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ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി 

(1) ആർട്ടിക്കിൾ 52 - ഇന്ത്യയക്്ക ഒരു രാഷ്്്രപതി ഉണ്ടായിരിക്കുും 

(2) ആർട്ടിക്കിൾ 53 - യൂണിയന്റെ എക്സികയൂട്ടീവ് അധികാരും ്പസിഡന്െിൽ 

നിക്ഷിപ്തമാണ,് അത് അദ്ദേഹും ദ്ദനരിദ്ദട്ടാ അറെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന ്കീഴിലുള്ള 

ഉദ്ദ്യാഗസ്ഥർ മുദ്ദേനദ്ദയാ വിനിദ്ദയാഗിക്കുകയുും റെയ്ുും. 

(3) അദ്ദേഹും ഇന്ത്യയിറല ്പതിദ്ദരാധ ദ്ദസനയുറര പരദ്ദമാന്നത കമാൻഡൊണ്. 

(4) അദ്ദേഹമാണ ്ഇന്ത്യയുറര ഭരണഘരനാ തലവൻ. 

്പസിഡനടറട തിരഞ്ഞെരുപ്പട 

Note: ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി രാാംനാഥട ക ാവിന്ദിനടഞ്ഞറ  ാലാവധി ഈ വർഷ്ാം 

ജൂലല 24 നട അവസാനിക്കുാം, ഇന്ത്യയുഞ്ഞര അരുത്ത രാഷ്ട്രപതിക്കുള്ള 

തിരഞ്ഞെരുപ്പട ജൂലല 18 നട നരക്കുാം. കവാഞ്ഞട്ടണ്ണൽ ജൂലല 21 നുാം പുതിയ 

രാഷ്ട്രപതി ജൂലല 25 നുാം സതയ്പതിജ്ഞ ഞ്ഞെയ്ുാം.രാഷ്ട്രപതി 

ഞ്ഞതരഞ്ഞെരുപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനാം ജൂൺ 15-നട പുറഞ്ഞപ്പരുവിക്കുാം, 

നാമനിർകേശ പ്തി  സമർപ്പികക്കണ്ട അവസാന േിവസാം ജൂൺ 29 ആണട . 

പ്തി  ളുഞ്ഞര സൂക്ഷ്മപരികശാധന ജൂൺ 30നട നരക്കുാം. പ്തി  

പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലായട 2 ആണട. 

1. താറഴ പെയുന്നവർ ഉൾറെരുന്ന ഒരു ഇലകര്െൽ ദ്ദകാദ്ദേജിറല അുംഗങ്ങോണ് 

്പസിഡന്െിറന തിരറെരുക്കുന്നത്: 

 തിരറെരുക്കറെട്ട എുംപിമാർ 

 സുംസ്ഥാനങ്ങേിറല തിരറെരുക്കറെട്ട എുംഎൽഎമാർ 

ദ്ദ്ശീയ തലസ്ഥാന ്പദ്ദ്ശമായ ഡൽഹിയിറലയുും (70-ാാാും ദ്ദഭ്ഗതി നിയമും, 1992-ൽ 

ദ്ദെർത്തതുും 1-06-1995 മുതൽ ്പാബലയത്തിൽ വരുന്നതുും) പുതുദ്ദേരിയിറല 

 ദ്ദക്രഭരണ ്പദ്ദ്ശങ്ങേിറലയുും തിരറെരുക്കറെട്ട എുംഎൽഎമാർ. 

2. അതിനാൽ, പാർലറമന്െിറലയുും നിയമസഭകേിറലയുും നാമനിർദ്ദേശും റെയ്റെട്ട 

അുംഗങ്ങേുും റലജിദ്ദേറ്റീവ ്കൗൺസിൽ അുംഗങ്ങേുും രാഷ്്്രപതി തിരറെരുെിൽ 

പറങ്കരുക്കുന്നിെ. 

3. ആർട്ടിക്കിൾ-55 പരാമർശിേ തിരറെരുെിന്റെ രീതിയുും 

ഭരണഘരനയനുസരിേ് രാജയത്തുരനീേും ഏകീകൃതപരമായ ്പാതിനിധയവുും 

ഉണ്ടായിരിക്കണും. അതിനാൽ, എുംപിമാർക്കുും എുംഎൽഎമാർക്കുും അവരുറര 

്പാതിനിധയമനുസരിേ് ദ്ദവാട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

4. ആനുപാതിക ്പാതിനിധയ സ്ര്ായത്തിന് അനുസൃതമായി ഒറ്റ കകമാറ്റും 

റെയ്ാവുന്ന ദ്ദവാട്ടിലൂറരയുും ദ്ദവാട്ടിുംഗ് രഹസയ ബാലറ്റിലൂറരയുും നരത്തുന്നു. 

5. രാഷ്്്രപതി തിരറെരുെിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എൊ സുംശയങ്ങേുും തർക്കങ്ങേുും 

സു്പീും ദ്ദകാരതി തീരുമാനിക്കുകയുും അദ്ദനേഷ്ിക്കുകയുും റെയ്ുന്നത ്അന്ത്ിമമായ 
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തീരുമാനമാണ.് 

6. തിരറെരുെ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതുും നരത്തുന്നതുും ഇന്ത്യൻ തിരറെരുെ് 

കമ്മീഷ്നാണ.് 

7. നീലും സഞ്ജീവ റെഡ്ഡിയാണ് ഇതുവറര എതിരിൊറത 

തിരറെരുക്കറെട്ട ഒദ്ദരറയാരു രാഷ്്്രപതി. 

8. രണ്്ട തവണ തിരറെരുക്കറെട്ട ഏക രാഷ്്്രപതിയാണ് ദ്ദഡാ. രാദ്ദജ്ര ്പസാ്്. 

9. രണ്്ട ്പസിഡന്െുമാർ - ദ്ദഡാ. സക്കീർ ഹുകസനുും ഫ്കുേീൻ അലി അഹമ്മ്ുും 

ഓഫീസിലിരിറക്ക മരിേു. 

ഓഫീസട  ാലാവധി (ആർട്ടിക്കിൾ 56), വീണ്ടുാം തിരഞ്ഞെരുപ്പുാം (ആർട്ടിക്കിൾ 57) 

1. കാലാവധി - 5 വർഷ്ും. 

2. രാജി കവസ ്്പസിഡന്െിനു സമർെിക്കുന്നു. 

3. എ്ത തവണ ദ്ദവണറമങ്കിലുും വീണ്ടുും തിരറെരുക്കറെരാൻ രാഷ്്്രപതി 

ദ്ദയാഗയനാണ.് 

കയാഗ്യത (ആർട്ടിക്കിൾ 58), വയവസ്ഥ ൾ (ആർട്ടിക്കിൾ 59) & സതയ്പതിജ്ഞ 

(ആർട്ടിക്കിൾ 60) 

1. ദ്ദയാഗയത - 

(എ) ഇന്ത്യൻ പൗരൻ 

(ബി) മിനിമും വയസ്സ് :35  

(സി) ദ്ദലാക സഭ എുംപിയായി തിരറെരുക്കറെരാൻ ദ്ദയാഗയനാവണും . 

2. ലാഭത്തിനറ്െ ഒരു ഓഫീസുും വഹിക്കാൻ പാരിെ. 

3. രാഷ്്്രപതി ഒരു നിയമസഭയുറരയുും പാർലറമന്െിന്റെ ഇരുസഭകേിലുും 

അുംഗമായിരിക്കിെ. അങ്ങറനറയാരാൾ തിരറെരുക്കറെട്ടാലുും ആ സീറ്റ ്

ഒഴിെതായി കണക്കാക്കുും. 

4. റതരറെരുെിനുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുറര നാമനിർദ്ദേശും കുെെത ്50 ഇലക്

രർമാറരങ്കിലുും റ്പാദ്ദൊസർമാരായുും 50 ഇലക്രർമാർ റസക്കന്െർമാരായുും സബസ്്

ക്കബ് റെയ്തിരിക്കണും. 

5. ഇന്ത്യയുറര െീഫ ്ജസ്റ്റിദ്ദസാ അദ്ദേഹത്തിനറ്െ അഭാവത്തിൽ സു്പീും ദ്ദകാരതിയിറല 

ഏറ്റവുും മുതിർന്ന ജഡ്ജിദ്ദയാ ആണ ്സതയവാെകും റൊെിറക്കാരുത്തത.് 

6. പാർലറമന്െ ്നിർണ്ണയിദ്ദേക്കാവുന്ന ശരേും, അലവൻസുകൾ, ്പദ്ദതയകാവകാശങ്ങൾ 

മുതലായവ അദ്ദേഹത്തിനറ്െ കാലയേവിൽ കുെയ്ക്കാൻ കഴിയിെ. 

7. തനറ്െ കാലയേവിറല ഏറതങ്കിലുും ്കിമിനൽ നരപരികേിൽ നിന്ന ്അയാൾ 

ഒഴിെുനിൽക്കുന്നു. രാഷ്്്രപതിറയ അെസ്റ്റ ്റെയ്ാദ്ദനാ തരവിലാക്കാദ്ദനാ കഴിയിെ. 

എന്നിരുന്നാലുും, രണ്്ട മാസറത്ത ദ്ദനാട്ടീസിന ്ദ്ദശഷ്ും, അയാേുറര കാലാവധിക്കുള്ളിൽ 

അയാേുറര വയക്തിപരമായ ്പവൃത്തികേുമായി ബന്ധറെട്ട ്സിവിൽ നരപരികൾ 

ആരുംഭിക്കാവുന്നതാണ്.. 
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രാഷ്ട്രപതിയുഞ്ഞര ഇാംപീച്ചടഞ്ഞമനടറട (ആർട്ടിക്കിൾ 61) 

1. ഭരണഘരനാപരമായ മാർഗങ്ങേിലൂറര രാഷ്്്രപതിറയ തനറ്െ സ്ഥാനത്തുനിന്ന ്

ഔപൊരികമായി നീക്കും റെയ്ുന്നു. 

2. ‘ഭരണഘരനാ ലുംഘന’ത്തിനാണ ്അദ്ദേഹറത്ത ഇുംപീേ ്റെയ്ുന്നത.് എന്നിരുന്നാലുും, 

ഈ പ്ും ഭരണഘരനയിൽ ഒരിരത്തുും നിർവെിേിട്ടിെ. 

3. പാർലറമന്െിനറ്െ ഏത ്സഭയക്്കുും നിരക്കുകൾ തിരറെരുക്കാവുന്നതാണ.് 

എന്നിരുന്നാലുും, അത്തരറമാരു ്പദ്ദമയും അുംഗീകരിക്കുന്നതിന ്മുര ്രാഷ്്്രപതിക്ക ്14 

്ിവസറത്ത ദ്ദനാട്ടീസ ്നൽകുും. 

4. കൂരാറത, ആ ദ്ദനാട്ടീസിൽ ൊർജുകൾ ആരുംഭിേ ആ സഭയിറല റമാത്തും 

അുംഗങ്ങേുറര നാലിറലാന്ന ്അുംഗങ്ങറേങ്കിലുും ഒെിട്ടിരിക്കണും.. 

5. ആ ബിൽ ആ സഭയിൽ അുംഗീകരിേ ദ്ദശഷ്ും, ആ സഭയിറല റമാത്തും 

അുംഗതേത്തിനറ്െ 2/3 ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ആ ഇുംപീേറ്മനെ് ്ബിൽ പാസാക്കണും.. 

6. തുരർന്ന ്ആ ബിൽ മററ്റാരു സഭയിദ്ദലക്ക ്ദ്ദപാകുന്നു, അത് ആദ്ദരാപണങ്ങൾ 

അദ്ദനേഷ്ിക്കണും, അത്തരും അദ്ദനേഷ്ണത്തിൽ ഹാജരാകാനുും 

്പതിനിധീകരിക്കാനുും രാഷ്്്രപതിക്ക ്അവകാശമുണ്്ട. 

7. മററ്റാരു സഭ കുറ്റും െുമത്തുകയുും നിയമലുംഘനും നരത്തിയതായി ്പസിഡനെ്ിറന 

കറണ്ടത്തുകയുും ആ സഭയിറല റമാത്തും അുംഗതേത്തിനറ്െ 2/3 ആും ്പദ്ദമയും 

പാസാക്കുകയുും റെയ്താൽ, പാസാക്കിയ തീയതി മുതൽ രാഷ്്് രപതി നീക്കും 

റെയ്റെരുും.. 

8. അതിനാൽ, ഇുംപീേറ്മന്െ ്ഒരു അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ ്പ്കിയയാണ.് പാർലറമനെ്ിറല 

നാമനിർദ്ദേശും റെയ്റെട്ട അുംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനറ്െ തിരറെരുെിൽ 

പറങ്കരുക്കുന്നിറെങ്കിലുും, അവർ ഇുംപീേറ്മന്െ ്്പ്കിയയിൽ പറങ്കരുക്കുന്നു. 

കൂരാറത, ഇുംപീേറ്മന്െ ്്പ്കിയയിൽ സുംസ്ഥാനങ്ങേുറര നിയമനിർമ്മാണ 

സഭകൾക്ക ്ഒരു പങ്കുമിെ. 

രാഷ്ട്രപതിയുഞ്ഞര അധി ാരങ്ങൾ 

എക്സി യൂട്ടീവട അധി ാരങ്ങൾ 

 എൊ എക്സികയൂട്ടീവ് നരപരികേുും അദ്ദേഹത്തിനറ്െ ദ്ദപരിൽ നരക്കുന്നു. അദ്ദേഹും 

ഗവൺറമനെ്ിനറ്െ ഔപൊരികവുും ഭരണഘരനാപരവുമായ തലവൻ അറെങ്കിൽ 

നിയമാനുസൃത തലവനാണ.് 

 പി.എമ്മിനറ്െ ഉപദ്ദ്ശ്പകാരും പി.എമ്മിറനയുും മറ്റ ്മ്ന്ത്ിമാറരയുും നിയമിക്കുന്നു. 

 ഇന്ത്യയുറര അദ്ദറ്റാർണി ജനെൽ, സിഎജി, െീഫ ്ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷ്ണർ, മറ്റ ്

കമ്മീഷ്ണർമാർ, യുപിഎസസ്ിയുറര റെയർമാനുും അുംഗങ്ങേുും, സുംസ്ഥാനങ്ങേുറര 

ഗവർണർമാർ, ധനകാരയ കമ്മീഷ്ൻ റെയർമാൻ, അുംഗങ്ങൾ തുരങ്ങിയവർ എന്നിവറര 

നിയമിക്കുന്നു. 

 അദ്ദേഹും അന്ത്ർസുംസ്ഥാന കൗൺസിലിറന നിയമിക്കുന്നു, ഏത ്്പദ്ദ്ശറത്തയുും 

റഷ്ഡയൂൾഡ് ഏരിയയായി ്പേയാപിക്കാനുും ഏത ്ദ്ദഗാ്തറത്തയുും പട്ടികവർഗമായി 

്പേയാപിക്കുന്ന കാരയത്തിൽ തീരുമാനറമരുക്കാനുും രാഷ്്്രപതിക്കാണ ്അധികാരും . 
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നിയമനിർമ്മാണ അധി ാരങ്ങൾ 

1. പാർലറമന്െ ്സമൻസ ്റെയ്ുകയുും റ്പാദ്ദൊഗ ്റെയ്ുകയുും ദ്ദലാക്സഭ 

പിരിേുവിരുകയുും റെയ്ുന്നു. 

2. പാർലറമന്െിനറ്െ ഇരുസഭകേുറരയുും (ദ്ദലാകസ്ഭാ സ്പീക്കെുറര അധയക്ഷതയിലുള്ള) 

സുംയുക്ത സദ്ദമ്മേനും വിേിക്കുന്നു. 

3. കല, സാഹിതയും, ശാസ്്തും, സാമൂഹിക ദ്ദസവനും എന്നിവയിൽ ദ്ദനട്ടങ്ങൾ 

കകവരിേവരിൽ നിന്ന ്12 അുംഗങ്ങറേ രാജയസഭയിദ്ദലക്ക ്നാമനിർദ്ദേശും റെയ്ുന്നു, 

കൂരാറത ആുംദ്ദലാ-ഇന്ത്യൻ കമ്മയൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന ്2 അുംഗങ്ങറേ ദ്ദലാക്സഭയിദ്ദലക്ക ്

നാമനിർദ്ദേശും റെയ്ാും. 

4. മണി ബിെുകൾ, ഇന്ത്യയുറര ഏകീകൃത ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള റെലവ ്ആവശയറെരുന്ന 

ബിെുകൾ തുരങ്ങിയ െില തരത്തിലുള്ള ബിെുകൾ അവതരിെിക്കുദ്ദരാൾ 

അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകൂർ ശുപാർശ ആവശയമാണ.് 

5. ബിെുകൾക്കുള്ള തനറ്െ സമ്മതും തരെുവയ്ക്കാനുും ബിെുകൾ നിയമസഭകേിൽ 

തിരിറക നൽകാനുും ബിെുകൾക്ക ്ദ്ദപാക്കറ്റ ്വീദ്ദറ്റാ ്പദ്ദയാഗിക്കാനുും കഴിയുും. 

പാർലറമന്െ ്സദ്ദമ്മേനും നരക്കാത്ത സമയത്ത ്അദ്ദേഹത്തിന ്ഓർഡിനൻസ ്

പുെറെരുവിക്കാും. 

6. ധനകാരയ കമ്മീഷ്ൻ, സിഎജി, യുപിഎസസ്ി എന്നിവയുറര െിദ്ദൊർട്ടുകൾ അദ്ദേഹും 

പാർലറമന്െിന ്മുന്നിൽ അവതരിെിക്കുന്നു. 

കൂരാറത, ദ്ദക്രവുും സുംസ്ഥാനങ്ങേുും തമ്മിലുള്ള വരുമാനും വിതരണും 

റെയ്ുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിപാർശയിലൊറത ്ഗാന്െ ്ആവശയറെരാൻ 

കഴിയിെ. 

7. അദ്ദേഹും ഓദ്ദരാ അഞ്ച ്വർഷ്ത്തിലുും ഒരു ധനകാരയ കമ്മീഷ്ൻ രൂപീകരിക്കുന്നു. 

ജുഡീഷ്യൽ അധി ാരങ്ങൾ 

1. സു്പീും ദ്ദകാരതിയിറലയുും കഹദ്ദക്കാരതികേിറലയുും െീഫ ്ജസ്റ്റിസിറനയുും മറ്റ ്

ജഡ്ജിമാറരയുും നിയമിക്കുന്നു. 

2. നിയമപരമായ ഏത ്ദ്ദൊ്യത്തിനുും സു്പീും ദ്ദകാരതിയിൽ നിന്ന ്ഉപദ്ദ്ശും ദ്ദതരുന്നു. 

3. അദ്ദേഹത്തിന ്മാെ ്നൽകാനുും മറ്റുും കഴിയുും. 

അരിയന്ത്രാവസ്ഥ അധി ാരങ്ങൾ 

1. ദ്ദ്ശീയ അരിയന്ത്രാവസ്ഥ (ആർട്ടിക്കിൾ 352) 

2. രാഷ്്്രപതി ഭരണും (ആർട്ടിക്കിൾ 356) 

3. സാരത്തിക അരിയന്ത്രാവസ്ഥ (ആർട്ടിക്കിൾ 360) 

വീകറാ അധി ാരങ്ങൾ 

  ഇന്ത്യൻ ്പസിഡന്െിന് മൂന്ന് തരും വീദ്ദറ്റാ അധികാരങ്ങേുണ്്ട, അതായത്: 
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1. സരൂർണ്ണ വീദ്ദറ്റാ- ബിെിനറ്െ സമ്മതും തരെുവയ്ക്കൽ. ബിൽ അവസാനിക്കുന്നു, 

ഒരു നിയമമായി മാെുന്നിെ. ഉ്ാഹരണും- 1954-ൽ, ദ്ദഡാ. രാദ്ദജ്ര ്പസാ് ്PEPSU 

ധനവിനിദ്ദയാഗ ബിെിനുള്ള തന്റെ അനുമതി തരെു. കൂരാറത, 1991-ൽ ആർ. 

റവങ്കിട്ടൊും എുംപിമാരുറര ശരേും, അലവൻസ ്ബിെിനുള്ള അനുമതി തരെു. 

2. സസറ്പൻസീവ ്വീദ്ദറ്റാ- പുനഃപരിദ്ദശാധനയ്ക്കായി ബിൽ തിരിറക നൽകുന്നു. 2006-

ൽ, രാഷ്്്രപതി എപിറജ അബ്ദുൾ കലാും ഓഫീസ ്ഓഫ ്ദ്ദ്പാഫിറ്റ ്ബിെിൽ 

സസറ്പൻഷ്ൻ വീദ്ദറ്റാ ഉപദ്ദയാഗിേു. എന്നിരുന്നാലുും, രാഷ്്്രപതിക്ക ്ഒരു തവണ 

മാ്തദ്ദമ പുനഃപരിദ്ദശാധനാ ബിൽ നിയമസഭയിൽ തിരിറക നൽകാനാകൂ, 

അതിനുദ്ദശഷ്ും അദ്ദേഹും സമ്മതും നൽകണും. 

3. ദ്ദപാക്കറ്റ ്വീദ്ദറ്റാ- രാഷ്്്രപതിക്ക ്അയേ ബിെിൽ ഒരു നരപരിയുും എരുക്കുന്നിെ. 

ഭരണഘരനയിൽ രാഷ്്്രപതി ബിെിൽ ഒെുറവക്കാദ്ദനാ അനുമതി നൽകാദ്ദനാ 

സമയപരിധി നിശ്ചയിേിട്ടിെ. അതിനാൽ, അദ്ദമരിക്കൻ ്പസിഡന്െിദ്ദനക്കാൾ 'വലിയ 

ദ്ദപാക്കറ്റ'് അദ്ദേഹത്തിന ്ഉണ്ട.് 1986-ൽ ഇന്ത്യൻ ദ്ദപാസ്റ്റ ്ഓഫീസ ്ദ്ദഭ്ഗതി ബിെിൽ 

്പസിഡനെ് ്റസയിൽ സിുംഗ ്ദ്ദപാക്കറ്റ ്വീദ്ദറ്റാ ്പദ്ദയാഗിേു. 

NOTE: ഭരണഘരനാ കഭേഗ്തി ബില്ലിനടഞ്ഞറ  ാരയത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിക്കട വീകറാ 

അധി ാരമില്ല. അത്തരാം ബില്ലു ൾക്കട തനടഞ്ഞറ സമ്മതാം നൽ ാൻ അകേഹാം 

ബാധയസ്ഥനാണട. 

ഓർഡിനൻസട ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അധി ാരങ്ങൾ (ആർട്ടിക്കിൾ 123) 

1. പാർലറമന്െിനറ്െ ഇരുസഭകേുും സദ്ദമ്മേിക്കാത്തദ്ദൊൾ അറെങ്കിൽ ഒരു സഭ മാ്തും 

ദ്ദെരുദ്ദരാൾ മാ്തദ്ദമ രാഷ്്്രപതിക്ക ്ഒരു ഓർഡിനൻസ ്പുെറെരുവിക്കാൻ കഴിയൂ. 

2. ഓർഡിനൻസ ്പുനഃസുംഘരിെിേ ്ആൊഴ്ചയ്ക്കകും പാർലറമന്െ ്അുംഗീകരിക്കണും. 

3. അതിനാൽ, ഒരു ഓർഡിനൻസിനറ്െ പരമാവധി ആയുസ്സ ്- ആെ ്മാസും + ആെ ്

ആഴ്ചകൾ. 

4. പി.എമ്മിനറ്െ ദ്ദനതൃതേത്തിലുള്ള മ്ന്ത്ി സഭയുറര ഉപദ്ദ്ശ്പകാരും മാ്തദ്ദമ 

അദ്ദേഹത്തിന ്ഓർഡിനൻസ ്പുെറെരുവിക്കാൻ കഴിയൂ 

രാഷ്ട്രപതിയുഞ്ഞര മാപ്പട അധി ാരാം (ആർട്ടിക്കിൾ 72) 

1. ഏറതങ്കിലുും യൂണിയൻ നിയമത്തിദ്ദലാ ദ്ദകാരതി-മാർഷ്ൽ മുദ്ദേനദ്ദയാ 

വധശിക്ഷയ്ക്ക ്വിദ്ദധയരായ ദ്ദകസുകേിദ്ദലാ ശിക്ഷിക്കറെട്ട വയക്തികൾക്ക ്മാെ,് 

ഇേവ ്എന്നിവ നൽകാൻ രാഷ്്്രപതിക്ക ്അധികാരമുണ്്ട. 

2. അത് ഒരു എക്സികയൂട്ടീവ് അധികാരമാണ.് ആർട്ടിക്കിൾ 161 ്പകാരും ഗവർണർക്ക ്ആ 

അധികാരങ്ങേുും ഉണ്്ട, എന്നിരുന്നാലുും, ഗവർണർക്ക ്വധശിക്ഷയ്ക്ക ്മാെ ്നൽകാദ്ദനാ 

ദ്ദകാരതി-മാർഷ്ൽ ദ്ദകസുകേിൽ ഇരറപരാദ്ദനാ കഴിയിെ. 

3. ദ്ദക്രമ്ന്ത്ിസഭയുറര ഉപദ്ദ്ശ്പകാരമാണ് രാഷ്്്രപതി ഈ അധികാരും 

വിനിദ്ദയാഗിക്കുന്നത്. 
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രാഷ്ട്രപതിയുഞ്ഞര വികവെനാധി ാരാം 

1. ദ്ദലാകസ്ഭയിൽ ഒരു കക്ഷിക്കുും വയക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമിൊത്തദ്ദൊദ്ദഴാ അറെങ്കിൽ 

അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന പി.എും റപറട്ടന്നു മരിക്കുദ്ദരാദ്ദഴാ വയക്തമായ പിൻഗാമി 

ഇൊതിരിക്കുദ്ദരാദ്ദഴാ ഉള്ള പി.എമ്മിന്റെ നിയമനും. 

2. ദ്ദലാകസ്ഭയുറര വിശോസും റതേിയിക്കാൻ കഴിയാറത വരുദ്ദരാൾ മ്ന്ത്ി സഭ 

പിരിേുവിരൽ. 

3. മ്ന്ത്ിസഭയുറര ഭൂരിപക്ഷും നഷ്ടറെട്ടാൽ ദ്ദലാകസ്ഭ പിരിേുവിരുും. 

4. ബിെുകേുറര കാരയത്തിൽ സസ്റപൻസീവ ്വീദ്ദറ്റായുറര ഉപദ്ദയാഗും. 
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