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ഇന്ത്യയിലെ ല ൊത്തം ഹൈക്കൊടതികളുലട പട്ടിക 

ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ പരമ ാന്നത നീതിനയായ സ്ഥാപന ാണ ്ഹൈമകാടതി. ആർട്ടികിൾ 214 

അനുസരിച്ച,് ഇന്ത്യയിത്തെ ഓമരാ സംസ്ഥാനെിനും ഒരു ഹൈമകാടതി ഉണ്ടായിരികും. 

എന്നിരുന്നാെും, രമണ്ടാ അതിെധികമ ാ സംസ്ഥാനങ്ങൾമകാ അത്തെങ്കിൽ രമണ്ടാ 

അതിെധികമ ാ സംസ്ഥാനങ്ങൾകും ഒരു മകന്ദ്രഭരണ ന്ദ്പമേശെിനും കൂടി ത്തപാതു 

ഹൈമകാടതി ഉണ്ടായിരികാത്ത ന്നും ആർട്ടികിൾ 231 പരാ ർശികുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 25 

ഹൈമകാടതികളുണ്ട,്അതിൽ ആറ ്ഹൈമകാടതികൾക്  ഒന്നിെധികം 

സംസ്ഥാനങ്ങളുത്തടത്തയാ /യുടികളുത്തടത്തയാ മ ൽ നിയന്ദ്ന്ത്ണ ുണ്ട.് മകന്ദ്ര ഭരണ ന്ദ്പമേശ ായ 

ഡൽൈിക് സവന്ത് ായി ഒരു ഹൈമകാടതിയുണ്്ട. ഓമരാ ഹൈമകാടതിയിെും ഒരു ചീഫ് 

ജസ്റ്റിസും ഇന്ത്യൻ രാഷ്്ന്ദ്ടപതി നിയ ികുന്ന  റ്്റ ജഡ്ജി ാരും ഉൾത്തെടും. 

ഇന്ത്യയിലെ ല ൊത്തം ഹൈക്കൊടതികളുലട പട്ടിക 

ഇന്ത്യയിത്തെ ഹൈമകാടതികളുത്തട എണ്ണം 25 ആണ.് പട്ടിക താത്തെ ത്തകാടുകുന്നു: 

ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കൊടതികളുലട പട്ടിക 

വർഷം ക്പര് ലടറിക്ട്ടൊറിയൽ 

അധികൊരപരിധി 

സീറ്ും 

ലെഞ്ും 

1862 

മൊംത്തെ 

 ൈാരാഷ്ടര് 

ോന്ദ്േ & നഗർ ൈമേെി, 

ോ ൻ േിയു 

മഗാേ 

സീറ്് :  ുംഹെ 

ലെഞ്്: പനാജി, 

ഔറംഗൊേ്, 

നാഗ്പൂ ർ 

1862 

ത്തകാൽകതത് 

പശ്ചി  െംഗാൾ 

ആൻഡ ാൻ 

നിമകാൊർ 

േവീപുകൾ 

സീറ്് : 

ത്തകാൽകത്ത 

ലെഞ്്: മപാർട്്ട 

ത്തെയർ 

1862 

 ന്ദ്ോസ ്

ത ിഴ്നാട് 

മപാണ്ടിമച്ചരി 

സീറ്് : ത്തചഹന്ന 

ലെഞ്്:  ധുര 

1866 

അെൈൊേ ് ഉെർന്ദ്പമേശ് 

സീറ്്: 

അെൈൊേ് 

ലെഞ്്: െഖ്നൗ 
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1884 

കർണാടക കർണാടക 

സീറ്്: 

ത്തെംഗളൂരു 

ലെഞ്്: 

ധാർോഡും 

ഗുൽെർഗയും 

1916 

പടന് െീൈാർ പടന് 

1948 

ഗുോൈെി 

ആസാം 

നാഗാൊൻഡ് 

 ിമസാറാം 

അരുണാചൽ ന്ദ്പമേശ് 

സീറ്് : 

ഗുോൈെി 

ലെഞ്്: 

ത്തകാൈി , 

ഐസവാൾ, 

ഇറ്റാനഗർ 

1949 

ഒഡീഷ് ഒഡീഷ് കട്ടക് 

1949 

രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ 

സീറ്്: മജാധ്പൂർ 

ലെഞ്്: ജയ്പൂർ 

1956 

 ധയന്ദ്പമേശ ്  ധയന്ദ്പമേശ ്

സീറ്്: ജെൽപൂർ 

ലെഞ്്: 

ഗവാളിമയാറും 

ഇൻമഡാറും 

1958 

മകരളം 

മകരളേും 

െക്ഷേവീപും എറണാകുളം 

1960 

ഗുജറാെ ് ഗുജറാെ ് അൈമ്മോൊേ് 

1966 

ഡൽൈി ഡൽൈി ഡൽൈി 

1971 

ൈി ാചൽ ന്ദ്പമേശ് ൈി ാചൽ ന്ദ്പമേശ ് ഷ്ിംെ 
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1975 

പഞ്ചാെ് & ൈരിയാന 

പഞ്ചാെ്, ൈരിയാന, 

ചണ്ഡീഗഡ് ചണ്ഡീഗഡ് 

1975 

സികിം സികിം ഗാങ്മടാക ്

2000 

ഛെീസ്ഗഡ് ഛെീസ്ഗഡ് െിൊസ്പൂ ർ 

2000 

ഉെരാഖണ്ഡ ് ഉെരാഖണ്ഡ ് ഹനനിറ്റാൾ 

2000 

ജാർഖണ്ഡ ് ജാർഖണ്ഡ ് റാഞ്ചി 

2013 

ന്ദ്തിപുര ന്ദ്തിപുര അഗർെെ 

2013 

 ണിെൂർ  ണിെൂർ ഇംഫാൽ 

2013 

മ ഘാെയ മ ഘാെയ ഷ്ിമൊങ ്

2019 

ത്തതെങ്കാന ത്തതെങ്കാന ഹൈേരാൊേ് 

2019 

ആന്ദ്രാന്ദ്പമേശ ് ആന്ദ്രാന്ദ്പമേശ ് അ രാേതി 

2019 ജമ്മു & കശ്മീരും, െഡാകും 

(Note: 1928-ൽ ജമ്മു കശ്മീർ 

ഹൈമകാടതി സ്ഥാപിത ായി. 

രണ്ട് മകന്ദ്രഭരണ 

ന്ദ്പമേശങ്ങളായി J&K-ത്തയ 

േിഭജിച്ചതിന ്മശഷ്ം; ഇമൊൾ 

ഒരു ത്തപാതു 

ഹൈമകാടതിയുണ്ട്.) ജമ്മു കശ്മീർ 

െഡാക ് – 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

High Courts in India 

ഹൈക്കൊടതിയുലട ഘടന 

 എൊ ഹൈമകാടതിയിെും രാഷ്്ന്ദ്ടപതി നിയ ികുന്ന ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും  റ്്റ ജഡ്ജി ാരും 

ഉൾത്തെടുന്നു. 

 ഹൈമകാടതികളിൽ നിശ്ചിത ായ   ിനി ം ജഡ്ജി ാരുത്തട എണ്ണം ഇെ. ഇത ്ഓമരാ 

മകാടതിയിെും ഓമരാ സംസ്ഥാനെിനും േയതയസ്ത ാണ്. 

ക്യൊഗ്യതകളും കൊെൊവധിയും 

താത്തെ പറയുന്ന മയാഗയതയിത്തെങ്കിൽ  ഒരു േയക്തി ഹൈമകാടതി ജഡ്ജിയായി 

നിയ ികാനാേിെ: 

 അമേൈം ഇന്ത്യയുത്തട പൗരനാണ ്

 പെ ്േർഷ്മൊളം അമേൈം ഇന്ത്യയുത്തട ന്ദ്പമേശെ ്ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസ് 

േൈിമകണ്ടതായിരുന്നു 

 ഒമന്നാ രമണ്ടാ അതിെധികമ ാ ഹൈമകാടതികളിൽ കുറഞ്ഞത ്10 േർഷ്ത്ത ങ്കിെും 

അമേൈം അഭിഭാഷ്കനായിരുന്നു. 

ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കൊടതികളു ൊയി െന്ധലെട്ട പ്പധൊന വൊകുകൾ: 

പ്ടിെയൂണൽ - ന്ദ്ടിെയൂണൽ എന്നതുത്തകാണ്ട ്ഉമേശികുന്നത ് ജുഡീഷ്യൽ ആയി 

ന്ദ്പേർെികുന്ന ഒരു സ്ഥാപനെമയാ അത്തെങ്കിൽ ഒരു മൊഡിത്തയമയാ 

ആണ.്ഉോൈരണെിന്, ഒത്തരാറ്റ ജഡ്ജി ഇരികുന്ന ഒരു മകാടതിയിൽ ൈാജരായ ഒരു 

അഭിഭാഷ്കന ്ആ ജഡ്ജിത്തയ 'അേരുത്തട ന്ദ്ടിെയൂണൽ' എന്്ന േിമശഷ്ിെികാം. 

സ്ഥിരം ലെഞ് ്- ഒമന്നാ അതിെധികമ ാ ഹൈമകാടതി ജഡ്ജി ാർ ഉൾത്തെടുന്ന ഒന്നാണ ്ഒരു 

സ്ഥിരം ത്തെഞ്ച,് ഹൈമകാടതിയുത്തട സ്ഥിരം സീറ്റിൽ നിന്ന ്േയതയസ്ത ായ ഒരു ന്ദ്പമതയക 

സ്ഥെെ ്േർഷ്ം  ുെുേൻ നിെയുറെികുന്നു. 

സർകയൂട്ട ്ലെഞ് ്- ഒരു സർകയൂട്ട ്ത്തെഞ്ച ്േൂത്തരയുള്ള ന്ദ്പമേശങ്ങൾകുള്ളതാണ,് എന്നാൽ ഒരു 

പൂർണ്ണ ായ സ്ഥിരം ത്തെഞ്ചിത്തന നയായീകരികാൻ േളത്തരയധികം കാരയങ്ങൾ ഇെ. 

തൽഫെ ായി, േർഷ്െിൽ ഒമന്നാ രമണ്ടാ തേണ, ചിെ ജഡ്ജി ാർ ഈ ന്ദ്പമേശങ്ങളിൽ യാന്ദ്ത 

ത്തചയ്യുകയും ആ അധികാരപരിധിയിത്തെ എൊ ഹൈമകാടതി അെീെുകളും തീർൊകുകയും 

ത്തചയ്യുന്നു. 

ഡിവിഷൻ ലെഞ് ്- ഒരു ഡിേിഷ്ൻ ത്തെഞ്ചിൽ, കുറഞ്ഞത ്2 ജഡ്ജി ാത്തരങ്കിെും ഒരു മകസ് 

മകൾകുകയും േിധികുകയും ത്തചയ്യുന്നു. 

ഫുൾ ലെഞ് ്- ഒരു ഫുൾ ത്തെഞ്ച ്എന്നത ്സാധാരണമയകാൾ കൂടുതൽ ജഡ്ജി ാർ അടങ്ങുന്ന 

ഒരു മകാടതിത്തയ സൂചിെികുന്നു. 
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