி் அிூர எ்ுிை்ி் இய்ி ெுிறு.இ்ூலகம ுோர 30 ஏ்கர
பர்பளி் அடே்ு்ளு. இு இ்ிய அரி் ு்ுலா ே்ும ப்பா்ு்ுடறயா்
பராேி்க்புிறு.
ூலக ெரலாு:
உலகளி் ூலகம எ்பு பல ஆிரம ஆ்ுகு்ு ு்தப வோை்ியு.வேசபதைாியாி்
ொ்்ே ே்க் கிே்டண் ேகுகளா்ினர. அி் ே்க் கடேகடள தகா்ு ஓிய்களாக் ிு்ி
தகாி்கிும, அர்ேடனகிும டெ்ு் பாுகா்ேனர.அுோ் ூலக்ி் வோை்க் காலோக
குே்புிறு.
எி்ியரக் ி.ு.300 ஆம
ூ்றா்ுகி் அவல்சா்ிியாி் 7 ல்சம தப்பர
உுடளகடள தசகி்ு டெ்ிு்ேனர.இுதெ ுே் ூலகோக அிய்புிறு.ி.ு.4 ஆம
ூ்றா்ி் ஜூியஸ ீசர பல ூலக்கடள உுொ்க ுய்ி எு்ு்ளார.
அ்ு்ுடறி் ேுேலர்ி ஏ்ப்ை ி்னதர ூலக்ி் ிக் வபிய ெளர்ி ஏ்ப்ைு.ி.ி.18
ஆம ூ்றா்ி் வபாு ூலக்ி் தேடெ அடனெராும உணர்ப்ைு.1897 ஆம ஆ்ி் ூலக்
ச்கம ஒ்ு உலி் உுொனு.இ்ிலா்ு நா்ி் வபாு ூலக் ச்ைம நடைுடற்ு
ெ்ேு.இே்ூலம இ்ிலா்ு ுுெும வபாுூலகம நடைுடற்ு ெ்ேு.இதேதபா் ிி்ி்
காலி நாுகிும வபாு ூலக்க் ுெ்க்ப்ைன.
வபிய ூலகம:
உலி் ிக் வபிய ூலகம அவேி்காி் உ்ளு.அவேி்காி் உ்ள டல்ரி ஆ் கா்ிரஸ
ூலகதே உலி் வபியு.இு 1800 இ் வோை்க்ப்ைு.இ்ே ூலக்ி் ுோர 6 தகாி
டகவயு்ு் ிரிகும,ல்ச்கண்கான ூ்கும உ்ளன.இுேிர ஒி,ஒி நாைா்கும
உ்ளன.இதேதபா் இ்ிலா்ு நா்ி் ஆ்ஸதபாரு ப்கடல்கைக்ி் தபா்ி எ்ற ூலகம
வசய்புிறு. இுதெ உலி் ிக்வபிய ப்கடல்கைக ூலகம ஆும.
இ்ியா:
வகா்க்ோி் உ்ள தேிய ூலகம 1830 ஆம ஆ்ி் வபாு ூலகோக வசய்பை்
ுெ்ியு.1903 ஆம ஆ்ி் கரச்ிரு எ்பெர இ்ே ூலக்ுை் அிிய் இமிிய்
ூலக்டே இடண்ு ி இமீிய் ூலக்டே உுொ்ினார.இ்ே ூலகதே 1953 ஆம ஆ்ு
ி்ரெி 1 அ்ுுே் இ்ிய தேிய ூலகம எ்ற வபயி் வசய்பை் ுெ்ியு.1990 ஆம
ஆ்ுெடர இ்ு 15 ல்சம ூ்க் இு்ேன. ே்தபாு 22 ல்சம ூ்க் ,ே்ும டகவயு்ு்
ிரிகுை் ூலகம வசய்ப்ு ெுிறு.
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இ்ிய தேிய ூலக்ி் இ்ியாி் அடன்ு வோழ ூ்கும உ்ளன.இுேிர உலக
வோழகி் எுே்ப்ை ூ்கும உ்ளன.ெ்காள வோழ,இ்ி,ேி் ஆிய வோழகடள் தசர்ே
ூ்கதள அிகளி் உ்ளன.இதேதபா் ர்ய,அரி,ிவர்ு வோழகடள் தசர்ே ிற நா்ு வோழ
ூ்கும அிகளி் உ்ளன.இ்ியாி் வெியாும அடன்ு நாிே்கும இ்ு
தசர்க்புி்றன.ேிழ் அிய ுெிகும இ்ு்ளு எ்பு ிகும ுி்ிை்ே்கு.
இ்ிய அரு ஆெண்க்,ஐ்ிய நாுக் சடபி் ஆெண்க் தபா்றடெும இ்ு தசி்ு
டெ்க்ப்ு்ளன.இுேிர அிிய் வோழ்ு்பம சார்ே பல அிய ூ்கும தசி்ு
டெ்க்ப்ு்ளன.
ிற ூலக்க்:
இ்ியாி் ிக் பைடேயான ூலகம வகா்க்ோி் வசய்ப்ு ெுிறு. இு வகா்க்ோ
ப்கடல்கைக்ி் டேய ூலகம 12,ிசமபர 1856 இ் ுெ்க்ப்ைு. இு ஆரமப்ி் வசவன்
இ்ல்ி் வசய்ப்ு ெ்ேு.1912 ஆம ஆ்ி் ேி்க்ிை்ி்ு ோியு.இு 1935 ஆம
ஆ்ுெடர ோணெரகு்ு ூ்க் ெை்ும ூலகோக வசய்ப்ைு. ே்தபாு ஆரா்்ி
ோணெரகு்ு உேுிறு.இ்ு ே்தபாு ுோர 6 ல்ச்ி்ும தே்ப்ை ூ்க் இு்ி்றன.
இ்ிய அரும, ுவனஸதகா அடே்ும இடண்ு உுொ்ிய ூலகம வை்ி
வபாுூலகோும.1951 ஆம ஆ்ி் இ்ூலகம உுொ்க்ப்ைு.இ்ே ூலகதே ஆியாிதலதய
ிகும ுுுு்பாக ூ்கடள ெை்ும ூலகோும எ்ற ிற்டப் வப்ு்ளு.இ்ு
பாரடெய்தறாு்கான ிவர்ி ூலக் ிிும வசய்புிறு.
ேி்நா்ி்
க்ிேரா வபாுூலகம ிரபலோனு.இு 1896
ஆம ஆ்ி்
ஆரமி்க்ப்ைு.இ்ு இ்ியாி் அடன்ு வெிீுகும, ுவனஸதகா வெிீுகும
தசி்ு டெ்க்ப்ு்ளன.
வச்டன ஆுநராக இு்ே க்ியாளர க்ிேரா ிரு 1890 ஆம ஆ்ி் ஒு ூலக்டே
வச்டனி் க்ை ுிு வச்ோர.1890 ஆம ஆ்ு ோர் 22 அ்ு பா்ிய் ிைி் 6 ல்சம
ூபா் வசலி் ூலக்ி்கான க்ிை் பிகடள் வோை்ி டெ்ோர.கடல ுு்க்குை்
இ்க்ிைம 1896 இ் க்ி ுி்க்ப்ைு.க்ிைம க்ி ுி்பே்ு ு்தப க்ிேரா ிரு பி
உயரு வப்ு ல்ை் வச்ு ி்ைார.இு்ிும அெி் தசடெடய் தபா்ும ெடகி்
க்ிேரா எ்ற வபயடரதய ூலக்ு்ு ூ்ினாரக்.
ஆரமப்ி் 40 ஆிரம ூ்கதளாு க்ிேரா ூலகம வோை்க்ப்ைு.ே்தபாு 7 ல்ச்ு 50
ஆிரம ூ்க் உ்ளன.இெ்ி் ேி்ூ்க் ே்ும 1 ல்சம .உலக அளி் ேி் ூ்க் அிகம
உ்ள ூலகம க்ிேரா ூலகமோ்.இுேிர 2 ல்ச்ு்ும தே்ப்ை இே்க், ிவர்ி
ூ்கும உ்ளன.
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ஆ்டல் ூலம ுோர 4 ல்சம ு்ேக்கி் ேடல்ுகி் பார்ும ொ்்ு க்ிேரா
ூலக்ி் உ்ளு.இுேிர 5000 ேி் ூ்க் ஸதக் வச்ய்ப்ு்ளன.இ்ு ி்தைாியா
ேகாராி்காக ேயாி்க்ப்ை ிரோ்ைோன அ்லஸ உ்ளு.1781 இ் வெிி்ை ிிஸேெ
ிர்சார ூ்கும உ்ளன.ுி்பாக 1600 ஆம ஆ்ி் பு்ி ூிடை காிே்ி் அ்ிை்ப்ை
டபி் உ்ி்ை ஏராளோன படைடேயான ூ்கும உ்ளன.இ்ு ிர்ேர ு்ேக் க்கா்ிும
உ்ு.
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11.தேிய அு்கா்ியகம
இ்ியாி் தேிய அு்கா்ியகம (National Museum) ுுி்ிி் உ்ளு.இுதெ
இ்ியாி் ிக் வபிய அு்கா்ியகோக ிள்ுிறு.இ்ு ெரலா்ு்ு ு்ப்ை
கால்டே்(Pre-history) தசர்ே வபாு்க்ுே் ே்கால் கடல் வபாு்க்ெடர கா்ி்ு
டெ்க்ப்ு்ளன.இு இ்ிய அரி் ப்பா்ு அடே்சக்ி்ீ்(ministry Of Culture)
வசய்ப்ு ெுிறு.இு ஜ்பா்ும,வேௌலான ஆசா் சாடலும ச்ி்ும இை்ி்
அடே்ு்ளு.
அு்கா்ியகம:
ிகும அிோன அுமவபாு்கடள தசகி்ு அேடன் பாுகா்ு, ே்கி் கா்ி்காக டெ்ு
ேி்்ி,க்ி,ஆரா்்ி தபா்ற தநா்க்கு்காக பய்பு்ே்புிறு.இு சுோய்ி்
ெளர்ி்ும,ேிே்,உிின்க், இய்டக ஆியடெ கை்ு ெ்ே பாடேகடள அிய
உேுிறு.இ்ு உலி் அடன்ு் புிகிும அு்கா்ியக்க் அடே்க்ப்ு்ளன.
அு்கா்ியக்க் அிிய்,கடல,ப்பாு ே்ும ெரலா்ு ு்ிய்ுெம ொ்்ே
வபாு்கடள தசகி்ு் பாுகா்ு ெுிறு. இ்வபாு்க் ே்கி் பாரடெ்காக
கா்ி்பு்ே்புி்றன.வபிய அு்கா்ியக்க் யாும உலி் வபிய நகர்கி் இய்ி
ெுி்றன. ிியெரக், வபியெரக், ோணெரக், ுி்ி்ை வோழ் ுடறகடள் தசர்ேெரக்
என் பலேர்ப்ை பாரடெயாளரகு்காக ிள்கம அி்ும ெடகி் அடே்க்ப்ு்ளன.
வபுமபாலான அு்கா்ியக்கி் வபாு்கடள வோ்ு் பார்க அுேி்பி்டல.

ெடகக்:
அு்கா்ியக்கி்
பல
ெடகபாுக்
உ்ளன.ு்கடலக்,பய்பாு
கடலக்,டக்பி,வோ்ிய்,ோிைிய்,ஒ்பா்ிய்,ெரலாு,ப்பா்ு
ெரலாு,அிிய்,வோழ்ு்பம,இய்டக ெரலாு, ோெரிய், ில்ிய், நாணயிய் என் பல
ெடகபாுகுை் வபாு்க் அு்கா்ியக்ி் இைம வப்ு்ளன.இு ேிர ஓிய்க், நீன
ஓிய்க்,ொூரி
பயண
ெரலாு,ிரப்சிய்
என
அு்கா்ியக்ி்
இைம
வப்ு்ளன.தேும ுியுிய ிிுகும உுொி்வகா்தை இு்ி்றன.
தேிய அு்கா்ியகம:
இ்ிய தேிய அு்கா்ியகம 1949 ஆம ஆ்ு ஆகஸ் 15 ஆம தேி ுுி்ிி்
ஆரமி்க்ப்ைு.அ்தபாடேய கெரனர வஜனரலாக இு்ே ி.ஆர.ராஜதகாபாலா்சாி அெரகளா்
ஜனாிபி ோிடகி் ிற்ு டெ்க்ப்ைு.ி்னர 1955 ஆம ஆ்ு தே 12 ஆம தேி
அு்கா்ியக்ி்ு ுிய க்ிைம க்ுெே்கான அி்க்டல ு்டேய ிரேேர ஜெஹரலா் தநு
நா்ினார.க்ிைம 1960 ஆம ஆ்ு க்ி ுி்க்ப்ைு.இு 18,ிசமபர 1960 ுே்
அு்கா்ியோக ே்க் பாரடெ்ு ிற்ு டெ்க்ப்ைு.

இ்ே அு்கா்ியக்ி் பல அிய வபாு்க் கா்ி்ு உ்ளன.இ்ியா ே்ும வெிநாுகடள்
தசர்ே ுோர 2 ல்ச்ி்ும தே்ப்ை வபாு்க் இ்ு இைமவப்ு்ளன.இடெ ுோர 5000
ஆ்ுகு்ு
தே்ப்ை
இ்ியாி்
ப்பாு,கடல,ெரலாு,அிிய்
ஆியெ்டற
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ிள்ுி்றன.
இ்ு வோ்ிய் வபாு்க்,படை்கல்க்,அைு்
அிகல்க், டகவயு்ு் ிரிக், ஓிய்க் தபா்றடெடயும உ்ளன.

கடல்வபாு்க்,

ோிைிய்,இன ஒ்பா்ிய், க்ிை்கடல, நாணய்க், ஆபரண்க், வநசு, பே்பு்ிய
ேமிக், பை்கால ில்ுகி் வோ்பிே்க் என் கா்ி்ு டெ்க்பு்ளன.நாம இுெடர
க்ிராே,தக்ைியாே பல வபாு்கடள இ்ு காணலாம.வோ்டேயான க்ிை்க்,சூக்
வபாுளாோர
ொ்்டக
ுடறகடள்
கா்ும
நா்ு்ுற
ொ்ிை்
கா்ிக்,வோழ்ு்பெரலாு,நா்ு்ுற ே்கி் கடல,ெரலாு தபா்றெ்டறும க்ு நேு
ப்பா்ு ெரலாுகடள் வேி்ுவகா்ளலாம.
இ்ே அு்கா்ியக்ி் ே்சாூர,டேூர ஓிய அர்ுகும உ்ளு.ே்சாூர ே்ும டேூர
ஓிய்க் வபுமபாும ூ்ு ிிுகி் உ்ளன.ே்சாூர ஓிய அர்ி் உ்ள ஓிய்க்
1830 ஆம ஆ்டை் தசர்ேடெ. ே்டசடய ஆ்ை இர்ைாம ிொி,நெீே ிு்ணுை்
இு்ும ஓியம,19 ஆம ூ்றா்ி் நைராஜர,ராேர ப்ைாிதஷகம,இர்ைாம சரதபாி ே்னி்
ேரபார ஆிய ஓிய்கும உ்ளன.
இ்ே அு்கா்ியக்டே ஒதர நாி் ு்ி் பார்பு சா்ியி்டல. அு்கா்ியக்டே
ி்க்ிைடே ேிர ினும காடல 10 ேிுே் ோடல 5 ேிெடர ே்க் பாரடெிைலாம.
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12.தேிய ேரம
இ்ியாி் தேிய ேரம (National Tree) ஆலேரம (Banyan Tree) ஆும.இே் ோெரிய்
வபயர ஃடபகஸ வப்கல்ிஸ(Ficus bengalensis) எ்போும.ஆலேரம ிக் ிரோ்ைோக
ெளர் ூியு.பல ஆிரம ஆ்ுக்ெடர உிுை் ொும.இ்ியாி் அடன்ு் புிகிும
இய்டகயாக ெளரிறு.இேயேடல் சாரி் சிுகி் இு கா்ு ேரோக ெளரிறு.சாடல
ஓர்க்,ஆலய்க்,தேடை் தகாி்க் ஆியெ்ி் அுி் ெளர்க்புி்றன.ிராே
ொ்்டகி் டேயோக ஆலேரம ிள்ுிறு.ஊர்ூ்ை்க் யாும ஆலேர்ி் ிைிதலதய
நை்ி்றன.
இமேரம ீ்ை ொ்நாடள்வகா்ை அழயாே ஒ்றாக் குே்புிறு.தேும இ்ிய
ுராண்கிும,பை்கடேகிும ஒ்ிடண்ேோக ிள்ுிறு.இு ேிைக நா்ு் தகாி்கி்
ேல ிு்சோன ேரோக் குே்புிறு.ஆ்தபா் ேடை்ு அுுதபால தெூ்ற தெ்ும என்
வபியெரக் ொ்்ுி்றனர. பறடெக்,ிுக்கு்ும ொ்ெழ்ிறு. ேிேரகு்ு ிை்
அி்ும ு்ிய ேரோக இு ிள்ுிறு.
அவல்சா்ைர ஆலேர்டே் க்ு ிய்ி் ஆ்்ோர.இெி் 7000 படைீரரக் ஆலேர்ி்
ிைி் ே்ி ஓ்ு எு்ேனர.ேி் உ்பை பல வோழகி் ஆலேர்டே் ப்ி பாிய பாை்க் பல
உ்ளன.நா்ு்ுற் கடேக்ுே் ிிோ் கடேக்ெடர ஆலேர்டே் ு்ி உுொனடெ பல
உ்ளன.இு தபாி ேரம என ு்ேேே்ினரா் அடை்க்புிறு.
ஆலேரம:
ஆலேரம அ்ி் ுுமப்டே் தசர்ேு.ிக் வபிய ெிெ்டே் வகா்ைு.இு 20 ுே் 35 ீ்ைர
உயரமெடர ெளர் ூியு.ிகும பு்ே அிேர்டே் வகா்ிு்ும.அிேர்ி் ு்றளு 15
ீ்ைும அே்ு தேும இு்ும.ேர்ி் ிடளகடள ிுுக் ோ்ி ி்ும.ிுுக் ூ்தபா்
கா்ி ேுி்றன,ிடளகடள் ோ்ி ி்ும.ிுுகடள நா்ி் ஒ்ுடே்ு உோரணோக்
ூுி்றனர.ிக் வபிய ேரோனு ூிய ஒிடய் ேு்ும ஒு தகையோக இு்ிறு.
ஆலேரம ந்ு ிை் ேுெோ் இேடன் ிராே்கி் நுி்றனர.ஆலேரம உயர்ு ெளும.இே்
ிுுக் ேடர்ு் ுடை்ு தெரகளாக ோி ிுி்றன.ஆலேர்ி் அிேரம அழ்ு ி்ைாும
இே்
ிுுக்
அேடன்
ோ்ி்
வகா்ும.ிுுக்
ஆலேரம
தபாலதெ
வசய்புி்றன.ஆைோக தெூ்ி,ிுுகடள் பர்ி ெளும ேர்கு் ஆலேரம ிக ு்ிய
இை்டே் ிி்ு்ளு.பல ஆிரம உிரக் ொை இைம ேும ேரோக ஆலேரம ிள்ுிறு.
இ்ே ேரம பல ஏ்கர ில்பர்ு அளி் ிி்ு பைர்ு ெளும.ஒு ேரதே ஒு காுதபால கா்ி
ேும.இே் பை்கடள ேிேரக் உ்பி்டல.இே் ேி்ே இடலகடள ஆு,ோுக் உணொக
உ்ி்றன.இமேர்ி் ிுு க்டை தபா்ு உுியானு.அு ூைார் கமுக்,ெ்ிகி்
ஏுகாலாகும பய்புிறு.ஆலேர் ப்டை நா்ு ேு்ுெம,ி்ே ேு்ுெம ஆியெ்ி்
பய்பு்ே்புிறு.
ஆலேர்ிிு்ு ிடை்ும பா் ஒ்ும ே்டே வகா்ைு.இு இர்பராகும பய்புிறு.இ்ே்
பாடல ூ்ு ெி்ு் பய்பு்ுி்றனர.ப்டை ீிழு தநாடய் ீர்ும.ிுுக் ஈு
தநா்கடள் தபா்க ெ்லு.ஆலேர்ி் ிுுகி் ுிி் உ்ள ு்ி தபா்ற வே்ிய
புிடய் ப் ுல்க் பய்பு்ுி்றனர.ஆலேர்ி் க்டைகடள காிேம ேயாி்க
பய்பு்ுி்றனர.இடல,கி,ப்டை,பா் என ஆலேர்ி் அடன்ு புிுதே ேு்ுெ்ி்ு
பய்புி்றன.
ிக் வபிய ஆலேரம:
ஆலேர்ி் ோயகம இ்ியா.இ்ியாிிு்ு வகா்ுவச்ு அவேி்காிும
ந்ு்ளனர.உலிதலதய ிக் வபிய ஆலேரம வகா்க்ோி் உ்ளு.வகா்க்ோ அுி் உ்ள
வகௌரா எ்ுிை்ி் வஜகீஸ ச்ிரதபாஸ இ்ிய் வபா்ைாி்க் காரைி் உலி் ிக்
வபிய ஆலேரம
உ்ளு.இேடன
ிதர்
தபிய்(The
Great
Banyan)
என
அடை்ி்றனர.இமேரம ிடளக் பைர்ு ஒு ிு ெனம தபா் கா்ி ேுிறு.இமேர்ி் ெயு
250 ஆ்ுக் என ேி்ிை்ப்ு்ளு.19 ஆம ூ்றா்ி் வெிெ்ே ு்ுலா ு்ேக்கி்
இமேரம ப்ிய ுி்ுக் உ்ளன.
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இமேரம 1884 ே்ும 1886 ஆிய இர்ு ஆ்ுகி் ஏ்ப்ை ிக் வபிய ுயலா்
பாி்க்ப்ைு.அ்தபாு ில ு்ியோன ிடளக் ஒி்ேன.அி் காளா் வோ்ு ஏ்ப்ைு.இே்
ு்ிய அிேரம ுுெும இ்ு் தபானு.இு 1925 ஆம ஆ்ி் ீ்க்ப்ைு.இமேர்ி்
அிக்பியான ிுுக் இு்போ் ேரம ோ்ி ி்ிறு.ுே்ுேி் ஆலேரம ுடள்ு ெளர்ே
இமேர்ி் ஒிின் ே்ு ே்தபாு இ்டல.
ேர்ி் தோ்ிய ிுுக்,வபிய வபிய் ூ்களாக ோி ேர்ி் ிடளகடள ோ்ி
ி்ி்றன.ப்ே் தபா்ைுதபா் பல ிுுகளா் ேர்ி் ிடளகும,இடலகும ோ்ி
ி்ி்றன.இமேரம ிகும ஆதரா்ியோகதெ உ்ளு.அ்ுற்பு்ே்ப்ை ேர்ி் ு்றளு
ேடரிிு்ு 15.7 ீ்ைர உயர்ி் 1.7 ீ்ைர இு்ேு.
இமேரம 14500 சுர ீ்ைர பர்பளி் பைர்ு்ளு.அோெு 4 ஏ்கர ில்பர்ி்
உ்ளு.ேர்ி் இடல பைர்ே ேுைம ½ ிதலாீ்ைர ு்றளி்ு உ்ளு.உயரோன ிடள 25
ீ்ைர உயரமெடர உ்ளு.ே்தபாு 3300 ிுுக் ூலம ஆலேரம ிி்ு,பர்ு ஒு காுதபால
கா்ி ேுிறு.
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13.தேிய நி
இ்ியாி் தேிய நி க்டக (Ganga River) ஆும.இு இ்ியாி் ிக ீளோன
நி.இேடன தக்ஜஸ(Ganges) எ்ும அடை்பாரக்.க்டகடய இ்ு்க் ுிே நியாக்
குுி்றனர.க்டகடய ஒு நி எ்ு ே்ும ூி ிை ுியாு.இு இ்ிய நாு ுுெும
ஒ்ிடண்ும அமசோக உ்ளு.இு 2510 ி.ீ ூர்ி்ு பா்்ு ஓி கைி் கல்ிறு.
க்டக நி இேயேடலி் உ்ப்ியாிறு.க்தகா்ிி எ்ும உுும பி்பாடறக் ிடற்ே
பி்புிி்
பாீரி
எ்ற
வபயி்
உ்ப்ியாிறு.
இே்
ி்னர
அலகான்ோ,யுனா,ச்,வகளேி,தகாி,காஹரா ஆிய நிகதளாு இடண்ு வபும நியாக
உுவெு்ிறு.ிறு உ்ேர்ிரதேசம,ீகார ஆிய ோில்க் ெழயாக் வச்ு ஹூ்ி,ப்ோ என
இு ஆுகளாக் ிி்ு ுடறதய தே்ு ெ்காளம ,ெ்கதேசம ெழயாக் வச்ு ிக் வபிய
ெளோன கழுக்டே உுொ்ுிறு.இு ெ்காள ிிுைாி் கடைியாக கல்ிறு.ெ்கதேச்ி்
க்டகயானு ப்ோ எ்ற வபயி் ஓுிறு.

க்டகடய் சார்ு ேிே் உ்பை ப்லாிர்கண்கான உிரக் ொ்ி்றன.உலிதலதய ிகும
ெளோன புி க்டக ில்புடகயாும.இ்ு அிகோக ே்க் ொ்ெதோு ிெசாயம அிகம
வச்ி்றனர.க்டக பா்்ு வச்ும புி ுோர ஒு தகாி ி.ீ சுர் பர்பளடெ
உ்ளை்ியு.க்டகி்ீு இர்ு அடணக் க்ை்ப்ு்ளன.இெ்ி் ஒ்ு ஹி்ுொி்
உ்ளு.ே்வறா்ு பரா்காி் உ்ளு.
க்டக ஆ்ி் கடரதயாரம ிிதக், ஹி்ுொர, அலகாபா், ொரணாி, பா்னா,வகா்க்ோ
ஆிய வபுநகர்க் அடே்ு்ளன.க்டக்கடரி் அடே்ு்ள வபுநகர்கி் ு்ியோன
சேய சை்ுக் நை்ி்றன.க்டகி் பயணம ெ்காள ிிுைாி் வச்ு கல்பே்ு ு்பாக
ப்களாதேி் உ்ள ு்ேரென் சு்ு ில்ி் கழுக் புிி் இு அக்ு ிிெடை்ு
காண்புிறு.
ோு:
க்டக ுிே நி எ்ு ூற்ப்ைாும , இு உலிதலதய அிகம ோு அடை்ே ஒு நியாக
உ்ளு.ேலம,ிளாஸி் ு்டப்ூள்க்,ூ,ோடல,பாி எி்ே ிண்க் என க்டகி்
தசரி்றன.க்டக நி்கடர ஓர்ி் 90 ுுகாுக் உ்ளன.ிண்ி் உறினரக் எிூ்ிய உை்
வெ்ியாிைம
பணம
அிகம
ே்ு,பாி
தெுமதபாதே
நிி்
ே்ிிை்
வசா்ி்றனர.ஏவன்றா் இற்ேெர அ்தபாுோ் தநராக வசார்க்ி்ு் வச்ல ுிும என
நமுி்றனர.இேடன ி.ி.ி –ைா்ுவே்ைிி் காணலாம.
காி நகர்ி் சா்கடை ுுெும க்டகி்ோ் நா்தோும கல்ிறு.இே் அளு 20
ி்ிய் காலனாும.நா் ஒ்ு்ு 400 ிண்க் க்டக்கடரி் எி்க்ப்ு க்டகி்
கடர்க்புி்றன.ஆ்ுதோும தோ்ச்ு்காக 9000 ிை் பு்க் உிதராு க்டகி்
ே்ள்ப்ு வகா்ல்புி்றன.இே் ிடளொக 1927,1963 ே்ும 1970 ஆிய ஆ்ுகி் காி
அே் ு்ு் புிகி் உ்ள ே்க் குடேயான தநா்்ு ஆளாி ஆிர்கண்ி் ோ்ைனர.
இ்வனாு ு்ி ிெரம ு்ியோனு இ்ியாி் ே்ற புிகி் எ்லாம ுை்டேக் ேரணம
ஆிர்ி்ு 94 எ்றா் க்டக பாும காி ெ்ைார்ிதலா 133.94 ஆும.தேும க்டக நி்கடர
நகர்கி் ெி்ும ே்க் ப்ு்ு ூ்ு தபர ீேம ீர வோைரபான தநா்களா் இற்ி்றனர.
ீகாி் ுர்காூர,வபாகாதரா,ிலா்,ைாைா ஸீ் இ்ைஸ்ீஸ ஆிய
வோழ்சாடலகிிு்ும,உர் வோழ்சாடலகிிு்ும அதோியா ,சயடனு,டந்தர் ுேிய
ந்ு் கழுக் ஏராளோக கல்ி்றன.ீகார ேடலநகரோன பா்னாி் ே்ும ிிைம ஒ்ு்ு 34
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ுே் 41 ிண்க் எி்க்ப்ு தோ்ச்ி்ு் வச்ேெரகடள அு்ுெே்காக, அ்ே சாமப்
க்டக்கடரி் கடர்க்புி்றன.
வகா்க்ோி் ே்ும 296 வோழ்சாடலகி் ஒ்ு வோ்ே கழுகும ச்கேம ஆெு அ்ே
க்டகி்ோ்.இெ்டற எ்லாம ிை இ்ும அிர்ி ேும ேகெ்க் உ்ு.க்டக ுிே நி
பாும புிகி்ோ் எ்்ஸ தநாயா் பாி்க்ப்ு இு்பெரகி் எ்ி்டக அிகோும.
அ்ேளி்ு க்டக்கடர ஓரம ிப்சாரம வகாி க்ி் பற்ிறு.
ுிஸ அரி் ிி உேியா் இ்ுிே நகர்கி் ஆ்ு ஒ்ு தே்வகா்ள்ப்ைு.அ்ே
ஆ்ுோ் இ்ே அிர்ியான ேகெடல வெி்ச்ு்ு் வகா்ுெ்ு்ளு.(ி பயியர
27.7.1997).
டைமஸ ஆஃ் இ்ியா ஏு (19.6.2003) தெு பல ஒு்க் தகைான ேகெ்கடள ொிொி
இடற்ு்ளு.
காடலி் ுிே க்டகி் ுு்ு, இரதொ ேு,ோு, ோிச ிு்ு ேைுை்க்.ிரகா் இடை்
தேரேு்காக் குடேயான ிர்சார்ி் நா் ுுெும ஈுப்ை ிர்சார்காரரக் ஒு வபு்
வகா்ைா்ை்டே எிர தநா்ிிு்ேனர.இ்ே் வபுிு்ு தெு எ்ே ஓ்ைிும
நடைவபறி்டல.க்டகி் ுி்ும இை்ி் இு்ே இு தோிக் ே்ும ஒு வபிய
பைி்ோ் அ்ே ிு்ு நை்ேு.ேு,ீர,தகாழ்கி,ுலு,வரா்ி ே்ும இி்ு ெடகக் ிக்
வபாு்ேோக இு்ேன எ்ு ிலாெியாக எுியு டைமஸ ஆஃ் இ்ியா (ிுேடல ேடலய்கம
27-4-2013).க்டகடய ுிே நியாக் குோே் இ்ொு இேடன ோு அடைய் வச்ி்றனர.
ு்ுதநா்:
ுிே நியாக குே்பும க்டக நி ோசடை்ு பல ஆ்ுகளாிி்ை ிடலி்,ே்தபாு க்டக
ீி் ு்ுதநாடய உ்ைா்க்ூிய காரிக் இு்பு வேியெ்ு்ளு.பல ல்சம இ்ியரகி்
ீெநியாக ிள்ும க்டக இ்ு்கி் ுிே நியாகும குே்புிறு.
இ்ே நிி் ூ்ி எு்ோ் ீராே பாெவே்லாம ீர்ுிும எ்ற நமி்டகி் ினும
ஆிர்கண்காதனார இ்ே ுிே நிி் ூ்ி எுி்றனர.அதே சேய்ி் வசார்க்ி்ு
வச்ொரக் எ்ற நமி்டகி் இற்ேெரகி் உைடல க்டக நிி் ி்ுிுெோும ினும
இற்ேெரகி் அஸிடய அ்ு கடர்போும க்டக ீர பல ஆ்ுகளாக அு்கடை்ு,ோுப்ு
ெுிறு.
ே்தபாு க்டக நி்ு வச்பெரக் ுிே ீராைலாம எ்ு ூ்ி எு்ோ் , அெரகடள
உரி்வகா்ு ஒு ிணம ிே்ு வச்ெடே சரெ சாோரணோக காணலாம.
இ்ிடலி் இ்ே அளு்ு ோசடை்ு தபாிு்ும க்டக ீி் , ு்ுதநாடய உ்ைா்ும
காரிதனாவஜ்ஸ (carcinogens) என்பும ு்ுதநாடய உ்ைா்கூிய காரிக் இு்பு
வேியெ்ு்ளு.தேிய ு்ுதநா் பிு டேயம தே்வகா்ை ஆரா்்ிிதலதய இ்ேகெ்
வேியெ்ு்ளு.
ுி்பாக க்டக நிடயவயா்ிய புிகி் ெி்பெரகு்ு நா்ி் ிற்புிகி்
ெி்பெரகடள் கா்ிும ிக எிி் ு்ுதநா் ோ்ும ொ்்ு அிகோக உ்ளோக அ்ே
ஆ்ெி்டகி் வேிி்க்ப்ு்ளு.
க்டக ீி் ிக அிக உதலாக்ே்டேும,ந்ு ரசயானும,ுி்பாக உ்ிர்ிரதேசம,ீகார ே்ும
தே்ுெ்க ோில்கி் உ்ள க்டக
நி்புடக புிகி் இு அிகோக
காண்புெோகும அி் தேும ூற்பு்ளு.
தேிய நி:
க்டக நிடய் பாுகா்க தெ்ும எ்ிற தநா்ி் 4,நெமபர 2008 ஆம ஆ்ி் ு்னா்
ிரேேர ே்தோக் ி் அெரகளா் க்டக இ்ியாி் தேிய நியாக அிி்க்ப்ைு.2009 ஆம
ஆ்ு ி்ரெி 20 அ்ு தேிய க்டக நி ஆடணயம ஒ்ு உுொ்க்ப்ைு.இே்ூலம க்டக
நிடய ூ்டே்பு்ும ி்ைம உுொனு.2014 ஆம ஆ்ு ஆ்ி்ு ெ்ே ிரேேர தோி அரு
க்டகடய ூ்டே்பு்ும பிி் அிக கெனம வசு்ி ெுிறு.
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14.தேிய ீரில்ு
இ்ியாி் தேிய ீரில்ு ைா்ி் (Dolphin)ஆும.ைா்ி் எ்றா் கைி் ொும ைா்ி்
அ்ல .ைா்ி்கி் பல இன்க் இு்ோும அெ்ி் ஒு ில இன்க் ே்ுதே ஆ்ுீி்
அோெு ந்ீி் ொ்ி்றன.அ்ேெடகி் இ்ியாி் க்டக நிி் ைா்ி்க்
ொ்ி்றன.இேடன க்டக ைா்ி்க் (Gangetic Dolphin) எ்ி்றனர.இே் ில்ிய்
வபயர ிளாைாிஸைா தக்ி்ி்கா(Platanista gangetica) எ்போும.க்டக ைா்ிடன
இ்ியாி் தேிய ீரில்காக (National Aquatic Animal) 2009 ஆம ஆ்ு அ்தைாபர 5
அ்ு அிி்க்ப்ைு.இ்ே க்டக ைா்ி் ே்ுதே ு்ேோன ே்ும ந்ீி் ொை்ூிய
ைா்ி் ஆும.
ைா்ி்:
ைா்ி்கடள ேிழ் ஓ்ி் எ்ி்றனர.இு ீி் ொும ஒு பாூ்ி.ுோர 40 இன்க் இி்
உ்ளன.ொ் ுு்ு ுு்ு ிடலி் ே்டையானு.அே் ுி ூரடேயா்,ிிமி்
ுழுடையோக இு்ிறு . ைா்ி்க் 1.2 ீ்ைர ீளமுே் 9.5 ீ்ைரெடர உ்ளன.இெ்ி்
எடை 40 ிதலாுே் 10 ை்ெடர உ்ளன.இடெ ீ்கடள உணொக உ்ி்றன. அடன்ு ைா்ி்
இன்கும ஊ் உ்ிகதள.இடெ உலகம ுுெும ஆைம ுடறொன
கை்புிகி்
ொ்ி்றன . இே் சராசி ெயு 20 ஆ்ுக்.
ைா்ி்க் அிு ொ்்ேடெ.இடெ ேிேரகுை் ந்ு பைுி்றன.இே்ு ூடள வபியோக
உ்ளு.அதே சேய்ி் ி்கலான அடே்ு வகா்ைு. பாூ்ிகு்ு ுிக் இு்புதபா்
ைா்ி்கு்ு உைி் ுி ிடையாு. ிற்பே்ு ு்ு அ்லு ிற்ே ி்ு அலடக் ு்ி ஒு
ில ுிக் ே்ுதே இு்ும.ீி் எிோக ீ்ி் வச்ும ெடகி் இே் உை் ீ் ெிி்
உ்ளு.ில ைா்ி் இன்கு்ு 250 ப்க்ெடர ுடள்ும.ைா்ஃி்க் ே்க் ேடல்ுதே்
ஒு உி்ும ுடளூலம ூ்ு ிுி்றன.இே் ூ்ு்ுைாயானு ூடளி் ி்ுறம உ்ளு.
ைா்ி்க் பு்ேிதொு ொும ில்ு என ஆரா்்ியாளரக் ூுி்றனர.ேிேிைம பைும
நா்,யாடன தபா்ற ில்ுகடள் தபாலதெ ைா்ி்கும ேிேிைம வநு்கோக
பைுி்றன.கை் ைா்ி்கடள பி்ியி்ு ேிேரக் பய்பு்ுி்றனர.அவேி்காி்
ைா்ி்கடள உளு பார்ும பி்ும பய்பு்ுி்றனர.
ைா்ி்க் தசானார(Sonar Sensesense) என்பும ஒியடலகடள ிரி்ு்வகா்ும
ே்டேடய் வகா்ு்ளன.ுி்பாக ீி்ொும பாூ்ிகி் ைா்ி்கு்ு ே்ுதே இ்ே
ிற்பான ப்ு உ்ு.ஒியடலகடள உணரெே் ூலோகதெ இடெ இடரடய் தேுி்றன.
ைா்ி்களா் 2 ல்சம வஹர்ஸ அளு்கான அ்்ராதசாி் ஒியடலகடள ஏ்பு்ே
ுிும.இே்ு காரணம இடெகு்ு பாரடெ் ுடறபாு உ்ளு.ஆகதெ இ்ுடறபா்டை ஒிக்
ூலோகதெ ைா்ி்க் ேிர்ி்றன.ேிேரகி் காு 18,000 வஹர்ஸ அளு்தக தக்ும
ச்ிடய் வப்ு்ளன.ஆனா் ைா்ிி் தக்ும ச்ி ேிேரகடளிை 10 ேை்ு அ்லு அே்ு
தே்ப்ை அளி் உ்ளு.
ஒ்வொு ைா்ிும ேி்ுெோன சி்டக ஒிடய எு்ுி்றன . ேிேரகி் டகதரடகயானு
ஒ்வொு ேிேு்ும தெுதெறாக இு்ும . அுதபாலதெ ைா்ஃி்க் சி்டக ஒிும
தெுபாுை் ேி்ே்டே வகா்ைோக உ்ளு.

க்டக ைா்ஃி்க்:
க்டக ைா்ிடன ுு்ு ைா்ி்க் எனும அடை்ி்றனர.ஏவன்றா் இே்ு பாரடெ்ிற்
ிக் ுடறு.ில ைா்ி்கு்ு க்கதள வேியாு.இே் தே்,ீ் ோடைகி் ப்க் உ்ு.அடெ
வெிதய வேிும. உை் ேி்ும,வெிிய சாமப் ே்ும பு்ு ிற தோ் ிற்ி்
காண்புி்றன.இே் வந்ி உயர்ு ுடை்ு இு்ும.இி் ிக் ிிய க்க் உ்ளன.வப்
ைா்ி் ஆ் ைா்ஃிடனிை் வபியு.
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இடெ ுொி்ுமதபாு ஒுிே ஓடச வெி்புிறு.இே் ஒிடய்வகா்ு உ்ூர ே்க்
இேடன ூு(Susu) என அடை்ி்றனர.க்டக நிி் ொும ைா்ி்க் கைி் ொும
ைா்ி்கடளிை உுெம,அளு,ுணம தபா்ற ப்ுகி் ுுெும ோுப்ு உ்ளன.
இ்ியாி் ி்ு,க்டக,ிரேு்ிரா ஆிய நிகி் ைா்ி்க் ொ்ி்றன.இ்ியா ேிர க்டக
நி ைா்ி்க் தநபாளம,ூைா்,ப்களாதே் ஆிய நாுகி் நிகி் ொ்ி்றன.க்டகி்
ொும ைா்ி்க் ூு எ்ும,ி்ு நிி் ொும ைா்ி்க் ுலா் எ்ும
அடை்க்புி்றன.
க்டக ைா்ி்க் ீ்ை ூ்தகாு வபிய ேடலடய்வகா்ு்ளன.இு 8 அி ீளமெடர
இு்ும.இடெ ுோர 100 ிதலா எடைடய் வகா்ிு்ும.இெ்ி் தே் ே்ும ீ் ோடைி் 28
ூிய ப்க் உ்ு.இடெ பாூ்ி இனம எ்போ் ேிேடன்தபா் ுடரீர் ூலதே
ுொி்ி்றன.ுொி்பே்காக 30-50 வநாிகு்ு ஒு ுடற ீி் தே் ே்ை்ி்ு ெ்ு
வச்ும.
ைா்ிி் கர்பகாலம 9 ோே்க்.ுியோக ிற்ும ு்ியானு ுோர 65 வச.ீ ீளமெடர
இு்ும.ு்ியாக இு்ுமதபாு ோ்்பாடல் ுி்ும.ச்ு ெளர்ே ிறு ிு ீ்க்,இறா்
தபா்றெ்டற உ்ும.இ்ேெடக ைா்ஃி்க் ுோர 35 ஆ்ுக்ெடர உிர ொும.
ஆப்ு:
க்டக ைா்ி்க் ிக தெகோக அழ்ு ெுி்றன.க்டகி் 600, ிரேு்ிரா நிி் 400
எ்ிற எ்ி்டகி் ே்ுதே உ்ளன.இடெகு்ு பாரடெ்ுடறபாு உ்ளோ் எே் ீதோ
தோி இற்ி்றன.ேிேரக் பய்பு்ும பைுக்,ீ் ெடலகி் வேியாே் ோ்ி் வகா்ு
உிர இை்ி்றன.அுேிர ீரோு அடைே்,பாலம க்ுே்,அடண க்ுே்,ேு்ு வெி
அடே்ே் தபா்ற காரண்களாும ைா்ி்க் இற்ி்றன.
க்டக ைா்ி் தெகோக அழ்ு ெும(Endangered) இனோக உ்ளு.இேடன ிிு 1 எ்ற
ப்ியி் பாுகா்ு ச்ை்ி் ுி்ிை்ப்ு்ளு.இ்ிய ென உிின பாுகா்ு் ச்ைம 1972
(Wildlife PProtection Act) இ்பி இே் ோிச்டே உ்ணதொ, தெ்டையாைதொ ேடை
ிி்க்ப்ு்ளு.ுி்பாக ைா்ி்கி் ீ் எ்டண்காக இடெ தெ்டையாை்புி்றன.
இேடன் வகா்பெரக்ீு குடேயான ே்ைடன ெை்க்புிறு. தெ்டையாுபெரகு்ு
ஒ்ுுே் ஆு ஆ்ுக்ெடர ே்ைடன ெை்க்புிறு.இு்ிும ிு்ு்ேனோக தெ்டை
நை்ிறு.
க்டக ைா்ி்க் தெகோக அழ்ு ெுெடே் ேு்க தெ்ும என ீகார ுே்ெர ிீ்ுோர
ே்ிய அரு்ு தகாி்டக டெ்ோர.இே் ு்ிய்ுெ்டே உணர்ே ே்ிய அரு ைா்ி்கடள
பாுகா்க அேடன தேிய ீரில்காக 2009 ஆம ஆ்ி் அிி்ேு. ே்கிைம ிழ்ுணரு
ஏ்பு்ி,ீி இு்ும ைா்ஃி்கடள் பாுகா்ும ுய்ிி் அரு ஈுப்ு ெுிறு.
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15.தேிய ிுு
இ்ியாி் ுிே்கு்ு தேிய ிுுக் (National Award) ெை்க்புிறு.தேிய
ிுுகி் ுே்டேயானு பாரே ர்னா (Bharat Ratna) .இே்கு்ு இர்ைாெு உயிய
ிுோக ெை்க்புெு ப்ே ிூச்(Padma Vibhushan)ிுோும.இ்ியாி் ிக் ிற்ே
தேிய
தசடெ
ஆ்ியெரகடள
பாரா்ி
பாரே
ர்னா
ிுு
ெை்க்புிறு.கடல,அிிய்,இல்ியம ே்ும வபாு்தசடெ ஆிய ுடறகி் ிற்ே தசடெ
ுி்ேெரகு்ு இ்ிுு ெை்க்புிறு.இுேிர ிற ுடறடய் தசர்ேெரகு்ும ிுுக்
ெை்ும ெடகி் 2011 ஆம ஆ்ு நெமபர ோே்ி் ில ிிுடறக் ோ்ற்ப்ைு.
பாரே ர்னா எ்பே்ு இ்ியாி் ர்ினம என் வபாு்.ஒுெடர ுக்ெே்ு இடேிை ிற்ே
ொர்டே தேடெி்டல எ்தற வசா்லலாம.இ்ிுு வப்றெரகு்ு ிற்ு ப்ை்வபயர எுும
வகாு்க்புெி்டல.ிுு வப்றெர ே்கி் வபயு்ு ு்தபா அ்லு ி்தபா பாரே ர்னா
எ்ிற அடைவோழடய தபா்ு்வகா்ள்ூைாு என ிி 18(1) ூுிறு.அ்பி தபா்ு்வகா்ள
ிுமினா் ,ஆடச்ப்ைா் பாரே ர்னா ிுடே் வப்றெர எ்ற வசா்வறாைடர் பய்பு்ி்
வகா்ளலாம.
தேிய அளி் ிற்ே தசடெ ுி்ேெரகு்ு தேிய ிுு ெை்ுெு என 1954 ஆம ஆ்ி்
ுிு வச்ய்ப்ைு.இே்காக பாரே ர்னா எ்பு 1954 ஆம ஆ்ி் ிுெ்ப்ைு. இ்ிுு
எ்பி இு்க தெ்ும எ்பே்கான ஒு ெடரயடற உுொ்க்ப்ைு.ஒு
ெ்ைெிெோன
ே்க்பே்க்ி் ூிய ி்னும ,பாரே ர்னா எனும எுே்பை தெ்ும.ே்க்பே்கம 35 ி.ீ
ெ்ைம வகா்ிு்க தெ்ும.பாரே ர்னா எ்பு இ்ி வோழி் எுே்பை தெ்ும என்
ூற்ப்ைு.எு்ி்ு் ீதை ேலர ெடளய அல்காரும இு்க தெ்ும.
பே்க்ி் ி்ுறம அரு ு்ிடரும,தேிய ொசகும (Motto) இைம வபற தெ்ும.இே்
பே்கம வெ்டள ி்பி் இடண்ு கு்ி் அி்ுவகா்ள தெ்ும.இுதபா்ு ஒு ிிடய
உுொ்ினர.ஆனா் அே்பி பே்கம ேயாி்க்பைி்டல.ஆனா்
1955 ஆம ஆ்ி்
ெிெடே்ு ோ்ற்ப்ைு.
பாரே ர்னா ிுோனு ஒு ே்க்பே்கம.அரச ேர இடலி் ூியி் உுெும,பாரே ர்னா எ்ற
வசா் தேெநாகி எு்ுகி் வபாி்க்ப்ிு்ிறு.பாரே ர்னா ிுிடன
ுே்ுேி்
1954 ஆம ஆ்ி் வப்றெரக் ுடனெர சரெப்ி இராோிு்ண், ச்கரெர்ி
இராஜதகாபாலலா்சாி, சர ி,ி.இராே் ஆிதயார ஆெர.

பாரே ர்னா ிுு ேகா்ோ கா்ி்ு ெை்க்பைி்டல.ஏவன்றா் 1954 ஆம ஆ்ி் இு்ே
ச்ை்பி ேரணம அடை்ேெரகு்ு பாரே ர்னா ிுு ெை்க் ூைாு.ஆனா் 1955 ஆம
ஆ்ி் ச்ை ிு்ேம வகா்ுெர்ப்ைு.அே்பி ேரணம அடை்ேெரகு்ும ிுு
ெை்கலாம எ்போும.அே்ி்
10 நபரகு்ு அெரக் இற்ேே்ு் ி் இ்ிுு
ெை்க்ப்ு்ளு.
இ்ிுிடன இ்ியரகு்ு ே்ுமோ் ெை்க தெ்ும எ்ிற ிிுடற எுும
இ்டல.ஆகதெ வெிநா்ி் ிற்ேெரகு்ும இ்ிுு
ெை்க்ப்ு்ளு.வெிநா்ி்
ிற்ு இ்ியாி் ுிுிடே வப்ு ே்கு்ு ிற்ே தசடெ ுி்ே அ்டன வேவரசாு்ு 1980
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ஆம ஆ்ி் பாரே ர்னா ிுு ெை்க்ப்ைு.இடே் ேிர இ்ியர அ்லாே இுெு்ு இ்பிு
ெை்க்ப்ு்ளு.கா் அ்ு் கபார காு்ு
1987 ஆம ஆ்ிும,வே்னா்ிி்க
ிுேடல்காக் தபாராி 25 ஆ்ுக் ிடற்ே்ைடன அுபி்ே வந்ச் ே்தைலாு்ு 1990
ஆம ஆ்ிும ிுு ெை்க்ப்ைு.
தநோி ுபா் ச்ிர தபாி் ேடறி்ு் ி்ு 1992 ஆம ஆ்ி் அெு்ு பாரே ர்னா
ெை்க்ப்ைு.ஆனா் ில ச்ை் ி்க் காரணோக இ்ிுு ிுமப வபற்ப்ைு.இ்ிுு 2014
ஆம ஆ்ுெடர 43 தபு்ு ெை்க்ப்ு்ளு.2014 ஆம ஆ்ி் ி்ஞாி ி.எ்.ஆர.ரா்
ே்ும ிி்வக் ிடளயா்ு ீரர ச்ி் வை்ு்கர ஆிதயாு்ு ெை்க்ப்ு்ளு.

ப்ே ிூச்:

ப்ே ிூச் எ்பு ஒு ே்க்பே்கும.இ்ுை் ஒு பாரா்ு சா்ிேும ெை்க்புிறு.இு
ுே்ுேி்
1954
ஆம ஆ்ு ஜனெி 2
அ்ு இ்ிய ுியரு் ேடலெரா்
ஏ்பு்ே்ப்ைு.எ்ே ுடறயாக இு்ோும அி் ிற்பாக ிள்ும ஒுெு்ு இ்ிுு
ஆ்ுதோும ெை்க்ப்ு ெுிறு. 2014 ஆம ஆ்ுெடர 294 தபு்ு இ்ிுு
ெை்க்ப்ு்ளு.
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16.தேிய பாரமபிய ில்ு
இ்ியாி் தேிய பாரமபிய ில்ு (National Heritage Animal) எ்பு ஆிய யாடன
(Asian Elephant)ஆும.இே் எ்ி்டக ுடற்ு ெுெடே் ேு்கதெ இேடன தேிய
பாரமபிய ில்காக அிி்ு்ளனர.யாடனடய தேிய பாரமபிய ில்காக ே்ிய ென் ுடற
அடே்சகம 2010 ஆம ஆ்ு அ்தைாபர 22 அ்ு அிி்ேு.இ்ிய கலா்சார ெரலா்டற்
வபாு்ேெடர யாடனடய் ேியாக ிி்ு் பார்க ுியாே அளி்ு இர்ைற் கல்ு்ளு.
இ்ியாி் பாரமபிய்தோு ஒ்ிி்ை யாடன சீப காலோக அழ்ு ெுிறு.நாு ுுெும
29000 யாடனக் ே்ுதே உ்ளன.இேடன் பாுகா்க தெ்ும எ்ிற தகாி்டக ென் ு்ு்ூை்
ஆரெலரகிைம ெுொக உ்ளு.ுிகடள் பாுகா்பு தபா் யாடனகடளும ச்ை ீியாக
பாுகா்க தெ்ும என யாடன ி்ை்ுு ுிு வச்ேு.இ்ுு ே்கி் பி்ுடரடய
ெனில்ு ொிய்ிைம ஆகஸ்,2010 இ் சேர்ி்ேு.ெனில்ு ொியம இேடன
ஏ்ு்வகா்ு தேிய யாடன பாுகா்ு ஆடணயம அடே்ேு.இேனா் தேிய பாரமபிய ில்காக
யாடன அிி்க்ப்ைு. இ்ியாி் 25000 யாடனக் கா்ிும,3500 யாடனக் ிுக் கா்ி
சாடல,தகாி்க்,ுி்பாக தகரள் தகாி்க் ே்ும நா்ி் ெைிை்ு் புிகிும
காண்புி்றன.
யாடன:
ேிேரக் ிய்ு பார்க்பும ஒு ில்ு யாடன.யாடனக் உுெ்ி் ிக் வபியோக
இு்ோும ேிேரகிைம இய்பாக பைும ுணம வகா்ைு.யாடனதய ில்ி் ொும
ில்ுகி் ிக் வபியு.இு ோெர உ்ி.இு ுோர 70 ஆ்ுக் ெடர உிர ொும.யாடன
ிக ெிடேயானு.ேிேரகடள் ேிர யாடனடய யாடனடய எ்ே ில்ும தெ்டையாுெு
ிடையாு.
யாடனகி் ூ்ு ி்ின்க் உ்ளன.ஆ்ிி்க் ுேரவெி யாடனக்,ஆ்ிி்க் கா்ு
யாடனக் ே்ும ஆிய யாடனக் இெ்ி்ு இடைதய பல தெுபாுக் உ்ளன.ஆ்ிி்க
யாடனக் ஆிய யாடனகடள ிை உுெ்ி் வபியடெ. ஆ்ிி்க யாடனி் காு ிக்
வபியு.ஆ்,வப் ஆிய இர்ும ே்ே்கடள வகா்ிு்ி்றன. ுுு்ுறம ேடல்ு அு்ு
ச்ு உ்தநா்ி ெடள்ும,ுடை்ே வந்ி தேுக் இ்லாே் சேனாகும இு்ும.இெ்ி்
ுி்டக ுிி் இர்ு ீ்ிக் இு்ும.ு்ன்கா்கி் நா்ு அ்லு ஐ்ு நக்க்
இு்ும.ி்ன்கா்கி் ூ்ு நக்க் இு்ும.
யாடனக் 16 ேி தநரம உணு தேுி்றன.இே்ு் காரணம இெ்ி் வசிோன்ிற் ிகும
ுடறு.எனதெ உ்ும உணி் 40 சேீேம ே்ுதே வசி்க்புிறு.எனதெ அிக உணடெ
உ்வகா்ள தெ்ும.ந்ு ெளர்ே யாடன ினும 140-270 ிதலாெடர உணு உ்வகா்ி்றன.
யாடனகி் ஆ் யாடனயானு உயரோக இு்ும.இு 3 ீ்ைர உயரும,6000 ிதலா எடைும
வகா்ிு்ும.யாடனி்
தோ்
ிகும
ேி்பானடெ.இு்ிும
தோ்
வே்வேன
இு்ும.யாடன்ு நா்ு கா்க் ூ்தபால இு்ும.வபு்ே உைடல் வகா்ிு்ோும
வநு்ு்ோன ேடலீு இேனா் எிோக ஏற ுிும.
யாடன்ு ுி்டக இு்ும.ே்ற ில்ுகு்ு இ்லாே ஒு ிற்பமசம ுி்டகதய.ுி்டக
எ்பு ீ்ை ூ்ுோ்.ுி்டகி்
ூலோக யாடன ூ்ு ிும.ுி்டகி் ுிி்
ூ்ு்ுடளக் உ்ளன.அு ேிர ிர் தபா்ற ீ்ிும இு்ி்றன.இு ிகும
உணரு்ளு.ிர் ீ்ியா் ிிய ு்ூிகடள் ூை இேனா் எு்க ுிும.ுி்டகயா் வபிய
வபிய ேர்கடள்ூை் ூ்க ுிும.ுி்டகயானு நாலாுறும எிி் ெடளய் ூியு.இி்
ுோர 40000 ேடசக் உ்ளன.ீர புுெு,உணடெ எு்பு,படக ில்ுகடள ோ்ுே் ஆிய
அடன்ி்ும ுி்டகடயதய யாடன பய்பு்ுிறு.

ஆிய யாடன:
ஆிய யாடனடய இ்ிய யாடன எ்பர.இே் ில்ிய் வபயர எிஃொஸ தே்ிேஸ
எ்போும.இடெ இ்ியா,இல்டக,இ்ிய ீன் ீபக்பம தபா்ற இை்கி் அிகம ொ்ி்றன.
இ்தோதனியாி் ில புிகி் ே்ுதே காண்புி்றன.ஆிய யாடனகி் காுக்
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ஆ்ிி்க யாடனடயிை் ிியடெ.ெளர்ே யாடன காுகி் ஓரம வெி்ுறோக ேி்ு
இு்ும.இடெ 7 ுே் 12 அி உயரம ெடர ெளரி்றன.ுோர 3000 ுே் 5000 ிதலாெடர எடை
வகா்ைடெயாக உ்ளன.

யாடனகு்ு் ே்ேம இு்ும.இு கடைொ்் ப்கி் ீ்ியாும.ஆிய் வப் யாடனகு்ு்
ே்ேம ிடையாு.ஆ் யாடனகு்ு ே்ுதே ே்ே்க் உ்ு.ஆிய யாடனகி் ுுு ச்ு
உயர்ு தேைாக இு்ும.ுி்டகயானு தேுேும ,ூ்ும ீ்ு உயரொனு.ுி்டகி் ீளம
1.5 ுே் 2 ீ்ைரெடர இு்ும.ுி்டகி் ஏற்ோை 60,000 ேடசக் உ்ளன.யாடன்ு அே்
ுி்டகதய ிக ு்ியோனு.

ஆிய யாடனி் ுி்டகி் ுிி் ஒதரவயாு ிர் ீ்ி ே்ும இு்ும.ு்ன்கா்கி் 5
நக்கும ,ி்ன்கா்கி் 4 நக்கும இு்ி்றன.யாடனி் ுி்டகயானு ப்தெு
வபாு்கடள் ப்ி எு்கும,ப்தெு ிேோன தெடலகடள வச்யும பய்புிறு.
ுமி்டகி் ஏற்ோை 4 ி்ைர ே்ீர எு்க ுிும.
ேடரி் ொும ில்ுகி் யாடனி் ூடளதய ிக் வபியு.ிடனொ்றும
,ு்ிசாிகளாகும யாடனக் இு்ி்றன.அ்ு கா்ினா் 10-20 ஆ்ுக் ஆனாும
ேற்பி்டல.யாடனக்
60
க்ைடளகடள்
ுி்ுவகா்ும.
யாடனக்
ேே்ு்
தபி்வகா்ி்றன.ுனக் ூலோகும,உர்க் ிிுே் ே்ும பலிே ஓடசக் ூலம வச்ிகடள
பிோி் வகா்ி்றன.யாடனக் ிக் ிற்ே தக்ும ிறடனும, தோ்ப்ிறடனும
வப்ு்ளன.ே்ீர இு்ும இை்டே 5 ி.ீ வோடலிிு்தே ொசடன ூலம வேி்ு
வகா்ி்றன. யாடன ஒு நாடள்ு 350 ி்ைர ே்ீர ுி்ும.24 ேி தநரம வோைர்ு ே்ீர
ுி்கி்டல எ்றா் உிடர ி்ுிும.
யாடனயா் ு்ி் ுி்க ுியாு.தநாு்ற யாடன்ு ே்ீடரும , உணடெும எு்ு ெ்ு
ஊ்ும.தநாு்ற
யாடனடய
ேைி்
வகாு்ு
ஆுே்பு்ும.யாடன
ே்ுணரு
வகா்ைடெ.யாடனக் க்ணாி ு் ி்றால ே்டன அடையாளம க்ு வகா்ி்றன.
ஆிய் க்ை்ி் 60 சேீே யாடனக் இ்ியாிதலதய ொ்ி்றன. இ்ியாி் 18
ோில்கி் யாடனக் உ்ளன.யாடனகி் ொழை்க் அழ்க்புெோ் அே் எ்ி்டக
ுடற்ுவகா்தை ெுிறு. யாடனக் இ்லாே இ்ியாடெ ஒு தபாும ஏ்ு்வகா்ள
ுியாு.ஆகதெ நேு தேிய பாரமபிய ில்கான யாடனடய பாுகா்க தெ்ியு ிகும
அெியம.
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17.இ்ிய ூபாி் ுிீு
உலி் உ்ள ப்தெு நாுகி் பண்டே் ுி்ும ெடகி் ப்தெு ுிீுக்
உ்ளன.அவேி்காி் பண்ி்ு ைாலர,இ்ிலா்ு நா்ி் பணம பு்ு,ஜ்பாு்ு
வய்,ஐதரா்ிய நாுகி் ூதரா என் ுிீுக் உ்ளன.அுதபா் இ்ிய ூபா்்ும ுிீு
(Indian Rupee Sign ) உ்ளு. இே்``ூலம அவேி்கா,ிி்ை்,ஜ்பா் தபா்ற நாுகி்
நாணய்கி் ெிடசி் ூபாி் ுிீு சரெதேச அளி் அ்ீகாரம வப்ு்ளு.
இ்ிய ூபா்:
இ்ியாி் நாம பய்பு்ும பண்ிடன ூபா் எ்ு அடை்ிதறாம. இ்ிய ிசர் ெ்ிதய
ூபாடய வெிிுிறு.இ்ியாி் வபுமபாும ுீ, ூபா்,ூபி தபா்ற ொர்டேகி்
அடை்ி்றனர.அதே சேய்ி் தே்ு ெ்காளம,அசாம,ஒிசா தபா்ற ோில்கி் ொும ே்க்
பண்டே ைா்கா எ்ற வபயி் அடை்ி்றனர.உலகளி் Rs. அ்லு gINRINR எ்தற இ்ிய
ூபா் ுி்ிை்ப்ு ெ்ேு. INR எ்பு இ்ிய ூபாி் ஐ எஸ ஓ 4217 ுிீு.
ுிீு:
இ்ிய ூபா்்கான ுிீு ஒ்டற தேரு வச்ெே்காக 2009 ஆம ஆ்ு ோர் 5 அ்ு ே்ிய
அரு ஒு தபா்ிடய அிி்ேு.இ்தபா்ிி் 3331 நபரக் கல்ு வகா்ு ூபா்்கான
ுிீுகடள ேயாி்ு அு்ினர.இி் 5 ுிீுக் தேரு வச்ய்ப்ைன.இ்ே 5 ுிீுகி்
ிற்ே ுிீு ஒ்டற 2010 ஆம ஆ்ு ஜூடல 15 அ்ு தேரு வச்ேனர.

இ்ிய ூபாி் ுிய ுிீு தேெநாகி (இ்ி) எு்ோன ( ` -`RA) ````ே்ும தராே் எு்ோன
RR(ஆர)
ஆியெ்ி் கலடெயாக உுொ்க்ப்ு்ளு. இ்ியாி் “ர” ெர்க்ி்
ுிீ்டைும,ஆ்ில எு்ு “RR” ஐும ிரிபி்ுோு உ்ளு.ே்ற நாுகி் ுிீ்ி்
உ்ளு தபால ஒு பு்டக தகாு(Sleeping Line) தசர்க்ப்ு்ளு.ஆ்ில்ி் R எ்ற
எு்ி் பாிி் அே்ீு இர்ு தகாுக் தபா்ைு தபா்ு இு்ிறு.இ்ே ுிய ுிீ்டை
ெிெடே்ேெர ுமடப ஐ.ஐ.ி ுுகடல் ப்ைோி ோணெர ி.உேயுோர (D.Udayakumar)
ஆொர.
ூொிர்ி்ும தே்ப்ை ெிெ்கி் ுிீுக் தபா்ிி் கல்ு வகா்ைன.இி் உேயுோர
ெிெடே்ே ுிீு தேர்வேு்க்ப்ைு.இே்காக இெு்ு 2.5 இல்சம பிு் வோடக
ெை்க்ப்ைு.இ்ே் ுிய ுிீு்ு ே்ிய அடே்சரடெ 15,ஜூடல 2010 இ் ஒ்ுே்
அி்ேு.ேகெ் ே்ும ஒிபர்ு்ுடற அடே்சர அமிகா தசாி அடே்சரடெி் ுிடெ
வெிி்ைார.
இ்ே் ுிய ுிீு இ்ிய ூபாடய இ்ியாிும,வெிநாுகிும ப்தெு வோழகி் ஒதர
ோிியாக
வேிய்பு்ுெே்காக
ெழெடக
வச்ய்ப்ு்ளு.
பாிஸோ்,
தநபாளம,இல்டக,இ்தோதனியா தபா்ற பல நாுக் ூபா் அ்லு ூபயா எ்ற வபயி் ே்க்
நாணய்கடள அடை்ி்றனர.இ்தபாு வெிெ்ு்ள இ்ிய ூபாி் ுிீு இ்ிய ூபாி்
ேி்ுெ்டே ிடலநா்ுெோக உ்ளு.
உேயுோர:
இ்ிய ூபாி் ுிீ்டை ெிெடே்ேெர ேி்நா்டை் தசர்ேெர.இெர 10,அ்தைாபர 1978
ஆம ஆ்ி் ிற்ோர.இெர ிிெ்ியம வோுிி் ு்னா் ச்ை ே்ற உு்ினர
ேரேி்க்ி் ேக் ஆொர.உேயுோி் ோயார வபயர வஜயல்ுி.இெி் வப்தறாரக் வச்டன
ே்டையாரதப்டைி் ெி்ு ெுி்றனர.
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உேயுோர வச்டன ெளசரொ்க்ி் உ்ள லாதச்ியர உடறிை ஜூியர ப்ிி் ிளஸ ூ
ெடர பி்ோர.ி்னர வச்டன அ்ணா ப்கடல்கைக்ி் ி.ஆர் ப்ைம வப்றார. ி.ஆர்
பி்ி் ோில்ிதலதய ுே் ோணெராக தேரு வப்றார.அே் ிறு ுமடப ஐ.ஐ.ி ி் வோழ்
ிடசி் ிிி் ுுகடல்ப்ைம ப்ைம வப்றார.அ்ு ி.எ்ி ப்ைும வப்றார.

இ்ிய ூபாி் அடையாள் ுிீு தேரு வச்ய்ப்ைு க்ு உேயுோர
ூுடகி்”எ்ுடைய ேி்்ிடய வெி்பு்ே ொர்டேகதள இ்டல. உ்டேி் வே்ிிர்ு
தபா் இு்ிதற்.“ எ்றார.ூபா்்கான அடையாள் ுிீ்டை இ்ிய எு்ி் ெிெடே்ு
இு்ோர.தபா்ிி்
வெ்ிவபற
இுதெ
காரணோக
இு்கலாம
எனும
அெர
ப்ிிடகயாளரகிைம வேிி்ோர.
உேயுோர ே்தபாு குகா்ி ஐ.ஐ.ி ி் ெிெடே்ு் ுடறி் உேி் தபராிியராக
ியி்க்ப்ு்ளார. சரெதேச அளி் இ்ிய ூபா் எ்றாதல ிடனி்ும ெர்ூிய ுிீ்டை
உுொ்ிு்ளார.
பய்பாு:
ூபா்்கான ுிீு ஜூடல ோேம 2010 ஆம ஆ்ி் நடைுடற்ு ஏ்ு்வகா்ள்ப்ைு.இ்ே்
ுிய ுிீு 6 ோே்ி்ு் இ்ியாிும,24 ோே்கு்ு் சரெதேச அளிும ுிய ுிீு
அிுகம வச்ய்ப்ு்ளு. ெ்ிகி் ீ்ைகாலோக பய்பு்ே்ப்ு ெ்ே “ Rs” எ்பே்ு்
பிலாக ுிய ுிீ்ிடன உைதன பய்பு்ே் வோை்ி ி்ைனர.இ்ியாி் காே்வெ்்
ிடளயா்ு் தபா்ி நை்ே சேய்ி் ,இ்ிய ேபா்ுடற ுிய ுிீு வகா்ை அ்ச் ேடலடய
2010 ஆம ஆ்ு அ்தைாபர 3 அ்ு வெிி்ைு.
இ்ிய ப்வஜ் உடரி்தபாு அ்தபாடேய ிியடே்சர ிரணா் ுகரி இிெும 1,2,5 ே்ும
10 ூபா் நாணய்கி் ுிீு இைமவபும என 2011 ஆம ஆ்ு ி்ரெி 28 அ்ு
அிி்ோர.2012 ஆம ஆ்ு ஜனெி ோே்ி் வெிெ்ே 10,100,500 ே்ும 1000 ூபா்
தநா்ுகி் இ்ிய ூபாி் ுிீு ுே்ுேலாக அ்ிை்ப்ைு.இுேிர ுிய ுிீ்டை
அ்ி் வெிிைும,கிி பய்பா்ு்ு உேும ெடகி் கிிி் ிடச்பலடகிும
,கிி வே்வபாு்கிும இைம வபற் வச்ு்ளனர.
இி ேிழ் ூ எ்தறா ூபா் எ்தறா தபாை தெ்ியி்டல.அதேதபா் ஆ்ில்ி் Rs(ஆர
எஸ) எ்ும தபாை தெ்ியி்டல.இ்ிய ூபாி் ுிீ்டை தபா்ைாதல தபாும.
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18.தேிய பானம
உலி் உ்ள வபுமபாலான நா்ி்ு தேிய பானம உ்ளு.இ்ியாி்ும தேிய பானோக
(National Drink) தேீர அிி்க்பை உ்ளு.இ்ேகெடல 2012 ஆம ஆ்ி் ே்ிய ி்ை்ுு
ுடண்ேடலெர (Planning Commission Deputy Chairman ) ோ்வை்ி்
அுொியா(Montek Singh Aluwalia) வேிி்ு்ளார.
அசாம ோில்ி் தேிடல பிிுதொர ச்க்ி் பெளிைாி் அெர கல்ு வகா்ு ிற்ுடர
ஆ்ுமதபாு இ்ேகெடல வெிி்ு்ளார . ுே்ுேலாக அசாி் தேிடல பிி்ைெர ேிராம
ிொ் (Maniram Dewan) எ்பெராொர.இெடர இ்ியாி் ுே் தேிடல ிெசாி எ்ும

அடை்ி்றனர.இெர ுே்ிர் தபாரா்ை்ி் ஈுப்ை ுே்ிர் தபாரா்ை் ியாிும
ஆொர.இெி் 212 ஆெு ிற்ே நா் 17,ஏ்ர் 2013 ஆம ஆ்ி் ெ்ேு.அ்ின்ி் தேீர
இ்ியாி் தேிய பானோக அிி்க்பை உ்ளு எ்பேடன அெர வேிி்ோர.இே்கான
அடண்ு ஏ்பாுகும வச்ய்ப்ுளோக வேிி்ோர.ஆனா் அிி்ு வெிெ்ேே்கான ேகெ்
ிடை்கி்டல.
தேீர:
ே்கி்
அ்றாை
ொ்்டகி்
ிக
ு்ிய
இை்டே்
ிி்ு்ளு
தேீர.ஏடை,பண்கார்,தகாீஸெர் எ்ிற பாுபாு இ்லாே் அடனெும ிுமி் புும
பானோக தேீர உ்ளு.உ்சாகம ஊ்ை்ூிய பானோக தேீர ிள்ுிறு.உலி் ே்ீு்ு
அு்ேபியாக அிகோக அு்ே்ூிய பானம தேீரோ் .இ்ியாி் 83 சேீேம ே்க் தேீடர
ிுமி அு்ுி்றனர.ஆகதெ தேீடரிை தேிய பானோக ோற தெு எ்ே பான்ி்ும ேுி
இ்டல எ்தற
ூறதெ்ிய ிடல உ்ளு.அதேதபா் இ்ியாி் வபாுொ்ிும தேீடர்
தபா் வச்ொ்ு ி்க தெுபான்கடளும காணுிெி்டல.

உலி் உ்ள ப்தெு நாுகி் தேீர ிுமி அு்ும பானோக உ்ளு.தேீர அு்ேி்டல
எ்றா் ிலு்ு எ்ே தெடலும வச்யுியாே ிடல ஏ்பும .காடலி் எு்ேுை் தேீர
அு்ிி்ு்ோ் எ்ே தெடலும வச்ய ுிும எ்ற பை்க்ி்ு ஆ்ப்ுி்ைனர.ே்தபாு
தேீர கடை இ்லாே ிராேதே இ்டல எ்ிற ிடல உ்ளு.அ்ேளி்ு தேீர ே்கி்
ொ்்டகி் இர்ைற் கல்ுி்ைு.
தேிடலடய ூைான ீி் வகாி்க டெ்ு,சர்கடர கல்ு அு்ுி்றனர.ிலர வகாி்க டெ்ே
ீடர ே்ுதே அு்ுெரகும உ்ு.தேீடர ுிரடெ்ு ுிரபானோக் ுி்பெரகும
உ்ு.தேீர
இேய்ி்ு
ந்லு.அதே
சேய்ி்
அிகம
தேீர
ுி்பெரகு்ு
ெி்ு்ு்,அீரண் தகாளு தபா்றடெ ஏ்புிறு.
தேிடல் வசி எ்ு ூினாும அு ெளரி்ைா் ேரோக ெளும.அேடன இு்பளி்ு
வெ்ிிுெோ் ிடறய இள்ேிரக் ெளரி்றன.தேிடலி் ோெரிய் வபயர தகேியா
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ிவன்ிஸ(Camellia sinensis) எ்போும.கா்ிி் பல ரக்க் க்ுிி்க்ப்ு
இு்ோும தேிடலி் இர்ு ூ்ு ரக்கு்ு தே் இ்டல.தேிடலி் ீன் தேிடல
ே்ும அசாம தேிடல என இர்ு ரக்க் உ்ளன.அசாம தேிடல வபிய இடலகடளும,ீன்
தேிடல ிிய இடலகடளும வகா்ிு்ி்றன.
தேிடலி் ோயகம ெைிை்ு இ்ியா,ெை்ு பரோ,வே்தே்ு ீனா,ிவப்ு ஆிய
புிகடள்வகா்ை ில்புியாும.இ்ே் புிகி் இு்தே உலி் பல புிகு்ு தேிடல
அிுகம வச்ய்ப்ைு.இு ஒு புடேோறே வசியாும.கை் ே்ை்ிிு்ு 1500 ீ்ைர உயரம
உ்ள இை்க்ெடர ெளரி்றன.ுிர்ே தேிடல் வசிி் தே்புிி் 1-2 அ்ுல் புி
வகா்ை இடலுை் ூிய ுு்ுகடள ி்ி எு்ி்றனர.இேடன வகாு்ு எ்ி்றனர.இுதெ
தேிடலயாக் பய்புிறு.
தேிடலடய ுே்ுேலாக ி.ு.2737 ஆம ஆ்ி் ீனாி் பய்பு்ே்ப்ைோக ூற்புிறு.
தேிடலிிு்ு
பலெடகயான
தேீர
ேயாி்க்புிறு.ுி்பாக
கு்தேீர,ஊலா்ு
தேீர,பு்தேீர,வெ்தேீர,ுொர தேீர என ஐ்ு ெடகயான தேீரக் ிடை்ி்றன.
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19.தேிய ிடளயா்ு
இ்ியாி் தேிய ிடளயா்ு ( National Game)
எு எ்ு தக்ைா் உைதன
ஹா்ி(Hockey) என் பி் ூுி்றனர.ஹா்ி ிடளயா்ி் இ்ியா 1928 ஆம ஆ்ுுே்
1956 ஆம ஆ்ுெடர உலகளி் ிற்ு ிள்ியு.இ்கால்ி் இ்ியா 6 ஒிமி்
ே்க்பே்க்கடள வோைர்ு வெ்ு சாேடன படை்ேு.ஆகதெ இ்கால்க்ைம இ்ிய ஹா்ிி்
வபா்காலம என் தபா்ற்ப்ைு.இ்ியாி் ஹா்ி் பயணம வபும வெ்ிடய ஈ்ி ே்ேு.இு
ிடளயாிய 21 தபா்ிகி் 18 தபா்ிகி் வெ்ி வப்று.

இ்ியா ுே்ிரம அடை்ே ிறு 1948 ஆம ஆ்ி் நை்ே ல்ை் ஒிமி் தபா்ிிும,1952
ஆம ஆ்ு நை்ே ஹ்ிி் ிடளயா்ுகிும , வே்தபர் ஒிமி்ிும ஒு ஹா்ி்
சாேடனடய ிக்்ி் கா்ியு . அ்தபாு இ்ியா கல்ு வகா்ை 24 தபா்ிகிும வெ்ி
வப்று.இுேிர 1964 ே்ும 1980 கி் நை்ே ஒிமி் தபா்ிகிும ே்க் பே்கம வெ்று.
இ்ியா ஹா்ி ிடளயா்ி் வகாி க்ி் பற்ே இ்கால்ி் ஹா்ி தேிய ிடளயா்ைாக்
குே்ப்ைு.பலர ஹா்ி தேிய ிடளயா்ு என் ூினாும ஹா்ி இ்ியாி் தேிய
ிடளயா்ு அ்ல. ஆம. உ்டேோ் . இ்ியாி் தேிய ிடளயா்ு எ்ற அ்ேஸு எ்ே
ிடளயா்ு்ும அி்க்பைி்டல எ்ு ே்ிய ிடளயா்ு அடே்சகம ூிு்ளு.

ல்தனாடெ் தசர்ே 10 ெயு ிுி ஐஸெரயா ிரஷார(Aishwarya Parashar) சாரி் ேகெ்
அிும உிடே் ச்ை்ி்ீ் ிரேேர அுெலக்ி்ு ஒு ேு ோ்க் வச்ய்ப்ைு.இ்ியாி்
தேியீேம,ிடளயா்ு,ில்ு,ேலர,தேிய
ி்னம
ஆியடெ
ுி்ு
அிகார்ூரெ
அிி்ுகி் நக்கடள அி்ுோு தகாிிு்ோர.இ்ே ேு ிரேேர அுெலக்ி் இு்ே
உ்ுடற அடே்சக்ு்ு அு்ப்ப்ைு.அ்ிு்ு இு ிடளயா்ு அடே்சக்ு்ு அு்ி
டெ்க்ப்ைு.
இ்ிய ிடளயா்ு அடே்சக்ி் வசயலாளர ிெ ிரோ் ி் அெரக் ஐஸெரயாு்ு இு
வோைரபான கிேம எுினார.அி் இ்ியாி் தேிய ிடளயா்ு எ்ு எடேும ிடளயா்ு
அடே்சகம அிகார்ூரெோக அிி்கி்டல எ்ு 2012 ஆம ஆ்ி் வேிி்ோர.

48

20.தேச்ே்டே
இ்ியாி் தேச்ே்டே (Father Of the Nation) அ்லு தேச்ிோ யார என் தக்ைா்
இ்ியாி் உ்ள ஆிியரக் ,ோணெரக் ே்ும வபியெரக் அடனெும ேகா்ோ கா்ி
(Mahatma GandhimAHAMA) எ்ு உைதன பி் ூுொரக்.இ்ியாி் ுே்ிர்
தபாரா்ை்டே ேடலடே ஏ்ு நை்ிய தபாரா்ை் ேடலெரகி் கா்ி ிக ு்ியோனெர.அேனா்
இெர ிுேடல வப்ற இ்ியாி் ே்டே என அடை்க்புிறார.
கா்ி:
ுஜரா் ோில்ிு்ள தபாரப்ேர எ்ுிை்ி் 1869 ஆம ஆ்ு அ்தைாபர ோேம 2 ஆம நா்
கா்ி ிற்ோர.இெுடைய ோ்வோழ ுஜரா்ி ஆும.இெர ே்ுடைய 13 ஆெு ெயி்
கஸூிபாடய ிுேணம வச்ுவகா்ைார.இெர 18 ெயி் இ்ிலா்ு வச்ு ெை்கிஞர க்ி
பி்றார.இ்ியா ிுமியுை் ுமடபி் ிிு காலம ெை்கிஞராக பிுி்ோர.ி்னர
வே்னா்ிி்கா வச்ு அ்ு ெை்கிஞர பி தே்வகா்ைார.

வே்னா்ிி்க அரி் இனவெி்ு எிராக தபாராி பலுடற ிடற வச்றார.இ்ியா ிுமிய
ி்னர இ்ிய ுே்ிர் தபாரா்ை்ி் ே்டன ுுடேயாக ஈுபு்ி் வகா்ைார.இ்ிய தேிய்
கா்ிரி்
தசர்ோர.1921
ஆம
ஆ்ி்
கா்ிரி்
ேடலெராக
தேர்வேு்க்ப்ைார.ஒ்ுடையாடே இய்க்டே ுெ்ி ிி்ி்காரரக் ேயாி்ே ுி ே்ும
வபாு்கடள ுற்கி்ே் வச்ோர.இு நாு ுுெும வபும ஆேரடெ வப்ு் ே்ேு.உ்ு்ு
ெி ிி்ேடே க்ி்ு 1930 ஆம ஆ்ி் அகேோபா்ிிு்ு ே்ிெடர நடை்பயணம
தே்வகா்ைார.23 நா்க் நடை்பயணம தே்வகா்ு 240 டே் வோடலி் இு்ே ே்ிடய
அடை்ோர.அ்ு உ்ு கா்்ினார.கா்ி டகு வச்ய்ப்ு ிடறி் அடை்க்ப்ைார.தபாரா்ைம
ீிரம அடை்ேோ் ஆ்ில அரு தெுெழி்லாே் உ்ு்ு ிி்க்ப்ை ெிடய ர்ு வச்ேு.
கா்ி 1942 ஆம ஆ்ு ஆகஸ் 8
அ்ு வெ்டளயதன வெிதயு இய்க்டே
வோை்ினார.நா்ி் ஏ்ப்ை ப்தெு தபாரா்ை ெிெ்ி் காரணோக இ்ியா 15,ஆகஸ் 1947
ஆம ஆ்ி் ுே்ிரம அடை்ேு. அிமடசடய கடை்ிி்ு ெ்ே கா்ிடய 1948 ஆம ஆ்ு
ஜனெி 30 ஆம நா் நாுராம தகா்தச எ்ும வகாியெனா் ு்ு் வகா்ல்ப்ைார.
கா்ி ிற்ே அ்தைாபர 2 ஐ கா்ி வஜய்ியாக் வகா்ைாை்புிறு.அ்ு இ்ியாி் தேிய
ிுுடற ினோக கடை்ிி்க்புிறு.நா்ி்காக பாுப்ை கா்ிி் உுெம ூபா்
தநா்ுகிும இைம வபுிறு.இு கா்ி்ு அி்க்பும உயிய ேியாடேயாும.
தேச்ே்டே:
ேகா்ோ கா்ி்ு தேச்ே்டே என் ப்ைம வகாு்ேு யார? ேகா்ோ கா்ி தேச்ே்டே ஆனு
எ்தபாு? என ல்தனாடெ் தசர்ே ஆறாம ெு்ு ோணி ஐஸெரயா ிரசார(Aishwarya
Prashar) ிரேேர அுெலக்ி்ும ஜனாிபி அுெலக்ி்ும கிேம எுினார.ேகா்ோ
கா்ிடய் ப்ிய ேகெ்கடள ேுோு ேகெ் அிும உிடே் ச்ை்ி்(RTI) ீ் ேு
அு்ிிு்ோர. இ்தக்ிடய இெர ேனு ெு்ு ஆிியிைும,வப்தறாரகிைும தக்ு பி்
ிடை்காேோ் இ்தக்ி்கான பிடல் வேி்ு வகா்ள ிரேேர அுெலக்ி்ு எுி இு்ோர.
ிரேேர அுெலகம இெி் கிே்டே உ்ுடற அடே்சக அுெலக்ி்ு அு்ியு. அ்ிு்ு
இ்ிய தேிய ஆெண் கா்பகம (National Archives of India) அுெலக்ி்ு
அு்ினர.ஆெண் கா்பக்ி் பிொன எ்ே பிுகும (Records) ிடை்கி்டல.கா்ி்ு
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தேச்ே்டே எ்ற ப்ைம ெை்கி்டல என அரு ஐஸெரயாி்ு 2012 ஆம ஆ்ி் பி்
அு்ப்ப்ைு.
ேகா்ோ கா்ிடய ுடற்பி தேச்ே்டே என அிி்ுோு ுியரு் ேடலெு்ும ிரேேு்ும
கிேம எுினார.இு வோைரபாக ீ்ும ேகெ் அிும ச்ை்ி் ீ் ேு ோ்க்
வச்ோர.கா்ிடய தேச்ே்டே என அிி்பு வோைரபாக எ்ே நைெி்டகும ுியரு் ேடலெர
எு்கி்டல என பிலி்ேு.தேும அரிய் சாசன ச்ைம ிிு 18(1) இ்பி யாு்ும
எ்ேிேோன ப்ை்டேும அி்க இயலாு.க்ி்ுடற ே்ும ராுெ்டே் சார்தோு்ு
ே்ுதே ப்ை்கடள வகாு்க ுிும என் ூிு்ளு.
தநோி ுபா் ச்ிரதபாஸ 1944 ஆம ஆ்ி் ி்க்ூர ொவனாிி் தபியதபாு கா்ிடய
இ்ியாி் தேச்ே்டே என் ுி்ி்ைார.அே்ிறதக நா்ி் உ்ளெரக் கா்ிடய தேச்ே்டே
என அடை்ேனர.இு ே்களா் அி்க்ப்ை ப்ைதே ேிர அரு வகாு்ே ப்ைம அ்ல.
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21.தேிய வோழ
இ்ியாி் தேிய வோழ(National Language) எு என் தக்ைா் பலர இ்ி(Hindi) எ்ு
பி் ூுி்றனர.ெை இ்ியாடெ் தசர்ேெர ி்ிோ் தேிய வோழ எ்ி்றனர.ஆனா்
உ்டேி் ி்ி தேிய வோழ அ்ல.இ்ியாி் அரு ஏ்ு வப்ற 22 வோழகி் இ்ிும
ஒ்ு.ெை ோில்கி் அிகோக தபச்பும வோழயாக இ்ி உ்ளு.அ்ெளுோதன ேிர இ்ி
இ்ியாி் தேிய வோழ அ்ல.
இ்ியாி்
ி்ி,
ராஜஸோ்,
அியானா,
உ்ேரக்்,
உ்ிர்ிரதேசம,
ே்ிய்ிரதேசம,ச்ிஸகர,இோ்சல் ிரதேசம, ஜாரக்் ே்ும ீகார தபா்ற ோில்கி் இ்ி
தபச்புிறு.ிற
ோில்கி்
இர்ைாெு
,ூ்றாெு
வோழயாக
இ்ி
பி்ுி்க்புிறு.ேி்நா்ி் இ்ி பி்ுி்க்புெி்டல.ெை வோழடய அி்படையாக்
வகா்ை இ்ி வோழி் உுு ,பாரீக ே்ும அதரிய
வோழகி் ோ்கம அிகோக
காண்புிறு.

ெை்ு:
ுஜரா் உ்ச ீிே்ற்ி் ுதர் க்சாியா (Suresh Kachhadia) எ்பெர 2009 ஆம ஆ்ி்
ஒு வபாுநல ெை்ு வோு்ிு்ோர.அ்ே ெை்ி் இ்ி வோழ இ்ியாி் தேிய வோழ
எ்போ் இ்ியாி் ி்படன வச்ய்பும வபாு்க் அடை்க்ப்ை வப்ிகி்தே்
அ்வபாுடள் ப்ிய ிடல,உ்ளை்கம,ேரம ுி்ே ேகெ்கடள இ்ி வோழி்ோ் அ்ிை
தெ்ும என் ுி்ி்ிு்ோர.இு வோைரபான உ்ேரடெ ே்ிய அரசானு ோில
அரசா்க்கு்ு உ்ிரிை தெ்ும என ி்ண்ி்ிு்ோர.

இ்ே ெை்ு ுஜரா் ேடலடே ீிபி ுதகாபா்யாயா(Mukhopadhaya) ேடலடேிலான
ீிபிக் ு்ிடலி் ிசாரடண்ு ெ்ேு.இ்ி வோழ இ்ியாி் தேிய வோழ அ்ல
எ்படே ீிே்றம வேிுபு்ி ீர்பி்ேு.இ்ியாி் வபுமபாலான ே்களா் இ்ி வோழ
தபச்ப்ைாும அேடன தேிய வோழ எ்ு ொிுெடே ஏ்க ுியாு.தேிய வோழ எ்ு எ்ே
அிி்ும அிகார ூரெோக அிி்க்பைி்டல. அே்கான ஆோர்கும ஏுி்டல என ீர்ு
ெை்ினார.இ்ி எ்பு ஆ்ிவோழ ே்ுதே ேிர அு தேிய வோழ அ்ல என ுஜரா் ீிே்றம
ீர்பி்ு்ளு.
தேிய வோழ:
இ்ியாி் 22 வோழக் அ்ீகி்க்ப்ை
தேிய வோழகளாக உ்ளன. இ்ியாி்
அஸஸாி,வப்காி,ுஜரா்ி,இ்ி,க்னைம,கா்ீி, ேடலயாளம, ேரா்ி, ஒியா, ப்சாி,
சேஸிுேம, ேி், வேு்ு, உுு ஆியடெ அ்ீகி்க்ப்ை வோழகளாக 1950 ஆம ஆ்ி்
வெிிை்ப்ை எ்ைாெு அ்ைெடணி் இைம வப்ு்ளு. அே் ிறு இ்ே் ப்ிய் 3 ுடற
ிிொ்க்ப்ைு.அே்பி ி்ி ுேி் இ்ே் ப்ியி் இைம வப்று.ி்னர
வகா்கி,ேி்ூி,தநபாி ஆியடெ தசர்க்ப்ைன.ி்னர தபாதைா,ச்ோி,டேிி,தைா்ி
ஆியடெ தசர்க்ப்ு ே்தபாு 22 வோழக் எ்ைாெு அ்ைெடணி் இைமவப்ு்ளன.இ்ே்
ப்ியி் தேும ில வோழகடள் தசர்க தெ்ும எ்ற தகாி்டகும வோைர்ு இு்ு
ெுிறு.அு பிீலடனிும உ்ளு.
அுெலக வோழ:
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இ்ிய அரிய் அடே்ு ிிு 343(1) இ் ீ் இ்ி வோழயானு ே்ிய அரி் வோழகு்
ஒ்றாும.இ்ிய் ுியரு்ு தேிய வோழ ிடையாு. இ்ிய அரிய் அடே்ு் ச்ைும,ிற
ச்ை்கும தேிய வோழ எ்ு ஒ்டற ெடரயு்கி்டல.அுெ் வோழக் ே்ுதே
ெடரயு்க்ப்ு்ளன.தேிய அளி் இ்ி அுெ் வோழயாகும,ஆ்ிலம ூுே் அுெ்
வோழயாகும உ்ளன.
அதே சேய்ி் இ்ியாி் உ்ள ஒ்வொு ோிலும ே்க் ோில்ி்கான அுெ்
வோழகடள் தேர்வேு்ும உிடே வப்ு்ளன எ்பு ுி்ிை்ே்கு. இே்பி பார்ோ்
ேி்நா்ி்
ேி்வோழ,தகரளாி்
ேடலயாளம,கரநாைகாி்
க்னைம,ஆ்ிராி்
வேு்ு,ுஜரா் ோில்ி் ுஜரா்ி என அ்ே்ே ோில வோழகதள அுெலக வோழயாக உ்ளன.

Reference:
1. இடணய ேள்க்
2. ேி் கடல்கள்ியம
3. One india tamil
4. ta.wikipedia.org
5. Botanix
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ஆிியர ப்ிய ுி்ு

ேி் வோழி் ந்ல அிிய் ூ்க் இ்லாே ுடறடய் கடளெி் ஏ்காு இள்தகா ு்ிய
ப்கா்ுிறார.2000 ஆம ஆ்ி் வெிெ்ே இெரு ுே் ூ் அிசய ோெர்க்.அ்ிிு்ு 14
ஆ்ுகளாக் வோைர்ு பல ூ்கடள எிய ேிழ் எுி ெுிறார.
ேி்நாு அிிய் இய்க்ி் தசலம ோெ்ை உேி் வசயலாளராக 12 ஆ்ுகும,ோெ்ை்
வசயலாளராக 8 ஆ்ுகும பிுி்ு்ளார.ே்தபாு ேி்நாு அிிய் இய்க்ி் தசலம
ோெ்ை ேடலெராக வசய்ப்ு ெுிறார.இெர ே்கிைம அிிய் ிழ்ுணரடெ ஏ்பு்ே
ு்ிய காரியாக உ்ளார.
இெுடைய பை்க் ே்ும வச்ொ் ிரகும,வச்ொ் தோஷும ஆிய இர்ு ூ்க்
அடனெு்ும க்ி இய்கம எ்ற அடே்ி் சாரபாக 38000 ப்ிகு்ு ெை்க்ப்ு்ளன.
•

ேி்நாு அிிய் இய்கம வெிிும ுிர அிிய் ோே இேழ் ஆிியர ுுி்
ு்ியோனெர.

•

எு்ு்ி்ி ,அிிய் ோேி ஆிய ிுுகளா் வகௌரி்க்ப்ைார.

•

ேம இற்ி்ு ிறு ேம உைடல ேு்ுெ ஆ்ு்ு் பய்பு்ே தெ்ும எ்ு ேம
ிு்ப ஆெண்ி் பிு வச்ு்ளார.

•

1992 ஆம ஆ்ு ஏ்கா்ி் உ்ள வபிய ஏிி் ே்ி் ிை்ே ஆகாய் ோேடரகடள
ோணெரக்,வோ்ு அடே்ுக் ே்ும வபாுே்க் உேிுை் ேி்நாு அிிய்
இய்கம சாரபாக, ீ்ி ஏிடய் ு்ுரு வச்ோர.

ிிய அளிும வபிய அளிும 70 ு்ேக்க் இுெடர எுிு்ளார.இெர வோைர்ு அிிய்
ூ்கடள எுி ெுிறார.
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Free Tamil Ebooks - எ்கடள் ப்ி
ி்ு்ேக்கடள் பி்க உேும குிக்:
ி்ு்ேக்கடள் பி்பே்வக்தற டகிதலதய டெ்ு் வகா்ள்ூிய பல குிக் ே்தபாு
ச்டேி் ெ்ுி்ைன. Kindle, Nook, Android Tablets தபா்றடெ இெ்ி் வபுமப்ு
ெி்ி்றன. இ்ேடகய குிகி் ேி்ு ே்தபாு 4000 ுே் 6000 ூபா் ெடர ுடற்ு்ளன.
எனதெ வபுமபா்டேயான ே்க் ே்தபாு இேடன ொ்ி ெுி்றனர.
ஆ்ில்ிு்ள ி்ு்ேக்க்:
ஆ்ில்ி் ல்ச்கண்கான ி்ு்ேக்க் ே்தபாு ிடை்க் வபுி்றன. அடெ PDF, EPUB,
MOBI, AZW3. தபா்ற ெிெ்கி் இு்போ், அெ்டற தே்ூிய குிகடள் வகா்ு நாம
பி்ுிைலாம.
ேிழு்ள ி்ு்ேக்க்:
ேிழ் சீப்ிய ு்ேக்கவள்லாம நே்ு ி்ு்ேக்களாக ிடை்க்வபுெி்டல.
ProjectMadurai.com எும ுு ேிழ் ி்ு்ேக்கடள வெிிுெே்கான ஒர உ்னே
தசடெி் ஈுப்ு்ளு. இ்ே் ுு இுெடர ெை்ிு்ள ேி் ி்ு்ேக்க் அடன்ும
PublicDomain-் உ்ளன. ஆனா் இடெ ிகும படைய ு்ேக்க்.
சீப்ிய ு்ேக்க் ஏும இ்ு ிடை்க்வபுெி்டல.
எனதெ ஒு ேி் ொசகர தே்ூிய “ி்ு்ேக்கடள் பி்க உேும குிகடள” ொ்ுமதபாு,
அெரா் எ்ே ஒு ேி் ு்ேக்டேும இலெசோக் வபற ுியாு.
சீப்ிய ு்ேக்கடள ேிழ் வபுெு எ்பி?
சீபகாலோக ப்தெு எு்ோளரகும, பிெரகும, சீப்ிய ிக்ுகடள் ப்ிய ிெர்கடள்
ேிழ் எுே் வோை்ிு்ளனர. அடெ இல்ியம, ிடளயா்ு, கலா்சாரம, உணு, ிிோ,
அரிய், ுடக்பை்கடல, ெிகம ே்ும ேகெ் வோழ்ு்பம தபா்ற ப்தெு ேடல்ுகி் ீ்
அடேி்றன.
நாம அெ்டறவய்லாம ஒ்றாக் தசர்ு ேி் ி்ு்ேக்கடள உுொ்க உ்தளாம.
அ்ொு உுொ்க்ப்ை ி்ு்ேக்க் Creative Commons எும உிே்ி் ீ்
வெிிை்பும. இ்ொு வெிிுெே் ூலம அ்ே் ு்ேக்டே எுிய ூல ஆிியு்கான
உிடேக் ச்ைீியாக் பாுகா்க்புி்றன. அதே தநர்ி் அ்ே ி்ு்ேக்கடள யார
தெ்ுோனாும, யாு்ு தெ்ுோனாும, இலெசோக ெை்கலாம.
எனதெ ேி் பி்ும ொசகரக் ஆிர்கண்ி் சீப்ிய ேி் ி்ு்ேக்கடள இலெசோகதெ
வப்ு் வகா்ள ுிும.
ேிழிு்ும எ்ே ெடல்பிிிு்ு தெ்ுோனாும பிுகடள எு்கலாோ ?
ூைாு.
ஒ்வொு ெடல்பிும அே்வக்தற ஒுில அுேிகடள் வப்ிு்ும. ஒு ெடல்பிி்
ஆிியர அெரு பி்ுகடள “யார தெ்ுோனாும பய்பு்ேலாம” எ்ு ுி்ி்ிு்ோ்
ே்ுதே அேடன நாம பய்பு்ே ுிும.
அோெு “Creative Commons” எும உிே்ி் ீ் ெும பி்ுகடள ே்ுதே நாம
பய்பு்ே ுிும.
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அ்பி இ்லாே் “All Rights Reserved” எும உிே்ி் ீ் இு்ும பி்ுகடள நமோ்
பய்பு்ே ுியாு.
தெ்ுோனா் “All Rights Reserved” எ்ு ிள்ும ெடல்பிுகடள் வகா்ிு்ும
ஆிியு்ு அெரு பி்ுகடள “Creative Commons” உிே்ி் ீ் வெிிை்தகாி நாம
நேு தெ்ுதகாடள் வேிி்கலாம. தேும அெரு படை்ுக் அடன்ும அெுடைய வபயி்
ீதை ோ் வெிிை்பும எும உுிடயும நாம அி்க தெ்ும.
வபாுொக ுு்ுு பிுகடள உுொ்ுதொு்ு அெரகளு பிுக் ிடறய ொசகரகடள்
வச்றடைய தெ்ும எ்ற எ்ணம இு்ும. நாம அெரகளு படை்ுகடள எு்ு இலெச
ி்ு்ேக்களாக ெை்ுெே்ு நே்ு
அெரக் அுேியி்ோ், உ்டேயாகதெ அெரகளு படை்ுக் வபுமபா்டேயான ே்கடள்
வச்றடைும. ொசகரகு்ும ிடறய ு்ேக்க் பி்பே்ு் ிடை்ும
ொசகரக் ஆிியரகி் ெடல்பிு ுகெிகி் ூை அெரகுடைய படை்ுகடள தேி்
க்ுிி்ு பி்கலாம. ஆனா் நா்க் ொசகரகி் ிரே்டே் ுடற்ும ெ்ணம ஆிியரகி்
ிேிய ெடல்பிுகடள ஒ்றாக இடண்ு ஒு ுு ி்ு்ேக்களாக உுொ்ும தெடலடய்
வச்ிதறாம. தேும அ்ொு உுொ்க்ப்ை ு்ேக்கடள “ி்ு்ேக்கடள் பி்க உேும
குிக்”-்ு ஏ்ற ெ்ணம ெிெடே்ும தெடலடயும வச்ிதறாம.
FreeTamilEbooks. com
இ்ே ெடல்ேள்ி்ோ் ி்ெும ெிெடே்ி் ி்ு்ேக்க் காண்பும.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ்ே ெடலேள்ிிு்ு யார தெ்ுோனாும ி்ு்ேக்கடள இலெசோக்
பிிற்கம(download) வச்ு வகா்ளலாம.
அ்ொு பிிற்கம(download) வச்ய்ப்ை ு்ேக்கடள யாு்ு தெ்ுோனாும
இலெசோக ெை்கலாம.
இி் ீ்க் ப்கி்க ிுமுிீரகளா?
ீ்க் வச்யதெ்ியவே்லாம ேிழ் எுே்ப்ிு்ும ெடல்பிுகிிு்ு பிுகடள
எு்ு, அெ்டற LibreOfce/MS Ofce தபா்ற wordprocessor-் தபா்ு ஓர எிய
ி்ு்ேகோக ோ்ி எ்கு்ு அு்பும.
அ்ெளுோ்!
தேும ில ப்கி்ுக் ி்ெுோு:
1. ஒுில பிெரக்/எு்ோளரகு்ு அெரகளு படை்ுகடள “Creative Commons”
உிே்ி்ீ் வெிிை்தகாி ி்ன்ச் அு்ுே்
2. ே்னாரெலரகளா் அு்ப்ப்ை ி்ு்ேக்கி் உிடேகடளும ேர்டேும பிதசாி்ே்
3. தசாேடனக் ுி்ு அுேி ெை்க்ப்ை ேரோன ி்ு்ேக்கடள நேு ெடலேள்ி்
பிதெ்றம வச்ே்
ிு்பு்ளெரக் freetamilebooksteam@gmail.com எும ுகெி்ு ி்ன்ச்
அு்பும.
இ்ே் ி்ை்ி் ூலம பணம சமபாி்பெரக் யார?
யாுி்டல.
இ்ே ெடல்ேளம ுு்க ுு்க ே்னாரெலரகளா் வசய்புி்ற ஒு ெடல்ேளம ஆும. இே்
ஒதர தநா்கம எ்னவெி் ேிழ் ிடறய ி்ு்ேக்கடள உுொ்ுெும, அெ்டற இலெசோக
பயனரகு்ு ெை்ுெுதே ஆும.
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தேும இ்ொு உுொ்க்ப்ை ி்ு்ேக்க், ebook reader ஏ்ு்வகா்ும ெிெடே்ி்
அடேும.
இ்ி்ை்ோ் பி்ுகடள எுி்வகாு்ும ஆிியர/பிெு்ு எ்ன லாபம?
ஆிியர/பிெரக் இ்ி்ை்ி் ூலம எ்ேிேோன வோடகும வபற்தபாெி்டல. ஏவனி்,
அெரக் ுிோக இே்வக்ு எ்ேஒு பிடெும எுி்ேர்தபாெி்டல.
ஏ்கனதெ அெரக் எுி வெிி்ிு்ும பிுகடள எு்ு்ோ் நாம ி்ு்ேகோக
வெிிை்தபாிதறாம.
அோெு அெரெரகி் ெடலேள்ி் இ்ே் பிுக் அடன்ும இலெசோகதெ
ிடை்க்வப்றாும, அெ்டறவய்லாம ஒ்றாக் வோு்ு ebook reader தபா்ற குிகி்
பி்ும ிே்ி் ோ்ி் ேும தெடலடய இ்ே் ி்ைம வச்ிறு.
ே்தபாு ே்க் வபிய அளி் tablets ே்ும ebook readers தபா்ற குிகடள நாி்
வச்ெோ் அெரகடள வநு்ுெே்ு இு ஒு ந்ல ொ்்பாக அடேும.
நக் எு்படே அுேி்ும ெடலேள்க் ஏதேும ேிழ் உ்ளோ?
உ்ளு.
ி்ெும ேிழ் உ்ள ெடலேள்க் நக் எு்பிடன அுேி்ி்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ்ொு ஒர எு்ோளிைம Creative Commons உிே்ி் ீ் அெரு படை்ுகடள
வெிிுோு ூுெு?
இே்ு ி்ெுோு ஒு ி்ன்சடல அு்ப தெ்ும.
<ுெ்கம>
உ்களு ெடல்ேளம அுடே [ெடலேள்ி் வபயர].
ே்தபாு பி்பே்ு உபதயாக்பும குிகளாக Mobiles ே்ும ப்தெு டகிு்ு் குிகி்
எ்ி்டக அிகி்ு ெ்ு்ளு.
இ்ிடலி் நா்க் http://www.FreeTamilEbooks.com எும ெடலேள்ி், ப்தெு ேி்
ி்ு்ேக்கடள வெ்தெு ுடறகி் ீ் தசகி்பே்கான ஒு ுிய ி்ை்ி் ஈுப்ு்தளாம.
இ்ு தசகி்க்பும ி்ு்ேக்க் ப்தெு கிி் குிகளான Desktop,ebook readers
like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS தபா்றெ்ி் பி்ும ெ்ணம
அடேும. அோெு இ்ேடகய குிக் support வச்ும odt, pdf, ebub, azw தபா்ற
ெிெடே்ி் ு்ேக்க் அடேும.
இே்காக நா்க் உ்களு ெடலேள்ிிு்ு பிுகடள
வபற ிுமுிதறாம. இே் ூலம உ்களு பிுக்
உலகளி் இு்ும ொசகரகி் குிகடள தநரியாக் வச்றடைும.
எனதெ உ்களு ெடலேள்ிிு்ு பிுகடள ிரிவயு்பே்ும அெ்டற ி்ு்ேக்களாக
ோ்ுெே்ும உ்களு அுேிடய தெ்ுிதறாம.
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இ்ொு உுொ்க்ப்ை ி்ு்ேக்கி் க்ி்பாக ஆிியராக உ்கி் வபயும ே்ும
உ்களு ெடலேள ுகெிும இைமவபும. தேும இடெ “Creative Commons” உிே்ி் ீ்
ே்ுமோ் வெிிை்பும எும உுிடயும அி்ிதறாம.
http://creativecommons.org/licenses/
ீ்க் எ்கடள ி்ெும ுகெிகி் வோைரு வகா்ளலாம.
e-mail : freetamilebooksteam@ gmail. com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந்ி.
</ுிு>
தே்ூியொு ஒு ி்ன்சடல உ்கு்ு் வேி்ே அடன்ு எு்ோளரகு்ும அு்ி
அெரகிைிு்ு அுேிடய் வபு்க்.
ுி்ோ் அெரகடளும “Creative Commons License”-ஐ அெரகுடைய ெடலேள்ி்
பய்பு்ே் வசா்ு்க்.
கடைியாக அெரக் உ்கு்ு அுேி அி்ு அு்ிிு்ும
ி்ன்சடலfreetamilebooksteam@ gmail. com எும ுகெி்ு அு்ி டெு்க்.
ஓர எு்ோளர உ்களு உ்களு தெ்ுதகாடள ேு்ும ப்ச்ி் எ்ன வச்ெு?
அெரகடளும அெரகளு படை்ுகடளும அ்பிதய ி்ுிை தெ்ும.
ஒுிலு்ு அெரகுடைய வசா்ே ுய்ிி் ி்ு்ேகம ேயாி்ும எ்ணமூை இு்ும.
ஆகதெ அெரகடள நாம ீ்ும ீ்ும வோ்ேரு வச்ய் ூைாு.
அெரகடள அ்பிதய ி்ுி்ு அு்ேு்ே எு்ோளரகடள தநா்ி நேு ுய்ிடய் வோைர
தெ்ும.
ி்ு்ேக்க் எ்ொு அடேய தெ்ும?
ஒ்வொுெரு ெடல்ேள்ிும ுடற்ேப்சம ூ்ு்கண்ி் பிுக் காண்பும. அடெ
ெடக்பு்ே்ப்தைா அ்லு ெடக்பு்ே் பைாேதலா இு்ும.
நாம அெ்டறவய்லாம ஒ்றாக் ிர்ி ஒு வபாுொன ேடல்ி்ீ் ெடக்பு்ி
ி்ு்ேக்களாக் ேயாி்கலாம. அ்ொு ெடக்பு்ே்பும ி்ு்ேக்கடள புி-I புிII எ்ும ூை ேி்ேிதய ிி்ு் வகாு்கலாம.
ேிர்க தெ்ியடெக் யாடெ?
இனம, பாிய் ே்ும ெ்ுடற தபா்றெ்டற் ூ்ும ெடகயான பிுக் ேிர்க்பை
தெ்ும.
எ்கடள் வோைரு வகா்ெு எ்பி?
ீ்க் ி்ெும ுகெிகி் எ்கடள் வோைரு வகா்ளலாம.
• email : freetamilebooksteam@ gmail. com
• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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இ்ி்ை்ி் ஈுப்ு்ளெரக் யார?
• Shrinivasan tshrinivasan@ gmail. com
• Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
• Arun arun@fsftn.org
• இரி
Supported by
• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ்க் படை்ுகடள வெிிைலாதே
உ்க் படை்ுகடள ி்ூலாக இ்ு வெிிைலாம.
1. எ்க் ி்ைம ப்ி – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
ேிழ் காவணாி – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. படை்ுகடள யாெும பிும உிடே ேும ிிதய்ி் காே்ஸ உிேம ப்ி –
ிிதய்ி் காே்ஸ உிடே – ஒு அிுகம
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ்க் ிு்பான ிிதய்ி் காே்ஸ உிே்டே இ்தக தேர்வேு்கலாம.
http://creativecommons.org/choose/
3.
தே்க்ைெ்டற பார்ே / பி்ே ி், உ்க் படை்ுகடள ி்ூலாக ோ்ற
ி்ெும ேகெ்கடள எ்கு்ு அு்பும.
1.
2.
3.
4.
5.

ூி் வபயர
ூ் அிுக உடர
ூ் ஆிியர அிுக உடர
உ்க் ிு்பான ிிதய்ி் காே்ஸ உிேம
ூ் – text / html / LibreOfce odt/ MS ofce doc ெிெ்கி். அ்லு
ெடல்பிு / இடணய ேள்கி் உ்ள க்ுடரகி் வோு்ுக் (url)

இெ்டற freetamilebooksteam@gmail.com ்ு ி்ன்ச் அு்பும.
ிடரி் ி்ூ் உுொ்ி வெிிுதொம.
——————————————————————————————————–
ீ்கும ி்ூ் உுொ்ிை உேெலாம.
ி்ூ் எ்பி உுொ்ுிதறாம? –
ேிழ் காவணாி – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இே் உடர ெிெம ஆ்ில்ி் – http://bit.ly/create-ebook
எ்க் ி்ன்ச் ுுி் இடண்ு உேெலாம.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந்ி !
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