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भारतीय राष्ट्र पती निवडणूक 2022 
• भारताचे राष्ट्र पती राम नाथ कोवविंद यािंचा काययकाळ या वर्षी 24 जुलै रोजी सिंपणार आहे आवण भारताच्या पुढील 

राष्ट्र पतीसाठी 18 जुलै रोजी वनवडणूक होणार आहे. मतमोजणी 21 जुलै रोजी होईल आवण नवीन राष्ट्र पती 25 जुलै 

रोजी शपथ घेतील. आजच्या या लेखात आपण भारताच्या राष्ट्र पतीची वनवडणूक ववर्षयी सिंपूणय मावहती घेणार आहोत.  

• राष्ट्र पतीपदाच्या वनवडणुकीची अविसूचना १५ जून रोजी जारी करण्यात येणार असून, उमेदवारी अजय भरण्याचा 

शेवटचा वदवस २९ जून आहे. ३० जून रोजी अजाांची छाननी होणार आहे. उमेदवारी अजय मागे घेण्याचा शेवटचा वदवस 

२ जुलै आहे. वनवडणूक आयोगाने कें द्र सरकारशी सल्लामसलत करून लोकसभा आवण राज्यसभेच्या महासवचवािंची 

वनवडणूक वनणयय अविकारी म्हणून आळीपाळीने वनयुक्ती केली आहे,' असे वनवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. 

त्यानुसार, 'राष्ट्र पती िंच्या कायायलयाच्या सध्याच्या वनवडणुकीसाठी राज्यसभेच्या महासवचवािंची वनवायचन अविकारी 

म्हणून वनयुक्ती केली जाईल,' असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.  

राष्ट्र पती ींची निवड कशी होते? 

भारतीय राष्ट्र पती िंची वनवड इलेक्टोरल कॉलेज प्रणालीद्वारे केली जाते, ज्यामधे्य राष्ट्र ीय आवण राज्यस्तरीय कायदेकत्याांद्वारे मते 

वदली जातात. 

• भारताच्या वनवडणूक आयोगामार्य त (EC) वनवडणुका घेतल्या जातात आवण त्यािंचे वनरीक्षण केले जाते. 

• इलेक्टोरल कॉलेज हे सिंसदेच्या वरच्या आवण खालच्या सभागृहािंचे (राज्यसभा आवण लोकसभा खासदार) वनवडून 

आलेले सवय सदस्य आवण राजे्य आवण कें द्रशावसत प्रदेशािंच्या वविानसभेचे वनवडून आलेले सदस्य (आमदार) बनलेले 

असते. 

सींबींनित घटिात्मक तरतुदी: 

1. अनुचे्छद 54: राष्ट्र पतीची वनवडणूक 

2. अनुचे्छद 55: राष्ट्र पती वनवडीची पद्धत. 

3. अनुचे्छद 56 : राष्ट्र पती पदाचा काययकाळ 

4. अनुचे्छद 57: पुनवनयवडणुकीसाठी पात्रता. 

5. अनुचे्छद 58: राष्ट्र पती म्हणून वनवडीसाठी पात्रता 

प्रनिया: 

मतदानापूवी, नामािंकनाचा टप्पा येतो, जेथे वनवडणुकीत उभे राहण्याचा इरादा असलेला उमेदवार 50 प्रस्तावकािंच्या आवण 

50 समथयकािंच्या स्वाक्षरी केलेल्या यादीसह नामािंकन दाखल करतो. 

• हे प्रस्तावक आवण समथयन करणारे राज्य आवण राष्ट्र ीय स्तरावरील इलेक्टोरल कॉलेजच्या एकूण सदस्यािंपैकी कोणीही 

असू शकतात. 

• 1974 मधे्य EC च्या लक्षात आले की 50 प्रस्तावक आवण समथयक वमळवण्याचा वनयम लागू करण्यात आला होता, की 

अनेक उमेदवार, ज्यािंना वजिंकण्याची अस्पष्ट् शक्यता देखील नव्हती, वनवडणूक लढवण्यासाठी त्यािंचे अजय दाखल 

करतील. 

• उमेदवाराने सुरक्षा जमा करणे आवश्यक आहे, जे ₹15,000 आहे. नामवनदेशनपत्रासोबतच केली जाणार आहे. 

• चारपेक्षा जास्त नामवनदेशनपते्र उमेदवाराने वकिं वा त्याच्या वतीने दाखल करता येणार नाहीत वकिं वा ररटवनांग 

ऑवर्सरकडून प्राप्त करता येणार नाहीत. 

• एक मतदार एकापेक्षा जास्त उमेदवारािंचे नामवनदेशन प्रस्ताववत करू शकत नाही वकिं वा दुय्यम करू शकत नाही. 
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प्रते्यक मताचे मूल्य काय आनण ते कसे मोजले जाते? 

प्रते्यक खासदार वकिं वा आमदाराने वदलेले मत एक मत म्हणून मोजले जात नाही. राज्यसभा आवण लोकसभेच्या खासदाराच्या 

प्रते्यक मताचे वनवित मूल्य ७०८ आहे. 

• दरम्यान, वविानसभेतील सदस्यसिंखे्यच्या तुलनेत त्याच्या लोकसिंखे्यतील घटकािंच्या गणनेच्या आिारावर प्रते्यक 

आमदाराचे मत मूल्य राज्यानुसार वभन्न असते. 

• सिंवविान (चौचाशीवी सुिारणा) कायदा २००१ नुसार, सध्या राज्यािंची लोकसिंख्या १९७१ च्या जनगणनेच्या 

आकडेवारीवरून घेतली जाते. सन 2026 निंतर घेतलेल्या जनगणनेचे आकडे प्रवसद्ध झाल्यावर यात बदल होईल. 

• यिंदा राष्ट्र पतीपदाच्या वनवडणुकीत एकूण 776 खासदार आवण 4033 आमदार मतदान करणार आहेत. एकूण मतािंची 

वकिं मत 10,86,431 आहे. आमदारािंच्या मतािंचे मूल्य 5,43,231 आवण खासदारािंच्या मतािंचे मूल्य 5,43,200 आहे. 

• प्रते्यक आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्याच्या लोकसिंखे्यला त्याच्या वविानसभेतील आमदारािंच्या सिंखे्यने भागून ठरवले 

जाते आवण प्राप्त झालेल्या भागाला पुढे 1000 ने भागले जाते. 

• उदाहरणाथय, उत्तर प्रदेशात प्रते्यक आमदाराच्या मताचे मूल्य सवायविक आहे, 208. महाराष्ट्र ात एका आमदाराच्या 

मताचे मूल्य 175 आहे, तर अरुणाचल प्रदेशात र्क्त 8 आहे. 

नवजय नमळवण्यासाठी काय आवश्यक आहे? 

नामवनदेवशत उमेदवार साध्या बहुमताच्या आिारे ववजय वमळवत नाही तर वववशष्ट् मतािंच्या कोट्यावर ववजय वमळववतो. 

मतमोजणी करताना, EC कागदी इलेक्टोरल कॉलेज ने टाकलेल्या सवय वैि मतािंची बेरीज करते आवण ववजयी होण्यासाठी 

उमेदवाराला एकूण पडलेल्या मतािंपैकी 50% + 1 वमळणे आवश्यक आहे. 

• सावयवत्रक वनवडणुकािंच्या ववपरीत, जेथे मतदार एकाच पक्षाच्या उमेदवाराला मत देतात, इलेक्टोरल कॉलेजचे मतदार 

पसिंतीक्रमानुसार मतपवत्रकेवर उमेदवारािंची नावे वलवहतात. 

• राष्ट्र पती िंची वनवडणूक एकल हस्तािंतरणीय मताद्वारे आनुपावतक प्रवतवनवित्व प्रणालीनुसार घेतली जाते आवण मतदान 

गुप्त मतदानाद्वारे होते. 

कोण पात्र आहे? 

वनवडणुकीसाठी पात्र होण्यासाठी, व्यक्ती: भारताचा नागररक असणे आवश्यक आहे; वयाची ३५ वरे्ष पूणय केली आहेत; आवण 

हाऊस ऑर् द पीपलचा (राज्यसभा) सदस्य म्हणून वनवडीसाठी पात्र आहे (अनुचे्छद 58). 

• भारत सरकार वकिं वा कोणत्याही राज्य सरकारच्या अिंतगयत वकिं वा कोणत्याही राज्य सरकारद्वारे वनयिंवत्रत असलेल्या 

कोणत्याही स्थावनक वकिं वा इतर प्राविकरणाच्या अिंतगयत लाभाचे कोणतेही पद िारण केल्यास ती व्यक्ती पात्र ठरणार 

नाही. 

मतदाि कुठे होते? 

राष्ट्र पतीपदाच्या वनवडणुकीसाठी मतदान सिंसद आवण राज्यािंच्या वविानसभािंच्या आवारात होईल, तर राज्यसभेचे महासवचव 

ररटवनांग अविकारी असतील. खासदार सिंसदेत आवण आमदार आपापल्या राज्यािंच्या वविानसभािंमधे्य मतदान करतात. 
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