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இந்திய அரசியலமைப்பு 

பகுதி – 9 

ஐக்கிய நாடுகள் அமை 

1. கி.பி. 1939 முதல் கி.பி. 1945 வரை நரைப்பபற்ற இைண்ைாம் உலகப் பபார், 

முதல் உலகப் பபாரை விை பபரும் அழிரவ ஏற்படுத்தியது. 

2. இைண்ைாம் உலகப் பபாரில் ஐந்து மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் 

இறந்தனர். 

3. முதல் உலகப் பபாரின் இறுதியில் ஏற்படுத்தப்பட்ை பன்னாட்டு கலகம் உலக 

அரமதிரய ஏற்படுத்தாத காைணத்தால் இைண்ைாம் உலகப் பபார் ஏற்பட்ைது. 

4. இைண்ைாம் உலகப் பபாரின் முடிவில், அபமரிக்கா, ப ாவியத் ைஷ்யா, 

இங்கிலாந்து பபான்ற நாடுகள் உலக அரமதிரய நிரலநாட்ை ஒரு புதிய 

அரமப்பு பதரவ என்பரத உணர்ந்தனர் இதன் விரைவாக ஐக்கிய நாடுகள் 

அரவ உருவானது. 

5. ஐக்கிய நாடுகள் அரவக்கு “ஐக்கிய நாடுகள் அரவ” என பபயரிட்ைவர் --- 

அபமரிக்க முன்னாள் அதிபர், பிைாங்க்ைின் டி ரூஸ்பவல்ட். 

6. 01 – ஜனைரி, 1942 ஆம் ஆண்டு 26 நாடுகள் ப ர்ந்து ‘அட்லாண்டிக் 

 ா ணத்தில்’ ரகபயழுத்திட்ைன. இந்த  ா ணத்தில் “ஐக்கிய நாடுகள்” என்ற 

பபயர் அதிகாைப்பூர்வமாக இைம்பபற்றது. 

7. உலக மக்கைிரைபய அரமதி மற்றும் பாதுகாப்ரப உருவாக்க 

ஏற்படுத்தப்பட்ை பகாள்ரக தான், அட்லாண்டிக் சாசனம். 

8. 1941 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14 ஆம் நாள் அன்று அபமரிக்க அதிபர், 

பிைாங்கிைின் டி ரூஸ்பவல்ட் மற்றும் இங்கிலாந்து பிைதமர் வின் ன்ட் 

 ர்ச் ில் ஆகிபயார் அட்லாண்டிக் கைலில் ‘HMS பிரின்ஸ் ஆப் வைல்ஸ்’ 
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என்ற கப்பலில் பயணம் ப ய்யும் பபாது இந்த  ா ணத்தில் ரகபயாப்பம் 

இட்ைனர். 

9. ஐக்கிய நாடுகள் அரவயின்  ா னத்ரத எழுதுவதற்கு  ான் பிைான் ிஸ்பகா 

நகரில் ஒரு மாநாடு ஏப்ைல், 25 – 1945 ஆம் ஆண்டு நரைபபற்றது. 

10. ஐக்கிய நாடுகள் அரவயின் இலக்குகள், பநாக்கங்கள், விதிமுரறகள் 

ஆகியவற்றின் பதாகுப்பப ஐக்கிய நாடுகள்  ா ணம் ஆகும். 

11. ஐக்கிய நாடுகள்  ா ணத்தில் 50 நாடுகைின் பிைதிநிதிகள் ஜூன் 25 ஆம் 

நாள் 1945 ஆண்டு ரகபயழுத்திட்ைனர். பபாலந்து நாடு பின்னர் 

ரகபயழுத்திட்ைது. 

12. அக்பைாபர் 25 ஆம் நாள் 1945 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் அரவ தனது 

ப யல்பாட்ரை துவங்கியது. 

13. எந்த நாள், ‘ஐக்கிய அரவயின் நாைாக’ பகாண்ைாைப்படுகிறது? அக்பைாபர் 

– 25 ஆம் நாைாகும். 

14. ஐ. நா.  ரப உருவாவதற்கு முன்பு கூட்ைப்பட்ை கூட்ைங்கள், 1943 ஆம் 

ஆண்டு அக்பைாபர் மாதம் 30 -ல் மாஸ்பகாவில் கூட்ைப்பட்ைது. 1943 ஆம் 

ஆண்டு டி ம்பர் மாதம் 1 -ல் பபக்ைானில் கூட்ைப்பட்ைது. 1944 ப ப்ைம்பர் 21 

அன்று ைம்பர்ைன் ஓக்ஸ் எனுமிைத்தில் கூட்ைப்பட்ைது. 1944 ஆம் ஆண்டு 

அக்பைாபர் 7 ஆம் பததி ைம்பர்ைன் ஓக்ஸ் எனுமிைத்தில் கூட்ைப்பட்ைது. 1945 

ஆம் ஆண்டு பிப்ைவரி 11 ஆம் நாள் அன்று யாபபால்ைா எனுமிைத்தில் 

கூட்ைப்பட்ைது. 

15. தற்பபாது ஐ.நா. வில் 193 நாடுகள் அரமதிரய விரும்பும் உறுப்பு 

நாடுகைாக உள்ைன. 

16. ஐ.நா. வின் தரலநகைம் நியூயார்க் பகுதியில் அரமந்துள்ைது. 
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ஐ.நா. ைின் இலச்சிமன, ககாடி, கைாழிகள் 

17. 5 உள்ைட்டங்களும் அதன் ைீது பூைியின் ைடதுருைத்தின் வதாற்றமும் 

அதமன சூழ்ந்து ஆலிவ் இமலக் ககாத்துக்கள் ககாண்ட படம் ஐ.நா. வின் 

இலச் ிரனயாக உள்ைது. 

18. ஐ.நா. வின் இலச் ிரனயில் உள்ை ஆலிவ் இரல உலக அமைதிமய 

குறிக்கிறது. உலகப் பைம், உலக அமைதி ைற்றும் பாதுகாப்மபக் குறிக்கும். 

19. பவைிர் நீல நிறக்பகாடியின் நடுவில் பவள்ரை நிற ஐ.நா. இலச் ிரன 

பபாறிக்கப்பட்டுள்ைது. 

20. ஐ.நா. ைின் கபாது கைாழிகள் யாரவ? ஆங்கிலம், பிைஞ்ச்சு, ஸ்பானிஷ், 

ைஷ்யன்,  ீனம், அபைபிய பமாழி. 

21. ஐ.நா.  ரபயின், “ஆயிரம் அண்டு குறிக்வகாள்” --- மிகுதியான 

ஏழ்ரமயும், பட்டினிரயயும் நீக்குதல்; அரனவருக்கும் பதாைக்க கல்வி 

அைித்தல், பாலின  மத்துவம், பபண்களுக்கு அதிகாைம் பபான்றவற்ரற 

உருவாக்குதல், குழந்ரதகைின் இறப்பு விகிதத்ரத குரறத்தல், அன்ரனயர் 

உைல் நலம் பபணுதல், எய்ட்ஸ், பெச்.ஐ.வி, மபலரியா பபான்ற பநாய்கரை 

கரலய நைவடிக்ரககள் எடுத்தல், சுற்றுப்புற சூழரல பாதுகாத்தல், 

முன்பனற்ற பணிகளுக்காக உலகைாவிய பதாழரமரய உருவாக்குதல். 

22. ஐ.நா.  ரப ஆறு முக்கிய அரமப்புகரை பகாண்ைது. 

1. பபாதுப் பபைரவ, 

2. பாதுகாப்பு பபைரவ, 

3. பபாருைாதாை மற்றும்  மூகப் பபைரவ, 

4. பன்னாட்டு நீதிமன்றம், 

5. அறங்காவலர் பபைரவ, 
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6. பன்னாட்டு ப யலகம். 

23. ஐ.நா.  ரபயின் மிக முக்கியமான அரமப்பு கபாதுப் வபரமையாகும். 

24. “ைனித இன நாடாளுைன்றம்” என அரழக்கப்படுவது? கபாதுப் 

வபரமையாகும். 

25. பபாதுப் பபைரவயில், அரனத்து உறுப்பு நாடுகைின், 5 பிரதிநிதிகள் 

உறுப்பினர்கைாக இருப்பார்கள். 

26. பபாதுப் பபைரவயாயில், ஒவ்கைாரு உறுப்பு நாட்டிற்கும் ஒரு ஓட்டு 

உண்டு. 

27. ஆண்டுக்கு ஒரு முமற கபரும்பாலும், கசப்டம்பர் ைாதத்தில் 

கபாதுக்குழு கூட்டம் நமடகபறும். 

28. பாதுகாப்பு பபைரவயின், பவண்டுபகாைின் படி, பதரவக்பகற்ப அவ ை 

கூட்ைமும் நரைபபறும். 

29. முக்கிய நைவடிக்ரககைான அரமதி, பாதுகாப்பு, புதிய உறுப்பு நாடுகரைச் 

ப ர்த்தல், வைவு ப லவு திட்ைங்கரை நிரறபவற்றல் ஆகியவற்றிற்கு 

மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு வதமை. மற்ற 

தீர்மானங்களுக்கு  ாதாைண பபரும்பான்ரமபய பபாதுமானது. 

30. பபாதுப் பபைரவயின் முக்கிய ப யல்பாடுகள், தரலவரையும் 21 

துரணத் தரலவர்கரையும் பதர்ந்பதடுத்தல். ஆண்டு வைவு ப லவு 

திட்ைங்களுக்கு ஒப்புதல் அைித்தல். பாதுகாப்பு பபைரவயின் பரிந்துரையின் 

பபரில் பபாதுச்ப யலர், பன்னாட்டு நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆகியவர்கரை 

பதர்ந்பதடுத்தல் ஆகியனவாம். 

31. ஐ.நா. அரவயின் இைண்ைாவது முக்கிய அரவ --- பாதுகாப்பு 

அமையாகும் (பாதுகாப்பு வபரமை).  
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32. ஐ.நா. வின் நிர்வாக அரமப்பாக ப யல்படுவது எது? பாதுகாப்பு வபரமை. 

33. ஐ.நா. வின் பாதுகாப்பு பபைரவ, 5 நிரந்தர உறுப்பினர்கமளயும், 10 

நிரந்தரைற்ற உறுப்பினர்கரையும் பமாத்தம் 10 உறுப்பினர்கரை 

உள்ைைக்கியது. 

34. ஐ.நா. வின் பாதுகாப்பு பபைரவயின், 5 நிைந்தை உறுப்பு நாடுகள் யாரவ? 

ரஷ்யா, பிரான்ஸ், அகைரிக்கா, இங்கிலாந்து, சனீா. 

35. ஐ.நா. வின் பாதுகாப்பு பபைரவயின், 10 நிைந்தைமற்ற உறுப்பு நாடுகைின் 

பதவிக்காலம் யாரவ? இரண்டு ஆண்டுகளாகும். இவர்கள் 

பபாதுக்குழுவால் பதர்ந்பதடுக்கப்படுவர். 

36. ஐ.நா. வின் நிைந்தைமற்ற உறுப்பு நாடுகள் யாைால் 

பதர்ந்பதடுக்கப்படுகின்றனர்? கபாதுப் வபரமை.  

37. பாதுகாப்பு பபைரவ உறுப்பினர்கள் மாதம் ஒரு முரற கூடி புதிய 

தரலவரை பதர்ந்பதடுப்பர். 2/3 உறுப்பினர்கைின் ஆதைவுைன் தீர்மானங்கள் 

நிரறபவற்றப்படும். 

38. ஐ.நா. பாதுகாப்பு பபைரவயில், நிைந்தை உறுப்பு நாடுகளுக்கு தடுப்புரிமை 

ஆமை ‘வைட்வடா பைர்’ (VETO POWER) உண்டு. 

39. தடுப்புரிமை ஆமை ‘வைட்வடா பைர்’ (VETO POWER) ரய பயன்படுத்தி 

ஒரு நிைந்தை உறுப்பு நாடு, எந்த ஒரு தீர்மானத்ரதயும் நிரறபவற்றாமல் 

தடுக்க முடியும். 

40. 2010 ஆம் ஆண்டு ஐ.நா.  ரபயின் பாதுகாப்பு பபைரவக்கு நிைந்தைமற்ற 

உறுப்பினைாக இந்தியா இைண்ைாண்டுகளுக்கு பதர்ந்பதடுக்கப்பட்ைது. 
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41. ஐ.நா.  ரபயின் பபாருைாதாை மற்றும்  மூகப் பபைரவ, பபாருைாதாை 

மற்றும்  மூகப் ப ரவ ப யல்பாடுகைில் ஈடுபடும்.  ிறப்பு நிறுவனத்தின் 

பணிகரை ஒருங்கிரனக்கிறது.  

42. ஐ.நா.  ரபயின் பபாருைாதாை மற்றும்  மூகப் பபைரவ, 54 

உறுப்பினர்கரை பகாண்டுள்ைது. ஒவ்பவாரு 3 ஆண்டுக்குக்கும், 1/3 பங்கு 

உறுப்பினர்கள் பதவி விலகுவர். இப்பபைரவயின் முக்கியக் கூட்ைம் ஜூரல 

மாதம் நரைபபறும்.  

43. ஐ.நா. அரவயின் அறங்காவலர் தன்னாட் ி அதிகாைம் பபறாத 11 

நாடுகரை நிர்வகிக்க அறங்காவலர் பபைரவ அரமக்கப்பட்ைது. 

44. “உலக நீதிமன்றம்” என அரழக்கப்படுவது? பன்னாட்டு நீதிமன்றம். 

45. பன்னாட்டு நீதிமன்றம் --- ஐ.நா. அரமப்பின் முக்கிய நீதி அரமப்பாகும். 

இந்நீதிமன்றத்திற்கான 15 நீதிபதிகள் ஐ.நா. பபாதுப் பபைரவ மற்றும் 

பாதுகாப்புக் குழுவால் பதர்ந்பதடுக்கப்படுகிறது. 

46. உறுப்பு நாடுகைிரைபய ஏற்படும் பிைச் ரனகரை பன்னாட்டு நீதிமன்றம் 

தீர்த்து ரவக்கும். 

47. பன்னாட்டு நீதிமன்றம் ஹாலந்து நாட்டில் உள்ை வஹக் எனுமிைத்தில் 

அரமந்து உள்ைது. 

48. ஐ.நா. பன்னாட்டு கசயலகம் நிர்வாகப் பணிகரை ப ய்கிறது. பபாதுச் 

 ரப, பாதுகாப்பு பபைரவ, பன்னாட்டு நீதிமன்றம் ஆகியவற்றின் 

வழிகாட்டுதலின் படி நிர்வாக ப யல்பாடுகைில் ஈடுபடுகிறது. 

49.  ஐ.நா. பன்னாட்டு கசயலகம் ஐ.நா.  ரபயின் பபாதுச் ப யலாைர் 

வழிகாட்டுதலின் படி நிர்வாகப் பணிகரை பமற்பகாள்கிறது. 
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50. ஐ.நா.  ரபயின் முன்னாள் பபாதுச் ப யலாைர் (GENERAL SECRETARY) --- 

பான் – கி – மூன். 

51. ஐ.நா.  ரபயின் தற்பபாரதய பபாதுச் ப யலாைர் (GENERAL SECRETARY) 

--- அண்ைானிபயா கட்ைர்ஸ் (பபார்ச்சுகள் நாட்டின் முன்னாள் அதிபர்). 

52. ஐ.நா. அரவ 1946 ஆம் ஆண்டு ஈைானில் இருந்து ைஷ்யப் பரைகரையும்; 

 ிரியா, பலபனான் நாடுகைில் இருந்து பிடிட்ைன், பிைான்ஸ் நாட்டு 

பரைகரையும் திரும்பப்பபறச் ப ய்தது ஐ.நா. அரமப்பின் அரும் பபரும் 

 ாதரனகைாக கருதப்படுகின்றது. 

53. 1947 ஆம் ஆண்டு ைச்சு நாட்டு பிடியிலிருந்து இந்பதாபனஷியாவிற்கு 

சுதந்திைம் அைித்தது. 

54. 1956 ஆம் ஆண்டு சூயஸ் கால்வாய் பிைச் ரனக்கு முடிவு ப ய்தது. 

அதரன அரனத்து நாட்டு பயன்பாட்டிற்கு பபாதுவாக்கியது. 

55. 1962 மற்றும் 1973 ல் நைந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகைின் பிைச் ரனரயயும், 

க்யூபா ஏவுகரண பிைச் ரனரயயும் முடிவுக்கு பகாண்டு வந்தது. 

56. 1988 ல் ஏற்பட்ை ஈைான் - ஈைாக் பபாரை முடிவுக்கு பகாண்டுவந்தது.    

57. 1989 ல் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து ைஷ்யப் பரைகரை திரும்ப பபறச் 

ப ய்தது. 

58. 1990 ல் குரவத் நாட்டிற்கு பமலாண்ரமயிரன பபற்று தந்தது. 

59. கம்பபாடியா, எல் –  ால்பவைார், கவுட்ைபமலான், பமா ாம்பிக் பபான்ற 

நாடுகைில் நரைபபற்ற உள்நாட்டுப் பபார்கரை முடிவுக்கு பகாண்டு வந்தது. 

60. ஐ.நா. அரவயின், உலக சுகாதாை நிறுவனம் (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION (WHO)) பபரியம்ரமரய முழுவதும் நீக்கியது. பமலும் 
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பபாலிபயா, மபலரியா, கா பநாய் பபான்ற பநாய்கரை உலகத்திலிருந்து 

முற்றிலும் நீக்க உறுதி ஏற்று ப யல்பட்டு வருகிறது. 

61. அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகைின் பமலாரணயர் அலுவலகம் (UNCHR) 

நிறுவனம் அகதிகளுக்காக ஆற்றிய ப ரவகளுக்காக 1954, 1981 ஆம் 

ஆண்டுகைில் ‘பநாபள் பரிசுகரைப்’ பபற்றுள்ைது. 

62. “உரிரமகள் என்பன  மூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அை ாங்கத்தால் 

நரைமுரற படுத்தப்படுகிறது” இது யாருரைய கூற்றாகும்? பபைா ிரியர். 

பிைஷாங்பகா. 

63. ஐக்கிய நாடுகைின் ‘மனித உரிரமகள் பிைகைனம்’ எந்த ஆண்டு 

பகாண்டுவைப்பட்ைது? 1948. 

64. ஐ.நா.  ரபயின் முக்கிய பகாட்பாடுகைில் ஒன்று மனித உரிரமகரை 

பாதுகாத்தல், அதரன மதிப்புறச் ப ய்தலாகும். 

65. “அரனத்துலக மனித உரிரமகள் பிைகைனம்” 1948 ஆம் ஆண்டு டி ம்பர் 

10 ஆம் நாள் நிரறபவற்றப்பட்ைது. 

66. மனித உரிரமகள் தினம் --- டி ம்பர் – 10. 

67. அரனத்துலக மனித உரிரமகள் பிைகைனம் – 1948, 30  ைத்துகரை 

உரையது. இது இைண்டு பகுதிகைாக பிரிக்கப்பட்டுள்ைது 1. வாழ்வியல் 

மற்றும் அை ியல் உரிரமகள் மற்றும் 2 பபாருைாதாைம்  மூகம் மற்றும் 

பன்பாட்டு உரிரமகள். 

68. வியன்னா பிைகைனம் (ஐ.நா.வின் மனித உரிரமகள் பிைகைனம்) --- 1993. 

69. இந்திய அை ங்கம் ஒரு  ட்ைம் இயற்றி, இந்தியாவில் பத ிய மனித 

உரிரமகள் ஆரணயம் உருவாக்கிய ஆண்டு --- 1993. 
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70. அரனத்து மாநிலங்கைிலும் மனித உரிரமகள் ஆரணயம் 

உருவாக்கப்பட்ைது. 

71. இந்திய பத ிய மனித உரிரமகள் ஆரணயம் உருவாகிய நாள் மற்றும் 

தரலரமயிைம் --- அக்பைாபர் – 12, 1993; தில்லி. 

72. இந்திய பத ிய மனித உரிரமகள் ஆரணயம் --- ஒரு தரலவரையும், 4 

உறுப்பினர்கரையும் பகாண்ைது. 

73. இந்தியாவில் பத ிய மனித உரிரமகள் ஆரணயம், 1993 ஆம் ஆண்டு 

இயற்றப்பட்ை ‘மனித உரிரமகள்’  ட்ைத்தின் படி, அக்பைாபர் – 12, 1993 

(தில்லியில்) நிறுவப்பட்ைது. 

74. பத ிய மனித உரிரமகள் ஆரணயத்தின் தரலவர் பபாதுவாக ஓய்வு 

பபற்ற உச் நீதிமன்ற தரலரம நிதிபதியாக இருப்பார். 

75. பத ிய மனித உரிரமகள் ஆரணயத்தின் உறுப்பினர்களுள் ஒருவர் 

உச் நீதிமன்ற ஓய்வு பபற்ற நீதிபதியாகவும், மற்பறாரு உறுப்பினர் மாநில 

உயர்நீதிமன்ற ஒய்வு பபற்ற நீதிபதியாவும், மற்ற இரு உறுப்பினர்கள் மனித 

உரிரமகள் ஆரணய ப யல் ஆனுபவம் மிக்கவர்கைாக இருக்க பவண்டும். 

இவர்கரை இந்தியக் குடியைசுத் தரலவர் நியமனம் ப ய்கிறார். 

76. பத ிய மனித உரிரமகள் ஆரணயத்தின் உறுப்பினர்கள் குடியைசுத் 

தரலவரின் (ஆரண) உத்தைவின் பபரில் பணி நீக்கம் ப ய்யப்பைலாம். 

77. பத ிய மனித உரிரமகள் ஆரணயத்தின் தரலவர், ஐந்து ஆண்டுகபைா 

அல்லது 70 வயது வரைபயா அப்பதவியில் நீடிக்கலாம். 

78. பத ிய மனித உரிரமகள் ஆரணயத்தின் மற்ற உறுப்பினர்கள், 5 

ஆண்டுகள் வரை பதவியில் நீடிக்கலாம். குடியைசுத் தரலவரின் உத்தைவின் 

பபரில் மறு நியமனம் ப ய்யப்பைலாம். 
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79. பத ிய மனித உரிரமகள் ஆரணயம் வாழ்வியல் நீதிமன்றத்திற்குரிய 

அரனத்து அதிகாைங்கரையும் பபற்றுள்ைது.  

80. தமிழ்நாட்டில், 1997 ஆம் ஆண்டு, ஏப்ைல் 17 - ஆம் நாள் மாநில மனித 

உரிரமகள் ஆரணயம் உருவாக்கப்பட்ைது. 

81. மாநில மனித உரிரமகள் ஆரணயம் --- ஒரு தரலவரையும், 4 

உறுப்பினர்கரையும் பகாண்ைது. 

82. மாநில மனித உரிரமகள் ஆரணயத்தின் தரலவர் பபாதுவாக ஓய்வு 

பபற்ற மாநில உயர்நீதிமன்ற தரலரம நிதிபதியாக இருப்பார். 

83. மாநில மனித உரிரமகள் ஆரணயத்தின் உறுப்பினர் ஒருவர் ஓய்வு 

பபற்ற மாநில உயர்நீதிமன்ற நிதிபதியாக இருப்பார். மற்பறாரு உறுப்பினர், 

ஓய்வு பபற்ற மாவட்ை நிதிபதியாக இருப்பார் எஞ் ிய இரு ஸ்மிக்கவர்கைாக 

இருக்க பவண்டும்.  

84. மாநில மனித உரிரமகள் ஆரணயத்தின் தரலரம நிர்வாக 

அதிகாரியாக, ப யலர் ப யல்படுகிறார். தமிழ்நாட்டிற்கான மாநில மனித 

உரிரமகள் ஆரணயம், ப ன்ரனயில் இயங்கிவருகிறது. 

85. மாநில மனித உரிரமகள் ஆரணயத்தின் தரலவர் மற்றும் 

உறுப்பினர்கரை மாநில முதலரமச் ர், மாநில உள்துரற அரமச் ர், மாநில 

 ட்ைமன்றத் தரலவர், மாநில  ட்ைமன்ற எதிர் கட் ித் தரலவர், 

ஆகிபயாரைக் பகாண்ை குழுவின் பரிந்துரையின் பபரில் மாநில ஆளுநர் 

நியமனம் ப ய்கிறார். 

86. இந்திய அை ியலரமப்பில் பகுதி – II, பகுதி – III ன் படி உத்திைவாதம் 

அைிக்கப்பட்ை மனித உரிரமகள் மீறப்படும்பபாது மனித உரிரமகள் 

ஆரணயம் வி ாைரண ப ய்து உரிய நிவாைணம் அைிக்கும். 
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87. மாநில மனித உரிரமகள் ஆரணயத்தின் உறுப்பினர்கள் 5 ஆண்டுகள் 

அல்லது 70 வயது வரை பணியாற்றலாம்.  

88. மாநில மனித உரிரமகள் ஆரணயத்தின் உறுப்பினர்கள் 

பதவிக்காலத்தில் முரற தவரி நைந்தால் மாநில ஆளுநர் அவர்கரை பதவி 

நீக்கம் ப ய்யலாம். 

89. மாநில மனித உரிரமகள் ஆரணயம் தனது அறிக்ரகரய ஆண்டுக்கு 

ஒரு முரற மாநில அை ிற்கு அனுப்பும். அதில் மாநில மனித உரிரமகள் 

ஆரணயத்தின் ஓைாண்டு ப யல்பாடுகள் மற்றும் அை ாங்கம் மனித 

உரிரமகரை காக்க எடுத்துக்பகாள்ை பவண்டிய நைவடிக்ரககள் பற்றிய 

தகவல்கள் இைம்பபறும். அை ாங்கம் இவ்ரிக்ரகயிரன  ட்ைமன்றத்தில் 

தாக்கல் ப ய்யப்படும்.  

90. மனித உரிரமகரைக் காக்க, மாநில மனித உரிரமகள் ஆரணயம் 

மாவட்ைந்பதாரும் ‘ைாைட்ட ைனித உரிமைகள் நீதிைன்றங்கமள’ 

உருவாக்கியுள்ைது. இந்நீதிமன்ற நீதிபதியாக 7 ஆண்டுகள் வழங்கறிஞைாக 

அல்லது அைசு தைப்பு வழக்கறிஞைாக பாணியாற்றியவர் நியமிக்கப்படுவர். 

91. ‘இந்து ைிதமை ைறுைைச் சட்டம்’  ட்ைப்பூர்வமாக ஆக்கப்பட்ைது --- 

1955. 

92. ‘இந்து திருைைச் சட்டம்’ – 1955 ன் படி தாய், தந்ரதயரின் ப ாத்தில் 

பபண்களுக்கு  ம உரிரம வழங்கப்பட்ைது.  

93. ‘ைரதட்சமன தமடச் சட்டம்’ – 1961 --- வைதட் ரன பவண்டி பபண்கரை 

துன்புருத்துவது தண்ைரனக்குரிய குற்றமாகும். 

94. தமிழக அைசு, ‘இந்து திருைைச் சட்டத்தில்’ – 1967 ஆம் ஆண்டில் ஒரு 

 ிறு திருத்தம் ப ய்து, ‘சுய ைரியாமத திருைைங்களுக்கு’  ட்ைப்பூர்வ 

அங்கீகாைம் அைித்துள்ைது. 
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95. தமிழக அைசு, 1997 ஆம் ஆண்டு பபண்கரை பகைி ப ய்வரத தடுத்து 

தரைச்  ட்ைம் இயற்றியுள்ைது. 

96. தமிழக அைசு, 1999 ஆம் ஆண்டு பபண்கரை அநாகரீகமாக  ித்தரித்து 

சுவபைாட்டிகள் பவைியிடுவரத தரை ப ய்து, தரைச்  ட்ைம் 

இயற்றியுள்ைது. 

97. இந்திய அை ியலரமப்புச்  ட்ைம்,  ைத்து 23,  ைத்து 24 ஆகியன 

பபண்கைின் விடுதரல பற்றிக் கூறுகின்றன. 

98. குழந்ரதகள் திருமண தரைச்  ட்ைத்திருத்தம் – 1978, பபண்கைின் 

திருமண வயரத 15 இல் இருந்து 18 ஆகவும், ஆணின் திருமண வயரத 18 

இல் இருந்து 21 ஆகவும் உயர்த்தியது. இது குழந்ரத திருமணத்ரத தரை 

ப ய்கிறது.  

99. 1986 இல் பகாண்டுவைப்பட்ை வைதட் ரன தரைச்  ட்ைத்திருத்தம், 

வைதட் ரன வாங்குபவர், மற்றும் வைதட் ரன பதாைர்பாக பபண்கரை 

பகாடுரம படுத்துபவர்கள் மீது கடுரமயான நைவடிக்ரககள் பமற்பகாள்ை 

வழிவரக ப ய்தது. 

100. தமிழ்நாடு அைசு, 1997 - இல் (ஈவ்டீ ிங்) பபண்கரை இகழ்தல் தரைச் 

 ட்ைம் இயற்றியுள்ைது. 2002 இல் உருவாக்கப்பட்ை இதன் திருத்தம், 

பபண்களுக்கு பதால்ரல பகாடுப்பரத தரை ப ய்துள்ைது.  

101. இந்திய அை ியலரமப்பின் 73 வது மற்றும், 74 வது  ட்ைத்திருத்தங்கள் 

ஊைாட் ி அரமப்புகைிலும் பபண்களுக்கு 33% இை ஒதுக்கீட்ரை 

வழங்கியுள்ைது. 

102. 1948 ஆம் ஆண்டு, ‘கதாழிற்கூடச் சட்டம்’ பகாண்டுவைப்பட்ைது. 
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103. 1951 ஆம் ஆண்டு, ‘வதாட்டச் கதாழிலாளர் சட்டம்’ பகாண்டுவைப்பட்ைது. 

இது மிக முக்கியமான  ட்ைமாகும். 

104. 1952 ஆம் ஆண்டு, ‘சுரங்கச் சட்டம்’, ஆண் – பபண் பவறுபாடின்றி  ம 

ஊதியம் வழங்கிை வழிவரக ப ய்தது. 

105. 1961 ஆம் ஆண்டு, பபண்கைின் உைல் நலம் காக்க ‘பபரு கால பயன் 

 ட்ைம்’ இயற்றப்பட்டு, பபருகாலத்தில் பபண்களுக்கு முரறயான ஊதியம் 

கிரைத்திை வழிவரக ப ய்தது. 

106. “ ர்வபத  பபண்கள் தினம்” --- மார்ச் – 8. 

107. பபண்கள் உரிரமரய உறுதி ப ய்ய, 1995 ஆம் ஆண்டு  ீன தரலநகர் 

‘பபய்ஜிங்கில்’ உலகப் பபண்கள் ஒன்று கூடி “பபண்கள் உரிரமகள், மனித 

உரிரமகபை; மனித உரிரமகள், பபண்கள் உரிரமகபை” என 

முழக்கமிட்ைனர். 

108. ஐ.நா.  ரப 1978 ஆம் ஆண்ரை ‘சர்ைவதச கபண்கள் ஆண்டாக’ 

அறிவித்தது. 

109. பபண்கைின் நலன் காக்க, இந்திய பபண்கள்  ங்கம், ஜனநாயக மாதர் 

 ங்கம், பபண்ணுரிரம இயக்கம் ஆகியன பபாைாடி வருகின்றன. 

110. இந்திய அை ியலரமப்பு பிரிவு – 39(E) குழந்ரதகள் சுதந்திைமாகவும்., 

ஆபைாக்கியமாகவும் வாழ வழிவரக ப ய்கிறது. 

111. பிரிவு – 45 இன் படி, அை ாங்கம் அரனத்து 14 வயது வரை உள்ை 

அரனத்து குழந்ரதகளுக்கும் கட்ைாய கல்விரய உறுதி ப ய்கிறது. 

112. ‘ ிறுவர்களுக்கு எதிைான அநீதிச்  ட்ைம்’ --- 1986 ஆம் ஆண்டு 

இயற்றப்பட்டு இைம் ிைார்கள் முரறயாக பாதுகாக்கப்பட்டும், அவர்கள் 

திருந்தி வாழவும் வழிவரக ப ய்கிறது.  
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113. ஐ.நா.  ரப எந்த ஆண்ரை ‘சர்ைவதச குழந்மதகள் ஆண்டாக’ 

அறிவித்துள்ைது? --- 1979. 


