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ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടട ആർട്ടിക്കിൾ 76 അതിന്ടെ പാർട്ട-്V പ്പകാരം ഇന്ത്യയുടട അറ്റാർണി 

ജനെലിന്ടെ സ്ഥാനടെ കുെിച്ച ്പ്പതിപാദിക്കുന്നു. റ്കരള പിഎസ്സി പരീക്ഷയിൽ സുപ്പധാന 

വിഷയമായ ഇന്ത്യൻ രാഷ്പ്ടീയെിടല ഒരു പ്പധാന വിഭാഗമാണിത.് 

അറ്റാർണി ജനെലിടനക്കുെിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ, അറ്േഹെിന്ടെ അധികാരങ്ങൾ, 

ഉെരവാദിെങ്ങൾ എന്നിവ റ്ലഖനെിൽ പരാമർശിക്കും. 

ഇന്ത്യയിടല അറ്റാർണി ജനെൽമാരുടട ഒരു ലിസ്റ്റ ്ചുവടട നൽകിയിരിക്കുന്നു: 

ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി 

ജനറൽ 

അറ്റോർണി ജനറലിന്ടറ 

റ്േര് 

കോലോവധി 

ഒന്നാം അറ്റാർണി ജനെൽ എം.സി. ടസതൽവാദ് 

28 January 1950 – 1 March 
1963 

രണ്ടാമടെ അറ്റാർണി 

ജനെൽ സി.ടക. ദഫ്താരി 

2 March 1963 – 30 October 
1968 

മൂന്നാം അറ്റാർണി ജനെൽ നിറ്രൻ റ്ദ 

1 November 1968 – 31 March 
1977 

നാലാമടെ അറ്റാർണി 

ജനെൽ എസ്.വി. ഗുപ്റ്ത 

1 April 1977 – 8 August 1979 

അഞ്ചാമടെ അറ്റാർണി 

ജനെൽ എൽ.എൻ. സിൻഹ 

9 August 1979 – 8 August 
1983 

ആൊമടെ അറ്റാർണി 

ജനെൽ ടക. പരാശരൻ 

9 August 1983 – 8 December 
1989 

ഏഴാമടെ അറ്റാർണി 

ജനെൽ റ്സാളി ടസാൊബ്ജി 

9 December 1989 – 2 
December 1990 
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എട്ടാമടെ അറ്റാർണി 

ജനെൽ ടജ രാമസവാമി 

3 December 1990 – November 
23 1992 

9-ആം അറ്റാർണി ജനെൽ മിറ്ലാൺ ടക. ബാനർജി 

21 November 1992 – 8 July 
1996 

പൊം അറ്റാർണി ജനെൽ അറ്ശാക ്റ്ദശായി 

9 July 1996 – 6 April 1998 

11-ആം അറ്റാർണി ജനെൽ റ്സാളി ടസാൊബ്ജി 

7 April 1998 – 4 June 2004 

12-ആം അറ്റാർണി ജനെൽ മിറ്ലാൺ ടക. ബാനർജി 

5 June 2004 – 7 June 2009 

13-ആം അറ്റാർണി ജനെൽ ഗൂലം എസ്സാജി വഹൻവതി 

8 June 2009 – 11 June 2014 

14-ആം അറ്റാർണി ജനെൽ മുകുൾ റ്ൊെഗി 

12 June 2014 – 30 June 2017 

15-ആം അറ്റാർണി ജനെൽ ടക.ടക. റ്വണുറ്ഗാപാൽ 

30 June  2017 till date 

ഇന്ത്യയിടല ആദയടെ അറ്റാർണി ജനെൽ എം.സി.ടസതൽവാദ ്തടന്നയാണ ് തസ്തികയിൽ 

ഏറവും കൂടുതൽ കാലം പ്പവർെിച്ചത ്(13 വരഷ്ം).റ്സാളി ടസാൊബ്ജിയാണ് ഏറവും കുെച്ച 

കാലം  അറ്റാർണി ജനെലായി പ്പവർെിച്ചത ്. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട ്തവണ ഈ സ്ഥാനറ്െക്്ക 

അറ്േഹടെ നിയമിച്ചു. 

2017-ൽ ഇന്ത്യയുടെ 15-ാോമത് എജിയോയി ടക. ടക. റ്വണുറ് ോേോൽ നിയമിതനോയി. 2014-

2017 കോലഘട്ടത്തിൽ എജി ആയിരുന്ന മുകുൾ റ്റോത്ത ിയുടെ േിൻ ോമിയോയി 

അറ്േഹം ചുമതലറ്യറു. 

ആരോണ് ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ? 

ഭരണഘടനയുടട ആർട്ടിക്കിൾ 76, പ്പകാരം ഇന്ത്യയിടല ഏറവും ഉയർന്ന നിയമ 

ഉറ്ദയാഗസ്ഥനാണ ്അറ്റാർണി ജനെൽ. ഇന്ത്യൻ ഗവൺടമന്െിന്ടെ മുഖയ നിയറ്മാപറ്ദഷ്ടാവ ്

എന്ന നിലയിൽ, എല്ലാ നിയമപരമായ കാരയങ്ങളിലും അറ്േഹം റ്കപ്ര സർക്കാരിടന 

ഉപറ്ദശിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യൻ സുപ്പീം റ്കാടതിയിൽ റ്കപ്ര സർക്കാരിടന പ്പതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്പാഥമിക 

അഭിഭാഷകൻ കൂടിയാണ ്അറ്േഹം. അറ്റാർണി ജനെൽ, ഒരു സംസ്ഥാനെിന്ടെ ഒരു 

അഡ്വറ്ക്കറ് ജനെലിടനറ്പാടല,  രാഷ്പ്ടീയ നിയമിതനാകാൻ പാടില്ല. 
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ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറലിടന നിയമിക്കുന്നത് ആരോണ്? 

സുപ്പീം റ്കാടതി ജഡ്ജി സ്ഥാനറ്െക്്ക റ്യാഗയതയുള്ള ഒരാടള ഇന്ത്യൻ രാഷ്പ്ടപതി അറ്റാർണി 

ജനെലായി നിയമിക്കുന്നു. സർക്കാരിന്ടെ ഉപറ്ദശപ്പകാരം രാഷ്പ്ടപതിയാണ ്അറ്റാർണി 

ജനെലിടന നിയമിക്കുന്നത.് അറ്റാർണി ജനെലാവാൻ താടഴ പെയുന്ന റ്യാഗയതകളുണ്ട:് 

1. അവൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം 

2. അറ്േഹം ഏടതങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനെിന്ടെ ഹഹറ്ക്കാടതിയിൽ ജഡ്ജിയായി 5 

വർഷം പൂർെിയാക്കിയിരിക്കണം അടല്ലങ്കിൽ ഒരു അഭിഭാഷകനായി 

ഹഹറ്ക്കാടതിയിൽ 10 വർഷം പൂർെിയാക്കിയിരിക്കണം. 

3. രാഷ്പ്ടപതിയുടട കണ്ണിൽ അറ്േഹം ഒരു പ്പമുഖ നിയമജ്ഞനായിരിക്കാം. 

അറ്റോർണി ജനറലിന്ടറ ഓഫീസിന്ടറ കോലോവധി എത്തയോണ്? 

ഇന്ത്യയുടട അറ്റാർണി ജനെലിന് നിശ്ചിത കാലാവധിയില്ല. അറ്റാർണി ജനെലിന്ടെ 

കാലാവധിടയക്കുെിച്ച ്ഭരണഘടന പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതുറ്പാടല, അറ്േഹടെ നീക്കം 

ടചയ്തതിന്ടെ നടപടിപ്കമവും അടിസ്ഥാനവും ഭരണഘടനയും പരാമർശിക്കുന്നില്ല. 

അറ്േഹെിന്ടെ ഓഫീസിടനക്കുെിച്ചുള്ള ഇനിപെയുന്ന വസ്തു തകൾ നിങ്ങൾക്ക ്

അെിയാമായിരിക്കും: 

1. രാഷ്പ്ടപതിക്ക ്എറ്പാൾ റ്വണടമങ്കിലും അറ്േഹടെ പുെൊക്കാം 

2. രാഷ്പ്ടപതിക്ക ്രാജിക്കെ ്നൽകിയാൽ മാപ്തറ്മ രാജിടവക്കാൻ കഴിയൂ 

3. മപ്ന്ത്ിമാരുടട കൗൺസിലിന്ടെ ഉപറ്ദശപ്പകാരം അറ്േഹടെ രാഷ്പ്ടപതി 

നിയമിക്കുന്നതിനാൽ, കൗൺസിൽ പിരിച്ചുവിടുകറ്യാ മാറിസ്ഥാപിക്കടപടുകറ്യാ 

ടചയ്യുറ്പാൾ പരപരാഗതമായി അറ്േഹടെ നീക്കം ടചയ്യുന്നു. 

ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറലിന്ടറ േങ്ക് എന്ത്ോണ്? 

രാജയെിന്ടെ ചീഫ് റ്ലാ ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ, ഇന്ത്യയുടട അറ്റാർണി ജനെൽ 

ഇനിപെയുന്ന ചുമതലകൾ നിർവഹിറ്ക്കണ്ടതുണ്ട:് 

1. ഏത ്നിയമപരമായ കാരയങ്ങളും രാഷ്പ്ടപതി അറ്േഹെിന് െഫർ ടചയത്ാലും, അറ്േഹം 

അത ്റ്കപ്ര സർക്കാരിടന ഉപറ്ദശിക്കുന്നു. 

2. അറ്േഹെിന്ടെ താൽപരയെിന് അനുറ്യാജയമായ നിയമപരമായ കാരയങ്ങൾ 

രാഷ്പ്ടപതി അറ്േഹെിന് പരാമർശിക്കുന്നത ്തുടരുന്നു, അറ്റാർണി ജനെൽ അവയിലും 

ഉപറ്ദശം നൽറ്കണ്ടതുണ്ട ്

3. രാഷ്പ്ടപതി പരാമർശിക്കുന്നതിനു പുെറ്മ, ഭരണഘടനയിൽ പെഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

ചുമതലകളും അറ്േഹം നിർവഹിക്കുന്നു 

4. രാഷ്പ്ടപതി അറ്േഹടെ ഏൽപിക്കുന്ന മൂന്ന ്ചുമതലകൾ ഇവയാണ:് 

 ഇന്ത്യാ ഗവൺടമന്െുമായി ബന്ധടപട്ട ഏടതാരു നിയമപരമായ റ്കസിലും 

അറ്റാർണി ജനെൽ സുപ്പീം റ്കാടതിയിൽ ഹാജരാകണം. 

 ഭരണഘടനയുടട ആർട്ടിക്കിൾ 143 പ്പകാരം രാഷ്പ്ടപതി സുപ്പീം റ്കാടതിയിൽ 

നടെുന്ന ഏത ്പരാമർശെിലും അറ്േഹം റ്കപ്ര സർക്കാരിടന 

പ്പതിനിധീകരിക്കണം. 
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 ഇന്ത്യാ ഗവൺടമന്െുമായി ബന്ധടപട്ട ഏടതങ്കിലും റ്കസ് ആടണങ്കിൽ അറ്േഹം 

ഹഹറ്ക്കാടതിയിലും ഹാജരാകാെുണ്ട ്

അറ്റോർണി ജനറലിന്ടറ േരിമിതികൾ എടന്ത്ോടക്കയോണ്? 

അറ്റാർണി ജനെലിനു ചില പരിമിതികളുണ്ട,് അവ തന്ടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുറ്പാൾ 

അറ്േഹം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം: 

1. അറ്േഹം ഇന്ത്യാ ഗവൺടമന്െിടനതിടര പ്പതികരിക്കുകറ്യാ സംസാരിക്കുകറ്യാ 

ടചയ്യരുത ്

2. ഇന്ത്യാ ഗവൺടമന്െിന് ഉപറ്ദശം നൽകാറ്നാ ഹാജരാകാറ്നാ വിളിക്കടപടുന്ന 

സരർഭങ്ങളിൽ അറ്േഹം സർക്കാരിന് എതിടരയായി സംസാരിക്കുകറ്യാ ടചയ്യരുത ്

3. ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്ടെ അനുമതിയില്ലാടത പ്കിമിനൽ റ്പ്പാസികയൂഷനിൽ 

കുറാറ്രാപിതരായ വയക്തികടള അറ്േഹം സംരക്ഷിക്കരുത ്

4. ഇന്ത്യാ ഗവൺടമന്െിന്ടെ അനുമതിയില്ലാടത ഏടതങ്കിലും കപനിയിറ്ലാ 

റ്കാർപറ്െഷനിറ്ലാ ഡ്യെക്ടൊയി നിയമനം സവീകരിക്കാൻ പാടിലല് 

ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറലിടനക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തു തകൾ: 

1. ഇന്ത്യൻ അറ്റാർണി ജനെൽ (എജി) യൂണിയൻ എക്സികയൂട്ടീവിന്ടെ ഭാഗമാണ.് രാജയടെ 

ഏറവും ഉയർന്ന നിയമ ഉറ്ദയാഗസ്ഥനാണ ്അറ്േഹം. ഇന്ത്യൻ ടടെിട്ടെിയിടല ഏത ്

റ്കാടതി നടപടികളിലും അറ്േഹെിന്  ഭാഗമാകാം. 

2. അറ്റാർണി ജനെലിന് പാർലടമന്െിന്ടെ ഇരുസഭകളുടടയും അടല്ലങ്കിൽ അവരുടട 

സംയുക്ത സറ്േളനെിന്ടെയും പാർലടമന്െിന്ടെ ഏടതങ്കിലും കേറിയിലും 

സംസാരിക്കാനും പടങ്കടുക്കാനും അവകാശമുണ്ട,് അതിൽ അംഗമായി 

തിരടഞ്ഞടുക്കടപടാം, എന്നാൽ റ്വാട്ടവകാശമില്ല. 

3. പാർലടമന്െ ്അംഗെിന് സമാനമായി, പ്പതിറ്രാധറ്ശഷികളും 

പ്പറ്തയകാവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധടപട്ട എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അറ്േഹം ആസവദിക്കുന്നു 

4. അറ്േഹടെ സർക്കാർ ഉറ്ദയാഗസ്ഥനായി പരിഗണിക്കുന്നിലല് 

5. ഹപ്പവറ് വക്കീൽ പ്പാക്ടീസിൽ നിന്ന ്ഡ്ിബാർ ടചയ്യടപടാെതിനാൽ ഹപ്പവറായി 

പ്പാക്ടീസ് ടചയ്യാം 
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