
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

भारताच्या सरन्यायाधीशाांची यादी  
भारताचे सरन्यायाधीश ककिं वा भारतीय प्रजासत्ताकाचे सरन्यायाधीश हे भारताचे सवोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व 

भारतीय सिंघराज्य न्यायव्यवस्थेतील सवोच्च पदस्थ अकधकारी असतात. तो आपल्या देशातील अग्रक्रमाच्या क्रमाने सवोच्च 

दजााचा व्यक्ती आहे. त्याला अनेकदा मास्टर ऑफ द रोस्टर असेही म्हटले जाते. 

भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश (49th Chief Justice Of India) 

• उदय उमेश लकलत यािंची 27 ऑगस्ट 2022 रोजी भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून कनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

नवकनयुक्त राष्ट्र पती द्रोपदी मुमूा यािंनी राष्ट्र पती भवनात न्यायमूती लकलत यािंना पदाची शपथ कदली.त्यािंच्या आधी 

एन.व्ही.रमणा यािंची भारताचे ४८ वे सीजेआय म्हणून कनयुक्ती करण्यात आली. 

• 49 व्या आकण सध्याच्या सरन्यायाधीशािंचा जन्म 9 नोव्हेंबर 1957 रोजी झाला. सुरुवातीच्या कारककदीत लकलत यािंनी 

जून 1983 मधे्य बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र  अँड गोवामधे्य वकील म्हणून नोिंदणी केली. त्यािंनी भारताच्या सवोच्च 

न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणूनही काम पाकहले आहे आकण सहा जे्यष्ठ समुपदेशकािंपैकी ते एक होते. सीजेआय 

न्यायमूती लकलत हे बारमधील दुसरे थेट कनयुक्त आहेत ज्यािंना भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून कनयुक्त केले गेले आहे. 

List of Chief Justices of India 

भारताचे पकहले सरन्यायाधीश 1950 मधे्य कनयुक्त झाले. तेव्हापासून आजपयंत भारतात 49 सरन्यायाधीश झाले 

आहेत.भारताच्या एकूण सरन्यायाधीशािंची यादी खाली कदली आहे: 

भारताचे सरन्यायाधीश काययकाल 

कधीपासून  कधीपयंत 

एच जे काकनया 26 जानेवारी 1950 6 नोव्हेंबर 1951 

एम. पतिंजली शास्त्री 7 नोव्हेंबर 1951 3 जानेवारी 1954 

मेहरचिंद महाजन 4 जानेवारी 1954 22 कडसेंबर 1954 

कबजनकुमार मुखजी 23 कडसेंबर 1954 31 जानेवारी 1956 

सुधी रिंजन दास 1 फेबु्रवारी 1956 30 सप्टेंबर 1959 

भुवनेश्वर प्रसाद कसन्हा 1 ऑक्टोबर 1959 31 जानेवारी 1964 

पी.बी.गजेंद्रगडकर 1 फेबु्रवारी 1964 15 माचा 1966 

अमल कुमार सरकार 16 माचा 1966 29 जून 1966 

कोका सुब्बा राव 30 जून 1966 11 एकप्रल 1967 

कैलास नाथ वािंचू 12 एकप्रल 1967 24 फेबु्रवारी 1968 

मोहम्मद कहदायतुल्ला 25 फेबु्रवारी 1968 16 कडसेंबर 1970 

जयिंतीलाल छोटेलाल शहा 17 कडसेंबर 1970 21 जानेवारी 1971 

सवा कमत्र कसक्री 22 जानेवारी 1971 25 एकप्रल 1973 

ए.एन. रे 26 एकप्रल 1973 27 जानेवारी 1977 

कमझाा हमीदुल्ला बेग 29 जानेवारी 1977 21 फेबु्रवारी 1978 

वाय. व्ही. चिंद्रचूड 22 फेबु्रवारी 1978 11 जुलै 1985 

पी. एन. भगवती 12 जुलै 1985 20 कडसेंबर 1986 

रघुनिंदन स्वरूप पाठक 21 कडसेंबर 1986 18 जून 1989 

इिंगलगुपे्प सीतारामय्या वेंकटरामय्या 19 जून 1989 17 कडसेंबर 1989 
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सब्यसाची मुखजी 18 कडसेंबर 1989 25 सप्टेंबर 1990 

रिंगनाथ कमश्रा 26 सप्टेंबर 1990 24 नोव्हेंबर 1991 

कमल नारायण कसिंग 25 नोव्हेंबर 1991 12 कडसेंबर 1991 

मधुकर कहरालाल काकनया 13 कडसेंबर 1991 17 नोव्हेंबर 1992 

लकलत मोहन शमाा 18 नोव्हेंबर 1992 11 फेबु्रवारी 1993 

एम.एन. व्यिंकटचल्या 12 फेबु्रवारी 1993 24 ऑक्टोबर 1994 

अझीझ मुशब्बर अहमदी 25 ऑक्टोबर 1994 24 माचा 1997 

जे एस वमाा 25 माचा 1997 17 जानेवारी 1998 

मदन मोहन पुच्छी 18 जानेवारी 1998 9 ऑक्टोबर 1998 

आदशा सीन आनिंद 10 ऑक्टोबर 1998 31 ऑक्टोबर 2001 

सॅम कपरोज भरुचा 1 नोव्हेंबर 2001 5 मे 2002 

भूकपिंदरनाथ ककरपाल 6 मे 2002 7 नोव्हेंबर 2002 

गोपाल बल्लव पट्टनाईक 8 नोव्हेंबर 2002 18 कडसेंबर 2002 

व्ही.एन. खरे 19 कडसेंबर 2002 1 मे 2004 

एस. राजेंद्र बाबू 2 मे 2004 31 मे 2004 

रमेशचिंद्र लाहोटी 1 जून 2004 31 ऑक्टोबर 2005 

योगेशकुमार सभरवाल 1 नोव्हेंबर 2005 13 जानेवारी 2007 

के जी बालकृष्णन 14 जानेवारी 2007 12 मे 2010 

एस. एच. कपाकडया 12 मे 2010 28 सप्टेंबर 2012 

अल्तमास कबीर 29 सप्टेंबर 2012 18 जुलै 2013 

पी. सथाकशवम 19 जुलै 2013 26 एकप्रल 2014 

राजेंद्र मल लोढा 27 एकप्रल 2014 27 सप्टेंबर 2014 

एच.एल. दतू्त 28 सप्टेंबर 2014 2 कडसेंबर 2015 

टी. एस. ठाकूर 3 कडसेंबर 2015 3 जानेवारी 2017 

जगदीश कसिंग खेहर 4 जानेवारी 2017 27 ऑगस्ट 2017 

कदपक कमश्रा 28 ऑगस्ट 2017 2 ऑक्टोबर 2018 

रिंजन गोगोई 3 ऑक्टोबर 2018 17 नोव्हेंबर 2019 

शरद अरकविंद बोबडे 18 नोव्हेंबर 2019 23 एकप्रल 2021 

एनव्ही रमणा 23 एकप्रल 2021 26 ऑगस्ट 2022 

उदय उमेश लकलत 26 ऑगस्ट 2022 आजपयंत 

 

CJI कायायलयाचे महत्त्व (Significance of the CJI Office) 

भारताचे सरन्यायाधीश हे भारतातील न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख आहेत. सरन्यायाधीश हे सवोच्च न्यायालयाचे प्रमुख असतात आकण 

खटल्यािंचे वाटप आकण कायद्यातील महत्त्वाच्या बाबी हाताळणाऱ्या घटनात्मक खिंडपीठािंच्या कनयुक्तीची जबाबदारी त्यािंच्यावर 

असते. 

राज्यघटनेच्या कलम १४५ मधे्य भारताच्या सरन्यायाधीशािंना सिंबिंकधत बाबी न्यायाधीशािंच्या खिंडपीठाला वाटप करण्याचा 

अकधकार देण्यात आला आहे. 
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भारताच्या सरन्यायाधीश ववषयी महत्त्वाची मावहती (Important Facts) 

नागरी स्वातिंत्र्याचा मूलभूत बालेककल्ला म्हणून न्यायालयाने कायाकारी मिंडळाच्या प्रत्यक्ष आकण अप्रत्यक्ष प्रभावामुळे पूणापणे 

स्वतिंत्र आकण अबाकधत राकहले पाकहजे. भारताचे सरन्यायाधीश कायाालया कवषयी महत्त्वाची माकहती खाली देण्यात आलेली आहे: 

• भारताचे राष्ट्र पती भारताच्या सरन्यायाधीशािंची नेमणूक करतात आकण सिंसदेद्वारे महाकभयोगाच्या प्रकक्रयेद्वारेच त्यािंना 

हटवले जाऊ शकते. 

• सवोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशािंचे माकसक वेतन 280,000 रुपये आकण इतर भते्त फायदे आहेत.  

• भारताचे पकहले सरन्यायाधीश (स्वातिंत्र्यापूवी) श्रीमान सर मॉररस ग्वॉयर होते.  

• न्यायमूती हररलाल जेककसुिंदास काकनया हे पकहले भारतीय सीजेआय होते. 

• कमल नारायण कसिंग हे भारताचे सवाात कमी कालावधीचे सरन्यायाधीश होते, त्यािंनी 21 नोव्हेंबर 1991 ते 12 कडसेंबर 

1991 पयंत फक्त 17 कदवस सीजेआय म्हणून सवोच्च न्यायालयाचे कायाालय सािंभाळले. 

• तर, भारतात सवााकधक काळ कायारत असलेले सरन्यायाधीश, ज्यािंनी 2696 कदवस सेवा बजावली, ते न्यायमूती वाय. 

व्ही. चिंद्रचूड आहेत. 

• पकहल्या मकहला न्यायाधीश, तसेच भारताच्या सवोच्च न्यायालयाच्या पकहल्या मकहला न्यायाधीश फाकतमा बीवी होत्या. 

• भारताचे सरन्यायाधीश आपला राजीनामा भारताच्या राष्ट्र पती िंकडे सुपूदा  करतात. 

 

 

 

 

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

