
o1 .ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ಾಾಧ್ಯಕ್ಷರು : ಪಾತರ , ಅಧಿಕಾರ ಮತುು ಕಾರ್ಯಗಳು 

ಭಾರತವು ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯ ವಾಗಿರುವುದರಂದ ಸಂವಿಧಾನವು ರ ರಾಷ್ಟ್ಾಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿ ಸ್ಾಾನವನುು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ . 

ಕೆೀಂದರ ಸಕಾಾರದ ಎಲ್ಾಾ ಕಾರಾಾಂಗಿೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತುು ರಕ್ಷಣಾ ಬಲದ ಮಹಾ ದಂಡ ನಾಯಕತವ ಸ್ೆೀರದಂತೆ ಎಲ್ಾಾ 
ಕಾರಾಾಂಗಿೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತುು ಸಂವಿಧಾನ 52ನೆೀ ವಿಧಿಯ ಭಾರತದ ಒಕಕೂಟಕೊ ಓವಾ ರಾಷ್ಟ್ಾಾಧ್ಯಕ್ಷ ರದಾಾರೆ ಎನುುವುದನುು 
ತಿಳಿಸುತುದೆ. 

ಸಂವಿಧಾನದ 53ನೆೀ ವಿಧಿಯು, “ ಆಡಳಿತ ನಿವಾಹಣ ಅಂಗವಾದ ಕಾರಾಾಂಗದ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು 
ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರಗೆ ಸ್ೆೀರವೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ಅವರು ನೆೀರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರಗೆ ಅಧಿೀನವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳ 
ಮಕಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಕೊ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ಚಲ್ಾಯಿಸುತಾುರೆ” ಎನುುತುದೆ. 

• ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿರ್ವರ ಚುನಾವಣೆ 

ಅಹಾತೆಗಳು: 

ಸಂವಿಧಾನದ 58ನೆೀ ವಿದಿ ಅನವಯ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿ ಸ್ಾಾನಕೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಾರಾಗಲು ಬಯಸಿದಾತನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಗೆಕತುುಪಡಿಸಿದ 
ಅಹಾತೆಗಳನುು ಹೆಕಂದಿರಬೆೀಕು. 

1. ಭಾರತದ ಪೌರನಾಗಿರಬೆೀಕು, 
2. 35ವಷ್ಟ್ಾ ವಯಸ್ಾಾಗಿರಬೆೀಕು, 
3. ಲ್ೆಕೀಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೂರಾಗುವ ಅಹಾತೆಯುಳಳವನಾಗಿರಬೆೀಕು, ಮತುು 

ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕೆೀಂದರ ಸಕಾಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ ರಾವುದೆೀ ಲ್ಾಭ್ದಾಯಕ ಹುದೆಾಯನುು 
ಹೆಕಂದಿರಬಾರದು. 

ಈ ಮೀಲ್ಲನ ಅಹಾತೆ ಗಳಲಾದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಹೆಸರನುು 10ಜ್ನ ಮತದಾರರು ಸಕಚಿಸಬೆೀಕು ಮತುು 10ಜ್ನ ಮತದಾರರು 
ಅನುಮೀದಿಸಬೆೀಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು rs.15000 ಠೆೀವಣಿ ಇರಸಬೆೀಕು. ಅಲಾದೆ ಅವನ/ ಅವಳ ಹೆಸರು ಚುನಾವಣಾ ಕ್ೆೀತರದ 
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾ ನಮಕದಿತ ವಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ ಪರಮಾಣ ಪತರ ಸಲ್ಲಾಸಬೆೀಕು. 

ಚುನಾವಣಾ ವಿಧಾನ 

ಸಂವಿಧಾನದ 54ನೆೀ ವಿಧಿಯನವಯ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರ ನುು ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ ಮತದಾರರ ಮತದಾನ ಪದಧತಿಯ 
ಮಕಲಕ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡುವುದು. ಈ ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ ಮತದಾರ ವಗಾದಲ್ಲಾ- 

• ಸಂಸತಿುನ ಉಭ್ಯ ಸದನಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸಯರುಗಳು, ಮತುು 
• ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸಯರುಗಳು ( ದೆಹಲ್ಲ ಮತುು ಪಾಂಡಿಚೆೀರ ಸ್ೆೀರ) ಇರುತಾುರೆ. 



ಸಂವಿಧಾನದ 55 ನೆೀ ವಿಧಿಯು, ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಪಾರತಿನಿಧ್ಯ ಹಾಗಕ ರಾಜ್ಯದ 
ಸದಸಯರುಗಳ ಕೆೀಂದರ ಸಂಸತಿುನ ಸದಸಯರ ಒಟುಿ ಮತಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೆೀಕೆಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ್ಿ ರೀತಿಯ 
ಲ್ೆಕಾೂಚಾರವನುು ನಿೀಡಿದೆ. 

• ಅಧಿಕಾರವಧಿ 

ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೆಕಂಡ ದಿನದಿಂದ ಐದು ವಷ್ಟ್ಾಗಳ ಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿ ತಮಮ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಾ ಇರುತಾುರೆ ಅದಕ್ೂಂತ 
ಮದಲು ಸವ ಇಚೆೆಯಂತೆ ರಾಜೀನಾಮ ಸಲ್ಲಾಸಲು ಬಹುದು. ರಾಜೀನಾಮ ಪತರವನುು ಅವರು ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿ 
ಅವರಗೆ ಸಲ್ಲಾಸಬೆೀಕು. ಅವರು ಅದನುು ಲ್ೆಕೀಕಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಗೆ ತಿಳಿಸುತಾುರೆ. 

• ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿರ್ನುು ಪದಚುಯತಗೆೊಳಿಸುವ ಪರಕ್ರರಯೆ 

ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕರು. ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನುು ಉಲಾಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರನುು” 
ದೆಕೀಷ್ಟ್ಾರೆಕೀಪಣ” ಅಥವಾ “ಮಹಾಭಿಯೀಗ”ದ ಮಕಲಕ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಪದಚುಯತಗೆಕಳಿಸುವ ಬಹುದು. 
ಸಂಸತಿುನ ರಾವ ಸ್ಾಧ್ನವಾದರಕ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿ ವಿರುದಧ ದೆಕೀಷ್ಟ್ಾರೆಕೀಪಣೆ ಮಾಡಿ 14 ದಿನಗಳು ನೆಕೀಟ್ಟಸ್ 
ನಿೀಡಬೆೀಕು. ಈ ನೆಕೀಟ್ಟಸನುು ಸದಾನಂದ ಒಟುಿ ಸದಸಯರ ಪೆೈಕ್ 1/4 ರಷ್ಟ್ುಿ ಸದಸಯರು ಸಹಿ ಹಾಕ್ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಬೆೀಕು. 
ದೆಕೀಷ್ಟ್ಾರೆಕೀಪಣೆ ಗೆಕತುುವಳಿಯನುು ಇನೆಕುಂದು ಸದನ ಅಥವಾ ಸದನದಿಂದ ಆದೆೀಶಿತ ವಾದ ನಾಯರಾಂಗ ತನಿಖೆ 
ಮಾಡುತುದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಉಲಾಂಘನೆಯ ದೆಕೀಷ್ಟ್ಾರೆಕೀಪಣೆ ರುಜ್ುವಾತಾದರೆ ಸದನದ 2/3 ರಷ್ಟ್ುಿ ಸದಸಯರು 
ನಿಣಾಯ ಅಂಗಿೀಕರಸಿ ಅವರನುು ಪದಚುಯತಗೆಕಳಿಸಲು ಬಹುದು 

• ವೆೇತನ ಮತುು ಸವಲತುುಗಳು 
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರು ಐದು ಲಕ್ಷ ರಕಗಳ ಮಾಸಿಕ ವೆೀತನ ಪಡೆಯುತಾುರೆ. ಸಂಬಳವನುು ಸಂಸತಿುಗೆ 
ಮತಚಲ್ಾಯಿಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಾದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಿೀಡಲ್ಾಗುತುದೆ. ಅಲಾದೆೀ ಅವರಗೆ ತಮಮ ಖಾಸಗಿ 
ಸಿಬಬಂದಿಗಳನುು ಇಟುಿಕೆಕಳಳಲು ಬೆೀಕಾದ ಖಚಾನುು ನಿೀಡಲ್ಾಗುತುದೆ. ರಾವುದೆೀ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿ 
ಭ್ವನವನುು ಅವರ ವಾಸಕಾೂಗಿ ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದೆ 1 ಪಾಲ್ಲಾಮಂಟ್ ಆಗಿದಾರಂದಾಗಿ ನಿಧ್ಾರಸಿದ ಮತುು 
ಸವಲತುುಗಳನುು ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಗಳು ಪಡೆಯುತಾುರೆ. 

• ಪರಮಾಣವಚನ 

ಸುಪರೀಂಕೆಕೀಟ್ಟಾನ ಮುಖಯ ನಾಯರಾಧಿೀಶರು ಈ ಪರಮಾಣವಚನವನುು ಉಪದೆೀಶಿಸುತಾುರೆ. ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರು 
ತಮಮ ಪರಮಾಣ ವಚನದಲ್ಲಾ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗಕ ಕಾನಕನನುು ಉಳಿಸಿ, ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ,ಕಾಪಾಡಿ, ಪರಜೆಗಳ ಸ್ೆೀವೆಗಾಗಿ 
ಮತುು ಕಲ್ಾಯಣಕಾೂಗಿ ಶರಮಿಸುತೆುೀನೆ ಎಂದು ಪರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತಾುರೆ. 

                    ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತುು ಕಾರ್ಯಗಳು 

               ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ ವಿವರಸಲ್ಾಗಿದೆ. 
ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ ,ಅವರು ಅಪರಮಿತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನುು ಹೆಕಂದಿದಾಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸುವವಾಗಿ 
ತಮಗೆ ದತುವಾದ ಎಲ್ಾಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ಅವರು ಚಲ್ಾಯಿಸುವುದಿಲಾ. ಅವರ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಾ ಅವರಗೆ 



ಸಲಹೆ ಸಲಹೆ ಮತುು ಸ್ಾಕಾರಕಾೂಗಿ ಪರಧಾನಿಯವರ ನೆೀತೃತವದಲ್ಲಾ ಮಂತಿರಮಂಡಲ ವಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 42ನೆೀ 
ತಿದುಾಪಡಿಯು ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರ ಈ ಸಲಹೆ ಸಕಚನೆ ಪರಕಾರ ಕಾರಾಾಚರಸುವುದು ಕಡಾಾಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 
ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲಂಕಾರಕವಾಗಿ ಮಾತರ ಸಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಪರಮುಖರಾಗಿದಾಾರೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರ 
ಅಧಿಕಾರ ಗಳನುು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 

1. ಕಾರ್ಯಂಗಾಧಿಕಾರ ಗಳು 
ಅ. ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು: ಕೆೀಂದರ ಸರಕಾರದ ಎಲ್ಾಾ ಕಾರಾಾಂಗಿೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು 
ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಗಳ ಹೆಸರನಲ್ಲಾ ಚಲ್ಾಯಿಸಲು ಪಡುತುವೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ತೆಗೆದುಕೆಕಂಡ ಎಲಾ 
ತಿೀಮಾಾನಗಳನುು ಪರಧಾನಮಂತಿರಯವರು ಅವರಗೆ ತಿಳಿಸಬೆೀಕು. ನೆೀಮಕಾತಿಗಳನುು ಅವರು 
ಮಾಡುತಾುರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಸರ್ೀಾಚಚ ಮತುು ಉಚಚ ನಾಯರಾಲಯದ ನಾಯರಾಧಿೀಶರು 
ಗಳನುು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಗಳನುು ಇತಾಯದಿ. 

ಆ. ಸ್ೆೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರು ಸ್ೆೈನಯದ ಮಹಾದಂಡನಾಯಕ ರಾಗಿದಾಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದ 
ನೆಲ್ೆಯಲ್ಲಾ ಅವರು ಸ್ೆೀನಾಪಡೆ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತುು ವಾಯು ಪಡೆಯ ದಂಡನಾಯಕ ಗಳನುು ನೆೀಮಿಸುತಾುರೆ. 
ಸಂಸತಿುನ ಅನುಮತಿಯಂದಿಗೆ ಯುದಧ ಘಕೀಷ್ಟಸುವ ಮತುು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 
ಇ. ಕೆೀಂದಾರಡಳಿತ ಪರದೆೀಶದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರ: ಮುಖಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರ ಯ ಮಕಲಕ ಅಥವಾ ತಾವೆೀ 
ನೆೀಮಕ ಮಾಡಿದ ಇನಿುತರ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಮಕಲಕ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರು ಕೆೀಂದಾರಡಳಿತ ಪರದೆೀಶಗಳ 
ಆಡಳಿತವನುು ನಿವಾಹಿಸುತಾುರೆ. 
ಈ. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿದೆೀಾಶನ ನಿೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ: ರಾಷ್ಟಾೀಯ ಅಥವಾ ಸ್ೆೀನಾ ಮಹತವ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂಪಕಾ 
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಿಮಾಾಣ ಮತುು ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗಕ ಅವುಗಳ ಆಡಳಿತದ ಬಗೆೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳಿಗೆ ನಿದೆೀಾಶನ 
ನಿೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರಗೆ ಇದೆ. 
ಉ. ರಾಯಭಾರದ ಅಧಿಕಾರ: ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ಾದ ಮುಖಯಸಾನಾಗಿದುಾ ಅನಯ ರಾಷ್ಟ್ಾಗಳೊೆಡನೆ 
ರಾಜ್ತಾಂತಿರಕ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನುು ಬೆಳೆಸುತಾುರೆ. ರಾಯಭಾರಗಳನುು, ರಾಯಭಾರ ಕಚೆೀರಯ ಇನಿುತರ 
ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ನೆೀಮಿಸುವ ಮತುು ಅವರನುು ಹಿಂದಕೊ ಕರೆಸಿಕೆಕಳುಳವ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಗೆ ಇದೆ. ಭಾರತಕೊ 
ನೆೀಮಕವಾದ ವಿದೆೀಶಿ ರಾಯಭಾರಗಳ ನೆೀಮಕಾತಿ ಪತರಗ ಅವರು ಸಿವೀಕರಸುತಾುರೆ. ಎಲ್ಾಾ ರಾಜ್ತಾಂತಿರಕ 
ವಯವಹಾರಗಳು ಅವರ ಹೆಸರನಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತುವೆ. 
2.ಶಾಸನೇರ್ ಅಧಿಕಾರಗಳು: 
  ಅ. ಸಂಸತಿುನ ಅಧಿವೆೀಶನ ಕರೆಯುವ ಮತುು ಲ್ೆಕೀಕಸಭಾ ವಿಸಜ್ಾನ ಅಧಿಕಾರ: ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರು 
ಸಂಸತಿುನ ಅಧಿವೆೀಶನಗಳನುು ವಷ್ಟ್ಾದಲ್ಲಾ ಕನಿಷ್ಟ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಬಾರರಾದರಕ ಕರೆಯುತಾುರೆ. ಅಲಾದೆ, 
ಸಂಸತಿುನ ಅಧಿವೆೀಶನವನುು ತಾತಾೂಲ್ಲಕವಾಗಿ ಮುಂದಕಡುವ ಮತುು ಲ್ೆಕೀಕಸಭೆಯನುು ಅವಧಿಗೆ ಮುನು 
ವಿಸಜಾಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಗಿದೆ. 
ಆ. ಸಂದೆೀಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ: ಲ್ೆಕೀಕಸಭೆ ಮತುು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಾ ದಿೀಘಾಕಾಲ ಸಾಗಿತವಾಗಿರುವ 
ಮಸಕದೆಗಳ ಬಗೆೆ ನಿಧಾಾರ ತೆಗೆದುಕೆಕಳುಳವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಗಳು ಸಂದೆೀಶ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. 



ಇ. ಸುಗಿರೀವಾಜ್ಞೆಗಳನುು ಹೆಕರಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ: ಸಂಸತುು ಅಧಿವೆೀಶನದಲ್ಲಾ ಇಲಾದೆ ಇರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ಾ 
ಪತಿಗಳು ಸುಗಿರೀವಾಜ್ಞೆಗಳನುು ಹೆಕರಡಿಸಬಹುದು.  ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ಕಾ ಗಳಷ್ಟ್ೆಿೀ ಬಲ ಇದೆ. 
ಈ. ಸಂಸತಿುಗೆ ಸದಸಯರ ನಾಮಕರಣ ಅಧಿಕಾರ: ಸ್ಾಹಿತಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲ್ೆ ,ಸಮಾಜ್ ಸ್ೆೀವೆ ಮುಂತಾದ 
ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಾ ಪರಸಿದಿಧ ಪಡೆದಿರುವ 12 ಮಂದಿಯನುು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸಯರನಾುಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ 
ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಗಿದೆ. ಅಲಾದೆ ಆಂಗೆಕಾೀ-ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕೊ ಸಕಕು ಪಾರತಿನಿಧ್ಯತೆ ಇಲಾದೆ 
ಹೆಕೀದರೆ ಲ್ೆಕೀಕಸಭೆಗೆ ಕಕಡ 2 ಸದಸಯರನುು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಪಾರತಿನಿಧ್ಯ ಒದಗಿಸಬಹುದು. 
ಉ. ಮಸಕದೆಗಳಿಗೆ ಒಪಿಗೆ: ಸಂಸತಿುನ ಉಭ್ಯ ಸದನಗಳಿಂದ ಅಂಗಿೀಕರಸಲಿಟಿ ಮಸಕದೆಗಳು 
ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಗಳ ಸಹಿ ಮತುು ಇಲಾದೆ ಶಾಸನ ವಾಗುವುದಿಲಾ. 
 ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಗಳು ಮಸಕದೆಗೆ ಒಪಿಗೆ ನಿೀಡಬಹುದು ತಿರಸೂರಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನುು ಸಂಸತಿುನ 
ಮರು ಪರಶಿೀಲನೆಗಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು. 
ಊ. ತಾತಾೂಲ್ಲಕ ಸಭಾದಯಕ್ಷರು ಗಳ ನೆೀಮಕ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದೆಾ ಖಾಲ್ಲರಾದಾಗ 
ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರು ತಾತಾೂಲ್ಲಕ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆೀಮಕ ಮಾಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲು ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕೆಕಡಬಹುದು. ಲ್ೆಕೀಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಮತುು ಉಪಸಭಾಪತಿ ಹುದೆಾ ಖಾಲ್ಲ ಬಿದಾಾಗ ರಾಷ್ಟ್ಾಧ್ಯಕ್ಷರು 
ತಾತಾೂಲ್ಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆೀಮಕ ಮಾಡಿ ಕಾಯಾಕಲ್ಾಪಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಬಹುದು. 
ಎ. ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಕೆ: ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರಗೆ ಮಹಾನಿಯಂತರಕ ಮತುು ಲ್ೆಕೂ ಪರಶೆ ೀಧ್ಕರ ವರದಿ, ಹಣಕಾಸು 
ಆಯೀಗದ ವರದಿ, ಕೆೀಂದರ ಲ್ೆಕೀಕಸ್ೆೀವಾ ಆಯೀಗದ ವರದಿ, ಪರಶಿಷ್ಟ್ಿ ಜಾತಿ ಮತುು ಜ್ನಾಂಗದ 

ಆಯೀಗಗಳ ವರದಿ ,ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೀಗಗಳ ವರದಿಯನುು ಸಂಸತಿುನಲ್ಲಾ ಮಂಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 
3. ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಗಳ ಪೂವಾಾನುಮತಿಯಿಲಾದೆ ರಾವುದೆೀ ಹಣಕಾಸು 
ಮಸಕದೆಯನುು ಲ್ೆಕೀಕಸಭೆಯಲ್ಲಾ ಮಂಡಿಸುವುದಿಲಾ. ರಾಷ್ಟ್ಾದ ಆಕಸಿಮಕ ನಿಧಿ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಯವರ 
ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಯಲ್ಲಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಗಳು ಪರತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಷ್ಟ್ಾದ ಪಾರರಂಭ್ದಲ್ಲಾ ವಾಷ್ಟಾಕ ಆಯವಯಯ 
ಅಂದಾಜ್ು ಪಟ್ಟಿಯನುು ಸಿದಾಪಡಿಸಿ ಅದನುು ಅನುಮೀದನೆಗಾಗಿ ಸಂಸತಿುನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ವಯವಸ್ೆಾ 
ಮಾಡುತಾುರೆ. ತೆರಗೆಯ ಆದಾಯವನುು ಕೆೀಂದರ ಮತುು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು 
ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೀಗವನುು ರಚಿಸುವಂತೆ ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿ ಆಗಿದೆ. 
 

   4.ನಾಯಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಗೆ ನಾಯಯಾಲರ್ಗಳು ಪರತಿಗಳಿಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ 
ನೇಡುವ ಶಿಕ್ಷೆರ್ನುು ತಡೆರ್ುವ ಮುಂದೊಡುವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಇಲಲವೆೇ ಸಂಪೂಣಯ ಬದಲಾಯಿಸುವ 
ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 

                         5.ತುತುಯಪರಿಸಿಿತಿರ್ ಅಧಿಕಾರಗಳು: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ಾಪತಿಗೆ ತುತುಯಪರಿಸಿಿತಿರ್ ಸವಾಲುಗಳನುು ಎದುರಿಸಲು 
ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು ಸಂವಿಧಾನ ನೇಡಿದೆ. 

• ರಾಷ್ಟಾೀಯ ತುತುಾ ಪರಸಿಾತಿ 

•      ರಾಜ್ಯ ತುತುಾ ಪರಸಿಾತಿ 

• ಹಣಕಾಸಿನ ತುತುಾಪರಸಿಾತಿ 



ಉಪಸಂಹಾರ: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾಸುವವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಮಮಾತರ ಶಿರೆಕೀಮಣಿ ರಾಗಿದುಾ ರಾಷ್ಟ್ಾದ 
ಸ್ಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮುಖಯಸಾರಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಾುರೆ.. 


