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இந்வின் பல் ஆண்கள் தட்டில் 

 

வ.எண்  துறந  பதர்கள்  ஆண்டு  திநந் இடம்  

1 வங்கபத்ன் பல் ஆலர் னர்ட் தர்ட் கபவீ் 1758 இங்கனந்து 

2 

வங்கபத்ன் பல் கவர்ணர் 
பெணல் 

வன் 

ஹஹஸ்டிங்ஸ் 1773 இங்கனந்து 

3 

இந்வின் பல் கவர்ணர் 
பெணல் 

னர்ட் வில்னம் 

பதண்டிங்  1828 இங்கனந்து 

4 

இந்வின் பல் குடிசு 

றனவர்  

டக்டர் ஹெந் 

திசத் 1950 தகீர் 

5 

பல் தறடத்துறந 

உர்ப்திபர். 
பெணல் SFJ 

பணக்ஷ 1971 தஞ்சப் 

6 

ஞணதடீ விருது பதற்ந பல் 

இந்ர்  ெ ஷங்கர் குருப் 1965 பகச்சன்,ஹகப 

7 

இந் ஹசணனல் ீந் பல் 

இந்வீர்  ஹர் பசன் 1958 வங்கபம்,திரிட்டிஷ் இந் 

8 

பல் இந் ஹதல் தரிசு 

பதற்நவர் வநீ்த் கூர் 1913 பகல்கத்,வங்கபம் 

9 

இந்வுக்கு வருறக ந் 

பல் புணி தி  பகஸ்ணிஸ் க.ப.302  சரி 

10 

இந்வுக்கு வந் பல் சண 

புணி தி  Fa-தஹன் 399 சண 
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11 பல் இந் விணி  ஹெ.ஆர்.டி டட 1929 தரிஸ்,தின்ஸ் 

12 

எவபஸ்ட் சகத்ற ஏந பல் 

ணிர்  வங் ஹகம்பு 1965 ஹதல் 

13 

சுந் இந்வின் பல் 

இந் கவர்ணர் பெணல் ச ெஹகதனரி 1948 ப்தள்பி,பசன்றணகம்(ழ்டு) 

14 

இந் பல் கவர்ணர் பெணல் 

(சுந்த்ற்குப் திநகு) 

னர்ட் லூிஸ் 

வுண்ட்ஹதட்டன் 1947 இங்கனந்து 

15 

சுந் இந்வின் பல் 

பத 
பெணல் ஹக.எம் 

கரிப்த 1949 பகடகு,திரிட்டிஷ் இந்(கர்டக) 

16 

சர்வஹச ீ ன்நத்ன் பல் 

இந் ீத 
டக்டர் ஹகந் 

சங் 1985 ெஸ்ன் 

17 

த த்ண விருது பதற்ந பல் 

இந்ர் ச ெஹகதனரி 1954 ப்தள்பி,பசன்றணகம்(ழ்டு) 

    

டக்டர் எஸ். 

கருஷ்ன்   ருத்ி,பசன்றணகம்(ழ்டு) 

    ச. வி. ன்   ருச்ச,பசன்றண க(ழ்டு) 

18 

இந் குடிசன் பல் 

பஸ்னம் றனவர் 

டக்டர் ெகர் 

ஹறசன் 1967 றஹதத்,பலுங்கண 

19 

தல்க் ஸ்ட்ரீட் ன்ஸ்டர் ீச்சல் 

ஹதட்டிில் பவற்ந பதற்ந பல் 

இந் வீர் றதத்த் த்     

20 

இந் ஹச கங்கசன் பல் 

றனவர் 

ஹவஹஷ் சுந்ர்  

பதன்ணர்ெ 1885 கல்கத்,திரிட்டிஷ்இந்(பகல்கத்) 
21 ஹதல் தரிசு பதந பல் இந் ச.வி.ன் 1930 ருச்ச,பசன்றண கம்(ழ்டு) 
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விஞ்ஞணி (இற்தில்) 

22 

இந்வின் பல் ஹர்ல் 

ஆறர் சுகுர் பசன் 1950 வங்கபம் 

23 

ருத்துவ அநவில் துறநில் 

ஹதல் தரிசு பதற்நபல் இந் 

விஞ்ஞணி 

டக்டர் 

ஹர்ஹகவிந்த் 

குண 1968 ய்பூர்,தஞ்சப் 

24 

ஹவில் ஹதல் தரிசு பதற்ந 

பல் இந் விஞ்ஞணி 
பவங்கட்ன் 

கருஷ்ன் 2009 கடலூர், ழ்டு 

25 

அறக்கண ஹதல் தரிசு 

பதற்ந பல் இந்ர் றகனஷ் சத் 2014 த்ப் திஹசம் 

26 

தத் த்ணறவப் பதற்ந பல் 

விறபட்டு வீர் சச்சன் படண்டுல்கர் 2014 கஷ்டி 

27 

அலுவனகத்ல் இநந் பல் 

ந்ரி  CN அண்துற, 1969 ழ்டு 

28 

பல் இந் னத் றப்தட 

இக்குணர் 

ஆம் அ, 

ஆர்டிஷர் 

ஈணில் 

இக்கப்தட்டது 1931 புஹண, கஷ்டி 

29 

பன்பனல் வண்ண 

றப்தடம் இக்கவர்    
ஹடி தி இக்க 

கசன் கன் 1937 சந்து, தக்கஸ்ன் 

30 

இந்வின் பல் றனற 

ீத 
ீ ஹனல் ஹெ 

கணி 1950 சூத், குெத் 

31 

ஸ்டனன் விருற பவன்ந 

பல் இந்ர் சய்திடின் ககுலு 1952 அம்ரித்ஸர், தஞ்சப் 
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32 

சுந் இந்வின் பல் 

கல்வி அறச்சர் 

பௌனண அபுல் 

கனம் ஆசத் 1947 சவூ அஹதி 

33 

சுந் இந்வின் பல் 

திர் 

தண்டிட் 

ெவஹர்னல் ஹரு 1947 அனகதத், உத்ப் திஹசம் 

34 

சுந் இந்வின் பல் உள் 

துறந அறச்சர்  

சர்ர் வல்னதய் 

தட்ஹடல் 1947 குெத்  

35 

சுந் இந்வின் பல் 

துற குடிசுத்றனவர் 
டக்டர் எஸ். 

கருஷ்ன் 1952 ருத்ி,பசன்றணகம்(ழ்டு) 

36 பல் விணப் திபர் 

ஏர் ர்ஷல் சர் 

ஸ் 

எல்பஹர்ஸ்ட் 1947 இங்கனந்து 

37 

இந்வின் பல் இந் 

விணத் றனவர் 

ஏர் ர்ஷல் எஸ். 

பகர்ெ 1954 பகல்கத் 

38 

இணுவத் பதகபின் பல் 

றனவர் 

பெணல் எம் 

ஹெந் சங் 1955 கடிவர் (இப்ஹதது குெத்) 

39 

இந் கடற்தறடின் பல் 

றனறபத  
துற அட்ல் RD 

கட்ரி 1958 பசங்கல்தட்டு,பசன்றணகம்(ழ்டு) 

40 

இந்வின் பல் சக்க 

றனவர் கணி பெில் சங் 1982 தஞ்சப் 

41 

ஆக்ஸென் சல்னண்டர் 

இல்னல் வுண்ட் எவபஸ்டில் 

எநபல் இந்ர்  பசர்ஃத ஃபூ ஹடர்ெ 1984 ஹதள்  

42 ஹனக் சதவின் பல் சதகர் ெ.வி.வ்னங்கர் 1952 வஹட,குெத்  

43 ஆஸ்கர் விருது பதற்ந பல் சத்ெத்ய்  1992 கல்கத், திரிட்டிஷ்இந்(பகல்கத்) 
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இந் ஆண்  

44 பல்  அறச்சர் 

ஆர்.ஹக ஷன்பகம் 

பசட்டி 1947 ஹகம்புத்தூர், ழ்டு 

45 

ன் கஹசஹச விருது பதற்ந 

பல் இந்ர் 
ஆச்சர் 

விஹணத தவ் 1958 ய்கட், திரிட்டிஷ் இந் 

46 

அலுவனகத்ல் இநந் பல் 

குடிசு றனவர்  

டக்டர் ெகர் 

ஹறசன் 1969 றஹதத், பலுங்கண 

47 

இந் வந் பல் திரிட்டிஷ் 

திர் ஹஹல்ட் பக்னன் 1958 இங்கனந்து 

48 

பல் இந் விண்பவபி 
சுற்றுன தி  சந்ஹஷ் ெர்ஜ் 2008 ஹகப 

49 

பன் துருவத்ற அறடந் பல் 

இந்ர்  ஹகல் ஐஹக தெஜ் 1989 தஞ்சப் 

50 

இந் வந்பல் அபரிக்க 

ெணத  
டுிட் ஹடவிட் 

ஐபசன்ஹவர் 1959 அபரிக்க 

51 பல் இந் விண்பவபி வீர் ஹகஷ் ஷர் 1984 தஞ்சப் 

52 

தவி வினக பல் இந் 

தி ந்ரி பர்ெ ஹசய் 1979 குெத் 

53 

த த்ண பதற்ந பல் 

பவபிட்டவர்  
கன் அப்துல் கஃதர் 

கன் 1987 தக்கஸ்ன் 

54 

பதருப ஹதல் தரிசு பதற்ந 

பல் இந்ர் 
டக்டர் அர்த் 

பசன் 1998 பகல்கத், வங்கபம் 

55 

இந் பல்  துற தி 

ந்ரி 

சர்ர் வல்னதய் 

தட்ஹடல் 1947 குெத் 
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56 

உனக தில்னர்ட்ஸ் 

டிதிற(பவற்நச்சன்ணம்) 

பவன்ந பல் இந் வீர் வில்சன் ஹென்ஸ் 1958 கஷ்டி 

57 பல் இந் சட்ட அறச்சர் அம்ஹதத்கர் 1947 த்ப் திஹசம் 

 

 

 


