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भारताचे राष्ट्र पती 

भारतातील राष्ट्र पती आणि राष्ट्र पती णिवडिुकीशी संबंणित महत्त्वाचे कलम  

राष्ट्र पती हे एकता, एकात्मता आणि राष्ट्र ाच्या अखंडतेचे प्रतीक आहे.वारंवार णवचारल्या जािाऱ्या भारताच्या राष्ट्र पतीशी संबंणित सवव 

महत्त्वाच्या कलमांची यादी खाली णदली आहे. 
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महत्वाचे मुदे्द - भारताचे राष्ट्र पती 

भारताच्या राष्ट्र पती पदाची पात्रता • "तो भारतीय िागररक असावा  

• त्याचे वय णकमाि 35 वषे असावे  

• त्याला लोकसभेचे सदस्य म्हिूि णिवडण्यासाठी अटी पात्र असाव्यात  

• त्यािे कें द्र सरकार, राज्य सरकार णकंवा कोित्याही साववजणिक प्राणिकरिाअंतगवत 

िफ्याचे कोितेही पद िारि करू िये. 

भारताच्या राष्ट्र पती पदाची मुदत • एकदा णिवडूि आल्यावर, अध्यक्ष हे पाच वषाांच्या कालाविीसाठी पद िारि 

करतात. 

शपथ • भारताचे मुख्य न्यायािीश 

कडे राजीिामा • भारताचे उपराष्ट्र पती 

फेरणिवड • एखादी व्यक्ती राष्ट्र पती पदासाठी पुन्हा णिवडण्यास पात्र आहे. 

राष्ट्र पतीचं्या णिवडीसंदभावतील वादांिा 

आव्हाि णदले जाते 

• भारताचे सवोच्च न्यायालय 

राष्ट्र पतीिंी णमळवलेले णवशेष अणिकार  • भारताच्या राष्ट्र पतीिंा किीही अटक णकंवा तुरंगात टाकले जाऊ शकत िाही. 

• भारताच्या राष्ट्र पतीिंा त्यांच्या अणिकृत कृत्यांसाठी कायदेशीर दाणयत्वापासूि 

वैयस्मक्तक प्रणतकारशक्ती प्राप्त आहे.  

महाणभयोग • केवळ संणविािाच्या उल्लंघिाच्या कारिास्तव केले जाऊ शकते. 

भारतीय राष्ट्र पतीचें अणिकार 

भारतीय राष्ट्र पतीचं्या अणिकारांचे 8 शीषवकांखाली वगीकरि केले जाते. 

राष्ट्र पतीचें 

अणिकार 
तरतूद 

राष्ट्र पतीचें कायवकारी 

अणिकार 

• भारत सरकार घेत असलेल्या प्रते्यक कायवकारी कृतीसाठी, त्याच्या िावािे केली जातात. 

तो भारताचे अटिी जिरल णियुक्त करतो आणि त्याचे माििि ठरवतो 

तो खालील लोकांिा णियुक्त करतो:  

1. भारताचे णियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG)  

2. मुख्य णिवडिूक आयुक्त आणि इतर णिवडिूक आयुक्त  

3. संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य  

4. राज्यपाल  

5. भारतीय णवत्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य 

राष्ट्र पतीचें वैिाणिक 

अणिकार 

• तो संसद बोलावतो णकंवा रद्द करतो आणि लोकसभा णवसणजवत करतो 

• गणतरोि झाल्यास त्यांिी लोकसभा आणि राज्यसभेची संयुक्त बैठक बोलावली 

• प्रते्यक साववणत्रक णिवडिुकीिंतर पणहल्या सत्राच्या सुरवातीला ते भारतीय संसदेला संबोणित 

करतात 
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• जागा ररक्त झाल्यावर ते लोकसभेचे सभापती, उपसभापती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष 

णियुक्त करतात 

• तो राज्यसभेच्या 12 सदस्यांची िामांकि करतो 

• तो अँग्लो-इंणडयि समुदायातूि लोकसभेसाठी दोि सदस्यांची िामांकि करू शकतो 

• खासदारांच्या अपात्रतेच्या प्रशिांवर तो भारतीय णिवडिूक आयोगाचा सल्ला घेतो. 

• तो अध्यादेश जारी करतो 

राष्ट्र पतीचें आणथवक 

अणिकार 

• मिी णबल सादर करण्यासाठी, त्याची अगोदर णशफारस करिे आवशयक आहे  

• तो कें द्रीय अथवसंकल्प संसदेपुढे ठेवण्यास कारिीभूत ठरतो  

• अिुदािाची मागिी करण्यासाठी, त्याची णशफारस ही एक पूवव-आवशयकता आहे  

• भारताचा आकस्मिकता णििी त्यांच्या णियंत्रिाखाली आहे  

• दर पाच वषाांिी ते णवत्त आयोगाची थथापिा करतात 

राष्ट्र पतीचें न्याणयक 

अणिकार 

• मुख्य न्यायािीश आणि सवोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयाच्या न्यायािीशांची णियुक्ती त्याच्यावर 

आहे  

• त्याच्याकडे क्षमा करण्याचे सामर्थ्व आहे 

• अिुचे्छद 72 अंतगवत, त्याला युणियि कायद्याणवरूद्धच्या गुन्ह्यासाठी णशक्षा, माशवल कोटाविे णशक्षा 

णकंवा फाशीची णशक्षा णवरूद्ध माफी देण्याचा अणिकार प्रदाि करण्यात आला आहे. 

राष्ट्र पतीचें 

राजिैणतक अणिकार 

• संसदेिे मंजूर केलेले आंतरराष्ट्र ीय करार त्याच्या िावािे वाटाघाटी आणि णिष्कषव काढले जातात  

• आंतरराष्ट्र ीय व्यासपीठ आणि बाबीमंधे्य ते भारताचे प्रणतणििी आहेत 

राष्ट्र पतीचें लष्करी 

अणिकार 

ते भारताच्या संरक्षि दलाचे कमांडर आहेत. तो णियुक्त करतो:  

1. लष्करप्रमुख  

2. िौसेिा प्रमुख  

3. वायुसेिा प्रमुख 

राष्ट्र पतीचें 

आिीबािी 

अणिकार 

भारतीय घटिेत णदलेल्या तीि प्रकारच्या आिीबािीचा तो व्यवहार करतो.  

1. राष्ट्र ीय आिीबािी (कलम 352)  

2. राष्ट्र पती राजवट (कलम 356 आणि 365)  

3. आणथवक आिीबािी (कलम 360) 
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