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இந்திய அரசியலமைப்பு 

பகுதி - 4 

குழந்மதகள் / பபண்கள் / சட்டங்கள் 
1. ஆங்கிலலயர் காலத்திலலலய சட்டசமபயில், குழந்மதகளின் கல்வி 

உரிமையின் அவசியத்மத எடுத்துமரத்தவர் யார்? லகாபால 

கிருஷ்ண லகாகலல. 

2. லகாபால கிருஷ்ண லகாகலலவின் கனவுத் திட்டைான, ‘கல்வி 

உரிமைச் சட்டம்’ பகாண்டுவரப்பட்ட நாள்? 01 ஏப்ரல், 2010. 

3. ‘கல்வி உரிமைச் சட்டம்’ --- 6 முதல் 14 வயது வமர உள்ள 

குழந்மதகளுக்கு கல்வி ஓர் அடிப்பமட உரிமையாகும். 

4. இளம் குற்றவாளிகள் நீதிச் சட்டம் --- 1986 நிமறலவற்றப்பட்டு, 2000 -

ல் ைாற்றியமைத்து நமடமுமறபடுத்தப்பட்டது. 

5.   தாய்ப்பாலுக்கு ைாற்றாக உணவுப் புட்டிகள் ைற்றும் குழந்மத 

உணவு திட்டம் --- 1992. 

6. குழந்மதகள் உரிமைகமள பாதுகாக்கும் பபாறுப்பாமன குழுச் 

சட்டம் --- 2005. 

7. குழந்மதகள் பாதுகாப்மபயும், வளர்ச்சிமயயும் பற்றி கூறும் 

இந்திய அரசியலமைப்பு சரத்து --- சரத்து – 39 (F), சரத்து – 45. 

8. குழந்மதகளின் அடிப்பமட உரிமைகள் பற்றிய இந்திய 

அரசியலமைப்பு சரத்து --- சரத்து – 24 (குழந்மத பதாழிலாளர் 

முமறயிலிருந்து குழந்மதகமள பாதுகாக்கிறது). 
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9. 14 வயதுக்குட்பட்ட எந்த குழந்மதயும் ஆமலகளிளும், 

சுரங்கங்களிலும், அபாயகரைான பதாழில்கமள குழந்மதகள் 

பசய்வமத தடுக்கும் சரத்து --- 39(F). 

10. குழந்மதகளின் ஆலராக்கியைான வளர்ச்சி பற்றி கூறும் இந்திய 

அரசியலமைப்பு சரத்து --- சரத்து – 45. 

11. ஒருங்கிமனந்த குழந்மத வளர்ச்சித் திட்டம் (ICDS) --- 1975. 

12. ஒருங்கிமனந்த குழந்மத வளர்ச்சித் திட்டம் (ICDS) – 1975 – ன் 

லநாக்கங்கள் --- 6 வயதுக்குட்பட்ட குழந்மதகள், கர்பிணி 

தாய்ைார்கள், பாலூட்டும் தாய்ைார்கள் ஆகிலயாரின் உடல் நலத்மத 

பாதுகாப்பது பற்றியது. 

13. இராஜிவ் காந்தி குழந்மதகள் காப்பகத் திட்டம் (2006) --- லவமலக்கு 

பசல்லும் தாய்ைார்களின் குழந்மதகமள லபணி பாதுகாக்கும் 

திட்டம். 

14. குழந்மதகள் தினம் --- நவம்பர் – 14. 

15. 6 முதல் 14 வயது வமர உள்ள முதன்மையான குழந்மதகளுக்கு 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் குடியரசு தினத்தன்று வழங்கப்படும் லதசிய 

விருதுகள் எந்த ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்படுகிறது --- 1996. 

16.  பணி ைற்றும் பயிற்சி ஆதார திட்டம் --- பபண்களுக்கான லவமல 

வாய்ப்பு பயிற்சி திட்டம் (1996). 

17. சுயம்சிதா --- சுயவம்சம் திட்டம் (பபண்கள் சுய உதவிக் குழுக்கள் 

மூலைாக பபண்களின் சமூக ைற்றும் பபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு 

வழிகாட்டுகிறது. 



Winmeen VAO Mission 100 2018 
 

3 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

18. 1829 ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின்படி, உடன் கட்மட ஏறும் பழக்கம் 

ஒழிக்கப்பட்டது. 

19. விதமவகள் ைறுைணச் சட்டம் இயற்றப்பட்டது? --- 1856. 

20. சை ஊதிய சட்டம் – 1967 --- ஆண், பபண் இருபாலருக்கும் சை 

பதவிக்கு சை ஊதியம் சட்டம். 

21. பதாட்டில் குழந்மத திட்டம் --- 1992 (பபண் சிசுக் பகாமலமய 

தடுப்பதற்காக). 

22. தைிழ்நாடு முழுவது பபண்கள் காவல் நிமலயம் --- பபண்கள் 

பாதுகாப்பு. 

23. எந்த ஆண்மட ஐ.நா. சமப, “உலக பபண்கள் ஆண்டாக” 

அறிவித்துள்ளது? --- 1978. 

24. ைருத்துவர் பட்டம் பபற்ற முதல் இந்தியப் பபண்ைணி --- டாக்டர். 

முத்துலட்சுைி பரட்டி. 

25. பசன்மன சட்டைன்றத்தில் நியைிக்கப்பட்ட முதல் இந்தியப் 

பபண்ைணி --- டாக்டர். முத்துலட்சுைி பரட்டி. 

26. “ஆடவமரப் லபாலலவ பபண்களுக்கும் வாக்குரிமை ைற்றும் 

பசாத்துரிமை லவண்டும்” என கூறியவர் யார்? --- டாக்டர். 

முத்துலட்சுைி பரட்டி. 

27. டாக்டர். முத்துலட்சுைி வகித்த உயர் பதவிகள் --- பசன்மன 

சட்டைன்றத்தின் துமணத் தமலவர், அகில இந்திய ைகளிர் 

ைன்றத்தின் முதல் தமலவர், பசன்மன நகராட்சியின் முதல் 

அதிகாரியாகவும் இருந்தார். 
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28. பகாடிய புற்று லநாயின் பகாடுமையிலிருந்து ைக்கமள காப்பாற்ற 

பசன்மன அமடயாற்றில் புற்று லநாய் ைருத்துவைமனமய கட்டிய 

டாக்டர். முத்துலட்சுைி பரட்டி, புற்று லநாய் பதாடர்பான 

சிகிச்மசகமளகமள எங்கு பயின்று வந்தார் --- லண்டன், ‘ராயல் 

புற்று லநாய் ைருத்துவைமன. 

29. ஆதரவற்ற பபண்களுக்கான புணர்வு வாழ்வு மையம் லபான்ற 

பசயல்பாடுகமள பசய்தவர்? டாக்டர். முத்துலட்சுைி பரட்டி. 

30. பபண்களுக்கு பபாட்டு கட்டி, ‘லதவதாசியாக’ ைாற்றுவமத தடுக்கும் 

வமகயில், ‘லதவதாசி தமடச் சட்டத்மத’ சட்டைன்றத்தில் 

பகாண்டுவந்தவர்? டாக்டர். முத்துலட்சுைி பரட்டி. 

31. பபரும் எதிர்ப்புகளுக்கு இமடயில், யாருமடய ஆதரவுடன் சட்ட 

ைன்றத்தில், லதவதாசி தமடச் சட்டத்மத பகாண்டுவந்தார் டாக்டர். 

முத்துலட்சுைி பரட்டி? ‘சுயைரியாமத இயக்கத்’ தமலவர், 

ஈ.லவ.ராைசாைி. 

32. ‘லதவதாசி தமடச்சட்டத்தின்’ அவசியத்மத ைக்களிடம் பகாண்டு 

பசன்றவர்கள்? ஈ.லவ.ரா பபரியார், மூவலூர் இராைாைிர்தம் 

அம்ைாள், “தைிழ்த் பதன்றல்” திரு.வி.க. 

33. மகவிடப்பட்ட அபமலப் பபண்கமள காத்திட, 1930 ஆம் ஆண்டு 

அமடயாற்றில், டாக்டர். முத்துலட்சுைி பரட்டி துவங்கியது? 

‘அவ்மவ இல்லம்’. 

34. டாக்டர். முத்துலட்சுைி பரட்டிக்கு, ைத்திய அரசு ‘பத்ை பூஷண்’ 

விருதிமன வழங்கிய ஆண்டு? 1956. 
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35. டாக்டர். முத்துலட்சுைி பரட்டி அவர்களின் பபயரில் கருவுற்ற 

தாய்ைார்களுக்கு ரூ.6,000/- உதவித் பதாமக வழங்கப்படும் 

திட்டத்தின் பபயர் என்ன? டாக்டர். முத்துலட்சுைி பரட்டி தாய் லசய் 

நலத்திட்டம். 


