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★1885 ഡഡിസസംബറഡിൽ രരൂപസം കകകൊണണ.
★ ബബ്രടട്ടീഷകൊരനകൊയഡിരണന്ന അലൻ ഒകക്ടേവഡിയൻ ഹബ്യരൂസം ആയഡിരണന്നണ
കസകബ്രടറഡിയണസം ഇകദ്ദേഹമകൊണബ്

സകൊപകൻ ആദബ്യ

★INC എന്ന കപരബ് നഡിർകദ്ദേശഡിച്ചതബ്: ദകൊദകൊഭകൊയഡി നവകറകൊജഡി
★INC യണകടെ രണകൊമകത്തെ പബ്രസഡിഡനബ്: ദകൊദകൊഭകൊയഡി നവകറകൊജഡി
★ആദബ്യ സകമ്മേളനത്തെഡിൽ 72 കപർ പകങ്കെടെണത്തെണ.
★ആദബ്യ പബ്രകമയസം അവതരഡിപഡിച്ചതബ്: ജഡി.സണബബ്രമണബ്യ അയബ്യർ
★കകകൊൺഗബ്രസബ് കന ആദബ്യ സകമ്മേളനത്തെഡിൽ പകങ്കെടെണത്തെ മലയകൊളഡി : ജഡി.പഡി പഡിള
INC യണകടെ ആദബ്യ സകമ്മേളനത്തെഡിനബ് കവദഡിയകൊയ നഗരസം: മണസംബബ കഗകൊകണൽ ദകൊസബ്
കതജബ്പകൊൽ കകകൊകളജബ് സകമ്മേളന കവദഡി
★INC യണകടെ ആദബ്യ സകമ്മേളനസം നടെത്തെകൊൻ ഉകദ്ദേശഡിച്ചഡിരണന്ന സലസം പരൂകന, പബ്കളഗബ് മരൂലസം
മണസംബബയഡികലകബ് മകൊറഡി.
★INC രരൂപട്ടീകരണ സമയകത്തെ ബവസബ്കരകൊയഡി: ഡകഫെറഡിൻ
★2 ആസം സകമ്മേളന കവദഡി: കകകൊൽകത്തെ
★മരൂന്നകൊസം സകമ്മേളന കവദഡി: കചെബന്ന 1887
★കകകൊൺഗബ്രസബ്കറ ആദബ്യ മണസബ്ലഡിസം പബ്രസഡിഡനബ്: ബദറണദട്ടീൻ തയകൊബഡി 1887
★കകകൊൺഗബ്രസഡികന ആദബ്യ യരൂകറകൊപബ്യൻ പബ്രസഡിഡനബ്: കജകൊർജബ് യണൾ 1888
★കകകൊൺഗബ്രസഡികന പബ്കരസഡിഡനകൊയ ആദബ്യ/ഏക മലയകൊളഡി: സഡി.ശങ്കെരൻ നകൊയർ
_അമരകൊവതഡി സകമ്മേളനസം_1897
★1905 ബസംഗകൊളഡികന വഡിഭജന സമയകത്തെ പബ്രസഡിഡനബ്: കഹനറഡി കകകൊടൺ
★സബ്വരകൊജബ് കകകൊൺഗബ്രസഡികന ലകബ്യകമന്നബ് പബ്രഖബ്യകൊപഡിച്ചതബ് 1906 കകകൊൽകത്തെ
സകമ്മേളനത്തെഡിൽ
★സരൂറതബ് പഡിളർപബ്--->രകൊഷബ്ബഡിഹകൊരഡി കബകൊസബ്--->1907
★1911 കൽകത്തെ സകമ്മേളനത്തെഡിൽ അധബ്യകസം വഹഡിച്ചതബ്: ബഡി.ൻ ധർ
★കദശട്ടീയ ഗകൊനസം ആദബ്യമകൊയഡി ആലപഡിച്ചതബ് ഈ സകമ്മേളനത്തെഡിൽ ആണബ്.
★കകകൊൺഗബ്രസഡികന ഔദബ്കയകൊഗഡിക ചെഡിതബ്രകകൊരൻ : പടകൊഭഡി സട്ടീതകൊരകൊമയബ്യ
★കകകൊൺഗബ്രസബ് പബ്കരസഡിഡനകൊയ ആദബ്യ ദകഡികണനബ്യകകൊരൻ: പഡി.അനന ചെകൊർലണ
★കകകൊൺഗബ്രസഡികന ചെരഡിതബ്രത്തെഡികല കഖദകരമകൊയ സസംഭവസം എന്നബ് ചെഡിതബ്രകകൊരനകൊർ

വഡികശഷഡിപഡികണന്നതബ് 1907 കല സരൂറതബ് പഡിളർപബ്
★ഗബ്രകൊമത്തെഡിൽ വച്ചബ് നടെന്ന ഏക കകകൊൺഗബ്രസബ് സകമ്മേളനസം കഫെയബ്സബ്പരൂർ 1937
★കകകൊൺഗബ്രസബ് പബ്കരസഡിഡനകൊയ ആദബ്യ വനഡിത : ആനഡി കബസ്സൻറബ് 1917 കൽകത്തെ
സകമ്മേളനത്തെഡിൽ.
★പബ്കരസഡിഡനകൊയ ആദബ്യ ഇനബ്യൻ വനഡിത: സകരകൊജഡിനഡി നകൊയഡിഡണ 1925 കകൊൺപരൂർ
സകമ്മേളനസം
★സബ്വതനബ്ര ഭകൊരതത്തെഡിൽ inc പബ്കരസഡിഡനകൊയ ആദബ്യ വനഡിത ഇനഡിരകൊ ഗകൊനഡി
★ഗകൊനഡിജഡി പകങ്കെടെണത്തെ ആദബ്യ സകമ്മേളനസം: 1901 കൽകത്തെ
★കനഹബ്റണ പകങ്കെടെണത്തെ ആദബ്യ കകകൊൺഗബ്രസബ് സകമ്മേളനസം: ബങ്കെഡിപരൂർ 1912
★ഡൽഹഡി ആദബ്യമകൊയഡി സകമ്മേളനത്തെഡിനബ് കവദഡിയകൊവണന്നതബ്: 1918
★സകൊമഡിൽ മണദബ്രണസം കചെയബ്യകപട ആദബ്യ കകകൊൺഗബ്രസബ് പബ്രസഡിഡനബ്: ഗകൊനഡിജഡി
★ഗകൊനഡിജഡിയണസം ,കനഹബ്രണവണസം ഒന്നഡിച്ചബ് ആദബ്യമകൊയഡി പകങ്കെടെണത്തെ സകമ്മേളനസം: 1916 ലകക
★പരൂർണ സബ്വരകൊജബ് കകകൊൺഗബ്രസഡികന ലകബ്യകമന്നബ് പബ്രഖബ്യകൊപഡിച്ചതബ്: 1929 ലകൊകഹകൊർ
★ മകലകൊനകൊ അബണൽ കലകൊസം ആസകൊദബ് ആണബ് സബ്വകൊതനബ്രബ്യത്തെഡിനണ മണൻപബ് ഏറവണസം
കരൂടെണതൽ കകൊലസം കകകൊൺഗബ്രസബ് പബ്കരസഡിഡനകൊയതബ്.
★2 തവണ inc പബ്കരസഡിഡനകൊയ വഡികദശഡി : വഡിലബ്യസം കവടെർ കബൺ
★ഏറവണസം കരൂടെണതൽ കകൊലസം തണടെർച്ചയകൊയഡി കകകൊൺഗബ്രസബ് പബ്കരസഡിഡനകൊയ വബ്യകബ്തഡിയകൊണബ്
കസകൊണഡിയ ഗകൊനഡി
★ഏറവണസം കരൂടെഡിയ പബ്രകൊയത്തെഡിൽ പബ്കരസഡിഡനകൊയതബ്: ദകൊദകൊബകൊയഡി നവകറകൊജഡി
★ഏറവണസം കണറഞ്ഞ പബ്രകൊയത്തെഡിൽ കകകൊൺഗബ്രസബ് പബ്കരസഡിഡനകൊയതബ്: മകലകൊനകൊ അബണൽ
കലകൊസം ആസകൊദബ്
★ഗകൊനഡിജഡി അധബ്യകസം വഹഡിച്ച ഏക കകകൊൺഗബ്രസബ് സകമ്മേളനസം ബൽഗകൊസം 1924
★പബ്രസഡിഡനബ് സകൊനകത്തെകബ് ആദബ്യമകൊയഡി മത്സരസം നടെന്നതബ് 1939 തതൃപണരഡി
★ഈ സകമ്മേളനത്തെഡിൽ പടകൊഭഡി സട്ടീതകൊ രകൊമയബ്യകയ പരകൊജയകപടെണത്തെഡി സണഭകൊഷബ് ചെനബ്ര
കബകൊസബ് പബ്കരസഡിഡനകൊയഡി.
★sc കബകൊസബ് പബ്കരസഡിഡനകൊയ ആദബ്യ സകമ്മേളനസം 1938 ഹരഡിപണര
★സബ്വകൊതനബ്രബ്യത്തെഡിനണ മണൻപബ് ഏറവണസം കരൂടെണതൽ തവണ കകകൊൺഗബ്രസബ് സകമ്മേളനസം
നടെന്നതബ് : കകകൊൽകത്തെയഡിലകൊണബ്
★സബ്വകൊതനബ്രബ്യത്തെഡിനണ കശഷസം ഏറവണസം കരൂടെണതൽ തവണ കകകൊൺഗബ്രസ്സബ് സകമ്മേളനസം
നടെന്ന നഗരസം നബ്യരൂ ഡൽഹഡി

★പബ്കരസഡിഡനകൊയ ആദബ്യ ദളഡിതൻ : എൻ സജട്ടീവയബ്യ
★പബ്രകമയത്തെഡിലരൂകടെ പണറത്തെകൊകകപട ആദബ്യ പബ്രസഡിഡനബ്: സട്ടീതകൊറകൊസം കകസരഡി
★കസകൊഷബ്യലഡിസസം ലകബ്യമകൊയഡി അസംഗട്ടീകരഡിച്ചതബ്: 1955 ആവഡഡി സകമ്മേളനസം
★UN കദബകൊർ ആണബ് ആവടെഡി സകമ്മേളനത്തെഡിനബ് അധബ്യകസം വഹഡിച്ചതബ്.
★ഇനബ്യകബ് സബ്വതനബ്രബ്യസം കഡിടണകമകൊൾ പബ്രസഡിഡനബ് കജ.ബഡി കതൃപലകൊനഡി
★1948 ജയബ്പരൂർ സകമ്മേളനത്തെഡിൽ പബ്രസഡിഡനബ് പടകൊഭഡി സട്ടീതകൊരകൊമയബ്യ
★കബ്വഡിറബ് ഇനബ്യ പബ്രകമയസം അവതരഡിപഡിച്ച സമയത്തെബ് അധബ്യകസം വഹഡിച്ചതബ് മകലകൊനകൊ
അബണൾ കലകൊസം ആസകൊദബ്
★ ലകൊലകൊ ലജബ് പതബ് റകൊയബ്,ബഡിപഡിൻ ചെനബ്ര പകൊൽ,ബകൊല ഗസംഗകൊതകൊര തഡിലകൻ കകകൊൺഗബ്രസഡികല
തട്ടീവബ്രവകൊദഡി ഗബ്രരൂപബ്.(ലകൊൽ പകൊൽ ബകൊൽ)
★bg തഡിലകൻ ആയഡിരണന്നണ തട്ടീവബ്രവകൊദഡി വഡിഭകൊഗത്തെഡികന കനതകൊവബ്.
★ ദകൊദകൊബകൊയഡി,ഫെഡികറകൊസബ് ഷകൊ കമഹബ്ത, അനന ചെകൊരലണ,കഗകൊകകല മഡിതവകൊദഡി ഗബ്രരൂപബ്
★കഗകൊഖകല ആയഡിരണന്നണ കനതകൊവബ്
★യരൂണഡികഫെകൊമകൊയഡി ഖകൊദഡി സബ്വട്ടീകരഡിച്ചതബ് 1921 ഇൽ
★inc യണകടെ സമകൊധകൊനപരമകൊയ ചെരമമകൊണബ് തകന ലകബ്യകമന്നബ് പറഞ്ഞതബ് കഴബ്സൻ
★കകകൊൺഗബ്രസഡികന രരൂപട്ടീകരണവണമകൊയഡി ബനകപട സഡിദകൊനമകൊണബ് സണരകകൊ വകൊൽവബ്
സഡിദനസം

