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வகை சின்னம் விவரங்ைள் 

இந்ேியாவின் தேசிய 

க ாடி 

இந்ேியாவின் தேசிய க ாடி குங்குமப்பூ, 

கவள்ளை மற்றும் இந்ேியாவின் பச்ளச 

நிற மூவண்ணத்ளேக் க ாண்டு கசவ்வ  

வடிவில் உள்ைது.அேன் ளமயத்ேில்  டல் 

நீலத்ேில் அதசா  சக்ரா என்ற 24- த ாடு 

க ாண்ட சக் ரம் உள்ைது 

தேசிய க ாடி ஆந்ேிராவின் ேிரு. பிங் லி கவங்ள யாவால் 

வடிவளமக் ப்பட்டது. 22 ஜூளல 1947 இல் நளடகபற்ற 

அரசியலளமப்புச் சட்டமன்ற கூட்டத்ேில் இது ஏற்றுக்க ாள்ைப்பட்டது. 

இந்ேியாவின்   தேசிய 

இலச்சிளன 

சிங் ம் அதசா ாவின் சாரநாத்ேின் 

ேழுவல் 

இந்ேியாவில் வாரணாசி சாரநாத் அருங் ாட்சிய த்ேில் இது 

பாது ாக் ப்படு ிறது. 1950 ஜனவாி 26 அன்று சின்னம் 

அேி ாரப்பூர்வமா  ஏற்றுக்க ாள்ைப்பட்டது. 

இந்ேியாவின் தேசிய 

 ீேம் 

ஜன  ண மண  விஞர் ரபீந்ேிரநாத் ோகூர் என்பவரால் இது கபங் ாலி கமாழியில் 

எழுேப்பட்டது. ஜனவாி 24, 1950 இல் அேன் ஹிந்ேி பேிப்பில் 

ஏற்றுக்க ாள்ைப்பட்டது. இது டிசம்பர் 27, 1911 அன்று க ால் த்ோவில் 

கவைிப்பளடயா ப் பாடியது. 

இந்ேியாவின் தேசிய 

பாடல் 

வந்தே மாேரம் 1870 ஆம் ஆண்டில் பங் ிம் சந்ேிர சாட்டர்ஜியால் எழுேப்பட்ட ஒரு 

கபங் ாலி  விளேயாகும், இது அவர் 1881ல் எழுேிய நாவலான 

ஆனந்ேமாேத்ேில் தசர்க் ப்பட்டுள்ைது. இந்ே  விளே ரவீந்ேிரநாத் 

ோகூரால்பாடலா  இயற்றப்பட்டது.  ாங் ிரசின் உளழப்புக் குழுவால் 

1937 அக்தடாபாில் இந்ேியாவின் தேசிய பாடல் என்று முேல் இரண்டு 

பாடல் ள் ஏற்றுக்க ாள்ைப்பட்டது. சுேந்ேிரத்ேிற்குப் பிறகு இது ஜனவாி 

24, 1950 இல் ஏற்றுக்க ாள்ைப்பட்டது. 

தேசிய உறுேிகமாழி 

 

இது 1962 ல் கேலுங்கு கமாழியில் ளபேிமாாி கவங் டா சுபா ராவ் (ஒரு 

எழுத்ோைர் மற்றும் ஒரு அேி ாரத்துவவாேி) என்பவரால் எழுேப்பட்டது. 

முேலில் அது 1963 ஆம் ஆண்டில் ஒரு பாடசாளலயில் 

விசா ப்பட்டினத்ேில் வாசிக் ப்பட்டது. பின்னர் அது பல்தவறு பிராந்ேிய 

கமாழி ளுக்கு கபயர்க் ப்பட்டது பள்ைி ைில் அளே வாசிக்கும் 

நளடமுளற ஜனவாி 26, 1965 இல் அறிமு ப்படுத்ேப்பட்டது 

தேசிய நாணயம் இந்ேிய ரூபாய் இந்ேிய ரூபாய் குறியீடானது தேவன ாி கமய் எழுத்து "ர" (ra) மற்றும் 

லத்ேீன் எழுத்து "R" ஆ ியவற்றில் இருந்து கபறப்பட்டது 2010ல். உேய 

குமார் ேர்மலிங் ம் 10 அக்தடாபர் 1978  ல்லாக் ிாிச்சில் 

பிறந்ோர்.இவதர ேமிழ்நாட்டில் இந்ேிய ரூபாய் அளடயாை அட்ளடயின் 
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வடிவளமப்பாைர். அவர் ஐஐடி குவஹாத்ேியில் உேவி தபராசிாியரா  

உள்ைார். 

இந்ேியாவின் தேசிய 

நாள் ாட்டி 

ச ா இரா ளவ அடிப்பளடயா  க ாண்ட 

நாள் ாட்டி 

1879 லிருந்து பயன்படுத்ேப்பட்டது , சா ா எரா, 22 மார்ச் 1957 இல் 

அேி ாரப்பூர்வமா  கோடங் ியது. தம னாத் சாஹா நாட் ாட்டி 

சீர்ேிருத்ேக் குழுவின் ேளலவர் ஆவார். பாலி ந ாில் சா ா புேிய ஆண்டின் 

"அளமேி நாள்", க ாண்டாட்டமா  உள்ைது. 

இந்ேியாவின் தேசிய 

விலங்கு 

கபங் ால் புலி (பாந்கேரா ளட ிாிஸ் 

ளட ிாிஸ்) 

ஏப்ரல், 1973 இல் ஏற்றுக்க ாள்ைப்பட்டது . இந்ேிய துளணக்  ண்டமான 

 ன்னியாகுமாியில்  ாணப்படு ிறது 

இந்ேியாவின் தேசிய 

நேி 

 ங் ா நேி இது நவம்பர் 4, 2008 அன்று அறிவிக் ப்பட்டது.  ங்ள யின் நீைம் 2,510 

 ி.மீ. இது இமயமளலயில் ப வேி நேி எனும்  ங்த ாத்ாி பனிக் ட்டியின் 

பனிப்பகுேி ைில் உருவா ிறது. 

இந்ேியாவின் தேசிய 

பாரம்பாிய விலங்கு 

இந்ேிய யாளன அக்தடாபர் 22, 2010 அன்று இந்ேிய சுற்றுச்சூழல் அளமச்ச ம் 

அறிவித்ேது. 

இந்ேியாவின் தேசிய 

நீர்வாழ் விலங்கு 

 ாங்த டிக் டால்பின் (பிைாட்டினஸ்டா 

 ஞ்கசட்டி ா) 

அக்தடாபர் 5 ம் தேேி அறிவிக் ப்பட்டது. குவாஹட்டி  ங் ாடிக் நேி 

டால்பின் என அளழக் ப்படும் மஸ்த ாட்ளய கபற்ற இந்ேிய ந ரம் 

ஆகும். இது இந்ேியாவின் முேல் ந ரமா  உள்ைது. நேி டால்பின் 

உள்நாட்டில் சிஹு என அளழக் ப்படு ிறது 

இந்ேியாவின் தேசிய 

பறளவ 

இந்ேிய மயில் (Pavo cristatus) பிப்ரவாி 1, 1963 இல் அறிவிக் ப்பட்டது. இந்ேிய மயில் அல்லது நீல 

பீ ாக் (பாதவா  ிறிஸ்டாடா). 

இந்ேியாவின் தேசிய 

மரம் 

இந்ேிய ஆலமரம் (ஃளபசஸ் 

கபங் ாகலன்ஸிஸ்) 

1950 இல் ஏற்றுக்க ாண்டது. 

இந்ேியாவின் தேசிய 

மலர் 

ோமளர (கநலும்தபா நசிஃகபரா) பண்ளடய இந்ேியாவின்  ளல மற்றும் புராணங் ைில் இது ஒரு 

புனிேமான பூமி மற்றும் ஒரு ேனித்துவமான இடத்ளே ஆக் ிரமித்துக் 

க ாண்டிருக் ிறது, தமலும் இது முந்ளேய  ாலப்பகுேியிலிருந்து இந்ேிய 

 லாச்சாரத்ேின் ஒரு சிறந்ே அளடயாைமா  உள்ைது. 

இந்ேியாவின் தேசிய 

பழம் 

மாம்பழம்(கமன்ஜிஃகபரா இன்டி ா) மு லாய தபரரசர் அக்பர் ேர்பங் ாவில் லக் ி பாக் என்ற இடத்ேில் 

100,000 மாம்பழ மரங் ளை நாட்டார் 
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தேசிய நுண்ணுயிர் லாக்தடாபா ிலஸ் கடல்ப்கர ி(துளண 

பல்த ாிக்ஸ் ) 

அக்தடாபர் 18, 2012 அன்று ளஹேராபாத்ேில் CoP-11 ல் நளடகபற்ற 

பன்மு த்ேன்ளம பாது ாப்பு மற்றும்  ல்விக் ான  ல்விக் ான சர்வதேச 

மாநாட்டில் இது அறிவிக் ப்பட்டது. அறிவியல் எக்ஸ்பிரஸ் பல்லுயிர் 

சிறப்புப் பயணத்ேிற்கு வந்ேிருந்ே குழந்ளே ள் இந்ே நுண்ணுயிர்ளயத் 

தேர்ந்கேடுத்ேனர். 
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