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இந்திய அரசியலமைப்பு 

பகுதி - 5 

சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள் 
1. மகவிமைஞர்கள் ைற்றும் உடல் உமைப்பு ததாடர்பாை 

ததாைில்கமை மைற்தகாள்ளும் ததாைிலாைர்கள் --- சூத்திரர்கள், 

பஞ்சைர்கள். 

2. கல்வி, அரசு மவமலவாய்ப்புகள், தசாத்து, வைித்தடங்கள், குைங்கள் 

மபான்ற அடிப்பமட உரிமைகள் யாருக்கு ைறுக்கப்பட்டது? 

சூத்திரர்கள், பஞ்சைர்கள். 

3. தைிைகத்தில், சங்க காலத்தில் ‘சதுர் வர்ணா’ அடிப்பமடயிலாை 

ஜாதி முமற நமடமுமறயில் இல்மல. 

4. கைப்பிரர்கள் ஆட்சிக்கு பிறகு பல்லவர்கள், பாண்டியர்கள், 

மசாைர்கள் ஆட்சிக்காலத்தில் --- பிராைணர்கள் உயர்நிமலமய 

அமடந்தைர். 

5. 1912 -இல் பிராைணர்களுக்கு அல்லாத ைாணவர்களுக்காக ‘திராவிட 

விடுதிமய’ தசன்மையில் நடத்தியவர்? --- சி. நமடச முதலியார். 

6. சமூக அரசியல் இயக்கைாை, ததன்ைிந்திய நல உரிமைகள் சங்கம் 

“நீதிக்கட்சி” மய உருவாக்கியவர்கள்? --- பி. தியாகராய தசட்டி, 

டாக்டர். டி.எம். நாயர். 

7. பிராைணர்கள் அல்லாதவர்கைின் அரசியல் சட்ட பாதுகாப்மப 

அைித்தது --- நீதிக்கட்சி. 

8. இரட்மட ஆட்சி முமறயின் படி தசன்மை ைாகாணத்மத ஆட்சிமய 

மகப்பற்றி 16 ஆண்டுகள் (1921 – 1937) ஆண்ட கட்சி --- நீதிக்கட்சி. 
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9. நீதிக்கட்சியின் ஆட்சியில், ‘வகுப்புரிமை ஆமண’ மூலைாக அந்தந்த 

வகுப்புகமைச் மசர்ந்த பிரிவு ைக்களுக்கு அரசு மவமல கிமடக்க 

வைி வமக தசய்தது. 

10. எந்த விதிமுமறமய நீக்கியதால் பிராைணர் அல்லாமதார் ைருத்துவ 

கல்லூரிகைில் மசர உதவியாய் இருந்தது --- சைஸ்கிருதம் கட்டாயம் 

என்ற சட்டம் நீக்கப்பட்டது. 

11. இந்துக்மகாயில்கைில் பிராைணர்கள் தசலுத்திய ஆதிக்கத்மத 

தடுத்து நிறுத்தியது எது? இந்து சைய அறநிமலய ைமசாதா. 

12. தைிைகத்தின் முதல் தபண் ைருத்துவர் --- டாக்டர். முத்துலட்சுைி 

தரட்டி. 

13. இங்கிலாந்து நாடாளுைன்றத்தில் நிமறமவற்றப்பட்ட ‘பஞ்சைி நில 

சட்டத்தின் மூலம்’ தாழ்த்தப்பட்ட சாதியிைருக்கு நிலங்கள் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டை. 

14. நிலைற்ற மவமலயாட்கைின் நிமலமய உயர்த்த --- ைிராசுதாரர் 

முமற ஒைிக்கப்பட்டது. 

15. இந்தியாவில் முதன் முமறயாக தபண்களுக்கு வாக்குரிமை 

அைித்தது? தசன்மை ைாகாணத்தில். 

16. நீதிக்கட்சியின் ஆட்சியில், தசன்மையில் உள்ை சிந்தாதிரிப்மபட்மட 

பள்ைியில் ஏமைக் குைந்மதகள் ததாடர்ந்து கல்வி கற்பமத 

ஊக்கப்படுத்துவதற்காக ைதிய உணவு திட்டம் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
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17. தசன்மை ைாகாணத்தில் ததாைிற்சாமலகமை ஊக்குவிக்கவும் 

முமறப்படுத்தவும் ததாைிற்மபட்மடகமை அறிமுகப்படுத்திய 

தபருமை --- நீதிக்கட்சிமயமய சாறும்.  

பகுதி – 6 

சாதிமுமற 
1. ைகாத்ைா காந்தி உள்ைிட்ட சைாதாை அகிம்மசவாதிகள் 

தணீ்டாமைமய ஒைிக்க முற்பட்டைர் ஆைால், அவர்கள் வர்ண 

முமறமய நியாயப்படுத்திைர். 

2. ஆர்ய சைாஜ்யத்மத நிறுவியவர் --- சுவாைி தயாைந்த சரஸ்வதி. 

3. சுவாைி தயாைந்த சரஸ்வதி அவர்கள் சாதி முமறமய தவறுக்கின்ற 

அமத மவமலயில் வர்ண முமறமய நியாயப்படுத்திைார். 

4. தைிழ்நாட்டில் சித்தர், இராைலிங்க வள்ைலார், மவகுந்த சாைி 

ஆகிமயார் சாதி முமறமய எதிர்த்தவர்கள். 

5. ைஹாராஷ்டிராவில், ைஹாத்ைா பூமல, சாகு ைஹாராஜ் ஆகிமயார் 

சாதி முமறமயயும் வர்ண முமறமயயும் எதிர்த்தைர். 

6. மகரைாவில், நாராயண குரு சாதி முமறமயயும், வர்ண 

முமறமயயும் எதிர்த்தார்.   

7. தைிழ்நாட்டில், அமயாத்திதாச பண்டிதர் சாதி முமறமயயும், வர்ண 

முமறமயயும் எதிர்த்தார். 

8. தசன்மை ைாகாணத்தில் இரட்மட ஆட்சி, பிராைண அல்லாதவருக்கு 

சட்டைன்றத்தில் சில இடங்கமை ஒதுக்கீடு தசய்தது. 
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9. அரசு பணிகைில் அமைத்து சமூகத்திைருக்கும் விகிதாச்சார முமற 

அடிப்பமடயில் முன்னுரிமை அைிக்கும் வகுப்புவாத அரசாமண 

பிறப்பிக்கப்பட்டது. 

10. ைாநில அரசுகள் இடஒதுக்கீட்டு தகாள்மகமய, பின்பற்றுவதற்கு 

வாய்ப்பைிக்கும் வமகயில் இந்திய அரசியலமைப்பின் அடிப்பமட 

உரிமைகைில் திருத்தம் தசய்வதற்காக முதலாவது அரசியலமைப்பு 

சட்டத்திருத்தத்மத தகாண்டுவந்தார் பண்டித ஜவஹர்லால் மநரு 

தகாண்டுவந்தார். 

11. தைிழ்நாட்டில் நமடமுமறயில் உள்ை இடஒதுக்கீடாைது ைிகவும் 

மைம்பட்டதாகவும், விரிவாைதாகவும் உள்ைது. இதன்படி 

ஆதிதிராவிடருக்கு 18%, பைங்குடியிைருக்கு 1%, ைிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு 20%, பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு 30% ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டுள்ைது. மைலும் அருந்ததியிைருக்கும், பிற்படுத்தப்பட்ட 

முஸ்லீம்களுக்கும் உள்ஒதுக்கீடும் தசய்யப்பட்டது. 

12. “சாதி முமறக்கு எதிராை தவீிரைாை மபாராைி” --- தந்மத ஈ.மவ.ரா 

தபரியார். 

13. 1924 -ல் மகரைாவில், மவக்கம் எனும் இடத்தில் பஞ்சைர்கள், 

சூத்திரர்கள் மபான்ற தாழ்த்தப்பட்ட ைக்கள் தபாதுத் ததருவில் 

நடந்து தசல்ல சைைாை உரிமைமய தபற்றுத்தர மபாராட்டம் 

நமடதபற்ற மபாது தபரியார் அதற்கு தமலமை ஏற்றார். 

14. வ.மவ.சு ஐயர் அவர்கைால் நடத்தப்பட்டு வந்த ‘மசரண்ைாமதவி 

குருகுைத்தில்’ வர்ணாசிரை பாகுபாடு நிலவுவமத எதிர்த்தார் 

தபரியார். 
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15. தைிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தமலவர் என்ற முமறயில் 

அரசியல் ைற்றும் ஆட்சித்துமறகைில் வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவம் 

கிமடத்திட பாடுபட்டார். 

16. தபரியார் அவர்கைின், ‘சுயைரியாமத இயக்கம்’ சூத்திரர்கள், 

பஞ்சைர்கள் ஆகிமயாமர சமூகப் பண்பாடு ைற்றும் ைத அடிமைத் 

தைத்திலிருந்து விடுவித்தது. 

17. தபரியார் அவர்கைின், ‘சுயைரியாமத இயக்கத்தின்’ முக்கிய மநாக்கம் 

என்ை? தபண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராக சரி நிகர் சைாைைாக 

மவண்டும் என்பதாகும். 

18. தபரியார் சாதிமுமறமய எதிர்ப்பதிலும், சாதி ைறுப்பு 

திருைணத்திமை ஊக்குவித்தார். 

19. தபரியார் அவர்கள் புமராகிதம் தவிர்த்த ‘சுய ைரியாமத’ 

திருைணங்கமை அறிமுகம் தசய்தார். 

20. தபரியார் அவர்கள், ‘குடியரசு’, ‘விடுதமல’, ‘புரட்சி’ மபான்ற தைிழ் 

இதழ்கமையும், ‘ரிமவால்ட்’ என்ற ஆங்கில இதமையும் தவைியிட்டு 

தைது தகாள்மககமை பரப்பிைார். 

21. கல்வி நிமலயங்கைில் சாதி முமறமய ஒைித்திடவும், ‘அமைத்து 

சாதியிைரும் அட்சகராகிடும் சட்டத்மத’ தபற அரும்பாடுபட்டவர் --- 

தபரியார். 

22. தபண்கள் உரிமைகளுக்காக ஈ.மவ.ரா மபாராடிய மபாராட்டங்கள் 

அவருக்கு, “தபரியார்” என்ற பட்டத்மத தபற்று தந்தது. 
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23. 19 ஆம் நூற்றாண்டில் ப்ரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் தகாண்டுவரப்பட்ட 

‘அரசு நிதியுதவி திட்டம்’, கிராைங்கைில் அதிகைாை பள்ைிகமை 

ஏற்படுத்தியது. 

24. காைராசர் அவர்கைின் அரசிைால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘ைதிய 

உணவுத்திடம்’, எம்.ஜி.ஆர் அவர்கைின் ஆட்சியில் ‘சத்துணவு 

திட்டைாக’ மைம்பாடு அமடந்தது. 

25. தணீ்டத் தகாதவர்கமை காந்தியடிகள், இந்துக்கைாக அங்கீகரித்து, 

“ஹரிஜன்” எை தபயர் சூட்டிைார். 

26. “ஹரிஜன்” என்பதன் தபாருள் ‘கடவுைின் குைந்மதகள்’. 

27. காந்தியடிகள் “ஹரிஜன்” என்ற இதமை நடத்தி ஹரிஜன் இை 

ைக்களுக்காை நலத்திட்டங்கமை காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் 

தகாண்டுவந்தார். 

28. தைிைகத்தில் அமயாத்திதாச பண்டிதர், புத்த ைதத்மத தழுவுவதற்கு 

ஆதரவாக தைது கருத்துக்கமை ததரிவித்தார். 

29. 1938 -ஆம் ஆண்டு இராஜாஜி அவர்கைின் தமலமையில் அமைந்த 

காங்கிரஸ் அமைச்சரமவ ஹரிஜன்கள் மகாவிலுக்குள் நுமைந்திட 

‘மகாவில் நுமைவு சட்டங்கமை’ தகாண்டுவந்தது. 

30. ைதுமர ைீைாட்சியம்ைன் மகாவிலில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் நுமையும் 

உரிமைமய தபற பாடுபட்டவர்கள் --- ைதுமர மவத்தியநாத ஐயர், 

முத்துராைலிங்கத் மதவர். 

31. 2006 ஆம் ஆண்டு ‘தைிழ்நாடு அர்ச்சகர் சட்டம்’, பிராைணர்கள் 

அல்லாமதார் குறிப்பாக சூத்திரர்கள், பஞ்சைர்கள் மபான்மறார் 

மகாவில்கைில் அர்ச்சகர்கைாக ஆவதற்கு வைிவமக தசய்கிறது. 
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32. குைந்மத ததாைிலாைர்கள் பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 1976 – 1979 

சைர்பிக்கப்பட்டது. 

33. 1948 ஆம் ஆண்டு ‘பண்மண ததாைில் சட்டம் தகாண்டுவரப்பட்டது’. 

34. 1950 ஆம் ஆண்டு, ‘மைாட்டார் மபாக்குவரத்து ததாைிைாைர் சட்டம் 

தகாண்டுவரப்பட்டது. 

35. 1938 ஆம் ஆண்டு ‘குைந்மத ததாைிலாைர் சட்டம் 

தகாண்டுவரப்பட்டது’. 

36. இந்தியாவில் அமைப்புச்சாரா பணியாைர்கைில் 39.7% மபர் வறுமை 

மகாட்டிற்கு கீழ் வாழ்கின்றைர். 

37. 1970 ஆம் ஆண்டில் ‘TRANSGENDER’ என்ற தசால் பரவலாக 

மகயாைப்பட்டது. 

38. 1980 ஆம் ஆண்டு, ஆண், தபண் எை இருபாலிைத்திலும் வராத 

ைைிதர்கமை குறிக்கும் தசால்லாக ‘TRANSGENDER’ 

அதிகாரப்பூர்வைாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

39. ‘TRANSGENDER’ என்பதற்கு தைிைில் மூன்றாம் பாலிைத்வர் அல்லது 

திருநங்மககள் எை அமைக்கப்படுகின்றைர். 

40. திருநங்மககமை (TRANSGENDER) மூன்றாம் பாலிைித்தவர்கைாக 

அங்கீகரித்து அவர்களுக்கு குடும்ப அட்மடகமை வைங்கிய முதல் 

ைாநிலம் --- தைிழ்நாடு. 

41. கடவுச்சடீ்டு தபறும் விண்ணப்பங்கைில் ஆண் / தபண் / மூன்றாம் 

பாலிைத்தவர் எை குறிப்பிடும் வசதி தசய்யப்பட்டுள்ைது. 
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42. உலகிமலமய முதல் முமறயாக திருநங்மககளுக்தகை பிரத்மயாக 

திருைணத் தகவல் ைின்வமல (Website) துவங்கப்பட்ட இடம் --- 

தசன்மை (www.thirunangai.net). 

43. திருநங்மக.தநட் என்பது தைிழ்தைாைி மபசும் திருநங்மககளுக்காை 

திருைணத் தகவல் ைின்வமலயாகும். 

44. ‘திருநங்மககள்’ என்பவர்கள் முழுமையாை தபண்கைாக 

இல்லாவிட்டாலும் ைைதாலும், உணர்வாலும் தபண்கைாக 

கருதிக்தகாள்பவராவர். 

45. இந்தியாவிமலமய முதன் முமறயாக தைிழ்நாட்டில் 

திருநங்மககளுக்கு ைறுவாழ்வு அைிக்க முன்ைாதிரி குடியிருப்பு 

மையங்கமை கடலூரில் அமைக்க கடலூர் ைாவட்ட நிர்வாகம் 

முடிதவடுத்துள்ைது. 

46. இந்தியாவில் திருநங்மககளுக்கு, அதிகாரப்பூர்வ அந்தஸ்திமை 

வைங்கியுள்ை ஒமர ைாநிலம் --- தைிழ்நாடு. 

47. திருநங்மககளுக்கு ைறுவாழ்வு அைிக்க முன்ைாதிரி குடியிருப்பு 

மையங்கள் அமைத்து அவர்களுக்காை நல ஆமணயம் அமைத்து 

அவர்களுக்கு நலத்திட்டங்கமை வைங்கிட உள்ை இடங்கள் யாமவ? 

கடலூர், பண்ருட்டி, சிதம்பரம். 

48. திருநங்மககளுக்குகாை ைறுவாழ்வு திட்டத்திற்காக கடலூரில் 2 

ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டுள்ைது. இதில் ஒவ்தவாரு 

திருநங்மகக்கும் தலா 3 தசன்ட் வடீ்டு ைமையும், அதில் 308 சதுர 

அடியில் வடீுகள் கட்டிக்தகாள்ை கடன் உதவியும் தரப்பட உள்ைை. 
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49. அரசு கல்லூரிகைில் திருநங்மககள் பயில அரசாமணகள் தைிைக 

அரசால் தகாண்டுவரப்பட்டுள்ைை (இந்தியாவிமலமய முதல் 

முமறயாக). 

50. திருநங்மககளுக்காை மவமல வாய்ப்பிமை உயர்த்திட தைிைக 

அரசின் சார்பில் கணிைி பயிற்சிகள் அைிக்க முன்வந்துள்ைது. 


