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History Study Materials For TNPSC Exams.
** ஆளுரின் ிதித்துற அதிகாபங்கள்
* ந் எபே த ச ோோவும், ிி ச ோோவும் ஆளுரின் தரிந்துரின்நி
இனோது. தட்டஜெட் அல்னது ஆண்டு ிிிரன
அநிக்ரககரப ோின

ட்டப்சதரில் அநிபகப்தடுத்ப்தட

ட்டப்சதர அல்னது ்ரகபின் பன் ஆளுர் ோக்கல் ஜ ய் சண்டும்.

* இது அது ரனோ கடரோகும். ோணிக் சகோரிக்ரககரபபம் ஆளுரின் தரிந்துர இல்னோல் ோக்கல்
ஜ ய் இனோது.

* ோணிக் சகோரிக்ரககள்

ம்ந்ோண ிபேத்ங்களுக்குக் கூட ஆளுரின் தரிந்துர அ ிோகிநது.

** ஆளுரின் நன்ிப்ிக்கும் அதிகாபங்கள்
* குடிசுத் ரனபேக்கு இபேப்ததுசதோன ண்டரணகரப ஜ ல்தடுத்துர ிறுத்ி ரக்கசோ, ண்டரண
அபரக் குரநக்கசோ, குற்நோபிர ன்ணித்துத்

ண்டரணர பற்நிலுோக ீக்கிிடசோ ஆளுபேக்கு அிகோம் உள்பது.
*  ண்டரணர இத்து ஜ ய்பம் அிகோம் ோின ஆளுபேக்கு இல்ரன.  ண்டரணர இத்து
ஜ ய்பம் அிகோம் ி திந அிகோங்கள் ோின ஆளுபேக்கும் ங்கப்தட்டுள்பது.
** ஆளுரின் ிற
* ஆளுரின் ிரன தற்நிக் கபேத்து சறுதோடுகள் ினவுகின்நண. இது அலுனகம் ோின அரச் ரக்கும்
குடிசுத் ரனபேக்கும் இரடச உள்ப அஞ் ல்
ிரனம் ன்றும் கூறுோர்கள்.
* இர் ோின ஆட் ித் துரநில் எபே
இங்க சண்டும் ன்நிபேந்ோலும்,

ிநந் அங்கோக ிபங்குகிநோர். அரச் ரின் ஆசனோ ரணப்தடி

ட்டப்சதரில் ந்

எபே கட் ிக்கும் ஜதபேம்தோன்ர கிரடக்கோ சதோது ன்னுரட
சர்ந்ஜடுக்கும்சதோது தன்தடுத்துோர்.

ிநப்பு அிகோத்ர பல் அரச் ரத்

* ஜபேக்கடிக் கோனங்கபின்சதோது குடிசுத் ரனரின் திிிிோகக் ஜ ல்தடுோர்.
** நாி அறநச்சபறய
* ோின ஆட் ிக்குழு ஆளுரின் ரனரில் ிடப்தட்டிபேந்ோலும், அர் அரச் ரின் ஆசனோ ரணின்
சதரில் ோன் இங்க சண்டும்.

* ஜதோதுத் சர்லுக்குப் தின்ணர் ஆளுர்

பல்ோக இபேக்கக் சகட்டுக்ஜகோள்ோர்.

ட்டப்சதரின் ஜதபேம்தோன்ர ஜதற்ந கட் ிின் ரனர அரத்து

* திந அரச் ர்கரப பல்ர் ற்ந அரச் ர்கபின் தட்டிரனத் ோரித்து ஆளுரிடம்
அப்தடிச ஆளுர் ற்றுக்ஜகோள்ோர்.

ர்ப்திப்தோர். அரண

* ட்டப்சதரின் உறுப்திணர் அல்னோரபம் அரச் ோக ிிக்கனோம். ஆணோல் ஆறு ோ கோனத்ிற்குள்
அர் சனும் எபே

ரதில் உறுப்திணோக சண்டும்.

* த்ரண அரச் ர்கள் இபேக்க சண்டும் ன்தற்கு ரரந இல்ரன.
* ணினும் ற்சதோது இந் ரரந
ண ரறுக்கப்தட்டுள்பது.

ட்டப்சதரின் ஜோத் உறுப்திணர்கபில் 15 ம்
ீ
ர இபேக்கனோம்

* அரச் ர்கபின் ண்ிக்ரகர சரப்தடும்சதோது கூட்டசோ, குரநக்கசோ ஜ னோம்.
* ோின அபிலும் பன்று ிோண அரச் ர்கள் உள்பணர். அர: 1. சகதிணட் அரச் ர்கள் 2. ோினத்துரந
அரச் ர்கள் 3. துர அரச் ர்கள் ஆகிசோர்.

* அரச் ர்கபோக ிணம் ஜ ய்ப்தட்ட தின்ணர் அர்கள் ஆளுரிடம் உறுிஜோி டுத்துக்ஜகோண்டு தி ற்தர்.
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** அட்யககட் ஜெபல்
* ோினத்ின் ரனர க்கநிஞச அம்ோினத்ின், பல்

ட்ட அலுனோோர்.

* இர் என்நித்ில் அரந்துள்ப அட்டர்ணி-ஜெணல் சதோனச ோின அபில் ஜ ல்தடுகிநோர்.
* அட்சகட்-ஜெணல், ோின ஆளுோல் ிிக்கப்தட்டு, அது ிபேப்தம் உள்பர திில் ீடித்ிபேப்தோர்.
* உர்ீின்ந ீிதிோற்கு குி ஜதற்ந தர்கரபச அட்சகட் ஜெணனோக ஆளுர் ிிக்க சண்டும்.
* இர் Art.177-ன் தடி

ட்டன்நத்ின் டடிக்ரககபில் தங்சகற்தற்கும், உர ிகழ்த்துற்கும் உரிர

ஜதற்றுள்போர். ஆணோல் ோக்கபிப்தற்கு உரிர இல்ரன.

** நாி சட்டப்கபறய - The State Legislature
* ஆளுபேம்

ட்டப்சதரபம் ச ர்ந்துோன் ோின

ட்டப்சதரோகும்.

* ின ோினங்கபில் சதர (Legislative Assembly), சனர (Legislative Council) ண இண்டு அரகள் இபேக்கும்சதோது
சனரபம்

ட்டப்சதரின் அங்கோகும்.

* ற்சதோது தீகோர், உத்ிப்திச ம், கோோஷ்டிம், கர்ோடகோ, ெம்ப ற்றும் கோஷ்ீ ர் ஆகி 5 ோினங்கபில் ட்டுச
சனரகள் உள்பண.

* சனர இபேக்கின்ந இடங்கபில் அரண ீக்கிிடனோம் ன்சநோ, சனர இல்னோ இடங்கபில் அரண
உபேோக்க சண்டுஜன்சநோ
* எபே ோின

ட்டப்சதர ீர்ோணம் இற்நி, தோோளுன்நத்ிற்குப் தரிந்துரக்கனோம்.

ட்டப்சதரில் 500-க்கு ிகோலும், 60-க்குக் குரநோலும் ோினத்ின் ஜோகுிகபில் இபேந்து

சடிோகத் சர்ந்ஜடுக்கப்தட்ட உறுப்திணர்கள் இபேக்க சண்டும்.

* சதர உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ரகில் பன்நில் எபே தங்கிற்குக் குரநோலும், குரநந்தட் ம் 40
உறுப்திணர்கரபக் ஜகோண்டோகவும், அம்ோினத்ின் சனர அர சண்டும்.

* சனர உறுப்திணர்கபின் ஜோத் ண்ிக்ரகில் கோட் ிகள், ோட்ட ோரிங்கள், ரண உள்போட் ி
அரப்புகள் சதோன்நற்நில் இபேந்து பன்நில் எபே

தங்கிணபேம், ஆ ிரிர்கள் ஜோகுிில் இபேந்து 12-ல் எபே தகுிிணபேம்
எபே தங்கிணபேம் சர்ந்ஜடுக்கப்தடுர்.

ட்டப்சதர உறுப்திணர்கபோல் பன்நில்

* ஞ் ி 6-ல் எபே தங்கிணர ஆளுர் ிிப்தோர். சனரத் சர்ல் ிகிோச் ோ திிிித்துப்தடி, எற்ரந
ோற்று ோக்ஜகடுப்பு பனம் ரடஜதந சண்டும்.

* ட்டப்சதரின் திக்கோனம் ந்ோண்டுகபோகும். சனர கரனக்க படிோ, ஜோடர்ந்து ீடிக்கும் அரோக
ிபங்கும். ணினும் சனரின் பன்நில் எபே

தங்கு உறுப்திணர்கள் எவ்ஜோபே இண்டோண்டு படிிலும் தி ினகுோர்கள்.
* ோின

ட்டப்சதரின் உறுப்திணோற்கு 25 து ிம்தி இந்ிக் குடிகணோக இபேத்ல் சண்டும்.

* சனரில் உறுப்திணோக சண்டுோணோல் 30 து ிம்தி இந்ிக் குடிகணோக இபேத்ல் சண்டும்.
* ோினப் தட்டினில் உள்ப ிங்கள் குநித்துச்

ட்டிற்றும் அிகோம் ோின

* ஜதோதுப்தட்டினில் உள்ப ிங்கபில் தோோளுன்நபம், ோின

ட்டப்சதரபம்

ட்டப்சதரக்கு உண்டு.
ட்டங்கரப இற்நனோம்.

* ோின சனரின் ிரன, ோடோளுன்ந ோினங்கபரின் ிரனரப் சதோன்நச ஆகும்.
* அரின்

ிநப்புரிரகள், உறுப்திணர்கபின் குிிப்பு, இண்டு அரகளுக்கும் இரடசோண உநவு, அர

டடிக்ரககள், த ச ோோ அநிபகம் சதோன்ந ிங்கள் அரணத்ிற்கும் இது ஜதோபேந்தும்.
* ஆங்கிசனோ-இந்ி

பகத்ிணரின் திிிித்தும்

ட்டப்சதரில் இல்னோிபேக்கும்சதோது, ஆளுர் எபே

ஆங்கிசனோ-இந்ி உறுப்திணர ிண உறுப்திணோக ிிக்கனோம்.
* ோின

ட்டப்சதரக்கு

சர்ந்ஜடுக்கப்தடுர்.

தோோகர் எபேபேம், துர

தோோகர் எபேபேம் அர உறுப்திணர்கபோல்
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தோோகர், துர

தோோகர் சதோனச இர்கபின் ஜ ல்தோடுகள் இபேக்கும்.

* சனரத் ரனபேம், சனர துரத்ரனபேம் சனர உறுப்திணர்கபோல் சர்ந்ஜடுக்கப்தடுர்.
* ட்டப்சதரின் திக்கோனம் இல்தோக 5 ஆண்டுகள். ணினும் ஆளுோல் திக்கோனம் படிற்கு
பன்தோகச கரனக்கப்தடனோம்.

* 1976-ம் ஆண்டில் சற்ஜகோள்பப்தட்ட 420து

ட்டத்ிபேத்ம்

ஆண்டுகபினிபேந்து 6 ஆண்டுகபோக உர்த்ிது.
* ணினு ம் 44-து ிபேத்

ட்டப்சதரின் திக்கோனத்ர 5

ட்டம் ீ ண்டும் 5 ஆண்டுகபோக ோற்நம் ஜ ய்து.

* சலும் ச ி ஜபேக்கடிிரன திகடணப்தடுத்ப்தட்டிபேக்கும்சதோது, ோின

ட்டப்சதரின் திக்கோனத்ர,

தோோளுன்நம் ீட்டிக்க இலும்.

* ணினும் ஜபேக்கடி ிரன படிவுக்குக் ஜகோண்டுப்தட்ட தின்ணர், 6 ோங்களுக்குள்

ட்டப்சதரின் திக்கோன

ீட்டிப்பு படிவுக்குக் ஜகோண்டு ப்தட சண்டும்.
** நாி சட்டப்கபறயனின் உறுப்ிபாயதற்கா தகுதிகள்:
* . இந்ி குடிகணோக இபேத்ல் சண்டும்.
* . ோின

ட்டப்சதரக்குத் சர்ந்ஜடுக்கப்தடுதோக இபேப்தின் 25 தும், ோின

சர்ந்ஜடுக்கப்தடுோக இபேப்தின், 30 தும் ிம்திிபேத்ல் சண்டும்.
* . தோோளுன்நம் அவ்ப்சதோது

ட்ட சனரக்குத்

ட்டத்ின் பனம் ிிக்கக்கூடி திந குிகரபபம் ஜதற்நிபேத்ல் சண்டும்.

** உறுப்ிர் தகுதிக் குறாடுகள்
* ர அ ிடம் அல்னது ோின அ ின் ஊிம் பேம் திகள் ரபம் கித்ல் கூடோது.
* ணிரன நிோக இபேத்ல் கூடோது. கடன் ீர்க்க இனோோக அநிிக்கப் தட்டிபேக்கக்கூடோது.
* இந்ிக் குடிகணோக இல்னோிபேத்சனோ, அல்னது திந ோட்டுக் குடிபரிரரப் ஜதற்நோகசோ இபேத்ல்
கூடோது.

* தோோளுன்நத்ின் சனும் திந
* ோின

ட்டத்ிணோல் குிற்நோக அநிிக்கப்தட்டிபேக்கக் கூடோது.

ட்டப்சதர உறுப்திணரின் குி குநித் ிங்கபில்

ஜரிித்து அது படிரப் ஜதற்று அன்தடி டக்க

ரதின் ரனர், ோின ஆளுபேக்குத்

சண்டும்.
* இந் ித்ில் ஆளுரின் படிச இறுிோணது. ணினும் ஆளுர் இது குநித் ிங்கபில் சர்ல்
ஆரத்ின் கபேத்ரப் ஜதறுது அ ிோகும்.

** நாி சட்டநினற்றும் முற
* எபே

ரத பரந ஜகோண்ட ோினங்கபில்

* ஜணணில் அரணத்து ச ோோக்களும்,

ட்டிற்றும் பரநில் தும்

ிக்கல் இல்ரன.

ட்டப்சதரில் அநிபகப்தடுத்ப்தட்டு, ிோத்ிற்குப் தின்,

ிரநசற்நப்தட்டோல், ஆளுபேக்கு அனுப்ப்தடும். ஆளுரின் எப்புரனப் ஜதற்ந திநகு அது
* ஆணோல் இபே டரத பரந உள்ப ோினங்கபோக இபேப்தின் அங்கு
* தோோளுன்நத்ில்

ட்டிற்பேம் பரநக்கும், ோின

சறுதோடு கோப்தடுகிநது.
* ோின

ட்டிற்றும் பரந,

ட்டப்சதரில்

ட்ட சனரில் அநிபகப்தடுத்ப்தட்ட எபே ச ோோ, ோின

அந் ச ோோ பற்நிலும் படிவுக்குக் ஜகோண்டு ப்தடும்.

ட்டோகும்.

ற்சந ோறுதடுகிநது.

ட்டிற்றும் பரநக்கு

ிநிச

ட்டப்சதரோல் ிோகரிக்கப்தட்டோல்,

* த ச ோோரப் ஜதோறுத்ர தோோளுன்நத்ில் தின்தற்றும் ிபரநகரபப் சதோனச, ோின
ட்டப்சதரிலும் தின்தற்நப்தடும்.
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ோோ ச ோோக்கரபப் ஜதோறுத்ர ோின

ட்டப்சதரில் ிரநசற்நப்தட்ட தின்ற்

ட்டசனரக்கு அனுப்தப்தட்டோல், ட்ட சனர அந் ச ோர பற்நிலும் ிோகரிக்கனோம்

* ச ோோில் ிபேத்ங்கள் புகுத்னோம்
* பன்று ோங்கள் ர ந்ி திலும் ோல் ரத்ிபேக்கனோம்.
* இற்நில் ந் ிரப் தின்தற்நிணோலும், ட்டப்சதர ீ ண்டும் அந் ச ோோர ிரநசற்நி, இண்டோது
பரநோக,

ட்ட சனரக்கு அனுப்திணோல், ீ ண்டும் 1 ோ கோனம் ர சரனர ோப் தடுத் இலும்.

* அற்கு சலும் படிஜடுக்கோல் ரத்ிபேந்ோல், அந் ச ோோ ிரநசநிோகக் கபேப்தடும்.
* அன் தின்ணர் ஆளுபேக்கு அனுப்தப்தடும்
ஜதற்நிபேக்கில்ரன.

ட்டசனரரப் ஜதோறுத்ர

 அிகோத்ரப்

* தச ோோ ி திந ச ோோக்கரப அிகதட் ம் 4 ோங்கள் ர கோனோம் ஜ ய்து ட்டுச
ட்டசனரோல் ஜ ய் படிந் என்நோகும்.
* ோினங்கபில் ச ோோ ீ து கபேத்து சறுதோடு ற்தட்டோல், அரத் ீர்த்துக்ஜகோள்ற்கு கூட்டுக் கூட்டம் கூட்டும்
பரந தும் ரடபரநில் இல்ரன.

* ோினங்கபில் இபே அரகளும் ஆளுர் உரோற்றும்சதோதும், எவ்ஜோபே ஆண்டின் பல் கூட்டத்ஜோடரில்

ஆளுரின் சதபேரின்சதோதும் ட்டுச கூட்டுக் கூட்டோக கூடுர். இது ி திந கோங்களுக்கோக கூட்டுக்
கூட்டம் கூட்டப் தடுில்ரன.

* குடிசுத் ரனரப் சதோன்று ோினத்ின் ரனர் ஆளுர் ஆோர்,
* ோின ஆட் ி ஆளுரின் ஜதரிசனச ரடஜதறுகிநது.
* ோின அரச் ரின் ஆசனோ ரணப்தடி ல்னோ ிோண ஆட் ி அிகோங்கரபபம் ஆளுர்
ஜ ல்தடுத்துோர்.

* ஜதோதுோக எவ்ஜோபே ோினபம் எபே ஆளுரக் ஜகோண்டிபேக்க சண்டுஜன்நோலும், 7-து அ ினரப்பு
ிபேத்ச்

ட்டம் 1956-ன்தடி எபே ஆளுர் என்றுக்கு சற்தட்ட ோினங்களுக்கும் ஆளுோக ிிக்கப்தடனோம்.

* ோின ஆளுர குடிசுத் ரனச ிிக்கிநோர். இரின் திக்கோனம் 5 ஆண்டுகள். ணினும்
திக்கோனத்ிற்கு பன்ணச தினிபேந்து குடிசுத் ரனோல் ீக்கப்தடனோம்.

* குடிசுத் ரனர் ிபேம்புகிந ரில் ட்டுச ஆளுர் திில் இபேப்தோர்.
* குடிசுத் ரனரின் ிபேப்தத்ர ீின்நங்கபில் ி ோரக்கு உட்தடுத் இனோது.
* என்நி அ ின் திிிிோகச ஆளுர் ஜ ல்தடுகிநோர்.
* ஆளுரின் 5 ஆண்டு திக்கோனம் படிவுற்ந தின்ணபேம், அரத் ஜோடர்ந்து சறு ஆளுர் ிிக்கப்தடும் ர,
ஜோடர்ந்து தி கிக்க சகட்டுக்ஜகோள்பப்தடுோர்.

* ஆளுர எபே ோினத்ரிட்டு ற்ந ோினத்ிற்கு ோற்றுற்கும் குடிசுத் ரனபேக்கு அிகோம் உள்பது.
ஆளுர் ோ ஊிோக பை.1,10,000 ஜதறுகிநோர்.

* ஆளுரின் ஊிம் அந்ந் ோினத்ின் ோின எபேங்கிரப்பு ிித்ினிபேந்து ோக்ஜகடுப்தின்நிச
ங்கப்தட அ ினரப்பு ி ஜ ய்துள்பது.

* ஆளுரின் அிகோப்பூர்ோண இபேப்திடம் இன ோக ப்தடுதுடன், ட்டத்ின் பனம் ிர்ிக்கப்தடும் இ
தடிகளும் அபேக்கு ங்கப்தடும்.

* எபேர் ஆளுோக ிிக்கப்தட சண்டுஜன்நோல் அர் இந்ிக் குடிகணோகவும், 35 து ிம்திோகவும்
இபேக்க சண்டுஜன்று த்து 157 குநிப்திடுகிநது.
* தோோளுன்நம் அல்னது ோின

ட்டசதரகபில், ஆளுர் உறுப்திணோக இபேக்க இனோது. அப்தடி சனும் எர்

உறுப்திணர் ஆளுோக ிிக்கப்தட்டோல், அர் ஆளுோகப் திசற்றுக் ஜகோண்ட ோபினிபேந்து, அது
ட்டசதர அல்னது தோோளுன்ந உறுப்திணர் திக்கோண இடம் கோனிோகிிட்டோக கபேப்தடும்.

* ஊிம் ஜதறும் சறு ந்ப் திரபம் ஆளுர் கிக்க இனோது.
* அ ினரப்பு ோின ஆளுபேக்ஜகன்று

ின

ிநப்பு தோதுகோப்பு அம் ங்கரப ற்தடுத்ிபள்பது.
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* அன்தடி எபே ோின ஆளுர் து திக்கோனத்ில் திின் கோோக சற்ஜகோண்ட வ்ி ஜ ல்தோடுகள்
குநித்தும் ீின்நத்ின் ி ோரக்கு உட்தடுத்ப்தட ோட்டோர்.

* சலும் அது திக்கோனத்ின்சதோது அர் ீ து ந்ி குற்நில் டடிக்ரககரபபம் சற்ஜகோள்ப
இனோது.

* அது சதோனச அது திக்கோனத்ில் அர் ரகது டடிக்ரககரப சற்ஜகோள்ினிபேந்தும் ிிினக்கு
அபிக்கப்தட்டுள்போர்.

* உரிரில் டடிக்ரககரப ஆளுர் ீ து சற்ஜகோள்ோக இபேப்தின் அது குநித் ிங்கரப 2
ோங்களுக்கு பன்தோக ஆளுபேக்கு அநிித்ல் சண்டும்.

** ஆளுரின் அதிகாபங்கள் - ணிகள்:
* ஆட்சித்துற அதிகாபங்கள் - Executive Powers
* ோினத்ின் ிர்ோக அிகோம் ஆளுரின் அிகோம் ஆளுரின் ரகிசனச உள்பது. அந் அிகோங்கரப
அ ினரப்தில் ஜ ோல்னப்தட்டுள்பது. அச சரிரடோகசோ, க்குக் கீ ழுள்ப அிகோரிகள் பனோகசோ
ஜ ல்தடுத் சண்டும்.

* ோினத்ின் ிர்ோக அிகோம் ன்தது அன்

ட்டிற்றும் அிகோத்துடன் ச ர்ந்ச கோப்தடும்.

* ஜதோதுப்தட்டினில் உள்ப ி ங்கரபப் ஜதோறுத்ரில் அ ில்

ட்டத்ின்தடி அல்னது சறு சனும்

ட்டத்ின்தடி என்நித்ிற்கு அபிக்கப்தட்டுள்ப அிகோத்ிற்கு உட்தட்டச ோின ிர்ோகத்ின் அிகோம்

ணப்தடும்.

* ோினத்ின் அரணத்து ிர்ோகச் ஜ ல்களும் ஆளுரின் ஜதோசனச சற்ஜகோள்பப்தடும்.
* ெோர்க்கண்ட, த்ி திச ம் ற்றும் எரி ோ ஆகி ோினங்கபில் தங்குடி க்கபின் னனுக்கோக ணி
அரச் கத்ர ற்தடுத்துதும் ஆளுரின் கடரோகும்.

* ோினத்ின் பல்ரபம், அது ஆசனோ ரணின்தடி திந அரச் ர்கரபபம், ோின ஆளுச ிணம்
ஜ ய்கிநோர்.

* அரச் ர்கள் அரணபேம் ஆளுர் ிபேம்பும் ர திில் ீடிப்தோர்கள்.
* ஆணோல் அரச் ர ோின
* அோது

ட்டப்சதரக்குக் கூட்டுப் ஜதோறுப்புரடோக உள்பது.

ட்டப்சதரின் ஜதபேம்தோன்ர உறுப்திணர்கபின் ஆரப்ஜதற்நச பல்ோக ிிக்கப்தட

சண்டும் ன்றும், ோின

ட்டப்சதரின் ம்திக்ரகரப் ஜதற்நிபேக்கும் ர ட்டுச அரச் ர

திில் ீடிக்க இலும் ன்றும் இற்குப் ஜதோபேள்தடும்.

* ோினத்ின் ிர்ோகப் திகரப பிோக சற்ஜகோள்பவும், அரச்ர்கபிரடச ஜதோறுப்புக்கரப எதுக்கீ டு
ஜ ய்வும், சரோண ிிகரப ஆளுர் உபேோக்கனோம்.

* ோின அட்சகட் ஜெணல், ோின அசுப் திோபர் சர்ோரத்ின் ரனர் ற்றும் உறுப்திணர்கள்,
ோர்ிரன ீின்நங்கபின் ீிதிகள், ோட்ட ீிதிகள் ஆகிசோரபம் ஆளுச ிணம் ஜ ய்கிநோர்.

* ோினத்ில்

ட்டன்ந சனர இபேப்தின், அன் உறுப்திணர்கபில் ஆநில் எபே தங்கிணர, இல்க்கிம், கரன,

அநிில், கூட்டுநவு இக்கம்,

பக ச ர சதோன்ந துரநகபின்

ோய்ந்ர்கபில் இபேந்து ஆளுர் ிிக்க சண்டும்.
* ஆங்கிசனோ-இந்ி

பகத்ிணபேக்கு

ிநப்தநிவும், தழுத் அனுதபம்

ட்டப்சதரில் சதோி திிிித்தும் இல்ரனஜன்றும், அற்குப்

திிிித்தும் சரஜன்று ஆளுர் கபேிணோல், அந்ச்
ிணம் ஜ ய்னோம் ண த்து 333 கூறுகிநது.

பகத்ில் இபேந்து எபேர சதரக்கு ஆளுர்

** ஆளுரின் சட்டத்துற அதிகாபங்கள்:
* ோினச்

ட்டப்சதரின் எபே ்ங்கோகச ஆளுர் ிகழ்கிநோர்.

ட்டப்சதரின் இபே

அரகரபபம்(சதர,சனர ண இபே அரகள் உள்ப ோினங்கபில்) கூடுோறு ஆரிடுதும், கூட்டத்
ஜோடர படித்து ரப்ததும் ஆளுச ஆோர்.
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* அர் ிரணத்ோல் சதரரக் கரனத்து ிட படிபம். ோின

ட்டப்சதர உறுப்திணர்கபிரடச அர்

உரோற்றுதுடன், ட்டப்தசதரக்கு ஜ ய்ிகரபபம் அனுப்த ஆளுர் அிகோம் ஜதற்றுள்போர்.
* ஜதோதுத் சர்ல் படிந்தின் ரடஜதறும் பல் கூடட்த்ில் ஆளுர் உரோற்றுகிநோர்.
* அச சதோன்று எவ்ஜோபே ஆண்டும் ரடஜதறுகின்ந பல்
உரோற்றுோர்.

ட்டப்சதர கூட்டத்ிலும் ஆளுச

* சரப்தடும்சதோது இபே அரகரபபம் என்நோகசோ, ணித்ணிோகசோ கூட்டி உர ிகழ்த்வும் ஆளுர்
அிகோம் ஜதற்றுள்போர்.

* ட்டப்சதரின் இபே அரகபிலும் எபே ச ோோ ிரநசற்நப்தட்டோலும், ஆளுரின் எப்புனின்நி அது
ட்டோகோது ண த்து 200 கூறுகிநது.

* அரில் எபே ச ோோர ிரநசற்நி தின்ணர், அற்கு எப்புல் அபிக்கனோம் ன்ந அரச் ரின்
ஆசனோ ரணபடன், அம்ச ோோ ஆளுபேக்கு அனுப்தி ரக்கப்தடும்.
* அம்ச ோோவுக்கு ஆளுர் து எப்புரன அபிக்கனோம்.
* எப்புல் அபிக்கோல் ிறுத்ி ரக்கனோம்.
* குடிசுத் ரனரின் தரி ீனரணக்கோக அரண அனுப்தி ரக்கனோம்.
* த ச ோோரத் ி சறு ச ோோோக இபேப்தின், ஆளுர் ம்து குபேத்ரபம் கூநி, அந் ச ோோரப்
தரி ீனரண ஜ ய்போறு அரச் ரக்குத் ிபேப்தி அனுப்தனோம்.
* ச ோோரப் தற்நிச்

ின கல்கள், ிங்கள் சரஜணக் சகட்டு, ச ோோவுக்கு எப்புல் அபிக்கிந

ஆசனோ ரணர றுதரி ீனரண ஜ ய்போறு அரச் ரக்குத் ிபேப்தி அனுப்தனோம்.
* ஆளுர் து கபேத்ரக் கூநி எபே ச ோோர

ட்டப்சதரக்குத் ிபேப்தி அனுப்திணோல், அபேரட

கபேத்ின்தடி அந் ச ோோ தரி ீனிக்கப்தட்டு ிபேத்ங்கள் சற்ஜகோள்பப்தட்சடோ, அல்னது ிபேத்ங்கள்

சற்ஜகோள்பப்தடோசனோ ீ ண்டும் ிரநசற்நப்தட்டோல், ஆளுர் அற்கு எப்புல் அபித்ோக சண்டும்.
* ட்டப்சதரின் சூட்டத்ஜோடர், அல்னது சரனர இபேந்ோல் இபே அரகபின் கூட்டத்ஜோடர், ரடஜதநோ
கோனத்ில், த்து 213-ன்தடி ஆளுர் அ ச்

ட்டங்கரபப் திநப்திக்கனோம்.

* ட்டப்சதர இற்நி, ஆளுர் எப்புல் அபித்
ச்சுபரடர.
ீ
* ணினும்,
உள்பண.

ட்டப்சதரில் இற்நப்தடும்

ட்டங்கரபப் சதோனச, அ ச்

ட்டங்களும் ஜ ல்

ட்டங்களுக்கு உள்ப அச கட்டுப்தோடுகள் அ ச்

ட்டங்களும்

* ணச எபே ச ோோர அநிபகப்தடுத்துற்கு பன்பு குடிசுத் ரனரின் பன் எப்புல் ஜதந
சண்டிிபேப்தினும்
* எபே ச ோோின் உள்படக்கத்ரப் ஜதோறுத்து அரணக் குடிசுத் ரனரின் தரி ீனிரணக்கோக ஆளுர் அனுப்த
சண்டிிபேப்தினும்

குடிசுத் ரனரின் எப்புல் இல்னோல் ஜ ல்லுதடிோகோல் சதோய்ிடக்கூடிோக அம்ச ோோ இபேந்ோலும்
இம்பன்று இணங்கபிலும், குடிசுத் ரனரின் உத்ின்நி, ஆளுர் அ ச்
ஆளுர் திநப்திக்கும் அ ச்
ரக்கப்தட சண்டும்)

ட்டங்கள்

ட்டப்சதர பன் (சனர இபேப்தின் இபே அரகபின் பன்

* ட்டப்சதர ோண்டும் கூடிதும் 6 ோங்களுக்குப் தின்ணர் அ ச்
* அற்கு பன்ணச அரண ிோகரிக்கும் ீர்ோணத்ர
ஜ னற்றுப் சதோய்ிடும். அ ச்
ஜகோள்பனோம்.

ட்டத்ரப் திநப்திக்க இனோது.

ட்டம் ஜ னிந்து ிடும்.

ட்டப்சதர ிரநசற்நிணோல் அப்சதோச அ ச்

ட்டத்ர ந் சத்ில் சண்டுோணோலும் ஆளுர் ிபேம்தப் ஜதற்றுக்

* அவ்ோறு உச் ீின்நம் அபிக்கின்ந கபேத்து, ஆசனோ ரண ங்குது சதோன்நோல், குடிசுத் ரனர்
ிபேம்திணோல் அரண ற்றுக்ஜகோள்பனோம், ற்றுக்ஜகோள்போலும் சதோகனோம்.

ட்டம்
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* அ ினரப்பு ரடபரநக்கு பேற்கு பன்ணர் ிரநசற்நப்தட்டு, அற்குப் தின்ணபேம் ஜோடர்ந்து அனில்
இபேக்கின்ந எப்தந்ம், உடன்தடிக்ரக, தட்டம் அல்னது அது சதோன்ந
கபேத்ரக் குடிசுத் ரனர் சகட்டநினோம்.

ோ ணங்கள் ற்நிபம் உச் ீின்நத்ின்

* இது குநித் க்குகபில் குடிசுத் ரனபேக்கு ஆசனோ ரண அபிப்தது உச் ீின்நத்ின் ரிக்க இனோ
கடரோகும்.

* உச் ீின்நம் ன்ணோல் திநப்திக்கப்தட்ட உத்வு அல்னது ீர்ப்புரர று ஆய்வு ஜ ய்ற்குரி
அிகோத்ர Art.137 ங்குகிநது.

* அோது உச் ீின்நம் திநப்திக்கும் ீர்ப்புரகள் ஆரகள் சதோன்நர அன்கீ ழ் உள்ப அரணத்து

ீின்நங்கரபபம் கட்டுப்தடுத்தும் ன்நோலும் அர உச் ீின்நத்ிரணக் கட்டுப்தடுத்ோது ன்தச இன்
ிநப்தம் ோகும்.

** ீ திநன் அயநதிப்பு - Contempt pf Court
* உச் ீின்நம் எபே ஆ ீின்நோக (court of record) ிகழ்கிநது.
* ஆ ீின்நம் ன்நோல், ன்ரண அிப்தர்களுக்கு அதுச ண்டரண அபிக்கனோம்
* ீின்நத்ரப் தற்நிபம், அன் ஜ ல்தோடு தற்நிபம், னஜனண்த்துடன் ஜ ய்ப்தடும் ிர் ணங்கள்,
ஜதோதுனன் கபேி, ீித்துரநின் ஜ ல்தோடு குநித்துச்

ஜ ோல்னப்தடும் ிோோண ிர் ணம் ஆகிர ி திநரககபில் அதுகுநித் ிர் ணங்களுக்கோக,
உச் ீின்நம் ண்டரணகரப ிிக்கனோம்.
* ீின்ந அிப்பு ன்தது

ிில் ற்றும் கிரிிணல் ஆகி க்குகளுக்கும் ஜதோபேந்தும், ிில் க்குகபில்

ீின்ந அிப்பு ன்தது, ீின்நத்ின் ீர்ப்புகளுக்குக் கட்டுப்தட்டு டக்கோர ஆகும்.

* கிரிிணல் க்குகபில் ீின்ந அிப்பு ன்தது. ீின்நத்ின் ஜ ல்தோடுகரபக் குநித்து நோண

ண்ங்கரப க்கபிரடச தப்புல், இணோல் ீின்நத்ின் ஜ ல்தோடுளுக்கு இரடபெறு சோற்றுித்ல்,
ீிபரந டடிக்ரககளுக்கு தோிப்பு ற்தடுத்துல் ஆகிரோகும்.
** உச்சீ திநன்த்தின் அதிகாபங்கள்:
* உச் ீின்நம் க்குத் சரப்தடும் ிிபரநகள், கட்டுப்தோடுகரப குடிசுத் ரரின் அனுிின்சதரில்,
ோச உபேோக்கிக் ஜகோள்பவும் அிகோம் ஜதற்றுள்பது.

* உச் ீின்நத்ின் அிகோரிகளுக்கும், ரண அலுனர்களும் ரனர ீிதிோல் அல்னது அர் ஜ ோற்தடி திந
ீிதிோல், அல்னது அிகோரிோல் ிிக்கப்தடுகிநோர்கள்.

* சலும் குடிசுத் ரனர் ற்றும் துர குடிசுத் ரனர் சர்ல் குநித்து சனும் க்குகள்
சோன்நிணோல் அரண ீர்க்கும் அிகோபம், உச் ீின்நம்  ச உள்பது.

* த்ி அசுத் சர்வுப் திோபர் சர்ோர உறுப்திணர்கள், அன் ரனர் ஆகிசோர ீக்க

சண்டுஜன்று, குடிசுத் ரனரிடம் தரிந்துர ஜ ய்பம் அிகோபம் உச் ீின்நம் ஜதற்றுள்பது.
** அபசினறநப்ின் ாதுகாயன் - Guardian of the Constitution
* உச் ீின்நத்ின் ிக பக்கிப் திோகக் கபேப்தடுது, அது அ ினரப்தின் தோதுகோனணோகச்
ஜ ல்தடுச ஆகும்.

* சலும் அடிப்தரட உரிரகரப ிரனோட்டும் திிலும், அது இந்ிக் குடிக்கபின் தோதுகோனணோகச்
ஜ ல்தடுகிநது.
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ரிோணஜன்று கபேதும் ி ங்கரபபம், க்குகரபபம் ோச பன்ந்து ஜதோதுன

க்கு(Public Interest Litigation) ன்ந அடிப்தரடில்,

டுத்துக்ஜகோண்டு உரி ீர்வுகரப க்களுக்கு ங்கவும் அிகோம் ஜதற்றுள்பது. இணோல்
ஜ ய்ப்தட்டுள்பது.

போ

ீி உறுி

உனர்ீ திநன்ங்கள் - High Courts
* Art.214ன் தடி எவ்ஜோபே ோினத்ிலும் எபே உர்ீின்நம் இபேத்ல் சண்டும்.
* ணினும் Art.231-ன் தடி இண்டு அல்னது அற்கு சற்தட்ட ோினங்களுக்கு ஜதோதுோண உர்ீின்நத்ரத்
சோற்றுிக்கவும் தோோளுன்நம் அிகோம் ஜதற்றுள்பது.

* ோின ீித்துரநின் ரனர அரப்தோக உர்ீின்நம் ிகழ்கிநது. இந்ிோின் 28 ோினங்கள் ற்றும் 7
பெணின் திச ங்களுக்ஜகன்று, 21 உர்ீின்நங்கள் இந்ிோில் ஜ ல்தடுகின்நண.

* ஜகோல்கத்ோ, தம்தோய் ற்றும் ஜ ன்ரண உர்ீின்நங்கள் 1862-ம் ஆண்டு சோற்றுிக்கப்தட்டண. 2004-ல்
ிகத்ின் துரில் உர்ீின்நத்ின் கிரப சோற்றுிக்கப்தட்டது.

* 11து ீிக்குழுின் தரிந்துரின் அடிப்தரடில் ிரவு ீின்நங்கள் 01.04.2001 பல் ஜோடங்கப்தட்டண.
* ோின

ட்ட உி ஆரத்ின் உிபடன் எவ்ஜோபே ோட்டத் ரனகரிலும் சனோக் அோனத்

ஜோடங்கப்தட்டுள்பது.

** உனர்ீ திநன் ீ திதிகள் ினநம் - Appointment of Judges
* எவ்ஜோபே உர்ீின்நபம் எபே ரனர ீிதிகரபபம், குடிசுத் ரனோல் ிிக்கப்தடுகிந
ண்ிக்ரகில் திந ீிதிகரபபம் ஜகோண்டு ஜ ல்தடும்.

* உச் ீின்நத்ரப் சதோனன்நி, உர்ீின்நங்கபின் ீிதிகபின் ண்ிக்ரகர அ ினரப்பு
ரறுக்கில்ரன, ோநோக அந் அிகோத்ர குடிசுத் ரனபேக்கு ங்கிபள்பது.

* உர்ீின்ந ீிதிகரப ிிக்கும் அிகோம் ட்டுின்நி குடிசுத் ரனபேக்கு கீ ழ்கோணும் திந
அிகோங்களும் ங்கப்தட்டுள்பண. அர:

* ிலுரில் உள்ப க்குகரப ீர்ப்தற்ஜகன்று, கூடுல் ீிதிகரப ிிக்கும் 2 ஆண்டுகளுக்கு ிகோல்,
குடிசுத் ரனர் ிிக்கனோம்.

* உர்ீின்ந ீிதி இல்னோ சதோசோ அல்னது திோற்ந இனோ சூழ்ிரனிசனோ (உர்ீின்ந ரனர
ீிதி ி) அக்குநிப்திட்ட கோனத்ிற்கு ற்கோனிக ீிதிகரப ிிக்கனோம்.

* அவ்ோறு ிிக்கப்தடும் ீிதி, ிந்ோக ிிக்கப்தட்ட ீிதி திசற்கும் ர தில் இபேப்தோர்.
* ணினும் கூடுல் ீிதிோக இபேப்தினும், ற்கோனிக ீிதிோக இபேப்தினும் 62 து ர ட்டுச திோற்ந
இலும்.

* உர்ீின்ந திந ீிதிகரப ிிக்கும்சதோது, இந்ி ரனர ீிதி, அந் ோின ஆளுர் ற்றும் ோின
உர்ீின்ந ரனர ீிதி ஆகிசோர ஆசனோ ித் தின்ணச குடிசுத் ரனர் ஜ ல்தடுோர்.

* உர்ீின்ந ீிதிோக ிிக்கப்தட்ட தின்ணர் அர் து 62 து ர தி கிக்கனோம். உர்ீின்ந
ீிதிின் து குநித்து ழும் திச் ரணகபில், உச் ீின்ந ரனர ீிதிபடன் ஆசனோ ித்து குடிசுத்
ரனர் படிஜடுப்தோர்.

** உனர்ீ திநன் ீ திதினாக ினநிக்கப்டுயதற்கா தகுதிகள்:
1. இந்ிக் குடிகணோக இபேத்ல் சண்டும்.
2. இந்ி ீித் துரநில் குரநந்தட் ம் தத்ோண்டுகள் திோற்நிிபேக்க சண்டும்.
3. எபே உர்ீின்நத்ிசனோ அல்னது அற்கு சற்தட்ட உர்ீின்நங்கபிசனோ ஜோடர்ந்து தத்ோண்டுகள்
க்கநிஞோக திோற்நி இபேத்ல் சண்டும்.

** உனர்ீ திநன் ீ திதிகின் தித்தினங்கு தன்றந:
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* உர்ீின்ந ீிதிகள் ன்ணிச்ர ோக (Independency) ஜ ல்தடுற்ஜகண கீ ழ்பேம் ஜ ல்தோடுகரப
அ ினரப்பு ஜ ல்தடுத்துகிநது.

* எபேபரந ீிதிோக ிிக்கப்தட்டுிட்டோல், அர் ிநரின்ர, நோண டத்ர ஆகி கோங்களுக்கோக
ட்டும் தோோளுன்நத்ின் இபே அரகபிலும் ணித்ணிச பன்நில் இபே தங்கு உறுப்திணர்கபின் ஜதபேம்தோன்ர
ஆவுடன் ிரநசற்நப்தட்ட ீர்ோணத்ின் பனோக ட்டுச, குடிசுத் ரனோல் தி ீக்கம் ஜ ய்ப்தட
சண்டும்.

* உர்ீின்ந ீிதிோக தி கித் தின்ணர், து எய்வுக் கோனத்ிற்குப் திநகு அச உரிீின்நம் ி
திந உர்ீின்நங்கபிலும், உச் ீின்நத்ிலும் ட்டுச அர் க்கநிஞோகப் திோற்ந இலும்.

* ணினும் உச் ீின்ந ரனர ீிதிோல் கூடுல் ீிதிோக ிிக்கப்தடுர இந் ிி ரட ஜ ய்ோது.
* உர்ீின்ந ீிதிகபின்

ம்தபம் ற்றும் இ தடிகள் அரணத்தும் அந்ந் ோின ஜோகுப்பு ிித்ின்

(Consolidated Fund of State) ஜ னிணங்கபினிபேந்து அபிக்கப்தடுோல், அம்ோின

ட்டப்சதரின் ோக்ஜகடுப்பு

சரில்ரன.
* சலும் உர்ீின்ந ீிதிகபின்
Emergency) ி திந

ம்தபம் ற்றும் இ தடிகள் அரணத்தும், ிி ஜபேக்கடி ிரன (Financial

ங்கபில் குரநக்கப்தட் இனோது.

* உர்ீின்ந ீிதிின் டத்ர ற்றும் ஜ ல்தோடுகரப தோோளுன்நத்ின் , குற்ந ி ோர ீர்ோணம்
ஜகோண்டுபேம் சம் ி திந

ங்கபில் ிர் ிக்க இனோது.

* உச் ீின்ந ரனர ீிதிின் ஆசனோ ரணரப் ஜதற்ந தின்ணர், எபே உர்ீின்நங்களுக்கு ோற்றுற்கு
குடிசுத் ரனர் Art.222 அிகோம் ங்குகிநது.

* ணினும் உச் ீின்ந ரனர ீிதிின் ஆசனோ ரண தின்தற்நப்தட சண்டும்.
* அ ினரப்தின் தோதுகோனன் - உச் ீின்நம்
* அடிப்தரட உரிரகபின் தோதுகோனன் - உச் ீின்நம்
* உச் ீின்ந ீிதிகள் எய்வு ஜதறும் து - 65
* உச் ீின்ந கூடுல் ீிதிகபின் திக்கோனம் - 2 ஆண்டுகள்
* உச் ீின்ந ீிதிகள் தி ீக்கப்தடும் பரந - குற்ந ி ோர பரந
* குற்ந ி ோர பரந புகுத்ப்தட்ட எச தர் - ஆர்.ோ ோி(1991-93ல்)
* உச் ீின்ந ீிதிகபின்

ம்தபம் ினிபேந்து ங்கப்தடுகிநது - இந்ி ஜோகுப்பு ிிம் (இந்ி

எபேங்கிரப்பு ிிினிபேந்து)

* உச் ீின்நத்ின் இரபம் - supremecourtofindia.nic.in
* ீிப்புணோய்வு ஜ ய்பம் உச்

அிகோம் ஜகோண்ட அரப்பு - உச் ீின்நம்

* அடிப்தரட உரிரகரப ிரநசற்ந உச் ீின்நம் ரப் திநப்திக்கும் அிகோம் ஜதற்றுள்பது ீிப்சதோரகள்

* ற்சதோது உச் ீின்நத்ின் அிகதட்

ீிதிகபின் ண்ிக்ரக - 30 + 1

* உச் ீின்நத்ின் ீிதிகபின் ண்ிக்ரக - 1950ல் - 8, 1956ல் - 11, 1960ல் -14, 1978ல் - 18, 1986ல் - 26, 2008ல் - 31
* உண்ரோண அ ினரப்தின்தடி உச் ீின்நத்ில் எபே ரனர ீிதிபம், திந 7 ீிதிகளும் இடம்
ஜதற்நிபேந்ணர்.

* தோோளுன்நத்ில்
ஜ ய்துள்பது.

ட்டம் இற்றுன் பனம் உச் ீின்ந ீிதிகரப சலும் ிிக்க அ ிரப்பு ி

* இந் அிகோத்ின் அடிப்தரடில் தோோளுன்நம், ற்சதோர உச் ீின்நத்ில் எபே ரனர ீிதிபம்
ற்றும் திந 30 ீிதிகளும் இடம்ஜதந

ட்டிற்நிபள்பது. (Art.124)

* உச் ீின்ந ீிதிகள் அரணபேம் குடிசுத் ரனோல் ிிக்கப்தடுகின்நணர்.
* குடிசுத் ரனர் உச் ீின்ந ரனர ீிதிர ிிக்கும்சதோது, உச் ீின்நத்ின் ரனர ீிதிர
கனந்ோசனோ ித்து ஜ ல்தட சண்டும்.
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* இந்ிோில் உள்ப உர்ீின்நங்கபின் ண்ிக்ரக - 21
* ோினத்ின் உர்ந் ீித்துரந அரப்தோக ிபங்குது - உர்ீின்நம்
* ஜ ன்ரண உர்ீின்நம் சறு ந் தகுிக்கும் ீின்நோக ஜ ல்தடுகிநது - தோண்டிச்ச ரி
* அடிப்தரட உரிரகளுக்கோக ீிப்சதோரகரப ஜபிிடும் அிகோம் ஜதற்நது - உர் ீின்நம் ற்றும்
உச் ீின்நம்

* ஆளுர் தி கோனிோக உள்சதோது ற்கோனிக ஆளுோகச் ஜ ல்தடுதர் - உர்ீின்ந ரனர ீிதி
* ணிதர் அது ிபேப்தத்ிற்கு ோநோக கட்டுப்தோட்டில் ரக்கப்தட்டிபேந்ோல் திநப்திக்கப்தடுது - சேதிஸ்
கோர்தஸ்

* ஜ லுறுத்தும் ீிப்சதோர ன்தது - ோண்டஸ்
* சகோ ோண்சடோ ன்தது - குி பரந ிணவும் சதோர
* அடிப்தரட உரிரகள் ற்றும் திந உரிரோகளுக்கோக ந்து ீிப்சதோோரகரப திநப்திக்கும் அிகோம் ஜதற்ந
அரப்பு - உர்ீின்நம்

* உர்ீின்ந ரனர ீிதிர ிிப்தர் - குடிசுத் ரனர்
* உர்ீின்ந ீிதிகபின்

ம்தபம் ினிபேந்து ங்கப்தடுகிநது - ோின ஜோகுப்பு ிிம்

* உர்ீின்ந ீிதிகள் எய்வு ஜதறும் து - 62
* த்ி அசு குந்ரகள் ீிச்

ட்டத்ர இற்நி ஆண்டு - 1986

* இந்ி உர்ீின்நங்கபில் ிகவும் தரோணது ஜகோல்கத்ோ, பம்ரத, ஜ ன்ரண உர்ீின்நம். இது
ிறுப்தட்ட ஆண்டு ெூன் 26,1862.

* ஜ ன்ரண உர்ீின்நம் ிறுப்தட்ட ஆண்டு - ெூன் 26,1862
* ஜ ன்ரண உர்ீின்நத்ின் அிகோ ல்ரன - ிழ்ோடு ற்றும் புதுச்ச ரி உள்படக்கிது.
* ஜோடக்கத்ில் ஜ ன்ரண உர்ீின்நம் சுப்ரீம் சகோர்ட் ஆஃப் ஜட்ோஸ் ன்று அரக்கப்தட்டது. தின்ணர்
உர்ீின்ந

ட்ட ரவுகள் ற்தடுத்ப்தட்டு 1862 ஆகஸ்ட் 15 பல் ஜட்ோஸ் ரே சகோர்ட் ன்று ஜதர்

ோற்நம் ஜ ய்ப்தட்டது.

* ஜ ன்ரண உர்ீின்நத்ில் உள்ப

ிரன - னுீிச் ச ோணின்

ிரன.

* ஜ ன்ரண உர்ீின்நத்ின் இரபம் http://www.hcmadras.tn.nic.in
* ஜ ன்ரண உர்ீின்நத்ின் ற்சதோர ரனர ீிதி - ம்.எய். இக்தோல்
* ற்சதோர ஜ ன்ரண உர்ீின்நத்துக்கு ணிக் கட்டடம் சண்டும் ன்று சகோரிக்ரக ழுப்திர் - திரிட்டிஷ்
ீிதி ேோனி ேோர்ன். இரின் சகோரிக்ரகர ற்று, ிக்சடோரிோ கோோி எப்புல் அபித் தின்ணச
ற்சதோர உர்ீின்ந கட்டடம் கட்டப்தட்டது.

* ஜ ன்ரண உர்ீின்நம் ஜ ல்தட்ட தர இடத்ின் ஜதர் ஜகோய்ோ சோப்பு (ெோர்ஜ் டவுன்)
* ஜ ன்ரண உர்ீின்நம் ஜேன்நி இர்ின் ிகோட்டுனின் சதரில் கட்டப்தட்டது.
* உனகின் பனோது ஜதரி ீின்நோக இபேப்தது னண்டன் ஜதய்னி ீின்நம்.
* இந்ிோில் பல் ஜதரி உர்ீின்நம் - ஜ ன்ரண உர்ீின்நம்.
* உரிரில் ீின்நத்ின் ரனர் - ோட்ட பன் ீப்
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உச்சீ திநன்ம்
* உச் ீின்நம் ிறுப்தட்ட ஆண்டு- 26 ெணரி 1950
* உச் ீின்நத்ின் அிகோ ல்ரன - இந்ிோ
* உச் ீின்நத்ின் அரிடம் - புதுில்னி
* உச் ீின்நத்துக்கோண அிகோபிப்பு - இந்ி அ ினரப்பு
* உச் ீின்ந ீர்ப்புகளுக்கோண சல்பரநீடு - இந்ிக் குடிசுத் ரனர்(தூக்கு ண்டரண உள்தட
ண்டரணர ீக்க ட்டும்.

* உச் ீின்ந ீிதிகள் ிண பரந - ிர்ோக சர்வு (சகோட்தோடுகளுக்கு உட்தட்டது)
* உச் ீின்நத்ின் குநிக்சகோளுர - அநம் உள்பிடத்து ஜற்நி உள்பது.
* ற்சதோர உச் ீின்ந ரனர ீிதி - தி. ோ ிம். (19 ெூரன 2013)
** உச்சீ திநன் ீ திதிகள் கதர்ந்ஜதடுக்கப்டுயதற்கா தகுதிகள்:
* இந்ி குடிகணோக இபேத்ல் சண்டும்.
* ஜோடர்ந்து 5 ஆண்டுகள் எபே உர்ீின்நத்ிசன அல்னது என்றுக்கு சற்தட்ட உர்ீின்நங்கபிசனோ
ீிதிோகப் திோற்நி இபேத்ல் சண்டும்.

* ஜோடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் எபே உர்ீின்நத்ிசனோ அல்னது என்றுக்கு சற்தட்ட உர் ீின்நங்கபிசனோ
க்கநிஞோகப் திோற்நி இபேத்ல் சண்டும்.
* குடிசுத் ரனரின் கபேத்ின்தடி எபே

ிநந் ீித்துரந அநிஞோக இபேத்ல் சண்டும்.
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* உச் ீின்ந ீிதிோக ிிக்கப்தடுற்கு குரநந்தட்
ரறுக்கப்தடில்ரன.

து ம்சதோ, குநிப்திட்ட கோன ம்சதோ

* உச் ீின்ந ீ ிதி து திர து 65 து ிரநவுற்நோசனோ, அல்னது குடிசுத் ரனபேக்கு தி
ினகல் கடிம் அபிப்தன் பனோகசோ, அல்னது தோோளுன்நத்ின் இபே

ரதகபிலும் உள்ப ஜோத்

உறுப்திணர்கபில் ந்ிபேந்து ோக்கபித்ர்கபின் பன்நில் இபே தங்கு ஆிணோல் ிரநசற்நப்தட்ட
ீர்ோன்த்ின் அடிப்தரடிசனோ தி ீக்கம் ஜதநனோம் அல்னது இக்கனோம்.

* உச் ீின்ந ரனர ீிதி கோனிோணோசனோ, அல்னது அர் திோற்ந இனோ சூழ்ிரன உச் ீின்ந
ரனர ீிதிோக சறு எபேர திர்த் அிகோம் ஜதற்றுள்போர்.

* குடிசுத் ரனரின் பன் அனுி ஜதற்று, ற்கோனிகோக எய்வு ஜதற்ந உச் ீின்ந ீிதிர, உச் ீின்ந
ீிதிோக திபுரி அரக்கவும் உச் ீின்ந ரனர ீிதி அிகோம் ஜதற்றுள்போர்.

* அது சதோன்று சதோி ீிதிகள் இல்னோ சூழ்ிரனில், உர்ீின்ந ீிதிோக திோற்ந எபேர,
உச் ீின்நத்ின் கூடுல் ீிதிரக ற்கோனிகோகப் திோற்நவும் ி ஜ ய்ப்தட்டுள்பது.
* உச் ீின்ந ற்றும் உர்ீின்ந ீிதிகரப குற்ந ி ோர ரடபரநப்தடுத் குடிசுத் ரனபேக்கு
அபிக்கத்க்க, சனோக் ரதோக இபேப்தின் 100 உறுப்திணர்கபோல் ரகஜோப்திடப்தட்டு, தோோகோல் எப்தபிக்கப்தட்ட
ீர்ோணசோ, அல்னது இோஜ்

ரதோக இபேப்தின் 50 உறுப்திணர்கபோல் ரகஜோப்திடப்தட்டு, ரனோல்

எப்தபிக்கப்தட்ட ீர்ோணசோ ிரநசற்நப்தட சண்டும்.

* அத்ீர்ோணம் ீ ன்று தர்கள் ஜகோண்ட எபே குழுிணோல் (உச் ீின்ந ீிதிகள் இபேர் ற்றும் எபே ீித்துரந
ல்லுர்) ி ோரிக்கப்தடும்.

* அக்குழு, குற்நோி ோரக்கு உட்தடுத்ப்தட்ட ீிதிின் ிநரின்ர அல்னது நோண டத்ரர
கண்டநிந்து உண்ரஜணக் கண்டோல்

ரதக்குப் தரிந்துரத்து அநிக்ரக அபிப்தர்.

* அன்தின்பு அத் ீர்ோணம் குழுின் அநிக்ரகபடன், டரதில் புகுத்ப்தடும்.
அத்ீர்ோணம் தோோளுன்நத்ின் இபே

ரதகபிலும், ஜோத் உறுப்திணர்கபில் ந்ிபேந்து ோக்கபிப்சதோரில் பன்நில்

இபே தங்கு உறுப்திணர்கபின் ஆவு ஜதற்று ிரநசற்நப்தட்டோல், தின்ணர் குடிசுத் ரனரின் எப்புலுக்கு
ரக்கப்தடும்.

* இன் திநகு குடிசுத் ரனரின்

ம்ந்ப்தட்ட ீிதிின் தி ீக்கத்ர அநிிப்தோர்.

* 1991 - 93ல் ஆர்.இோ ோி ன்ந ீிதிின் ீ து குற்நி ோர ஜகோண்டு ப்தட்டு, குழு ணது அநிக்ரகில்
குற்நத்ர உறுத்ப்தடுத்ிது.

* ணினும், அப்சதோர சனோக் ரதில் கோங்கிஸ் கட் ி ோக்ஜகடுப்தில் கனந்து ஜகோள்போல் புநக்கித்ோல்,
சதோி ஜதபேம்தோன்ரின்நி, குற்நி ோரத் ீர்ோணம் சோல்ிரத் ழுிது.

* உச் ீின்ந ீிதிகபின் ணித்ிங்கு ன்ர உச் ீின்ந ீிதிகள் ன்ணிச்ர ோக ஜ ல்தடுற்ஜகண
ின ஜ ல்தோடுகரப அ ினரப்பு ஜ ல்தடுத்துகிநது. அர:

* உச் ீின்நத்ின் திந ீிதிகரப ிிக்கும்சதோது, உச் ீின்ந ரனர ீிதிர ஆசனோ ித்ச குடிசுத்
ரனர் ஜ ல்தட சண்டும்.

* எபேபரந ீிதிோக ிிக்கப்தட்டுிட்டோல், அர் ிநரின்ர, நோண டத்ர ஆகி கோங்களுக்கோக
ட்டும் தோோளுன்நத்ின் இபே அரகபிலும் ணித்ணிச பன்நில் இபே தங்கு உறுப்திணர்கபின் ஜதபேம்தோன்ர
ஆவுடன் ிரநசற்நப்தட்ட ீர்ோணத்ின் பனோக ட்டுச, குடிசுத் ரனோல் தி ீக்கம் ஜ ய்ப்தட
சண்டும்.

* உச் ீின்ந ீிதிோக தி கித் தின்ணர், து எய்வுக் கோனத்ிற்குப் திநகு இந்ிோின் ந்

ீின்நத்ிலும் க்கநிஞோகப் திோற்ந அ ினரப்பு ரட ிிக்கிநது. ணினும் உச் ீின்ந ரனர
ீிதிோல் கூடுல் ீிதிோக ிிக்கப்தடுர இந் ிி ரட ஜ ய்ோது.
* உச் ீின்ந ீிதிகபின்

ம்தபம் ற்றும் இ தடிகள் அரணத்தும் இந்ி ஜோகுப்பு ிித்ின்

ஜ னிணங்கபினிபேந்து அபிக்கப்தடுோல், தோோளுன்நத்ின் ோக்ஜகடுப்பு சரில்ரன.
* சலும் உச் ீின்ந ீிதிகபின்

ங்கபில் குரநக்கப்தட இனோது.

ம்தபம் ற்றும் இ தடிகள் அரணத்தும், ிி ஜபேக்கடி ிரன ி திந
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* உச் ீின்ந ீிதிின் டத்ர ற்றும் ஜ ல்தோடுகரப தோோளுன்நத்ின், குற்ந ி ோர ீர்ோணம்
ஜகோண்பேம் சம் ி திந

ங்கபில் ிர் ிக்க இனோது.

** உச்சீ திநன்த்தின் ீ தியபம்பு:
1.Original 2. Writ 3. Appellate 4. Advisory and 5. Revisory Jurisdictions.
** உண்ரோண ீிம்பு அிகோம் - Original Jurisdiction
* உச் ீின்நத்ின் பன க்கு ி ோர ம்பு ன்தது ஜதோதுோக கூட்டோட் ி குநித் ி ங்கரபக் குநித்
க்குகரப ி ோரித்துத் ீர்ப்தபிக்கும் அிகோோகும்.

* இந்ி அ ோங்கத்ிற்கும், என்று அல்னது அற்கு சற்தட்ட ோினங்களுக்கும் இரடசோண கோறுகள்.
* எபே புநத்ில் இந்ி அசும், என்று அல்னது அற்கு சற்தட்ட ோினங்களுக்கும் றுபுநத்ில் என்று அல்னது
அற்கு சற்தட்ட ோினங்களுக்கும் இரடசோண கோறுகள்.

* இண்டு அல்னது அற்கு சற்தட்ட ோினங்களுக்கு இரடசோண கோறுகள் ஆகி பன்று ிோண
க்குகபிலும் பனி ோர ம்பு உச் ீின்நத்ிற்சக உண்டு.
* ணினும் 7து ிபேத்ச்

ட்டம் 1956-ன்தடி, அனில் இபேக்கும் எர் உடன்தடிக்ரக அல்னது எப்தந்ம் இந்

ி ோர ம்ரத ினக்கிிபேந்ோல், அற்நின் கோோகத் சோன்றும் ந்ிோண கோறுக்கும் இந்
ீிம்பு ஜதோபேந்ோது.

* ோினங்களுக்கு இரடசோண ி ீர்த்கோறுகள், ிிக்கிணின் ஆய்வுக்கு ிடப்தட்ட ிங்கள்,
என்நித்ிற்கும் ோினங்களுக்கும் இரடச
ஜ ய்து ஜகோள்து சதோன்ந

ினரகோண ஜ னவுகள், எய்வூிங்கள் சதோன்நற்ரந

ரி

ின ி ங்கபிலும் உச் ீின்நத்ின் பனக்கு ி ோர ம்பு ஜதோபேந்ோது.

** ஆறண யமங்கும் ீ தி அதிகாப யபம்பு - Writ Jurisdiction
* Art.32ன் தடி ணிதர்கபின் அடிப்தரட உரிரகள் ீ நப்தடுது ஜோடர்தோண க்குகபிலும் பன ி ோர ம்பு
உச் ீின்நத்ிற்கு உண்டு.

* அந் உரிரகரப ிரன ோட்டுற்கோக உச் ீின்நம் தல்சறு ீிப்சதோரகரபப் திநப்திக்கனோம்.
* ன்னுரட அடிப்தரட உரிரகள் தோிக்கப்தடும்சதோது சரிரடோகச எபேர் உச் ீின்நத்ிரண அணுகனோம்
ன்தது து அ ினரப்தில் உள்ப ணிச்

ிநப்தோகும்.

* உச் ீின்நத்ின் இந் சதோர ங்கும் அிகோத்ரப் ஜதோபேத்ர, எபே ணிதர் சடிோக

உச் ீின்நத்ர அணுகி அடிப்தரட உரிரகளுக்கோண ீர்ிரணப் ஜதந இல்கிநது ன்ந சோக்கின்
அடிப்தரடில், இது பன அிகோோக கபேப்தடுகிநது.

* ஆணோல் பன அிகோம் ன்தது பற்நிலும் கூட்டோட் ி குநித் ி ங்கள் குநித்ச ஆகும்.

** கநல்முறனீட்டு அதிகாப ீ தியபம்பு - Appellate Jurisdiction
* உச் ீின்நத்ின் சல்பரநீட்டு ி ோர ம்ரதப் ஜதோபேத்ர பன்று ரனப்புக்கபில்
கோப்தடுகின்நண.
* அ ினரப்பு

ம்ந்ப்தட்ட க்குகள், உரிரில்

ம்ந்ப்தட்ட க்குகபில் எர் உர்ீின்நம் இறுித்

ீர்ப்தபிக்கும்சதோது, சனும் எர் க்கில் அ ினரப்புக்கு ிபக்கபரப்தில், அரணத்துத் ப்திற்கும்
பக்கித்தும் ோய்ந்

ட்ட ிணோ

ன்றும் உர்ீின்நம் எபே

ம்ந்ப்தட்டுள்பது ன்றும், அரண உச் ீின்நச ீர்த்து ரக்க படிபம்

ோன்நபித்ோல், அவ்க்குப் தற்நி உச் ீின்நத்ில் சல் பரநீடு ஜ ய்னோம்.

* உரிரில் ( ிில்) - பை.20000-க்கு சற்தட்ட ிப்புரட உரிரில் க்குகபில் உர்ீின்நம்,
அவ்க்கிரண உச் ீின்நம் ி ோரிக்கத்க்கஜன்று

சல்பரநீட்டு ி ோரக்கு டுத்துக் ஜகோள்பப்தடும்.

ோன்நபித்ோல், உச் ீின்நத்ில் அவ்க்குகள்

* இர ி உச் ீின்நத்ின் சல்பரநீட்டு ி ோர ம்ரத தோோளுன்நம் ிரிவுதடுத் இலும்.
குற்யினல் (Criminal) - குற்யினல் யமக்குகில்
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* எர் உர்ீின்நம், குற்நம்
அபித்ோலும்,
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ோட்டப்தட்ட எபேரின் ிடுரனத் ீர்ப்ரத ோற்நி அபேக்கு  ண்டர

* உர்ீின்நத்ின் அிகோ ம்புக்குக் கீ ழ் ிரனில் உள்ப சனும் ீின்நத்ினிபேக்கும் க்ரகத் ணக்கு
ோற்நிக் ஜகோண்டு, அந் க்கின் ி ோர படிில் குற்நம்

ோட்டப்தட்டபேக்கு  ண்டரண அபித்ோலும்,

அந்த்ீர்ப்புகரப ிர்த்து உச் ீின்நத்ின் சல் பரநீடு ஜ ய்னோம்.

* எர் உர்ீின்நத்ில் ீர்ப்தபிக்கப்தட்ட க்கு, உச் ீின்நத்ில் சல் பரநீடு ஜ ய்ற்கு உகந் க்கு
ன்று அந் உர்ீின்நம்
பரநீடு ஜ ய்னோம்.

ோன்நபித்ோல், உர்ீின்நத்ின் ீர்ப்ரத ிர்த்து, உச் ீின்நத்ில் சல்

** ஆகாசற யமங்கும் அதிகாப ீ தியபம்பு - Advisory Jurisdiction

இந்தின குடினபசுத் தறயர்
1. இந்ி அ ினரப்தின்தடி அ ின் ரனர் - குடிசுத் னரர்
2. இந்ிோின் ிர்ோகத் ரனர் - குடிசுத் ரனர்
3. இந்ிரின் பப்தரடத் பதி - குடிசுத் ரனர்
4. இந்ி அ ினரப்தின் அிகோ ரிர ப்தட்டினில் பனிடம் ஜதறுதர் - குடிசுத் ரனர்
5. குடிசுத் ரனபேக்கோண சர்ல் பரந - எற்ரந ோற்று ிகிோச் ோ திிிித்து ோக்ஜகடுப்பு பரந
6. குடிசு ரனபேக்கு திப்திோம் ஜ ய்து ரப்தர் - உச் ீின்ந ரனர ீிதி
7. குடிசுத் ரனரின் திக்கோனம் - 5 ஆண்டுகள்
8. குடிசுத் ரனர் ணது திர இோெிோோ ஜ ய்ோக இபேப்தின் இோெிோோ கடித்ர ோரிடம் அபிக்க
சண்டும் - குடிசுத் துரத் ரனரிடம்

9. குடிசுத் துர ரனர் ணது திர இோெிோோ ஜ ய்ோக இபேப்தின் இோெிோோ கடித்ர ோரிடம்
அபிக்க சண்டும் - குடிசுத் ரனரிடம்
10. குடிசுத் ரனர் ந்
க்கபர(சனோக் ரத)

ரதக்கு சர்ந்ஜடுக்கப்தடுற்குரி குிகள் ஜதற்நிபேக்க சண்டும் -
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11. துர குடிசுத் ரனபேக்கோண திகள் குநித் கபேத்துப்தடிம் ந் ோட்டு அ ினரப்தினிபேந்து
ஜதநப்தட்டது - அஜரிக்கோ
12. குடிசுத் ரனர்

ம்தபம் குநித் ிம் குநிப்திடப்தட்டுள்ப அட்டர - இண்டோது அட்டர

13. சதோட்டிின்நி சர்ந்ஜடுக்கப்தட்ட எச குடிசுத் ரனர் - டோக்டர்

ஞ் ீி ஜட்டி

14. இபேபரந ஜோடர்ந்து குடிசுத் ரனோக சர்வு ஜ ய்ப்தட்ட பல் குடிசுத் ரனர் - டோக்டர்
இோசெந்ி தி ோத்

15. ோழ்த்ப்தட்ட திரிரச் ச ர்ந் பல் குடிசுத் ரனர் - சக.ஆர்.ோோன்
16. குடிசுத் ரனர் சர்லுக்கோண குரநந் தட்

து - 35

17. குற்ந ி ோர ீர்ோணம் ிரநசற்நப்தட சரோண ஆவு - பன்நில் இபே தங்கு
18. குடிசுத் ரனர் று சர்வுக்கு குிபரடோ? - ஆம்
19. குடிசுத் ரனர் ீ ோண குற்ந ி ோர ந்
ோினங்கபர

ரதில் புகுத்ப்தடனோம் - க்கபர அல்னது

20. குடிசு ரனர் ீ ோண குற்ந ி ோர ீர்ோணம் ஜகோண்டு 
ஆவு சர? - ோன்கில் எபே தங்கு

ரதின் த்ரண தங்கு உறுப்திணர்கள்

21. புி குடிசுத் ரனபேக்கோண சர்ல் த்ரண ோங்களுக்குள் டத்ப்ஜதந சண்டும் - 6 ோங்களுக்குள்
22. இதுர குற்ந ி ோர பரந பனம் தி ீக்கம் ஜ ய்ப்தட்ட குடிசுத் ரனர் - ோபேம் இல்ரன
23. குடிசுத் ரனர் ீ து குற்ந ி ோர ீர்ோணம் ிரநசற்நப் தட சரோண ஆவு - பன்நில் இபே
தங்கு

24. குடிசுத் ரனர் ிடீஜன்று இநக்க சரிட்டோல் அப்திரக் கணித்துக் ஜகோள்தர் - துர குடிசுத்
ரனர்

25. இந்ிோின் திிிி - குடிசுத் ரனர்
26. குடிசுத் ரனரின் திக்கோனம் - ந்து ஆண்டுகள்
27. துர குடிசுத் ரனரின் திக்கோனம் - ந்து ஆண்டுகள்
28. ோினங்கரபிின் ரனோகப் திோற்றுதர் - துர குடிசுத் ரனர்
29. அ ினரப்தின் அிகோ ரிர ப் தட்டினில் இண்டோிடம் கிப்தர் - துர குடிசுத் ரனர்
30. குடிசுத் ரனர் ஜ ல்தட இனோ பேங்கபில் குடிசுத் ரனோக ஜ ல்தடுதர் - துர குடிசுத்
ரனர்
31. குடிசுத் ரனர சர்ந்ஜடுப்தது - க்கபர, ோினங்கபர ற்றும் ோின

ட்டப்சதர உறுப்திணர்கள்.

32. துர குடிசுத் ரனர சர்ந்ஜடுப்தது - க்கபர ற்றும் ோினங்கபர உறுப்திணர்கள்
33. த்ி அரச் ரின் ஆசனோ ரணின்தடி ஜ ல்தடுதர் - குடிசுத் ரனர்
34. திரின் ஆசனோ ரணின்தடி த்ி அரச் ர்கரப ிிப்தர் - குடிசுத் ரனர்
35. குடிசுத் ரனோல் திோக ிிக்கப்தட சண்டிர் - க்கபர உறுப்திணர்கபின் ஜதபேம்தோன்ர
ஆவு ஜதற்நர்

36. அரச் ர ன்தது குடிசுத் ரனபேக்கு கூட்டுப்ஜதோறுப்பு ோய்ந்ோக உள்பது.
37. குடிசுத் ரனர் ிடீஜன்று தி இக்க சரிட்டோல் அப்திரக் கணித்துக் ஜகோள்தர் - துர
குடிசுத் ரனர்

38. குடிசுத் ரனபேம், துர குடிசுத் ரனபேம் இல்னோ சத்ில் குடிசுத் ரனர் திரக்
கணித்துக் ஜகோள்ளும் உரிர ஜதற்நர் - உச் ீின்ந ரனர ீிதி
39. இந்ி திர ிிப்தர் - குடிசுத் ரனர்
40. த்ி அரச் ர உறுப்திணர்கரப ிிப்தர் - குடிசுத் ரனர்
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41. உச் ீின்ந ற்றும் உர்ீின்ந ீிதிகரப ிிப்தர் - குடிசுத் ரனர்
42. ோின ஆளுர்கரப ிிக்கும் அிகோம் ஜதற்நர் - குடிசுத் ரனர்
43. ிிக்குழுர ிிக்கும் அிகோம் ஜதற்நர் - குடிசுத் ரனர்
44. ரனர சர்ல் ஆரர ிிக்கும் அிகோம் ஜதற்நர் - குடிசுத் ரனர்
45. த்ி ஜதோதுப் திோபர் சர்ோரத்ின் உறுப்திணர்கள் ற்றும் ரனர ிிப்தர் - குடிசுத்
ரனர்

46. குடிசுத் ரனர் க்கபரின் எர் உறுப்திணோ? - இல்ரன
47. குடிசுத் ரனர் க்கபரின் உள்ளுறுப்தோ? ஆம்
48. குடிசுத் ரனர் க்கபரக்கு த்ரண உறுப்திணர்கரப ிிக்க படிபம்? இண்டு
உறுப்திணர்கள்(ஆங்கிசனோ இந்ிர்கள்)
49. குடிசுத் ரனர் ோினங்கபரக்கு த்ரண உறுப்திணர்கரப ிிக்க படிபம்? - 12 உறுப்திணர்கரப
50. தோோளுன்நத்ின் பல் கூட்டத்ில் உரோற்றுதர் - குடிசுத் ரனர்
51. தோோளுன்நத்ின் ஆண்டு பல் கூட்டத்ில் உரோற்றுதர் - குடிசுத் ரனர்
52. குடிசுத் ரனபேக்கு அ 

ட்டங்கரப இற்றும் அிகோம் ங்கும் திரிவு - ச்சு 123

53. குடிசுத் ரனர் திநப்திக்கும் அ  கோனச்

ட்டத்ிற்கோண கோன ரரந - 6 ோங்கள்

54.  ண்டரணர இத்தும் ஜ ய்பம் அிகோம் ஜதற்நர் - குடிசுத் ரனர்
55. க்கபரக்கு 2 ஆங்கிசனோ இந்ிர்கரப ிிக்க குடிசுத் ரனபேக்கு அிகோம் ங்கும் த்து த்து 331

56. அ ினரப்பு ிபேத் ச ோோ அநிபகப்தடுத்ப்தடும் பன் ோபேரட பன் அனுி சர - குடிசுத்
ரனர்

57. த ச ோோ அநிபகப்தடுத்ப்தடும் பன் ோபேரட பன் அனுி சர - குடிசுத் ரனர்
58. எபே ச ோோ பன்நோது ிரனில் ஜ ல்லுிடம் - குடிசுத் ரனரிடம்
59. இந்ிோில் அ கோன ஜபேக்கடிிரனர அநிிக்கும் அிகோம் ஜதற்நர் - குடிசுத் ரனர்
60. உச் ீின்ந ீிதிகரப ிிப்தர் - குடிசுத் ரனர்
61. குடிசுத் ரனபேக்கு ஆசனோ ரண ங்குற்கு உச் ீின்நத்ிற்கு அிகோம் அபிக்கும் த்து - த்து
143
62. உர்ீின்ந ரனர ீிதிர ிிப்தர் - குடிசுத் ரனர்
63. ோின ஆளுர ிிப்தர் - குடிசுத் ரனர்
64. இந்ி கக்கு ற்பேம் ிக்ரக அிகோரிர ிிப்தர் - குடிசுத் ரனர்
65. ச ி ஜபேக்கடி ிரனர ந் த்ின்தடி குடிசுத் ரனர் அநிிக்க இலும் - த்து 352
66. குடிசுத் ரனர் ஜதோபேபோோ ஜபேக்கடி ிரனர ந் த்ின்தடி அநிிக்க இலும் - த்து 360
67. எபே அரச் ர திில் இபேந்து ீக்கும் அிகோம் ஜதற்நர் - குடிசுத் ரனர்
68. குடிசுத் ரனர் எபே அரச் ர ோபேரட ஆசனோ ரணக்குப் திநசக ீக்க இலும் - திர்
69. இந்ி அட்டர்ணி ஜெணரன ிிப்தர் - குடிசுத் ரனர்
70. குடிசுத் ரனோல் இற்நப்தட்ட அ ச்
தோோளுன்நம்

ட்டங்கள் ோபேரட எப்புலுக்கு உட்தடுத்ப்தடுகின்நண -

71. இந்ி குடிசுத் ரனர் ற்றும் திர் தி ந் ோட்டின் அ ினரப்ரதப் திிதனிக்கிநது இங்கினோந்து

72. இந்ி குடிசுத் ரனரின் ோச்

ம்தபம் - பை.1,50,000
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73. இந்ி துர குடிசுத் ரனரின் ோச்

ம்தபம் - பை.1,25,000

74. இந்ிோ வுகரின் ந்ர ணப்தட்ட குடிசுத் ரனர் - .தி.செ.அப்துல் கனோம்
75. துர குடிசுத் ரனர ீக்கும் அிகோம் புகுத்ப்தட சண்டி தோோளுன்ந

ரத - ோினங்கபர

1. இந்ி குடிசுத்ரனரின் அிகோப்பூர் இல்னம் - "ோஷ்டிதி தன்' (குடிசுத்ரனர் ோபிரக).
2. உனகின் ஜதரி ெணோக ோட்டின் ரனரின் இல்னம் - "ோஷ்டிதி தன்'
3. புகழ்ஜதற்ந திரிட்டீஷ் கட்டிடக் கரனஞர்
ோபிரக கட்டுோணப் தி ரடஜதற்நது.

ர் ட்ின் னோண்ட் ீர் லுட்ன்ஸ் சற்தோர்ரில் குடிசுத் ரனர்

4. ோஷ்டிதி தன் - ோன்கு ோடிகள், 340 அரநகள் ஜகோண்டது. ஜோத்ம் 2 னட் ம்
70 சகோடி ஜ ங்கல், 30 சகோடி கற்கள்

து அடிில் கட்டப்தட்டுள்பது.

தன்தடுத்ப்தட்டுள்பண.
5. குடிசுத் ரனர் ோபிரகக்கோண ஜ னவு 8 னட் த்து 77 ஆித்து 136 தவுண்டுகபோகும். அந் கோனத்ி இந்ி
த ிப்பு பை.2 சகோடி.

6. இங்கினோந்து ரஸ்ோய்கள் ங்குற்கோக கட்டப்தட்ட ோபிரக - ற்சதோர குடிசுத் ரனர் ோபிரக.
7. 1911-ஆம் ஆண்டு இந்ிோின் ரனகம் ஜகோல்கத்ோினிபேந்து ில்னிக்கு ோற்நப்தடுகிநது ன்று அநிித்ர்
- ெோர்ஜ் ன்ணன்.

8. குடிசுத் ரனர் ோபிரகில் குடிசநி பல் ரஸ்ோய் - னோர்டு இர்ின்(1931.ெணரி 23-ல் குடிசநிணோர்)
9. குடிசுத் ரனர் ோபிரகில் குடிசநி பல் இந்ிர் - இந்ிோின் பல் கர்ணர் ஜெணனோண ோெோெி.
10. ஜதோதுத்சர்ல் படிந் தின் புிோக கூடும் க்கபரின் பல் கூட்டத்ஜோடரில் ற்கோனிக
ிிப்தது - குடிசுத் ரனர்

ோதோோகர

11. பெணின் திச ங்கள் ோர் ஆளுரகக்கு உட்தட்டது - குடிசுத் ரனர்
12. இந்ி எபே "குடிசு" (Republic) ஜணணில் அனுரட அ ின் ரனர் எபே குநிப்திட்ட ஆண்டுகளுக்கு
ரநபகோக க்கபோல்(அோது க்கபின் திிிிகபோல்)
சர்ந்ஜடுக்கப்தடுகிநோர்.
13. இந்ிோின் பல் குடிசுத் துரத்ரனர் - டோக்டர் ஸ். இோோகிபேஷ்ன்
14. குடிசுத் ரனர் ஆட் ி எவ்ஜோபே 6 ோங்கள் கோனக்கட்டத்ிலும் ீட்டிப்பு ஜ ய்ப்தட சண்டும்.
15. ோடோளுன்ந உறுப்திணர் தி ினகோல் குடிசுத் ரனர் சர்னில் சதோட்டிிடக் கூடோது.
16. இந்ி குடிசுத் ரனோல் ிிக்கப்தடோர் - துரக் குடிசுத் ரனர்
17. குடிசுத் ரனர் ஆட் ி எபே ோினத்ில்
18. க்கபரின்

ோோோக 3 பேடங்கள் ீடிக்கனோம்.

தோோகோகவும், குடிசுத் ரனோகவும் இபேந்ர் -

ஞ் ீி ஜட்டி

19. த்ி அசுப் திோபர் சர்ோரத்ின் உறுப்திணர க்கோத்ிற்கோக குடிசுத் ரனர் ீக்கனோம் - 1.
ிோல் ஆணோர் ன்நோல் 2. உறுப்திணோக

இபேக்கும் கோனகட்டத்ில், ஊித்ிற்கோக சறு தி புரிந்ோல் 3. குடிசுத் ரனர், உறுப்திணரின் உள்பம் ற்றும்
உடனோல் னில்னோர் ன்று ிரணத்ோல் இர
அரணத்ிற்கோகவும் ீக்கனோம்.
20. குடிசுத் ரனர் ோபிரகில் குடிசநி பல் இந்ி குடிசுத் ரனர் - டோக்டர் இோசெந்ி தி ோத்.
21. ோஷ்டிதி தன் - இந்து, புத், ஜெின்

பக ரத தினிதிப்தோக அரந்துள்பது.

22. இந்ிோ சுந்ிம் ஜதற்று ோெோெி இந்ிோின் கரட ி கர்ணர் ஜெணனோக திில் இபேந் சதோது, அர்
தன்தடுத்ி அரநகள் - ற்சதோது ஜபிோட்டு
ரனர்கள்

ந்ிக்கும் இடோக ிபங்குகிநது.
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23. ோஷ்டிதி போகத்ில் - பகுல் கோர்டன், ஜேர்தல் கோர்டன் சோட்டங்கள் அரந்துள்பண. 7. ில்னிரத் ி,
ிம்னோ (டக்கு) ற்றும் ோதோத் (ஜற்கு) ஆகி

இடங்கபில் குடிசுத் ரனபேக்கோண "ோஷ்டிதி ிரனம்' அரந்துள்பது.
24. இந்ி தோோளுன்நத்ின் சனரின் ரனர் ஜதறுகிநோர்.

ிரன பண்தடும்சதோது ட்டும் ோக்கபிப்தில் உரிர

25. அடிப்தரட உரிரகள் - குடிசுத் ரனோல் ிறுத்ி ரக்கப்தடனோம்
26. இந்ி அ ினரப்ரத உபேோக்கிர்கள் அடிப்தரட உரிரகள் ன்ந கபேத்ர - அஜரிக்க க்கி ோட்டு
அ ினரப்தில் இபேந்து ஜதற்நணர்

27. அசுக் ஜகோள்ரகிரண ஜநிப்தடுத்தும் சகோட்தோடுகள் ச ர்க்கப்தட்டுள்ப தகுி - அ ினரப்தின் தகுி IV
28. இந்ி அ ினரப்தின் ஜதோதுப் தட்டினில் இடம் ஜதற்றுள்ப ரககள் - 47 ரககள்
29. இந்ி அ ினரப்தில் இபேந்து சறுதட்டது - குடிசுத் ரனர் பரந அ ோங்கம்
30. இந்ி உச் ீின்நம் - அ ினரப்தோல் அரக்கப்தட்டது
31. அடிப்தரட உரிரகபின் தோதுகோனன் - ீித்துரந
32. ந் அ ினரப்பு ிபேத்ின் பனம் அடிப்தரட கடரகள் ரறுக்கப்தட்டண - 42து அ ினரப்பு
ிபேத்ம்

33. 44து அ ினரப்பு ிபேத்ம் அல்தடுத்துப்தட்டதின், ஜ ோத்துரிரோணது - அடிப்தரட உரிரினிபேந்து
ீக்கப்தட்டு

ட்ட உரிரோக ட்டும் ற்கப்தட்டுள்பது

34. இந்ி அ ினரப்தில் 14 துக்குட்தட்ட குந்ரகளுக்கு இன க் கட்டோக் கல்ி ங்க ி ரக
ஜ ய்ப்தட்டுள்ப தகுி - அசு ிகோட்டு ஜநிபரந சகோட்தோடுகள்.

இந்தின அபசினல் ிர்ணன சற
1. இந்ி அ ில் ிர்

ரத சோற்றுிக்கப்தட்ட ோள் - டி ம்தர் 6, 1946

2. இந்ி அ ில் ிர்

ரதின் பல் கூட்டம் கூடி ோள் - டி ம்தர் 9, 1946

3. இந்ி அ ில் ிர்

ரதின் பல் கூட்டம் ரடஜதற்ந இடம் - ில்னி

4. அ ில் ிர்

ரத ந்த் ிட்டத்ின் கீ ழ் ற்தடுத்ப்தட்டது - கோதிஜணட் தூதுக்குழுத் ிட்டம்

5. அ ினரப்பு ழுது ரவுக்குழுின் ரனோக ஜ ல்தட்டர் - டோக்டர் அம்சதத்கோர்
6. அ ில் ிர்

ரதின் ரனோகப் திோற்நிர் - டோக்டர் ோசெந்ி தி ோத்

7. இந்ி அல் ிர்

ரதின் ற்கோனிகத் ரனோகப் திோற்நிர் - டோக்டர்

ச் ிோணந்

ின்கோ

8. இந்ி அ ில் ிர்

ரதின் ிந்த் ரனோகப் திோற்நிர் - டோக்டர் இோசெந்ி தி ோத்

9. இந்ி அ ில் ிர்

ரதின் ஆம்த கோன ஜோத் உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ரக - 385 + 4

10. சுந்ித்ிற்குப் திநகு இந்ி அ ில் ிர்

ரதின் உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ரக - 299
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11. இந்ி அ ினரப்பு ஜதோதுோக ந் ோட்டு அ ிரப்ரத எத்துள்பது - இங்கினோந்து
12. இந்ி அ ினரப்பு ந்ச்

ட்டத்ின் றுடிோக ிகழ்கிநது - 1935ம் ஆண்டு இந்ி அசுச்

ட்டம்

13. அ ிரப்பு உபேோக்கப்தடும்சதோது அில் இபேந் தகுிகபின் ண்ிக்ரக - 22
14. அ ினரப்பு உபேோக்கப்தடும்சதோது அில் இபேந் அட்டரகபின் ண்ிக்ரக - ட்டு
15. ற்சதோர அ ினரப்தில் உள்ப தகுிகபின் ண்ிக்ரக - 24
16. இந்ி அ ில் ிர்

ரத பழு இரநர ஜதற்ந அரப்தோக ோநி ோள் - ஆகஸ்ட் 15, 1947

17. அ ினரப்புக்கோண பகவுரர ிர்

ரதில் அநிபகப்தடுத்ிர் - ெகர்னோல் சபே

18. இந்ிோ சுந்ிம் ஜதறும்சதோது அ ில் ிர்

ரதின் ரனோக இபேந்ர் - டோக்டர் இோசெந்ி தி ோத்

19. இந்ி அ ினரப்தின் ிநவுசகோல் ன்று கபேப்தடும் அம் ம் - பகவுர
20. இந்ி அ ினரப்பு ழுி படிக்கப்தட்ட டுத்துக் ஜகோள்பப்தட்ட கோனம் - 2 ஆண்டுகள், 11 ோங்கள், 18 ோட்கள்
21. பகவுரில் ச ர்க்கப்தட்ட ோர்த்ரகள் - ச ோனி ,  ோர்தற்ந, எபேரப்தோடு
22. அ ினரப்பு உபேோக்கப்தட்டசதோது அ ினரப்தில் இபேந் த்துக்கபின் ண்ிக்ரக - 395
23. ற்சதோர அ ினரப்தில் உள்ப த்துக்கபின் ண்ிக்ரக - 450
24. ற்சதோர அ ினரப்தில் இபேந் அட்டரகபின் ண்ிக்ரக - 12
25. அ ிரப்தின் இோகவும், ஆன்ரகவும் உள்ப தகுி ன்று டோகடர் அம்சதத்கோல் ர்ிக்கப்தட்ட தகுி அ ினரப்பு ீர்வு உரிரகள் (த்து 32)

26. உனகில் ிக ீண்ட ழுப்தட்ட அ ினரப்பு - இந்ி அ ினரப்பு
27. இந்ி அ ினரப்புக்கோண ண்த்ர அபித்ர் - ம்.ன்.ோய்
28. இந்ி அ ினரப்பு ரடபரநக்கு ந் ோள் - ெணரி 26, 1950
29. இந்ி அ ினரப்பு ற்றுக்ஜகோள்பப்தட்ட ோள் - ம்தர் 26, 1949
30. இந்ி அ ினரப்தின்தடி இந்ிோின் ஜதர் - தோத்
31. ற்சதோது து அ ிரப்தில் உள்ப இரக்கப்தட்ட தட்டில்கபின் ண்ிக்ரக - 10
32. அடிப்தரட கடரகள் ன்னும் தகுி ந் ோட்டு அ ினரப்தினிபேந்து ஜதநப்தட்டது - ஷ்ோ
33. அடிப்தரட உரிரகள் ன்னும் தகுி ந் ோட்டு அ ினரப்தினிபேந்து ஜதநப்தட்டது - அஜரிக்கோ
34. ிபேத்ங்கள் ன்னும் தகுி ந் ோட்டு அ ிரப்தினிபேந்து ஜதநப்தட்டது - ஜன் அஜரிக்கோ
35. ட்டத்ின்தடி ஆட் ி ன்னும் கபேத்துப்தடிம் ந் ோட்டு அ ினரப்தினிபேந்து ஜதநப்தட்டது - இங்கினோந்து
36. கூட்டோட் ி ன்னும் கபேத்துப் தடித்ர ந் ோட்டினிபேந்து இந்ி அ ினரப்பு ஜதற்றுள்பது - கணடோ
37. ஜதோபேபோோ ீி ன்னும் ஜ ோல் கோப்தடும் இடம் - பகவுர ற்றும் அசு ிகோட்டு ஜநிபரநக்
சகோட்தோடுகள்

38. அ ில் ிர்

ரதின் ஆசனோ கோகப் திோற்நிர் - தி.ன்.ோவ்

39. ஜகோள்ரககள் ீர்ோணம் அ ில் ிர்

ரதில் ிர்ிக்கப்தட்ட ோள் - ெணரி 22, 1947

40. ஜகோள்ரககள் ீர்ோணத்ர உபேோக்கிர் - ெகர்னோல் சபே
41. ந்ோண்டுத் ிட்டங்கள் ன்னும் கபேத்துப்தடிம் ந் ோட்டு அ ினரப்தினிபேந்து ஜதநப்தட்டது - ஷ்ோ
42. பகவுர தகுி ிபேத்ப்தட்ட ஆண்டு - 1976 (42து ிபேத்ம்)
43. உச் ீின்ந ீிதிகரப ீக்கும் பரந ந் ோட்டு அ ினரப்தினிபேந்து ஜதநப்தட்டது - அஜரிக்கோ
44. பகவுர ன்னும் கபேத்துப்தடிம் ந் ோட்டு அ ினரப்தினிபேந்து ஜதநப்தட்டது - அஜரிக்கோ
45. எற்ரநக் குடிபரிர ன்னும் கபேத்துப்தடிம் ந் ோட்டு அ ினரப்தினிபேந்து ஜதநப்தட்டது - இங்கினோந்து
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46. அரச் ரின் கூட்டுப்ஜதோறுப்பு ன்னும் கபேத்துப்தடிம் ந் ோட்டு அ ினரப்தினிபேந்து ஜதநப்தட்டது இங்கினோந்து

47. தோோளுன்ந ஆட் ி பரந ன்னும் கபேத்துப்தடிம் ந் ோட்டு அ ினரப்தினிபேந்து ஜதநப்தட்டது இங்கினோந்து

48. ீிப்புணோய்வு ன்னும் கபேத்துப்தடிம் ந் ோட்டு அ ினரப்தினிபேந்து ஜதநப்தட்டது - அஜரிக்கோ
49. து ச ிக் ஜகோடி அ ில் ிர்

ரதோல் அங்கீ கரிக்கப்தட்ட ோள் - ெூரன 22, 1947

50. என்நி ிர்ோகம் தற்நி தகுி - தகுி 5
51. ோின ிர்ோகம் தற்ரி தகுி - தகுி 6
52. இந்ி அ ில் ிர்
ோினத்ரச் ச ர்ந்ர்.

ரதின் ற்கோனிகத் ரனோக திோற்நி டோக்டர்

ச் ிோணந்

ின்கோ தீகோர்

53. ீித்துரந ற்றும் ிர்ோகத்துரநின் ணித்ன்ரக்கு உறுிபிப்தது - அசு ிகோட்டு ஜநிபரநக்
சகோட்தோடுகள்

54. என்நிம் ற்றும் அன் தகுிகள் தற்நி குநிப்திடுது - தகுி -1
55. குடிபரிர தற்நிக் குநிப்திடுது - தகுி -2
56. அடிப்தரட உரிரகள் தற்நிக் குநிப்திடுது - தகுி -3
57. அசு ிகோட்டு ஜநிபரநகள் சகோட்தோடுகள் தற்நிக் குநிப்திடுது - தகுி -4
58. என்நிம் (பெணின்) தற்நிக் குநிப்திடுது - தகுி -5
59. ோினங்கள் தற்நிக் குநிப்திடுது - தகுி -6
60. பெணின் திச ங்கள் தற்நிக் குநிப்திடுது - தகுி-8
61. தஞ் ோத்து ோஜ் அரப்புகள் தற்நிக் குநிப்திடுது - தகுி -9
62. கோட் ிகள் தற்நிக் குநிப்திடுது - தகுி -9 A
63. அ கோன ஜபேக்கடிிரன தற்நிக் குநிப்திடுது - தகுி -18
64. ிபேத்ங்கள் தற்நிக் குநிப்திடுது - தகுி -20
65. இந்ிோர தோம் ன்று குநிப்திடும் த்து - த்து 1
66. ின ஆக்கிிப்பு குநித் ிிகள் அடங்கி அட்டர - 9து அட்டர
67. 52து ிபேத்த்ின்சதோது இரக்கப்தட்ட அட்டர - 10து அட்டர
68. 10து அட்டர இரக்கப்தட்ட ஆண்டு - 1985
69. பல் ிபேத்ின்சதோது இரக்கப்தட்ட அட்டர - 9து அட்டர
70. 1951-ல் புிோக இரக்கப்தட்ட அட்டர - 9து அட்டர
71. தஞ் ோத்து அரப்புகபின் அிகோத் ரனப்புக்கள் குநித்து குநிப்திடும் அட்டர - 11து அட்டர
72. கோட் ி அரப்புகபின் அிகோங்கள் தற்நி குநிப்திடப்தட்டுள்ப அட்டர - 12து அட்டர
73. 1993ல் 74து ிபேத்த்ின்சதோது இரக்கப்தட்ட அட்டர - 12து அட்டர
74. 1992ல் 73து ிபேத்த்ின்சதோது இரக்கப்தட்ட அட்டர -11து அட்டர
75. கட் ித்ோல் குிிப்பு குநித் ிிகள் அடங்கி அட்டர - 10து அட்டர
76. கோட் ி அரப்புக்கபின் அிகோப் தட்டினில் உள்ப ரனப்புக்கபின் ண்ிக்ரக - 18
77. தஞ் ோத்து அரப்புகபின் அிகோப் தட்டினில் உள்ப ரனப்புகபின் ண்ிக்ரக - 29
78. க்கள் உரிரப் தோதுகோப்புச்
79. ீண்டோர எிப்புச்

ட்டம் இற்நப்தட்ட ஆண்டு - 1955

ட்டம் இற்நப்தட்ட ஆண்டு - 1955
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ட்டத்ின்தடி குடிபரிர ீக்கப்ஜதறுற்கோண ிபரநகள் - பன்று

81. ட்டத்ின்தடி ஆட் ி ன்தது தற்நிக் குநிப்திடுது - த்து 14
82. குடிபரிர ஜதந 1955ம் ஆண்டு
83. இந்ிக் குடிபரிரச்

ட்டத்ில் உள்ப ிகபின் ண்ிக்ரக - ந்து

ட்டம் இற்நப்தட்ட ஆண்டு - 1955

84. ோி, ம், இம், தோல், திநப்திடம் கோோக சறுதோடு கோட்டப்தடக்கூடோது ன்று குநிப்திடுது - த்து 15
85. திவு பரந பனம் குடிபரிர ஜதந இந்ிோில் த்ரண ஆண்டுகள் ோழ்ந்ிபேக்க சண்டும் - 5 ஆண்டுகள்
86. குடிபரிர குநித்

ட்டங்கரப இற்ந அிகோம் ஜதற்றுள்ப அரப்பு தோோளுன்நம்

87. ீண்டோர எிப்பு குநித்து குநிப்திடும் த்து - த்து 17
88. சரனோய்ப்தில் அரணபேக்கும்

 ோய்ப்புரிர ன்று குநிப்திடுது - த்து 16

89. ிநப்புப் தட்டங்கரப ரட ஜ ய்பம் த்து - த்து 18
90. அடிப்தரட சுந்ிங்கள் தற்நிக் குநிப்திடப்தடும் த்து - த்து 19
91. ணிப்தட்ட சுந்ிம் ற்றும் உிர் ோழும் உரிர தற்நிக் குநிப்திடுது - த்து 21
92. ஜகோத்டிர பரந எிப்பு தற்நிக் குநிப்திடுது - த்து 23
93. 14 துக்குக் குரநோண தர்கள் திில் அர்த்ப்தடக் கூடோது ன்று குநிப்திடுது - த்து 24
94. சுண்டலுக்கு ிோண உரிர ன்தது - த்து 23 ற்றும் 24
95. த்து உரிர ன்தது த்து - 14 பல் 18 ர
96. சுந்ி உரிர ன்தது - த்து 19 பல் 22 ர
97.  உரிர ன்தது - த்து 25 பல் 28 ர
98. கல்ி ற்றும் கனோ ோ உரிர ன்தது - த்து 29 ற்றும் 30
100. த்து 32ன் கீ ழ் ங்கப்தடும் ஆரகபின் ண்ிக்ரக - ந்து

1. அ ினரப்பு ீர்வு உரிரகள் அரந்ிபேப்தது - த்து 32
2. அ ினரப்ரத ிபேத்துற்கு தோோளுன்நத்ில் அிகோம் ங்கும் த்து - த்து 368
3. அ ினரப்ரதத் ிபேத்தும் அிகோம் ஜதற்ந எச அரப்பு தோோளுன்நம்
4. ிறுத்ிரக்கப்தட இனோ இபே த்துக்கள் - த்து 20 ற்றும் 21
5. அ  கோன ஜபேக்கடி ிரனின்சதோது ோணோகச ிறுத்ிரக்கப்தடும் அடிப்தரட உரிர - த்து 19
6. ோக்கபிப்தற்கோண து ம்பு 18 ன்று ோக்குரிர அபிக்கும் த்து - த்து 326
7. த்து 20 ற்றும் 21 ி ந் அடிப்தரட உரிரரபம் குடிசுத் ரனர் ிறுத்ி ரக்க ி ஜ ய்பம்
த்து - த்து 368

8. அடிப்தரட கடரகள் ன்தது அரந்துள்ப த்து - த்து 51 A
9. 1948ல் ிிக்கப்தட்ட ோின று ீரப்புக் குழு - செ.ி.தி. கிட்டி
10. 1947ல் ிிக்கப்தட்ட ோின று ீரப்புக் குழு ஸ்.சக.ோர் கிட்டி
11. ோினங்கள் ஜோி அடிப்தரடில் திரிக்கப்தடுகின்நண.
12. ஜ ோத்துரிர ன்தது ற்சதோது அடிப்தரட உரிர அல்ன, ஆணோல்
13. அடிப்தரட உரிரினிபேந்து ஜ ோத்துரிர ீக்கப்தட்ட ஆண்டு - 1978
14. ஜ ோத்துரிர 42து ிபேத்த்ின்சதோது ீக்கப்தட்டது.
15. ற்சதோது ஜ ோத்துரிர உள்ப த்து - த்து 300 A

ட்ட உரிர
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16. ஜ ோத்துரிர ீக்கப்தட்டசதோது இபேந் அசு - ெணோ அசு
17. ணி அ ினரப்ரத உரட எச எபே இந்ி ோினம் - ெம்ப கோஷ்ீ ர்
18. அ ினரப்தின்தடி சனோக் ரதின் அிகதட்

உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ரக - 552

19. அ ினரப்தின்தடி இோஜ் ரதக்கோண உறுப்திணர்கபின் அிகதட்
20. இந்ி அ ினரப்புச்

ண்ிக்ரக - 250 (238+12)

ட்டம் உள்படக்கிது - 3 அிகோப் தட்டில்கள்

21. அ ினரப்தின் அடிப்தரட அம் ங்கரப ிபேத்ம் ஜ ய் இனோது ன்று குநிப்திட்ட க்கு - சக ோணந்
தோி க்கு

22. அசு ிகோட்டு ஜநிபரநக் சகோட்தோடுகள் ந் ோட்டு அ ினரப்தினிபேந்து டுக்கப்தட்டது - அர்னோந்து
23. அ ினரப்தின்தடி சனோக் ரதக்கு அிகதட் ோக ோினங்கபினிபேந்து சர்வு ஜ ய்ப்தடும் உறுப்திணர்கபின்
ண்ிக்ரக - 530
24. அ ினரப்தின்தடி சனோக் ரதக்கு அிகதட் ோக பெணின் திச ங்கபில் இபேந்து சர்வு ஜ ய்ப்தடும்
உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ரக - 20

25. ஞ் ி அிகோங்கள் அரணத்தும் என்நித்ரச்
அ ினரப்தினிபேந்து ஜதநப்தட்டது - கணடோ

ோர்ந்ர ன்னும் கபேத்துப் தடிம் ந் ோட்டு

26. அரச் ரின் கூட்டுப்ஜதோறுப்பு ன்னும் கபேத்துப்தடிம் ந் ோட்டு அ ினரப்தினிபேந்து ஜதநப்தட்டது இங்கினோந்து

27. அடிப்தரட கடரகள் தகுி ந் ிபேத்த்ின்சதோது அ ினரப்புடன் இரக்கப்தட்டண - 42து
ிபேத்ம்(1976)

28. ஜோடக்கத்ில் அ ினரப்தில் இபேந் அடிப்தரட கடரகபின் ண்ிக்ரக - 10
29. ற்சதோது அ ினரப்தில் உள்ப அடிப்தரட கடரகபின் ண்ிக்ரக - 11
30. 86து ிபேத்ம்(2002) ிபேத்த்ின்சதோது 11து அடிப்தரட கடர ச ர்க்கப்தட்டது.
31. அங்கீ கரிக்கப்தட்ட ஜோிகள் குநித் அட்டர - 8து அட்டர
32. அிகோப் தட்டில்கள்(3 தட்டில்கள்) குநித் ிம் அடங்கிபள்ப அட்டர - 7து அட்டர
33. ோினங்களுக்கோண இோஜ்
ோன்கோது அட்டர

ரத இடங்கபின் ண்ிக்ரக குநித் ிம் இடம் ஜதற்றுள்ப அட்டர -

34. உறுிஜோிகள் இடம் ஜதற்றுள்ப அட்டர - பன்நோது அட்டர
35. அரணத்து ோினங்கபின் ஜதர்கள் குநிப்திடப்தட்டுள்ப அட்டர - பனோம் அட்டர
36. திப்திோங்கள் இடம் ஜதற்றுள்ப அட்டர - பன்நோது அட்டர
37. ஸ்ன்

ிங் குழுின் தரிந்துரின் அடிப்தரடில் அடிப்தரட கடரகள் இரக்கப்தட்டண.

இந்தின ாபாளுநன்ம்
1. இந்ி தோோளுன்நம் - க்கபர, ோினங்கபரரக் ஜகோண்டிபேக்கிநது
2. குடிபரிர குநித்

ட்டங்கரப இற்ந அிகோம் ஜதற்றுள்ப அரப்பு - தோோளுன்நம்

3. புி ோினங்கரப உபேோக்கவும், அன் ல்ரனகரப ோற்நவும் அிகோம் ஜதற்ந அரப்பு - தோோளுன்நம்
4. இந்ி தோோளுன்நத்ின் சனரின் ரனர் ஜதறுகிநோர்

ிரன பண்தடும்சதோது ட்டும் ோக்கபிப்தில் உரிர

5. ம்திக்ரகில்னோ ீர்ோணம் க்கபரில் அநிபகப்தடுத்ப்தட குரநந் தட் ம் - 50 உறுப்திணர்கபின் ஆவு
சர
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6. க்கபரின் ரனர் - அரில் ோக்குகள்

ோக இபேக்கும் சதோது ோக்கபிக்க உரிர ஜதற்நிபேக்கிநோர்.

7. இந்ி குடிகனுக்கு அ ினரப்பு தரிகோம் கோணும் உரிர 32 ிிின் கீ ழ் ங்கப்தட்டுள்பது.
8. தோோளுன்ந உறுப்திணர்கபின் குி தற்நிக் குநிப்திடும் த்து - த்து 102
9. இந்ி அ ினரப்தின் ந்ர - டோக்டர் அம்சதத்கோர்
10. அ ினரப்பு ீர்வு உரிரகள் ன்தது - அடிப்தரட உரிர
11. இந்ிோ எபே  ோர்தற்ந ோடு ன்று குநிப்திடுது - பகவுர
12. இந்ி அ ோங்க பரநோணது - தோோளுன்ந ஆட் ி பரந
13. பன்று அிகோப் தட்டில்கபிலும் குநிப்திடப்தடோ ஞ் ி அிகோ ோர்  பள்பது - தோோளுன்நம்
14. தோோளுன்நத்ின் ிகப்தரோண ிிக்குழு - ஜதோதுக் கக்குக் குழு
15. தோோளுன்நத்ில் உள்ப இரப்பு ிரனக் குழுக்கபின் ண்ிக்ரக - 24
16. தோோளுன்நத்ில் உள்ப ிரனப்புக் குழுக்கபின் ண்ிக்ரக - 45
17. தோோளுன்நத்ில் உள்ப ணித் ிரனக் குழுக்கபின் ண்ிக்ரக - 21
18. தோோளுன்ந கூட்டத்ஜோடர்கபில் ிகக் குறுகி கூட்டத்ஜோடர் - குபிர்கோன கூட்டத்ஜோடர்
19. தோோளுன்ந கூட்டத்ஜோடர்கபில் ிக ீண்ட கூட்டத்ஜோடர் - தட்ஜெட் கூட்டத்ஜோடர்
20. தோோளுன்நத்ின் இபே கூட்டங்களுக்கும் இரடினோண இரடஜபி அிகதட் ம் - 6 ோங்கள்
21. தோோளுன்ந கூட்டுக் கூட்டத்ிற்கு
தோோகர்

தோோகர் ோ சூழ்ிரனில் ரனோக திோற்றுதர் - துர

22. இந்ிோின் பல் ஜதண் திர் - இந்ிோகோந்ி
23. சனோக்

ரத உறுப்திணர்கபின் திக்கோனம் - 5 ஆண்டுகள்

24. அரணத்து இந்ிப் திகரபபம் உபேோக்கும் அிகோம் ஜதற்ந தோோளுன்ந
25. ோின தட்டினில் தோோளுன்நம்
தோோளுன்ந

ரத - இோஜ் ரத

26. தோோளுன்நத்ின் இபே

ரத - இோஜ் ரத

ட்டிற்ந ிபேம்திணோல் அற்கு ீர்ோணம் ிரநசற்ந அிகோம் ஜதற்ந

ரதக் கூட்டுக் கூட்டத்ிற்கு ரனர கிப்தர் -

தோோகர்

27. தோோளுன்நம் குரநந்தட் ம் ஆண்டுக்கு த்ரண பரநோது கூட்டப்தட சண்டும் - 2 பரந
28. ந் ீின்நத்ிலும் ஆெோகவும், தோோளுன்நத்ில் கனந்து ஜகோள்பவும் உரிர ஜதற்நர் - இந்ி அட்டர்ணி
ஜெணல்
29. தோோளுன்நத்ில் இடம் ஜதறும் ிண உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ரக - 14
30. க்கபர ற்றும் ோினங்கபரக்கோண இடங்கள் ந் அடிப்தரடில் ிர்ிக்கப்தட்டுள்பண - க்கள்
ஜோரக அடிப்தரடில்

31. ோட்டின் உண்ரோண ிர்ோகம் உள்ப இடம் - த்ி அரச் ர
32. கோதிஜணட்டின் ரனர் - திர்
33. த்ி அரச் ரின் ரனர் - திர்
34. கோதிஜணட் ன்தது - த்ி அரச் ரின் உள்பங்கம்
35. க்கபர அல்னது ோினங்கபரில் உறுப்திணோக இல்னோ எபேர் அரச் ோக த்ரண கோனம் ர
ீடிக்க இலும் - 6 ோங்கள் ர

36. அரச் ர த்ரண ப் தோகுதோடு உரடது - பன்று
37. அரச் ர ன்தது ற்கு கூட்டுப்ஜதோறுப்பு ோய்ந்ோக உள்பது - சனோக் ரதக்கு
38. எபே சனோக்

ரத உறுப்திணர் ன் இோெிோோக் கடித்ர ோரிடம் அபிக்க சண்டும் -

தோோகர்
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ரதில் அநிபகப்தடுத்ப்தட சண்டும் - சனோக் ரத

40. க்கபோல் சடிோகத் சர்ந்ஜடுக்கப்தட்ட உறுப்திணர்கரபக் ஜகோண்ட தோோளுன்ந
சனோக் ரத(க்கபர)

41. சனோக் ரதின் ரனரத் சர்ந்ஜடுப்தர் - சனோக்

ரத -

ரத உறுப்திணர்கள்

42. ஜோடர்ந்து த்ரண ோட்கள் பேரக ில்ரனஜணில் எபே உறுப்திணர் தி கோனிோணோக அநிிக்கப்தடும் 60 ோட்கள் (பன்ணநிிப்தின்நி)

43. த ச ோோ ன்று ரரந ஜ ய்தர் -

தோோகர்

44. த ச ோோ ந் அரில் ட்டுச புகுத்ப்தடும் - சனோக் ரத
45. த ச ோோரப் ஜதோறுத்ர இோஜ் ரதக்கோண கோன ம்பு - 14 ோட்கள்
46. சனோக் ரதின் திக்கோனம் - 5 ஆண்டுகள்
47. சனோக் ரதின் திக்கோனம் ந்
ிரனின்சதோது

த்ின்சதோது ீட்டிக்கப்தடனோம் - ச ி அ கோன ஜபேக்கடி

48. சனோக் ரதக்கோண ிண உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ரக - 2 (ஆங்கிசனோ இந்ிர்கள்)
49. ற்சதோது சனோக் ரதின் உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ரக - 545 (530+13+2)
50. 545 ன்ந ண்ிக்ரக ந் ஆண்டு ர ரடபரநில் இபேக்கும் - 2025
51. சனோக் ரத உறுப்திணோற்குரி குரநந்தட்
52. சனோக் ரத உறுப்திணோற்குரி அிகதட்

து ம்பு - 25

து ம்பு இல்ரன.

53. இோஜ் ரத உறுப்திணோற்குரி குரநந்தட்

து ம்பு - 30

54. இோஜ் ரதின் ரனரத் சர்ந்ஜடுப்தர்கள் - சனோக் ரத ற்றும் இோஜ் ரத உறுப்திணர்கள்
55. இோஜ் ரதில் உறுப்திணர்கரபக் ஜகோண்டுள்ப இபே பெணின் திச ங்கள் - ில்னி ற்றும் தோண்டிச்ச ரி
56. இோஜ் ரதின் திக்கோனம் - ிந்ோணது
57. இோஜ் ரத உறுப்திணர்கபின் திக்கோனம் - 6 ஆண்டுகள்
58. ற்சதோது ரடபரநில் உள்ப இரஜ் ரத உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ரக - 245 (233+12)
59. ோின

ட்டப்சதர ஜகோண்ட இபே பெணின் திச ங்கள் - ில்னி ற்றும் தோண்டிச்ச ரி

60. எபே ச ோோவுக்கு உள்ப சுற்றுகபின் ண்ிக்ரக - 3
61. எபே ச ோோவுக்கு உள்ப ிரனகபின் ண்ிக்ரக - 3
62. இபே ரதக் கூட்டுக் கூட்டத்ிற்கு ி ஜ ய்பம் த்து - த்து 108
63. த ச ோோ குநித்து குநிப்திடும் த்து - த்து 110
64. தட்ஜெட் ன்தது - த ச ோோ
65. ிப்தீட்டுக் குழுில் உள்ப உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ரக - 30
66. ிப்தீட்டுக் குழுின் அரணத்து உறுப்திணர்களும் சனோக் ரதர

ோர்ந்ர்கள்.

67. ிப்தீட்டுக் குழு உறுப்திணர்கபின் திக்கோனம் - 1 ஆண்டு
68. ஜதோதுக் கக்குக் குழுின் ஜோத் உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ரக - 22 உறுப்திணர்கள்
69. ஜதோதுக் கக்குக் குழுில் உள்ப சனோக் ரத உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ரக - 15
70. ஜதோதுக் கக்கு குழுில் உள்ப இோஜ் ரத உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ரக - 7
71. இட்ரடச்

சகோர்கள் ன்று கபேப்தடும் இபே குழுக்கள் - ஜதோதுக் கக்குக் குழு ற்றும் ிப்தீட்டுக் குழு

72. அ ின் ஜதோதுச் ஜ னவுகரப ஆோபம் குழு - ிப்தீட்டுக் குழு
73. தின் அடிப்தரடில் ிர்க்கட் ித் ரனச குழுின் ரனோக திோற்றும் குழு - ஜதோதுக் கக்கு குழு
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74. ம்திக்ரகில்னோத் ீர்ோணம் ஜகோண்டு சரோண குரநந்தட்

உறுப்திணர்கள் - 50

75. இந்ித் ிக்ரக அலுனரின் அநிக்ரகர ஆய்வு ஜ ய்பம் குழு - ஜதோதுக் கக்குக் குழு
76. ஜதோதுோக சகள்ி சம் ன்தது - கோரன 11 பல் 12 ர
77. பூஜ் சம் ன்தது - 12 பல் 1 ி ர
78. ரதின் பல் எபே ி சச - சகள்ி சம்
79. ம்திக்ரகத் ீர்ோணம் ந்

ரதில் அநிபகப்தடுத்ப்தடும் - சனோக் ரத

80. சனோக் ரதின் ரனோ ஜ ல்தடுதர் -

தோோகர்

81. சனோக் ரத கூட்டங்கரப ிடத்ிச் ஜ ல்தர் -

தோோகர்

82. சனோக் ரதின் ஜதபேம்தோன்ர உறுப்திணர்கபின் ஆவு ஜதற்ந தர் - திர்
83. க்கபர ற்றும் ோினங்கபரக்கோண இடங்கள் ந் அடிப்தரடில் ிர்ிக்கப்தட்டுள்பண - க்கள்
ஜோரக அடிப்தரடில்

84. சனோக் ரதின் பல்

தோோகர் - ெி.ி.ோனங்கோர்

85. ஆளுர் தி பரந ந் அம் த்ினிபேந்து டுத்ோபப்தட்டுள்பது - 1935ம் ஆண்டுச்

ட்டம்

86. 1995ல் ிிக்கப்தட்ட ோின று ீரப்புக் குழுின் ரனர் - ஃதோ ல் அனி
87. ிண உறுப்திணர்களுக்கு இல்னோ எச உரிர - ோக்குரிர (தோோளுன்ந ஜ ல்தோடுகபில் ோக்கபிக்க
இனோது)

88. கோன்ஜல்த் குடிபரிரில் இந்ிோ இடம் ஜதற்றுள்பது.
89. அடிப்தரடக் கடரகரபக் ஜகோண்டுள்ப ற்ஜநோபே ோடு - ெப்தோன்
90. 6 து பல் 14 து ரினோண
அடிப்தரட கடர

ிநோர்களுக்கு கல்ி அபிப்தது ஜதற்சநோரின் கடர ன்தது - 11து

91. எபே ோினத்ில் அ ினரப்பு இந்ிம் ஜ ல்தடோ ிரனில் ஆட் ிரக் கரனக்க ி ஜ ய்பம்
அ ினரப்பு திரிவு - த்து 356

92. இந்ிோின் பல் ற்றும் ரனர

ட்ட அிகோரிோக ிபங்குதர் - இந்ி அட்டர்ணி ஜெணல்

93. இந்ி கக்கு ற்றும் ிக்ரகத் துரந அலுனரின் எய்வுக்கோன து - 65 (அல்னது 6 ஆண்டுகள்)
94. இந்ி ஜோகுப்பு ிிின் தோதுகோனன் - இந்ி கக்கு ற்றும் ிக்ரகத் துரந அலுனர்
95. இந்ி ஜதோதுப்தத்ின் தோதுகோனன் - இந்ி கக்கு ற்றும் ிக்ரகத்துரந அலுனர்
96. ர அ ில் பனோது கூட்டி அ ோங்கத்ர உபேோக்கிர் - ஜோோர்ெி ச ோய்
97. இந்ி அ ில் அிகோத்ின் திோண பனம் - க்கள்
98. இந்ிக் கூட்டோட் ி நத்ோ ந் ோட்டின் கூட்டோட் ிர எத்ிபேக்கிநது - கணடோ
99. கூட்டோட் ி அ ினரப்தின் ிக பக்கி அம் ம் - அிகோ தங்கீ டு
100. இந்ிோில் ரடபரநில் உள்ப குடிபரிர - எற்ரநக் குடிபரிர

* Art.143-ன்தடி ஆசனோ ரண ஹ்கும் ீிம்ரத உச் ீின்நம் ஜதற்றுள்பது.
* ஜதோது பக்கித்தும் ோய்ந்

ட்டம் ஜோடர்தோண அல்னது ஜதோபேண்ர

ம்ந்ோண ிணோவுக்கு

உச் ீின்நத்ின் உச் ீின்நத்ின் ஆசனோ ரரப் ஜதறுது உ ிோணது ன்று குடிசுத் ரனர்
கபேிணோல், அர் உச் ீின்நத்ின் கபேத்ரக் சகட்டநினோம்.

* குடிசுத் ரனரிடிபேந்து அப்தடிப்தட்ட ஜ ய்ி உச் ீின்நத்ிற்கு அனுப்தப்தட்டோல் ீின்நபம்

சரோண ி ோரகரப டத்ி தின்ணர் ணது கபேத்துக்கரபக் குடிசுத் ரனபேக்கு அநிிக்கும்.
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1. 36து அ ினரப்புத் ிபேத்ம்

ிக்கிம் ோினத்ர த்ரணோது ோினோக ோற்நிது - 22து ோினோக

2. ஜபேக்கடி ிரனின்சதோது ோினப் தட்டினில் உள்ப ரனப்தின் ீ து தோோளுன்நம்
த்து - த்து 250

ட்டிற்ந ி ஜ ய்பம்

3. அ ினரப்தில் 63து த்து குநிப்திடுது - கர்தோனிகோ
4. ஜதோபேபோோம் ற்றும்

ிநப்புத் ிட்டிடல் ன்தது ந்ப் தட்டினில் உள்ப ரனப்தோகும் - ஜதோதுப் தட்டில்

5. குடிசுத் ரனோல் திநப்திக்கப்தடும் அ ச்
6. தோோளுன்நத்ின் இபே

ட்டத்ின் கோன ச்சு
ீ
- 6 ோங்கள்

ரதகபில் அ ினரப்பு ிபேத் ச ோோில் பண்தோடு ற்தட்டோல் ந்

அிகோம் அிகோக உள்பது - இபேபேக்கும்

 அிகோச உள்பது.

ரதக்கு

7. உறுப்திணோக இல்னோ எபேர் அரச் ோக ிிக்கப்தட்டோல் அர் வ்பவு கோனத்ிற்குள் உறுப்திணோக
சண்டும் - 6 ோங்களுக்குள்
8. இந்ி அ ினரப்புச்

ட்டத்ில் உள்ப ிகோப் தட்டில்கபின் ண்ிக்ரக - 3

9. இந்ி அ ினரப்பு 395 த்துக்கரபக் ஜகோண்டுள்பது.
10. புி அ ினரப்பு ரடபரநக்கு ந் ோள் - ெணரி 26, 1950
11. அ ினரப்பு இந்ிோர - ோினங்கபின் என்நிம் ன்று குநிப்திடுகிநது.
12. பகவுரரத் ிபேத்ி அ ினரப்தின் ிபேத்ம் - 42து ிபேத்ம்.
13. இந்ி குடிசுத் ரனச அட்டர்ணி ஜெணரன ிிக்க ி ஜ ய்பம் த்து - த்து 76
14. த்ி அசுப் திோபர் சர்ோரத்ின் திகள் தற்நிக் குநிப்திடும் த்து - ர்து 320
15. இோஜ் ரதக்கு ிிக்கப்தட்ட பல் ிோப்தட டிரக - ர்கீ ஸ் த்
16. அிகோப் தட்டில்கபில் குநிப்திடப்தடோ ஞ் ி அிகோம் ோர்  பள்பது - த்ி அசு  ம்
17. இந்ி ிக்ரக ற்றும் கக்கு அலுனர ிிப்தர் - குடிசுத் ரனர்.
18.  ோர்தின்ர ன்தது குநிப்தது - ல்னோ பம்

ம்

19. தத்ிரிக்ரகச் சுந்ிம் அ ினரப்தின் அடிப்தரட உரிரகள் பனம் ங்கப்தட்டுள்பது.
20. தோோளுன்ந குழுக்கபில் உறுப்திணோகவும் சத வும், தோோளுன்ந டடிக்ரககபில் கனந்து ஜகோள்பவும் உரிர
ஜதற்ந இர் தோோளுன்ந ோக்ஜகடுப்தில் கனந்து ஜகோள்ப இனோது. அர் அட்டர்ணி ஜெணல்
21. இந்ிோின் ல்ரனகரப ோற்நக்கூடி அிகோம் ஜதற்நர் - தோோளுன்நம்
22. குடிசுத் ரனர் இதுர பன்று பரந ச ிப் திகடண ிரனர அநிித்துள்போர்.
23. இந்ிோின் ல்ரனகரப ோற்நக்கூடி அிகோம் ஜதற்நர் - தோோளுன்நம்
24. தோோளுன்நத்ில் எபே
குடிசுத் ரனர்

ரதில் ரனர கித்ோலும், ோக்ஜகடுப்தில் கனந்து ஜகோள்ப இனோர் - துர

25. க்கபரில் தட்ஜெட்ரட அநிபகப்தடுத்துது - ிிரச் ர்
26. தோோளுன்ந அ ோங்க பரநில் ோர் சகதிஜணட் கூட்டங்களுக்கு ரனர கிப்தது - திர்
27. இந்ிோில் ஜதோதுன அர

ிறு த்ி ோின அ ோங்கங்களுக்கு ிகோட்டும் ன்ஜணநிக் சகோட்தோடுகள் -

அசு ிகோட்டு ஜநிபரநக் சகோட்தோடுகள்

28. தோோளுன்நத்ின் ிப்தீட்டுக் குழுில் த்ரண உறுப்திணர்கள் உள்பணர் - 30 உறுப்திணர்கள்
29. அடிப்தரட உரிரகரப ோற்நிரக்கத் சரப்தடுது - அ ினரப்பு ிபேத்ம்
30. க்கபரின் ரனரச் ஜ னகம் ோபேரட கட்டுப்தோட்டின் கீ ச இங்குகிநது -

தோோகர்

31. ம், இோெிோோ, தி ீக்கம் ஆகிர கோோக குடிசுத் ரனர் திக்கு சர்ல் டத் சரிட்டோல்
அப்தி கோனிோணினிபேந்து த்ரண ோங்களுக்குள் சர்ல் டத்ப்தட சண்டும் - 6 ோங்கள்
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32. குடிசுத் ரனபேக்ஜகிோக குற்ந ி ோர ஜோடங்குற்கு பன் த்ரண ோட்கள் அகோ ம் அபிக்க
சண்டும் - 14 ோட்கள்

33. இந்ிோில் உள்ப அ ோங்க ரக - தோோளுன்ந அ ோங்கம்
34. த்ி அரச் ர்கள் கண்டிப்தோக அங்கத்ிணர்கபோக இபேக்க சண்டிது - தோோளுன்நத்ின் சனும் எபே
அரில்

35. க்கபரக்கு ிிக்கப்தடும் ஆங்கிசனோ இந்ிர்கள் - இபேர்
36. இந்ி அ ில் ிர்

ரத - கோதிஜணட் ின் ிட்டம் பனம் சோற்றுிக்கப்தட்டது.

37. இந்ிோில் பல் க்கபர சர்ல் ரடஜதற்ந ஆண்டு - 1952
38. இந்ிோ குடி ோக ோநி ஆண்டு - 1950
39. க்கபரின்
பனோக

தோோகர தி ீக்கம் ஜ ய்து - க்கபரின் ஜதபேம்தோன்ர உறுப்திணர்கபின் ீர்ோணம்

40. க்கபர சர்ல் 5 ஆண்டுகளுக்ஜகோபே பரந ரடஜதறுகிநது.
41. எபே ச ோோ ீ ோண பண்தோடு குநித் தோோளுன்ந கூட்டுக்கூட்டத்ிற்கு ரனர கிப்தர் -

தோோகர்

42. இந்ி அ ினரப்ரத உபேோக்கிது - இந்ி அ ில் ிர் ரத
43. எபே

ரனர்

ரதின் உறுப்திணோக அல்னோ எபேர் அன் ரனோகப் திோற்றுகிநோர். அர் - துரக் குடிசுத்

44. ட்டிற்றும் அிகோத்ர ஜகோண்டிபேப்தது - தோோளுன்நம்
45. இந்ி குடிசுத் ரனர் ஜதபில் ரனர்
46. த்ி அரச் ர ஜதோறுப்தோக இபேப்தது - சனோக் ரதக்கு
47. குடிசுத் ரனர் ம்க்குள்ப ஆட் ித்துரந அிகோங்கரப ற்சகற்த ஜ ல்தடுத் சண்டும் அரச் ரின் தரிந்துரின் சதரில்

48. ஆ ிோக இபேந்து தின்ணர் குடிசுத் ரனர் தி கித்ர் - டோக்டர். இோோகிறுஷ்ன்
49. க்கபரப் ஜதபேம்தோன்ரக் கட் ிின் ரனர் - திர்
50. குடிசுத் ரனர் சர்ல் குநித் க்குகபில் படிஜடுப்தது - உச் ீின்நம்
51. அரச் ர ோபேக்கு கூட்டுப் ஜதோறுப்பு ோய்ந்ோக உள்னது - க்கபரக்கு
52. இந்ி தோோளுன்நத்ில் அடங்குது - குடிசுத் ரனர், க்கபர ற்றும் ோினங்கபர
53. குடிசுத்ரனரின் ஊிம் பேோண ரிக்கு உட்தடோது.
54. எபே ச ோோ ிி ச ோோோ இல்ரனோ ன்தர ீர்ோணிக்கும் இறுி அிகோம் ஜதற்நர் -

தோோகர்

55. இந்ி அ ினரப்தில் ஜதோதுனக் சகோட்தோடு ில் திிதனிக்கிநது - அசு ிகோட்டு ஜநிபரநக்
சகோட்தோடுகள்

56. குடிசுத் ரனர் எபே
பரந

ோோ ச ோோர ீ ண்டும்

ரதக்கு த்ரண பரந ிபேப்தி அனுப்தனோம் - எபே

57. புி ோினத்ர உபேோக்கத் சரப்தடும் ஜதபேம்தோன்ர - தோோளுன்நத்ில்

ோோ ஜதபேம்தோன்ர

58. இந்ிோ எபே கூட்டோட் ி ோடு ஜணணில் அிகோப் திரிிரண உள்பது.
59. இோஜ் ரத த ச ோோரப் ஜதோறுத்ர கோனோம் ஜ ய்க்கூடி கோன அகோ ம் - 14 ோட்கள்
60. இோஜ் ரதில் அிக இடங்கரபப் ஜதற்றுள்ப ோினம் - உத்ிப்திச ம்
61.. இட்ரடக் குடிபரிர பரந ஜகோண்ட ோடுகளுக்கு உோம் - அஜரிக்கோ, சுிட் ர்னோந்து
62. ோக்குரிர ஜதந ிரநரடந்ிபேக்க சண்டி குரநந்தட்
63. ீி றுதரி ீனரண ன்தது -

து - 18

ட்டங்கரப ீித்துரந றுதரி ீனரண ஜ ய்து
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64. த்து ோக்குரிர அபிப்தன் பனம் ற்தடுது - அ ில்
65. ீித்துரநர ிர்ோகத்துரந கண்கோிப்தது -

த்தும்

ட்டங்கரப ீித்துரந றுதரி ீனரண ஜ ய்து

66. அரச் ர கூட்டோக - தி அரச் பேக்கு ஜதோறுப்தோணது.
67. சுந்ித்ிற்குப் திநகு பன்பனோக திரிக்கப்தட்ட ோினம் - தம்தோய் (தம்தோய் ோகோம் கோோஷ்ட்ோ +
குெோத் ன்று திரிக்கப்தட்டது)

68. ஜட்ோஸ் ோகோத்ிற்கு ிழ்ோடு ன்று ஜதர் ோற்நம் ஜ ய்ப்தட்ட ஆண்டு - 1969
69. ஆந்ி ோினம் பல் பனோக ஜோிோரி ோினோக அநிிக்கப்தட்ட ஆண்டு - அக்சடோதர் 1, 1953
70. இந்ிோின் 25து ோினம் - சகோோ
71. இந்ிோிற்கு கிரிப்ஸ் குழு பேரக ந் ஆண்டு - 1942
72. இந்ிோில் அிக ோக்கோபர்கள் ஜகோண்ட ோினம் - உத்ிதிச ம்
73. இந்ி அல்ோட்டுக் ஜகோள்ரகின் அடிப்தரட அம் ம் - கூட்டு ச ோர
74. ண
ீ
இந்ிோின்

ிற்தி - ெகர்னோல் சபே

75. கோந்ி-இர்ின் உடன்தடிக்ரக ரடஜதற்ந ஆண்டு - 1931
76. அடிப்தரட உரிரகளுக்கோண ீர்வு உரிரகரப உர்ீின்நம் ங்க ி ஜ ய்பம் த்து - 226
77. இந்ிோ தின்தற்பேம் ஆட் ி பரந - தோோளுன்ந க்கபோட் ி பரந
78. ரநபக க்கபோட் ி பரநில் பக்கிப் தங்கு கிப்தர - அ ில் கட் ிகள்
79. அ ோங்கத்ில் ஆளும் கட் ிரக் கண்கோிக்கும் கட் ி - ிர்க்கட் ி
80. ிட்டிடுல் ன்தது ந்ப் தட்டினில் உள்பது - ஜதோதுப் தட்டில்
81. ின் ோம் ன்தது ந்ப் தட்டினில் உள்பது - ஜதோதுப் தட்டில்
82. க்கள் ஜோரக கட்டுப்தோடு ற்றும் குடும்தக் கட்டுப்தோடு ஆகிர ந் தட்டினில் உள்பது - ஜதோதுப்தட்டில்
83. கோடுகள் ன்தது ந்ப் தட்டினில் உள்பது - ஜதோதுப்தட்டில்
84. கோல் துரந ன்தது ந்ப் தட்டினில் உள்பது - ோினப் தட்டில்
85. ி ோம் ன்தது ந்ப் தட்டினில் உள்பது - ோினப் தட்டில்
86. ிபேத்ங்கள் தற்நிக் குநிப்திடும் த்து - த்து 368
87. அடிப்தரட உரிரகளுக்கோண ீர்வு ஆரகரப உச் ீின்நம் ங்க ி ஜ ய்பம் த்து - த்து 32
88. சல் ஆரம் தற்நிக் குநிப்திடும் த்து - த்து 324
89. இந்ிோில் அடிப்தரட உரிரகரப ோர் ற்கோனிகோக இத்து ஜ ய் இலும் - குடிசுத் ரனர்
90. 42து அ ினரப்பு

ட்ட ிபேத்ம் ஜகோண்டு ப்தட்ட ஆண்டு - 1976

91. இந்ி அ ினரப்தில் அடிப்தரடக் கடரகரப இரத் ிபேத்ம் - 42து ிபேத்ம்
92. இந்ி அ ினரப்பு ரடபரநக்கு ந் ஆண்டு - ெணரி 26, 1950
93. இந்ிோின் இரநர ிக்கர் - க்கள்
99. 

ோர்தின்ரரப் தின்தற்றும் ோடு - இந்ிோ

100. இந்ிோின் ஆட் ி ஜோி – இந்ிோ

