
 
    

 

பெண்கள் ப ொடர்ெொன 50  முக்கிய வினொக்கள் 

1) ென்னிரு ஆழ்வொர்களில் இருந்  ஒரே பெண் ஆழ்வொர் யொர் ? 

ஆண்டொள் 

 

2) இந்தியொவில் எந்  மொநிலத்தில் மு ன்மு லொக பெண் கமொண்ரடொ ெடட 
உருவொக்கப்ெட்டது?  

 மிழ்நொடு 

 

3) இந்திய ரெொலீஸ் ெணியில் (ஐபிஎஸ்) ரேர்ந்  மு ல் பெண் யொர்? 

கிேண்ரெடி 

 

4) முழுவதும் பெண்களுக்கொக ப ொடங்கப்ெட்ட இந்திய ெல்கடலக்கழகம் எது?  

பகொடடக்கொனல் அன்டன ப ேேொ மகளிர் ெல்கடலக்கழகம் 

 

5) உலகின் மு ல் பெண் விண்பவளி வீேொங்கடன  

 வொபலண்டினொ ஃப ேஷ்ரகொவொ (ேஷ்யொ)1963 

  

6) ேர்வர ே கொல்ெந்து ரெொட்டியின் நடுவேொக ெணியொற்ற திண்டுக்கல்டல ரேர்ந்  
ரூெவதி என்ற பெண் ர ர்வு பெற்றுள்ளொர். 

 

7) உலகின் மு ல் பெண் அதிெர் : 
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மரியொ எஸ்படலொஃபெேொன், அர்பெண்டினொ 

 

8) ர வருக்கு ெொல் பகொடுத் து :  

இஸ்லொமிய பெண் 

 

9) பெண் வன்பகொடுடம ேட்டம் :  

1921 

 

10) உலக பெண்கள் ஆண்டு : 1978 

 

11)  மிழகத்தில் எந்  மொவட்டம் ஆண்-பெண் விகி ொச்ேொேத்தில் மு லிடம் வகிக்கிறது?  

தூத்துக்குடி 

 

12) ரநொெல் ெரிசு பெற்ற மு ல் பெண்மணி?  

ரமரிகியூரி 

 

13) பின் ரவ கொலத்தில் கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய பெண்களுள் ஒருவர்  

கொர்கி 
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14) பெண்கடளக் கொத்திட 1930 ஆண்டில் அடடயொற்றில் ஒளடவ இல்லம் 
ப ொடங்கப்ெட்டது 

 

15) இந்தியொவின் மு ல் பெண் மருத்துவர் : 

 முத்துலட்சுமி அம்டமயொர் 

 

16) கற்ற பெண்களின் சிறப்டெக்கூறும் நூல் : 

 குடும்ெ விளக்கு 

 

17) பெண் சிசு வட   டுப்புச் ேட்டம் மற்றும் உயிர் ெலி  டடச் ேட்டம் பகொண்டு 
வேப்ெட்ட ரெொது ஆட்சியில் இருந் வர் : 

 மு லொம் ஹொர்டின்ஜ் பிேபு. 

  

18) வீட்டிரலரய  மிழ், ஆங்கிலம், இந்தி, ேமஸ்கிரு ம் ரெொன்ற பமொழிகடள 
கற்றுக்பகொண்ட வேதியொன வீட்டுப் பெண்-அம்புெத் ம்மொள் 

 

19) பெண் ஓவியர் - சித்திேரேனொ 

 

20) ஆங்கிலக் கொல்வொடய நீந்திக்கடந்  மு ல் இந்தியப் பெண்மணி- ஆர்திேொகொ 

 

21) ேர்வர ே பெண் குழந்ட கள் தினம் பகொண்டொடப்ெடும் நொள்-அக்ரடொெர் 11. 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

 

22) ர சிய பெண் குழந்ட கள் தினம் பகொண்டொடப்ெடும் தினம் : ெனவரி 24 

 

23)  மிழ் நொட்டின் மு ல் பெண் மருத்துவர் யொர் : டொக்டர் முத்துலட்சுமி பேட்டி 

 

24) ேமீெத்தில் ெொதுகொப்பு ஆேொய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அடமப்பின் மு ல் பெண் பெொது 
இயக்குனேொக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர்?  

மஞ்சுளொ 

 

25) Green Oscar எனப்ெடும் Wild Screen Panda Award பெற்ற மு ல் இந்திய பெண் யொர் 
? ஆஷ்விகொ கபூர் 

 

26)  மிழகத்தின் மு ல் பெண் கமொண்ரடொவின் பெயர் என்ன? கொளியம்மொள் 

 

27) பெண்களின் ேமூக நலத்தில் ெங்கு பகொண்டொல்  ொன் நொடு முன்ரனறும் என்று 
கூறியவர்?  மகொத்மொ கொந்தி 

 

28) மு ல் இஸ்லொமிய பெண் பிே மர் யொர்? பெனொசீர் புட்ரடொ 

 

29) பெண் குழந்ட  ெொதுகொப்புத் திட்டம் - 1992 
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30) பெண் பகொடுடம ேட்டம் - 2002 

 

31) ஆக்ஸ்ரெொர்டு ெல்கடலக்கழகதின் மு ல் பெண் துடை அதிெர் யொர்? Louise 
Richardson Chidambaram 

 

33) அண்டகச் சுேப்பி = பெண் 

 

34) பிடித்  பெண் - இலக்கைக் குறிப்பு  ருக: பெயபேச்ேம் 

 

35) கல்மேம் நொவலுக்கொக ேொகித்திய அகொ மி விருது பெற்ற பெண் எழுத் ொளர் : 
திலகவதி 

 

36) அங்கு நிற்ெது ஆைொ? பெண்ைொ? எவ்வடக வினொ?  ஐய வினொ 

 

37) ஆள் - என்ன விகுதி? பெண்ெொல் விடனமுற்று 

 

38) ெம்மு கொஷ்மீரின் மு ல் பெண் மு ல்வேொக ேமீெத்தில் ர ர்ந்ப டுக்கப்ெட்டவர் யொர் 
? பமஹபூெொ முஃப்தி 

 

39) ர சிய ரெரிடர் மீட்புப் ெடடயின் மு ல் பெண் கமொண்டர் ? ரேகொ நம்பியொர் 
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40) இந்தியொவின் இரும்பு பெண் இந்திேொ கொந்தி. 

 

41) பெண் என்ற நூலின் ஆசிரியர்? அகிலன் 

 

42) பெண்ணின் பெருடம நூலின் ஆசிரியர்- திரு.வி.க 

 

43) மு ல்“அப்துல்கலொம் விருட ப்" பெற்ற ISRO பெண் இயக்குனர் யொர்? வளர்மதி 

 

44) Radiological Society of North America (RSNA)வின் நிர்வொக குழுவின்  டலவேொக 
நியமனம் பேய்யப்ெட்டுள்ள இந்திய வம்ேொவளி பெண்? விெய் M. ேொவ் 

 

45) ரெரயொட்டுவ ற்க்ககொன பவறியொடல் என்ெ டனப் ெற்றி ெொடிய பெண் புலவர்? 
கொமக்கண்ணியொர் 

 

46) ேங்க கொலத்தில் அதிக ெொடல்கடள ெொடிய பெண் புலவர் யொர்.? ஒளடவயொர் 

 

47) ேங்க கொல பெண் புலவர்கள் எத் டன.? 31 

 

48) அம்மொடன என்ெது - பெண்கள் விடளயொடும் விடளயொட்டு 
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49) மரலரியொ ரநொடயப் ெேப்பும் பிளொஸ்ரமொடியத்தின் முக்கியக் கடத்தியொக 
பேயல்ெடுவது – பெண் அரனொபீலஸ் பகொசு 

 

50) சிற்றில்= 17ஆம் மொ த்திற்குரிய ொன இப்ெருவத்தில் பெண் குழந்ட கள் வீடு கட்டி 
விடளயொடும் சிற்றிடல ஆண் குழந்ட கள் பேன்று சிட ப்ெ ொகக் கூறப்ெடும். (சிற்றில் = 
சிறு+வீடு) 
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